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

 منتشر كردند را »توريالمنان«و » دبكا«
 هيچ«دانست كه » حدس و گمان«

كدام ارتباطي به طرح و بحثهاي 
ظريف در فيس . نداشته است» جلسه

 كه كرديمتوافق «:بوك خود نوشت
 لذا جزئيات....نه بماندبحثها محرما

با كسب اجازه از محضر  مذاكره را
  .»داريم ي مردم، محرمانه نگاه مشريف

وزير امور خارجه رژيم كه جزئيات 
» محضر شريف مردم«مذاكره را از 

پنهان مي كند، در مورد كليات مذاكرات 
در حالي كه . ژنو هم حرفي نمي زند

كليات و جزئيات اين مذاكرات با حضور 
شور اروپايي و كشورهاي آمريكا،  ك3

روسيه و چين صورت گرفته و خانم 
 28كاترين اشتون به نمايندگي از طرف 

كشور اتحاديه اروپا به طور دقيق در 
جريان مذاكرات بوده و مي توان يقين 
پيدا كرد كه اسرائيل و برخي كشورهاي 
خاورميانه هم از محتواي اصلي 

حتواي مذاكرات با خبر شده و بنابرين م
مذاكرات و به ويژه طرح پيشنهادي 

»  مردمشريفمحضر «رژيم فقط براي 
مهمترين مواردي . پنهاني مانده است

 از »توريالمنان«و » دبكا«كه سايتهاي 
مذاكرات ژنو منتشر كردند را عباس 
عراقچي، معاون وزير امور خارجه و 
مسئول تيم مذاكره كننده رژيم هم به 

قچي در روز عرا. شكلي بيان مي كند
)  مهر24چهارشنبه (دوم مذاكرات 

 ومي اوراني سازيكاهش سطح غن«:گفت
 به معاهده ي پروتكل الحاقرشيو پذ

 از ي بخش،ي اتمحاتيمنع گسترش تسل
 رانيا] رژيم[ شنهادي در پ"يانيگام پا"

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

  .پيدا كنند
  

در روز اول مذاكرات محمد جواد ظريف 
پاياني بر يك بحران  «عنوانبا طرحي 

به » غيرضروري، آغازي بر افقهاي تازه
 كشور طرف مذاكره ارايه 6ايندگان نم

داد و پس از دو روز مذاكره كه براي 
در » تدبير«يك قطره پيروزي يك دريا 

كه دور نظر گرفته شده بود، اعالم شد 
 17 و 16بعدي مذاكرات در روز هاي 

 6 تا آنجا كه به .آبان برگزار خواهد شد
كشور طرف مذاكره با رژيم بر مي گردد 

ي براي به ثمر آنها از هيچ كوشش
خانم . رسيدن مذاكرات دريغ نكردند

اشتون همچون گذشته در پوشش خود 
رعايتهاي الزم را در نظر گرفته بود و در 
محل مذاكره نيز از آن جا كه امكان 
پوشاندن لباس مناسب براي مجسمه 
يك مرد برهنه وجود نداشت، پرده اي 
در مقابل آن كشيدند و ايرانيان رِند و 

در فضاي مجازي در مقابل تيز هوش 
فيلترينگ اين سانسور مضحك نوشتند؛ 

  .ايراني به ژنو رسيد
خانم اشتون صدور بيانيه مشترك را 
يك پيروزي و مسيري به جلو اعالم 

فراموش نكرده ايم كه همين خانم . كرد
 26شنبه روز  ماه پيش در 18اشتون در 

 در )2012 لي آور14(1391 نيفرورد
تانبول كه سعيد جليلي پايان مذاكرات اس

 نيا«:سرپرست هيات رژيم بود گفت
اكنون به .  و سازنده بودديمذاكرات مف

 گفت مي كه بتوانمي ا  شدهلي متمايجهت
 داشته ي سازنده و موثريگوها و 

 نشستها ني كه ارود يانتظار م....ميباش
 برسد تا اعتماد ي ملموسجيبتواند به نتا
ن برنامه  بودزيآم  به صلح يجامعه جهان

  » . شودني تامراني ا يا هسته 
 انيپس از پادر همان روز سعيد جليلي 

 ي اهي راهبرد پا، ساعته11مذاكرات 
و گو  گفت « را ني فرورد26 شنبه داديرو

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

  
بديهي است كه نتيجه بخش بودن 

 براي كشورهاي مذاكره كننده مذاكرات
اما اين . با رژيم بسيار اهميت دارد

اهميت قابل مقايسه با نياز رژيم براي 
راهبرد تيم . خالصي از تحريمها نيست

مذاكره كننده آن چنان كه حسن 
روحاني و محمد جواد ظريف اعالم 

» برد_برد«نتيجه كرده اند، دستيابي به 
 رژيم و به خصوص باند حسن. است

در «روحاني مي خواهد از درگير شدن 
»  با حاصل جمع صفري بازكي

  . د كنيخوددار
من در . اين راهبرد البته تازگي ندارد

  بهشتي ارد1 (،322شماره نبرد خلق 
پس از مذاكرات استانبول در ) 1391

در مساله اتمي «مقاله اي تحت عنوان 
اين » برد بي معني است_نتيجه برد

ه و تحليل كرده و در راهبرد را تجزي
مورد حالتهاي مختلف براي نتيجه 

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

اين حالت . وضع موجود مبادرت كند

عليرغم هر امتيازي كه جمهوري 
اسالمي دريافت كند، يك باخت براي 
رژيم و يك برد كالن براي مردم ايران 

  .است
حالت دوم اين است كه مذاكرات 
استانبول و در ادامه آن مذاكرات در 
بغداد جزيي از موش و گربه بازي خامنه 

دن پروسه اي براي خريد وقت و كُند كر
تحريمها و در نتيجه رسيدن به نقطه 

اين نقطه مطلوب مي . مطلوب باشد
تواند دستيابي كامل به سالح اتمي و 
مذاكره از موضع قدرت و يا تدارك 
كامل براي ساختن سالح اتمي بدون 
آن كه تصميم سياسي براي مرحله 

در چنين . نهايي آن اتخاذ شود، باشد
اتمي رژيم همچون وضعيتي پروژه 

چماقي باالي سر همه جهان خواهد بود 
كه البته رژيم كوشش خواهد كرد تا از 
. مرز تحمل قدرتهاي غربي عبور نكند

در واكنش به چنين وضعيتي كشورهاي 
غربي يا به فشار بر رژيم ايران ادامه مي 
دهند و يا اين كه سرانجام واليت خامنه 
. اي را در باشگاه اتمي مي پذيرند

بديهي است كه اين حالت به زيان مردم 
ايران و به سود خامنه اي و همه كساني 
كه از جنگ و توسعه بحران اتمي بهره 

  .برداري مي كنند خواهد بود
واقعيت اين است كه پروژه اتمي رژيم 
ايران به طور كامل در تقابل با منافع 
آني و آتي مردم ايران و مردم سراسر 

فع كشور و مردم منا. جهان قرار دارد
ايران ايجاب مي كند كه خامنه اي با 
فشار مداوم جامعه جهاني، بدون استفاده 
از حربه جنگ، مجبور به عقب نشيني 

در اين عقب نشيني خامنه اي هر . شود
امتياز متصوري كه از جانب غرب 
دريافت كند، نمي تواند زيانهاي ناشي از 
نوشيدن جام زهر را جبران كند و مردم 

ران عليرغم خسرانهاي احتمالي و اي
منجمله به حاشيه رفتن نقض حقوق 
بشر در ايران، كه البته اكنون هم در حد 

  ».انتظار نيست، سود خواهند برد
به گُمان من امروز هم خامنه اي در 
مقابل همين دو راهي قرار دارد و البته با 
شكست در شعبده بازي انتخابات 

تر از موقعيت خامنه اي بسيار ضعيف 
كارتهاي خامنه اي .  ماه قبل است18

. براي رسيدن به هدف محدود است
خامنه اي به طور عمده بر سپاه 

اين مهمترين . تروريستي قدس مي بالد
كارت ولي فقيه در همه مناسبات جهاني 

كارت دوم براي مقام . و منطقه اي است
 5 تن اورانيوم كمتر از 7معظم وجود 

 كيلو 180درصد غني شده  و حدود 
 درصد غني شده 20اورانيوم در حد 

  . است
ولي فقيه فقط اين دو كارت را براي 
مانور و اعمال قدرت در سطح جهاني و 

منطقه اي دارد و ديگر چيزي در چنته 
مردم به شدت . براي قدرت نمايي ندارد

ناراضي و خشمگين و در كمين فرصت، 
شكاف در درون هرَم قدرت هر روز 

ي شود و باالخره فرصتهاي گسترده تر م
منطقه اي مقام معظم در مسير نزولي 

حرفهاي حسن روحاني . قرار گرفته است
يك روز قبل از شروع مذاكرات كه 

دولت با يك خزانه خالي و انبوه «:گفت
، و سخنراني »رو است بدهكاري روبه

رفسنجاني در روز مذاكرات در كرمانشاه 
روزنامه . بيان همين وضعيت است

 مهر 23لت در شماره روز سه شنبه رسا
در نقد حرفهاي روحاني در مقاله اي با 

مشتي كه در شب مذاكره خالي «عنوان 
بر اساس كداميك از «: نوشت»شد

اصول مسلم تامين منافع ملي بايد به 
طرف غربي تفهيم كرد كه تحريمها اثر 

بديهي است اگر . »گذار بوده است
ان روحاني هم چنين حقيقتي را بر زب

نمي آورد، با هزاران نشانه مي توان اثر 
از . گذار بودن تحريمها را نتيجه گرفت
 23حرفهاي رفسنجاني در روز سه شنبه 

مهر در كرمانشاه هم همين را مي توان 
بهبود «:رفسنجاني مي گويد. فهميد

روابط خارجي باعث كاهش مشكالت 
اينها به شرطي ....اقتصادي خواهد شد

بگذارند كه ما با دنيا است كه افراطيها 
ارتباط داشته باشيم، اجازه بدهند ارتباط 
ما با جاهاي كه امكانش هست برقرار 
بشود كه تا اين اتفاق نيفتد ما به جايي 

در انرژي هسته اي مي ....نخواهيم رسيد
توانيم به گونه اي عمل كنيم كه به 
اهداف صلح آميز و دستاوردهاي آن 

انرژي . يمبرسيم و از آن استفاده كن
هسته اي بايد به ما امنيت هم 

در ديداري هم كه با رهبر معظم ....بدهد
انقالب داشتيم خود آقا هم صراحتا 
مشكل دنياي اسالم را افراطيها عنوان 

اگر افغانستان نمي تواند سربلند ....كردند
كند به خاطر همين افراطي گريهاست، 
اگر انقالب مصر به اينجا رسيد به خاطر 

شت افراطي بود كه كار به اينجا يك م
در عراق و سوريه هم همين . رسيد

وضعيت است، در ليبي كه انقالب آن 
آسان پيروز شد، اما به خاطر افراطيهايي 
كه هستند وضع را به حال اول 

  .»برگرداند
اين گونه با استناد به مقام معظم به وي 
طعنه زدن فقط از عهده رفسنجاني بر 

ي گويد؛ انرژي هسته وقتي او م. مي آيد
اي بايد به ما امنيت هم بدهد، به 
موقعيتي كه مي تواند به عدم امنيت 

» هم«كلمه . منجر شود اشاره مي كند
در اين جمله به وضعيتي اشاره دارد كه 

  . مي تواند وجود نداشته باشد
اين حرفها و البته اقداماتي كه پس از 
بازگشت روحاني از نيويورك صورت 

فهايي كه منجر به كمر درد گرفت و حر
ظريف شد، بيش از هر چيز موقعيت 

ولي . لرزان خامنه اي را نشان مي دهد
فقيه با پاهاي لرزان نمي تواند براي 
ترميم اقتدار خود، صداهاي ناهنجار 

در اين دو راهي . دروني را خفه كند
براي خامنه اي چشم انداز مطلوب 

   . متصور نيست

  ....يادداشت سياسي 

  دو راهي ناگزير در مقابل ولي فقيه
 مهدي سامع
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آنگونه كه مي نمايد، استراتژي باند 

 روحاني براي پيشروي به –رفسنجاني 
سمت كسب قُدرت بيشتر از مسير عقب 
نشيني در خارج و سازش در داخل با 
. نخُستين مانع جدي برخورد كرده باشد

 و در "پايين"پرتاب يك لنگه كفش از 
 از "نابجا"پي آن، افكنده شدن نهيب 

ي راهكارشان را ، به آنها مرزها"باال"
  .نشان داد

  
  ديپلُماسي لنگه كفش

صف آرايي همه جانبه باند ولي فقيه در 
برابر اولين تحرُكات سياسي حجت 
االسالم روحاني، نه تصادفي و نه دور از 

براي آقاي خامنه اي بهترين . انتظار بود
نقشي كه جانشينان آقاي احمدي نژاد 
 مي توانند ايفا كنند، امربري هر چند

ناخُشنودانه همچون حجت االسالم 
خاتمي در هر دو دوره رياست جمهوري 

اين مدل، ابتكارات مستقلي . اش است
از جنس آنكه رييس دولت جديد در 
. نيويورك به خرج داد را برنمي تابد

تالش براي گُشودن درب نزديكي به 
آمريكا و به صدا درآوردن آهسته ي 

ي خامنه كوبه ي آن، از مرز آنچه كه آقا
 "نرمش قهرمانانه"اي و شُركا براي 

  . ترسيم كرده بودند، فراتر مي رفت
هنوز به درستي روشن نيست آقاي 
روحاني بر چه مبناي ُكلي يا به پشتوانه 
كُدام وعده مشخص آقاي خامنه اي به 
اين توهم كه اختيار هدايت پرونده 

او در . هسته اي را دارد، دامن مي زد
مان كوتاهي پيش از مكالمه نيويورك، ز

: مناقشه برانگيز با آقاي اوباما تكرار كرد
 اجازه من دولت به ايران معظم رهبر"

 موضوعات باره در آزادانه تا است داده
  ".كنم مذاكره

در هر حال، استقبالي كه از او در 
فرودگاه به عمل آمد، مي بايست پايه 
هاي اين ارزيابي را به لرزه درآورده 

تجمع ماموران بدون اونيفورم . شدبا
 كه به گونه "لباس شخصي"مشهور به 

نمادين به لنگه كفش مجهز شده بودند، 
رهبر "يك عالمت روشن از مخالفت 

 با تماسهاي ديپلُماتيك آقاي "معظم
روحاني و گروه همراه او با مقامهاي 
آمريكا و تير شروع صف آرايي باند ولي 

  . فقيه عليه دولت بود
  

پس از انتقادات تُند و حمله هاي لفظي 
رده هاي مياني و سياهي لشكرهاي اين 
باند، نوبت به صحنه گردانان اصلي 
رسيد كه نه فقط با قرار گرفتن پشت 
تريبون علني به اهميت اين جبهه گيري 
اشاره كرده و كارزار را به جلو ببرند، 
بلكه سرچشمه گرفتن مناقشه از راس 

اليه بااليي قُدرت با هرم و مرزبندي 

ديپلُماسي دولت آقاي روحاني را به 
  . نمايش عمومي بگذارند

در اين راستا نخُست آقاي محمد علي 
جعفري، سركرده سپاه پاسداران، پا به 
ميدان گذاشت تا گُفُتگوي تلفُني حجت 
االسالم روحاني با آقاي اوباما را زير 

  نقد كرده و به"اشتباه تاكتيكي"عنوان 
تصحيح و "او هشدار دهد كه آن را 

سپس رييس او، آقاي علي .  كند"جبران
خامنه اي بلندگو به دست گرفت تا به 
گونه كم پيشينه اي با عملكرد دولت در 
پهنه خارجي به صورت علني به 

او تماس با پايوران . مخالفت برخيزد
 ناميد و "پيشامدهاي نابجا"آمريكايي را 

آمريكا را غيرقابل ما دولت ": خط كشيد
اعتماد، خودبرتر بين، غيرمنطقي و 

  ".عهدشكن مي دانيم
  

  يك ناهمگوني بنيادي
سخنان تحقيركننده آقاي خامنه اي كه 
بازتاب بين المللي گسترده اي نيز يافت، 
يك ضربه سخت به استراتژي باند 
رقيب بود و آن را نه فقط در برابر 
طرفهاي خارجي ضعيف و بي پشتوانه 
نشان مي داد، بلكه يك گام پر سروصدا 
براي بازسازي قُدرتي به حساب مي آمد 
كه باند ولي فقيه با از دست دادن اهرُم 
رياست جمهوري و بازگشت رقباي 
اخراج شده ناچار به اشتراك گذاري آن 

  . شده بود
 و "رهبر"هجوم غافلگيرانه 

 روحاني –همدستانش، باند رفسنجاني 
 بن بست جدي قرار داده را در برابر يك

استراتژي مرحله اي آنها كه . است
نخُست كاهش تنش خارجي و فشار 

تحُقق حماسه "تحريمها زير تابلوي 
 را در برنامه دارد و چالش "اقتصادي

قُدرت مطلقه ولي فقيه را در رديف بعد 
و پس از تحُقق پيش شرطهاي مزبور 
جا داده، اينك در اولين گام با 

 خود در برابر عينيت محدوديتهاي
هنوز . موجود چهره به چهره شده است

آنها پشت فرمان جا نگرفته اند كه 
موانعي كه با تمام توان كوشش مي 
كردند، دور بزنند و تا مرز امكان برخورد 
با آنها را به عقب بياندازند، در برابرشان 
قد علم كرده و وادار به ايستادن شان 

و پاسدار آقاي خامنه اي . كرده است
جعفري ناهمگوني برنامه عمل آنها با 
وظايفي كه براي خود تعيين كرده اند را 
به رخشان كشيده اند و ناممكن بودن 
بي طرفي سياسي خود در حالي كه رقبا 
در حال كسب منافع استراتژيك هستند 

  .را يادآور شده اند
با اين وجود، چنين مي نمايد كه باند 

نوز براي خود  روحاني ه–رفسنجاني 
 "رهبر"اُفق ديگري جز حركت در سايه 

راهكار آنها براي . تصور نمي كند

چيرگي بر بن بستي كه باند ولي فقيه 
 را به درون آن "رابطه با آمريكا"پروژه 

  . رانده بود، نمادي از اين بالتكليفي است
زير حمله هاي شديد و پياپي اين باند به 

 نيويورك،  در"پيشامدهاي نابجا"بهانه 
 درگذشته "رهبر"آقاي اكبر رفسنجاني، 

، آيت اهللا خُميني را به ياري "نظام"
ُشعار "طلبيد و موافقت وي با حذف 

 و به عبارت دقيق تر، "مرگ بر آمريكا
موافقت با عادي سازي رابطه با آمريكا 

او براي چيرگي بر . را نقل قول كرد
عضلي كه مساله روز آقاي خامنه اي و م

دستگاه وابسته وي است، به گُذشته اي 
متوسل گرديده كه حتي اگر قوانين و 
نُرمهاي آن با شرايط حاضر سازگاري 
مي داشت، فقط در چارچوب منافع و 
مصلحتهاي قُدرت واقعا موجود جايي 

واكُنش بي پرده . براي حضور مي يافت
سركرده حجت االسالم طايب، يك 

هرگز " امنيتي مبني بر اينكه –نظامي 
امام خُميني در حد مقبوليت مقام معظم 

، بر پايان دوره اي نشانه "رهبري نبود
گذاشته كه آقاي رفسنجاني هنوز مبناي 

  . سياست گذاري مي پندارد
  

ولي "در حالي كه يكه تازي نابخردانه 
 و همدستانش در پهنه سياست "مطلقه

و نبودن آنها در برابر خارجي، پاسخگ
نتايج فاجعه بار آن و شانه خالي كردن 
از پذيرش هر گونه مسووليت، به اندازه 
كافي ميدان براي نقد و اثبات بي 
اعتباري آقاي خامنه اي و شُركا در 

 پيشين "رهبر"اختيار گذاشته، نبش قبر 
از سوي آقاي رفسنجاني براي به چالش 

ي،  فعل"رهبر"گرفتن سياست خارجي 
: تنها يك علت مي تواند داشته باشد

منافع پايه اي در پابرجايي و ضربه 
 –نخوردن دستگاه استبداد سياسي 

مذهبي كه اصل واليت فقيه جوهره آن 
  .  را تشكيل مي دهد

جناح ميانه حكومت، خود را بر سر يك 
دوراهي مي بيند، از يكطرف براي صعود 
به قله قُدرت و تحكيم خود در اين 

قطه ناگزير به تصفيه حساب با آقاي ن
خامنه اي است و از طرف ديگر خواهان 
ضربه خوردن جايگاه وي و بريدن شاخه 

اما . اي كه خود نيز بر آن نشسته نيست
از آنجا كه دنياي واقعي كُنسرت 
آهنگهاي درخواستي نيست و تفكيك 

 "واليت" از "مقام عظما"دلبخواهي 
 در سياست اش ناشُدني است، بنابراين

خود به ناهمگوني مبتال مي شود و نقد 
مصالح "خويش را در قوطي تنگ 

 جا داده و با آن سازگار مي كند و "نظام
همزمان براي به غُرش درآوردن اين 
شير بي يال و دم و اشكم، به ابزار و 
وسايلي متوسل مي شود كه يكسره در 

  . حوزه قُدرت باند رقيب قرار دارد

رد مزبور در اين واقعيت سرچشمه رويك
 –نهفته است كه باند رفسنجاني 

روحاني نخُست، منبع مشروعيت ديگري 
جز استبداد رنگ شده با دين را براي در 
اختيار داشتن قُدرت نمي تواند تصور 
كند، سپس، حاضر به دست كشيدن از 

 "نظام اسالمي"موقعيت انحصاري كه 
در اختيارش مي گذارد نيست و سرآخر، 

قابت با نيروهاي سياسي و اجتماعي ر
موجود در جامعه را تهديدي براي 

  . موجوديت خويش مي پندارد
  

واُكنشهايي براي خالي نبودن 

  عريضه
 روحاني به –واكُنش باند رفسنجاني 

يورش همه جانبه باند واليت و حركت 
قاطعانه آن براي خُنثي سازي تدبيرهاي 
خارجي آنها و خرابكاري را مي توان 
نماد همه ناتوانيها و محدوديتهاي 
دانست كه رويكرد ميانه بازانه آنها با 

در حالي كه باند . خود به همراه دارد
آقاي خامنه اي گروههاي فشار را در 
خيابان، رسانه ها، مجلس و تريبونهاي 
عمومي به گونه سازماندهي شده وارد 
ميدان كرده و آنها را آشكارا تغذيه 

كند، باند زير ضرب فكري و سياسي مي 
قرار گرفته به كشف گروهبندي سياسي 

 "افراطيون" و "تُندروها"جديدي به نام 
نايل آمده و شكوه و انتقادهايش را به 
آدرس نامعلوم اين جريان در نقشه 

  .  ارسال مي كند"نظام"سياسي 
اين سرويس پوشش سازي بي ترديد 

 مفيد "مصالح نظام"مي تواند براي 
ر سودمندي آن به حال خود باشد، اما د

سرويس دهندگان جاي ترديد بسيار 
همچنانكه گله ماليم از . وجود دارد

، در پي خود "ماجراي فرودگاه"
 را داشت و فرار از "ماجراي كرمانشاه"

برخورد جدي با لنگه كفش پرانها و 
آمران آنها، راه ورود مداحان و اوباش 
شُهره شهر به ميدان و نشستن آنها به 

ور رسمي در جايگاه يك طرف نزاع را ط
در اين ميان، حجت . هموار ساخت

االسالم محمد خاتمي نسبت به احتمال 
 رهبران و پايوران جناح ميانه "ترور"

حكومت هشدار مي دهد و همزمان، 
اوباش حكومتي بدون هراس از به صدا 
درآمدن اين زنگ خطر، براي مرگ 

و به رقبا دست به دعا برمي دارند 
تحريك پا منبريهاي خود براي برآورده 

  .      شدن آن مي پردازند
تنها يك نگاه گُذرا به واكُنش بي قيدانه 
دستگاه قضايي و نيروي انتظامي به 

 عليه آقاي روحاني، "افراطيون"تحرُك 
  روشن مي كند كه ايده حل و فصل 

  4بقيه در صفحه 
  

  ....سرمقاله 

  جناح ميانه حكومت در تنگنا
  منصور امان
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وضعيت اقتصاد آنچنان فاجعه بار شده 
كه آه و ناله كارگزاران دولت روحاني را 

از آن جا كه همه . هم درآورده است
دست اندركاران فعلي از دايره خوديهاي 
حكومتي هستند به ناچار براي پاك 

 خود از منفوريت احمدي ننگاهداشت
نژاد، همه كاسه و كوزه ها را بر سر وي 

ور ايران قبل از گويا كش. مي شكنند
گماشته ولي فقيه كشور گل و بلبل بوده 

 سال دولت 8و بحران اقتصادي پديده 
  . احمدي نژاد است

واقعيت اين است كه احمدي نژاد 
محصول سياست يكدست سازي ولي 
فقيه و ميدان دادن به پاسداران و 
امنيتيها براي تسلط بر شريانهاي 

احمدي نژاد گماشته . اقتصادي است
فقيه براي اجرايي كردن سياستهاي ولي 

آمارهاي مربوط به . ولي فقيه بود
تعطيلي بيش از دو سوم واحدهاي 

 سال 50توليدي با قدمت بيش از 
فعاليت، خصوصي سازي به سبك ايجاد 
شبكه هاي اقتصاد شبه دولتي، گسترش 
اقتصاد رانتي و سپردن امالك دولتي به 

قط آقازاده ها با قيمتهاي بسيار پايين ف
  . به دوران احمدي نژاد مربوط نمي شود

بيژن زنگنه وزير نفت روحاني روز شنبه 
 مهر، در رابطه با شركتهاي تابع 27

مشكالتي كه در «:بخش انرژي گفت
اين چند ساله براي صنعت پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران پيش 
آمده داستان غم انگيز و فاجعه آميزي 

  . »است
رانه ها و يا حذف طرح هدفمندي يا

يارانه ها از كاالي حاملهاي انرژي به 
عنوان يك جراحي بزرگ اقتصادي 
توسط احمدي نژاد با حمايت كامل ولي 

حذف سوبسيدها به . فقيه به اجرا درآمد
عنوان يك منبع درآمد براي دولت 
تبديل به يكي از چالشهاي دولت 

ولي . احمدي نژاد و مجلس رژيم شد
 سياستهاي اقتصادي فقيه تمام قد از

اكنون پرده هايي . احمدي نژاد دفاع كرد
از دزديهايي كه احمدي نژاد انجام داده 
است توسط جانشينان وي افشا مي 

توليد كننده داستان غم انگيز و . شود
فاجعه آميز مورد نظر زنگنه، ولي فقيه و 
همه باندهاي حكومتي هستند كه در 

   .حفظ اين رژيم منافع مشترك دارند
خبرگزاري تسنيم از قول زنگنه روايتگر 

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

مريض به يك آمبوالنس براي رساندن 
مقصد در راه صدها نفر را زير گرفته و 
كشته و هزاران دست و پا را شكسته 

  . »است

پرداخت يارانه ها يكي از مشكالت 
در پي . دولت حسن روحاني شده است

حذف سوبسيدها، قيمت كاالها در مدت 
. كوتاهي به طور سرسام آور باال رفت

رژيم براي جلوگيري از يك شورش 
 را به پرداخت يارانه اجتماعي سر مردم

پرداخت يارانه در عمل در . گرم كرد
برابر رقم باال رفتن قيمتها همخواني 

از سويي ديگر از آن جايي كه . نداشت
اين برنامه ريزي بر درآمد نفت برنامه 
ريزي شده بود نمي توان به آن به 
. عنوان راهبردي پايدار نگريست

كارگران و مزدبگيران در برابر اين 
ت گدا پروري اعتراض كرده و سياس

خواهان دستمزد واقعي خود بوده و 
حتا پرداخت يارانه در . هستند

ناهمخواني دستمزد تعيين شده توسط 
شوراي عالي كار با نرخ تورم و سبد 

  . هزينه خانوار كارگري تاثيرگذار بود
با باال رفتن قيمتها و نيز پايين آمدن 
ارزش ريال، قدرت خريد مردم كاهش 

در يك ماه اخير ارزش . مگير يافتچش
ريال اندكي باال رفت اما قيمت كاالها 
نه تنها هيچ تغييري نكرد بلكه همچنان 

اكنون كه قيمت . سير صعودي دارد
كاالها برگشت ناپذير است از محدود 

حتا . كردن يارانه ها صحبت مي شود
قطع يارانه ها با توجه به كسري بودجه 

  . مورد مشاجره است
  

خت سخنگوي دولت روحاني افزايش نوب
وي كسري . قيمتها را نويد داده است

 هزار ميليارد توماني دولت 70بودجه 
براي پرداخت يارانه ها را تنها با افزايش 

  . قيمتها ممكن دانسته است
حذف سه دهك باالي جامعه از دريافت 
يارانه نقدي به تصويب كميسيون بودجه 

 كرد حال مي توان تصور. مجلس رسيد
كه در ديكتاتوري فاسد جمهوري 
اسالمي چگونه اين دهكها و يا افراد كم 

به طور طبيعي . درآمد شناخته مي شوند
 انورچشميها و خوديها و سياه لشكر ه

  . راههاي آن را خوب مي دانند
گرفتن يارانه توسط مجلس نشينان 

عضو .  حكومتگران استبخشي از فساد
هيات رئيسه كميسيون اقتصادي 

بيش از دو سوم «مجلس گفت كه 
  . »نمايندگان يارانه مي گيرند

عضو هيات رئيسه كمسيون اقتصادي 
مجلس در رابطه با پرداخت يارانه ها به 
عنوان چالش حوزه اقتصادي مدعي 

همه در يك كشتي نشسته ايم و «:شد
ود همه اگر مشكلي در كشور ايجاد ش

اگر منظور اين . »آسيب مي بينيم
عوامل ريز و » همه«كارگزار حكومت از 

درشت حكومت است، بديهي است كه 
بحران اقتصادي در مرحله اول به آنان 
سرايت نمي كند و دامنگير كارگران و 

ميليونها كارگري . زحمتكشان مي شود
كه با حقوق يك سوم خط فقر دچار 

ي ستم طبقاتي هستند در كشت
بي عدالتي . چپاولگران حكومتي نيستند

در پرداخت دستمزد، تاخير در پرداخت 
دستمزد، ناامني و بيكاري، ستم 
معيشتي، فقر و تنگدستي بر ميليونها 

ساختار . مردم ايران تحميل مي شود
اين حكومت فاسد مانع هر گونه توسعه 

فاجعه اقتصادي . و رشد اقتصادي است
ست كه و معيشتي كنوني پديده ني

روحاني و دارو دسته اش توان حل آن را 
بر همين منظر گام نهادن . داشته باشند

به سوي توسعه اقتصادي بايد رژيم را به 
  .عنوان مانع براندازد

  

  

جناح ميانه حكومت 

  در تنگنا
  3بقيه از صفحه 

 و اُرگانهاي "قانون"موضوع از كانال 
اعمال كننده آن كه زير كُنترُل آقاي 

 اي هستند، تيغ گروههاي فشار را خامنه
  . از گلوي دولت برنخواهد داشت

آنها در برابر اين موقعيت سه گُزينه 
بيشتر ندارند، يا بايد كناره گيرند و كارت 
خود را نسوزانند، يا براي شراكت در 
قُدرت باج و خراج بپردازند، به سازشهاي 
فاسد تن دهند و پروژه هاي خود را با 

و همدستانش تنظيم  "رهبر"منافع 
 را به "فشار از پايين"كنند و يا نيروي 

مداخله برانگيزند و روي موج آن 
امكانات خويش و ظرفيتهاي قانوني كه 
. به آنها داده شده را به كار بياندازند

طبيعي است كه براي دستيابي به اين 
هدف، آنها بايد آماده پرداخت هزينه 

ي راهكار شان در شكل گشودن فضا برا
  .   نيز باشند"پايين"

با اين حال چنين نمي نمايد كه جناح 
دولتي در حال حاضر توانايي بيرون 
آمدن از بن بستي كه خود را به درون 

دفاع آنها در برابر . آن رانده، داشته باشد
تهاجم حريف با سالح نقل قول از آقاي 
خُميني، نشانه وجود نقشه يا تصميم 

. ي آن نيستروشني از پس راندن واقع
ابتكار آقاي رفسنجاني را بيش از يك 
واكُنش خفيف و بي ثمر نمي توان 
ارزش گذاري كرد كه تنها دليل دست 
زدن به آن، وانمود به تحرُك و عدم 

اين واقعيت كه او و . انفعال بود
نزديكانش حتي اين سنگر نمايشي را 
نيز نتوانستند حفظ كنند و زير فشار 

 اي ناچار به عقب زيردستان آقاي خامنه
نشيني شدند، بيانگر ظرفيت نازل نقشه 

در . ها و ابزارهاي جنگي آنها است
آخرين عقب نشيني، حجت االسالم 
روحاني، در برابر تهديدها و 
رجزخوانيهاي باند رقيب در مجلس 
دست تسليم برافراشت و از معرفي آقاي 
توفيقي به عنوان وزير علوم خودداري 

 حتي در بين نزديكان كرد؛ حركتي كه
دولت نيز با شگفتي روبرو شد، در حالي 
كه آنها اگر نيك مي نگريستند مي 
توانستند رشته اي كه صندلي را از زير 

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

  
  برآمد 

جبهه گيري باند واليت عليه چاره 
جوييهاي ديپلُماتيك دولت، فقط 

 بودن ارزيابي آنها از صحنه نادرست
 را به نمايش "باال"موجود سياسي در 

نگذاشت، بسا روشن تر از اين، نقشه 
باند واليت براي مديريت رقبا را نيز 

لبخند و موعظه براي . آشكار ساخت
كاهش تحريمها و ايجاد فضاي تنُفس 
براي خود، اين ماموريتي است كه 
قُدرت حقيقي انجامش را از ساختار 

  .  حقوقي انتظار دارد

  تچه كسي مسئول فاجعه غم انگيز اقتصاد اس
 زينت ميرهاشمي
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  فاشيسم عليه مبارزه و يونان

 قدرت بزرگترين زماني كه كشور يونان
 بود، بالكان كشورهاي در ميان اقتصادي

 ،2008 سال اقتصادي بحران از پس
 به بلغارستان، و روماني كشور دو از پس
 عضو اتحاديه 27 از كشور ترين فقير
 بحران واقع در. شد تبديل اروپا

 دجدي اليه ظهور يك سبب اقتصادي
 نام "فقراي نوظهور" كه اجتماعي

 اجتماعي اليه اين. است شده گرفته اند،
 تشكيل سابق متوسط طبقه عموما را

 خيابانهاي در كافيست تنها. دهد مي
 شاهد باشيم، كه جا هر و رويم راه آتن
 خانماني بي گرسنگي، بيكاري، فقر،

كه آثار كار و  حاليست در اين. شويم
 سرمايه و زيست اشرافي ثروتمندان

 تعداد كه تازه و نو ساختمانهاي و داران
 چشم به وضوح به نيست، زياد هم آنان

 آنقدر آتن. شود مي برجسته و خورده
 مي نظر به متروك و مخروبه غمزده،

 خودكشيها جديدترين آمار وقتي كه رسد
 با. شد نخواهيم زده حيرت ببينيم، را

 يك آثار بگذاريم، پا كه جا هر حال، اين
 عليه به ويژه زنده اعتراضي نبشج

 وقتي حتي. خورد مي چشم به فاشيسم
 هر نباشد، اعتراضي تجمعات و تظاهرات

 سركوب عليه "سينتگما" ميدان در شب
 مي برگزار خياباني دولتي تاتر خشن

 با جوانان به ويژه شهروندان، و شود
 تماشا و نشينند مي زمين روي عالقه

  .كنند مي
  

 نيكوس" يونان، پليس سپتامبر، 28 روز
 فاشيست  حزب رهبر ،"ميهالولياكوس

 جرم به  را"فجر طاليي" به موسوم
 بازداشت تبهكاري سازمان يك تشكيل

 كشور اين پليس. كرد
 دستور كه كرد اعالم

 از ديگري تعداد بازداشت
 نيز حزب اين اعضاي

 اين. است شده صادر
 به دنبال بازداشتها

 قتل به نسبت اعتراضات
 نرمند و خوانندهه يك
 با نژادپرستي ضد و چپ
به  "فيساس پاولوس" نام

 طرفداران از يكي دست
  صورت"فجر طاليي"

   .گرفت
 از شرحي نوشتار به اين در

 و فاشيستي ضد مبارزات
 و يونان در نژادپرستي ضد
 باره در ديدگاه يك ذكر

 مبارزه اين ادامه چگونگي
 براي آن سازماندهي و

 و عملي نتايج به دستيابي
   .پردازم مي محسوس

 و ميهالولياكوس نيكوس دستگيري
 ،"فجر طاليي" حزب رهبران ديگر
 در عضو 18 داراي كه  نازي-نو  حزب

 آخرين در را آرا درصد 7 و است پارلمان
 مقاومت نتيجه آورد، به دست انتخابات
 مردم توده و فعاالن اجتماعي و سياسي

 دولت اقدام اين. است آمده به ستوه
 حزب رهبر ،"ساماراس آنتونيس"

 عليه "نوين دموكراسي" كار محافظه
 و كنترل براي تنها "فجر طاليي"

 اعتراضهاي شدن به پا از جلوگيري
 و محبوب هنرمند قتل از پس گسترده

 فيساس پالوس مردم، نژادپرست ضد
 كه وي از قتل بعد يك ساعت تنها. بود
 كادرهاي ار يكي چاقوي ضربه با

 تن هزار دهها گرفت، صورت فاشيستها
 خيابانها به آن رهبران و حزب اين عليه

   .ريختند
تجارب  از يونان ناشي دولت اقدام

 بود 2008 سال جنبش هراسناك آن از
 پسر نوجوان يك شدن كشته از پس كه

به  و شكل گرفت پليس توسط ساله 15

 حزب و دولت دشمني نشانه هيچ وجه
   .يدبه حساب نمي آ فاشيستها با وي
  

 گسترده باوجود اعتراضهاي حاكم دولت
 شكل سخت ترين تاكنون مردم،

را به آنها تحميل  اقتصادي رياضت
 و سركوب را اجتماعي جنبشهاي كرده،

 عليه پرستي نژاد به عمد ديگر سوي از
 همچنين،. داده است رواج را پناهندگان

 محبوبيت گيري اوج برابر در دولت اين
 بزرگترين كه ددار قرار راديكال چپ

 برنده پتانسيل ،"سيريزا" آن، تشكل
 ساماراس. دارد را بعدي انتخاب در شدن
 و خواند مي "افراطي چپ" را حزب اين
 افراطي راست مانند آنها گويد مي

 و لقب هستند خطرناك
 داده به آنها "افراطي دوقلوهاي"

   .است
  
 گر تحليل ،"اووندن كوين"
 "فاشيسم عليه اتحاد ملي جبهه"
 چپ چالشهاي باره در بريتانيا در

 فاشيسم، تهديد برابر در يونان
 و داده توجهي ارايه قابل ديدگاه

  . است برشمرده را راهكارهايي
 عليه مبارزه است معتقد وي

 نبايد دولتي سطح در فاشيسم
 اين صورت اين در زيرا بماند باقي
 حزب كه دارد وجود خطر

 به عنوان را خود همواره فاشيست
 و كرده بازسازي دولت اپوزيسيون

 رو از اين. گيرد به دست را قدرت
 قرار نظر مورد زير مورد 6 بايد

  :گرفته شود
 متمايز و واقعي تهديد يك  فاشيسم-1

 و وسيع واكنشي رو اين از و است
 را ستيزه گرايانه حال عين در و متمايز

  .كند ايجاب مي
 پرستي نژاد ضد و فاشيستي ضد ائتالف

KEERFA گذشته سال آنكه از پيش 
 شود، پارلمان وارد "فجر طاليي"

 استدالل. كرد رشد و به سرعت تشكيل
 سياست از نازيها چه اگر كه بود اين آنها

 با مبارزه اما اند، شده خارج حاكم
 تنها نبايد و يابد ادامه بايد فاشيسم
 .شد پديده اين ظهور علل روي متمركز

 به تقدمع كه سيريزا حزب به اشاره(
 ايده اين كردن كن ريشه براي تالش
   ).راديكال رويارويي نه و است

 حاصل صرفاً فاشيسم و افراطي راست

 بلكه نيست، اجتماعي و سياسي بحران
 و است موجود خود خودي به نيرويي

 آن به اگر. دارد را خودش هدف و نيرو
 براي رشد داده فيزيكي و سياسي فضاي

 خياباني ترورهاي آن شود، نتيجه
از  خواهد بود و بينيم مي كه آنچنان
 دستگاه شدن راديكاليزه ديگر، سوي
 راست سياستهاي كلي به طور و دولتي

 يك فاشيستها. داشت خواهد به دنبال را
از  بلكه نيستند، عادي سياسي نيروي

 خشونت و ترور سالح آنجا كه از
 بايد آنان عليه مبارزه كنند، مي استفاده
 بايد امر اين براي. باشد لمث به مقابله

 اتحاد و كرد گسترده سازماندهي
 و اي اتحاديه جنبشهاي چپ، نيروهاي

   است ضروري مهاجران
 عليه مبارزه با فاشيسم عليه  مبارزه-2

  دارد پيوند پرستي نژاد ضد
 صداي اروپايي هاي رسانه در وقتي

 مواد رساندن باره در "فجر طاليي"
 براي قطف خون بانك ايجاد و غذايي

 نژاد پرستي هم بازتاب يافت، يونانيهاي
 فشار تحت گفت مي  دولت.شد نهادينه

فجر " و كادرهاي است مهاجران
 راندن براي را خودشان "طاليي

 آماده شان زندگي محلهاي از مهاجران
 كه استراتژي اين رو، اين از. كردند مي

 است چپ از طريق رساندن معتقد
 مهاجران هب درماني و اجتماعي خدمات

   كند، مبارزه "فجر طاليي" با تواند مي
  6بقيه در صفحه 

  

  جهان در آيينه مرور

   ديدگاه سه رويداد، سه
  يونان از گزارش يك و

  ليال جديدي

  :در اين نوشته مي خوانيد

  فاشيسم عليه مبارزه و  يونان-

  معترض يكپارچه التين،  آمريكاي-

   است؟ شده تضعيف آمريكا امپرياليسم  آيا-
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 خشونت به شكل نژادپرستها. بود اشتباه
 و كردند مي حمله مهاجران به آميزي

به  را كنترل شدند ناچار نيز مهاجران
  . گيرند خود دست

  
 عليه نه كرد رشد دولت با  فاشيسم-3

  دولت
 قابل غير نه ولي كننده شوكه واقعاً اين

 از نيمي حتي و اي عده كه بود انتظار
 به گذشته سال در انتخابات تنآ پليس

 وجود همه با آنهم دادند، راي فاشيستها
 و راديكال كاپيتاليستي ضد شعارهاي

 تشكلهاي تاريخي به طور. چپها
 تحت را تنها قدرت كنون تا فاشيستي

 دولتهاي دار و سرمايه طبقه حمايت
 آورده به دست آنان با متحد و برخواسته

 احزاب و هيتلر موسوليني، مانند اند،
 فاشيسم رشد. فاشيستي كالسيك

 راديكاليزه و قدرت و رشد نشاندهنده
 دولتهاي واقع در. است دولت شدن

 كه گرفتند شكل حالتي در فاشيستي
پليس و  "عادي" سركوبهاي

 طبقه و نداده جواب دولتي دستگاههاي
  .اند رفته آنان به سراغ حاكم

 كند هم مي كار چه دولت  اما اينكه-4
  است همبسيار م

 نيست مبارزه عليه فاشيسم به اين معني
. داد دولت كارهاي به اهميتي نبايد كه

 جدا فاشيسم مبارزه عليه كرد فكر نبايد
 سخت كه است دولتي عليه مبارزه از

 جامعه به را رياضتي سياستهاي ترين
 دست مردم سركوب به و كرده اعمال

 پليس درگيري برابر در  واكنش.زند مي
 دو آنها هر كه باشد اين بايد هافاشيست با

 قدرت مسير فاشيستها زيرا هستند؛ يكي
 هم دولت و كنند مي طي را گيري
 مبارزات كه دارد دست در قدرتي

 را خود كند و مي سركوب را اجتماعي
  . كند مي ميليتاريزه بيشتر چه هر

 دولت خود كه نيست اينگونه به هرحال
به ترور متوسل نمي  فاشيستها مانند
 تعادل به بستگي اين ولي شود مي شود،

 است كليدي بسيار و مهم اين. دارد قوا
 حد چه تا فاشيستي باندهاي يا دولت كه
 و كوچه و جامعه فضاي در توانند مي

  .دهند مانور خيابان
 با اما است قانوني غير  فاشيسم-5

  شود نمي برچيده قانوني فشارهاي
 در. است قانوني غير خود يونان دولت

 مردم اخير بانكداران بر سال ندچ
 حق كمپين نبايد چپ. كرده اند حكومت

به طور  بايد بلكه بيندازد، راه قانوني
 خنثي و افشا را دولتي مانور مستقيم

  .كند
 جنبش و كارگران كه فضايي و آزادي

 آورده به دست مبارزات شان با اجتماعي

 نانوشته و چه باشد شده نوشته چه -اند 
 سياسي واقعيت يك صورت به فقط

 كه است چيزي  همان-باشد  درآمده
 مي اين به. كند مي تهديد را فاشيسم

   ."مردم قانون" گويند
  
 
 فراتر از بايد اي توده  جنبش-6

  بگذارد گام دولتي مرزهاي
 و دارد سياسي تاثيرات اي توده جنبش

 شده مجبور دولت كه است همين براي
. دده نشان فاشيستها واكنش به نسبت

 دولتي اقدامات به نبايد جنبش رو اين از
 رهبر ،"سيپراس الكسيز". كند كفايت
 در) يونان چپ حزب بزرگترين (سيريزا

فجر " حزب است، گفته باره اين
 قانون از خارج نبايد را "طاليي

 به بايد بلكه) كرد غيرقانوني (نگريست
 گفت سپس وي. باشد پاسخگو قانون

 اطمينان يونان قضايي مقامات به كه
 سابق عضو يك نام قاضي اما دارد،
 در اطالعاتي كه را فاشيست حزب
 فاش بود، گذاشته قانوني مراجع اختيار

فجر " جنايتكاران رو، اين از. كرد
 مقامهاي به دست نبايد را "طاليي
  . سپرد قانوني

 به طور بايد .اين نظريه مردود است
 شدن منحل و كردن بر غيرقانوني مدام
 جنبش يك. كنيم پافشاري حزب اين

 كه شود سازماندهي بايد نيز مسلحانه
 آن با مقابله به دولت از فراتر بتواند

 كه اي گسترده اعتراضات .بپردازد
 اكتبر ماه اوايل در فاشيسم ضد جنبش

 گرفت، كه وسيعي حمايت و كرد برپا
 است آماده اين جنبش دهد مي نشان

   .برچيند بكلي را "فجر طاليي" بساط تا
 است اين درس بزرگترين حال اين با

 با تاكتيك و استراتژي سياست، كه
به . مجرد تدوين نمي شود طرحهاي

 يا و لفاظي با راديكاليسم همين صورت،
 كردن برجسته و نظامي ژست گرفتن

 دخالت حاصل نمي گردد، بلكه از خود
به  اي توده جنبش سازماندهي در جدي
 پي را سياستهايي بايد. آيد مي وجود

 برش جامعه در تواند مي كه گرفت
مماشات با  از و همزمان باشد داشته

 دوري دولتي دستگاههاي مانورهاي
جستجوي نقاط تفاهم با  بجاي. جست

 يك ايجاد براي بايد مناسبات حاكم،
 جانبه همه و اي توده جنبش

  .كرد سازماندهي
  

   معترض يكپارچه التين، آمريكاي

 عمومي مجمع هشتمين و شصت از
به  برخي ملل سازمان
 عطف نقطه يك عنوان

 هاي كشور. اند كرده ياد
 نشست در حاضر

 موضوع سر بر توانستند
 به شيميايي سالحهاي

 اين كه برسند توافق
 چند جنگ يك از توافق
 سوريه در جانبه

 همچنين. كرد جلوگيري
 بن كه شد تصور اينطور
 اي هسته برنامه بست
 اسالمي جمهوري رژيم
 به راه حل گام يك

 شده نزديك ديپلماتيك
  .است

 توجه مورد كه آنچه اما
 نگرفت، قرار ها رسانه

 رهبران اعتراضهاي
 اين. بود التين آمريكاي

 به شبيه نشست اين كه حاليست در
 خشم و اعتراض ابراز براي همايشي

شمالي  آمريكاي سياستهاي به نسبت
 جهان اين سوي كند مي تالش كه بود
 آمريكاي. باشد داشته خود لكنتر در را

 نفوذ تحت منطقه مهمترين پيشتر التين
   دوران در اما شد، مي خوانده آمريكا
 رابطه اوباما و بوش جمهوري رياست

 تيره كه شمالي آمريكاي با كشورها اين
   .شد كشيده به تيرگي بيشتري بود، شده

 كشورهاي مذكور رووساي نشست در
 به ريديگ از پس يكي التين آمريكاي

 سياستهاي از و رفته تريبون پشت
 مهم بخش. كردند انتقاد آمريكا

 هاي برنامه به مربوط اعتراضات
 ادوارد" توسط كه بود آمريكا جاسوسي
  .است شده افشا "اسنودن

جنگ، و عمليات غيرقانوني  جاسوسي،
 مخدر مواد قاچاق با مبارزه زير پوشش
 كشورهاي خشم اصلي موضوعات

 آمريكاي به نسبت التين آمريكاي
   .است شمالي

 اسنودن، جانب از شده فاش اسناد طبق
 نفتي معامالت امور در واشنگتن
 هاي ستد داد و تا كرده مي جاسوسي

 كشورهاي و رونق پر را خود نفتي
  . كند نصيب بي را التين آمريكاي

: گفت باره اين در برزيل جمهور رييس
بشر و  حقوق نقض آمريكا اعمال اين"

 بين هرگز و است مدني هايآزادي
   ".گيرد نمي صورت دوست كشورهاي

 سپتامبر سال 30 در كه حاليست در اين
، افشاگر "ادوارد اسنودن" جاري،

 نامزد جاسوسي اينترنتي دولت آمريكا،
. شد بشر حقوق جايزه مهمترين دريافت

 آمريكا جاسوسي عمليات درباره وي
 چالش تهديد و بزرگترين اين": گفت

   ".است ما دوران در بشر حقوق
 "موالرس ايوو" بوليوي، جمهور رييس

. بود معترض برزيل از بيش حتي هم
 و ديپلماسي به آمريكا پايبندي وي

به  نيز  اكوادر.برد سوال زير را دمكراسي
 از كشورش اعتماد سلب منوال همين
   .كرد ابراز را آمريكا

 ريزي برنامه مدير ،"كارلسون لورا"
 المللي بين سياست كزمر در آمريكا

 نشريه نويس مقاله مكزيك و مستقر در
 مي باره در اين "خارجي سياست"

 حق كامال برزيل جمهور رييس": گويد
 زيرا كند، به شدت اعتراض كه داشت

 و داشت جاسوس آمريكا در برزيل اگر
 مي دست جاسوسي عمليات چنين به

   ".شد مي تنبيه به شدت زد،
 احزاب كه انيزم از" :افزايد مي وي
 رسيده قدرت به اكوادر و در بوليوي چپ
 امري آمريكا به اعتراض و انتقاد اند،

به  كه مكزيك حتي. است بوده روزمره
وابسته  آمريكا به "نفتا" قرارداد خاطر
 خواهان كند، مي كمتر اعتراض و است

 اگرچه. شده است باره اين در تحقيق
 ار اسنودن ادوارد افشاگريهاي ها رسانه

 در اما اند، گذاشته مسكوت و سرپوش
 ملل سازمان بيانيه در و نشست اين

 بهاي بايد آمريكا كه شد داده نشان
 در خود اعمال جاسوسي براي را سختي

 همسايگانش و دوست كشورهاي ميان
  ".بپردازد

  7بقيه در صفحه 
  

   ديدگاه سه رويداد، سه

  يونان از گزارش يك و
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به  همچنين التين آمريكاي كشورهاي
 آمريكا ميليتاريستي روشهاي به شدت

 مواد قاچاق عليه مبارزه بهانه به كه
 كردند اعتراض گيرد، مي صورت مخدر

 و كشتار و جنگ رواج سبب و آن را
. شمردند بر كشورهاي شان در فجايع

 حلهاي راه كردن پيدا خواستار آنها
 و شدند رزه با مواد مخدرمبا براي مدرن
ماري  كردن قانوني كه بودند معتقد
  .كرد خواهد كمك مسير اين در جوانا
و  گويد مخالفت مي كارلسون خانم

 به مخدر مواد عليه جنگ به اعتراض
 زيرا آيد، نمي خوش واشنگتن مذاق

 را منطقه در آمريكا نظامي حضور
 :افزايد مي وي. دهد مي كاهش

 به دست اهانخو التين آمريكاي"
 مخالف نظراتي كه است حق اين آوردن

 آنها. باشد داشته جهاني بزرگ قدرتهاي
 برزيل .باشند مي مختاري خود خواهان

 قبول قابل اين كه معتقدند متحدانش و
 حق ما متمدن دنياي در كه نيست

 خصوصي امنيت و محفوظ بودن مسايل
 را امنيت عدم اين. باشيم نداشته را خود

 و "مايكروسافت" ديونم همچنين
 بدون كه هستيم نيز غيره و "گوگل"

 سازمانهاي با پرنسيبي هيچگونه
   " .كنند مي همكاري جاسوسي

 متاسفانه كه است معتقد وي
حاضر  كه نشان داده جديد نسل
 كه خود حقوق از است

 مبارزه آن براي ما پيشينيان
   .بگذرد اند، كرده

 مواد عليه جنگ و جاسوسي اما
 اعتراض مورد موارد نهات مخدر

 خواهان آنها. نبود كشورها اين
 به ملل سازمان مقر انتقال
 همچنين. بودند آمريكا از خارج
 زيست محيط حفظ رعايت عدم

 شده ارايه اعتراضات ديگر از
 شد گفته و بود آمريكا به نسبت

 آمريكا مردم مانند جهان در همه اگر
 زمين كره سه به نياز كردند، مي زندگي

  !مي بود يگرد
 نشان التين آمريكاي كشورهاي خشم

 يكديگر با طرف دو رابطه كه دهد مي
 عدم طرفي از نيست و خوب چندان
 سوي از اسنودن به پناهندگي اجازه

 اين فاصله نشاندهنده اروپايي كشورهاي
 نزديكي و التين آمريكاي با ها كشور
 27 از. است شمالي آمريكاي با بيشتر

 پناهندگي تقاضاي اسنودن كه كشوري
 و ونزوئال كشور دو تنها بود، كرده

 كشور. دادند مثبت پاسخ نيكاراگوئه
 به اسنودن درخواست بدون نيز بوليوي

   .داد پيشنهاد پناهندگي وي
 آمريكا براي آيا": پرسد مي كارلسون

 آمريكاي با خوبي رابطه كه است مهم
 به متمايل حكومتهاي داراي كه التين
 آيد مي نظر به باشد؟ هداشت است، چپ
 افتضاح دفاع از. است منفي پاسخ كه

 دادن قرار رودررو براي تالش جاسوسي،
 عليه آزاد بازار پيشبرد در خود متحدان

  ليبرالي-نو  اقتصاد از كه كشورهايي
 متحدان از استفاده و شوند مي دور

 براي مكزيك و كلمبيا مانند اي منطقه
 ترلكن تحت آنها كردن ميليتاريزه

 در بيشتر شكاف ايجاد و خويش
 مي اثبات به را اين التين آمريكاي

   ".رساند
 جاي به اوباما كه كند مي پيشنهاد وي

 دل تا كند تمرين اسپانيايي زبان اينكه
 آورد، به دست را التين آمريكاي مردم
 تجديد خود سياستهاي در است بهتر
  .كند نظر

  
 تضعيف آمريكا امپرياليسم آيا

  ؟است شده

سوريه  به آمريكا نظامي حمله احتمال
 بحثها مهمترين از به يكي مدتها براي

 واشنگتن جهان بدل شده بود كه در
  .بود آن انجام به مايل تنهايي به حتي

 سياست تحليلگر ،"والرشتاين امانوئل"
 پرسش اين و باره اين در بين المللي،

 شده تضعيف آمريكا امپرياليسم آيا كه
پيرامون  اصلي خصشا به سه است،

  :كند مي اشاره تنبيهي حمله قصد اين
 حوادث از پر بحث مورد  موضوع-1"

 شامل اين. است بوده منتظره غير
 سالحهاي تحويل بر مبني پيشنهادي

المللي  بين نهاد يك به سوريه شيميايي
  .نيز مي شود

 به نسبت جهاني مخالفتهاي  ميزان-2
 هسابق كم بطور كه آمريكا نظامي حمله

  .است بوده باال اي
 ابراز آشكاراً بازيگران همه  تقريبا-3

 يا منافع جهت در حمله اين كه اند كرده
  .شان قرار ندارد اهداف

 وجهي مهمترين باال مورد سه ميان از
 است اين گيرد قرار توجه مورد بايد كه
 اولين اين كنون تا 1945 سال از كه

 با چنين آمريكا دولت كه باريست
 مجلس در به ويژه داخلي مخالفتي

 را خود موافقت معموال كه نمايندگان
  اين.است شده روبرو كند، مي اعالم

 دليل چندين به و سو چند از مخالفت
 شده قدرتمند روي اين از و داده روي
  ".است
 برابر در كرد سعي اوباما آقاي وقتي

 نشان دهد و گفت نرمش مخالفتها
 تهامخالف بود، خواهد "محدود" حمله

. يافت شدت خارج در چه و داخل در چه

 بي محدود نظامي حمله
   .گرديد ارزيابي نتيجه

 مي باره اين در امانوئل
 مي پيش سوال اين": گويد

 آيا است؟ ناتوان اوباما آيا كه آيد
 است؟ شده نشيني عقب به ناچار

 قدرت كاهش از حاكي اين آيا و
   "است؟ جهان در آمريكا

 هر حتماالا": دهد مي پاسخ وي
   "!سه

 مشاور ،"رودز بنيامين" كه آنچه
 اوباما ابراز داشته، ملي امنيت
: گويد مي وي. است توجه قابل

 سال دهها آمريكا متحده اياالت"
 امنيت معماري نقش كه است

 بين نرمهاي برقراري و جهاني
 هم اكنون ، كرده بازي را المللي

 را پيام اين خواهيم نمي ما
 كار اين از آمريكا كه برسانيم

  ".است كرده گيري كناره
 اين": امانوئل تاكيد مي كند

 اياالت كه است مشكلي دقيقاً
 قدرت ديگر آمريكا. دارد متحده
 به راحتي را خود اهداف اينكه
 اين حال با. ندارد برد پيش

 نمي اوباما كه است اين مشكل
 را واقعيت اين خواهد نمي يا تواند
  " .كند درك

: همچنين مي گويد نوالرشتاي
 و ها بيانيه به نبايد اهميتي هيچ"

 گفته يا يافته انتشار كه سخنراني

 است اين واقعيت. داد شود، مي
 هم مخالفان به دست سالح كه
 عربستان سيا، سازمان سوي از

 به اما رسد، قطر مي و سعودي
 نگران كشور سه هر ميزان؟ چه
به  سالحها اين كه هستند اين

. بيفتد خودشان مخالفان دست
 براي تقريبا كه كنيد توجه

 اسد بشار منطقه، در هيچكس
 القاعده از او. نيست اصلي مشكل

 براي به ويژه است، بهتر برايشان
 نگرانيهايي آنها همه. اسراييليها

سوريه به طور  كه به دارند
 مستقيم مربوط نمي شود، براي

 عربستان براي ايران، اسراييل
 و عرب جهان رهبريت سعودي

 عربستان كنترل قطر براي
 كه هم مصر ارتش و سعودي

 كس هر بر را اسد است مسلم
 رو اين از. دهد مي ترجيح ديگر

 چنداني مانور تواند نمي آمريكا
  ".دهد

 جمهوري "تغيير تاكتيك"

تغيير "اسالمي به معني 

   نيست"روش

  ليال جديدي
در حاليكه طرف حسابهاي خارجي رژيم به 

اني با شك و ترديد مي سخنان حسن روح
نگرند، جامعه ايران با ادامه خشونتها عليه خود 

 "تغيير تاكتيك"يقين پيدا مي كند كه 
   . را در بر نداشته است"تغيير روشي"هيچگونه 

در سطح بين المللي، سعود الفيصل، وزير 
خارجه كشور عربستان سعودي اعالم كرد كه 

ال مي رياض از اظهارات مقامهاي ايراني استقب
كند، اما به گفته وي اين اظهارات را بايد در 

بنيامين نتانياهو، نخست وزير . عمل سنجيد
اسراييل، از طريق راديوي فارسي زبان انگليس 
در پيامي مستقيم به حسن روحاني مي گويد 

   و تصميم"اسراييل ساده لوح نيست"كه 
اي  اهللا علي خامنه  گيرنده اصلي در ايران، آيت 

كننده   هيات مذاكره  ندي شرمن، رييسو. است
 نيز فقط گامهاي عملي و 5+1آمريكا در گروه 

قابل تاييد را راهي به سوي لغو تحريمها به 
همچنين جان كري، وزير . حساب مي آورد

تواند  حرف نمي "خارجه آمريكا مي گويد 
 و تاكيد كرده كه راه "جايگزين عمل شود

باز  جمهوري اسالمي "حسن نيت"اثبات 
اي خود به روي  كردن درب تاسيسات هسته 

  . بازرسان است
اين در حاليست كه رژيم جمهوري اسالمي و 

 "حسن نيت"گرداننده اصلي آن خامنه اي، 
خود را در داخل كشور روزانه به اثبات مي 

اگر طرفهاي خارجي به خود زحمت . رسانند
مي دادند تا از اين زاويه و در اين آينه، هستي 

ت رژيم را بررسي و نگرش كنند، بهتر و هوي
مي توانستند به شك و ترديد هاي خود سر و 

   .سامان دهند
تنها يك نمونه آن شدت گرفتن اعدامها در 

بر اساس اعالم مركز آمار . ايران است
 نفر 129مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، 
 مرداد 12از زمان روي كار آمدن روحاني در 

با اين .  ايران اعدام شده اند مهر در11ماه تا 
حساب پس از روي كارآمدن روحاني، هر روز 

يكي از اعدام . دو نفر در ايران اعدام شده اند
 17شدگان نوجوان و هفت نفر زن بوده اند و 

 نفر از 51. نفر در مالء عام اعدام شده اند
اعدام شدگان به صورت مخفيانه به قتل 

 گويند كه هاي حقوق مي رسيده اند و گروه 
 درصد از اعدامها پس از روي كار آمدن 42

موج  .روحاني، مخفيانه صورت گرفته است
جديد اعدامها تا كنون با واكنش هيچ جناح و 
باند و دسته اي درون رژيم جمهوري اسالمي 

  . روبرو نشده است
جمهوري اسالمي تنها تحت فشار و برتري 
طرفهاي مقابلش مجبور به عقب نشيني و يا 

مبارزه، مقاومت،  .غيير روش خواهد شدت
افشاگري و رو گرداني از رژيم در همه زواياي 
زندگي روزمره تنها راه غلبه بر حكومتي است 
كه حيات خود را در پروژه هاي مخرب و 

سكوت جامعه جهاني در . جنايتكارانه مي بيند
برابر چنين جنايتها و يا بشمار نياوردن نقض 

 عنوان بخشي از حقوق بشر در ايران به
سياست كلي رژيم نيز به پيشبرد هيچ هدفي 

                 .كمك نخواهد كرد
   مهر13شنبه ... فراسوي خبر

  يونان از گزارش يك و ديدگاه سه رويداد، سه
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ادعا مي شود كه دولت، درمقام نماينده "

ي رفاه عمومي يا حافظ منافع عمومي 
قسمتي از آزادي هر فرد را مي گيرد تا 
تضميني باشد براي حفظ تتمه ي اين 
آزادي، اما اين تتمه با اجازه ي شما 

زيرا آزادي بخش . امنيت است نه آزادي
ناپذير است و با محدود كردن قسمتي از 

 به عنوان يك كل ضايع آن همه ي آن
  ".مي شود

  )باكونين(
  

اعدام يكي از انواع خشونت است كه در 
لباس تعهد به توافقهاي اجتماعي و 

نظام . سنتهاي گنديده تظاهر مي كند
اجتماعي مبتني بر مالكيت خصوصي كه 
دولت از محافظان و نمايندگان آن به 
شمار مي آيد، براي اعالم تعهد به نظم 

ت پيوستگي با گند و موجود و اثبا
كثافت سيستم با ابزار خشونت و انتقام 
جويي نسبت به بيچارگان عاصي و 
قربانيان نابرابريهاي نظام، عرض اندام 

  . مي كند
فقر و نابرابريهاي اجتماعي مهمترين 
عامل سرباز زدن از روشهاي متعارف 
امرار معاش براي دستيابي به آسايش 

دولت از مجرمان عاصي و . است
سركش كه به نوعي در برابر نظم 
موجودند هستند مي خواهد كه از قوانين 

نظام اجتماعي كه محافظ نظم مبتني 
بر مالكيت خصوصي است تخطي 

دولت با اعدام و خشونت، . نكنند
احترام و پاسباني خود را نسبت به 
نظام مبتني بر مالكيت خصوصي و 
نابرابري اجتماعي اعالم مي كند و با 

جرمان عاصي و ستمديده مجازات م
دست به سينگي و تعظيم خود به 
. سنن عصر حجر را اثبات مي كند

ماركس در باره مجازات اعدام مي 
اين چه نوع جامعه اي است ":گويد

كه وسيله اي بهتر از جالد براي دفاع 
از خود نمي شناسد و وحشيگري خود 

سر "را از طريق روزنامه اي كه خود را 
 مي نامد، به "ي عالمآمد روزنامه ها

  "مثابه قانوني ابدي جار مي زند؟
  

تصميم گيري براي اجراي حكم دو باره 
فردي كه به دليل حمل يك كيلوگرم 
مواد مخدر به اعدام محكوم شده بود 
نشان دهنده ي سخت دلي حافظان 
نابرابريهاي اجتماعي در برابر هرگونه 

  . تخطي از مناسبات توليدي است
ي در بخشي از مطلبي با عمادالدين باق

حق زنده ماندن و منع شرعي «تيتر 
نوشته؛ حتي با فرض دفاع » اعدام مجدد

از مجازات اعدام و در چارچوب همين 
قوانين و فتاوي موجود هم اعدام مجدد 
فردي كه پس از اجراي حكم زنده 

  . مانده، خالف شرع است

در مساله مورد بحث كه اساسا مجازات 
مواد مخدر برساخته نهاد اعدام در جرايم 

حكومت است نه شرع و حق خصوصي 
اي هم در كار نيست و به طور كلي  

ولي وجود . توان آن را تعطيل كرد مي
قاعده عام حق فرار از مجازات، حتي 
درباره مجازاتهاي ديگر هم قابل تعميم 

شگفت اينجاست كه كساني از . است
گويند  م سخن مي. اعدام مجدد عليرضا

رود دانش حقوقي اوليه و  ظار ميكه انت
  .ضروري را داشته باشند

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

وي ادامه . موارد سقوط مجازات نيست
كه به نظر بنده، كساني كه در  داده 

زمينه اجراي مجدد حكم اعدام محكوم 
 كه به جرم قاچاق شيشه به اعدام  عليه
كنند و  كوم شده بود اظهارنظر ميمح

معتقدند كه نبايد اين حكم مجددا اجرا 
شود اطالع چنداني از قوانين حاكم بر 

ما اصل قانوني بودن . كشور ندارند
عالوه بر اين . جرايم و مجازات را داريم

تا زماني كه فردي محكوم به اعمال 
مجازات است به شرطي كه قاضي، 

ازات حكم وي را به شرط سقوط مج
صادر نكرده باشد اجراي مجدد اين 

  . حكم بالمانع است
زنده شدن فرد اعدامي پس از اجراي 
. حكم جزو موارد سقوط مجازات نيست

در واقع وقتي فردي محكوم به مجازات 
سلب حيات است بايد حكم او كامل 

مورد اخير از اين فرد سلب . اجرا شود
حيات نشده بنابراين حكم او كامل اجرا 

ه است، پس اين حرف درستي نشد
كنند نبايد  نيست كه بعضي عنوان مي

ضمن . حكم اين فرد دوباره اجرا شود
رسد قاضي اجراي  اينكه به نظر مي

احكام و پزشكي قانوني در اين زمينه 
اند و وظيفه خود را به  قصور كرده 

  .اند درستي انجام نداده 
  

ساختارها براي كنشگران در نظام 
ننده ي الزامهايي براي اجتماعي آفري

رسيدن به رفاه و آسايش هستند 
ماركس در رد هگل كه مي 

اين . مجازات حق مجرم است":گويد
. عملي ناشي از اراده خود وي مي باشد

مجرم تجاوز به حق را به عنوان حق 

جرم او نفي حق . خود اعالم مي كند
مجازات نفي اين نفي است و در . است

 مجرم خود، نتيجه تأئيد حقي است كه
آن را مورد پشتيباني قرار داده و بر 

 -هگل(".خويشتن تحميل نموده است
بدون شك در ":مي نويسد) فلسفه حق

. اين فرمولبندي مغلطه اي وجود دارد
چونكه هگل به جاي اين كه به مجرم 
به عنوان صرف يك معلول، برده 
دستگاه قضائي، نگاه كند، او را به 

ه سرنوشتش موقعيت يك موجود آزاد ك
. را خود تعيين مي نمايد، ارتقاء مي دهد

با نگاهي دقيق تر به موضوع ما متوجه 
مي شويم كه در اينجا، اين ايده آليسم 
آلماني است كه مثل اغلب نمونه هاي 
ديگر، به قوانين جامعه كنوني قطعيت 

اين آيا . ماوراء الطبيعه مي بخشد
دغلكاري نيست كه به جاي فرد با 
انگيزه هاي واقعي اش، به جاي محيط 
و شرايط اجتماعي گوناگوني كه فرد را 

 "تحت فشار مي گذارند، انتزاعي از 
 يعني يكي از ميان – را"اراده آزاد

چندين خصوصيات يك انسان را به 
اين تئوري ! جاي خود انسان، قرار دهيم
 نتيجه اراده با تلقي مجازات به مثابه

خود مجرم، چيزي جز بيان متافيزيكي 
حق تالفي با ( قديمي "قانون قصاص"

، چشم در )تحميل مجازات از همان نوع
مقابل چشم، دندان در مقابل دندان، 
خون در مقابل خون 

صاف و پوست . نيست
كنده آنكه، مجازات 
چيزي نيست جز 
وسيله اي كه جامعه 
با آن در قبال تخطي 

 شروط و تخلف از
حياتي خود، صرفنظر 
از صفات اين شرط و 
شروط، از خود دفاع 

اما، اين چه . مي كند
نوع جامعه اي است 
كه وسيله اي بهتر از 
جالد براي دفاع از خود نمي شناسد و 
وحشيگري خود را از طريق روزنامه اي 

 "سر آمد روزنامه هاي عالم"كه خود را 
ي مي نامد، به مثابه قانوني ابدي جار م

  "زند؟ 
   

كساني كه نظام نابرابر مبتني بر مالكيت 
خصوصي آنان را از رضايت و خرسندي 
در جامعه ي مادي محروم كرده است، 

هم چنين لومپنيسم با . خاطي مي شوند
توجه به اجبار راههاي رسيدن به رفاه 
در ستمديدگان و محرومان بيش از 
ديگر طبقات و سطوح ديگر جامعه رشد 

اوت شديد و مقاومت در قس. مي كند
برابر مجرماني كه هر روز به تعداد آنها 
اضافه مي شود، اثبات كننده ي افزايش 
نارضايتي از نابرابريهاي اجتماعي، و دو 
. قطبي شدن بيش از پيش جامعه است

جرم به نوعي ابراز نارضايتي از تضاد 
قساوت در اجراي آن هم . طبقاتي است

وردن نشان دهنده ي ترس از بهم خ
نظمي است كه ضامن پايداري مناسبات 
موجود و حافظ منافع غده هاي انگلي 

هم چنين تضاد طبقاتي و افزايش . است
لگام گسيخته ي ثروت طبقات انگلي 
جامعه و تحت ستم قرار گرفتن شديد 
محرومان، پايبندي به كار و توليد 

ماركس در . اجتماعي را تضعيف مي كند
زايش شمار باره مجازات اعدام و اف

مجرمان به مجازات اعدام مي 
آيا ضرورت ندارد كه، به جاي ":گويد

تجليل و ستودن جالد يعني كسي كه 
انبوهي از جنايتكاران را اعدام مي كند 
تا براي جنايت كاران جديدي كه بوجود 
مي آيند، جا باز شود، عميقاً خواستار 
دگرگوني سيستمي باشيم كه منشاء و 

 جنايت در جامعه منبع تغذيه جرم و
  ".است

  
  دهم اكتبر، روز جهاني

  لغو مجازات اعدام
طي چند دهه گذشته تالشهاي بسيار 
براي لغو مجازات اعدام صورت گرفته 

در اين تالش طيف گسترده اي از . است
نيروهاي اجتماعي شركت داشته و اين 

  .حركت همچنان ادامه دارد
طي ده سال گذشته آمار كشورهايي كه 

اعدام را از قوانين جزايي خود مجازات 
. حذف كرده اند افزايش پيدا كرده است

 كشور طرفدار لغو 141در حال حاضر 
مجازات اعدام در قانون و در عمل 

 كشور جهان مجازات 58هستند و در 
  . شود اعدام هنوز اعمال مي

بيشترين شمار اعدامها در چين، ايران، 
كره شمالي، عربستان سعودي، پاكستان 

اين كشورها . گيرد آمريكا صورت ميو 
 درصد احكام اعدام 93مسئول اجراي 

اگر آمار اعدامها به .  هستند ن در جها
نسيت جمعيت سنجيده شود، جمهوري 

  .اسالمي در رده اول قرار مي گيرد
الملل، در  بر اساس گزارش عفو بين

 شمار اعدامها به 2010ايران از سال 
نظار طور كلي و اعدامهايي كه در ا

عمومي صورت مي گيرد افزايش بسيار 
 است و باالترين آمار اعدام  پيدا كرده

نوجوانان در جمهوري اسالمي صورت 
  .مي گيرد

 در مجمع عمومي 1989در سال 
سازمان ملل پروتكل دوم اختياري 
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 

)ICCPR ( در باره لغو مجازات اعدام
 هدف اين پيمان .را به تصويب رساند

الغاي قطعي مجازات اعدام در تمامي 
جمهوري اسالمي از . كشورها است

حمله كشورهايي است كه در جهان از 
نظر تعداد صدور و اجراي حكم اعدام در 
رتبه هاي اوليه آمارهاي جهاني قرار 

  .دارد
الملل و   سازمان عفو بين2002در سال 

سازمان همبستگي جهاني عليه مجازات 
را روز )  مهر18( اكتبر 10ام روز اعد

جهاني مبارزه با مجازات اعدام اعالم 
  . كردند

   

  مجازات اعدام در خدمت امنيت نظام
 شهره صابري
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آمار معلمان ممنوع التدريس 

  معلوم نيست

پس از انتشار گزارشي در مورد شمار 
معلمان ممنوع التدريس، سرپرست 
وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه 
آماري از تعداد معلمان ممنوع التدريس 
ندارم، گفت؛ اين گروه از معلمان براي 
پيگيري وضعيت شان به آموزش و 

 .پرورش مراجعه كنند

، تعداد "روزنامه بهار"گزارش به 
معلمان ممنوع التدريسي در كل كشور 

 هزار نفر مي رسد و پيگرد آنها از 5به  
 شروع شد؛ پس از تجمعات 85سال 

معلمان در برابر مجلس و در اعتراض 
به اجرا نشدن قانون مديريت خدمات 
كشوري توسط دولت كه به دعوت دو 

 و "سازمان معلمان ايران"تشكل  
در .  برگزار شد"نون صنفي معلمانكا"

پي اين تجمعات، تعداد قابل توجهي از 
فعاالن صنفي گرفتار احكام قضايي و 

و پرورش شدند و در كنار  اداري آموزش 
 هايي كه در دادگاههاي انقالب  پرونده

براي آنها تشكيل شد، توسط هياتهاي 
بدوي رسيدگي به تخلفات اداري، 

ان احكام احضار و با استناد به هم
دادگاههاي انقالب براي آنها احكامي 

  .صادر شد
، علي اصغر "فارس"اكنون به گزارش 

فاني، سرپرست وزارت آموزش و 
پرورش در پاسخ به اين پرسش كه چه 
ميزان معلم ممنوع التدريس در آموزش 
و پرورش وجود دارد، مي گويد؛ آمار 

  .دقيقي از اين افراد ندارم
گاه تخلفات وي ادامه مي دهد؛ داد

اداري آموزش و پرورش ماموريت پيدا 
كرده است تا پرونده ها را بررسي كند، 
البته فرهنگياني كه داراي چنين مشكلي 
هستند به آموزش و پرورش مراجعه 

  .كنند تا اين موارد را پيگيري كنيم
فاني در پاسخ به اين پرسش كه ممنوع 
التدريس شدن معلمان ياد شده از سوي 

ان است، گفت؛ از سوي كدام ارگ
نهادهاي مختلف است، اما به موارد 
مربوط به دادگاه تخلفات اداري آموزش 

  .و پرورش زودتر رسيدگي مي كنيم
وي تاكيد كرد؛ فرهنگيان ممنوع 
التدريس به آموزش و پرورش مراجعه 
كنند و ما نيز به كارشان سريعاً رسيدگي 

  .مي كنيم
  

  محكوميت دبير كل

  ايرانسازمان معلمان 

  به تحمل پنج سال حبس

عليرضا هاشمي، دبير كل سازمان 
 دادگاه 28معلمان ايران از سوي شعبه 

 سال حبس 5انقالب اسالمي به تحمل 
اتهام وي اجتماع و تباني . محكوم شد

به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت كشور 
و فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري 

  .اسالمي عنوان شده است
گاه انقالب اسالمي به  داد28شعبه 

رياست قاضي مقيسه، آقاي عليرضا 
 قانون 610هاشمي را مشمول ماده 

مجازات اسالمي دانسته و او را به 
 سال حبس با احتساب ايام 5تحمل 

  .بازداشت محكوم كرده است
عليرضا هاشمي اولين بار در اسفند 

 در مقابل مجلس شوراي اسالمي 1385
ف اعتراض اين تجمع با هد. دستگير شد

به اجرا نشدن قانون مديريت خدمات 
كشوري از سوي دو تشكل سازمان 
معلمان ايران و كانون صنفي معلمان 

  .ترتيب داده شده بود
دبير كل سازمان معلمان ايران به خاطر 
پرونده اي كه در آن موقع تشكيل شد، 

 دادگاه انقالب 28از سوي شعبه 
 سال حبس محكوم 3اسالمي به تحمل 

  .شد
  

 كانون صنفي معلمان ايران بيانيه 

  به مناسبت آغاز سال تحصيلي

، كانون "خبرگزاري هرانا"به گزارش 
به مناسبت ) تهران(صنفي معلمان ايران 

آغاز سال تحصيلي و همزماني آن با 
صدور احكام سنگين قضايي براي 

اي صادر  فعاالن صنفي معلمان بيانيه 
آمده در اين  بيانيه از جمله . كرده است

كانون صنفي معلمان ايران ": است
بهبود : براين باور است كه) تهران(

شرايط نابسامان فعلي كه ناشي از 
تدبيريهاي مجريان دولت قبل است،  بي

همدلي و هماهنگي مسووالن هر سه 
و هرچند، حل معضالت . قوه رامي طلبد

اقتصادي جامعه، مورد توجه دولت 
 قرارگرفته، ليكن روشن است بدون

توقف اجراي احكام قضايي مذكور و 
برطرف نمودن محدوديتهاي ايجاد شده 
براي نهادهاي مدني و كنشگران 
صنفي، تالشهاي دولت تدبير و اميد 
براي خروج از شرايط بحراني كنوني، راه 
به جايي نخواهد برد و بي شك اين 
دولت، پشتوانه مردمي خود را از دست 

  .خواهد داد
نفي معلمان، براين اساس كانون ص

هاي برحق زير را  تحقق خواسته 
درآستانه ورود به سال تحصيلي جديد، 
نشانه توجه مسووالن كشور به افكار 
عمومي فرهنگيان و توجه راستين آنان 
  به اين بخش تاثيرگذار جامعه تلقي مي

  :نمايد
 توقف فوري اجراي حكم زندان براي -

آقايان علي اكبر باغاني دبيركل كانون 
في معلمان و محمود بهشتي صن

لنگرودي، بازرس و سخنگوي اين 
  .تشكل

 رفع كليه احكام مبتني بر حبس -
 از معلمان فعال در …تعليقي، تبعيد و

  .نهادهاي صنفي كشور
 پايان بخشيدن به دوره حبس تمامي -

معلمان زنداني دريك محدوده زماني 
  .قابل قبول

 رفع محدوديتها و موانع فراقانوني -
 فعاليتهاي قانوني و آزادانه براي

  .نهادهاي صنفي فرهنگيان
شك اتخاذ تصميمهاي مدبرانه براي  بي 

 ها، نويد بخش  تحقق اين خواسته
بازگشت فضاي امنيت و اعتدال در 
جامعه، به خصوص در بين فرهنگيان 

  .كشور خواهد بود
  

  بيانيه سازمان معلمان ايران

  به مناسبت آغاز سال تحصيلي

سازمان معلمان ايران به مناسبت آغاز 
سال تحصيلي جديد بيانيه اي منتشر 

در اين بيانيه، سازمان معلمان . كرد
ايران خواسته هاي خود از دولت روحاني 

با تكيه بر اصل مطالبه محوري  و "را  
 برشمرده و از " انتقاد–دوگانه حمايت 

جمله خواهان آزادي معلمان  زنداني، 
الي معلمان، اجازه تشكيل شوراي ع

فعاليت به تشكلها و نهادهاي مدني و 
استقالل آموزش و پرورش و عدم  

 در آن "نهادهاي غيرمسوول"دخالت 
  .  شده است

تشكل ياد شده همچنين خواستار آن 
ضمن رعايت اصل ": شده است كه

 و البته به دور از نگاه محافظه "اعتدال"
كارانه كه رويكرد حفظ وضع موجود را 

بال مي كند، اعتماد به نفس و جرات دن
نقد و نقادي در فضاي مايوس و طوفان 

  ".زده آموزش و پرورش احيا شود
  

  احضار

هاشم خواستار براي اجراي 

  حكمي كه به او ابالغ نشده

هاشم خواستار، معلم بازنشسته و فعال 
مدني كه پس از تحمل دوسال زندان 

 آزاد شده بود، به 90در تابستان سال 
ل نوشتن نامه هاي انتقادي در زمان دلي

حبس خود در زندان وكيل آباد مشهد 
توسط دادگاه بدوي به شش ميليون 
تومان جريمه نقدي، سه سال ممنوع 
الخروجي و سه سال ممنوعيت از 
. فعاليتهاي اجتماعي محكوم شده است

كمپين بين المللي "آقاي خواستار به 
 گفت كه حكمش توسط "حقوق بشر

جديد نظر صادر شده است، اما دادگاه ت
اين حكم به او و يا وكيلش ابالغ نشده 
و مقامات قضايي از او خواسته اند كه 
  .براي اجراي حكمش خود را معرفي كند

طبق نامه اي كه ": هاشم خواستار افزود
 مرداد ماه دريافت كردم، 9در تاريخ 

حكم دادگاه تجديد نظر صادر شده 

ه به من و نه است، اما متاسفانه حكم ن
وكيلم براي . به وكيلم ابالغ نشده است

پيگيري حكم به دادگاه رفته، اما آنها به 
او گفته اند كه حكم را نشان نمي دهند 
و فقط بايد خودم براي اجراي حكم 

  ".بروم
هاشم خواستار، معلم بازنشسته و رييس 
كانون صنفي معلمان مشهد كه در 

در هنرستان كشاورزي تدريس مي كرد، 
 دستگير و بعد از 1388 خرداد 25تاريخ 

 ميليون 35  يك ماه و نيم با وثيقه
 25وي در تاريخ . توماني آزاد شد

 دوباره بازداشت و به زندان 88شهريور 
وكيل آباد مشهد منتقل و در دادگاه 
بدوي به شش سال حبس محكوم شد 
كه دادگاه تجديد نظر حكم را به دو 

بستان او تا. سال حبس كاهش داد
 از زندان وكيل آباد مشهد آزاد 1390

  .شد
آقاي خواستار همچنين اطالع داد كه 
خانم صديقه مالكي، همسرش از اتهام 
تبليغ عليه نظام و تشويق اذهان عمومي 
به دليل مصاحبه با رسانه ها در زمان 
. زنداني بودن همسرش تبريه شده است

همسرم را تبريه كردند، اما در ": او گفت
 تبريه او نيز كاغذي نشانمان نداند مورد

و فقط شفاهي گفتند كه او تبريه شده 
  ".است

  
  اعتراض معلمان پاره وقت

در مقابل اداره آموزش و پرورش 

  در شهر كرد

، بيش از "آژانس ايران خبر"به گزارش 
 معلم پاره وقت استان چهار محال 150

 مهر ماه در 14و بختياري روز يكشنبه 
وزش و پرورش استان در مقابل اداره آم

شهركرد تجمع كردند و اعتراض خود را 
به وضعيت نامشخص كارشان ابراز 

به گفته نمايندگان اين معلمان، . داشتند
 سال است كه تبديل وضعيت 5بيش از 

آنها در هاله اي از ابهام است و مرتب 
اين معلمان . به آنها دروغ گفته مي شود

  هزار تومان300با حقوقي معادل 
مجبورند در دورترين نقاط استان 
تدريس كنند و اگر اندك اميد تبديل 
وضعيت به نيروهاي رسمي وجود نمي 

  . داشت، هرگز تن به اين كار نمي دادند
 سال پيش هر 5الزم به ذكر است تا 

معلم پاره وقت مدت زيادي طول نمي 
كشيد تا معلم رسمي شود، اما اكنون 

كار  سال مستمر 5كساني هستند كه 
. مي كنند، ولي استخدام رسمي نيستند

اعتراض معلمان در مقابل آموزش و 
پرورش همراه با شعار عليه آموزش و 

نيكخو "صداي شعار . پرورش استان بود
 مرتب از ميان معلمان به "برو گمشو 

  .گوش مي رسيد
  10بقيه در صفحه 

  چالشهاي معلمان در مهر ماه
 فرنگيس بايقره
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جهانشمول بودن حقوق 

  بشر و موضع ارتجاعي

  حسن روحاني
  

   زينت ميرهاشمي
چگونگي بر خورد به حقوق بشر و التزام به 
رعايت آن، يكي از اساسي ترين معيارهاي 

حقوق . تشخيص دو جبهه ترقي و ارتجاع است
بشر، حقوقي جهانشمول است كه بايد شامل 
حال همه انسانها از هر رنگ، نژاد، مليت، 

هر انديشه اي كه . ذهب، قوم و جنسيت شودم
بخواهد حقوق بشر را منوط به فرهنگ، دين و 
شرايط جغرافيايي كند، ديدگاهي ارتجاعي 
است كه در عمل به گسترش نابرابريها و بي 

  . عدالتيها ياري مي رساند
البته حسن روحاني رئيس دولت يك رژيم 

بر همين منظر، از كسي كه . ديكتاتوري است
باالترين پستهاي حكومتي و در تمامي در 

نمي توان سخني  جنايتهاي رژيم شريك بوده 
 مهر در باره 15غير از آنچه كه در روز دوشنبه 

. حقوق بشر به سفير هلند گفت، انتظار داشت
حسن روحاني در مالقات با سفير هلند بر 
همكاري خود در نقض حقوق مردم ايران 

    .تاكيد گذاشت
همه بايد دقت كنيم «:تحسن روحاني گف

موضوع حقوق بشر يك مساله سياسي نشود و 
به اين نكته توجه داشته باشيم كه مساله 
حقوق بشر در هيچ كشوري كامل نيست و 

كارنامه پور محمدي جنايتكار . »نواقصي دارد
از جمله وزيران روحاني گوشه اي از 

حقوق بشر مورد نظر روحاني در » ناكاملي«
خطاب كرده » نقص«ي آن را ايران است كه و

البته بايد ضمن به رسميت «:وي گفت. است
شناختن تفاوتهاي فرهنگي يكديگر، اصولي 
همچون آزادي بيان و تبادل انديشه ها را مورد 

تكيه بر تفاوت فرهنگي . »احترام قرار دهيم
يعني مشروع دانستن همه سركوبگريها و نقض 

وزمره حقوق بشر به طور ر. حقوق بشر در ايران
در شديدترين و ارتجاعي ترين شكل توسط 
جمهوري اسالمي كه حسن روحاني رئيس 

مردم ايران . دولت آن است نقض مي شود
همانند همه مردم جهان خواهان رعايت 

تاكنون . اعالميه جهاني حقوق بشر هستند
جمهوري اسالمي عهدنامه هاي بين المللي 
مربوط به حقوق بشر را به طور سيستماتيك 
نقض مي كند و حتي با همين استدالل حسن 
روحاني كنوانسيون مربوط به رفع تبعيض در 

  . مورد زنان را امضا نكرده است
جمهوري اسالمي با انديشه حسن روحاني و 
تقسيم حقوق بشر به تفاوت فرهنگي جنايتهاي 
. بسيار در مورد مردم ايران مرتكب شده است

ي را تاوان فرهنگ ارتجاعي رژيم ديكتاتور
مردم ايران مي پردازند و اين موضوعي است 
كه در شرايط فعلي پيش روي تمامي 
وجدانهاي بيدار و فعاالن حقوق بشر است كه 
از تمامي نهادهاي بين المللي براي فشار بر 
رژيم ايران جهت آزاد كردن زندانيان سياسي و 

    .رعايت حقوق بشر استفاده كنند
   مهر 16فراسوي خبر سه شنبه 

  

 " لبخنديپلماسيد"

  ژنويدر آزمون عمل
 

  امانمنصور
 

 دوره ژست و تعارف كي از پس
 ي جمهوردي اكنون دولت جدك،يپلُماتيد

 است كه افتهي شانس آن را ياسالم
 در ي خارجي خود رو به طرفهايادعاها
 و وعده "ي هسته ااستي سرييتغ"مورد 

 كاستن از راموني پراني به مردم اشيها
 را به عمل مهاي و فشار تحرياتنش هسته 

 .  سازدكينزد
 
 ،يي و اُروپاييكاي ارشد آمروراني پاشتر،يپ

 لحن ريي خود از تغيدواري و اُميخوشنود
 را ي اسالمي جمهوردي دولت جديمقامها

 كرده اند ديابراز داشته اند و همزمان تاك
 باره را به ني در ايي نهايابيكه ارز
 ي موكول مراني حاكمان اي عملياقدامها

 . كنند
 
 راني قاطع مردم اتي اكثرگر،ي دي سواز
 ي هسته ايرپاي بحران دافتني اني از پازين

 و ستيو متوقف شدن سقوط آزاد سطح ز
 كه ي كرده و به هر اقداميبانيكار خود پشت

 شده لي تحمي هانهي هزينيسنگ
 بر دوش آنها را "نظام" ي خارجييماجراجو

 ي موافقت مهدي دهد، به ديكاهش م
 . نگرد

 
 ي و تا آنجا كه به فاكتورهاهي زاوني ااز
 ي دولت آقاندگاني گردد، نماي برميرونيب

 ي براي مناسباري بستي در موقعيروحان
 و كاي با آمري هسته ايريحل و فصل درگ

 اي برند و هرگاه خواست ياُروپا بسر م
 را داشته ي هدفني چنشبردي پييتوانا

 شده ني تاميرطها ششيباشند، به پ
 .  كنندهي توانند تكي مينيمطم

 
 هي راستا، اراني در اي گام واقعنينخُست

 مشخص ي است كه اقدامهاييشنهادهايپ
 ي شفاف سازي در راستاي اسالميجمهور

 از يي خود و ابهام زداي هسته ايتهايفعال
 همان نيا. ردي آن را در بر بگتيماه
 ي هسته اكردي است كه تفاوت روييمبنا

 سازد و ي را آشكار مي با قبلديدولت جد
 زي نژاد و همكارانش ني احمديگرنه، آقا
 ي مذاكره اعالم آمادگي براوستهيبه گونه پ

 مشابه، از خواست يتي كردند و با جديم
 راندند، بدون آنكه ي سخن م"حل مساله"

.  را پشتوانه آن سازنديعمل مشخص
داد كه تجربه هشت سال گذشته نشان 

 .  شودي راه به كجا ختم منيا
 

 در كنار يستگاهي توان اي ژنو را منشست
 شود ي نُقطه منياز ا.  تصور كردليدو ر

 ي نشست، همچنان كه ميگريبر قطار د
 ي كه به ناُكجاآباد ميشود به سفر با قطار

 ني مهم تردي شان،يبنابرا. رود، ادامه داد
د كه  شناخت باشني در ژنو اداري دجهينت

 را در ر كُدام قطاطي بلي روحانيدولت آقا
 .             داردبيج

  مهر24چهارشنبه ...  خبري فراسو

 

  چالشهاي معلمان در مهر ماه

  9بقيه از صفحه 

   ميليارد4000: نماينده مجلس

  اعتبار نوسازي مدارس كجا خرج شده؟

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

: وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين مطلب گفت رسول خضري در گفت 
   هزار كالس درس در كشور وجود دارد كه هنوز با بخاري گرم مي150

 در اختيار 90 ميلياردي كه در سال 4000شوند، سوال اينجاست كه 
توسعه و تجهيز مدارس داده شده است، چگونه و كجا سازمان نوسازي، 
  خرج شده است؟
دانم با اين اعتباري كه در اختيار سازمان نوسازي،  نمي : وي تصريح كرد

 اند، چرا اين همه كالس درس با اين  توسعه و تجهيز مدارس قرار داده
  وضعيت در كشور وجود دارد؟

ازي، توسعه و تجهيز خضري با تاكيد بر اينكه بايد از سازمان نوس
بايد اين تحقيق و تفحص : مدارس تحقيق و تفحص صورت گيرد، افزود

  . ميليارد چگونه هزينه شده است4000انجام شود تا ببينيم آن 
تحقيق و تفحص از سازمان نوسازي، توسعه و : وي خاطر نشان كرد

تجهيز مدارس بايد در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مطرح شود 
  .ور حتم اولين نفري خواهم بود كه اين طرح را امضا مي كنمو به ط

  
 ميليارد تومان به حساب وزارت آموزش و 100واريز 

  پرورش براي تجهيز وسايل گرمايشي مدارس

 100مقرر شد كه : سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت
 ميليارد تومان به آموزش و پروش بابت تجهيز سيستم گرمايشي مدارس

  .كل كشور پرداخت شود
به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
عبدالوحيد فياضي، نماينده مردم 
نور و محمود آباد با اشاره به 
پيگيري كميسيون آموزش در 
خصوص تجهيز وسايل گرمايشي 

بنا به :  اظهار داشت مدارس،
قانون بودجه قرار بود كه شركت 
گاز براي تجهيز سيستم گرمايشي 

 100فزايش مدارس از محل ا
ريالي هزينه گاز كه رقمي معادل 

 ميليارد تومان است را به 200
آموزش و پرورش پرداخت كند 
كه متاسفانه اين مهم محقق 

  .نشد
با پيگيريهاي : وي افزود

 ميليارد 100كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، نهايتاً مقرر شد كه 
ارس كل تومان به آموزش و پروش بابت تجهيز سيستم گرمايشي مد

، سرپرست "فاني" اي كه با  همچنين در جلسه. كشور پرداخت شود
 مهرماه اين مبلغ به حساب اين 29وزارت آموزش داشتيم قرار شد كه 

  .وزارتخانه واريز شود
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ترين   اين حساس ،شورش دانشجويان

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

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

  )1999 ژوئيه 17
  

روحانيت مرتجع به رهبري خميني 
 توانست با اعدامهاي جنايتكار شايد

 جو رعب و 60جمعي دهه  دسته 
وحشت را در جامعه حاكم كند، اما با 

انقالبي فعاالن اين كار ارتش جديدي از 
شدگان كه در  فرزندان اعدام . خلق كرد

 بزرگ شدند و نسل جديد را 1370  دهه
به وجود آوردند، نفرت و شوق انتقامي 

اين . وصف نشدني در درون خود دارند
نسل به ستون اصلي جنبشهاي 
دانشجويي بدل شد كه در اواخر دهه 

 شكل گرفت و بنياد جنبشهاي چپ 70
  .دانشجويي را رقم زد

البته اگر واقع بينانه بگوييم، پروسه 
شكل گيري جريانهاي ماركسيستي به 
دليل ثقيل بودن مفاهيم ماركسيستي و 
همچنين سرخوردگيهاي ناشي از 

سابق كه الگوي فروپاشي اتحاد شوروي 
كمونيسم انگاشته مي شد، كمي به 

در اين راستا جنبش چپ . تاخير افتاد
دانشجويي دست به يك تاكتيك 
سياسي زد و به دنبال ائتالف با 
گروههاي فكري و سياسي اپوزيسيون 
ديگر در جنبش دانشجويي از جمله 

... ليبرالها، فمينيستها، قوميت گرايان و
 محسوس تمام اين جريانهاي. بود

ايديولوژيكي در دانشگاههاي ايران، 
براندازي استبداد ديني به قصد برپايي 

  .حكومتي دموكراتيك را طلب مي كنند
  

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

  :پردازممي 

جريانهاي ماركسيستي و ) الف
سوسياليستي در قرن نوزدهم در واكنش 

و استثمار سرمايه داري غرب به ظلم 
پس از انقالب صنعتي و . پديد آمدند

شكل گيري طبقه بورژواز، ستمديدگان 
به اردوگاه ) كارگران(نظام سرمايه داري 

بنابراين، علت ايجادي . چپ پناه بردند

گرايشها و جريانهاي ماركسيستي، 
ماهيت و رويكرد نظام سرمايه داري 

 نظام روشن است كه تا وقتي. غرب بود
سرمايه داري وجود داشته باشد، جريانها 
و انديشه هاي ماركسيستي نيز وجود 

در جامعه ايران نيز همين . خواهد داشت
به گفته رحيم نامور، . تنشها وجود داشت

نهضت مشروطيت اگر از يكسو به علت 
 در "همزماني با آغاز رشد امپرياليسم"

موقعيت شومي قرار گرفت، اما متقابال 
دوران اوج انقالبات "ن شد با همزما

 كه باعث تقويت آن مي "پرولتري
  )1.(گرديد

در جمهوري اسالمي نيز بتدريج، 
سياستهاي اقتصادي به سوي 
گرايشهاي ليبرال سرمايه داري هدايت 

سياستهاي تعديل اقتصادي، . شدند
خصوصي سازي، بازار آزاد رقابتي، حذف 

كه در واقع، القائات ... يارانه ها و
دوق بين المللي پول و بانك جهاني صن

به عنوان مراكز بين المللي فراگير كردن 
 ليبراليستي –سياستهاي اقتصادي نو 

بودند، به گسترش فقر، بيكاري، تبعيض 
و بي عدالتي، سرمايه محوري و قداست 

... پول، شكاف و اختالف طبقاتي و 
بنابراين، طبيعي است كه . منجر شدند

ينه اقتصادي، در واكنش به اين زم
برخي جريانهاي اجتماعي طبقات پايين 
و متوسط در قالب گفتمان ماركسيستي، 
ساماندهي شده به تحرك واداشته 

  .شدند
  

خميني خود نيز در يك سخنراني در 
اگر ":  پيش بيني كرده بود1362سال 

نتوانيم اختالف اقتصادي و نابرابري بين 
م فقير و غني را كم كنيم و مردم از اسال

تواند  مايوس شوند، هيچ چيز نمي 
مان با  جلوي طغيان را بگيرد و ما همه 

  ."شويم هم نابود مي 
ماركسيسم داراي تجربه بلندمدت ) ب

. حضور اجتماعي نيرومند در ايران است
در دهه هاي سي، چهل و پنجاه، به 

يستي از ويژه اوايل قيام، گفتمان ماركس
بدنه اجتماعي پردامنه و گسترده اي 

جريانهاي ماركسيستي در . برخوردار بود
طول چندين دهه حيات اجتماعي در 
ايران، اندوخته ها و تجربيات ارزشمندي 
درباره فرازها و فرودها و نحوه بازيگري 

  .در جامعه ايران انباشته كرده اند
جالب توجه است كه شروع فعاليت 

ب پارلماني در ايران با احزاب و احزا
به . احزاب سوسياليست آغاز شده است

عبارت ديگر اين احزاب سوسياليست 
هستند كه جناح چپ و راست را در 

منتها يكي . مجلس تشكيل مي دهند
اجتماعيون (تحت عنوان حزب تندرو 

و ديگري تحت عنوان حزبي ) عاميون
  )2) (اجتماعيون اعتداليون(ميانه رو 

تابوي خميني كه حتي تا پس از قيام، 

مرحله خدايي باال رفته و مريدانش 
چهره او را در ماه مي ديدند، شكسته 

 حمايت از خميني در 59شد و تا سال 
دانشگاهها . دانشگاهها از ميان رفته بود

هر روز بيشتر و بيشتر محور مخالفت با 
اين بود كه رژيم . شدند رژيم مي 

راي تصميم گرفت تمام دانشگاهها را ب
 تعطيل 59 سال از فروردين 2مدت 

 كمونيستها و ،پس از بازگشايي. كند
كساني كه مشكوك به هواداري از 

 تحصيل يا  عقايد كمونيستي بودند، اجازه
  .تدريس در دانشگاه را نداشتند

عمده ترين مفاهيم ماركسيستي ) ج
معطوف به عدالت خواهي، برابري طلبي 

 چنين. و رفع ظلم و استثمار است
مفاهيمي، مقتضاي فطرت انسانها است، 
چرا كه انسان بنابر نهاد خويش، 

از اين . خواستار عدالت و برابري است
رو، شعارها و آرمانهاي ماركسيستي، 
عالوه بر زمينه اجتماعي، داراي زمينه 

  انساني نيز هستند
جامعه ما در طول يكصد سال اخير 

ره با خفقان و فقدان آزادي و واهم
احزاب و تشكلها و انتخابات ممنوعيت 

همچنين، در سه . آزاد روبرو بوده است
دهه اخير قوانين ضد بشري منبعث از 
احكام قرون وسطايي ارتجاع اسالمي و 
آخونديسم، زنان ما را در شرايطي نابرابر 
قرار داده و همزمان وجود تضاد طبقاتي 
معضل هميشگي جامعه ايران بوده 

  .است
دالتي، تبعيض، در جامعه اي كه بي ع

استثمار و ظلم وجود دارد، روشن است 
كه شعارها و مطالبات ماركسيستي، 

در اين . مدافع و هوادار پيدا مي كند
 كه "آزادي و برابري"راستا، شعار 

مميزه و شعار اصلي جنبشهاي 
ماركسيستي است، نشان از درك درست 
انديشه هاي ماركسيستي از شرايط روز 

مر از چشمان تيزبين جامعه دارد و اين ا
و حقيقت طلب دانشجويان پنهان نمي 

  .ماند
نبايد فراموش كنيم كه خود خميني نيز 

  تنها با استفاده از ترمهاي چپ و عوام
 به محبوبيت "ضدامپرياليستي"فريبي 

او و رژيمش به جاي دم زدن از . رسيد
اصول اسالمي، از واژگان سوسياليستي 

ذ كردند عاريه گرفته، شعارهايي اتخا
اسالم متعلق به مستضعفين است "مثل 

اسالم نماينده زاغه " ،"و نه مستكبرين
 ،"نشينان نشينان است و نه كاخ  

ما " ،"مستضعفين جهان متحد شويد"
داري و  طرفدار اسالميم، نه سرمايه 

اسالم اختالفات طبقاتي " ،"فئوداليسم
  . و غيره"برد را از بين مي 

  
  12بقيه در صفحه 

  نوزايش جنبش چپ دانشجويي در ايران
 سمجيد شم
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نوزايش جنبش چپ 

  دانشجويي در ايران
  

  11بقيه از صفحه 
جامعه ايران خواه ناخواه داراي ) د

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

اما فقدان نظريه . ويژه دانشجويان دارد
ي و سياسي ديني و گنديدگي اجتماع

 لياقتي بوروكراسي آخوندي  شديد و بي
بر شمار روي آورندگان به اردوگاه چپ 

آنجا . و انديشه ماركسيستي افزوده است
كه دين دولتي و احكام اسالمي درباره 
آرمانهاي اجتماعي و اصالح جامعه 
بشري برنامه نداشته و يا ناموفق بوده 

دم به است، بالطبع توده هاي مر
خصوص زنان و قشر تحصيلكرده جامعه 
كه تشنه عدالت و در پي احقاق حقوق 

، به سوي انديشه هاي استاجتماعي 
اين . ناب ماركسيستي گرايش مي يابند

در حالي است كه ماركسيستها به 
نظريات كالسيك ارايه شده توسط 
كارل ماركس بسنده نكردند، بلكه 

ستمر همواره دست به بازتوليد مداوم و م
مفاهيم و نظريه ها، براي همسويي 
هرچه بيشتر با واقعيتهاي اجتماعي 

شعارهاي توخالي و . جديد جهان زده اند
، "مستضعفان"دروغين خميني از جمله 

جنگ فقر "، "پابرهنگان"، "محرومان"
، "سرمايه داران زالو صفت"، "و غنا

كه از سوي حوزه ... و"استكبارستيزي"
 مي يافت و و مبلغان حكومتي بسط

تبيين مي گرديد، روزبه روز رسوا تر مي 
شد، زيرا وضعيت جامعه همراه با نوع 
زيست روحانيت مرتجع كه يادآور 
روحانيت درباري در رژيم فاسد گذشته 
بود، از چشمان تيزبين دانشجويان دور 

  .نمي ماند
خطاي تاكتيكي رژيم در تحليل ) و

شرايط جامعه و خطرناك ندانستن 
هاي ماركسيستي براي انديشه 

موجوديت و بقاي خود يكي از داليل 
ديگر براي رشد انديشه هاي 

. استماركسيستي در ميان دانشجويان 
زماني بود كه بسياري از اقشار جامعه، 

زن و مرد و جوان و پير به دليل 
خواندن كتابهاي كالسيك 
ماركسيستي به جوخه هاي اعدام 

پس از كشتارهاي . سپرده مي شدند
هه شصت كه ماركسيستها درصد د

بااليي از قربانيان آن بودند، رژيم 
تشنه قدرت با فرض اينكه با 
سركوب گروهها و سازمانهاي چپ 
و همچنين ممنوع كردن احزاب 
سياسي، انديشه هاي ناب 
ماركسيستي از بين رفته است و از 
طرفي به باور تحليلگران و 
تيوريسينهاي نظام، خطر ليبراليسم 

و سوسيال دموكراسي سياسي 
بيشتر از انديشه هاي ماركسيستي 
است، با تجديد چاپ كتابهاي 

كالسيك ماركسيستي موافقت 
كرده و راه جوانان مشتاق و به ويژه 
قشر خالق و پرسشگر و تشنه 
دانايي دانشجويان براي مطالعه 
كتب ماركسيستي و بروز انديشه 
هاي ماركسيستي در جامعه هموار 

وسه، مناسبات در اين پر. شد
جمهوري اسالمي با كشورهاي به 
ظاهر كمونيستي آمريكاي التين و 
روسيه و چين موثر بود، ولي 
حاكمان نمي دانستند كه 
ماركسيستها از سازش ناپذيرترين و 
ظلم ستيزترين جنبشهاي مردمي 
مي باشند كه كاخ آنان را متزلزل 

  .خواهند كرد
از ديگر عوامل موثر بر ) ز

مجدد گرايشهاي سربرآوردن 
ماركسيستي در دانشگاههاي ايران، 
اندك فضاي باز سياسي و حاكميت 
يافتن پلوراليسم سياسي در دوران 

  . بود) 1376-84(دولت اصالحات 
 70جنبش دانشجويي در اواخر دهه 

فرصتي براي ظهور حول كارزار 
 جمهوري محمد خاتمي پيدا  رياست

 اي،  فقدان آلترناتيو توده. كرد
شجويان و جوانان را مجبور كرد دان

 "طلب اصالح "از تريبون اين گويا 
براي ابراز خواسته ها و خشم و 
نارضايتي خود از رژيم استفاده 

اما خاتمي خود بخشي از . كنند
  او حتي نمي. هيات حاكمه بود

توانست كوچكترين بهبودي در 
. حقوق دموكراتيك مردم ايجاد كند

ش ا  جمهوري  در آغاز رياست

اي كه در  جنبش توده 
 وي  زمان كارزار انتخاباتي

به راه افتاده بود، آرام بود، 
دادند تا  به او وقت مي 

اما در . خودش را ثابت كند
 فشار از حد 1378سال 
به غير از كمي شل . گذشت

كردن مقررات حجاب، هيچ 
تغيير بنياديني صورت 

سركوب و فقر . نگرفته بود
 ادامه داشت و فساد رژيم
. به اندازه هميشه بود

تظاهرات بزرگ بين جوانان 
پا گرفت و بسياري از افراد 
طبقه متوسط را كه 
روزگاري پايگاه اجتماعي 
رژيم بودند، نيز به خود 

 تير 18جنبش . جلب كرد
 كه براي اولين بار 1378

رژيم آخوندها را تكان داد، 
. با سركوب شديد مواجه شد

به ويژه بزدلي خاتمي، 
ا خلع سالح كرد جنبش ر

چرا كه باعث شد بخشهاي 
. كليدي جنبش مردد شوند

 شكستي بسيار ،اما شكست
اينگونه . گرانبها بود

 و حتي " طلبان اصالح"
 ي اصالحات در  ايده

چارچوب نظام بي اعتبار 
مشكل اصلي اين بود . شد

اي  كه هيچ سازمان توده 
ها  آلترناتيوي نبود كه توده 

تمام گرچه . را پيش براند
عوامل عيني براي انقالب 

 عامل ،شد آماده مي 
  يعني حزب انقالبي،ذهني
  . غايب بودچپ

در اين بزنگاه تاريخي، 
گروههاي ماركسيستي 
خارج از دانشگاه، چنين 
فرصت و فضايي را مغتنم 
شمردند و سعي در 
سازماندهي و هدايت 

ها نيروهاي خود در دانشگاه
سرمايه گذاري . كردند

تداركاتي و سازماني جريانها 
و گروههاي چپ خارج از 
دانشگاه موجب گرديد به 
تدريج، تحرك سياسي و 
ايديولوژيك گرايشهاي 
ماركسيستي در دانشگاهها 
در اواخر دهه هفتاد شكل 

  . گيرد
****  

برخي / رحيم نامور) 1
مالحظات پيرامون 

بي تا، انتشارات . مشروطيت
  65ر ص چاپا

مقدمه / عليرضا اقبالي) 2
بر تشكيل سرمايه و تفكر 
اقتصادي احزاب و 
. گروههاي سياسي در ايران

 1381چاپخش، : تهران
 72ص

با "دستاورد مذاكراتي كه  

  "اجازه مردم محرمانه است
  ليال جديدي

با اجازه "پيرامون نتايج مذاكرات ژنو كه به قول آقاي ظريف 
ي مانده، سخن، خبر و اظهار نظر از  محرمانه باق"مردم ايران

اگرچه . سوي افراد يا رسانه هاي دروني و بروني بسيار است
معلوم نيست چگونه از مردم چنين اجازه اي گرفته شده كه 
راضي باشند اطالعاتي در باره آنچه كه تيم هسته اي انجام 

در هر . داده تا به حذف تحريمها بيانجامد، به دست شان نرسد
 را مي توان از "سازنده و مفيد" ادعاي پيشرفتهاي حال صحت
  .  كشور طرف مذاكره هم دريافت6واكنشهاي 

سرگئي ريابكوف، معاون وزيرخارجه و مذاكره كننده ارشد 
روسيه، بعد از پايان مذاكرات هسته اي اعالم كرد، هيچ دليلي 

 توانست به  براي خوشحالي شتابزده وجود ندارد و مذاكرات مي
 بسيار زياد  با توجه به فاصله"او گفت . تري پيش رودشكل به

 كه وي آن را كيلومترها و پيشرفت "5+ 1مواضع ايران و گروه 
دست آمده  پيشرفتهاي به "مذاكرات را نيم متري توصيف كرد، 

ريابكوف علت اين امر را اصرار جمهوري . "بسيار ناچيز است
سازي را پايين  ي اسالمي به لغو تحريمها قبل از اينكه سطح غن

اين در حالي است كه كشورهاي غربي تاكيد . بياورد، دانست
 شود كه رژيم سطح  كرده اند تنها در صورتي تحريمها رفع مي

غني سازي اورانيوم را پايين بياورد و بدون هيچ مانعي به 
المللي انرژي اتمي اجازه بازرسي از  بازرسان آژانس بين 

  .بدهد اي خود را  تاسيسات هسته
جن پساكي، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا نيز با اشاره به 
اعمال تحريمهاي بيشتر گفت كه دولت اوباما هنوز به طور 
. جدي تصميم نگرفته از كنگره آمريكا بخواهد دست بدان نزند

ما در رابطه با چالشهاي موجود در ": وي همچنين افزود
ما فلج . نيستيممذاكرات هسته اي با رژيم تهران ساده انديش 

كننده ترين تحريمهاي تاريخ را اعمال كرده ايم كه دليل 
رسيدن رژيم تهران به نقطه فعلي است و هر اقدامي كه انجام 

  ".دهيم، متناسب با اقدام ايران خواهد بود
رفتار "يك سخنگوي دولت فرانسه نيز اقدامات اخير رژيم و 

  پنجره فرصت در زمينه اتمي را يك "تر آن  جويانه  آشتي
دانست، ولي تاكيد كرد كه پاريس اكنون منتظر اقدامات 

  .ملموس است و هوشيار باقي خواهد ماند
همزمان وزير خارجه انگليس نيز گفت، رژيم تهران امتيازهايي 
را در گفتگوهاي ژنو ارايه كرده اما هنوز توافقي حاصل نشده 

ت ايجاد مهم است كه ما فضاي مثب": ويليام هيگ افزود. است
شده در مذاكرات ژنو را حفظ كنيم، ولي همزمان نبايد فراموش 
كنيم كه برنامه هسته اي رژيم تهران همچنان رو به توسعه 

ما امروز در موضعي نيستيم كه تغييري در تحريمها . است
تحريمها بخش مهمي . تحريمها بايد ادامه داشته باشد. بدهيم

اكره بوده و هرگونه تغييري از آوردن رژيم تهران به پاي ميز مذ
در وضعيت تحريمها تنها بعد از اقدام عملي رژيم تهران خواهد 

  ".بود
با اين حساب اگر علت واقعي نگراني از افشاي جزييات 

 جنجالهايي است كه باندهاي - آنطور كه گفته شده -مذاكرات 
درون رژيم ممكن است در مخالفت با آن بپا كنند و يا باز به 

 است، باز هم بايد رژيم "شيطنتهاي برخي"ي ظريف قول آقا
جمهوري اسالمي جهت لغو تحريمها، براي نوشيدن جام زهر 

زيرا، حتي اگر همه . هسته اي توسط خامنه اي آمادگي پيدا كند
 شده از مذاكره ژنو هم واقعيت داشته باشد، گره "افشا"موارد 

  .كار رژيم با آنها باز نمي شود

شهاي طرفهاي مذاكره كننده رژيم، به نظر با نگاهي به واكن
مي آيد تا به حال تنها عالمت جديت رژيم، استفاده از 
پاورپوينتي بوده باشد كه كودكان دبستاني هنگام امتحان پس 
دادن استفاده مي كنند و يا شايد عدم مشاجره در تعيين مكان 

        !مذاكرات بعدي

   مهر27شنبه ... فراسوي خبر 
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تن از 100 مهر بيش از 1روز دوشنبه 

كارگران اخراجي شهرداري سقز در 
اعتراض به اخراجشان در مقابل 

به گزارش ايران . شهرداري تجمع كردند
كارگر، كارگران اخراجي در اين تجمع از 
عدم پاسخگويي شهردار اين شهر به 
خواسته هايشان خشمگين و معترض 

  .بودند
  

معي از به گزارش ايران كارگر، ج
كارگران شركت پروفيل ساوه روز 

 مهر در اعتراض به مخالفت 1دوشنبه 
كارفرما با تائيد مشاغل سخت و زيان 
آور در اين شركت درمقابل اداره كار 
شهرستان ساوه دست به تجمع 

  .اعتراضي زدند
  

 مهر، بازنشستگان صنعت 1روز دوشنبه 
فوالد كرمان در خيابان اقبال اين شهر 

به گزارش سايت سازمان . دتجمع كردن
مجاهدين خلق، اين بازنشستگان در 
اعتراض به سر دوانده شدن توسط 
مقامات ذيربط حكومتي و عدم پرداخت 
مطالبات معوقه خود در خيابان اقبال اين 
شهر در مقابل اداره بازنشستگان صنعت 

  .فوالد دست به تجمع اعتراضي زدند
  

ي  مهر كارگران شهردار3روز چهارشنبه 
و كارمندان آتش نشاني انديمشك 

بنا . جلوي درب شهرداري تجمع كردند
به گزارشات دريافتي، كارگران مذكور 
حقوق شان چند ماهي عقب افتاده و در 

 1اين چند سال هر چند ماه فقط حقوق 
  .ماه را دريافت مي كنند

  
عليرغم حضور گسترده پليس گروه 
كثيري از مردم اراك پانزدهمين تجمع 

 مهر 6راضي خود را روز شنبه اعت
عليرغم محدوديتها و ممنوعيتها برگزار 

آنها پالكاردهايي با خود به . كردند
همراه داشتند كه در آن نوشته بود؛ 

اراك . مردم اراك نفس مي خواهند
باالترين شهر كشور داراي سرطان 

  .است

  
 مهر كارگران اخراجي 6روز شنبه 

مسكن مهر سقز در اعتراض به 
جشان در مقابل ساختمان شركت اخرا

مسكن مهر سقز دست به تجمع 
به گزارش ايران كارگر، . اعتراضي زدند

كارگران در اين تجمع خواستار برگشتن 
  .به سركار خود شدند

  
به گزارش سايت ورزش هرمزگان، 
جمعي از پرسنل مجموعه ورزشي آزادي 

 مهر در مقابل وزارت 8روز دوشنبه 
گزارش فارس به . ورزش تجمع كردند

اين كاركنان خواهان پرداخت حق و 
  .حقوق خود هستند

  
 700 مهر بيش از 9روز سه شنبه 

) تهرانسر(متقاضي مسكن ويژه تهران 
در محل پروژه تجمع كردند و خواستار 
سرعت ساخت اين واحدهاي مسكوني 

به گزارش فارس؛ به گفته . شدند
) تهرانسر(متقاضيان مسكن ويژه تهران 

ه بيش از يك ماه است كه اين پروژ
تجمع . هيچ پيشرفت فيزيكي ندارد

كنندگان اعالم كردند كه نماي بيروني 
واحدهاي مسكوني تهرانسر تمام شده 
است اما وقتي داخل پروژه مي شويم در 

  .اين واحدها هيچ اقدامي نشده است

  
كارگران كارخانه مجتمع صنعتي سيمان 

 مهر در 10تهران در روز چهارشنبه 
ابل درب ورودي كارخانه واقع در مق

شهرري محله غني آباد تجمع اعتراضي 
آژانس ايران به گزارش . برگزار كردند

 اين كارگران معترض به عدم خبر، 
دريافت مزاياي اضافه كاري خود از سه 
ماه گذشته تاكنون سخت معترض بوده 
و تهديد كردند در صورتي كه تا چند 

شود كليه روز آينده طلب آنها پرداخت ن
كارگران كارخانه را با خود همراه كرده 
و كار را زمين گذارده و دست به 

  .اعتصاب خواهند زد
  

كارگران فوالد زاگرس در روز چهارشنبه 
 مهر دست به تجمع در مقابل اداره 10

به گزارش . كار شهرستان قروه زدند
اتحاديه آزاد كارگران ايران، همزمان با 

اختالف اداره برگزاري جلسه هيات حل 
كار شهرستان قروه، كارگران شركت 
فوالد زاگرس دست به تجمع در مقابل 
اين اداره زدند و خواهان تحقق خواسته 

  .هاي خود شدند
كارگران شركت فوالد زاگرس اعالم 
كردند تا رسيدن به خواست خود مبني 
بر بازگشت به كار و دريافت كليه 

از مطالبات معوقه از كارفرما، لحظه اي 
  .پاي نخواهند نشست

  
 11كارگران ماشين لنت روز پنجشنبه 

مهر در اعتراض به اخراج و عدم دريافت 
ماه حقوق، در مقابل اداره 11بيش از 

كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان 
به گزارش ايلنا؛ . ردندسمنان تجمع ك

علت تجمع كارگران، اعتراض به تعويق 
 تن 20 ماه حقوق و همچنين اخراج 11

 نفرشان در 5از كارگراني است كه 
  .آستانه بازنشستگي قرار دارند

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

  .اند ريافت نكرده د
  

   مهر يكي از كاركنان 14روز يكشنبه 

  
 -گهر در محور سيرجان  شركتهاي گل

گهر بر اثر تصادف جان خود  مجتمع گل
را از دست داد كه اين مساله با اعتراض 

كاري مسئوالن در  كارگران به كم
به . رو شد دوبانده كردن اين جاده رو به 

مع گزارش فارس محور سيرجان به مجت
گهر شاهد تصادفي ديگر  آهن گل سنگ

بود و يكي از كاركنان شركتهاي 
گهر با خودروي سواري پژو هنگام  گل

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

  
 مهر، تعدادي از 14روز يكشنبه 

نباتي جهان به  كارگران كارخانه روغن
ر منظور تبديل وضعيت اين كارخانه د

به گزارش . مقابل آن تجمع كردند

فارس، يكي از كارگراني كه در اين 
تجمع حضور داشت اظهار داشت؛ هر 
هفته يك تصميم جديدي در كارخانه 

شود و مدير عامل شركت در  گرفته مي
مدت چهار ماه فقط يكبار به مدت چند 

  .ساعت در كارخانه حضور پيدا مي كند
  

  مهر، بازنشستگان14روز يكشنبه 
پااليشگاه نفت آبادان مقابل وزارت نفت 

به گزارش . دست به تحصن زدند
بار نيست كه  روزنامه شرق اين اولين

اين بازنشستگان آرام و ساكت در مقابل 
  .كنند وزارت نفت تحصن مي

  
 مهر جمعي از كارگران 14روز يكشنبه 

ذوب آهن اصفهان در شهركرد در 
خيابان سعدي غربي حد فاصل چهار راه 
فردوسي و سه راه سينما تجمع كرده و 
. باعث شدند تمامي اين مسير بسته شود

بر اساس گزارشات دريافتي اين تجمع 
 ساعت 4ترافيك زيادي را براي مدت 

در شهر ايجاد نمود به گفته شاهدان 
عيني اين اعتراض در پي پرداخت 
نشدن سه ماه حقوق اين كارگران 

  .بازنشسته انجام گرفته است
  

زارش ايران كارگر، روز دوشنبه به گ
مهر، كارگران اخراجي شركت پونل 15

در پاكدشت در ادامه اعتراض به انحالل 
شركت و اخراج همه كارگران، در مقابل 
دادسراي پاكدشت دست به تجمع زده و 
خواستار صفر صفر مطالبات معوقه و 
سنوات خود و همچنين خواهان 

ن از اين كارگرا. بازگشت به كار گرديدند
 شهريور امسال تاكنون در اعتصاب 9

  .مي باشند
  

كارگران و كارمندان شهرداري تهران در 
 مهر در مقابل دفتر 15روز دوشنبه 

شركت شهر سالم واقع در ميدان 
آرژانتين تهران تجمع اعتراضي برگزار 

به گزارش آژانس ايران خبر، اين . كردند
كارگران و كارمندان دليل تجمع و 

د را عدم تحقق وعده هاي اعتراض خو
مسئوالن شركت شهر سالم اعالم 

  .كردند
  

 مهر، كارگران كارخانه 15روز دوشنبه 
چوب محسن وابسته به يك نهاد 
حكومتي بخشي از جاده ارتباطي 
شهركرد به خوزستان را بسته و مانع از 

به . تردد خودروها در اين مسير شدند
گزارش ايران كارگر، اين كارگران كه 

 ماه است حقوقي 7حال حاضر در 
دريافت نكرده اند در بالتكليفي به سر 
برده و كارفرمايان آنها نيز توضيح قانع 

  .كننده اي نمي دهند
  

  14بقيه در صفحه 
  

  1392برخي از حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در مهر 
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مزدبگيران و كارگران 

  1392در مهر 
  13بقيه از صفحه 

  
كارگران مخابرات روستايي در روز 

 مهر در مقابل ساختمان 15دوشنبه 
به . شركت مخابرات ايران  تجمع كردند

گزارش ايلنا، كارگران معترض كه 
شد  تعدادشان صدها تن تخمين زده مي

كارگزار مخابرات  هزار 9به نمايندگي از 
روستايي در سراسر كشور به تهران 
آمدند و با تجمع مقابل ساختمان شركت 

 از 62مخابرات ايران خواستار اجراي بند 
  . شدند92 قانون بودجه سال86رديف 

  
آردل در روز سه لوازم خانگي كارگران 

 مهر در جلوي دفتر مركزي 16شنبه 
به گزارش . شركت دست به تجمع زدند

يه آزاد كارگران ايران، كارگران اتحاد
آردل در اعتراض به تعويق پرداخت سه 

 ماه بيمه خود دست به 10ماه حقوق و 
تجمع اعتراضي در برابر دفتر مركزي 

 –اين شركت واقع در خيابان ولي عصر 
به دنبال اين تجمع . پارك ساعي زدند

اعتراضي روز بعد يك ماه از سه ماه 
اب شان دستمزد معوقه آنان به حس

  .واريز شد
  

كارگران شركت شيميايي فلزي خاور در 
 مهر در مقابل اداره 16روز سه شنبه 

به گزارش . كار پاكدشت تجمع كردند
بهار ايران اين كارگران خواستار 

  .بازگشت به كار شدند
  

 مهر، 17به گزارش ايلنا، روز چهارشنبه 
در پايان دومين روز از تجمع اعتراضي 

بل مراكز مخابرات كارگران در مقا
روستايي كشور، مسئوالن مذاكره كننده 
  از جانب شركت مخابرات با خواسته

هاي معترضان در خصوص پوشش 
مستمر بيمه اي و انعقاد قرارداد مستقيم 

  .كار با آنها موافقت كردند
  

 نفر 200 مهر، بيش از 18روز پنجشنبه 
از رانندگان و كارگران شركت واحد 

ن با لباس فرم در مقابل اتوبوسراني تهرا
ساختمان اصلي شهرداري تهران دست 

به گزارش . به تجمع اعتراضي زدند
اتحاديه آزاد كارگران ايران، اين 
كارگران خواهان اعمال افزايش ده 

شركت . درصدي حقوقهاي خود هستند
واحد تهران يكي از شركتهاي زير 
مجموعه شهرداري تهران است اما 

مال حقوق و ساير شهرداري تهران از اع
مزايايي كه به كارگران و كارمندان 
شهرداري تعلق مي گيرد در مورد 
كارگران و رانندگان شركت واحد 

  .خودداري مي كند
  

 مهر تعدادي از 18روز پنجشنبه 
رانندگان سيستم حمل و نقل پتروشيمي 
بندر امام كه كارگران شركتهاي فيرمكو 

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

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 
در نتيجه اين اعتصاب تعدادي از 
كارگران نتوانستند بر سر كارهاي خود 

  .حاضر شوند
  

مندان شاغل در كارگران و كار
پژوهشگاه نيرو كه يكي از زير مجموعه 

 18هاي وزارت نيرو است روز پنجشنبه 
مهر در مقابل ساختمان آن واقع در 
انتهاي خيابان دادمان شهرك غرب 

به . تجمع اعتراضي برگزار كردند
گزارش ايران كارگر، كارگران به لغو 
قرارداد سرويس رفت و برگشت 

نجام شده سخت كاركنان كه به تازگي ا
در پي ازدحام كارگران . معترض بودند

در خيابان دادمان چندين واحد گشتي 
نيروي سركوبگر انتظامي سريعاً به محل 
آمده و با حمله و هجوم به كارگران بي 
دفاع با تهديد و زور آنها را متفرّق كرده 

 تن از كارگران جلودار در اعتراض را 3و 
انتقال دستگير و به نقطه نامعلومي 

  .دادند
  

 مهر، كارگران اخراجي 18روز پنجشنبه 
كارخانه فوالد زاگرس از تالش مالكان 
كارخانه براي خروج ضايعات چدني 
براي فروش و ممانعت كارگران با 
حمايت نيروي انتظامي از اين اقدام خبر 

به گزارش ايلنا، نماينده . دهند مي
كارگران اخراجي كارخانه ذوب آهن 

س در اين باره گفت، كارفرما فوالد زاگر
قصد داشت ضايعات چدني را از كارخانه 
خارج كند و هنگامي كه با ممانعت بيش 

 كارگر اخراجي كارخانه رو به رو 30از 
شد از نيروي انتظامي كمك خواست كه 

نهايت نيروي انتظامي نيز، حق را به   در 
  .كارگران داد

  
 مهر تعدادي از 18صبح روز پنجشنبه 

ران شاغل در كارگاههاي واقع در كارگ
قزوين نسبت به عدم پرداخت حقوق 
عقب مانده و اخراج همكارانشان در 
محوطه وزارت كار واقع در خيابان 

به گزارش ايران . آزادي تجمع كردند
كارگر، تجمع كنندگان بر روي صندليها 
نشسته و منتظر وزير كار بودند و حاضر 

  .به ترك آنجا نبودند
  

 مهر، كارگران واگن پارس 20 روز شنبه
همزمان با حضور وزير كشور در اراك 
. در محوطه اين كارخانه تجمع كردند

به گزارش ايلنا، تعويق در پرداخت 
 كارگران يكي از مشكالتي است  حقوق

 كه هر ماه با واريز بخشي از مطالبات
شود اما  كارگران به طور موقت رفع مي

تمامي مشكالت كارگران مربوط به 
تأخير پرداخت حقوق نيست بلكه بقاي 

واگن پارس اولين و 
ترين خواسته  مهم

كارگران اين شركت 
  .رود به شمار مي

  
 مهر 20روز شنبه 

گروه كثيري از مردم 
اراك هفدهمين 
تجمع اعتراضي خود 
را عليرغم 
محدوديتها و 

نوعيتها در ميدان مم
) باغ ملي(شهدا 

آنها . برگزار نمودند
پالكاردهايي با خود 
به همراه داشتند كه 
نسبت به آلودگي 
هوا اعتراض كرده و 
خواهان رسيدگي به 
وضعيت موجود 
شدند در 
پالكاردهاي مردم 
اراك نوشته شده 
بود؛ اراك باالترين 
شهر كشور داراي 
سرطان، مردم اراك 

 رژيم جهت ممانعت از .نفس مي خواهند
تجمع مردم، تمامي پياده روهاي ميدان 
شهدا را تخريب كرده تا مانع تجمع 
اعتراضي مردم شود، ولي عليرغم تمامي 
اقدامات مردم براي هفدهمين بار تجمع 

  .اعتراضي خود را برگزار نمودند
  

تعدادي از رانندگان تاكسي شهرك 
نگين در اعتراض به تغيير ايستگاه 

 از خيابان علميه به خيابان تاكسي
 مهر 21آرامگاه نكا در روز يكشنبه 

به گزارش فارس، با . اعتصاب كردند
خودداري رانندگان تاكسي در حمل 
مسافران به شهرك نگين، تعدادي از 
مسافران و شهروندان نكايي نيز بر اين 
باورند كه انتقال اين ايستگاه به جاي 
 ديگر تنها در طول مسافت مسافرين

  .تاثير نامطلوب دارد
  

كارگران شركت صنعتي ساراوال در روز 
 مهر در مقابل دفتر كارخانه 22دوشنبه 

به . در سعادت آباد تهران تجمع كردند
گزارش ايران كارگر مديران شركت 
ساراول در پي كاهش توليد كارخانه و 
براي كاهش هزينه ها اقدام به اخراج 

ب كارگران كرده اند كه همين امر سب
  . اعتراض شديد كارگران شد

  
پس از گذشت بيش از سه ماه از اخراج 
كارگران فوالد زاگرس، روز سه شنبه 

   مهر 23
هيات حل اختالف اداره كار شهرستان 
قروه راي به ابقا به كار اين كارگران و 

  . پرداخت كليه معوقات آنان داد
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 

 تير ماه 18 زاگرس  كارگر فوالد235
سالجاري از كار خود اخراج شدند و 

كارفرما تالش كرد با همكاري  
استانداري كردستان و اداره كار به طور 
غير قانوني اين كارگران را به بيمه 

بيكاري وصل كند اما كارگران فوالد 
زاگرس در مقابل خواستهاي كارفرما و 

كارگران . اداره كار ايستادگي كردند
زاگرس بيش از سه ماه مبارزه اي فوالد 

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

  . و حاميانش شود
  

جمعي از كارگران قرار دادي كارخانه 
آلومينيوم المهدي با امضاي طوماري، 

تار يكسان سازي حقوق و ساير خواس
. مزايا در رابطه با بدي آب و هوا شدند

 مهر ايلنا، 24به گزارش روز چهارشنبه 
 تن از 600در اين طومار كه به امضاي 

كارگران متخصص قرار دادي شاغل در 
كارخانه آلومينيوم المهدي بندرعباس 
رسيده، آمده است؛ ما كارگران كارخانه 

دي، مدتهاست كه آلومينيوم سازي المه
گير يكسان سازي حقوق و ساير  پي

مزاياي قانوني خود در زمينه بدي هوا 
هستيم، ولي متاسفانه اين خواسته 
صنفي و قانوني ما تاكنون محقق نشده 

  .است
اين كارگران در چندين نوبت با تجمع 
در مقابل كارخانه و نهادهاي دولتي 

  .اند خواستار رفع مشكالت شان شده 
  

از كارگران كارخانه لوله پلي تن جمعي 
 تن از 45سنندج در اعتراض به اخراج 

كارگران و عدم تمديد قرارداد ها روز 
 مهر در مقابل درب اين 25پنجشنبه 

كارخانه در سنندج تجمع اعتراضي 
به گزارش آژانس ايران . برگزار كردند

خبر، اين كارگران اخراجي چندي پيش 
مديريت به پايين بودن حقوق شان به 

كارخانه اعتراض كرده و خواستار باال 
  بردن سطح حقوق شان شدند ولي مدير 

  
  15بقيه در صفحه 
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  )زندان ليبرتي (وحيدي. م 

  
  وينان 

  دل به دريا افكنانند

  برپا دارنده آتشها  

  زندگاني 

  پيشاپيش مرگ

  هماره زنده

  از آن سپس كه با مرگ

  و همواره بدان نام

  ... كه زيسته بودند 

  با جا پايي ژرفتر از شادي  

  در گذرگاه پرندگان  

  در برابر تندر مي ايستند  

    خانه را روشن مي كنند

  و مي ميرند
  
  شاملو. ا
  

خلق ستمديده و توده هاي بجان 
آمده ايران، امروز، يكي از سياهترين 

. ندنز رقم مي صفحات تاريخ خود را
تاريخي پر از رنج و شقاوت و خون 
و سراسر از نامردمي و جنايت و 
فريب، كه در دوران معاصر بي نظير 

ست كه تابع اسخن از جهاني . است
امله و كسب و كار مكانيك ساده مع

و زد و بند و مردم ستيزي است و 
فهميدن دياليكتيك تكامل تاريخي 
 براي ديكتاتور ها سخت دشوار

   .است
در اين روزگار نابرابر كه ارزشهاي 

م بشري لگد كوب سرمايه و س
ستوران شده است، انسان ماندن در 
درجه نخست به معناي جنگيدن در 

 ضد برابر ستم زمانه و هرآنچه كه
ست، مفهوم واقعي خود را ابشري 
 حاكميت واليت فقيه .كند پيدا مي

 انهدام شدشمن انسان است و هدف
عاليترين صفات و ارزشهاي انساني 
و متزلزل ساختن آرزوها و اميدها و 
نهادينه كردن ارزشهاي كاذب و 
سخيف و ارتجاعي در ميان جامعه و 

  .جهان است
رژيم پوسيده و از نفس افتاده 

وندي، اگر چه در تماميتش به آخ
پايان راه خود رسيده و شكست 
كامل استراتژي و ايديولوژيك خود 

كند، اما همچنان در  را  تجربه مي
لحظات آخر، براي بقاي خود با سر 
و دم و چنگالها و دندانهايش، خون 

مي ريزد، مي دكند  د، پاره پاره مير
   .كشد و شبانه روز زوزه مرگ مي

  

گيرانه مزدوران تحت حمله غافل
امر واليت موسوم به لشكر 

 مالكي، در صبحگاه "كثيف"
سرخ فام دهم شهريور به اشرف 
و طرح كشتار ـــيا به گروگان 
گرفتن تمامي صد تن فداييان 
اشرف و استرداد آنان به رژيم 

افشا و شكست خفتبار با ـــ 
روبرو  و رسوايي و ننگ ديگري 

ست را دامنگير ماليان و دولت د
 از يك سو در عراقنشانده اش 

و سازمان ملل و دولت امريكا از 
  .كردطرف ديگر 

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

  .نشود
 صورتهاي تصاوير پخش شده، با

پوشيده مزدوران، حركات و 
اعمال موزون و حساب شده 

 نصب صدا ،آنان در حين حركت
خفه كن بر روي سالحهايشان 
 ،در ورود از خاكريزهاي اشرف

به خوبي نشان دهنده ابعاد اين 
. جنايت وگواه اين ادعاست
 تروريسم وحشيانه و

افسارگسيخته فاشيسم مذهبي 
چون دهها كشتار جمعي  اما،

از جمله قتل عام سي ، يگرد
هزار تن از زندانيان بي دفاع در 

بايد به عنوان  ،1367سال 
جنايت عليه بشريت در محاكم 

در پرونده سياه  قضايي جهان و
ننگين اين آدمكشان به ثبت  و

همچنين جهان . رسمي برسد
تا هفت  بيدرنگ بايد بكوشد

گروگان اشرفي قبل از استرداد 
گ مالكي به رژيم آخوندي از چن

  .رهايي يابند
  

 واقعيت اين است كه اعتبار و
مقاومت  شناسايي مجاهدين و

 مردمي در سطح بين المللي و
حمايت بي شا ئبه مردم ايران از 

اسالم "مجاهدين،  مقاومت و
 در مانده و را مستاصل و "عزيز

ناچار به اين حمله جنون آسا 
  .نمود

بنابراين، اين عمل نه به مثابه 
م بلكه بعكس از سر قدرت رژي

ذلت رژيم بوده  زبوني و ضعف و
 زوزه هاي ناتمام . است

  تنها وحشت وسرگردگان رژيم
 در برابر آنهاهراس روز افزون 

نيروي سرنگون كننده يعني 
ارتش آزادي را بيان  مجاهدين و

 رژيم با آنچه كه هست .مي كند

 تواقعيبه مثابه يك 
چرا . اصيل بايد بجنگد

را در فناي  خود بقايكه 
اگر .  مي بينداين واقعيت

اين واقعيت پابرجا نبود و 
 رژيم تهديدي براي

 اين گونه جنايتها ،نداشت
. هم اتفاق نمي افتاد

مجاهدين مقاومت مي 
پس  مي جنگند، كنند  و
  .هستند

 امروز جوانان مبارز و
هر انسان  مجاهد ميهن و

از  آرمانگرا، آزاديخواه و
 اين مقاومت وانقالبيون
 آن الهام مي گيرند و

آنجا هر روز  اينجا و
 فريادشان را كوبنده تر و

پيام . رساتر مي كنند
به اشرفي شهيد  52خون 

چون  همه جا رفت و
روشنايي صبحدم به همه 

 هگسترد جا نفوذ كرد و
حال . وجهانگير شد

آزادي بايد  دشمن خلق و
 تا تاثير و منتظر بماند

. ثمرة اين خونها را بچشد
 ،قتل عاماين ديد بي تر

صد  مجاهدين را قويتر و
. چندان خواهد ساخت

پرچم داران مبارزه با 
با اراده  فاشيسم مذهبي،

تر خواهند  عزمي راسخ و
چرا كه آرمان . جنگيد

اميدواري به  آزادي و
غير  آرمان يك خلق،
خون  .قابل شكست است

سرخ آنان امروز چون 
آتشي از علفزاري به 

 .دعلفزاري ديگر مي دو
كه از  مانند غبار گلي

به باد ديگر سپرده  بادي،
طليعه بهار را  مي شود و

  .نويد مي دهد
  

  *قهمراه خل!به پيش 
  از ميان شعله ها ودرياها 

  نابود باد 
  س كه بگذاردآنَك

  پرچم خلق فرو افتد
  

تالش فاشيسم آخوندي 
،در به عقب نگه داشتن 
عقربه تاريخ به جايي 

نده از آن آي. نخواهد رسيد
كساني است  انقالبيون و

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

  
  وحيدي. م 

  92 شهريور 
  
 شاندرپتوفي*

برخي از حركتهاي اعتراضي كارگران و 

  1392مزدبگيران در مهر 
  14بقيه از صفحه 

كارخانه بجاي پاسخگويي و رسيدگي به خواست كارگران محروم از 
  .رداد با كارگران خودداري و عمال آنها را اخراج كردتمديد قرا

  
 مهر، مردم اراك در ميدان شهداي شهر اين شهر تجمع 27روز شنبه 

اين تجمع عليرغم حضور گسترده پليس و . هفتگي خود را برگزار كردند
رژيم . تخريب پياده روها و حضور معصومه ابتكار در اراك صورت گرفت

كندن سنگفرش باغ ملي و گوني كشيدن دور با انواع ترفند ها مثل 
اما . ميدان و حفر جاله و خندق ايجاد مانع براي تجمع مردم مي كند

مردم اراك تا اقدام عملي براي بهبود هواي شهر صورت نگيرد، هر هفته 
  .به تجمع اعتراضي خود ادامه خواهند داد

  
در اعتراض  مهر 27كارگران آلومينيوم المهدي در بندر عباس روز شنبه 

به عدم يكسان سازي حقوق كارگران اين كارخانه، در محل اين كارخانه 
به گزارش ايران كارگر، كارگران معترض . دست به تجمع اعتراضي زدند

 كارگر متخصص اين كارخانه 600در اين تجمع طوماري را كه توسط 
  .امضا شده را براي تحويل به استانداري تهيه كردند

  
 كارگر پتروشيمي بيستونِ كرمانشاه در 300ر بيش از  مه27روز شنبه 

به گزارش بهار ايران، . مقابل اين شركت دست به تجمع اعتراضي زدند
كارگران به پرداخت نشدن سه ماه حقوقشان و همچنين عدم امنيت 

  . شغلي در اين شركت اعتراض كردند
  

قع در به گزارش آژانس ايران خبر، جمعي از كارگران شركت چدن نت وا
 مهر در مقابل اداره 28شهرك صنعتي عباس آباد در تهران روز يكشنبه 

.  ماه حقوق معوقه خود شدند4كار پاكدشت دست به تجمع زده و خواهان 
اكثريت تجمع كنندگان زنان كارگر بودند كه به شرايط سخت كاري و 
حقوقهاي پايين و متقابالً از بي عملي ارگانهاي ذيربط دولتي در اين 

  خصوص معترض بودند
  

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

  .تجمع كردند
به گزارش ايلنا، كمبود پرسنل در بيمارستان خميني به علت دارا بودن 

تر  رماني ديگر حادبخشهاي تخصصي و غير تخصصي نسبت به مراكز د
است و به دليل حاد بودن كمبود پرستار، بيمارستان به پرستاران اضافه 

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

 مهر 29در روز دوشنبه ) شركت كارفرما(كارگران پيماني پتروشيمي فجر 
ت زمان در اعتراض به عدم دريافت حق سختي كار، كوتاه بودن مد

قرارداد و همچنين ناعادالنه بودن آيين نامه انضباطي شركت پيمانكاري 
به گزارش ايلنا، مدير عامل پتروشيمي . دست از كار كشيدند» رامپكو«

 درصد مزد پايه است 22فجر قول داده بود حق سختي كار كه معادل 
 به همراه با حقوق مهر ماه به كارگران پرداخت شود اما شركت پيمانكاري

  .تعهدش در اين خصوص عمل نكرد
  

 مهر در 30جمعي از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان صبح روز سه شنبه 
به گزارش ايمنا، بازنشستگان فوالد . خيابان نشاط اين شهر تجمع كردند

و ذوب آهن اصفهان به دليل پرداخت نشدن حقوق شهريور و مهر ماه 
قع در خيابان نشاط خود جلوي درب صندوق بازنشستگي ذوب آهن وا

بازنشستگان ذوب آهن تاكنون بارها اقدام به تجمع . تجمع كردند
  .اعتراضي كرده اما تا كنون نتيجه اي نگرفته اند

  
 30آباد در جنوب تهران در روز سه شنبه  متقاضيان مسكن مهر فرون 

. مهر با تجمع بزرگ خود جاده پاكدشت به سمت تهران را مسدود كردند
آباد در جنوب تهران تاخير  ارس معترضان مسكن مهر فرون به گزارش ف

بيش از يك سال مجريان پروژه مسكن مهر امين نسبت به تعهدات خود 
 هاي  براي تحويل واحدهاي مسكوني و افزايش چندين باره قيمت

  .مسكن مهر را از جمله داليل اين اعتراض عنوان كردند
  

نجه و محاكمه سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شك
  .فعاالن كارگري در ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  “كاشفان شوكران“

  شهيد قهرمان مجاهد خلق52:  به ياد 
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اجالس شوراي ملي مقاومت در 
روزهاي بيست و هشتم و بيست و نهم 
مهر ماه با حضور خانم مريم رجوي، 

جمهور برگزيدة شورا، براي دوران  رئيس
انتقال حاكميت به مردم ايران، برگزار 

  . شد
اي ايران «پس از اجراي جمعي سرود 

، سرود رسمي شوراي »اي مرز پرگهر
خنان ملي مقاومت، خانم رجوي در س

افتتاحية خود، ضمن خير مقدم به حضار، 
به همة اعضاي شورا كه در زندان 
ليبرتي هستند، به ويژه به اعتصاب 
غذاكنندگان در ليبرتي و هم چنين در 
ژنو، اتاوا، ملبورن، برلين و لندن درود 
فرستاد و پايداري آنها را در كارزار 
جهاني براي آزادي گروگانهاي اشرفي و 

 ساكنان ليبرتي ستود و تأمين امنيت
ابراز اميدواري كرد كه وضعيت بسيار 
سخت و دردناك اعتصاب غذاي 

  . طوالني هرچه زودتر خاتمه پيدا كند
اين اجالس را در : خانم رجوي گفت

حالي برگزار مي كنيم كه خاطرة تابناك  
قهرمان شهيد اشرف در همه جا و  52

به خصوص در اجالس شورا مي 
تن از آنها  17كه  درخشد، به خصوص 

. اعضاي شوراي ملي مقاومت بودند
جانفشاني آنها يك بار ديگر ثابت كرد 
كه اين شورا، جايگزيني است كه براي 
تحقق برنامه ها و طرحها و براي 
رسيدن به اهدافش در مسير آزادي، 
سنگين ترين بها را مي پردازد، 
جايگزيني است كه اصالت و مبناي 

در برابر فاشيسم مشروعيت آن، مقاومت 
  .ديني به هر قيمت است

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

 جبهة منطقه يي و نگران از فروپاشي
عمق استراتريك واليت فقيه در عراق و  
سوريه، به هر جنايت و نيرنگي دست 
مي زنند تا مفري بجويند، اما از تهديد 

مسألة واقعي ايران  اصلي و  از صورت
كه نبرد و پيكارِ ملتي است مصمم به 
سرنگوني استبداد مذهبي وكسب آزادي، 

د كه اين جايگزين هم براي آن به وجو
آمده و براي آن مبارزه مي كند، گريزي 

  .ندارند
  

اجالس شورا در بحثهاي دو روزة خود، 
شهريور  10 جنايت عليه بشريت در روز

در اشرف، تحوالت دروني رژيم پس از 
 نمايش انتخابات و مذاكرات اتمي با

 و تحوالت منطقه  و 1+5كشورهاي 
تأثيرات آن در رويارويي مقاومت با 

  .  بحث قرار داددشمن را مورد
شورا اعدامهاي جمعي در اشرف توسط 
حكومت مالكي را كه به دستور خامنه 

سابقه  اي صورت گرفت، يك جنايت بي
عليه بشريت در منتهاي شقاوت و دنائت 

عين حال ترس و  ارزيابي كرد كه در
وحشت شديد دشمن را  از جنبش 

به خصوص در . مقاومت بارز مي كند
ت نظامي به شرايطي كه خطر حمال

ديكتاتور خون آشام سوريه بعد از كشتار 
شيميايي در دمشق و درهم شكستن 

منطقه به  عمق استراتژيكي رژيم در
شدت باال گرفته بود و عراق نيز شاهد 
گسترش شعله هاي قيام و خيزش به 
استانهاي شيعه نشين جنوبي عالوه بر 
استانهاي سني نشين و به پاخاسته غرب 

  .ور بودو شمال اين كش
از همين رو، خامنه اي در وادار كردن 
مالكي به لگدمال كردن كنوانسيونها و 
قوانين بين المللي و قراردادها و توافقات 
مشخص خود با ملل متحد و آمريكا و 
. حمله وحشيانه به اشرف درنگ نكرد

خرداد، همزمان با 25هم چنان كه در 
اعالم نتايج انتخاباتي كه با شكست 

امنه اي خاتمه يافت، ليبرتي مهندسي خ
  . را هدف حمله موشكي قرار داد

اجالس شورا هم چنين تأكيد كرد كه 
سازمان ملل و اياالت متحده آمريكا 
هرگز نمي توانند از قبول مسئوليتهاي 
اخص خود در رابطه با چنين جنايتي 
عليه افراد حفاظت شده كه طبق 
معيارهاي حقوقي جنايت جنگي و 

امعه بين المللي است،  جنايت عليه ج
در اين خصوص، بي . شانه خالي كنند

حمالت  عملي آنها  در قبال جنايتها و
وحشيانه پيشين و حتي پيگيري نكردن 
يك تحقيق مستقل بين المللي، به رغم 
فراخوانهاي متعدد خودشان، قابل چشم 

  .پوشي نيست

  
اجالس شورا با تأكيد بر تعهدات غير 

 ملل متحد طبق قابل انكار آمريكا و
قرار دادها و قوانين و  اسناد مسلم 
حقوقي، خاطرنشان كرد كه درحال 
حاضر نيز رئيس جمهور آمريكا و 
دبيركل ملل متحد و ديگر مقامهاي 
ذيربط تمام مسئوليت آزاد سازي 
گروگانها، تحقيق مستقل بين المللي در 
خصوص جنايات صورت گرفته، تضمين 

 تأمين جلوگيري از تكرار جنايت و
حفاظت ليبرتي با استقرار تيم مانيتورنگ 

عهده  و كاله آبيهاي ملل متحد را بر
شوراي ملي مقاومت آنها را به . دارند

اجراي بالدرنگ تعهدات و وظايفشان 

دراين زمينه هاي مشخص فرا مي 
هم چنانكه مسئوليت سالمت و . خواند

يهاي درحال اعتصاب حفظ جان اشرف
غذا در ليبرتي و هموطنان اعتصابي در 

عهده آنها مي  نقاط مختلف جهان را بر
درچنين شرايطي سكوت و بي . داند

عملي، طبق رويه ها و اسناد معتبر 
حقوقي، مي تواند همدستي در جنايت 

  .محسوب شود
  

در بررسي پيامدهاي نمايش انتخابات 
 – ساالنه رژيم، شورا  ارزيابيهاي بيانيه

  را -مرداد امسال14شده در  منتشر
درحقيقت روند .  مورد تأكيد قرار داد

تحوالت نشان داد كه بعد از شكست 
 مهندسي خامنه اي در نمايش انتخابات،

شكننده تر و بحران  » عمود خيمه نظام«
  .و شقه حاكميت تشديد شده است

در وراي باال گرفتن نمايشها و دود و دم 
 اعتدال و به جوش آمدن روي و ميانه

ديگ طمع اصحاب مماشات، پيامدهاي 
فضاحت بار  مكالمه آخوند روحاني با 

كه اعتراض علني شخص خامنه -اوباما 
اي و رگباري از حمالت سياسي  و حتي 
فيزيكي مانند كفش پراني را به دنبال 

جدال   و هم چنين، جنگ و-داشت
حادي كه بعد از  مذاكرات ژنو سراپاي 

 را فرا گرفته، نشان دهندة شدت رژيم
  . يابي بحران مرگبار در درون رژيم است

كه خامنه اي و باند غالب نظام  درحالي
، »تحميلي«تيك مادر مانورهاي ديپلو

در صدد وقت كشي هستند و براي 
هاي مختلف طرقباي حكومتي سرخ

ترسيم مي كنند، رفسنجاني و باند 

 مغلوب، كه به بخشي از قوه مجريه نيز
دست يافته اند، چاره حفظ نظام را  با 
تشبيه صريح آن به مقطع پاياني جنگ 
هشت ساله، در خوراندن جام زهر اتمي 

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

 250چيزي جز  جمهور جديد ارتجاع،
كه بسياري از -اعدام در سراسر ايران 

آنها در وحشيانه ترين اشكال در مأل 
 و چيزي جز احكام  -عام صورت گرفته 

مجازاتهاي وحشيانه و ضد انساني مثل 
بريدن گوش و درآوردن چشم  و البته 
قتل عام و اعدامهاي جمعي قربانيان با 

دستهاي بسته در اشرف و موشك زدن 
تي براي كشتار جمعي، به همراه به ليبر

  .نداشته است
  

در بحثهاي اجالس دو روزه پيرامون 
جنايت عليه بشريت دراشرف، شورا 
بسيج  تبليغاتي ديكتاتوري آخوندي عليه 
مقاومت در ماههاي اخير را كه به 
صورت چنگ انداختن بر روي مسئول 
شورا و رزمندگان اشرف و ليبرتي 

شخص  متمركز شده بود، به طور م
توطئه هاي برنامه ريزي شده رژيم كه 
از اين پيشتر شورا بر آن انگشت گذاشته 

اين حمله به وضوح  . بود، ارزيابي كرد
نشان داد كه دشمن چه نيات شومي را 
براي از ميان برداشتن مقاومت 
سازمانيافته و يگانه جايگزين 

  .دموكراتيك درسرداشته است
اجالس شورا با درود به شهيدان 

شهريور در اشرف 10پرافتخاري كه روز 
به خاك افتادند، بر آن بود كه به رغم 
تمام شقاوت و نيرنگ دشمن، نشانه 
هاي شكست توطئه بزرگ، در عرصه 
هاي مختلف سياسي و اجتماعي و بين 
. المللي، از هم اكنون بارز شده است

برخالف محاسبه ديكتاتوري درحال 
ز سقوط، جنايت پرشقاوت در اشرف، ا

قضا تكانها و خيزشهاي جديدي را در 
عرصه هاي مخلتف پيكار آزادي بر مي 
انگيزد و شعله هاي رزم و مقاومت براي 
سرنگوني استبداد خون آشام ديني را 

درخشش فدا كاري و .  فروزانتر مي كند
پايداري رزمندگان اشرفي بستر 
اجتماعي و سياسي مساعدي را براي 

 ميان گسترش فعاليتهاي مقاومت در
هموطنان و تقويت همبستگي ملي 

  .ايجاد كرده است
خروش  هموطنانمان كه در اين روزها 

در كارزار جهاني  برپاشده پس از 
شهريور طنين دارد و بازتابهاي 10

سياسي و اجتماعي پايداري حماسي 
اشرف در داخل ميهن اسير، از اعماق 
زندانها تا كوچه و خيابان  و تا محافل 

رزاتي،  نشان مي دهد كه سياسي و مبا
يك، دو ، سه ، صد و هزار  «در رويش 

براي پيشبرد آرمان سرنگوني » اشرف
  .جاي ترديد نيست

جنبش مقاومت اكنون پيكار آزادي را 
مستحكمتر و قدرتمندتر به پيش مي 

  .برد
دبيرخانة شوراي ملي مقاومت 

  ايران
   1392مهر 30

 اجالس دو روزه شوراي ملي مقاومت ايران
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  ****سينما

  
  تعليق فيلم ميلياردي الله 

 ميليون 700 ميليارد و 6پروژه ساخت 
، به كارگرداني اسداهللا "الله"توماني 

نيك نژاد كه بر اساس زندگي الله 
الله . صديق است، به حال تعليق درآمد

نخستين راننده زن حرفه اي ايراني 
است كه با دشواري زياد راه خود را در 

جامعه ايران و ورزش فضاي مردساالر 
   .رالي باز مي كند

  
مركز گسترش سينماي مستند و "

 با انتشار بيانيه اي نوشته است "تجربي
ادعايي مبني بر "كه كارگردان فيلم 

عدم مالكيت مركز بر اين پروژه 
سينمايي را مطرح كرده و صحبت از 
مالكيت يك كمپاني كانادايي به ميان 

كز، خود مر"اين درحاليست كه . "آورده
  ".را مدعي مالكيت اين فيلم مي داند

مركز يادشده غالبا فيلمهاي كوتاه 
مستند مي ساخت، اما جواد شمقدري در 
مقام معاون سينمايي وزارت ارشاد و 
رييس سازمان سينمايي، توليد اين فيلم 

گفته مي  .پرهزينه را به عهده گرفته بود
 درصد بودجه 90شود، در سالهاي اخير، 

زمان به تنها سه فيلم از جمله اين سا
  . اختصاص يافته بوده است"الله"فيلم 

  
اهداي نشان عالي فرهنگي 

  فرانسه به دو فيلمساز آمريكايي 

جوئل و اتان كوئن، برادران فيلمساز 
آمريكايي، در مراسمي در پاريس 
باالترين نشان عالي فرهنگي فرانسه را 

اين دو برادر براي . دريافت كردند

 "جايي براي پيرمردها نيست"اي فيلمه
  .، چهار جايزه اسكار برده اند"فارگو"و 

هشت فيلم از فيلمهاي برادران كوئن 
نخستين اكران خود را در جشنواره 

بارتن "سينمايي كن داشت و فيلم 

، ساخته اين دو برادر، در سال "فينك
 برنده نخل طالي اين جشنواره 1991

  .شد
 لوين درون"تازه ترين فيلم آنها 

 نيز جايزه بزرگ هيات داوران "ديويس
  .را از جشنواره كن امسال دريافت كرد

  
 تازه در "عالم ديني"انتخاب 

   شوراي نظارت بر پروانه ساخت

  
سازمان "موج انتصابات و تغييرات در 

 با تغيير مجدد اعضاي "سينمايي
شوراي نظارت بر پروانه ساخت ادامه 

 و بنا بر با استعفاي شهاب مرادي. دارد
اصرار مديران سازمان سينمايي به 

در اين شورا، » عالم ديني«حضور يك 
روحاني ديگري به نام طه مرقاتي 

  .جايگزين وي شد
  

   جشنواره حقوق بشر افغانستان

برندگان دومين جشنواره بين المللي 
فيلم حقوق بشر افغانستان، اعالم شدند 
و هيات داوران به هشت فيلم در 

ي رقابت جشنواره جايزه بخشهاي اصل
  .دادند

  

، "افغانستان كوچك"فيلم مستند 
ساخته بصير سيرت، فيلمساز افغان، و 

آخرين رييس "فيلم كوتاه داستاني 
، اثر محمد جميل ژاله، "جمهور

برندگان دومين جشنواره بين المللي 
فيلم حقوق بشر در بخش داخلي 

 فيلم ديگر 23. جشنواره اعالم شدند
ندگي از سينماي افغانستان نيز به نماي

   .در اين جشنواره رقابت كردند
در بخش دانشجويي جشنواره، فيلم 

، كار "رود سعادت به مزار مي "كوتاه 
مشترك ويس سنجر و خادم حسين 
بهنام، مقام اول، فيلم كوتاه 

، ساخته محمد عارف محبي، "خُروپف"
 اي از  نامه"مقام دوم و فيلم كوتاه 

  . م را گرفتند، مقام سو"پسرم
حتي اگر " بلند داستاني  همچنين فيلم

 از سينماي ارمنستان، فيلم "براي همه

 از كانادا و مستند "نامزد"كوتاه داستاني 
 از آمريكا، جايزه "در آرزوي هاليوود"

بخش بين المللي اين جشنواره را از آن 
  . خود كردند

 فيلمساز بريتانيايي كه ،"جان برگان"
براي داوري جشنواره از بريتانيا به كابل 
آمده است گفت، از تماشاي فيلمهاي 

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

هيچ اثر انيميشن در اين . كردند
روز پاياني جشنواره . ره جايزه نبردجشنوا

  با حضور نزديك به چهارصد مهمان 
  

خارجي و داخلي، اجراي نوازندگان 
افغان، رقص تكنو و اعطاي جوايز پايان 

  .يافت
  

   ****كتاب
  

نويسنده رمان پر فروغها جوان 

  ترين برنده جايزه بوكر شد 

 سالگي جوان ترين 28 در "النور كاتن"
رمان . ايزه بوكر شدنويسنده برنده ج

 صفحه اي خانم كاتن با عنوان 832
كه  (Luminaries) "پرفروغها"

داستاني است درباره جست و جوي 
  معادن طال در قرن نوزدهم، طوالني

ترين رماني است كه در تاريخ اين 
رابرت .  ساله برنده شده است45جايزه 

مك فارلين، رييس هيات داوران، اين 
فت انگيز، يك كار يك اثر شگ"رمان را 

  . خواند"پرفروغ
  
  

نويسنده كانادايي برنده جايزه 

   2013نوبل ادبيات 

، "آليس مونرو"آكادمي نوبل سوئد 
نويسنده كانادايي را به عنوان برنده 

او . جايزه امسال ادبيات معرفي كرد
سيزدهمين زني است كه برنده نوبل 

داستانهاي مونرو به . ادبيات شده است
نساني كه بيشتر در موضوعات ا
 مي گذرد، "اونتاريو"زادگاهش 
 ساله 82به اين نويسنده . اختصاص دارد

  .اند  داده "چخوف كانادا"لقب 
  

  18بقيه در صفحه 
  

  رويدادهاي هنري ماه
  

  ليال جديدي

  :سخن روز
 هر گاه عكسهاي رهبران در اماكن عمومي بزرگتر از اندازه تمبر پستي -

، 1977 -1899والديمير ناباكوف، ( شود، خطر ديكتاتوري حتمي است
 –ن، داستان كوتاه، مترجم و منتقد چندين زبانه روسي نويسنده رما

  )آمريكايي
هيچكس جز خود ما نمي تواند !  رها كن خود را از بردگي فكري-

سرا، و  ، خواننده، ترانه 1981 – 1945باب مارلي، (فكرمان را آزاد كند 
  )فعال اجتماعي جاماييكايي

بي مبارزه . نند من اشخاص زنده را كساني مي بينم كه مبارزه مي ك-
نويس  ، شاعر، داستان 1885 – 1802ويكتور هوگو، ( زندگي مرگ است

هاي  آثار او به بسياري از انديشه . و يكي از بنيانگذاران مكتب رمانتيسم
 )سياسي و هنري رايج در زمان خويش اشاره دارد



  18 صفحه            فرهنگ و هنر    1392  آبان اول – 340 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رويدادهاي 

  هنري ماه
  

  17بقيه از صفحه 
  

آكادمي نوبل، نويسنده كانادايي را 
 لقب داد و "استاد داستان كوتاه معاصر"

داستانهايي كه با ظرافت "از او بخاطر 
نوشته شده و ويژگي آنها روشني و 

از .  تقدير كرد"واقعيت روانشناختي است
آدمهاي "جمله داستانهاي تقدير شده او 

  .  است"حساسات بزرگكوچك و ا
   

شماري از مجموعه داستانهاي خانم 
مونرو به فارسي نيز ترجمه شده است، 

روياي "، "پاييز داغ"، "گريزپا"از جمله 
، "راك دورنماي كاسل "، "مادرم

 و "فرار"، "عشق زن خوب"
مژده دقيقي، . "خوشبختي در راه است"

مترجم دو مجموعه از آثار آليس مونرو 
  .است

نقدي كه به خانم مونرو تعلق مي جايزه 

گيرد، هشت ميليون كرون سوئد، معادل  
جايزه سال .  ميليون دالر است1.25

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

حكم دادگاه استانبول در مورد 

  نويسنده معترض

دادستاني در استانبول زنداني شدن يك 
 12 ماه تا 10 ترك را به مدت  نويسنده

وزير،  به اتهام توهين به نخست سال 
فرماندار استانبول و وزير كشور خواستار 

  .شد
، نويسنده ترك، در يك "امراه سربس"

برنامه تلويزيوني يك بازي با كلمات راه 
انداخت و اسم مياني رجب طيب 
اردوغان، نخست وزير تركيه را از 

.  تغيير داد"طازيك" به "طيب"
است  به معناي آب پرفشار "طازيك"

اي به اقدامات پليس تركيه  كه استعاره 
يعني استفاده از آب پرفشار و شليك گاز 
اشك آور عليه معترضان در جريان روز 

  .شود كارگر تلقي مي 
دادگاه جرايم جنايي استانبول اين 
كيفرخواست را تاييد و روند تحقيقات و 

  بررسي اين پرونده را آغاز كرده است
  
 
  

  
   ****موسيقي

  
مين سالگرد تولد وردي و دويست

  واگنر، دو قطب محبوب اپرا 

دنياي موسيقي امسال دويستمين 
، آهنگساز "جوزپه وردي"سالگرد تولد 

. بزرگ ايتاليايي را جشن گرفته است
طنين موسيقي باشكوه او اكنون بيش از 
هر زمان ديگري در تاالرهاي كنسرت 

  .دنيا پيچيده است

ال آهنگساز ديگري كه دويستمين س
  تولدش همزمان با وردي جشن گرفته

از اين دو .  است"ريچارد واگنر"شده، 
آهنگساز كه به فاصله شش ماه از 
يكديگر به دنيا آمده اند، به عنوان دو 
قطب هنر محبوب اپرا در قرن نوزدهم 

  . شود ياد مي
  

راز موفقيت هنر وردي در عصر 
 بر خالف واگنر كه متن -رمانتيسم 

 استفاده -نوشت  خود مي اپراهايش را 
از ملودرامهاي عاشقانه و آزاديخواهانه 

ويكتور "نويسندگان محبوبي مثل 
 و "شيللر"، "آلكساندر دوما"، "هوگو

 و بازنويسي آنها به قلم "لرد بايرون"
اپرانويسهاي خبره و با تجربه و تلفيق 

همه با تواناييهاي ذاتي و دراماتيك  اين 
ه اين ترتيب وردي ب. موسيقي خود بود

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

  

پخش صداي زنان خواست خانه 

  موسيقي

خانه "جشن چهاردهمين سال تاسيس 
 مهر 22 شامگاه دوشنبه "موسيقي ايران

 در تاالر وحدت برگزار شد، 1392
خانه "ي داريوش پيرنياكان، سخنگو

 در حضور معاون وزير ارشاد "موسيقي
خواستار آزاد شدن صداي زنان در ايران 

  .شد
پيرنياكان با اشاره به اين نكته كه در 

حرام بودن "فقه اسالمي هيچ اثري از 
 سال 34":  نيافته است گفت"موسيقي

است كه در عرصه موسيقي زمستان 
هنوز موسيقي را اينجا حرام مي . است

 هيچ روايتي نيست كه نشان دهد .دانند 
موسيقي حرام است و درست نيست كه 
اين خيل عظيم جمعيت شنوندگان 

  از فقها مي. موسيقي را ناديده بگيريم
خواهم توضيح دهند در كجاي دين 
موسيقي حرام اعالم شده است؟ به 

 مهم خانه موسيقي  عالوه، خواسته
  ".پخش شدن صداي زنان است

  

 هنرمندان  تن از39دستگيري 

  كرمانشاهي

تن از هنرمندان، نوازندگان، تصوير  39
برداران، خوانندگان و دست اندركاران 

 1هنر موسيقي در كرمانشاه، هركدام به 
 ميليون ريال 10سال حبس تعزيري و 

طي سال . جريمه نقدي محكوم شدند
 تن از هنرمندان كرمانشاهي 58گذشته 

كه غالبا در كار موزيك زيرزميني و 
برگزاري جشنهاي عروسي فعاليت 

  .داشتند، بازداشت شدند
اكثر اين افراد ابتدا توسط تلفن به 
نهادهاي امنيتي احضار و بازداشت 

  .گرديده بودند
  

   ****نقاشي

  

  بنكسي، هنرمند خياباني 

  

، مشهورترين )نام مستعار ("بنكسي"
هنرمند خياباني است كه تعدادي از آثار 

 يك و نيم ميليون او بين پانصد هزار تا
او . دالر در حراجيها فروخته شده است

در اعتراض به تجارت كالن با آثار 
هنري اش، نقاشيهايش را به دست يك 
نفر مي دهد تا در كنار خيابان به 

 دالر 420در آخر روز . عابران بفروشد
به فروش رفت و تعداد زيادي از آثار 

 دالر قيمت گذاشته شده 60هم كه 
   .ار پيدا نكردبود، خريد

بنكسي با ديوارنگاره هايي كه در 
بريستول و سپس لندن رسم كرد، به 
شهرت رسيد و چون ديوارنگاري به 
دليل آسيب رساني به اموال عمومي 
جرم محسوب مي شود، سالها فعاليت 

اين هنرمند . پنهاني داشته است
معترض تاكنون در برابر دوربينهاي 

ه و عكاسي و تلويزيوني ظاهر نشد
  .كسي چهره او را نديده است

 فيلمي مستندي از او 2011در سال 
  .نامزد اسكار بهترين مستند شد

  

 نا نمايشگاه "اين من نيستم"

  نقاشي كودكان كار

نمايشگاه نقاشيهاي كودكان كار كه از 
 مهرماه در فرهنگسراي آفتاب 14تاريخ 

 آغاز شد، تا "اين من نيستم"با نام 
  .دامه داشت مهرماه ا23تاريخ 

عوايد اين نمايشگاه كه به همت 
 "جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان"

در فرهنگسراي آفتاب برگزار شد، به 
  .كودكان كار اختصاص يافت
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باند ولي فقيه زير فشار 

  "نظر سنجي"

  منصور امان

يك طرح لفظي پيرامون نظر سنجي از جامعه 
، باند آقاي خامنه اي "رابطه با آمريكا"در مورد 

را به بسيج گُسترده براي حذف آن از موضوع 
اين جدال مي . سياست داخلي برانگيخته است

تواند نشانه اي از سر باز كردن يك ناهمگوني 
 – و ريشه دار در ساختار سياسي ديرينه

ايديولوژيك جمهوري اسالمي، يعني كشمكش 
  .و تصادم نهادهاي انتخابي و انتصابي باشد

حجت االسالم حسن روحاني، زمان كوتاهي 
پس از بازگشت از نيويورك، در واكُنش به 
انتقادها و حمالت باند رقيب عليه ژستهاي 

زديكي ديپلُماتيك او و هيات همراهش براي ن
 "دو دستگاه"به آمريكا، اعالم داشت كه به 

براي گرفتن نظر مردم در "دستور داده است 
 نظر "مورد حركت دولت در سفر به آمريكا

درصد "او همچنين روشن كردن . سنجي كنند
 را نيز بخشي از هدف اين نظر "مخالفان

  . سنجي خواند
همانگونه كه پيداست، انگيزه آقاي روحاني از 

اقدام، در منگنه قرار دادن رقبا و ايجاد فضا اين 
فشار از "براي خود با تهديد به وارد كردن ابزار 

بنابراين، اگر چه او و يا نزديكانش .  بود"پايين
 به اعالم كلي اكتفا "نظر سنجي"در مورد 

كرده و به جزييات و زاويه ها عملي آن 
نپرداختند، اما همين مختصر نيز براي آشُفته 

  . دن باند آقاي خامنه اي كافي بودكر
تعيين "آنها در يك كارزار سراسري، با تاكيد بر 
، آقاي "سياستهاي ُكلي نظام توسط رهبري

خارج شدن از حوزه اختيارات "روحاني را به 
 "منزوي كردن رهبري" و تالش براي "خود

 –همزمان، مهره هاي نظامي . متهم مي سازند
به طور "يد مي كنند كه امنيتي باند مزبور تهد

قطع نظرسنجي باعث تشنُج در جامعه خواهد 
  . "شد

اين جبهه گيري سراسيمه و خشم آلود، برآورد 
باند آقاي خامنه اي از ميزان پشتيباني اندك 
جامعه از ماجراجوييهاي خارجي اش را نمايان 

آنها به اين وسيله اعتراف مي كنند . مي سازد
 مي نامند، "لي نظامسياستهاي ُك"كه آنچه كه 

فاقد مشروعيت اجتماعي است و بدون قهر 
دولتي، تاب ايستادگي حتي در يك نظر سنجي 

        .تشريفاتي را هم ندارد
با اين حال، بي گمان نه آقاي روحاني تا مرز 
نمايش صف بندي جامعه عليه بنيانهاي سياسي 

 پيش خواهد رفت "نظام"و خُطوط استراتژيك 
ن وي بيم دست زدن وي به چنين و نه هماوردا

اقدامي را دارند؛ برآشُفتگي آنها بيشتر از عالمتي 
سرچشمه مي گيرد كه باند رقيب از قصد خود 
براي گشودن ميدان جدال نهادهاي انتخابي و 

  .انتصابي ارسال كرده است
 ولي فقيه در تن دادن به "قهرمانانه"اجبار 

بات و نامزد باند رقيب در جريان نمايش انتخا
، آخرين خودنمايي "حق اُلناس"توجيه آن با 

. آثار شكست پروژه يكدست سازي نخواهد ماند
تازه شدن زخم ناهمگوني ساختاري رژيم 

  .واليت فقيه، نشانه مطميني از اين گمانه است
   مهر17چهارشنبه ... فراسوي خبر     

  
 

نرمش قهرمانانه در پيچ و تاب 

  شعارهاي مرگ بر آمريكا
  

  ميشميرهانت زي
   

مرگ « مهر و شعار 13صحبتهاي ولي فقيه در روز شنبه 
 مهر كام كساني كه به 12در نماز جمعه روز » بر آمريكا

روحاني و يك گفتگوي تلفني با اوباما براي حل » تدبير«
  . بحران جمهوري اسالمي دل خوش كرده اند را تلخ كرد

 نرمش«اولين نماز جمعه بعد از اجراي پرده اول 
در آمريكا، با شعار مرگ بر آمريكا و لگد » قهرمانانه

عكس . كردن پرچم آمريكا و عكس اوباما به صحنه آمد
رفسنجاني كه در روزهاي اخير بار ديگر خميني را به 
وسط ماجرا كشيده، به نشانه مخالفت در دست 

رفسنجاني در كتاب خاطراتش . شعاردهندگان قرار داشت
شته است كه خميني با حذف نو» صراحت نامه«به نام 

اين جمله . شعار مرگ بر آمريكا موافق بوده است
همزمان با اعالم نرمش قهرمانانه از طرف خامنه اي بار 

  . ديگر مطرح شد
خامنه اي در هنگام سفر روحاني به نيويورك، با اعالم 

برد را براي خود و باخت را » نرمش قهرمانانه«سياست 
وي براي حفط . رفتبراي طرف مقابل در نظر گ

. باندهاي رژيم چاره اي جز اعالم اين سياست نداشت
. نرمشي كه از آن تا كنون برداشتهاي متفاوت شده است

برد خود را وارد -در حالي كه روحاني با سياست برد
بر همين منظر . آزموني براي برقراري رابطه كرده است

البيهاي جمهوري اسالمي تالش فراوان كردند اگر چه 
 نفع  كه صحبتهاي كلي روحاني را تبديل به ماده اي به

جمهوري اسالمي در جهت رفع تحريها در اولين فرصت 
كنند، اما گفتگوي تلفني تنها دستاورد روحاني تا كنون 

  . بوده است
 مهر، مادي شدن 13صحبتهاي خامنه اي در روز شنبه 

 برد را هم به –اني براي سياست برد سفر هيات روح
ما از تحرك «وي گفت . چشم اندازي دور تبديل كرد

ديپلماسي دولت از جمله سفر نيويورك حمايت مي 
برخي از آن چه در سفر نيويورك پيش امد «ولي » كنيم

روشن است كه بخش مورد . »به نظر ما بحا نبود
 در حالي كه. اعتراض خامنه اي گفتگوي تلفني است

گفتگوي تلفني اوباما با روحاني به احتمال زياد با توافق 
همچنين پرتاب لنگه . ولي فقيه صورت گرفته است

كفش و شعارهاي مرگ بر آمريكا و مخالفتهاي تا 
كنوني در رابطه با آن مكالمه تلفني هم بدون صالحديد 

  . خامنه اي صورت نگرفته است
   

بر اين است مجموعه رويدادهاي يك هفته اخير تاكيد 
كه سرانجام حل بحران اتمي رژيم با نوشيدن جام زهر 

خوش و «. توسط ولي فقيه مي تواند قابل حل باشد
ها و يا گفتگوي تلفني و صحبتهاي كلي تنها مي » بش

تواند تحريمها را در كوتاه مدت به ميزان اندك شل و 
چالش اصلي جامعه جهاني با رژيم ايران، . سفت كند

تا كنون جامعه .  رژيم به سالح اتمي استدستيابي اين
  .جهاني اين موضوع را نپذيرفته است

سياست ولي فقيه مبني بر حركت در مسير برد كامل 
 برد –جمهوري اسالمي و سياست روحاني مبني بر برد 

به شرطي مي تواند مساله تحريمها را به تدريج برطرف 
نظر كند كه خامنه اي از دستيابي به سالح اتمي صرف 

در غير اين صورت تضاد جامعه جهاني با جمهوري . كند
  .اسالمي بازهم تشديد خواهد شد

   

   مهر14فراسوي خبر يكشنبه 
   
 

  
  

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 الي له،يمنصور امان، جعفر پو: راني دباتيه

  يرهاشمي منتي ز،يديجد

 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 ه،ي اردوان، جعفر پوتاي آناه،يرهاشمي منتيز

   سامعيمهد

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلـق ايـران و          نبر

اما بديهي است كه . بيان كننده نظرات اين سازمان است   
از چــاپ مقــاالت و مطالــب فعــالين ســازمان و جنــبش 

صاحب نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجـم        مقاومت و   
دهــد و اطــالع از آن مفيــد اســت،  نــشريه اجــازه مــي

مطـالبي كـه بـا امـضاي افـراد در           . كنـد  خودداري نمي 
شود، بيان كننده نظـرات خـود آنـان          نبردخلق چاپ مي  

است كه ممكن است با نظرات سازمان منطبـق، همـسو    
 نـام و يـا      بـا (سرمقاله نبردخلـق    . يا اختالف داشته باشد   

  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام
  
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبـرد خلـق تمـاس            
  بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1  تك شماره            

  
ــران و    ــارگران، مزدبگي ــبش ك ــهاي جن ــار و گزارش اخب
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل بـين         
المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش زنـان را       

  .هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

اي روز ايران نشريه نيرد خلق ، اخبار رويداده

  و جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

قطعنامه اخير پارلمان اروپا عليه جنايت 
ددمنشانه رژيم مالكي با همدستي خامنه 
اي در كمپ اشرف، در كمترين حالت 
نشان از شكست يك پروژه مزورانه و 

جمهوري اسالمي . جنايتكارانه رژيم دارد
نرمش "كه اكنون وامانده مشغول 

 در برابر غرب است، نياز به "ذليالنه
 و نمايش قدرت تشديد فشار در داخل

از اين رو به اعدام، قتل و فشار بر . داشت
مخالفان خود افزود و در نهايت با قتل 
عام در كمپ اشرف به اين سياست 

  . جنايتكارانه تداوم بخشيد
بيش از يك ماه پيش، در دهم شهريور، 
ساكنان اشرف با روشي تروريستي مورد 
هجوم نيروهاي مزدور مالكي با همدستي 

.  نويسي خامنه اي قرار گرفتندو سناريو
 نفر به شكل وحشيانه اي به قتل 52

 نفر مبارز مجاهد به گروگان 7رسيدند و 
  . گرفته شدند

، پارلمان اروپا در ) مهر18(روز پنجشنبه 

 -اجالس رسمي خود در استراسبورگ 
فرانسه حمله به كمپ اشرف توسط 
. نيروهاي عراقي را به شدت محكوم كرد

پا قطعنامه اي را تحت عنوان پارلمان ارو
 به تصويب "خشونت اخير در عراق"

رساند كه از سوي تمامي گروه هاي 
سياسي در پارلمان اروپا امضا و ارايه شده 

در اين قطعنامه همچنين آمده است، . بود
 نفر كه گمان برده مي شود در پايتخت 7

عراق زنداني هستند، فورا و بدون قيد 
   .وشرط بايد آزاد شوند

به گفته نماينده عالي اتحاديه اروپا، خانم 
اشتون، پارلمان اروپا از تالش هيات 

) يونامي(كمك رساني ملل متحد به عراق 
 تن از ساكنان به خارج 3000براي انتقال 

  .از عراق حمايت مي كند
قطعنامه پارلمان اروپا همچنين دولت 
عراق را كه بند نافش به رژيم جمهوري 

ه، در بسياري از زمينه اسالمي بسته شد
هاي ديگر از جمله به دليل پايمالي حقوق 

   .شهروندان خود محكوم كرده است
اينكه جامعه جهاني همزمان با مذاكرات 
اتمي با جمهوري اسالمي به مساله حقوق 
بشر توجه داشته باشد، از اهميت ويژه اي 

جمهوري اسالمي به . برخوردار است
يكي خود در موازات عقب نشينيهاي تاكت

برابر طرف حسابهاي خارجي اش تالش 
مي كند در داخل صداي كساني را كه 
سالها به سياستهاي خانمانسوز آن 

   .اعتراض كرده اند، خاموش كند
ما خواستار اين هستيم كه در پي صدور 

قطعنامه هايي كه نقض حقوق بشر را 
مورد انتقاد و سرزنش قرار مي دهند، 

در . صورت گيرداقدامات عملي و فوري 
عين حال، ضروري است كه مساله حقوق 
بشر همواره در هر گونه مذاكرات با رژيم 

رژيمي كه . جمهوري اسالمي مطرح باشد
ثبات سياسي خود را از سركوب بي 
رحمانه شهروندانش به دست مي آورد، 
هرگز نمي تواند طرف قابل اتكايي در 

     . مناسبات با جهان خارج باشد
   مهر20شنبه ... رفراسوي خب
           

   

يك قانون شرم آور ديگر 

  عليه كودكان دختر
   

  زينت ميرهاشمي 

خبر تصويب قانون ازدواج سرپرست در نقش  
پدر با فرزند خوانده در مجلس ارتجاع موجي از 

به راستي . تنفر در ميان مردم برانگيخته است
جمهوري اسالمي شرم آورترين و تنفرآميزترين 

هاي اجتماعي از ميان اقشار عقب افتاده رابطه 
و ناآگاه جامعه را به رو كشيده و آن را قانوني و 

  . نهادينه مي كند
قوانين جمهوري اسالمي بر تبعيض، نابرابري و 
. برده كردن انسان بنيان گذاشته شده است

جايگاه زن در قانون رژيم واليت فقيه نه به 
تعريف مي مثابه يك انسان بلكه نيمي از انسان 

واحد اصلي جامعه خانواده و رئيس خانواده . شود
بر همين اساس ديه مرد دو برابر زن . مرد است

و حضانت فرزندان به مرد و پدر خانواده حق 
    .تنبيه كودك خود تا سر حد مرگ را دارد

تصويب قانون ازدواج فرزند خوانده با سرپرست 
اين . استاو، قانوني ارتجاعي و ضد انساني 

قانون يك قانوني بي رحمانه عليه دختران 
در اين قانون دختر خردسال خريد و . است

به اين معنا چون پدر خوانده او . فروش مي شود
را به سرپرستي برگزيده و خرجش را مي دهد 

يعني . پس مي تواند بر بدن او دست يابد
مجلس ارتجاع به مردان اجازه مي دهد كه در 

ن به كودكان بي سرپرست، مقابل نان داد
اين گونه قوانين فقط از . صاحب بدن آنها شوند

ذهن افراد رواني و ارتجاعي همچون پايوران 
شرم بر . ديكتاتوري واليت فقيه ترشح مي شود

  . آنها باد
عضو كميسيون اجتماعي مجلس ارتجاع در 

در «: گويد دفاع از اين قانون ارتجاعي مي
هيچ شرط و گذشته فرزند خوانده بدون 

محدوديتي مي توانست با سرپرست خود ازدواج 
ما به لحاظ شرعي نمي «:وي مي گويد» .كند

توانيم اين شكل ازدواج را ممنوع كنيم اما مي 
توانيم مصلحت فرزند خوانده را در نظر 

را » مصلحت«مجلس نشينان ارتجاع » .بگيريم
نه در باز داشتن مرد از اين كار بلكه قانوني 

البته الزم به . ن عمل تشخيص دادندكردن اي
توضيح است بر اساس اين قانون مصلحت را 
حاكم شرع كه قيم اين كودك بي سرپرست 

  . است، تعيين مي كند
اين قانون ارتجاعي بازتاب گسترده اي از نظر 
غير انساني بودن آن داشته و براي تاييد به 

    .شوراي نگهبان ارتجاع فرستاده شده است
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  شهداي

  فدايي

 آبان ماه

  

ــدايي ــاي ف ــيروس : رفق س
شاهرخ هـدايتي   -سپهري  

ــپهري  - ــاد ســ   - فرهــ
 علـي   -محمدرضا چمنـي    

ــري ــرد دبيـ ــيم -فـ  رحـ
 عثمان كريمي   -خدادادي  

 لقمـان   - هادي اشكاني    -
ــدائن  ــد -مــــ  محمــــ

 محمـد   -) اصـغر (سليماني
ــوري  ــا -داوود ن  عبدالرض

 - مريم دژآگـاه    -ماهيگير  
 مجيـد   -هران محمـدي    م

 - همـــايون  -شـــريفي  
اهللا بهرامي    عزت -حجت  

 جمشيد دژآگـاه    -) موسي(
محمد - مهين جهانگيري -

عزيز پـور   -قلي جهانگيري 
ــدي ــا  -احمـ ــي رضـ علـ

-علــي بهــروزي-شــفيعي
ــادري  ــد ق ــسين -محم ح

-احمد پيـل افكـن    -ركني
علـي اصـغر    -احمد گراوند 

-سليمان سليماني -ذاكري
مرتضي -فرج اهللا نيك نژاد   

 عبـداهللا   -ر طباطبـايي    فخ
 عمــر -اهللا بيگــي  فــيض

 حــسين مــدير -صــالحي 
 محمد حـسين    -چي   شانه

ــال   ــادمي  از س ــا 50خ  ت
كنون در آبان ماه در پيكار      
عليه امپرياليسم و ارتجـاع     
و براي دموكراسي، رهايي    
و سوسياليــــسم توســــط 
مزدوران رژيمهـاي شـاه و      

  . خميني به شهادت رسيدند
  
  

 اروپا عليه جنايت در قطعنامه اتحاديه

  اشرف، شكست يك پروژه

 ليال جديدي


