
78خيابان
       زنده باد حاكميت مردمپنجشنبه29 مهرماه 1389

                                            مرگ بر ديكتاتوري

خبر رسانی از اعتراضات کارگری 
ممنوع شد

ايران)ايلنا(  کار  به خبرگزاری  امنيتی  مقامات   : هرانا 
و  اعتراضات  اخبار  پس  اين  از  که  اند  داده  دستور 

تجمعات کارگری را پوشش ندهند. 
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، اين دستور که از سوی 
شورای امنيت ملی کشور صادر شده است، خبرنگاران 
و مسئوالن خبرگزاری ايلنا را موظف کرده که از اين 
با دقت بيشتری بر روی  را  اخبار کارگری خود  پس 

خروجی ايلنا قرار دهند. 
منابع  معدود  از  يکی  اخير  های  سال  طی  »ايلنا« 
قانونی برای پوشش اعتراضات کارگری در ايران بوده 

است. 
اين تصميم شورای امينت ملی کشور در حالی صورت 
می گيرد که در طی ماه های اخير اعتراضات کارگری 
به دليل تعطيلی و يا عدم توانايی در پرداخت حقوق 

کارگران روز به روز افزايش می يابد. 
آن  از  حاکی  دانان  اقتصاد  های  تحليل  چنين  هم 
اقتصادی  اجرا در آوردن طرح تعديل  به  با  است که 
يارانه ها«  با عنوان »هدفمندسازی  از آن  که دولت 
را  مردم  معيشتی  وضع  اينکه  دليل  به  کند  می  ياد 
را در پی  اعتراضات گسترده ای  نامساعدتر می کند 

خواهد داشت. 
اخراج از دانشگاه برای صادقی و 

معصومی
برابری  و  آزاديخواه  دانشجويان  از  نفر  دو  اخراج 
علوم  وزارت  مرکز  کميته  اصفهان  دانشگاه  از  طلب 
از  طی حکمی ارسالن صادقی و مازيار معصومی را 
مدير  صادقی  کرد.ارسالن  اخراج  اصفهان  دانشگاه 
را  خود  واحد   140 تمام  که  اشتراک  نشريه  مسئول 
در رشته ی IT  گذرانده بود و مشغول تهيه ی پابان 
نامه ی خود بوده است، وی پيش از اين نيز به خاطر 
شرکت در تجمعات روز دانشجو و روز زن و همچنين 
نيمسال  دو  به  دانشگاه،  در  روزه   ۸ غذای  اعتصاب 
محروميت از تحصيل با احتساب سنوات محروم شده 
سياسی  های  فعاليت  از  گيری  کناره  وجود  با  و  بود 

مجدداً با محروميت مواجه شده است. 
همچنين مازيار معصومی دانشجوی رشته ی فلسفه 
اداره کل  خبری  ستاد  از طرف  آنکه  از  پس  که  نيز 
سربازجو  نظر  زير  اصفهان  استان  اطالعات  حفاظت 
که  شد  اعالم  دانشگاه  مسدولين  به  محمدی 
»صالحيت دانشجو بودن« را ندارد با 6 ترم محروميت 
از دانشگاه اخراج شدند.در جريان سرکوب گسترده ی 
دانشجويان ازاديخواه و برابری طلب اصفهان ارسالن 
صادقی در مهر ماه و اسفند ۸7 دو مرتبه توسط اداره 
زندان  به  و  بازداشت  استان  اطالعات  حفاظت  کل 
نيز  آن  از  پس  و  بود  شده  منتقل  اصفهان  مرکزی 
بارها توسط اين اداره کل و همچنين بازپرسی دادگاه 
نيز  بود.مازيار معصومی  انقالب اصفهان احضار شده 
در ۲1 مهر ماه سال گذشته به همراه ارسالن صادقی 
با قرار وثيقه ۵0 ميليون  از 1۸ روز  بازداشت و پس 

تومانی از زندان آزاد شد.
پرونده ی قضايی اين دو فعال دانشجويی در دادگاه 
رسيدگی  حال  در  و  مفتوح  اصفهان  استان  انقالب 

است.
روسای ضدعلم و طرفدار حکمت 

دینی
مستضعفين،  بسيج  سازمان  رئيس  نقدي،  محمدرضا 
دانشگاهی  مراکز  در  که  را  »وارداتی«  انسانی  علوم 
که  کرد  تاکيد  و  دانست  »جعلی«  مي شود،  تدريس 
»اين ها، علم نيستند زيرا اگر چنين بود فارغ التحصيالن 
اين علوم مي توانستند آمريکا را اداره کنند و مانع از 

سقوط اين کشور شوند«. 
او البته نمی داند که آمريکا را نيز همان قماشی اداره 
می کنند که در ايران. هر دوی طبقات حاکم در ايران 
از معنويت و خداجويی  به لحاظ طرفداری  آمريکا  و 
از  انحرافی  را  و علوم جديد  دارند  به شانه هم  شانه 

کتب مقدس می دانند.

گزارش اختصاصی خیابان از آتن
بسيار  های  صحنه  با  جهانی  ی  جامعه  روزها  اين 
درناکی در پايتخت فلسفه و منطق قديم جهان بعنی 
شهر آتن مواجه شده است، همه چيز را می بيند اما 
سکوت سرد رسانه ای و بايکوت خبری سياه را پيشه 
گرفته است: 44 نفر از پناهجويان ايرانی 44 روز در 
مقابل سازمان های دولتی يونان تحصن کردند و پس 
آنان  از  نفر   7 و  زدند  غذا  اعتصاب  به  دست  آن  از 
پناهندگان  که  سالهاست  دوختند.  را  هايشان  دهان 
می  ايران  ترک  به  مجبور  شرايط  بدترين  در  ايرانی 

شوند و بعضًا از راه های قاچاق و بسيار خطرناک خود 
از دست  تا  رسانند  تر می  امن  ای کمی  نقطه  به  را 
رژيم فاشيستی اسالمی در امان باشند. اين پناهندگان 
ايرانی معمواًل در معرض بدرفتاری پليس آن کشور ها 
از  نيز  تبعيض بسيار شديدی  بعضًا  قرار می گيرند و 
طرف سازمان ملل متحد در مورد رسيدگی به رنجنامه 
ها يا به عبارتی »کيس« آنها صورت می گيرد. اين 
آکادمی    ورودی   در  سپتامبر  اول  روز  از  تحصن 
فلسفه  افالطون  مقابل  بانک  صادرات  رژيم تهران 
برگزاری کمپينی عکس های  با  ابتدا  در  و  آغاز شد 
آوردند،  در  عموم  نمايش  به  را  تهران  رژيم  جنايات 
سپس با تمامی اعضای کمپين در تاريخ دوشنبه 11 
اکتبر به مدت 4۸ ساعت در مقابل وزارت کشور يونان 
ارائه ی ليست 44  بيانيه و  تحصن کرده و با صدور 
وجود  نيز  کودک   9 و  زن   4 آنها  ميان  در  که  نفره 
اعالم کرد که  وزارت خانه  اين  به مسئوالن  داشتند 
تا روز پنج شنبه 14 اکتبر منتظر واکنش رسمی آنها 
خواهد بود، پس از آن نيز به مقابل وزارت امور خارجه 
ی يونان متحصن شدند و در انجا نيز با صدور بيانيه 
شدند.  خود  پناهندگی  امور  به  رسيدگی  خواستار  ای 

کمپين 44 نفری پناهندگان سياسی متحصن در آتن 
به  آميز  مسالمت  کاماًل  بصورت  خود  های  بيانيه  در 
دولت يونان و سازمان ملل متحد 44 روز فرصت داد 
تا به رنجنامه هايشان رسيدگی کنند و در تمامی اين 
روزها با بی تفاوتی يا برخوردهای زشت مواجه شدند 
به  ناچار  ديگر  ای  بيانيه  با صدور  سرانجام  اينکه  تا 
تغيير روش مسالمت آميز خود شدند و صحنه هايی 
دردناک در خيابان های آتن آفريدند. با رسيدن تاريخ 
ضرب االجل از 14 اکتبر تا کنون ۲۵ نفر از اعضای 
کمپين به اعتصاب غذا دست زده اند، در روز اول ۵ 

در  که  دوختند  را  خود  لبهای  کمپين  اعضای  از  نفر 
از1۵  دارد،  نيز وجود  ايرانی  خانم  آنان هم يک  بين 
اکتبر لب دوختگان به 6 نفر رسيدن در روز 16 اکتبر 
نيز 1 نفر ديگه اضافه شد شدند 7 نفر. اين اعتصاب 
که  يابد  می  ادامه  حالی  در  حالی  در  دردناک  غذای 
بسيار بدی هستند و  پناهجويان در وضعيت جسمی 
بارها از مجامع جهانی درخواست کمک های پزشکی 
کرده اند اما دولت يونان حتی از فرستادن آمبوالنس 
خودداری می کند تا جايی که خود پناهجويان در يک 
مرحله مجبور به کرايه آمبوالنس برای 4۸ ساعت و 
به  بيمارستانها  بعضا  اما  اند  شده  يورو   1۸00 قيمت 
می  خودداری  آنان  پذيرش  از  دولتی  مقامات  دستور 
از سوی  کمپين  محل  بار  چند  ديگر  از طرف  کنند. 
يونانی  فاشيست  فشار  گروههای  و  دولتی  ماموران 
و شتم  و ضمن ضرب  است  گرفته  قرار  حمله  مورد 
را  دهانشان  که  کسانی  حتی  کنندگان  اعتصاب 
پليس سيلی خوردند.  ماموران  از سوی  بودند  دوخته 
پناهجويان سياسی ايرانی که در يونان اعتصاب کرده 
اند از ايران مجبور به خروج شدند چرا که در ايران به 
زندان رفته بودند و مورد شکنجه قرار گرفته اند، تحت 

پیکرهای زخم خورده از ایران

 دهان های دوخته در آتن

خيابانی  تظاهرات  در  مورد  يک  در  و  هستند  تعقيب 
زير  در  که  است  روز   ۲ اکنون  آنها  اند،  خورده  تير 
باران شديد قرار دارند و سرما و گرسنگی درد و رنج 
دوخته ی  های  دهان  اما  کند،  می  تر  را شديد  آنها 
آنان پاسخی است يه چشم ها و گوش های بسته ی 
رسانه ها و مسئولين، به قول ماندانا که لبان خود را 
دوخته است: »ما صدای زنان و مردان زندانی در اوين 
اشکبار  با چشمانی  ماندانا  هستيم« و دختر خردسال 

يک شاخه گل به او هديه داد.

يک دادگاه در ايران رأی داد دست شخصی را که در 
دزدی شکالت مورد سوءظن قرار دارد، قطع کنند.

مقامات  دست  به   13۸9 ارديبهشت  در   مرد  اين 
 900 وی  درخودروی  پليس  مأموران  افتاد.  قضايی 
و  زيادی شکالت  مقدار  و  دالر، سه جفت دستکش 
کاکائو کشف کردند. متهم نتوانست توضيح دهد که 
از کجا شکالت ها را تهيه کرده و ديرتر معلوم شد که 

او آنها را دزديده است.

مرد ايرانی پس از قطع دست خود نيز آزاد نمی شود. 
مغازه  به  وارده  بخاطر خسارت  بايد  در هر حال  وی 
ماه   6 پليس  مقابل  در  مقاومت  و  فروشی  شيرينی 

حبس شود.

بخاطر  اسالمی  جمهوری  در  مجازاتی  دست  بريدن 
شريعت  احکام  کشور  اين  در  چون  است  سرقت 
اسالمی اجرا می شود. مثاًل چندی پيش دست يک 
شهر«مشهد«  در  سرقت  مورد  دو  بخاطر  ديگر  نفر 

نه در رمانی از ویکتور هوگو، بلکه در تهران معاصر رخ می دهد:

قطع دست به خاطر سرقت شکالت

قطع شد.

اين حکم به خوبی ماهيت جمهوری اسالمی را نشان 
می دهد. حکومتی ارتجاعی که از قوانين بدوی دينی 
بهره می گيرد تا فقرا و فرودستانی که به اموال اغنيا 
دست درازی می کنند جزا دهد. طرفه اينجاست که 
عده ای که خود را روشنفکر را می نامند قلم خود را 
به راحتی خرج دفاع از اسالم رحمانی و ضرورت آشتی 
دين و دموکراسی می کنند اما کسی نشنيده است که 
بنويسند  هايی  انسان  از  دفاع  در  کوچکترين کالمی 
که فقر و فالکت و تبعيض های حاکم، آنها را دادگاه 

شرع قصابی می کنند. 
و  اند  ايستاده  يکسو  در  مالکين  و  اسالم  پليس، 
سوی  در  معترضين  و  شوندگان  سرکوب  محرومين، 
ديگر. اگر در اروپا صدها سال از دوره ای می گذرد که 
کسی به خاطر دزدی نان به زندان می افتاد، جمهوری 
می  حکم  اسالمی  وسطای  قرون  در  هنوز  اسالمی 

راند.

برای اشتراک خیابان با این آدرس ایمیل تماس بگیرید
khyaboon@gmail.com



های  پديده  سرآمد  بوک  فيس  امروزه 
رسانه  ی  مقوله  ذيل  که  است  نوينی 
شوند.  می  بندی  دسته  اجتماعی  های 
هايی  رسانه  اجتماعی،  های  رسانه 
ويژگی  سه  شود  می  گفته  که  هستند 
آنها  محتواهای  نخست  دارايند.  را  عمده 
نه توسط نويسندگان حرفه ای و سازمان 
يافته ی رسانه های متعارف، بلکه توسط 
دوم،  شود.  می  توليد  عادی  شهروندان 
تحوالت تکنولوژيکی اخير، بويژه در حوزه 
تلفن  اينترنت،  اطالعات،  و  ارتباطات  ی 
های همراه، و ... زمينه ی ظهور آن ها را 
فراهم آورده اند و درنتيجه در خود نوعی 
بر  بودن  يا شايد سوار  و  مفهوم همراهی 
روزترين  به  و  پوياترين،  ترين،  پيشرفته 
دستاوردهای اجتماعی را نيز درخود دارد. 
سوم، رسانه های اجتماعی همزمان رسانه 
اند  رسانه  آنها  هستند.  اجتماعی  شبکه  و 
توان  می  آنها  طريق  از  که  معنا  اين  به 
متنون، صدا و تصوير را منتشر کرد. آنها 
شبکه اجتماعی هستند به اين معنا که هر 
را  متعددی  اجتماعات  تواند  می  شخص 

بسازد و يا در اجتماعاتی عضو شود. 

اين ويژگی به سرعت تکامل يافته است. 
تکامل آن را می توان به راحتی از مقايسه 
شد.  متوجه  بوک  فيس  با  ها  وبالگ 
است.  نيز  هراسناک  همزمان  که  تکاملی 
شما قبال می توانستيد وبالگ خودتان را 
لينک  بدون  وبالگ  يک  اما  کنيد.  ايجاد 
وبالگی بی جان است. برای خوانده شدن 
صفحات  به  بايستی  شدن،  ديده  يا  و 
وبالگ شما لينک داده شود. اين لينک ها 
را وبالگ هايی به صفحه شما می دهند 
که يا در موضوعی مشابه فعالند، يا نگرش 
دوستی  شما  با  يا  دارند،  شما  به  نزديک 
دارند و ... . از طرفی ابزارهای کمکی رشد 
از  توانستيد  می  آنها  کمک  به  که  يافت 
انتشار مطلب جديد وبالگی که عالقه مند 
فيس  شويد.  مطلع  هستيد  آن  تعقيب  به 
بوک با يکپارچه ساختن تمام اين امکانات 
به اضافه ی ابزارهای ديگری چون چت، 
البته  را  شايد نخستين جهان شهر واقعی 
است.  کرده  خلق  مجازی  فضايی  در 
اجتماعات  آن  در  که  ای  افسانه  شهری 
به  که  اجتماعاتی  دارند.  وجود  گوناگونی 
خواست و عالقه ی تک تک افراد شکل 
امکان  اين  آن  در  که  گيرد.. شهری  می 
بوجود آمده است که همچون ميدان شهر 
اعطا  شهروندان  تمام  به  سکويی  آتن، 
آميزه  در  را  خود  ی  خطابه  تا  کند  می 
ای از متن و عکس و فيلم و صدا منتشر 
سياسی،  کارزارهای  آن،  بر  فزون  کنند، 
اجتماعی، فرهنگی سازمان دهند، از آنچه 

در اقصا نقاط اين شهر جهانی رخ می دهد 
کنند  جويی  صرفه  را  زمان  شوند،  مطلع 
اما  هراسناک  دهند.  گسترش  را  مکان  و 
اينجاست که تکامل شتابنده ای به سوی 
به  است.  شده  طی  تنگ  ی  دروازه  يک 
بايست در فيس  اين معنا که اکنون تنها 
بوک عضو باشی تا باشی، تا خوانده شوی 
و ديده شوی و ديگر شهروندان را بخوانی 
توانی  نمی  که  شهری  جهان  ببينی.  و 
تنفس  هوايش  از  و  نباشی  آن  شهروند 
از دروازه ی  اين جهان جديد  کنی. تمام 
قابل دسترس است. دروازه  يک وبسايت 
ای که گشوده می شود به شهر جهانی که 

در تملک يک کمپانی است. 

کاالست.  و  فضا  همزمان  بوک  فيس 
فضايی که به رايگان در دسترس ماست. 
آنچه که  و کااليی که فروخته می شود. 
ما در فيس بوک انجام می دهيم رايگان 
است. شما می توانيد بی شمار استفاده ی 
رايگان از آن کنيد. بيش از آن، شما قادريد 
و  بگيريد  اختيار  در  را  امکانات  آن  همه 
برای هر هدفی که خود می خواهيد از آن 
بهره مند شويد. کارزاری عليه اين يا آن 
اندازيد. حرف های  راه  به  قدرت  و  رژيم 
خود را آزادانه منتشر کنيد. دوستانی جديد 
کنيد.  کسب  جديد  دانشی  و  کنيد  پيدا 
جهانشهر  اين  در  بيشتر  چه  هر  شما  اما 
حضور داشته باشيد، هر چه بيشتر فعاليت 
کنيد، هر چه بيشتر آن را رونق بخشيد، به 
سودآوری کمپانی کمک کرده ايد. کمپانی 
ای که در اوج بحران اقتصادی جهانی نيز، 
نداده،  از دست  تنها  نه  را  سودآوری خود 
بلکه از باالترين نرخ های سود بهره برده 
می  را  کااليی  چه  بوک  فيس  اما  است. 
فروشد اگر همگان از آن رايگان بهره می 

بريم؟ منشأ اين سود کجاست؟

تبليغاتی  بيلبوردهای هوشمند  فيس بوک 
ردگيری  با  فروشد.  می  شهر  اين  در  را 
اتوماتيک فعاليت های هر عضو از طريق 
های  کليدواژه  و  محتواها  بندی  طبقه 
فعاليت های هر عضو، اطالعات هر کاربر 
شغل،  تحصيالت،  شود.  می  بندی  دسته 
محل  سال،  و  سن  عالئق،  ترجيحات، 
سکونت، و ... . اکنون می توان هر تبليغاتی 
را در معرض نمايش افرادی قرار داد که 
مخاطبين بالقوه آن تبليغات هستند. حال 
بی سابقه فضاهای  مقياسی  در  توان  می 
به هرگونه مشتری ای فروخت.  تبليغاتی 

تا مشتری  از مشتری های محلی گرفته 
بزرگ  های  شرکت  و  المللی.  بين  های 
بسيار مشتاقند تا هزينه ی تبليغات را در 
جايی خرج کنند که بهترين بازده را داشته 
پول  نتيجه  در  بوک  فيس  مالکين  باشد. 
به دست  ديگری  از شرکت های  را  خود 
تبليغ می  را  کااليی  فروش  که  آورد  می 
از  بخشی  ها  شرکت  اين  واقع  در  کنند. 
سود فروش های خود را به فيس بوک می 
پردازند تا فروش بيشتر بعدی آنها تضمين 
شود. درنتيجه اگر چه شما در فيس بوک 
برای فعاليت خود هزينه ای نمی پردازيد، 
اما در واقع اين هزينه را شما، شهروندان 

جهان، در جايی ديگر پرداخت می کنيد.

هرچه اين جهان شهر شهروندان بيشتری 
توان  می  را  بهتری  قيمت  باشد،  داشته 
تبليغاتی  ديجيتال  بيلبوردهای  برای 
اختصاص داد. هر چه من و شما مشارکت 
بيشتری داشته باشيم، شبکه های بيشتر و 
بزرگتری سازمان دهيم، زمان بيشتری از 
اين جهان شهر سپری  در  را  روز و شب 
کنيم، به فزون شدن درآمد کمپانی کمک 
شدن  کشيده  بيرون  به  يعنی،  کنيم.  می 
عادی جهان  گرده ی شهروندان  از  سود 
در  محدود  اقليتی  جيب  در  آن  تمرکز  و 

جهان کمک يا مشارکت می کنيم. 

فيس بوک به طرز شگفت انگيزی نمودی 
از ايدئولوژی سرمايه داری نيز است. سطح 
در  تنفس  بهره مندی که  و  رفاهی  نوين 
با  دارد  همراه  به  بوک  فيس  جهان شهر 
المللی  بين  های  بزرگ شرکت  های  نام 
گره خورده است. فيس بوک، گوگل، اپل، 
و ... امروزه کمپانی های فوق بزرگی اند 
سازی  مند  بهره  در  رسد  می  نظر  به  که 
مردمان چهارگوشه جهان نقش عمده ای 
از  گسترده  مندی  بهره  اند.  کرده  بازی 
رسانه های اجتماعی، همراه است با نوعی 
شده  باعث  که  هايی  کمپانی  از  قدردانی 
اختيار  در  رايگان  به  امکاناتی  چنين  اند 
همگان قرار داده شوند. اين مسأله مغفول 
می ماند که شکل گيری اين جهان شهر 
های  فعاليت  از  تاريخی  محصول  جديد، 
و  تکامل  است.  بشری  مولد  و  سازنده 
انباشت دانش انسانی و کار برنامه ريزان، 
اين  توليد  که  است  مولدانی  و  تحليگران 
به  اقليتی  اينکه  اند.  کرده  را ممکن  فضا 
پشتوانه ثروت و استثمار، قادر شده اند اين 
به  را  بشری  کار  و  دانش  های  مجموعه 

بندی  از بسته  بزنند و پس  نام خود سند 
به فروش برسانند، بيش از آنکه قدردانی 

بطلبد، شورش می طلبد. 

از طرف ديگر فيس بوک معنای جهان ما 
را نيز نشان می دهد. پويايی، سرزندگی، 
فعاليت  از  شهر  جهان  اين  شرر  و  جان 
شهروندانش است. اين فيس بوک نيست 
فيس  کاربران  اين  است.  ارزش  منبع  که 
بوک هستند که منبع ارزش هستند. هرچه 
می  بوک  فيس  عضو  بيشتری  انسانهای 
شوند، قيمت سهام کمپانی باالتر می رود. 

يکپارچگی  آينه ی  تمامی  به  فيس بوک 
در  چنين  مردمان  هيچگاه  دنياست. 
پيوند نخورده  به يکديگر  مقياسی جهانی 
ای  رسانه  کنندگانی  مشارکت  به  بودند، 
نکرده  سازی  اجتماع  بودند،  نشده  بدل 
بودند. اما اين همه در عصری است که در 
تمام دنيا اکثريت شهروندان عادی به طور 
روزمره بی حقوق می شوند، محروم می 
شوند، مورد بهره کشی و سرکوب قرار می 
گيرند. از تهران گرفته تا پاريس. از حومه 
های کپنهاگ گرفته تا الپاز. همين هفته 
دولت انگلستان چنان برنامه ی اقتصادی 
ای را عليه توده مردم به پيش گذارده که 
روی تاچر سفيد شده است. باالبردن سن 
بازنشستگی درجهان، افزايش ساعات کار، 
ترور  کار،  نيروی  تشکالت  از  ممانعت 
فعالين سنديکايی و صدها موردی از اين 
های  که شرکت  است  پولی  منبع  دست، 
بين المللی و يا داخلی به فيس بوک می 
پردازند تا ارزشی که از فعاليت نيم ميليارد 

انسان بدست آمده است را بخرند. 

چند دهه پيش، مجموعه مبارزات و جنبش 
های مردمی در جهان، در پی ملی کردن 
صنايع بزرگ و مادر خود بودند. آن زمان 
مردم و کارگران صنايع بزرگی که عمدتا در 
تملک شرکت های انگليسی يا آمريکايی 
از  را  تا آن صنايع  مبارزه می کردند  بود، 
و  کنترل  و  آورده  در  آنها  مالکين  چنگال 
مديريت آن را در اختيار جامعه قرار دهند. 
در  دگرگونی  برای  خواستی  شدن،  ملی 
اررش  توليد  ی  عمده  مراکز  آن  مالکيت 
مالکيت شرکت های  بود. خلع  در جامعه 
در  آن  مالکيت  شدن  اجتماعی  و  بزرگ 
مقياس ملی. امروزه اما جهان بسيار تنيده 
جهان  نماد  بوک  فيس  است.  قبل  از  تر 
جديد مسلط است. چيزهايی مفيد پراکنده 
که  جديدی  جهان  فالکت.  از  بيابانی  در 
اجتماعی  برای  مبارزه  با  اما  باليد  خواهد 
رقم  جهانی  مقياسی  در  مالکيت  کردن 

خواهد خورد. 

تصمیم امروز سندیکاهای 
فرانسوی مبنی برادامه اعتصاب 

وتظاهرات 
 

سنديکاهای
 CFDT, CFE/CGC, CFTC,
نشست  CGT, FSU, UNSAطی 

جمعی ۵شنبه۲1اکتبر۲010
عادالنه  اصالحات  يک  به  تاکيد  -با 
باب  گشودن  و  آن  واهميت  بازنشستگی 
مذاکره با سنديکاها وکل جامعه در همين 

رابطه
-  با اشاره به اعتراضات هفته اخير  که 
اصالحات  از  فراتر  مشکالت  داد  نشان 
چون  ومسايلی  است  بازنشستگی 
آينده جوانان  و  کار،دستمزد،شرايط کاری 
بحران  از  وپس  است  مانده  پاسخ  بی 
است   ترهم شده  مالی سال ۲00۸ وخيم 
به  برای  سنديکاها  همکاری  وتصميم  
چالش کشيدن دولت وکارفرمايان در اين 

موارد در هفته های آينده
های  اعتصابات،تظاهرات  به  توجه   -با 
نشان  اخير که  ونظرسنجی های  خيابانی 
بگيران،جوانان  حقوق  حمايت  دهنده 
اعتراضات  اين  از  فرانسه  مردم  واکثريت 
وادامه آن در مقابل لجاجت دولت ورئيس 

جمهورمی باشد.
ونمايندگان  دولت  از  درخواست  -با 
و  اصالحات  اين  گرفتن  پس  از  مجلس 
يادآوری  مسئوليت کامل دولت دررابطه با 

پيامدهای اين حرکات اعتراضی
ادامه  درراستای   را  زير  تصميمات 

وگسترش حرکات اعتراضی گرفتند: 
اعتصاب  ملی  روز  اکتبر   ۲۸ ۵شنبه  روز 
اين  به  مجلس  رای  درهفته  وتظاهرات 
روز  نوامبر   6 شنبه  روز  و  اصالحات 
اين  اعالم  آستانه  در  وتظاهرات  اعتراض 

قانون توسط رئيس جمهور
رابطه سنديکاها  4نوامبر درهمين  روز  و  

مجددا جلسه ای برگزار خواهند نمود
گزارش ناصر از پاريس. 

چند  در  فرانسه  که  است  ذکر  به  الزم 
و  اعتصابات  بزرگترين  شاهد  گذشته  روز 
به  اعتراض  در  کارگری  های  راهپيمايی 
دولت فاشيستی و ضدکارگری سارکوزی 
دارد  تالش  که  دولتی  است.  بوده 
دستاوردهای اجتماعی کارگران را بازپس 
ميليون  چندين  اعتصابات  اين  در  بگيرد. 

نفر شرکت کننده اند.

خانواده ی مجید دری در شوک 
تبعید به بهبهان

مجيد دری دانشجوی محروم از تحصيل و 
زندانی سياسی در ميان زندانيان خطرناک 
با اتهامات قتل و مواد مخدر زندان بهبهان 
در تبعيد به سر می برد و حانواده ی او نيز 
اطالع  و  مصافت  بودن  علت طوالنی  به 
نداشتن از روزهای مالقات زندان بهبهان 
اند. نشده  او  با  مالقات  به  موفق  هنوز 
دانشجويی  فعال  اين  برادر  دری  مجتبی 
اذعان کرد ما هنوز در شک انتقال مجيد 
به بهبهان هستيم اما برای انتقال وی به 
خود  سکونت  محل  نزديکی  در  زندانی 
قول  دادستانی  حتی  و  کنيم  می  تالش 
اما هنوز هيچ  است  داده  اينباره  در  هايی 
و  است  نشده  داده  ما  به  روشنی  پاسخ 
زندان  افزود:  اميدواريم.وی  همچنان  ما 
با  که  طوالنی  مصافت  دليل  به  بهبهان 
نا مناسب  محل سکونت ما در کرج دارد 
گرفته  نظر  در  که  است  ای  گزينه  ترين 
و  پدر  برای  ای  جريمه  را  آن  و  شده 
با  مالقات  برای  که  زيرا  دانست  مادرش 
تر  دور  کيلومترها  بايست  می  فرزندشان 
برای مالقات چند  از محل سکونت خود 

دقيقه ای با فرزندشان بروند.
فعاليت  دليل  به  دانشجويی  فعال  اين 
محروم  دانشجويان  از  دفاع  برای  هايش 
زندان  سال  شش  به  تحصيل  از  شده 

محکوم شده است.

فیس بوک، 
نماد جهان جدیدی که بر می آید؟

وحید ولی زاده


