
   اعالميه کميته مرکزی سازمان به مناسبت      
  

  پنجمين سالگرد خيزش                  
  ! مردمی هيجده تير- دانشجويی     

  
پنج سال قبل در چنين . در آستانه هيجده تير قرار گرفته ايم

. روزهايی، ايرانيان و جهانيان شاهد شش روز پر التهاب بودند
. ريخ سياسی ايران ثبت گشته اندروزهايی که برای هميشه در تا

، بدون شک 78 تير 23 تا 18خيزش دانشجويی و مردمی روزهای 
يکی از نقاط عطف چالش يکصد ساله مردم کشورمان برای آزادی 

جنبش پر شور و غرور آفرينی که می تواند شانه به . و رهايی بود
شانه انقالب مشروطيت، نهضت ملی شدن نفت، جنبش دانشجويی 

بايستد و با صالبت بانگ زند که ....  و57، انقالب 32ر  آذ16
خيزش شش روزه او در به نمايش گذاشتن عزم جزم مردم تشنه 
آزادی و برابری برای در هم پيچيدن بساط استبداد و بی حقی 

به همين خاطر در . عمومی، ابدًا چيزی از آن جنبش ها کم ندارد
ان و توده های مبارز، چهار سال گذشته ،  جنبش دانشجويی و جوان

سعی نمودند که سالگرد آن خيزش را با شکوه هرچه بيشتر برگزار 
  .نمايند

  2                                   بقيه در صفحه 
  

  
  

  ! نگذاريم مردم بم واين کمک ها فراموش شود
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  com.amir_l@hotmail اميرجواهری لنگرودی   
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   )وايران به مردمان بم بيشتربدانيم
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  پيام اتحاد چپ کارگری ايران
لمللی بمناسبت برگزاری پانزدهمين کنفرانس بين ا 

  ساليانه بنياد پژوهش های زنان ايران
 6 درصفحه 

  

   برنامه های کنفرانس سه روزه بنياد  
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   تير 18ادامه اعالميه سازمان بمناسبت 
 
  

 18م برای فرا رسيدن سالگرد به همان ميزان که دانشجويان و مرد
تير روز شماری می کنند، جمهوری اسالمی در هول و هراس فرو 
ميرود و برای ممانعت از برگزاری آن، از هفته ها قبل اعالم آماده 

آنها سال گذشته در حاليکه از همان اواسط خرداد . باش می نمايد
اده ماه خود را برای مقابله با جهارمين سالگرد هيچده تير آم

ميکردند، به چشم خود ديدند که چگونه جنبش دانشجويی و 
 ابتدا در تهران و سپس در اکثر - خرداد20جوانان، از شامگاه 
 بمدت ده روز خيزش سراسری پرشوری را -شهرهای بزرگ ايران

  .سازمان دادند
اما امسال سردمداران رژيم، اميدوارند که بدنبال پيشروی محافظه 

اکميت و بدست گرفتن مجلس هفتم و نيز بهره کاران در دستگاه ح
برداری از ضعف و پراکنده گی اپوزيسيون دمکرات وعدالت خواه 
در داخل و خارج از کشور و حالت سر درگمی در جنبشهای 
اجتماعی و خِال ء سازماندهی، و همچنين برخی پارامترهای بين 

يش بهای وافرا" باتالق عراق" المللی نظير گير افتادن آمريکا در 
که به معنای تقويت بنيه مالی رژيم جهت تر و خشک کردن ( نفت 

فضای سياسی جامعه  را به ) بيشتر قوای سرکوب خواهد بود
رخوت کشيده و مانع از ابراز وجود دانشجويان و مردم در سالگرد 

  . تير شوند18حماسه 
طبيعی ست که در چنين شرايطی، نسخه پيچی از خارج برای 

جنبش . و مبارزين داخل کشور، مفهومی ندارددانشجويان 
دانشجويی و مردمی ايران، خود بهتر ميداند که با توجه به شرايط 
سياسی ، توازن قوا و امکانات موجود ، چه شکل يا اشکالی از 

 تير وکًال تداوم جنبشهای اجتماعی 18مبارزه را برای گراميداشت 
  .برگزيند

 ما با چه نوعی از مبارزه و اما صرفنظر از اينکه درداخل کشور
نافرمانی مدنی مواجه شويم، در خارج از کشور، وظيفه همه 
نيروهای چپ و مترقی است که با برگزاری هر چه با شکوهتر 

 ،  نگذارند رژيم 78پنجمين سالگرد خيزش انقالبی تير ماه 
جنايتکار اسالمی به آرزوی خود که همانا جلوگيری از پژواک 

از . زات حق طلبانه مردم ايران است دست يابدخواستها و مبار
اينرو ما از همه نيروهای دمکرات و برابری طلب دعوت می کنيم 
که از طريق همکاری و اتحاد عمل، کارزار وسيعی را در سالگرد 

دانشجويان ، .  تير از کران تا کران اين کره خاکی بپا کنند18
 تالش و ياری ما جوانان و زحمتکشان ايران، بيش از هر زمان به

. نياز دارند تا صدای حق طلبانه خود را به گوش جهانيان برسانند
  ! اين همبستگی بين المللی را از آنها دريغ نکنيم

  
  

   گرامی باد سالروز خيزش هيجده  تير           
    سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی             
  سياليسم  زنده باد آزادی، زنده باد سو            
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  1383  تير 10    -  2004  ژوئن 30                
  
  

  
    فراخوان جديد پرستاران برای برپايی         

  اعتراضی در روز چهار مرداد         تجمع 
  

تارى سازمان نظام پرس: رييس سازمان نظام پرستارى اعالم آرد
 مردادماه 4آميز پرستاران را در تاريخ   تجمع بزرگ اعتراض, قصد دارد

  . در تهران برگزار آند83
درگفت و گو با , غضنفر ميرزابيگي، رييس سازمان نظام پرستارى 

تجمع پرستاران در اعتراض : خبرنگار سرويس اجتماعى ايلنا، گفت
 سازى  به آمبود شديد نيروى پرستاري، اجراى خصوصي

 وار زياد، محاسبه نشدن پرستارى جزها، ساعات آ  بيمارستان
تبعيض در   گزارى خدمات پرستاري،   عدم تعرفه  مشاغل سخت، 

تمام پرستاران با : وى افزود. ستارى و بيكارى آنها خواهد بودپر
هاى نظام پرستارى هر شهرستان آماده   هماهنگى هيأت مديره

 خود در تهران و در مكانى آه حضور و مطالبه حقوق از دست رفته
به گفته ميرزابيگي، . شود، باشند  هاى بعدى اعالم مي  در اطالعيه
هاى سازمان در يك سال و نيم گذشته   گيري  ها و پي  تمام راه

بررسى شد و چون نتيجه قابل توجهى نداشته ناچار به برگزارى 
   .تجمع هستيم

  

   *با ما ارتباط بگيريد   *
 
  هفته نامه سر دبير 

                               
 arash.k@rahekargar.net       

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
               6777819- 40- 49    

  
    شماره فاکس سازمان 

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
     www.radiobarabari.net  

 
سايت راه کارگر     

 
              www.rahekargar.net      

 
 سايت اتحاد چپ کارگری

                                                   
 www.etehadchap.com    
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  ! دنگذاريم مردم بم واين کمک ها فراموش شو 
  =گفتار دوازدهم  =                       

  
  com.amir_l@hotmail اميرجواهری لنگرودی   

  
درمورد مسائل مالی وکمک های ارسالی جهان  ( 

  وايران به مردمان بم بيشتربدانيم
 

 چه کس وکسانی پاسخگوی اينهمه درد ورنج مردم 
  اشند؟بم می ب

  
کمک ٠ماه ازفاجعه دهشتناک بم، هنوردراول راه ايم ۶ بعداز

داروودرمانی ٠های جنسی به مردمان بم قطع شده است
بيمارستان های تخريب شده بم همچنان ٠درکارنيست

هنوز ٠٠٠درکناربلواراصلی شهرباقی مانده است 
بيمارستانهای کرمان تنها محل پاسخگويی بيماران بمی 

هنوزبيست تخت بيمارستانی ودرمانی درخودشهر٠است 
ازآب وبهداشت وآب معدنی اثری نيست ٠وجود ندارد

کمکهای ٠هنوزآواربرداری به صورت بطئی پيش می رود٠
جنسی وخواروبارقطع شده است وبه دست مردم دفترچه 

همه قول وقرارهابه !ارزاقی داده اند تا به انتظاربمانند
اراعالم نشده فراموشی سپرده شده ودرطول شش ماه آم

 مورددهان به دهان می ۴٠٠خودکشی هابيش از
اعتياددرنزدمردم به عنوان يکی ٠گردد
عنصربه رخوت کشاندن اهالی ازپيروجوان »کارسازترين«از

همه مسئولين چشم خود رادربرابرگسترش ٠بيداد می کند
به گفته يکی ازجوانان ٠اين آسيب خانمان سوزبسته اند

تومان ۵٠٠٠يمت يک لول ترياک پرتالش بمی،اگردرگذشته ق
 تومان ٢٠٠٠بودامروزدرکوچه وپس کوچه های بم واطراف به

درکشوری که همه ٠رسيده وخريد وفروش می گردد
چيزسيرسعودی تورم راباخود به همراه داردترياک سيرنزولی 

طی می کند تادرگسترده ترين شکل ممکن دردسترس 
ه همه واين خوديک سياست دولتی است ک!همه گان باشد

چيز رادربرابرچشم مردم ودرنزدچشمان مضطرب خانواده به 
هيچ کس هم جوابگوی حل اين معضل ٠انحطاط بکشد

همه برای به فراموشی سپردن شدن ٠اجتماعی نيست
ارکان زندگی درنزد مردم،چشم های کورخود رادربرابراين 

ظلم سوزان بسته اند واين همه تشکيالت های ريزودرشت 
ابی عملی وخنثی ماندن شان،می کشوری ولشکری ب

کوشنددست عاملين به انهدام نسل به جامانده اززلزله 
راازراه ترياک واعتياد بازبگه دارندتانسلی رابه نابودی 

  !بکشانند
 قراربوداسکان مردم درپايان ماه ارديبهشت فراهم آيد واين  

به گزارش مطبوعات ٨٣درشرايط تيرماه
ان بم هنوزدرچادرهای درصداززلزله زده گ٣٠حدود«کشور

روزنامه (»خودزندگی می کنند
همين روزنامه ) ٢٢٣،شماره١٣٨٣يتر۴شرق،پنجشنبه
احداث شهرک های خارج ازشهربم درحالی «:خبرمی دهد

اتفاق افتادوهمچنان خالی باقی مانده که درهمان روزهای 
نخستين احداث شهرک، رئيس اداره بهداشت وروان، وزارت 

عالم کرددرصورت ساخت اين بهداشت به طوررسمی ا
شهرک ها،اهالی بم حاضرنخواهند شد چادر های نصب 

شده روی زمين های خود رارها کرده ودرشهرک ها اقامت 
اتاقک های ساخته شده «:همين مرجع می افزايد» کنند

اين اتاقک ها که عموما فاقد ٠٠٠مناسب اسکان نيست 
قدرت ايستايی وايمنی الزم است وبرای هرکدام 

 هزارتومان ازحساب بمی ها کسرکرده ۵٠٠آنهادوميليون واز
اند بدون حضورونظارت مهندس ناظرازسوی پيمانکاربه مردم 

کميته امداد به «:واين درحاليستکه»تحويل داده شده است
عنوان يک نمونه وسمبل دريکی ازخيابانهای شهراقدام به 

ساخت منزلی آجرنماکرده است که تنها ساختمان تازه 
در اين )همان ماخذ پيشين(»رمحسوب می شودسازشه

زمينه تازه ترين گزارشی که انتشارپيداکرده ،آمده است 
توماس شاخرآرشتيک سوئيسی که دربم «:

دربرابراين ساختمان سازی ها،چيزی که :حضورداردميگويد
من نمی دانم اين است که ديوارهای اين ساختمان ها 

چراکه ٠ندچگونه قراراست به سقف واسکلت مربوط شو
اگراين ديوارهادرست چيده نشوند، اين سقف نيست که 

روی مردم می ريزد بلکه ديوار هاست که کشته می 
  )٢١٧،ش٨٣خرداد٢٨روزنامه شرق،پنجشنبه(»٠٠٠گيرد

 هنوزبايدازچشم براهی وسرگردانی وآسيب پذيری مردم  
توگويی همه چيزفراموش شده است ٠بم صحبت کرد

درروی زمين نيزپاسخگويی دست هاازآسمان کوتاه و٠
  !١نيست

  
           * * * * * * * * * * * * *   
 کمک های انسانی،مالی وجنسی داخل وخارج به کجا  

  سرازيرشده وآياپولی دربساط است؟
 در اين فصل بد نمی بينم ازياری های طبقات واقشارمختلف  

مردم کشورمان،که ازهمان روزهای اول به بيدريغ ترين 
ن به حمايت مردمان آسيب ديده بم برآمده اند شکل ممک
  !صحبت کنم

  : مطبوعات داخل کشور ورسانه گروهی گزارش می دهند 
معموال درساعت ٠٠٠«:روزنامه اعتماد گزارش می دهد _  

اوليه وقوع چنين فاجعه يی مردم نمی توانندچه بايد 
اما مردم مابطورخودجوش برای کمکی هرچند کوچک ٠بکنند

اهدای ٠سوی پايگاههای انتقال خون هجوم بردندوناچيزبه 
اما می تواند وسيله يی ٠خون هرچند که کمکی ناچيز باشد

باشد برای دستگيری ازمجروهان ومصدومان،پايگاههای 
انتقال خون شهرمان پرازآدم می شود، حتی آن قدراهداء 
کننده گان زياد می شوندکه تشکيل صف های کيلومتری 

 مردم،برای ياری هموطنان آسيب ازنخستين تبعات هجوم
انگارمسابقه ای خود جوش ٠ديده شان به شمارمی رود

برپا شده است تاهرکس هرآنچه که دروجودخود دارد،تقديم 
ساعت ها تبديل به روزها می ٠مصيبت زده گان بمی کند

سرانجام ٠٠٠اما ذره يی ازاين جمعيت کم نمی شود٠شود
ود خونی وجود اعالم می شود که درحال حاضر هيچ کمب

  )۴۴۶،شماره٨٢دی٨روزنامه اعتماد،دوشنبه(»٠٠٠ندارد
مديرکل پايگاه انتقال «:روزنامه همشهری می نويسد _  

هزار نفراز مردم ۴درروزنخست :خون تهران اعالم کرده ست
روزنامه همشهری (»٠تهران خون اهدءکرده اند

  )٣٢۶۶،ش٨٢دی٨دوشنبه
چيزی هم ازمردم بگذاريد«:روزنامه اعتماد می نويسد _  

عزای عمومی را روزشنبه بايد ٠خوش طينت کرمان بنويسم
هرکه ماشينی داشت،پراز ٠درکرمان می ديدی

مغازه ٠کنسرووغذاوآب وپوشاک کرده وراهی بم شده بود
کسی ٠ها،سازمان هاوموسسات همه بسته بود

روزنامه (»درشهرنمی خنديد
  )۴۴۶،ش٨٢دی٨اعتماد،دوشنبه

  دريکی ازاين پايگاهها «:ارش می دهدروزنامه اعتماد گز _ 
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  ....فراموش " بم "   نگذاریم  
  

پيرزنی با گام های لرزان،پتويی راکشان کشان با خود می 
تنها همين يک پتوی نورا دارد که به مردم :می گويد٠آورد

پيرزن ادامه می »٠٠٠مصيبت زده بم اهداءمی کنم
ت امابه که قصد عزيمت به عتبات عاليات راداشته اس«:دهد

محض شنيدن خبراين فاجعه بزرگ، تمام پولی را که برای 
رفتن به کربالی معلی درنظر بود، به زلزله زده گان اهداء 

  )روزنامه اعتماد،همان ماخذ پيشين(»٠می کند
عليرضامحجوب اعالم «:خبرگزاری کارايران،ايلناگزارش داد _ 

حقوق يک روزکارگران کشوربه زلزله زده گان بم :کرد
خانه های کارگرکمک «:وی ادامه داد»ختصاص می يابدا

های غيرنقدی مردم راجمع آوری کرده وازطريق کميته 
ايلنا، (»امدادوبهزيستی به منطقه اعزام می کنند

  )١٣٨٢دی۶شنبه
بدنبال کمک «:خبرگزاری کارايران،ايلنا گزارش می دهد _ 

های کارگران استان گيالن به زلزله زده گان بم، کارگران 
ايران «يک روزحقوق وکارگران شرکت»زمزم رشت«کارخانه
عالوه برارسال يک دستگاه خاور موکت وانواع »رادياتور

ميليون تومان به آسيب ديده گان زلزله کمک ۵شوينده،مبلغ
صدنفر ازکارگران اين واحد،خون ٠کردند

  ) ١٣٨٢بهمن٢۵ايلنا،شنبه)(خودرانيزاهداءکردند
ارکنان دانشگاه تهران نيزيک ک«:خبرگزاری ايرنا مينويسد _ 

ايرنا،سه (»روزحقوق خودرابه زلزله زده گان اختصاص دادند
  )١٣٨٢دی٩شنبه 

روزنامه همشهری به گزارش روابط عمومی شهرداری  _ 
از طريق مديران وکارکنان شهرداری «:تهران خبرمی دهد

تهران وسازمان ها وشرکت های تابعه وبه ترتيب ،سه 
د رابه امرامداد رسانی به زلزله زده روزويک روزازحقوق خو

کمک های مالی ٠٠٠گان شهرستان بم اختصاص دادند
روزنامه (»حدود دو ميليارد ريال برآوردشده است

  )٣٢۶٩،ش ١٣٨٢دی١١همشهری،پنجشنبه
همه کارکنان سازمان نظام «:روزنامه شرق می نويسد _ 

پزشکی، درآمديک روزحقوق خودرابه زلزله زده گان استان 
روزنامه (»ان اختصاص داده اندکرم

  )١٠٠،ش ١٣٨٢دی٧شرق،يکشنبه
کمک های نقدی «:ايضا روزنامه شرق گزارش می دهد _ 

ميليون ريال توسط واحدهای تابعه وزارت ١٠٨معادل 
روزنامه (»بازرگانی تهيه وبه منطقه ارسال شده است

  ) ١٠۴،ش١٣٨٢دی١١شرق،پنجشنبه
جلس شورای کارکنان م«:سايت خانه ملت می نويسد _ 

اسالمی، بخشی ازحقوق خودرا برای کمک به آسيب ديده 
نماينده «:ودرادامه اعالم می دارد»گان بم اختصاص دادند

روزحقوق خودرا به )١٠(گان مجلس شورای اسالمی ده
سايت خانه (»آسيب ديده گان حادثه بم اختصاص دادند

  )١٣٨٢دی۶و٧ملت،شنبه ويکشنبه،
ماروزسه شنبه بايک «:عليرضا ثقفی گزارش ميدهد _ 

تن کاالی اهدايی مردم به بم حرکت ١۵کاميون حامل
، امداد ٨٢دی٢٠شبنه«:ودرهمانجا می نويسد»کرديم

ميليون ريال جهت خريد وسايل مورد نياز ٢٠اسالمی مبلغ
د مامور خريد _کمپ شادی پرداخت نمود وعلی آقايی وعلی

شنبه به نقل ازسايت اخبار روز،سه (»وسائل ازکرمان شدند
  )www.iran-chabar.de٨٢اسفند١۶

هزاردالراز ٣٠محمود اولياءقصدداردتا«:روزنامه شرق نوشت _ 
دارايی اش رابرای ساخت دوخانه يک خوابه خرج 

  )١٠۴،ش٨٢دی١١روزنامه شرق،پنج شنبه(»کند

مراجعه به کرمان،انبار «:طی گزارش مشترک آمده است _ 
ته قفسه های کارتن کتاب و دوبس٣٧توشه راه آهن ووصول

گزارش مشترک (»کتاب ها به اردوگاه منتقل شد٠٠٠کتاب 
  www.showra.com (٨٢بهمن ١۴ازسفربه بم،

بنا به گزارش ايرنا آمده است که بلندترين کيک جهان  _-
توسط اتحاديه صنف قنادان شهر ساری درشمال ايران برای 

محمد حسين ٠ياری به کودکان بم دردست ساختن است
ی ازمسئوالن اجرايی سازنده اين کيک روز مصطفی پوريک

 طبقه،دارای ٢٠٠اين کيک«:به ايرنا گفت٨٢بهمن ١٩يکشنبه
هفت تن وزن است و رنگ های اصلی آن به رنگ پرچم 

نفرازقنادان زبده، به طور ١۵جمهوری اسالمی است و
مستقيم وگروه ديگری ازقنادان غير مستقيم درساخت اين 

عوايد حاصل ازفروش «:فزودوی ا»کيک بزرگ مشارکت دارند
بليط مراسم پرده برداری ازاين کيک به کودکان بم واستان 

مصطفی پوراعالم »مازندران اختصاص داده می شود
مترقبالدراتريش ١٨بلند ترين کيک جهان به ارتفاع«:داشت

حداقل شايدازاين راه کمکی برای ٠ساخته شده است
ای محموله ه٠کودکان بی سرپرست بم جمع آوری شود

صدوسی هواپيمای غول پيکرخارجی وصدها ميليون 
دالرکمک نقدی کشور های مختلف جهان که غيب 

گزارش ايرنا به نقل ازسايت پيک (»شد
  www.peykeiran.com(ايران

انجمن «:به گزارش سايت انترنيتی تريبون آمده است _-
فرهنگی ياری باانجمن هماباهمکاری _علمی

ارداروشيرده زلزله بم تدارک يکديگربازارفروش بنفع زنان ب
دراينبازارموادغذايی خانگی،پوشاک،پارچه وکارهای ٠ديده اند

اين ٠دستی به معرض فروش گذارده خواهد شد
 ۶صبح الی١٠ازساعت١٣٨٣خرداد٢٢بازارقراراست روزجمعه

شمابا خريد مايحتاج ٠بعد ازظهردرشهرک غرب برگزارشود
 زلزله زد گان بم خود ازاين بازاربه حرکت جمعی زنان به نفع

سايت تريبون فمينيستی (»ياری رسانيد
  ) www.iranianfeminists.com٨٣خرداد٢١ايران،

 آيا اين چنين کمک های پرشمارآحاد جامعه شهری  
وروستايی ايران به دست مردم مستمند بمی رسيده است 

؟اگرآری چگونه واگرنه چرا؟و در اين ميان چه کسی و 
  ی باشند؟کسانی پاسخگوی اين امرم

آيا رواست که کمک های اين چنينی مردمان : می پرسم 
رابه جيب زدن وآنرا به دست صاحبان اصلی ونيازمندش 
نرساندن؟ياری اين چنين خالصانه پيرزنی رابه يغما بردن 

رادرکجای اخالق اسالمی و معنوی وکرامت آئينی تان 
  بايدجای داد؟

ب برروی صفحه  ديدن اين صحنه ها درآن روزهای پرتب وتا 
های تلويزيون های جهان، آن قدرقشنگ وزيبا می نمود که 

  شايد هيچ لذتی باآن برابری نمی کرد
 مردم ماثابت کرده اند که به گاه لزوم از واگذاری هيچ  ٠

چيزدريغ نمی ورزند وبرای کمک به هموطنان خود،حتی جان 
ولی آياتابه ٠٠٠شان راهم درطبق اخالص می گذارند

کمين وقت به اين همه ازخودگذشتگی های امروز،حا
مردمان کشورمان درياری رسانی به آسيب ديده گان بم 

  !پاسخ بايسته ای داده اند؟دريک کلمه نه
 چرا که تا به امروز کسی خود راپاسخگوی ابهامات وپيچيده  

گی ها وانتظارات مردم آسيب ديده منطقه بم درهيکل هيچ 
  ٠مقام مسئول معرفی نمی کند

  ١٣٨٣تير١١پنجشنبه                                             
  

   ) ادامه دارد(                      

  4صفحه     1383 تير  14به  کشني)                        راه کارگر (  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران خبری- سياسینشريه



  

  نتايج انتخابات پارلمانی کانادا       
  

   آرش کمانگر                
  

 308 ژوئن انتخابات سراسری کانادا برای گزینش 28روز دوشنبه  
  در مطلب شماره قبلنطور که هماکرسی پارلمانی برگزار شد و 

 هيچ حزبی نتوانست اکثریت مطلق را ه بود ،شدپيش بينی 
 اما حزب حاکم ليبرال توانست بيش از تخمين های  ،بدست آورد

این حزب با بدست آوردن . پيش از انتخابات ، کرسی بدست آورد 
خواهد بود " دولت اقليت "  کرسی بدون شک مسئول تشکيل 135

 کرسی و 54 کرسی ، بلوک کبک با 99حافظه کار با حزب جدید م. 
 کرسی در 19 با )دارای گرایش سوسيال دمکراسی  ( نيو دمکراتها

احزاب کوچک توفيقی نداشتند اما در . رده های بعدی قرار گرفتند 
یک نفر " شمال سوری" استان بریتيش کلمبيا از حوزه انتخابی 

قبال یکی از اعضای حزب بعنوان کاندیدای مستقل ، انتخاب شد که 
  .بود  محافظه کار

که ونکوور بزرگترین شهر آن محسوب ( در استان بریتيش کلمبيا 
  :نتایج انتخابات به شرح ذیل بود ) ميشود 

 کرسی ، حزب نيو 8 کرسی ، حزب ليبرال 22حزب محافطه کار 
در گذشته موفقيت .  کرسی و نيز یک نفر مستقل 5دمکرات 

این استان بيشتر بود ، از این رو انتخابات اخيررا محافطه کاران در 
 – در این استان –باید یک موفقيت برای احزاب ليبرال و نيو دمکرات 

کاندیدای حزب محافظه کار در " ( تد وایت " شکست . دانست 
که چند دوره  ) - منطقه اصلی سکونت ایرانيان –ونکوور شمالی 

رین عقاید راست از جمله متوالی نماینده مجلس بود و افراطی ت
دفاع از بازگشت حکم اعدام را نماینده گی ميکرد ، یکی از نکات 
جالب این انتخابات بود که گفته ميشود حضور ایرانيان در انتخابات ، 

  .عامل این شکست سنگين بوده است 
از لحاط ميزان آرای به صندوق ریخته شده نيز باید گفت که در 

شهروندان (  درصد واجدین شرایط 60 حدودمقياس کل کانادا ، 
در انتخابات اخير رای دادند که از ميان آنها بيش از )   سال 18باالی 

 درصد به حزب محافظه کار ، 29 درصد به حزب ليبرال ، بيش از 36
 درصد به بلوک 12 درصد به حزب نيو دمکرات و بيش از 15بيش از 

 نيزجمعا حدود پنج و سایر احزاب و افراد مستقل. کبک رای دادند 
نيم درصد آرای شرکت کنندگان را بخود اختصاص دادند، که در ميا ن 

حزب سبز در سال .  درصد آرا قرار دارد 4آنها حزب سبز با بيش از 
 درصد آرای شرکت کنندگان را بدست آورده بود ، نيم کمتر از 2000

 از  حزب ميتواندسی ، این.بی.اکنون به گفته سایت اینترنتی سی
ازای هر رای برخوردار شود که امکان   دالر در1.75بودجه ای معادل 

مهمی را برای گسترش فعاليت آن در سالهای آتی فراهم خواهد 
( بيشترین آرای حزب سبز متعلق به دو استان غربی کانادا  ..نمود

 درصد مردم به 6بود که در آنها بيش از ) آلبرتا و بریتيش کلمبيا 
رهبر این حزب ، پيش از برگزاری انتخابات ، از . ندسبزها رای داد

اینکه در مناظره تلویزیونی احزاب عمده شرکت داده نشده بود ، به 
  . شدت انتقاد کرده بود 

توجيه دولت و رسانه ها این بود که حزب سبز به دليل فقدان 
کرسی در پارلمان ، یک حزب عمده محسوب نشده و نميتواند از 

  .  پارلمانی بهره مند شود امتيازات احزاب
به هر رو، درسه دوره گذشته، حزب ليبرال توانسته بود با بدست 
آوردن اکثریت کرسيها، زمام امور را به تنهایی بدست گيرد، اما 
بدنبال اتحاد راست ها و نيز رسوایی حزب ليبرال در امر جمع آوری 

رهبر جدید حزب " پال مارتين" الی و نيز ناتوانیغير قانونی کمک م
ليبرال در سازماندهی یک کمپين انتخاباتی موفق، حزب ليبرال 

  .نتوانست اکثریت مطلق کرسيها را بدست آورد
در چنين حالتی یا دولت اقليت تشکيل می شود و یا دولت ائتالفی 

ده  تشکيل ش1979در تاریخ معاصر، آخرین دولت اقليت، به سال . 
نخست وزیر آن ) از حزب محافظه کار پيشرو" ( جو کالرک"بود که 

حزب جدید محافظه کار . بود، اما آن دولت بعد از چند ماه سقوط کرد
برای ائتالف و یا کسب رای حمایتی، به هيچوجه نمی تواند روی 

برای کسب . حساب کند" پی. دی. ان" حزب سوسيال دمکرت 

چرا که .  دشواریهای زیادی روبروستحمایت، بلوک کبکی ها نيز با
به شدت انگليسی و مخالف ) محافظه کار(حزب استفان هارپر

اعطای امتيازات ویژه به اقليت ها است ، و در درون آن نيز حتی 
با این همه برخی ناظران سياسی . گرایشات راسيستی وجود دارد

ولت، ابراز عقيده می کنند که تسلط حزب انگلوفيل محافظه کار بر د
مردم کبک را هر چه بيشتر به ایده های استقالل طلبانه و جدائی 

سوق ميدهد و این نوعی کمک " بلوک فرانکوفون کبک" خواهانه
ثانيًا حزب محافظه کار و بلوک کبکی ها بر . ناخواسته به آنهاست

 اجتماعی، موضع -سر یکی از مهمترین طرحهای اقتصادی
جاعی است که درآمدها و مشترکی دارند و آن این ایده ارت

مالياتهای جمع آوری شده از هر استان، عمدتًا باید به همان استان 
چيزی که هم حزب ليبرال و هم چپها با آن مخالفند و . بر گردد

اعتقاد دارند که اجرای آن، نابرابری بين استانها ی کم درآمد و پر 
با این همه چون اجرای چنين . درآمد راافزایش خواهد داد

سناریوئی، ساالنه سه ميليارد دالر به خزانه دولت ایالتی کبک 
خواهد افزود ، ناسيوناليستهای فرانکو فون به شدت از آن دفاع می 

به هر حال این سناریو قابل تحقق نيست و فرماندار کل کانادا . کنند
با . راهی جز دعوت از حزب ليبرال برای تشکيل دولت اقليت ندارد

ه گفتنی است که در تاریخ کانادا پس از جنگ این همه این نکت
جهانی دوم ، هيچ دولت اقليتی نتوانسته بيش از دوسال دوام آورد 

چرا که چنين دولتهایی . ، آخرین آن پس از شش ماه ، سقوط کرد 
برای تصویب هر الیحه ، نياز به آرای حمایتی نمایندگان دیگر احزاب 

یتی را جلب کنند ، بدل به خواهند داشت و اگر نتوانند چنين حما
خواهند شد و پارلمان در انفعال کامل فرو " دولت مستعجل " یک 

بویژه که رهبر حزب ليبرال خاطرنشان نموده که قصد . خواهد رفت 
ائتالف با هيچ حزبی را ندارد ، چون تشکيل دولت ائتالفی مستلزم 

 کابينه و یا باج دادن به حزب دیگر ، از قبيل ورود چند نفر از آنها به
  .تحقق برخی مطالبات و پروژه های مورد عالقه آن حزب است 

به هر رو حزب ليبرال برای تصویب لوایح در مجلس راهی جز 
 نماینده حزب نيو دمکرات در پارلمان به 19برخورداری از حمایت 

چون هر الیحه برای تبدیل شدن . اضافه رای یک نماینده دیگر ندارد
  . رای مثبت است 155 حداقل به قانون نيازمند

اکثریت مردم کانادا از اینکه حزب اولترا راست نتوانست پيروز شود 
خوشحالند، چون  پيروزی محافظه کاران ، یک چرخش ارتجاعی را 

رهبران این حزب ، گرچه بطور . در صحنه سياسی کانادا پدید ميآورد
 هاله ای از موزیانه، بسياری از مواضع خود را کتمان نموده و یا در

ابهام نگه ميدارند، اما بدليل وجود گرایشات اولترا راست، مرد 
، ضد پناهنده )ضد حقوق همجنس  گرایان( ساالرانه، هوموفوبيک

گی، و ضد بسياری از دستاوردهای دولت رفاه و سيستم تأمين 
یک ترميدور منفی محسوب ميگردید، بطوریکه .... اجتماعی و 

نيز چند روز پيش از انتخابات ابراز " مورمایکل " فيلمساز معروف
عالقه نموده بود که نمایش فيلم مستند و جنجالی او بنام فارنهایت 

.  در کانادا ، موجبات شکست حزب محافظه کار را فراهم کند11/9
کاندید حزب دمکرات آمریکا برای ( حتی دوهفته پيش، جان کری 

 بود و طی یک نيز به کانادا آمده) انتخابات ریاست جمهوری
سخنرانی در تورنتو، غير مستقيم و تلویحًا ليبرالها و سياست 

  .خارجی آنها را ستوده بود 
الزم به تذکر است که در زمان  شروع جنگ عراق، استفان هارپر 

به شدت موضع " وال استریت جورنال"طی مقاله ای در روزنامه 
 انتقاد قرار دولت ليبرال کانادا برای عدم مشارکت در جنگ رامورد

داده بود و در آن دوره حزب آالنيس، تظاهرات جنگ طلبانه ای را نيز 
حزب محافظه کار اگر چه از . در برابر پارلمان کانادا سازمان داده بود

شدت  آن مواضع بدليل رویت باتالق عراق کاسته است، اما پنهان 
نمی کند که در صورت بقدرت رسيدن، ساليانه یک ميليارد و 

ست ميليون دالر بر بودجه نظامی کشور خواهد افزود و به دوی
جنگ " خواست آمریکا برای مشارکت کانادا در طرح موسوم به 

این حزب در حالی ميخواهد . نيز پاسخ مثبت خواهد داد" ستاره گان
عمدتًا ( بر بودجه نظامی بيفزاید که به شدت خواهان کاهش ماليات

طبيعی ست که این کسری . تاس) ثروتمندان و کمپانيهای بزرگ
حقوق : بودجه از طریق ماالندن بيشتر حقوق پایه ای مردم نظير

، درمان رایگان، مسکن ارزان دولتی )سوسيال(بيکاری، حقوق ولفر
  برای فقرا و خصوصی سازی و حراج بسياری از موسسات دولتی و 
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  ....  نتايج انتخابات          
  
  

دی که به هيچوجه اکثریت مردم ملی تأمين خواهد شد، چرخش تن
  .کانادا ، آنرا تحمل نخواهند نمود

از دیگر مواضع ارتجاعی حزب محافظه کار جدید، ميتوان به موارد زیر 
  :اشاره کرد

مخالفت با حق ازدواج همجنس گرایان و حق سقط جنين برای 
زنان، کاهش ميزان مهاجرت و گرایش دادن بيشتر آن بسوی ورود 

ند و متخصص، کاهش  هر چه بيشتر پذیرش پناهنده مهاجرین ثروتم
گان سياسی، دفاع برخی از اعضای آن به بازگشت حکم اعدام، 
مخالفت با مولتی کالچراليسم و اعطای امتيازات به بوميان، اتخاذ 

که ( یک سياست خارجی متناسب با مواضع آمریکا در خاور ميانه 
فلسطين ، جزئی از چشم پوشی از جنایات اسرائيل بر عليه مردم 

،  دفاع از نظام دو "ارزشهای مسيحی" ، پایبندی به )آن خواهد بود
به معنای خصوصی سازی بخشی از سيستم ( پاره بهداشتی 

" زیر گرفتن توافقنامه ) درمانی کشور نظير آنچه در آمریکا وجود دارد
مربوط به حفظ محيط زیست و کاهش توليد گازهای " ( کيوتو

  ....و)  خطرناک 
البته رهبران این حزب، تمام مواضع فوق الذکر را با همين صراحت 
طرح نمی کردند، چون در آستانه انتخابات از چرخش تند مردم 

مثًال در رابطه با حقوقی چون ازدواج همجنس . واهمه داشتند
" رأی آزاد" گرایان و سقط جنين ، اعالم ميدارند که معتقد به 

ن حزب در موقع طرح مسائل مذکور، هستند یعنی هر نماینده ای
ميتواند رأی شخصی خود را داشته باشد و خود حزب موضع واحد و 

  . الزام آور برای کل فراکسيون ، نخواهد داشت
به همين خاطر برخی نظر سنجی ها، حکایت از آن داشت که 
بخشهایی از مردم، برای ممانعت از پيروزی محافظه کاران، 

و ) ليبرالها(  ائتالفی از راست ميانه خواستار ایجاد یک دولت
رهبر نيو " (جک ليتون" بودند، اما ) پی. دی. ان( سوسيال دمکراتها

 بدرستی در مناظره تلویزیونی خود با دیگر رهبران  NDP)دمکراتها
 اجتماعی و  کنونیاحزاب عمده، خاطر نشان نموده بود که مواضع
 حزب محافظه کار اقتصادی حزب ليبرال تفاوت بنيادی با مواضع

نيز همچون " پی. دی. ان" اما واقعيت این است  که خود . ندارد
همتایان خود در اروپا ، نشان داده که وقتی قدرت را در برخی 
استانهای کانادا نظير بریتيش کلمبيا  بدست گرفته ، بسياری از 
وعده های خود را بفراموشی سپرده و نخست وزیران ایالتی آن 

یگری، رسوایی مالی بدنبال آورده اند که سبب سلب یکی پس از د
اعتماد اکثریت زحمتکش جامعه و قدرت گيری مجدد راستها در آن 

متاسفانه چپ رادیکال نيز در کانادا به . استان ها گردیده است
شدت ضعيف بوده و در بيشتر موارد به زائده نيو دمکرات ها تبدیل 

 500ادا فقط دارای مثال حزب کمونيست در سراسرکان.می شود
البته حزب کمونيست عمدتا در غرب کانادا و حزب . عضو است 
لنينيست عمدتا در شرق کانادا کاندیداهایی معرفی - مارکسيست

به . می کنند که معموًال آرای آنها از چند صد عدد تجاوز نمی کند
همين خاطر پایه توده ای متمایل به چپ ، در هر انتخابات، راهی 

. آرای خود به صندوق نيو دمکراتها و سبزها نمی بينندجز ریختن 
مادام که نيروهای سوسياليست و پيشرو در الک فرقه ای خود 
گرفتارند و نميتوانند از طریق متحد کردن صفوف خود ، گامی برای 
سازماندهی آلترناتيو مستقل خود پيدا کنند ، به نظر نميرسد پایه 

را " انتخاب ميان بد وبدتر " کتيک طبقاتی چپ ، قدرت فرا رفتن از تا
در امریکا سالهاست که تحت همين توجيه ، مردم را . داشته باشد 

ميکنند تا " جمهوریخواهان " و " دمکراتها " ناگزیر از انتخاب ميان    
تسلط انحصارات بر هست و نيست مردم ، عمری جاودانه داشته 

  !باشد 
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  پيام اتحاد چپ کارگری ايران
بمناسبت برگزاری پانزدهمين کنفرانس بين المللی  

  ساليانه بنياد پژوهش های زنان ايران
  
  

در آستانه ی برگزاری کنفرانس بنياد، اتحاد چپ کارگری ايران 
يکبارديگرمراتب خوشحالی و همبستگی اش را با کليه ی فعالين 

ويژه فعالين جنبش زنان کشورمان اعالم جنبش های آزاديخواه، ب
پانزدهمين کنفرانس که امسال برمحور بررسی نقش . می دارد

اجتماعی درروند مدرنيته در ايران سازمانيافته است ، بی ترديد 
جايگاه مهمی در چالش فعلی جنبش کنونی برای بيداری وآگاهی 

زيک ا. فراگير نسبت به نابرابری های جنسی در جامعه مان دارد
قرن پيش که اولين جرقه های روشنگری در ايران زده شد تا به 
امروز، جامعه ما با وجود رشد فزاينده ی شهرنشينی و صنعت 
مدرن، و بربستر ريشه های عميق شريعت مداری و نقش و دخالت 
دستگاه سياسی با قوانين تبعيض گرش، هرروز بيش از پيش در 

سوی . حصور مانده استقيد و بند باور به ارزش های سنتی م
ديگرواقعيت اما اين است که تضاد وتناقضاتی که بر بسترعينی 
اجتماعی وطبقاتی وجود دارد تاثيرات اش را درکشاکش های 
ذهنی جامعه بازتابانده و کشمکش ميان عنصرذهنی مدرن و 
. سنتی را درهمه ی شئون زندگی اجتماعی تداوم بخشيده است 

ن کشور ، بمثابه يک جنبش قائم به ذات، بهمين دليل نيز جنبش زنا
نه جنبشی درخود ، بلکه از پايه های تحولی عمومی برای تحقق 
يکی از اصيل ترين آرمانهای مدرن بشری سده های اخيرجهان 

آرمان تحقق حقوق برابر بين آحاد انسانی بدون تفاوت های : است 
ا چنين است که نسل ها پشت هم، اعم از زن ي.جنسی ونژادی 

مرد، يک پا در سنت و يک پا در مدرنيته درتجربه ی اين چالش 
بهمين سبب نيز روشنفکری ايران برای حل . گريزناپذيرسهيم اند

اين تضادها ناچاربوده است راهکارهای متفاوتی را پيشنهاد وتجربه 
ماحصل غيرقابل انکار اين تالش ها ، هرچند در نمودهايی . نمايد

توجه به موضوعات اساسی . شهود است نطفه ای ، اما بوضوح م
بحث های بنياد پژوهش های زنان طی پانزده کنفرانس شاهد آن 
است که بنياد زنان بمثابه ی يک نهاد فراگير مشغله های جامعه و 

 . ذهن روشنفکری ايران را مسئله ی زنان کشورمی داند
 فرهنگ حاکم بر فعاليت بنياد، عناصری قوی از مدرنيته را در بين

صفوف زنان مبارز نهادی کرده و فعاليت مستمرش نشان از 
گفتگوی آزادانه وپايبندی به . استحکام بنيه ی دستاوردهايش دارد

پلوراليسم وايجاد روحيه ی مشارکتی وخودسامانی، بيانگر 
استحکام عناصرمدرن و غلبه برعناصربازدارنده ی سنت درحوزه 

ن اجتماعی هايی است که فعالين واقعی جنبش های نوي
چنين دستاوردی بيش از هر چيز نشان از رشد . دخالتگرش هستند

آگاهی و بينش فعالين بنياد دارد که احترام به حقوق فردی را هر 
. روز بيش از گذشته تعمق بخشيده اند و در غنای آن کوشيده اند

همه اين ها به رشد روحيه ی دمکراتيک و انسانگرايی کمک نموده 
نياد پژوهش های زنان را درآتيه ی نهادهای پايه ای است و جايگاه ب

 . مدافع حقوق برابرزنان با مردان ، تثبيت کرده است 
اتحادچپ کارگری ايران ، بعنوان ظرف همکاری گرايشات چپ و 
کارگری و سوسيال فيمينيست که نقطه عزيمتش نقد نابرابری 

ازپايين طبقاتی است و برای سازمانيابی فعالين جنبش های نوين و
تالش می کند ، ضمن همبستگی با زنان و مردان آزاديخواه و 
برابری طلب کشورمان، برای پانزدهمين کنفرانس بين المللی 
ساليانه ی بنياد پژوهش های زنان ايران آرزوی موفقيت دارد و 
فعالين خود را به همراهی و شرکت در تالشهای بنياد برای رشد و 

  .ا می خواندگسترش چا لش های آينده فر
  
  

     اتحاد چپ کارگری ايران              
                       

  2004                           پنج ژوئن 
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  اخبار و گزارشات           
                                

  
  برلين * 

که  هر " بنياد پژوهشهای زنان ایران " پانزدهمين کنفرانس ساالنه 
 4 تا 2 یک کشور برگزار ميشود ، امسال طی روزهای ساله در

نقش : " تم اصلی کنفرانس امسال . ژوئيه در برلين آلمان برپا شد 
  .بود" اجتماعی جنسيت در روند مدرنيته در ایران 

سخنران اول ، خانم . در روز اول کنفرانس ، دو سخنرانی انجام شد 
. ن آلمان صحبت کرد بود که پيرامون جنبش زنا" کریستينا تورمر" 

بود که در مورد موقعيت کنونی " نازیک احمد " سخنران دوم ، خانم 
چند برنامه  هنری نيز اجرا در همين روز . زنان در عراق سخن گفت 

" رقص ماندانا  علوی کيا از اتریش ، فيلم کوتاه : شد که شامل 
" جم آرمان ن" ساخته ) در مورد زنده یاد زهرا کاظمی " ( بازگشت 

ساخته ميترا فراهانی از فرانسه  " زهره و منوچهر " از آلمان ، فيلم 
در بخشی از برنامه نيز از . و برپایی نمایشگاه عکس و نقاشی بود 

  .تجليل شد ) مورخ معاصر ( خانم هما ناطق 
در روز دوم کنفرانس ، ابتدا پيام بنياد توسط خانم گلناز امين از 

  :ند سخنرانی به شرح زیر انجام شد قرائت شد و سپس چامریکا 
نقش جنسيت در روند " خانم فروغ نيری تميمی از هلند پيرامون  -1

فمينيسم "  خانم ژانت باور از امریکا پيرامون -2"  مدرنيته در ایران 
 خانم رویا طلوعی از ایران -3..." لهجه دار شده و سو برداشتها 

 خانم سوسن رخش از -4 ..." مدرنيته در ایران و رویکردها" پيرامون 
در "  .  و نزاع بين مذهب و مدرنيته جنبش زنان" نروژ پيرامون 

همين روز چند برنامه هنری نيز توسط هنرمندان ایرانی و آلمانی 
  .اجرا شد

" در روز آخر کنفرانس نيز خانم نسترن موسوی از ایران ، پيرامون 
سخنرانی نمود ، ." ..بازتاب مناسبات جنسيتی در ادبيات داستانی 

زنان ، فردیت و " سپس خانم شهال شفيق از فرانسه در مورد 
  .صحبت نمود " تحول مدرن 

آنگاه ميز گرد نسل دوم با حضور آتوسا ، مهرنوش ، آزاده ، نارین ، 
پایان بخش برنامه های کنفرانس نيز ، . شفق و رها  برگزار گردید  

  .ر بود ارائه جمعبندی و سپس برپایی جشن و سو
  ونکوور * 

 تير و اولين سالگرد قتل زهرا 18مين سالروز  قيام ج پنسبتابه من
 7تظاهرات و ميتينگی در روز )   کانادایی –خبرنگار ایرانی ( کاظمی 

جوالی در خيابانهای مرکزی این شهر برگزار ميشود که در آن 
نماینده اسبق سازمان ملل در امور حقوق بشر ( موریس کاپيتورن 

و )  زندانی سياسی –دختر سيامک پورزند ( ليلی پورزند )  یران ا
سخنرانی ) دانشجوی همرزم احمد باطبی ( بهمن کلباسی 

این مراسم شامل برنامه هنری ، قرائت پيام . خواهند نمود 
  .برگزارکنندگان و قطعنامه پایانی راهپيمایی نيز خواهد بود 

  : رعهده دارندسازماندهی این مراسم را  نهادهای زیر ب
 حزب دمکرات – اتحاد فدائيان خلق –سازمان ایرانيان غرب کانادا 

جمعی از فعالين مستقل  – حزب توده – راه کارگر –کردستان ایران 
  ) فرهاد صوفی ( و  نماینده عفو بين الملل در ونکوور 

  
   پاريس* 

به همت انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيده تی ایران در 
ه ، قرار است به مناسبت سالگرد هيجده تير و با هدف فرانس

حمایت از دانشجویان و مبارزین زندانی ، تظاهراتی در  ساعت 
پاریس برگزار  "  اودئون" ژوئيه در ميدان 8هشت عصر پنجشنبه 

  . شود 
  
  استکهلم * 

 5به دعوت کميته دفاع از دانشجویان ایران ، مراسمی در  ساعت 
 ژوئيه در استکهلم برگزار ميشود که در آن 9عه بعد از ظهر روز جم

)  تير در ایران 18از سازماندهندگان خيزش (  جری نژاد اغالمرضا مه
. سخنرانی خواهند نمود )  استاد دانشگاه ( مهرداد درویش پور و 

در این مراسم ، نمایندگان احزاب پارلمانی سوئد نيز حضور خواهند 

( با همکاری آقای منصور تهرانی بعالوه برنامه موزیک نيز . داشت 
  .به اجرا درخواهد آمد " ) ای یار دبستانی " سراینده سرود معروف 

  
  گوتنبرگ * 

 به همت کانون دفاع از آزادی بيان در ایران ، سمينار دو روزه ای در 
 در  عصر6 صبح تا 11 از ساعت  جوالی3 یکشنبه و جوالی  2شنبه 

 از آن گراميداشت سالگرد گوتنبرگ سوئد برگزار شد که هدف
در این .  تير و بحث پيرامون مسائل ایران و جنبش بود 18خيزش 

 حزب و نهاد  از جمله  راه کارگر ، کومه له ، 11سمينار  نمایندگان 
حزب کمونيست کارگری ، حزب مشروطه ، حزب توده ، جبهه ملی 

سخنرانی نموده و  نقطه نظرات گرایش سياسی خود را ...  و 
  .ریح نمودند تش

   
  مونتريال * 

در آستانه اولين سالگرد مرگ زهرا کاظمی که تابستان گذشته در 
زندان اوين به قتل رسيد، قرار است روز نهم جوالی مراسم يادبودی 

بنياد زهرا کاظمی که . برای بزرگداشت وی در مونترآل برگزار شود
مي، تنها همزمان با اولين سالگرد مرگ وی به ابتکار استفان هاش

ه پسر زهرا کاظمی در مونترآل آغاز به کار خواهد کرد، در بياني
برای : اعالم کرد" می آوردم ،من به ياد"مطبوعاتی زير عنوان 

گرامی داشتن ياد و خاطره زهرا کاظمی و هنر او مراسم ويژه ای 
شهرزاد ارشدي، . در روز نه جوالی در مونترآل برگزار خواهد شد

انی مقيم مونترآل و مدير برگزاری مراسم عکاس و نقاش اير
بزرگداشت زهرا کاظمي، در مصاحبه با راديوفردا می گويد که اين 
برنامه در دانشگاه کنکورديا اجرا خواهد شد و هنرمندان زيادی در 

وی می گويد که کار اين بنياد اين خواهد . آن شرکت خواهند داشت
مساز را بر اساس بود که هر سال يک عکاس، خبرنگار و يک فيل

پروژه های ارائه شده انتخاب کند و بودجه ای را در اختيار اينها 
  . بگذارد که بتوانند پروژه شان را انجام دهند

  
  تهران * 

 تعدادى از اعضاى انجمن اسالمى دانشجويان ،ايسنابه گزارش 
شنبه براى آسب  دانشگاه تهران و علوم پزشكى تهران صبح پنج

 تير به استاندارى تهران 18ى تجمع به مناسبت مجوز جهت برگزار
" سعيد رباطى"دبير تشكيالت و " حسين باقرى. "مراجعه آردند

 انجمن با حضور در استانداري،  ایندبير سياسى و چند عضو ديگر
معاون مدير آل سياسى " فيضى"درخواست رسمى خود را به 

 . انتظامى استاندارى تهران ارائه آردند
 عدم صدور مجوز براى تجمع ،وگو با اعضاى انجمن  فيضى در گفت

ى آلى دانست و گفت آه  در مقابل سردر دانشگاه تهران را يك ايده
هنوز در اين باره تصميم مشخصى گرفته نشده است و بايد ضمن 

سعيد . "هاى الزم صورت گيرد اظهارنظر آارشناسان، هماهنگي
 استاندارى قرار است: ، دبير سياسى اين انجمن گفت"رباطى

وى از وجود . جواب قطعى خود را صبح روز شنبه به ما ابالغ آند
هاى بعدى انجمن اسالمى دانشگاه تهران خبر  راهكارها و اولويت

هاى  برنامه،در صورت صادر نشدن مجوز براى اين تجمع : داد و گفت
 . دکرجايگزين بعدى خود را طرح خواهيم 

ت انجمن اسالمى دانشگاه ، دبير تشكيال"حسين باقرى"چنين  هم
ى  تهران، با بيان اين آه دانشگاه تهران و دانشجويان آن در فاجعه

درخواست ما از : اند گفت هاى آن شده  تير ماه متحمل هزينه18
مسووالن استاندارى تهران اين است آه موافقت خود را اعالم 
، آنند، چون اگر دانشجويان دانشگاه تهران متولى اين امر نباشند

 . خارج از دانشگاه، متولى اين امر خواهد شد
، عضو شوراى مرآزى انجمن اسالمى دانشگاه تهران، "رضا زمانى"

تر شود،  نيز به ايسنا گفت آه نبايد بگذاريم آه اين مساله آهنه
ى دانشجويان  جنبش دانشجويى به دنبال احقاق حق ضايع شده

  . است
بهه متحد دانشجویی و الزم به تذکر است که هفته گذشته نيز ج

با انتشار فراخوانی در )  جریان آقای طبرزدی (  جبهه دمکراتيک 
 تير را در 18سطح رسانه های اینترنتی ، زمان و مکان تظاهرات 

 .شهرهای تهران ، مشهد و اصفهان اعالم داشته بود 
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