
 رژيم  فضا را می توان بر ضد     
   !جمهوری اسالمی تغيير داد     

 
 تيرماه امسال جمهوری جهل و 18از مدتها قبل از 
  تالش وسيع و گسترده ائی را برای  جنايت اسالمی

 . حاکم کردن فضای گورستانی بر جامعه آغاز نمود
دستگيريها و آزار و اذیت گسترده جوانان ، زنان و 

، "  نهی از منکر امر به معروف و" بهانه به  مردان
شدت بخشيدن به فيلترکردن سايتها و وبالگهای 

بستن روزنامه ها از جمله  توقيف و ایرانی ، ادامه
وقایع اتفاقيه و روزنامه تازه تاسيس جمهوریت و 

آوردن فشارهای مضاعف بر جنبش  سرانجام
دانشجوئی برای از ميدان بدر کردن آن از صحنه ، 

سياستهای تاکتيکی رژیم بخصوص پس از  موعهمج
 . انتصابات فرمايشی مجلس شورای اسالمی بود

 رژیم   در ظاهر بچشم می خورد براستی آنگونه که
توخالی  می رفت که سرمست از اين پيروزی برطبل

 .استحکام و بقای خود بيش از بيش بکوبد 
 

  2 در صفحه   بقيه                                           
  --------------------------------------------------------------  

  بيانيه شماره  دو 
  

 در حمايت از اعتصاب غذای زندانيان سياسی و
در محکوميت موج تازه سرکوبگری ها و 

 ! دستگيری های اخير در سراسر ايران
 

 اجتماعی و -دعوت عام انجمن ها، نهاد های فرهنگی 
 آمريکا و استراليا - کانادا-ين سياسی در سراسر اروپا فعال

 )همراه با امضاهای جديد(
ما اعزام يک هييت از حقوقدانان و روزنامه نگاران بين 

المللی جهت بازديد از زندانهای ايران و مالقات با زندانيان 
سياسی و ارائه گزارش آن به افکار عمومی ايران و جهان و 

ل را خواست اخص خود اعالم می مراجع حقوق بين المل
  3                           در صفحه ! داريم
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   * در اسلو فرهاد فرهادیمراسم خاکسپاری رفيق * 

  6  در صفحه                      

   در خطر استجان صدها پناهنده آرد در ترآيه 
  7در صفحه                                    

  - --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- -- --- -- -- --- -- --    
  !!    باز هم حجاب اسالمی        

  مهرانگيز ميناخانی                     
بان بعد از انتخابات فرمایشی مجلس هفتم ، بيرون راندن اصالح طل

 در اولين قدم به حکومتاز حکومت و یکدست شدن رژیم ،ایادی 
 25پوشش  زنان و دختران درخيابانها  حمله ور شدند ، به مانند 

سال پيش که پس از استقرار  جمهوری اسالمی با فریاد وااسالما 
قوانين خانواده را لغو کردند و زنان را مجبور به پوشيدن حجاب 

ک ربع قرن ، امروز هم باید نسلی را که بعد بعد از ی. اسالمی کردند
از انقالب به دنيا آمده و در همين نظام آموزش دیده اند را هم با 

  .د نشالق و چماق و زندان وادار به پوشيدن حجاب اسالمی کن
  2  بقيه در صفحه                                                      

  اسرائيل درمبارز صلح 
    فریبا ایده        
 5   صفحه              

  اعالميه کميته مرکزی سازمان        
    اعتصاب غذای  در مورد   

  سياسی ايران  زندانيان 
 8 ص                    

  *   توجه  *                  
رر د مق ر از موع ريه دو روز زودت ماره نش ن ش اي

ت ده اس ر گردي ی .منبش کالت فن دليل مش منا ب ض
ت د ياف ار خواه ر انتش ه ديگ دی دو هفت ماره بع ،ش

هشما برای دنبال کردن مواضع سازمان ميتو         د ب اني
  .د سايت راه کارگر مراجعه نمائي
    سردبير - -   با پوزش از خوانندگان عزيز
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   ميان رسانه ها  از              دنباله از صفحه یک
  
   

   ....رژيم را می توان بر ضدفضا    
  

تهاجم به منزل  درز خبر رفتار وحشيانه عوامل رژيم در
پيران ، دانشجوی زندانی ، به زندان اوين  خانواده پيمان مسکونی

 -دکتر ناصر زرافشان : زندانيان مقاوم و شجاع ، از جمله آقايان  ،
 -وری  سعيد ماس- پيمان پيران -احمد باطبی  - دکتر فرزاد حميدی

 رضا -عباسعلی نژاد   اميد- فرهاد دوستی -سعيد شاه قلعه ای 
 غالم حسين کلبی - علی شريعت پناه - غالمرضا اعظمی -محمدی 

را بر آن داشت تا در محکوميت ...  و حشمت اهللا طبرزدی و
 18بمناسبت سالگرد فاجعه خونين  تهاجم وحشيانه و همچنين اين

نامحدود دست   و به اعتصاب غذایتيرماه سکوت را جايز ندانسته
اين حرکت متهورانه جرقه ائی بود که نشان از تن ندادن به . زنند 
گورستانی می داد واينکه جنبش آزاديخواهی مردم ايران  فضای

و سرمستی رژيم از پيروزی  هنوز که هنوز در اعماق می جوشد
 . ديرزمانی است که ديگر رنگ تحقق به خود نخواهد گرفت

ات حمايتی از اعتصاب غذا کنندگان در داخل و خارج از کشور اقدام
. را تا به امروز دامن زده و خواهد زد  موجی از اميد و شور

، از جمله  مصاحبه های راديوئی خانواده های اعتصاب کننده
همسر دکتر ناصر زرافشان و مادر مقاوم و مبارز پيمان پيران که 

ايتی تاکيد کرده و مردم را راه اندازی کارزارهای حم بر ضرورت
تقبل هرگونه هزينه های مادی و   و از به ميدان آمدن تشويق کرده
. کننده است  ندارند ، براستی که خيره  معنوی ديگربر خود ابائی

و بی تفاوتی  ازسوی ديگر بروزنشانه هائی دال برياس و نااميدی
ميان دوستان  بخشی از جنبش دانجشوئی و حتی در مزمن در

شايد . توان ناديده گرفت  الگ نويس و خوانندگان آنان را نمیوب
 را بتوان عدم وقوع حرکتهای وسيع و  يکی از داليل عمده

اگر .  تيرماه امسال دانست 18اعتراضی در ارتباط با سالگرد 
نبايد تحول مثبت و رو به جلو جنبش  اينگونه است از سوی ديگر

همه  بندی کامل بادانشجوئی و اکثريت مردم ايران در مرز
اکنون ديگر حائلی ميان قدرت . جناحهای رژيم را ناديده گرفت 

صف ميان رژيم   .  وجود ندارد" اصالحات  " اصلی و مردم با نام
از هر زمان  و مردمی که تشنه آزادی ودموکراسی اند بيش

اين را بايد به فال نيک گرفته وبه .ديگرآشکار گشته است 
از دست دادن اميد . قاومت فکر کرد بيشتر م سنگربندی های

به چنين تحوالت مثبتی  بدترين آفتی است که در اين برهه از زمان
 هم اکنون و پس از. ضربات جبران ناپذيری وارد خواهد کرد 
 سپتامبر و برگزاری 11انتشار گزارشی از ارتباط رژيم با وقايع 

از   سای آنآ به قتل زهرا کاظمی و ختم برق دادگاه فرمايشی مربوط
شجاعانه زندانيان  سوی مقامات رژيم و سرانجام اعتصاب غذای

سياسی زندان اوين ، رژيم را در بورس خبری همه کشورهای 
برای  ازچنين فرصتی بمانند گذشته بايد که. داده است  جهان قرار

آخرين سنگرهای خود بهره  بعقب راندن هر چه بيشتر رژيم به
 ماجرای.  عليه رژيم تغيير داد فضا را می توان بر . گرفت 

  کارزارهای حمايتی از فرج سرکوهی و تاثيرات آن را از ياد نبريم
  

  =ساحل شمال   =                
com.blogspot.shomal-sahele.www://http   

  
  

  
  حه يک فدنباله از ص

 

  ....باز هم حجاب       

 سال پيش مسائل و معضالتی از قبيل بيکاری ، فقر ، اعتياد ، 25  
ان خيابانی و ایدز در ابعاد وحشتناک کنونی دختران فراری و کودک

 کارگرانی هستيم که حقوق خود را اتهر روز شاهد اعتراض. نبود 
شاهد اعتراض . دریافت نکرده اند و یا در معرض بيکاری هستند 

صنفی معلمان و پرستاران و اعتراض روزنامه نگاران و دانشجویان و 
  .روشنفکران در مقابل بی حقی عمومی هستيم 

 در ليست رتبه بندی برنامه توسعه انسانی سازمان ملل، ایران در  
 قرار گرفته است حال آنکه در این ليست فلسطين بعد از 101ردیف 

مقایسه کنيد کشوری که در حال صلح .  است 102ایران در رتبه 
ذخایر عظيم نفت و منابع طبيعی دیگر را به حراج گذاشته و 

ه هایشان را روی سرشان خراب کشوری که هر روز اسرائيل خان
  .می کند 

  جمهوری اسالمی در برابر مشکالت اقتصادی و اجتماعی که در 
از .تمام این سالها بر ابعاد آن افزوده است ناتوان و درمانده است 

وسپر اصالح . مشروعيت نزد مردم هم کمترین بهره ای  ندارد 
این دیده است که طلبان را نيز از دست داده است ، چاره کار را در 

از یک سو با ادامه غنی سازی اورانيوم در سطح بين المللی و از 
سوی دیگر با بازی موش و گربه بسيجيها به دنبال زنان و دختران در 

  .خيابانها در داخل ایران فرا فکنی کند 
جمهوری اسالمی با سر و صدا و جارو جنجال که با حمله به 

ئل شخصی مردم به راه انداخته آزادیهای فردی و دخالت در مسا
این هياهو تا ابد نمی . است ، می خواهد اظهار وجود و اقتدار کند 

تواند دوام داشته باشد و جمهوری اسالمی ناگزیر با پوچی 
  .  وجودش رویارو خواهد شد 
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  !سال گذشته فرار کرده اند  هزار دختر در 60بيش از 
 
  

مشاور استاندار چهارمحال و بختياري، آمار دختران فراري : ايسنا 
 60آشور در سال گذشته را بر اساس آمار سازمان بهزيستي، 

 . تن اعالم آرد150 و هزار
دختران : ايسنا، سلطاني اعالم آرد» حوادث«به گزارش خبرنگار 

رين آمار دختران فراري را به خود آتك خورده از سوي خانواده، بيشت
 .اند اختصاص داده

گروه اجتماعي استانداري چهارمحال و بختياري،  وي در جلسه آار
در » خشونت عليه زنان«همايشي با عنوان : همچنين اظهار آرد

زنان و  «، »زنان و خشونت رواني«آينده نزديك و در محورهاي 
 سنتي و خشونت عليه زنان در جوامع«، »خشونت جنسي

خشونت عليه «، »خشونت عليه زنان و مواد مخدر«، »پيشرفته
هاي  ها و تشكل نقش سازمان«و » المللي زنان و موارد ملي و بين

 . برگزار خواهد شد» غيردولتي در مورد خشونت عليه زنان
آذر، مديرآل امور اجتماعي چهارمحال و بختياري نيز در اين  سميع

دائمي با حضور آارشناسان مربوطه هاي  جلسه از تشكيل آميته
: جهت پيگيري مسايل مربوط به خشونت عليه زنان خبر داد و افزود

پذيري جامعه به علت خشونت عليه زنان باعث مسايلي  آسيب
  . چون فرار دختران از منزل شده است

کرد به نقش " فراموش" نامبرده همچون دیگر سردمداران رژیم 
 آپارتاید جنسی و نظام مبتنی بر جمهوری اسالمی در حراست از

مردساالری و پدرساالری و نيز گسترش فقر و تضادهای طبقاتی 
اشاره کند ، زیرا اعتراف به این مسائل ، معنایی جز پذیرش نقش 

  .کليدی رژیم در گسترش اینگون آسيبهای اجتماعی ندارد
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  ادامه از صفحه یک 
  

   در خمايت از2فراخوان شماره      
  غذای زندانيان سياسی ايران  اعتصاب 

  
  !جهانيان و آزاديخواهان ايرانی

 
 خواست خود پای می ٢زندانيان سياسی اوين، همواره بر 

 :فشارند
 و فرا 1378 تير 18رسيدگی به پرونده عامالن جنايت . 1

خواندن آنان به دادگاه علنی و پاسخگويی به خواست همه 
 ...ير وزندانيان سياسی از دير باز تا کنون و غ

 متجاوزين به منزل پيمان پيران محکوم گردند و همچنين - ٢
بار ديگر اعضاء خانواده به خانه خود بر گردانده شوند و برای 

 !تحقق اين خواستها تا به آخر مقاومت خواهند کرد
 

بر پايه اخبار دريافتی از ايران، نشان از اعتصاب غذای 
دکتر : ط آقايانزندانيان سياسی سالن يک زندان اوين توس

 پيمان -  احمد باطبی - دکتر فرزاد حميدی - ناصر زرافشان 
 فرهاد -  سعيد شاه قلعه ای - سعيد ماسوری -پيران 

 غالمرضا - رضا محمدی -  اميد عباسعلی نژاد -دوستی 
 غالم حسين کلبی و - علی شريعت پناه - اعظمی 

همچنين حشمت اهللا طبرزدی در محکوميت تهاجم به منزل 
مان پيران و سالگرد فاجعه خونبار هيجده تير تا به امروز به پي

 .شکل نامحدود ادامه دارد
در اين بين زندانبانان رژيم جمهوری اسالمی ايران، دکتر 

ناصر زرافشان، پيمان پيران و دکتر فرزاد حميدی را به 
حفاظت زندان منتقل کرده و به شدت مورد تهديد قرار داده 

اشتند پيمان پيران و دکتر فرزاد حميدی مسئوالن قصد د. اند
را به سلولهای انفرادی منتقل سازند ولی دکتر ناصر 

فشار مسئوالن زندان با قطع . زرافشان مانع اين امر گرديد
تلفن های زندان و مالقات خانواده های زندانيان با آنان، 

 .شدت يافته تا اين اعتصاب غذا شکسته شود
 .مت خويش ادامه می دهنداعتصاب کننده گان به مقاو

رژيم جمهوری اسالمی ايران با نقض آشکار ميثاقهای 
حقوق بشری، تحميل شرايط پليسی سخت بر جامعه را 
حاکم نموده و با تهاجم به زنان به گسترده ترين شکل به 

انجمن « تهاجم به : بهانه بی حجابی در فصل گرما از جمله
ن آن و دستگيری و دستگيری چند تن از فعالي» زنان تارا

گسترده جوانان دختر و پسر و دانشجويان و فعالين جنبش 
موجی از ) کليبر(آذربايجان در يادمان قلعه بابک 

سرکوبگريهای فزاينده را در شرايط بعد از انتصابات مجلس 
هفتم شورای اسالمی در سراسر ايران توسط حزب اهللا و 

ت و در نيروهای انتظامی و ضد شورش حادث گردانيده اس
هفته آينده نيز به صحنه آرايی نمايش قضايی پرونده زهرا 

کاطمی خواهند پرداخت و اين در شرايطی ايست که از 
ورود هيات نظارت کانادايی به دادگاه ممانعت به عمل آورده 

 .اند
ما امضاء کننده گان اين دعوت عام ضمن پشتيبانی و 

ه و حمايت از اعتصاب غذای زندانيان سياسی نامبرد
 :خواست برچيده شدن همه زندان ها اعالم می داريم

 ما همواره محکوميت و اعتراض همه جانبه خويش به نقض -
آشکار ميثاقهای جهانی حقوق بشری در حق شهروندان 

ايرانی را توسط کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ايران 
 ! اعالم می داريم

ی بويژه  آزادی بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياس-
 تير و فعالين آذربايجانی و رسيدگی 18فعالين دستگير شده 

به پرونده زهرا کاظمی را با نظارت هيات کانادايی و وکالی 
 !جهانی خواستار می باشيم

 لغو مجازات اعدام ، شکنجه، سنگسار و آپارتايد جنسی و -
دادخواهی خانواده های اعداميان و زندانيان سياسی 

 ! دخواست ما می باش
 ما اعزام يک هييت از حقوقدانان و روزنامه نگاران بين -

المللی جهت بازديد از زندانهای ايران و مالقات با زندانيان 
سياسی و ارائه گزارش آن به افکار عمومی ايران و جهان و 

مراجع حقوق بين الملل را خواست اخص خود اعالم می 
 ! داريم

                                     * * * 
 

اسامی نهاد ها ی فرهنگی و اجتماعی در خارج از 
  :کشور

 
 -  انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران -١

 پاريس 
  انگلستان - کمپين دفاع از مبارزات دموکراتيک مردم ايران-٢
 ) سوئد( گوتنبرگ - کانون دفاع از آزادی بيان -٣
 ) اترايش( وين -در ايران  کميته دفاع از آزادی و دمکراسی -۴
  هلند - سازمان پناهندگی پرايم - ۵
 )کانادا( ونکوور -  راديو صدای زن- ۶
 )آلمان( برلين -  کميته دفاع از پناهندگان سياسی -٧
 ) آلمان( برلين -  کميته دفاع اززندانيان سياسی - ٨
  آلمان - انجمن بيداری ايرانيان هانوور - ٩
 )آلمان( آخن -دانيان سياسی ايران  کانون حمايت از زن-  ١٠
 کلن -  کانون حمايت از مبارزات مردم ايران - تالش -  ١١

 )آلمان(
 )آلمان( هانوور – تشکل مستقل دمکراتيک زنان ايران -  ١٢
  آلمان - شورای پناهندگان ايرانی برمن -١٣
 ) آلمان( مونستر - سياسی انديشه -  کانون فرهنگی -  ١۴
  آلمان - يرانيان اليپزيک  کانون مستقل ا-  ١۵
 )آلمان( هانوور - ) بخش فارسی راديو فلورا( راديو آوا -  ١۶
  گوتنبرگ - فرهنگسرای انديشه -  ١٧
  مالمو - فرهنگسرای بامداد -١٨
  مالمو - اجتماعی دارکوب - انجمن فرهنگی -  ١٩
  سوئد - کميته همبستگی استان اوره برو -  ٢٠
  استکهلم - ی همبستگی  انجمن فرهنگی و اجتماع-  ٢١
  ) استکهلم-  نشر باران -  ٢٢
  استکهلم - انجمن فرهنگی و پژوهشی بامداد -  ٢٣
  سوئد و نروژ -  هييت سردبيری نشريه آوای زن -  ٢۴
 ) نروژ( اسلو - راديو همصدا -٢۵
  انجمن فرهنگی جامعه يارسان در خارج از کشور -  ٢۶
  ترکيه -  کميته پناهندگان سياسی وان -٢٧
  استراليا - کانون پناهندگان سياسی سيدنی -  ٢٨
 اياالت متحده آمريکا - سايت چه بايد کرد -  ٢٩
  اياالت متحده آمريکا - انجمن گلشن -  ٣٠
اياالت ( واشنگتن -  کانون دوستداران فرهنگ ايران -  ٣١

 ) متحده آمريکا
 ) اياالت متحده آمريکا( داالس - کانون دمکراتيک ايرانيان -  ٣٢
  انجمن کردها و جامعه سوئد-  ٣٣
  گوتنبرگ - انجمن فرهنگی و هنری اکباتان -  ٣۴
  هييت سردبيری راديو برابری -  ٣۵
  گوتنبرگ - راديو همراه -  ٣۶
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  گوتنبرگ– انجمن فرهنگی ميهن -  ٣٧
  کانون فرهنگی ايرانيان اروپا-٣٨
  انگلستان - انجمن ايرانيان سوسياليست لندن -٣٩
 )آسمک(ن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان  کانو-  ۴٠
 خبرنگار مستقل و -  کميته دفاع از انصافعلی هدايت -۴١

 آزاد 
 سازمان دمکراتيک زنان برای دفاع از صلح و عدالت در -  ۴٢

 آلمان 
  سايت خبری گزارشگران -  ۴٣
  منوچهر ماسوری - فعالين کمپين عليه اعدام -  ۴۴
 سی مستقل  سازمان زندانيان سيا-  ۴۵
 کميته بين المللی تحقيق در باره جنايات جمهوری -۴۶

 اسالمی ايران عليه بشريت
   سايت دکتر عباسی -  ۴٧
  

  )٢٠٠۴ جوالی ٢٠(ليست دوم امضاء ها 
 
 کميته حمايت از مبارزات مردم ايران وزندانيان سياسی -  ۴٨

  فرانکفورت-
  کانون دانشجويان ايرانی در هلند -  ۴٩
  گوتنبرگ - پيگيری قتل استاد عالی نژاد  کميته -  ۵٠
  کميته دفاع از حقوق بشر در ايران -  ۵١
  سازمان جنبش دانشجويان ايران -  ۵٢
 ) سوئد( امئو - سازمان دانشجويان دمکرات ايران -  ۵٣
 - آلمان ( تشکل برونمرزی جبهه دمکراتيک ايران -  ۵۴

 ) آمريکا- هلند -استراليا 
 دالت  سازمان علم حق و ع-  ۵۵
 کميته دفاع از حقوق زندانيان سياسی اعتصاب کننده -۵۶

 ) ايران(
  سايت بولتن -  ۵٧
  سوئد - آسيل کميته گروه ايران -  ۵٨
 -  جنبش همبستگی برای آزادی و دمکراسی در ايران -  ۵٩

 نروژ 
  گوتنبرگ - انجمن فرهنگی و اجتماعی برابری -  ۶٠
 کهلم  است- کانون فرهنگی و هنری آفتاب -  ۶١
  انگلستان -  کميته دفاع از زندانيان سياسی -  ۶٢
 اياالت - کانون تالش برای آزادی قلم و بيان و انديشه -  ۶٣

 متحده آمريکا 
  گوتنبرگ - راديو ژيوار -  ۶۴
 ) سوئد( سازمان دفاع از حقوق خلق ترکمن -  ۶۵
 جنبش همبستگی با دانشجويان ايران و دکتر ناصر -  ۶۶

 زرافشان 
 

  ...ء ها ادامه داردامضا
این فراخوان را همچنين صدها تن از شخصيتها و 

فعالين سياسی نيز امضا نموده اند که اسامی آنها 
 .را در سایتها مختلف ميتوانيد مالحظه نمائيد 

 
ما شما را فرا می خوانيم تا در صورت همراهی با اين دعوت 

  :عام ، حمايت خود را از طريق آدرس زير اعالم نماييد
 

kanon-anjoman@yahoo.com 
   
  
 

 
  

  
  

   هزارتجمع اعتراضی بيش از
  کارگر شهرک صنعتی قزوین  

 
 تن از کارگران شهرک صنعتی هزاربيش از : پيک ايران 

قزوین در مقابل اداره بيمه اجتماعی این شهر تجمع 
پنج شنبه بيست و پنجم این تجمع روز . اعتراضی بر پا کردند

تيرماه در اعتراض به پائين بودن حقوق بازنشستگی و 
پس از این , بر اساس گزارش دریافتی . گرانی برگزار شد

حرکت اعتراضی ماموران امنيتی کارگران معترض را احضار 
ماموران امنيتی . کرده و انها را مورد تهدید قرار داده اند
اغ برخی از انها در برای مرعوب کردن کارگران به سر

منازلشان رفته و از انان خواسته اند که اعتراض خود را 
 .  ادامه ندهند

  
  
  

  *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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  نقد فيلم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 در اسرائيل 2002پيکار گر صلح نام فيلم مستند ایست که به سال 
فارغ التحصيل در رشته فيلم و تلویزیون ) Yai Lev(توسط يرلو

 این فيلم اگر چه در .ستاز دانشگاه تل آویو ساخته شده ا
) Uri Avnery(يوری آونریحول محور شخصيت و زندگی 

ساخته شده، نگاه دیگر یست به رویدادها و حقایق زندگی 
با یک بررسی تاریخی از جامعه اسرائيل و به شکل وسيعتر 

  .آن ، منطقه بحران زده خاور ميانه 
کارگردان سعی کرده در این فيلم با پيوند دادن تصاویر 
تاریخی با روند حرکتی در زمان حال، به آن بخش از تاریخ 
فراموش شده و یا تحریف شده جان دیگری دهد و از طرفی 

  .زمان حال متاثر از گذشته را عينيت بخشد
 سالگی به همراه 76در ابتدای فيلم يوری آونری  را در سن 

دیگر هواداران صلح  می بينيم که خانه یک فلسطينی ، 
وسط  نيروی مسلح اسرائيل را باز سازی می ویران شده ت

  . اهللا منطقه  رام1999زمستان : زمان. کنند
 سال 50از پيش از : گوینده او را اینگونه معرفی می کند

  .اسرائيليان عالقمند ند که از يوری آونری  متنفر باشند
و عليرغم تاثيرش در تشکيل اسرائيل جدا از جریانات حاکم 

فيلم زمانی که نام  .  گيردسياسی و رسمی قرار می 
مستند را می گيرد مسلمًا در ذهن بيننده تجٌلی واقعيت را 
دارد و جسارت در ميان واقعيت بخصوص مقاصد و آرمانهای 
اجتماعی بی شک هسته اصلی فعاليت مستند ساز را 

یکی از نکات قابل توجه در این فيلم . تشکيل می دهد
تها است که خود بررسی و گفتگو با طيفی از ژورناليس

تحليگر جامعه هستند و سهم ویژه ای در شکل گيری 
آنها نماینده گان قشر رو شنفکر جامعه . جریانات دارند

اسرائيلند که حقایق را به شکل دیگری بازگو می کنند، 
شاید بتوان به این فيلم نام یک اثر مستند ژورناليستی 

  .گذاشت
ند عالوه به تصاویر جدی بودن تم فيلم بيننده را وادار می ک

را کارگردان پس از نگاه گذ. کز باشدروی  دیالوگها نيز متمر بر
به فعاليتهای روزمره  يوری آونری به تجزیه و تحليل سالهای 

از دوران کودکی زمانی هلموت . مهم زندگی او می پردازد
 نام داشته و در هانوفر آلمان از خواندن سرود  *(استرمن

  . رسه کاتوليک ها سر باز می زندملی نازیستها در مد
پدر او که یک بانکدار ثروتمند بوده اوضاع و شرایط اروپا را 
برای ادامه زندگی نامساعد می بيند، پس مهاجرت به 

 صورت می گيرد ولی به دليل 1933فلسطين به سال 
يوری  جوان . محاسبات غلط پدر به تنگدستی می افتند

 می شود و تحصيل شبانه مجبور به ترک مدرسه و آغاز کار
 اینگونه 1948 فعاليتهای او تا به سال .در رشته تاریخ ادبيات 

 گروه زیر زمينی به نام ادامه می یابد، عضویت در یک
در روزنامه   بر ضد دولت بریتانيا، ناشر و سردبير *( ايرگون

که دیدگاه سياسی آن " جنگ"   یا *( ای به نام باماآواک
  .یاليسم بوده است با تصرف امپرتمخالف

کار روزنامه نگاری به عنوان سر باز    همزمان با1948به سال 
نيروی مسلح اسرائيل سامسونز فوکس  در جنگ اسرائيل 

خود معتقد است که در آن زمان . عليه مصر شرکت می کند
او .  وجود نداشتهییک ميهن پرست بوده و آلترناتيو دیگر
دو . سان خاموش و آرامخود را یک پيکارگر می بيند نه یک ان

بار در جریان جنگ زخمی می شود پس از جنگ کتابی از 
یاداشت های خود منتشر می کند و وقتی نظرات ضد جنگ 

آن روی دیگر " او نادیده گرفته می شود کتاب دیگری با نام 
  . انتشار می دهد که موجب نا آرامی می شود" مدال

به نام شالوم  به همراه دوستی 1990يوری آونری از سال 
 را به چاپ می رساند و آن *" ( این جهان "  مجله*( کوهن

.   در مسند قدرت بوده *( زمانی است که ديويد بن گوريان 
در این بخش از فيلم .  شعار آنها نه ترس و نه برتری است

 و *( حييم هنگ بی *(  ژورناليست دیگر الی تاور 3رش نگ
نتشار آن مشارکت داشتند  را که خود در ا*(رينو  تسرور

  .شاهدیم 
 زبان  دیگری بود، با *(آنها می گویند هائوالم هازه

مجله ای که .  موضوعاتی که برای دیگر مطبوعات تابو بودند
تجُسس ژورناليستی را در اسرائيل برای اولين بار بنياد 

بر مال شدن ماجرا ها و استيال یافتن فساد، و :  گذاشت
نند زمانی که مردم مجله را در کيوسک اینگونه بيان می ک

رسوائی : " روزنامه فروشی می دیدند با تعجب می خواندند
  " در وزارت دارائی

و آن به معنی نا آرامی و اضطراب  در ادارات دولتی و لرزیدن 
ترس  از اینکه . کارمندان محترم هنگام ورق زدن مجله 
  . هائوالم هازه  آنها را غافلگير کرده باشد

 آونری  به نو آوری نياز داشته، آنچه که امروز برای يوری
رسانه ها بدیهی است، تيترهای کليشه ای و مهيج شوک 

 استفاده از عکسها و حتی ،یک انقالب گرافيکی. دهنده 
له در فروش مجعکسهایی از آن دسته بغرنج که موجب 

 از خواننده گانی که با نظرات تيراژ باالتر برای آندسته 
  ،و سهيم نبودند، منجر می شد حييم هنگ بیسياسی ا

 کماندویی نامد و رينو تس رور تيم هائوالم هازه  را یک تيم
  .  ساعت فعاليت داشته اند 20 ساعت 24 می گوید در *(

خبرنگاران دیگر :  می شنویم که می گوید*(از زبان الی تاور
مطبوعات به آنها مراجعه می کردند تا مطالبشان را در این 
مجله به چاپ برسانند، چرا که مطبوعاتی که از آنها ، با آن 

  .سر و کار داشتند از چاپ آن خود داری می کردند
هائوالم هازه از طرف حکومت غير قانونی اعالم می شود و 

جدال بين . يوری آونری به عنوان دشمن شماره یک دولت 
  .او و بن گورين  تبدیل به یک جنگ شخصی می شود

آنهایی که مطالب  .  به مجلس راه می یابد1965 او در سال
او را نمی خواستند بخوانند در مجلس مجبور به شنيدن آن 

این حرکت از طرف رينو تس رور  یک اشتباه . می شوند
  . بزرگ ژورناليستی برداشت می شود

 1000 سال حضور در مجلس 10يوری آونری  در طی 
 سخنرانی او به در فيلم بخشی از. سخنرانی ایراد می کند

 ، زمان امضاء صلح با مصر را می بينيم که می 1979سال 
صلح یک سر زمين را کوچک نمی ! اشتباه بزرگيست" گوید

سال دیگر ما از قاهره و . کند بلکه به آن وسعت می بخشد
اسکندریه دیدار خواهيم کرد  با قطار به سوریه و حلب   

ما .  خواهيم کردخواهيم رفت و به الجزایر و بغداد پرواز
  آنرا من . خواهيم توانست احترام را از پنجره های هتل ببينيم

ما از . آیا یک فکر محال  است. زندگی کرده ام، آن یک رویا نيست
  کسانی که باور نمی کردند زمانی انور سادات در . شما ترس نداریم

  

  مبارز صلح دراسرائيل 
    فریبا ایده        
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  ....مبارز صلح                        
  
  
  

اسر عرفات ی توانند باور کنند که فردایی ینم. ایفا صحبت  کند 
 که  با اعتراض همه دیگر نمایند گان ،اینجا صحبت خواهد کرد
  .مجلس مواجه می شود

 مورد سوء قصد با ضربه چاقو تا چند ميليمتری قلبش 1975در سال 
 سال مجبور به حمل اسلحه باخود می 15قرار می گيرد که طی 

  .شود
 ، يوری آونری   1982يل و لبنان به سال در جریان جنگ بين اسرائ

 2حرکتی می کند که موجب تحریک عمومی می شود همراه با 
خبرنگار زن  در هائوالم هازه  پس از گذشتن از بين ارتش اسرائيل 

او .  بدون جلب توجه به دیدار یاسر عرفات به غرب بيروت می رود 
تفکر سياسی این مالقات را نه به عنوان یک خبرنگار بلکه یک م

انجام  می دهد و هدف سياسی آن ، زندگی دو ملت در کنار هم 
  . دو دولت برای دو ملت . بوده

 سال  مجله هائوالم هازه  به علت مشکل مالی فروخته 4پس از 
 سال بعد يوری آونری   به همراه همسرش راخل 3می شود و 

  را تأسيس )صلح اکنون "(  گوش شالوم"آونری  گروه صلح هواداران
  . می کند

 در فيلم تصویر کودک 2000در جریان جنبش انتفاضه تابستال سال 
فلسطينی که در کنار پدرش کشته می شود را می بينيم و 

عليه اشغال که  شعار می تظاهرات هواداران صلح در تل آویو 
  ! صلح نه اشغال؟ امروز چه تعداد کودک را کشته ایباراک" دهند

ف تماشاگر را به شدت تحت این قسمت از فيلم احساسات و عواط
 77دیروز : می گوید* در سخنرانی شبانه . تاثير قرار می دهد

سالگی را جشن گرفتم و قسم خوردم که تا قبل از صلح نميرم ما 
با باراک یا بدون باراک با یا بدون . می خواهيم آنرا زندگی کنيم

چون این تنها یک راه حل عالی و با شکوه نيست .جانشين باراک 
که یگانه راه حل است و مسلمًا بدون جنگيدن ما نخواهيم بل

او به همراه همسرش جایزه . توانست که صلح را بدست بياوریم 
  به 2001صلح نوبل را با وجود رد کميته جایزه اسرائيل به سال 

  .عنوان فعالين صلح به خود اختصاص می دهد
مای گر نياز مبرم سينند این دسته از فيلمهای مستند بيارش

خاورميانه بخصوص جامعه اسرائيل و سرزمين فلسطين به کشف 
فریادیست که افکار عمومی را به ضرورت صلح در . حقایق است

به اميد آنکه يوری آونری   بتواند صلح را . منطقه متوجه می سازد 
  !! ما نيز. همانطور که آرزو دارد  زندگی کند

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

 در فستيوال فيلم اورشليم شرکت 2002این فيلم در سال * 
  . در مونيخ و شيکاگو2003و به سال . می کند
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  مراسم خاکسپاری رفيق فرهاد فرهادی   
  ! برگزار شد )نروژ ( در اسلو ) حيدر ( 
  

نام و چهره حيدر براي روشنفکران، فعالين سياسي  و 
حيدر جواني بود که .  روژي نامي آشناستفرهنگي ايراني و ن

بخش عمده عمر کوتاه، اما پر پار خود را ، براي آزادي و 
برابري در ايران، صلح و دوستي در جهان و پناه و امنيت 

ما ضايعه دردناک از دست . براي پناهجويان اختصاص داد
دادن حيدرعزيز، را به خانواده ، دوستان و همه همکاران و 

 .  تسليت مي گوئيمهمرزمان او
  

   از طرف تمامي ياران وآشنايان حيدر
  

 21روز چهارشنبه   اين عزيز از دست رفتهمراسم خاکسپاري
ظهر برگزار شد که در آن صدها تن از  12 ساعت ازجوالي 
  .، همرزمان و بستگان رفيق حيدر شرکت ورزيده بودندندوستا

  
 جوالی 24در روز شنبه ی نيز مراسم بزرگداشت قرار است  

  : بعد از ظهر در آدرس زير برگزار گردد 8 تا 4از ساعت 
  

  IKM سالن 
Tøyenbekken 5  

 .واقع در منطقه گروند لند اسلو
  
 

براي اطالعات بيشتر، شما ميتوانيد با برگزار کنندگان 
 .اين مراسم تماس حاصل فرمائيد

  
0047- 93 04 45 88  
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  و سازمان سياسیاطالعيه مشترک شش حزب 

  

جان صدها پناهنده آرد در ترآيه 
  در خطر است 

 
طی روزهای اخير صدها پناهده ايرانی آه اآثرا از • 

فعالين سياسی آرد هستند رسما و صريحا توسط 
  مقامات امنيتی ترآيه تهديد به دپورت شده اند

  
آميساريای پناهندگان سازمان ملل مسئول اصلی • 

رفتاری آه با .  آنان استجان و سرنوشت و امنيت
اين پناهندگان شده و می شود با تمام مصوبات و 
  ميثاق های بين المللی آشكارا در تضاد است

  
  ٢٠٠۴ ژوئيه ٢١ – ١٣٨٣ تير ٣١چهارشنبه 

  
طی روزهای اخير صدها پناهده ايرانی آه اآثرا از فعالين 
سياسی آرد هستند رسما و صريحا توسط مقامات امنيتی 

  .ديد به دپورت شده اندترآيه ته
اغلب اين پناهندگان سال ها قبل خود را به دفتر 

) آردستان عراق(آميساريای سازمان ملل در شمال عراق 
اما با . معرفی آرده و منتظر انتقال به آشور ثالث بوده اند

تعطيلی دفاتر اين سازمان در آردستان عراق و يا توقف 
ناچار گرديدند ,  به بعد٢٠٠٠نقل و انتقال پناهندگان از سال 

آه برای پيگيری پرونده خود راهی ترآيه شوند و با تحمل 
مشقات و وضعيت ناامن منطقه همراه فرزندان خردسال و 
حتی نوزاد در جستجوی راهی برای رسيدن به مكانی امن 

. در ترآيه با مشكالت عديده ای روبرو شدند. برآمدند
حالی آه اآثر آنان آميساريای پناهندگی سازمان ملل، در 

صاحب پرونده بودند، از تحت پوشش درآوردن آنان برای 
اين مسئله بهانه به . بيش از يك سال امتناع کرده است

دست پليس و دستگاه امنيتی ترآيه داده است آه آنان را 
  .تحت فشارهای روزانه و سختی قرار دهد

آه از طرف دفتر کميساريای پناهندگان (اين پناهندگان 
زمان ملل در ترآيه و پليس ترکيه، تحت عنوان پرونده سا

طی چهارسال ) های شمال عراق از آنان نام برده می شود
گذشته در شرايط بسيار سخت مالي، روحی و امنيتی قرار 

عدم امنيت و آمبود شديد امكانات مالی برای . گرفته اند
  .اين پناهندگان سخت ترين شرايط را به وجود آورده است

قبل اين پناهندگان از شهر وان به شهرهای ترآيه ماه 
انتقال داده شدند آه اين مسئله اميدهايی را در ميان آنان 
. برای نزديك شدن به انتقال نهايی به آشور ثالث برانگيخت

اما طی روزهای گذشته پليس و مقامات امنيتی ترآيه در 
 شهرهای مختلف به اين پناهندگان فشار آورده اند آه بايد

اين هزينه آه برای بعضی . حق اقامت در ترآيه را بپردازند
از خانواده ها تا بيش از هزار دالر می رسد برای اين 
پناهندگان غيرقابل پرداخت است و آنان را در موقعيت 

در واآنش به اين مسئله . بسيار دشواری قرار داده است
 تن از پناهندگان به نمايندگی از پناهندگان مقيم ١٠

اغری و نوشهير به , قارمان شهر, های اسكی شهرشهر
آنكارا رفته و در ديدار با مقامات ترآيه و سازمان ملل پاسخ 

پليس ترآيه به انان گفته است . روشنی دريافت نداشته اند
آه سازمان ملل به وعده های خود در قبال شما عمل نكرده 

به , يدو اگر تا چند روز ديگر مبالغ تعيين شده را پرداخت نكن
مقامات آميساريای . ايران و عراق دپورت خواهيد شد

سازمان ملل در توضيح خود مسئله دپوردت را منتفی 

دانسته اند اما به پناهندگان توصيه نموده اند آه مبالغ فوق 
  .را پرداخت نمايند

 تن می ١٢٠٠اآنون اين پناهندگان آه شمار آنان به بيش از 
  .ده اندرسد با شرايط دشواری روبرو ش

ما امضا آنندگان اين اطالعيه همه تشكل ها و سازمان 
مدافع حقوق پناهندگان و همه پناهندگان ايرانی در خارج 
آشور را فرا می خوانيم آه با تمام امكانات به ياری اين 

آميساريای پناهندگان سازمان ملل . پناهندگان بشتابند
تاری رف. مسئول اصلی جان و سرنوشت و امنيت آنان است

آه با اين پناهندگان شده و می شود با تمام مصوبات و 
در حالی آه . ميثاق های بين المللی آشكارا در تضاد است

جهانيان جمهوری اسالمی را آماآان خطری برای امنيت و 
, صلح و هم سو با شبكه های ترور و آدم آشی می دانند

تحویل دادن این پناهندگان به رژيم ضدآزادی و ضد 
راتيك جمهوری اسالمی به بهانه عدم پرداخت حق دموآ

اقامت، جان آنان را به خطر انداخته و در خدمت تحکيم 
  .موقعيت رژيم ترور و سرکوب در ايران است

  
  

  اتحاد انقالبيون کردستان
  حزب دمکرات کردستان ايران

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
  )اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

  )راه کارگر(ارگران انقالبی ايران سازمان ک
   سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ايران-کومه له 

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

   تن از کشاورزان 200تجمع اعتراصی    
  در مقابل فرمانداری خمين          

 
  

 تن از کشاورزان خمين در مقابل فرمانداری این شهر 200
در این تجمع که روز بيست و . جمع اعتراضی برگزار کردندت

کشاورزان نسبت به دریافت , هفتم تيرماه صورت گرفت 
غيرقانونی حق نظارت بر چاههای اب توسط اداره امور ابهای 

معترضين این عمل سازمان اب را . زیرزمينی اعتراض کردند
ذکر الزم به . اجحاف به خود دانسته و ان را محکوم نمودند

است که کارگزاران سازمان اب برای مجبور کردن کشاورزان 
برق و سهميه سوخت چاههای اب , به پرداخت حق نظارت 

    . کشاورزی را قطع می کنند
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