
   و اي پاد و اي پاد تلفن دستي تلفن دستيكامپيوتر،كامپيوتر،ويژه مطالعه روي ويژه مطالعه روي   نبرد خلقنبرد خلق

    ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايرانارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  ))٢٠١٣٢٠١٣ اوت  اوت ٢٣٢٣((١٣٩٢١٣٩٢  وروریی، جمعه اول شھر، جمعه اول شھر٣٣٨٣٣٨شماره شماره 

  
 يرهاشمي منتيز: ريدبسر

  ي، زينت ميرهاشميدي جداليل، منصور امان: هيات دبيران

  زينت ميرهاشمي، آناهيتا اردوان، جعفر پويه، مهدي سامعمنصور امان،  ليال جديدي،:هيريرتحهيات 
  

  

  خواسته ھای فوری و پايه ای نيروھای کار
  
حمايت كرده و همبستگي خود   كارگران و مزد بگيران     فوري و پايه اي     خواسته هاي   از   زمان چريكهاي فدايي خلق ايران    سا

  . اعالم مي كندنيروهاي كاررا با جنبش 
  
، كشاورزي، معلمان، پرسـتاران  و   كارگران صنعتي (ي براي نيروهاي كار يدي و فكري        حق ايجاد تشكلهاي مستقل كارگر    *

  ....)كارگران بخش خدمات و 
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    ون حد و مرز انديشه و بيان و رسانه ها       آزاي بد  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،  ساعت 8 به رسميت شناختن حداكثر*
واقعـي   متناسب با افزايش نرخ ،و تشكلهاي مستقل كارگريكارگران  نمايندگان واقعي با مشاركتتعيين حداقل دستمزد    *

  . زندگي شرافتمندانه و انساني يك خانوار چهار نفرهبر اساس تامين نيازهايحداقل حقوق سبه محا. 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 *
  .روز جهاني كارگرنو همگاني اول ماه مه و لغو هرگونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم تعطيل رسمي *

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  

  »مي شوي متحد و متشكل مهي فقتي والي مذهبي استبدادمي رژي سرنگوني و برامي شمارانيما ب«

 »ي زنده باد آزاد،ي مرگ بر خامنه ا،يكتاتوريمرگ بر د«



 ٢

 

  :در اين شماره می خوانيد
  3ص...امان منصور - دهد نمي تغيير را مساله صورت ميانه، و راست كوتاه عسل ماه

  6ص ...يهاشمري منتيز -  انبوه به كارگرانيدهايوعده و وع
  8ص...يدي جداليل - )2بخش ( كايآمر – كاگويش "2013 سمياليسوس" از كنفرانس يگزارش

  16ص...هي پورجعف -  به چه؟دي كه و امي براري تدب،يدولت روحان
  22ص...ع ساميمهد - ي از نگاه خامنه ابي نجريجماعت غ

  24ص...نوا اردتايآناه -  ي دارهي نظام سرماي از بحرانهاري ناپذيي بخش جدايطي محستيبحران ز
  28ص...هقرياب سيفرنگ -  معلمان در مرداد ماهيچالشها

  31ص...يرهاشمي منتيز - 1392 در مرداد راني كارگران و مزدبگي اعتراضي از حركتهايبرخ
  37ص...س شمديمج -  وحدتمي و دفتر تحكييجنبش دانشجو

  45ص...نردواا تايآناه - يي رهاريزنان در مس
  50ص...يديجد اليل -  ماهي هنريدادهايرو

   58ص...ي به دستور خامنه ايبرتي حمله به لي قدس برايرويطرح ن
  59ص... خبرهايفراسو

   63ص...شهريور ماه شهداي فدايي 
  63ص...دادي به چند روينگاه

  
  
 

   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

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

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

www.fadaian.org  

  
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
  
  
  
 



 ٣

  دھد نمی تغيير را مساله صورت ميانه، و راست کوتاه عسل ماه
  امان منصور

  

 دسـته  از بخـشي  تـالش  و فقيـه  واليت رژيم اقتصادي – سياسي بحران برآمد قُدرت، به رفسنجاني آقاي باند بازگشت اگر

 ايـن  از برآمـده  دولت ينشچ از پس و اكنون شود، برآورد "نظام ناجي" دريچه از درآمدن و جويي چاره براي آن بنديهاي

 را پروراننـد  مـي  سـر  در بحـران  حل براي قُدرت ي تازه و پيشين ُشركاي كه راهكاري از تري روشن نماي توان مي تدبير

  .كرد مشاهده

  

  چالق اُردك

 و جـارت ت و معـدن  صنعت، نفت، همچون، اقتصادي و مالي هاي وزارتخانه ترين اصلي ُقوا، جديد توازن از برآمده دولت در

 وزارتخانـه  اي، خامنـه  آقاي باند و سنتي راست ائتالف و دارند دست در آن بوروكراتهاي كُهنه و "كارُگزاران" باند را دارايي

 لحـاظ  بـه  - هاي وزارتخانه سرنوشت كه نمايد مي چنين. كند مي ُكنترُل را ارشاد و دادگُستري كشور، مانند سياسي هاي

 ايـن  در. كنـد  تعيـين  تقسيم و توافُق خط همين را) ورزش و پرورش و آموزش علوم، (ديگر حساس - اجتماعي تاثير دايره

 سـرك  سياسـي  اردوگاههـاي  بيـشتر  به ُشغل برحسب كه امنيتي مقام يك ربيعي، آقاي به كار وزارت سپردن مدل رابطه،

  .باشد اُلگو تواند مي كشيده،

 زيـر  راسـت  اصـلي  بنـديهاي  دسته بين سازش پالتُفرم مثابه به عمل سياسي، پهنه در جديد دولت مطلوب نقش بنابراين،

 بانـد  شـدن  گذاشـته  كنـار  از فراتر چيزي را سياسي بحران كه رفسنجاني آقاي باند پندار با هدف اين. است "نظام خيمه"

  .دارد كاملي سازگاري بيند، نمي قدرت در شراكت از خود

 سـطح  از ،89 و 88 خيزشهاي شكل در آن آثار و جامعه نارضايتي يعني حران،ب اصلي فاكتور به حكومت از بخش اين نگاه

 از فـشار  ابـزار  بـه  دهنـد،  مـي  دسـت  از را "بـاال " در گـذاري  تاثير امكان كه هنگامي آنها. رود نمي فراتر سودمند شر يك

 بـا  شـان  مطالبات و خواستها شدن همسو معناي به اين اما آورند، مي روي خود "زني چانه" موقعيت بهبود براي "پايين"

 سـركوبگرانه  برخورد و جامعه با حاكم سيستم مناسبات از كه تضادهايي حل. نيست ُخطوط ترين اصلي در فرضي موكالن

 در آن موجوديـت  كه نيرويي جوييهاي چاره كادر در گيرد، مي سرچشمه آن اقتصادي و سياسي مدني، حقوق و جايگاه به

  .باشد داشته قرار تواند نمي برد، مي بهره آن از و است طرواب همين پابرجايي گرو

  

 مي چه اگر كه بخشد مي دوگانه و كارانه محافظه ماهيتي آن حامالن راهكارهاي و سياست به مزبور رويكرد ديگر، سوي از

 حتي - تر بنيادي ميمتص هر از را آنان آنكه سبب به همزمان كند، حفظ را "پايين" و "باال" سطح دو در مانور امكان تواند

 از دايمـي  وحـشت . افتد كار به خودشان منافع عليه است قادر دارد، مي باز - گردد برمي آنها سرنوشت به مساله كه زماني

 آن بـا  چـالش  در ظـاهر  بـه  كـه  راند مي نظمي دامن به را آنها آن، براي كردن باز راه و شدن اجتماعي جنبش كاتاليزاتور

  .هستند

 و مجريـه  قـوه  دو همزمـان  داشتن اختيار در با حتي گاه كه خود ساله هشت دوره تمام طول در "اصالحات دولت" تجربه

 از تعريـف  تـرين  نزديـك  "چالق اُردك" اصطالح. است عمل در رويكرد اين تنگناهاي از مثالي بي شاهد بود، همراه مقننه

 موازنه در اي وزنه به و مادي را خويش منافع و ها برنامه بايست مي آن كانال از حكومتي "طلبان اصالح" كه است دولتي

  .داد كاركرد تغيير شدن جراحي و افتادن دام در براي اي تله به اما كردند مي تبديل قُدرت



 ٤

  

  روز كار دستور از فرار

 اصلي  وظيفه  اينكه  بر مبني خود اصرار به هرگاه نشسته، او دولت و روحاني آقاي انتظار در كه باشد سرنوشتي تواند مي اين

 وضـعيت  بـا  فقـط  نه كه "بحران" از مزبور دلبخواهي تعريف. دهند ادامه است خارجي سياست و اقتصادي مسايل حل آنها

 نمايش جريان در خاتمي و روحاني رفسنجاني، آقايان ُشعارهاي و برنامه از بلكه است، بيگانه ايران در سياسي صحنه واقعي

 نهـاده  آنهـا  برابـر  در "باال" در جايي جابه و تغيير كه است كاري دستور از فرار پنجره حقيقت در ،دارد فاصله نيز انتخابات

  .است

 سـركوب  در اش امنيتي و نظامي همدستان و اي خامنه آقاي ناتواني ساخت، ممكن را قُدرت مركز در آنان حضور كه آنچه

ن  آخر، سر و قُدرت سازي يكدست در "مطلقه ولي" اتژيكاستر شكست آن، پيامد در و اجتماعي جنبش ناپذير بازگشت بـ 

 عقـب  يكـديگر،  بـر  آنها متقابل تاثير و فاكتورها اين مجموع. است اي هسته چالش در حاكم باند ويرانگر و خطرناك بست

 وزن و شوند مي ريخته نو از طاسها آن در كه برد راه جديدي شرايط گيري شكل به و كرد تحميل واليت باند به را نشيني

  .شود مي محاسبه دوباره "باال" در نيرو هر

 فضاي به تهديد و امنيتي فضاي تبديل" مبناي بر كه انتخاباتي رقابتهاي در واليت باند به حكومت ميانه جناح حمله زاويه

 شـده  يـاد  شـرايط  دل از روشني به بود، شده تنظيم "مردم حقوق فصل ويژه به اساسي قانون اُصول به عمل" يا "سياسي

 در روحاني االسالم حجت را برنامه و خط اين. گرفت مي ضرب زير خود ُنقطه ترين ضعيف در را حاكم باند و خاست برمي

 شوند آزاد زندانيها همه كنم مي كاري": داد وعده و كرد تر مشخص) شيرودي (امجديه ورزشگاه در اش انتخاباتي همايش

  ".برابرند  باهم  فارس  و بلوچ و ُلر و ُترك. برابرند مرد و زن شهروندي حقوق در ... كنند نيتام احساس خيابان در دختران و

 بـازي  برنـدگان  كـه  دهـد  نمي نشان كنند، مي اشاره بدانها اكنون حكومتي طلب اصالح و كارُگزار طيف كه اولويتهايي اما

 بـراي  تـالش  طريـق  از قُـدرت  سـاختار  در خـود  زسـازي با آنهـا . باشـند  خود برد از سياسي گيري نتيجه به مايل انتخابات

 سـازي  قافيـه . دارنـد  خـويش  كار دستور راس در را آن بيشتر هرچه راندن عقب نه و واليت باند رضايت جلب و نترساندن

ز  و "مـردم  توُقعـات  نبـردن  بـاال " باره در هشدار ،"روحاني از بيجا و زياد توُقعات" نداشتن ُلزوم پيرامون زمـان  كـه  آن جـ 

  .دانست سياست اين از روشن نشانه يك توان مي را گرديد آغاز انتخابات نمايش در وي پيروزي از پس كوتاهي

  

 مـي  دنـدان  بـه  زبـان  نيز "طلب اصالح" زندانيان آزادي طرح از حتي ،"توُقعات سطح افزايش" پرواي در آنها ميان اين در

ذر  تازگي به زاده تاج فيمصط آقاي نام به طيف همين پايوران از يكي. گزند آزادي بـه  مايـل  رهبـري ": اسـت  خواسـته  عـ 

 زمان تا كنند صبوري بايد ها خانواده. آيد برنمي كاري اش كابينه و روحاني آقاي از زمينه اين در و نيست سياسي زندانيان

  ".گردند رها شان عزيزان و آيد سر به حكمها

 دايـره  كننـده  تعيـين  كماكـان  نژاد، احمدي آقاي اش، گُماشته دوره ونهمچ "رهبري ميل" اگر كه است نگفته مزبور فرد

 نهاد اين در جايي جابه از اي خامنه اهللا آيت رقباي جانبه همه پشتيباني فلسفه پس است، مجريه ُقوه رييس اختيار و عمل

  شود؟ توجيه تواند مي چگونه و بود چه روحاني آقاي انتخاب و

 برخـورد  اي خامنـه  آقـاي  مرزهـاي  بـا  پنـدارد،  مي آنكه از تر نزديك و زودتر بسيار مزبور طيف چگونه كه پيداست ناُگفته

  !پيشروي براي نه و برخيزند ستيز به بقا براي بايد آنها كه است اي ُنقطه همان اين. كرد خواهد

  

  اشتباه آدرس با حال عرض
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 بـا  اي نامـه  در روز، سياسـي  وظايف از دادن جاخالي يبرا حكومتي طلبان اصالح و كارگزاران باند تالش نمود ترين روشن

 بـه  كه مزبور نامه در. است درآمده نمايش به تحريمها به دادن پايان درخواست با اوباما آقاي به سياسي زنداني 55 امضاي

 رهبـران  زا شُـماري  داد، انتـشار  را آن نيـز  "گاردين" انگليسي روزنامه درنگ بي و شده نگاشته خارجي مصرف براي ظاهر

 آنكه از پس ديگر، زندانيان از تعدادي همراه به برند، مي بسر زندان در كه پيشين دولتي مقامهاي و حكومتي طلبان اصالح

 مي او از دهند، مي توجه "زندگي اساسي مايحتاج و دارو كمبود و گسيخته افسار تورم" به را متحده اياالت جمهور رييس

  ."كند تحريمها جايُگزين را الطرفين مرضي حلي راه" كه خواهند

 دادن قـرار  مخاطـب  جـاي  بـه  روحـاني،  آقاي انتخاب به گروهي واُكنش نخُستين در زنداني مقامهاي كه امر اين ترديد بي

 تـشُكلهاي  ممنوعيـت  و سـركوب  بـه  دادن پايـان  سياسـي،  زندانيان آزادي همچون خواستهايي طرح و جديد دولت رييس

 و شوند مي تحريمها يافتن پايان خواهان آن، جز و امنيتي هاي دستگاه ُكنترُل از قضاييه ُقوه كردن جخار مدني، و سياسي

 تـصادف  يـا  اشـتباه  يـك  تواند مي سختي به برند، مي خارجي دولت يك رييس به را كشور اقتصادي وخيم اوضاع شكايت

  .باشد

 تيتر زير سازي ُگفتمان درپي كه دارد قرار فراگيرتر پروژه يك از بخشي چارچوب در مزبور نامه كه نمايد مي چنين بيشتر

 و اعتـدال  حـزب " نام به صوري تشكُل يك جانبي نشست در بار اولين براي نام اين. باشد مي "تحريم عليه مدني كمپين"

 بيهـاي ال و حكومـت  اقتـصادي  كارشناسـان  محفل به هماهنگ گونه به آسايي معجزه گونه به سپس و شد شنيده "توسعه

 را خـود  تـالش  كه اند كرده روشن افراد اين زبان از "كمپين" ناشناس گردانندگان. كرد پيدا راه كشور از خارج در "نظام"

 بخـش  اقتـصادي  تـشُكلهاي " ،"اقتـصاددانان " ،"دانشگاه اساتيد" مانند خوشنامي و نفوذ صاحب ُگروههاي" كشاندن روي

 بـه  ""خُـصوصي  بخـش  كارآفرينـان  و مديران" ،"مهندسين" ،"دانان حقوق" ،"هنرمندان" ،"نگاران روزنامه" ،"ُخصوصي

  .اند كرده متمركز ،"اسالمي جمهوري عليه ناروا تحريمهاي شكستن" بر مبني حكومت مطالبه از حمايت پشت

 دارد، وجـود  ياربس ترديد جاي خود لشكر سياهي و بازيچه به "اجتماعي خوشنام گروههاي" تبديل در "نظام" موفقيت در

 نـشده  همبـازي  مستقلي گروه يا فرد آن، زنداني و مغضوب پايوران نيز و حكومتي آنتني هاي چهره جز كنون تا اينكه كما

 روشـن  را ترفنـد  ايـن  انـداز  چـشم  شـده،  ياد نامه به مدني و سياسي كوشندگان گُسترده و منفي واُكنش مقابل، در. است

  .است ساخته

 هـدف  عنـوان  بـه  آن مبتكران كه است پنهاني مقصد بلكه نيست، آن شده اعالم اهداف اما مزبور "كمپين" در اصلي نُكته

 مراكز.  نيست  مدني جامعه نيازهاي و مطالبات و اعتراضي نيروي مديريت از كمتر چيزي اين و اند كرده گذاري نشانه نهايي

 در تـوان  تمـام  بـا  دروغـين،  اولويتهاي القاي و مبرم هدفهاي جعل اشتباه، آدرسهاي دادن با فقيه واليت رژيم ساز ُگفتمان

 و انـرژي  كـردن  منحـرف  دموكراتيـك،  خواسـتهاي  بـا  مـدني  و اعتراضـي  گرايشهاي و جنبشها تشكيل از جلوگيري جهت

 و "نظـام " قرمزهـاي  خـط  از آنهـا  كـردن  دور و بگيـرد  قـرار  نيروهـايي  چنـين  تـشكيل  خدمت در تواند مي كه پتانسيلي

  .اند برآمده اش حياتي شاهرگهاي

  

  برآمد

 نمـي  تغيير "طلب اصالح" يا "كارُگزار" رهبر آن يا اين ارادي تعريف يا خواست را فقيه واليت رژيم سياسي بحران ماهيت

 قـوه  تـصرُف  تحـت  سـنگر  از نشيني عقب به را اش امنيتي و نظامي متحدان و اي خامنه آقاي كه فاكتورهايي همان. دهد

 قُدرت كاركرد و نوع قلمرو در ويژگيها اين. هست نيز كنوني دوره ويژگيهاي ترين اصلي كننده تعيين ساخت، ناچار يهمجر

 .است درآمده سخن به مدني جامعه و آزادي ملت، با دولت رابطه حاكم، سياسي
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   به کارگرانھای انبوهوعده و وعيد
  زينت ميرهاشمي

  د تا وعده هاي روحاني از وعده هاي احمدي نژا

 وي صندلي .شكاف طبقاتي و فقر را گسترش داد...  و مسكن مهر و  هاي مردماحمدي نژاد با وعده بردن پول نفت بر سفره

  آمارهـاي  ،حسن روحاني از همان ابتداي رياست خود      . تحويل داد » اقتصادي ويران شده  «ا به نفر بعدي با      گماشتگي خود ر  

را غير واقعي خوانـد و اقتـصاد ايـران را بـه        ... د مبني بر پيشرفت، اشتغال و بيكاري و         اعالم شده از طرف دولت احمدي نژا      

وي . م كـرد   بودجه اعالم شده دولت احمدي نـژاد را انجـام نـشدني اعـال              ،وزير اقتصاد و دارايي روحاني     . ويرانه تشبيه كرد  

را » تامين منابع يارانه هاي نقـدي «حسن روحاني پيش تر .  هزار ميليارد توماني بودجه را غير واقعي اعالم كرد  210درآمد  

جره مجلـس و دولـت      در حالي كه منبع حذف يارانه ها مورد مشا        .  دانسته بود  92يكي از چالشهاي بودجه غير واقعي سال        

  .ت يارانه به عده اي، بهاي كاالها چندين برابر رشد داشته استدر برابر پرداخ، احمدي نژاد بود

 را در حـال  وي نـرخ بيكـاري   .وزير اقتصاد و دارايي روحاني رشد اقتصادي صفر درصد را از چالشهاي اقتصاد ايران دانـست            

الي كه روزهاي آينده وي در ح.  ميليون نفر خواهد رسيد5/8 اعالم كرد و گفت اين آمار به زودي به  ميليون نفر5/3حاضر 

  . اعالم كرد هيچ برنامه مشخصي براي حل بحران بيكاري و اشتغال ارائه نداد» روزهاي سختي«را 

  

   درصد44تورم 

 مرداد خبرگزاري حكومتي ايلنا، بانك مركزي نرخ تورم در انتهاي تير ماه سـال جـاري را    28بر اساس گزارش روز دوشنبه      

شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در «، اينبر اساس  .اعالم كرد»  درصد44 راه نقطه  درصد و نرخ تورم نقطه ب      37.5«

ايـن  .  درصد افزايش داشت1.4 رسيد كه نسبت به ماه قبل 171.7 به 1392در تيرماه   )شاخص تورم (مناطق شهري ايران    

»  درصد 44به ماه مشابه سال قبل      شاخص مذكور نسبت    .  درصد افزايش مربوط به خرداد ماه كمتر بوده است         3.4تغيير از   

  . افزايش داشته است

اين مبلغ ناچيز در    .  در صد افزايش داشت    25 نسبت به سال قبل      92پايه مزد كارگران و مزدبگيران تعيين شده براي سال          

نـسبت   درصدي تورم  44مي توان تصور كرد كه افزايش       . حالي اضافه شد كه هيچ خوانايي با نرخ تورم در آن زمان نداشت            

گـسترده شـدن ايـن شـكاف فقـر و       . به سال قبل چه ميزان شكاف ميان دستمزد و هزينه زندگي را گسترده تر مـي كنـد                 

  . آسيبهاي اجتماعي را به كارگران و مزدبگيران تحميل مي كند

دوره در چهار ماه اول جاري شاخص بهاي كاالها و خدمات مـصرفي نـسبت بـه                 « بانك مركزي     بر اساس داده هاي آماري    

 هزار تومان براي حق مـسكن در  25 هزار تا 10بر همين منظر افزايش    . » درصد افزايش داشته است    43.3مشابه سال قبل    

  .برابر اجاره باالي مسكن مبلغي ناچيز است كه هيچ تعادلي در برابر رشد تورم ندارد

  

  كليد روحاني و مشكل نيروهاي كار 

در . ضعيت معاشي را از جمله قفلهاي اصلي دانسته كه بايد با كليدش بـاز كنـد          روحاني حل بحران اقتصادي و بهتر شدن و       

سـعي   اكنون كه رييس جمهور رژيم شـده،      و چه   رقابت انتخاباتي   حالي كه وي در برنامه هاي تبليغاتي خود چه در دوران            

ميـت زيـادي بدهـد امـا تـا       اهمردمبه بحران اقتصادي و وضعيت معاش مي كند و يا بهتر است بگوييم تظاهر مي كند كه  

  . كنون هيچ برنامه مشخصي ارائه نكرده است
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را »  شكاف بين مزد و تورم«وعده پر كردن است فقر خط يك چهارم كارگران و مزدبگيران كه دستمزد حداقل وي در برابر 

  .  چگونه و چه زمان اين شكاف را پر خواهد كردالبته وي نگفته كه. داده است

براي پر شـدن ايـن شـكاف بايـد كـارگران در             . »دولت مصمم است تا شكاف بين مزد و تورم را پر كند           «روحاني مي گويد    

براي مشاركت كارگران در بهبود معيشت خود بايـد تـشكلهاي مـستقل             . تعيين مزد و معيشت خود مشاركت داشته باشند       

هاي مستقل خود نمايندگان خود را براي پيش برد منافعـشان           كارگري وجود داشته باشد تا كارگران بتوانند از طريق تشكل         

  . انتخاب كنند

سـاله پايـه   ، همـه   اسـت فرمايـشي كـارگران    نماينده كارفرمايـان و نماينـده  شوراي عالي كار كه متشكل از نماينده دولت،    

وان كـالن سـرمايه دار،      دولت بـه عنـ    تضمين كننده منافع    عليه كارگران و    اين شورا   تصميمات  . ددستمزد را تعيين مي كن    

ملكرد شوراي عالي كار هموار     ع. غير مولد است  ان   رانت خوار  داران و پيش برنده اقتصاد داللي و شبكه       حافظ منافع سرمايه    

در نهاد دولتي شوراي عالي كار و  تمامي نهادهاي ديگر دولتي كه به نيـروي كـار         . كردن استثمار بيشتر نيروهاي كار است     

در كميتـه مـزد كـه بـراي         . اردحضور ند كه در يك روند دمكراتيك انتخاب شده باشد         ان   كارگر ده واقعي ر مي گردد نماين   ب

دي كه شـركت مـي   دهي به شوراي عالي كار تشكيل مي شود و يا براي شركت در نشستهاي سازمان جهاني كار افرا    گزارش

. راد نمي توانند منافع كـارگران را مطـرح كننـد        اين اف .  هستند )اهاي اسالمي كار  وراز خانه كارگر و ش    (كنند منتخب دولت    

را جمهـوري اسـالمي   داري در  حفظ سيستم و نظام سـرمايه     ،افرادي مانند محجوب كه بند نافشان به حكومت وصل است         

  .وظيفه اصلي خود مي دانند

  

  وزير امنيتي كار 

. ه شـد  سپاه پاسداران به وزارت كـار برگزيـد  اطالعات ووزارت ، علي ربيعي با سابقه پستهاي امنيتي در شوراي عالي امنيت      

وي عضو كميسيون تدوين قانون كار در . علي ربيعي عضو شوراي مركزي خانه دولتي كارگر از هنگام تاسيس تا كنون است

خانه دولتي كارگر كه علي ربيعي هم عضو شوراي مركزي ان اسـت صـالحيت نماينـدگي كـارگران را                    .  بوده است  60دهه  

  . ندارد

  به داشتن پستهاي امنيتي خود    ام گرفتن راي اعتماد از مجلس     ربيعي از جمله وزيران امنيتي روحاني است كه به هنگ          علي

وي  . ي و اشتغال وعده هايي داده است در باره معيشت كارگران، حل بيكار     وزير كار . در ديكتاتوري واليت فقيه افتخار كرد     

در حـال حاضـر     . لهاي مستقل كارگري حرف جـدي و عملـي نـزده اسـت            در مورد حركتهاي اعتراضي نيروهاي كار و تشك       

 بـه دنبـال    و بيكـاري  اخـراج ايط ناامن كار، عـدم پرداخـت حقـوق،   اعتراض به شر. اعتراضهاي گسترده كارگري وجود دارد 

ق خود در بسياري از فعاالن كارگري در دفاع از خواسته هاي به ح. تعطيلي واحدهاي توليدي به طور مرتب در جريان است

بسياري از كارگران زنداني جرمشان فعاليت براي تشكيل سنديكا و تـشكلهاي كـارگري              . سياهچالهاي رژيم به سر مي برند     

ادي ايجاد تـشكلهاي كـارگري، سـنديكا و          سازمان بين المللي كار، آز     87  نامه ولهاين در حالي است كه بر اساس مقا       . است

جمهوري اسالمي عضو سازمان بين المللـي كـار اسـت و بايـد              . ق كارگران است  اتحاديه هاي كارگري بدون مجوز دولت ح      

  . مقاوله نامه هاي آن را رعايت كند

حق آزادي تشكل، اعتصاب و گردهمايي ، حق آزادي بيان و انديشه، دستمزدهاي متناسب با نرخ تورم، پرداخت بـه موقـع                      

 زنداني از جمله حقوق اوليه كارگران است كه وزير كار روحاني و حقوق، امنيت كار و لغو قراردادهاي موقت، آزادي كارگران

  . دولت وي را به چالش مي كشد
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  )٢بخش  ( آمريکا–و گشيکا" ٢٠١٣سوسياليسم "زارشی از کنفرانس گ
  ليال جديدي

  

  ؟ويندگماركسيستها در باره دين چه مي  -

  ماركسيسم و اخالق -

  ماركسيسم و فمينيسم -

  

  همانطور. زار شدگ آمريكا بر-و گ در شيكاسال جاري ماه ژوئن 30 تا 27 بين روزهاي "2013سوسياليسم"كنفرانس ساالنه 

 آمده است، من از     337 شماره   "نبرد خلق "  ماهنامه مندرج در  "2013سوسياليسم  "زارش از كنفرانس    گكه در بخش اول     

 نفر در آن حضور     1300طرف دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران براي دومين سال در اين كنفرانس كه بيش از                 

 .ان مي رسـد گه شده است و در زير بخش دوم آن به نظر خوانند تهي"نبرد خلق"زارش براي   گ اين   . داشتم داشتند، شركت 

ان سياسي و   گبه اميد آنكه توانسته باشم تجربياتم از اين كنفرانس استثنايي و پرشور را تا حدي كه مجال است، به كوشند                   

  .نيروهاي چپ منتقل كنم

شد و من تنها در تعدادي از         انجام همزمان  و به طور    سه روز  در سخنراني كه    150زارش به سه سخنراني از ميان       گدر اين   

ليسي به فارسـي  گ كه از انيادداشتهاييي اينكه همه اين مطالب از ر يك توضيح ضرو. مي پردازم،آنها فرصت شركت داشتم 

  . بوده و بنابراين كامل نيستند،مي توانستم بردارم

  

   ويند؟گماركسيستها در باره دين چه مي 

 مي بينيد كه در واقع ،اه كنيدگد در باره ماركسيسم نموجو ر به آثارگا"

مبحث دين يكي از موضوعات مورد عالقه و توجه در مكتب ماركسيسم 

  "است

و را بدين دليل انتخاب كردم كـه ايـن          گفتگشركت در اين سخنراني و      

ويژه نيروهاي چپ ايراني بحث   ه   و ب  انگكوشندميان   مبحث همواره در  

اه برخـي   گ نظر، بي دليل نخواهد بود كه ديـد        ايناز   .يز بوده است  گانبر

ر از نيروهاي چپ را كه در اين كنفرانس حـضور داشـتند، بررسـي              گدي

   .كنيم

  

  رابرتزبيل : سخنران

ديـن از ابزارهـاي مهمـي اسـت كـه           ": فـت گ دوي در آغاز سخنان خو    

 توده مردم   خرد زدايي از  بسياري از سياستمداران و سرمايه داران براي        

ه بـي دينهـا مـي       گبه جر  روزه   اما مردم روز ب    ،ستفاده مي كنند  از آن ا  

معاون وزارت امور خارجه كه معروف به معمـار         ( "پال ولفوويتز " نمونه آن هم يك لحظه فراموش نشدني است كه           .پيوندند

تلويزيون به زنـي    برابر دوربين     در ،وفان زده در آمريكا ديدار مي كرد      تيك منطقه    وقتي كه از  ) عراق است   آمريكا در  گجن

نه "  و زن پاسخ داد، "حتما خدا را شكر مي كني كه دستكم زنده مانده اي" فتگ را از دست داده بود خودي گكه همه زند
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 سياستمداران از دين براي پيـشبرد مقاصـد سياسـي            از استفاده   نمونه هاي زيادي   "!من به دين اعتقادي ندارم    چون  واقعا،  

   ". وجود داردداريي سرمايه خود و در خدمت منافع اقتصاد

اكنون مي بينيم كه براي نمونه در آمريكا بتدريج دين از ": فتگسست جامعه از دين سخن گ در ادامه در باره "بيل رابرتز"

يك چهـارم آمريكاييهـا   . ي ديني ندارندگونه وابستگ هيچ29 تا 19 درصد جوانان بين سنين 30بين مي رود، به طوري كه       

   . درصد اصال دين ندارند و اين در حال رشد است20شان را رها كرده اند و دين اوليه خود

 مي بينيد كـه  ،اه كنيدگبه تاريخ اديان ن رگا": فتگ و  به تاريخ انشعابات در اديان پرداختباره، از توضيحاتي در اين   او پس 

 از اين رو مي بينيم كه اختالف و ،انها نيستي انسگ دين پديده اي جدا از رفتار و زند.رفتهگ انشعابات زيادي صورت هادر آن

  بـا به اين جهت همواره پايه مادي داشته ودين  تاريخ نشان داده كه    .انشعاب همواره در اديان وجود داشته و خواهد داشت        

  ".بوده است  همراهضات طبقاتي، كمبودها، تبعيض بر اقليت و غيرهينژادي، ملي، تبعپديده هاي 

 دين مي تواند آغازي     ؛ن مورد توجه ماركسيسم بوده است     آ كه اين بعد     داردر هم   گاما دين يك بعد دي    " :فتگوي در ادامه    

 در آمريكـاي  90 و 80 ما نمونه آنرا در سالهاي .نابرابريو  ، ستم تبعيضباشد براي به چالش كشيدن بي عدالتيها از جمله،          

 را به ماركسيسم مرتبط خود ايده هاي ، از رهبران كاتوليك بسياري.كرد بخش بروز ييهيات رهاالالتين ديديم كه به شكل 

 نيـز ايـن     60 و   50 دهـه هـاي       آمريكـا در   جنبش حقوق مدني در    . و رابطه اي بين مسيحيت و ماركسيسم ديدند        ساختند

   ".ين به باال كشاندپاي اين جنبشها را از ، ما مي بينيم كه باورهاي ديني.چنين بود

 سپس ببينـيم كـه   ،ي بيشتر با اين موضوع بايد به تكامل تاريخي مسيحيت نظر بيندازيم     آشناياي  بر" :فتگرابرتز در ادامه    

   .ي مردم را بررسي كنيمگاه مي كند و نقش دين در زندگونه به تضادهاي دين نگماركسيسم چ

 ونهگچاركسيسم م منييبب سپس بايد .وجود آمدن مسيحيت و تكامل تاريخي مسيحيت بايد شروع كنيمه  از تاريخ ب  نخست

ترياليسم تاريخي اين پديـده را بررسـي و   انظر به م ديالكتيكي و   در واقع با برخوردي    ،اه مي كند  گبه تضادهاي درون دين ن    

دل و روح شـرايط   گمذهب آه انسان ستمديده، قلب جهان سـن       ": فتگ در باره مذهب     1844ماركس در سال     .تحليل كنيم 

 ماركس ]  توضيح من. به چاپ رسيد1844 نوشت و در 1843ماركس اين را در [ ". مذهب افيون جامعه است.بي روح است

 در .ادامه مي دهد كه مبناي نقد غيرمذهبي چنين است كه انسان مذهب را مي سازد و دين نيست كه انسان را مي سـازد                    

در  . دوباره از دست داده است است كه يا هنوز خود را نيافته و يا اينكه يافته وليي انساننفساهي و عزت گآين خوددواقع 

را   درمان آنراه  ريشه دين را مشخص، نقش آن در تسكين درد و رنج مردم را آشكار و سپس ،رافگواقع ماركس در دو پارا

   .ه مي دهداراي

 بـراي   . در واقع بدين معنا است كه التيام بخـش درد و رنـج انـسان اسـت                 ،ويد دين افيون جامعه است    گاينكه ماركس مي    

 از اين ،سوي دين طبيعتا جذب مي شوند  ه  ين دليل مردم ب   به هم . مي يابد   نيز تسكين  نه، وقتي كسي مي ميرد، درد او      نمو

اه مي كنيم كه آيا در راه مبارزه عليه سـتم  گ به دين نونهگاين ما .ورزنددشمني نمي با دين همين روست كه سوسياليستها   

 البتـه مـا     . بدان توجه كنيم   ،است كه بايد وقتي با دين روبرو مي شويم        د يا عليه آن است و اين اصل مهمي          كنخدمت مي   

 مي بينـيم كـه در همـين كـشور بعـد از      . عمل و برخوردي است كه افراد ضد دين مي كنند   برعكس اهگ ن ديده ايم كه اين   

ن اسـت، امـا مـا     پافشاري مي كنند كه مشكل جهان دي نظر بر ايناكنون ،هستند افرادي كه ضد دين  ،   سپتامبر 11حادثه  

   . را رد مي كنيمي تفكرچنينماركسيستها 

 تاريخ اديان نيز بخـشي از تـاريخ مبـارزات طبقـاتي             . تاريخ مبارزه طبقاتي آن است     ،جامعه اي  هر  تاريخ ،ويدگ ماركس مي 

   .جامعه است
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ها درمان درد و رنج ناشـي        اما كاتوليك  ،ليكها را كمونيست خطاب مي كردند     كاتو برخي اوقات ويد  گ هم مي    گرزا لوكزامبور 

 مـي  گزامبـور لوك .خود مي دانـستند داراييهاي  كردن مردم فقير در بخشي از  سهيم در تقسيم و     ،از فقر را به روش مسيح     

تا مدتي    كمون كاتوليكها  .كمونيستي فقط به درمان لحظه اي توجه مي كند و نه به رفاه پايدار             كاتوليسم  ويد، اين نوع از     گ

 .وجود آمد و كشيشها به سمت خدمت به ثروتمندان و طبقـه حاكمـه كـشيده شـدند          ه  ر نهايت تغييراتي ب    ولي د  ،موثر بود 

   .ماندند و كليسا ثروتمند شد بود كه مردم فقيرونه گاين

 نـشانه هـاي   نيز او   .س هم به تاريخ مسيحيت عالقه مند بود و حتي آخرين نوشته هايش را بدين مبحث اختصاص داد                 لگان

   . اما نقش انقالبي مسيحيت بتدريج از بين رفت. يافتخود دورهاليستهاي ي اوليه و سوسمسيحيتمشابهي بين 

آنچــه كــه لنــين در بــاره ديــن 

ــه    ــن اســت ك ــده اي ــذكر ش مت

را امــري خــصوصي  همــواره آن

حرفــي عليــه  توصــيف كــرده و

 او مي خواسـت     .دين نزده است  

ولوژيك بتــدريج ايــديبــا ســالح 

 ،ددين را حذف كند و معتقد بو      

 نتيجـه   ،يمگـ  بجن  دين ر عليه گا

  لنين مي  .رفتگعكس خواهيم   

مبارزات پرولتاريـا خـود     " :ويدگ

 بهترين كـار    .رانه هستند گروشن

اين است كه آنها را براي مبارزه       

متحد كنيم و نه آنكه با رد دين       

  ".اختالف ايجاد كنيم

نها را براي مبـارزه بـا رنـج و درد و    آ اما بايد . كه دين تسكين دهنده درد زحمتكشان استرك مي كنيمدما سوسياليستها   

ر بخـواهيم نقـش     گ براي نمونه ا   .ته كرد برجس در اختالفات سياسي نيز نبايد نقش دين را          .ريشه كني آن سازماندهي كنيم    

ا طور كلـي مبـارزه ر     ه   ب . مبارزه با دشمن اصلي تضعيف مي شود       اهگآن ،يل برجسته كنيم  اسرايدين را بين مردم فلسطين و       

  ".بايد طبقاتي كرد

جـدايي  . ري كه بايد بدان توجه كرد، اين است كه كاپيتاليسم در كل هميشه سـكوالر بـوده             گموضوع دي ": فتگ سپس   وي

كاپيتاليسم هيچوقت با اين جدايي مشكلي نداشته، زيـرا از نقـش انقالبـي ديـن     . دين از دولت هم از همينجا آغاز مي شود   

   ".هراس داشته است

  . مانند انقالب اسالمي ايران،يردگدر برخي از كشورها هم انقالبها توسط مذهبيون صورت مي اد كه او ادامه د

   .رسيد وگفتگدر پايان سخنان وي نوبت به بحث و 

  

توضـيح    اعتـراض كـردم و     ، خطـاب كـرده بـود      "انقالب اسالمي "من به وي براي اينكه انقالب ضد سلطنتي مردم ايران را            

ي خلـق  فـداي  قيام و نقش سازمان چريكهاي     يريگ شكل    و نيروهاي فعال در    57 مرداد تا قيام سال      28كوتاهي از كودتاي    

هاي تـاريخي و  توجه بـه رونـد  بدون   انقالب ايران را      بتوان رگاوشزد كردم كه    گهمزمان   .و كردم گر نيروها را باز   گايران و دي  
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، در ايـن صـورت   كرد توصيف "انقالب اسالمي" ،هبينيروهاي مذ رسيدن قدرتبه  به دليل    يري آن و تنها   گطبقاتي شكل   

ـ       گانقالب مصر هم كه به قدرت         وي در پاسـخ     .دانـست  "اسـالمي " سـياق  همـين ه  يري اخوان المسلمين انجاميد را بايد ب

 مـذهبيون در   محـوري  مخالفان در مسجدها تجمع مي كردند و اين نشانه نقـش        اعتراضها،ام  گونه استدالل كرد كه هن    گاين

   .بودانقالب 

 يـا سـطحي     ل ايران ناچيز  مساي متاسفانه اطالعات برخي از اين رفقا در زمينه          ،زارش پيشين توضيح دادم   گهمانطور كه در    

 ، از ايـن رو .جـا و درسـت دانـستند   ب مـن را  ، تـذكر ان در اين نشـست گ كه بسياري از شركت كننددر حاليستاست و اين  

   . استشركت كنندهاين نظريه فقط ميزان اطالعات رفقاي اه گخاست

  :مطرح شد ري كهگاز جمله سواالت و نكته هاي دي

كه آنها به جاي كمـك بـه خودشـان و تـالش        اما اين مشكل را داريم     ،ن كاتوليك مذهبي كمك مي كنيم     امهاجرما به   " -

   " دارندميبر دست به دعا ، فقطشان براي برطرف كردن مشكالت

   "را ما در فعاليتهايمان آموخته ايم ي نيست و اينگجاد همبستاهانت به دين مردم راه خوبي براي اي" -

ر بخواهيد مردم را دور خود جمع كنيد و براي مبارزه           گ ا ،ويمگ ب به شما ذاريد  گ ب .زاس هستم گمن يك معلم مدرسه در ت     " -

   " امكان پذير نيست اين عمالً.ن كم استعقلتا واقعا ،نها به كليسا نرويدآسازماندهي كنيد ولي با 

بـا ايـن     معتقدم دين و باورهاي عقب مانده آن بايد افشا شود و نبايد براي نمونه به مسلمانان اين فرصت داده شود                      من" -

   " حقوق بشر بزنندضد دست به اعمال غير انساني و ، شان پيروي مي كننديديناز آموزه هاي  كه توجيه

  "دبيايت ابر دارد و با ما به تظاهر بايد روسري اش رايم ويگبما نمي توانيم به زن مسلماني كه روسري دارد " -

  

   ماركسيسم و اخالق

 ايـن در    .نها ماركسيسم را غير اخالقي معرفي مي كنند و علت آن هم اين است كه ما به مبارزه قهرآميـز اعتقـاد داريـم                       آ"

  ".دندان مسلح هستندبن حالي است كه خودشان تا 

  

  جسيكا هانسن ويور: سخنران

 جمعي روشين جلسه يا سخنراني به  ا

 " ويور  هانسن جسيكا" .پيش برده شد  

 سوالي مطرح كرد و از شركت       در ابتدا 

ان خواســت فعاالنــه در پاســخ گكننــد

چطـور  ":  او پرسيد  .بدان شركت كنند  

ــي    ــال سياس ــك فع ــما ي ــه ش ــد ك ش

  "شديد؟

 .اه نمي تواند آنرا از ذهنش حـذف كنـد         گيچر ه گ دي ،وقتي حتي يكبار انسان شاهد ستم و سركوب شود        " :دادجواني پاسخ   

  ".براي من چنين اتفاقي افتاد

رفتم هر كاري مي تـوانم بـراي        گ تصميم   ،وقتي يك نفر را اعدام كردند كه من با خانواده او آشنا بودم            " :فتگدختر جواني   

  ".لغو اين قانون ضد بشري انجام دهم
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ند و بعد بمباران شد من ديدم كه همه رسانه ها ضد عرب ، آغاز شدسپتامبر 11 عراق بعد از  گوقتي جن ": ي پاسخ داد  مرد

  ". بروم به تظاهراتفتم بايد حتماگ در آن موقع به خودم .عراق آغاز شد

من هيچ چيز در باره فلسطين نمي دانستم و ام گ هننآ در . با عراق آغاز شدگبراي من هم از جن": فتگپسر بسيار جواني 

  ".افغانستان در كجاي نقشه جهان قرار دارندحتي نمي دانستم عراق و 

 گبــراي مــن از جنــ": فــتگيــك رفيــق زن 

 مـي  مـن بـه تظـاهرات     برادر.ويتنام آغاز شد 

 ولي من كوچك تر بودم و نمي توانستم         رفت

ر اينكه بچه ها در مدرسه      گ يك مورد دي   .بروم

مرا آزار مي دادند و من مي خواستم اعتراض         

   ".كنم

 دلفينهـا ي شـنيدم    مـن وقتـ   " :فـت گري  گدي

 به تظاهرات مدافعان محـيط    ،دارند مي ميرند  

   ".زيست پيوستم

  

وش دادن بـه    گـ جسيكا هانسن ويور پـس از       

كثر ما بـا اعتقـاد بـه ديـن و           ا": فتگپاسخها  

مي تر  گ اما هر چه بزر    . شده ايم  گمذهب بزر 

 از مجموع اطالعات و تجربيات شخصي شويم،

ي تازه ارزشهابه  كسب مي كنيم،كه خودمان 

 بـا    و حـال   بـا ايـن    . پيدا مي كنـيم     دست اي

اينكه برخي از باورهاي مـذهبي را كنـار مـي           

ــا خــود   مقــداري از آن،ذاريمگــ را همــواره ب

ــم ــاس .داري ــذهبي و  براس ــاي م ــن باوره  اي

 در  ،تجربيات شخصي و همان ارزشـهاي تـازه       

ر به ديـن اعتقـاد نداشـته باشـيم و يـا      گي ما ديونه است؟ وقتگ اما اين واكنش چ    .برابر ظلم و ستم واكنش نشان مي دهيم       

  ن چه خواهد بود؟آاعتقادمان ضعيف شود، جانشين 

 ماركس بدين معتقد نبود كه انسانها در روابـط       ،رگ به زبان دي    يا اهي ندارند گماركسيسم ارزشهاي اخالقي جاي    ويند در گمي  

  .اجتماعي خود ملزم به رعايت برخي از رفتارهاي اخالقي هستند

اي از قواعد و هنجارهـاي    ر منظور از اخالق عبارت باشد از مجموعهگ ا.ده استيچي مبحثي پماركسيسم اخالق در  ،واقعدر  

سم يـ الي ماتر!م آنـان باشـد، بلـه   يد تـسل يي كه فرد بايها   هيمها و آگل دكشو در ي واقعي انسانها    گ زند بامطلق، بدون رابطه    

عرصه هاي اقتصاد،    سرمايه داري كه در    س پاسخ تاريخ به بن بستهاي ناشي از       كرما .ندارد ميانه اي ي  كن در يس با چن  كمار

اهيهـا و  گ و غيره را به اخالقي شدن آگد مانند جنوو رفع نيازهاي انسان و آنچه كه بر انسانها در اثر آن تحميل مي ش            كار

 مـي   ،ابـد ياسي سـازمان    يود و از نظر س     ش كر در گه ا كي منافع است    يكوند و نزد  ين پ ينظر او ا  ه  رد، ب ك  ول نمي كجامعه مو 

  .تواند به تغييرات ضروري بيانجامد
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ي خوبي خواهيم داشت گ پايبند باشيم، زند بدانهار به همه قوانين و سنتها عمل كنيم و  گسرمايه داري به ما مي آموزد كه ا       

اينكـه جامعـه بـشري كـوري         فتنگ يا كردن    اعتراض  زدن، حرف را از     مي دهد كه ما     هم يپيامهاي .و خوشبخت مي شويم   

 ر هم بخواهيم با اين هنجارهاي الزامي مخالفت كنيم يا اعتـراض كنـيم، خـب، خيلـي چيزهـا بـراي      گ ا.دارد، بترساند  گرن

   . اخالق هستيمخالفر متهم مي شوي كه گ حاال دي؛ آنها تغيير خواهد كردمروجان

سانها خودخواه هستند و بنابراين سوسياليسم در جامعه        ويند ان گ  كه مي  اين است يك نكته جالب هم كه خيلي شنيده ايم         

ر گ زيرا جامعه با كار بـه يكـدي        ،اين در حاليست كه سرمايه داري است كه با طبيعت انساني ما در تضاد است              . عملي نيست 

 همـه  ،دداراز  با اينكه به كار جمعي ما نيبه همين دليل سرمايه داري.  كار در كارخانه يا كشاورزي و غيره ،نزديك مي شود  

 در اين صورت است كـه اتفاقـا سوسياليـسم           . نداشته باشيم  ر را گي با يكدي  گ تماس و پيوست   د كه وقت  كن را مي    خودتالش  

 بهـم نزديـك تـر مـي     ،و براي خودمان كار مي كنيم  نيستيم   يسرمايه دار در خدمت   زيرا وقتي ما    مي شود،   مد  آخيلي كار 

 براي نمونه آمارها نشان مي دهد در جامعه سـرمايه داري آمريكـا              .دهي مي كنيم  شويم و براي پيشبرد كار خودمان سازمان      

  . هر سال تعداد خودكشيها به خاطر همين موضوع افزايش پيدا مي كند. استشغل خود بيزار درصد از نيروي كار از 78

بين خودشان بـه نـزاع بـر        شود كه     شرايط كار باعث مي    .نيست) يعني بي نقص   (ر خدا گالبته طبقه كار  ،  ويدگماركس مي   

 همـين كـار   نيـسم  كمو.دكنـ د تغيير توان هم مي  "واقعيتهاي اجتماعي " اما آنها در كار جمعي متوجه مي شوند كه           .خيزند

   ".دكنجمعي است كه طي آن واقعيتها آشكار شده و تغيير مي 

اين اسـت كـه مـا بـه     ته مي شود، فگ اركسيسم براي ضد اخالق بودن م   كه ريگداليل دي يكي از   " :متذكر شد هانسن ويور   

 كـه طـرف   در حاليستبراي رهايي از آنچه سرمايه داري به زحمتكشان تحميل مي كند، اعتقاد داريم، اين  مبارزه قهرآميز 

ي مـردم و زحمتكـشان را   رهاي مي بينيم كه حتي معتقدان به دين كه راه ،رگ از سوي دي.دندان مسلح استبن مقابل ما تا    

   .يرندگ پيش مي  راه ماركسيستها را آنها نيز با انتخاب مبارزه قهرآميزرفته اند،گپيش 

  

   ماركسيسم و فمينيسم

ضـروري   لس براي سوسياليستهاي انقالبي امري حتمي وگ ان فريدريشمبارزه عليه ستم جنسيتي از زمان كارل ماركس و  "

   "بوده است دركي سرسختانه و

  

  ميتسخنرانان ابي باكان و شارون اس

ماركسيـسم،  " جلـسه   در "شـارون اسـميت   " و   "ناابي باك " ،"2013سوسياليسم  " در كنفرانس 

وري و عمـل    تيـ  يـك بررسـي انتقـادي پيرامـون          ، اين دو  . صحبت كردند  "ي زن رهايفمينيسم و   

 سرشناس جنبش زنـان  انگكوشندر چه هر دوي اين گ ا.سازمانها در برخورد با فمينيسم داشتند  

روه گـ يس ريـ  وي .د، در اين بخش تنها به سخنان ابي باكـان مـي پـردازم    فتنگبه تفصيل سخن    

ر در گتاريخچه راديكاليسم طبقه كار،  و استاد مطالعات سياسياونتاريو -ستون گكين در "ينكوي"اه گدر دانش مطالعات زنان

 و  "ينـده ماركسيـسم   آ"،  "زنـان و سوسياليـسم    "جملـه     از كتـاب نويسنده چندين     شارون اسميت نيز   .اياالت متحده است  

  . مي باشد"سوسياليستهاي بين المللي" عضو قديمي  او. است"فمينيسم و آزادي زن"

لـس بـراي    گمبـارزه عليـه سـتم جنـسيتي از زمـان كـارل مـاركس و ان                ": ونه سخنان خود را آغاز مي كنـد       گابي باكان اين  

و در ميـان  گـ فتگبحـث و  ونـه  گبـه همـين    .بوده اسـت   دركي سرسختانه    ضروري و  سوسياليستهاي انقالبي امري حتمي و    

   .وريهاي ستم بر زن و راه و روشهاي مبارزه عليه آن سابقه اي طوالني داردتيماركسيستها پيرامون 
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البته كه ماركسيسم قالب بسيار مفيدي براي توضيح طبيعت و ناهنجاريهاي سـرمايه داري و امپرياليـسم جهـاني امـروزي                     

 صحبت  . انسان براي نيل به آزادي قرار مي دهد        ي دنياي جديد پيش رو    برايژي واقعي    ماركسيسم خالق يك استرات    .است

   . با فمينيسم استهاي زن و نقش ماركسيستها و بر خورد آنرهايامروز ما در باره 

ويم كـه ايـن     گـ طور خالصه مـي خـواهم ب      ه   ب . است ران كننده گ كه ن   نظراتي دارند  بخشي از ماركسيستها در باره فمينيسم     

 از  شـاخه اي   . نـدارد  معنـا  هـيچ    ، فمينيـسم اسـت    مخـالف  امـا    "ي زن رهـاي "مدافع   ماركسيسم   كندمطرح مي    ري كه وتي

 فمينيـسم در چنـين راهـي را آنچنـان           خواند، سهم  (MAF) "فمينيستماركسيست ضد   "مي شود آن را     ماركسيسم كه   

 كـار  با ايـن شاخه مزبور  . آنرا تحريف مي كندسترش بدهد،گترياليسم تاريخي را ارفته كه به جاي اينكه تحليل مگيده ناد

  .ي زن و ماركسيسم مي شودرهايدرك ما در هر دو زمينه ي  مانع

ماركسيـسم عليـه    " كـه قويـا از موضـع         (SWP)"ران سوسياليست بريتانيا  گحزب كار "به طور ويژه من اشاره مي كنم به         

در جنبش ماركسيسم نيست، بسياري از ماركسيستها نيـز         البته اين يك مساله ويژه و غير عادي         .  دفاع مي كند   "فمينيسم

 كه سـردبير    2004- 1940 در سالهاي    "پاول پيكان "ذشته بدان معتقد بوده اند، از جمله        گونه مي انديشند يا در      گ همين

سم در  بود و به عنوان يكي از پر نفوذ ترين متفكران ماركسيسم قرن بيستم شناخته شده، معتقد بود فميني"تلوس"نشريه 

ماركسيسم نه تنها امري بيهوده، بلكه در واقع بخشي از سرمايه داري است كه به روشـني بيـان قالـب منطقـي خـود ايـن              

   .سيستم است

پروسـه   ي در بـسزاي اه كنيم، چرا كه سـهم       گ فمينيسم را به چشم مثبت ن      ، ماركسيست ه عنوان  كه ما ب   درست اما اين است   

بـين ماركسيـسم و فمينيـسم      سازنده و مبتكرانه ايگنيم ديالوااهي است كه مي توگ با چنين ديد .ي زن داشته است   رهاي

  .ايجاد كنيم

 شدن و   رداني مي شود كه ريسك آن فلج      گيجي و سر  گ باعث   ، مي كند  نفي را   فمينيسمتي كه   سدر بهترين حالت، ماركسي   

در بـدترين    . ايجاد مـي كنـد     ،ر هستند  كه همفك  انيگكوشند بيهوده اي بين     هاي اختالف ، اين روش و تفكر    .استي  گپراكند

 مي كند    تر روي رفتار و نظرات ضد فمينيستي باز      ه   درها را ب   ، يك فمينيست   سينه حالت نيز، دست رد يك ماركسيست به      

  .و زن ستيزي مي انجامد تيجنسي رد فمينيسم تنها به بيشتر شدن تبعيض . داردواريگناكه عواقب 

 .ويم پذيرش و تشويق فمينيـسم و درك تفاوتهـا و تـضادهاي آن بـه نفـع ماسـت                  گعنوان يك ماركسيست مي خواهم ب     ه  ب

 پذيرش فمينيسم بدين معنـا  . قابل درك است و قابل قبول،حثي كه به ميان مي كشد      و ب  ي مختلفي دارد  هافمينيسم معنا 

 عميـق  مفهومته ماركسيسم  الب.ي و آزادي پيوسته ايمرهايوري و عمل به مبارزه زنان براي برابري، حقوق و           تيدر   است كه 

هـم خيلـي     اما ما،ر مي آوردگولوژيهاي ديايدي كه به درون رويكردها و ونهگهمان ،تري دارد كه به درون فمينيسم مي آورد 

  .يريمگچيزها را بايد ياد ب

سم نقـد فمينيـ   .  اسـت   فمينيـسم  - سوسياليـسم عنـصر كليـدي در        دارد و همين نيز     طبقاتي مبارزه بار در ذات  فمينيسم

فمينيـسم   .ن نيـست   آ  درون سرمايه داري دارد نيز بخشي از فمينيـسم اسـت و مغـاير بـا                ي يا ليبرال كه كاركرد    ييبورژوا

 .ون مي باشد  گوناگ و عناصر    رايشهاگداراي   به پيش مي رود و از اين رو           از مبارزات   پيچيده  يك پروسه  درعاليتي است كه    ف

   .شودفته مي گ "فمينيسم"  بدان هممين دليل هبه

مـا   .سرمايه داري هنوز ادامه داردروابط  زنان تحت شرايط سخت و ناعادالنه ،هرحال و صرف نظر از بحثهاي دروني چپ    ه  ب

 نشانه هـاي  .يمبياوردست ه  بدان اهميت دهيم و نتايج سودمندي ب،بايد رابطه بين ماركسيسم و فمينيسم را بازبيني كنيم        

 كنفرانس سوسياليسم امسال و كنفرانس سال پيش .بتكرانه و سازنده وجود داردسترش اين مبحث در مسيري مگخوبي از 

  دامن زده  تازه اي را پيرامون بحث فمينيسم سوسياليست گ ديالو،2012 شارون اسميت در سال بسيار مفيدو سخنراني 
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  اميد بخشي است و ايـن       ي اين نمونه . است

ــتيــكــه واقعيــت  ه وري و عمــل سياســي ب

در بــين نيروهــاي چــپ صــورتي مبتكرانــه 

 بازسازي مـي شـود، چـشم انـداز خـوبي را           

وهاي ما در اينجا تنهـا      گفتگ. نشان مي دهد  

وهاي بـين المللـي پيرامـون       گفتگبخشي از   

 اين مبحث اسـت كـه شـامل كنفرانـسهاي         

ــاريخي ام" ــسم ت ــود   "تريالي ــي ش ــز م  .ني

 جملـه  از   است،در راه    انتشارات تازه اي نيز   

 مـذاكرات    از "جـان ريـدل   "ترجمه جديـد    

ــرن ــكن (كمينت ــوم گ ــارم و س ــه ) ره چه ك

بحثهاي عميق سوسياليستها در اوايل قـرن       

ــي آورد   ــحنه م ــه ص ــاره ب ــستم را دو ب  .بي

ــست     ــه فمينيـ ــايي كـ ــين بحثهـ همچنـ

 مطرح  "را زتكين كال"ي مانند   ماركسيستهاي

ترجمه جديد نامـه هـا و نوشـته      كرده اند و  

 خواهـد   منتشر  هم "گلوكزامبورزا  ر"هاي  

وريسين تي نه تنها يك     لوكزامبورگ زار .شد

ي اش  گ در سراسر زنـد    ماركسيستمحوري  

ن و ي، بلكه دوست و يار نزديك كالرا زتكبود

   ". بود هممتعهد به فمينيست

خنان خـود را اين      ابي باكان  ونـه خاتمـه    گ سـ

اكنون زنـان جـوان فعاالنـه در     .د كردخواههاي تازه با روشهاي مبارزاتي و مقاومتي تازه ارتباط پيدا          ه  بدون شك ايد  " :داد

همـه   ي و يتعليه سـتم جنـس    ون  گوناگدر حركتهاي    آنها   .جنبشهاي ضد سرمايه داري و ضد امپرياليستي مبارزه مي كنند         

 استفاده از رسانه هـاي جمعـي نيـز در    . شركت دارند،كه در هند شاهد آن هستيم  آن مانند جنبش عليه تجاوز تجلي انواع

را بـه   ي شدن منجر شده است و فعاالنه آن     كاالي  ليبراليسم به  - ون آنها درك كرده اند كه       .موثر بوده  بسيار   آنهاسازماندهي  

   .چالش مي كشند

 ،ي بين ايـن دو   جداي ما بايد از انشعاب و       .يرندگ ماركسيستها و فمينيستها بايد در اين مبارزات در يك سمت قرار ب            بي شك 

 زمان مناسبي است كه بحثهاي تازه اي با اين برخورد كه مي خواهيم بشنويم                اكنون .ريزيمگب وري و هم در عمل     تي هم در 

چنـين زمـان خـوب و    هم .ونه مي توانيم جهان را تغيير بدهيم، پيش كشيده شودگكه چ يريم و همچنين بياموزيم  گو ياد ب  

   ".ذشتهگمهاي گذاشتن دگفرصتي مناسب است براي كنار 
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  چه؟ به اميد و که برای تدبير روحانی، دولت
  پويه جعفر

  

 منحط  سيستم كمر كه آورد وارد فقيه واليت رژيم به مهلكي ضربه چنان 88 سال انتخاباتي مضحكه در آمده بار به افتضاح

 انتخابـات  يمهندسـ  دستگاه شاهكار اين از بعد آنها گر هوچي دسته و دار همراهي به باخته آبرو آخوندهاي .شكست را آن

 خيابانها  در  رژيم آشكار تقلب به اعتراض در شهروندان ميليوني حضور .شدند پول يك سكه المللي بين عرصه در اي، خامنه

 دروغگويان دسيسه خبرها، سريع مخابره و تكنولوژي از درست استفاده لطف به .كرد برطرف را شبهه و شك هرگونه جاي

 هـيچ  بـدون  شهروندان قتل در رژيم آشكار جنايت .شد آنان مقهور و باخت رنگ اتيتبليغ بلندگوهاي پشت در كرده َخفت

 .بپوشـانند  عمـومي  انظار از اي  اجاره تبليغاتچيهاي نتوانستند ديگر را آلود خون دستهاي و نماند پرده در اي، بهانه و دليل

 شهر به شهر ندا قتل صحنه .زدند آب رب كه شد خشتي همچون رژيم اعمال از مردم اكثريت حمايت و بودن مردمي ادعاي

  .كنند  مي  نرم  پنجه  و  دست  مرگي  عفريتهاي  چه  با  ايران  مردم كه بدانند جهان عمومي افكار تا شد پخش كشور به كشور و

 از ميـان  ايـن  آنچـه  اما ،نشاند قدرت اريكه بر را خود خانگي پادوي ،نژاد احمدي محمود اي، خامنه علي نهايت در هرچند

 بـا  انتخابات برگزاري و بودن دموكراتيك .كند بازسازي توانست نخواهد اي فريبنده ترفند هيچ نه او نه هرگز را ترف دست

 در سـر  دليري جوانان .يافتند آگاهي آن بودن دروغين بر و ديدند همگان را فقيه واليت رژيم در المللي بين موازين رعايت

 جمعـي  ارتبـاط  ابـزار  در كرده النه و اپوزيسيون بين در رژيم باخته آبرو نمبلغا و زنند كنار را دروغ پرده تا نهادند راه اين

 و نيـست  بـيش  واقعيت از اي پوسته فقيه واليت رژيم در انتخابات كه است معني اين به اينها همه .كنند افشا را مرز برون

  .است جهان عمومي افكار به بزرگ دروغي فروختن و فريبي عوام براي تنها شده انداخته راهه ب كارناوال

 از بـسياري  حنـاي  ديگـر  جهـاني  سـطح  در .شـد  تر منزوي منطقه در فقيه واليت رژيم ،88 انتخابات از پس كه است اين

 بـه  هرگـز  كـه  آوردنـد  بر فرياد يكصدا درگير توده هاي  "عربي بهار" در ،بدتر همه از و نداشت رنگي اش شرم بي پادوهاي

 امپرياليستي ضد مبارزات از حمايت ماسك و آمريكا با مبارزه بهانه .ندارند گرايش ايران رد مستقر رژيم همچون سيستمي

  .شد آشكار فقيه واليت بر مبتني ديني استبداد كريه چهره و رفت كنار به

 كاري كه افتادند فكر به ديگر سوي از رژيم جناحهاي كليه و سو يك از رژيم فقيه ولي اي، خامنه علي كه بود دليل اين به

 آغاز را گرايي جانبه همه شعار با و صدا و سر پر انتخابات يك برگزاري براي تدارك .آرند باز جوي به را رفته آب مگر كنند

 آمده وارد آسيب شايد  تا  كردند كار به شروع دانستند مي كه اي شيوه هر به آنها ترين چپ تا جناح ترين راست از .كردند

 از ،دريافتـه  را خطـر  برنـد،  مـي  بـسر  زنـدان  در هنوز كه سابق كاربدستان و سردمداران از اريبسي .نمايند ترميم اندكي را

 بودنـد،  گرفتار فقيه ولي حبس در خود حاليكه در و كردند بلند را صدايشان روز تكنولوژي وسيله به خود تاريك سلولهاي

  .بستند كمر هستند، آن از بخشي خود كه استبدادي كريه چهره ترميم براي

  

 شعار گاه  در آن  كه شده كنترل تجمعهاي و خياباني نمايشهاي برپايي تلويزيوني، شوهاي برگزاري انتخاباتي، جنجال و جار

 خورده  آسيب چهره ترميم نامه ب تازه هدفي خدمت در همه و همه ، داده مي شدسر بودند بند در هنوز كه زندانياني آزادي

 باال آستين كاري چه براي و هستند كاري چه مشغول كه دانستند مي خود نمايش اين دلقكهاي از بسياري هرچند .آمددر

 اندكي اميد به ديگر بار نداشتند، بازي شامورتي اين به توجهي هيچ لحظات آخرين تا كه مردم توده از بسياري اما اند، زده

 بـراي  كه است مشكالتي همه مسبب كه اي خامنه علي پرده، پس در اما .باشند كرده كاري شايد شدند، ميدان وارد تغيير

 او .بود نشسته كمين به پرده پس در را اعمال اين همه كردن خود مال و پرداخت دسيسه به باز آمده، پيش كشور و مردم
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 دور بـراي  فرصـتي  بـه  را نـشيني  عقب اندك اين مناسب فرصت در و داد خواهد نشان نرمش اندكي ظاهر به كرد مي فكر

  .بلعيد خواهد يكجا را شده مهيا آنچه همه و كرد خواهد طعمه روي به خيز

 او نزديكـان  از ،روحـاني  حـسن  جيـب  به آن حاصل تا شد موجي خود انتخابات پروسه از رفسنجاني صداي و سر پر حذف

 امنهخ علي شعاع در را خود كلي نظر از و سايه كاربدستان از و پرده پشت امنيتي مقامهاي از روحاني حسن هرچند .بريزد

 بـين  صـندوق  و جهـاني  بانـك  فرمايشات ادامه بايد كه دولتي براي ،اجرايي تيم و برنامه نظر از اما ،داند مي او مطيع و اي

 هرچنـد  فقيـه،  واليـت  رژيـم  در قدرت قطب دو بين فاصل حد اين .است متمايل رفسنجاني به برد، پيش به را پول المللي

  .ندارد نيز شده باعث او نابخردانه سياستهاي كه وضعيتي از عبور براي ديگري چاره اما نيست، اي خامنه دلخواه

  

   آراي باطله با  مطلقكسب اكثريت

 يسري"   را روحاني حسن همصدا ،فقيه واليت رژيم درفش و داغ دستگاه تبليغاتي بوقهاي و نشين خارج تبليغاتي بنگاههاي

 .بدهند شنوندگان و بينندگان خورد به را موضوع اين تا كردند شتال آن تكرار با و دادند لقب "ايران مردم منتخب جمهور

 يسريـ  بـراي  كـافي  نصاب حد نامزدها از يك هيچ كه شد مشخص انتخابات آرا شمارش پايان در كه است اين واقعيت اما

 .بـود  كـار  ينهمـ  براي جويي چاره دليل به آرا نتيجه اعالم در ساعته چندين تاخير .است نياورده دسته  ب را شدن جمهور

 چـالش  يـك  انتخابـات  كـه  بـود  گفتـه  بارها او .است اي خامنه علي بزرگ كابوسهاي از يكي دوم دور به انتخابات كشاندن

 به رايزني ساعتها از پس كار چاره براي بنابراين .بود كرده اعالم بلند صداي با آن از را خود ترس و است رژيم براي امنيتي

 وزارت  انتخابات دفتر مديركل دليل همين به .كنند تقسيم كانديداهاي بين نسبت به را باطله يآرا كه رسند مي نتيجه اين

  ".آيند مي حساب به نيز باطله آراي ،كانديدا هر آراي درصد محاسبه در": گويد مي كشور

 آراي زوجـ  كـه  اسـت  آرايـي  باطلـه،  آراي از بخـشي ": گويد مي نگهبان شوراي حقوقدان عضو ،اميري حسينعلي همچنين

 و باطلـه  كـه  بخـشي  مـا  ،بخـش  دو ايـن  از .شـود    نمي محسوب ماخوذه آراي جزو هم بخشي و شود   مي محسوب ماخوذه

 تعيـين  كننـدگان   شـركت  مطلق اكثريت راي با جمهور  رييس نهايت، در و كنيم  مي صحيح آراي عالوه به است را  ماخوذه

  ". شودمي

 در و ندارنـد  آن به اعتقادي اما اند كرده شركت انتخابات مضحكه در دليلي هر به كه شهروندان از تعداد آن ،حساب اين با

 را آنـان  راي افـالس،  علت به فقيه واليت رژيم اند، نوشته را خود دلخواه هاي شعار يا رژيم پايوران به ناسزا راي هاي برگه

 و ميليـون  يـك  آرا اين تعداد رژيم كشور وزارت آمار بنابر .است كرده واريز دلخواه كانديداي حساب به و كرده محاسبه نيز

 اينكه شناسايي براي نهادي و مرجع كدام حال .باشد مي ماخوذه آرا كل درصد 63/3 با برابر كه است عدد 756 و هزار 82

 كه  گفت هاينگون شود مي اما ،نيست معلوم ما بر كرده، آنها تقسيم به اقدام و است رژيم كانديداي كدام برازنده ناسزايي چه

 بـه  اسـت  شـده  موفق او اش، حساب به شهروندان ناسزاهاي كردن واريز با و بود نرسيده نصاب حد به روحاني حسن آراي

 رياسـت  كرسـي  تـصرف  به موفق شهروندان ناسزاهاي بدون روحاني حسن ،ديگر زبان به .شود نايل جمهوري رياست مقام

  .نبود جمهوري

 گرفته  كاره ب  را  خود  تالش و سعي كه آناني همه و اي خامنه علي رژيم كنندگان بزك و اپادوه هوارهاي و داد همه با يعني

 بـه  شـهروندان  ناسـزاهاي  حـاوي  باطلـه  آراي واريز و تقلب با روحاني حسن باز برهانند، 88 مرگبار ضربه شر از را او تا اند

 آراي دنيـا  كجـاي  !دهـد  نشان دارد سراغ سيك اگر تر واضح و تر آشكار اين از تقلب .است رسيده جمهوري رياست كرسي

 حـساب  بـه  و كرده محاسبه صحيح را شده نوشته آنان روي بر كانديداها اسامي جره  ب ديگري موضوع يا و شعار كه باطله،

 كـه  رسـيده  افـالس  از درجـه  آن به ،اي خامنه علي ،زمين روي بر خدا نماينده رژيم اينكه مگر كنند؟ مي واريز كانديداها
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 اصـلح  كانديداي حساب به و شمرده خود تاييد نشانه را آنها شرمانه بي و كند جان نوش را شهروندان ناسزاهاي باشد رناچا

 و   كف به دهان بياورندانتخابات بودن نقص بي مورد در مي خواهد دلشان هر چقدر رژيم بوقچيهاي حال .كند واريز خويش

  .سازند برآورده ،خود بازي شامورتي سيستم ترميم براي را اي خامنه نياز تا نمايند تالش

  

   در بن بست واقعيتترفندي

 ايـن  حـال  .گرفـت  اعتمـاد  راي مجلـس  از آنان اكثريت براي و معرفي را خود "اميد و تدبير دولت" روحاني حسن اينگونه

 انتخابـات  ديـده  آسـيب  سيـستم  ترميم ،راه ابتداي در كه دارد اين از بهتر تدبيري چه شهروندان ناسزاهاي به متكي دولت

 جنـبش  در كـشور  جوانـان  نازنين آنچه .است لحاف همين سر بر جنجالها و جار از بسياري ؟باشد داشته دستور در را رژيم

 و "كارشـناس " نـام  به پراكني دروغ دستگاههاي در نشسته شرماني بي كردند، ثابت جهانيان به خود خون نثار با 88 سال

 او سـركوب  سيـستم  و اي خامنه علي دستان از را سهرابها و نداها خون كنند مي تالش اينان .كنند مي پايمال "تحليلگر"

 يك  هياهوي در را برسد جهانيان گوش به صدايشان تا دادند جان و دندايستا گلوله برابر در كه جواناني فرياد اينان .بشويند

 60 دهـه  در كـه  همانگونه .بسازند پشته آنان كشته از بتواند همچنان درفش و داغ سيستم تا كنند مي گم بازي شامورتي

  .چرخاندند ديگرسمت  به را سرهاي جهاني عمومي افكار چشم به پاشيدن خاك با اينان و كردند آنان

  

 گـم  انتخاباتي جنجال و جار در را مردم دادخواهي صداي كه شوند موفق شرمان بي اين كه بگيريم براين را فرض يدبگذار

 كرده وارد كشور به نژاد احمدي او خانگي پادوي و اي خامنه علي برباد ده خانمان سياستهاي كه آسيبهايي اب آنوقت كنند،

  كنند؟ مي چه اند

 پاره كاغذ همان تاثير اكنون .است "كاغذپاره" المللي بين نهادهاي و ملل سازمان هاي قطعنامه كه اند زده نعره سالها اينها

  كنند؟ مي چه خطرناك شدت به وضعيت اين با .است كشانده سقوط ازيريسر به را كشور و شده مشخص ها

  كند؟ مي دوا را دردي اي خامنه علي رژيم براي گذاشتن گرو ريش و كردن البه و عجز و نوشتن نامه يعني

 كـن مم فقيـه  واليت رژيم توسط المللي بين فريب و حقه چرخه به گردش درآوردن دوباره    براي روحاني حسن تدبير يعني

  است؟

 اي خامنـه  علـي  آن فقيـه  ولـي  و اسـالمي  جمهوري رژيم كه كنند متقاعد را جهاني جامعه ديگر بار توانند مي اينها يعني

 و  بفريبند را آنها توانند مي ديگر بار كنند مي فكر يعني است؟ وفادار دهند، مي مجامع آن در كه قرارهايي و قول به نسبت

 رژيـم  بـراي  عراق عليه آمريكا جنگ  كه چنانآن .شود فرجي شايد ستون آن به ستون اين از تا بخرند وقت خود رژيم براي

  ؟شد

 هـاي  كابينـه  تـرين  امنيتـي  از يكـي  آن نـاظران  و رژيم اندركاران دست خود گفته به كه كابينه اين رسد مي نظر به بعيد

 به مشكوك جهاني جامعه و المللي بين نظر از كه كساني .كند جلب را جهاني جامعه مثبت نظر بتواند است، رژيم تاكنوني

 در پـا  يـك  كه آناني هستند، و دسيسه  هتوطي و كشور ديگر امور در دخالت و كشتار و قتل و امنيتي هاي پروژه در دخالت

 بردپيـش  براي سري ماموريتهاي در يا بودند گر شكنجه و بازجو يا سالها و اطالعات وزارت در پا يك و دارند پاسداران سپاه

 بـا  توانند مي آيا اند، شده كشور صاحب و گرفته چنگ در را بازرگاني و اقتصادي بنگاههاي اكنون و رژيم، مردمي ضد امور

 تكميـل  را خود اتمي بمب ساخت پروژه بتواند رژيم تا كنند سرگرم را جهاني جامعه و المللي بين نهادهاي ،نيرنگ و حيله

  كند؟
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 به  روحاني  حسن دولت سوي از جهاني جامعه به فروختن براي اسالمي جمهوري نامه ب اي عجوزه دوزك و بزك به اميد آيا

  رسد؟ مي جايي

  

  استراتژي مامور امنيتي در وزارت كار چيست؟

 ببينـيم  تـا  كنيم سردستي بررسي را يكي وزارت پستهاي براي روحاني توسط شده معرفي نامزدهاي همه ميان از بگذاريد

  .است رانده صحنه روي به رژيم عمر كردن طوالني به "اميد و دولت" رتدبي براي را كسي چه

 سـالها  ربيعـي  علي .است پاسداران سپاه و اطالعات وزارت بنام سردمداران و بازجوها از يكي "عماد" به معروف ربيعي علي

 سـردمداران  از يكـي  ،ژيـم ر بـه  وابـسته  "كارگر خانه" در و بوده اطالعاتي كار و هتوطي مشغول كشور كارگري نهادهاي در

 بـه  و بوده فعال اطالعاتي ديگر نهادهاي در همزمان او .است بوده آنان سركوبي و كارگري شكلهايپرونده سازي و پيگرد ت    

 در سـپاه  اطالعـات  ولمـسو  گـاه  و شمالي استانهاي در سپاه اطالعات ولمسو گاه ،خودش توسط شده منتشر كارنامه گواه

  نيـز  مدتي و بوده ملي امنيت عالي شوراي دبيرخانه مسوول زماني  همچنين ربيعي علي .است ودهب شرقي آذربايجان استان

 سياستگذاري كميته رياست و دبيرخانه اجرايي مسوول روحاني، حسن توسط ملي امنيت عالي شوراي دبير تصدي زمان در

 وزيـر  معـاون  ، بـدنام  مشاغل اين قبل از    او .ه است بود دار عهده را ملي امنيت عالي شوراي داخلي امنيت كميته و تبليغات

 بـوده   وقـت  جمهـور  يسري مشاور و " كارگر خانه" مركزي شوراي عضو همزمان و بوده شهري ري وزارت دوره در اطالعات

 اصـالح " بـه  موسـوم  جنـاح  در خـود  همتايـان  همچـون  اسالمي جمهوري پيشه جنايت رژيم  ي چهره هزار آدم اين .است

 را كـسي  چنين روحاني حسن حال .دارد كارنامه در نيز را "كارگر و كار" روزنامه وليمسو مدير و زيامتيا صاحب ،"طلبان

 وارد بايـد  اكنون و گرفته اعتماد راي مجلس از ربيعي .است آورده خود كابينه به اجتماعي رفاه و تعاون كار، وزير عنوان به

 و كـرده  مبارزه "كارگر خانه" نفع به آنان مستقل تشكلهاي عليه و كرده هتوطي كارگران منافع عليه سالها كه او .شود عمل

 روزانـه  كه كساني براي تا است بلد ديگري كار چه دسيسه چيني  و سركوب جز به ،بوده رژيم كار عالي شوراي عضو سالها

  ؟دهد انجام اند، تالش در سختي به نان اي لقمه براي

 روي  دولتي  ،مردم دوباره اعتماد جلب و تدبير يك با تا داشتيم نياز": گويد مي خبرنگاران با خود خبري نشست اولين در او

  ".كند طي را رو پيش خطرناك پيچهاي خوبي به بتواند كه بيايد كار

 وردسـت  نظـام  مصلحت تشخيص مجمع استراتژيك تحقيقات مركز در سالها و است اطالعاتي كاركشته فرد يك كه ربيعي

 انگشت روحاني حسن توسط "مردم دوباره اعتماد جلب" روي بر و مطلب اصل سر رود يم راست يك بوده، روحاني حسن

 كـه  موضوعي .است فقيه واليت رژيم به مردم اعتماد عدم گوياي اشاره اين خود .داند مي دولت اين تدبير آنرا و گذارد مي

 چگونه، حال .كند ترميم را آن ،تواند مي كه آنجا تا دارد تالش گويد مي او و كند مي هويدا  بيشتر را رژيم مشروعيت عدم

   .شود مي مشخص بهتر ادامه در

 حـوزه  و دارم كامـل  آشـنايي  وزارتخانه اين كار حوزه به": گويد مي شده برگزيده آن وزارت به كه اي وزارتخانه مورد در او

 ايـن  .بـود  موضـوعات  و زهحـو  همين نيز دانشگاه و نظام مصلحت تشخيص مجمع استراتژيك تحقيقات مركز در مطالعاتم

 اسـتراتژيك  وزيـر  يك نيازمند حوزه اين كنم مي فكر و خواهد نمي اجتماعي و اقتصادي كار، بهداشت، وزير يك وزارتخانه

  ".است

 كـار  قبـل  از مـورد  ايـن  در كـه  گويـد  مـي  و كند مي اشاره كرده مي كار كه جايي بودن سايه دولت بر صراحت به ربيعي

 علت به كه كشور صنعت بيمار تن او دليل همين به .است كرده رصد و داشته نظر تحت را آن امور همه و كرده تحقيقاتي

 ايـن  كـه  دارد ادعـا  و كنـد  مـي  رهـا  درمانارايه   بدون را شده كامل ورشكسته تقريبن او پادوي و اي خامنه غلط سياست



 ٢٠

 كارخانـه  و كارگران سفره اسفبار وضعيت در و كارگري جامعه در چيزي چه .است "استراتژيك وزير" يك نيازمند وضعيت

 چنـين  را خـود  كـه  بينـد  مي "استراتژيك" را آن ربيعي علي كه است موجود توليد ورشكسته اقتصاد و تعطيل نيمه هاي

  كند؟ مي معرفي كسي

  

 را رژيم پايوران كرده، گره مشتهاي و خالي هاي سفره از ترس كه رسيده جاييه  ب كار در واقع  اينكه يا كند مي اغراق  يا او

 كنـد  مي فكر او كه دارد زياني چه رژيم براي آهنين مشت با سركوب استراتژي مگر .است انداخته جديد استراتژي فكر به

 عامـل  ؟گيرد كاره  ب بتواند كه شناسد مي چماق جزه  ب ديگري استراتژي چه او صورت اين در ؟كرد نظر تجديد آن در بايد

 كجـا  بـه  را شكـسته  كـشتي  ايـن  تا زده تكيه وزارت كرسي بر اكنون مختلف، نهادهاي در رژيم كارگري ضد شده شناخته

 كاركـشتگان  و دانهااقتصاد همه كه اصولي چاره بجز روست، پيش در كه سهمگيني وفانت در شود مي مگر ؟كند راهنمايي

 ربيعـي  علـي  كـه  باشـد  داشته وجود ريديگ چاره راه اند، داده هشدار بارها و بارها و هستند آن شاهد كه پيراموني جوامع

 ربيعـي  علـي  امثال .نيست و نبوده رژيم گوي گنده و متوهم موجود تنها نژاد احمدي به ظاهر   است؟ آن به رسيدن مدعي

 ديگـر  كـه  مزدبگيرانـي  و كـارگري  مستاصل جامعه ضرب زير از رژيم روزه چند بردن در بجز و ندارند او از كمي دست نيز

  .دنندار ديگري كار رسد، نمي هم دهنشان به دستشان امروز

 سود ده  صنايع سمت به زيانده صنايع از بايد و دارم مفصلي برنامه شستا براي": گويد مي خبري نشست اين در ادامه در او

  ".كنيم حركت بورس سمت به بايد همچنين .برويم

 احمـدي  دوره در كـه  را كشور هاي مالي بنگاه ترين ثروتمند از يكي او .است اجتماعي تامين گذاري سرمايه شركت شستا،

 بـا  .بكشاند بورس سوي به را شركت اين بايد كه دارد ادعا ربيعي .است گرفته هدف را شده غارت شدت به او از قبل و نژاد

 شـته انبا را بسياري جيبهاي و شده بورس بند و زد پر بازار وارد كشور  شركتهاي ترين ثروتمند از يكي ديگر بار حساب اين

 زيان شركتهاي ،بورس در شستا كارگزاران ؛زد حدس شود مي را كار اين هدف خوبيه  ب او هاي گفته لفافه در .كرد خواهد

 روزها  اين كه است اين .زنند مي جيب به گزافي مبلغ راه اين از و كنند مي معامله بنگاه اين براي قيمت برابر چند به را ده

 هـر  بـه  يا و نشود پرداخت كشور جاري هاي بيمه اگر و است وابسته جاري دريافت به تنها اجتماعي تامين شود مي گفته

 تا  ماند  منتظر بايد حال اين با .بود نخواهد ماهيانه مستمريهاي و حقوق پرداخت به قادر سازمان اين بيفتد، تعويق به دليلي

 چنتـه  در اي معجـره  امـا  كنـد  مي كور او دهامامزا كه گردد مشخص تا شود عمل وارد اطالعاتي نهادهاي كن كارچاق اين

  .داشت نخواهد

 و پيگـرد  مـشغول  سـالها  و دارد وسـيعي  اطالعـات  كشور اصناف ديگر و كارگران صنفي تشكلهاي مورد در كه ربيعي علي

 سياسا قانون چارچوب در حتما بايد صنفي تشكلهاي": گويد مي تشكلها اين مورد در سووالي پاسخ در ،هبود آنها سركوبي

 مـي  مجـوز  من وزارتخانه از ،باشد فقيه واليت و ارزشها نظام، به معتقد تشكلي هر اگر .دنكن فعاليت كشور سياسي نظام و

  ".گيرد

 نگـاه  بودن عقايدي تفتيش به گفته اين در او .آيد نمي بر عيار تمام اطالعاتي يك جزه  ب كسي از اطالعاتي كاملن نگاه اين

 چنينتحقق   .كند مي اعالم "فقيه واليت و ارزشها نظام، به اعتقاد" را صنفي تشكلهاي اليتفع شرط و كند مي اصرار خود

 پيداست ناگفته و نيست پذير امكان صنفي تشكل يك اندركاران دست و اعضا كليه از عقايد تفتيش  از طريق  جزه  ب چيزي

 واليـت  بـه  اعتقـاد  عـدم   دليـل  به را آنها و كرد منحلممنوع و    را صنفي تشكلهاي شود مي اي بهانه هر و دليلي هر به كه

 نيست فقيه ولي نظارت تحت دستگاه و نگهبان شوراي تنها اين به ظاهر   .داد قرار پيگرد مورد رژيم ارزشهاي يا نظام فقيه،

 و كلـي  شـيوه  يـك  برخـورد  ايـن  گويا .كند مي استفاده ديگران جلوگيري از حضور و فعاليت       براي هاي بهانه چنين از كه
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 نـام  تحـت  آن قدرتمنـد  و جـدي  كـارگيري ه  بـ  تصميم ربيعي علي اكنون كه است اطالعاتي دستگاههاي در شده ادينهنه

 اصـالح " به نزديك و منتقد ظاهر به وزير يك كه اي خامنه علي براي باالتر اين از تدبيري چه .دارد "اميد و تدبير دولت"

   .است آن گيري كاره ب مدعي اكنون بوده، فعال موسوي ميرحسين ستاد در كه "طلبان

  

 در آنچـه  از بخشي از پرده كه حال .دانستند مي آن گفتمان مجري و 88 جنبش رهبر را خود كه بودند افرادي چنين اين

 علـي  قمـاش  از چيـزي  موسـوي  ميرحسين اطرافيان كه شود مي مشخص رود، مي كنار بود پنهان ببند و بگير حجاب زير

 مورد در همچنين او .كرد خواهند دفاع بودند، آنها رهبري مدعي كه اجتماعي و صنفي تشكلهاي از اينگونه كه بودند ربعي

 ايـن  در و هـستند  كـار  نيروهاي ،كار و كسب فضاي ديگر سمت يك اينكه ضمن": گويد مي كار و كسب فضاي و كارگران

 مـورد  ايـن  در مـن  كـه  اسـت  كـار  و بكس فضاي بهبود مانع كارگران اخراج حق نداشتن گويند مي نيز كارفرمايان حالت

  ".كنم نمي پيشداوري

 از دانـد،  مـي  كـار  نيـروي  را كـار  و كـسب  فـضاي  سمت يك تنها و گويد مي غيب بسته چشم اطالعاتي »عماد« اينكه از

 اقتـصاد  در كـار  و كـسب  جهـاني،  ليبراليـسم  - ونـ  جريـان  پـادو  عقيده به و ظاهربه   .است "اميد و تدبير دولت" معجزات

 يعنـي  ارزش كننـدگان  توليـد  و شده نما خواب او چگونه .شود مي حاصل مجازي بازارهاي قمارهاي و بورس در ينوييكاز

 نيـز  كـار  قـانون  اصالح براي وزيري چنين حال .دارد حرف جاي خود دانسته، كار و كسب فضا پاي يك را "كار نيروهاي"

 نهادهـاي  و سـپاه  عمـده  طـور  بـه  كـشور  در اكنـون  كه كارفرمايان مزاحم كه را كار قانون مشكالت از يكي او .دارد برنامه

 كـه  پيداست ناگفته .است آنان كار و كسب فضاي بهبود مانع كه داند مي "كارگران اخراج حق نداشتن" ،هستند اطالعاتي

 چگونـه  ابحـس  ايـن  بـا  حـال  .كرد خواهد تر آسان را كارگران اخراج شرايط روحاني حسن "اميد و تدبير دولت" كار وزير

 كـارگران  حقـوقي  بي و كار بازار در خصوصي شركتهاي باز دست و كمتر حقوق شايد شد؟ خواهد بهتر كار و كسب اوضاع

 و صـنفي  تـشكلهاي  مـورد  در وزيـر  آقـاي  عقايـدي  تفتـيش  نظراتاين راه حل، دليل      .كند زبا كارفرمايان از گرهي بتواند

  .كند باز را كشور ورشكسته توليد كور گره و دهد سامان و سر را توليد خواهد مي اينگونه او.  هم بازگو مي كندرا اجتماعي

  

  ...در انتها

 كـه  دولتـي  ؛است روحاني حسن امنيتي كاملن دولت وزراي از يكي نظريات و سوابق ،مشخصات از كوچكي بخش تنها اين

 اسـت  گـاهي  گره از عبور و وقت خريد به اميدش و آن فقيه ولي و رژيم مخدوش چهره بازسازي تنها كشور براي تدبيرش

  .است آن باني و باعث رژيم فقيه ولي و رهبر نابخردانه سياستهاي كه

 سياستي  چنين عواقب پاسخگوي بايد سينه چاك داده اند، انتخاباتي چنان آن و دولتي چنين براي اكنون هم تا كساني كه

 زمـاني  دير .پرداختند مي حاشا به بعد و دادند مي انجام را ودخ خائنانه عمل ،گوناگون علل به كه زماني آن گذشت .باشند

  .دارند قرار پرسشگر و منتقد هاي نگاه رس تير در آن پشت شدگان پنهان و نيست بلند حاشا ديوار ديگر كه است

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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  ي از نگاه خامنه ابي نجريجماعت غ
   سامعيمهد

   

 مجلـس،  نـدگان ي نماي و لومپن بازي پس از چهار روز كشاكش همراه با عربده كش  1392 مرداد   24 روز پنجشنبه    سرانجام

 ي بـه خـاطر برخـ      گـر ي تن د  3 اعتماد گرفته و     ي توانستند از مجلس ارتجاع را     ي حسن روحان  ي نهاد شي پ ي تن از وزرا   15

 ي كردن امثال نجف   ري توانسته است با خوار و حق      ي رسد خامنه ا   يمبه نظر   .  كردند افتيا با فتنه گران كارت قرمز در      تماسه

 ريـ  با مي قبول همكاري پرداخت و حتهي فقي از ولدي و تمجفي به تعري و به شكل مبتذل    دي مردم را فتنه نام    يزشهايكه خ 

 ي رفـسنجان يشـم  وابسته بـه ها    اني گام در جهت مهار جر     كيم كرد،    از مقام معظم اعال    تي را به خاطر تبع    ي موسو نيحس

 يازهـا ي تن داده و به فشار ن      يني قصد ندارد به شكست و عقب نش       »ياسيحماسه س « در سال    يالبد خامنه ا  . برداشته است 

 مـذاكرات   ي مجلس تمـام   سيي كه به قول ر    ي خامنه ا  يمساله اصل .  شود مي انباشت شده تسل   يگوناگون و انبوه خواسته ها    

 داند  يمقام معظم م  .  شده نبود  ي آن فرد معرف   اي ني رد ا  اي و   ديي كرده، تا  ي م دنبال اعتماد را لحظه به لحظه       يمربوط به را  

 بلكـه سـهل     ستيـ  در راس آن قرار گرفته، مجلس ترسو و ناتوان تنها ابزار ن            ي كه اكنون حسن روحان    ياني مهار جر  يكه برا 

 ي خامنـه ا   يمـساله اصـل   . ت كرده است  ي بو و خاص   ي ب ي نژاد آن را به اندازه كاف      يه احمد  است ك  ي مجلس ني ابزار هم  نيتر

 اعتماد، ي رااني در جري تواب سازيمنيدستگاه اهر.  كندياو را رها نم» فتنه« است كه كابوس ني مردم است و چنزشيخ

 بـه  ي بـرا  »يجلـسات خـصوص   «فتنـه و    » نسرا« به   ياشاره خامنه ا  .  را نشانه گرفته است    ي توده ا  امي ق كي ي بار تمام  نيا

 تيـ  خواهد در ذهن   ي م يخامنه ا .  كننده است  امي ق ي توده ها  ي روان شناس  ريي تغ قياز طر »  فتنه اصحاب«ندامت كشاندن   

 6 كـشنبه ي در روز هيـ  فقيول.  را حك كند   زشي بودن خ  هودهي و ب  مي او را به سخره گرفتند، گفتمان تسل       تهي كه اتور  يمردم

 مواجهـه بـا   ي برا88 تقلب در انتخابات     اني مدع ليچرا و به چه دل    « : گفت يجي بس اني از دانشجو  ي با تعداد  ارديمرداد در د  

 كه قابل پاسـخ دادن      ي بلكه به شكل   ي سؤال را نه در مجامع عموم      نيبارها و بارها ا   ..... ؟! كردند ي اردوكش ابانهايمسأله، به خ  

 رخ نداده ي تقلبنديگو ي ميدر جلسات خصوص....كنند؟ ي نميا عذرخواه چردهند، ي پس چرا جواب نمم،يا باشد مطرح كرده

 و  ي آن حوادث تلخ، مـسأله اصـل       يدر بررس ....د؟ي و به لبه پرتگاه برد     دي كرد عاتيبود، پس به چه علت كشور را دچار آن ضا         

 اسـت كـه در مقابـل        يمـاعت ج] ي مرگ بر خامنـه ا     كتاتور،ي مرگ بر د   ديبخوان [ي  بانهيرنجي و رفتار غ   يشكن  عمده، قانون   

  .»لطمه و ضربه و خسارت وارد آوردند] ي خامنه اتي به والديبخوان [زي عزراني اه و بستادندي قانون اانيجر

 هستند، به گـزارش روز  زي عزي خامنه اي برازاني تا چه مراني كه كشور و مردم ا     ني جمله معترضه در مورد ا     كي عنوان   به

 هزار تن 241 از شي، ب80در دهه «:ي قانون ي سازمان پزشك ي كنم كه بر اساس آمارها     يتناد م  اس سناي مرداد ا  24پنجشنبه  

 يهاي هوا و ناهنجار   ي از آلودگ  ي ناش ياز اضافه كردن آمار تلفات انسان     . »اند    ه جان خود را از دست داد      يدر تصادفات رانندگ  

  . كنمي صرف نظر مادي همچون اعتيرو به گسترش اجتماع

   

لطمه و ضـربه و خـسارت        «ي خامنه ا  »زي عز رانيا« به   بانهي نج ري و با رفتار غ    ياباني خ ي با اردوكش  يونير ابعاد مل   د يجماعت

 و ندامت ندارند و بـرعكس در هـر         مي قصد تسل  انهي وحش يهاي همه سركوبگر  رغمي جماعت تا كنون و عل     نيا. كرده اند » وارد

 جماعـت كـه     نيـ  ا يبـرا .  كند ي تكرار م  »ي مرگ بر خامنه ا    كتاتور،ي بر د  مرگ« را با شعار     »بانهي نج ريغ«فرصت آن رفتار    

.  شـود ي گـرم نمـ  شانيـ  براي با آنان برخورد كرده مسلم است كه از مجلس ارتجاع آبزي آمني بارها با كلمات توه   يخامنه ا 

  اتي چرنـد  بيـ  كـه فر   ي فرد ني گفت اول  ديبه جرعت با  .  دهد ي نم بي را فر  ي هم كس  يعتمداري شر ني حس يهايخوش رقص 

  . خورد، خود مقام معظم استيرا نم» ! جنازه فتنهيخاكسپار« بر ي مبنيعتمداري شرنيحس
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 از ابـت يبـه ن » ! جنـازه فتنـه  يخاكـسپار « با عنـوان   ادداشتي كي ي مرداد ط  26 در شماره روز شنبه      يعتمداري شز نيحس

 كـه  يشنهاديـ  پريـ  چنـد وز يتمـام «: نوشتيحان رونهي كابي تن از اعضا15 اعتماد مجلس به ي رافي و در توص  يخامنه ا 

 ضمن انكار -  كه بدون استثناءشود ي مديتأك- بدون استثناء ند بود88 يليي اسرا-ييكاي از فتنه آمرتيمتهم به حضور و حما

  بعـضاً همـراه بـا      - تيـ  و انزجار كردنـد و بـا قاطع        ي شده اعالم دور   ادي يليي اسرا -ييكاي خود، از فتنه آمر    تيحضور و حما  

 و ني تر اهي در س88 يليي اسرا-ييكايفتنه آمر ... اسالم و انقالب و نظام دانستند      رهي از دا  روني پلشت را ب   ي آن ماجرا  -سوگند

 تواند   ي و رابطه با سران و اصحاب فتنه م        وندي نشانه از پ   ني مرز و بوم دفن شده تا آنجا كه كمتر         ني ا خي نقطه تار  ني تر  بدنام

 بـا آنـان   ي كه بـه همراهـ  ي داشته باشد و معدود افراد  يرا در پ  ]  و دار و دسته اش     هي فق ي ول ديانبخو[نفرت و انزجار مردم     

 يليي اسـرا  -ييكـا ي خود را در اعـالم برائـت از سـران رسـوا و اصـحاب بـدنام آن فتنـه آمر                     ي خوشنام ز،ي بودند ن  شدهمتهم  

 جـه ي قبل از انتخابات، نتيوش كردن نوشته ها با فراميعتمداري شرني كند تا حس   ي م جابي ا هي فق يمصلحت ول . »دانند يم

 هـان ي پر دروغ در ك اداشتي ني كه ا  يدر همان روز  . » است بوده انتخابات   ي قطع روزي پ ييگرا  گفتمان اصول « كند كه    يريگ

 تي وضعيزدي حوزه و شاگرد تواب شده مصباح ي استاد سطوح عالان،ي منتشر شد، حجت االسالم محسن غرويعتمداريشر

 و همفكـران    يعتمداري شـر  ي و به خـصوص شـخص آقـا        ي فكر في ط ني كه ا  دي آ يبه نظر م  «: دهد ي م حيونه توض  گ نيرا ا 

 ني ايمن برا...   دادن به همفكران خودشان استي تسلي كنند كه براي را مطرح مي و مطالبي سخناني گاهشان،ي ايوتندر

 ي خبـر  تيسا(» .نمي ب ي را در واقع شكست خورده م      انهي ا گري و د  ستمي قائل ن  يگاهي وزن و جا   يليخ] يداريجبهه پا [افراد  

  )1392 مرداد 26 شنبه ك،يت

   

 ي محـدود نمـ    يداري جبهه پا  اي و   يعتمداري شر ني داند، به امثال حس    ي آنان را شكست خورده م     اني كه محسن غرو   يافراد

 ريـ  آنان را جماعـت غ     يه ا  كه خامن  راني مردم ا  ي موضوع برا  ني شود و هم   ي آقا ختم م   تي شكست به ب   ني راه ا  ريمس. شود

.  دهـد  ي در مورد رشد سكوالرها هشدار مـ       ي خامنه ا  هيي قضا وه ق سيي است كه ر   ني هم يبرا.   دارد تي داند اهم  ي م بينج

 شـدن   زهي اصالحات قائل به سكوالر    اني و در جر   88 كه اهل فتنه سال      ي كسان ري مدت اخ  نيدر ا «:دي گو ي م يجاني الر يآمل

 خورده اسـت و بـه   ما جانشان گري افعيي اند و گو  تافتند دوباره سر برآورده يرا بر نم) ره(امام  بودند و راه استيكشور و س 

  )1392 مرداد 2 رنا،يا. (»اند جنبش افتاده 

 كند ي ابلهانه فكر ميعتمداري شرني كه حسي فتنه اني كرده، همشاني را پريجاني الري كه خواب آملي جنبشني همحرف

 مـرگ بـر     كتـاتور، ي روشن است؛ مرگ بر د     اري بس ب،ي نا نج  ي جماعت به گفته خامنه ا     نيرده و هم  جسد آن را به خاك سپ     

  .ي زنده باد آزاد،يخامنه ا
  

  هر روز فراسوي خبر را در سايتهاي ايران نبرد و جنگ خبر بخوانيد

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

  
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
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  داري سرمايه نظام بحرانهاي از ناپذير جدايي بخش محيطي زيست بحران
  آناهيتا اردوان

  

ه  بـ  آن ترين بحرانهـاي تـاريخ       پيچيدهاني دوم يكي از وسيع ترين و        بحران اخيرِ نظام سرمايه داري كه از بعد از جنگ جه          

 تحت تاثير طور گسترده ايه جتماعي را باقتصادي و اكنش و واكنشهاي  جهاني سازي سرمايه تمام در عصرشمار مي آيد، 

   .گرفته استخود 

ـ      اگرچه ه  سيـستم سـرمايه داري همـواره ب

سـت   ا دليل ماهيت متناقض خود بحران زا     

ــاريخو ــر ت ــويش در سراس ــا   خ ــواره ب  هم

وبرو بـوده كـه     هاي ادواري متعددي ر   بحران

ــه مكانيزم  ــل ب ــا توس ــيوب ــا و ش ــاي ه ه ه

ي و  كينز - وگوناگون اقتصادي كينزي و ن    

ق يطور مقطعي بر آنـان فـا      ه   قادر شده ب   ...

ن كنوني سرمايه داري آنچنان      بحرا اام ،آيد

 حوزه هاي تجاري، مالي و صـنعتي را         تمام

نش افراگرفته كه حتي حاميـان و طرفـدار       

   .در جستجوي رهيافت، به ستوه آمده اند

هاي مالي و اقتـصادي     همه گير شدن بحران   

 هـاي نقالبم سـرمايه داري بـه مـوازات ا        نظا

 و تشديد اعتراضات و خيزشهاي توده اي، بحران زيست محيطي را تحت الـشعاع قـرار داده           "بهار عربي "سياسي موسوم به    

ه گـرم  ي از سرمايه داري در رابطه بـا پديـد   ي در حاليست كه پيش از آغاز بحرانهاي اقتصادي اخير، حتي جناحها            اين .است

هاي ساالنه و يـا     ا در كنفرانس   اكنون، تنه  .اهوي تبليغاتي به راه انداخته بودند     ل زيست محيطي، هي   يشدن زمين و ديگر مسا    

ب و  مخـر آثـار ه آن روبرو مي گردد، پيرامـون گـرم شـدن زمـين،     كه منطقه اي از جهان با پيامدهاي ويران كنند        هنگامي

 محيط زيـست و طبيعـت نـه         سفانه اگرچه موضوعات مربوط به    امت. ي صورت مي پذيرد   يهاي برون رفت از آن، گفتگوها     راه

 بلكـه از نخـستين انگيـزه هـاي شـكل            ،مله ماركس و انگلس قرار داشته      ماركسيست از ج   انديشمندان هتنها در ثقل انديش   

ه كـافي   شمار مي آيد، كنشگران جنبش چپ و سوسياليستي ميهنمان نيز به انداز           ه  گيري اسلوب ديالكتيك ماركسيستي ب    

  . نپرداخته انداين موضوعبه 

  

قوانين مربوط  مباحث"س پيرامون اقتصاد سياسي به نام  كه يكي از نخستين مطالب مارك شده مطرح به ندرت    واقعيت ينا

 -    ماركس در دست نوشته هاي اقتصادي.، بر موضوعات زيست محيطي تمركز داشته است1842 در سال "به سرقت چوب

 چنانچـه    پـس  . اوسـت  هعت زنده است، يعني طبيعت پيكـر      آدمي به طبي  " :روشني ابراز مي دارد   ه   ب 1844فلسفي در سال    

   ". بايد پيوسته با طبيعت گفتگو كند، بخواهد زنده بماندانسان

دهد كه طبيعـت بـا خـود پيونـد       ي جز اين نمي يانسان با طبيعت پيوند دارد، معنا      كه حيات جسماني و معنوي       اين سخن 

از " :اي آينده مـي نويـسد   زمين براي نسلههظت از كرافحاره به لزوم ماركس با اش. اي از طبيعت است دارد، چه آدمي پاره    
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 زمين درست همان قدر نامعقول است كه مالكيـت           اي با شكل اقتصادي برتر، مالكيت خصوصي افراد بر كره            ديدگاه جامعه 

 كـره زمـين    جوامـع موجـود روي هـم نيـز مالـك         حتي كل يك جامعه، يك ملت، يا همه        .خصوصي انساني بر انسان ديگر    

 كنندگان از آنند كه بايد هم چـون پـدران مهربـان، زمـين را در وضـعيتي بهتـر بـه                فقط متصرفان و استفاده    هاآن. نيستند

  ".نسلهاي پس از خود بسپارند

 كه استن  توليد و بازتوليد گازهاي گلخانه اي مانند دي اكسيد كرب      ، كه علت گرم شدن زمين      به اثبات رسيده   در دوران ما  

 گازهاي گلخانه اي با تشكيل اليه اي دور اتمسفر، مـانع  .دوجود مي آي ه   گاز، نفت و زغال سنگ ب      مصرف سوخت فسيلي  از  

 در حالت عادي، تاثير طبيعي فرايند گلخانه اي بـراي اتمـسفر            .رها شدن گرماي خورشيد در فضاي اطراف زمين مي شوند         

ي كه در فـضا منتـشر       يه اي در اتمسفر، گرما     و ديگر گازهاي گلخان     دي اكسيد كربن، متان     با انباشت  را زي ،حياتي مي باشد  

مي شود را به دام مي اندازد و بدينوسيله، تاثير طبيعي فرآيند گلخانه اي همراه با اثر حرارت خورشيد باعث مي شـوند تـا                         

   .زمين براي تمام موجودات از جمله انسان قابل سكني گردد

سـرمايه داري بـا     شـيوه توليـد      بـه دليـل      ، مي باشد  ات زنده  حيات موجود  حافظبيعي  ه اي كه در حالت ط      گلخان هاما پديد 

 در حـال  . گـرم كـرده اسـت   و دماي هوا را بيشتر از حد معمـول  بي رويه از سوختهاي فسيلي، گسترش پيدا كرده   هاستفاد

 باال رفتن سطح آب. ار دارد قرزان خود در بيست ميليون سال اخيرحاضر غلظت دي اكسيد كربن در اتمسفر در باالترين مي

ذوب شـدن    شدن حوادث طبيعي مانند سيل و خشكسالي، گردبـاد،            و شديد  دريا، امواج حرارتي، خرابي محصوالت، بيشتر     

 افـزايش بـيش از حـد گرمـاي     ه آب و هوايي به طور كلي همگي نتيجـ        شديدهاي باير و تغييرات     يخها، افزايش ميزان زمين   

  .ها در اتمسفر باقي بمانندي گلخانه اي قادرند دهه ها و قرنه گازها شايان توجه است ك.زمين است

 بر اساس تحقيقات علمي، . اخير به ثبت رسيده استهعنوان گرمترين سالها در هزاره شش سال نخست قرن بيست و يكم ب

ـ  ميزان  اين   . افزايش يافته است    اخير هفت دهم سانتيگراد    هطور متوسط در ده   ه  گرماي زمين ب   ه نظـر بـي اهميـت       شايد ب

 تـا  1950 قطب شـمال، از سـال    اطراف حييخهاي شمالگان، نوا    سبب شده تا ضخامت    رقم اندك كن همين    ولي ،جلوه كند 

 بر  .د بين برو   از ميشه بعد از قدمتي بيش از ميليونها سال        تا اواسط قرن كنوني براي ه      مي تواند  اين يخها    .نصف شود ن  كنو

افزايش يابد كه در ايـن صـورت          سانتيگراد 6.4 تا   1.1ن، گرماي زمين مي تواند بين       اساس پيش بيني محققان و دانشمندا     

، "اخبار علمـي  " بر اساس تحقيقات اخير مندرج در        . موجودات زميني با شرايط بسيار خطرناكي روبرو خواهد گرديد         حيات

ه، نـون در اتمـسفر انتـشار يافتـ         ميزان دي اكسيد كربني كه تـا ك        ناشي از ي  ي، تغييرات آب و هوا    2013 آگوست   15مورخ  

   . روبرو خواهد ساختفرطج گرماي م با موبخشهاي وسيعي از جهان را در سي سال آينده

  

 .سـت ااز گسترش و توليد گازهاي گلخانه اي كاهش و يا توقف استفاده از سوخت فـسيلي                 جلوگيري   حلِ   از نظر علمي راه   

ـ   را سـوخت گيـاهي     و  باد، آب   مانند ع انرژي طبيعي ديگر   جايگزيني مناب  ،محققان و دانشمندان متعهد و مستقل      جـاي  ه   ب

 ولـي نـه در      ،مي آيـد   اجرا   ه و قابل  بور به نظر بسيار ساد    ز رهيافت م  .مي كنند كرده و   پيشنهاد   انرژي منابع سوخت فسيلي   

 كمپانيهـاي    جانـب  از بلكـه    ،ل مربوط به انسانها از جمله نوع و چگونگي استفاده از انرژي نه توسط آنان              يمسا سيستمي كه 

 عملكرد نظم سرمايه داري نشان از هويت اصلي ضد زيـست محيطـي              . تصميم گيري و تعيين مي شود      فرامليتي و تراستها  

  ريشه هاي اصلي بحران زيست محيطي را مي بايـست در شـيوه             .مناسبات پايداري با طبيعت ندارد     ،در مجموع اش دارد و    

 را مجـددا بـراي      چرخهخرد و يا توليد مي كند و اين         را جهت سود و سرمايه مي        كاال   توليد سرمايه داري جستجو كرد كه     

 دوبـاره  سـرمايه گـذاري   ، زيرا هدف سيستم سرمايه داري، اين دوره تناوبي را هيچ پاياني نيست     .سود بيشتر تكرار مي كند    

ري مجدد، افزايش سرمايه گذا ير مسهااحبان سرمايه باعث مي شود كه آن رقابت بين ص.مازاد سرمايه از چرخه پيشين است
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گـردد، ميـل بـه      ي مانند تـورم متوقـف       يكه با بحرانها    تا زماني   سرمايه داري   توليد . آن را ادامه دهند    گسترشتوليد كاال و    

   . داردتوسعه

اين نيروي محركه در هسته نظم اقتصادي سرمايه داري است كه فشارهاي غيرقابل تحملي را به محيط اطـراف و طبيعـت        

كاهش اين رشـد و  اميد به  رو كه نظام سرمايه داري هميشه انباشت و رشد سرمايه را دنبال مي كند،           از آن  .وارد مي سازد  

ي كـه  ي خـواه كـاال  ،را مـي زنـد  ، حـرف آخـر    سود و انباشت سـرمايه  براي صاحب سرمايه.يا رشد قابل تحمل بيهوده است 

ـ  نباشد و يا اصوال براي انسان و محيط اطراف وي مضر تلقي   باشد يا  خريداري و يا توليد مي شود نياز انسان         .شودبشود يا ن

صورت مداوم ه  بدالري تبليغاتيميليارد  بلكه يك صنعت ،انسان در سيستم سرمايه داري يك مصرف كننده طبيعي نيست    

بـا   متاسفانه مـا  .است هر چه بيشتر كاال  و مصرفخريد ، بقبوالند كه تنها راه خشنودياوبا انديشه اش بازي مي كند تا به      

هاي مالكيت خصوصي  بلكه علم و دانش را نيز به اسب،، صاحبان سرمايه نه تنها ابزار توليدعقالني سر و كار نداريم يمناسبات

 بهره برداري .  زمين و زمان را به آتش خواهند كشيد،دند آن را آزاد كننن را تهديد مي كنند كه اگر بخواهابسته اند و ديگر

 باشـد، اهميـت     "سـود "  اقتصادي  فعاليت يي و زيست محيطي زماني كه هدف نها       ينمو توليد انرژيهاي كارآمد، پاك و مط      

 به ايـن     ولي بهره برداري از آن     ست،وجود داشته ا   دير باز    از ، محيط زيست مضر نباشد    ه حال ي كه ب  ي انرژيها .چنداني ندارد 

   .ي انجام نپذيرفته استطور جده ، ب سودي در بر ندارد سرمايه داريدليل كه براي

  

 نـه    سيـستم سـرمايه داري     ه نيروي محركـ   رو كه  از آن 

ها بلكه توليد و انباشـت      نيازهاي طبيعي و سعادت انسان    

 همواره مبلغ رقابت    اين، بنابر هر چه بيشترِ سرمايه است    

 رقابت آزاد، صاحبان ابزار توليد .آزاد و بي رويه مي باشد

را مجبور مي سازد تا بيشترين سود و انباشت سرمايه را      

 اين روند در زمان بحرانهاي اقتصادي .نصيب خود سازند

 ديگـر،    بـه بيـان    .جريـان مـي يابـد     مراتب خشن تر    ه  ب

 ه كاالها را ب،مصرف كنند و از ديگر سو    متري براي توليد كاالهاي سودآور     ك ه سرماي صاحبان سرمايه مي كوشند تا از يكسو      

 از همين . بحران جان سالم به در برده و حيات خويش را تداوم بخشند      ه تا از مهلك   فروش برسانند ه  در بازار ب  بهاي بيشتري   

ايش ميـزان    سوخت فـسيلي كـه عامـل افـز         صورت بيرحمانه و خشن تري از     ه  رو، سرمايه داران در هنگام ركود اقتصادي ب       

 در همين روند، وابسته ساختنِ تكنولوژي به منابع محدود مانند سوخت فسيلي .، استفاده مي كننداستگازهاي گلخانه اي 

 بحران اقتصادي با سرعت بيـشتري   و در هنگام استدآورد ترسو ، انتشار مي دهند كه از خود گازهاي گلخانه اي    اورانيومو  

   . مي رودبه پيش

 فعاليتهـاي  سـازي هـر چـه بيـشتر      بـه خـصوصي  ، اقتـصادي تيليبراليـس  - سرمايه داري انحصاري با اعمال سياستهاي نو     

بـي  ي، كوچك ساختن نقش دولت، تحميل سياسـتهاي رياضـت كـشي اقتـصادي و                ماقتصادي، حذف امكانات رفاهي عمو    

ي يرانهاي اخيـر، اعمـال چنـين سياسـتها    ل پديد آمدن بح اگرچه يكي از دالي.ل زيست محيطي مي پردازديتوجهي به مسا  

 به شدت از سوي دولتها، شـركتهاي سـرمايه داري و   ، وليكن از آنجا كه با ذات سرمايه داري انحصاري همخواني دارد  ،ستا

   .بازار ترغيب و دنبال مي شود

صادي و تـشديد بحرانهـاي سـاختاري        اقتـ اليتهـاي   ليبراليزه كردن فع   - وه موازات اعمال سياست ن    بحران زيست محيطي ب   

 كارگر، كشاورزان و ديگر گردانهاي زحمتكش جهان را تحت تأثيرات هسرمايه داري، بيش از هر چيز وضعيت معيشتي طبق      
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يزي دليـل خشكـسالي، كمبـود آب، كـاهش حاصـلخ     ه ي بي فشارِ باال رفتن قيمت مواد غذا  . قرار مي دهد    خود هويران كنند 

وفان و سيل همگي بر دوش زحمتكشان و تهيدسـتان          ت زلزله،   در نتيجه  انساني   فجايعي و   يب و هوا  زمين، تغييرات شديد آ   

رم شدن زمين مي باشـد، قـادر اسـت در    ل آن گدر فواصل گوناگون كه يكي از داليخشكسالي و قحطي  .سنگيني مي كند 

   .آينده تشديد گردد و وضعيت معيشتي زحمتكشان را بيش از پيش به مخاطره اندازد

  

 پـيش  ،ي ناپذير از بحرانهاي نظام سرمايه دارييعنوان بخش جداه  بدين ترتيب، مي توان گفت كه بحران زيست محيطي ب         

كه در    تا زماني  . مي طلبد   ماركسيستي هاز اينكه علمي و تكنيكي باشد، سياسي و طبقاتي ست كه بررسي و تحليل از جنب               

 همثابه  و دولتها نيز بگرفتهزار توليد را در اختيار خود جهان، مالكيت اب از جمعيت اندكيجهاني زندگي مي كنيم كه بخش 

ـ  -  نـو  ه حاكم از سياستهاي افسارگسيخت    هابزار اعمال قدرت طبق    ي دفـاع مـي كننـد و حـافظ منـافع سـرمايه داري               ليبرال

 ايـن مهـم،     .سـاخت ي  يـ  از بحران زيـست محيطـي را اجرا        جلوگيري علمي جهت     صرفا ي توان راهكارهاي   نم ،انحصاري اند 

 روم سازي اكثريـت جامعـه از مالكيـت       مستلزم لغو مالكيت خصوصي بورژوازي ست كه شرط اساسي تداوم و حيات آن مح             

   .امكان پذير است) سوسياليستي(ت و تنها با يك انقالب اجتماعي اس

  : استوار استپايهري بر سه مل سيستم سرمايه داماركسيسم به ما مي آموزد كه اساس ضرورت يك انقالب اجتماعي با تكا

   اقتصادي و ژرفش بحرانهاي ساختاري سيستم سرمايه داريههرج و مرج فزايند -1

  اجتماعي كردن تدريجي فرايند توليد -2

   فعال در تحققِ انقالب اجتماعي مي باشدعاملسازماندهي و آگاهي طبقاتي رو به رشد پرولتاريا كه مهمترين  -3

رور زمان همانطور كه ماركس و انگلس در مانيفست          است و به م    در ذات خود ناهمگون   يه داري   ترتيب، سيستم سرما  بدين  

  به خودي خود   وليكن سوسياليسم .  مي شود  "گوركن خويشتن "وجود مي آورد كه     ه  كمونيست اشاره مي كنند، شرايطي ب     

ـ  اقتصادي و بحرانهـاي ادواري رو بـه رشـد سـرماي      -هاي ساختاري  تنها به دليل تناقض    و  بلكـه  ،وجـود نمـي آيـد   ه ه داري ب

اي  تـضاده  .سـت اها از طريـق دگرگـوني اجتمـاعي          اين تناقض  حل اجتناب ناپذيري     كارگر از  ه درك طبق  سوسياليسم پيامد 

 شـرط اساسـي و مهـم تغييـر          ،و تضاد بين كار و سرمايه     است    اين آگاهي   اساسي تكامل  ساختاري نظام سرمايه داري علت    

 صورت نمـي   خودخوديه بيم كه سقوط سيستم سرمايه داري  بايد بپذيرناگزير، راين اساس ب .مي باشد نظام سرمايه داري    

 ماركس و انگلس در همين رابطه در مانيفـست          . و فعاليت پرولتاريا بستگي دارد     ، سازمانيافتگي آگاهي ه بلكه به درج   .پذيرد

 و بـه ويـژه مبـارزه ميـان     رك ميـانجي تـاريخ   محـ ي طبقاتي چونان نيرو   هچهل سال ما بر مبارز    نزديك به    در" :مي گويند 

 ه طبق يياعالم مي كنيم كه رها    به صراحت   كيد كرده ايم و     ااهرم بزرگ انقالب اجتماعي نوين ت     بورژوازي و پرولتاريا چونان     

   ".ميسر است كارگر ه خود طبقيكارگر به نيرو

 از خـود عمد در راستاي پيـشبرد منـافع    به  ه داري    و نهادهاي سرماي   تها در شرايط كنوني كه دول     ،با توجه به توضيحات باال    

 ايجاد يك . نبش سوسياليستي قرار مي گيرد مهمي در برابر جه وظيف،اشاره به بحران زيست محيطي چشم پوشي مي كنند

 داليـل گـرم شـدن زمـين و معـضالت زيـست               عملي و ترويج آگاهي پيرامـون      جنبش ضد بحران زيست محيطي، فعاليت     

ايـن  . تاز اهميت ويژه اي برخوردار اسـ صادي سرمايه داري توسط سوسياليستها  ن با ديگر بحرانهاي اقت    محيطي و ارتباط آ   

 هژمـوني سيـستم      است و به ناكـارا كـردن        طبقه كارگر و تشكيل آلترناتيو سوسياليستي      آگاهيدر راستاي ارتقا    مبارزه اي   

   . ه مي بردسرمايه داري را
  
  



 ٢٨

  ......كارنيروهاي 
  

  چالشھای معلمان در مرداد ماه
  فرنگيس بايقره 

  

 معلمان حقوق پرداخت در اي هفته يك تاخير

 بـه   .داد خبـر  تهـران  جمله از كشور استانهاي برخي در معلمان حقوق پرداخت در  اي  هفته يك تعويق از صنفي فعال يك

 تا حداكثر هميشه معلمان ماهانه حقوق كه حالي در: گفت باره اين در  نژاد  نيك  مرداد ايلنا، محمدرضا   5گزارش روز شنبه    

 هنـوز  مقرر موعد از هفته يك گذشت با كشور استانهاي از تعدادي در ماه تير حقوق شد  مي پرداخت ماه همان   28 الي 27

 .است نشده پرداخت

 ◌ٔ بهانه به: افزود كند  يم اضافه مزدشان به تومان هزار 100 الي 70 كه معلمان شغل العاده فوق جديد حكم به اشاره با وي

 .است  خرداد  27  حكم  اجراي  تاريخ  كه  حالي  در  است افتاده تعويق به معلمان حقوق پرداخت شغل، العاده فوق حكم اجراي

 حقـوق  پرداخـت  در تـاخير  باعـث  حكـم  ايـن  پرداخـت  موعد در داري خزانه و پرورش و آموزش وزارت ميان نظر اختالف

 .است شده معلمان

 خزانـه  امـا  شـود  پرداخت تيرماه حقوق با شغل العاده فوق حكم دارد اصرار پرورش و آموزش وزارت كرد؛ يحنصر  نژاد  نيك

 .است مخالف داري

 معيـشتي  فشار تشديد و اقساط افتادن عقب باعث معلمان حقوق پرداخت در تاخير: داشت اظهار پايان در صنفي فعال اين

 .است شده آنها بر

  

 هاي آموزش و پرورش هزار نفري نيرو200كاهش 

در روز دوشنبه   ، وزير آموزش و پرورش در اجالس روساي آموزش و پرورش سراسر كشور              "ايلنا"به گزارش منبع حكومتي     

نيـروي انـساني در آمـوزش و پـرورش بـه داليـل           ": به برخي از مشكالت اساسي در اين حوزه اشاره كـرد و افـزود              تير   17

شـود و       و همچنين ورود آموزش و پرورش با يك برنامه ريزي دقيقـي انجـام نمـي                گوناگوني به شدت با مشكل مواجه بود      

  ". بعد از ورود از جايگاه خاصي برخوردار نبودندنيروها

 4در ايـن    ": حميدرضا حاجي بابايي با اشاره به اينكه براي رفع اين مشكالت چندين مصوبه در مجلس شكل گرفت افـزود                  

 هـزار نفـر از   200اني از عزت و جايگاه قانوني خـود برخـوردار باشـد، موفـق شـديم              سال ضمن اينكه سعي شد نيروي انس      

 ".نيروهاي آموزش و پرورش را كاهش دهيم

  

 شان نيست   هزار توماني معلمان جوابگوي نيازهاي زندگي500حقوق 

ردم شده است، وضـعيت  اي كه دامنگير م    يك فعال صنفي معلمان با اشاره به شرايط اقتصادي كشور و تورم افسارگسيخته            

 .معيشتي معلمان را نامناسب توصيف كرد

 هزار تومـان    500شود،     يك معلم زماني كه رسمي مي     ":  گفت "ايلنا"محمد تقي فالحي در اين باره به         تير،   22روز شنبه   

 ".اش نيست  گيرد كه قاعدتا اين دستمزد جوابگوي نيازهاي معيشتي  حقوق مي
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 اين مساله سـبب مـي  ":  تصريح كرد، معلمان است پايهم شده از سوي دولت كه دوبرابر حقوق         وي با اشاره به خط فقر اعال      

 ". الزم را نداشته باشندانگيزهشود نيروهاي جوان براي اشتغال در وزارت آموزش و پرورش و فعاليت در كسوت معلمي،  

 سال گذشـته عنـوان      4ي مثبت اجرا شده در       طاليي فرهنگيان را از معدود طرحها      بيمهاين فعال صنفي معلمان در پايان،       

البته نزديـك بـه يكـسال اسـت كـه           .  تكميلي سابق بهتر شده است     بيمه طاليي فرهنگيان در قياس با       بيمه": كرد و افزود  

 ".كند  وزارت آموزش و پرورش، سهم خودش را در اين بيمه به معلمان پرداخت نمي

شود كه نـصف ايـن      طاليي از حقوق معلمان كسر ميبيمه تومان براي  500 هزار و    12 هر ماه مبلغي معادل      ، است گفتني

  .ماه بايد به حساب آنان بازگردانده شود  دو- بعد از يكي) سهم وزارت آموزش و پرورش(مبلغ 

 

 تجمع معلمان پيش دبستاني و شركتي مقابل مجلس

 مقابل مجلـس تجمـع    مرداد 21ز دوشنبه    رو جمعي از معلمان پيش دبستاني و شركتي در اعتراض به وضعيت شغلي خود            

 .كردند

، جمعي از معلمان پيش دبستاني و شركتي آموزش و پرورش در مقابل مجلس ، وبگاه رسمي مجلس"خانه ملت" به گزارش

 .شوراي اسالمي تجمع كردند

ارت آمـوزش و    اعتراض آنان به اخراج و قطع همكاري با آموزش و پرورش بـود كـه طـي دوره وزارت حـاجي بابـايي در وز                        

 .ه استپرورش رخ داد

خواسته معلمان پيش دبستاني و شركتي معترض آموزش و پرورش بازگشت به كار خـود، انعقـاد قـرارداد كـاري براسـاس                      

  . تحت پوشش بيمه قرار گرفتن آنهاستكار وقانون وزارت 

 

  رد صالحيت وزير پيشنهادي آموزش و پرورش 

 محمد علي نجفي وزير پيشنهادي آموزش و      صالحيت ،يان چهار روز بحث و جدل      در پا  يمجلس شوراي اسالم   -  مرداد 15

   . عنوان گرديد88 وابستگي به اصالح طلبان و حمايت از اعتراضهاي دليل رد صالحيت وي. ا تاييد نكردپرورش ر

 اوج گرفـت،    در دوره مـن فعاليتهـاي فرهنگـي       ! خـواهران و بـرادران    ":اني در مجلس در دفاع از خود گفت       نجفي طي سخن  

دارالقرآنهاي دانش آموزش در دوره بنده تشكيل شد، فرهنگ نماز و توسعه در دوره بنده در آموزش و پرورش شكل گرفت، 

 از خودم سفم كه بايد خودما شد من واقعا متعنوان برجسته ترين دستگاه قرآني كشور معرفي     ه  دستگاه آموزش و پرورش ب    

  ".دفاع كنم

روز سه شنبه بعد از انتخابـات از دفتـر مقـام    ":  نيز ابراز داشت   88 از اعتراضهاي مردمي در سال       وي در مورد اتهام حمايت    

اي با حضور ايشان تشريف بياوريد و من بـه نماينـدگي از سـتاد                 معظم انقالب تماس گرفته و گفتند براي حضور در جلسه         

جلسه را اداره مي كردند حتي خودشان به      نقالب  رهبر معظم ا  آنجا پيشنهاداتي مطرح شد و       .هيچ كانديدايي شركت نكردم   

 بعد از طرح پيشنهادات اين بود كه ما نبايد خـالف قـانون عمـل كنـيم و قـانون          ايشان بندي  جمع. دادند  حاضرين وقت مي  

 نيز جـزو    ول اين امر كرده و آنجا به چند تن از اعضاي شوراي نگهبان حاضر در جلسه كه كدخدايي                  نگهبان را مسو   شوراي

 خرداد مطيع اين امر     29 قبل از سخنراني آقا در        ما .الخطاب است    امر كردند كه بررسي كنيد و تصميم شما فصل         ،آنها بود 

 29 چـه قبـل و چـه بعـد از     88 سال هاي من در هيچ يك از راهپيمايي     . مساله مصاحبه نكرديم   بوديم و هيچ جا خالف اين     

 بلكه من نيز مثل آقـاي مطهـري معتقـدم    كنندگان خالف قانون عمل كردند،  ركتشگويم    البته نمي  ،خرداد شركت نكردم  
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 اما يك شـاهد عـادل بياوريـد كـه بگويـد مـن نجفـي را در                   ، خرداد اشكال نداشت   29حضور افراد در راهپيمايي تا قبل از        

 ؟گوييد كه اشكال داشته و درست نيست  چرا چيزي مي.راهپيمايي قبل از ديدار آقا ديدم

اي  عـده  امـا   در تمام اين مدت تالش داشتم آبي بر اين فتنه ريخته و آن را خاموش كنم        من":  تاكيد كرد  علي نجفي محمد

   ".ور كنند هنوز هم يك عده در حال اين كار هستند  سعي دارند بر آن بنزين ريخته و آن را شعله

  

 ولين در روند درمان رسول بداقي مسوادامه بي توجهي

 زنـداني سياسـي و عـضو        ،، ارگان خبري مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، رسول بداقي          "هرانا"رشگران  بنا به اطالع گزا   

بـرد و بـه تـشخيص پزشـك           رنج مـي    سر و چشم    كه از دردهاي شديد در ناحيه       معلمان تهران  ت مديره كانون صنفي   ياه

ولين در اعـزام بـه بيمارسـتان         مـسو  توجهي   گرديد، همچنان با بي    متخصص بايد در بيمارستان خارج از زندان بستري مي        

  .روبروست

نـزد  ) قينـي (ما روز گذشته براي تعيـين تكليـف نامـه پزشـك متخـصص      ":  گفت"هرانا"يكي از نزديكان وي به گزارشگر       

 دادستان به ما اطالع داد كه طي فكسي به زندان دستور داده تا اقدامات الزم     . دادستان كه از مرخصي برگشته بودند رفتيم      

 ولين زندان همچنان در اعزام وي به بيمارستان كوتاهي مي          وجود مسو  با اين . جهت بستري شدن رسول بداقي انجام گيرد      

 ".كنند 

يس زنـدان اعـالم كـرده، در صـورتي كـه تـا روز            به ريـ   ما مطلع شديم رسول بداقي طي نامه اي       ": وي همچنين ادامه داد   

 ".د، در نگهباني زندان اقدام به تحصن اعتراضي خواهد كردپنجشنبه جهت مداوا به بيمارستان اعزام نشو

رسول بداقي به دليل دفاع از حقوق معلمان و دانش آموزان و اعتراض نسبت به خصوصي سازي مدارس و زير پا گذاشـتن                       

 .برد  سال است در زندان به سر مي مدت چهاراصل سي قانون اساسي،

  

  ت روحاني دولپرورش وزش ومآ  وزيربهنامه معلمان شركتي اخراج شده 

  )دولت تدبيرواميد( موزش و پرورشآ خدمت وزير محترم با عرض سالم -مدوسا 

پرورش   از مجلس محترم و وزير آموزش و،با توجه به اينكه مدت بسيار زيادي است ما را با مصوبه ها بالتكليف گذاشته اند     

ولين مسو لذا از    .اميدي به اين قشر رنج كشيده بدهند       بيانديشند و اميد عاجزانه تقاضا داريم تدبيري براي ما         دولت تدبير و  

 در شعارهاي قبـل انتخابـات        كه كار را  بهبود فضاي كسب و    زايي و   كه قول اشتغال    مي خواهيم  محترم دولت تدبير و اميد    

 شرمنده همـسر و  سرده وبه خدا قسم بيشتر ما با اين همه محاسنات در گوشه ي خانه از بيكاري اف .  اجرايي كنند  ،داده اند 

  . فرزندهايمان شده ايم

بوم سـپري كـرده      و اين قشر زحمتكش كه اوج سن جواني و اشتغالي خود را در آموزش و پرورش براي بچه هاي اين مرز                   

واگذاريم و تجربه تدريس اين عزيزان كه مهمترين مساله در شغل معلمـي اسـت را    نها را به حال خود    آ شايسته نيست    ،اند

زمونهـاي اسـتخدامي ديگـر ادارات را نيـز     آامكـان شـركت در       نها نيز از حد معمول باال رفته و       آدرحالي كه سن    . كنيمرها  

 سال 30 ديگر غير از شغل شريف معلمي شغل ديگري بلد نيست و بعد از ، ساله دارد9 يا 8 كسي كه سابقه تدريس .ندارند

  . روشي كندحتي بلد هم نيست دستف تدريس نمي تواند و تحصيل و

حالـت سـرگرداني    نند براي اين قشر از معلمان كه درااميد آقاي دكتر روحاني بتو     اميد است كه وزير محترم دولت تدبير و       

  من اهللا توفيق  . چاره اي بينديشند،به سر مي برند

  هزار معلم شركتي اخراج شده سراسر ايران اسالمي11ازطرف
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  دوق ذخيره فرهنگياناعتراض معلمان به عملكرد غير شفاف صن

 از ،يك فعال صنفي معلمان با اشاره به عدم تغيير ارزش سهام بانك سرمايه كه زير نظر صندوق ذخيره فرهنگيان قرار دارد              

  .عملكرد غير شفاف اين صندوق پولي متعلق به فرهنگيان انتقاد كرد

 ،طه با صندوق ذخيره فرهنگيان در دسترس است       اطالعات اندكي در راب   ":  گفت "ايلنا"محمد تقي سبزواري در اين باره به        

... فرهنگيان از نحوه سرمايه گذاري، امالك، موسـسات تحـت پوشـش و            . شود   ه نمي ياش ارا    زيرا گزارشي از عملكرد ساالنه    

  ".شود  شان اطالعي ندارند و تنها ميزان سود ساليانه و ارزش دارايي آن اعالم مي  صندوق ذخيره پولي

 يكي از خواص خود را به سمت مدير عاملي ،آيد   هر وزيري كه سر كار مي    ":  معلمان در پايان اظهار داشت     اين فعال صنفي  

كند و اين روند باعث شده انتظارات فرهنگيان از ايـن صـندوق پـولي بـه هـيچ وجـه                       صندوق ذخيره فرهنگيان تعيين مي    

  ".برآورده نشود
  

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

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  
  

  ١٣٩٢ مرداد در راني کارگران و مزدبگی اعتراضی از حرکتھایبرخ
  يرهاشمي منتيز:مي و تنظيگردآور

  

در  كارگران فوالد زاگرس     ي اعتراض حركت*

 كـارگران  تيـ بـا موفق   تيـر    31روز دوشنبه   

متعهد شد  اين كارخانه   كارفرما  .  گرفت انيپا

 را به سـركار برگردانـد و حقـوق          تا كارگران 

 انكـارگر .  پرداخـت كنـد  زيـ معوقه آنهـا را ن  

پس چنـدين    كارخانه فوالد زاگرس     ياخراج

تجمــع اعتراضــي در تهــران و قــروه، روز    

 مقابـل سـاختمان     گـر ي بار د  ري ت 31دوشنبه  

 بـه   . تجمـع كردنـد    ي اسـالم  يمجلس شورا 

 90 اصـل    ونيسيـ كم در جلسه    لناياگزارش  

 اخراج شده ان كارگريتمام تصويب شد كه  كارخانهنيان ا سهامدارندهي كارگران و كارفرما و نماندگانيمجلس با حضور نما

  . كارگران با كارخانه را نداردني ايبه كار خود بازگردند و كارفرما حق قطع رابطه كار

  

 ي خـود  كارمنـد در اعتراض به حق و حقوقتعدادي از كاركنان قراردادي و رسمي وزارت ورزش روز سه شنبه اول مرداد  *

  .تحصن كردندن در تهرادر وزارت ورزش 
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 تا يكي از مسئوالن بـا  »به سمت نمازخانه هدايت شدند    «هاي شديد    پس از اعتراض   ، تحصن كنندگان  نخبر آنالي به گزارش   

ها هم به   تمديد قراردادهايشان است و رسمي     اين در حالي است كه اعتراض كاركنان قراردادي به دليل عدم           .آنها حرف بزند  

  .ال جديد افزايشي نداشته استاين معترضند كه حقوق شان در س

  

انتخابـات شـوراي كـارگري    مداخله هيات مديره در     كارخانه قند نقده در روز سه شنبه اول مرداد در اعتراض به              كارگران*

 ي مستقل كارگرندگاني كه اگر نما    شده ديتهدكارگران اين واحد توليدي     . براي سومين روز اقدام به تجمع اعتراضي كردند       

  . اخراج خواهند شدي، همگ نكشنداز رقابت كنار

 دادن بـه    صلهيـ  بوده كه فرماندار شهرستان نقده مجبـور بـه دخالـت و ف             يشدت اعتراضات به حد   ،   گزارش سولدوز خبر   به

، اسـتقالل   وابسته به خود در انتخابـات شـورا         نفوذ افراد  قي كارخانه قصد دارند از طر     راني مد ؛كارگران به گفته    .موضوع شد 

  . خواهد بود  موضوع به ضرر كارگرانني ببرند كه انيرا از ب ي كارگريشورا

  

 دست   تهران ي بهشت ندر خيابا  شركت   دفتر مركزي مقابل   در روز سه شنبه اول مرداد در         درود تيكارگران كارخانه فارس  *

  .  نكرده اندافتي دريماه گذشته حقوق 6 ي طتيكارگران فارس. به تجمع اعتراضي زدند

ه حفظ آرامـش    بحل مشكالت     بر ي مبن ي تكرار يوعده ها ا   ب ، آنها را   كارگران ينش به تجمع اعتراض   واك  شركت در  رانيمد

  .فرا خواندند

  

  كارخانـه  رعامليدفتـر مـد    در مقابـل      هرمزگان ي المهد ومينيكارگران و كارمندان كارخانه آلوم    روز سه شنبه اول مرداد،      *

  . از سمت خود شدندي ويو خواستار بركنارتجمع كرده 

 و حـذف و  ي و عدالت كـار يمجتمع عدم برابر  اين   اعتراض كارمندان و كارگران      ليدل،   ورزش هرمزگان  وبسايت گزارش   به

  .  اعالم شده استي حقوقيهاتميكاهش آ

  

 و خواسـتار  تجمع كـرده  شهر ني اي در مقابل شهردارالمي ا ي شهردار يماني كارگران پ   تعدادي از  اول مرداد سه شنبه   روز  *

 به صـورت    يردار سال هنوز نتوانسته اند با شه      13 بعد از    المي ا ي شهردار يمانيكارگران پ .  شدند ستهايشانخوا به   يدگيرس

  . قرار داد ببندندميمستق

  

 واقـع در  الني گـ  ي رشـت در مقابـل اسـتاندار       ي سبز شهردار  ي فضا ي از كارگران قرارداد    اول مرداد جمعي   روز سه شنبه  *

ـ    نيـ ا،  الني گـ  ي دار هي ضـد سـرما    يفعاالن كارگر ش  به گزار .  معلم رشت تجمع كردند    ابانيخ  روز از   75 از   شي كـارگران ب

  . كنندافتي معوقه خود را كامل دري تجمع توانستند دستمزدهانيدستمزد خود را طلب كار بودند كه پس از ا

  

 از تـن    10اخـراج     رفسنجان دراعتراض به عدم پرداخـت  حقوشـان و          ني زر مانيمرداد كارگران كارخانه س   6 يكشنبه   روز*

  ،ي روراستيت گزارش سابه. كارگران دست به اعتصاب زدند

  . بسته بود تجمع كردنده كارخانه كي و جلو درب ورودليكارخانه را تعطكارگران در اين حركت اعتراضي 

  



 ٣٣

ارش بـه گـز   . ولي فقيه تجمع كردنـد     تي ب در مقابل  مرداد   6روز يكشنبه   )  البرز كيالست( ري تا انيكارگران ك صدها تن از    *

بـا وزارت  )  البـرز  كيالسـت (ري تـا  اني از سه هفته كشمكش كارگران ك      شيدنبال ب ه  باين تجمع    ،راني آزاد كارگران ا   هياتحاد

  . است آني كارخانه به مالك قبلي بر سر واگذارعيصنا

ـ     كا نيـ  ا يمالك قبلـ  آنها  .  هستند نيشدت خشمگ ه   آن ب  ي كارخانه به مالك قبل    ي از واگذار  ري تا اني ك كارگران ه رخانـه را ب

 ي مي تلقي آن داللينهاي و فروش زميلي كارخانه و تعطي تعمدي جهت ورشكستگ87 و 86 ي در سالهاي وي تالشهاليدل

  . خود استنيشي پياستهاي كارخانه در صدد ادامه سكتمّل با گري كه بار دكنند

  

 كـارگر  500 حـدود  ،دهي رسرانيكارگران ا آزاد هيدست اتحاده   هفت تپه ب   شكري كارگران ن  يكاي كه از سند   ي بر گزارش  بنا*

  .نددست به اعتصاب زد مرداد 7دوشنبه روز  هفت تپه از صبح شكريكارخانه ن

  

 ي   تهيكم به گزارش . در مقابل اداره كار قروه دست به تجمع زدند مرداد، 7در روز دوشنبه كارگران كارخانه فوالد زاگرس *

 اصل نـود  ونيسي بود كه كم   ني مراجعه كارگران به تهران قرار بر ا       يدر پ ،  ي كارگر ي تشكلها جادي كمك به ا   ي برا يهماهنگ

  . به آنان داده نشده استي جوابچي كند اما تاكنون هيدگيبه مشكالت آنان رس

 كارخانه در محـل كـار حاضـر    ري مدي كنند ولي مقرر به كارخانه مراجعه كرده و دفتر كار خود را امضا م            خي در تار  كارگران

  .ن به ناچار در مقابل اداره كار دست به تجمع زدندنشده و آنا

  

ي خـود   ايـ اعتراض به عـدم پرداخـت حقـوق و مزا          در مرداد   9 در روز چهارشنبه      بوشهر مارستانيپرستاران و كارمندان ب   *

 رشي و كـار پـذ     لي تعط مارستاني ب ني عمل ا  يها اتاق ي ساعات ي اعتراض برا  ني اثر ا  بر  جنوب، مينس  گزارش به. تجمع كردند 

  . با مشكل روبرو شدمارانيب

  

 مـدافعان   كانونبه گزارش   .  مرداد دست به اعتصاب زدند     9 روز چهارشنبه    ي در پارس جنوب   نمحور سازا  كارخانه   كارگران*

 پرسنل و آلوده بودن غذا، ي غذاتيفي كتي عدم رعالي نه چندان دور هم به دل در گذشته نمحور سازاحقوق كارگر شركت 

  . فوت كردتي از كارگرانش از شدت مسموميكي كرد و تيمسمومكارگرانش را دچار 

  

مـرداد  9 چهارشـنبه  روز سـه شـنبه اول مـرداد و روز    ،  سدر بنـدرعبا   كارگري فعال   يكايران كارگر به نقل از      به گزارش   *

ن يـ ا ي ها يي دارا يهاين دزد ينچت حقوق و هم   ي به وضع  ضدر اعترا در بندر عباس     ي المهد ي ساز كشتي كارخانه كارگران

  .كردند ي اقدام به تجمع اعتراضشركت

 و سـاكت  سـركوب  ي كـه بـرا    يتي و امن  ي اطالعات يروهاي با ن  يري روز چهارشنبه به درگ    در كارگران ين تجمع اعتراض  يدوم

  .دي آمده بودند انجامكارگرانكردن 

  

 آزاد كارگران هياتحادبه گزارش .  تجمع كردندداره كار قروهادر مقابل ديگر  بار كارگران فوالد زاگرس مرداد 12روز شنبه *

  با در دست داشـتن صـورت  ابي دفتر حضور و غي به كارخانه و امضامتيكارگران فوالد زاگرس پس از عز، روز شنبه    رانيا

  صـورت نيـ  اي در مقابل اداره كار شهرستان قروه زدند و خواهان اجـرا         ي اصل نود دست به تجمع اعتراض      ونيسيجلسه كم 

  . خود شدنديخواستها به يدگي رسوجلسه 
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 آزاد كـارگران    هياتحادگزارش  به  *

دنبـال تجمـع كـارگران      ه   ب ،رانيا

  مرداد 6  يكشنبه  در روز  ري تا انيك

دفتــر ولــي فقيــه، ايــن در مقابــل 

ه  ب مرداد12كارگران در روز شنبه 

 در محوطه كارخانـه     همّتحدانطور  

دسـت  مشرف به جاده اسالمـشهر      

 ، آتش نزدند و با افروخت   به تجمع   

 بـــه ي فــور يدگيخواهــان رســـ 

ـ  . خود شدند  يخواستها دنبـال  ه  ب

 يتـ ي امن ي فضا ي اقدام اعتراض  نيا

 كارخانـه   ي بر حـوال   يدي شد اريبس

 يرويــحــاكم شــد و فرمانــده ن  

 نا از ماموريكي بود كه ي در حالنيا. ان دادن به اعتراض آنان شد  ي كارگران خواهان پا   اني اسالمشهر با حضور در م     يانتظام

 كه ي مختصريري و بر اثر درگدي مواجه گردكارگران چهره از كارگران بود با خشم  چهره بهيلمبرداري مشغول ف كهيتيامن

  . بر افروخته بودندري تااني شد كه كارگران كي آتشي اش طعمه شعله هانيرخ داد دورب

 آسـمان  ري تـا انيـ ران ك دود اعتـراض كـارگ   احمدي نـژاد بـود كـه       روز عمر دولت     نيآخراين حركت گسترده اعتراضي در      

  .چهاردانگه را پوشاند

  

 9در روز چهارشـنبه      كه از    يسازان واقع در پارس جنوب       محور شركتاعتصاب در   ،   مدافعان حقوق كارگر   كانونبه گزارش   *

  . شتهمچنان ادامه دا مرداد 14مرداد شروع شد، تا روز دوشنبه 

  

 است ذكرالزم به . كردندتجمع  ي استانداريجلودر   مرداد   14 دوشنبهروز  در   گلنار كرمان    ي روغن ساز  كارخانه كارگران*

 كاركنـان ن علـت    ي بـه همـ    كردنـد را اخراج     آن كاركناندنبال آن   ه   آتش گرفت و ب    كارخانهن  ي ا  مرداد 8روز سه شنبه    كه  

 مهـار   اتيـ عمل انيـ  پا در ي، فرماندار كرمان  ديبه گزارش باشگاه خبرنگاران، بهنام سع     . كردندنسبت به اخراج خود اعتراض      

  .افتي اني پانامداد گرا پس از ساعتها تالش اتي عملنيا:  گلنار گفتي در كارخانه روغن نباتيآتش سوز

  

 دسـت بـه     ،ايـ سـال مزا   چنـد  ماه حقوق و   4 اعتراض به عدم پرداخت    در مرداد   14روز دوشنبه    اهواز   يكارگران شهردار *

 سـه و    ك،يـ  يهـا   هيـ  ناح ي، كارگران شهردار   به گزارش مهر   .كردند خوزستان اجتماع    يدر مقابل استاندار   و اعتصاب زدند 

  . خوزستان در اهواز به دنبال مطالبات خود بودنديچهار با تجمع در مقابل استاندار

 ثبت شده در اداره كـار  ي آنها طبق بندها ياي در اهواز معتقدند كه حقوق و مزا       يكننده در مقابل استاندار      اعتصاب كارگران

   . اداره كار استي از بندهاي ناقض برخيار و شهردستين
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 در  ي از همكارانـشان دسـت بـه تجمـع اعتراضـ            تن 6  در اعتراض به بازداشت    ري تا انيكارگران ك  مرداد   15روز سه شنبه    *

  . چهاردانگه زدنديمقابل بخشدار

سـه  روز در  اسالمـشهر  تي امنسي پس از احضار به پلري تاانيكارگران كتن از  شش، راني آزاد كارگران ا هياتحادبه گزارش   

 ري تـا انيـ كـارگران ك .  كارخانه دامـن زد    ني حاكم بر ا   ي اعتراض يله بر فضا  ا مس ني رسما بازداشت شدند و ا      مرداد 15شنبه  

  . همكاران شان به اعتراض خود ادامه خواهند دادياعالم كرده اند تا آزاد

  

بـه گـزارش آژانـس ايـران      . در تهران تجمع كردند    شركتن  يا مقابل اداره     مرداد در  15روز سه شنبه     فالت قاره    كارگران*

 تي وضـع لي وجود تبداكه بخواستار آن شدند  اعتراض كرده و   دي پرداخت نشدن حقوق جد    بهكارگران  خبر، در اين تجمع     

  .  حقوقشان اعمال شودطي در شرايريي تغ،شدن

  

 خـود در مقابـل   ي مطالبات صـنف يريگي پيگرس برا  كارخانه فوالد زا   ي از كارگران اخراج    مرداد جمعي  15سه شنبه   روز  *

 كـارگران ايـن   عتراض بعد از آنكه النا،ي ا گزارشبه . شهرستان قروه تجمع كردنديساختمان اداره تعاون، كار و رفاه اجتماع     

 خيتار در يا   جلسهي مجلس ط90 اصل  وني مجلس ناتمام ماند، با وجود آنكه كمس       ندگاني از نما  يدر تهران با وعده تعداد    

 كرده   با كارگران  ي فرصت و عدم قطع رابطه كار      ني كارگران در اول   ي كارفرما را متعهد به پرداخت معوقات حقوق       رماهي ت 31

  .كند ي نشان داده و به آن عمل نميا  توجه  ي  ب90 اصل ونيسي جلسه كمجيكارفرما نسبت به نتابود، 

  

پتروشـيمي  در كارخانـه   پيماني واحـد پـي او آي     ان كارگر دادي از تع مرداد   20روز يكشنبه   به گزارش آژانس ايران خبر،      *

تندگويان در ماهشهر در اعتراض به محروميت از حق بدي آب و هوا و محروميت از مزاياي شغلي كه كارگران رسمي از آن 

  .، دست به اعتصاب زده و در سالن آمفي تئاتر پتروشيمي تندگويان تحصن كردندهستندبرخوردار 

  

 محل مخابرات تربت رپيمانكار د دفاتر به ني اي نسبت به واگذاريي روستاتيكاركنان مراكز كم ظرف    مهر   20 نبهكشيروز  *

  . تجمع كردندهيدريح

 ي جهـت دفـاتر مخـابرات      مانكـار ي در خـصوص جـذب پ      هيدري مناقصه مخابرات تربت ح    ي، به دنبال درج آگه     مهر گزارش به

 ساختمان لدر مح زاوه و رشتخوار ه،يدري تربت حيها شهرستانيي روستاتيرف كاركنان مراكز كم ظ  كشنبهي ظهر   ،ييروستا

  . اعتراض داشتندرات مخابمي تصمني شهرستان تجمع و نسبت به انيمخابرات ا

  

ران يابه گزارش   .  مرداد وارد بيستمين روز خود شد      22 در روز سه شنبه      ن رفسنجان يمان زر ي س كارخانه كارگرانتحصن  *

 خـود  ي هـا هاز خواست كردند تاكيد و ه به تحصن خود ادامه دادكارخانه در جلوي با تجمع كارگراناز   تنحدود صد  كارگر

  . نديآ ي نمكوتاه

  

 مرداد دست به    22 در روز سه شنبه      ، مختلف ي ها كارخانهل لغو قرارداد با     يدله   در ابهر زنجان ب    كارخانهن  ي چند كارگران*

ر نظـر  يـ  ابهـر كـه ز  ي امـداد مبا سيـست ك قرارداد ين شهر ي ا ي ها كارخانه نيدانشجو آنال به گزارش   . تجمع اعتراضي زدند  

ـ    يـ  ا ي ول ،شد ي داده م  ي خدمات درمان  كارگران آن به    قبر طب ند كه    داشت است پزشكيدانشگاه نظام    صـورت  ه  ن قـرارداد ب
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 پزشـكي  اداره نظام     مقابل ن موضوع باعث تجمع مردم در     ي لغو شد كه ا    پزشكي نظام   فاز طر  يحيچ توض ي و بدون ه   يكباره

  .ابهر شد

  

 سـاختمان  يشه هـا يـ  و شكـستن ش ي بـا شـعار مـرگ بـر خامنـه ا     مـرداد 27ن شهرداري نجف آباد، روز يكشنبه       كارگرا*

م از  يـ  كـارگزاران رژ   يآنهـا بـه خـوددار     يه گزارش سايت همبستگي ملـي،       .  ابراز كردند   خشم خود را عليه رژيم     ،يشهردار

  .مانكاران اعتراض كردنديه حساب با پيپرداخت حقوق و تسو

 از  يكـ ي. انه مـورد حملـه قـرار دادنـد        ي مسلح كارگران را وحش    ي لباس شخص  يروهاي، ن ين حركت اعتراض  ي پس از ا   يقيدقا

 آن روز همچنان در حالت 22ن كارگر گفته اند تا ساعت يخانواده ا. مارستان شدي ب ي خون آلود راه   يكارگران به نام سجاد   

  .ر كردندي تن از كارگران را دستگ60ش ازين بي همچنيلباس شخصمزدوران . كما بوده است

  

  . شدندكارخانه از ديمانع خروج ابزار تول، كارخانهبا تجمع شبانه مقابل درب  فوالد زاگرس كارگران مرداد، 28روز دوشنبه *

انـد بـا       آنان در تـالش    .دانند يخود م    را متعلق به   كردند يها در آن كار م     سال   كه يا     كارگران اموال كارخانه  به گزارش ايلنا،    

 در  يي پلمـب كننـد تـا حكـم قـضا          يي و با توجه به اتفاقات دو روز گذشته، درب كارخانه را با حكم قـضا               يارائه اسناد قانون  

  .شان صادر شود خصوص مطالبات

  

،  مـرداد  29سه شـنبه  هستند در روز  يسازان مشغول كار در پارس جنوب  شركت محور ي كه برا  يي اجرا مانكاري پ كارگران*

  . دادنداني روز به اعتصاب خود پا7پس از 

 ي كـار پـروژه، پـا      شرفتي در پ  ري از تاخ  ي ناش اني ز لي روز اعتصاب و تحم    7به گزارش كانون مدافعان حقوق كارگر، پس از         

  .د شيي اجرامانكاريسازان مجبور به پرداخت سه ماه حقوق كارگران پ كارفرما به معركه باز و شركت محور

 يسازان هم دست از كار بكشند و طـول        شركت محور  بالواسطه باعث شد كه كاركنان      يي اجرا مانكاري كارگران پ  موفقيت نيا

  . كردندافتي خود را درهمعوق حقوق زي كه آنان ندينكش

  

 تجمـع  يمقابـل اسـتاندار  ي،   اعتراضات مردم  ليبه دل اين كارخانه    يلي هفته پس از تعط    كي زنجان   ي سرب و رو   كارگران*

 چمران زنجان كه تا هفته گذشته شاهد تجمع اقـشار مختلـف            ديبلوار شه  ايلنا،    مرداد 30 چهارشنبهبه گزارش روز    . كردند

 بـود تـا   ي كارگران كارخانه سرب و رو   يراي زنجان بود، امروز پذ    يرو  سرب و  ي انتقال شركت مل   اي و   يليمردم به قصد تعط   

  .اعالم كنند كارخانه يلياعتراضشان را نسبت به تعط

  

 دنديدست از كار كشدر پاكدشت  كننده درب و پنجره      دي تول "پونل" شركت   انكارگر مرداد، تعدادي از     31روز پنجشنبه   *

 و ني اف، چـسب، فرمـال  يام د« از جملـه  هي كارخانه به بهانه نداشتن مواد اول  نيا به گزارش سايت پيام،      .و اعتصاب نمودند  

 ماه حقوق 4  نيعالوه بر ا. دي حكم انحالل آن صادر و به كارگران ابالغ گرداست، يميروش، كه از مواد پت»كاغذ صفحه پرس

 مطالبات خـود اعتـصاب   افتي به از دست دادن كار و عدم درعتراض پرداخت نشده كه كارگران در ا زيو مطالبات كارگران ن   

 آشپزخانه و صـفحات     نتياقع شده و كاب   شركت پونل در منطقه پاكدشت تهران و      . نموده و در داخل كارخانه تحصن كردند      

  . كردي مدياوپن آشپزخانه تول
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  دفتر تحکيم وحدتوجنبش دانشجويی 
  مجيد شمس

  

 پيشگفتار

جنبـشهاي   .اسـت  طلبـي  دموكراسـي     جـويي و   عـدالت ،  خواهيرمـان ، آ يسم راديكال ، جنبشهاي دانشجويي  تاصول خصل در  

برخـي    خواهان رفرم و تحقق خواسته هاي تـوده هـا و همچنـين تحقـق                نيستند و   سياسي دانشجويي در پي كسب قدرت    

 تمركـز    ايـن جنبـشها    .باشـند   مي  اجتماعي و عدالت  زاديهاي مدني آي و سياسي خود در راستاي تحقق        نفخواسته هاي ص  

  كـه چرا كه برخالف احزاب، گريز و داراي رهبريت مشخصي نبوده و با احزاب و تشكلهاي سياسي كمتر زد و بند مي كنند            

 و معمـوال مـستقل    پي اين هدف نيستند   ي دانشجويي در     جنبشها ،دست گرفتن قدرت سياسي است    ه  كاركرد اصلي شان ب   

 توسط روحانيت مرتجع به رهبـري  آنكوب و به انحراف كشيده شدن پس از پيروزي انقالب و به دنبال سر     .كنند عمل مي 

و جنبش دانشجويي در مسيري قرار گرفت كه  از گرديدغآ "انقالب فرهنگي"ها تحت عنوان ج حمله به دانشگاهمو خميني،

انـستند تحمـل    تو دانشجويان نمـي  

ريافتند كه  كنند و در سالهاي بعد د     

 ،ن مبـارزه كردنـد    آانقالبي كه براي    

ــود كــه در حــال حاضــر   چيــزي نب

 .شاهدش هستند

اهداف اصلي سران حكومت اسالمي     

ــسازي   ــي، پاكـ ــالب فرهنگـ در انقـ

 دانشجويان و اساتيد چپ و سـكوالر      

ه بندي  هاي كشور، سهمي  از دانشگاه 

ــشگاه ــان ارگاندانـ ــاي ها در ميـ هـ

هاي درسـي بـا     سركوب، تدوين كتاب  

رتايـد  موازين اسالمي و برقـراري آپا     

ــشگاه  ــسي در دانــ ــودجنــ  .ها بــ

و چـپ و تغييـر      خـواه   كسازي دانشجويان و اسـتادان آزادي     وريسينها و سران حكومت اسالمي، بر اين تصور بودند كه با پا           يت

  .كنندياسي و مذهبي مي  سار خرافيها را به مراكزي در جهت توليد افكدروس درسي، دانشگاه

دفتـر تحكـيم    " سياسي دانشجويي با تاكيد بـر نقـش          - و اعتراضات صنفي   هااله سعي شده است مروري بر جريان      در اين مق  

ـ    هاتصفيه دانشگاه شكل سياسي دانشجويي بعد از      عنوان بزرگترين ت  ه   ب "وحدت عنـوان  ه  و همچنين تحوالت داخلـي اش ب

  )1(.عقيدتي دانشجويان در سه دهه اخير داشته باشد -  گرايشات فكري بخشي ازتبلوري از

***  

 دانـشجويان موسـوم بـه       از سـوي  مريكـا   آ سفارت   اشغال ، تحكيم وحدت انجام گرفت     تشكل دولتي  ي كه توسط  اولين كنش 

   .تفاقات بسياري در سه دهه بعد شدغاز ا آسرهدايت شده  بود كه اين اقدام "پيرو خط امام"

   .مشاهده نمي كنيم از اين طيف  حركتي عمالً،"دوم خرداد" نجرياشكل گيري م جنگ هشت ساله و تا اتمابا اين حال، 

 بـاره   در،اسـت يم  سابق دفتر تحكيم وحدت كه از جناح راست سـنتي تـشكيالت تحكـ           دبير تشكيالت  ،مهدي عباسي مهر  
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 به بعد افتـاد، ارتبـاط جـدي بـين     64، 63اتفاقي كه از سال    ": در وبالگ شخصي اش مي نويسد     آن  دسته بنديهاي دروني    

 در اين زمان تحكيم تا حدودي نگاه دولتي پيدا كرد           .اعضاي دفتر تحكيم وحدت و دولت وقت يعني دولت زمان جنگ بود           

 در واقع ماحصل و نتايج اين ارتباط، در آينده هم باعث آسيب زدن به               .ي داشت يگاه ايجاد شده در تحكيم نتايج سو      و اين ن  

   ". تحكيم به عنوان يك جريان چپ شناخته شد، به بعد64 به طوري كه از سال ،ي دانشجويي شدهاساير تشكل

داري در بخـشي از     و رويكـرد سـرمايه    ) دولت رفسنجاني ( واسطه اقتصاد باز دولت سازندگي    ه  ب": وي همچنين معتقد است   

خواهانه به عنـوان يـك    ر دادن رويكرد عدالتدولت وقت، تحكيم رويكرد انتقادي نسبت به آن پيدا كرد و با دستور كار قرا             

 كه تحكيم و اعضاي شوراي مركزي آن كـه          76شد و اين رويكرد را ادامه داد تا سال          تشكل منتقد دولت سازندگي معرفي      

 ،)اصـالح طلـب   (هاي مطرح سياسي جريان موسوم به چـپ          به واسطه ارتباط بخشي از اعضاي اصلي و قديمي آن با چهره           

  ".ندطلبان را تشكيل دادند و از دولت اصالحات حمايت كردالحائتالف اص

 

   تير نماد همبستگي دانشجويان18جنبش اعتراضي 

 در ايـن دوره، دفتـر تحكـيم    . مهمـي ايفـا كردنـد   هاي پس از آن نقش و دگرگوني"76دوم خرداد "تحوالت  دانشجويان در 

 اين سالها بـا اسـتفاده از    در . دانشگاهي دست باال را داشت     هاي طرفدار جناح دوم خرداد، در محيط      عنوان جريان ه   ب وحدت

خصوص محيط دانشگاه منجر شـد و همـين امـر         به   شدن فضاي جامعه     باز بوعات فضايي ايجاد شد كه به     زادي نسبي مط  آ

 دانـشجويان و تـشكلهاي   بـه ويـژه  زاديخواهـان  آ را نـشان داده و مـوجي از سـركوب          باعث شد چهره ارتجاعي رژيـم خـود       

توان يكي از نقـاط عطـف در تـاريخ            تير را مي   18جنبش اعتراضي    . تير منجر شد   18غاز گردد كه به جنبش      آشجويي  دان

همچنين پيوند   اهميت استفاده از قدرت مردم را مشتعل ساخت،اين جنبش نخستين جرقه  .جنبش دانشجويي عنوان كرد   

نيـرو آفـرين     همبستگي بخش و   تير به نماد و عاملي       18ه   بدين ترتيب بود ك    .بين مردم و دانشجويان را مستحكم تر نمود       

عليـه حاكميـت پـس از    و فوران خشم و نارضايتي عمـومي  تير اولين حضور گسترده مردم    18 .براي دانشجويان تبديل شد   

 ميـل   تيـر 18 ، از اين رو. تا چه ميزان قوي استبا استفاده از نيروي اجتماعي بود كه نشان داد پتانسيل تغيير       1360سال  

  . كردتقويتمبارزه براي دموكراسي سازي و آزادي خواهي را 

 در اشت گسترده فعاالن جنبش دانشجويي سركوب و بازد    و  تيرماه 18هاي دانشجويي در    ابگاهحمله به دانشگاه تهران و خو     

زنـد و بـا حمايـت و    هـا بري انشجويان در اعتراض بـه خيابان  اين واقعه جرقه اي شد كه د.دستور كار رژيم مستبد قرار گرفت  

هـاي درون حكومـت و    سـرانجام همـه جناح  .زننديعي دست پشتيباني مردم جان به لب رسيده و آزاديخواه به اعتراض وس          

  . اعتراض دانشجويان را به شدت سركوب كردندرون آن دست به دست هم دادند وحتي بي

 و   دچار ورشكستگي سياسي شد    ،التخواهي نداشت  عد از آن تاريخ، جناح دوم خرداد كه حمايت كافي و وافي از اين جنبش             

 تحكـيم  و انشعاب وسـيع در داخـل دفتـر   پراكندگي  دانشجويان دور نماند و موجب       هو عدالتخوا اين امر از چشمان تيزبين      

 از جنبش دوم خرداد جدا شده و مولفه هاي جديدي براي نيل             "طيف عالمه "ن موسوم به    آ از   بزرگيوحدت شده و بخش     

 .سي و عدالتخواهي را پيگيري نمودندبه دموكرا

  

 1370-1375جريانهاي دانشجويي حاكم بر تحكيم وحدت در حد فاصل سالهاي 

طور  را اين ن مقطعآدر   جريانات و جناحهاي موجود در تحكيم وحدت         ،ن دفتر تحكيم وحدت   والوعلي افشاري يكي از مس    

توان به سه جريان عمده تقسيم       را مي    1370-1375هاي   دفتر تحكيم وحدت در حد فاصل سال       نيروهاي" :كند  مي روايت

   ؛كرد
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اين جريان با محوريت دانشگاه تهران معتقد بود كه تحكيم بايد رويه اش در دهه شصت به عنوان بازوي اجرايـي                     :  راست -

وژي وليتوليـد ايـد    بـاز    .نه اي برقرار كنـد     با آقاي خام   ،ولي فقيه را دنبال كند و همان نسبتي كه با آيت اهللا خميني داشت             

 سياسي راديكال و نقد دولت      هاي اجتناب از ورود به فعاليت     ،شنفكري، مرزبندي با جريان رو    نظام، حمايت از عملكرد رهبري    

هاي اصلي ايـن جريـان را    ويژگي،هاي سخت گيرانه در عضو گيريو اعمال سياست ، تاكيد بر سيستم بسته انتخاباتي       هاشمي

  .تشكيل مي داد

ايــن ): مخــط امــا( چــپ- 

جريان با محوريت دانـشگاه     

ــه اتحــاد   شــهيد بهــشتي ب

استراتژيك بـا طيـف چـپ       

ــرد    ــود و از رويك ــد ب معتق

انتقادي محدود دفـاع مـي      

ــرد ــان  .ك ــن جري ــراي اي  ب

ــه   ــان دادن ب ــدالت و پاي ع

حصار طلبي جريان راست    ان

 البته آنهـا    .له اصلي بود  امس

از آزادي بيان نيز دفاع مـي    

ـ     ،كردند ه  منتها فقط ميل ب

ــم   ــطح هـ ــت در سـ فعاليـ

ــان سياســي خــود در  پيمان

بارز، سازمان مجاهـدين  هايي چون مجمع روحانيون م تاكيد بر همسويي سياسي با گروه      .قالب جناح چپ حكومتي داشتند    

، شيفتگي به تعاليم آيت اهللا خميني، دفاع از قرائت مشروط از واليت فقيه در چهارچوب قانون اساسي، سـنت                    …انقالب و   

  .هاي عمده آن بودند ويژگي،نيته و تضاد با جريان راست گفتگوي سنت و مدري ازطرفدار، ييگرا

 تنهـا دانـشگاههاي   .اين جريان تازه وارد كه انجمن اسالمي دانشگاه اميركبير نماينده آن بود، در اقليت محض بود :  مدرن -

هـاي صـنفي و   و دموكراسـي، توجـه بـه فعاليت   زادي پذيرش مدرنيسم، تاكيد بـر آ   .شيراز و عالمه طباطبايي عضو آن بودند      

 مشخصه هاي رفتاري    ،ولوژيكيجريان روشنفكري و رويكرد غير ايد     نمايندگي خواسته هاي دانشجويان، اعتقاد به تعامل با         

 )2(".اكثريت مجموعه را تشكيل مي دادند در اين دوران جريان خط امام و مدرن در ائتالف يا يكديگر .اين جريان بودند

   

  دوم خرداد و استراتژي اصالحاتهاز جبهروج دفتر تحكيم وحدت خ

 جامعه تواند پاسخگوي نياز زيرا معتقد بود كه رفرميسم نمي، ي جديدي شد وارد مرحله1379از سال  وحدت ميدفتر تحك

ي بـراي بـار     هر چند كه در انتخابات هشتمين دوره رياست جمهـور          .زاديهاي مدني و عدالت خواهي باشد     آدر دستيابي به    

بعد از جرگه اصالح طلبي خارج شده و رويكـرد جديـدي در راه رسـيدن بـه     به  اما از اين ،دوم به محمد خاتمي راي دادند    

) موسوم به طيف عالمه(دانشگاه عالمه طباطبايي  در اين بين بخش كثيري از دانشجويان .دموكراسي در ايران لحاظ كردند

  .ه دوم خرداد جدا شدندضمن انشعاب از دفتر تحكيم از جبه

اسـت  يدر روزهـاي آخـر دوره اول ر  ": گويـد   مـي بـاره  وقت دفتر تحكيم وحـدت در ايـن       اسيير س ي، دب هيد رضوي فق  يسع
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ك جنبش يزش مردم در قالب يل گفتمان دوم خرداد براي انگيم كه پتانسيده بوديجه رسين نتيجمهوري آقاي خاتمي به ا   

است جمهوري آقاي خاتمي كـه دور دوم اصـالحات بـه        يده و الزم است كه در دور دوم ر        يان رس يبا به پا  ياصالح طلبانه تقر  

ن يـ م و از طرفي براي سازماندهي و رهبري ا      يدي را از گفتمان اجمالي دوم خرداد استخراج كن        يرود، گفتمان جد   شمار مي 

اصالح   شكست" :  دايافزمي ي و ".ن جبهه دوم خرداد شوديگزيد جايك جبهه جديم كه يديد جنبش اجتماعي هم الزم مي

جـاد  يزه ايـ ه و انگيـ گردد كه گفتماني وجود نداشت كه بتواند در مـردم روح  ن برميي عمدتا به ا طلبان در انتخابات شوراها   

 .دهنـد ي اهاي مختلـف اصـالح طلـب ر   ند و به برنامه هاي احزاب و گروه  يايي ب ا به پاي صندوق ر     قانع شوند  كند تا مجدداً  

ن جنبش اجتماعي به طور مشخص وجود نداشت كه بتواند مـردم را             ياسي ا ي و جبهه براي رهبري س     ك سازمان ين  يهمچن

ودجوش مردم را بـه      انفجاري و خ   وه هاي توده اي سابق اكتفا شد كه به صورت كامالً          يسازماندهي كند و همچنان به آن ش      

  ".ه بود كشاند80 و خرداد 78، بهمن 76ي در انتخابات دوم خرداد اپاي صندوقهاي ر

  

هاي اخيـر   رژيمـي كـه صـدها دانـشجو را در سـال     توان با  اين تحليل به خوبي گوياي اينست كه با رفرميسم حكومتي نمي          

  . مبارزه كرد،خود كند بار ويي را مرعوب سياستهاي خشونتدستگير، زنداني و بازجويي كرده و سعي دارد جنبش دانشج

 ضـمن اعـالم شكـست جبهـه دوم خـرداد و        )3(خنگوي ادوار تحكيم وحدت   ن تشكل و س   يالت ا ير تشك يمني، دب وعبداهللا م 

ي بر مبناي استراتژي دوري از قدرت و همراهي با ملت، همـواره خـود را   يجنبش دانشجو " : مي گويد  گفتمان اصالح طلبي  

نده قـشرها و   ينماتواند   ي خود را از دست داده و نمي       يگر كارآ يداند، اما معتقد است كه جبهه دوم خرداد د         همراه ملت مي  

د يش جديك آرايد جامعه، يط و فضاي جديم شرايكن ن رو احساس ميي از ا. مختلف مدني و اجتماعي مردم باشده هاييال

اشـتباهات گذشـته     في بر مبنـاي خطاهـا و      يتعر د باز يدا كند، قطعا با   يان اصالحي تداوم پ   يطلبد و اگر قرار باشد جر      را مي 

 "جبهه دموكراسـي خـواهي    "تشكيل    گفتمان در ميان جامعه و      جديدي از  شكللزوم طرح   در ادامه به    وي   ".رديگصورت  

دي يوكراسي، جبهه جد  د حول التزام و اعتقاد به دم      يط و فضا، اصالح طلبان واقعي با      ين شرا يم در ا  يمعتقد": اشاره مي كند  

ر ين مسينميتواند اگر يكه با هم داشتند، د از نظر ما ائتالف جبهه دوم خرداد با توجه به چالشها و مشكالتي .ل بدهنديتشك

اني تحت عنوان جبهه دموكراسي خـواهي ادامـه   يتهاي خودشان را در قالب جريتوانند فعال  اصالح طلبان مي .را ادامه بدهد  

ن جبهه دموكراسي خواهي شود، چون ورود       يخواهد وارد ا   ه كه از جبهه دوم خرداد خارج شده، خودش نمي         ي اتحاد .بدهند

م از يتـوان ي م، نمـ يي كه از جبهه دوم خـرداد خـارج شـد   يد است، ما بر همان مبنا  ين جبهه نه ممكن و نه مف      يه به ا  يداتحا

ح و روشـن    يگوي صـر  م براي بحث و گفت    يتوان ن حال مي  يم، ولي در ع   يل دهنده جبهه دموكراسي خواهي شو     يعناصر تشك 

نـدگي كنـد، بـسترساز جـدي     يران را نمايـ مـردم ا خواهـد جنـبش اجتمـاعي     دي كـه مـي  يدرباره دموكراسي و جبهه جد   

  )4(".ميباش

ول دانشجويي ستاد محمد خاتمي بود و پـس از مراجعـت از   و دوره دبير دفتر تحكيم وحدت و مسو اما علي افشاري كه دو   

نون  دموكراتيـك نبـودن قـا      ،بـرد  مريكا بسر مـي   آهم اينك در     وراه ساير دوستانش بازداشت گرديد      همه  كنفرانس برلين ب  

رسـيدن   و همچنين به بن بـست        انه در قبال انديشه هاي اصالح طلب      حكومتدارگرايي و موضع گيري خصمانه       اقت ،اساسي

: شمرد   را از مهمترين داليل خروج تحكيم وحدت از دايره اصالح طلبان بر ميآنمدي رهبران آانديشه اصالح طلبي و ناكار

يل خروج دفتر تحكيم وحدت از استراتژي اصـالح در درون سـاختار قـدرت               توان موارد زير را به عنوان دال      در مجموع مي  "

  :برشمرد

 قـوا در    دوم خرداد به صورت عملي نشان داد كـه موازنـه           تجربه:  آشكار شدن تنگناها و مشكالت ساختاري قانون اساسي        -

 .ط بر نهادهاي انتخـابي قـرار دارنـد   اي است كه نهادهاي انتصابي در موقعيت باالدستانه و مسل     درون قانون اساسي به گونه    
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نهادهاي انتخابي نقشي تبعي و صوري دارند و امكان عمل تعيين كننده و فعاليـت مـستقل از نهادهـاي انتـصابي در درون           

باشد كه به هيچ وجـه       ساختار حقوقي قدرت را ندارند و حداكثر كاركرد آنها در روند دموكراتيزاسيون، شبه دموكراسي مي              

 در شرايط امروز ايـران،      از آنجايي كه   .باشدي رو به تحول ايران و جنبش دموكراسي خواهي نمي         يازهاي جامعه پاسخگوي ن 

بـرد، لـذا منبـع اصـلي قـدرت       ولوژي حاكميت در جامعه هژموني ندارد و در بحران مشروعيت عميقي به سر مي   يديگر ايد 

هاي  ن نهادهاي نظامي، امنيتي و قضايي و تسلط بر رسانهباشد كه با قبضه كردبخشهاي انتصابي رژيم حقوقي حكومت مي

 قانون اساسـي بـا تحكـيم و بازتوليـد سـاخت             ، در واقع  .كند  خود را بر جامعه تحميل مي      هعمومي و نهادهاي مذهبي، اراد    

  . قدرت خود از موانع اصلي شكل گيري دموكراسي استمطلقه

 ريـزي شـده و سـازمان يافتـه        مقاومـت ديرپـا، برنامـه     : رابـر اصـالحات   كـاران در ب    محافظه  لجاجت و مخالفت سرسختانه    -

اي، كوي دانـشگاه    هاي افراطي آن كه در اين ميان حتي از فجايع تكان دهنده قتلهاي زنجيره              كاران و به ويژه اليه    محافظه

 اصالحات و انحراف اصالحات به آسيب       تهران و تبريز و ترور سعيد حجاريان نيز فروگذار نكردند و تالش آنها براي استحاله              

شناسي ساختار قدرت و واكسينه كردن آن در برابر تغييرات، نشان داد كه ساختار حقيقي قدرت به هيچ وجه سر سازش با 

   .جنبش دموكراسي خواهي و اصالحات واقعي و مد نظر مردم ندارد

 اصـالحات دوم خـردادي و نـاتواني اصـالح طلبـان              ناكارآمدي اصالح طلبان حكومتي و عدم تناسب راس و هـرم قاعـده             -

 . تدريجي آنان در ساخت قدرت از ديگـر عوامـل روي گردانـي بـود               ها و استحاله    عمل پوشاندن به برنامه    حكومتي از جامه  

ن  و به هنگام بروز تعارض بـي       د كه با ساختار قدرت درگير نشوند      اصالح طلبان حكومتي تا جايي پيگير مطالبات مردم بودن        

له به همراه سياست اصـالح  ا اين مس.بود تر هاي مردم، در نهايت، سرنوشت نظام حكومتي برايشان مهم      حكومت و خواسته  

طلبان حكومتي در پرهيز نيروهاي سياسي و اجتماعي از بروز اعتراضات علني و صرفا دعوت به حضور در پاي صـندوقهاي                     

  )5(". اجتماعي شدراي، باعث بلوكه شدن پتانسيل اعتراضي نيروهاي

  

 ابات و جايگزيني اصالحات ساختاريتحريم انتخ

 . وارد مرحله جديدي از حيـات خـود شـد         دفتر تحكيم نژاد،  احمدي ا پايان دوران اصالحات و روي كار آمدن دولت نظامي         ب

آغـاز ايـن رويكـرد     ي، نقطـه 1379 در مرداد مـاه  "نشست گرگان " ("طلبي دوم خردادي  اصالح" رويكرد انتقادي به پروژه   

ب تعقيـ " ،"ي قـدرت  جانبـه  نقـد همـه  " بـه  "نقـد اصـالحات  " به تدريج از)  معروف شد "ز خاتمي عبور ا "جديد بود و به     

  )6(. تكامل يافت"دوري از قدرت"  و"اصالحات از بيرون ساختار قدرت

حات درون حكومتي، به تدريج    از اصال  گيري با فاصله  تشكل مزبور  اول رياست جمهوري خاتمي،      بدين ترتيب، از اواخر دوره    

و خواستار  از طريق تغيير كارگزاران حكومتي  و اصالحات متكي به خواست ملت را        را بلند كرد   "اصالحات ساختاري "بانگ  

  و متبلـور كـردن اراده   را مـستلزم خلـق فـشار اجتمـاعي         اين هـدف   و دستيابي به      ممكن ندانست   را ام اصالحات از باال   انج

 مغـاير بـا دموكراسـي و    هـاي هـا و رونـد   براي تغيير ساختار اقشار اجتماعيطريق به صحنه آوردن سازمان يافته      از   عمومي

راي و دادن  نهـم، امتنـاع از    در انتخابات رياسـت جمهـوري دوره  اين تشكلبر اساس همين نگرش،     . دانست مصالح جمعي 

ي انتخابات را واجـد     الحات در چهارچوب قانون اساسي، نتيجه     بست اص  عدم شركت در انتخابات را برگزيد و با توجه به بن          

  .تاثيري مهم در سرنوشت نيروهاي جامعه مدني ندانست

 

 انتقام احمدي نژاد از جنبش تحريم كننده دانشجويي

د ير قـدم گذاشـت كـه بـا اعتـراض شـد         يـ كبري در حالي به دانـشگاه ام      1385ستم آذرماه سال    يمحمود احمدي نژاد، روز ب    
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 همـين واقعـه و وقـايع    .ان معترض عكس وي را سوزاندنديش رفت كه دانشجو   ي اعتراضها تا آن جا پ     .ان مواجه شد  يودانشج

 .ن جنبش دانشجويي باشدپس از آن، سبب شد كه دولت نهم، پيگيرانه به فكر انتقام گيري از فعاال

 تـن از اسـاتيد برجـسته دانـشگاه          21اري  بازنشستگي اجبـ  ": 1387 ، مورخ دوم شهريور   "خبرنامه اميركبير "بنا به گزارش    

هـاي امنيتـي را در مقابـل        ن دانشگاه تهران در روزهـاي گذشـته تيم        والو مس .تهران، موجي از اعتراضات را به همراه داشت       

 ".ها مستقر نموده اندابگاههاي ورودي دانشگاه و خودرب

 در .ش تـري بـود  يتحصنها و اعتصاب غـذاهاي بـ  ها شاهد اعتراضها، نژاد، دانشگاهاز زمان رياست جمهوري محمود احمدي   

ها اخـراج شـدند و بـسياري از دانـشجويان بـه دليـل حـضور فعـال در ايـن           از دانشگاه"ستاره دار"ان ي دانشجو،دولت نهم 

 احمـدي  ي شديد دولت نهـم بـه رياسـت   ها و تهديدهاما جنبش دانشجويي در مقابل سركوبا . راهي زندان شدند ،اعتراضات

 .توان به موارد زير اشاره كرد ا عقب نشيني نكرد، بلكه اعتراضات خود را گسترش داد كه مينژاد، نه تنه

اعتصاب دانـشجويان   )9( و) 8(يان دانشگاه تربيت معلم كرج اعتصاب دانشجو،)7(دانشجويان دانشگاه سهند تبريزاعتصاب 

  . از فعاليت در عرصه رسمي محروم شد نيز دفتر تحكيم وحدت1388  سالپس از سركوب گسترده در. دانشگاه زنجان

  

  در پايان

 ،ر بـار ايـن گونـه فـشارها، تهديـدها      اما دانشجويان زيـ ،هاي اخير دستگير، زنداني و بازجويي شده اندصدها دانشجو در سال 

 هايمرعـوب سياسـت  هرگـز   پس از اين نيز جنـبش دانـشجويي   . و با شهامت ايستادگي كرده اند توهينها و زورگوييها نرفته   

  نخواهد شد و به فشارهاي اقتصادي، سياسي، اجتمـاعي در ير و زندان و شكنجه حكومت اسالمي      خشونت بار، تهديد و تحق    

 . ماندجامعه نيز بي تفاوت نخواهد

رش حمله دستگاه سركوب بـه       تير نتوانست به اهدافش برسد و ناكامي آن باعث گست          18درست است كه جنبش اعتراضي      

 در سطح ديگري زمينه ساز گسترش مبارزات و دموكراسي خواهانـه و تعميـق آن در بطـن             اين وجود  با اما   ،ها شد دانشگاه

ران  تير در ابعادي وسيع تر بود كه باز دانشجويان دانشگاه تهـ       18يم كه جنبش سبز، گسترش      يو غلط نيست بگ   .جامعه شد 

س شخصي با حمايت نيـروي انتظـامي بـاز بـه             نيرو هاي لبا   . تاوانش را پس دادند    1388تر در خرداد     در اندازه اي كوچك   

 و تـوهين بـه صـورت فلـه اي     مو شـت  خوابگاه دانشجويان تهران حمله كردند و جمع زيادي از دانشجويان را بعد از ضـرب                

 . تير عوامل مختلفي داشت كـه برخـي از آنهـا بـا ناكـامي جنـبش سـبز مـشترك هـستند                       18 نافرجامي   .بازداشت نمودند 

 .غير منتظره و انفجاري حركت يكي از داليل مهم آنستنابهنگامي و ماهيت 

 برابـري و دموكراسـي   ،زاديهاي مدنيآر راستاي نيل به عواملي كه منجر به عدم موفقيت جنبشهاي دانشجويي د در كل از

  :توان به اين موارد اشاره كرد  مي،خواهي شده

نجا كـه هـر     آظيفه جنبش را دوچندان كرده و از         و لها ممنوع بودن فعاليت احزاب سياسي و تشكلهاي صنفي كه اين مس           -

 بنابراين نـوعي رعـب و وحـشت و          ،كند ربط پيدا مي   "نظامامنيت  " خواه به    يگونه ارتباط دانشجويان با تشكلهاي سرنگون     

  .رخوت در ميان دانشجويان ايجاد كرد

 مخفـي نبـوده و در بـستر     اسـاس ر دكه جنبشهاي دانشجويي مانند ساير جنبشهاي اجتماعي ديگر له ديگر اينستا مس-

زند و سيـستم اطالعـاتي مخـوف جمهـوري           اين علني بودن از لحاظ امنيتي ضربه به جنبش مي         . دنگير اجتماع شكل مي  

حمايـت  بايـست مـورد     دانشجويان داخل مـي   ،بنابراين .كند اسالمي تاب هيچگونه انتقاد را نداشته و هر ندايي را خفه مي           

 به فرار از جهنم جمهوري      ناچار  در اين راه دانشجوياني كه     .اشندنان ب آبايد صداي    د و مي  نگيرار  اپوزيسيون خارج كشور قر   

  . ايفا كنندعنوان پل ارتباطي بين اپوزيسيون خارج و دانشجويانه توانند ب  نقش به سزايي مي،اسالمي شده اند



 ٤٣

ايي و منافع تشكيالتي براي آزادي دانشجويان   در اين برهه زماني مي بايست نيروهاي فعال سياسي صرفنظر از مصلحت گر            

ي كرزاديخواه و برابري طلب موضع گيري مـشت   آوردهاي غير انساني با دانشجويان      دستگير شده اقدام كرده و نسبت به برخ       

 .اتخاذ كنند

اه، چپ خوهاي آزاديفي تاكيد به همكاري همه ط   ، اهميت است  داراي حاضر در جنبش دانشجويي مهم و        چه كه در شرايط   آن

فكري و تبادل نظر و همكاري نزديك در عرصه مبارزات از حق آزادي بيـان، قلـم،                 و سوسياليست درون اين جنبش در هم      

ها در دفاع از حقوق صنفي، سياسي و انساني خود و جامعه، متحد  هر چه قدر اين طيف.تشكل و حق اعتصاب و تجمع است     

  و همزمـان مـي تواننـد    قدرتمنـدتر ظـاهر خواهنـد شـد        بل حاكميـت   به همان نسبت نيز در مقا      ،و هماهنگ حركت كنند   

 .برندود را نيز در فضاي سالم تري پيش اختالفات نظري خ

  

  :نويسپا

 بـا هـدف جاسوسـي، چماقـداري و كمـك بـه              58تشكل حكومت ساخته اي اسـت كـه در سـال             ، وحدت مدفتر تحكي ) 1

ي ابتدايي دهه هفتاد دچار تجديد نظر شد و در اواخر دهه هفتاد              در سالها  اين تشكل .  دانشگاه بنيان نهاده شد    "پاكسازي"

 .  منشعب گرديد به دو طيف شيراز و عالمه داخلي،عميق پس از اختالفات

  1386 مهر ماه ، سايت اينترنتي راهبرد-ي افشاريعل، )نگاهي از درون( تر تحكيم وحدت سير تحوالت دف) 2

  اعضاي سـابق دفتـر تحكـيم وحـدت كـه پـس از فـارغ       ازوختگان ايران اسالمي آمادوار تحكيم وحدت يا سازمان دانش   ) 3

اين سازمان در انتخابات دور نهم رياسـت جمهـوري           . تشكيل شده است   ، فعاليت تشكيالتي دارند   هالتحصيلي تمايل به ادام   

ت دور دهم رياست جمهوري  اما در دور دوم از اكبر هاشمي رفسنجاني حمايت كرد و در انتخابا   ،ايران در موضع تحريم بود    

بسياري از اعضاي ادوار تحكيم وحدت در جريان اعتراضات بعد از انتخابات رياست جمهـوري         .از مهدي كروبي حمايت كرد    

 سال حـبس تعليقـي محكـوم        2 سال حبس تعزيري و      6عبداهللا مومني، سخنگوي اين سازمان نيز به         .دهم دستگير شدند  

  )نقل از ويكي پديا( .شده است

 1381 اسفند 13 سه شنبه ،سايت عصرنو) 4

 تيرمـاه  ، ماهنامـه اينترنتـي گـذار      ،علي افـشاري  ،  دانشجويي از اصالحات درون حكومتي    گرداني جنبش   كنكاشي در روي  ) 5

1386   

  1386 شهريور 13، ي روزنامه اعتماد مل، آقاجانپوري عل،شورك يي دانشجو- لهاي سياسيكتحليلي بر جريان شناسي تش) 6

 1386 دي ماه -17 شماره  نشريه اينترنتي گذار،علي افشاري، الشهاي جنبش دانشجويي در عصر پسا اصالحاتچ) 7 

 شـنيع معـاون فرهنگـي       برخـورد ز در اعتـراض بـه       يـ ان دانشگاه صـنعتي سـهند تبر      ي اعتراضي دانشجو   و تحصن  تجمع) 8

ارمنـدان  ك چنـدش آور اخالقـي برخـي از    تي و وضـع    دانشجو ني، با دختران  يتر زاهد و رييس حراست، حس     كي، د يدانشجو

 خاتمه يافت پس از آن    تحصن  اين   . برگزار شد  14 الي   12ن ساعات   يدر صحن دانشگاه ب   1387 ربط، روز دوم ارديبهشت   يذ

 نفـره  تر قاليچي از جمـع سـي  ك عذر خواهي معاونت آموزشي د ،عنياكثر خواسته هاي خود ي    ن موفق شدند به     اه متحصن ك

ميتـه تجديـد نظـر بـا حـضور نماينـدگان منتخـب        كميتـه هـاي انـضباطي در    كام كل و احيرسي مسادانشجويان فعال، بر  

، كلها در امور منتـسب بـه امـور فرهنگـي     جنسيتي و عدم تبعيض در فعاليتهاي فرهنگي ميان تش كيكعدم تف دانشجويان،  

سب نتـايجي  كـ دانـشجويي موفـق بـه    جنبش ار آمدن دولت جديد،ك براي اولين بار پس از روي به اين ترتيب  .دست يابند 

ز درمـاني منتقـل   ك مورد به مرا28 نفر دست به اعتصاب غذا زدند و  34 ، در اين تحصن   .هاستكه شايسته جنبش آن   گشت  

 دانشگاههاي خواجه نصيرالدين طوسي تهران، تربيت معلـم تهـران،   .ه حال برخي در زمان انتقال بسيار وخيم بود        كگشتند  



 ٤٤

 را   از اين حركت اعتراضـي      خود تبريز و دانشگاه تبريز حمايت    سمنان، تربيت معلم    چستان، آزاد تبريز،  سيستان و بلو  شيراز،  

  . اعالم نمودنديياز طريق بيانيه ها

 پس از اعتصاب دانشجويان سهند تبريز بوده هاي دانشجوياناعتصاب دانشجويان تربيت معلم، يكي از موفق ترين اعتصاب )9

ت غذايي دانشگاه و يفي در اعتراض به مشكالت صنفي دانشگاه، از جمله كاهش ك كه دانشگاهن ايجويان دانشحركت .است

 خرداد به شكل اعتصاب غذا آغـاز شـد و بـا گذشـت چنـد روز در        12شنبه  كي بود، در روز     شكل گرفته ي  ير برنامه غذا  ييتغ

 . حالت عمومي به خود گرفت،ز شروع امتحاناتي و ن87 خرداد 19خ يتار

س، بهبـود   يت سلف سرو  ي معاونت فرهنگي، عزل معاونت آموزشي، بهبود كامل وضع        بركناريان،  ين دانشجو يهاي ا ه  خواست

جـاد سـالن    ين، ا ا ارعاب خانواده هـاي متحـصن      ه دليل س حراست ب  ييرفاهي و خوابگاهي، معذرت خواهي ر     مطلوب امكانات   

 تحـصن  .ق افتادن امتحانـات بـود  يان و به تعوينشجوكدام از دا  چيباطي به ه  ضته ان يمطالعه مركزي مناسب، ندادن حكم كم     

 130گسترده دانشجويان تربيت معلم پرديس كرج، با حضور بيش از سه هزار دانشجو و همراه بـا اعتـصاب غـذاي حـدود                        

 خبرنامه دانشجويي اميركبير، تحصن و اعتصاب غذاي دانشجويان دانـشگاه تربيـت معلـم               گزارش  بنا به  .دانشجو برگزار شد  

 .افتندي دست س كرج در حالي پايان يافت كه دانشجويان به تمام خواسته هاي خودپردي

معـاون دانـشجويي    ، هنگامي آغاز شد كه دكتـر حـسن مـددي،            1387 خرداد   25تحصن دانشجويان دانشگاه زنجان،      )10

 را كي از دانشجويان دختـر  ي باجگيري جنسي از     قصدن و ادبيات فارسي دانشگاه زنجان       از اساتيد گروه زبا    و   دانشگاه زنجان 

 29 نفر از دانشجويان شـب       3000به دنبال افشاي اين مساله و تهديدات معاون دانشجويي دانشگاه زنجان، بيش از              . داشت

 هايپـس از يـك هفتـه اعتراضـ         .يس دانـشگاه زنجـان شـدند      يو دكتر نداف، ر    وي   تعفايخرداد تجمع كرده و خواستار اس     

بـا كليـه   ن دانـشگاه زنجـان   والو، مـس 1387 خـرداد  29 روز چهارشـنبه   ساعت اوليه صـبح گسترده در دانشگاه زنجان، در    

، بررسـي  او و محاكمـه  يي خاطي اين دانـشگاه  بركناري مددي، معاون دانشجو.موافقت كردند عترض  مطالبات دانشجويان م  

هبود وضعيت فرهنگـي  چنين بم و هتعويق امتحاناتيس دانشگاه توسط كميته اي مركب از دانشجويان و اساتيد، يكفايت ر 

  .  دانشجويان به كرسي نشاندندواستهايي بود كه خ،هاي مستقلو فعاليت تشكل

گرا در روز    طلب تا پيش از برگزاري مستقل مراسم روز دانشجو توسط دانشجويان چپ            دانشجويان آزاديخواه و برابري   ) 11

دانـشجويان كمونيـست و چـپ كـه حـول فعاليتهـاي متعـدد           اي از    مجموعـه ، يك سازمان نبوده و تنها به        1386ذر   آ 13

بر اساس مصوبات شوراي عالي انقـالب فرهنگـي تـشكلهاي غيـر              .، اطالق مي شد   جويي و سياسي سازمان يافته بودند     دانش

 4در  .  دستگير و شكنجه شـدند     1386اي از اعضاي اين تشكل در سال          عده .اسالمي امكان فعاليت در دانشگاهها را ندارند      

  پس از يك دوره از اختالفات داخلي، با صدور بيانيـه ،"خط بازسازي" به نام    "داب" ، بخشي از زيرمجموعه   1388فروردين  

 "خـط بازسـازي  / طلب  دانشجويان آزاديخواه و برابري" با نام ،"يابي كمونيستيپيش به سوي خودسازمان "اي تحت عنوان    

تـرين    سرزنده،ستاوردي براي جنبش كمونيستي ايران نداشته و بالعكس   سبك كار پيشين در شرايط كنوني د      " :اعالم كرد 

  از طرفي با مبارزه عليه انحالل.گذاردهاي ستيز طبقاتي امروز را در اختيار دشمن طبقاتي مي ترين محافل و حلقه و بالنده

ارگان ايـن تـشكل    ".مداني  كنوني ميترين وظيفه دورهطلبي و انفعال مبارزاتي، امر سازماندهي پيشگام دانشجويي را مهم

  .است "زادي برابريآ"خبرنامه اينترنتي 

 26 در سـن     1388 مـرداد    7طلب دانشگاه اصفهان، در تـاريخ        خواه و برابري   عليرضا داوودي، سخنگوي دانشجويان آزادي    

  )نقل از ويكي پديا(. ماه پس آزادي از زندان به طرز مشكوكي در بيمارستان خورشيد اصفهان درگذشت3سالگي، 

  

  



 ٤٥

  یرھاي مسير در زنان
  اردوان آناهيتا

  

   اينترنت طريق از فروشي تن معضل هفزايند رشد و اقتصادي ساختاري بحران

 بـسيار  شـرايط  بـا  زنان از برخي ايتاليا، كشور در اقتصادي وخيم وضعيت موازات به - 2013 آگوست 7 زنان، خبري هشبك

 . است  كرده تحميل آنان به را اينترنت طريق از جنسي كشي بهره يمافيا به آوردن روي كه اند گشته روبرو سختي و بغرنج

 جهـاني  تـر،  هسـاد  و پـيش  از بيش جمعي ارتباط سيستمهاي از استفاده با ارتباطات و اينترنت عصر در جنسي كشي بهره

 اينترنـت  در ازيمجـ  طوره  ب امروزه و جامعه سطح در هنوز وليكن ،ست غيرقانوني ايتاليا در فروشي تن اينكه با .استشده  

 تـشديد  دليـل ه  بـ  جهـان  كشورهاي ديگر و يايتالياي زنان  بخشهايي از  .اي ادامه مي دهد    فزاينده رشد با خويش حيات به

  شايد به اين وسيله    تا اند گشته بدل مجازي فروشان تن به ،اقتصادي كشي رياضت سياستهاي اعمال و فقر بيكاري، بحران

  .گردند چيره خويش هانوادخ و خود اقتصادي وخيم وضعيت بر

 در جمعـي  ارتباطات سيستم طريق از كه زناني از يكي از تصويري درج با ،"زنان هسيار" يايتالياي معروف هروزنام به تازگي 

 بحـران  بـا  آن ارتباط و مذكور معضل شدن گير همه به ،ورزد مي مبادرت مجازي فروشي تن به دوربين، به مجهز اينترنت

  .است پرداخته نيست، مستثني آن از نيز ايتاليا وركش كه جهاني مالي

 بـا  مـردان  رونـد،  ايـن  در.  تبديل شده است   جنسي كشي بهره مافياي  فعاليتهاي از بخشيبه   اينترنت طريق از فروشي تن

 سيجن سرويس آنان به دوربين طريق از كه هستند زناني به امردهنده و تماشاچي ، مزبور مافياي دالالن به مبلغي پرداخت

 خريدار جنسي دستورات و فرمانها تمامي بايست مي ،ورزند مي مبادرت فروشي تن به طريق بدين كه زناني .دهد مي هاراي

 بهره مافياي .است قرباني زنان تحقير بور،مز جنسي فعاليت اساس و اصلي ههست رو، همين از.  را برآورده سازند   تماشاچي و

 ينآيـ  و قوانين داراي اينترنت .كند مي استفادهسوو زنان استثمار جهت ابزاري نعنواه  ب اينترنت از جهان در جنسي كشي

 رو، همـين  از .سـت اجرا   قابل غير آن از استفادهسوو گونه هر از جلوگيري جهت قوانيني تصويب ،در اصل  و نيست اي نامه

   .ستا گشته مبدل جنسي كشي بهره مافياي براي سودآوري بسيار ابزار به سرعته ب اينترنت

 ، ولـي   دارد اي كننده ويران ثيرتا جامعه افراد ههم زندگي بر بيكاري معضل اگرچه ،2012 سال ،يونيسف گزارش اساس بر

   .دهد مي قرار خود مخرب ثيراتتا تحت مردان از تر افزون را زنان  شغل و زيستشرايط و موقعيت

 خـود  شغل سال شانزده باالي زنان از درصد 50.2 اخير هايسال در ايتاليا، كشور "يمل ارقام و آمار مركز" گزارش اساس بر

. تشكيل مي دادند  راكشور كار نيروي از درصد47.8  زنانمالي، بحران آغاز از پيش كه حاليست در اين .اند داده دست از را

 مي  تشكيل  زنان را  رقماين از توجهي قابل درصد ،است درصد 29.1 ايتاليا، كشور در سال 25 باالي جوانان در بيكاري نرخ

  .بخشند بهبود را شان معيشتي وضعيت قادرند ندرته ب و سختيه ب كه دهند

 سـرويس  ارايه براي آمريكا دالر 4000 از بيش  برابر با  دستمزدي آنان اينترنتي،/ مجازي فروش تن زنان با گفتگو اساس بر

 از را بـور مز فعاليت تحميلي تحقير از ناشي وانير و روحي ثيراتتا نيست قادر هرگز كه كنند مي دريافت مشتريان جنسي

  .بزدايد شان زندگي

  

  ايران در زنان اعتياد

 خـط  با گيرندگان تماس درصد 75 جاري سال اول ماهه سه در ايلنا، دولتي خبرگزاري گزارش به - 1392 مرداد 22 ايلنا،

  .اند بوده فرزند داراي زنان ميزان، اين از صددر 29 و معتاد همسران داراي آنان درصد 32 كه بودند زن اعتياد مشاوره
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 به اشاره بدون رژيم "مخدر مواد با مبارزه ستاد مردمي مشاركتهاي توسعه و تقاضا كاهش" معاون گزارش، همين اساس بر

 تقويت اش، جنسيتي و ارتجاعي نگرش اساس بر اجتماعي، معضل يك همثابه  ب مخدر مواد به زنان اعتياد اصلي هاي ريشه

 سياسـتهاي  اعمـال  كـه  حاليست در اين .است كرده معرفي   بورمز معضل از رفت برون راه  را خانواده در زنان نقش ترويج و

 سود كه است مخدري مواد به جامعه افراد آوردن روي داليل مهمترين از بيكاري و فقر تشديد موازات به جنسيتي تبعيض

    .دنكن مي تغذيه حاكم استبداد ناف بند از كه شود يم فساد و قدرت دستان هزارآن نصيب  از شده حاصل

  

  جوان دختران اجباري ازدواج جهت مبارزه و زامبيا

 تـا  اسـت  شـده  تشكيل زامبيا كشور در اجباري ازدواج مخالفان از متشكل كمپيني - 2013 آگوست 2 زنان، خبري هشبك

 از بـسياري  .دهـد  كـاهش  را دارد اجتمـاعي  رفتهايپيـش  بـراي  مخربـي  پيامدهاي كه جوان دختران اجباري ازدواج ميزان

 اجبـاري  ازدواج موجبـات  كـه  انـد  شده افرادي دستگيري خواستار بلكه ،كنند مي تبليغ بورمز معضل عليه تنها نه رهبران

 يانگرب رسمي ارقام و آمار ولي ،است ممنوع زامبيا كشور در كودكان ازدواج اينكه باوجود .آورند مي فراهم را جوان دختران

 زنـان  از نيمـي  از بـيش  يونيـسف،  گـزارش  اسـاس  بـر  .است سال سيزده سن زير جوان دختران از بسياري اجباري ازدواج

 در جـوان  دختـران  ازدواج نرخ باالترين از يكي اين .شوند مي ازدواج به مجبور آن از قبل يا و سالگي 18 سن در زامبيايي

   .است جهان

 را شـهروندان  تا كنند مي تالش و كرده دعوت يها،گردهماي در شركت به را شهروندان ،اي يهبيان هاراي با اجتماعات رهبران

  .سازند آگاه آنان هاي خانواده و قربانيان براي اجباري ازدواج منفي پيامدهاي از

 ازدواج .دباشـ  مـي  اسـت،  شـايع  و مرسوم جامعه در آنچه و قانون بين تضاد زامبيا، در اجباري ازدواج كاهش موانع از يكي

 دختـري  ،جامعـه  بر غالب قانون و نگرش كه حاليست در اين ،است ممنوع كشور قانون اساس بر سال 18 سن زير دختران

 حـل  كـه  معتقدند زنان حقوق مدافعان .آورد مي شماره  ب ازدواج براي آماده و بزرگسال را باشد رسيده سال 16 سن به كه

 مـي  حـساب ه  ب كودكان ازدواج كاهش راستاي در مهمي گام شهروندان، سوي از كشور قانون رعايت معناي به بورمز تضاد

  .آيد

 بـه  مجبـور  جوان دختر ميليون 140 از بيش كه رود مي انتظار ،2020 تا 2011 از دهه، يك طي يونيسف، تخمين هپاي بر

 هـزار  239 و ميليـون  14 سـاالنه،  بماند، باقي ثابت همينطور جهان در جوان دختران ازدواج كنوني آمار اگر .گردند ازدواج

   .سال است پانزده زير زده، تخمين دختر ميليون 140 از ميليون 50  سن.گردند مي ازدواج به مجبور روزانه جوان دختر

 و تحـصيل  ترك مانند دختران، زودهنگام ازدواج ناپذير جبران و بمخر نتايج پيرامون زنان حقوق مدافعان زامبيا، غرب در

 كـشور  در بيـشماري  يهـاي راهپيماي ترتيـب،  دينب. شهروندان روشنگري مي كنند    براي زايمان و بارداري مانز مير و مرگ

 و بزرگـسال  مردي عروسكهاي سوزاندن با مردم آنها از بسياري در كه پذيرفته صورت دختران زودهنگام ازدواج عليه بورمز

  .  ابراز داشته اندجوان ندخترا ازدواج با  رامخالفت خود عروس، عنوانه ب دختربچه يك

 پـنج  هـر  از دختـر  دو متوسط طوره  ب كه سازد مي آشكار 2007 سال در زامبيا "بهداشت و جمعيت آمار هموسس" برآورد

 تحقيقات .گيرد مي بر در را زامبيا كشور زنان درصد42 مذكور آمار .هستند سال 18 سن زير ،كنند مي ازدواج كه دختري

 .است كشور  اين شهرهاي و روستاها در شايع و رايج بسيار اي پديده جوان دختران ازدواج كه ازدس مي آشكار همچنان باال

   .اند كرده ترك را شان تحصيالت كه هستند فقيري هاي خانواده از قربانيان بيشتر
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   خشونت اعمال در اعتراض به برزيلي كشاورز زنان تظاهرات

 عليـه  خـشونت  اعمـال  به يراهپيماي برگزاري با برزيلي كشاورز زن هزار سه از بيش - 2013 فوريه 21 فرانسه، خبرگزاري

   .شدند قربانيان از حمايت و آن از جلوگيري براي امور اولياي عاجل اقدام خواستار و كرده اعتراض يروستاي زنان

 يسـكوت  در كـه  گشته بدل برزيل هجامع در واقعيتي به آن، عليه قانون نبود به توجه با يروستاي زنان عليه خشونت اعمال

   .دارد تداوم و رواج تلخ

 ولـي  شدند، زمين بر مالكيت و فرزند سرپرستي حق كسب به موفق پيش يكسال به نزديك كه دارند مي ابراز كشاورز زنان

 ايخواسته از يكي .آن ندارند  به دستيابي جهت مبارزه زه ج ب راهي و محروم هستند  خود انساني حقوق از بسياري از هنوز

 و بهداشـتي  لمـساي  .اسـت  كـشاورز  مردان با برابر و باالتر دستمزد پرداخت نيستند، خود زمين صاحب كه كشاورزي زنان

   .بود كننده يراهپيماي كشاورز زنان خواستهاي ديگر از آموزشي

 را آنـان  يخواسـتها  كـردن  ياجرايـ  و دهمعترضان آمـ   ميان به شخصا برزيل جمهور يسري كه است آمده بورمز گزارش در

   .است شده متعهد

  

  اصفهان صنعتي دانشگاه ارشد گرايش هرشت 7 در دختر دانشجويان پذيرش در جنسيتي تبعيض

 سـه  در ،كـشاورزي  مهندسـي  رشته در ارشد كارشناسي مقطع در امسال اصفهان صنعتي دانشگاه - 1392 خرداد 3 ايلنا،

 بيابـان  و داري مرتـع  آبخيـزداري،  گرايش سه در ،طبيعي منابع مهندسي رشته آالت، ماشين و دامي علوم آبياري، گرايش

  .است كرده دوم نوبت و روزانه هاي دوره در مرد پذيرش به اقدام تنها آبي هاي سازه گرايش ،آب منابع هرشت و يزداي

 ايـن  كـه  انـد  داشـته  اعـالم  و كرده اعتراض اقدامي چنين به اي نامه ارسال با كارشناسي دوره دختر دانشجويان از جمعي

 حـذف  آنهـا  .اسـت  شـده  گرفتـه  ارشـد  كارشناسـي  مقطع در محصل دختر دانشجويان ميزان گرفتن نظر در بدون تصميم

 دانـشجويان  براي جامعه محدوديتهاي و دختران خاص موقعيت به توجه با را بورمز هاي رشته در تحصيل ادامه از دختران

   .اند دانسته انصافي بي ،دختر

 بسيار آينده دختران بلكه نيست، پسران مختص وجه هيچ به ها   رشته اين" :است آمده دختر دانشجويان همنا از بخشي در

 و مهندسـي  و فنـي  شـركتهاي  در كـار  مناسـب  شرايط از همچنين و داشته ها   زمينه اين در پژوهشي علمي نظر از خوبي

 پيـدا  نيـاز  گذشـته  از بـيش  رشـته  ايـن  خانم اساتيد به آينده در كشور دانشگاههاي همچنين .هستند برخوردار هادانشگاه

  ".كرد خواهند

  

 پيـشرفتي  افغانـستان  در زنـان  حقوق

  است نداشته

 بر  - 2013 ژوئيه 30 الملل، بين عفو سازمان

 گونـه  هـر  رفـع  يملـ  هكميت" گزارش اساس

 كـشور  در زنـان  حقـوق  ،"زنان عليه تبعيض

 زنان حقوق فعاالن كوششباوجود   افغانستان

   .است نداشته پيشرفتي بشر، و

 افغانـستان  كـه  كند مي اضافه بورمز گزارش

 در زنـان  بـراي  هاكـشور  بـدترين  زوجـ  هنوز
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 تجـاوز  خـانگي،  خـشونت  شـامل  زنـان  عليه خشونت اعمال زنان، حقوق مدافعان گزارش اساس بر .رود مي شماره  ب جهان

   .است رايج و شايع بسيار اكانكم طالبان سوي از محصل و جوان دختران به تهاجم سنگسار و و جنسي

 تحـصيل  هادامـ  از فيزيكـي  بيمـاري  علـت ه  ب تا كنند مي مسموم را محصل دختران ،طالبان كه كند مي اضافه گزارشاين  

 پـيش،  ماه دو اما ،كرد اعالم ممنوع قانوني طوره  ب را تجاوز و اجباري ازدواج 2009 سال در افغانستان اگرچه .شوند محروم

 بـاقي  معلـق  مجلس، نمايندگان شديد مخالفت دليله   ب بور،مز معضل دو پيرامون قانون تصويب از قبل دقيقه پانزده دقيقا

  .ماند

  .يافت كاهش درصد20 به درصد25 از گذشته ماه در نيز استانها مجلس در زن نمايندگان براي  شدهگرفته نظر درسهميه 

  

  رنجند در كند تثبيت و رعايت را زنان حقوق كه قوانيني فقدان از لبناني زنان

 حمايت خشونت اعمال برابر در زنان از كه ساخت مطرح را قانوني طرح به تازگي  لبنان مجلس - 2013 ژوئيه 24 الحيات،

 از اخير هاي دهه طي لبناني زنان زيرا ،شود تصويب سرعته  ب بايست مي بورمز قانون زنان، حقوق مدافعان هعقيد به .كند

 سرپرسـتي  حـق  پيرامـون  زنـان  نفع به نيوانيق بايست مي امور اولياي .نيستند و نبوده برخوردار يزن انساني حقوق حداقل

 مـسير،  اين در .كنند حاصل اطمينان آنها   شدن ياجراي از و برسانند تصويب به طالق و ارث مدني، حقوق ازدواج، فرزندان،

 يبـسزاي  اهميـت  از حـاكم  سياسـي  سـاختار  بـه  ارفـش  جهت آوردن  مستقل، به ويژه    گروهي، و خبري هاي رسانه تبليغات

   .است برخوردار

 كـه  اي سـاله  سه و سي زن ،"يعقوب روال" قتل از بعد مذكور طرح ،2013 ژوئيه 22 مورخ آنالين ايست ميدل گزارش به

 گاريان سهل تا شد سبب فرزند پنج مادر قتل .است شده تصويب و پيشنهاد رسيد، قتل به لبنان شمال در همسرش توسط

  .گيرد قرار اعتراض مورد شدت به خبري هاي رسانه و بشر حقوق مدافعان از سوي زنان حقوق از دفاع پيرامون امور اولياي

 طرفداران اما .است آورده فراهم را مذهبي بنيادگرايان خشم موجبات لبنان كشور مجلس در بورمز طرح  بررسي و پيشنهاد

ـ  ا خـانواده ر   چـارچوب  در جنسي تجاوز زيرا ،نيست كافي طرحاين   كه دارند مي ابراز زنان حقوق  نظـر  در جـرم  عنـوان ه  ب

 عليه خشونت اعمال عليه طرح كه است كرده اعالم سخنراني يكلبنان در    شيعيان رهبر كه حاليست در اين .است نگرفته

   .دارد را آنان همسران و زنان بين رابطه و ها خانواده شخصي حريم در دخالت قصد زنان

 يرهـاي  قـانوني  مجـازات  از ،كند ازدواج خود جنسي تجاوز قرباني با كه مردي لبنان، قوانين اساس بر كه است توجه يانشا

   .يابد مي

 زنـان  انـساني  حقـوق  از دفـاع  مـسير  در عـالي  فاهدا به رسيدن تا شان مبارزه به كه اند كرده اعالم زنان حقوق كنشگران

   .داد خواهند ادامه لبناني

  

  تحصن برگزاري خاطره ب فلسطيني فعال زنان محاكمه

 يراهپيماي يك در جريان  يلياسراي اشغالگران عليه تحصن دليله  ب فلسطيني زن دو - 2013 ژوئيه 10 ايست، ميدل رويتر

   .به محاكمه كشيده مي شوند يلاسراي نظامي دادگاه در ،غزه نوار در

 سـازمان  دسـتگيري  رونـد  تشديد با همزمان "حميده رعنا" و "تمامي نريمان" پيگرد كه دارند مي ابراز بشر حقوق فعاالن

 يلاسـراي  تـصميم  كـه  دارنـد  اعتقادآنها  . مي گيرد   صورت اخير هاي در هفته  يلياسراي ماموران توسط اعتراضات دهندگان

 ژوئـن،  28 ورخمـ  "صالح نبي" روستاي در يراهپيماي در نظامي همنطق به ورود اتهام به فلسطيني زن دو محاكمه بر مبني

   .آيد نمي نظر به طبيعي
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 مـي  تـالش  نظامي دادگاه راستا، اين در .اند شده دستگير آميز صلح و آرام يراهپيماي يك در شركت دليله  ب زن، فعال دو

پس از    سال گذشته  ،"تمامي نريمان" شده، دستگير زنان از يكي برادر .سازد متهم ساختگي قوانين به توسل با را آنان كند

   .است رسيده قتل به يلياسراي نيروهاي توسط ،مذكور روستاي در يراهپيماي و تحصن برگزاري ازآغ

 كه  جمعه  روزهاي  در  خويش سكونت محل روستاي به ورود از ولي ،اند شده آزاد وثيقه قرار با رعنا و نريمان حاضر، حال در

   .محرومند پذيرد، مي صورت اشغال عليه يهاراهپيماي

  

  رستوران در زنان اشتغال و ديسعو عربستان

 در گارسـون  عنوانه  ب قادرند سعودي زنان ،سعودي عربستان هاي رسانه گزارش اساس بر - 2013 ژوئيه 7 اسوشيتدپرس،

 بـا  قـرارداد  اساس بر كه يهايبخش در تنها زنان كه دارد مي ابراز "شيخ علي الطف لعبد" .گردند مشغول كاره  ب هارستوران

  .دارند فعاليت حق شود، مي گرفته نظر در انآن براي كارفرما

 عربستان در .داشتند را رستورانها هآشپزخان در كار حق تنها زنان اين از پيش ، فارس خليج كشورهاي رسانه اخبار اساس بر

   .ندارند را بيمارستانها و دخترانه مدارس زجه ب كشور عمومي مراكز در كار حق زنان سعودي

 وضـعيت  در اي ريـشه  تغييرات تا دارد قرار زنان حقوق مدافعان و فعاالن فشار تحت سعودي تانعربس دولت كه سالهاست

 شـده  التحصيل غراف دانشگاهها و مدارس از كه زناني هفزايند رشد با سعودي عربستان هجامع سو، ديگر از .كند ايجاد زنان

  .روبروست هستند، بيكار ولي

زناني  آنها را  اكثريت كه دانند مي مهاجر ميليونها وجود را بورمز همسازي داليل مهمترين از يكي كشور، هاي رسانه برخي

  .اند كرده مهاجرت سعودي عربستان به شرقي آسياي كشورهاي ازتشكيل مي دهند كه 

  
 

 

   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

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

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

www.fadaian.org  

  

  ديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيدبه را

com.radiopishgam.www  
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  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

  

 :روز سخن

 انگليـسي  زبـان  در نويـسنده  تـرين   بـزرگ  را وي كـه  نويـسي   نمايـشنامه  و شـاعر  ،شكسپير( است ابلهان خوراك تملّق -

  )اند دانسته

 گانيبازر و مخترع،  اديسون توماس  (هستم دقيق برداري يادداشت و منظم تفكر مديون را خود عالمگير پيشرفتهاي  من -

 ) آمريكايي

 بنيـان  نيـز  و ايرانـي  شاعر و سياستمدار شناس،   لغت اديب، ،دهخدا اكبر علي(زنده   اميد به انسان و برپاست اميد به  دنيا -

 ) دهخدا نامه  لغت گذار 

  

 كتاب

 

  رفتند سرقت به ساعدي غالمحسين آثار

 را او اعتمـاد  شخصي آنكه از پس است گفته ساعدي، غالمحسين برادر ساعدي، اكبر  علي

 هـاي    نامـه  عكـسها،  ها،   نوشته   دست از تعدادي وي آورد، دسته  ب ارتباط يكسال از پس

 كـه  اسنادي ؛داده نشان او به را غالمحسين ناياب هاي   مجله و كتابها از برخي و شخصي

 مـي  برگردانـده  سـاعدي  آثـار  نگهداري كمدهاي و كشوها به ديدار، پايان از پس همگي

 زيادي تعداد شدم متوجه جوان مالقات آخرين از پس روز چند": وي در نامه اي سرگشاده در اين رابطه مي نويسد          .شدند  

 و فيلمهـا  اتر،يـ ت ،  خصوصي عكسهاي شامل ساعدي  گنجينه عكسهاي تمامي  نشده،   چاپ و شده   چاپ هاي   نوشته   دست از

 جلـد  دو ،همـه  از تـر    دردنـاك  و پاريس چاپ ي"الفبا" مجلدات و ناياب كتابهاي از تعدادي فارس، خليج  حاشيه عكسهاي

 سـرقت  بـه  بـود،  غالمحسين تولد سالگرد هفتادمين و ختم مراسم در هنر و فرهنگ اهل يادداشتهاي شامل كه اي   يادنامه

 .اند رفته

 تهيه رفته   سرقت به اسناد كامل سياهه ،كنم   مي اعالم نامه اين طي گوهرمراد آثار وارث و متولي عنوان به دليل، همين به

 بـدون  ،عكـس  يـا  دست نوشـته   از اعم آنها از يكي) اينترنتي چه و كاغذي نشر صورت به چه (عنوان هر به و جا هر و شده

 سـرقتي  عوامـل  از استفاده و داشتن اختيار در اتهام به مذكور  نويسنده يا ناشر شود، منتشر ساعدي خانواده كتبي ي  اجازه

 ".گرفت خواهد قرار ونيقان پيگرد تحت

 

   بوكر جايزه تاريخ فهرست ترين متنوع

 كـه  است گفته "بوكر جايزه" داوران تهيا يسري فارلين، مك رابرت

 در موجـود  اسـامي  ميان در. است متنوع  آن بسيار  نامزدهاي فهرست

 بريتانيـا،  از نويـسندگاني  2013 بـوكر  جايزه نامزدهاي اوليه فهرست

 .شوند مي ديده ايرلند و مالزي استراليا، كانادا، ،نيوزلند زيمبابوه،

 خواهـد  معرفي امسال اكتبر 15 روز پوندي هزار 50 جايزه اين برنده
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 .شد

 نخـستين  بـا  "رايـان " و "هـريس " ،"بوالوايـو " ،آنهـا  از نفـر  سه و هستند زن اوليه ليست در نويسنده سيزده از نفر هفت

 .اند شده جايزه اين نامزد خود كتابهاي

 

 مـي  منتـشر  كـودك  ماهنامه افغان ساله 12 دختر يك

  كند

 ويـژه  ماهانـه  مجله افغان، ساله 12 دختر يك معاصر، حسينا

 حامـد . اسـت  كرده منتشر را "افغان كودك" عنوان با كودك

 حـسينا  بـا  كـه  ديداري در افغانستان جمهوري يسري ،كرزي

 "انافغ كودك" ماهنامه ولمسو مدير و امتياز صاحب ،معاصر

 چاپ براي و كرد تشكر مجله اين انتشار خاطر به او از داشت،

 .است هددا همكاري وعده مجله اين بعدي هاي  شماره نشر و

 ندارنـد،  دسترسـي  پـرورش  و آموزش به دختران، عمدتا حسينا، سال و سن در كودك ميليون سه به نزديك افغانستان در

 مي مكتب كه دختراني روي به هنوز كشور از نقاطي در و شوند   مي مسموم واليات ترين   امن در حتي آموز دانش دختران

 .شود مي پاشيده اسيد روند،

 مـورد  آنهـا  شـوند،   مي سنگين كار و خشونت متحمل افغانستان در كودكان گويد   مي حسينا

در  او .كننـد  مـي  "ظلـم " شـان    كودكـان  به ها   خانواده برخي و گيرند   مي قرار جنسي تجاوز

 هـستند،  مكتب به شان دختران رفتن مخالف آن مردمان از شماري كه آمده دنيا به كشوري

 .بيافتد دخترشان رخ به نبايد ها  غريبه چشم گويند مي گاهي حتي

 بـراي  حـسينا  هدفهاي جمله از كودكان ديگر به دادن جرات همچنين و افغان كودكان حق از دفاع و بدبيني اين با مبارزه

  .است "افغان كودك" ماهنامه چاپ

 

   فيلم

 

 آذربايجان جمهوري رياست نامزد اسكار،  جايزه برنده نويس  فيلمنامه

 جمهـوري    رياسـت  انتخابـات  در دارد قـصد  كـه  كرد اعالم آذربايجان جمهوري اهل اسكار  جايزه برنده نويس  فيلمنامه يك

 .كشد چالش به را كشور اين جمهور  يسري اوف،  علي الهام و شود نامزد كشورش بعدي

 اتحاديـه " رياسـت  سـمت  حاضـر  حـال  در كـه  سـينما  مـشهور   كننـده    تهيـه  و نـويس    فيلمنامـه  ،"بيكوف ابراهيم رستم"

 ملـي  شـوراي " نـام  بـا  كـشور  در اپوزيسيون گروههاي از ائتالفي گذشته  هفته دارد، برعهده نيز را آذربايجان "سينماگران

  .شد تعيين شورا اين رياست سمت هب وي. كرد ايجاد نيز را "دموكرات نيروهاي

 فـيلم  بهتـرين  اسـكار  1994 سـال  در كه است "آتش در سوخته" فيلم فيلمنامه نويسندگان از يكي بيكوف ابراهيم رستم

 .كرد خود آن از را خارجي

 و شخـصيتها  گـرفتم  تصميم بنابراين. باشم تفاوت   بي كشورم انفجار آماده وضعيت به نسبت توانم  نمي": گفت رويترز به او

   ".كنم متحد يكديگر با را اپوزيسيون مختلف هاي گروه
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 نقض ويژه به و بشر حقوق نقض با كه داد وعده او. كرد خواهد ايستادگي آخر تا اما ،است سنگين ليتيومسو اين افزود وي

  . داد خواهد پايان سانسور به و كرد خواهد مقابله آذربايجان در تبار ارمني شهروندان حقوق

  

   كردند راضتاع اردوغان به جهان نامي سينماگران

 اعتراضـي  نامـه  لنـدن  "تـايمز " روزنامه

 خطاب جهان نامي سينماگران از گروهي

 وزيـر   نخـست  اردوغـان،  طيـب  رجب به

 خــود كامــل صــفحه يــك در را تركيــه

  .كرد منتشر

 بـن " ،"ليـنچ  ديويد" چون سينماگراني

 ،"پن نشا" ،"فالوز جولين" ،"كينگزلي

 و "فـاكس  جيمـز " ،"نسـاراند  سوزان"

ــشنامه ــويس  نمايـ ــروف نـ ــام" ،معـ  تـ

 نـسبت  كه در آن   ، اين نامه را   "استوپارد

 تركيه دولت  آميز  خشونت سياستهاي به

  .اند  كرده امضا است، شده انتقاد جو  مسالمت معترضان برابر در

 نيروهـاي  بـه  اتكـا " بـه  را اردوغـان  و "وممحك را تركيه پليس خشن نيروهاي توسط جو  مسالمت   معترضان سركوب" آنها

  .ندكرد متهم "اخير درگيريهاي در معترض پنج مرگ گرفتن ناديده و رحم بي

 

 لوكارنو فيلم جشنواره

 پياتزا" در شود، مي محسوب جهان فيلم هاي جشنواره ترين قديمي از كه "لوكارنو" فيلم جشنواره دوره ششمين و شصت

 .شد افتتاح تماشاگر هزار چندين استقبال با سوييس زيباي رشه اين اصلي ميدان ،"گرانده

 لوكـارنو،  جـشنواره  برگـزاري  شـبهاي  در اسـت،  جهان سينماي هاي پرده ترين بزرگ از يكي كه گرانده پياتزا بزرگ پرده

  . است تماشاگر هزار پنج تا چهار ميزبان

 صـحنه  روي وي. كـرد  دريافـت  را لوكارنو ويژه جايزه ،"ها حلقه ارباب" و "ستارگان جنگ" فيلمهاي بازيگر لي، كريستوفر

 ".نداشت وجود بدلي جنگيدم، واقعا من ستارگان جنگ فيلم در": گفت

 از بسياري فيلم، ميانه از باران بارش و داد نشان را خود هم بار اين گرانده، پياتزا باز فضاي در فيلم نمايش اصلي مشكل اما

 .داد فراري را تماشاگران

 

 مخملباف محسن تازه فيلم به "مستقل هنر" جايزه اعطاي

. داد وي بـه  ،"باغبـان " مخملبـاف،  محـسن  تـازه  فيلم خاطر به را "مستقل هنر" جايزه ،"موتوون" جشنواره داوران تهيا

 "نباغبـا " فـيلم  بـه  "انـساني  قبول قابل غير مرزهاي گشودن در العاده  فوق دستاورد" خاطر به را جايزه اين گفتند داوران

 .شود مي برگزار كرواسي در ژوييه 31 تا 27 از سال هر جشنواره  اين.اند داده



 ٥٣

 بـه  يـا  و متفـاوت  ديني داشتن جرم به تنها" كه كرد تقديم "بهايي زنداني 130" به هنگام دريافت جايزه آن را     مخملباف

 .هستند حبس در "خويش خانه در خواندن  درس جرم

 در كه است داستاني مستند فيلم يك كرده، كارگرداني ميثم پسرش همكاري با را آن مخملباف محسن كه "باغبان" فيلم

 مي معرفي را بهايي آيين همزمان با آن كه    فيلم اين. است شده فيلمبرداري يلاسراي در عكا و حيفا المقدس،  بيت شهرهاي

 .است اديان منفي و مثبت هاي  جنبه سر بر ايراني نسل دو جدل داستان كند، 

 و انتقـاد  وي از مدني فعاالن و نگاران  روزنامه هنرمندان، دانشگاهيان، از گروهي و شد خبرساز يلاسراي در لبافر مخم حضو

 .كردند حمايت وي از  نيزگروهي

 

 از گوشه و كنار

 

   رفتند بآ زير به خوزستان در تاريخي سنگي شيرهاي

 پيكـر  غـول  شـيرهاي  گتونـد،  سد آبگيري از پس

 در ماهيـك  آب منطقه مردم كه يسنگ و تاريخي

 بزرگـان  قبـر  سـنگ  روي را آنها خوزستان استان

 است درحالي اين رفتند آب زير به دادند، مي قرار

 در " بردشيرها" عنوان با سنگي شيرهاي اين كه

 .بودند شده ثبت ملي ميراث فهرست

 رشيد افراد پاسداشت براي مردم باستان روزگار از

 و ساختند  مي شير از گيسن اي   رهكپي ،محبوب و

 آرمانهاي راه در را جانش هك موردنظر فرد مزار بر

 .دادند مي قرار بود، داده بشري

 شـده  نصب روستاها بزرگان قبر روي سنگي شيرهاي اين نشين،  بختياري مناطق و خوزستان استان قبرستانهاي بيشتر در

 .انندد مي سنگي شيرهاي روباز موزه را خوزستان رو اين از است

 هاي صخره و ها كوه در موجود سنگهاي از و بودند متر سانتي 150 تا 80  آنها ارتفاع و كيلو 750 تا 350 بين شيرها وزن

 ارتفـاعي  نيـز  آنهـا  از برخـي . شـدند  مي ساخته اطراف شهرهاي از استاداني يا بومي تراشان سنگ توسط دفن محل مجاور

 .داشتند متر دو از بيش

  مـي  نقـش  متوفي مشخصات آنها گرده بر و هستند تسبيح و مهر تفنگ، اسب، شمشير، نقش به مزين لوپه از سنگيها شير

 .  انتخاب مي شده استمتوفي خصلتهاي پايه بر نقشها اين. شد

 

  هنرمندان آثار حراج

 پرداختي رقم بيشترين. شد فروخته تومان ميليارد 6.5 از بيش مجموع در هنرمندان از اثر 80 از بيش ايران، در حراجي در

 سال  در  و  بود  " درختان تنه" مجموعه از كه تابلو اين. گرفت تعلق سپهري سهراب از تابلويي به ،بود تومان ميليون 700 كه

 .شد گذاشته حراج به تومان ميليون 300 پايه قيمت با شده، نقاشي 1349
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 از بـيش  رقـم  بـه  گذشت، در 1358 سال در كه اشينق و شاعر سپهري، سهراب از ديگري تابلوي همچنين حراجي اين در

 .رفت فروش به تومان ميليون 500

 فروش  به تومان ميليون 560 قيمت به تناولي پرويز به متعلق "هيچ" مجموعه هاي مجسمه از يكي سپهري، تابلوي از پس

 .رفت

 رضــا را حراجــي ايــن اجــراي

 سـينما  و اترتي بازيگر كيانيان،

ــه ــده ب ــت عه ــه وي . داش  ب

 يكـي ": گفت "شرق" روزنامه

 چهـره  حـضور  امشب نكات از

 بـود؛  مراسـم  در سياسي هاي  

 گذشــته در كــه هــايي  چهــره

 در اينكـه  از كردنـد    مي پرهيز

 شــركت هــايي  برنامــه چنــين

 ".كنند

  

  

   ُكرد زحمتكشانبياد شيركو، شاعر 

مـرگ او، كـرد     . كرد تسليت مي گـوييم     خلقترين شاعر مردمي را به همه زحمتكشان و            برجسته ،درگذشت شيركوبيكس 

  .زادي و هنر انقالبي را بسيار اندوهناك كردآزبانان، مدافعان زحمتكشان و عاشقان 

  

 سال زندگي بارها به سياستهاي حاكم در كشور عـراق اعتـراض كـرد و                73 در شيركو. ميالدگاه او شهر سليمانيه عراق بود     

 آنهـا  در شعرهاي او انعكاسي از مردم دوستي و عشق بـه            زحمتكشان رنج   درد و . يكي از منتقدان سرشناس دولت بعث بود      

  شــيركو در وصــيتنامه. اســت

 دريـغ    خود نيز از عـشق بـي      

ــه و آرزو    ــردم گفت ــه م اش ب

كرده كـه پـس از مـرگ نيـز          

مـــردم ديـــارش او را تـــرك 

  .نكنند

نامه اش خواسـته    تاو در وصي  

 در جوار تنديس شهداي     است

ــاك  1963 ــه خ ــليمانيه ب  س

مـن  ": او نوشـت  . پرده شود س

  نيـز  دوست دارم پس از مرگ    

همراه و همدم با مردم شهرم      
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 را در يـك كافـه       هايمخواهم كتابخانه و ديوانهاي اشعار و عكـس          مي .و صداي موسيقي و رقص و زيباييهاي اين پارك باشم         

گان و دختران و پسران عاشـق و همـه   اي كوچك نزديك مزارم بگذاريد تا پاتوقي شود براي شاعران و نويسند       تريا و باغچه  

  ".آنها مهمان من باشند

  : دو شعر كوتاه از او

  

  كوه باش

  وفان اگر سراغ تو را گرفت كوه باشت

  !نسيم اگر به ديدار تو آمد باغ

  .بر سينه بلوط بني چنين نوشته بودند

  برف را كه مهمان كردي

  برايش پتو نياور

  گرمش مي شود

  !!!خانه ات را آب خواهد برد

  پيرمردي كنار سنگ چين آتش چنين مي گفت

...  

  

  اعدام شعر زيبا

  درخت سايه سار خود را از خاك فرو گرفت

  وقتي فهميد

  تبردار تشنه اي كه در سايه اش خفته است

  .به كشتن نونهاالن جنگل آمده است

  ماه كامل روشنايي خود را از خاك فرو گرفت

  وقتي فهميد كسي زير نور او

  تور استمشغول بافتن 

  .براي به دام انداختن بامداد

  ر قفل سخت نچرخيددكليد كهن سال 

  .وقتي فهميد مي خواهند چراغي را براي كشتن از محبس در آورند

  جاده روشن راه به بيراهه برد

  وقتي فهميد

  .مزدوران مسلح براي اسارت باغچه اي از او مي گذرند

  و نامه اي خوانا خود را در پاكت دربسته كشت

  قتي فهميدو

  قاصد خبري جز اعدام شعري زيبا نيست
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.....  

  و يك شعر به زيان كوردي با ترجمه فارسي 

   

  ونه من ناوم خه

  فسوونم  لكي والتي ئه  خه

  باوكم شاخه و

  مه  دايكم ته

  فته كوژراوو  من له ساليكي مانگ كوژراوو، له مانگيكي هه

  عات كوژراودا  له روژيكي سه

  وراز به كول ي هه   كوماوهويكي پشت  دواي شه

  يانيكي زامدار  به  ره  به

  وه  سكه قيكي كه  فه  له شه

  وتمه خواري و  ك گزنگيكي خويناويي كه  وه

  داگيرسام و بووم به موميك

  گر به مل و

  بووم به پرسيك

  م به هاوار  ده

...  

  نم و جوي شيعر بووم  ي گه  من كيلگه

  دان له  دايكيشم باراني په

  ي شاخي بووم  ردي ناو النكه  من به

  دايكيشم نيشتمان

  هره بووم ي به  من كرمي ئاوريشمي قوزاخه

  ختي برك و ژان  ره  دايكيشم ده

  ليكي سپي بووم  ي مه سته  من جه

  تران  ك قه  دايكيشم ئاسماني وه

  رم  و بووم و دايكم سه  من خه

  و نزار بوو  رويشك و ئه من كه

  رو لقي دا  من جوالنه و ئه

  ناسه و دايكم سنگ بوو  من هه

  ي  كه  وه  ز و من كه  فه و قه  ئه

  .ي  كه  وه  و شه  من چيروك و ئه

  

   :برگردان شعر به فارسي
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  اسم من خواب

  از ديار افسون

   پدرم قله

  مادرم مه

  ام  زاده به سالي ماه مردار، ماهي هفته مردار و روزي ساعت مرده

  بعد شبي آبستن به باد

  وژپشت و كوهستان به دوشگ بعد شبي

  در بامدادي رنجور و زخم بر تن

  و تنگ از شفقي تار

  چون تيري خونين به زمين افتادم و

  ور شدم و چون مومي روشن  شعله

  آتش به گردن

  شدم پرسشي

  لب به فرياد

...  

  من دشت گندم شعر بودم

  مادرم باران رحمت

  اش  ي كوهستان  من سنگ درون گهواره

  مادرم سرزمين

  من پيله ابريشم چرخ بهره بودم

  مادرم درخت درد و رنج

  اي سپيد  من تن پرنده

  مادرم آسمان

  من خواب و مادرم سرم

  من خرگوش و او چمنزار

  من تاب و او شاخه درخت

  من نفس و مادرم سينه

  من كبك و او قفس

  ...من روايت و وي شب تارش

 

  ...مانيم مي تنها باهم تنهايي و من عاقبت دانم مي

  خوابم مي هميشه براي ديگر...من و شود مي خاموش سيگارش او
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   ی به دستور خامنه اليبرتی حمله به ی قدس برایرويطرح ن
  . ملل متحدعمومی در اج;س مجمع روحانی شرکتدر آستانه 

  

ه پناهندگان  ي عل يشتري ب ي قدس را موظف كرده تا حمالت موشك       يروي ن يران، خامنه ا  يده از داخل ا   ي رس يبنا به گزارشها  

م يـ س جمهور رژ  ي رئ يد در آستانه سفر روحان    يحمالت با .  سازمان دهد  يبرتيران در ل  ين خلق ا  ي عضو سازمان مجاهد   يرانيا

شود و حمله به  يمه دوم ماه سپتامبر شروع مياجالس در ن. ردي صورت گي در اجالس مجمع عمومشركت ي براوركيوينبه 

  .  قبل از آن انجام شوديبرتيل

 مواجـه اسـت و بـه شـدت      يت بحرانـ  يك وضـع  ي  با ياست جمهور يش انتخابات ر  ي بعد از نما   يم آخوند ي كه رژ  يطيدر شرا 

ج يز همزمان با اعـالم نتـا      يژوئن ن  15 مرگبار   يحمله موشك . ون خود دارد  يسي اپوز كشتار به   ياز مبرم يف شده است، ن   يتضع

  . صادر شديژوئن توسط خامنه ا 14 در روز يري گيان رأي در پاكيشّل يي شده بود و فرمان نهايانتخابات، طراح

 را موظـف كـرده تـا      يريـ  در نخـست وز    سركوب تهيكمم در بغداد، دولت عراق و به طور مشخص          يسفارت رژ ن  يعالوه بر ا  

  . كنديري جلوگساكنان ي ضروريازهاين نيش دهد و از تأمي افزايبرتي خود را بر ليفشارها

ن يران از تـأم   يـ م ا يـ ماه است دولت عـراق بـه دسـتور رژ          6ش از   يمجروح، ب  170د و   يشه 10 با   يبه رغم سه حمله موشك    

 وال حفـاظ بنگالهـا،      ي تـ  17500 بازگردانـدن    ؛ن الزامها عبارتند از   يا. كند  ي م يري جلوگ يبرتي در ل  يتي امن يحداقل الزامها 

، اجـازه   يبرتـ ي بـه ل   سـاكنان  يپزشـك زات  يـ ، انتقـال حـداقل تجه     يبرتي از اشرف به ل    ي حفاظت يقه ها يانتقال كالهها و جل   

 2 متر در 2 ي انفراديه كردن سقف بنگالها و وارد كردن جان پناههاي، دو اليبرتي ل، گسترش مساحت يبرتي در ل  يسازندگ

  .متر

  

ن حمله، دولت عراق شروع     ي بعد از سوم   بلكه بازگردانده نشده    كمپ وال به داخل     يك ت ي، نه تنها    يبعد از سه حمله موشك    

ش ي كوچك پ  يهاپناه   ورود جان . منطقه كرده است   انبار شده بود، به خارج از        كمپ يوارهاي والها، كه پشت د    يبه انتقال ت  

دولت عراق .   اوت متوقف شده است2ا با آن موافقت كرده بود از روز يساري و كميوناميز كه دولت عراق در حضور يساخته ن

  .كند ي ميريز جلوگي ساده ني ساختن جان پناههاي براكلنگل و ي شن و بسهيكه مانند يل اولي از ورود وسايحت

 از يدر گزارش بـه دفتـر خامنـه ا   ) ر وقت اطالعاتيوز (يمصلح«:  فاش كرد  1392ن  ي فرورد 16ه  يران در اطالع  يت ا مقاوم

، گسترش مـساحت  ي حفاظتي والهاينان داده اند كه برگرداندن تياض اطمي و فالح فيمالك كرده است   ديتأكسفر به عراق    

دان و مجروحان ي والها برده نشده بود، شمار شهياگر ت. » شن، ممنوع خواهد بودسهيك و وارد كردن    يبرتي در ل  يو سازندگ 

 و كـاله اگـر  .  بـود كمتـر ار ي قرار گرفته اند، بستركش كه به طور عمده در داخل بنگالها مورد اصابت          ي قبل يحمالت موشك 

  يفتند، مجروح نم  د اصابت قرار گر   نه مور ي صورت و س   ه سر و  ي كه از ناح   يكسان منتقل شده بود،     يبرتي به ل  يقه حفاظت يجل

  .دهد ي خبر مساكنانشتر از ي گرفتن تلفات بيت دولت عراق برايهمه عالئم از سوء ن. شدند

عهـده     با دولت عـراق، بـه      يات و هماهنگ  ي عمل ي اتخاذ شده و اجرا    يز به دستور خامنه ا    ي ن يبرتي به ل  يم حمالت قبل  يتصم

 و كـشور  وزارت   امكانـات مها با استفاده از     ينقل و انتقال مهمات و ت      .ته شده بود  م در بغداد گذاش   ي رژ  قدس و سفارت   يروين

  .  طلبدي ميادي زامكانات بود كه انتقال آنها كيفابر، النچرها و سكوها همه موشكها. س عراق صورت گرفته بوديپل

دئو كـه پـس از      ين و ي ا مكالمات. رد به دست آورده بود را فاش ك       كشور كه از داخل     ييدئويران و يرماه مقاومت ا  ي ت 4در روز   

 ي نـشان مـ  ؛م داده بـود ي آن را به سفارت رژيري گرفته شده و نخست وزكيشلس عراق از محل يژوئن، توسط پل15حمله  

.  شده استيزير   آن برنامهيش براي صورت گرفته و از مدتها پيتي امنيروهاي دولت عراق و ن ملكا يهمكارات با   يداد عمل   
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ده و  يـ ن منظـور آمـاده شـده بـود، نـصب گرد           ي كه به هم   ييمه ساخته   ي پرتاب از قبل در ساختمان ن      يادئو سكوه يطبق و 

  . كرده و از محل رفته بودنديل خود را جمع آوري وسايكاف عمل كرده و با فرصت يكافال و زمان ي خيمهاجمان با آسودگ

، از آنها يبرتي لساكنانت و سالمت يملل متحد در امن و كايآمرم دولت يت مستقيگر با توجه به مسئول  يران، بار د  يمقاومت ا 

 يبرتـ ي در ليتي امنين حداقل الزامهاي به اشرف و تأمساكنان همه ي باز گرداندن فوري خواهد اقدامات الزم برا   يمصرانه م 

ع ير انتقال سر   ب يب كوبلر مبن  ي كه فر  يكنونط  يدر شرا . كنند يريگر جلوگ ي د يك فاجعه انسان  يورند تا از وقوع     آرا به عمل    

  .گر استي دكشتارك ي به اشرف، كمك به ساكنان به خارج از عراق فاش شده است، هر گونه تعلل در بازگرداندن ساكنان

  

  راني مقاومت اي مليرخانه شورايدب

  )2013اوت19(1392 مرداد 28

  

  ............فراسوي خبرها
  

  هر روز فراسوي خبر را در سايتهاي ايران نبرد و جنگ خبر بخوانيد

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

 
   دھدی ممي به رژمھاي تحردي تشدحهي =بي که تصویاميپ

  يدي جداليل

   مرداد12شنبه ...  خبريفراسو

 ي اسـالم  يور جمه يدهاي نه تهد  ،ي نفت يهاي و كمپان  كي س ي گر ي و آقا  اكي از جمله نا   ي اسالم ي جمهور يهاي تالش الب  نه

 ي مـالك  ي نـور  يامهـا ي و نه پ   ييكاي آمر ندگاني از نما  ي برخ ي از سو  مي دعوت به تعامل با رژ     يبه بدتر شدن اوضاع، نه نامه       

 هيـ  علمهـا ي تحردي تـشد حـه ي الكـا، ي آمرنـدگان ي نشد كه مجلس نمااعث بكيچي ه،ي ويزباني مذاكرات رو در رو به م    يبرا

  ست؟يچعلت .  نكندبي را تصوي اسالميجمهور

 را بـه  ي اسالمي جمهورهي علمهاي تحردي تشدحهي مخالف، الي را20 موافق در مقابل ي را400 با كاي آمرندگاني نما مجلس

 را بـاز    رانيـ  گذارد تا واردات نفت خود از ا       ي را تحت فشار م    راني نفت ا  داراني خر كاي آمر حه،ي ال نيبراساس ا .  رساند بيتصو

 بـشكه در روز سـقوط   ونيـ لي مكي به سطح ندهي در سال آي اسالميجمهورت نفت  كه صادرا  يهم كاهش دهند، به صورت    

  .كند

 كننـدگان   بي و تـصو   كـا ي كنگره آمر  ي امور خارج  تهي كم سيي ر س،ي توان در سخنان اد رو     ي حركت را م   ني ا امي پ نيمهمتر

 حـال  جـان      نيدر عـ  . " شود ي حاصل نم  يريي تغ دي جد ي جمهور سيي كار آمدن ر   يرو" تنها با    د،ي گو ي م يو. دي د حهيال

 حاتي بـه تـسل    انـه ي كنـد مخف   ي خواند كه تالش م    "سميور تر ي حام نيمهاجم تر " را   ي اسالم ي كنگره، جمهور  سيي ر نر،يب

  . ابدي دست ياتم
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 دهيـ چيتر و پ    را سخت    يا   موضوع هسته    دي جد يمهايتحر":  كرد دي تهد مي وزارت امور خارجه رژ    ي سخنگو ،ي عراقچ عباس

 ي نـور  ي اشاره كرد، واسطه گر    "يتقابل" ي به جا  "يتعامل" ياستهاي س ينيگزي به جا  كهي در حال  نين همچ ي و ". كند يتر م 

  .  كردبي با واشنگتن را هم تكذمي مذاكره مستقي برايالمالك

 ي روشنامي پييكاي آمراستمداراني كشد، سي مشي پگري زند و با دست دي دست پس مكي با ي اسالمي جمهور كهي حال در

 مهره آنان ني تواند با اي مي اسالمي باز كرده اند و جمهوري حسابي روحاني كه رودياي نشي توهم پنيآنكه انخست . دارند

 ي از غنـ   دني و دسـت كـش     ي در شـفاف سـاز     " و روشن  "يعمل" ي اقدامات رسپس و مهم تر آنكه، آنها خواستا      .  دهد يرا باز 

  . هستنديساز

  

  ستي در توان مجلس ارتجاع ناني نظامی قدرت اقتصادخلع
  يدي جداليل

   مرداد19شنبه ...  خبريفراسو

 قـدرت  لي تبـد رامـون ي مجلس ارتجاع پندگاني از نماي سرسپردگان نظام و پس از هشدار برخيهاي جا به جا شدن صندل   با

 رانيـ  ا انيـ نظام" ادعـا كـرد      ي اسـالم  ي مسلح جمهـور   يروهاي ستاد مشترك ن   سيي ر ،ياسي به قدرت س   اني نظام ياقتصاد

 بر اقتصاد كشور غول آسـاتر از آن         ي نظام ي گرگها كري پ يني كه سنگ  ستي درحال نيا. "ارج شوند حاضرند از حوزه اقتصاد خ    

  .بندي را بفري دهند و كسي از انتقادها جاخالي آساننياست كه بتوانند به ا

ها  صد كه اكنون " نشده اندي اقتصادتي كسب درآمد وارد فعالي براي نظاميروهاين" كند كه ي ادعا مي در حاليروزآباديف

 وجود ندارد ي داخلي مرجع قانونچي پرسود در داخل و خارج كشور مشغول هستند و هيتهايشركت وابسته به سپاه به فعال    

  . كه بر آنها نظارت و كنترل داشته باشد

 كـه ارزش    ي طرح چي در ه  ي سازمان نظام  ني گفته بود كه ا    شتري پ مي فرمانده سپاه پاسداران رژ    ،ي جعفر ي محمد عل  پاسدار

 مهـم  ي حـوزه هـا  ي اسـت كـه در حـال حاضـر تمـام       ني اما ا  تيواقع.  كند ي دالر باشد، شركت نم    ونيلين كمتر از صد م    آ

 كـار  ي از روشيتنها پـ .  استاني و واردات تحت كنترل نظامرات از نفت و گاز گرفته تا معامالت بزرگ صاد         راني ا ياقتصاد

 "انـه ي مقاطعـه كـار خاورم  نيبزرگتـر " كه آنرا به لقب   دي رس ير م  دال ارديلي م 200 سپاه به    هي نژاد، كل سرما   يآمدن احمد 

 و شركت در مناقصه، ينژاد، بدون برگزار  ي دولت احمدتي سپاه با حمااي قرارگاه خاتم االنبزيپس از آن ن. مشهور كرده بود 

ل حاضر از سـپاه پاسـداران بـه    در حا.  شدي خامنه ا ديي با اشاره و تا    گري پر سود د   ي كالن گاز و پروژه ها     ي قراردادها  برنده

ـ  اري شود كه با در اخت ي نام برده مراني اي كارتل اقتصاد ني تر  عنوان بزرگ   ي قـرارداد اجـرا  ، شـركت 800 از شي داشـتن ب

  . داردبي را در جي كالن اقتصاديها  از پروژه ياريبس

 كـه در آن بـر حـضور    يي هـا هيـ انير ب ديو.  خواهـد ي ميشتري سهم بج،ي فرمانده بس  ،ي حال، پاسدار محمدرضا نقد    ني ا با

 ياسـتعدادها " به "يحماسه اقتصاد" تحقق ي خواهد كه براي مي شود، از دولت روحاني مدهي اصرار ورز اني نظام ياقتصاد

  . نشان دهدوجه است، تجي بسي شبه نظاميروي كه منظور همان ن"يداخل

 حيصح.   اشاره كرده استي نظاميها روي ني اقتصاديتهايل دادن به فعااني مجلس ارتجاع به ضرورت پاندهي نما،ي توكلاحمد

 از ي نظـام ي هـا  يرويـ خـارج شـدن ن    .  دارد ازي ن ي واقع ياسي به اراده س   استي از اقتصاد و س    انياما، كوتاه كردن دست نظام    

ر غارت  شراكت دي براگريكدي و زهر چشم گرفتن از ي ادعاها ظاهرني داوطلبانه صورت نخواهد گرفت و ااستياقتصاد و س

  . استيثروت عموم
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 ي حال از نظـر اقتـصاد      ني كنند، با ا   ي م تي فعال ي تحت نظر خامنه ا    ي اسالم ي در حكومت جمهور   ي نظام ي چه نهادها  اگر

 ي مجلس ارتجاع هرگز نمي اراده و ضد مردمي بندگانينما.  به دولت دارندنهي در بودجه، درآمد و هزييهايهمچنان وابستگ

  كنندلي تبدي عملي بنفش شان را به اقداميغهاين جي از ايم سود جسته و بخش فرصت هنيتوانند از هم

  

  ی حسن روحانیشنھادي پی وزاری تواب سازاستيس
   يرهاشمي منتيز

   مرداد 22 خبر سه شنبه يفراسو

رهنمـود  .  نمـود يديـ  را وارد دور جدي حكـومت ي كنند، جدال بانـدها ي عذرخواهدي كه فتنه گران باني با اعالم ا ي ا خامنه

 ي در بررسناني از قدرت كنار گذاشته شدند، در مشاجره مجلس نش  شي كه چهار سال پ    ي كسان ي تواب ساز  ي برا يخامنه ا 

  .  شداده نشان دي حسن روحاني نهادشي پنهي كابي اعضاتيصالح

 زخـم  جـه ي بود اما در  واقع نتي روحانيشنهادي پي اگر چه ظاهرا بر سر وزرا      مي رژ ي مرداد، مشاجره باندها   21 دوشنبه   روز

 هيـ  عل ي جنـبش تـوده ا     ي از شعارها  يزخم ناش .  گذاشته است  هي فق تي نظام وال  كري بر پ  88 سال   يامهاي است كه ق   يقيعم

به »  بودن عيمط« بر   ي مبن ي روحان ادي و فر  يشنهادي پ ي در وزرا  هايتي جالدان و امن   بي است كه ترك   قيكل نظام آنچنان عم   

فتنـه  « از ورزا بـه  ي برخـ  يكي تا نزد  ي آقازاده رفسنجان  »يدله دزد «از  .  دارد ي وا نم  يني هم رقبا را به عقب نش      يخط رهبر 

  . در جلسه مجلس ارتجاع مطرح شد »يچماق ُلر« با ديو تا تهد» گران

 اتيـ  از تجربدي آنها در نظام را از افتخارات آنها دانسته كه با   ي خود سابقه خدمت گذار    يشنهادي پ ي وزرا ي در معرف  يروحان

.  بـوده اسـت  ي بوده چهره مـوفق شانيهر كجا ا«:گفت) ي پورمحمديمصطف( مرگ ري از وزدي در تمج  يو. آنها استفاده كرد  

 نيـ  فراوانش، از ا   اتيبه خاطر تجرب  .... بوده يهمه جا به عنوان چهره موفق     . هم بخش اجرا را تجربه كرده و هم بخش قضا را          

  . » كردمي در دولت استفاده خواهاتيتجرب

  .  دانستهي قوه قضائسي رئ،يجاني الري آمل»هيسهم« را ي پورمحمدي مصطفنان،ي از مجلس نشيكي

 كـه  ستيـ قحـط الرجـال ن  «: فـارس گفـت  ي مرداد به خبرگزار 20 كشنبهيدر سپاه پاسداران روز      ي خامنه ا  ندهي نما مشاور

 رافت نظام ي آنها به معنايعذرخواه«: گفتي ذوانور با استناد به حرف خامنه ايمجتب. » فتنه سكان دار كشور شوندنيتواب

  . »رنديكشور را در دست بگ و سكان اداره ندياي بها كه آنني ايو باز بودن در توبه است، نه به معنا

.  گـذار بـود  ري تـاث اري اصالح طلبان بسنيسي اعالم كرد بر تئور حي به طور صر   هي فق ي و اقرار به تواب شدن كه ول       ي ساز تواب

 ينـه مـ   «:دي گو ي م 88 در رابطه با انتخابات سال       مي تسن ي اصالح طلبان در مصاحبه با خبرگزار      نيسي تئور اني حجار ديسع

 سيتـدل " آن انتخـاب كـنم و آن         ي بـرا  يديـ  دهـم اسـم جد     ي م حيترج.  تخلف شده است   مي گو ينه م  تقلب شده و     ميگو

 يي را كسب كند، توانامي اعتماد مجلس رژي راي حسن روحاننهي كابي تمامندهي روز چهارشنبه آ   اگر.  » است "كيستماتيس

   . را نخواهد داشتي مورد نظر روحاني اصلي باز كردن قفلهاي براديچرخاندن كل

  

  یخامنه ا" یحماسه اقتصاد" سقف ،ی روحاننهي کابیبرنامه اقتصاد
   امانمنصور

   مرداد 26شنبه ...  خبريفراسو

 نـه ي كاب نشي و رونـد گُـز     نشي در چ  ي اقتصاد ي و برنامه ها   في گردد، وزن وظا   ي كوشش م  ي رسم غاتي كه در تبل   يدر حال 

 دوران  يرهاي و تـدب   يتي مناسبات امن  تي استمرار حاكم  لهيوسني جلوه داده شود و بد     ي و اصل  ني سنگ يحجت االسالم روحان  
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 از دولـت  ي عمـل و مـانور گـسترده تـر     داني در حوزه اقتصاد م    ي كه دولت كنون   دي نما ي نم ني چن د، گرد هيفوق العاده توج  

  . كندجادي كشور اي اقتصادي پارامترهاني تري در اصليريي داشته باشد و عملكرد بنفسه آن بتواند تغنيشيپ

 اني پااي معمول كه با آن همراه است، بدون فروكش كردن ي وعده هاي آن و تمامراني دولت و وزي اقتصادي برنامه هامهه

 آن  ي نقـشه هـا و قولهـا رو        نيـ  كه ا  ي از كاغذ  شتري ب ي وزن و اعتبار   ،ي الملل ني ب ي و ُخروج از انزوا    يتنش در روابط خارج   

  .  نداردده،ي گردميترس

 و ي كميري گمي و تصمستي مبتكرانش ناري قرار گرفته كه در قلمرو اختيني مزبور بر زميرهاي تدب ادين و ب  هي كه پا  يهنگام

 يري ُنقطـه ثقـل و سـمتگ       نكـه ي اسـت، وانمـود ا     ي خارج ي فاكتورها تي مشروط و وابسته به وضع     ي حوزه امر  ني در ا  يفيك

  . تواند داشته باشدي نميبيآب و عوامفر جز گل آلود كردن يف دهد، هدي ملي تشكهي وجه نسنيدستگاه دولت را ا

 دهد، دسـتور    ي در مجلس مالها نشان م     ي حجت االسالم روحان   نهي كاب نشي و روند ُگز   نشي اساس و همانگونه كه چ     ني ا بر

 در دور دوم يتي امن– ي فراتر از نوشتن دوباره مشق خط زده شده دولت نظاميزي در پهنه اقتصاد چدي دولت جديكار اصل

  .  بر جامعه نخواهد بودي فشار بحران اقتصادلي تحمتيري و مد"مهايدور زدن تحر" ي كوشش برا،يعنيت خود صدار

 همچـون زنگنـه،     ي و  مراودات افراد    ي و روحان  ي رفسنجان اني پشت پرده آقا   ي به آن است كه به مدد ارتباطها       "نظام" دياُم

  . دي را بگشا"مهايدور زدن تحر"ره كور پروژه ناكام  گ،ي خارجياسي س– ي نعمت زاده با محافل نفتاي فيظر

 ي آقـا  ،ي كه گُماشـته و    ي تحقُق آن را از ُنقطه ا      دي دولت جد  نكي است كه ا   ي خامنه ا  ي آقا "يحماسه اقتصاد " سقف   نيا

  .    برده، آغاز كرده استاني نژاد به پاياحمد

  

   دانگ صدا؟ريي تغاي استي سريي تغ؛یُبحران ھسته ا
   امانمنصور

   مرداد30چهارشنبه ...  خبريفراسو

 ي اُروپا و نهادهـا    كا،ي با آمر  ي اسالم ي از علت تنش خطرناك جمهور     شي خو يابي ارز ني در تازه تر   ي اسالم ي جمهور رهبران

 به كـار گرفتـه شـده را ُگناهكـار     ي خارجيه در برخورد با طرفها  ك ي"دي مف ريلحن غ " ،ي بر سر مساله هسته ا     ي الملل نيب

  ! اتي ادبرييتغ:  باشندافتهي حل مشكالت را دي برند، كلي آنها گمان مزي اساس ننيبر هم.  كنندي ميمعرف

اده شـده بـا     د بي مصاحبه ترت  كي كند، در    ي م فاي را ا  ي اهللا خامنه ا   تي خارجه دربار آ   ري كه نقش وز   يتي اكبر وال  ي عل يآقا

 ي با زبـان متفـاوت  ديما با. ستي ندي مفمي كه داشته ا   يبه نظر من تكرار همان لحن     ":  داده حي توض تدپرس،ي اسوش يخبرُگزار

  ".متفاوت ي همان اهداف اما زبانم؛ييسخن بگو

 كـه بـه     ي حـال   كرده و در   ي آنها معرف  "تي حسن ن  شيآزما" غرب و    ي برا "ُفرصت" كي را   ي روحان ي سپس انتخاب آقا   يو

   ". غرب استنيحاال توپ در زم": ردي گي مجهي بر سر شوق آمده باشد، نتدهي كه خود چي رسد از مقدمه اينظر م

 شُـعار  ي جـا ي خـارج استيس" كه ني بر ادي خارجه مالها با تاكدي جدري وزي معرفاني در جري حجت االسالم روحان  شتريپ

 و ردي موضع بگاي و دي بتواند در آن سخن بگوي كه بدون دقت كسستي نيي جاي خارجاستيس": ، اظهار داشته بود"ستين

  ". كندطرح را ي در مذاكرات در برابر طرف مقابل مطلباي

 گرفتن شي بود از آن وعده در پلي كرد و ماي مي مرزبندي نژاد و دولت وي احمدي آقاكردي سخنان با روني اقي از طريو

 بـه  ي اهللا خامنـه ا تيـ  كـه آ دهي خط جدا كننده را كـش ني اي در حاليحجت االسالم روحان.  متفاوت برداشت شود   يرفتار

 داري ماه گذشته در د،ي در موضوع هسته ايي نهارندهي گمي تصم- مورد اشاره ه به قول مشاور او در مصاحب–عنوان طراح و 

ـ     ده،ي گُماشته اش نام"يروش تهاجم" ي دولت او، از آنچه كه واتي نژاد و هي احمديبا آقا   ي بـه صـراحت دفـاع كـرد و ب
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 در ي انقالبـ  ي ها وهي ها و ش   زهي اهداف، انگ  انياحساس شرم نكردن در ب    ":  ستود نگونهي را ا  ي و ي ُگفتار ي و پرخاشگر  يشرم

  ". بزُرگ دولت بودي از كارهايمجامع جهان

 و روشنگرانه است و دي خود مفي آن به خودرانوي و پا"نظام" ي و رجز خوانيي گزافه گواستي چه اعتراف به شكست ساگر

 توان مثبـت  ي نمزي را نكيپلُماتي در پهنه دگاني ارشد حكومت به دست شستن از ُگفتار به زبان دون ما         وراني پا ليابراز تما 

 كيطح  به سي بحران خارجشهي دهد، كاستن ري نشان مي خامنه اي آقايريموضعگ حال و همانگونه كه     ني با ا  انگاشت،ين

  .  قرار داردزي مي رومي است كه گران و حجي شگفت آور به موضوعيي اعتناي ب،يمشكل زبانشناخت

 و  "كاغـذ پـاره   " نـژاد و     ي احمـد  ي تنش و آثار آن، در جوهره از سنت آقا         ي خودمحورانه   يري گ دهي برخورد از نظر ناد    نيا

  .  شده باشدهي ارايگري دي روكش لفظ كند، هر چند كه دري ميروي مربوطه پ"پاره شدن قطعنامه دان"

آنچـه كـه    .  است استي س ني شود، مشكل خود ا    ي م ي معرف "نظام" ي هسته ا  استي كه با آن س    ستي ن ي لحن ،ي اصل مشكل

موضـوع  " حـل    ي بـرا  ي و روحـان   يتـ ي وال انيآقا.  رسد ي كند، ناهنجار و گوش خراش به گوش م        ي م نيي ساز را تع   ينغمه  

  .    دارندازي از عوض كردن دانگ صدا نيتر و قانع كننده شتري شواهد بهيبه ارا ،ي و تنش خارج"يهسته ا

  

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

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

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

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

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

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

  ....دادي به چند روينگاه
   كارگر كوره پزخانه ساروقاميش به دست جاشها و پاسداران18 ـ قتل عام 23/6/1360

  مالحسني  ـ كشتار وحشيانه مردم روستاي قارنا توسط مزدوران رژيم خميني به سركردگي آخوند 11/6/1358

فدائي خلق ، نيوشا فرهي در اعتراض به شركت خامنه اي در مجمع عمومي ملل متحد خود را به آتش كشيد -30/6/1366

  و به شهادت رسيد

   ـ انتشار اولين شماره دوره چهارم نبرد خلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 10/6/1363

  ح صل سپتامبر ـ روز جهاني1 شهريور برابر با 10
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  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

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

   د=ر ١٥ يورو يا ١٠: قيمت
  برای دريافت اين بسته با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com 
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------------------------------------  
  

  
  

  اھكلي سزي سالگرد رستاخنيکميچھل و 
  تي عرب و جنبش اشغال وال استربھار  بایدرھمبستگ

  ی و مھرداد قادریرھاشمي منتيز: سخنرانان
   و تبادل نظربا سخنرانانگفتگو

 راني کارگاه ھنر ای ماندنادي به ی سرودھاترانه ی ھنربرنامه
   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7قيمت 

  
  

  
  

  

  ی شماره نبرد خلق در يک سی د٣٣٣
   د�ر١۵ يورو   ١٠قيمت 
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  ان چريکھای فدايی خلق اير سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

تحليل مسائل روز، ،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،، اخبار نشريه نيرد خلق
   ن و جھانرويدادھای روز ايرا و ديدگاھھا

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

www.fadaian.org  


