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  ضرب يا در حال پيشروي؟واليت فقيه، زير 
  منصور امان

با پايان يك دور كشمكش بر سر پست رياست جمهوري، جدالهاي دروني در دستگاه قُدرت جمهوري اسالمي وارد مرحلـه                    

براي باندي كه آقايان رفسنجاني و روحاني بدان تعلُق دارند، وظايف مقدم، تحكـيم پيـروزي بـه دسـت                 . تازه اي شده است   

در مقابل، باند واليت اينـك هـيچ دسـتور    .  از آن در شكل نتايج مادي و در انتها تثبيت توازن موجود است        آمده، بهره وري  

كار فوري تري از محدود نگه داشتن دامنه شكست سياست يكدست سازي، جلوگيري از به عقب رانده شدن بيشتر و حفظ 

  . ابزارها و امكانات تاثيرگذاري و ُخنثي سازي ندارد

  

  ياسي و وظايف تاكتيكيتحليل س
 بـه  "پـايين " و حركت آن به سمت ايجاد فاكتهـاي جديـد و در       "باال"شكل گيري اين آرايش به معناي ژرفش شكافها در          

 ناچار به عقب نشيني شده و بانـد مغلـوب   "اُصولگرايان"مفهوم تشديد آن دسته تضادهاي اجتماعي است كه زير فشار آنها     

كه پيداست، ُنقطه عزيمت اين تحليل، نگاه به نتايج نمايش انتخابات رياست جمهوري به مثابه         همانگونه  . ميدان يافته است  

برآمد يك وضعيت مشخص، مستقل از اراده حاكمان و تاثير پذيرفته از فاكتورهاي فعال سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بين    

دستگاه قُدرت، محصول تدبير يا دسيسه اي اسـت         برعكس، هر گاه فرض بر آن گرفته شود كه جابه جايي در             . المللي است 

 نيز به گونه كامال متفاوتي ترسـيم        "باال" و   "پايين"كه خود انديشيده و چيده است، در اين صورت چشم انداز تحوالت در              

ذ  تصور اين خواهد بود كه تضادها تخفيف يافته، بحران سياسي فرو مـي نـشيند و مـسير بـراي اتخـا                "باال"در  . خواهد شد 

به همين گونه فرض بر اين گرفتـه        .  اقتصادي هموار مي شود    -تصميمهاي كالن در پهنه هسته اي و توزيع قُدرت سياسي           

، تضادها به مسيرهاي متفاوتي تغيير جهت داده خواهند شد كه در يك ويژگي اشتراك دارند و آن "پايين"مي شود كه در  

به بيان ديگر، حكومت قادر به مديريت جامعه از طريـق ايجـاد             .  بر آن است   گذر از كنار حكومت يا با كمترين تاثير گذاري        

  .  به سود آنها مي شود و در نتيجه بخشهاي فعال و پيشرو آن را نيز منفعل مي كند"تغيير"توهم 

از آنجـا كـه     . هنددر پهنه عمل، هريك از اين دو تحليل، وظايف تاكتيكي به ُكلي متفاوتي را در برابر حامالنشان قرار مي د                   

ديدگاه مبتني بر توطيه، از ُخروجي نمايش انتخابات، نيرومند تر شدن سيستم حاكم را نتيجه مي گيرد، بنـابراين دسـتور                     

دافعان سـرنگوني، بـسته شـدن                         كار خود را نيز بايد بر اساس اُفت جنبشها و اعتراضهاي اجتماعي، عقب نشيني نيروها و مـ

در چنين صـورتي، طبيعـي بـه        . ر دستگاه قُدرت و در مجموع كاهش تضادهاي فعال تنظيم كند          امكانات ناشي از شكافها د    

نظر مي رسد كه بخشي از نيروهاي اين جبهه، به انفعال خود در برابر شـرايط موجـود، بـا شُـعارها و برنامـه هـاي هرچـه                              

  .     خيالپردازانه و به ظاهر راديكال تر توازن ببخشند

ي كه نتيجه نمايش انتخابات را بيان مستقل تضادهاي و ناهمگونيهاي فعال شده در سطح جامعـه و                  از سوي ديگر، ديدگاه   

 را در   "نظـام "در اليه حكومت و تاثير متقابل آنها بر يكديگر تحليل مي كند، نه فقط باند بازنده در انتخابات، بلكه مجموع                     

 گيري امكانات و ُگـستره هـاي بيـشتري بـراي فعـال شـدن                بر اين اساس، ارزيابي مزبور شكل     . حال عقب نشيني مي بيند    

بخشهاي گوناگون جامعه و طرح خواسته ها و مطالبات شان به ويژه در بخشهاي پيشرو را در اُفُق رويدادهاي آينـده ثبـت                        

ها، تحـرُك گـرد   بنابراين، وظايف تاكتيكي اين ديدگاه نيز ماهيتي مداخله گرايانه مي يابد و تاثيرگذاري بر رويداد            . مي كند 

مطالبات و سمت و سو بخشيدن به آنها، ارتباط و هدايت نيروهاي فعال شده، اشغال و بهره گيري از فضايي كه حكومت در    

  .     هر گام عقب نشيني به جا مي گذارد و جز آن را آماج خود قرار مي دهد
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  عقب نشيني به عنوان برنامه و سياست
اره تواُفقها و يا جدالهاي پشت پرده، روند رويدادها و ُگزينه هـايي كـه هـر يـك از بـازيگران بـه         بسا بهتر از گمانه زني در ب      

ميدان مي آورد، مي تواند آشكار سازد پروسه اي كه رژيم واليت فقيه در دل آن قرار دارد، به سوي تضعيف يـا تقويـت آن           

  .   در حركت است

به همـان ميـزان كـه بـه         .  درون آن غلتيده، چينش اعضاي دولت است       نخُستين چالش انتظار پذيري كه دستگاه حاكم به       

هنگام آغاز كار رسمي دولت جديد نزديك تر مي شود، كشمكش بر سر تقسيم سهم و ُنفوذ در آن افـزايش يافتـه و لحـن                          

مي آيد، آيـت   بر- از سوي باند آقاي رفسنجاني   –آنگونه كه از اطالعات النسه شده       . طرفهاي داراي نفع، خشن تر مي شود      

 وزارتخانه اطالعات، كشور و خارجه در ُكنترُل خود و همچنـين انـضمام              3اهللا خامنه اي و بيت او به سختي بر نگه داشتن            

  . وزارتخانه هاي علوم و ارشاد بدانها، پا مي فشارند

تن افـسار آن در دسـت     از نشاندن مهره هاي خود در وزارتخانه هاي كليدي، ديكته سياست به دولت و داشـ                "رهبر"هدف  

 "تـداركچي "اين يك تاكتيك شناخته شده است كه در مورد دولتهاي پيشين نيز بـه كـار گرفتـه شـده تـا از آنهـا                          . است

تفاوت پروسه اجرايي شدن تاكتيك مزبور در حال حاضر بـا دوران دولتهـاي   .  بسازد "مقام معظم "دستورها و خواسته هاي     

 در تركيب كابينه علني شـده، بلكـه بـه           "آقا" اين است كه اين بار نه فقط موضوع دخالت           آقايان خاتمي و احمدي نژاد در     

  . ظرفي براي چالش و كشمكش تبديل گرديده است

در دو دوره رياست جمهوري رهبر اصالح طلبان حكومتي، حجت االسالم خاتمي، تشكيل كابينه با چنـين چالـشي روبـرو                     

در دوره هشت ساله رياست آقاي احمـدي       . به كابينه مورد تفاهم و پذيرش قرار داشت       نبود و دست اندازي آقاي خامنه اي        

نژاد بر ُقوه مجريه، تنها در ميانه دوره دوم بر سر وزراي اطالعات و خارجه كشمكشي در گرفت كه در نهايت با تـسليم وي                   

  .  جمع شد

  

  تغيير سياست 
مي اما رايج در كانون مشاجره را ابتدا بايد در تاثير ُخرد شدن اقتدار ولي    بوروكراتيك غير رس   "سنت"علت قرار گرفتن اين     

سُتجو كـرد                88فقيه در جريان خيزشهاي      آنچـه كـه    .  و در نتيجه شكست سياست قبضه ي قُدرت و يكدست سازي آن جـ

 توده اي عليـه آقـاي    به شمار مي رفت، پس از قيام "رهبر"پيش از اين يك امتياز بديهي و به رسميت شناخته شده براي             

، ابتدا توسط گُماشته او و اينك از سوي برندگان نمايش انتخابات به باد پرسش گرفته شده "اصل واليت فقيه"خامنه اي و  

علت ديگر، مضمون تحوالت در ساختار قُدرت است كه از تغيير افراد فراتر مي رود و تغيير سياست را در دستور كـار        . است

 معيشتي بدون واگذاشتن سياستهاي معيني در حوزه داخلـي و         –ه بحران سياسي و نه بحران اقتصادي        ن. آن گذاشته است  

بايد در نظر داشت كه فاكتور اين بحرانها، زيربناي تحوالت در           . خارجي و به دست گرفتن تدبيرهاي جديد حل پذير نيست         

ن، آقاي خامنـه اي و شـركاي نظـامي و امنيتـي اش              هيات حاكمه را تشكيل مي دهد و همان نيرويي است كه زير فشار آ             

  . عقب نشسته اند

همانگونه كه آقاي احمدي نژاد، گُماشته ولي فقيه بر منصب رياست جمهوري، نماينده سياست و برنامه معيني در برخـورد     

كنـد كـه از راههـاي    به مسايل داخلي و چالشهاي خارجي بود، آقاي روحاني نيز رل نمايندگي منافع مشخصي را ايفا مـي                 

از اين رو، مساله عوامل اجرايي، صرف نظر از اينكه چه سازشي بـر سـر آن     . ديگر و به كُمك وسايل ديگري تامين مي شود        

صورت گرفته شده باشد، نقش مركزي در مادي كردن سياست يافته و از اين راه به يك ميدان اصلي جدال در تمـام دوره                        

  . كه حرف نهايي در آن را هيچ عامل ديگري جز توازن قوا به زبان نمي آوردرياست جمهوري وي بدل مي گردد 



 ٤

  

  پرسش قُدرت حقيقي و حقوقي 
نخُستين ايستگاه آقاي روحاني در مسير مادي كردن سياست خود، تامين اقتدار و نيروي الزم بـدين منظـور اسـت؛ پـيش          

 و باند او در تعيين و هـدايت سياسـت بـرآورده مـي               "رهبر"ه  شرطي كه تنها به موازات محدود كردن نفوذ و دامنه مداخل          

بـه بيـان   . هركس كه در سمت سنگين تر چوب موازنه نشسته باشد، شيوه و شتاب حركت آن را نيز ديكته مي كنـد                   . شود

مسير . تروشن، تنها راه سنگين شدن كفه اعمال اراده آقايان رفسنجاني و روحاني، سبك كردن كفه ولي فقيه و باند او اس               

دستيابي به اين هدف از دو حوزه ي قُدرت عملي ولي فقيه مي گذرد؛ ابتدا نهادها و موسـسات رسـمي و قـانوني و سـپس                  

  . اُرگانهاي موازي و غير رسمي

در طبقه بندي نخُست، وزارتخانه هاي كليدي، مجلس و مووسسات بزُرگ اقتصادي، مالي و فرهنگي دولتي جاي مي گيرد                   

و زيـر مجموعـه هـاي آن،        ) اطالعـات سـپاه   (، اُرگان امنيتي سپاه پاسداران      "رهبر"دي، كابينه سايه در بيت      و در رديف بع   

  . شبكه هاي اقتصادي وابسته به همين اُرگان و وزارت اطالعات و سرانجام بسيج و گروههاي فشار قرار دارد

 در نمايش انتخابات و تـصرُف قُـوه مجريـه از         "يپيروز"بدون مسدود كردن اين كانالهاي تاثيرگذاري، دستكاري و اخاذي،          

اگر چه اين چالش جوهره اي ساختاري دارد و ريشه در ناهمگوني بنيادي . سطح يك امر صوري و فرضي فراتر نخواهد رفت

را تري در ساختار قُدرت دارد، اما پرداخت و حل آن نمي تواند به آينده و تدبيرهاي كالن موكول شـود، زيـرا قواعـد خـود      

مفهوم رابطه ي مزبور آن است كه مهمترين بخـش برنامـه عمـل          . بيش از همه به دستور كار روز و جاري تحميل مي كند           

آقايان رفسنجاني و روحاني براي تثبيت جايگاه خود در هرم قُدرت يعني، مديريت بحران هسته اي، به گروگان دايمي آقاي 

  . خامنه اي و ُشركاي او در مي آيد

ين صرف نظر از خواست و اراده آقاي روحاني و ُشركا، روند كشمكشها در پهنه ديوانساالري و چينش دولت بـه گونـه                       بنابرا

ُگنجـايش محـدود    . ناُگزير به سوي پرسشها و تضادهاي بنيادي تري در حوزه قُدرت حقيقي و حقوقي پيش خواهـد رفـت                  

ن از يك سو و تضعيف هژموني آقاي خامنه اي براي ديكته            ظرف رژيم واليت فقيه براي سازمان دادن سازش در سطح كال          

  .    سياستهاي سازگار با منافع خود، دست در دست يكديگر، تجزيه قُدرت را ناگزير و اجتناب ناپذير مي سازد

  

  برآمد
يـر قواعـد     در شكل سازشهاي مقطعي يـا تغي       "باال" تالش از    -1: براي محدود كردن قُدرت ولي فقيه سه ُگزينه وجود دارد         

 به صورت بسيج جامعه و مختار "پايين" حركت از -2بازي به صورت تغيير قانون اساسي، تشكيل شوراي رهبري و جز آن          

 تركيبي از اين دو اما با اين        -3... ساختن آن، بسط آزاديها در حوزه احزاب سياسي، تشُكلهاي صنفي و مدني، روزنامه ها و                

 "قُـدرت " به ابزار چانه زني محدود مي شود و فضاي تحرُك آزادانه آن را نيازها و الزامـات    "پايين"وِيژگي كه نقش فاكتور     

  . تعيين مي كند

انتخاب باند دوباره به قُدرت رسيده رفسنجاني، ُگزينه سوم است؛ يك خط مشي براي نشستن بين دو صندلي كه بر آن نام               

الح طلبان حكومتي به گونه ناپيگير و ناموفقي آزمايش كردند و           اين همان راه حلي است كه اص      .  نهاده شده است   "اعتدال"

حاكميـت  "، شـكل گيـري شـبه        "نظـام " ساز آنها بر ساختار نـاهمگون        "تداركچي"با اين وجود، تاثير بي واسطه سياست        

  .   بود"دوگانه
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  دفاع ولي فقيه از كسي كه فقر را عمومي كرد
  زينت ميرهاشمي 

بـه نظـر مـي    .  سال را تحـسين نمـود  8فقيه در ديدار با گماشته خود، عملكرد احمدي نژاد طي            تير، ولي    23روز يكشنبه   

 تير خامنه اي ترتيب 30اما يك هفته بعد در روز دوشنبه     . رسيد كه اين آخرين ديدار ولي فقيه با دولت احمدي نژاد باشد           

  .ديدار ديگري با اعضاي دولت را داد

 شرايط وخيم اقتصادي كه كشور را به ويرانه تبديل كـرده را ناديـده گرفـت و كارهـاي              تير 23ولي فقيه در ديدار يكشنبه      

در حالي كه منتقدان احمدي نژاد . انجام شده توسط دولت معرفي و آن را تحسين كرد    » خدمات«احمدي نژاد را به عنوان      

د مي گذارند، ولي فقيـه بـا حمايـت از    بدون نام بردن از ولي فقيه، مسئوليت فاجعه بحران اقتصادي را بر دوش احمدي نژا           

دولـت  «خامنه اي با گفـتن ايـن كـه          . احمدي نژاد بر نقش خود در تمامي رويدادهاي پيش آمده مهر تاييد زد            » خدمات«

ولـي فقيـه از     . نقشه راه را براي جانشين او تعيـين كـرد         » توانست شعارهاي انقالب را سر دست بگيرد و به آن افتخار كند           

احساس شرم نكـردن در بيـان   «:خامنه اي گفت. راجويانه احمدي نژاد در مناسبات با جهان خارج دفاع كرد   سياستهاي ماج 

  .»اهداف، انگيزه ها و شيوه هاي انقالبي در مجامع جهاني از جمله كارهاي بزرگ دولت است

عيت خـراب اقتـصادي،    تير حسن روحاني در مجلس رژيم حضور پيدا كرد و در رابطـه بـا وضـ    23همزمان در روز يكشنبه     

» دولت آينده خواهد گفت كه چه چيزي را تحويل گرفته         «:دانست و گفت  » ياوه گويي «آمارهاي غير واقعي احمدي نژاد را       

  . است

در زمينه متغيرهاي كالن « داده هاي آماري وي. » درصدي و بيكاري مواجه است  41كشور با تورم    «:تاكيد كرد كه  روحاني  

 سال از طرف دولت احمدي نژاد ارائه شده را          8كه طي   » كاري، رشد اقتصادي و نرخ سرمايه گذاري      اقتصادي نظير تورم، بي   

  . غير واقعي خواند

  

تامين كاالهـاي  « تير در مصاحبه اي  شرايط اقتصادي را وخيم ارزيابي و             23اكبر تركان مشاور حسن روحاني روز يكشنبه        

  .»تر از تصور قبلي ماست وضعيت اقتصادي كشور خراب«:ي گفتو. را چالش اصلي دولت روحاني اعالم كرد» اساسي

وي كـسري  . »براي آن كه بتوانند يارانه خانواده ها را بدهنـد بايـد قيمتهـا را بـاال ببرنـد         «؛ دولت روحاني    گفتاكبر تركان   

وي . واقعـي دانـست    هزار اعالم شده از طرف احمدي نژاد را غيـر            30 هزار ميليارد تومان دانست و رقم        86بودجه دولت را    

تركـان  . تكليف پرداخت يارانه ها را مبهم اعالم كـرد و گفـت كـه بودجـه سـال جـاري و درآمـدهايش غيـر واقعـي اسـت                      

بـا  . » هزار تومان از درآمدهايش محقق نمي شود80 هزار ميليارد توماني داده شده است كه به نظر من          210بودجه  «:گفت

بنابراين اولين چـالش آقـاي   «:وي خبر باالرفتن قيمتها را داد و گفت       . ا پول ندارد  حرف تركان، دولت براي پرداخت يارانه ه      

  ».ها را باال ببرند بايد قيمت. ها را بدهند  براي آنكه بتوانند يارانه خانواده. دكتر روحاني به محض آغاز به كار اين است

رف دولت را غير واقعي خواند، وزراي احمـدي         حسن روحاني در حالي كه رشد اقتصادي را منفي و آمارهاي داده شده از ط              

  .نژاد پيشرفتهاي دوران احمدي نژاد را با آمار گزارش دادند

يكي از .  درصد گزارش داد23 افزايش صادرات كشاورزي را ، تير با ولي فقيه   23وزير جهاد كشاورزي در ديدار روز يكشنبه        

ج در سه ماهه اول سال جاري و واردات بـي رويـه و هـر سـاله                   درصدي واردات برن   93افزايش  «مجلس نشينان با اشاره به      

  .  را غير واقعي دانستكشاورزي دآمار ارائه شده از طرف وزير جها» گندم
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زاويه نداشتن با خـط  «وي . خواند» سياه نمايي«يكي از مجلس نشينان به نام زارعي، حرفهاي حسن روحاني در مجلس را           

پوسـت  «مواظـب   دانست و سفارش كرد كه روحاني       » ال و دوري از هر گونه انحرافات      ميزان حركت براي اعتد   «را  » رهبري

  . دش ها با»خربزه

اعالم نرخ تورم از وظيفه بانك مركـزي اسـت و هـر             «:معاون اول احمدي نژاد در واكنش به حرفهاي روحاني و تركان گفت           

  .»كسي حق ندارد در اين خصوص اظهار نظر كند

بر همين منظر پشتيباني ولي فقيه از احمـدي       . بايد باشد كه با ولي فقيه زاويه نداشته باشد        وي گفت؛ رئيس جمهور كسي      

  . است دولت احمدي نژاد شدت بيشتري پيدا كرده  توب باراني صورت مي گيرد كهنژاد در شرايط

  

اني و تاخـت و تـاز       رفتن احمدي نژاد و اعضاي دولتش به بارگاه ولي فقيه، تركيب كابينـه روحـ              ،   مجلس درحضور روحاني   

 عليه تركيب احتمالي كابينه حسن روحاني، نمايي از شكل گيـري تـضاد و جـدال                 ، ارگان ولي فقيه   ،سرمقاله نويس كيهان  

  . باندهاي حكومتي در شرايط جديد است

ذف احمـدي نـژاد در قبـال حـ    . بر خالف نظر خامنه اي، دولت احمدي نژاد زندگي اكثريت مردم را به تباهي كشانده است            

دستمزد پايه . يارانه ها و باال بردن قيمت كاالهاي حامل سوخت، مقداري ناچيز تحت عنوان يارانه به عده اي پرداخت نمود         

بنا بر داده هاي آماري كارشناسان اقتـصادي،        . به طور واقعي كاهش پيدا كرد     كارگران و مزدبگيران در برابر افزايش قيمتها        

در حالي كه كارگران و مزدبگيران خواهان دستمزدي عادالنه بـر  . ك سوم خط فقر استحداقل دستمزد تعيين شده برابر ي    

آنها حق خود را مي خواهند و مخالف سياست صدقه پروري احمدي            . اساس نرخ تورم و سبد هزينه خانوار كارگري هستند        

ي از اين منبع درآمد به عـده اي  درآمد حاصل از حذف يارانه ها و چگونگي هزينه آن، يا پرداخت بخش ناچيز    . نژاد هستند 

بر همـين اسـاس مـزد كـارگران بـر اسـاس             . از مردم همواره مورد مشاجره مجلس نشينان و دولت احمدي نژاد بوده است            

  . واقعيتهاي زندگي افزايش پيدا نكرد، موضوعي كه همچنان مورد اعتراض كارگران است

  

عـدم پرداخـت حقـوق يكـي از محورهـاي           . سترده اي جريان داشـت     اعتراض كارگران و مزدبگيران در اشكال گ       تير ماه در  

حرفهاي روحاني و مشاور او  آينده اي ناروشن با فقر و تنگدستي بيشتري براي كارگران              . حركتهاي اعتراضي كارگران است   

  .و مزدبگيران خبر مي دهد
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   آمريكا- در شيكاگو "2013سوسياليسم "گزارشي از كنفرانس 
   ليال جديدي

ــاالنه  ــرانس س ــسم"كنف ــين "2013سوسيالي  ب

 امسال در شـيكاگو     وئن ماه ژ  30 تا   27هاي  روز

از طـرف دبيرخانـه     مـن   .  آمريكا برگـزار شـد     -

ســازمان چريكهــاي فــدايي خلــق ايــران بــراي 

 1300دومين سال در اين كنفرانس كه بيش از  

گزارش . نفر در آن حضور داشتند، شركت كردم      

بـه  . زير براي نشريه نبرد خلق تهيه شده اسـت        

اميد آنكـه بتـوانم از ايـن راه، تجربيـاتم از ايـن          

كنفرانس اسـتثنايي و پرشـور را تـا حـدي كـه             

مجال است، به كوشندگان سياسـي و نيروهـاي         

  .چپ منتقل كنم

  

، شمار شركت كنندگان كمتـر از       "2013سوسياليسم  "اگرچه امسال باوجود حضور بيش از هزار و سيصد نفر در كنفرانس             

 را گـرم و     سال گذشته بود، اما شور و اشتياق آنها كه اكثرشان را جوانان تشكيل مي داند، به همان اندازه فضاي كنفـرانس                    

 روز آموزش، بحث و گفتگو و مناظره پيرامون سياستهاي راديكال و انقالبي و مبـارزه بـراي                  4. صميمي و پرتكاپو كرده بود    

دگرگونيهاي اجتماعي، نه تنها جوانان بلكه همه شركت كنندگان در سنين گوناگون و از اليه هاي گونـاگون جامعـه را بـه                     

  . رده بودطور چشمگيري درگير و دخالت گر ك

  

 سخنراني و نشست پيرامون موضوعاتي كه شامل تاريخ مبارزه عليه نژاد پرستي تا ريـشه يـابي اعتراضـات دمكراسـي                      150

خواهانه در تركيه و تيوريهاي ماركسيستي در باره بحران اقتصادي، نقش فرد در تاريخ، تاثير هگل بر ماركس و اينكه آيا ما           

ال بعـد از    به ديالكتيك نيـاز داريـم؟ ونـزوئ       

چاوز، نظر ماركسيـستها نـسبت بـه ديـن،          

ارتباط مانيفست حزب كمونيست با شرايط 

امروز، مبارزه براي فلسطين، امپرياليسم در 

، ماركسيسم  "بهار عربي "خاورميانه بعد از    

و دمكراسي، ماركسيسم و اخالق، اهميـت       

اتحاديه كارگري، طبقه كـارگر سياسـت و        

وعات ديگـر   سنديكاليسم و بسياري از موض    

  .مي شد، در جريان بود

گلن گـرين   "در پايان اولين روز كنفرانس،      

، فعال سياسي، وكيل و مقاله نـويس        "والد

 كـه بـه علـت       " آمريكا -گاردين  "روزنامه  
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سفر به خارج كشور نتوانسته بود حضور داشته باشد، از طريق اينترنت در سالن بزرگي كـه              

او گزارشگري است كه براي نخـستين       . د، صحبت كرد  هزار شنونده را در خود جاي داده بو       

، افشاگر رسوايي جاسوسي آمريكا از شهروندان خود و ديگر كشورها را            "ادوارد اسنودن "بار  

اين در واقع يكي از چشمگير ترين و برجـسته تـرين            . علني كرد و با او به مصاحبه نشست       

 هزار و سپس بيش از صد  40 تنها يك روز بعد، كليپ صحبتهاي او      . بخشهاي كنفرانس بود  

ادوارد "گرين والد در سـخنراني خـود پـس از ارج گـذاري از              . هزار بار بازديد كننده داشت    

اسنودن در نهايت با افشاگري خود اين پيام را داده است كه نمي خواهـد             ":  گفت "اسنودن

 دسـت  در جهاني زندگي كند كه دولت آمريكا اجازه داشته باشد به اطالعات شخصي افـراد     

وجدان او به وي اجازه نمي داد كه در جهاني زندگي كند كه حقوق خـصوصي              . درازي كند 

   ".همه ما بايد از او بياموزيم. افراد پايمال شود، در جاييكه مي توانست مانع آن بشود

  

اگر شما يك گام شجاعانه به عنوان يك فرد پيش بگذاريد، توانسته ايد جهان را ": وي افزود

حركت شما بر زندگي انسانهاي ديگر تاثير مي گذارد و آنها هم به نوبه خود بر ديگران تاثيرگذارند و ديگران بر . يدتغيير ده

  ."هرگز به نيروي خود براي تغيير جهان شك نكنيد. "شجاعت واگير دارد"ديگران، زيرا 

 آنها اختصاص داده شده بود كه در نيويـورك،  برنامه پاياني شب دوم به گروهي از آموزگاران و دانش آموزان و خانواده هاي    

شيكاگو و سياتل دست به مبارزات سختي       

در . عليه ناهنجاريهاي آموزشي زده بودنـد     

اين بخش، دو تن ار سازمان دهندگان اين        

اعتراضات بزرگ و چنـد دانـش آمـوز كـه           

ساله نيز مي شد،     9شامل يك دانش آموز     

  . سخنراني كردند

  

 از جمله موضـوعات     مسايل مربوط به زنان   

در جلـساتي   . طرح شده در كنفـرانس بـود      

ــد،    ــي ش ــزار م ــوي برگ ــن محت ــا اي ــه ب ك

ــه كــرات در پيرامــون اينكــه   ســخنرانان ب

ماركسيسم و ديگر تيوريها چگونه با مساله       

  .تبعيض جنسيتي برخورد كرده اند، سخن گفتند

اب عرضه شده بود كه در گوناگوني، نـوع و كميـت و   نكته چشمگير ديگر، سالن بسيار بزرگي بود كه در آن هزاران جلد كت       

  .كيفيت كم نظير بود

در اين كنفرانس كه از نظم، برنامه ريزي و سازمان يافتگي قابل توجهي برخوردار بود، تالش شده بود تا تعادلي نسبي بين                      

هاي تازه اي را بـا شـور و اشـتياق    هر مبحثي، گفتگوها و ايده     . تيوري و تاريخ با استراتژي براي مبارزات كنوني ايجاد شود         

  .شركت كنندگان به وجود مي آورد
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در مجموع، آموزشها و گفتگوها طوري تنظيم شده بود كه هر فردي با دست پر از كنفرانس باز گردد و آموخته هايش را در 

  .ميدان مبارزاتي جامعه به كار اندازد

 سخنراني در برنامه گنجانده شده بود، بايد حضور در مباحث 48ه  سخنراني و روزان12از آنجايي كه در هر يكساعت و نيم، 

در اينجا به برخي از مباحثي كه در آن حضور داشتم، خالصه وار . و سخنراني بنا بر سليقه و كنجكاوي خود انتخاب مي شد

  : مي پردازم

  
   سياست و مبارزه در خاورميانه- تركيه "تحرير": نبرد براي ميدان تقسيم

بهار بـه  " و نويسنده مقاله "كارگران سوسياليست"، مقاله نويس ديدگاه بين المللي و نشريه "تام گنه"شست ابتدا در اين ن  

وي بيشتر به تاريخ تركيه پرداخت و گفت بدون آشنايي با تاريخ اين كشور و به ويژه دوران                  .  سخنراني كرد  "تركيه مي آيد  

  . جريان است، درك كردآتاتورك نمي توان جنبشي را كه در اين كشور در

تركيه فصل تازه اي در مبارزات خاورميانه گشوده و همـه مـا مـي دانـيم كـه ايـن مبـارزات داراي نقـاط                         ": او سپس گفت  

مشتركي است كه يكي از آنها همين است كه از شيكاگو و نيويورك تا قاهره و استانبول، آماج سركوب خشن پلـيس قـرار                        

  ".گرفته است

در تركيـه مـردم   ": او گفـت . ك زن خبرنگار مشاهدات عيني خـود از خيزشـهاي تركيـه را شـرح داد    پس از سخنان وي، ي  

در حاليكـه احـزاب مـردم را از    . اعتمادي به احزاب دولتي ندارند، زيرا هيچيك از آنان را حامي مطالبات خـود نمـي داننـد           

احـزاب سياسـي حاضـر در       . تراضـات مـي كردنـد     رويارويي با حكومت باز مي داشتند، مردم آنها را دعوت به پيوستن به اع             

 نيز به ميدان نمي آمدنـد، امـا كوردهـا           "پ پ ك  "همزمان احزابي همچون    . پارلمان تركيه بسيار عقب تر از مردم هستند       

  ".خودشان شركت مي كردند

 شهر در تركيه و همچنـين نقـش چـشمگير زنـان گفـت و سـپس تركيـب شـركت                      50وي از گسترده شدن اعتراضات به       

  :كنندگان را بدين قرار بيان كرد

 درصـد   35.  درصد آنها دوره فـوق ليـسانس را مـي گذراندنـد            15 درصد معترضان را دانشجويان تشكيل مي دادند كه          42

 درصـد وابـسته بـه گـروه هـاي           6 درصد مردم عادي و تنها       94در ميان معترضان،    . شركت كنندگان نيز دانش آموز بودند     

  . نيز بخش مهمي را در بر مي گرفتنداتحاديه ها. سياسي بودند

نيروهاي اپوزيسيون تالش مي كردند كه رهبري جنبش را به دست گيرند، اما مردم نگذاشتند، زيرا به آنها نيز                   ": وي افزود 

 با اينحال چپ انقالبي به مردم سازماندهي، اتحاد با هم و ايستادگي در برابر سركوب را آموزش مـي       .اعتماد چنداني ندارند  

  ".از سوي ديگر، اين اعتراضات بخش وسيعي از ليبرالها و راست ميانه را نيز در بر مي گرفت. داد

در اينجا وقتي من نظر سخنران را درباره اينكه بخشي از معترضان از اردوغان خواسته اند به اپوزيسيون سوريه كمك نكند، 

آنها خودشان بايد بدون دخالت خارجي به پيروزي دسـت        ما نبايد به معترضان سوري كمك كنيم، زيرا         ": جويا شدم، گفت  

   ".يابند

اعتراضها و مخالفان را سـركوب      ) روسيه و جمهوري اسالمي   (وي در برابر اين يادآوري كه ديكتاتور سوريه با كمك خارجي            

 معتقد اسـت  ، فعال و خبرنگار سرشناس سوري كه مقاالتي در اين زمينه نوشته و   "يوسف خليل ". مي كند نيز سكوت كرد    

وي مخالفت .  چپ بايد حامي كمك نظامي به مردم سوريه باشد نيز در اين نشست حضور داشت و نظرات خود را بازگو كرد

  .خود را با عدم حمايت از انقالب مردم سوريه ابراز نمود
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  جوامع سوسياليستي آينده 
چه كسي چه گوارا را به " و "60كالي سالهاي  نوشته هاي و"، وكيل و نويسنده كتاب"مايكل سميت"سخنران اين بخش، 

  . بود"مركز حقوق قانون اساسي" و مدير "قتل رساند؟

  

 جان لنون آغاز كـرد و از كـار مـشترك    "تصور كن"وي سخنان خود را با شعر ترانه  

 " تصور كن يك آمريكاي سوسياليست را"سه نفره براي تدوين كتاب تازه خود به نام 

 تدوين اين كتاب توضيح داد، هيچكس به درستي نمـي           وي در ضرورت  . سخن گفت 

داند سوسياليسم چيست و ماركسيـسم زنـدگي در جامعـه سوسياليـستي را تعريـف        

او سپس به جزييات بيشتري از كتابش اشاره كرد و گفـت، ايـن كتـاب                . نكرده است 

  :داراي سه بخش است

   اعالم جرم عليه كاپيتاليسم: بخش اول

   ه هايي از افراد گوناگون پيرامون موضوعات و واقعيتهاي سخت سرمايه داريمجموعه نوشت: بخش دوم

  چگونه در يك سيستم سوسياليستي زندگي خواهيم كرد: بخش سوم

ماشين سرمايه داري اگر ماشين مكانيكي بود، بازسازي آن آسان بود، ولي سـرمايه داري سيـستمي                 ": وي در توضيح گفت   

   ".هي تعمير كني، در نقطه ديگري خرابيها را بازتوليد كرده و تعميرات را بي اثر مي كنداست كه هر قسمتي از آن را بخوا

 هزار كودك از گرسنگي مـي       25روزانه  . يك سوم مردم جهان در پايين تر از حتي خط فقر زندگي مي كنند             ": او ادامه داد  

 برابـر تغذيـه   7است، مي توان براي تمام دنيا با ثروتي كه در جهان موجود    . ميرند؛ امري كه به خوبي قابل پيشگيري است       

 وعده غذا در روز داشته باشند و اين وضـعيت بـراي   3 درصد كودكان نمي توانند      20در آمريكا   . سالم و مكفي تر تهيه كرد     

در اين كـشور تعـداد      . اگر به خدمات اجتماعي نگاه كنيم، مي بينيم چه وضعيت دهشتناكي داريم           . سياهپوستان بدتر است  

نزاع اقتصادي اكنون به نزاع نظامي تبديل شده، اما رسانه ها در اين مـورد          .  برابر تعداد بي خانمانها است     5انه هاي خالي    خ

  . سكوت مي كنند

ما هر چه بيشتر در مورد اين ناهنجاريها بدانيم، بيشتر مي تـوانيم مـردم را در مبـارزه بـراي بـه دسـت آوردن             ": وي افزود 

مطالبات شان را مطرح مـي كننـد و اگـر           .  در نظام سوسياليستي مردم در همه امور دخالت دارند         .مسوسياليسم آماده كني  

همه ي منابع در خدمت تامين نيازهاي مردم قرار خواهد داشـت       . نمايندگان شان خالف كردند، بي درنگ اخراج مي شوند        

مـا وقتـي ايـن را مـي گـوييم، فـورا مـي گوينـد          نوع دئودرانت الزم نداريم، ا12مثال ما . و نه عرضه محصوالت غيرضروري 

  "!سوسياليستها بو مي دهند

بايد استراتژي را مشخص كنيم، بايـد بگـوييم معنـاي    . ما بايد سوسياليسم را تعريف كنيم و بگوييم كه چيست        ": وي گفت 

   ".سوسياليسم، مالكيت دولت بر اقتصاد نيست، بلكه كنترل دمكراتيك اقتصاد توسط مردم است

اكثر مـردم در ايـن كـشور        ": ه نوشته اي از دختر ماركس در باره سفر خود به آمريكا اشاره كرد كه در آن مي نويسد                  وي ب 

  ."نمي دانند سوسياليسم چيست و وقتي براي آنها توضيح مي دهي، ميگويند، پس من سوسياليست هستم

سه كتاب ماركسيستي براي فعاالن سياسي در        به دانشگاه مي رفته، فقط       60 يادآور شد كه وقتي در دهه        "مايكل سميت "

  . "اما شما در سالن بغل همين اطاق، به اندازه نيمي از يك زمين فوتبال كتاب داريد"دسترس بوده است، 

سخنرانان اين نشست همچنين گفتند كه آمريكا تا كنون شاهد دو انقالب بوده است، يكي براي اسـتقالل و ديگـري بـراي        

كمونيستها ضمن اينكه بايد براي خواستها و رفورمهـاي مـشخص      . ومين آن بايد براي سوسياليسم باشد     س. پايان برده داري  
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مردم بايد بداننـد سوسياليـسم بـه معنـاي دمكراتيـزه شـدن       . تالش كنند، ضروري است كه استراتژي خود را معرفي كنند  

بايد سوسياليسم را فهميد و به طـور  . مي شوداقتصاد است، يعني زماني كه تصميمهاي اقتصادي با شركت خود آنها گرفته   

در نهايت، بدون داشتن دمكراسـي و دخالـت         . بايد براي به دست آوردن آن سازماندهي كرد       . روشن براي مردم تعريف كرد    

  . كامل كارگران، امكان برقراري سوسياليسم هم وجود ندارد

  

  امپرياليسم در خاورميانه
 گفت كـه ايـن سلـسله خيزشـها زمـاني رخ داد كـه       "بهار عربي"لگر مصري، در باره     ، تحلي "وائل االسدي "در اين نشست،    

مردم به شدت مخالف آمريكا بودند و عليه حكومتهاي خود كه وابـسته بـه               . آمريكا پس از جنگ در عراق تضعيف شده بود        

آمريكا قصد داشت بـا     . در مصر بود  آنچه كه بيش از همه براي آمريكا تكان دهنده بود، انقالب            . آمريكا بودند، به پا خاستند    

در . جذب مصر به سرمايه داري، سياستهاي صندوق بين المللي پول را پيش برده و همچنين منافع اسراييل را تامين كنـد                   

 ليبرالي را ادامه دهد، هم منـافع        - مي تواند هم سياستهاي نو       "اخوان المسلمين "جريان خيزشها، آمريكاييها دريافتند كه      

 را "محمـد مرسـي  "،  "تـايم "در نهايت هم مجله     . را تامين كند و هم از منافع ارتش كه حامي آنهاست، دفاع كند            اسراييل  

  ". ناميد"مرد سال"

وي در پايان تاكيد كرد كه پروسه انقالبها در منطقه ادامه خواهد داشت و وظيفه كنوني ايجاد يك جنبش ضد امپرياليستي 

  .  انقالبي استبراي جلوگيري از فريب خوردن مردم

  

ريـشه هـاي سكتاريـسم      ": وي در بخشي از سخنان خود گفـت       . ، نويسنده و فعال سوري بود     "يوسف خليل "سخنران بعد،   

اسد كه خود را سكوالر مي ناميد، بيش از عربـستان  . قومي و مذهبي توسط اسد و پدرش در سوريه كاشته و رشد داده شد       

  ".سعودي مسجد ساخت

وي .   كه به مذاكره با اسد تن مي دهند، گفت كه آنها مي خواهند فرش را از زير پاي انقالبيون بكشنداو در مورد گروههايي

گفت، عده اي استدالل مي كنند اگر آمريكا به مخالفان اسد سالح بدهد، ايران هم با دست باز تر به حكومت سوريه سـالح   

حهاي خود را زمين نمـي گذارنـد، تجمعـات و اعتراضـهاي             از اين رو انقالبيون تصميم گرفتند ضمن اينكه سال        . مي فرستد 

  .خياباني را افزايش دهند

اسراييل هم كنار نشسته و مي گويد بگـذار  . مردم ما فهميده اند كه حزب اهللا به اسد و رژيم ايران نزديك است       ": وي افزود 

  ".مسير منافع اسراييل گام بر داشته استاز اين رو ما به اين نتيجه مي رسيم كه حزب اهللا در . اينها همديگر را بكشند

اين آسان است كه بياييم و از حضور امپرياليسم آمريكا و ناتو و مضرات افروخته شدن جنگ در ":  ادامه داد"يوسف خليل"

سوريه حرف بزنيم و يا بگوييم اينها در باره استفاده سالح شيميايي توسط اسد دروغ مي گوينـد و مـي خواهنـد راه بـراي                   

بعد هم براي خودمان كف بزنيم كه اين جريانات را افشا كرده ايم، دسـت رد بـه سـينه انقالبيـون                      . اجم نظامي باز كنند   ته

  .اما اين ساده نگري بيش نيست. سوريه بزنيم و مدعي شويم دست آمريكا و القاعده در كار است

ي بوش مقايسه مي كنند، اما ايـن بـسيار متفـاوت      شايد سر و صدا در مورد استفاده از سالح شيميايي را عده اي با دروغها              

ديگر آنكه، مـردم سـوريه   .  در خاورميانه در جريان است   "بهار عربي "نخست اينكه اكنون يك جنبش گسترده به نام         . است

ي از  سال او و خانواده اش بر آنها حكومت كرده اند، به پا خاسته اند، اما در بسيار             40دو سال است كه عليه ديكتاتوري كه        

ما بايد اين حرف كه انقالب سوريه نقشه امپرياليستها اسـت و  . گزارشات ابدا صحبتي از جنبش عمومي مردم سوريه نيست       

ما بايد به آنچه كه اتفاق افتاده به عنوان عبور از           .  رسيده را كنار بگذاريم    "زمستان عرب " تمام شده و     "بهار عرب "يا اينكه   
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همچنين بايد درك كنيم كه پديده اي به عنوان انقالب        .  هنوز تا مقصد فاصله زيادي دارد      يك پروسه انقالبي نگاه كنيم كه     

انقالب اليه هاي مختلف اجتماعي را به حركت در مي آورد و ميليونها انسان را در بيشتر مواقع              . كامل و خالص وجود ندارد    

  . براي اولين بار به خود جذب مي كند

دهها سال ديكتاتوري، هـر     . ستند و در بسياري از مواقع تحت بدترين شرايط قرار دارند          مردم در حال ساختن تاريخ خود ه      

اين واقعا احمقانه است كه فكر كنيم تحت . گونه حزب سياسي مستقل، سازمانهاي كارگران و اتحاديه ها را نابود كرده است

 ماركسيستي به رهبري طبقـه  -له شده انقالبي اين شرايط، انقالب در سوريه در چهره يك انقالب كامل با برنامه هاي فرمو 

  . كارگر ظاهر خواهد شد

ما هم ضد امپرياليسم هستيم، ولي اين بدين معني نيست كه مردم سوريه را پس بزنيم فقط به ايـن دليـل كـه واشـنگتن                

 پـردازد؛  يك حركت واقعي ضد امپرياليستي، بـه مرزبنـدي بـا چنـين جنبـشي نمـي       . خواستار دخالت در اين جريان است     

  ". ميليون آواره دارد5 هزار نفر در آن جان دادند، صدها هزار نفر زخمي و 90جنبشي كه 

  

سـخنان او بـر پايـه اطالعـاتي از تبليغـات           .  بود كه قرار بود در باره مساله ايران صحبت كند          "شان جوزف "سخنران بعدي   

 بود، به صورتي كه در بيـشتر مـوارد مـي شـد آن را     رسمي جمهوري اسالمي در رسانه هاي انگليسي زبان خود قرار گرفته     

از اين رو در پايان نه تنها به شيوه تحليل و اطالعات سطحي وي اعتراض كردم، بلكـه بحـث عـدم                      . كپي برابر اصل دانست   

 شد و گشايش اين بحث با استقبال روبرو. آگاهي كنفرانس از مسايل ايران را به ميان اعضا و برگزاركنندگان كنفرانس بردم         

  .آنها در پايان خواستار تداوم يافتن آن و كسب اطالعات بيشتر از جانب سازمان ما شدند

  

   چشم انداز براي چپ
 "رهايي سياهپوستان و سوسياليـسم    "، نويسنده كتاب    "احمد شاكي "در نشست با اين عنوان،      

 وي گفت كه    . به ايراد سخنراني پرداخت    "سوسياليست بين المللي  "و همچنين سردبير نشريه     

چپ بايد همواره چشم اندازهاي خود را مورد بحث و گفتگو قرار دهد، اما ايـن چـشم انـدازها                    

چـشم انـدازهايي كـه    . نبايد آرزوهاي تخيلي باشد، بلكه بايد بنا بر تحليل واقعي ترسيم گـردد          

ندازها به عنوان راهنماي عمل استفاده      او تاكيد كرد بايد از چشم ا      . برپايه تخيل و دور از واقعيتها باشد، رويايي بيش نيست         

  .كرد و در اين راه هر چه سازمان سياسي ما بزرگ تر شود، امكان به واقعيت پيوستن چشم اندازها نيز بيشتر مي شود

 مي گفتيم بحرانها، سرمايه داري را به زانو در مـي آورد امـا چـه شـد كـه خودمـان                       70براي نمونه ما در دهه      ": وي افزود 

 مال آنهاست و دهه 80ما مي گفتم دهه .  سال بعد هنوز باقي مانده و حتي گسترش پيدا كرده     35ديم؟ بحرانها   متالشي ش 

 از آن ما خواهد بود، اما مي بينيم كه سرمايه داري نه تنها نابود نشده، بلكه در شكل ديگري گـسترش پيـدا كـرده، در              90

  .فرم رياضت اقتصادي

ولي امروز .  تري گسترش پيدا كرده، اما ما هنوز يك تعريف جهاني از اين طبقه نداريمهمزمان، طبقه كارگر به شكل وسيع

 ليبراليـسم   -اين مقاومت جهـاني عليـه نـو         . ما يك مقاومت جهاني داريم، شايد نه از ديد خودمان ولي از ديد طرف مقابل              

 به اين منظور سكتاريسمي كه در روشنفكران چپ بايد دوباره سازي بشود و. اما ما هنوز بيان سياسي براي آن نداريم. است

اگر مي خـواهيم    . وجود دارد و آنها را در شكل طرفداران تروتسكي، مائو و غيره از هم جدا مي كند، بايد كنار گذاشته شود                    

  .چپ رشد كند، نياز داريم كه دريچه بحث و گفتگو باز بشود
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براي اينكـه   .  توانست به موفقيتهاي چشمگيري دست پيدا كند       "اسرييز"براي نمونه نگاه كنيم ببينيم چطور شد در يونان          

اگر ما بتوانيم ظرفي براي در برگـرفتن تفكـر و ديـدگاه هـاي سياسـي                 . آنها براي چپ با ديدگاههاي متفاوت جا باز كردند        

   . رشد كنيم"سرييزا"گوناگون ايجاد كنيم، مي توانيم مانند 

ين است كه نسل جديد با زباني كه ما درگذشته صحبت مي كرديم، امروز حـرف                نكته ديگري كه بايد توجه داشته باشيم ا       

  ".در آن زمان من خودم خيلي راحت راديكال شدم، ولي امروز ديگر اينطور نيست. نمي زند ولي بايد ياد بگيرد

 سازماندهي آنان  سخنان خود را با تاكيد بر لزوم همراهي چپها با جنبشهاي كوچك، صنفي، محلي و غيره و"احمد شاكي"

  .و اينكه چپ سازمان يافته بايد همواره رابطه خود را با كارگران و زحمتكشان جامعه افزايش دهد، به پايان رساند

  

  .در پايان سخنراني وي، سوواالت و نظرياتي ارايه شد

 يـك نفـر از ميـان جمـع          كساني كه نمي توانند كتابهاي سخت را بخوانند چكار بايد بكنند؟ در جواب            :  جواني سوال كرد   -

تالش كنيد مطالعات جمعي و سپس بحث و گفتگو پيرامون مطالعات داشته باشيد و همچنين بحث پيرامـون ايـن                    ": گفت

  ."موضوع كه چگونه مطالعات را مادي كنيم

  ".ما بايد زباني پيدا كنيم كه با آن بتوانيم چپ را معرفي كنيم":  يك نفر گفت-

به كساني كه با ما آشنا مي شوند و از ما مي پرسند چرا شماها با هم يكـي نمـي             ": گان پرسيد  يكي ديگر از شركت كنند     -

 "شويد، بايد چه پاسخي بدهيم؟ كساني كه اصال تصوري از تشكيالت ندارند؟

   

كـه در   ) حزب چپ راديكال يونان    ("سيريزا"، عضو كميته مركزي     "آنتونيو داواناوس " -

نشسته بود، در باره پيروزي چشمگير اين حزب و پروسه     اين سخنراني در صندلي حضار      

ما از فوروم اجتماعي يونان شروع كرديم و اين به مـا         ": وي گفت . تكاملي آن توضيح داد   

اكنون ما در   .  سال طول كشيد   13طي اين پروسه براي ما آسان نبود،        . خيلي كمك كرد  

تالينيستي و هم پيروان     هم چپ راديكال داريم هم كمونيست و هم احزاب اس          "سيريزا"

در جمع ما انتقاد هم هميشه مي شود، ولي ما مي دانيم كه بايد در كنار هـم           . تروتسكي

  ."باشيم

  

من با نظر رفيق احمد شاكي مخالفم كه هر چه سازمان بزرگ تر باشد تاثير بيشتري مي گـذارد، زيـرا             ":  رفيق زني گفت   -

  ."ي اگر كوچكتر باشد، تاثير مهم تري مي گذاريماگر سازماني منسجم و متفكر داشته باشيم، حت

  ."گوش كردن به حرف مخالفان كافي نيست، بايد براي ياد گرفتن گوش كرد":  رفيق ديگري يادآور شد-

چپ بايد به كارگران و زحمتكشان بگويد انقالب تمام نشده و به اين زودي تمام نمي       ":  يك شركت كننده هم معتقد بود      -

پـس روي، پيـشرفت، بـاال و        . بايد تالش و مبارزه و مقاومت را تعطيل نكرد        .  دوره اي هستند و ادامه دارند      دستاوردها. شود

  ".پايين، شكست و پيروزي وجود دارد، ولي بايد ادامه داد

، ماركسيـستها در بـاره ديـن چـه مـي      )پال دومـاتو (در شماره آينده به مباحث بيشتري از جمله نقش شخصيتها در تاريخ   

 در باره جنبش در "آنتونيد داواناوس"و همچنين سخنراني ) جسيكا هنسن ويور(، ماركسيسم و اخالق )بيل رابرت(د؟ گوين

  .يونان مي پردازم
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  ها توده خيزش انقالبي از منتج مرسي ارتجاعي دولت سقوط
  اردوان آناهيتا

 پروسـه  و آورد در لـرزه  بـه  را جهـاني  انجاميد، المسلمين اخوان و مرسي دولت براندازي به كه مصر مردم انقالب دوم موج
 انبـوه  نيـروي  توسـط  مرسـي  دولت براندازي. ساخت نويني مرحله وارد را مصر ملت بنيادين خواستهاي مبارزه براي تحقق  

 نبـود  زنـده  بر برعكس، و ساخت بي اثر  را 2011 ژانويه 25 انقالب دوران پايان بر مبني اصالحات، مدعيان ترفند ها، توده
 ارزنـده  و انقالبي نقش. گذاشت صحه آن عامل ترين اصلي و مهمترين به مثابه  ستم تحت هاي توده انقالبي نقش و انقالب

 محتـوم  زوال و هـا  تـوده  خيزش انقالبي  بين ناگسستني پيوند بر مصر جاري سال ژوئن سي در انقالب  اجتماعي گردانهاي
 سياسـي  شـكلهاي  كـه  كـرد  عمـل  مامـايي  همچون كند، مي اشاره كسمار كه و همانطور  داشته داللت دولت ضد انقالب  

  .ساخت نوين جامعه آبستن را كهنه جامعه و شكست درهم را مرده و متحجر
  

 شـروع  از هنگـام   امپرياليـستي،  هـاي  رسانه
ــالب ــردم انق ــصر م ــه م ــت علي ــوان دول  اخ

 رياكارانـه  گونه به كماكان امروز تا المسلمين
 كودتاي را مصر مردم انقالب كنند مي تالش
 دموكراتيك انتخابات با كه دولتي عليه ارتش

. كننـد  معرفـي  جهانيـان  به رسيده قدرت به
 ژوئيـه  شـشم  مـورخ  "ژورنـال  استريت وال"

 دولت ،"قاهره كودتاي از بعد" تيتر با ،2013
 برابـر  آلنـده  سالوادر دولت با را مرسي محمد

 خــوش بايــد مــصريها": ادامــه داد و دانــست
رسيده از   قدرت به ژنرالهاي اگر ندباش شانس
 كـشته  سـبب  و كـرد  شكنجه را نفر هزار سي به نزديك ترور، حكومت سال هفده طي كه  باشند "پينوشه آگوستو" جنس
  ".شد دموكراسي به محلل گذار و گرفت به كار اقتصاد بازار را مدافع رفرميستهاي وليكن شد، نفر هزار سه شدن

 مصريها  به  خطاب مرسي، دولت خيزش توده اي عليه با مخالفت در قاهره، در آمريكا سفير ،"نپاترسو آن" راستا، همين در
خـود   و مـن  دولت  گويم،  مي صادقانه داشت، خواهد انتخابات از بهتر اي  نتيجه خياباني عمل كه اند مدعي بعضيها": گفت

  )1 (".مشكوكيم ادعا اين به شدت به من
به  ها توده مستقل عزم و اراده تا درصددند طبقاتي معيني را نمايندگي مي كنند،      منافع كه دست اين از مواضعي صاحبان

 كـرده  ثابـت  تـاريخ  عينيت اما نمايند، تحريف و مكتوم تحقير، را جامعه خود  در تغيير قدرت مشروع جهت   باالترين عنوان
 تصرف  به  مستبدان توسط وليكن آنهاست به متعلق به راستي آنچه آزاد سازي و خيابانها به ها توده ورود با انقالبها كه است

 ممكن ستم تحت هاي توده اعتراض بدون دموكراتيك حقوق استقرار كه دهد مي نشان تاريخ. است گرديده آغاز آمده، در
دگرگونيهاي عميق    در انگليس،  1688 و 1649 سياسي تحوالت. است انقالب برآمد "دموكراسي" مقوله جايي كه  تا نبوده،

 كـه  روسـيه  1917 و 1905 قيامهاي توده اي   و گرفت فرا را اروپا سراسر كه مطلقه سلطنت عليه در فرانسه  هيجدهم قرن
  .پذيرفت صورت انقالب پرچم زير همگي رساند، ثبت به را تزاريسم مطلقه حكومت پايان

 تحقـقِ  عـدم  بـه  اعتراض در رك،  مصر، دو سال پس از سپري شدن انقالب عليه مبا          مردم از نفر ميليونها نيز ژوئن سي در
دلتـا،   اسـكندريه، نيـل    قاهره و شهرهاي اسـتانهاي     خيابانهاي به "دموكراسي و آزادي نان،" شعار و بر محور   مطالبات شان 

 نفـوذ  از كـه  مصر ارتش. شدند قدرت از المسلمين اخوان و مرسي گيري كناره و خواستار  مصر سرازير  مناطق ديگر و سوئز
 جهت به طور سنتي   نهايت در دقايق، آخرين تا سكوت باوجود است، برخوردار مصر تاريخ در اي ديرينه دياقتصا و سياسي
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 پژواك قيـام   اين واقع، به. شد قدرت از المسلمين اخوان و مرسي گيري كناره خواستار خود قدرت و ثروت امتيازات، حفظ
 كـه  زد بـرهم  آنچنـان  را انقالبيـون  ضد برابر در انقالبيون نفع به قوا توازن كه بود مصر مردم از نفر ميليونها طلبانه عدالت
بـه ويـژه     و مترقـي  ملي، نيروي هيچ كه است بديهي. ساخت وادار خود طبقاتي براي نجات منافع   دخالت به را مصر ارتش

برنمـي   شـته، دا دسـت  مردم سركوب و تحميق به مثابه پايه دولت حاكم در      همواره كه مصر ارتش از دفاع به ماركسيستي
 زيـرا  فروپاشـيد،  هـم  از نظاميان كودتاي نه و ها توده انقالبي پتانسيل با المسلمين اخوان ارتجاعي حاكميت وليكن. خيزد
 پذيرش به مجبور اقتصادي -سياسي امتيازات حفظ براي و برد پي حاكم طبقه منافع حفظ در مرسي ناكارايي به نيز ارتش

 مقطعـي  به طور  انقالبي جنبش با همراهي اين رو،  از. شود جلوگيري انقالبي جنبش اليسمراديك از تا شده اكثريت خواست
 تحميـل  ارتـش  بـه  انقالب توده هـا  پتانسيل مهار جهت محروم و  و ستم تحت طبقات و اقشار منافع از دفاع پايدار  براي نه

  .شد
 بيش  فريبي كه ناميده دموكراتيك بنابراين و آزاد انتخابات يك محصول را مرسي دولت مزورانه بورژوايي، هاي رسانه برخي
 سـاختار  مبـارك،  دولـت  فروپاشـي  از بعد. نبود در هيچ زماني نه در ماهيت و نه در عمل دموكراتيك           مرسي دولت و نبوده

 مـدل  از بـرداري  كپـي  اسـاس  بـر  جهاني، داري سرمايه منافع سازگار با  المسلمين اخوان و ارتش وحدت با جديد سياسي
 داري سـرمايه  دول اي تركيه مدل پروژه شكست به منزله  مصر اخير انقالب اين رو،   از .شد تشكيل خاورميانه در اي كيهتر

 اعتراضـات  توسـط  تركيه نيز  كشور در حتي مدل اين .باشد مي نيز بزرگ خاورميانه تشكيل راستاي در آمريكا به خصوص 
  . است شده كشيده چالش به مردم پياپي

 شهروندي،  حقوق به مرسي دولت كه بودند معتقد مصر مردم از درصد27 تنها انقالب، وقوع از پيش قيقات،تح يك براساس
 74 و راضـي   درصـد  25اقتـصادي،    برابـر  فرصـتهاي  و شرايط ايجاد پيرامون گذارد، مي احترام اجتماعي و فردي آزاديهاي

 خـدمات  و امكانـات  ايجـاد  از دولـت  كـه  ورزيدنـد  اصـرار  مصر مردم از  درصد 74 اند، داشته اعالم را خود نارضايتي درصد
 اهميتـي  شـهروندان  امنيت به دولت كه داشتند ابراز نيز درصد74 و كند نمي حمايت ها خانواده براي بهداشتي -آموزشي

 بـه  قادر وي كه اند بوده معتقد و كرده مخالفت مرسي سياستهاي با مصر مردم از درصد70 از بيش كلي به طور . دهد نمي
 گزينـه  قادرند كه داشتند باور مخالفان اكثريت. نيست مصري شهروندان وضعيت بهبود براي ضروري و الزم تغييرات ايجاد

   )2 (.دهند ارايه كنوني دولت از بهتر اي
 اقـشار  و طبقـات  دشوار شرايط در بايست مي را مردمي اراده توسط سياسي قدرت از المسلمين اخوان يد خلع اصلي ريشه

 اقليتهـاي  و جوانـان  زنان، به نسبت حكومت، دوران المسلمين طي  اخوان رويكرد. داد قرار ارزيابي مورد اجتماعي اگونگون
 تمـام  كـردن  اسـالميزه  راستاي در ارتجاعي قوانين تصويب براي تالش. بود ضد دموكراتيك  و افتاده عقب غايت به مذهبي

 رشـد  مـوازات  بـه  مـصري  مردان و زنان مبارزات دستاوردهاي به تعرض و شهروندان اجتماعي و خصوصي حيات نمودهاي
 در مبـارك  حـسني  دولـت  همچـون  اقتـصادي   ليبراليـسم  -نـو    سياست پيشبرد و اقتصادي فعاليتهاي ركود تورم، فزاينده
از ماهيـت    نـشان  همگـي  نداشـته،  كارخانـه  4500 دسـتكم  تعطيلـي  به جز  پيامدي كه اقتصادي سازي خصوصي راستاي
   .داشت مرسي  ليبراليستي دولت– مذهبي و نو – ياستبداد

 مـذهب،  حربـه  بـا  جامعـه  در جنسيتي تضاد كردن نهادينه براي المسلمين اخوان اخير حركتهاي شگفت آور ترين   از يكي
 گونـه  هـر  اعمال محكوميت بر مبني ملل سازمان بيانيه با مخالفت و زنان ختنه ممنوعيت قانون به حمله سنّت، و خرافات

 قـانوني  بـه طـور    2008 سال در زنان و بشر حقوق فعاالن مبارزه ها دهه از بعد مصر در زنان ختنه. بود زنان عليه شونتخ
  )3. (بود گرديده ممنوع

 كـاهش  سـوختي،  مـواد  كمبـود  بيكـاري،  كاالها،  قيمت افزايش اخير، يكسال در ويژه به و مبارك حسني بركناري زمان از
 مـصريها  از بـسياري  كه درحالي است،  بوده مصر ناگوار اقتصادي وضعيت اصلي شاخصهاي از دركو و ملي پول ارزش شديد
 بـين الملـل   صندوق برآوردهاي به بنا. يابد بهبود شان  اقتصادي وضعيت اول وهله در كه داشتند اميد مبارك سقوط بعد از 
 بـه  مـيالدي  جـاري  سال اول نيمه در و يدرس 2012 سال در درصد 4/12 به مبارك زمان درصد 9 از بيكاري ميزان پول،
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 جـاري  سـال  در درصـد  75 بـه  ،2012 سـال  در ملـي  ناخالص توليد درصد 69 از نيز دولت بدهيهاي. يافت افزايش 5/13
 خـط  زير درصد آنها  40 كه مردمي دارد؛ مردم خريد قدرت كاهش و تورم افزايش در اي توجه قابل سهم كه يافت افزايش

  .گذرانند مي  روزگار دالر دو روزي با و فقر بسر مي برند
. آيد مي بحساب رشد به رو و شايع اي پديده مصر در گرسنگي و فقر جاري، سال مه ماه در ملل سازمان گزارش اساس بر

 خانوارهاي از چهارم يك). 2005 سال دردرصد  23 ( است يافته افزايشدرصد  31 سال، پنج زير مصري كودكان سووتغذيه
 صرف دارد، تورم نرخ بودن باال از نشان كه ملي پول ارزش يدرصد30 كاهش به توجه با را درآمدشان ازد  درص50 مصري،

. اسـت  كرده تبديل جو دانه كننده وارد بزرگترين به را مصر خواربار، قيمت آور سرسام افزايش. كنند مي غذايي مواد خريد
 نرخ  فزاينده  رشد به توجه با آينده، در كه برند مي بسر فقر، طخ به نزديك يا و مفرط فقر در مصر جمعيت از نيمي از بيش
  . يافت خواهد افزايش بيشتري اقتصادي، ركود و تورم

  
 افراد ميزان بيكاري در   كه اي به گونه  روبروست، فروپاشي با سياسي و اقتصادي نظر از مصر كه كند مي اضافه گزارش اين
 از آن بـدترين  را مـصر  اقتـصادي  بحـران  اقتصاددان، ،"امين جاتال" راستا، همين در. استدرصد  40 از بيش سال، 24 زير

  )4 (.دهد نمي اهميتي جامعه تهيدستان به تاكيد كرد، هيچكس و ناميد تاكنون سي دهه
اجتماعي حركت مي كـرد، بـه        عدالت و دموكراسي استقرار مسير در مرسي دولت با مصر كه ادعا را  نادرستي اين  باال، آمار
 اهرم به توسل با را خود خرافي و منحط ايديولوژي سلطه داشت سعي مرسي رهبري به المسلمين اخوان. رساند مي تاثبا

 بـه  جهـاني،  بانـك  و پـول  الملل بين صندوق دستورات اجراي با اقتصادي، زيربناي نظر تحميل كند اما از    جامعه به قدرت
 و اقـشار  آگـاهي  كـه  بود جريان در حالي در متضاد و متناقض پروژه اين. دهد ادامه اقتصادي سازي  ليبراليزه -نو   سياست
 اصـلي  تضادهاي يكسو از رابطه اين  در .بود يافته افزايش مبارك حسني خودكامه حكومت عليه انقالب فرودست با  طبقات

 كـه  بـود  شده باعث آن از پس و مبارك حسني توتاليتر رژيم عليه انقالب سو، ديگر از و مانده برجا پا مصر جامعه در هنوز
 مدرسـه  بهتـرين  بـه مثابـه    انقالب. آوردند روي خود مبارزاتي نيروي سازماندهي سوي به و يافته باور خود قدرت به مردم

 مبـارزه  آن بـراي  و بمانند باقي خود خواستهاي سر بر بايست مي جامعه پيشرفت براي كه بود آموخته آنان به زحمتكشان
 بـين  تـضاد  ديگـر،  بياني به. گرفت قرار تضاد در جامعه بر حاكم روابط سياسي  و اقتصادي باتمناس با آگاهي چنين. كنند
 رسيد خود تكامل و رشد از معيني درجه به فرودست اقشار و طبقات دموكراتيك مطالبات با فرادست طبقه ارتجاعي منافع

  . آورد ارمغان به را مصر مردم انقالب دوم موج و گرفت به خود آشكار منازعه يك شكل ضرورتا و
 توده كه است توجه شايان ولي اند، نيافته دست خود بنيادين مطالبات به هنوز سياسي انقالب دو از بعد مصر مردم اگرچه

رُد  جنبش". نيستند جامعه تكامل در جهشي ايجاد به قادر انقالباتي و مبارزات چنين بدون ستم تحت هاي بـه طـور    "تَمـ 
 قـادر  و نرسيده پايان به هنوز نيز مبارزه. است شده تشكيل متفاوتي گرايشات و عناصر از عام، به طور  مصر جنبش و خاص
 در سـعي  كـه  ارتجـاعي  و امپرياليـستي  نيروهاي تالش با مصر مردم انقالب برآيند. شود هدايت متفاوتي جهتهاي به است

 را رژيـم سياسـي    دو سـال  سه از كمتر در كه مصر مردم مبارزه عيني روند وليكن،. نيست مشخص هنوز دارند، آن كنترل
 چنـين  در. انـد  برده پي انقالبي و مترقي نيروهاي اتحاد استحكام و تداوم ضرورت به آنان كه دهد مي نشان كردند، ساقط

 پـي  نيز انقالبي رهبري و انقالبي سياسي سازمان يك ايجاد ضروري و حياتي لزوم به بود خواهند قادر آنان كه ست روندي
 قـادر خواهنـد    گردند، مي بيدارتر و بيدار مبارزات، كوران در كه مردمي زيرا است، پذير امكان سازماني چنين ايجاد. رندبب

  .را بيرون دهند آتي اجتماعي نياز انقالب مورد اي حرفه انقالبيون خود صفوف از تا شد
  

  مصر انقالب در كارگر طبقه برجسته نقش
 نـاگزير  گـردد،  مي مساعدتر طبقاتي مبارزه براي دموكراتيك، شرايط  حقوق به جامعه يك ادافر دستيابي با كه بپذيريم اگر

 و ارگانيـك  پيونـدي  بلكـه  نيـست،  جـدا  طبقـاتي  مبـارزه  از دموكراتيـك  حقـوق  بـه  دستيابي براي مبارزه كه يابيم درمي
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 مبارزه با كه بوده ثمربخش موكراتيكد حقوق به دستيابي جهت مبارزه هنگامي از نظر تاريخي،  . دارد يكديگر با ناگسستني
حتي در   مهم اين. باشد كرده دفاع مبارزه آن از كارگر طبقه و باشند كرده شركت آن در كارگران كند، پيدا پيوند كارگران

 و مادي ثروت تمام هستند، جامعه مولد نيروهاي كارگران زيرا است، صادق نيز حداقل خواستهاي دستيابي به   براي مبارزه
 دولتـي  ماشـين  فروپاشي حد آن را تا   مبارزه، در آنان مشاركت است و بر اين اساس،     آنان فرساي طاقت كار برآيند ويمعن

  . ارتقا مي بخشد
 طـي  مصر كارگري جنبش حقيقت، در. گرديد ممكن كارگران حضور با نيز المسلمين اخوان و مبارك حسني دولت سقوط
 تـي  آي اف اي( "مـستقل مـصر    كارگري اتحاديه هاي  فدراسيون" تشكيل به قادر مبارك حسني دولت عليه شورش سالها

 دوران همـين  در كـارگران . اي يافت  سابقه بي نيروي بسيج و تحرك توانايي 2012 سال آغاز و 2011 سال طي و شد )يو
 )اف يـو  تـي  يا( رسمي كارگري اتحاديه دست از را خود شدند قادر و كردند تاسيس مستقل و جديد اتحاديه صد از بيش

 ژانويـه  25 انقـالب  در مصر صنعت بخشهاي تمام. سازند رها بود، كرده عمل دولت بازوي به مثابه  سال شصت به قريب كه
 هايي كارخانه كارگران حتي و دولتي كارمندان سوئز، كانال نقل، و حمل و ترابري فوالد، نساجي، صنايع از متشكل ،2011

مـشاركت كـارگران در ايـن       . بسزايي ايفا كردند   نقش انقالب، تحقق و اعتراضات پيشبرد در نيز بودند ارتش مالكيت در كه
 و 2010 سـال  سراسـر ) 5(.بـود  1940 سال در خيزش ضد استعماري   از هنگام  خيزش عمومي، بزرگترين حركت كارگري    

  . يافت ادامه اساسي و بنيادي هاي خواسته پيگيري جهت اي فزاينده به طور كارگري اعتصابات و سازي اتحاديه ،2011
مـصر از    مختلـف  شهرهاي ميادين در ستم تحت اقشار ديگر اعتراضهاي تداوم و يك طرف  از مصري كارگران نوين خيزش

 كـردن  قربـاني  يـا  خياباني اعتراضهاي و كارگري اعتصابات عيار تمام سركوب: داد قرار گزينه دو برابر را ارتش طرف ديگر، 
 و "اقتـصادي  وضـعيت  بهبود" مشخص؛ شعار دو حول را خود مطالبات اجتماعي گردانهاي گردي و كارگران. مبارك حسني

 يعنـي  دوم گزينـه  و شـده  روبرو گيري همه چالش با ژنرالها بدينوسيله،) 6(.بودند كرده متمركز "مبارك حسني بركناري"
   .سياسي را انتخاب كردند قدرت از مبارك بركناري

 اقتصادي در  وضعيت بهبود انگيزه با تظاهرات و كارگري اعتصاب 3817 از بيش ،"مصر ياجتماع و اقتصادي حقوق مركز"
 ميـزان . اسـت  داده روي مرسـي  محمد گيري قدرت از بعد اين حركتها  درصد هفتاد از بيش. رساند ثبت به  را 2012 سال

 تا ژانويه بين ميزان اين. رسيد هما در كارگري اعتصاب 450 به متوسط به طور  مرسي محمد دوران در كارگري اعتصابهاي
 سـريع  بـسيار  افـزايش  نـشانگرِ  بـه خـوبي    دقيـق  ارقـام  و آمار. يافت افزايش ماه در اعتصاب هشتصد به 2013 سال مارس

 هـا،  كارخانـه  شـدن  بـسته  دولتـي،  فـساد  به بيشتر مزبور اعتصابات در كارگران. دارد مارس ماه از بعد كارگري اعتصابهاي
 دولتـي  مـاموران  و صنايع صاحبان سوي از سيستماتيك ارعاب و تهديد اعمال سالم و  مديريت عدم لي،شغ امنيت نداشتن
   )7.(بودند معترض
 امـا  نبودنـد،  جمعـي  وسـيع  حركتهاي به قادر خشن استبداد اعمال به دليل  مبارك حسني حاكميت ها دهه طي كارگران
 در شـركت  بـا  تنهـا  كـارگران  زيـرا  بپردازند، خود انقالبي انسيلپت سازماندهي به به سرعت  آنها تا شد سبب انقالب شرايط
 آگـاهي  رونـد،  ايـن  در طبقه كارگر . گردند مي روبرو عيني واقعيتهاي با است، شناختي هر منشا و شروع نقطه كه پراتيك
 مـي  دارد، يطبقـات  مـشترك  منـافع  او با كه آناني و شان طبقاتي دشمنان شناسايي به دهد و  مي افزايش را خود طبقاتي
 "پرولتاريـا  مدرسه" را انقالب لوكزامبورگ، رزا كه همانگونه است، انقالب ويژگيهاي مهمترين از ديگر يكي نيز اين. پردازد
  .ناميد

 اقتصادي هاي برنامه ليكن ادامه  اجتماعي، عدالت و آزادي ثبات، بر مبني مردم به انتخاباتي هاي وعده دادن مرسي باوجود 
 ميليـارد   4.8 خواسـتار  جهـاني  بانك از وي. را در دستور كار خود گذاشت      اقتصادي  ليبراليسم -نو   بر نيمب مبارك حسني

 بـود  جريـان  در حالي در جهاني بانك با گفتگوها. نگرديد عملي هرگز آن دريافت و متوقف اخير خيزش با كه دالر وام شد  
 خـصوصي  كـه  كرده بـود   اعالم مصر دولتي تلويزيون در هم ماه اول ،"آنالين ايست ميدل" گزارش به مرسي كه از يك سو   

 اعتراضات عمده داليل باشد و از سوي ديگر، از مي گذشته به مربوط اي مساله و پذيرد مي پايان واحدهاي اقتصادي سازي
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 دوران در دولتـي  سوبـسيدهاي  قطع و سازي خصوصي در پي  صنايع شدن ورشكسته با مخالفت مصر، كارگري اعتصابات و
  .بود مبارك سنيح
  
 صـدد  در جهـاني  بورژوازي قدرت از بخشي بلكه مذهبي، صرفا نيروي يك تنها نه به مثابه  المسلمين اخوان صورت، هر در

 وخيم وضعيت موازات به موضوع اين. بود جهاني بانك و پول الملل بين صندوق هاي برنامه اجراي راستاي در برداشتن گام
 دولـت  بـه  نـسبت  پيش از بيش كارگران تا شد باعث نبود، داري سرمايه ساختاري بحرانهاي از تاثير بي كه مصر اقتصادي

 تشكلهاي و ها اتحاديه تشكيل موجب خود، قرارهاي و وقول مرسي با زيرپا گذاشتن تعهدات دولت. گردند اعتماد بي جديد
 و تخليـه  كـارگران  از نفـر  1200 ،2013 فوريـه  در. گرديـد  افزون تـر   اعتراضها و اعتصابات برگزاري جهت كارگري بيشتر

 خبـري  پايگـاه  حتـي . زدند اعتصاب به دست شان شغلي امنيت بهبود براي روز شانزده به مدت  سرخ درياي بنادر بارگيري
 مصر اصلي بندرگاه در كانتينر يك حتي" كه كرد اعالم و شد زده حيرت مذكور كارگران اعتصاب از آمريكايي "بلومبرگ"

  )8(".نشده است خارج يا وارد آسيا، در تجارت جهت
 اعتـصابي  بـه  دسـت  مرخصي زمان مدت و دستمزد افزايش براي آهن راه صنعت كارگران  هزار تن از   37،  2013 فوريه در

 بـه  دولتي ماموران و ارتش ،2013 آوريل 4 مورخ "چاربل" خبرگزاري گزارش به. بود نظير بي اخير سال سي در كه زدند
نيز ضمن اعـالم همبـستگي بـا        شهري قطار اتحاديه زمان، اين در. دهند پايان خود اعتصاب به تا اختندپرد كارگران تهديد

 اعالم ارتش. بكشد دست وحشت پراكني  از تا خواست ارتش از اعتصاب كرده و   به تهديد آهن، راه اعتصابي صنعت  كارگران
 مـصري  پونـد  5000 پرداخت و زندان ماه شش به هند،ند پايان خود اعتصاب به آهن راه صنعت كارگران اگر كه بود كرده

  )9.(شد خواهند جريمه
 طبقه شايسته و برجسته نقش بر توان مي ترديد بي شد، عنوان باال در مصر كارگري جنبش جديد خيزش پيرامون آنچه با

 بورژوايي  دولت دو عليه زهمبار روند در مشاركت با مصر كارگر طبقه. برد پي مصر كشور اخير در انقالب دو تحقق در كارگر
 شرايط  از جويي بهره صورت در و داشته باور دموكراتيك تغييرات ايجاد جهت خود قدرت به كه است داده نشان به درستي

 ثبـت  بـه  تـاريخ  در مـصر  آينـده  جامعه كردن دموكراتيزه روند در را خود عظيم نقش است قادر انقالب، از بعد سياسي باز
 حـزب  است قادر تنها در پروسه مبارزه    كارگر طبقه كه آن رو  از اخير انقالبهاي در مصر كارگر بقهط جدي مشاركت. رساند

 اهميـت  داراي و توجـه  شايان نيز بگذارد پايان نقطه انسان از انسان كشي بهره نظام بر موجوديت  و ساخته را خود انقالبي
  .است
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  !انقالبِ مردمي، نه يك بحران يا كودتا: مصر

  نوال السعداوي

  آوا بيات: برگردان

 نيروهـاي   اخيـراً . در طول تاريخ، هر انقالب، ضد انقـالبِ خـود را داشـته اسـت              

تا انقـالب  ) گونه كه در مصر عمل كردند     همان(اند     داخلي و خارجي متحد شده    

  . را عقيم گذارند2011ي  ژانويه

 شكست خورد، و شكست آنها ادامه خواهد يافـت چـرا            2013 ژوئن   30سازيِ انقالبِ اخير در       المسلمين در عقيم     ناما اخوا 

  .تر شده است  آگاهيِ آنان با سازماندهي و اتحاد عميق. اند  اند از گذشته درس گرفته  شان طغيان كرده  كه كساني كه عليه

ها مصمم به سرنگونيِ دولت مذهبي تحت كنترلِ نآ. ا و ميدانها سرازير شدندسي و چهار ميليون جوان، مرد و زن به خيابانه  

كردنـد در خانـه و خـارج از كـشور             المسلمين حمايـت مـي       ي كساني كه از اخوان      المسلمين بودند و در برابرِ همه        اخوان

  .ايستادند

رسي را كنند را بيرون كنند و م    خود استفاده مي  خواستند تمامِ كساني كه از مذهب براي منافع سياسي و اقتصاديِ              آنها مي 

اين است درسِ تاريخِ . خواست مردم قدرتمندتر از ارتش، پليس و هر سالح مذهبي يا اقتصادي بوده و هست        . بركنار نمايند 

  .جوي عدالت، آزادي و شان انساني نيست  هيچ اصلي باالتر از حقيقت و خلوص نيت در جست: بشري



 ٢٠

.  اما شكست خـورد ،ي مومنان و مرتدان تقسيم كند  اش سعي كرد مردم را به دو دسته          ن در طول حكومت   المسلمي   اخوان

   م مخالف دريايي بود كـه از خـود بـا            . بسياري حضور داشتند  ) مسلمانان(رسي مومنانِ   در جمعيت ميليونها نفر مانند قدرت

  .نمود   دور مينها و ارواح راكرد و امواج بزرگ ِج نيروي خود محافظت مي

  

ي شـهر افـزايش        هـا و حومـه       المسلمين زنان و مردانِ جوان را كشتند اما جمعيت در خيابانها، محله              شبه نظاميانِ اخوان  

  .رويِ خود ادامه دادند  ها نترسيدند، حتا يك قدم نيز عقب ننشستند، بلكه تا سرنگونيِ رژيم به پيش  آنها از گلوله. يافت

  .پليس نيز به جاي رژيم به مردم خدمت كرد. شِ ملي رو كردند و ارتش واكنش نشان دادانقالبيون به ارت

  .يابد نور دانش، حقيقت، عشق و خالقيت روز به روز افزايش مي. ن، ارواح و خرافات به اتمام رسيدي ِج  دوره

ع نويني را مطالبه كند بلكـه فقـط يـك           كنند كه اين انقالبي نبود كه رژيم مشرو         مريكاييها ادعا مي  آا و   تهو هنوز امپرياليس  

  .بحران يا كودتا عليه دموكراسي است

  

كردند كمك به انقالبيـونِ مـصري را قطـع     ان ديدم كه تهديد مي.ان. جوالي من گروهي از مردانِ آمريكايي را در سي  5در  

 در زمـان   70ي     كـه در دهـه    چـرا   . هـا را قطـع كننـد      كهـا ايـن كم    ناميدوارم آ . و من با صداي بلند خنديدم     . خواهند نمود 

. كند  تر از هر كس به خود امريكا كمك مي          ها بيش كاين كم . ها حيات سياسي اقتصاديِ ما را نابود كرد       كانورالسادات اين كم  

-مريكـايي آي اسـتعماريِ    ايـن كمكهـا سـلطه     . نمايد  رود و آن را فاسد مي       ي حاكم مي     اين كمكها مستقيم به جيبِ طبقه     

آورند فقرِ بيشتر و تحقير  تمامِ چيزي كه مردم مصر از اين كمكها به دست مي. كند مين ما را نيرومندتر مياسرائيلي بر سرز 

  .شدن است

مشروعيت معنايي بيش از صندوقهاي راي دارد، مشروعيت بـه معنـاي قـدرت    . تر از انتخابات است   دموكراسي چيزي بيش  

  .مردم است
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 بدون تمايز در جنـسيت،       برابري براي همه  : ياز داريم كه اصول انقالب را محقق سازد       ما مصريان به قانون اساسيِ جديدي ن      

كه فقط در برگزاريِ انتخابات ِ رياسـت جمهـوري يـا مجلـس          اين اولين قدمي است كه بايد برداريم نه اين        . مذهب يا طبقه  

نبايد اشـتباهات گذشـته را تكـرار        . ن اسب باشيم  ما نبايد اول سراغ ارابه برويم بلكه ابتدا بايد به فكر مهيا كرد            . عجله كنيم 

  .كنيم

  .گاني و انقالبي نياز داريم نه تنها يك رهبر ما به يك رهبريِ همه

اين انقالبـي اسـت     . عدالتي  اين يك انقالب تاريخي است نه فقط يك كودتاي نافرجام يا جنبش اعتراضي يا طغيان عليه بي                

  .شود ادامه خواهد داشتاش محقق   ي اهداف  كه همه كه تا زماني

  گروه پروسه:منبع

www.processgroup.org  

html.saadawi-revolution-peoples/2013/07/com.juancole.www://http  

  

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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  )7(خصوصي سازي متكي بر رانت، تحكيم استبداد 
  شهره صابري

پس از فروپاشي اتحاد شوروي و تك قطبي شدن جهان، براي اولين بار نظام سرمايه داري تمام جهان را قلمرو جوالن خود         

 مـيالدي در جهـان      70مايه داري انحصاري به اقتصاد نئوليبرال از دهه ي          تكامل سر . معرفي كرد » نظم نوين «ديد و آن را     

اين شكل از مناسبات سرمايه داري قدرت هژمونيك خود بر تمام عرصـه  . سرمايه داري و در كانون آن در آمريكا شروع شد 

دافع كاهش خـدمات    حتي احزاب چپ در دنباله روي از گرايش به شدت راست جهاني، م            . هاي حيات جامعه را اعمال كرد     

  .رفاهي از برنامه دولتها شدند

از . در اين مسير مردم كشورهاي جنوب شرقي آسيا و آمريكاي التين به طـرز وحـشيانه اي مـورد اسـتثمار قـرار گرفتنـد                        

آنجايي كه عضويت كشورهاي از لحاظ صنعتي عقب ماده در اقتصاد جهاني امري گريز ناپذير اسـت، خـصوصي سـازي بـه                       

ن به اقتصاد جهاني و تامين منافع طبقه حاكم در دستور كار قرار گرفته و به سرعت عملي مي شود كه نمونـه                       قصد پيوست 

  .آن در ايران با حذف يارانه ها در حال اجرايي شدن است

  

لـي و  بازار بي قانون كه اكنون مهمترين قانون و نيروي مسلط بر انسانهاست خود را در تضاد با هر گونه حمايت از توليـد م              

از اين رو خصوصي سازي كامل و عدم ارائه ي هرگونه خدمات رفاهي پيش شرط               . اعمال قانون در بازارهاي جهان مي بيند      

حـسن روحـاني، شـيخ    در ادامه سياستهاي رفسنجاني، خـاتمي و احمـدي نـژاد،        در ايران   . مي شود ورود به اقتصاد جهاني     

 خصوصي سازي كامل و قطع يارانه ها ، از ابتداي شروع تبليغات خود،يهاربابان زور و سرما به   خوش خدمتي    رايكمربسته ب 

شعارهايش اعم از عقالنيت و . اعالم كردبرنامه ي خود نكته و برداشتن هرگونه چتر حمايت دولتي از سر مردم را مهمترين    

عتدال، در شرايط تسلط مناسـبات      عقالنيت صوري همراه با ا    . رسانه اي كرد  اعتدال را هماهنگ با اين برنامه ي خيانتكارانه         

  .سرمايه داري و قدرت سياسي آن، راه را براي به فقز كشاندن بيشتر مردم هموار مي كند

عقالنيـت صـوري هـدف    . و خرد تقسيم مي شـود ) تفكر تكنوكراتيك(عقالنيت با تقسيم بندي ماركوزه به عقالنيت صوري     

اما خرد مستلزم ارزيابي وسايل بـر حـسب         . نيروهاي سلطه گر مي بيند    خود را استفاده از موثرترين روشها براي خدمت به          

وقتـي روحـاني    . عقالنيت صوري ويژگي شاخص جهان نـوين اسـت        . فرجام ارزشهاي انساني، عدالت، صلح و شادماني است       

ت، عقالنيـت    منظـور او از عقالنيـ      ،عقالنيت و اعتدال را در كنار خصوصي سازي و پيوستن به نظام اقتصاد جهاني مي آورد               

. حاكم بر جهان نوين است كه بازار را مهمترين وسيله ي سـلطه بـر جهانيـان قـرار داده اسـت                    ) تفكر تكنو كراتيك  (صوري

در واقع در اين جامعه انسانها خود ابزار سلطه . اعتدال و عدم سخت گيري از مهمترين ويژگيهاي اعمال سلطه بر افراد است

اما شرايط در ايران و كشورهاي ديگر با هر درجـه  . ريسم را خود براي خود مهيا مي كنندبر خود هستند و مقدمات توتاليتا     

 براي  ، خود به عنوان رئيس جمهور     ي انتخاب شيخ ديپلمات با عزمي جزم شده از ابتدا       . اي از عقب ماندگي غير از اين است       

ادامه ي اين روند ناگزير بـراي   .  مشغول است  تامين بيشتر منافع غرب و آمريكا به نامه نگاري و شكر ريزي و دعوت مهمان              

سطه ي امپرياليسم و استثمار بيشتر      ،  تامين منافع اربابان زور و سرمايه به تعطيلي و ورشكستگي واحد هاي توليدي كشور             

در سيستم سرمايه داري نوين، سـرمايه ي انحـصاري بـر خـالف شـعار           . زحمتكشان كشورهاي غير صنعتي خواهد انجاميد     

اليسم يعني حمايت از اقتصاد رقابتي، كشورهاي از نظر صنعتي عقب مانده توانايي رقابت را نخواهند داشت و از دور                    نئوليبر

و . اين سياست به طبقاتي شدن هرچه بيشتر جوامع از نظر صنعتي عقب مانده منجـر مـي شـود                  . رقابت خارج خواهند شد   

عطيلي واحدهاي توليدي، افـزايش نـرخ بيكـاري و تـورم و      درصدي قدرت خريد كارگران، ت67پيش درآمدهاي آن كاهش  

  .فربه تر شدن طبقات بااليي جامعه است
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  »غلط، بد و خطرناك «ريتفس
   سامعيمهد

 از ي از مسئوالن و كارگزاران نظام بـه برخـ     ي نژاد و برخ   ي محمود احمد  داري در د  ي خامنه ا  ي عل دي س ر،ي ت 30 كشنبهي روز

 صـحبت كـرد و   يني خمي هاشهي اندراموني پلي به تفصي سخنرانني در ا  يو.  پرداخت شتي مربوط به وال   لي مسا نيمهمتر

ـ    تنامهيشان از جمله در وص    يقرائت امام كه در سخنان، نوشته ها و آثار ا         «:گفت  و آشـكار اسـت، بـه    ني آن بزرگوار، كـامالً ب

 امام يدگاههاي از دي غلطريه گاه تفسعنوان حجت و شاخص مورد قبول نخبگان، زبدگان، مسئوالن و آحاد ملت است، البت             

  ». استي شود كه كار بد و خاطرناكيارائه م

  

امـا واضـح اسـت كـه طـرف          .  دهد ي كنند نم  ي مطرح م  يني خم يدگاههاياز د »  غلط ريتفس« كه   ي آدرس كسان  ي ا خامنه

 يخامنـه ا .  دانـد يمـ » ر و آشكانيكامالً ب «ي متفاوت از خامنه ا  ي را به شكل   يني خم يدگاههاي است كه د   يحساب او كس  

 ي اسـت كـه مـ   ي تنها رفـسنجان ني دانند كه اي همگان مماا.  نكنديعمد دارد كه طرف حساب خود را با اسم و رسم معرف     

 نادرسـت  ايـ  درسـت  ري كه كـدام تفـس  نيا.  دهدهي ارايني متفاوت از مقام معظم در مورد گفتار و كردار خم    »ريتفس«تواند  

از سـخنان   »  غلط ريتفس«موضوع فراتر از    .  مصلحت نظام  صي مجمع تشخ  سيت و نه مساله رئ     اس هي فق ياست، نه مساله ول   

 ،ي روز قبل از سخنان خامنـه ا       كي.  تابد ي آن را بر نم    ي است كه خامنه ا    »يكار بد و خطرناك    «يمساله اصل .  است ينيخم

   نوشتهني در ايرفسنجان. منتشر شد»  جام زهردني اهللا از نوشتي آتيروا« با عنوان ي مطلبي رفسنجاني هاشمتيدر سا

  

 نيـ ا. بـوده اسـت  » به خـاطر مـصلحت  » «انتخاب «كي ينياز جانب خم»  نوشميجام زهر را م« كند كه عبارت   ي م ديتاك

 تيـ  امني براطي داند كه شراي ميخامنه ا.  كنديهمان نكته كَُشنده تر از جام زهر است كه خواب مقام معظم را آشفته م          

 ياز نگاه خامنـه ا    .  است د،ي جام زهر آتش بس را نوش      يني خم كه سال قبل    24 متفاوت تر از     اري بس يم اسال ينظام جمهور 

بـد و   «هيـ  فقي كـه ولـ  ستي همان نكته اني كند و اي نظام را زهر آلود متي كلتي امن،ي كنونطي جام زهر در شرا    دنينوش

 ي خامنه ا  خالف بر   يرفسنجان.  نگرد ي م هي فق تي وال  نظام تي به موضوع امن   گري از نگاه د   ياما رفسنجان .  داند يم» خطرناك

 ينمـ «انداخته اند و چون »  روزني كشور را به ايكسان «دي دارد، عمد دارد كه بگو     ي صورت خود را سرخ نگه م      يليكه با س  

 بـا   تيـ  وال تيـ  تا امن  دي نوش ي بار در مساله اتم    ني ا يگري جام زهر د   دي با ،»مي و به تكامل فكر كن     مي با جهان قهر باش    ميتوان

 قدرت مـانور وجـود داشـته        ي خامنه ا  ي كند كه برا   ي م اني ب ي را به شكل   ني ا يالبته رفسنجان . ود ش نيتام» اعتدال«كارت  

  . مطرح شده استري سوال و جواب به شرح زكي به صورت ري مسنيا»  جام زهردني اهللا از نوشتي آتيروا«در . باشد

  

 يـي    دو پرونـده دفـاع مقـدس و هـسته          اسيـ  نظرتـان را دربـاره ق      خواهم ي م يعال سؤال از جناب   كي عنوان فقط     به: سؤال«

 كي آنها در دو كفه      ياگر هر دو  .  متوجه ملت و نظام بوده و هست       ي آنها حق مسلّم   ي كه در هردو   يي   دو پرونده  د؟ييبفرما

 ي از پرونـده دفـاع مقـدس بـرا         توان يم اي آ د؟يني بب ديتوان ي دو پرونده م   نيا اني م يي چه شباهتها و تفاوتها    ميترازو قرار ده  

  م؟يري درس بگيي  پرونده هسته

  

 پرونـده دفـاع    ميياگر بگـو  . هاستيري گ  مي داغ تصم  دانيكه اآلن م      ني ا ي باره صحبت كنم، برا    ني در ا  خواهم ينم:يرفسنجان

 ي و عقالي ما، رهبرنيب دي باره بحث شود باني در اياگر روز.  استي داورشي نوع پكي دارند ي شباهتيي مقدس و هسته 

 كنـد، در  ي ميمعرف» ما« كه خود را يرفسنجان» . به هم ندارندي اآلن ربطاما. ردي بخواهد بگ يميقوم شود تا نظام هر تصم     
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 شكل به عمل ني به ايني خمي حرفهاريتفس. رندي الزم را بگميتصم»  قومي و عقاليرهبر« است كه همراه با يتدارك روز

  . شودي مليتبد

  

 موضوع كي» فهم«اما مساله بر سر .  باشنديني خمي فهم درست از حرفها    ي توانند مدع  ي م ي و هم رفسنجان   يخامنه ا  هم

 بـا  يخامنـه ا .  نجات دهنـده اسـت  ي رفسنجان ي كَُشنده و برا   ي خامنه ا  ي عمل است كه برا    كيمساله بر سر تكرار     . ستين

 ي مـ  يستادگي است ا  تشيشدن وال » مشروط«كه همان   » اعتدال «بلمقا دارد در    اري كه در اخت   يي بر ابزارها و فرصتها    هيتك

 مجـدد  يهر دو جناح با شتاب بـه سـازمانده  .  كندي فشار وارد مهي فقيبه ول» كشور «طي با توجه به شرا    يكند و رفسنجان  

 كيـ  فـظ  سلسله پاتَـك بـه منظـور ح        كي تدارك   ي خامنه ا  ي برا يمساله اصل . خود مشغول هستند  » لشگر و ساز و برگ    «

  .ي خامنه اي از دست ندادن فرصت در شكست پروژه انتخاباتي رفسنجاني نظام است و برايسرِگ

  

 هـم  تيـ  مـردم و حاكم    ني ب ي شدت و حدت گرفته كه جدال اصل       يطي جدال بر سر مشاركت در قدرت و ثروت در شرا          نيا

 از ابعـاد خـشم، نفـرت و انباشـت          مي رژ  ترس ي نشانه ها  ني از مهمتر  يكي گسترده   ياعدامها.  كرده است  داي پ يديابعاد جد 

 از يگري بوده، نشانه دي روز حركت اعتراض60 كه در حدود راني كارگران و مزدبگي اعتراضيحركتها.  استيتي نارضاميعظ

باالتر از  «ي خامنه اتي والي كه برا ردي گ ي صورت م  ي پوست جامعه هم حركات اعتراض     ريدر بطن و در ز    .  است طي شرا نيا

  . استري بازتاب دارد به قرار زي حكومتي چند نمونه از صدها نمونه كه روزانه در رسانه ها.است» خطر

  

 جامعـه  تياكنون وضع«: در استان همدان گفتهيفق ي ولندهي نما،يمحمد  طه ني الد اثياهللا غ  تي آري ت19روز چهارشنبه  -

 عفاف و حجاب تياگر وضع....اند اب مسابقه گذاشته با فرهنگ عفاف و حجدني جنگي زنان براي است كه برخيا ما به گونه 

  )فارس(». خواهد شدكاي همچون اروپا و آمري از نظر مشكالت اخالقزيدر جامعه درست نشود، وضع جامعه ما ن

  

 در مالء عام يخوار روزه «: گفتي غربجاني آذرباي دادگستريريشگي و پي معاون اجتماع  زاده،ي عل زي پرو ر،ي ت 22روز شنبه   -

 رو بـه    ي غربـ  جاني در آذربا  يخوار   روزه   يري است كه هر سال تعداد موارد دستگ       نيآمارها نشانگر ا  ...شود ي محسوب م  جرم

 نيو حرمت ا] يني به استبداد دديبخوان [ي به شعائر مذهبي كج  و با هدف دهند خواران به عم  از روزهيبرخ... استشيافزا

  )ارسف(».زنند ي عمل زشت منيماه مبارك، دست به ا

امـروز خطـر   «: گفـت ي در خراسان جنـوب هي فقي ولندهي قائم مقام نما،يرجندي ب يي حجت االسالم رضا   ر،ي ت 21روز جمعه   -

  )انتخاب(». استشترياز خطر مواد مخدر ب...  و تري بوك، توسي مانند في اجتماعي ماهواره ايشبكه ها

 نمـاز جمعـه   يهـا  رستان انار در استان كرمان در خطبه امام جمعه شه  ،يمي حجت االسالم حسن ابراه    ر،ي ت 21روز جمعه   -

انـار  (». شـوند دهيـ  نام"وثيـ د" حقشان است كه روند ي مروني از خانه ب   شي كه زنان آنها با آرا     يمردان«: شهرستان گفت  نيا

  )پرس

  

ر  تـوان حـدس زد كـه د   ي مـ رنـد، ي گي را به سخره ميني دتي حاكمني چنني كوچك و متوسط اي مردم در شهرها   يوقت

 يباند رفـسنجان .  انباشت شده است  ي و استبداد مذهب   ي خامنه ا  تي وال هي عل ييروي بزرگ چه ن   يكالن شهر تهران و شهرها    

  . كنندي مقي زهر تشوام جدني را به نوشهي فقي ولي از انفجار اجتماعيري جلوگيبرا
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  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com  

  
  افشاي يك سايت مخفي جديد هسته يي رژيم توسط مجاهدين: خبرگزاري فرانسه

  
  2013 ژوئيه 11 - 1392 تير 20پنجشنبه 

  ـ اين سايت در درون يك سري تونلهايي است كه در زير كوهي حوالي شهر دماوند قرار دارد 
 كه اطالعاتي در مورد يك سايت مخفي جديد هـسته           اپوزيسيون رژيم ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران امروز اعالم كرد         

  .يي رژيم ايران را در نزديكي دماوند در استان تهران، به دست آورده است
  

شبكه سازمان مجاهدين   «: طي اطالعيه اي اعالم كرد    ) ز آن هستند  كه مجاهدين خلق بخشي ا    (شوراي ملي مقاومت ايران     
خلق در داخل كشور اطالعات قابل تكيه يي را در مورد يك سايت جديد كامالً مخفي براي اهداف هسته يي رژيم، به دست 

  . »آورده است كه طي يك سال از حدود پنجاه منبع مختلف ارگانهاي رژيم كسب شده است
در گذشته در چنـدين نوبـت ايـن    . ت كه رهبري آن در پاريس مستقر است اپوزيسيون اصلي ايران است      شوراي ملي مقاوم  

  . شورا دست به افشاگري در مورد برنامه هسته يي رژيم ايران زده است
اسـم كـد آن معـدن    . اين سايت يك مركز جديد براي فعاليتهاي هسته يي است«: توضيح مي دهد ) ي ملي مقاومت  (شورا  
اين سايت در درون يك سري تونلهايي است كه در زير . يا پروژه كوثر مي باشد) ه اسم معدني در نزديكي آن است      ك(شرق  

  . »قرار دارد) شمال تهران(كوهي حوالي شهر دماوند 
فـاز اول   .  شروع شده و اخيراً به پايان رسيده است        2006ساختن فاز اول اين سايت از سال        «: گفت) ي ملي مقاومت  (شورا  

امل كندن تونلها و ساختن چهار سوله در محوطه بيروني و تأسيسات سايت، محوطه سـازي و سـاختن جـاده هـا بـراي                         ش
  . »سايت مي باشد

اين امر قابل توجهي است كه شركت ايمان گستران محيط ايـن پـروژه را اداره مـي كنـد و     «: به گفته شوراي ملي مقاومت  
مديركل ايمـان گـستران محـيط،       . يولوژيك و شيميايي آن را به دست دارد       كنترل بخش مربوط به جنبه هاي هسته يي، ب        

  . »محسن فخريزاده، شخصيت كليدي برنامه هسته يي رژيم ايران است
آژانس بين المللي انرژي اتمي بدون اين كه به نتيجه برسد خواستار ديدار با محسن فخريزاده كه يك افسر سپاه پاسداران                      

  . است شده است
ساختن فاز دوم سايت اخيراً شروع شـده        «: شوراي ملي مقاومت ايران در اطالعيه خود مي نويسد        : فرانسه افزود خبرگزاري  

  . »سوله در اين مرحله دوم ساخته شود30تونل و 30پيش بيني شده كه (...) است 
 وجه قصد نـدارد پـروژه   اين افشاگريها يك بار ديگر نشان مي دهد رژيم مالها به هيچ       «شوراي ملي مقاومت تأكيد كرد كه       

سريعاً از اين «شورا آژانس بين المللي انرژي اتمي را فرامي خواند كه . »ساختن بمب هسته يي خود را متوقف يا معلق كند         
  . »سايت ديدن كند

به گفته شوراي ملي مقاومت، رئيس جمهور جديد رژيم ايران حسن روحاني كه مستقيماً مذاكرات بر سر فعاليتهاي هسته                    
مـدره تلقـي كـردن وي و بـستن اميـد      «و از نظر شورا » نقش كليدي در ادامه اين برنامه داشته     « را هدايت كرده است      يي

  .»تغيير به او يك اشتباه هولناك است
  
  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 
  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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  ١٣٩٢راضی کارگران و مزدبگيران در تير برخی از حرکتھای اعت
  يرهاشمي منتيز:مي و تنظيگردآور

  

 از اعضاي انجمنهاي صنفي     تن 500بيش از    تير   2روز يكشنبه   *

 با تجمع در مقابل     كشوركارگران و استادكاران ساختماني سراسر      

» 92 الحاقي قـانون بودجـه سـال         10بند  «مجلس، خواستار لغو    

  .شدند

در اين بند، براي بيمه كارگران ساختماني رديف         به گزارش ايلنا،  

 سـاختماني كـه     كـارگران تعداد   . تعيين شده است   ناكافيبودجه  

  . ميليون است2بايد بيمه شوند بيش از 

  

ن  تير خانواده جليل محمدي و جمعي از فعـاال         4روز سه شنبه    *

كارگري و اعضاي كميتـه ي همـاهنگي بـراي كمـك بـه ايجـاد                

راي پيگيري وضعيت جليـل محمـدي فعـال         تشكلهاي كارگري ب  

به گزارش .  كارگري در مقابل دادگاه انقالب سنندج تجمع نمودند

 سـاعت تجمـع در مقابـل        2بعد از حـدود     ،  ...ي هماهنگ ي تهيكم

دادگستري، مسئول دفتـر معـاون دادسـتان بـه خـانواده جليـل              

محمدي اعالم كرد كه به دليل عـدم حـضور دادسـتان و قاضـي               

تجمع كنندگان اعالم كرده اند كه شنبه براي پيگيـري وضـعيت ايـن    .  تير مراجعه نماييد8ي پيگيري روز شنبه   پرونده برا 

  .فعال كارگري در مقابل دادگستري مجددا تجمع خواهند نمود

  

 بـا  ني شهرسـتان البـرز قـزو   ي اجتماعني سازمان تامراني بگ ي از بازنشستگان و مستمري جمع ري ت 5 روز چهارشنبه    صبح*

 ري شهرستان اعتـراض خـود را نـسبت بـه تـاخ            نيتجمع در مقابل ساختمان خانه كارگر و دفتر كانون كارگران بازنشسته ا           

  .دند اعالم كرهاي مستمري درصد25 شيافتادن پرداخت افزا

  بازنشـستگان  ي كـانون عـال    سي رئـ  ي نشدن وعده هـا    ي شهرستان به عمل   ني ا ي اجتماع نيبازنشستگان تأم  لنا،ي گزارش ا  به

  . اعتراض دارندهاي مستمري درصد25 شي در خصوص افزاي اجتماعني عامل سازمان تامريكشور و مد

  

 از همكـاران  تيـ  در حمازيـ  كارخانـه ن نيـ  اي مجتمع فوالد خوزستان، كارگران رسم     يدنبال اعتصاب كارگران قرارداد   ه  ب*

 در ديـ  متحدانـه تول  ي در اقـدام    تير 5وز چهارشنبه    كارخانه ر  ني و حدود چهار هزار كارگر ا      وستندي خود به آنان پ    يقرارداد

   . را خواباندنداهوازمجتمع فوالد 

 نيـ  ا ي حـداقل مـزد كـارگران قـرارداد        شي درصد افـزا   25 تا كنون    ي از اول سالجار   ،راني آزاد كارگران ا   هيگزارش اتحاد به  

 رسـتوران كارخانـه     ي از گرفتن غذا   يراض اعت ي در اقدام   تير 4 آنان روز سه شنبه      لي دل نيكارخانه اعمال نشده است به هم     

 در  زيـ  ن ي بعد كـارگران رسـم     ي و  ساعت   دندي دست از كار كش    ي ا كپارچهيطور  ه   كردند و سپس روز چهارشنبه ب      يخوددار

  .وستندي خود به اعتصاب پي از خواست بر حق همكاران قرار دادتيحما
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 شـهر واقـع     نيـ  ا ي فوالد اهواز درجنوب شرق    عي صنا مجتمع

 نيـ ا كنـار  بنـدرامام از    سربندر و  -راه آهن اهواز  . شده است 

  مجتمع فـوالد اهـواز در      عيساختمان صنا  . گذرد يصنعت م 

 مهم  يواحدها . نمود تيآغاز به فعال   شروع شدو  1353سال  

 واحـد   ي،واحد گنـد لـه سـاز      ،   فوالد اهواز عبارتند از    عيصنا

واحـد  ،  برداشـت  انباشت و  واحد،   واحد ذوب  ،3و2و1 ياياح

 ني ذوب فلـز مهمتـر     واحد.  آب نيتام واحد و   ژنياكس ديتول

   صنعت بزرگ است، نيواحد ا

  

مـاه حقـوق     6اعتراض به عـدم پرداخـت         در يني فرودگاه خم  يمانكاري پ يشركتها كارگر 300 تير، حدود    9 يكشنبه   روز*

تجمع    است،ينيگاه خم فرودي شمالي در كمربندي طرح كه وابسته به وزارت راه و شهرسازي دفتر مجري جلوشانيايومزا

  .كردند

 نيـ  و بخـش توسـعه حمـل بـار در ا    يارتيـ  زنـال ي فرودگاه، ترمني اي پروژه باند جنوبياجرا اين كارگران    فارس  گزارش به

  .بر عهده دارندرا  يالملل نيفرودگاه ب

  

 ني مقابل سازمان تـام     خود؛ در  نيشي در تداوم اعتراضات پ    تي كارخانه كرمان  ي شده   كاريكارگران ب  تير   8صبح روز شنبه    *

 كـارگران  وز،يـ  ن هجـرت   گزارش به . خود شدند  ي كار تي به وضع  يدگي استان كرمان تجمع نمودند و خواستار رس       ياجتماع

 و اداره كـار تجمـع نمـوده و     ي در مقابـل اسـتاندار     ي و خرداد سال جار    بهشتي هم در ارد   ني از ا  شي پ تي شده كرمان  كاريب

  .دندي رسانده بودند كه در پاسخ فقط وعده شننال اعتراض خود را به گوش مسئويصدا

  

 لنايابه گزارش   . زدند ي اعتراض تجمع دست به يك      اهواز 6 منطقه   ي شهردار ي خدمات يروهاي و ن  كارگران تير   8روز شنبه   *

 انـد،   نكـرده افتي حقوق دري ماه سال جارني از فروردنكهي اهواز عالوه بر ا6 منطقه ي شهردار ي خدمات يروهاي و ن  كارگران

  . طلبكارندزي ن91 حق لباس و سنوات سال ،ي اضافه كارمه،يبابت حق ب

  

 لي اعتراض به نحوه ساخت و ساز و عدم تحوي مسكن مهر برايهاي از تعاونيكي ي از اعضاتن 500حدود  ريت9 گزارش به*

  . شدندتي وضعنياندار به ا استيدگيتجمع كرده و خواهان رسكرمان  ي خود در موعد مقرر، در مقابل استانداريخانه ها

 تومـان  ونيـ لي م25 افتي تومان پول نقد و درونيلي م18 با پرداخت 85 شده در سال    ادي ي تعاون ي، اعضا مي تسن گزارشه  ب

 واحد بـه اعـضا   120 مسكن مهر ثبت نام كردند، اما به گفته معترضان، تاكنون تنها          ي آپارتمانها ي مسكن، برا  يوام از تعاون  

  .مه كاره رها شده استي مانده ني واحد باق380واگذار شده و 

  

 استان ري وابسته به توان اري شهر ني از كارگران شركت قطعات تورب     تن 42 اخراج   يدر پ ،  هرانا تير   9به گزارش روز يكشنبه     *

  . برندي تا كنون در اعتصاب بسر مشي هفته پكي كارخانه از ني كارگران ا،البرز

 تكنسينهاي   از   ديگر نفر سه با اخراج ي ماه جارياز ابتدا«:انه در گفتگو با هرانا اعالم داشت كارخني اي از فعاالن كارگريكي

 ســبب همين به و گرديده پرسنل شديد اعتراض موجــب بــروز  نــدداشت سابقه سال ده باالي هركدام كه بازسازي بخش
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 كاري شيفت دو در اعتـصابات    جديد وجم و آورده   بعمل ممانعت شركت داخله  ب مديران ورود از جاري ماه اولكارگران از   

  ».دارد ادامه هفته كي مدت به وعصر صبح

  

 نيـ  آتـش از ا    ي شـعله هـا    گـر ي سابق آن، بـار د     يبه كارفرما )  البرز كيالست( ري تا اني كارخانه ك  يدنبال زمزمه واگذار  ه  ب*

اقـدام بـه تجمـع و آتـش زدن           ه و ديدسـت از كـار كـش       تير   11روز سه شنبه     كارخانه   ني و كارگران ا   ديكارخانه زبانه كش  

  . كردندهر كارخانه مشرف به جاده اسالمشي در محوطه درونكيالست

 اسـتان  ني تامي شوران كارگران، مسئوالي از سوي اقدام اعتراضنيدنبال اه  ب،راني آزاد كارگران ا   هي اتحاد دهيگزارش رس ه  ب

 اعـالم  يطور قاطعانه اه  دادند و باني تجمع خود پا كه صورت گرفت كارگران بهيدنبال مذاكرات ه  در محل حاضر شدند و ب     

 بدون توجه بـه خواسـت    عي را به كارخانه راه نخواهند داد و چنانچه وزارت صنا          بق سا ي كارفرما يطي شرا چيداشتند تحت ه  

  .  خواهند زدي كند دست به اعتراضات گسترده انكاريكارگران اقدام به ا

  

  صـبح روز   خانـه  كار نيا، كارگران   و ماه از دستمزد كارگران كارخانه نورد لوله صفا         و د  يدنبال عدم پرداخت اضافه كار    ه  ب*

 معوقـه  ي دستمزدهاو هاي كارخانه را خواباندند و خواهان پرداخت اضافه كارني در ادي تولكپارچهيطور ه  بري ت 11 سه شنبه 

  .خود شدند

 شركت  ن مسئوال ي از سو  ديدنبال تكرار وعده و وع    ه  خانه ب  كار ني ا ي كارگران اعتصاب  ران،ي آزاد كارگران ا   هياتحاد گزارشه  ب

 بـه امـوال     يبي آسـ  شانگانيـ ندي نما ي گـر  يانجيـ  اموال كارخانه بر آمدند اما با م       بي شدند كه درصدد تخر    نيچنان خشمگ 

  .ديكارخانه نرس

 پـس دهـم هـر    نيد  از ا كرد و در ادامه متعهد شزي ماه كارگران را به حساب آنان وار  بهشتي كارخانه دستمزد ارد   تيريمد

  . كندزيماه دستمزد كارگران را به حساب آنان وار

  . خود بازگشتندي بر سر كارهاتي موفقنيدنبال اه  كارخانه نورد لوله صفا بي اعتصابكارگران

  

 شهر ي شهر تهران با تجمع در مقابل ساختمان شوراي از بازنشستگان شركت اتوبوسرانيجمع تير 18سه شنبه   روز   صبح*

  .كردند اعتراض كردند، ي مذكر »شان  مهيمحاسبه نشدن ده سال از سابقه ب«به آنچه 

 خطاب بـه شـهردار و   يي شهر و با در دست داشتن پالكاردها     ي گروه با تجمع در مقابل ساختمان شورا       ني ا لنا،ي گزارش ا  به

  . قانون شدندي شهر خواهان اجراي شوراسيرئ

  

موقـع حقوقـشان، مقابـل    ه شستگان صندوق فوالد كشور دراعتراض به عدم پرداخت ب    از بازن  تير جمعي    18سه شنبه   روز  *

  . اصفهان تجمع كردندياستاندار

 حقـوق خـود در      هنگـام   ريـ  د افتي در لي مرتبه به دل   ني از بازنشستگان صندوق فوالد چند     يتاكنون جمع  ، فارس گزارشه  ب

 حقوق بازنشـستگان    تي مسئوالن به وضع   يدگياند كه رس    ده و كانون بازنشستگان استان اصفهان تجمع كر       يمقابل استاندار 

  . استده افراد بوني ايها  خواستهنيتر صندوق فوالد از مهم

  

  . دست به تجمع اعتراضي زدندوهرمقابل اداره كار قدر  زاگرس فوالد ي اخراج تير كارگران19چهارشنبه روز *
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 شيافـزا « آنچـه  ليـ  سـال كـار بـه دل   23 تـا  10ارگر با سـوابق      ك 235 كارخانه   ني كارگر ا  285 از مجموع    ،لناياگزارش  به  

  .اند  اخراج شدهشود، يعنوان م»  كارخانهيمشكالت مال

  كارگران در اين روز .  ادامه پيدا كردري ت20 پنجشنبهحركت اعتراضي اين كارگران در روز 

 كه در منطقـه قـروه دهگـالن قـرار     ذوب آهن زاگرس .  كردستان در شهر سنندج دست به تجمع زدند        يدر مقابل استاندار  

  . از آنها اخراج شدندتن 250  تير19چهارشنبه  كه در روز باشد ي كارگر مصدي تعداد سيدارد دارا

  

 زيـ  تبر ي با مداخله فرمانـدار    زي تبر ي تراكتور ساز  ي آالت صنعت  نيكارگران كارخانه ماش   تير تجمع سه روزه      22روز شنبه   *

  . كارگران را مكلف به پرداخت مطالبات معوقه كرده استني اي كارفرمازي تبريفرماندار به گزارش ايلنا، .تافيخاتمه 

 واحـد   نيـ ا.  دارد تيـ  فعال ي آالت راه سـاز    ني ساخت ماش  هزمين در   است كه  زي تبر ي مجموعه تراكتور ساز   ريكارخانه ز اين  

  . واگذار شده استي به بخش خصوص87 از سال يديتول

  

 فـارس به گـزارش    .  شركت تجمع كردند   ني ا ي در مقابل ساختمان اصل    اي آس مهي از كاركنان ب   يتعداد تير   23يكشنبه   روز*

  . بودرعاملي با مدسهي حقوق كاركنان در مقاشي افزازاني، اعتراض به م  تجمعني اي اصلليدل

 27 تـا    18 در برابـر رشـد       رعاملي حقوق مـد   ي درصد 30 نصب شده بود كه در آن به رشد          ي ساختمان پالكارد  واري د يرو

  . كاركنان اشاره شده بوديدرصد

  

جمعي از كارگران اخراج شده از شركت توليدي درب و پنجره الومينيم سازي پونل روز يكـشنبه                 ،  گزارش ايران كارگر  ه  ب*

 ماه حقوق معوقه خود در مقابل فرمانداري پاكدشت دست به تجمـع     12 در اعتراض به اخراج از كار و عدم دريافت            تير 23

  . زدنداعتراضي

  

 صبح روز   هي خود، از ساعات اول    ي كارگر ذوب آهن كردستان كه از كارشان اخراج شده اند در ادامه تجمعات اعتراض              250* 

 زدنـد و خواهـان      ي پاستور دست به تجمـع اعتراضـ       اباني در خ  ولي فقيه  تي به تهران در مقابل ب     متيبا عز  تير   24دوشنبه  

 5 ي تجمع اعتراضـ نيدنبال اه  بران،ي آزاد كارگران اهياتحادگزارش به  .ود شدند مطالبات معوقه خافتيبازگشت بكار و در

 ي از چهرهـا ي دفتر بـا عكاسـ  ني ان دعوت شدند و در آنجا مسئوالولي فقيه كارگران به داخل محل دفتر      گانندينفر از نما  

 انجـام  ميتـوان ي  شما نمـ ي براي كارنجايما ا د،يبرو و دي جمع كننجاي را از اخود بساط ؛ به آنان اعالم كردند گانندي نما نيا

   . جلو مجلسدي بروم،يده

  

 تيـر تعـدادي از سـينماگران در         25روز سه شـنبه     *

  .تجمع كردند نمايمقابل خانه س

 خانـه   كيـ  ساختمان شـماره     ري ت 24 دوشنبه   شامگاه

 حراست وزارت ي سمنان از سو   اباني واقع در خ   نمايس

 از تجمـع     گـزارش مهـر، پـس      بـه . ارشاد پلمـپ شـد    

 پلمـپ آن در     ليـ  به دل  نماي مقابل خانه س   نماگرانيس

 يديـ  فرهـاد توح   د،يـ  جد ي بـه رؤسـا    لي تحو يراستا
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 و به     ناجا خبر داده   ي معاون اجتماع  ي منتظرالمهد دي به سع  ي موضوع را تلفن   ني اعالم كرد ا   نماي خانه س  رهي مد اتي ه سيير

  . را نداردماني كس حق تصرف خانه سچي هندهي ساعت آ48 تا بي ترتنيا

  

  .برگزار شددر مقابل ساختمان مجلس   تجمع كارگران فوالد زاگرس در تهراننيدوم تير 25شنبه  روز سه*

 از شي پاستور تهران تجمع كرده بودند پاباني در خزي نروزي كه دكارگران ني ا لنا،ي گزارش ا  به

 كردستان تجمـع كـرده   يار در مقابل اداره كار قروه و استاند       رماهي ت 20 و   19 ي در روزها  نيا

ايـن   .از كـار اسـت     سـه مـاه حقـوق و اخـراج           افتي عدم در  اين كارگران  اعتراض   ليدل .بودند

در روز  تجمـع كـارگران فـوالد زاگـرس          .گذراندنـد زهـرا       بهـشت  را در كارگران شب گذشته    

 كـارگران بـه سـاختمان مجلـس،         نـدگان ي از ورود نما   يريبا وجـود جلـوگ     تير   26چهارشنبه  

 شهرشان در مجلس اعتماد     ندهي نما »يمرز احمد قادر « سه شنبه    روز يها   ان به وعده  كارگر

  .به تجمع خود در تهران پايان دادندكردند و 

  

 امـين روز  28 وارد اري شـهر نيكارگران شركت قطعات تـورب  تير اعتصاب  26روز چهارشنبه   *

 در اعتراض به عـدم تحقـق        اري شهر نيكت قطعات تورب  كارگران شر ،  راني ا يهاروگاهيوبالگ كارگران ن  به گزارش   . خود شد 

 بـا همـسران شـان    ي در همراهزي ني كارگران اخراج  ياقابل ذكر است خانواده ه    .  برند يمطالبات خود در اعتصاب به سر م      

 مي شركت شده كه در اخراج و تنظـ ن تن از مسئوال 2 ريي كارگران تاكنون باعث تغ    اعتصاب.جلو درب شركت تجمع داشتند    

 معوقه بـه    ي از پاداشها  ي شركت مجبور به پرداخت بخش     تيري مد نيهمچن.  چند ماهه كارگران نقش داشته اند      يردادهاقرا

  .كارگران شد

  

 بـا آتـش زدن      گـر ي آن بـار د    ي كارخانه بـه مالـك قبلـ       ي در اعتراض به واگذار    ري تا انيكارگران ك  تير،   26روز چهارشنبه   *

 ري مد ي از سو  ي ا هياطالع تير   26چهارشنبه  صبح روز   ،  راني آزاد كارگران ا   هيداتحابه گزارش   دندي دست از كار كش    كيالست

 . اعالنات كارخانـه نـصب شـد       ي سمت انتصاب شده است بر تابلوها      ني به ا  ي مالك قبل  ي كارخانه كه از سو    ني ا ديعامل جد 

 در قسمت مشرف به جاده كيست و با آتش زدن الدندي بالفاصله دست از كار كشهي اطالعني با مشاهده ا ري تا انيكارگران ك 

 بـر وعـده   گري با حضور در محل كارخانه بار دينتي امنا آن مامور ي كردند و در پ    دياسالمشهر كارخانه اعتراض خود را تشد     

 از ديـ  عامـل جد  ري مـد  ي هـا  هيـ  اطالع ي آن تمام  ي نمودند و در پ    دي تاك ي كارخانه به مالك قبل    ي بر عدم واگذار   يخود مبن 

  . شديت كارخانه جمع آور اعالنايتابلوها

  

 به.  تجمع كردند شهرستان قروهيمقابل اداره تعاون كار و رفاه اجتماع  تير در    27در روز پنجشنبه    كارگران فوالد زاگرس    *

 كه به تهران ي كارگران اخراجري ساي بودند با همراهدهيتهران به قروه رس از پنجشنبه  كه بامداد روزي كارگرانلنا،يا گزارش

  . شهرستان قروه برگزار كردندي را در مقابل اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي تجمعي روز متوالني چهارميبودند، برا نرفته

  

  .  تجمع كردندمارستانيباين مقابل  تير در 27در روز پنجشنبه  اهواز ريركبي اممارستاني بيكارگران اخراج*

 شـدند  91 سال  اني اهواز خواستار پرداخت مطالبات خود تا پا       ريكبري ام مارستاني تجمع كارگران ب   ني ا در  گزارش فارس،  به

  .كه تا كنون پرداخت نشده است
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 مسكن ي خود در تعاونكاره مهي ني واحدهالي نسبت به تحولي از ساكنان شهرك كوثر اردبيجمع تير 28عصر روز جمعه *

 در شي ماه پـ كيكه اعتراض داشتند  يبه مسئوالن انيفرهنگ فارس،  گزارشبه. برگزار كردندزيآم    تجمع اعتراض  انيفرهنگ

 پروژه ني الي را در تكميتي مسئولچي داده و هلي تحوكاره مهي آنها را ني جمهور واحدهاسي با حضور معاون اول رئ  يمراسم

  .دار نشدند عهده

  

 اني بخـش تماشـاچ     در كـشور  نقاط مختلـف     ي ساختمان كارگران از   يندگي كارگر به نما   100 از   شيب تير   30روز يكشنبه   *

   خراسـان  ي كوچـك اسـتانها    ي كـه از شـهرها     ي كارگران سـاختمان   نيا؛  لنايابه گزارش   . شركت كردند  مجلس   يصحن علن 

 و تهـران بـا حـضور در         ي شـرق  جـان ي لرسـتان، آذربا   زد،يـ  سمنان، گلستان، مازندران، قم، فارس،       ،ي و رضو  ي جنوب ،يشمال

 ني بـه سـازمان تـام   اليـ  رارديـ لي هـزار م 9 اختـصاص  بـر  ي مبني اسالمي مجلس شورامصوبهساختمان پارلمان نسبت به   

 ي هزار كارگر ساختمان700 و ونيلي مكي كردن مهي بي مبلغ براني اراي معترضند زي كارگران ساختمانبيمه ي براياجتماع

  .ستي ني كافطيواجد شرا

  

تجمع  يدر تاالر رودك   تير   30ي روز يكشنبه    قير دفتر موس   گروه ُك  ي تهران و اعضا   كي از نوازندگان اركستر سمفون    يجمع*

 نـشدن  تينوازندگان از رعا . هستندشاني در امر قراردادها لي تجمع نوازندگان خواستار تسه    ني،در ا  ايستا    گزارش  به .كردند

  . دارندهي گالكي اركستر سمفونيري و تصوي انتشار آثار صوتنهي در زمشانيحقوق معنو

  

 قطعات توربين شهريار بر سر خواستها و مطالباتي چون توقف اخراج، بازگشت بـه كـار                 كتشر  روزه كارگران  29اعتصاب  *

 مـديريت بـه خواسـت     تيـر 30يكشنبه روز ،  بودكارگران اخراجي و پرداخت حقوق معوقه كه از اهم مطالبات اين          كارگران

 قطعـات  كارگرانهرچند مبارزات ،  صنعت برق به گزارش كارگر.كشيدند دست از اعتصاب كارگران تمكين كرده و     كارگران

 جنبش سراسري عليه سرمايه اين      يكشود، اما در غياب       محسوب مي  كارگريتوربين شهريار دستاورد بزرگي در مبارزات       

  .كنند حمله كارگري هستند كه به اين پيروزي كمين است و صاحبان سرمايه در شكنندهپيروزي 

  

 در يدست به تجمع اعتراضـ  تير 30در روز يكشنبه  آن ي كارخانه به مالك قبلي در اعتراض به واگذار ري تا اني ك كارگران*

 شعار ي اكپارچهيطور ه  بري تااني كارگران ككه ني ارغميعل، راني آزاد كارگران اهياتحادبه گزارش  زدندعيمقابل وزارت صنا

 به كارگران ندهند يان تالش كردند جواب آني به تجمع كارگران و شعارهاي توجهي با بعي وزارت صنان اما مسئوال ،داندي  م

 بـه   گـر ي هجوم بردند و پس از سر دادن شعار بـار د           عي به داخل وزارت صنا    يطور ناگهان ه   كارگران ب  تي وضع نيكه بدنبال ا  

  . ادامه دادندي بازگشتند و به شعار دهابانيخ

  

 خود با ي مطالبات صنف يريگي پ يبرا» اگرسفوالد ز « تن از كارگران اخراج شده كارخانه        200 حدود   ري ت 31روز دوشنبه   *

 كه يامروز فرصت:  كارگران گفتني از ا  يكي لنا،ي گزارش ا  به .سفر به تهران مجددا در مقابل ساختمان مجلس تجمع كردند         

 چـه  مينـ ي تـا بب ميكنـ  ي حال صبر م ني كند تمام شده است، با ا      يدگيمجلس از كارگران خواسته بود تا به مشكالتشان رس        

  .شود ي كارگران و كارخانه گرفته مي برايميتصم
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  چالشھای معلمان در تير ماه
  فرنگيس بايقره

   هزار آخوند120نياز جدي وزارت آموزش و پرورش به 
 خواهد نظامند شود، وجـود يـك روحـاني           آنچه مي :محمد بنيادي در مورد نظامند شدن حضور روحانيون در مدارس گفت          

 .مستقر در هر مدرسه است

 هزار روحاني را 21تاكنون : تير، مدير كل نماز، قرآن و عترت آموزش وپرورش تصريح كرد20ش ايلنا، روز پنجشنبه به گزار

 ايم كه البته گاهي بعضي از آنها در پاسخ به سوواالت دانش آموزان و همچنين ايـراد                   به مدارس براي اقامه نماز اعزام كرده      

 . اند سخنراني فعال بوده

 هزار مدرسه باشد، افزود؛ حوزه علميه بايد ايـن          120 هزار روحاني براي     120اينكه حوزه علميه بايد به فكر       وي با اشاره به     

 . هزار روحاني نياز جدي دارد120پتانسيل را جوابگو باشد چراكه آموزش وپرورش به 

 هزار روحاني مستقر 60بايد  هزار مدرسه 60در اين :  هزار مدرسه مشخص در كشور اشاره كرد و افزود60بنيادي به وجود 

ايم و همين تعداد را در مدارس مستقر خواهيم كرد تـا               هزار را در اقامه نماز جذب كرده         21شوند كه از اين تعداد تاكنون       

اين اقدام بـا    :  هزار روحاني ديگر در مدارس جذب شوند، افزود        40وي با اشاره به اينكه بايد       .پاسخگوي دانش آموزان باشند   

 .حوزه علميه قم و وزارت آموزش و پرورش در مناطق مختلف كشور صورت خواهد گرفتمشاركت 

 هزار روحاني در مدارس باشـيم چـرا كـه    60اميدواريم سال آينده تحصيلي شاهد استقرار : مشاور وزير در امور قرآني افزود     

يون بايد در كدام مقطع تحصيلي مـستقر  بنيادي با اشاره به اينكه بايد معلوم شود روحان    .اين مطالبه آموزش و پرورش است     

  .بهترين جاي استقرار روحانيت در مقطع ابتدايي است چرا كه در مقاطع راهنمايي و دبيرستان ديگر دير است: شوند، افزود

  

 قوانين جديد استخدام در آموزش و پرورش

يق دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه شهيد     از اين پس معلم تنها از طر      : به گزارش خبرگزاري فارس، وزير آموزش و پرورش گفت        

 .شود رجايي و در مواردي خاص از طريق آزمون جذب مي 

 تير در سالن جلسات دفتر وزارتي       4بابايي، وزير آموزش و پرورش در نشست خبري كه در روز سه شنبه                حميدرضا حاجي   

ي معلمان را داشته باشيم و كساني شرايط        ا  ما بايد نظام حرفه     : ساختمان مركزي وزارت آموزش و پرورش برگزار شد گفت        

اي معلمي را شامل دانش و تخصص معلمي را بياموزند، ضـمن اينكـه                كنند كه مراحل حرفه       تدريس در كالس را پيدا مي       

 .بيني شده است شوند پيش   ماهه براي كساني كه وارد كالس درس مي 6يك دوره 

م تنها از طريق دانشگاه فرهنگيان، دانـشگاه شـهيد رجـايي و در مـواردي                وزير آموزش و پرورش ادامه داد؛ از اين پس معل         

 اي را بگذراننـد و معلـم بايـد           هاي تخصصي و حرفـه       شود، ضمن اينكه معلمان بايد دوره         خاص از طريق آزمون جذب مي     

 التـدريس    و پرورش حـق   وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه ديگر در آموزش           . اي معلمي را دريافت كند      نامه حرفه   گواهي  

 .نبايد در آموزش و پرورش نيروهاي كار معين به نام معلم داشته باشيم: نداريم، افزود

 

 معلمان امكان تاثيرگذاري در صندوق ذخيره فرهنگيان را ندارند

 . كرديك فعال صنفي معلمان از ناممكن بودن تاثيرگذاري معلمان در سياستهاي مالي صندوق ذخيره فرهنگيان انتقاد
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سالها است كه كسري از حقوق معلمان به حساب صـندوق  :  تير، پيمان نودينيان در اين باره گفت15به گزارش ايلنا شنبه   

شود، اما خدماتي كه متناسب با سرمايه در گردش اين صندوق و شان و جايگاه معلمـان باشـد،      ذخيره فرهنگيان واريز مي     

 .شود ديده نمي 

 هزار سرمايه گذار فرهنگي اسـت كـه بـراي تـامين هرچـه              800اي با حدود      يك شركت مضاربه    صندوق ذخيره فرهنگيان    

 .  تاسيس شده است73بيشتر رفاه و ارتقاي وضعيت معيشتي فرهنگيان كشور در سال 

انـه   اند و يا خواهند پذيرفت، بايد ماه كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت در صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته         

درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج درصد به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز موظف است همه سـاله معـادل                          

 .سهم واريزي اعضا، به صندوق ذخيره فرهنگيان پرداخت كند

 شـود، يعنـي اعـضاي پرشـمار      اداره مـي  "هسته كوچك و شـبكه بـزرگ    "صندوق ذخيره فرهنگيان بر اساس اصلي به نام         

صندوق به عنوان سرمايه گذار و صاحبان اصلي اين موسـسه، دخالـت مـستقيم و يـا غيـر مـستقيم در تعيـين مـديران و                            

 .گردانندگان صندوق و فرآيند فعاليتها و حتي نظارتي بر كار هيات مديره ندارند

 

 مخالفت وزارت كشور با ادامه فعاليت كانون صنفي معلمان

:  تيـر گفـت    4لهاي صـنفي و تخصـصي دفتـر سياسـي وزارت كـشور در روز سـه شـنبه                    به گزارش ايسنا رييس اداره تشك     

 احزاب با تمديد پروانه كانون صنفي معلمان موافقت نكرده است و اين تشكل با عنـوان كـانون صـنفي                     10كميسيون ماده   

 .معلمان اجازه فعاليت ندارد

با تمديد پروانه يك تشكل موافقت نكند و در اين مورد نيز             تواند     احزاب مي  10كميسيون ماده   :  تبار افزود   سيد ميثم بصام  

  . بنا به مالحظاتي اين تصميم را گرفته است

 بازداشت شده و در زندان به سر   88تعدادي از اعضاي كانون صنفي معلمان پس از حوادث انتخابات رياست جمهوري سال              

 .  تاسيس شد1378كانون صنفي معلمان ايران در سال . مي برند

 

 نامه سرگشاده فرهنگيان كشور به آملي الريجاني 

   – "ملي مذهبي"

روز شنبه اول تير شوراي مركزي كانونهاي صنفي فرهنگيان سراسر كشور در نامه اي سرگشاده به ريـيس قـوه قـضاييه از                       

 .ين رويكرد شدتداوم سياستهاي امنيتي عليه معلمان كشور در چند سال اخير انتقاد كرده و خواستار پايان دادن به ا

به گزارش سايت ملي مذهبي، اين تشكل صنفي از صادق الريجاني خواسته است يا دستور بازداشت و حبس هزاران معلـم                     

بي گناه آنها همچون رسول بداقي، محمود باقري، محمـد داوري، عبـداهللا مـومني،     معترض را نيز صادر نمايد و يا همكاران  

  .  را آزاد كند… باغاني، اسماعيل عبدي و هاشم خواستار، محمود بهشتي، اكبر

اين تشكل در نامه خود با اشاره به زنداني بودن تعدادي از معلمان، به شعارهاي انتخابـاتي كانديـداهاي رياسـت جمهـوري        

 .اشاره كرده است و تاكيد كرده اين معلمان به خاطر همين شعارها هم اكنون در زندان به سر مي برند

  

 ته زنداني، محمد امين آگوشي در معرض خطر جدي قرار داردجان معلم بازنشس

به گزارش فعاالن حقوق بشر و دمكراسي در ايران، زنداني سياسي، معلم بازنشسته، محمد امين آگوشي در اعتراض به ادامه 

 .صاب غذا زدبازداشت غير قانوني اش و عدم درمان، اقدام به گچ گرفتن سر و صورت خود نمود و بدين طريق دست به اعت
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 تير، به محمد امين آگوشي كه از طريق مكاتبه با مسووالن رژيم ولي فقيه در سطوح مختلـف ماننـد   10صبح روز دوشنبه    

دفتر آخوند علي خامنه اي، قوه قضاييه ،دادستان نظامي كشور، دادستان نظامي اروميه خواستار پيگيري وضعيت خود شده 

 .ز خواسته هاي وي رسيدگي نخواهد شدبود، اعالم گرديد كه به هيچكدام ا

معلم بازنشسته زنداني در اعتراض به حق كشي و سوق دادن وي بسوي مرگ تدريجي در زندان مركزي زاهدان، اقـدام بـه     

 .گچ گرفتن سر و صورت خويش به صورت كامل نمود و از اين طريق دست به اعتصاب غذا زد

ان عليه بشريت مي باشد، به جاي رسيدگي بـه خواسـته هـاي ايـن زنـداني،          دادستان زاهدان، محمد مرزيه كه از جنايتكار      

سلولهاي انفرادي بند قرنطينه، محل شكنجه زندانيان سياسـي  . دستور انتقال او را به سلول انفرادي بند قرنطينه صادر كرد         

 .و عادي زندان زاهدان مي باشد

اراحيتهاي جسمي كه طي دوران بازداشت در بازداشتگاه مخفـي          اين معلم بازنشسته زنداني از ناراحتي شديد آسم و ساير ن          

 . رمضان وابسته به اطالعات سپاه پاسداران در اثر وحشيانه ترين شكنجه ها به آنها دچار شده است، رنج مي برد

گزارشها حاكي از آن است كه در چند روز گذشته وضعيت جسمي وي به غايت حاد شده است، به طـوري كـه زنـدانبانان                         

  . ناچار شدند چندين بار در سلولش وي را مورد معاينه قرار دهند

   .وضعيت و شرايط او در ابهام است و همبنديان وي و خانواده اش از وضعيت او كامال بي خبرند

  

  دانش آموز در آبهاي خزر غرق شدند6

مسوول روابـط عمـومي مركـز مـديريت         

حوادث و فوريتهاي پزشكي مازندران بـا       

 دانـش آمـوز در      10غرق شدن   اشاره به   

 نفـر آنهـا     6آبهاي درياي خـزر، از فـوت        

دو نفر از فوت شدگان،     : خبر داد و گفت   

 . برادر بودند

ــنبه    ــه ش ــزارش روز س ــه گ ــر 11ب  تي

خبرگزاري مهـر، مهـين تفـضلي اظهـار         

اين دانش آموزان كـه در آبهـاي        : داشت

سواحل شهرسـتان نـور غـرق شـدند، از          

لب يـك اردوي  بچه هايي بودند كه در قا   

 . آموزي از كرج به مازندران آمده بودند  نفره دانش 80

 نفر از غرق شدگان نيـز توسـط نيروهـاي    4:  نفر فوت شده هنوز پيدا نشده است، گفت6 نفر از 3وي با اعالم اينكه اجساد    

 . اورژانس نجات يافته و به بيمارستان منتقل شده اند

يك نفر آنها در بخش آي سـي يـو، دو نفـر در    : وز نجات يافته از غرق شدگي افزود دانش آم4تفضلي در ارتباط با وضعيت    

 . سي سي يو و يك نفر در بخش داخلي بستري است

مسوول روابط عمومي مركز اورژانس مازندران با تاكيد بر ادامه جستجو براي يافتن اجساد سه نفـر ديگـر از غـرق شـدگان                 

 .  ساله بوده اند18 تا 16 دبيرستان بوده و بين آموزان در مقطع اين دانش : تصريح كرد
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مـيالد شـيرزاد، رحـيم زمـاني، حـسن و حـسين       :  نفر از فوت شدگان را به اين ترتيـب اعـالم كـرد          6وي همچنين اسامي    

 رنجبرآزاد، رضا پاشايي و محمد قرباني

  

 شهريه مدارس غيرانتفاعي گران مي شود 

 13مدارس غيرانتفاعي وزارت آموزش و پرورش، در كرمانشاه در روز پنجشنبه به گزارش ايسنا، حسين شربت دار، مديركل 

 درصد شهريه مصوب سال     15بر اساس قانون، شهريه تمامي مدارس غيردولتي به ميزان          : تير جمع خبرنگاران اظهار داشت    

 .قبل افزايش خواهد يافت

دارس و پـنج درصـد نيـز بابـت كيفيـت بخـشي              به گفته وي بنا به صالحديد، همچنين پنج درصد بابت هوشمند سازي م            

 درصد 25 تا 10در مجموع امسال شهريه مدارس غيردولتي بين : وي تاكيد كرد. مدارس به ميزان شهريه اضافه خواهد شد

  .  يابد افزايش مي

  . شود و هرگونه شكايت والدين قابل پيگيري است همه ساله ميزان شهريه به والدين اعالم مي: شربت دار گفت

 هزار مدرسه غيردولتي در كشور وجود دارد كه بيش از يك ميليون دانش آموز در آنها تحصيل مـي                    10بيش از   : وي افزود 

  . كنند
  

  زنان در مسير رھايی
  آناهيتا اردوان

  
  زنان مبارز سوري با بازداشت و شكنجه روبرو هستند

 مي دارد، زنـان سـوري كـه در          مي مستند اعال  يارشهاه گز يديده بان حقوق بشر با ارا      - 2013 ژوئن   22شبكه خبري زنان،    

در روزهـاي  .  بعد از بازداشت در شرايط بسيار وحشتناكي قـرار مـي گيرنـد         ،شورش عليه دولت بشار اسد شركت مي ورزند       

ه  ب انسانيخاطر تشكيل حلقهه برخي از زنان ب. سوي زنان سوري معترض شليك مي كرده نخستين قيام، نيروي سركوبي ب

  .، به قتل رسيده اندها از اصابت گلوله به آنجلوگيريمعترضان مرد جهت دور 

بشار اسد به موازات ژرفش و تداوم قيام و تغيير تاكتيك مبـارزه از فـاز مـسالمت آميـز بـه مـسلحانه، ميـزان سـركوبگري                            

د و يـا يكـي از اعـضاي    دليـل مـشاركت خـو   ه بور، بسياري از زناني كه بزبر اساس گزارش م  . وحشيانه را افزايش داده است    

 تحت شكنجه هاي گوناگون از جمله شـوك الكتريكـي، قطـع عـضو بـدن و تجـاوز                    ، بازداشت شده اند    در اعتراضها  خانواده

دليل وضعيت بحراني كشور، آمار ه ب .برخي از آنان حتي در زندانها و بازداشتگاهها به قتل رسيده اند          . جنسي قرار گرفته اند   

  .ت شدگان و مخالفاني كه در زندانها به قتل رسيده اند، در دست نيستتعداد بازداش دقيقي از

  

  هند اجازه يك روز زندگي هم ندارند نوزادان دختر در كشور
سبب شده كـه زنـان منـاطق          انجام آن  هزينهپيشرفت تكنيك سونوگرافي و كاهش       - 2013 ژوئن   12شبكه خبري زنان،    

، خـانواده دختـر هنگـام ازدواج مجبـور بـه            وسـتان  هند  رايج در  بر اساس فرهنگ  . هند نيز به انجام آن مبادرت ورزند       فقير

از . زيه را قرض مـي كننـد  يدر برخي موارد سرمايه الزم جهت تهيه جه     آنها  .  است دختر زيه هنگفت به همسر   يپرداخت جه 

بـا انجـام عمـل كورتـاژ بـه      هندي عالقه دارند تا از جنسيت نوزاد خود، پيش از زايمان مطلع شـده و        همين رو زنان باردار   

  .زندگي نوزاد دختر خاتمه دهند
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در .  صورت مـي پـذيرد  و خطرناكشايان ذكر است كه عمل كورتاژ توسط خود زنان با شيوه اي غيرتخصصي، غيربهداشتي  

برخـي از  . گونه اي كه براي پزشك قانوني شك برانگيز نباشد، به قتل مـي رسـانند  ه  مواردي بعد از زايمان، نوزاد دختر را ب       

اين مادران، زناني هستند كه مورد تجاوز جنسي قرار گرفته و يا از سوي همسرانشان همواره مـورد آزار و اذيـت جنـسي و                 

سرعت ه خوبي مي دانند كه اگر فرزندان دختر خود را به يتيم خانه ها بسپارند، ب        ه  اينگونه مادران ب  . فيزيكي قرار داشته اند   

بـدين ترتيـب، كـشتن      .  و مراقبت از آنها مي شـوند        فرزندخواندگي  بهره كشي جنسي به بهانه      مافياي مواد مخدر يا    گرفتار

  . مادر در پيش خواهد داشت را ترجيح مي دهند از روزگار تر نوزادان دختر را كه آينده اي وحشتناك

 داشـت از  مارشـي اعـال   گزدرخود جلب كرد كه ه  توجه يونيسف را ب1984 در سال فاجعه قتل نوزادان دختر، نخستين بار       

 در  "سـيتل تـايمز   ". ه اسـت   نوزاد دختر بود   ، مورد آن  7999 ، صورت پذيرفته  )بمبئي (هشت هزار كورتاژي كه در مومباي     

 بر اساس گزارش دفتر جنايتهاي ملي ابراز داشت كه بيشتر مادراني كه نـوزادان دختـر خـود را بـه قتـل مـي                          2011سال  

  .ته اند مورد تجاوز جنسي قرار گرف،رسانند

ه مثابه كشوري كه يكي از دموكرات ترين كشورهاي دنيا ب         ه   پيشرفت اقتصادي و اختراعات علمي و نيز ب        باوجودكشور هند   

دموكراسـي و  .  زنان كشور و حتي زنان توريست در شرايط دهشتناكي قـرار دارد          عليه تجاوز جنسي    نظرحساب مي آيد، از     

 معضالت اجتماعي مانند فقر و نابرابري جنسيتي نبرده، بلكه كاهشه تنها ره به رو كه ن پيشرفت اقتصادي كشور هند از آن

  .با تشديد روزافزون آن روبروست، بايد مورد توجه قرار گيرد

  

  شرايط بغرنج زنان كارگر صنعت نساجي زابل
 كـارگران زن در  ول كانون شوراهاي اسالمي كـار زابـل نقـض آشـكار حقـوق ابتـدائي            ومس - 1392 تير   4،   ايلنا خبرگزاري

در وي اعالم كرد كه در اين واحد توليدي، كارفرمـا بـه غيـر از چنـد مـرد،                    . داد كارخانه ريسندگي و بافندگي زابل را خبر      

 هـزار تومـان در   180 زنان را استخدام كرده و به آنها دستمزدي به مراتب كمتر از حداقل دستمزد قانوني، برابر بـا      مجموع

 اين گزارش، زنان كارگر بيمه نبوده و كارفرما در مقاطع گوناگون اقدام به اخراج كـارگران زن مـي        براساس. مي پردازد  ماه،

بور تنها كارگاه بزرگ و فعال در منطقه زابل اسـت و از شـش سـال پـيش بـه                     زاين در حالي است كه واحد نساجي م       . كند

  . ارگران مي پردازدحقوق ك  به نقض آشكار كارفرماي آنزمان بخش خصوصي سپرده شده و از آن

 هزار تومان است، دريافتي كارگران شـاغل در ايـن كارخانـه حـدود               487 كارگر ساده    يدر شرايطي كه حداقل حقوق قانون     

 ، نقض حقوق كارگران اين كارخانه اطالع رساني شـده         موردبا وجود آنكه تاكنون چندين بار در        .  هزار تومان مي باشد    180

   ! كار و تامين اجتماعي قادر به اثبات تخلف كارفرما نشده اندظاهر تاكنون بازرسانبه اما 

 شوراهاي اسالمي كار استان سيستان و بلوچستان ابراز مي دارد، كارفرماي اين واحد توليدي براي         هماهنگيول كانون   ومس

 مـداوم كـارگران زنـي كـه        طوره   و ب   مي كند   زنان را با تمهيدات پنهاني و غيرعادالنه استخدام        ،فرار از تعهدات قانوني خود    

  .شوند، در حال اخراج و تغيير هستند  پنهاني به كار گماشته مي

  

   درصد افزايش يافته است28خشونت عليه زنان در كشور افغانستان، 
 محقق سازمان عفو بين الملل در مورد افغانستان ابراز مي دارد كـه              ،"حوريه مصدق " – 2013 مي   25شبكه خبري زنان،    

 بيشتر از چهار هزار مورد خشونت عليه زنان در افغانستان ثبت شده كه نسبت به مـدت                  2012سال   ت ماه آخر  تنها در هف  

 توسـط   بـدرفتاري  و   تبعـيض   مزبـور  وي اضافه مي كند كه گـزارش       .  درصد افزايش را نشان مي دهد      28 ،مشابه سال قبل  

را مشخص ساخته    نظاميان خارجي     حكومت و  گروههاي مسلح، شورشيان، طالبان و همچنان تخطي توسط نيروهاي مسلح         
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افغانـستان را نيـز بيـان        سراسر كاركنان و خبرنگاران بخش رسانه ها در      هاي   آزادي بيان، نگراني   بخش گزارش در    اين. است

  .كرده است

  

  شوراي مجلس كشورهاي عربي بر تكميلِ حق طالق زنان اصرار مي ورزد
رسـيده  باالتري در جامعه عربستان سعودي سطح پيرامون حقوق زنان به   بحث– 2013 ژوئيه 10خبرگزاري دنياي عرب،    

طور مرتب به چالش گرفته ه  سالهاي اخير آنچنان توسط فعاالن و مدافعان حقوق زنان بدرمجلس عربستان سعودي، . است

 فراروي تثبيت حقوق     برخورد با موانع   ،قدر مسلم . گرفته است  آن    موضوعاتي مانند حق طالق در اولويتهاي       اكنون شده كه 

  .زنان مستلزم اتخاذ تاكتيكهاي نوين است

ل تطبيقي فقـه، خواسـتار تهيـه و    ي، يكي از قضات شوراي عالي مجلس كشورهاي عربي و پرفسور حقوق مسا        "ايسا القيط "

 از ،ده اند مي دارد كه همسران زناني كه درخواست طالق دارازوي اب. تصويب قانوني ست كه حق طالق زنان را تكميل كند

بدين ترتيب، قانون بايد به گونه اي تنظيم شود . استفاده مي كنندوقانون طالق كنوني جهت عدم پرداخت نفقه به زنان سو 

ـ يـ  بر اين، مردانـي كـه از ارا      افزون. ه مدارك جهت ثبت طالق به دادگاه تعيين كند        يكه زمان مشخصي براي ارا     موقـع  ه ه ب

پروسه طـالق و  .  مجبور گردندجريمه مي بايست به پرداخت    ،وني طالق سر باز مي زنند     مدارك الزم جهت انجام مراتب قان     

شـوراي عـالي مجلـس كـشورهاي عربـي      .  آن به زنان سپرده شـود اصلي شده و يك نسخه از     يتر اجرا  ثبت آن بايد سريع   

 عربستان سعودي  به ويژه در، سبب شادماني بسياري از زنان كشورهاي عربي    اقداماين  . بور را تصويب كرده است    زتصميم م 

بـاوجود   در كشور عربستان سعودي بسر مـي برنـد كـه          بسياريدر حال حاضر زنان     .  است شدهو فعاالن حقوق بشر و زنان       

 ياد شـده طرح .  هنوز مدركي مبني بر طالق از همسرانشان در دست ندارند اينكه از درخواست جدايي آنها سالها مي گذرد،       

 عربستان ، پادشاهملك عبداهللا،  متولي دو مسجد مقدساييد منتظر ت،هاي عربي به تصويب رسيدهكه در شوراي عالي كشور

  .سعودي است

  

  ترين حقوق قانوني محرومند   از ابتداييكردستان زن در كارگران
 كارگاهول شوراهاي اسالمي رژيم در كردستان، بيشتر كارگراني كه در           وبه گزارش مس   - 1392 خرداد   27،  ايلناخبرگزاري  

سيد شاكر ابراهيمي اضافه مي كند كـه        . ي ترين حقوق قانوني كارگري محرومند     ي از ابتدا  ،هاي اين استان مشغول به كارند     

 خانوار يا بدون سرپرستي هستند كه تنها   سرپرست زنان   ، مي كنند   بيشتر زناني كه در استان كردستان به عنوان كارگر كار         

وي .  وي اضافه مي كند كه وضعيت كارگران زن به مراتب از كارگران مرد بدتر است               .محل درآمد آنها همين دستمزد است     

ولوژي زن ستيز ارتجاع حـاكم      يمنظور كوتاه كردن دست زنان از مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي كه ثقلِ ايد            ه  ، ب مي گويد 

كن بـه دليـل اوضـاع نامناسـب         لـي . است، زنان مطابق قانون كار، از انجام مشاغل طاقت فرسـا و خطرنـاك معـاف هـستند                 

.  هاي مردانه مجبور به قبول هر كاري هـستند          كارگاههاي زنانه و چه در محيط       چه در  در كردستان اقتصادي، كارگران زن    

در واحدهاي توليدي اين استان شرايط كار براي كارگران زن به حدي طاقت فرساست كه حتي ملـزم بـه چـشم پوشـي از       

  . بارداري، زايمان و شيردهي مي شوندحقوق مادرانه خود در ايام

كننـد، امـا در بهتـرين حالـت            مي    ساعت كار  14 تا   10 كارگران زن و مرد روزانه       ،در واحدهاي توليدي مختلف اين استان     

  .شود   هشت ساعت كار روزانه پرداخت ميبر مبنايدريافتي آنها 

بور بر اساس   زكارگران م .  دارند  هزار تومان  500 تا   400 بين   منت كارفرما درآمدي   اين كارگران در بهترين حالت با ارفاق و       

  .ي ندارنديهيچگونه مطالبه و ادعاطرح  حق ،امضا در اختيار كارفرما گذاشته اند تسويه حسابي كه پيشاپيش بطور سفيد
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  زنان در قيام عليه دولت تركيه
 زنـان از  هـراس ه در قيـام عليـه دولـت اردوغـان،     از داليل مشاركت انبوه زنان تركي      - 2013شبكه خبري زنان، اول ژوئيه      

و ارج گذاري به كار خانگي تـشويق مـي      زنان را به داشتن فرزند بيشتر      ،دولت تركيه . تشديد اعمال تبعيض جنسيتي است    

  افزايش 2013 ميليون نفر در فوريه      4.8 به   2008 ميليون در فوريه     3.2 زنان در نيروي كار تركيه از        سهم در حاليكه  ،كند

 و  "قتـل عمـد   "دولت تركيه در رابطه با كورتاژ و عمل سزارين موضعي بسيار ارتجاعي اتخاذ كرده و كورتـاژ را                    .يافته است 

 پزشك متخصص زنـان و  5000در همين رابطه بيش از .  كرده استمعرفي "نازا كردن زنان"سزارين را اقدامي در راستاي    

  . ور به موضع گيريهاي دولت اعتراض كرده اند گروهي از طريق رسانه هاي كشتشكيلزايمان با 

خود گرفته كه از موحش ترين آن تجاوز چهار پليس به دختري شـانزده  ه اعمال خشونت عليه زنان نيز چهره وحشتناكي ب      

ه  تن بـ 47،  2013طي سه ماه اول سال      . ه و آزاد كرد   يدادگاه تركيه هر چهار پليس متهم به تجاوز جنسي را تبر          . ساله بود 

  . زن مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند38ليل اعمال خشونت خانگي در كشور تركيه جان خود را از دست داده و د

  

  خودسوزي تنها راه گريز فراروي زنان كردستان عراق
بر اساس گزارش سازمان ملل، زنان عراقي جزو اقـشاري هـستند كـه بيـشترين صـدمه را از                     - 2013 ژوئن   1بي بي سي،    

در اين روند، به گزارش پزشكان عراقي، خودسوزي تنها راه گريز . سياسي، اقتصادي و اجتماعي متحمل مي شوند     بحرانهاي  

اين در حاليست كه شرايط زندگي در كردستان عراق نسبت بـه منـاطق           . فراروي زنان جهت فرار از مشقتها و مصيبتهاست       

  .ديگر كشور عراق بهتر است

  

  ش خارطومشرايط دشوار زندگي زنان دستفرو
ـ         مزنان دستفروش كه در خارطو     درآمد   – 2013 ژوئيه   9سودان تريبون،    جـز  ه  ، پايتخت سودان، براي امرار معاش راهـي ب

 ؛ دوازده ساعت كار طاقت فرسا، برابر با هفت تا نه دالر آمريكا در روز مي باشدباوجود ،ي در خيابانها ندارنديفروش مواد غذا  

  . كننده نيازهاي اوليه آنان نيستمين ادرآمدي كه به هيچ وجه ت

 نيز معروفند، نبوده بلكه در جامعـه مردسـاالري          "زنان چاي فروش  "فقر مفرط تنها مشكل زنان دستفروش خارطوم كه به          

.  آزار و اذيت فيزيكي و جنسي قـرار مـي گيرنـد         آماجسادگي  ه   ب ،حساب مي آيد  ه  كه كار زنان بي ارزش و اغلب شرم آور ب         

 از ازدواجهاي اجباري گريخته اند  ديگر برخي،نان مهاجري هستند كه از مناطقي مانند دارفور فرار كرده اند         برخي از آنان ز   

  . مينِ نيازهاي خانواده به دستفروشي در خيابانها روي آورده اندادليلِ وضعيت خردكننده معيشتي براي ته يا ب

. ي مقابله با متجاوزان و محافظت از خود را به آنان بياموزندي چگونگيفعاالن حقوق زنان تالش مي كنند با برگزاري كالسها

ـ  آنهـا    رو كه اولياي امور سودان كوچكترين توجه اي به شـرايط غيرانـساني             فروش از آن  دستبهبود وضعيت زنان     مثابـه  ه  ب

  .قربانيان فقر و بحران ساختار اقتصادي ندارند، بسيار دشوار به نظر مي رسد

  

  مهاجرتي آلمانزنان تن فروش و قانون 
 مي دارند كه بيش از ده هزار زن در كشور آلمان به             مسازمانهاي مدافع حقوق زنان اعال     - 2013 مي   26خبرگزاري آلمان،   

 بر  در اين صورت، زيرا ، تصميم به فرار مي گيرند     هاآن مي گذرانند كه تنها بخش اندكي از       تن فروشي روزگار   اجبار از طريق  

اين امر، بهره كشي جنسي را در جامعه آلمان نهادينه مـي  . خود بازگردانده مي شوند  ن به كشور  اساس قانون مهاجرت آلما   

  .دساز
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شـان داده نمـي     نداشته و به آنان اجازه خروج از محـل سـكونت    شناييپايه اين گزارش، قربانيان مذكور به زبان آلماني آ        بر

 آنان تنها يك يا دو بار در سال شانسِ خارج شدن از محل اقامت  بسياري از،بر اساس گفتگو با زناني كه فرار كرده اند. شود

  .  سرويس جنسي و يا فاحشه خانه ها بوده استخريدارانمواقع جهت رفتن به محل مسكونيِ  خود را يافته اند كه در اكثر

 خرافـه  تلقـين    ي بـا  ي، دختران كشورهاي آفريقـا    "سولودي"به موجب گزارش اعضاي سازمان مدافع حقوق زنان موسوم به           

 هزار 60 تا 40 ي كه قدمتي ديرينه در فرهنگ آفريقا دارد، توسط قاچاقچيان ملزم به پرداخت تحميل" زوزو-جادوي سياه"

. يورو هزينه مي شوند كه در صورت عدم پرداخت و يا فرار، شيطان سياه يكـي از اعـضاي خـانواده آنـان را خواهـد كـشت                         

دختران جـوان كـه قـادر بـه         

ن هزينـه نيـستند،     پرداخت اي 

مجبور بـه اجـراي دسـتورات       

قاچاقچي و تداوم تن فروشـي      

  . مي شوند

  

 گـزارش    همچنين "سولودي"

سـاالنه بـيش از      كـه    مي كند 

ششصد تا هشتصد زن جـوان      

قرباني مافياي قاچاق انسان و     

بـسياري از  . يان مي سازدبهره كشي جنسي به پليس آلمان مراجعه مي كنند كه اين آمار تنها بخش اندكي از فاجعه را نما           

 نيجريـه، بـه كـشور       ه ويـژه  اوكراين و آفريقا، ب     دستيابي به زندگي بهتر از     با وعده غيرقانوني توسط قاچاقچيان     طوره  آنان ب 

خـشونت وادار بـه تـن     سپس با تهديـد، زور و      شان توسط قاچاقچيان ضبط شده و      سرعت پاسپورت ه  آلمان آورده شده و ب    

 توسط دولت آلمان به كشورش بازگردانـده شـده تـا بـه     ،رتيكه يكي از قربانيان موفق به فرار شود      در صو . فروشي مي شوند  

 خـود   قاچاقچيلمان، اگر قرباني حاضر به شهادت عليه        آ وانينبر اساس ق  . زندگي فالكت باري كه از آن گريخته، ادامه دهد        

  . خود بازگردانده خواهند شد آن به كشور زآلمان بماند و پس ا تنها تا خاتمه دادگاه در كشورمجاز است شود، 

ي از  يرهـا  راه   سرِ  بر زرگ تري فعاالن و مدافعان حقوق زنان ابراز مي دارند كه دولت آلمان از يكسو با اخراج قربانيان مانع ب                 

مـاني نمـي    زبـان آل ،قربانيان. زندگي فالكت بارشان قرار مي دهد و از ديگر سو، دستگيري قاچاقچيان را دشوارتر مي سازد        

 مقابلـه   ي مي توانـد رهگـشا      به آنها   اقامت نامحدود در آلمان    مجوز دادن.  رواني رنج مي برند    -دانند و از بيماريهاي روحي      

  . جدي با شبكه مافياي قاچاق انسان و بهره كشي جنسي شود

ند و مجرمـان را تحـت پيگـرد    اتحاد مشترك اروپا از كشورهاي عضو مي خواهد تا از قربانيان مافياي قاچاق انسان دفاع كن        

 شـش بـار اجـراي       و تـاكنون  اجراي درخواستهاي اتحـاد مـشترك اروپـا سـر بـاز زده               قانوني قرار دهند كه دولت آلمان از      

  . سوي دولت آلمان، رد شده است  ازمذكوردرخواست 

نسان و تـشديد فراينـد دسـتگيري        با اصالح قانون مهاجرتي ايتاليا مبني بر صدور اقامت دائم براي قربانيان مافياي قاچاق ا              

 كـشور آلمـان را بـراي فعاليتهـاي غيـر        آنهـا  تبهكاران در ايتاليا تنگ شده و      قاچاقچيان به ياري قربانيان، عرصه فعاليت بر      

فعاالن و مدافعان حقوق زنان تالش مي كنند تا دولت آلمان را متقاعد سازند تا به قربانيان شـبكه  . انساني خود برگزيده اند  

  .م بدهدي اجازه اقامت دا، مافياي قاچاق انسان و بهره كشي جنسيهاي
  



 ٤٠

  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

  
  :گفتار روز

ما ماركسيسم را براي  ماركسيسم را براي پرحرفيهاي روشنفكرانه و يا كنترل ترافيك حركت انقالبيون در دنيا نياموختيم، -

 از ،ستنيـ  ماركسيست لني،رفيق ماهير چايان(يم اين دنيا يعني تركيه آموخت براي انقالب در قسمت كوچكي از    ،تغيير دنيا 

  ) از دست دادارهبران اصلي جنبش كمونيستي تركيه بود كه در هنگام درگيري با ارتش فاشيست تركيه جانش ر

  

ي نام خودش    از جعل كننده     منمرگ من انتقامي است كه زندگي       .  نيست ام مرگ زندگي    ،اما مرگ من   ...ميرم من مي  -

رد خواهـد بميـ    مرگ من عصيان يك زندگيست كـه نمـي         ميرم تا زندگي زير دست و پاي مرگ نميرد،         من مي  گيرد، مي

هـاي كـارو      سـروده . ايرانـي   نويسنده و شاعر ارمني تبار     ، كاليفرنيا 1386 تير   27 -  همدان 1304 آبان   16(كارو دردريان   (

 خواننده سرشـناس    ،كارو برادر ويگن  . لي از جمله فقر، ظلم و جنايت      ي مسا ؛ن است انتقادي و بازتاب حقايق تلخ زندگي انسا      

   )ايراني بود

  

  سينما
  

  سنودن قهرمان آمريكاييها است: اليور ستون
 برنده اسكار كه در حال حاضـر بـراي دريافـت جـايزه يـك عمـر دسـتاورد هنـري از          و، كارگردان سرشناس"اليور ستون "

محرمانـه  اطالعـات    در افـشاي     "ادوارد سـنودن  "اقدام  از  برد،     در جمهوري چك به سر مي      "اريكارلووي و "جشنواره فيلم   

  . آمريكا دفاع كرد و وي را يك قهرمان خواند"اي. اس. ان"سازمان 

هاي غيرقـانوني    اين مايه شرمساري است كه اوباما بيش از آنكه به دنبال ايجاد تغييراتي در شيوه": وي به خبرنگاران گفت   

  ". دنبال برگرداندن سنودن و محاكمه وي است ود به سبك جرج بوش باشد،شن

 اطالعات ميليونهـا     به  و دسترسي غيرقانوني   جاسوسي ساله كه به افشاي اطالعات محرمانه دولت آمريكا درباره           30سنودن  

قاضاي پناهندگي كرده كه     كشور ت  20آمريكايي متهم است، از مدتي قبل در بخش ترانزيت فرودگاه مسكو پناه گرفته و از                

  .نتيجه بوده است  تاكنون تمامي آنها بي

كننده ضدجنگ است كه به واسطه كارگرداني سري فيلمهايي درباره جنگ ويتنـام               اليور ستون، كارگردان، نويسنده و تهيه     

  .به شهرت رسيد و تا كنون دوبار موفق به دريافت جايزه اسكار شده است

  

  سكار شدجعفر پناهي عضو آكادمي ا
 عضو جديد، گـروه داوري خـود را گـسترش داد و جعفـر     276با دعوت از ) اسكار(آكادمي علوم و هنرهاي تصاوير متحرك    

  . فهرست اعضايش اضافه كردبهپناهي را نيز براي عضويت و حضور 

اين منظور دعوت شـده   كارگردان ديگر نيز به 14 بر جعفر پناهي كه از ايران در بخش كارگردانان دعوت شده است،    افزون

 كارگردان ،"تيم استوري"، "هنگ اوور" كارگردان ،"تاد فيليپس" ، "گرگ و ميش  " كارگردان   ،"كاترين هاردويك "اند كه   

  . از جمله آنها هستند"گرسنه" و "شرم" كارگردان ،"استيو مك كويين" و "چهار شگفت انگيز"



 ٤١

  مخملباف مورد غضب شمقدري
اي بـه مـديرعامل مـوزه سـينما دسـتور برداشـتن آثـار                  نامه در سينمايي جمهوري اسالمي     يس سازمان ي ر ،جواد شمقدري 

  . مخملباف از موزه سينما را صادر كرد

 حمايت و پول نهادهاي انقالبي و سازمانهاي دولت ايران ده فيلم اول خـود را                مخملباف با ": در توجيه اقدام خود گفت    وي  

ين يـ  در آغوش غاصبان قدس و صهيونيسم جنايتكار به تجليـل از آنـان و يـك آ          امروز ،ساخته است تا مشق سينمايي كند     

جا دارد در ماهي كه جمعـه       . دهد   تمسك مي جويد و درس صلح و دينداري مي         ،ضاله كه ساخته و پرداخته انگليس است      

سـاحت مـوزه سـينماي       ،خـورد   تظاهرات ميليوني ملت بزرگ اسالم عليه صهيونيستها رقم مي         آخر آن با فريادهاي بلند و     

  ". پاك و منزه گردد،لغزد  ايران از لوث يادگاريهاي اين فيلمساز تا زماني كه در اين وادي ضاللت مي

  

   فيلم سفارش داد معاون ناجا

. پاسدار سعيد منتظرالمهدي، معاون اجتماعي نيروي انتظامي رژيم از برگزاري نشست مشترك سينماگران و ناجا خبر داد                  

وي در . نـد ا خو،دوستانه كه همواره برگزار مي شودگفتگوي كليف كردن و دستورالعمل دادن به سينماگران را       ت تعيينوي  

 و "تصوير پليس در فيلمها بايد القا كننـده احـساس امنيـت در مـردم باشـد     "  اينگونه به زبان آورد كه     ادامه حرف اصلي را   

 زيرك و پيچيده و در عين حال اخـالق مـدار،              هوشمند،  تدر،تصوير مناسب از پليس اجتماعي كه پليسي مق       ": سفارش داد 

   ".بنيان و در كل يك كاراكتر كاريزماتيك، مدنظر ماست  ديندار و دانش

  

  المللي سينماي تبعيد فراخوان براي شركت در دوره جديد جشنواره بين
 درسـينماي تبعيـد   . ئد برگزار مي شودگوتنبرگ، سودر  2013 نوامبر   1-7لمللي سينماي تبعيد      يازدهمين جشنواره بين ا   

خواسته است تا پرسشنامه كنندگان عالقمند  تهيه و سينماگرانفراخواني براي تدارك برگزاري يازدهمين دوره جشنواره از 

  .از فيلمهايشان به آدرس پستي جشنواره بفرستند DVD شركت در جشنواره را به همراه يك نسخه

   آدرس سايت جشنواره

www.exilefilmfestival.com 

  آدرس ايميل

info@exilefilmfestival.com 

  . تعيين شده است2013)آگوست(آخرين مهلت تقاضاي شركت در جشنواره، پانزدهم اوت 

هـاي قـومي،      لمللي سينماي تبعيد، يك جشنواره غير مـسابقه اي اسـت و در جهـت تقويـت تفـاهم گـروه                       ا جشنواره بين 

  .كند هاي پناهنده پذير تالش مي  در كشور گي فرهنگي آنها و توسعه چندگان همزيستي

  

  كتاب
  

  افشاي نام مستعار جي كي رولينگ در رمان تازه اش 
بـه  ،  "هـري پـاتر   "، نويسنده مجموعـه داسـتانهاي       "جي كي رولينگ  "

 نخستين رمان جنـايي خـود را بـا نـام مـستعار              ،"آواي فاخته "تازگي  



 ٤٢

تـرين كتابهـاي بريتانيـا      س از اعالم نام واقعي نويسنده، در صدر جدول پرفروشاين كتاب پ .  منتشر كرد  "رابرت گالبريث "

  .قرار گرفته است

 شـركتي كـه او انتظـار داشـته     ؛ درز كـرده "راسـلز "خانم رولينگ گفته است كه متوجه شده اين خبر از شـركت حقـوقي      

  ."اطالعات در آنجا كامال محرمانه بماند"

  

   موسيقي
  

  شنواره جاز مونترال ي و چهارمين جآغاز س
سه هزار هنرمند با صد و پنجاه كنسرت داخل سالن و ده سكوي هـواي آزاد بـا                  

هاي جشنواره جهاني جاز مونترال امـسال           مجموع برنامه  ،سيصد كنسرت رايگان  

  .زنند  را طي ده روز رقم مي

، سـتاره موسـيقي اينـدي    "لـسلي فايـست  " ، گشايش جشنواره امسال  در مراسم 

برنامـه بـا حـضور جمعيتـي در حـدود      .  در هوايي باراني هنرنمايي كرد    كانادايي،

مـه دارد   ا بامـداد اد   3 تا   حبرنامه هاي اين جشنواره از ساعت يازده صب       . صدهزار نفر تا پاسي از شب در زير باران ادامه يافت          

چـارلز  " بـه    "يلز ديـويس  مـا "جايزه بـزرگ    در اين جشنواره همچنين      .د به كودكان اختصاص داده شده بو      حصببرنامه  كه  

اش در تـاريخ    گـذاري   و تـأثير ذسبك آمريكايي به خاطر يك عمر فعاليت هنري و نفو  دان و نوازنده صاحب   ، موسيقي "لويد

  . ، اهدا شد، خواننده جاز و پاپ كانادا"هولي كول" به "اال فيتز جرالد" جايزه وموسيقي 

، نوازنده برجسته هفتـاد و  "چارلز لويد"سرتهاي داخل سالن دوئو و تريوي هاي شاخص جشنواره امسال بايد از كن      از برنامه 

  . نام برد"بيل فريسل" و "جيسون موران" و فلوت همراه با ساكسيفونساله   پنج

  

   آثار تاريخي
  

اعتراض مردم و دانشجويان به تخريب بافت       
  تاريخي يزد

پس از تخريب تعـدادي از منـازل قـديمي بافـت            

 امــامزاده  طــرح توســعه"د در تــاريخي شــهر يــز

 در محله بعثت اين شهر، گروهي از مـردم   "جعفر

و دانشجويان يزد نسبت بـه ايـن اقـدام اعتـراض            

تــر ايــن   كــرده و خواهــان توقــف هرچــه ســريع

  .تخريبها شدند

 دانـشجويان  و يـزد  تاريخي بافت ساكنان از تعدادي جاري، سال خرداد 29 كه  شود   مي تكرار دوباره حالي در اعتراض اين

 و فرهنگـي  ميـراث  سـازمان  جلـوي  جعفـر،  زاده  امـام  توسعه طرح به اعتراض در فرهنگي ميراث فعاالن و مرمت و معماري

  .ايتاليا است ونيز شهر از بعد جهان بزرگ تاريخي شهر دومين و خشتي شهر نخستين يزد.كرده بودند تجمع فرمانداري

  



 ٤٣

  عكس
  

   "ديوارهاي شهر من"نمايشگاه عكسهاي 
را به نمايش مي ت كه تصوير ديوارهاي شهري بي دروپيكر و پرتناقض تهران    س نمايشگاه عكاسي اي ا    "ديوارهاي شهر من  "

  .تاه در تير ماه سال جاري گشايش يافگاين نمايش. گذارد

گفته مي شود . از شمال تا جنوب تهران و از شرق تا غرب. هاي مختلف به ديوار شهر است عكسها متعلق به عكاساني با نگاه

  ."كل تهران درگير بين سنت و مدرنيته است" بيانگر آن است كه اين عكسها

 هم بخرند و پـازلي در كنـار هـم           در كنار اي را      هزار تومان است تا عالقمندان بتوانند مجموعه       100 هر كدام قيمت عكسها   

  .بچينند

  

  شعر
  

  مشق بابا
  اي كاش زنده بود

  مدادتراش من

  مداد قرمزم

  شد كند نميهرگز 

  اي كاش دفترم

  چند برگ ديگر داشت

  اي كاش از نو باز
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  شد كه بنويسم مي

  اما حقيقت را؛

   باباي من نان داد

  براي نان جان داد

  آن نان، بر چشمم

  جاني منور داد

  با چشم باز خوابيد

  باباي من در خاك

  در خون خود بر خاك

  يك خواب زيبا ديد

  باغي پر از رستن

  كز خاك رنگينش

  ان من روييددست

  من ساقه اي رويان

  از سينه ي بابا

  رويم رستم و مي

  تا گل دهم از نور

  نوري ز بيداري

  ، بباردباران نم

  اين آسمان مرده

  اما ماللي نيست

  رويان و سرشارم

  چون سيرم از ريشه

   من ريشه اي دارم

  در سينه ي بابا

  از خون سرخ او

  دهم هر روز گل مي

  كنم هر دم گل مي

  ردهمشت گره ك

  نام گل من است

  بايد كه بشكفد

  تا نان بياورد

  تا جان دهد از نو

  يك ساقه ي ديگر
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  در باغ خوابي كه

  ديد باباي من مي

  پاك است دفترش

  فرزند كوچكم

  بايد كه بنويسد

  آرام و پرشعف

  او مشق اولش

  باباي من نان داد

  باباي او نان داد

  بابايمان خوابيد

  ديو سيه جان داد

  در سال قحطي هم

  اين ابر باران داد

  باباي بابايم

  جان داد براي نان

  ناني كه بابايم

  از آن مرا جان داد

  باباي بابايم

  جان داد و با خونش

  روييدن از نو را

  در باغ سامان داد

  بايد كه بنويسم

   و قلمكاغذبي 

  حتي بدون دست

  حتي بدون چشم

  ...اين مشق آسان است

  ...بايد كه بنويسم

  بايد دوباره نوشت

  ...اما حقيقت را

  بايد كه بنويسم

  

  " -صبور.خ.س"
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  ميدان تير
  دهد، وي مرگ ميب

  كوچه پس كوچه هاي شهر

  حد فاصل انقالب تا آزادي

  ترافيك سنگيني ست

   ستيچراغ راهنمايي درگير يك دگرديس

  چاره اي نيست

  بايد از ميدان تير گذشت

  

  "صبور.خ.س"

  
  

  خواسته ھای فوری و پايه ای نيروھای کار
  

حمايـت كـرده و   كارگران و مزد بگيران از خواسته هاي فوري و پايه اي     سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران    
  . اعالم مي كندنيروهاي كارهمبستگي خود را با جنبش 

  
كارگران صنعتي، كشاورزي، معلمان، پرسـتاران  و    (ي براي نيروهاي كار يدي و فكري        حق ايجاد تشكلهاي مستقل كارگر    *

  ....)ن بخش خدمات و كارگرا
هرگونه تبعيض بين زن و مرد در حقوق كـار و در تمـامي شـئون سياسـي، اقتـصادي و اجتمـاعي و پـذيرش                          و رفع   لغو  *

  . زنانعليهال تبعيض كمنع تمامي اشجهاني كنوانسيون 
بـه عنـوان حقـوق     آزاي بدون حد و مرز انديشه و بيان و رسانه ها         و   اعتصاب، تجمع و تظاهرات   به رسميت شناختن حق     *

  .پايه اي نيروهاي كار
  .آزادي كليه زندانيان سياسي به شمول فعاالن كارگري*
پرداخت  و و قراردادهاي شركتهاي پيمانكاري و سفيد امضا لغو قراردادهاي موقت، تأمين امنيت شغلي براي همه كارگران*

  .فوري دستمزدهاي معوقه به طور كامل
  .يك ماه مرخصي ساالنه با حقوقو در هفته دو روز تعطيل كار در شبانه روز، ت  ساع8 به رسميت شناختن حداكثر*
واقعـي   متناسب با افزايش نرخ ،و تشكلهاي مستقل كارگريكارگران  نمايندگان واقعي با مشاركتتعيين حداقل دستمزد    *

  .وار چهار نفره زندگي شرافتمندانه و انساني يك خانبر اساس تامين نيازهايحداقل حقوق محاسبه . تورم
  .توقف كامل اخراجها و بيكارسازي و ايجاد سيستم بيمه اجتماعي براي تمامي نيروهاي كار*
  .لغو  كامل كار كودكان*
  . زندگي بدون دغدغه اقتصاديبرايبازنشستگان تامين حقوق *
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  ” خونينطلوع ”
  )صبح . م ( وحيدى . م 

  چه پگاهي 

  !از فراز سياهي

   برآمد وقتيكه 

  عطر سرخش

   حياتزمزمه رهايي بود و آواي 

  

   لغزيد آينهدلم در 

   سياووشان كه خون وقتي

   و بال صبح چكيد و بالبر 

   جوان هايرخسار بنفشه 

   اشكوه و در اند  

  فرو نشست       

  

    كشممي سرايم و دست مي

  بر عاطفه باغچه و گل 

   شايد

   ببندكه خواب مي 

  پرنده عاشق 

  كه بي قرار 

  رود   ميخورشيدبه جانب   

  

  هال

   بلند سرو و سپيداران هايساقه 

  !در رهگذر باد  

   پر ترانه سبز و هايقله 

  آواز مرغان جهان 

  ! شما بادنصيب  

•  

  گذرد و  ميابر خاموش 

   سكوت لوح چركين اين

   زمان سهمگيندر آوار 

  شود   ميخاكستر  
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•  

  *آنكه مي خندد“ 

  هنوز 

   را هولناكخبر 

  “ است نشنيده  

  

  برشت *

  

  “ ها آبيزمزمه “ 
  )صبح . م ( وحيدى . م 

  

   آيدعصر است و باد مي 

  باد      

  پرنده رفته است و 

  ابر پريش بي قرار 

  در حياط   

   يزدراندوه مي     

  

  از پشت پنجره 

  به فصلها مي نگرم 

  هاي زرد پاييز و غمناك  

  پيغامهاي ورم كرده دور 

  

  حياط خاليست و  من 

   صبور آبيهايبراي 

   كنمزمزمه مي       

   رفتن پرنده را مي شمارم روزهاي

  با 

   و رنگينبادبادكهاي 

   رفته ام يغماكودكيهاي به   

   تيره نمناك غرور ايندر     
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  ............اسوي خبرهافر
 

   اُسانلو استني مسئول مرگ افشميرژ
  يرهاشمي منتيز

  ري ت3 خبر دوشنبه يفراسو
 در ميـ  رژي ضـد بـشر  ي هـا وهي از دارو و درمـان از شـ      ياسـ ي س اني كـردن زنـدان    محروم

 در زنـدان و     يجي به مرگ تـدر    انيوادار كردن زندان  .  است ي اسالم ي جمهور ياهچالهايس
 ي گونه كشتن زنـدان    نيا.  است ي آنها مترادف به قتل رساندن زندان      ي درمان يدگيعدم رس 

  . استوردار برخمي رژي براي كمترنهي از هزياسيس
 ي در بـاره او مـ      يخـواهر و  .  بـا سـالمت كامـل بـود        ي فرد يري هنگام دستگ  ياسي س ي و زندان  ي اسانلو، فعال كارگر   نيافش
 ني شـود افـش    ي شد مگر م   ي اصال باورمان نم   ميدي خبر را شن   يا وقت م.  نداشت ي قلب ي ناراحت چي سالم بود و ه    نيافش«:ديگو

  ». كنديسكته قلب
 نيـ  ا يخبـر سـكته قلبـ     .  اعالم كـرد   »يسكته قلب « را   ني فوت افش  لي دل سناي استان تهران در گفتگو با ا      ي كل زندانها  ريمد

بنـا بـه اظهـارات      .  قابل قبول اسـت    ري مانده بود، غ   ي اش باق  تي محكوم اني كه چند ماه به پا     ني با توجه به ا    ياسي س يزندان
مسئول مرگ او و    .   فوت كرده بود   مارستاني از انتقال به ب    شي پ ني افش مارستان،ي و به دنبال شهادت كاركنان ب      يخانواده و 

 يبـه تمـام   .  نظام  اسـت    هي فق ي و به طور خاص ول     مي رژ وراني پا ي كه جانشان را در زندان از دست داده اند، تمام          يانيزندان
 ي مـ ياريـ  ي ضد بـشر مي رژيسركوب ني ماشي كه به چرخ دنده هامي كارگزاران رژي تمامراي كنم ز ي اشاره م  مي رژ ورانيپا

  . هستندكي شرياسي سانين÷رسانند، در كشتار و حذف زندا
 در ارانمـ ي بنيـ  از اياريجان بس.  زندان، روبرو هستندي انسان ري غ تي از وضع  ي ناش يهايماري با ب  يگري د اني اكنون زندان  هم

 نيـ ا.  شود ي محسوب م  تي و جنا  اني شكنجه و به قتل رساندن زندان      ي از ابزارها  يكي مارانيعدم درمان ب  .  است يخطر جد 
 حقوق بـشر سـازمان ملـل و        ونيكمس.  اُسانلو به شدت محكوم است     ني افش ادي زنده   تكارانهي و قتل جنا   ياقدامات ضد انسان  

  .   كننديدگي رستي جناني به ادي كار بايسازمان جهان
  

   و اشرفيبرتي ساكنان لطي كردن شرامي وخيبرا كيپُلماتي تحرك دكي
   امانمنصور

  ري ت28 نهيآد...  خبريفراسو
 و  ياسـ ي كـه از اقـدامات س      يدر حـال  .  مستقر در عراق همچنـان ادامـه دارد        ي اسالم ي جمهور ونيسي انهدام اپوز  ي برا فشار

 خورد، ي به چشم نمي آنها نشاني اهي حقوق پا  ني و تضم  يبرتي اُردوگاه ل  ني حفاظت از جان ساكن    ي مشخص برا  كيپلُماتيد
  .  رابطه زده استني در اي تازه اك سازمان ملل در عراق دست به تحرُژهي وِندهينما

 بـارش خُمپـاره و موشـك    ري و زيستي دشوار زطي باشد كه در شراي زن و مرد3000 ي خبر خوب برا كي توانست   ي م نيا
 ي نمـ انيـ  شان بـه جر ي فعلطي تر كردن شرامي آنها و در جهت وخ    هي مزبور عل  ندهي نما تي هستند، اگر فعال   يزندگناچار به   

  . افتاد
 ُگزارش خود به    ني اش مجبور به ترك عراق شده است، در آخر         تي نشدن دوره مامور   دي تمد لي كوبلر كه به دل    ني مارت يآقا

 ي به اعضا  ني همچن يو. اكنان اُردوگاه توسط خودشان خبر داده است       س "نقض حقوق بشر  " سازمان ملل، از     تي امن يشورا
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 يآقـا .  شود ي م يري آنها به پزشك و دارو جلوگ      ي اند از دسترس   گفته به او    " ساكنان يبرخ" گزارش داده كه     تي امن يشورا
 بـه آنهـا اجـازه تـرك      داده اند كـه "ُگزارش" به او " از ساكنانيتعداد قابل توجه" كه دي گو ي م زي ن يگري د يكوبلر در جا  

  .  شودياُردوگاه داده نم
 يديـ  ساكنان اُردوگاه مزبـور گُـزارش كـرده، ترد         تي از وضع  ي آلمان پلُماتي كه د  ي موارد تكان دهنده ا    ي صحت و درست   در

محاصـره   شود، آنهـا در  ي ممالي اُردوگاه به گونه مستمر و هدفمند پاني زنان و مردان اي و انسانيهيحقوق بد. وجود ندارد 
 بـا   ي گردد، بلكه در مجموع، همچون زندان      ي م يري از خروج شان از كمپ جلوگ      ا هستند و نه تنه    ي و خدمات پزشك   ييدارو

 شـان را  تي ُگزارش از وضعهي اجازه ورود به زندان آنها و تهزي ني خارجاي ي خبرنگار و رسانه عراقچي شود و ه  يآنها رفتار م  
  . ندارد
 و عـراق و سـازمان ملـل در شـكل            كاي آمر ي دولتها مي مستق تي است كه مسوول   ني كوبلر ا  يرش آقا  آور در ُگزا   رتي ح نُكته

 شوند كه خود مشغول نقـض حقـوق         ي آن، ساكنان اُردوگاه متهم م     ي گرفته شده و به جا     دهي ناد طي شرا ني و تداوم ا   يريگ
  .  باشندي مزي نشتني خوتي مسوول وضعبي ترتني هستند و به اگريكدي
 بهبـود  ي بـرا جـه ي و با كُدام نتي مشخص تي شود كه چه فعال    ي سازمان ملل اشاره نم    ژهي وِ ندهي در ُگزارش نما   گري د يو س از

 چـه  ايـ  كسب شـده و   ي و موشك  ي از تكرار حمالت خُمپاره ا     يري جلوگ ي برا يينهاي اُردوگاه صورت گرفته، چه تضم     طيشرا
 است  يفي از وظا  ي بخش نهايا.  است دهي امن حاصل گرد   ي به كشورها  آنها سرنوشت ساكنان و انتقال      داري در حل پا   يشرفتيپ

 هيـ  اراي خـال ي رو، جانياز ا.  مزبور در رابطه با ساكنان كمپ بر عهده دارد و از عمل بدان منحرف شده است                يندگيكه نما 
  !  ُگزارش وجود نداردي براي موضوعست،ي ني باره در ُگزارش تصادفنيعملكرد در ا

 نيـ  اتيـ ثي حر،يـ  به گونه فراگ"يبرتيل" و "اشرف" كوبلر، بلكه عملكرد سازمان ملل در باره ساكنان        يامه آقا  فقط ادعان  نه
 در  ي عراقـ  يستهايـ  و فاش  ي اسـالم  ي جمهـور  تكـار ي جنا مي كه عوامل رژ   يدر حال .  سووال برده است   ري را ز  ي الملل نينهاد ب 

 آنهـا را    ان،ي ُقربان هي عل يگاه نشسته اند، ُگزارش مزبور با جوساز       دفاع اُردو  ي و ساكنان ب   راني خلق ا  ني سازمان مجاهد  نيكم
  .  كندي مليبه اهداف مشروع تبد

.  كنـد، فاصـله دارد  ي مفي خود تعري كه سازمان ملل در رابطه با زنان و مردان كمپ براي امر فرسنگها از نقش حفاظت  نيا
 ني و حـذف بزُرگتـر     ي منهدم سـاز   استي در خدمت س   يابزار شود كه نهاد مزبور به مثابه        ي م دهي د نگونهي ا شتريبرعكس، ب 

  .  كند ي نقش ميفاي ايراني اافتهي سازمانونيسياپوز
  

   سه جانبه ي قربانيرانيپناهندگان ا
  ي اسالميحكومت جمهور

  يدي جداليل
  ري ت29شنبه ...  خبريفراسو

 فاجعه بار   يهاي نابسامان ي اسالم ي از سه دهه حكومت جمهور     شيب
 نمونـه آن  كيـ .  در برداشـته اسـت  رانيـ  مـردم ا ي بـرا  يكو اسفنا 

 عـدالت و    ،ي نبود آزاد  لي است كه به دل    يراني صدها هزار ا   تيوضع
 آنـان را بـه      ي شده اند كه حقوق پناهندگ     يي آواره كشورها  اي كنند و    ي م ي زندگ دي در تبع  اي ي و اقتصاد  ي اجتماع يفشارها

 شوند، آنچنان ناعادالنه و ناقض حقوق بشر ي بدانجا پناهنده مانيرانيه ا كي از كشورهاياريرفتار بس.  شناسندي نمتيرسم
 ي تـوجه ي و بـ ي اقهي رفتـار سـل  دي امر بانيبه ا. است كه هموطنان ما را در برابر نقض دوجانبه حقوق شان قرار داده است        

  . افزوددي بازي ن باشد رااني حافظ منافع پناهجويستي باي المللني بيونهاي بر كنوانساسازمان ملل كه بن
 بـار   يبـه تـازگ   . رندي گ ي قرار م  يرانساني در سراسر جهان پراكنده شده و هدف رفتار غ         ،ي اكنون مانند آوارگان جنگ    انيرانيا
 شـود كـه از سـاعتها و         ي سرنگون م  ي در حال  اي و استرال  ي اندونز ني ب ي بار در آبها   ني و ا  اني حامل پناهجو  ي كشت كي گريد
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 با هم در گفتگـو    ي مطلع بوده و بدون اقدام     ي و احتمال غرق شدن كشت     يخراب دو كشور از     ني ا ي مقامها ش،ي روزها پ  يحت
  . بودند

 كه از ي در اقدام ي جمهور اندونز  سيي ر ونو،يودهوي بامبانگ   لوي از سوس  اي استرال ري راد، نخست وز   ني كو داد،ي رو ني تازه تر  در
علـت  .  شده استانيراني به ازاي وي و عدم اعطا  يريستار سختگ  صورت گرفته، خوا   ي اسالم ي جمهور يقرار معلوم با همدست   

  . خود بگذاردي قانونري بر اقدام غي كرده تا سرپوشم درخواست را هم قاچاق مواد مخدر اعالنيا
  

ا به   ر اي در استرال  ي پناهندگ اني از متقاض  ي كند تا برخ   ي توافق م  " نو نهيپاپوآ گ " با مقامات    اي اقدامات، استرال  ني با ا  همزمان
 بـا  ا،ي اسـترال ي مقامهـا  شود و به گفتـه   ي جهان محسوب م ي كشورها نيرتري از فق  يكي " نو نهيپاپوآ گ ".  كشور بفرستد  نيا

 اسـكان داده    " نـو  نـه يپـاپوآ گ  " در   شهيـ  هم ي شوند، بـرا    ي م اي وارد استرال  يرقانوني كه غ  ي پناهندگ انيقرارداد تازه، متقاض  
 اكثر آنها ،ي در سال جاراي به استرالي پناهندگي هزار متقاض 13 اني از م  ا،يخارجه استرال  امور   ريبنا به گفته وز   . خواهند شد 

  . بوده اندييالنكاي سراي يراني اتي مليدارا
 بسر برده رهي هلند و غونان،ي ه،ي مختلف از جمله هند، تركي وضع در كشورهاني در بدتريراني پناهندگان اري اخ ي سالها در
 سازمان ملـل در امـور پناهنـدگان         ي عال اريسي كه به كم   ي ا فهي وظ ني حقوق بشر و همچن    ي جهان هيماگر چه طبق اعال   . اند

 شده و مـشكالت     تي حما يضي تبع چگونهيد از حقوق پناهندگان بدون ه     ي سازمان ملل محول شده، با     يتوسط مجمع عموم  
  .آنان برطرف گردد

 تي سازمان ملل به تعهدات خـود اسـت، وضـع   فهيجام وظ سخت پناهندگان و عدم انتي نمونه كه نشاندهنده وضع   كي تنها
 پناهنده پس از سه سال صبر و رنج و تحمل سرانجام اجـازه انتقـال بـه كـشور                 نيا.  باشد ي م هي در ترك  ي خواه ري خ وسفي

 ي خـواه ري خوسفي ياعتصاب غذا. ردي گي انتقال او صورت نمهم آورد اما دو سال بعد از صدور اجازه  يسوم را به دست م    
 هم به مقامات مسوول در سازمان       ي هنوز تلنگر  ي و ني گسترده كمپ  يتهايدر برابر دفتر سازمان ملل و روزها تحصن و فعال         

  .ملل نزده است
  

  هي فقي وليي قرون وسطاياهچالهاي خشونت در سديتشد
  يرهاشمي منتيز

   ري ت30 كشنبهي خبر يفراسو
 و ريـ  فراگ يهـا  از خواسته    يكي ياسي س اني زندان ي كه آزاد  ي حال در

 ميـ  رژ ياهچالهاي در سـ   يگريگسترده مردم شده، خـشونت و وحـش       
 شده ماموران گارد    ي و سازمانده  انهيحمله وحش .  است افتهي شيافزا

 ي دفاع نشانه ضعف و زبوني باني و قزل حصار به زندانني اويزندانها
 دفـاع از    ي و بـرا   ي برابر تـرس از سـرنگون      ر د كتاتورهايد.  است ميرژ

  . نندي بي دفاع مي باني كار را سركوب زنداننيسان ترخودشان آ
 و ضـرب و     ني زندان او  350 به بند    مي مزدور رژ  150 از   شي ب ورشي

.  استي در برابر بحران حكومتمي واكنش رژري اخي و زاهدان در روزهازي تبر ي حد در زندانها   ي ب يشتم آنان، فشار و آزارها    
 در  زي آم ني و توه  ي انسان ري غ طي در اعتراض به شرا    زي تا زندان تبر   ني او 350ز بند    مختلف ا  ي در زندانها  اني از زندان  يتعداد

 از يفـ ي كننـد چهـره لط  ي كـه تقـال مـ   ي عده ا ي باف الي و خ  ي انتخابات شي بر نما  هي با تك  ميرژ.  برند ياعتصاب غذا به سر م    
  . ت داده اسشي سركوب و فشار را افزامي ماه و نكي نيخشونتگران ارائه دهند، در هم

خشونت .   هستندهي فقتي واليكتاتوري خون آلود دي و گرفتار در پنجه هاي دفاع جنبش مردمي باني قربانياسي سانيزندان
 در زنـدانها    مي رژ انهيرفتار وحش .  و نقض آشكار حقوق بشر و محكوم است        افتهي و سازمان  ي خشونت دولت  ياسي س انيبر زندان 
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 ي در برابر فشار مردم    يكتاتوريهر د . ستي ن ي اصالح شدن  ي ذره ا  مي رژ ني ا هست ك  ا شهي اند ني اثبات ا  ي نشانه برا  نيمهمتر
 خواسـت  ياسـ ي ساني زندانيآزاد.  دهدي نشان مياسي ساني زنداني گام را در آزادني شود اوليني مجبور به عقب نش    يوقت

 شـدن  ي عملي براي ماديرويه ن بلي شده و تبدري فراگشتري هر چه بدي است كه بايكتاتوري جنبش ضد دريعادالنه و فراگ 
  . آن شود

  

   مرداد ماهی فدايیشھدا
  

زين العابدين رشتچي ـ غالمرضا بانژادـ حسين الهيـاري ـ محمـد صـفاري آشـتياني ـ عبـاس جمـشيدي رودبـاري ـ          : رفقا
فرامرز شـريفي ـ   داريوش شفائيان ـ عباسعلي شريفيان ـ قدرت اهللا شاهين سخن ـ فرزاد صيامي ـ عبدالكريم عبداهللا پور ـ      

فرخ سپهري ـ مهدي فضيلت كالم ـ مهدي يوسفي ـ حسن كهل ـ ابراهيم جاللي ـ فيروز صديقي ـ ونداد ايماني ـ گـودرز         
فاطمي ـ محمدرسـول عزيزيـان ـ     ) امير(همداني ـ جهانبخش پايداري ـ جميل اكبري آذر ـ جمشيد پورقاسمي ـ مرتضي     

 زهرا فرمانبردارـ عظيم سرعتي ـ مـسعود جعفرپورــ فريـدون شـافعي ـ جـواد        بيژن مجنون ـ هادي حسين زاده كرماني ـ  
 50كاشي ـ يوسف كيشي زاده ـ احمد زيبرم ـ سعيد ميرشكاري ـ هرمز گرجي بياني ـ ابوالقاسم رشوند سرداري، از سـال       

 رسيدند، يادشـان گرامـي   تاكنون در مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع به دست مزدوران رژيمهاي شاه و خميني به شهادت              
 باد             

 

  :مادر سعيد زينالي

   سال سرنوشت پسرم را به من بگويند14اند پس از  مسئوالن قول داده
  

گويد مسئوالن قوه قضاييه پس از  اكرم نقابي، مادر سعيد زينالي، مي

اند كه با پيگيـري سرنوشـت سـعيد            سال به او قول مساعد داده      14

  .را از وضعيت او مطلع كنندزينالي، مادرش 

 18سعيد زينالي از كساني است كه در جريان اعتراضات دانشجويي           

  . بازداشت شده بوده است78تير 

  

سي فارسي گفت در ديداري كه اخيـرا   بي اكرم نقابي در گفتگو با بي    

با عليرضا آوايي، رئيس كل دادگستري استان تهران داشته اسـت از            

  . كه از سرنوشت پسرش اطالع يابداو قول مساعد گرفته است

گويد آقاي آوايي به شدت از شنيدن مـاجراي سـعيد    خانم نقابي مي 

 سال اميـدوار شـدم      14بعد از   «:دگوي  او مي . زينالي متاثر شده است   

  ».شنود كه يكي صداي مرا مي

به گفته خانم نقابي به رغم اينكه پسرش چند ماه پس از بازداشت با 

اند، اما پس از پيگيريهاي   پذيرفته   مقامهاي قوه قضائيه تا مدتي اين را كه او بازداشت شده بوده نمي      او تماس تلفني گرفته   

  .اند كه او بازداشت بوده است  سرانجام گفته
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  . در زندان اوين بوده است81به خانم نقابي گفته شده كه فرزندش دست كم تا سال 

 لباس شخصي، به كوي دانشگاه تهـران و دانـشجوياني كـه بـه تعطيلـي       پليس و راستهاي تندرو، معروف به     78 تير   18در  

  .روزنامه سالم معترض بودند حمله كردند

 به جـز آن گزارشـهايي تاييـد   . نژاد تنها موردي بود كه رسما پذيرفته شد، هرچند عامل آن شناسايي نشد قتل عزت ابراهيم 

  .دنشده از مواردي ديگر در تهران و تبريز هم منتشر شده بو

 78 تيـر  18اند كه در ناآراميهاي   گويد به غير از او چندين خانواده ديگر نيز پيگير وضعيت فرزندانشان بوده      خانم نقابي مي  

اند كه به داليـل     خانواده ديگر تا چند سال پيش پيگير وضعيت فرزندانشان بوده5گويد دست كم  او مي. مفقود شده بودند 

  .اند   كردهنامعلومي ديگر اين كار را رها

  1392 تير 18 سه شنبه - بي بي سي  :منبع

  

  در سوک درگذشت حسين رضايی
با تاسف و تاثر بسيار آقاي حسين رضايي، زنداني سياسي در دوران ديكتاتوري شاه،              

  .در روز شنبه اول تير در تهران درگذشت

تـر  زنده ياد حسين رضايي، يك مبارز ضد اسـتبداد و ضـد اسـتعمار، از رهـروان دك                 

وي قبـل  از دسـتگيري در سـال          . محمد مصدق و انساني مهربـان و صـميمي بـود          

 بود و در همان سال به عنوان مترجم به دبير كنفدراسيون دانشجويان ايراني  ،  1349

همراه يكي از وكالي برجسته آلماني براي شركت در دادگاه گروه فلسطين به ايران               

. زم آلمان بود، در فرودگـاه دسـتگير شـد   آمد و هنگامي كه همراه با وكيل آلماني عا   

حسين رضايي در بازجوييها بر اصول اعتقادي خود پايدار ماند و به همين دليـل در                

  .بي دادگاههاي نظامي شاه به ده سال زندان محكوم شد

دن را  سال در زندان بود و در اين مدت همه گونه درخواسـتهاي رژيـم بـراي كوتـاه آمـ                 8زنده ياد حسين رضايي به مدت       

 با نيروي مردم آزاد شد و تا هنگامي كه  زنده بود همچنان 1357مردود اعالم كرد و سرانجام چند ماه قبل از انقالب بهمن 

  .بر آرمانهاي آزاديخواهانه اش ايستادگي كرد

، دوسـتان،   درگذشت زنده ياد حسين رضايي را از جانب خودم و رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به خـانواده                   

  . همراهانش و به آزاديخواهان ايران تسليت مي گويم

  مهدي سامع

  2013 ژوئن 23 - 1392 ري ت2 كشنبهي

 
  

  هر روز فراسوي خبر را در سايتهاي ايران نبرد و جنگ خبر بخوانيد
com.nabard-iran.www  
com.khabar-jonge.www  

  
  



 ٥٤

  انتشارات تصويری
  

  
  اهكلي سزي سالگرد رستاخني و نهمي سادماني لميف

  شماراني كمان بني رنگامي با قيدرهمبستگ
  يرهاشمي منتيز: سخنران

   ما و مواضعشماراني بزشي خاهكل،ي سزيرستاخ
   و منصور امانهيجعفر پو:  و تبادل نظرگفتگو

 راني هنر اكارگاه ي ماندنادي به يترانه سرودها: ي هنربرنامه

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

----------  
 

  
  

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

  نھای آسوسات، سيمای آزادی و تيشکچھلمين سالگرد حماسه سياھکل در تلويزيو- ٢
  مجموعه  ساعت در اين ٩

   د8ر ١٥ يورو يا ١٠: قيمت
  برای دريافت اين بسته با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com 



 ٥٥

------------------------------------  
  

  
  
  

  اھكلي سزي سالگرد رستاخنيکميچھل و 
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