
  !جنبش دانشجوئی درجستجوی گفتمان جديد  
  

  t.roozbeh@freenet.de   تقی روزبه      
                                           

جنبش دانش جوئی همان گونه که دربرخی بيانيه ها ومقاالت و 
 شده است، درپی مصاحبه های فعالين جنبش دانش جوئی ابراز

  .شکست گفتمان اصالح طلبی درجستجوی گفتمان جديدی است
بی ترديد، گفتمان جديد بدون نقد همه جانبه و ريشه ای گفتمان 
. شکست خورده ونقد نسبت جنبش دانش جوئی با آن ناممکن است

بنياد نقد فوق را می توان در دومحور، شکست انديشه تحقق واليت 
پروژه اصالح طلبی ازتکيه برمردم و مشروط ازيکسو و گسست 

. جنبش های اجتماعی و مطالبات آن ها ازسوی ديگرجستجوکرد
درنقد عملکرد جنبش دانش جوئی می توان دريک کالم به حاکميت 

 .دراين جنبش و بازی دربساط باالئی ها اشاره کرد" نگاه به باال"
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  زنانگوشه هايی از کنفرانس بنياد پژوهشهای  

  
    الله حسين پور                  

  
پانزدهمين کنفرانس بين المللی ساليانه بنياد پژوهش های 

تشکيل  نفر در شهر برلين 500زنان ایران با شرکت بيش از 
فضایی دوستانه و مهربان با سازماندهی ای تميز و . شد

فضایی پر از . کم و بيش بی نقص بر کنفرانس حاکم بود
هر جا می رفتی نگاهی مهربان بر توبود، نه تنها . صميميت

. بعد از خستگی ها و بی خوابی ها. روز اول، حتی روز آخر
مراه اگر کاری داشتی، به هرکس رجوع می کردی، با تو ه

همين تنها، . از پاس دادن تو به این و آن خبری نبود. بود
نشان از هدر نرفتن این .  ساله داشت15نشان از بلوغی 
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   !ای اشغالگران باتالق  بی انته ،عراق      
  

     جمشيد پدرام                          
  

انگليس برای آرام کردن اوضاع در  و رهبران امریکا سناریوهای مکرر
در    خودهاستقرار مهره های دست نشانده ودست پرورد عراق و

پی داشته  نتوانسته است پيروزی ملموسی در هنوز اآنج
ق،   دستگيری اشغال اوليه عراق، پيروزی بر ارتش عرا.باشد

  به خدمت گرفتن پاره مقامات امنيتی و بسياری از امرای ارتش و
به رگبار بستن  و ایی ازآنها، بمباران مکرر شهرها ، خانه گردی ها

شهروندان  به بهانه مشکوک بودن نيز نه تنها کمکی به جلوگيری 
گيری اهداف  بلکه آنها رادر پيهاز حمالت  مردم به اشغالگران نکرد
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  مرگ دختران نوجوان بر اثر سقط جنين
  

    مهرانگيز ميناخانی              دیدگاه           
  

 سال بر 16ز مرگ دختران زیر  ا تير خبر9خبرگزاری ایسنا 
از هر ده دختر زیر شانزده سال . اثر سقط جنين می دهد 

  .قط جنين می کند یکی بر اثر سقط جنين می ميرد که س
  سالهاست که گوشمان از خبر خرید  و فروش دختران و 

هيچوقت نمی توان .زنان جوان ایرانی پر شده است 
مطبوعات را ورق زد و خبری از کشف یک باند قاچاق یا یک 

دختران ایرانی در فجيره همچون .باند فحشا در آن ندید 
ده و فروخته شدند ، فاجعه ای که آب را بردگان به صف ش

  .از آب تکان نداد 
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    ......جنبش دانشجوئی
  
  

نقد فوق است برپايه 
که مقوالت  کليدی 
گفتمان جديد هويت 
پيداکرده و شفاف می 

درنقد شکست . گردند
جنبش اصالح طلبی 
نبايد تنها به نقد 

. کرد سی آن اکتفاسيا
اين نقد بايد هم زمان درهرسه بعد سياسی، اقتصادی و اجتماعی 

واکنش مردم به روند موسوم به  تؤسعه باصطالح . صورت گيرد
تحريم  شوراهای اسالمی شهر وروستا . سياسی بسيار روشن است

 درصد 70وبويژه تحريم انتخابات هفتم درکالن شهرها توسط 
اما نقد اين . ديدگان کسی پوشيده بماندشهروندان نمی تواند از

. گفتمان درعرصه های اقتصادی و اجتماعی غالبا مغفول می ماند
محمدخاتمی اخيرا درسخنانی موفقيت عرصه اقتصادی را بيش از 
عرصه سياسی دانسته و ازسوی دستياران وی با مباهات گفته می 

باصطالح اندازه ده سال دورا ن قبلی ه  ب82شود که تنها درطی سال 
اما آيا اين باصطالح تؤسعه . خصوصی سازی صورت گرفته است

اقتصادی و خصوصی سازی بجز افزايش تصاعدی بيکاری و خانه 
خرابی ميليون ها تن، حذف خدمات و تأمين های اجتماعی، گسترش 
تصاعدی فساد و غارت و حتی تقويت و تحکيم مواضع مافيای 

موسوم به اقتدارگرايان اقتصادی و باندهای تحت کنترل جناح 
واکنش مردم و انبوه  که به نظر و حاصلی داشته است؟ تا آن جا

زحمتکشان نسبت به اين روند مربوط می شود آنان به عريان ترين 
که ازديد هيچ کس نمی –وجهی ازطريق اعتراضات پردامنه ومداوم

  ارزيابی و واکنش خود را نسبت به روند فوق -تواند پنها ن بماند
گسترش قاطبه کارگران و معلمان و ه اعتراضات روب.  داده اندنشان

ازجمله داليل صحت ادعای ...پرستاران وحتی خود دانش جويان 
دربعد اجتماعی درطی ساليان اخير تشديد ستم و آپارتايد . فوق است

جارت و داد وستد جنسی، افزايش جنسی و گسترش بی سابقه ت
تياد، رويکرد گسترده به  فروش سابقه کودکان خيابانی و دامنه اعبي

اعضاء و جوارح اندام خود برای گذران زندگی و باألخره تشديد 
 مذهبی براقليت ها ی قومی اززمره نشانه های وخامت -ستم ملی

  . روزافزون وضعيت اجتماعی است
بنابراين در گفتمان جديد درکنارمقوالتی چون جمهوريت، درخواست   

طرح آزادی الزم است      ين ازدولت و  حکومت عرفی مبتنی برجدائی د    
ت داده       دازه اهمي ان ان ه هم ز ب اعی ني ادی و اجتم ات اقتص برمطالب

بدون طرح مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم، سخن گفتن از          . شود
وده و                ه ب نقد گفتمان شکست خورده هنوز يک نقد نيم بند ويک جانب

ا آن  د ب اعی و پيون ای اجتم نش ه ق بسيج جب وان ازطري ا، نمی ت  ه
ل              مقوالت معطوف به دمکراسی و آزادی را ازفضا های باصطالح گ
می     ای رس زاب و گروه دوده  اح ان  و مح ان نخبگ ه ای و ازمي خان
  . موجود درعرصه سياست به متن جامعه و بسوی اعماق سوق داد

در برخورد با ضرورت يک نقد همه جانبه نسبت به گفتمان شکست             
بش دانش ان صفوف جن ا شاهد حضور سه خورده، درمي  جوئی م

ان آزادی و   و ليبراليستی و گفتم ان نئ ان واليت مشروط ، گفتم گفتم
تيم  اعی هس ری اجتم ت   . براب اهد فعالي ا ش ه م ه اصالح طلبان در وج

کسانی هستيم که هم چنا ن تالش می کنند تا با استفاده ازسنگرهائی             
ار             وپود که دراختياردارند جنبش دانش جويی را در چنبره گذشته و ت

د ذهبی نگهدارن ام م ر انجمن اسالمی . يک نظ اکم ب ای ح سياست ه
الش      ن ت ته ای از اي ه برجس کی نمون وم پزش ران و عل گاه ته دانش

مارمی رود   ه ش ه ب ای مذبوحان ب   . ه ه مطال اهی ب ا نگ رهتنه  منتش
ه مناسبت    ن ب ن انجم ه اي ز بياني اد وني ن نه ر18درنشست اي ه -تي ک

ان از مواضع         د و        " ر معظم سخن    رهب "درآن هم چن ان می آي ه مي ب
  نشان می   -نسبت به اپوزيسيون خارج خط و نشان کشيده می شود     

رده است          . دهد که بقايای واپسگرائی تا چه جد دروجود آنان ريشه ک
وئی       ش ج ای دان ته ه ازماندهی هس رای س ارکت ب ه مش الش جبه ت
ات دانش جوئی و سمت و             دردانشگاه های مختلف برای کنترل حرک

انون اساسی   " تفسير دمکراتيک"ادن به آن درچهارچوب سو د  از ق
ه نمايش می               گوشه ديگری ازاين گونه تالش های واپسگرايانه را ب

ذارد وز    . گ رای دادن مج م ب ا از رژي کل ه ه  تش ن گون درخواست اي
د             18جهت برگزاری مراسم     تيرو به انتظار آن نشستن نشان می ده

اکم ب ان از روح ح دازه آن ا چه ان ه ت ه ک د ک ای دوره جدي رمختصه ه
. مبارزات فراقانونی از جمله يافته های مسلم آن است بيگانه هستند           

ان سوم همسو                م باگفتم گفتمان دوم گرچه در مبارزه عليه کليت رژي
ط         ی  را فق الح طلب ورده  اص ت خ ان شکس د گفتم ا نق ت ام اس

د ی کن ال م ی دنب دوده سياس ت . درمح ه کلي بت ب ادی نس ا انتق آنه
  .های تباه کننده اقتصادی و اجتماعی اصالح طلبان ندارندسياست 

ری                  دافعان آزادی و براب ی م و باألخره بايد به گفتمان طيف سوم يعن
اجتماعی اشاره کرد که برپايه نقد همه جانبه گفتمان شکست خورده           
رجنبش      ، با تأکيد برپيوند جدانشدنی انديشه آزادی و برابری، تکيه ب

ان و            های اجتماعی و شفاف       ات و تقويت همبستگی آن سازی مطالب
د         ترش ض ه گس انی  روب نش جه ا جب وئی ب ش ج بش دان د جن پيون

  . سرمايه داری  قراردارد
اعی و مطرح شدن           اين گرايش  گرچه بدليل نضج جنبش های اجتم
همزمان و ترکيبی مطالبات سياسی و اقتصادی و اجتماعی و باتوجه           

 مذهبی درسطح -ی و قومیبه شکاف های روزافزون طبقاتی و جنس  
ی از دانش   ت بزرگ اتی اکثري تگاه طبق دليل خاس ين ب م چن ه وه جامع
وبی   ای خ ه ه ام دوران دانشگاه  زمين ره پس ازاتم ق تي ان واف جوي
ه                 دايش جوان ون شاهد پي برای رشد و بالندگی دارد، وحتی از هم اکن
ارگران              های اميدبخشی چون اعالم حمايت و همبستگی گروهی از ک

جی و  بيکارشده و يا پرستاران با جنبش دانش جوئی هستيم،                اخرا
اما هنوز تا فرادستی گفتمان اين گرايش درسطح جنبش دانش جوئی          

  .فاصله داريم
رون ازحاکميت تالش وسيعی را                  ان درون وبي هم اکنون اصالح طلب
م چون تسمه   وئی را ه نش دانش ج ارديگر جنب ا ب د ت ه ان بکارگرفت

ون محلل    ا چ ه و ي ب     نقال ار درقال ن ب ود و اي داف خ دمت اه ی درخ
ائتالف های احزاب و نيروهای اصالح طلب شکست خورده و يانيمه           

د  ورده دربياورن ت خ ود از   . شکس ه خ ت آزادی ک ه نهض ان ک چن
ام    ت پي وده و هس ومتی  ب ان حک الح طلب اقرص اص ان پروپ حامي

ارکت،   ه مش د و جبه ی ده ان دانشجويی م رضوی را تأسيس پارلم
ارديگر جنبش        وا رد دستگاه رهبری تحکيم وحدت می کند، تا شايد ب

ا درخدمت          دانش جويی را با مشغول کردن به بازی دربساط باالئی ه
ارگيرد ود بک داف خ ه  . اه دواربود ک وان امي ی ت ا ازسوی ديگر م ام

د ريشه ای              جنبش دانش جوئی عليرغم کشاکش فوق درپی تعميق نق
ا و احزاب           و همه جانبه ازگذشته، با عبور        از بازی در بساط  نيروه

م بستگی               موجود، پيوند با اعماق و جنبش های اجتماعی وتقويت ه
ه تالش                  ای هرگون آن ها با يکديگر را بعنوان خط راهنمای خود منب

  . دردوره جديد قرار دهد
             

   83 فير 18      
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   ......گوشه هايی از کنفرانس
  

  
  

  
  

مهاجر که در کشورهای مختلف دنيا در ميان انبوه زنان ایرانی 
زندگی می کردند، زنان و دخترانی نيز از ایران در کنفرانس شرکت 

اما هر چند تا بودند، اميد که به رابطه ای . آمار ندارم. کرده بودند
  . فعال و مؤثر تبدیل گردد

تعداد انگشت شماری مرد به چشم می خورد که خود از عدم 
  .ایی توسط مردان حکایت می کردجدی گرفتن چنين کنفرانس ه

، خانم تورمررور با وجودی که یکی از سخنرانان کنفرانس 
فمينيست فعال و مدافع حقوق بشر در آلمان بود که در باره جنبش 
زنان آلمان از گذشته تا کنون صحبت می کرد و مشکالت و گره گاه 
های این جنبش را در شرایط کنونی بر می شمرد، تعداد بسيار 

  .ی خارجی در کنفرانس شرکت کرده بودندکم
ان افغانی و کردهای عراقی و غيره نيز آنطور که ن ز،از زنان فارسی

  .از استثنائات باید گذشت. باید و شاید اثری نبود
 که عضو حزب کمونيست عراق  و یکی از بنيان گذاران نازیک احمد

ارسی فسازمان مستقل زنان در کردستان عراق است، به زبان 
هرچند که برخالف تيتر سخنرانی که . سخنرانی خود را ایراد نمود

بررسی موقعيت زنان در عراق کنونی بود، اساسا و بطور کل به 
بررسی وضعيت سياسی عراق بعد از بمباران آمریکا پرداخت و 

این امر به درستی از جانب . کمتر به جنبش زنان در عراق توجه کرد
  .د نقد قرار گرفتبرخی شرکت کنندگان مور

. باید گفت که چنين نقدی در مورد اکثر سخنرانان صادق بود
تيترهای اعالم شده و سخنرانی های ارائه شده  گاها هم خوانی 

، پزشک و فعال زنان در رویا طلوعیبرای مثال، خانم . نداشتند
کردستان، که قرار بود مدرنيته در ایران و مسئله زن را مورد بررسی 

، اساسا به بررسی جنبش زنان کرد پرداخت و گفت که قرار دهد
ایران در پروسه گذار از سنت به مدرنيته است بدون اینکه زمينه 

وی که خود را برای . های فرهنگی و سياسی آن آماده باشد
شرکت در مجلس ششم کاندید کرده و رد صالحيت شده بود، 

بش اعالم نمود که شرایط مناسب برای تند روی نيست و جن
او با ارائه آمار و ارقام از . اصالحات هنوز به پایان نرسيده است

جنبش زنان کرد، به تحسين پيشرفت زنان کرد در کردستان 
  .پرداخت

، جامعه شناس نيز که قرار بود جنبش زنان سوسن رخشخانم 
متأثر از نزاع بين مدرنيسم و مذهب را به تحليل کشد، اساسا به 

و کشور مصر و ایران که از جمله کارهای مقایسه جنبش زنان در د
وی که همچنان مجذوب سفر اخير . تحقيقاتی وی بود، پرداخت

خود، بعد از سال ها، به ایران بود، بعد از مصاحبه ها و گفتگوهایی 
که با برخی زنان از جمله الهه کوالیی و امثالهم داشت، با خوش 

 های زنان در بينی معتقد بود که جنبش زنان ایران رهبری جنبش
 ساله آینده مدارج 10خاورميانه را در دستان خود دارد و بی تردید در 

  .باالیی را طی خواهد کرد
او .  نياز به تأکيد ویژه دارد نسترن موسویاینجا اما کار خوب خانم

به تحليل و بررسی بازتاب مناسبات جنسی در ادبيات داستانی 
 زنانی متفاوت با پرداخت و گفت که پروسه مدرنيته خود به

او پروسه رشد جنبش زنان را در . چهارچوب های گذشته نياز دارد
ادبيات داستانی در سه دوره بررسی کرد و دوره کنونی را دوره 

او تأکيد داشت زن در داستان هایی . هویت یابی زنان اعالم نمود
که اکنون نوشته می شود، اساسا به قشر معينی تعلق دارد و 

 به زنان روستانی، طبقه کارگر و یا زنانی که در مسائل مربوط
. مهاجرت بسر می برند، کمتر در داستان ها به چشم می خورد

این امر به دليل شرایط بسيار دشواری ست که هم اکنون 
آن ها مجبورند شبانه روز برای . نویسندگان ما در آن بسر می برند

ر آن از زمان اندکی امرار معاش خود و خانواده خود کار کنند و درکنا
وی ادامه داد . که باقی می ماند استفاده کرده و داستان بنویسند

در چنين شرایطی مسلما انتظار زیادی نمی توان از نویسندگان 
آنان برای آنکه بتوانند داستانی را بپرورانند، می بایست در . داشت

 محيط مربوطه زندگی کرده و با ویژگی های آن آشنا شوند و انجام
چنين کاری نياز به بودجه و حمایت دارد، در حاليکه نویسندگان ما 
در حال حاضر  برخا از توان چاپ و توزیع داستان های خود نيز 

  .ناتوانند
او با نگاهی دیگر به .  نيز قابل ذکر استشهال شفيقکار ارزنده 

او از . فروغ و شعرهای او، زن را بمثابه یک هویت فردی بررسی کرد
خود را بازیابد و دگم و تعصب " من"ری می گيرد تا زن بتواند فروغ یا

حيف که خانم شفيق . را به کناری نهد و اصل خود را بازشناسد
زمان را نادیده گرفت و بسيار زیاد و سریع خواند و مسلما این 

  .اشکال باعث عدم تمرکز شنوندگان شد
از نسل دوم کنفرانس بنا بر سنت دیرینه خود این بار نيز ميز گردی 

آنها چه پرصفا داستان زندگانی خود نوشتند و چه با . سازمان داد
در ایران، در مهاجرت، . احساس گوشه های خاطرات خود بازخواندند
چه دقيق کنایه ها را . در برخورد با مردم، با پدر و مادر و با فاميل

بازیافتند و با چه اعتماد به نفسی بر هویت خود که حاال دیگر هم 
آنجا . ایرانی بودند و هم شکل گرفته در کشور مهاجر، پای فشردند

که آزاده ترجيح داد تم قانون روسری در برخی کشورهای اروپایی را 
 ساله 23اما آزاده . محور کند، برخی به ناحق تحملشان طاق شد

  !جای بس اميدواری ست. چه زیبا به دفاع از دمکراسی برخاست
 و با بيان هما ناطقرائت زندگی نامه خانم کنفرانس در روز اول با ق

با اینکه قدردانی از هما . خاطراتی از او به قدردانی از وی پرداخت
ناطق زمان طوالنی ای از کنفرانس را به خود اختصاص داد، اما 
شنيدن خاطرات دوران بعد از انقالب و حوادثی که در آن روزها 

ر ي نيز بر مواضع آخولی جا داشت نقدی. گذشت، خاطره انگيز بود
. خانم ناطق که مهر بطالن بر مواضع قدیمش زده است، می شد

  .جای این نقد در صحبت های سخنرانان خالی بود
اما نگين درخشنده در طول کنفرانس، همانا برنامه های هنری آن 

 با تم بکارت، که ميترا فراهانیفيلم زهره و منوچهر ساخته . بود
بعد . ستند و سمبوليک، ارزش دیدن داشتآميخته ای بود از فيلم م

انگار باری . از پایان فيلم احساس می کردی، گفتنی ها گفته شد
. از روی دوشت برداشته شد و وظيفه ای نو بر دوشت گذاشته شد

احساس می کردی، حال می توان آغاز کرد، حال باید این مهم را 
  .به انجام رساند
هام از رقص های هندی،   با الشاهرخ مشکين قلمرقص جادویی 

کردی، صوفی و ایرانی به اجراء درآمد و نگاه ها را بر خود ميخکوب 
  .کرد

، زندگی یک زن را در دوره پروانهگروه فتنه با اجرای دکلمه زیبای 
 تا زندگی در مهاجرت بطور طنزآميز و 57های مختلف قبل از انقالب 

 کار موفقی را با مهارتی کم نظير، همراه با صدای دلنشين گلرخ،
 با زیبایی مينياتوری خود، گنجينه ای در دریا دادوراما  .ارائه کرد

حنجره دارد که شنونده را مسحور صدای خود و مفتون اجرای خود 
به قول یک شنونده که شعری برای وی سروده است، اگر . می کند

خواهی بدانی راز دریا، بباید بشنوی آواز دریا، چو بر آواز دریا دل 
  .  پاری، ببينی هر زمان پرواز دریاس
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   .....مرگ دختران نوجوان
  

   
  

 50  در کشوری که در یک زلزله معمولی در هزاره سوم ميالد ، 
هزار کشته می شوند ، بر اثر سهل انگاری قطاری منفجر و صدها 

 گذارد یا تانکر نفت در اتوبان بيش از صد نفر را کشته به جا می
خيابانها و جاده هایش بيشتر از همه جای دنيا .جزغاله می کند 
سقط جنين چه خبر مرگ دختران نوجوان بر اثر . کشته می دهد 

  !؟کسی را تکان می دهد 
  جان آدمی در این آب و خاک بی ارزش تر از ماسه های بيابان 

غيرت و . بر سر مردم ما چه آمده است بيندیشيم. شده است 
به جز اقليتی دانشجو که . غرور و هویت مردم ما کجا رفته است 

گاو پيشانی سفيد دانشگاهها شده اند که آنها هم یا در زندان ها 
اسيرند یا در دادگاههای رنگارنگ  سرگردان هستند ، اکثریت مردم 

 دارند ؟ نمی توان آیا غمی از رنج مردم و محروم و درمانده به دل
البته یک کمی ، ولی نه آنقدر که زندگی روزمره شان . گفت که نه 

آکثریت مردم می توانند برای اعتراض با . از مسير عادی خارج شود 
اتومبيلهایشان در خيابان بوق بزنند ولی اگر این بوق زدن هم هزینه 

اتيناژ نگاه اش باال برود ، برميگردند خانه ، مينشينند پای ماهواره پ
  .می کنند و با تلویزیونهای لوس آنجلسی سرگرم می شوند 

معلمها، پرستارها ، کارگران کارخانه ها تجمع می کنند و به حق ، 
ولی هر کس سنگ خود .حقوق معوقه خویش را مطالبه می کنند 

را به سينه می زند، کمی که امتياز گرفت و قسمتی از حقوقش 
برای فردا خدا کریم . می گردد خانه که به حساب واریز شد بر 

وقتی مشکالت زیاد شد ، سقره حضرت ابوالفضلی ، آجيل . است 
مشکل گشایی یا نماز امام زمانی مشکل را حل می کند ، مشکل 

  . که حل شد می فهمی که خدا چقدر مهربان است 
 ولی وقتی که مسائل حل نمی شوند و هر روز بدتر از روز گذشته 

قطه ای می رسی که دیگر جزو طبقه نجس جامعه می شود به ن
می شوی ، آدمهایی که خدا نخواسته کمکشان کند ، آدمهایی که 

آنقدر گيج می شوی که فقط باید به . اصأل از اول بدکاره بوده اند 
نان همان روز فکر کنی ، فرزندت را برای پول در آوردن به خيابان 

ات و پاکستان می برای فروش راهی دبی و امار. می فرستی 
  .کنی 

چرا خبر دختران .   چرا؟ چرا؟ فاجعه فجيره کسی را تکان نداد 
. خيابانی که بر اثر سقط جنين می ميرند کسی را تکان نمی دهد 

فقط به اندازه خبری کنار اخبار دیگر ؟  چرا مردم نمی آیند یک روز 
 به خاطر دختران بيچاره و بی پناه ، به خاطر دخترانی که در

پاکستان و امارات بردگی می کنند ، در خيابانها با اتومبيلهایشان 
  .راه پيمایی کنند و بوق بزنند 

         - -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- -- --- -- ---  
معناست که بدین مطالب مندرج در ستون دیدگاه ، :   توجه 

  . نشریه نيست  تائيد همه نکات مطروحه در آن ، لزوما مورد
  

  
  
  
  

 دبير آانون صنفي معلمان دستگير شد       
 
  

, دبير آانون صنفي معلمان و ذاتي, محمود بهشتي
 روز 16سخنگوي سابق آانون صنفي معلمان امروز ساعت 

 . دستگير شدندشنبه بيستم تيرماه جاري
در اين , مسوول دفتر بازنشستگان آموزش وپرورش, معارفي

عصر امروز تعدادي افراد از : خصوص به خبرنگار ايلنا گفت
دادگاه انقالب به منازل آقايان بهشتي و ذاتي با ضبط 

 . وسايل منزل آنها اين دو فرد را دستگير آردند
سايل ارتباطي ها و و  به دنبال اين دستگيري تلفن: وي افزود

 .اين افراد قطع شده است
الزم به تذکر است که آقای بهشتی ، هفته گذشته طی  

گفتگویی ، بر لزوم تداوم اعتراضات معلمان ایران پای فشرده 
 .بود 

  

   *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 
  

     net.radiobarabari.www  
  

  سايت راه کارگر   
  

              net.rahekargar.www       
 

  سايت اتحاد چپ کارگری
                              

com.etehadchap.www    
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   .....عراق باتالق  بی انتها  
  
که صدها ضخمی  درگيریهای پنجشنبه گذشته درشهر باکوبا در

نبه سياه معروف شد، شبنامه به پنجش وکشته به جای گذاشت و
در یکی ازاین شبنامه ها نوشته . های مختلفی  پخش شده بود

امریکا همکاری ميکنند  از گوشت  گوشت  کسانيکه با" شده بود
وبا اعالن محاکمه صدام روزجمعه ." خود امریکایی ها لذیذ تر است
: " دست به تظاهرات زدند وشعار گذشته صدها نفراز طرفداران او

مجاهدین .سر دادند." ن وجان خود ازصدام دفاع می کنيم باخو
سنی نيز  به مناطق مختلط شيعه وسنی رفت وآمد دارندوسعی 

 خانواده آنها رابه درگيریها ،کشتار  شيعيان  ميکنند با
درليست های سياهی که به دست آمده نام دهقانان .بکشانند

صلح طلب غير سياسی دیده ميشود ، سعی بر این است که 
که ممکن است  به جنگ داخلی   آنجا تا و کسی بی طرف نماند

  .دامن زده شود
هرج ومرجی رژیم جمهوری در راه انداختن چنين اغتشاش و

کمک های مالی، نظامی  با کار ننشسته است واسالمی بي
در کربال،  شيعه های دست نشانده خود وتبليغاتی به لشگر بدر و

  .ی دمدنجف ، سامره وکاظمين بر تنور درگيریها م
بوش تغيير کرده  درامریکا ، اما ، وضع به ضرر جرج دبليو

، سی بی  ) A B C(دورانی که کل ملت اخبار ای بی سی.است
راباکنجکاوی دنبال ميکردندسپری ) nbc( ان بی سی  و) cbs(سی

 بينندگان  سی ان ان اخبار آنرا  درصد از26فقط . شده است
دروغ  زون اخبار جنگی رابينندگان تلوی بيش از نيمی از باورميکنندو

این قطبی شدن جامعه تاثير خود را حتی . ارزیابی ميکنند
مثال دیوید بروک . برمعروفترین نظریه پرداران راست گذاشته است

 از ش ا"ماشين جاروجنجال جمهوریخواهان" نویسنده ای که  کتاب 
برای  پرفروش ترین کتابهای ماههای اخير بوده است وخود قبال

آنها فاصله گرفته، در  با اخيرا وقاله می نوشت نشریات راست م
( کتاب خود توضيح داده است که خزینه اندیشه جمهوریخواهان 

را هواداران ثروتمند حزب ) بنياد هریتج ، انستيتو اینترپرایزامریکا 
روزنامه نگاران راست رامورد  و جمهوریخواه  تامين مالی ميکنند

گاران بودند که مایکل مور همين روزنامه ن.مرحمت خود قرار ميدهند
" متنفرین از امریکا " ال فرانکن ، دومخالف اساسی بوش را و

ال فرانکن در کتابهای خودسخن گوی معروف رادیو، آقای . ناميدند
ناميد " دروغگوترین دروغگویان " و " خرفت کبير " را  راش ليم بو

  .        دکر" ایر امریکا " وخود اقدام به تاسيس فرستنده مستقلی بنام 
تلفات  جانی وخسارات مالی امریکا بقدری سنگين است که در 

ا نيز اعتراضات مردمی باال گرفته است وطراحان اصلی کخود امری
مثال . لر، رابه موضع دفاعی افکنده است  بحمله به عراق، بوش و

  To( روزنامه امریکایی تودی پس از همه  پرسی کانال سی ان ان و
Day (  به عراق  فرستادن نيرومردم ،  در صد 54مشخص شد که

یيش از نيمی از آنان جهان راهم اکنون  رایک خطا ارزیابی ميکنندو
  .ناامن تر ميدانند

نميتوان تنها به اشغال آن  مساله حمله به عراق واشغال آنرا
امریکا ميخواهد نظم جدید رادر منطقه . ومقاومت مردم خالصه کرد
 بر .به یغما برد زمينی آنرامنابع عظيم زیر  خاور ميانه مستقر کندو

قابی است که  دول امپریاليستی نقراری دمکراسی در این منطقه 
فراموش نکرده ایم که . ميخواهند خود رادر پشت آن پنهان کنند

امریکاپس ازاستفاده از بنيادگرایان عليه شوروی سابق در 
افغانستان  آنها را کنار گذاشت اما بجای برقراری دمکراسی دست 

ده جدیدی به نام کرزای رابه قدرت رسانيد تاجمهوری اسالمی نشان
کرزای در همان روزهای نخست به  ر قرار کند و دلخواه امریکاراب

طالبان وکمونيست : دستور ارباب خود فعاليت دو گروه را قدغن کرد
  .ها 

برای مااکنون بيش از یک قرن است که مشخص شده است که 
رژیم های دیکتاتور وتماميت خواه چه به دستور امپریاليسم وچه به 

هر نيروی  ضدآزادی ودمکراسی اندو دليل ماهيت ارتجاعی خود
گذاشتن . آزادیخواهی را تحت عنوان کمونيست قلع وقمع ميکنند

 همان سياست های نام کمونيست ها کنار نام طالبان دنباله
  .امپریاليستی قدیم در این منطقه است

ومتحدینش هنوز نتوانسته انددر عراق  این سياست را ، اما ، امریکا
دیگر  و روی کار آوردن مهره های تربيت شده سيا. پياده کنند

ن کردن غدقسی، اعالن نوعی حکومت نظامی ، سازمانهای جاسو
  ا،  سيستانيه آیت اهللاتجمعات ، کوتاه آمدن در مقابل

رژیم جمهوری اسالمی همگی ميتوانند  معامله با امتياز دادن و
 دمکراسی و زمينه همان سياست قدیمی امپریاليستی باشند و با
  .آزادی برای مردم عراق به هيچ وجه خوانایی  ندارند

ناکامی های پی درپی نيروهای ائتالف بخصوص در مناطق شيعه 
 اسالمی جهت برای رژیم جمهوری نشين عراق بهترین فرصت را

 و امریکا  در خارج ازیک سوا معامله ب امتياز گيری و در عراق و نفوذ
  .فراهم کرده است تشدید سرکوب در داخل از دیگر سو

این منطقه   سکوت کشور های غربی در برابر جنایاتی که در
درجریان است همه نيروهای درگير بخصوص رژیم جمهوری اسالمی 

این رژیم .د تقویت کرده استپيشبرد اهداف جنایت کارانه خو در را
باسوء استفاده از احساسات مذهبی مردم عراق ميکوشد بربحران 

اقتصادی که سالهاست گریبانش را گرفته سرپوش  سياسی و
کشورهای  رشد ميارزات آزادیخواهانه در ایران و یبگذارد وجلو

اهداف امپریاليسم در این  پيش برد این اهداف با. سایه را بگيرد هم
بنابراین نه اشغال ، نه عمليات انتحاری ، نه . وانایی داردمنطقه خ

مذهبی دولتی، نه توسل به این یا آن مرتجع  ترورهای فردی یا
 در عراق و منطقه ، نه شادی سلطنت طلبان ازدخالت امریکا

دمکراسی در  يک به استقرار صلح ، استقالل ، آزادی ومنطقه هيچ
یوغ  رهایی از دی واستقالل ، آزا. منطقه کمک نخواهد کرد

 در   با حاکميت مردم به دست خود آنها ميسر است و،م امپریاليس
  .     این راه است که باید به یاری مردم عراق شتافت

  
                               08.07.2004 

  
  
  - -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- --- -- -- --  
  
  

  يان استاد جوانتشييع جنازه اکبر رحمان     
   دانشگاه در جهرم                 

 
در مراسم تشييع جنازه به گزارش سایت پيک ایران ، 

استاد جوان دانشگاه و مهندس , اکبر رحمانيان 
کامپيوتر در جهرم که روز چهارشنبه توسط یک افسر 
وزارت اطالعات به قتل رسيد مردم این شهر بهمراه 

اصفهان و شيراز , تهران دانشجویانی که از شهرهای 
خشم و بيزاری خود را این , به جهرم امده بودند 

. جنایت عوامل رزیم جمهوری اسالمی ابراز کردند
ارگانهای مختلف حکومتی در جهرم شامل نيروهای 

مسير تشييع ، انتظامی و بسيج از صبح , اطالعات 
جنازه و اطراف مزار این استاد جوان را در خاک سفيد 

خانواده , ماموران . اصره و کنترل می کردندجهرم مح
و بستگان اکبر رحمانيان را تهدید کرده بودند که در 
مراسم تشييع جنازه نباید هيچ اعتراضی صورت گيرد 
. در غير ان با عواقب سختی روبرو خواهند شد

گردانندگان اداره اطالعات جهرم در توجيه جنایت خود 
خاطر اماده باش قتل اکبر رحمانيان به "  گفتند 

 تير و بر اثر بی 18نيروهای حکومتی در سالگرد 
این توجيه بيش از ".   احتياطی صورت گرفته است 

پيش خشم مردم و دانشجویان جهرم وسایر شهرها 
، قاتل , بنا به گزارشهای رسيده . را برانگيخته است

فردی به نام یوسفی از مزدوران بدنام و جنایتکار 
 .    ر جهرم استاداره اطالعات د
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   * !در مسلخ عشق جز نکو را نکشند   *    
  

   !شانکارگری ، در سالگرد جانباختن بياد دو رزمنده راه 
  

   نيکو  فشاری علی ا                   
  

حسن افشاری نيکو و : به مناسبت سالگرد جان باختن رفقا
محمد رضا جاللی فر تصميم گرفتم به عنوان برادر حسن 

همرزم محمد رضا،گوشه ای از زندگی نامه این ودوست و 
دو عزیز را برای تمامی رفقا و رزمندگان راه آزادی و 

  .سوسياليسم بازگو نمایم 
 در تهران 1334در سال   حسن افشاری نيکو برادرم  -1

 دیپلم گرفت  و بالفاصله در 1353حسن در . متولد شد 
گاه  در دانش1354کنکور سراسری شرکت کرد و از سال 

مشغول درس شد و از همان زمان با سازمان چریکهای 
 در حال 1356فدایی خلق فعاليت داشت، تا اینکه در سال 

چسباندن اعالميه  درداخل دانشگاه ، به جرم 
 ماه در زندان قصر زندانی 6خرابکاردستگير شد و به مدت 

 فعاالنه در انقالب شرکت 57او پس از آزادی در سال . بود
 بدو تاسيس سازمان راه کارگر به عنوان یکی از داشت و از

مسئولين  فعال سازمان شروع به فعاليت کرد و بخشی از 
وظيفه من . مقاالت و متون نشریه را تهيه و تنظيم می کرد 

تحویل دادن مطالب به رفقای مسئول چاپ و تحویل گرفتن 
  .مطالب آماده شده  از رفقا بود

قای هم سازمانی ازدواج  با یکی از رف1359حسن در سال 
کرد و یکسال بيشتر از زندگی مشترکشان نمی گذشت که 

-10- 20 در تاریخ - به منزل ما ریختند12یک شب ساعت 
 خوب به خاطر دارم که از درب منزل و پشت بام به -1360

ضمنًا قابل توجه است که دو . داخل منزل هجوم آوردند 
ز رفقا ی دیگر هفته قبل از دستگيری حسن به منزل یکی ا

که آن رفيق در منزل نبوده و او موفق شد بعد . ریخته بودند
پدرم با شنيدن . از مدتی که مخفی بود از ایران خارج شود

این موضوع از حسن خواست که او هم مخفی شود تا 
تدارک خارج شدنش از ایران را بدهد ولی حسن قبول نمی 

در طول این . ردکرد و معتقد بود با یست ایستاد و مبارزه ک
دو هفته هر شب منزل ما بحث بود پدر و مادرم ميخواستند 
که حسن از ایران خارج شود ولی او قبول نمی کرد در 
همين حين صدای شخصی آمد که روی پشت بام می رود 
و محکم به کانال کولر برخورد کرد و همان لحظه صدای زنگ 

زیادی پاسدار در به صدا در آمد ظرف کمتر از یکدقيقه تعداد 
با لباس شخصی داخل منزل شدند و حسن را با زیر 

من هم به همراه حسن پائين رفتم . شلواری بردند پائين
اتومبيلی رو به روی درب منزل ایستاده بود که چراغهایش با 
نور  باال روشن بود شخصی از اتومبيل پياده شد و حسن را 

که با تشکيالت کار  بودشناسایی  کرد آن شخص کسی 
می کرد و بعد از دستگيری توبه کرده بود و تعداد زیادی از 
بجه ها را فروخته بود و حتی برای شناسائی به منزل آنها 

حدود یکماه . حسن و همسرش را بردند . نيز می رفت
بدنبال آنها می گشتيم تمام زندانها را رفته بودیم در جواب 

لفنی بدهيد اگر خبری می گفتند اینجا یست ولی شماره ت
بعد از یکماه تلفنی . پيدا کردیم به شما اطالع می دهيم

  . شد که متوجه شدیم حسن در زندان اوین است
ماهی یکبار من، پدر و مادرم را برای مالقات به پارک 
نزدیکی اوین می بردم و بعد از چند ساعتی یک مينی بوس 

د و به داخل می آمد و پدر و مادربچه ها  را سوار می کردن
زندان می بردند و بعد از چند ساعتی آنها را به همان پارک 

جمعًا پدر و مادرم سه مالقات رفتند در . بر می گرداندند
 برای مالقات رفتيم ولی گفتند حسن ممنوع 1361خرداد 

مرتب سر می زدیم ولی با همان .المالقات شده است 
ره تلفن دیگر تا اینکه از ما یک شما. جواب مواجه می شدیم

 ماه در اواخر مرداد ماه به منزل 2بعد از گذشت . خواستند
وقتی به . خاله من زنگ زدند و خبر اعدام حسن را دادند

 روز قبل از 33بهشت زهرا مراجعه کردیم متوجه شدیم 
اینکه به ما اطالع دهند حسن را اعدام کرده بودند و به ما 

يم و مرتب سنگ اجازه نمی دادند که مراسمی برگزار کن
  . قبرش را می شکستند

  6 ردیف 91قطعه     -     61 تير ماه 27:  تاریخ اعدام 
  
 در تبریزمتولد 1351سال  در محمد رضا جاللی فر  رفيق-2

 5رضا در یک خانواده متوسط متولد گردید و در سن .  شد
سالگی به همراه خانواده اش به تهران مهاجرت می کنند و 

ا در تهران شروع می کند و همينطور دوره دوره ابتدایی ر
راهنمایی که در آن زمان با سازمان آشنا می شود و شروع 

 برای تعطيالت 1366که در سال . به خواندن مطالب می کند
به تبریز می رود  و در منزل عمویش مدتی رامی ماند که 
متوجه می شود پسرعمویش یکی از پاسداران سرشناس 

د از مقدار ی بحث و گفتگو رضا از منزل تبریز شده است و بع
خارج می شود و بعد از ساعتی در تبریز دستگير می شود 

 ماه در زندان بود و بعد با ضمانت آزاد می شود و 5که مدت 
 با  او آشنا شدم و 1367به تهران بر ميگردد که من در سال 

هر دو ما در یک واحد کار می کردیم و رضا مسئول پخش و 
یک شب در . شبنامه بود و من به او کمک ميکردمچسباندن 

 برای پخش شبنامه سر قرار حاضر 1369-10- 10تاریخ 
شدیم که هر دو ما را دستگير کردند و رضا دائمًا می گفت 

رضا با سن کمش از درک وفهم . او با من نبوده است 
. بسيار جوان منطقی و با گذشت بود. باالئی برخوردار بود 

ن اوین بردند و همان لحظه ما را از هم جدا ما را به زندا
فقط یک بار چند ماه بعد در بهداری، رضا را دیدم که . کردند

 سال و نيم از زندان 2بسيار ضعيف شده بود و من بعد از 
 اعدام 9/4/1370آزاد شدم که متوجه شدم رضا را در تاریخ 

 سال زندگی کرد و در اوج جوانی 19رضا کًال . کرده اند 
جوانان در این سن و سال . نش را به خاطر اهدافش دادجا

بيشتر دنبال درس یا پول و در آمد هستند ولی رضا به هيچ 
یک از این مسائل فکر نمی کرد و ما که خارج از کشور 
هستيم به خاطر خون پاک تمامی عزیزان و شهدا است که 
به ما پناهندگی می دهند و ما را قبول می کنند اميدوارم 

این مسئله را فراموش نکنيم و به خون پاک این که 
  .جانباختگان حرمت و احترام بگذاریم 

  14 ردیف 72قطعه    -   1370 تير 9:   تاریخ اعدام
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  پيام کميته هماهنگی  کارگران اخراجی 
  بيکاران تهران وحومه  و       

  
 

در شرایطی که اکنون در ان ! کارگران دانشجویان! هموطنان
 سر می بریم وهر روزه به خيل ارتش ذخيره کار وبی به

کاران در مملکت ما افزوده می شود وحتی انانی که در 
کارگاه ها وکارخانه جات مختلف وادارات مشغول به کار 
هستند نيز اميد به تداوم کار خود ندارند وهر لحظه منتظر 
هستند تا با دالیل واهی از کار خود اخراج شده به صفوف 

اران بپيوندند وهيچگونه امنيت شغلی برای شاغالن بی ک
نيز مهيا نيست وهيچ مرجعی نيز برای دادخواهی وپيگيری 
کار این افراد در مملکت وجود ندارد ما بران شدیم که 
تشکلی از خود  کارگران اخراج شده تشکيل وبرای احقاق 

رفقا وعزیزان، تا وقتی ما پراکنده . حقوق خود مبارزه نمایيم
تيم واز حقوق خود بصورت پراکنده دفاع نمایيم راه به هس

تجربه یکصد سال عدالت خواهی این را . جایی نخواهيم برد
به ما می اموزد که تا دست در دست یکدیگر نداشته 
باشيم نه تنها براحتی سرکوب خواهيم شد، بلکه صدای 

  . فریادمان نيز به گوش کسی نخواهد رسيد
ررژیمهای گذشته بلکه در این بيست این تجربه ها نه تنها د

وپنج ساله حکومت جمهوری اسالمی بخوبی مشهود 
دانشجویان تجربه سرکوب خونين هيجدهم تير . وعيان است

کارگران تجربه سرکوب خونين . را فراموش نخواهند کرد
پرستاران واموزگاران نيز . خاتون اباد را فراموش نخواهند نمود

يده که حاصل این تجربيات را به همچنين وحال وقت آن رس
بکار بندیم ودست در دست یکدیگر به مبارزه عليه هرگونه 

دانشجویان ودانش .ظلم وبی عدالتی واخراج برخيزیم 
شما نيز فردای پس از اتمام تحصيل به خيل ارتش ! اموزان

پس بيایيد از هم اکنون دست در . بی کار خواهيد پيوست
داشتن . ن فریاد بر اوریمدست یکدیگر برای احقاق حقوقما

  . .کار از ابتدایی ترین حقوق انسانی ماست
لذا برای تداوم مبارزه وهماهنگ بودن در مبارزه ما بران 
شدیم کميته هماهنگی  تشکيل  و از کارگران اخراجی 
کارخانه ها وکارگاهها ودفتر خانه هاو تمامی کارگران 

یی اعم از وکارمندان مشمول وغيرمشمول بيمه تامين اجتما
خصوصی ودولتی که به هر دليل از کار خود اخراج شده ویا 
در اینده در معرض اخراج قرار دارند وهمچنين خيل ارتش بی 
کار تمامی انانی که پس از رسيدن به سن قانونی کار اعم 
از باسواد یا بی سواد با هر مدرک تحصيلی از دانشجویانم 

 به پایين که به هر با مدارک تحصيلی از اموزش عالی گرفته
دليل پس از طی سالها عمر هنوز قادر به استخدام شدن 
نگردیده وانانی که به اجبار برای معاش خود مجبور به تن 
دادن به کارهایی شده که در واقع از ان به عنوان کار نمی 
شود نام برد وتنها بی کاری پنهان می باشند مانند سيگار 

از تمام این افراد .......... .فروشی ومسافر کشی با موتور و
دعوت بعمل می اوریم که به ما بپيوندند تا به اتفاق برای 

تمامی کارگران چه در . حقوق حقه خود به مبارزه برخيزیم 
کارگاههای کوچک چه بزرگ باید تحت پوشش بيمه تامين 

داشتن کاری با حقوق مناسب که . اجتماعی باشند  
 نفری را تاميين 5خانواده   حداقل بتواند معاش ومسکن یک 

بجای به کار گيری کودکان باید امکان تحصيل رایگان را . کند 
  .برای انان فراهم نمود

کميته هماهنگی تا برقراری عدالت اجتماعی و تحقق شعار 
کار مسکن ازادی به مبارزه خود عليه هرگونه بی عدالتی 

 ادامه خواخد داد ودر این راستا دست تمامی سازمانها
واحزاب رادیکال وانانی که در مبارزه خود در رابطه با منافع 
کارگران اهداف روشنی دارند ومواضع روشنی اتخاذ نموده 
اند را به گرمی می فشارد کميته با توجه به اینکه 
دانشجویان پس از مبارزات پيگير خود با تمامی فرصت 
طلبهای داخل وفرصت طلبان موجود در اپوزوسيون مرزبندی 

موده استقبال وهمراه با انان به استقبال سالگرد هيجدهم ن
تير رفته ودر تمامی مراسمها واعتراضات انان پيگيرانه 

کميته هماهنگی به دانشجویان .شرکت خواهد نمود 
مرزبندی انان را با سلطنت طلبان این سرکوبگران دیروز 
وتمامی فرصت طلبان امروز را تبریک وتهنيت عرض می 

ه هماهنگی از هرگونه اعتراض توسط کارگران کميت.نماید
کارخانجات مختلف حمایت نموده وانان را برای همبستگی 
واعتراضات یکپارچه وهماهنگ با دیگر کارخانه ها وصنایع 

کميته . وتشکل بی کاران واخراج شده ها فرا می خواند
هماهنگی از تمامی حرکات واعتراضات اموزگاران وپرستاران 

واز انان درخواست می نماید که برای عبور از حمایت نموده 
ما . پراکندگی مبارزات خود دست یاری کميته را بفشارند 

برای عبور از پراکندگی باید با دیگر تشکالت ارتباط گرفته 
وهرگونه اعتراض را هماهنگ نمایيم ومطمعنا مبارزات 

چون کميته فعال .متشکل به سر منزل مقصود خواهد رسيد
 مخفی است لذا برای تماس با ما به ادرس تشکلی نيمه

  .پست الکترونيکی زیر مراجعه نمایيد
 اتحاد اتحاد اتحاد

                     مبارزه پيروزی
                 برقرار باد عدالت اجتمایی 

10/4/83  
  کميته هماهنگی کارگران اخراجی وبی کاران تهران وحومه

  
  

com.Komite_kargaran_ekhraji@yahoo     
  
  ---------------------------------------------------  
  

  به دستگيری ده نفر در هيجده تيراعتراف رژيم 
   

مديرآل سياسي انتظامي استانداري تهران با عادي 
 تير، از 18توصيف آردن وضعيت شهر در سالروز 

 در پي ايجاد تحرآات نفر آه 10حدود ري دستگي
 . ، خبر داد  بودنداعتراضی

علي تعالي با اعالم اين خبر به خبرنگار خبرگزاري 
 تير را 18، وضعيت همه نقاط شهر در روز )ايسنا(

وي در عين حال با بيان اين  .آرام و عادي توصيف آرد
پس از : اند، گفت آه دستگير شدگان آزاد نشده

ده براي اين افراد در روز شنبه، وضعيت تشكيل پرون
  .شود ها بررسي مي چگونگي آزادي آن

الزم به تذکر است که برخی سایتهای اینترنتی ، از 
جمله روشنگری ، پيک ایران و دیدگاه ، از برپا شدن 

در تهران ، مشهد و ) بدون شعار ( اجتماعات آرام 
  .اصفهان خبذ دادند 

صادقيه و  ميدان نور ، در تهران ، حوالی پل گيشا ،
ميدان انقالب ، این تجمعات برگزار شد که به دليل 

لباس " حضور سنگين قوای سرکوب و باندهای 
 بدون سر دادن هر گونه شهار انجام شدند " شخصی 
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  اخبار و گزارشات          
  
  

  ) آلمان ( برمن 
  

به برای اعتراض و حمایت از مبارزات دانشجویان و مردم ایران در 
قتل و کشتار آزادیخواهان ، نویسندگان، روشنفکران و هزاران مبارز 

، آزادی همه زندانيان سياسی   و نيز برای.انقالبی و کمونيست
 و کليه 67برای خواست مجازات و محاکمه عاملين و آمرین قتل عام 

کسانی که از بدو قدرت گيری رژیم اسالمی تا کنون به قتل رسيده 
در حمایت و کليه تبعيضات و قوانين نا برابر عليه زنان برای لغو   ،اند

از مبارزات مردم ایران در راستای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی 
و گرامی  ، و بر قراری جامعه ای  آزاد و عاری از ستم و استثمار

 -داشت سالگرد قتل فجيع زهرا کاظمی روزنامه نگار ایرانی
 ، به فراخوان جمعی از فعالين کانادائی و سرکوب دانشجویان مبارز

 آکسيونی در روز شنبه ده جوالی در برابر "برمن"چپ ایرانی مقيم 
   .برگزار شد ) هاپت بان هوف ( درب ایستگاه اصلی قطار  

  

  )انگليس (  لندن
   

ز پنجشنبه هشت جوالی بمناسبت سالگرد خيزش در رو
 تير تظاهراتی در برابر ساختمان سفارت 18دانشجویی و مردمی 

فراخوان این آکسيون .  برگزار شد  در لندن  اسالمیجمهوری
" توسط گروهها و تشکلهای مختلفی صادر شده بود از جمله 

که متشکل از تعدادی " کمپين دفاع از مبارزات مردم ایران 
و فعالين ) از جمله رفقای سازمان ما ( سازمانهای چپ ایرانی 
تظاهرکنندگان با پخش اعالميه ، حمل . مستقل چپ ميباشد 

کارد و سردادن شعار ، حمایت خود را از جنبش دانشجویان ، پال
جوانان و توده های زحمتکش اعالم کردند و سياستهای 
سرکوبگرانه رژیم اسالمی در مقابله با حرکات مردمی را محکوم 

یکی از شعارهای اصلی این حرکت ، خواست آزادی . نمودند 
   .زندانيان سياسی از جمله دانشجویان دربند بود 

  
  )يک بلژ( بروکسل 

  
 جوالی تظاهراتی در بروکسل در برابر شورای ٧در روز چهارشنبه 

 - جمعيت دفاع از جبهه جمهوری و دموکراسی در ايران"اروپا توسط 
 بعد از ظهر با حضور ٢ برگزار شد، اين تظاهرات در ساعت "بلژيک

  ،ايرانيان مقيم بلژيک شروع شد، پيش از تظاهرات از هفته ها قبل
 احزاب، سازمان ها، شخصيت های سياسي، نمايندگان از يکسری

پارلمان و سنای بلژيک، پارلمان اروپا، اساتيد دانشگاه آزاد بروکسل، 
کميته های حقوق بشر بلژيک و وکالی دمکرات بلژيکی و همچنين 
شخصيت هايی از احزاب و تشکل های سياسی دعوت بعمل آمده 

ز به سخنرانی که شخصيت های شرکت کننده در آن رو. بود
سخنگوی "بعد از اعالم برنامه، خانم آنجليکا بی ير    .پرداختند

رسمی حزب سبزهای آلمان در پارلمان اروپا و نيز رئيس فراکسيون 
ايشان .  نمودندبه زبان انگليسی سخنرانی" حزب سبزها در اروپا

امروز ما وارد پنجمين سالگرد حمله نيروهای امنيتی : "گفتند
 جوالی ٨می ايران به دانشجويان دانشگاه تهران در حکومت اسال

از آن .  ميشويم و بدين منظور در اينجا جمع شده ايم١٩٩٩
ما . دانشجويان بعضی هنوز در زندانند و يکنفر نيز کشته شده است
در اينجا جمع شده ايم که همبستگی خودمان را با شهروندان 

دموکراسی، آزادی و ايرانی اعالم کنيم و از خواستهای آنان برای 
  . حقوق بشر حمايت می کنيم
نماينده پارلمان بلژيک از " زوئه ژنوت"بعداز سخنرانی ايشان، خانم 

حزب سبزها پشت تريبون قرار گرفت و سخنان خود را چنين آغاز 
تظاهرات و اعتراضات ايرانيان و جمعيت شما بيانگر اين : "کرد

ق بشر همچنان مثل واقعيت است که وضعيت ايران در عرصه حقو

گذشته باقی مانده است و بصورت روزانه حقوق زنان، جوانان و 
دانشجويان پايمال ميگردد، اروپا بجای توجه به وضعيت حقوق بشر 
. فقط به گسترش روابط اقتصادی و تجاری خود با ايران می انديشد

سياست اروپا امروز در خصوص پناهندگان ايرانی بسيار منفی 
ی از کشورهای اروپائی پناهندگان ايرانی را به زور به در بعض. است

ايران برای اين متقاضيان پناهندگی امن نمی . ايران بازميگردانند
معاون شهردار " ونسان لورکن" در ادامه برنامه، آقای  .باشد

بروکسل و وکيل و مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگان ايرانی به 
تمام گزارشات سازمان عفو بين : "ايشان گفتند. سخنرانی پرداخت

الملل و ديگر ارگان های بين المللی مدافع حقوق بشر بيانگر اين 
امر است که در ايران به مفهوم و مضمون حقوق بشر توجهی 

. حکومت ايران در را به روی خود بسته است. صورت نمی گيرد
ايران در منطقه به عنوان بزرگترين زندان آزاديخواهان و روزنامه 

در ايران تنها يکنفر و آن هم علی خامنه . گاران ايرانی تبديل شدهن
  .ای رهبر حکومت تصميم گيری ميکند

 شعارهائی به زبان ، "جمعيت " بعد از سخنرانی سخنگوی 
  :فارسی و فرانسه توسط تظاهرکنندکان داده شد که از اين قرار بود

  دانشجو دانشجو حمايتت ميکنيم
  اتحاد مبارزه پيروزی

  نشجوی زندانی آزاد بايد گردددا
  زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  اتحاد اتحاد دانشجو اتحاد
   ! جمهوری واقعی آری !جمهوری اسالمی نه

جمهوری اسالمی برکنار بايد گردد، جمهوری مردمی ايجاد بايد 
  گردد

در اين بخش از برنامه خانم مارگريتا سانچز استاد دانشگاه آزاد 
دیگری از مراسم ، دو در بخش . ی پرداختند بروکسل به سخنران

دو متن درخصوص حقوق بشر، حقوق ،" جمعيت " نفر از فعالين 
آنها در متن سخنرانی خود . زنان و حقوق پناهندگی خواندند

جمهوری اسالمی را به دليل عدم رعايت حقوق بشر در ايران 
ض محکوم کردند و در نوشته های خود دولت بلژيک را به دليل نق
ايت حقوق پناهندگی ايرانيان مورد اعتراض قرار دادند و خواستار رع

  .ين حقوق بشر و پناهندگی شدندنقوا
چهره آشنای بلژيکی برای " ژان ماری پيه قو"در ادامه برنامه آقای 

به ) کودير(ايرانيان و عضو کميته بلژيکی دفاع از حقوق بشر در ايران 
سناتور " پير گاالن"انی آقای برنامه با سخنر .سخنرانی پرداختند

ايشان از طرف . بلژيکی از حزب سوسياليست ادامه يافت 
سناتورهای مجلس بلژيک حمايت خود را از خواست های 

دانشجويان اعالم کرد و گفت که در مبارزه برای دموکراسی، آزادی 
و حقوق بشر، از آزاديخواهان و دمکرات های ايرانی و بويژه از 

آخرين بخش برنامه خواندن  .يت همه جانبه می کنددانشجويان حما
زبان بلژيک، وی د که توسط دبير حزب سبزهای فرانسپيامی بو

به مسئول جمعيت ارسال شده بود، " الوين هاتيه بروک"خانم 
  .  با خواندن قطعنامه به پايان خود رسيدمراسم سپس .پرداخته شد

  :که در آن بر خواستهای زیر پای فشرده شده بود 
  
 18آزادی بی قيد و شرط دانشجويانی که در اعتراضات  -1

  . دستگير شده و هنوز در زندان بسر می برند78تير 
  آزادی تمام زندانيان سياسی در ايران. 2
ايجاد و اعزام يک کميسيون بازرسی با هدف تحقيق و . 3

ديدن شرايط زندانيان سياسی زندان ها و ناپديدشدگان در 
  اه فواصل زمانی کوت

تداوم محکوميت جمهوری اسالمی ايران برای عدم . 4
رعايت حقوق بشر، سرکوب و اختناق وسيع بر عليه 

دانشجويان، نويسندگان و هنرمندان و ديگر اقشار مردم که 
  .در تهران و شهرستانها دستگير شدند

   
 سازمان اتحاد فدائيان : که تشکلهای  الزم به تذکر است

  ،)اه کارگرر( رگران انقالبی ايرانسازمان کا ، خلق ايران
من زنان حزب توده و انج،) اکثريت(سازمان فدائيان خلق 

 از این آکسيون حمایت بعمل ،دموکرات ايرانی در بلژيک
  .آورده بودند 
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