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  ۲۶۴شماره
 سومبيست و دوره چهارم سال 

  ۱۳۸۶ تيراول 
  

   دالر، ۱ كانادا   آمريكا
  ك يورواروپا ي

  ي كشورهاي كشورها  كارگران همهكارگران همه
   متحد شويد متحد شويد

  يادداشت سياسي 
  

در پس اين سريالهاي 
  جنجالي كدام منافع 

 وجود دارد؟
   

 مهدي سامع
   

ــالي از     ــشي و جنج ــريالهاي نماي ــاهد س ــر روز ش ه
مسافرتهاي احمدي نژاد و حرفهاي تحريك كننـده او         

با ديدن اين نمايشهاي مسخره و ايـن افـسار          . هستيم
كسيختگي بيمارگونه اين سوال مطرح مي شود كه آيا         
در پس اين عربده كشيها كه با اعتماد به نفس كـاذبي    
عرضه مي شود سياست مـشخص و منـافع اقتـصادي           
معيني وجود دارد و يا اين سريالهاي مبتذل را بايد بـه            
حساب كوته فكري يك كوتوله سياسي گذاشت كه بـا    
هذيان گويي موقعيت ضعيف ولي امرش را توجيه مـي     

  .كند
ي نـژاد بـيش از يـك        در اين ترديدي نيست كه احمد     

كوتوله سياسي نقشي در واليت خامنه اي ندارد و همه      
ي جارجنجالهاي او نمي تواند ضـعف و بـن بـستهاي            

اما بسيار اشتباه خواهد بود كـه       . نظام را الپوشاني كند   
كف بر دهان آوردنها را تنها به حساب رذالت پيـشگي           

يـدون ترديـد در پـس       .او و هذيان گوئيهايش گذاشت    
 اين جار و جنجالها منافع سياسي و اقتـصادي          همه ي 

مشخصي نهفته است كه در مورد جنبه هـاي سياسـي       
آن و اعالم جنگ نظام واليت فقيه به مـردم ايـران و             

در عرصـه   . جامعه جهاني بارها توضيح داده شده است      
اقتـصادي احمــدي نــژاد كــه مزورانــه خــود را مــدافع  

از همه ي   گرسنگان و بي چيزان اعالم مي كرد، بيس         
كارگزاران رژيم به چپاول مردم پرداخته و زندگي مردم     

تمام برنامه هـاي اقتـصادي      . استه  را به تباهي كشيد   
ــراي بازگذاشــتن دســت پاســداران و   ــژاد ب احمــدي ن
. كارگزاران امنيتي نظام در غارت و چپاول مردم اسـت         

كابينه نظامي امنيتي احمدي نژاد كه از سرسپرده ترين     
به واليت خامنه اي تشكيل شـده اسـت بـا      افراد نظام   

غارت و استثمار مـردم ايـران، زنـدگي ايرانيـان را بـه              
  . تباهي كشيده است

در اخبار ماه گذشته آمده بود كه حقوق معوقه كارگران 
ماه رسيده و كارگران يخچال  ۲۸ الياف شيروان به

  .سازي لرستان نيز چهار ماه است كه حقوق نگرفته اند
  ۲ه بقيه در صفح

  
  

  سرمقاله 
  

ناتواني ساختاري جمهوري 
اسالمي براي جوش دادن 

  معامله
  

  منصور امان
 ُگذشت از عمر سياست مذاكره پنهاني با زبا هر رو

 طراح و نآمريكا، دستگاه عصبي باند واليت به عنوا
مجري آن، به گونه فزاينده تري حساس و تحريك 

دست دادن باند مزبور از يك سو نگران از . مي شود
مهار ابتكار ريسك آميز خود و سوار ُشدن رقيبان 
داخلي بر موج آن است و از سوي ديگر، با نگاه به بدنه 
ي خود كه ناهمگوني بين گُفتار و كردار سران خويش 
را درك نمي كُند، داليل خوبي براي دچار ُشدن به 

در همان حال كه دستگاه . تشويش مزمن مي يابد
مركز هژمونيك مطلق است، سياست ُقدرت فاقد يك 

پردازي برخالف جهتگيريهاي استراتژيك، بيشتر به راه 
آيت اهللا خامنه اي و . رفتن روي لبه تيغ شبيه مي شود

شُركاي او، با هر گامي كه به جلو برمي دارند، سايه 
روشنهاي خالء استراتژيك زير پاي خويش را بهتر 

  .مشاهده مي كُنند
ستيزي، ابزار ثُبات  اسرائيل -آمريكا

  حكومت 
، آيت اهللا "نظام"از همان هنگام كه به پا كُننده 

خُميني، توانست با به راه انداختن بحران گروگانگيري، 
خود را از دست متحدان مكالي اش و دولت  گريبان

موقت آنها رها سازد تا برخالف وعده هاي مارك نوفل 
  لوشاتو، بوروكراسي دولتي و نهادهاي رسمي

  ۳بقيه در صفحه 
  

اعتراضهاي گسترده كارگري، 
  افشاي ژستهاي 
  احمدي نژادي

 زينت ميرهاشمي
 حفظ وضع موجود و ترس از دست دادن كار، تاثير «

قيم بر گسترش و پيوستگي اعتراضهاي كارگري مست
مي گذارد تا جايي كه به ميزان وجود اين حركتها، 

  ».دست يافته هاي آنها ناچيز است
  ۴در صفحه 

  

   التي تشكي فروپاشنهيهز
 را ينيخود مختار فلسط

   بپردازددي باليياسرا
   هي پوجعفر

 جـز  ي راهـ چي هـ ندهي نفرت فزا  ني از ا  يري جلوگ ي برا «
 ستي شناختن حق ز   تي و به رسم   ي آشت ،يدوستصلح و   

  ». وجود نداردنيمردم فلسط
  ۸در صفحه 

  جهان در آيينه مرور
  

  ليال جديدي
  

  :در اين  شماره مي خوانيد
 حذف نام  فلسطين -
 اس پي پي، گسترش نفتا -
 ۸ميليتاريسم، مخرج مشترك جي  -
 بدين صورت، دولت بوش با تقسيم  فلسطين به دو «

 رابطه تازه اي ،)حماس(و تندروها ) فتح(ا بخش مدره ه
اين همان . دهدرا در سياستهاي خود مد نظر مي 
 "سرمايه سياسي"استراتژي اي است كه بوش روي آن 

  ».   استشرط بستهخود را 
  ۶در صفحه 

  

ضرب و شتم زنان،ازدواج 
  وده براي بقاهتالشي بي: موقت

  آناهيتا.الف
يم را احاطـه كـرده       چنان رژ  فساد مالي و سياسي آن    . «

ــر     ــه از ه ــتكش جامع ــشار زحم ــر اق ــان و ديگ ــه زن ك
مكانيزمي،هر چند كوچك جهـت درخواسـت مطالبـات         
اساسي و بيشتر خود بهره مي جويند و اين مساله بنيـان        
رژيم را به لرزه در خواهد آورد و او را با جـنش مردمـي               

  ».عظيمتري روبرو مي سازد
  ۱۰در صفحه 
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  ۲صفحه                  ۱۳۸۶ اول تير – ۲۶۴نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يادداشت سياسي 
  

  ۱بقيه از صفحه 
روزنامه اعتماد ملي در شماره روز سه شـنبه         

   كـارگر ۱۱مـرگ   خود خير  ۱۳۸۶ خرداد   ۱
اين روزنامه به نقل    . در همدان را داده است    

از رئيس مركز سالمت محيط و كـار وزارت         
ــه   ــته كـ ــت نوشـ ــارگر ۱۱بهداشـ در « كـ

كارگاههاي سيليـسكوبي منطقـه ازنـدريان       
 خاطر استنشاق هواي نامناسب و  به  همدان

  » .فقدان سيستم تهويه جان باختند
در حالي كه به گفتـه نيكـزاد دبيـر انجمـن            

   امـسال بـه     پژوهش كار، ميزان خط فقـر     
روزنامه هم مـيهن    ( هزار تومان رسيده     ۵۰۰
حـداقل حقـوق كـارگران حـدود       )  خرداد ۲۰

 هزار تومان تعين شده و تازه اين براي         ۱۸۰
كار مي كنند و زندگي مليونها     كسانيست كه   

تن از زنان و مردان ايراني كه بدون كـار در         
فقر و بي خانماني به سر مـي برنـد در حـد             

و اين در حاليست كه در ايـران      . فاجعه است 
 درصد از مـردم كـساني هـستند         ۲۰حدود  «

 در صد از سرمايه را در اختيـار         ۷۰كه حدود   
 ۲۶شـنبه   : روزنامـه تهـران امـروز     (» .دارند

ــرداد  ــسيخته «و ) ۱۳۸۶خـ ــد افسارگـ رشـ
نقدينــدگي در كــشور كــه بــه گفتــه برخــي 
اقتصاددانان رشد آن در دولت نهم دو برابـر         
كل رشد نقدينگي از ابتـداي خلـق پـول در           

 اسـت، مـوج نگرانـي را        ۸۳كشور تـا سـال      
 ۲۹: روزنامه همبـستگي  (» .سبب شده است  

 هزار ۶۰وقتي طي دو سال  ) ۱۳۸۶فروردين  
ومان به نقدينگي كشور افزوده مـي   ميليارد ت 

شود، جاي ترديدي بـاقي نمـي گـذارد كـه           
احمدي نژاد و باند نظامي امنيتي او در حال         
ــتثمار    ــشور و اس ــابع ك ــه ي من ــارت هم غ

  .وحشيانه مردم هستند
 برابــر ۲,۵در كــشوري كــه حــداقل حقــوق 

سـيب  «كمتر از ميـزان خـط فقـر اسـت و            
رسـيده  زميني به قيمت هر كيلو هزار تومان    

 خرداد  ۶:روزنامه جمهوري اسالمي    ( »است
ــودك  ۳۸۰ «، و)۱۳۸۶ ــزار ك ــا ۱۰ ه  ۱۴ ت

ساله در سراسر كـشور كـار ثـابتي دارنـد و            
 هزار كـودك بـه عنـوان كـارگر          ۳۷۰حدود  

و هر سـاله    . ....فصلي مشغول به كار هستند    
تعداد قابل تـوجهي از كودكـان بـه داليـل           
 مختلف مجبور به ترك تحصيل مي شوند و       

ــي،     ــس زن ــون واك ــايي چ ــشغول كاره م
ــار در    ــردي و كـ ــه گـ ــي، زبالـ دستفروشـ
كارگاههــايي هــستند كــه بــراي آنهــا جــز  
بيماري و دور مانـدن از تحـصيل كـه حـق            
اوليه آنهاسـت، چيـزي بـه همـراه نخواهـد           

 خــرداد ۲۲:روزنامــه اعتمــاد ملــي(»داشــت
 هــزار تخــت بيمارســتاني ۸۰از «، و )۱۳۸۶

 عمري باالي   درصد آنها ۴۰موجود در كشور    
ــر  ۲۵ ــد و عم ــال دارن ــت     ۱۵   س هزارتخ

روزنامه (» سال است  ۵۰      از  بيمارستاني بيش 
، پاسدار احمدي   )۱۳۸۶ خرداد   ۳۱:همبستگي

پـا در   «نژاد مدعي مي شـود كـه رسـالتش          
  .قدرتمندان كردن است» كفش
احمــدي   ۸۶ ارديبهــشت ۲۰پنجــشنبهروز 

نــژاد در جمــع فرمانــدهان بــسيج مــي     
فرسـتند   نها رسما به من پيغـام مـي    اي«:گويد

كه پا در كفش ما نكنيد تا ما با شما كـاري            

ايم پا در كفش شما       ما آمده . نداشته باشيم 
  » .كنيم

احمدي نژاد در يكي از مـسافرتهاي خـود         
قلـدري كـه   «:با حمله به رقبـا مـي گويـد      
المـال وصـل      شيلنگ هشت اينچ به بيـت     

 مكد كرده و با يك پمپ و برق سه فاز مي      
ريـزد و     و به حساب و به جيـب خـود مـي          

كنـد، عـده اي       بستگان خود را متنفع مـي     
گيريـد؟   طور جلوي او را مـي  مي گويند چه  

كنـد پـس ول كـن،         او با تو برخـورد مـي      
گويم مـردم بـه مـن         من مي . سكوت كن 

راي دادنــد كــه دســت ايــن قلــدرها را از 
المال قطـع كـنم و اگـر بنـا باشـد در            بيت

 شوم اين مـسئوليت     مقابل تبعيض ساكت  
ــن ارزش   ــراي مـ ــم بـ ــال هـ يـــك ريـ

 خـرداد   ۲۶ شـنبه    :روزنامـه ايـران   (».ندارد
۱۳۸۶(  

اين كساني كه احمدي نژاد مي خواهد پـا         
در كفشــشان كنــد و دستــشان را از بيــت 
المال كوتاه كند، چه كساني هـستند؟ آيـا         
اين كسان شامل افرادي كه طي دو سـال   

ي خـود    هزار ميليارد تومان به اندوختگ     ۶۰
كـف   و آيا اين     افزوده اند هم مي باشند؟    

بر دهـان آوردنهـا فقـط بـراي الپوشـاني           
كردن چپـاول و غـارت مـردم بـه وسـيله         
احمدي نژاد و باندهاي نزديك به او نمـي         

  باشد؟ 
براي پاسخ به اين سوالها به دو قـسمت از    

 تــن از كارشناســان و اســتادان ۵۷  نامــه
امــه دانــشگاه بــه احمــدي نــژاد كــه روزن

 ۱۳۸۶ خـرداد    ۲۱ در روز دوشـنبه       اعتماد
  .آن را به چاپ رسانده استناد مي كنم

هزينـه هـاي     «:در اين نامـه آمـده اسـت       
 در حـدود  ۱۳۸۳جاري دولت كه در سـال    

 ۱۳۸۴ هزار ميليارد ريال بود، در سال ۲۲۱
ــارد ريــال و در ســال ۳۱۸بــه   هــزار ميلي

 هزار ميليارد ريال افـزايش      ۴۰۱ به   ۱۳۸۵
 پيش بيني مـي شـود كـه در سـال          .يافت

 هزار ميليارد   ۵۰۰جاري اين رقم به حدود      
و در بخش ديگر ايـن نامـه        » .ريال برسد 

ــده ــته ش ــر ارزش «: نوش ــال اخي در دو س
 ۴۱واردات كــشور در هــر ســال بــالغ بــر 

گزارش هاي بانك   (ميليارد دالر بوده است   
ــزي ــصوالت  ). مركـ ــيل واردات محـ سـ

ــر   كــشاورزي و صــنعتي آســيب جــدي ب
  ».فعاليت هاي توليدي كشور وارد مي كند

همين دو نمونه براي اين كه به چگونگي        
هزينه كردن درآمدهاي كـشور پـي بـرده         

رقم سرسام آور هزينه هاي     . شود كافيست 
ــه   ــار آن بودجـ ــاري دولـــت و در كنـ جـ
شركتهاي دولتي نشان مي دهد كه بخش       
اعظم درآمدها نه در چرخه توليد و ايجـاد         

وسيله كارگزاران دولتي كـه     اشتغال كه به    
اكثريت آن از فرماندهان سپاه پاسداران و       
مقامات رده بـاالي دسـتگاههاي امنيتـي        

  .هستند
از جهت ديگـر وارادات بـي رويـه كـاال و            
تغير تعرفـه هـاي گمركـي بـر بعـضي از            
كاالها ضمن آن كه توليـد داخلـي را بـه           
ــروت    ــت ث ــبب انباش ــشيده، س ــاهي ك تب

. حدود شده است  عظيمي در دست افراد م    
چهارشـنبه   روزنامه اعتماد در شـماره روز     

 خود در رابطـه بـا واردات        ۱۳۸۶ خرداد   ۹
جاسم ساعدي، نماينده   «:شكر نوشته است  

شوش در نطق پـيش از دسـتور خـود در           
مجلس اعالم كرد كه واردات بي سـابقه        

 مـاه گذشـته از      ۱۲و بي رويـه شـكر در        
سوي وزارت بازرگاني و بخش خصوصي      
به دليل كـاهش تعرفـه واردات شـكر از          

ــه ۱۵۰ ــد ب ــشكالت  ۱۰ درص ــد م  درص
در ايـن   ......زيادي را ايجـاد كـرده اسـت       

شرايط شركتهاي بزرگـي ماننـد نيـشكر        
هفت تپه بـا حـدود هفـت هـزار كـارگر،            

 ۱۶توســعه نيــشكر خوزســتان بــا حــدود 
بـا حـدود هـشت      هزار، و نيشكر كـارون      

هزار كارگر طي چند ماه اخير بـا بحـران          
جــدي روبــرو شــده و حتــي از پرداخــت 

  ».حقوق كارگران خود عاجز مانده اند
همگان مي دانند كه بخش اصلي واردات   

 در دست آيـت اهللا مـصباح يـزدي        شكر
است و بر كسي پوشيده نيست كه رابطه        
مريد و مرادي بين احمدي نژاد و مصباح        

جـايي بـراي دو طـرف مانـدگار     يزدي تا  
 از  .است كه منافع طرفين را تـامين كنـد        

همين رو وقتي احمـدي نـژاد روز جمعـه          
آيت اهللا   خرداد به قم مي رود فقط با         ۲۵

ــصباح ــا  مـ ــد و بـ ــي كنـ ــات مـ  مالقـ
موسـسه آموزشـي و     «التحـصيالن     فارغ 

كه توسط مـصباح    » خميني  پژوهشي امام 
 يزدي اداره مي شود در جلسه غير علنـي        

  .مذاكره مي كند
 ۲۶روزنامه اعتمـاد در شـماره روز شـنبه        

:  در اين رابطـه مـي نويـسد        ۱۳۸۶خرداد  
ديدار محمود احمدي نژاد با محمـدتقي       «

مصباح يزدي ديداري پرمعنا به شمار مي       
آيد به خصوص اين كه اين ديدار پـشت         
درهاي بسته برگزار شد و هيچ خبرنگاري 

 بـين   از محتواي اظهارات رد و بدل شده      
دو شخصيتي كه گفته مـي شـود رابطـه          
مريدي و مرادي با يكـديگر دارنـد، آگـاه       

گرداننـدگان روزنامـه اعتمـاد بـه        » .نشد
خوبي مي دانند كه رابطه مريد و مـرادي         
بين اين دو بر اين پايه قرار دارد كه مريد       
تعرفه ورود شكر را به شـكل بـسيار بـي           
سابقه كه حتي سازمان جهاني تجارت را       

متعجب كرده كاهش مي دهد و مراد      هم  
ــي را     ــد داخل ــكر تولي ــوه ش ــا ورود انب ب
ورشكست كرده و هزاران كارگر را به روز 

آدرسهايي كـه احمـدي     . سياه مي كشاند  
نژاد در مورد غارت كنندگان بيـت المـال         
مي دهد آن قدر كلي و مبهم اسـت كـه           
ــروت را   ــسير انباشــت ث ــد م كــسي نتوان

ي كـه در گوشـه و      اما آمار و ارقام   . دريابد
كنار رسانه هاي دولتي انتـشار مـي يابـد          
. واقعيتها را بـه خـوبي نـشان مـي دهـد           

عوامفريبي احمدي نژاد رنگ باحته و نـخ       
مصرف خارجي سريالهاي   . نما شده است  

ــد    ــراي تهدي ــژاد ب ــدي ن ــالي احم جنج
جهانيان است تا آنان از ترس مـرگ بـه          

امـا مـصرف حرفهـاي     . تب راضي شـوند   
 كوتولـه سياسـي در داخـل      جنجالي ايـن  

ــه و   ــالش مذبوحان ــزي جــز ت ــران چي اي
مزورانه براي الپوشـاني كـردن اقـدامات      
برنامه ريزي شده براي غـارت و چپـاول         
ــارگران،   ــبختانه ك ــست و خوش ــردم ني م
معلمان، مزدبگيران، زنـان و دانـشجويان       
با جنبشهاي خود ايـن ترفنـد شـيادانه را          

  . خنثي كرده اند

ستيزه جويي با 
مان رشدي تنها سل

يك جلوه ديگر از 
 نقض آزادي بيان

  ليال جديدي
سلمان رشدي براي بيستمين 
بار به دليل فعاليتهاي خود در 
عرصه نويسندگي جايزه اي 

 ۱۶روز شنبه . ادبي دريافت كرد
ژوئن آقاي رشدي نشان عالي 

 را از دست ملكه "شواليه"رتبه 
اين اقدام . اليزابت دريافت كرد

م سرخورده و از جانب رژي
وامانده جمهوري اسالمي 
توهيني به جهان اسالم 

از همين رو، فروز . توصيف شد
ستاد "رجايي، دبيركل 

پاسداشت شهداي نهضت 
 هزار ۱۵۰، مبلغ "جهاني اسالم

دالر براي قتل او جايزه اعالم 
  .كرد

 ۱۳۸۳هنگامي كه در سال 
خميني براي قتل اين نويسنده 

ه فتوا صادر كرد، در واقع ب
جهانيان اعالم كرد كه رژيم 
ارتجاعي و مستبد مذهبي او به 
هيچوجه ظرفيت تحمل سخن 

وي . دگرگونه يا مخالف را ندارد
با صدور مجوز شرعي براي 
آدمكشي و تعيين مبلغي 
هنگفت به عنوان دستخوش 
جنايت، نفرت خود از حقوق 
انساني و آزادي بيان را بي پرده 
 به نمايش گذاشت و نيز با اين

كار، ماهيت تروريستي رژيم 
خود را در برابر چشم جهانيان 
به تصوير كشيد؛ جهاني كه از 
جنايتهاي رژيم مانند قتل بي 

شاعران و  سرو صداي 
نويسندگان ايراني همچون 

  . سعيد سلطانپور آگاه نمي شد
 سال ۲۴اكنون پس از گذشت 

كه دالرهاي پيشكشي از اموال 
مردم زحمتكش ايران هنوز 

 به كاسه ضحاك قرن خوني
نريخته، نوچه هاي مكتب او با 
باال بردن رقم جايزه قتل فكر 
مي كنند بتوانند همچون امام 
مرده ي خود، چند صباحي از 

  .گنداب اين جنجال تغذيه كنند
پولهايي كه براي تشويق به 
قتل و انجام توطئه براي 
عوامل دروني و بروني حواله 
مي شود و يا به حساب جيبي 

ريستهاي حماس و حزب ترو
اهللا لبنان و سورچرانهاي 
حكومتهاي باج گير ريخته مي 
شود، مزد عقب مانده كارگران، 
معلمان و زحمتكشان مردم 

اين پول شهريه . ماست
دانشجويان، مخارج كودكهاي 
خياباني و نان سفره خالي مردم 

  . وطن ما است
  خرداد۲۸
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  ....سرمقاله 
ناتواني ساختاري جمهوري 
اسالمي براي جوش دادن 

  معامله
  

  ۱بقيه از صفحه 
ُقدرت را به زير ناُخن بكشد، هويت 

 ايديولوژيك جمهوري –سياسي 
اسالمي را نيز با دو فاكتور متمايز 

نخُست، نشانه . كُننده تعريف كرد
ُگذاري بحران به مثابه عنصر بقا در 

 اي يك حكومت ديني حيات گُلخانه
در قرن بيسُتم كه مشابه خود را تنها 
مي توانست در قرون وسطي جسُتجو 

سپس، آمريكا ستيزي در نقش . كُند
  ! نيروي محرك و مادي كُننده آن

گرد و خاك و تنش دايمي حاصل از 
اين استراتژي به آقاي خُميني اجازه 
مي داد در پهنه داخلي با توجيه 

هاي مديريت بحران، باورپذير الزام
ُقدرت را به گونه متمركزتري در اختيار 
بگيرد و همزمان، گرايشهاي گوناگون 
گرد آن را داوطلبانه يا به اجبار، پشت 

سياستي كه به طور . سر خود متحد كُند
گُشاده دستانه، مضمونها و تكليفهاي 

 رمذهبي را براي تهييج، توجيه و سر آخ
 به خدمت استخدام مخاطبان خويش

مي گرفت و هدفهايش را در بسته 
  . بندي ايديولوژيك قالب مي زد

 جمهوري "صدور انقالب"ُشعار 
اسالمي، در حقيقت جز تالش براي 
گشودن منفذهاي تنفُسي بيشتر از 
طريق سازمان دادن كانونهاي متعدد 

خُرده . بحران با همين متُد نبود
بورژوازي شهري و روستايي و حاشيه 

هاي اقتصادي و سياسي در لُبنان، نشين
عراق، فلسطين و افغانستان، هدفهاي 
مناسبي براي نشاندن لفاظيهاي 

 تقديرگرايانه حكومت تازه –پوپوليستي 
تاسيس و تحت فشار جمهوري 
اسالمي بودند و از اين طريق حلقه 
محاصره گرد واتيكان خُصوصي آقاي 
خُميني و همدستانش را چند گام 

مشروعيتي كه . كردندفراختر مي 
جامعه از رژيم واليت فقيه دريغ كرده 

 اسراييل –بود را رهبران آن در آمريكا 
ستيزي مشابه سازي مي كردند و 
ضرورت ادامه فرمانروايي خود بر كشور 
را كه نه با رفاه نسبي اقتصادي، نه با 
ميزاني از دموكراسي سياسي و نه حتي 

م با مدارا با نوع زندگي شخصي مرد
لمس پذير بود را در لزوم و وظيفه ي 

 "دشمنان"جدال و ايستادگي در برابر 
  . داخلي و خارجي توضيح مي دادند

عربستان و آمريكا، مرجعهاي 
  تقليد آقاي خُميني

اگر چه آيت اهللا خُميني مبتكر ترويج 
بنيادگرايي و به صف كردن دستجات 

متعصب مذهبي به منظور دستيابي به 
اسي نيست اما وي نشان داد اهداف سي

همچون ابداع كُننده اين تاكتيك، 
عربستان سعودي، مي تواند امتيازهاي 
ُقدرت دولتي و دالرهاي نفتي را در اين 
. راه به گونه اثربخشي به خدمت بگيرد

متحد نزديك اياالت متحده در منطقه، 
اين تجربه را به ويژه در افغانستان و با 

ن فناتيك براي سازماندهي مسلمانا
جنگ با كُفار اشغالگر، به طور موفقي 
عرضه كرده بود؛ راهكاري كه آمريكا 
نه تنها بر آن مهر تاييد مي نهاد بلكه، 
فعاالنه به پشتيباني تداركاتي و 

  . لُجستيكي از آن برخاسته بود
عالقه اي كه آمريكا براي شاهزاده 
عربستاني، آقاي بن الدن و انواع 

 نزد خود كشف كرده بود، به مشابه وي
هيچ عنوان عشقي تصادفي نمي 

چه، بسا پيشتر از . توانست شمرده شود
هاي امنيتي عربستان آن كه دستگاه

سعودي، ُنخبگان اين كشور را به 
دوستان پاكستاني خود معرفي كُنند، 

 خود را "كمربند سبز"اياالت متحده 
كه از الياف ارتجاع اسالمي و راست 

ي ريسيده بود، براي پهن كردن افراط
گرد اتحاد شوروي از كيسه بيرون آورده 

در اين مدل از پيشبرد جنگ سرد، . بود
آنها كه اينك در برابر دوربين 
فيلمبرداري گلوي گروگانهاي خود را 

قهرمانان "با چاقو شكاف مي دهند، 
 معرفي مي ُشدند و بر بالين پر "آزادي

  .  دادندقوي سيا و پنتاگون يله مي
جام "پيش شرطهاي نوشيدن 

   "زهر
ناگُفته پيداست كه با وجود تمركُز همه 
جانبه جمهوري اسالمي بر سياست 
ايجاد ثُبات از طريق توليد بحران، 
رهيافت مزبور تنها تا آنجا كه به نقض 
غرض منتهي نگردد مي توانست 
. موضوع عملي و در دستور كار باشد

ين بدان براي رژيم آقاي خُميني ا
 در نتيجه كاركرد همفهوم بود كه هر گا

وجه يا زوايايي از رهيافت مزبور، هدف 
اصلي يعني، گُسترش اقتدار داخلي و 
دور نگه داشتن دشمنان خارجي با 
تهديد روبرو شود، زمان نواختن شيپور 

در . عقب نشيني نيز فرا رسيده است
مورد بحران گروگانگيري، ماجراي 

 و جنگ هشت ساله با  كُنترا–ايران 
عراق، اين روال به عنوان يك قاعده 
به رسميت شناخته ُشده، جهتگيري روز 
سياست در جمهوري اسالمي را تعيين 

و اين با وجود ُكليه باندها و . مي كرد
گرايشهايي در دستگاه ُقدرت بود كه 
رقيب يكديگر شناخته مي ُشدند و 
شناسه تركيب سياسي حكومت به شُمار 

  .  يندمي آ
در چنين شرايطي، حداكثر تالش 

 را حفظ تعادل خود و نگهداري "نظام"
حوزه هاي نفوذ در عين ناهمگوني 
عملي با پارامترهاي ايجادكُننده آن 

آن چه كه به اين امر . تشكيل مي داد
به گونه تعيين كُننده اي ياري مي 

رساند، نقش هژمونيك آيت اهللا خُميني 
وقعيتي كه وي م. در ساختار قُدرت بود

از آن برخوردار ُشده بود، به عنوان مثال 
اجازه مي داد معامله پنهاني و زير 
ميزي براي تحويل گروگانهاي 
آمريكايي صورت بگيرد بدون آن كه 

 "قرارداد ننگين الجزيره"پيامدهاي 
 را در لحظه به بحراني شكننده "نظام"

يا هنگامي كه وي براي . دچار سازد
 نزنه داخلي پس از سركشيدايجاد موا

 دستور كُشتار همگاني "جام زهر"
مخالفان زنداني رژيم را صادر كرد، تنها 

 بود كه اجراي اين "مطلقه"اين نقش 
تبهكاري با ابعادي بي پيشينه را ممكن 

  . مي ساخت
تصفيه خونين دروني پس از افشاي 
رسوايي مك فارلن و سپس حذف 
كلينيكي جانشين آقاي خُميني، 
همزمان با تصريح يك پايه بودن خيمه 

، بر جايگاه كليدي حفظ چهره "نظام"
ضد استكباري آن توسط كشيدن پرده 
پوشاننده ديپلُماسي مخفي نيز نُقطه 

  . تاكيد گُذاشت
  يبزنگاه جديد جمهوري اسالم

تالش كُنوني جمهوري اسالمي براي 
جوش دادن معامله با آمريكا، بزنگاه 
جديدي است كه در آن يك بار ديگر 
سياست توليد ثُبات آن، به آستان 

بحران عراق . مرزهاي خود رسيده است
 "نظم نوين"اگر چه در عمل استراتژي 

اياالت متحده را با چالشي جدي روبرو 
 تهديدهايي ساخته اما از سوي ديگر،

كه دستيابي رژيم مالها به جنگ افزار 
اتُمي به همراه دارد را نيز طرحي 

از . مجسم و لمس پذير بخشيده است
اين رو، متوقف ساختن ماشين صدور 
بنيادگرايي به هر قيمت، هدفي است 
كه رهبران آمريكا تقريبا در هر 
موقعيتي به صراحت آن را تكرار مي 

اوهاي جنگي، دستور كُنند و با ارسال ن
مستقيم براي برخورد نظامي با 
جمهوري اسالمي در عراق و شكار 
ماموران و گُماشتگان آن و طرح 

، ابعاد عملي آن را "عمليات پنهان"
  . متذكر مي شوند

موفقيت آمريكا در ايجاد همگرايي بين 
المللي عليه برنامه هسته اي مالها، 

ه اجبار جمهوري اسالمي به فيلتريز
كردن بحران و كاستن از شاخ و برگ 

به همان ميزان . آن را توضيح مي دهد
كه آمريكا جبهه مزبور را به جلو هل 
مي دهد، بر آمادگي رژيم مالها براي 
تفاهم پيرامون مداخله گري خود در 

جمهوري . عراق هم افزوده مي شود
اسالمي در حالي كه سال ُگذشته قرار 

خود با آمريكا را در مذاكره اعالم شُده 
آخرين دقايق بر هم زد، پس از صدور 
قطعنامه دوم شوراي امنيت در 
محكوميت و مجازات فعاليتهاي اتُمي 
خود و قرار گرفتن در آستانه تصميم 
جديد نهاد مزبور، نه تنها بدون هيچ 

 "تفهيم اتهام"پيش شرطي بر سر ميز 
نشست، بلكه و برخالف تمايل خود، 

انعكاس علني آن با عكس و حاضر به 
  . تفصيالت نيز گرديد

  چالشهاي معامله
اين فقط بدنه ي باند ولي فقيه نيست 

شيطان "كه با انتشار خبر مذاكره با 
هم مدت كوتاهي پس از  ، آن"بُزرگ

تكذيب و نفي پرحرارت رهبر جمهوري 
صداي . اسالمي، دچار پرسش مي شود

ي آهسته اعتراضي كه نخُست از سو
حلقه هاي دورتر باند واليت به گوش 

 "رهبر"رسيد و به صراحت بر تناُقض 
انگُشت مي ُگذاشت، اندكي بعد به طور 
بلندتري از يك نهاد ُقدرت، مجلس 

يك نماينده پرنُفوذ . مالها، شنيده شُد
، آقاي خامنه اي را به "اصولگرايان"
 بيش از اندازه "مصلحت انديشي"

بال آن تالش بي متهم كرد تا به دن
نتيجه اي براي ايجاد جنجال و از 
طريق آن ارعاب منتقدان خودي، 

  .صورت گيرد
آقايان صدر، حكيم و شيخ نصراهللا نيز 
به همين گونه، داليل خوبي براي 
نگران ُشدن و ترديد در باره روابط 

 "اُم القرا" شاگردي خود با -اُستاد 
ا به عنوان ابزارهاي بحران، آنه. دارند

مي بايست به مكانيزمي كه درگيرشان 
اين . ساخته است، اعتماد داشته باشند

امر در حالي كه جمهوري اسالمي روي 
ميز مذاكره به طور آشكار با كارتهايي 
كه تصوير آنان روي آن نقش بسته 
بازي مي كُند، رسالت چندان آساني 

  . نيست
از سوي ديگر، تابو شكني آقاي خامنه 

ت مي گيرد كه اي هنگامي صور
 خوردن جناح اش "جام زهر"رقيبان او 

 بلكه، امري در "نظام"را نه مساله 
آنها . جهت منافع خود ارزيابي مي كُنند

به خوبي مي توانند از ضعف باند نظامي 
 امنيتي براي تقويت جايگاه خويش –

استفاده كرده و به عنوان بخش 
پراگماتيست تر رژيم، طرفهاي خارجي 

  . امله با خود تشويق كُنندرا به مع
  برآمد

ناتواني رهبر جمهوري اسالمي در 
خاموش كردن خوديها و همچنين 
سركوب رقيبان منتقد، ضعف سياست 
بحران زايي بدون مركز تصميم گيري 
. هژمونيك را به سطح آورده است

تالش تمسخُرآميز جناح وي براي توليد 
اقتدار داخلي با آويختن آفتابه به گردن 

 يا دستگيري چند البي باند "اوباش"
 در خارجه، تنها اين "اصالح طلب"

كمبود را با خطوط درشت تري بر سر 
 –باند نظامي . در بيت او قلم مي زند

امنيتي تحت رهبري آقاي خامنه اي، 
بدون آن كه جايگُزيني براي پر كردن 
خالء استراتژي ايجاد بحران داشته 

ه سمت عقب باشد در دهليز معامله، ب
تلو تلو مي خورد و بدتر از آن، دستهايي 
كه در داالن ديده مي شوند، تنها براي 
بر هم زدن بيشتر تعادل آن است كه 

  .   دراز شُده اند
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ــدم       ــاري، ع ــارگران، بيك ــراج ك اخ
دريافـت حقــوق بــه هنگــام و تعطيلــي  
واحدهاي توليدي به دست وابستگان و      
رانت خواران حكومتي، فقر و نـاامني را        
در ميان كارگران و مزدبگيران افـزايش       

افزايش ناچيز حداقل حقـوق   . داده است 
كه هيچ تناسبي بـا رشـد تـورم و سـبد       

ير بـه رونـد     هزينه زندگي ندارد، به ناگز    
اجتناب ناپذير فقر و آسيبهاي ناشـي از        
آن در جامعه سرمايه داري عقب افتاده        

اما ايـن حـداقل     . ايران ياري مي رساند   
ــوارد در    ــسياري از م ــا در ب ــوق حت حق
فقــدان نهادهــاي مــستقل كــارگري و 
سركوب اعتراضهاي كـارگري رعايـت      

عـدم پرداخـت حقـوق سـر       . نمي شـود  
ارگران و موقــع، از جملــه معــضالت كــ

اين شيوه بهـره    . مزدبگيران ايران است  
برداري از نيروي كار كه از شـگردهاي        
سياســت رژيــم و هزاردســتان آن در   
شبكه اقتصادي جامعـه اسـت، مبـارزه        
كارگران را در بخش زيادي منحصر به       

حفظ . حفظ آنچه كه داشته اند مي كند      
وضع موجود و ترس از دست دادن كار،        

ترش و پيوسـتگي    تاثير مستقيم بر گـس    
اعتراضهاي كارگري مي گذارد تا جايي      
كه به ميزان وجود اين حركتها، دسـت        

در ميـان   . يافته هاي آنها نـاچيز اسـت      
كارگراني كه بـه شـرايط موجـود خـود          
اعتراض مي كنند، نااميدي و خودكشي      

سـركوب اعتـراض و     . رشد كرده اسـت   
عدم دستيابي به حـداقلهاي ممكـن در        

ضي اين شـرايط را     پي هر حركت اعترا   
ــد  ــي كن ــه  . ايجــاد م ــه ب ــايي ك ــا ج ت

ــاي اعتراضـــي كـــارگران و    حركتهـ
مزدبگيران و كاركنان بر مي گردد، اين       
كنشها و پويشهاي اجتماعي، رشد كرده      
و حتا به رويارويي با نيروهاي انتظـامي        

اما رژيم همـراه بـا حفـظ     . كشيده است 
نظم سـرمايه داري انگلـي سـركوب را         

االن كـارگري را از كـار       ادامه داده و فع   
. اخراج و به حـبس محكـوم مـي كنـد          

حاكمان در شرايط بحراني كنوني و بـا        
ــوب   ــه و آشـ ــاي دخالتگرانـ رويكردهـ

 در مسائل كشورهاي پيرامـوني       طلبانه
و نيز حمايتهاي تروريستي بـه عبـارتي        
پايش را از مرزهاي ايران به بيرون دراز    
كرده است تا بـا قـدرت نمـايي، نظـام           

ه اش را در داخــل ايــران حفــظ پوســيد
  . كند

ــبش    ــيش روي جن ــسائل پ ــي از م يك
كارگري پـرش از موضـعي دفـاعي در         
. برابر تحميل شرايط توسط نظام اسـت      

طرح خواسته هـايي در گـام جلـوتر در          
راستاي بهبود وضع موجود كه نظـام را        

  . به چالش بگيرد
ــش    ــارگري، نق ــستقل ك ــشكلهاي م ت

ر موثري در قدرت گيـري طبقـه كـارگ        
بــراي رو بــه جلــو بــردن روياروييهــاي 

كارگران و مزدبگيران بـا نظـم موجـود         
به همين دليل اين امر و      . خواهد داشت 

نيز حركتهاي مستقل كارگران روز اول      
دستگيري . ماه، پاشنه آشيل رژيم است    

محمود صالحي كه همچنان در زنـدان       
 سيد داوود رضوي و سيد منـصور        ،است

ــندي   ــضاي س ــي از اع ــات غيب كاي حي
كارگران شركت واحد كـه دادگاهـشان       

كه اتهام تبليغ عليه نظـام در        به اتهام   
جريان است و ديگـر فعـاالن كـارگري         
برآمد تـرس رژيـم از قـدرت كـارگري          

پيوند جنبش دانشجويي و زنان با      . است
كارگران و دفاع از خواسته هاي آنان از        
جملــه كنــشهاي مهمــي اســت كــه در 

ابتكـار  . ه است ماههاي اخير اتفاق افتاد   
دانــشجويان در جهــت ايجــاد صــندوق 
ــداني و   ــارگران زن ــه ك ــالي ب كمــك م
اخراجي، همراهي آنهـا در روز اول مـاه        
گامهايي بلندتري است در ايجاد چـشم       
ــا     ــل ب ــر در تقاب ــن ت ــدازهاي روش ان
سياستهاي رژيم در قبال بازگـشت بـه         

  . وضعيتي عقب تر
خــصوصي ســازي، فــروش واحــدهاي 

كان حكومتي و رانتهاي    دولتي به وابست  
آشــــكار، ورشكــــستگي و تعطيلــــي 
بزرگتــرين واحــدهاي توليــدي هــر روز 
ــارگران و   ــشتري از كــ ــستره بيــ گــ

عــدم . مزدبگيــران را در بــر مــي گيــرد
ــراج و    ــاري، اخ ــوق، بيك ــت حق درياف
بالتكليفي از آسيبهاي سياستهاي ضـد      
كـارگري جمهــوري اسـالمي در مــورد   

بط بر اساس گزارش روا   . كارگران است 
عمــومي بانــك مركــزي جمهــوري    

 ۸۵ ماه اول سال  ۱۱اسالمي، نرخ تورم    
بــه دوره مــشابه ســال قبــل از رشــدي 

بـا توجـه بـه      .  درصد است  ۱۳،۴معادل  
داده هاي آماري نهادهاي حكومتي كه      
از آمارهاي واقعي دورتر است، دستاورد      
بحراني كـه از عملكـرد سـرمايه داري         
 تجاري و داللي و ركود و ورشكـستگي       

 نـصيب مـردم مـي        واحدهاي توليدي 
شود، فقر، بيكاري و عقب مانـدگي هـر     

   .چه بيشتر است
اعتراضــهاي كــارگران ايــران خــود رو، 
شــركت واحــد اتوبوســراني تهــران بــه 
سازمان جهاني كار در رابطـه بـا عـدم          
حضور نمايندگان واقعي كارگران ايـران      

  .از جمله رويدادهاي برجسته است
كت واحـــد جمعــي از كــارگران شــر   

اتوبوسراني تهران طي نامه اي خطـاب       
به سازمانهاي كارگري در سراسر جهان      
ــارگر و     ــه ك ــركت خان ــه ش ــسبت ب ن
شوراهاي اسـالمي در نـود و شـشمين         
كنفرانس ساالنه سـازمان جهـاني كـار        

  .دست به اعتراض و افشاگري زده اند
اين كارگران در بيانيه خود اعالم كـرده   

ق خود مـي    داشتن تشكل را ح   «:اند كه 
خواهان به رسميت شناخته شدن     . دانيم

سنديكاي كـارگران شـركت واحـد بـه         
عنوان تشكل واقعي خـود هـستيم و از         
همـه ســازمانهاي كــارگري در سراســر  
جهان مي خواهيم كه از ايـن خواسـت         

  ».برحق ما پشتيباني كنند
همچنين جمعي از كارگران ايران خـود       
ــاي خــوان   ــه آق ــه ب ــك نام رو طــي ي

  ا، دبير كل سازمان جهاني كارسواماوي
افرادي كه بـه عنـوان     «اعالم كرده اند    

نمايندگان كـارگران ايـران در اجـالس        
» سازماني جهاني كار شركت كرده انـد      

. نمايندگان كارگران ايران نمـي باشـند      
در كشوري  «:در اين نامه آمده است كه     

ــه     ــر گون ــتن ه ــارگران از داش ــه ك ك
نه و  تشكلهاي خود محروم هستند چگو    

طبق كدامين قانون عده اي به عنـوان        
ــاب و در  ــارگران انتخـ ــدگان كـ نماينـ
اجالس سازمان جهاني كار شركت مي      

ما كارگران ايران خودرو پـذيرش      . كنند
اين افراد به عنوان نمايندگان كـارگران       
ايران از طرف جنابعالي بي اعتنـاي بـه         
قوانين سازمان جهاني كار به خـصوص       

مقاولـه نامـه هـاي      زير پا گذشتن مفاد     
  ». مي دانيم۹۷ و۸۷

انجمن صنفي كارگران برق و فلـز كـار      
كرمانشاه در نامه اي به سازمان جهاني       
كار ضمن افـشاي فـشار و سـركوب و          
دستگيري كارگران و حبس آنها توسط      
رژيم، خواستار دعوت نمايندگان واقعـي     
. كارگران به اين نهاد بين الملي شـدند        

ضي خـود نوشـته   كارگران در نامه اعترا   
انجمن صنفي كارگران برق و     «: اند كه 

فلزكار كرمانشاه ضمن اعتراض به ايـن   
سياست مماشات جويانه اعالم مي دارد      
چنـين سياســتي و پــذيرش نماينــدگان  
شوراي اسالمي و خانه كارگر از سـوي        
آن سازمان مهر تأييدي بـر مـشروعيت       
تحميل بي حقـوقي هـر چـه بيـشتر و           

شديدتر كارگران  مجوزي براي سركوب    
بنـابراين تقاضـا دارد بـه       . ايران اسـت    

منظور حمايت از حقوق كارگران ايـران       
از پذيرش نمايندگان شوراي اسالمي و      
خانه كارگر كـه طـي نزديـك بـه سـه            

 جزء كمك به سركوب و تحميـل      دهه
غير انساني ترين شرايط كـار و زنـدگي      
بر كـارگران در كنـار ديگـر ارگانهـاي          

ــ  ــد خ ــته ان ــد وضــمن نداش ودداري كن
خواهان آزادي بي قيد و شـرط فعـالين         
ــدگان   ــضور نماين ــان ح ــد ، خواه در بن
واقعي كارگران ايران كه نام بسياري از       
آنان بـراي شـما آشناسـت در اجـالس          

  ».شويد
ــا نقــض آشــكار   جمهــوري اســالمي ب
مقاوله نامه هاي سازماني جهـاني كـار        
به علت دستگيري و اخراج كـارگران و        

 سيــستماتيك جنــبش  بــه ســركوب 
كارگري بايـد دوبـاره در ليـست سـياه          

  . سازمان جهاني كار قرار گيرد

   
ــهاي    ــرين اعتراض ــسته ت برج

  كارگري در خردادماه 
  اعتصاب هزاران كارگر نيشكر هفت تپه 

 هزار تن از كـارگران نيـشكر        ۵بيش از   
هفت تپه واقع در خوزسـتان روز شـنبه         

ا  خرداد پنجمين روز اعتصاب خود ر      ۱۱
  . سپري كردند

كارگران شركت كننده در اين همـايش       
اعتراضـــي در برابـــر عـــدم دريافـــت 
حقوقشان به مدت چند ماه، دسـت بـه         

ــد ــراض زدن ــزارش  . اعت ــاس گ ــر اس ب
ــنبه   ــا ش ــومتي ايلن ــزاري حك  ۱۱خبرگ

تاكنون فقط كارگران اعتصاب    «خرداد،  
كـرده بودنـد و بخـشهاي اداري، بهــره    

ه مـي   وري و فروش، كار خـود را ادامـ        
دادند، اما از صـبح روز شـنبه كـارگران          
مــانع فعاليــت آنــان شــده و بخــشهاي 

  » .اداري نيز به اعتصاب پيوستند
كارگران اعالم كـرده انـد تـا دريافـت          
ــصاب و تجمعهــاي   ــه اعت حقوقــشان ب

  . اعتراضي ادامه خواهند داد
 خـرداد، حـدود     ۲۳صبح روز چهارشنبه    

پنج هزار كارگر كارخانه نيـشكر هفـت        
ه، به دليل دريافت نكردن بيش از دو        تپ

ماه حقوق، جاده فرعي بازار هفت تپه را   
 تجمع اعتراضي كارگران هفت     .اند  بسته

تپه مورد يورش نيروهاي انتظامي قـرار       
تعدادي از كـارگران دسـتگير و       . گرفت

كارخانه نيشكر هفت تپـه     . زخمي شدند 
از زيــر واحــد وزارت جهــاد كــشاورزي 

يـدي در اثـر واردات    اين واحد تول  . است
  . انبوه شكر دچار بحران شده است

 خـــرداد، كـــارگران  ۷روز دوشـــنبه 
بيمارستان پاسـتورنو در تهـران تجمـع        

اين كـارگران بـه   . اعتراضي بر پا كردند 
تاخير در پرداخت حقوق و مطالباتـشان       

ــتند ــراض داش ــارگران و . اعت ــوق ك حق
 روز و  ۱۵كاركنان اين واحـد بـا تـاخير         

ان بــا تــاخير يــك مــاه اضــافه كاريــش
  . پرداخت مي شود

ــه شــنبه   ــرداد، كــارگران  ۸روز س  خ
اخراجي شركت توليدي كيميكال، واقع     
. در تهران تجمع اعتراضي بر پا نمودنـد     

كارگران اخراجي اين واحد توليدي كـه       
 مــاه اســت حقــوق دريافــت ۶بــيش از 
 خواهان بازگشت به كار خود      نكرده اند، 

  . هستند
رداد، كـــارگران  خـــ۹روز چهارشـــنبه 

اخراجي نـساجي كردسـتان، در مقابـل        
سازمان كار و آموزش فني و حرفـه اي         

اين . اين استان تجمع اعتراضي نمودند    
كارگران خواهان حل مسائل كـارگران      

  . اخراجي شدند
 خرداد، كـارگران شـركت   ۱۱روز جمعه  

باميكو واقع در طبس تجمع اعتراضـي        
غيـه  اين كارگران در مقابل ابال    . نمودند

اخراج دسـته جمعـي كـارگران توسـط         
. مديريت اين شركت اعتـراض نمودنـد      

خبرگزاري حكومتي كار تعـداد شـركت       
كنندگان در اين گردهمايي اعتراضي را      

  .  نفر اعالم كرده است۳۵۰
  ۵بقيه در صفحه 

 

  اعتراضهاي گسترده كارگري، افشاي ژستهاي احمدي نژادي 
 زينت ميرهاشمي
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 در ي شاهروديدادگاه اسالم
  استكهلم

  
  هي پوجعفر

  
 ي اخبار منتشره امروز پنجشنبه محمود هاشـم       طبق

 سـوئد از    تخـت ي در استكهلم پا   "يعراق" يشاهرود
ـ راني ا ي به امـور قـضائ     ييويدي كنفرانس و  قيطر  اني
  . كندي ميدگيرس

ــ رژهي قــوه قــضائسي رئــيشــاهرود  ي جمهــورمي
از شكنجه، قتل،    مملو   ي است كه كارنامه ا    ياسالم
 مـدت و    ي طوالن ي خودسر، زندانها  ي ها يريدستگ

  .اعدام دارد
 دار را بر سر چهار ي كه چوبه ها   ي ا يي قضا دستگاه

 كه حكم به قطع اعضا يستمي كند، س  يراهها برپا م  
ـ  كه بدون پروا كودكان ز     يستمي دهد، س  يبدن م   ري

 را اعـدام و باعـث رعـب و وحـشت در             يسن قانون 
ـ   نروزهاي است، ا   مردم شده  يدلها  ي شـرم  ي بساط ب

 بـا  اروپـا    يخود را گسترده تـر كـرده و در شـهرها          
ـ  كنفرانس قضاوت عصر باد    ويدي و ييبرپا  يني نـش  هي

ـ  كـه مجر   يقـضاوت .  كشد يخود را به رخ م      آن  اني
 كننـد و بـه سـو اسـتفاده از           ي برپـا مـ    حانهيخانه ر 

دسـتگاه  .  پردازند ي شده م  ري و دستگ  يدختران فرار 
 چوبـه  يي بجز برپـا   ي ا فهي كه وظ  ي شاهرود ييقضا

 در توانـد    ي اعـدام و مـرگ نـدارد، چگونـه مـ           يها
استكلهم اظهار وجود كند و در برابر چشمان هزاران      

   بپردازد؟يادي به شيديتبع
 را به جـرم اظهـار       اني دانشجو نروزهاي ا كهي كسان ايآ

 كننـد،   ي خـود شـكنجه مـ      ياهچالهاي در سـ   دهيعق
ـ ي زنان و دختـران ا     كهيكسان  را تنهـا بـه جـرم        يران
 كنند و مـورد     ي م ي زندان ي عقب بودن روسر   ياندك

 شبانه به بهانـه  كهي دهند، كساني و آزار قرار م    تياذ
 و در   زنـد ير ي مردم مـ   يارازل و اوباش به خانه ها     
 شـدگان را تـا سـرحد        ريجلو چشم صدها نفر دستگ    

 ي تواننـد ادعـا    ي زننـد، چگونـه مـ      يمرگ كتك م  
  . داشته باشنديدادخواه

 منحـوس او دسـتش بـه        مي و رژ  ي شاهرود ستميس
ـ ي جوانان ا  نيدتريخون هزاران نفر از رش      آلـوده   يران

 مـرگ   ي چگـونگ  ي تواند پاسخگو  ياو حتا نم  . است
ــدان ري خبرنگــار دســتگيزهــرا كــاظم  شــده در زن

  . كندي خود باشد و مسبب مرگ او را معرفستميس
 تواننـد   ي و همه همدستان او نه تنها نمـ        يشاهرود

 باشند، بلكـه بعنـوان   يي به امور قضا   يدگي رس مرجع
ـ  دستگاه قتـل و جنا     يي برپا ليمجرم به دل   ـ  با تي  دي

  .رندي قرار گيي قضارديگيمورد پ
ـ  بساط ا  ديبا ـ  ني  و  ي را برسـر شـاهرود     ي شـرم  ي ب

ـ  اجازه داد تـا مجر     دينبا.  او خراب كرد   يپادوها  اني
 خـود را    ييحد و رجم و قصاص، بساط قرون وسطا       

ـ اكثر. ا برپـا كننـد    در كنار گوش م     در  كهي كـسان  تي
 برنــد از تــرس دســتگاه يخـارج از كــشور بــسر مـ  

ـ رانيا.  و شركا فرار كرده اند     ي شاهرود يآدمكش  اني
 و دم و دستگاه ي شاهروديخارج از كشور خود شاك 

 بـه امـور     يدگي توانـد مرجـع رسـ      ياو هستند، او نم   
  .  باشدييقضا

ختلـف   مي با ترفندها  ي اسالم ي دادگاهها يي برپا به
ـ در خارج از كشور با      كهي اعتـراض كـرد و كـسان       دي

 داده  ي را به شـاهرود    ي شعبده باز  ني ا يياجازه برپا 
  . رسوا كردني از اشي چشم مردم بشياند را پ

   خرداد۲۴
 

فلسطين و عراق، تصويري 
با خون و باروت از 
  بنيادگرايي اسالمي

  
  منصور امان

  
در همان حال كه رهبران جمهوري اسالمي       

ول ريختن اشك تمساح به دليل جنگ       مشغ
داخلي فلسطين هستند، بانـد مـسلحي كـه         

 ميليـون دالر  ۲۵۰آنها آخرين بار با پرداخت   
كُمك مالي، تيغ خنجر آن را براي نـشاندن         
ــه و   ــتقالل طلبانـ ــبش اسـ ــشت جنـ در پـ
آزاديخواهانه مردم اين كـشور تيـز كردنـد،         

  . خبر از فتوحات جديد خود مي دهد
حماس روز آدينـه اعـالم كردنـد،       مسووالن  

ضمن دستگيري شُماري از رهبران سازمان      
فتح در غزه، راديو فلسطين را تـسخير و آن          

همزمان، با حملـه افـراد      . را منفجر كرده اند   
مسلح اين گروه به محـل اسـتقرار محمـود          
عباس، رييس تشكيالت خودگردان، تـالش      
حماس براي دامن زدن بيشتر به ُشعله هاي        

 داخلــي و خُنثــي كــردن راه حلهــاي جنــگ
سياسي، به گونه روشـن تـري نمـود يافتـه           

  .است
حجت االسالم هاشمي رفسنجاني، يكـي از       
پدر خوانده هاي حزب اهللا لُبنان، در نمايش        

اختالفات و درگيريهـاي    "جمعه با اشاره به     
عاليـم  " اطالع داد كه     "داخلي در فلسطين  

را هـم   "بروز درگيريهـاي داخلـي در لُبنـان    
  . مشاهده مي كُند

از سوي ديگر، آيـت اهللا خامنـه اي نيـز در            
پيــامي بــه مناســبت انفجــار يــك آرامگــاه 
مذهبي شيعه در سامرا، به آگـاهي همگـان         
ــشگي    ــه روال هميـ ــه وي بـ ــاند كـ رسـ

ــغالگران و  " ــي اشـ ــسهاي جاسوسـ سرويـ
طراحـان ايـن    " را به عنـوان      "صهيونيستها

 در  ايـن .  رصـد كـرده اسـت      "جنايت بُزرگ 
حالي است كه مـشاور امنيـت ملـي عـراق،           
آقاي موفـق الربيعـي، در يـك مـصاحبه بـا        
روزنامه دولتي الـصباح، طـي سـخناني كـم          

برخي طرفهـاي ايرانـي     ": پيشينه تاكيد كرد  
مشغول كُمكهاي مسلحانه به گـروه هـايي        
اعم از سني و شيعه در عراق بـا هـدف بـي          

توضيح داد كه در     وي   ".ثُباتي كشور هستند  
سفر اخير خود به تهران، اين موضوع را بـه          
آگاهي مقامهاي جمهوري اسالمي رسانده و      

  . با تكذيب آنها روبرو شُده است
در همان هنگامي كه آقاي الربيعي به طـور         
ــستقيم، جمهــوري اســالمي را دخيــل در  م
جنگهاي فرقه اي اين كـشور معرفـي مـي          

كُنترُل شبه كرد، در بصره، يك منطقه تحت 
نظاميــان جريانهــاي صــدر و حكــيم، يــك 
آرامگاه مذهبي متعلق به سـني مـذهبها در         

  . پي يك انفجار به ويرانه تبديل شُد
رويدادهاي تكان دهنده فلـسطين و عـراق،        
تابلويي است كه در آن چهره ي سياه بنيـاد          
گرايي اسالمي و ماهيـت و نتـايج ويرانگـر          

بـاروت بـه    اهداف سياسي اش، بـا خـون و         
  .تصوير كشيده شُده است

   خرداد۲۶

  

اعتراضهاي 
گسترده كارگري، 
افشاي ژستهاي 
  احمدي نژادي

  
   ۴بقيه از صفحه 

 خــرداد، اعتــصاب ۲۰يكــشنبه 
كارگران ايران ترمـه و تهـران       

 وارد   واقـع در شـهر قـم،       پتو  
كـارگران  . سومين روز خود شد   

اين دو شركت طي سال جاري      
 كـه   براي چنـدمين بـار اسـت      

در . دست به اعتراض مي زننـد     
  ارديبهشت ماه سـال گذشـته،     

كارگران اين شركتها، جاده قم     
ــستند– ــن دو .  اراك را ب در اي

 كــارگر ۵۰۰شــركت، بــيش از 
مشغول به كار است كه يكي از 
مشكالت هميشگي آنها، عـدم     
دريافت حقوق عقب افتاده خود     

اين حركـت اعتراضـي     . هستند
د آغـاز    خردا ۱۷كه از پنجشنبه    

شـده اسـت، چنـدمين حركـت     
اعتراضي است كه از طرف اين      

  . كارگران شكل گرفته است
 خرداد سـاعت    ۲۰روز يكشنبه   

ــركت  ۱۰ ــارگران ش ــبح، ك  ص
ويتانا در يك حركت اعتراضـي      

  )اتوبان فـتح  (جاده قديم كرج    
اين حركت اعتراضي   . را بستند 

بـا دخالــت نيروهـاي انتظــامي   
 كارگران بـه عـدم    . پايان يافت 

ــز   ــود و ني ــوق خ ــت حق پرداخ
ــدي   ــد تولي ــن واح ــي اي تعطيل

  . اعتراض كردند
 خـــــرداد، ۲۱روز دوشـــــنبه 

كارگران كوره هـاي آجرپـزي      
منطقه دولت آباد تربت حيدريه     
در يك حركت اعتراضي دست     

كـارگران ايـن    . از كار كشيدند  
ــدم پرداخـــت   ــه عـ ــد بـ واحـ
حقوقشان به مدت چندين مـاه      

  . اعتراض كردند
 خـــرداد، ۲۲روز ســـه شـــنبه 

كارگران شـركت پيمـاني اروم      
وقع در اروميه، دوزادهمين روز     
ــر   ــشت س ــود را پ ــصاب خ اعت

اين كارگران به عدم    . گذراندند
پرداخت حقوق خود بـه مـدت       

  . چند ماه اعتراض داشتند
 خــــرداد ۲۳روز چهارشــــنبه 

كارگران پارس زنـيخ واقـع در       
قزوين تجمع اعتراضـي بـر پـا        

ــد ــا،  . نمودن ــزارش ايلن ــه گ  ب
كارگران ايـن كارخانـه اعـالم       

 ماه  ۶داشتند كه حقوقشان هر     

يك بار پرداخت مـي شـود در        
حالي كه اين واحد توليدي بازار 
فــروش مناســب و توليــد بــاال 

  . دارد
 خرداد كارگران   ۲۵روز جمعه    

شركت قـوه پـارس در مقابـل        
ــع   ــزوين تجمـ ــتانداري قـ اسـ

ايـن  . اعتراضي بـر پـا نمودنـد      
ن بـار   كارگران كه براي چـدمي    

دست به حركت اعتراضي مـي      
زنند خواهان دريافت يازده مـاه     

  . حقوق عقب افتاده خود هستند
ــنبه   ــرداد، ۲۸روز دوشــ  خــ

ــه    ــركت مجموع ــارگران ش ك
سـازي پــارت سـازان واقــع در   
مشهد به اخراج همكاران خـود      

ــد ــر اســاس . اعتــراض نمودن ب
گــزارش ايلنــا، بعــد از حركــت 
اعتراضي اين كارگران در چنـد      

ه گذشته، مدير عامـل ايـن    هفت
 نفــر از كــارگران  ۶شــركت، 

شـــركت كننـــده در حركـــت 
يـك  . اعتراضي را اخـراج كـرد     

 نفر  ۹روز محل كارخانه توسط     
ــت  ــامي جهـ ــروي انتظـ از نيـ
جلوگيري از حركـت كـارگري،      

  . اشغال شده بود
كارگران ايـن كارخانـه اعـالم       
كردند كـه حقوقـشان كمتـر از     

  .حقوق تعيين شده قانوني است
 خـــــرداد، ۲۸روز دوشـــــنبه 

كارگران آرتا ماشـين واقـع در        
اردبيل، در برابر استانداري اين     
شهر، تحمـع اعتراضـي بـر پـا         

اين كارگران به مـدت     . نمودند
 مـاه اسـت حقـوقي دريافـت     ۴

  . نكرده اند
ــنبه ــرداد، ۳۰ روز چهارشـ  خـ

ــسته  ــزار بازنشـ ــدود دو هـ حـ
ــران روز   ــابرات اي ــركت مخ ش

ــنبه در ــه  چهارش ــراض ب اعت
رداخت نشدن حـق مـسكن و       پ

خواربار خود مقابـل سـاختمان      
 مركــزي وزارت ارتباطــات و

  .فناوري اطالعات تجمع كردند
   

اخبار و گزارشـهاي    
كارگري را به طور    
روزانه مـي توانيـد     

ــر دردر آ ســهاي زي
  بخوانيد 
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  ۶صفحه            جهان      ۱۳۸۶ اول تير – ۲۶۴نبرد خلق شماره  
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  جهان در آيينه مرور
  

  ليال جديدي
  

  :در اين  شماره مي خوانيد
 حذف نام  فلسطين -
 اس پي پي، گسترش نفتا -
ميليتاريسم، مخرج مشترك  -

 ۸جي 
  

  حذف نام  فلسطين
پس از آنكه جورج دبليو بوش براي بار 
دوم به رياست جمهوري آمريكا انتخاب 

شد، مدعي گشت كه به برقراري صلح  
ن و اسراييل اراده كرده ميان فلسطي

سرمايه " تمامي ،او گفت. است
 خود را براي اين منظور به "سياسي

  . كار خواهد برد
گونه برداشت مي شود كه  ظاهر اينبه 

دست حماس و ه با افتادن نوار غزه ب
 ،انحالل دولت ائتالفي فلسطين

باله ز آقاي بوش به "سرمايه سياسي"
اب دان ريخته شده است اما با يك حس

سر انگشتي مي توان دريافت كه سود 
 هم به جيب ،نهفته در اين رويداد

اسراييل و همه به خزانه دولت آمريكا 
  .سرازير شده است

محمود عباس، رهبر تشكيالت 
خودگردان فلسطين، پس از تهاجم 

 دولت ،نيروهاي حماس در نوار غزه
ائتالفي را منحل و آقاي هنيه، نخست 

  .ردوزير را نيز بركنار ك
در واكنش به اين اقدام، مقامات 

ي اعالم كردند كه به كمك يآمريكا
رساني و حذف تحريم در كناره غربي 
كه تحت كنترل محمود عباس است 

خانم رايس از اقدام . اقدام خواهند كرد
 ندر همي. باس ابراز خشنودي كردع

 سرشناس هايرابطه، يكي از مقام
ديگر دولتي به ": ي گفتيآمريكا
   ". حماس وجود نداردرهبري

بدين صورت، دولت بوش با تقسيم  
و ) فتح(فلسطين به دو بخش مدره ها 

 رابطه تازه اي را در ،)حماس(تندروها 
اين . دهدسياستهاي خود مد نظر مي 

همان استراتژي اي است كه بوش 
خود را  "سرمايه سياسي"روي آن 
  .   استشرط بسته

ه كه  غزردر نواكه اسراييليها  در حالي
اكنون تحت كنترل حماس است 

نيازي به  زندگي نمي كنند، ديگر
شركت يا مداخله گري حماس در 
مذاكرات صلح مربوط به كرانه غربي 

 محمود عباس ،از طرفي. نخواهد بود
 با ،كه ديگر قدرتي در نوار غزه ندارد

بركناري اسماعيل هنيه خواستار 
تشكيل يك دولت موقت شد اما 

ر مخالفت كرد و حماس با اين ام

 بين نوار غزه و كرانه غربي ،بنابراين
ي يانشعابي ايجاد شد كه مقامات آمريكا

و اسراييلي نه تنها از آن مغموم نشدند 
بلكه تالشهاي خود را ثمر بخش 

  .يافتند
واشنگتن و اورشليم گام به گام در 
افروختن آتش اختالف بين بنياد گرايان 

ه دارند حماس كه اكثريت را در نوار غز
 پيش ،و فتح كه در غرب طرفدار دارد

در اين ميان صدها فلسطيني . رفتند
گونه،  بدين. جان خود را از دست دادند

يك تقسيم بندي دستكم سياسي ايجاد 
  . گشت

جالب توجه است كه آلوارو دوسوتو، 
نماينده سابق سازمان ملل در 

 چندي پيش در يك گزارش ،خاورميانه
زارش پايان گ"محرمانه با تيتر 

 كه در روزنامه انگليسي "ماموريت
گاردين به چاپ رسيد تذكر مي دهد 

 براي ۲۰۰۷كه آمريكا از آغاز سال 
تقسيم اين منطقه به دو قسمت تالش 

 با ادامه غير ،او مي گويد. مي كرد
 و انجام ناپذير بودن  حمالتواقعي

 مذاكرات صلح ،خواسته هاي اسراييل
  . بيهوده شد
يل در جريان اين درگيريها رژيم اسراي

تنها از غير قابل كنترل شدن اوضاع به 
اين در حاليست كه . شكوه پرداخت

نمي توانست خشنودي خود را كامال 
  .مخفي كند

در اين رابطه يكي از مقامات اسراييل 
 كناره غربي تحت ،پس از اين": گفت

  ".حاكميت دشمن نخواهد بود
ه از همين روست كه كنترل نوار غزه ب

دست حماس و كناره غربي به دست 
فتح مي تواند فرصتي مناسب براي 

 نوار غزه مي ،قوليه ب. اسراييل باشد
 و كناره غربي "حماسستان "شود 

  .  خواهد بود"سرزمين الفتح"
 در ،ي بين نوار غزه و كناره غربييجدا

مرحله نخست به اسراييل فرصت مي 
دهد كه به تحريم حماس در اين 

ه دهد و در كناره غربي به منطقه ادام
در . يك شريك سياسي دست پيدا كند

 در دست "سرزمين الفتح" ،نتيجه
عباس به دست نشانده غرب تبديل مي 
شود و اسراييل مي تواند آنجا را تحت 

كنترل داشته باشد كه اين شامل  
 روز سه .مي شود معضل اورشليم نيز

 آمريكا، اتحاديه اروپا و ، ژوئن۱۹شنبه 
 تحريم ،ري ديگر از كشورهابسيا

كمكهاي مستقيم به محمود عباس را 
لغو كردند و بدين وسيله اولين گام 
سياسي در دو شقه شدن فلسطين 

از هم اكنون رسانه ها از . برداشته شد
فلسطينيهاي ساكن نواز غزه با نام 

  . ياد مي كنند"ينهاشغزه ن"
  "حماسستان" آنچه ،از سوي ديگر

بيشتر از يك ميليون خوانده مي شود و 
 ۳۶۰جمعيت دارد كه در مساحت  نفر

كيلو متر مربع زندگي مي كنند، از يك 
سمت در مجاورت با اسراييل در تنگنا 

 ديگر به سمتقرار مي گيرد و از 
احتمال زياد در محاصره نيروهاي 

مصري و سازمان ملل قرار خواهد 
به عبارتي از هر دو سو محاصره . گرفت

  . مي شود
ه كه اين استراتژي صرف نظر از البت
كه نمي توان نام آنرا صلح در اين  اين

منطقه نام نهاد، مي تواند بسيار 
لبنان و مصر .  باشد همخطرناك

همواره از پيروزي حماس در غزه 
نگران بوده اند و احتمال رخنه كردن 
بيشتر بنيادگرايان مذهبي در امور خود 

  . را داشته اند
ود آتش افروز جمهوري اسالمي كه خ

سخنگوي اين رويداد بود نيز از زبان 
موضع ":  گفت اشوزارت امور خارجه

 ايران در قبال درگيريهاي فلسطين
 سيدمحمدعلي ".طرفانه نيست  بي

 را اكنون بو "توطئه"حسيني كه اين 
دستهاي ": برده است ادامه مي دهد

افكني بين   در پي تفرقه مرموزي
 او بهترين ".هاي فلسطيني هستند  گروه

فصل مسايل را گفت و گو  راه حل و
اين در حاليست كه . توصيه مي كند

 نيروهاي سپاه ،بنابر گزارشات متعدد
رفتن به نوار غزه، عمليات  پاسداران با

اخير حماس عليه طرفداران محمود 
  .سازماندهي كرده اند عباس را
 به نقل اييروزنامه ايتالي  يك،ايل سوله

 خطر ،ظامي نوشتاز منابع مطلع ن
ه بتواند ب جدي اين است كه حماس

زودي در غزه به ساختارهاي نظامي و 
در  موشكهاي دوربردي كه رژيم تهران

اختيار حزب اهللا لبنان قرار داده، مجهز 
 مي  گروه مزبور در اين صورت. شود

سرزمين اسراييل را زير  تواند تمام
با اين حال رويداد . آتش خود بگيرد

وجه مطابق ميل حماس و  يچ هبه اخير
  . جمهوري اسالمي نيست

  
  اس پي پي، گسترش نفتا
، ۲۰۰۶يكسال پيش در ماه مارس 

جورج بوش و وينسنت فاكس، رييس 
جمهور مكزيك و پال مارتين، نخست 

واقع ) WACO( وزير كانادا، در واكو 
.  با هم مالقات كردندتگزاسدر ايالت 

ه چ در اين ديدار آنان حول تشكيل آن
 "شراكت در حفظ امنيت و توسعه"كه  

ي ي قرارها،نام گذاشته شده بود
  SPPسه آميگو با تشكيل. گذاشتند

 بر سر ،در يك پروسه زير زميني
همه طور ه قراردادها و پيشنهادات ب

 گفتگو كردند و به توافقاتي جانبه
كه كامال مخفيانه  اين پروسه. رسيدند

 طي شد، تاثيراتي عميق و همه جانبه
 مردم هروزمردر محيط زيست، زندگي 
  . و آينده اين سه كشور دارد

 ديداراز سال گذشته تاكنون چندين 
 در كنكون در مالقاترسمي كه شامل 

 هدر فوري در كانادا  ديدار و۲۰۰۶سال 
 مي شود، بين سران سه كشور ۲۰۰۷

ديدبان جامعه . صورت گرفته است
   كاماليمدني كانادا بارها از مالقاتها

  .محرمانه بين آنان ياد كرده است
  عنوانزيرهدف اصلي اين شراكت 

همكاريهاي سه كشور به رهبري كاخ "

سفيد براي ايجاد امنيت و پيشرفت در 
اما .  مطرح مي شود"سه كشور هم مرز

 "به رهبري كاخ سفيد" ،نقطه كليدي
اين رهبري از . بودن اين جريان است

آنجا تحميل شد كه دو كشور مكزيك 
و كانادا در شروع اين امر با مشكالت و 

از يك . بحرانهاي متعددي در گير بودند
سو كانادا به خاطر گوشت مسموم 
تحت تحريم تجاري آمريكا قرار داشت 

 دولت دست راستي ،و از سوي ديگر
 سياست پر تضاد عبور به دليلمكزيك 

 واقع شده  تحت فشار مرزهارمرور دو 
 مرز عبور مي صورتي كه كاال ازه ب. بود

ي به يكرد اما عبور انسانها عملي جنا
 در اين ،با اين حال. حساب مي آمد

مالقاتها به هيچيك از اين دو معضل 
اشاره اي نشد و تنها موضوع مورد 

ل امنيتي آمريكا و خواسته ي مسا،بررسي
هاي كمپانيهاي بزرگ در رد و بدل 

  .كردن كاال بود
SPP بيشترين تمركز را در هر چه 

تر كردن مبادالت تجاري و تنظيم سهل
 نرمها و استانداردهاي ثابت و يكسان

در اين اشتراك تالش شد . داشته است
كه انتقال كاال براي آمريكاي شمالي 
 ،آسان شود و از سوي ديگر

استانداردهاي مربوط به حقوق و 
مزاياي كارگران مكزيك و كانادا از 

 س ا، ميانايندر . ميان برداشته شود
 تجاري هدفهاي پي تالش كرد پي

. آمريكا را با اهداف امنيتي ارتباط دهد
امنيت مرزي نيز شامل آموزشهاي 
نظامي و پليسي، مدرنيزه كردن 
دستگاهها و همخوان كردن تكنولوژي 

 همه به بهانه ايجاد كمپين ضد ،است
 ، آسودگي خاطرهمزمان  وتروريستي

كه تنها كاال و نه انسان در اين  باره 
واضح است كه . واند از مرز عبور كندبت

ي ياين اقدامات بيشتر با هدف سودجو
  . است و نفتيكمپانيهاي تسليحاتي

 براي مكزيك و كانادا نه  مزبوراقدامات
 از نظر  ،تنها هزينه سنگيني را دارد بلكه

 زيرا سواالتي  زا استسياسي نيز تهديد
جدي در باره حاكميت ارضي و 

كانادا . يخته استارجحيتهاي ملي برانگ
و مكزيك با پذيرش برنامه هاي 
امنيتي آمريكا در مرزهاي خود در برابر 

ن امخالف. ريسك بزرگي قرار مي گيرند
 ردر امودخالت داده شدن اين دو كشور 

ضد تروريستي آمريكا معتقدند كه نمي 
خواهند دشمنان آمريكا  اتوماتيك وار 

  .  دشمن آنان نيز به شمار بيايند
NAFTA است ابزاري مان  یپ 

در دست آمريكا براي بر داشتن موانع و 
ايجاد شرايطي كه كمپانيهاي بزرگ 
بتوانند به آساني از سدهاي موجود عبور 

 اقتصادي و تجاري  جنبه كنند و بيشتر
 قيهبراي تكميل و بر آورده شدن ب. دارد

 نيز  SPP  ه، خواستهاي ايالت متحد
رسي  دست بهشود تا طي آن تشكيل مي

آمريكاي شمالي به منابع طبيعي دو 
 ،ويژه نفت و از سوي ديگره كشور ب

  در . ريزه كردن مرزها كمك كنداميليت
  ۷بقيه در صفحه 
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 ي زندانانيدانشجو
  ديرا آزاد كن

  هي پوجعفر
 اني از هزار نفر از دانـشجو      شيب

ـ دانشگاه ام  ـ  كب ري  بـا انتـشار     ري
 اعـالم كـرده انـد تـا         ي ا هيانيب

 ي هشت نفر از همكالسـ     يآزاد
 يروهـا ي خود كه توسـط ن     يها

 شـده انـد در      ريسركوبگر دستگ 
امتحانــات آخــر ســال شــركت 

  .نخواهند كرد
 يل در حـا   ي اعتـراض جمعـ    نيا

 نيشكل گرفته است كـه چنـد      
 دانشگاه  انيهفته است دانشجو  

 بـه اشـكال مختلـف       ري كب ريام
 يرياعتــراض خــود بــه دســتگ

 انجــام گرفتــه  را اعــالم يهــا
 بــه نيآنهــا همچنــ. كــرده انــد

ــوگ ــضيريجلـ  از ي از ورود بعـ
ـ  به دانشگاه و تنب    انيدانشجو  هي

ــا ــضباطيه ــروم ي ان ــه مح  ك
 به  اني از دانشجو  يكردن تعداد 

تا چنـد تـرم از حـضور در          كي
  .دانشگاه است اعتراض دارند

 ريـ ركبي دانـشگاه ام   انيدانشجو
 انجام گرفتـه را بـه       يسركوبها

 اعتراض آنها بـه حـضور       يتالف
ـ  نـژاد در دانـشگاه ام      ياحمد  ري

 ي مـ  انيدانشجو.  دانند ي م ريكب
 سـركوبگر بـه     يروهـا ين: نديگو

 اعتراض آنهـا بـه احمـد        يتالف
ه و بـا    نژاد، دست به توطئـه زد     

ـ  اتيانتشار نـشر    بـه آرم    ي جعل
 ي بهانه بـرا   ي دانشگاه اتينشر

ـ  را مهانيحملـه بـه دانـشجو     اي
  .كرده اند

 است كه مقامـات     ي در حال  نيا
 گذشته  ي در روزها  مي رژ يقضائ

 انياعالم كرده اند كه دانـشجو     
 انتـشار   تي شده، مسئول  ريدستگ

.  انـد  رفتـه يمطالب موهوم را پذ   
 نـه نگوي معترض به ا   انيدانشجو
 يروهـا ي ن ي كه از سو   يخبرها

 و از اتيســـركوبگر در نـــشر 
 ي اعالم مـ   ي حكومت يبونهايتر

ــد و   ــراض دارن ــود اعت ــش  يم
 شده  ري دستگ انيدانشجو: نديگو

ــا  ــكنجه ه ــت ش ــرون يتح  ق
 ي جمهـور مي كه در رژ   ييوسطا
 وادار  ي برا ي ا وهي به ش  ياسالم

ــتگ  ــردن دس ــه  ريك ــدگان ب  ش
 خود است، قرار    هياعتراف بر عل  

و وادار به اعتـراف شـده       گرفته  
 اعترافــات انجــام نيبنــابرا. انـد 

 برخـوردار   ي ارزشـ  چيشده از ه  
 كه  ستند و آنها مطمئن ه    ستين

ــشر ــاتينـ ــوي جعلـ  ي از سـ
 ي توطئـه گـر حكـومت      يروهاين

  .منتشر شده اند
 اني دانشجو كپارچهي اعتراض   از

 ي آزادي بــراريــركبيداشــگاه ام
 شـده  ري دسـتگ  ي ها يهمكالس
 و همـه    مي كنـ  ي م تيشان حما 

 و دمـوكرات    خواهي ترق يروهاين
 فـرا   اني از دانشجو  تيرا به حما  

  خرداد۲۷.مي خوانيم
 

  جهان در آيينه مرور
  

  ۶بقيه از صفحه 
اين ميان، نابرابري در قرارداد اس پي پي 

تا آنجا كه به . دست كمي از نفتا ندارد نيز
 پيمانهادر اين  بر مي گردد، مكزيك

ازهاي اجتماعي ميزان توسعه نيافتگي و ني
 به حساب نيامده ههيچ وجاين كشور به 

اتحاد سه "عنوان ه  ب از آنآنچه كه. است
 ياد "ملت بزرگ براي اهدافي مشترك

 بيشتر به دو ملت بزرگ تحت كنترل ،شده
نمونه بارز . گ شباهت داردزريك قدرت ب
كه اين سه در فورومهاي بين  آن هم  آن

ني هرگز المللي مانند سازمان تجارت جها
عنوان يك بلوك شركت نمي كنند كه ه ب

  .  با هم به رقابت نيز مي پردازند،هيچ
اس پي پي همچنين در زمينه  نابرابري در

 در حالي. منابع طبيعي نيز بيداد مي كند
 مردم مكزيك ملي شدن صنعت نفت  كه

چه نياز  د بنا بر آننرا كه طبق آن مي توان
ند يك  را صادر كنمابقيدارند مصرف و 

افتخار ملي به حساب مي آورند، مورد 
انتقاد و اعتراض اس پي پي قرار گرفته 

منافع شركتهاي بزرگ نفتي ايجاب . اند
ي براي سرمايه يكرده است كه زمينه ها

وجود ه گذاري خصوصي در اين صنعت ب
  . آورده شود

 ، نفتاداز قراردا سال ۱۳پس از گذشت 
ت كشور توسعه نيافته مكزيك در وضعي

رشد بيكاري و . بدتري به سر مي برد
 امنيت و كيفيت شغلي، افزوني كاهش

. مهاجرت به آمريكا را در بر داشته است
 بيشتر به نپر داد و بال و همراه با تعميق

 اس در نتيجه ، جامعه مكزيكاين ائتالف
 حادتري  تضادها و مشكالت باپي پي
 روست كه ناز همي. خواهد شدروبرو 

ه كشور كانادا، آمريكا و اكنون مردم س
 تجارت آزاد دست به  عليهمكزيك

  .اعتراض زده اند
  

  ۸مخرج مشترك جي ميليتاريسم، 
 بين )۸جي (  هشت كشور صنعتينشست

كشورهاي  حضور با ژوئن ۸ تا ۶روزهاي 
پيراموني ناظر، درشهرك تفريحي 

  شرقيدرياي درساحل "هايليگن دام"
  . برگزار شدآلمان

 كشور بزرگ ۸ن رهبران اگر چه در پايا
صنعتي در برابر دوربينها و بلندگوهاي 
رسانه ها جشن گرفتند و لبخند تفاهم 

زدند اما تضادهاي بين آنان چنان بود كه  
 ، سال گذشته۳۲براي اولين بار در 

 با پر رنگ شدن اختالفات بين گردهمآيي
اين تنشها در طول . طرفين به پايان رسيد

يم يا غير مستقيم طور مستقه  بگردهمآيي
  .بروز داده شد

و عالوه بر تضادهاي  از سوي ديگر
ي كه ي ميليون يرو۱۰۰دروني، هزينه 

بخش بيشتر آن صرف كشيدن ديوار 
 هزار ۱۶ كيلومتري، استقرار ۱۲سيمي 

 پليس و ديگر امور امنيتي  براي محافظت
 رهبران قدرتمند ترين كشورهاي جهان از

ابطه پر تضاد شد، بهترين نمونه و نشان ر

بين دولتها و توده هاي زحمتكش جهان 
  .بود

 تضاد و اختالف بين سران كشورها آن
چنان بود كه اگر فرصت علني كردن و 

را داشتند، يك ديوار سيمي  بيان آزادانه آن
. بلند هم بايد بين خودشان كشيده مي شد

از همين رو بود كه در خاتمه آنها 
شكالت نتوانستند هيچگونه پاسخي به م

درجه نخست در . اساسي جهان بدهند
رقابت بين آنان براي كنترل منابع خالص، 
انرژي، كار ارزان و بازار آنقدر شدت داشت 
كه هر موضوع ديگري را تحت تاثير قرار 

 موضوعاتي  پيرامونبحث. مي داد
 به ، مبارزه با ايدز ياهمچون محيط زيست

گفتگو در باره منافع اقتصادي و يافتن 
  .  كشيده شدگيريحد و يارمت

 ،آنها كه در اين نشست شركت داشتند
طبقه ممتازي از جوامع را نمايندگي مي 
كردند كه در سه دهه گذشته ثروت خود را 

 ،از جمله. استبه چندين برابر رسانده 
ي كه ثروت آنان بيش از ر ميليارد۵۰۰
  . ي مردم جهان استي دارا از مجموعنيمي

نابرابري در جهان به ميزان بي تشديد 
كه اين  طوريه ب. سابقه اي رسيده است

نابرابري هم بين مردم يك كشور و هم 
. بين كشورهاي جهان ملموس است

 نابرابري در ي از كه چنين ميزانپيداست 
 صلح آميزبه طور  مدت نمي تواند دراز

 و دير يا زود تضادهاي تحمل شود
آميز اجتماعي به درگيريهاي خشونت 

طبقه حاكمه از هر . طبقاتي مي انجامد
فرصتي براي باال بردن قدرت پليس و 
توسعه و گسترش نيروي نظامي خود 

از همين روست كه . استفاده مي كند
 در اين نشست با يكديگر ۸رهبران جي 

عراق  بر سر آنكه آمريكا نبايد در جنگ با
با تمام . شكست بخورد توافق كردند

 آنها ،ي با واشنگتن تاكتيكهاياختالف
شكست نظامي آمريكا را ضربه اي به 

مين جهت با  همنافع خود مي ديدند و به
 خود به  نظاميفرستادن نيروهاي

خاورميانه و ديگر مناطق استراتژيك جهان 
  .موافقت كردند

ي در پاسخ به اعتراض آقاي يرهبران اروپا
 و هاي آلمان حزب سبز پيشينفيشر، رهبر

 با  كه سابق اين كشورهوزير امور خارج
 به "اي همسايگان خاور ميانه"نگاه به 
 شدن شوك آور  تركم اهميت" انتقاد از

 و فزايشا پرداخته بود، به "اروپا در جهان
  . گسترش اهداف نظامي خود اشاره كردند
 دربدين صورت، رشد ميليتاريسم دست 

دست افزايش بحران بين قدرتهاي بزرگ 
ابل اجتناب  غير قو بين مردم و حكومتها

كه همه كساني كه در  حالي در. مي شود
 شركت داشتند بر سر يك "هايليگن دام"

موضوع  آنهم تهاجم به سطح زندگي و 
دستآوردهاي اجتماعي طبقه كارگر و 

سر موضوعاتي زحمتكش توافق داشتند، بر
  نفوذ و منافع امپرياليستي آنان بهكه

 يكديگرروي در  رو مربوط مي شد،
  .رگرفتندقرا

 تكيه بر حفظ  بااگر چه خانم انجال مركل
 دولت آمريكا را در اين ،محيط زيست

با اين  زمينه تحت فشار قرار مي دهد، 

اين ژست ساده لوحانه خواهد بود كه وجود 
 اقدامي انسان دوستانه از جانب او باور را 

 بر اين امر ويتحليل گران پافشاري . كنيم
  داخلي توصيف خاطر  مصرفه را بيشتر ب
، خانم مركل با اين از سوي ديگر. كرده اند
 در تالش براي قرار دادن دو تاكتيك،

كشور  چين و هند در جبهه خود نيز كم 
اين دو كشور هرگونه تعهد . سود نمي بود

ين آوردن گازهاي گلخانه اي را تا يبه پا
 ،كه آمريكا به اين اقدام دست نزند زماني

  .رد كرده اند
 موفق شدند گردهمآيييها اما در اين ياروپا

صورت يك بلوك در برابر آمريكا ه ب
 آنها تا به آخر ! آنهم با فشار مركل، بايستند

روي خواسته هاي خود پافشاري كردند و 
اين ديگران بودند كه ناچار شدند در مواضع 

هدف از اين امر .  بزنند تغيير دست بهخود
 ا بودايجاد يك بلوك قوي در برابر آمريك

پيروزي ساركوزي در ، با اين وجوداما 
فرانسه براي طبقه حاكمه اروپا چراغ سبزي 

 "ييمدل آمريكا"است براي پياده كردن 
ه اركوزي قول داده است كه بس !در جامعه

طور گسترده اي قوانين را تغيير داده و در 
ي تغييراتي يحق اعتصاب و قوانين جزا

ر او كه نخست وزي طوريه  ب،ايجاد كند
 از جانب "شوك الكتريكي" اين تغييرات را

  .دولت خواند
اي ه به جاي تالش دريافتن راه۸جي 

 فقر در جهان، كاهشعملي و انساني براي 
 ايدز و حفظ محيط  ازدرمان و پيشگيري

 به ، گازهاي گلخانه اي اززيست و كاستن
. يد زدينياز به ميليتاريسم بيشتر مهر تا

نت آميز با مخالفان مقابله رو در رو و خشو
و توده هاي زحمتكش جامعه از يك سو و 
قطب بندي و قدرت طلبي با توسل با 

   ! پشتوانه نظامي از سوي ديگر
 را مي اين گرايشبهترين نمونه عملي 

توان در آلمان مشاهده كرد كه همزمان با 
 و قطع مددهاي اجتماعي، ارتش كاهش

  ارتشي دفاعي به ارتشي تهاجميخود را از
  .تغيير سازمان مي دهدو تهديدگر 

 كشور بزرگ صنعتي اما با توافق ۸سران 
بر سر قطع يد اتمي از رژيم جمهوري 
اسالمي نشان دادند كه هيچ كس اجازه 

 ديوانه اي با چشم بسته و دادنخواهد 
 وارد ميدان شود و نظم  هسته ايسالح

  .نوين جهان را در هم ريزد
، ۸ جي آيي پس از گردهمدر نخستين اقدام

بوش كه نتوانست با روسيه بر سر استقرار 
سيتم دفاعي موشكي كه ادعا مي كند 
بيشتر براي دفاع در برابر ايران است به 

 بالفاصله با رييس جمهور ،توافق برسد
 مالقات كرد و به او ،لهستان، لچ مازنسكي

ت متحده سيستم دفاعي قول داد كه اياال
هوري  در آن كشور و جم خود راموشكي

سپس به ايتاليا وي . چك بر پا خواهد كرد
 چرب نو پروديرفت و تا توانست براي روما

ايتاليا به خاطر  فرستادن  او از. زباني كرد
   ، سرباز به لبنان و افغانستان تجليل نمود

نخست  پس از رسيدن به پرودياگر چه 
 نيروهاي ايتاليا را از عراق خارج وزيري،

 آلباني رفت و قول روز بعد بوش به. كرد
استقالل كوزوو را داد آنهم بدون توافق با 

  !شوراي امنيت سازمان ملل
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ـ  روزها شـاهد رو    ني ا نيفلسط  يدادهاي

 روهـا ي ن يجدال درون .  است يتاسف بار 
 نيچندان باال گرفت كه باعث شكاف ب      

ـ  كشاكش جد  نيدر ا . دو منطقه شد    د،ي
ــسط ــان فل ــگ شــده و ينيآرم  كــم رن

 در  ني خودمختار مردم فلسط   التيتشك
 قرار گرفته است؛ پروسـه      يآستان تالش 

 كه با تصرف غزه توسط حماس بـه         يا
 و در عمل منطقـه      دي اوج خود رس   طهقن

 مي را به دو بخش مجزا تقـس      هاينيفلسط
هـم  ه   ب ني عامل ا  ي متفاوت ليدال. كرد

 از همـه    شي است اما آنچه ب    يدگيچيپ
 را به خود جلـب كـرده،    يتوجه همگان 

 منطقـه   يروهاي ن ياسي س شي آرا رييتغ
ـ  از قبـل تعر ياست كه برنامه هـا     في

ــرا ــرو   آنيشــده ب ــا مــشكل روب را ب
  .  كرددخواه
 كـه  يني خود مختـار فلـسط     التيتشك

ـ       امـان مـردم     يحاصل سالها مبـارزه ب
 عرفات بود   ادي زنده   ي به رهبر  نيفلسط

 رود تا به طور كامل از هم بپاشد و           يم
ـ  بمانـد و     ليي دولت اسـرا   گريبار د   كي

 شكل كه با لوله تفنگ سـخن        يتوده ب 
 حاصـل برنامـه   ي فروپاش نيا. دي گو يم

 استمداراني شده س  يح از قبل طرا   يها
ـ  ني ب ني همراه با متحد   يليياسرا  ي الملل

 كـه نـان و آب را بـه          يكسان. آن است 
ـ  مردم بسته اند و دا     يرو  ي گرسـنگ  رهي

 ي ملت را هر روز تنگتر مـ       كيدادن به   
ـ  به جـز     يزيكنند، در انتظار چه چ      كي

 هستند؟ اما   انهيشورش كور و انتقام جو    
ــرآوردن ا  ــر ب ــس ــه ني ــاس و گون  حم

 مترقبه آن همه محاسبات     ري غ يكودتا
 و منطقـه را     ليي و اسرا  ختيرا به هم ر   
 نشده  يني ب شي پ تي موقع كيدر مقابل   

ـ  يتيقـرار داد؛ مـوقع    از همـه  شي كـه ب
  . كندي را هراسان مليياسرا

ــالها ــام س ــل، هنگ ــبش  ي قب ــه جن  ك
 اسلحه را كنار گذاشـت تـا بـا          نيفلسط

 كـار  دي رسي كه به نظر م   ي ا يپلماسيد
 و گفتگـو را     ياسـ ياه حل س  ساز باشد ر  

ـ  بكشد، ا  شيپ  اسـتمداران ي س گـر ي د ني
 ي بودنـد كـه هـر روز بهانـه ا     يليياسرا
 سـرباز  يي و از توافق نها   دندي تراش ديجد

ـ      يهنگام.  زدند يم  ن،ي كـه اسـحاق راب
 از يكـــي و ليي اســـراريـــنخـــست وز

 ي صلح با گلوله جوان    ي گفتگو يطرفها
ـ  گراني به خاك افتـاد، بـاز      يهودي  ني ب

 ي كه فشار بـرا   دندي فهم ي م دي با يالملل
ـ  ب ديـ گردن نهادن بـه توافقـات با        شتري

امـا  ! هايني باشد تـا فلـسط     ليي اسرا يرو
 نشد و هر بار آنهـا همـراه بـا           گونه نيا

 سـخت و    يطيا شـر  يليي اسرا يتندروها
 و در عمـل بـا     دندي كش شي را پ  يديجد

 گفتگوها را به بـن بـست        ،يوقت گذران 
  . كشاندند

ـ  ا ي انتها در  هـود ي ا هاي شـكن  مـان ي پ ني
ـ باراك، نخـست وز     ل،يي وقـت اسـرا    ري

ـ  م يعرفات را در مـصر پـا        مـذاكره   زي
 بلند اعالم كرد كه او      يكشاند و با صدا   

 نيا.  مذاكره و صلح ندارد    ي برا يكيشر
ـ  آم نيحذف تـوه    عرفـات از پروسـه      زي

ـ    دارد كـه اگـر نـه در         يگفتگوها غرامت
 در هـر    ار  آن دي با لييكوتاه مدت، اسرا  

  .دازدحال بپر
 بـاز   ني طـرف  ني ماب ي بار كه روزنه ا    هر

 تمام تالش خـود را كـرد        لييشد، اسرا 
بـستن  .  ناكارآمد كند  ايرا بسته و     تا آن 

 جز انفجـار نـدارد و       يهمه راهها حاصل  
ـ امروز ا  ـ  نما ي مـ  گونـه  ني ـ  كـه ا   دي  ني

 پرداخت پـا    ي برا دي است كه با   ليياسرا
 بگذارد و گرنه هرچه تعلـل كنـد،         شيپ

  .د خواهد شكار مشكل تر
ــر ــات،   اگ ــضور عرف ــا ح ــته ب  در گذش
 ي از خواسته ها  ي قادر بود بعض   ليياسرا

 كنـد  لي تحمنيخود را به جنبش فلسط    
 گـر ي خـود بزنـد، امـروز د   ي قولهاريو ز 
 رايز.  به محال استكي نزدي امر نيچن

 مردم از او    تي عرفات و حما   تهي اتور نيا
 ساخت تا به توافـق      يبود كه قادرش م   

ــد و آن ــمر برس ــشتيا رس ــا . د ببخ ام
 اوضـاع و دسـت   يختگياكنون با بهم ر 
 كـه  ي اي تنـد رو  انـات يباال داشتن جر  

ــه درهايليي اســراخــتنيخواهــان ر ــ ب  اي
 مـشكل شـده     اري كار بـس   گريهستند، د 

  .است
ــه ــان  ب ــل از هم ــال، طــرف مقاب  احتم

 خواهد كرد كه شـارون      يروي پ ياستيس
.  كننـد يو اولمرت اسـتفاده كـرده و مـ      

 ي تنـدروها  ،يليي اسرا يوها تندر يهمپا
ـ  قرار دارنـد كـه درگ      ياسالم  را از   يري

ـ  دانند و ماه   يجنس مذهب م   را   آن تي
ـ  كـه  ني از ا  شيب  گـرا و اسـتقالل      ي مل

 رد.  كـرده انـد  كيولوژيديـ طلب باشد، ا 
 يي اسالم گرا ،يليي اسرا سميونيبرابر صه 

ــاس رخ مــ  ــ نمايحم ــل دي  و در مقاب
 ي و بخش  كاي آمر ،يعني ليي اسرا انيحام

 ي جمهــورميــ اروپــا، رژهيــاز اتحاد
. رنـد ي گ يقرار مـ  ...  و   هي و سور  ياسالم

 ي بودن معادلـه ا كطرفهي ي به جا گريد
ــا امــروز اســرا ــا همدســتلييكــه ت  ي ب

 يني فلسط دم در آن مر   گراني و د  كايآمر
 داد،  ي مـ  يرا تا سـرحد مـرگ گرسـنگ       

ـ  جد يطرف حـسابها   ـ  پد يدي  ي مـ  داري
ــر و يشــوند كــه از همــه آنهــا جــد   ت

 است كـه    هي فق تي وال ميده تر رژ  بخشن
 جمهــور خــود محمــود سيــياز زبــان ر

 كند كه خواهـان   ي نژاد تكرار م   ياحمد

 گـر، يبـه زبـان د    .  است ليي اسرا ينابود
 و  ست ا ليي اسرا هياكنون دشمن، همسا  
ـ با زبان اسـلحه نظام      حمـاس بـا او   اني

ـ ا. دي گو يسخن م   اسـت ي حاصـل س ني
 و هـم    كاي آمر ل،يي اسرا كجانبهيغلط و   

 التي تـشك  ي فروپاشـ  ي بـرا  مانانشانيپ
 هركه ،يعني.  استينيخود مختار فلسط

ـ باد كاشته است اكنون با      توفـان درو    دي
  .كند
 و  ليي رنگارنـگ اسـرا    ي توطئه هـا   اگر
 كار ساز شده است، در طرف       شيهايالب

 وجود دارند كـه     ي مقصران زي ن ينيفلسط

 چـه ي بـه باز لي را تبـد   هاينيآرمان فلسط 
ـ ي كرده اند كـه بـه دال  يدست كسان   يل

 كننــد و در يخــاص در آن دخالــت مــ
 آن  تيعمل مشكالت خود را با موجود     

 محمـود .  گرفته انـد   يگره زده و به باز    
 او بعد از عرفـات نـه        انيعباس و اطراف  

 با جامعـه    ي منطق ييتنها قادر به گفتگو   
ــد بلكــه، در عمــل از يجهــان  نــشده ان

ـ  تحـت امـر خـود ن       يروهـا يكنترل ن   زي
ــدناتوا ــر روز. نن ــاس، ياگ ــود عب  محم

 شبرديــ  پي بــرا يعرفــات را مــشكل  
 گـر ي دانست، امروز د   ي خود م  يطرحها

   خود دارد؟ي ناتواني برايچه بهانه ا
 مقابـل و    ي بدون توجـه بـه طرفهـا       او

ــ ــاوهيش ــردم  ي ه ــا م ــا ب ــورد آنه  برخ
 سـاف را    ي داخل ي زد و بندها   ن،يفلسط

ـ مورد نظـر دارد و        بـا  ي و بـاز  يريارگي
ــدها ــ يبان ــ يداخل ــبش را ب  از شي جن

او .  دهد ي م تيمبارزه با اشغالگران اهم   
 رهبر برخوردار   كي يهايژگينه تنها از و   

ـ    ي بلكه، حتا نم   ستين  در  يوازن توانـد ت
او .  ساف به وجـود آورد  يروهاي ن شيآرا

 يپلماسينشان داده است كه در جهان د      
 ندارد كه عرضه كند و از گفتگـو         يزيچ

ـ پلماتي د يو باز  سـت و پـا      د ي بـرا  كي
 جنـبش سـاف در   ي بـرا يانيكردن حام 

محمـود  .  ناتوان است  ي الملل نيسطح ب 
ـ  نكـرد تـا حام   يعباس سـع    ي بـرا ياني

 ليي اسـرا  نـدان  كـه در ز    يمروان برقوت 
 او  ي آزاد ي هم برا  ي و تالش  ابديمانده ب 

ـ  . نكرد ـ  از ا  شياو ب  ليي از اسـرا   كـه  ني
هراس داشته باشد، از حـضور قدرتمنـد        

دارد و او را  وحــشت يمــروان برقــوت 
.  دانـد  ي خـود مـ    تي موقع ي برا يخطر

ـ  ا يهـا يي توانا رايز  رهبـر نـسل دوم      ني
ـ  ن يزي چ ينيفلسط  كـه بـشود بـه    ستي

 ليياسـرا .  گذشت ن از آ  هاي سادگ نيهم
 مروان است كه    يهايي توانا ليهم به دل  

.  دارد ياو را همچنان در زندان نگـه مـ        
ـ  مـروان در دادگـاه فرما      يادهايفر  يشي

ود را طرفـدار صـلح و        كه خـ   هايليياسرا
 طرح دو ملت و دو دولـت اعـالم      يحام

 و  ديكرد، نقاب از چهره زندانبان بركـش      
 بــودن او ي زنــدانليــنــشان داد كــه دل

 كردن و به بـن بـست كـشاندن          واننات
ــا. صــلح طلبــان اســت ــ هــم دلني  لي

ــريد ــرا يگ ــت ب ــش ي اس ــاال ك  دني ب
 ي همچون حماس كه بـه جـا     ياناتيجر

،  بــن بــست صــلح  ي بــرايراه حلــ
ــتفنگها ــشاني ــه رخ م ــشند و ي را ب  ك

منازعه را تنها راه ممكن طـرف شـدن         
 مي مستق ري غ ،يعني.  دانند ي م لييبا اسرا 

 و  ختهي ر حماس ابي آب به آس   ليياسرا
به قدرت گرفتن آن كمك كرده است و 

 قـاُتق   يجـا ه   ب زكي تره ت  نياكنون هم 
  .نان، قاتل جانش شده است

ه  بـا وعـد    كاي بزرگ آمر  انهي خاورم طرح
 از عراق و افغانستان شـروع       يدموكراس

ـ  ز ينابود. شد  دو  ي سـاخت اقتـصاد    ري
 ني ادامه ا  ي برا ي شوق چيكشور مزبور ه  

عراق بـه   . زدي انگ ي بر نم  يطرح در كس  
 ي خـشت  چي شد كه ه   لي تبد ييچنان جا 

كـشور، محـل    . ستيـ  خشت بند ن   يرو
 ترور شـده اسـت و       يجوالن جوخه ها  

ــركــايارتــش آمر ــا هن ــه دارد ي تنه  ك
بـه  .  كه از خود محافظـت كنـد       نستيا

 مردم مانده اند و دسـتجات       لي دل نيهم
 ي ا وهي كـه از هـر شـ       يتفنگ به دوشـ   

 ييبمبها.  كنند ي كشتن استفاده م   يبرا
 سـازد،   يكه از كـشته مـردم پـشته مـ         

 را به وحشت    ي هر نوع دموكراس   يآرزو
 يمردم دموكراسـ  .  كند ي م لياز آن تبد  

ـ با زور ارتـش و بان       يرانرا مقـص   آناني
 نــهي داننــد كــه نفــت بــر آتــش كيمــ
 پاشند تـا    ي م ي و مذهب  ي قوم يهاييجو

منطقـه  .  آن فروزانتـر باشـد     يشعله ها 
 شده است كـه     ي به بهشت كسان   ليتبد
 ي خـود را جهـاد در راه خـدا مـ           فهيوظ

   گونه قتل و كشتار، با نيا. دانند
ـ  گماشـتگان رژ   يهمدست  ي جمهـور  مي

ـ  شود تا از  ي م ي جهت ده  يماسال  كي
 را بدنام كنـد و      ي غرب يف دموكراس طر

ـ  خـود را از ت  گـر، ياز طرف د    رس آن ري
 كـا ي كه آمر  ي تا زمان  رايز. دور نگه دارد  

 ي بـرا  يدر عراق مشغول است، فرصـت     
از جانب  . پرداختن به آن نخواهد داشت    

 ي در نـابود   ليي اسـرا  ي خوشـحال  گر،يد
ـ  ز زيـ  صدام ن  ،يعني دشمن   كي  دوام  ادي

 رود  يفتنه مـ   نينخواهد آورد و دامنه ا    
ـ  از جملـه خـود آن ن       ياريتا بـه بـس      زي

  . كندتيسرا
   ۹بقيه در صفحه 

   بپردازددي باليي را اسرايني خود مختار فلسطالتي تشكي فروپاشنهيهز
  هي پوجعفر

 

 تي و به رسمي آشت،ي جز صلح و دوستي راهچي هندهي نفرت فزاني از ايري جلوگيبرا
 . وجود نداردني مردم فلسطستيشناختن حق ز
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 خود التي تشكي فروپاشنهيهز
 ليي را اسراينيمختار فلسط

   بپردازدديبا
  ۹بقيه از صفحه 

 يكي كه خود را  ي اسالم ي جمهور ميرژ
 تمـام   ند،ي ب ي شده م  في تعر ياز هدفها 

 تـا بـا   رديـ  گيتالش اش را به كـار مـ   
 و آموزش آنان،    ي مذهب اناتي جر حيتسل

 خود را سامان    بانيارتش نامنظم و پشت   
 كـار،   ني بستن دست او در ا     يبرا. دهد

اگر خود  .  وجود ندارد  ي و خم  چيراه پر پ  
ـ    يخواه  ي حـد ژنرالهـا    از شي و غرور ب
 كـه  ديـ  شـود فهم  ي بگذارد م  كيكالس

 كـه مـردم     يراه برون رفت از مهلكه ا     
 كه  ياما آنان . ستيبدان دچار شده اند چ    

 نـد، ي گو يبا زبان اسلحه و زور سخن م      
ــرايگوشــ ــهدني شــني ب ــا ب ــد ت   ندارن
 ي توجه كننـد و راه هـا       گري د يصداها

بـه  . متفاوت را هم مد نظر قـرار دهنـد        
 از حد و نـشانه      شي ب شار ف ل،ي دل نيهم

 يرفتن لولـه تفنـگ بـه جانـب مردمـ          
 ي مـ ي احتمـال را قـو     نيوحشت زده، ا  

 لحظـه غفلـت،     كيكند كه به محض     
 يآنها از فرصت استفاده كرده و به اردو   

 غلط،  يي ها وهي ش ،يعني. وندنديمقابل بپ 
  . آوردي به بار مانباري بس زي اجهينت

 در  ليي عمل توسط ارتـش اسـرا      نيهم
.  شود ي هر روزه تكرار م    يمناطق اشغال 

 مخالف و اعـالم     اناتيترور رهبران جر  
كه همه آنان را بـه محـض          آن يرسم

مشاهده حتا با موشك مورد هدف قـرار   
 كـه   ي وحـشت  دني آفر ،يعني. خواهد داد 

 نــدهيفــرت فزا جــز نيزيــ آن چجــهينت
 ه كه شعار خـود را مبـارز       يجهان. ستين

ـ  كرده اسـت، شـاهد ا  فيبا ترور تعر    ني
 به  ي اعتراض چيترورهاست و در عمل ه    

بـه  .  كنـد  ي نم ليي دولت اسرا  وهي ش نيا
 كـه شـب و روز در   ي كـسان گر،يزبان د 
ـ  توسـط    ي پرتاب سـنگ   تيمحكوم  كي

ـ  اطالع ينيجوان فلـسط    ي صـادر مـ    هي
 رسـد   يقابل م كنند، تا نوبت به طرف م     

ــه رو ــرعي شــنيچــشم خــود را ب  ني ت
 نشان  ي واكنش چي بندند و ه   يات م يجنا
ــ ــردم   ينم ــه از م ــال چگون ــد، ح  دهن

 آنان ي توقع دارند تا به حرفها ينيفلسط
 از وقاحـت    گـر ي د نيباور داشته باشد؟ ا   

  . استشتري بيزي چزين
 اسـت كـه   دهي رسـ يي كار به جـا   اكنون

 شـود سـخن     ي سابق نمـ   وهي با ش  گريد
 ممكـن را   ي تمام راههـا   ليياسرا. فتگ

. بسته و همه فرصتها را سوزانده اسـت        
 رسانده  يي خودمختار را به جا    التيتشك

 بـه  ي اعتمـاد  چي مردم ه  گرياست كه د  
ــد ــاگــر از بحــث اعتمــاد ن. آن ندارن  زي

ـ  امع مردم از آنهـا قطـ  گري د م،يبگذر  دي
 داننـد كـه از دستـشان    يكرده اند و مـ   

نبال راهكـار    و به د   ستي ساخته ن  يكار
  . هستنديتازه ا

 بـه   ليي كه اسرا  ستي ن يزي و آب چ   نان
 مردم ببندد و انتظار داشـته باشـد         يرو

اجـازه  . اورنـد ي اما دم برن   رنديكه آنان بم  
 از بتن به  يواري دهد، د  يكار به آنان نم   

 دارد تا بـا     ي است و سع   دهيدور آنها كش  
 زيــجهــان ن.  همــه را بكــشديگرســنگ

 هي تنب ي برا يري گ حماس را بهانه دندان   
ـ  گ هاينيط فلـس  يهمگان .  آورده اسـت   ري

 انتظار دارنـد كـه      دهي اتو كش  يمتمدنها
ــر ا ــردم در براب ــم ــني ــاي توجهي ب  و ه

 ي وحشتناك، الم تا كـام سـخن       ضيتبع
 شانيـ چرا همه چشمها  . اورنديبر زبان ن  
ـ  بسته انـد و از زاو      تي واقع يرا به رو    هي

 كـه خواهـان     يليي اسرا يتنگ تندروها 
 از خانـه و     هاينيراندن همه فلسط   رونيب

 نگرند؟  يكاشانه شان هستند، به آنها م     
 هـر   ني است كه مردم فلسط    يالوس نيا

 ي براي كنند و پاسخيروزه آنرا تكرار م
ـ  تنها   لي دل نيبه هم . ابندي يآن نم   كي
 ماند آنهم حال كه بناسـت      ي م يراه باق 

 به ذلت ُكـشته شـوند، پـس         نيچن نيا
.  كننـد  يخاب مـ   مردن را خود انت    وهيش
 ليي كه اسرايني است كه از زمگونه نيا

ــذر ك ــهيب ــن ــه ي در آن م ــارد، روزان  ك
ــار ــان انتحـ ــيداوطلبـ ــ روي مـ  و ديـ

 مــوارد ي مــرگ بــا مــشتيكومانــدوها
 كننـد  ي را انتخاب م   يمنفجره، سرنوشت 
 يبـرا .  شـده اسـت    ليكه به آنان تحم   

ـ  از ا  يريجلوگ  چي هـ  نـده ي نفـرت فزا   ني
 و بـه  يت آشـ ،ي جز صلح و دوسـت     يراه

 مــردم ستيــ شــناختن حــق زتيرســم
  . وجود نداردنيفلسط

 كـه هـر روزه خواهـان بـه          ي كسان چرا
ــراتيرســم ــناختن اس ــب ليي ش  از جان

 انــاتي جرگـر ي و ديني فلـسط يروهـا ين
 ليي از اســراكبــاريمنطقــه هــستند،  

 يدرخواست نكرده اند كـه حـق انـسان        
ــسط ــه  هاينيفل ــسان ب ــوان ان ــه عن  را ب
ــم ــرا از تيرس ــشناسد؟ چ ــ ب  ي آن نم

ـ  آمضي تبعـ  استيخواهند س   خـود در  زي
 دهد؟  ريي را تغ  ينيبرابر شهروندان فلسط  

 از لييچــرا آنهــا همــصدا بــا اســرا    
 بــا نــام ليي ســاكن اســرايهاينيفلــسط

ـ  كننـد؟ ا   ي م ادي "يليياعراب اسرا "  ني
 ي شهر و چند نرخ تا به كـ       كي استيس
ـ  و مردم شاهد ا    ابدي ادامه   ديبا  همـه   ني
   باشند؟هاي عدالتيب

 چنـان   يليي صلح دوست اسـرا    اناتيجر
مورد خـشم و غـضب قـرار دارنـد كـه            

.  در منطقه از آنها خبـر دارد       يكمتر كس 
ــرا  ــه اســـ ــرزملييهمـــ  ني را ســـ

 ي دانند، كـس   ي تند رو م   يستهايونيصه
 ل،ييصحبت از مردم صلح دوست اسـرا      

 ي هــوادار صــلح، تــشكلهايســازمانها
 ي ها وهي انسان دوست كه به ش     يمردم

 خـود در منـاطق      نوعـان ممتفاوت به ه  
.  كنـد  ي رسـانند، نمـ    ي كمك م  ياشغال
 تنـدروها   ي آنـان در عربـده هـا       يصدا

.  رسـد  ي شود و به گـوش نمـ       يمحو م 
 ي كـه بـرا    يي هـا  وهيارتباط با آنها با ش    

 بـه   كيـ همه ما شناخته شده است، نزد     
 است كه بـا     ي كاف راي ممكن است ز   ريغ

 از احـوال آنـان      ،يآنها ارتباط برقرار كن   
 به آنها در انتـشار اخبـار و       ،يباش با خبر 

ـ     تـا آنهـا هـدف     ،ينظراتشان كمك كن
ــنگ ــوند، از  نيترنيس ــع ش ــات واق  اتهام

 تا توطئـه  گانهي با ب يجاسوس و همدست  
ـ  آنها ن  لي دل نيبه هم !  كشور هيعل  در  زي

ـ  ز يتنگنا قرار دارنـد و فـشارها        را  يادي
 كمتــر شانيــ كننــد و صدايتحمــل مــ
  .  كندي مدايانعكاس پ

ـ  ن ي مردمـان  ليي در اسرا  ،يآر  ي زنـدگ  زي
 تنـد روانـه     ياسـتها ي كنند كه بـا س     يم

آنهـا  .  مخالف انـد   ي دست راست  يدولتها
ــور ــت و دو يطرفــدار صــلح، تئ  دو دول

 همـه  مـان يملت، انسان دوست و هـم پ    
 چيچـرا هـ  . انسان دوستان جهان هستند   

 آورد؟  ي به زبـان نمـ     ي از آنها حرف   كس
 يپاسخ از قبـل مـشخص اسـت، كـسان         

 مي نژاد و همفكرانش دا    يچون احمد هم
 از هايليي كننـد كـه همـه اسـرا        ي م غيتبل
 گـر، ي قمـاش هـستند و از جانـب د         كي

ــا ــتيدولته ــدروهاي دســت راس  ي و تن
 كردن آنها و    زولهي خواهان ا  زي ن يليياسرا

ـ ي.  هـستند  شانيـ محو صدا   هـر دو   ،يعن
 مناقـشه در عمـل دسـت بـه          نيطرف ا 
ـ  ي م يليي شهروندان اسرا  نيحذف ا   دزنن

تا خود طـرف حـساب باشـند و آنهـا را            
  .رندي بگدهيناد

 ارسـال   ي بـرا  ليي دولت اسرا  درخواست
 بـه منطقـه، امـروز       ي الملل ني ب يروهاين
ــسگــريد ــ داري ب ــا.  اســتري  همــان ني

 اسـت كـه هنگـام قتـل عـام           يليياسرا
 سازمان  يروهاي، اجازه حضور ن   "نيجن"

 يملل را نداد امـا اكنـون بـه آنهـا بـرا            
 در برابـر حمـاس      يگوشـت  واريساختن د 

 يني فلسط گناهيتا كنون مردم ب   .  دارد ازين
 خواهنـد از    يسپر بال بودنـد و حـال مـ        

  . استفاده كنندنكاري در ازي نگرانيد
 سـخت   اسـت ي س كـه  نيـ  سخن ا  انيپا
 لي اكنون به ضد خود تبد ليي اسرا رانهيگ

وانهادن غـزه بـه حمـاس و        . شده است 
 دادن به دو بخش شدن منطقـه     تيرسم
 دولـت   ي بـه مفهـوم برقـرار      ،ينيطفلس

ناگفتـه  .  حماس در غـزه اسـت      ياسالم
 طرفداران خود   ي دولت ني كه چن  داستيپ

ـ را خواهد داشـت و حام       يجمهـور ! ياني
 گران حماس به    قي از تشو  يكي يماسال

آنهـا بـا    .  اسـت  يني عمل ضد فلسط   نيا
 ني چنـ  ي بقـا  ،يحاتي و تـسل   يكمك مال 

ه  خواهند كرد و در كوتا  ني را تضم  يدولت
 آرامش و رنگ عـوض      يمدت با برقرار  

اما پر  .  خواهند كرد  تيكردن، خود را تثب   
 خود را   ريواضح است كه در نهان، شمش     

ـ  ت انيـ هودي سر   دني بر يبرا  خواهنـد   زي
در هفته گذشته حماس نـشان داد       . كرد

 ي نمـ تي را بـه رسـم  ي قـانون چيكـه هـ  
شناسد و اگر منافعش اقتضا كند، دسـت        

ــس  ــشتار ب ــه ك ــ نياريب ــد زد خزي . واه
 انـه ي به تظاهرات مسالمت جو    يراندازيت

 خـون در    يمردم غزه و راه انداختن جو     
ـ  از جنس رژ   ي حكومت عهي طل ابانها،يخ  مي

ــوال ــ فقتي ــ در اهي ــتراني ــل .  اس قت
 شده فـتح و پرتـاب       ريفرماندهان دستگ 

 در  ي احكام مـذهب   ي اجرا ،يآنان از بلند  
 دهد آنهـا از  يمورد آنان است و نشان م   

  .دست به كار شده اندهم اكنون 
ــدون ــم ب ــه رس ــت  تي ب ــناختن دول  ش
 آنان به اري اخت ي بدون واگذار  ها،ينيفلسط

       ينهاي سرزمهيخودشان، بدون تخل

  
جمهوري اسالمي و 

  اورتگا، دو گور با
 يك كلنگ

  ليال جديدي
اورتگا، رييس جمهور نيكاراگوئه، وارد 
ايران شد تا بذل و بخششهايي كه 

ر دست سال گذشته رييس جمهو
نشانده خامنه اي در سفر خود به 
آمريكاي التين قول آن را داده بود، 

براي اين منظور، اورتگا با . نقد كند
خامنه اي ديدار و سري هم به قبر 
خميني زد تا اگر اندك حيثيتي هم 
برايش باقي مانده باشد، با لگد مال 
كردن منافع مردم ايران و دست 

ارترين گذاشتن در دست يكي از خيانتك
و جنايتكارترين رژيمهاي جهان، آنرا 

  . بر باد دهد
دو ملت ": اورتگا در سخنانش گفت

داراي توانمنديها و امكاناتي هستند كه 
   ".مي توانند در اختيار هم قرار دهند

 يا بهتر است "دو ملت"توانمنديهاي 
 بدين قرار "دو حكومت"گفته شود 

  :است
جمهوري اسالمي با بذل و بخشش 

 كه خود بدان -ت مردم ايران ثرو
 به كيسه ي اورتگا، به –نيازمندترند 

هدفي كه احمدي نژاد پيشتر بدان 
رايس به خاورميانه "(اقرار كرده بود 

مي آيد تا اين سمت را عليه ما كند ما 
هم به آن طرف براي همين نزديك 

  . ، برسد)"مي شويم
  ۱۵بقيه در صفحه 

  
 يال مـ  تي و حما  ليي توسط اسرا  ياشغال

 ي بازساز ي برا نيجهان از مردم فلسط   
 هــودهي بــه آرامــش بديــكـشورشان، ام 

آتش، تازه افروخته شده اسـت و       . است
 ي دسـت راسـت    ي دولتهـا  انهي م نيدر ا 
.  مقـصر هـستند    شتري از همه ب   لييرااس

ــ   بــار ديــ هــم آنــان باليــ دلنيبـه هم
 بردارند و دست به     كار ني در ا  يشتريب

آرامـش   ي برقرار ي برا ي عمل ياقدامها
ــد ــا و   . بزنن ــستن دهانه ــا ب ــه ب و گرن
 منـاطق  لي به زور تفنگ، تبد   يحكمران
 بــه زنــدان بــدون ســقف و ينيفلــسط

ـ  ساكنان آن نبا  ميتحر  توقـع داشـته   دي
ـ  مردم تا ابـد ا     ني كه ا  ندباش  گونـه  ني
. ارنـد ي را تحمل كنند و دم برن      رهايتحق

 بـا احتـرام     يآرامش در حسن همجوار   
 است، نه   ريذ امكان پ  گريكديمقابل به   

 داشـتن و    هاينيبا انتظار احترام از فلسط    
! با آنان با زبـان دشـنام سـخن گفـتن          

 خــود مختــار  التي تــشكيفروپاشــ
 لييرا اسـ  ي برا ي گزاف نهي هز ينيفلسط

ــر دارد ــون د. در ب ــا باگــرياكن ــ آنه  دي
  .  باشنددهيفهم
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ميهن مـا در هفتـه هـاي اخيـر شـاهد            
تشديد اعمال سركوب و خشونت عليـه       

ــواي    ــت ل ــان تح ــت  «زن ــرح امني ط
الهـدي،امام    علـم احمـد   . بود» اجتماعي

جمعه مشهد،بي حجابي و بـدحجابي را       
ــه   ــست ك ــدتر دان ــم ب از آدم كــشي ه

 را  "گرگ درنده روز  " و   "خفاش شب "
وجـود  به  سازد و ناامني اجتماعي را        مي
هاشمي شاهرودي،رييس قوه     .آورد  مي

ــز در  ــضاييه ني ــست   ق ــين نش در دوم
اعــضاي كميــسيون امنيــت ملــي و    
سياســت خــارجي مجلــس شــوراي    
ــدن   ــسته ش ــرورت شك ــالمي از ض اس
گردنها سخن به ميان آورد و با دفاع از         
طرح امنيت اجتماعي ابـراز داشـت كـه        
برخورد پليس با اين نـوع افـراد مغـاير          

نان خـود   حقوق شهروندي نيست زيرا آ    
. معترض به حقـوق شـهروندي هـستند      

ــاي    وي  ــه ه ــراي برنام ــزوم اج ــر ل ب
فرهنگي جهت نهادينه شدن و توسـعه       
فرهنگ عفاف در جامعه  تاكيد كـرد و         

ــ ــدارس و پيــ ــه در مــ شنهاد داد كــ
هاي كـشور همـانطور كـه بـه         دانشگاه

آمـوزان و     هاي فوق العـاده دانـش     يتفعال
دانشجويان نمره داده مي شـود، بـراي        

ف اسالمي نيز ارزش قائـل شـده و         عفا
وي در ادامـه  . نمره در نظر گرفته شـود    

به دستگاههاي رژيم پيشنهاد كرد كـه       
موضوع ارتقاء درجه و جايگـاه خـدمتي        
افراد با حجاب و رعايت كنندگان عفاف      
در ادارات و دستگاهها را جدي بگيرنـد        
تا از طريق اقـدامات ريـشه اي قـانون          

و ملـي و  جامعي براي عفـاف اسـالمي       
امنيــت اخالقــي بــه دســت آمــده و در 

اگـر از سـخنان     . سطح جامعه اجرا شود   
سفيهانه سـردمداران كوچـك و بـزرگ        
رژيم كه الهام گرفتـه از انديـشه عقـب       
افتاده آنان اسـت بگـذريم بايـد اذعـان        
داشت كه  حقوق زنان بسيار پراهميـت        
و بحث برانگيز ارزيابي مي شود زيرا به        

 ت ميهن ما بر مـي حقوق نيمي از جمعي  
به همين دليـل بـه راحتـي مـي          . گردد

تواند به ابزاري جهت سركوب مردم نيز       
 بد حجاب با توجه به ايـن      . تبديل گردد 

كه رژيم هيچ تعريـف مشخـصي از آن         
البتـه ايـن مـساله در       (ارايه نمي دهـد     

رابطه با تمام قوانين طويـل و عـريض         
نظام استبدادي مـذهبي حـاكم صـادق        

رژيم در  . مي تواند باشد  ،هر كسي   )است
حالي به ضرب و شتم زنـان بـه بهانـه           
طرح مبـارزه بـا بـدحجابي در راسـتاي          

ر عرصه  ايجاد امنيت ملي پرداخت كه د     
ــه    ــي دو قطعنام ــين الملل ــه اش ب علي

تصويب شده و مهمتر از اين،در مقابـل        
اعتراضات انبـوه كارگران،آموزگـاران و      

پـس بـا ابـزار      . دانشجويان قرار داشـت   
رزه با بدحجاب كه هم معلم،كارگر و      مبا

ا در بـر    طور كلي همه افراد جامعه ر     ه  ب
ن بـه   اگيرد بـراي سـركوب مخالفـ       مي

رژيم تالش كرد با اسـتفاده      . ميدان آمد 
از طرح موسوم بر مبارزه بـا بـدحجابي،         
رها كردن نيروهاي سـركوبگر و ايجـاد        
شرايط رعب و وحشت اجازه ندهد كـه        

خلـي و بـين     مردم از شرايط بحـران دا     
المللي به وجود آمـده اسـتفاده و برآمـد      
كنند و تالش كرد با توسل به خشونت        

  .بر شرايط سخت غلبه كند
بــديهي اســت كــه رژيــم در رابطــه بــا 
پوشش بر پايه نظري فقهي تصميم مي    
گيرد،از زن تعريف جنـسيتي دارد و نـه         

پوشـش اجبـاري    . يك تعريـف انـساني    
يـد  جزو مرزهاي قطعي و غيرقابل تجد     

بـه بيـاني    . نظر در قوانين رژيـم اسـت      
ديگــر نظــام واليــت فقيــه بــا ســاختار 

مذهبي،در تناقض كامـل بـا      -استبدادي
تمام نمادهاي يك جامعـه مـدني قـرار         

بنابراين هرگز نمي توان بـه حـق        . دارد
پوشش آزاد در اين ساختار دست يافـت     
و رژيم نيز  دست از سركوب بر نخواهد   

وشـش آزاد   از سوي ديگر حق پ    . داشت
جزو ابتدايي ترين حقوق زنان محسوب       
مي شود كه مدام براي دستيابي بـه آن         
مبارزه كرده  و هرگز از پا نيز نخواهنـد          

بلكــه بــا گذشــت زمــان و بــا . نشـست 
فشارهاي رژيم جنس اين مبارزه تغييـر       

بي شـك،در آينـده مبـارزه       .خواهد كرد 
كـه بـراي تغييـر       زنان با توجه به ايـن     

هـيچ رفرمـي نمـي توانـد        قوانين رژيم   
صورت بگيرد به يـك مبـارزه سياسـي         

  .  برانداز تبديل خواهد شد
ــوان    ــه عن ــت ك ــرهن اس ــح و مب واض
ــاف در    ــرح عف ــل ط ــايي از قبي طرحه

هـاي كـاري      ادارات و جداسازي محيط   
زنان و مردان، طرح انطباق جنسيتي در       
بيمارستانها،طرح جامع لباس ويژه زنان     

ه گذاري عفـت    كارمند و يا پيشنهاد نمر    
اسالمي از ايدئولوژي نظام نـشات مـي        
گيرد كه با ماهيت او اجين مي باشـد و          
سياست نهادينه كردن هـر چـه بيـشتر         
تبعيض جنسيتي در جامعه را دنبال مي       

جنبه ديگر اين است كـه سـرمايه        . كند
در نظـــام واليـــت فقيـــه كـــه داراي 
ساختاري ايديئولوژيك اسـت نـه از راه        

ه غارت منابع طبيعـي و      توليد بلكه از را   
سرازير شدن اين ثروت به جيب طبقـه        

در ايـن مـسير     . حاكم انباشت مي شود   
اصوال  حتي نيازي به نيروي كار ارزان        

روابط توليدي حاكم   . قيمت زنان نيست  
بر جامعه كامال مردساالرانه اسـت كـه        
تبعيض تحت قدرت سياسـي بـه طـور         
وحشيانه اي اعمال مي شود و زنـان از         

ــدم و ــوق   ع ــرين حق ــدايي ت ــود ابت ج
نيـروي  . دموكراتيك خود رنج مي برنـد     

كار انبوه زنـان در تـضاد بـا روابـط زن           
ستيزانه توليدي حـاكم كـه بيكـاري را         

براي آنان به ارمغان آورده،قـرار گرفتـه        
رژيم تـالش مـي كنـد بـا ارايـه           . است

چنين طرحهايي دليلي شرعي و قانوني       
ــا ايــن نيــروي تــشنه   ــارزه ب جهــت مب

كت در فعاليــت اجتمــاعي، فــراهم شــرا
  .    سازد

ــان توســط   هنــوز از ضــرب و شــتم زن
نهادهــاي ســركوبگر رژيــم در مالعــام 
چندي نمـي گـذرد كـه مـصطفي پـور           
محمــدي،مغز نابغــه دولــت مهــرورزي 
احمدي نژاد در لباس وزير كشور مساله       

را جهت پيـشگيري از     » دواج موقت از«
وي ابراز داشت كه    . رواج فساد ارايه داد   

ــت   «  ــرويج ازدواج موق ــد از ت ــا نباي م
باشد،  جوانان در جامعه كه حكم خدا مي

پروا داشته باشيم و اين مساله بايـد بـا           
  .»جسارت در كشور ترويج شود

ــومتي   ــد حك ــتگاه فاس ــت دس در حقيق
اه واليت فقيه از يكـسو قـادر نيـست ر         

ــشكالت   ــع م حــل درســتي جهــت رف
فزاينده اقتصادي و ناهنجاريهاي ناشـي      

از آن ارايه دهـد و از سـوي ديگـر  بـا               
اعتراضات بخش عظيمي از نيروي كار      

دليل روابط توليدي عقـب     ه  جامعه كه ب  
افتاده حاكم خانه نشين شده اند و يا از          
. نبود امنيت شغلي در رنجند،روبروسـت     

 قـانون رژيـم     به عنوان مثال بر اسـاس     
ــراي اســتفاده از   ــان شــاغل ب ــي زن حت
مستمري همسران متوفي خود،يـا بايـد       
ترك كار كنند و يا از مزاياي مـستمري   

بـر اسـاس آمارهـاي      . پوشي كنند   چشم
رژيم سهم ارزش اقتـصادي كـار زنـان         

 هزار ۳۳۶خانه دار در كل كشور بالغ بر     
ميليارد ريال در سال تخمين زده شـده        

توليد ناخـالص داخلـي     كه سهم آن در     
 درصـد مـي     ۷/۱۶هاي جاري     به قيمت 

اما حتي آنان نيـز  از كـوچكترين        . باشد
حقوقي برخوردار نيستند و طـرح بيمـه         
زنان خانه دار نيز از طرف رژيم به بهانه 

رژيم . بار مالي هنگفت كنار گذاشته شد     
واليت فقيه هنوز هيچ اقـدام جـدي در         
 رابطه با اشـتغال زنـان بـي سرپرسـت         

وضعيت زنان متعلـق    . انجام نداده است  
به طبقه كارگر بسيار بغرنج ارزيابي مي       

 ۷۰شود طـوري كـه بـه عنـوان مثـال       
كارگر زن ريسندگي و بافنـدگي زابـل،        

 هزار تومـان دسـتمزد مـي        ۵۰ماهيانه  
اين در حاليـست كـه خـط فقـر          . گيرند

  . چهارصد هزار تومان اعالم شده است
ــه زو ال راه  اينجاســت كــه رژيــم رو ب

ــاعي از    ــضالت اجتم ــشگيري از مع پي
را در تـرويج    ... جمله فقر،تن فروشي و     

ازدواج موقـــت كـــه قـــادر اســـت    
نابسامانيهاي اجتماعي را بيش از پـيش       

اگرچه اين  . افزايش دهد،عنوان مي كند   
خود نشان از كوته فكـري سـردمداران        
رژيم دارد اما گواه شيوه عـوام فريبانـه         

تمـاعي  آنان جهـت حـل معـضالت اج       

ــد  ــي باش ــود  . نيزم ــه خ ــارتگراني ك غ
 هــستند امــا ديگــران را بــه فاســدترين

سـرمايه  . عوامل فساد متهم مـي كننـد      
گذاري هنگفت رژيم براي دستيابي بـه       
سالح هسته اي،حمايت سياسي نظامي     
بــه گروههــاي نظيــر طالبان،القاعــده و 
حماس جهت بحران آفرينـي هـر چـه         

ت بيشتر در منطقه بر كسي پوشيده نيس      
كه اكنون به ياد حل مفاسـد اجتمـاعي         
افتاده اند و از خرجين چركين عطـاري        

.  برايش نـسخه تجـويز مـي كننـد         خود
» روسـپيگري شـرعي   «اشاعه جسورانه   

جهـت حـل    » ازدواج موقـت  «در لفافه   
پديده تن فروشي كه بي گمـان برآينـد         
سياستهاي اقتصادي ام القراي اسالمي     

ــيش از آن ــت پـ ــضحك  اسـ ــه مـ كـ
با اين حال عنـوان     .  آور است  باشد،شرم

اين مساله از طرف وزيـر كـشور نظـام           
اعتراف به جرمي است كـه همزمـان از     

هـم   اوج فاجعه معضالت اجتمـاعي آن     
در مدينه فاضله اسـالمي پـرده برمـي         

  .دارد
در چـــارچوب نظـــامي كـــه  برنامـــه 
اقتــصادي اش بــر پايــه رانــت خــواري 
جهت انباشت هر چه بيـشتر ثـروت در         

ايه داري انگلـي حـاكم بنـا     دست سـرم  
ــي و    ــدي سياس ــرم ج ــيچ رف ــده ه ش
اقتصادي در راستاي منافع مردم  و حل     
ــن   ــاعي ممك ــالت اجتم ــصل معظ و ف

چنـان   فساد مالي و سياسـي آن     . نيست
رژيم را احاطه كرده  كه زنـان و ديگـر           
ــر   ــه از هـ ــتكش جامعـ ــشار زحمـ اقـ
ــت    ــك جه ــد كوچ ــانيزمي،هر چن مك
 درخواســت مطالبــات اساســي و بيــشتر

خود بهره مي جويند و اين مساله بنيان        
رژيم را به لـرزه در خواهـد آورد و او را            
با جنش مردمي عظيمتري روبـرو مـي        

به عنوان مثال در رابطه با مساله       . سازد
پوشش هر گونه نرمش از طـرف رژيـم    
زنان را وا مي دارد كـه بـر خواسـتهاي           
اساسي تـري پافـشاري كننـد و باعـث          

. نفـع خـود شـوند     تغيير توازن قـوا بـه       
مطالبات سالهاي متمـادي مـردم روي       

هرگونه نـرمش   . هم انباشت شده است   
از طرف رژيم الجرم سرنگوني رژيـم را    

تضاد بين مـردم    . به ارمغان خواهد آورد   
ــي از آن را زنــان     ــش عظيم ــه بخ ك
تشكيل مي دهند با حكومت بـه نقطـه         
اي رسيده و آنچنـان عميـق شـده كـه        

 بـه عقـب     مكانيزم عقب نـشيني رژيـم     
نــشيني جنــبش مــردم نمــي انجامــد و 

بـه  . درست بـرعكس عمـل مـي كنـد        
همين دليل رژيم تالش مي كند از هر         

جهـت  ) مثال به بهانه بدحجابي   (ابزاري  
منكوب كردن مردم استفاده كنـد و يـا         
در رابطه با حل معضالت اجتماعي بـه        

  . سفر كند» ازدواج موقت«ناكجا آباد 
» سركوب «در اين راستا هيچ راهي جز     

رو در روي رژيــم جهــت تــسلط  قــرار 
ندارد و از ديگر سو آگـاهي آنـاني كـه           

  عامل تعيين كننده تاريخند در 
  ۱۵بقيه در صفحه 
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  زنان در مسير رهايي
  

  الف آناهيتا 
  

  بردگي مدرن در يونان
   ۲۰۰۷ جون ۱۲سازمان عفو بين الملل،

 در قاچاق زنان جهت بهره كشي جنسي   
 ده برابـر   بـه يونـان      طي ده سال اخير     
بيشتر اين زنـان از     . افزايش يافته است  

اروپاي شرقي و آفريقـا بـراي اسـتثمار         
وند جنسي اجباري به يونان آورده مي ش  

كه در اين مسير حـق اختيـار و امنيـت           
آنـان زيــر پــا گذاشـته مــي شــود،مورد   
شكنجه و رفتارهاي نادرست قـرار مـي        

اين زنان هم   . گيرند و فريادرسي ندارند   
از سوي قاچاقچيان و سـپس از سـوي         
سيستم قضايي به دليل وجـود شـكاف        
در قانون و عدم وجود حمايـت قـانوني         

.  مي گيرنـد كافي مورد آزار و اذيت قرار    
 ۲۰۰۲كه دولـت يونـان از سـال     با اين 
ــواني ــسيتي ق ــيض جن ــه تبع ــه ن علي  ب

تصويب رسانده  اما ايـن قـوانين هنـوز         
 از زنان قاچاق شده حمايت      ندقادر نيست 

زنان از نظـر قـانوني مـي بايـست       . كند
قرباني قاچاق شـناخته شـوند تـا مـورد          

صورت  در غير اين  . حمايت قرار بگيرند  
وشــي و يــا ورود  دليــل تــن فر ه بــ

غيرقانوني از كشور اخراج مي شوند تـا        
بـه قربانيـان فقـط     .  قاچاق شوند  مجددا

سي روز وقت داده مي شود تا در رابطه         
ــه قاچــاقچي خــود در   ــا شــهادت علي ب

 در مــدت  تنهــا وحاضــر شـوند دادگـاه  
همين سي روز مورد حمايت پليس قرار       

 بـسياري    بيشماري، در موارد . مي گيرند 
ليل ترس از انتقام قاچـاقچي      از زنان بد  

از آنان يا فاميل آنـان در كـشورشان و          
.  از شهادت دادن هراس دارند     ،يا اخراج 

ايــن معاوضــه يعنــي شــهادت دادن در 
.  اسـت  نادرسـت مقابل حمايـت بـسيار      

كه شهادت   زنان قرباني صرفنظر از اين    
مي دهند يا نه مي بايست مورد حمايت        

زارش بر اساس گ   .و همياري قرار گيرند   
سازمانهاي غيـر دولتـي فقـط در سـال          

 بيش از نود هزار نفر كـه بخـش      ۲۰۰۰
عظيمي از آنان زن هستند جهت بهـره        

  .كشي جنسي به يونان قاچاق شده اند
  

پارلمان انگليس طرح پيـشنهاد     
ــت     ــر درخواس ــي ب ــده مبن ش
مشاوره  قبل از عمل كورتاژ را       

  رد كرد
  ۲۰۰۷ جون ۱۰مديكال نيوز،

نگليس عليـه طرحـي     اعضاي پارلمان ا  
كه زنان را وادار مي كرد يك هفته بعد         
از درخواست كورتـاژ منتظـر بماننـد تـا         

 راي ۱۸۲وقت مشاوره دريافت كنند بـا     
 راي موافـق،راي منفـي      ۱۰۷در مقابل   

ــرح م. داد ــي از   زط ــرف يك ــور از ط ب
اعضاي زن گروه محافظه كار پيـشنهاد       

 ايـن طـرح در طـي         بر اساس  .شده بود 
نان مي بايـست درخواسـت       از ز  مشاوره

شود كه انصراف خـود را از كورتـاژ بـا           
 .امضا كردن اجازه نامه اي عنوان كننـد   

عالوه بر اين،مـدارك و داليـل كـافي         
. براي كورتاژ ضروريت پيـدا مـي كـرد        

 نظر يكي از اعضاي حزب كـارگر        طبق
چنــين چيــزي در تــاريخ كورتــاژ زنــان 
انگليس وجود نداشته و هم اكنون نيـز        

قبل از كورتـاژ دو بـار بـا پزشـك      زنان  
وي اضـافه مـي     . خود مشاوره مي كنند   

بـور زنـاني كـه بـر اثـر          زطـرح م  «:كند
بارداري ناخواسته تحت استرس و فشار      

 بيش از پيش بـا مـانع روبـرو           را هستند
  ». مي باشدمي ساخت كه بي مورد

  
ــرور   ــور و م كراچــي نقطــه عب

  قاچاق زنان 
  ۲۰۰۷ جون ۱۲خبرگزاري هند،

راچي با وجـود امكانـات امنيتـي        بندر ك 
 به نقطه عبور و مرور ميزان بسيار     شديد

بااليي از مافيـاي قاچاقچيـان سـازمان        
بـسياري  . يافته انسان تبديل شده است    

از زنان از طريق ايـران بـه كـشورهاي          
و حتي اروپـا قاچـاق مـي        فارس  خليج  
 بـي   د،اين گزارش اضافه مي كن    . شوند
 يران مـامو  اين عمل بـا هميـاري     شك

كــه وظيفــه اشــان برقــراري امنيــت و 
 است،صـورت  جلوگيري از قاچاق انسان  

  .مي گيرد
  

ــست   ــه ليـ ــشور بـ هفـــت كـ
  كشورهايي متخطي اضافه شد 

  ۲۰۰۷ جون ۱۳واشنگتن پست،
حوزه ايالتي آمريكا هفت كـشور ديگـر        
كه شامل چهار هم پيمـان عربـي نيـز          
ميباشند را به ليست كشورهاي متخطي      

ق انـسان و اسـتثمار      در رابطه بـا قاچـا     
ايـن كـشورها   . نيروي كار اضـافه كـرد     

شامل بحرين،كويت،عمان و قطر همراه 
با الجزاير،كشور گينه در آفريقا و مالزي       

ــستند ــه،كره  . ه ــشورهاي ايران،بورم ك
ــستان  شمالي،عربــــــــــــــــــــ

ــستان و  سعودي،سودان،سوريه،ازبكــــ
ونزويال جزو كشورهايي هستند كـه در       

امسال . حال حاضر در ليست قرار دارند     
كشورهاي زيمباوه،بليز و الووس از اين      

كشورهاي چـين   . ليست كنار زده شدند   
و هند كه پر جمعيت تـرين كـشورهاي        
دنيا هستند به عنوان كشورهاي ناكـارا       
در اين رابطه شمرده مي شوند اما نه به        
آن اندازه كه با تحريم بيدرنگ آمريكـا        

  .مواجه گردند
  

 درصد از زنان مصري مورد      ۷۵
زار و اذيتهاي جنسي قرار مي      آ

  گيرند
   ۲۰۰۷ مي ۲۶ميدل ايست تايمز،

مركز حقوق زنـان در مـصر بـا انتـشار           
 درصـد از   ۷۵گزارشي ابراز مي دارد كه      

زنان در مصر به طور معمول مـورد آزار         

و اذيتهاي جنسي از طرف مـردان قـرار    
اين گزارش اضافه مي كنند     . مي گيرند 

 نـوعي   كه تقريبا همه زنان مـصري بـا       
ــت جنــسي از گفتــاري تــا     آزار و اذي

برخـي  . فيزيكي نامناسب مواجه هستند   
از زنان مصري اعتقاد دارنـد كـه دليـل         
اين كار دوري گرفتن مـردم از مـذهب         
است و برخي ديگر رفتار و نوع پوشش         

زنـان  . خود را دليل اين امر مـي داننـد        
متعلق به طبقه كارگر اعتقاد دارنـد كـه        

ايـن مـساله    .  اسـت  اشكال از خود آنان   
باعث غير فعـال بـودن زنـان حتـي در           
صورت خشونت آميز شـدن ايـن آزار و         

گزارش فـوق   . اذيتهاي جنسي مي شود   
اضافه مي كند كه راه زيـادي در پـيش    
 روست تا زنان متقاعد شـوند كـه هـيچ         

گونه آزار و اذيـت جنـسي صـرفنظر از          
چگونگي پوشش و يا رفتار آنـان قابـل         

يك دختر مصري ابراز مي . قبول نيست 
دارد اگر من در خانه از آزار و اذيتهـاي          
جنسي در خيابان سخني بگويم،والـدين   
من علت را نوع پوشش من مي دانند و         

  .ديگر اجازه نمي دهند من جايي بروم
ـ        زان مـشاركت   بر پايه ايـن گـزارش مي

زنان در سـاختار سياسـي مـي بايـست          
بيشتر شود تا خيابانها بـراي زنـان نيـز          

در حال حاضر بيش از دو      . امن تر گردد  
درصد از نمايندگان پارلمـان مـصر، زن        

اين گـزارش همچنـين اضـافه       . هستند
 نقض حقوق زنـان     ليرغممي كند كه ع   

اما آينـده بـيش از آنچـه رسـانه هـاي            
.  درخـشان اسـت    خبري عنوان مي كند   

زيـرا مـصر در ســالهاي اخيـر بـا رشــد     
فزاينده فعاليت زناني كه مـدافع حقـوق      

وليت در  ستند و با پذيرفتن مـسئ     زنان ه 
دارنـد،روبرو بـوده    اين مسير گام برمـي   

  . است
  

نگرش جنسيتي بيماري ايدز را     
  گسترش مي دهد

  ۲۰۰۷ مي ۲۸اسوشيتد پرس،
نگرش جنسيتي كه زن را ملك مرد به        

ــساب  ــنس دوم و ح ــي آورد،زن را ج م
وابسته به مرد مي داند قادر است ميزان    
آسيب پذيري زنان در رابطه با بيمـاري        

زن در كـشورهاي    . ايدز را افزايش دهد   
ناقض حقوق بشر حقوقي كمتر از مـرد        
دارد و اين مساله در رابطه با ارث،توزيع      

بـدين ترتيـب    . صـادق اسـت   ...ملك و   
ابطـه بـا    زنان قدرت تصميم گيري در ر     

رابطه جنسي به عنوان مثال اسـتفاده از    
كانــدوم را از دســت مــي دهنــد يــا در 

كه جواب آزمايش بيماري ايدز      صورتي
همسرشان مثبت باشد از ترس به خطر       
انداختن رابطه با همسر و يا بدنام شدن        
و منع شـدن از جامعـه اعتـراض نمـي           

همچنين بر اساس گفتگو با زنان      . كنند
ي ايـدز مخــصوصا در  مبـتال بـه بيمــار  

طور برآمد شده كه     كشورهاي فقير اين  
بسياري از زنـان در مقابلـه بـا گـرفتن           

ه براي خود و كودكان خود مجبور       قآذو
به آميزش جنسي با مرداني كـه مبـتال         

يكـي از ايـن    . به ايدز هـستند،شده انـد     

زنـان گرسـنه    «زنان ابراز مي دارد كـه       
اند،اگر به آنـان غـذا دهيـد،آنان ديگـر          

جبور به آميزش جنسي براي دستيابي      م
  . »به مواد غذايي نيستند

  
افـــزايش گـــردن زنـــي در   

  عربستان سعودي
  ۲۰۰۷ مي ۲۰اسكات من،

ــا شمــشير در عربــستان  گــردن زنــي ب
چهاربرابر در سال جاري افزايش يافتـه       
است و موجبات نگراني فعاالن حقـوق       

دست . بشر در دنيا را بوجود آورده است      
ر ميان آنها دو زن هم       نفر كه د   ۷۸كم  

.  اعدام شده انـد    ۲۰۰۷بوده اند در سال     
 نفـر   ۳۷در طي سال گذشته اين ميزان       

ــود ــواد  . بـ ــاق مـ ــازات قتل،قاچـ مجـ
مخدر،تجاوز جنسي،سرقت مـسلحانه و     

صورت قطع گردن مـي     ه  ارتداد اعدام ب  
قابل ذكر است كه بسياري از اين      . باشد

ــارجي از   ــراد خـ ــدگان افـ ــدام شـ اعـ
تان،سري النكــا و كــشورهاي پاكــس 

در هر صورت بـسياري     . نيجريه هستند 
از كساني كه با كيفر اعدام مواجه شـده      
اند بي تقـصير بـوده و بـه بـا شـكنجه             

  .مجبور به اقرار به جرم شده اند
  

  ورود زنان الجزاير به بازار كار
  ۲۰۰۷ مي ۲۶يو پي اي،

در حالي كـه زنـان الجزايـري بـيش از         
يدا مـي  پيش به مذهب اسالم گرايش پ    

كنند اما همچنين بيشتر به تحـصيالت       
. و مــشاغل اجتمــاعي روي مــي آورنــد

مشاركت زنان در بازار كـار نـسبت بـه          
اكثريـت  . نسل قبل دو برابر شده اسـت      

رشته هاي طبابـت و حقـوق بـه زنـان           
تعلق دارد،شصت درصد از قـضات نيـز        

شصت درصد از دانشجويان    . زن هستند 
. هنـد دانشگاه را  زنـان تـشكيل مـي د         

بسياري از مـردان تحـصيالت را كنـار         
گذاشته و يا مهاجرت كرده انـد،در ايـن     
حال زنان از خانه بيرون آمده و به فكر         

  .دستيابي به حرفه هستند
  

پيروزي زنان در رابطه بـا كـار        
  شبانه در كارناتاكا 

  ۲۰۰۷ مي ۱۴ايندين تايمز،
قدرت مردم كابينـه دولـت كارناتاكـا را         

 از طـرح ممنوعيـت      وادار كرد كه فعـال    
مـدير  . كار شبانه زنـان منـصرف شـود       

كميسيون زنان با ابراز خوشحالي از اين      
مساله اعالم كرد كه اين يك موفقيـت        
بزرگ براي همه آنـاني اسـت كـه بـه           

اكنـون كـه    . حقوق برابر اعتقـاد دارنـد     
كابينه تصميم گرفته كه فعال در رابطـه      

يـد  با طرح مذبور تصميمي نگيرد مـا با       
ن د قوا كنيم و مي بايـست مطمـئ     تجدي

شويم كه بند قهقرايي كـه كـار بعـد از           
ساعت هشت شب را براي زنان ممنوع       

قـسمت اول   . (مي كند،كامال لغو گـردد    
ايــن گــزارش را در زنــان در مــسير    

 مطالعـه   ۲۶۳رهايي،نبرد خلـق شـماره      
  ).كنيد
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  رويدادهاي هنري
  

  ليال جديدي
  سخن روز،

يك انـسان فـوق العـاده در سـخن          
ــل    ــا در عم ــادل دارد ام ــدن تع ران

س، وســيوكنف (.ي مــي كنــدوپيــشر
  )فيلسوف چيني

 بـزرگ بـا انجـام يـك ســري     امـور 
. كارهاي كوچـك انجـام مـي شـود        

  )، نقاش هلنديگونينست ون گو(
  

  فيلم
فستيوال بين الملي فيلم 

  سانفرانسيسكو
وال بين الملي فيلم سانفرانسيسكو فستي

يكي .  ماه مه به پايان رسيد۱۰درتاريخ 
 آثار به نمايش درآمدهه ترين تاز برجس

بعد ازاين، تبعيد "فيلم ، در اين فستيوال
 ساخته پاتريك تام گ، از هنگ كن"ما

اين فيلم بر رابطه پدر و فرزند . بود
فيلم . مالزي تكيه دارد  در۹۰دردهه 

 تالش مي كند تا زبور مسه ساعته
زندگي خانوادگي در اين كشور را 

 برخالف  وايش نگذاردنميكسان به 
آن، از تغييرات پي در پي ساختمان 
  .  خانواده و روابط در آن صحبت مي كند

ساختمان ياكوبين از " ،فيلم بعدي
.  به كارگرداني مروان حامد بود"مصر

 كه در آن اين فيلم نيز سه ساعته است
 از گستردهده است تصويري تالش ش

. زندگي در مصر به نمايش گذاشته شود
اين فيلمي است كه زندگي مردم 
ثروتمند و فقير را در كنار هم نشان مي 

  . دهد
پس "فيلم ديگري از ژاپن به نام 

 داستان "اززندگي، هيچكس نمي داند
 به  است و زندگي اجتماعي يك كشف

نتاگونيسم طبقاتي و فقر در سال آ
  بي ربط كه نمي تواندمي پردازد ۱۷۰۲

 - در همين زمينه. به زمان حال باشد
فيلمهاي اجتماعي و تصوير روابط و 

يان نيز با ي اروپا- روحيات افراد جامعه
 تالش خود را به نمايش ، فيلم۳عرصه 

كلر ( "On Fire" فيلمهاي. گذاشتند
 "A Parting Shot "،) سيمون

ن جي( ”Years 7“ و) زرجين والت(
زولي  ( طغياناز فرانسه و )پاسگال هاتو

 ۳. از آلمان را مي توان نام برد) االداگ
 وجدان در بارهفيلم ياد شده داستانهايي 

هر سه .  را تعريف مي كنندشخصي
كارگردان مي كوشند كه افراد جامعه را 
 به هيچوجه يكسان جلوه ندهند با اين

 به لحاظ انساني تصوير چندان ،حال
  . نشده استارايه آنها ازخوبي نيز 

  

از دالر  ميليون ۱۸پرداخت 
طرف چاوز براي ساخت يك 

  فيلم
 مبلغ ، رييس جمهور ونزوئال،گو چاوزوه

 ميليون دالر براي ساختن يك فيلم ۱۸
ي ي هنرپيشه آمريكا،به دني گالور

قرار است اين فيلم . پرداخت مي كند
ساخته ي تاييدر باره قيام بردگان در ه

 اميدوار است كه اين فيلم چاوز. شود
تاريخي هاليوود را وادار كند در زمينه 

دهي افكار عمومي جهان براي نسازما
 ،مبارزه با امپرياليسم و ستم غرب

  . تالش كند
  

  فيلمي با سوژه قانون اساسي 
"GG 19" اي  نام فيلم سينمايي

 قانون اساسي آلمان   ماده۱۹است كه 
 فيلم اين. دستمايه قرار داده است را

 اپيزود طنزآلود، تراژيك و ۱۹كه 
گيرد، با همكاري  را دربر مي ملودرام

نويس تهيه   فيلمنامه۲۵ كارگردان و ۱۹
ي خاصي به  آلمانيها عالقه .شده است

بندي  طبقه بندي، تقسيم كردن و عنوان
آنها حتي . مقوالت و مفاهيم دارند

مواردي كه نبايد در چارچوب محدود 
 نيز از اين  راشوندعناوين گنجانده 

 اولين .قاعده مستثني نمي كنند
ي استادان درس قانون اساسي  وظيفه

هاي حقوق اين كشور،  در دانشكده
آموزش اين نكته به دانشجويان است 

هاي مربوط  كه در حل و فصل پرونده
به مواد قانون اساسي به عنوانهاي بين 
دو آكوالد استناد نكنند، چون آنها 

رند، معتبر نيستند و فقط  ندا"قانونيت"
سهولت درك و انتقال "به منظور 

اين امر به ويژه . اند  ذكر شده"مطلب
ي ابتدايي قانون   ماده۱۹در مورد 

  .صحت دارد اساسي آلمان
  

  جشنواره فيلم كن
المللي  ي بين ي جشنواره شصتمين دوره

  جشنواره فيلم كن كه يكي از مهمترين
ايان  سينمايي جهان است، به پهاي 
ي امسال فيلم  در جشنواره .رسيد

 "چهار ماه و سه هفته و دو روز"
، "كريستين مونگيو"ي  ساخته

روماني، موفق به دريافت  كارگرداني از
نخل طاليي  .نخل طاليي شد

 دنيايي بين المللي  زهيمهمترين جا
 .ي اسكار است سينما در كنار جايزه

ي نخل طاليي جشنواره، داستان  برنده
دهد كه   زني را نشان مي دهندهتكان 

شسكو، ودر روماني سالهاي حكومت چا
درصدد سقط جنين است كه عملي غير 

شب پيش از .  مي شودقانوني محسوب
اهداي نخل، اين فيلم همچنين 

المللي را از آن خود  ي نقد بين جايزه
  .كرده بود

 امسال به ،ي سالگرد جشنواره جايزه
نت كارگردان آمريكايي گاس ون سا

 اين ، ساله۵۴كارگردان . تعلق گرفت
پارانوييد "جايزه ويژه را براي فيلم 

وان سنت در .  از آن خود كرد"پارك
 موفق به "فيل" براي فيلم ۲۰۰۳سال 

  .دريافت نخل طاليي جشنواره شده بود
هنرمند آمريكايي جوليان شنابل، 

ي بهترين كارگرداني را براي  جايزه
 كه در "پروانه و ناقوس افتان"فيلم 

  فرانسه ساخته شده، از آن خود كرد و
ي بهترين هنرپيشه به كنستانتين  جايزه

الوروننكو براي فيلم تبعيد از روسيه 
  .رسيد

  
ي  پرسپوليس و جايزه ويژه

  هيئت داوران

  
  
ي   ساخته"پرسپوليس"يميشن فيلم ان 

در  ،مرجان ساتراپي و ونسان پارونو
، جايزه ن دور جشنواره فيلم كنيمصتش

ت داوران را از آن خود ا هيويژه
اين فيلم كه بر اساس داستاني با  .كرد

همين عنوان و به قلم همين نويسنده، 
اي از خاطرات  ساخته شده است، گوشه

 را مقيااي در سالهاي پس از  دختر بچه
بين خنده و گريه . كشد به تصوير مي

اي را   داستان دختر بچه،تماشاچي
كند كه خود را با ايران پس از  دنبال مي

خواهد وفق  تواند و نمي انقالب نمي
  . دهد

ي جشنواره  مرجان ساتراپي در اختتاميه
: ي داوران گفتاپس از اعالم ر

خواهم اين جايزه را به تمام  مي"
 مرجان ساتراپي ".كنمايرانيان تقديم 

 به  افزود،كند كه در فرانسه زندگي مي
هيچوجه خيال بازگشت به ايران را 

  .ندارد
  

اعتراض رژيم مالها  به 
 در "پرسپوليس"نمايش فيلم 

  كن
بنياد سينمايي فارابي در مورد فيلم 

برگزاركنندگان  پرسپوليس خطاب به
آيا معناي " : استهفستيوال كن نوشت

استقالل در ادبيات   وفيلمهاي مستقل
جشنواره كن توهين به ارزش ها، 

كشوري ديگر  آرمانها و مقدسات مردم
  "است؟
 از برگزاركنندگان  دولتي مزبوربنياد

فستيوال كن مي خواهد به جاي 

سينماي ايران   فيلمهاي، "پرسپوليس"
 سالمي و انساني ،نجابت"را كه به 

  .كند  انتخاب"بودن معروف هستند
  

  ادبيات
  تهديدي براي زبان فارسي 

عده اي ازاستادان و اعضاي هيات 
فارسي  علمي گروه زبان و ادبيات

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه 
تهران طي بيانيه اي به حفظ خط 
فارسي به عنوان يكي از مولفه هاي 
مهم وحدت و هويت ملي و پلي كه 

و حال را به يكديگر  نسلهاي گذشته
با اين .  تاكيد كرده اند،دهد پيوند مي

در " : اين عده متذكر شده اند،حال
سالهاي اخير تحوالت گسترده و 
شتابان در عرصه فناوري ـ بويژه در 

  و ارتباطات سيار) كامپيوتر( رايانه
باعث شده كه متخصصان ما نتوانند در 

تطابق بخشيدن خط فارسي با  زمينه
هاي نوين، چنان كه بايد و  فناوري

  ".انديشي كنند ارهچ شايد،
تاكيد امضاكنندگان اين بيانيه همچنين 

 انديشي جامع در فقدان چاره": كرده اند
اين زمينه باعث شده است كه بسياري 

هاي  از كاربران كامپيوتر و فناوري
با وجود عشق و عالقه فراوان  نوين،

به خط و فرهنگ ملي، از سر ناچاري 
 انگليسي روي بياورند و به به الفباي
مثال ميليونها نفر مشترك  عنوان 
در ميليونها پيام  همراه،  تلفنهاي

كنند، از  كوتاهي كه روزانه ارسال مي
به نظر . استفاده كنند خط بيگانه

رسد كه مشكالت موجود در  مي
و احيانا  فرستادن پيام به خط فارسي

تر بودن تعرفه خط فارسي، در اين  گران
  ."تأثير نبوده است زمينه بي

  
وشنويس مشهور عراقى به خ

  قتل رسيد
خليل الزهاوى كه يكى از مشهورترين 

 عراق با  در،بودخوشنويسان جهان 
  .شليك گلوله كشته شد

مشهورترين خوشنويس عراقى، ديروز 
وقتى در بغداد از خانه اش بيرون مى 

گلوله پيكارجويانى كه در  آمد با
جنازه . كمينش بودند، كشته شد

پارى به زادگاهش خاكس الزهاوى براى
  . در استان دياله برده مى شود

پرطرفدارترين  خوشنويسى يكى از
هنرهاى جهان عرب است و در دهه 

  هنرجويانى از سراسر،  ميالدى۹۰
خاورميانه براى فراگيرى آن سراغ 

  .الزهاوى مى رفتند
مرگ اين هنرمند برجسته بار ديگر 

 پيكارجويان  بخشي ازدشمنى نشانگر
آنان . رهنگ و آموزش استعراقى با ف

پزشكان و  پيش تر به دانشمندان،
در . دانشگاهيان نيز حمله كرده بودند

  همين حال 
  ۱۳بقيه در صفحه 
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 مالها در نماز جمعه ها
  زينت ميرهاشمي 

 خرداد در تهـران  ۱۱جنتي، در نماز جمعه     
 عليـه    ضمن تاييد عمل اراذل و اوبـاش      

زنان و جوانـان در خيابانهـا، از نيروهـاي          
ــدير كــرد نظــام جمهــوري . انتظــامي تق

اسالمي فحشا را از منطقه اي محـدود و         
كوچك بـه خيابانهـا كـشانده و گـسترده          

ران نظام در فروش دختران  س. كرده است 
جوان به ويژه دختران فـراري از منـاطق         
فقير به كشورهاي عربي، نقـش مـستقيم     

ــد ــه فحــشاي  . دارن ــه مثاب رواج صــيغه ب
ــه     ــود، از جمل ــي ش ــمرده م ــرعي ش ش
دستاوردهاي رژيـم واليـت فقيـه بـراي         

جنتي بي شـرمانه ادعـا   . مردم ايران است 
جوانـان را بـه     » بي حجابها «مي كند كه    

عـده  «: وي مي گويـد . شا مي كشانند  فح
اي با بي حجابي سر خيابانها حاضر مـي         

» .شدند، به نظام دهن كجي مـي كردنـد        
البته اين آخوند در اين مورد چنان كـشف    

ديكتاتوري آخونـدي  . عجيبي نكرده است  
كه هيچ صداي معترضي را بر نمي تابـد،         
توسط مردم به تمسخر گرفته مي شود و        

نــوعي » كجــيدهــن «بــه قــول جنتــي 
مقاومت مردم در برابر اجبارات حكـومتي       

    .محسوب مي شود
مــالي نمــاز جمعــه قــم مــشكل ازدواج  
جوانان را مهم مي داند و همه استعدادش     
را در اين زمينه به كار انداختـه و بقيـه را            

آخونـد  . هم به پيدايي راه حل دعوت كرد      
 خرداد در ۱۱ابراهيم اميني، در نماز جمعه    

ور نيازمند مراكـزي جهـت      كش«:قم گفت 
انتخاب همـسر بـراي دختـران و پـسران      

حرفهاي اين آخونـد بـدون      » .جوان است 
شك مورد ريشخند جواناني كه هـر روزه        
ــز     ــستند و ني ــر ه ــام در گي ــن نظ ــا اي ب
دانشجوياني كه براي آزادي سينه شان را       

  . سپر كرده اند، قرار خواهد گرفت
مصطفي پورمحمدي وزير كـشور رژيـم،       

» ازدواج موقـت  « خرداد   ۱۰پنجشنبه  روز  
را حكم خدا اعالم كرده و خواهان اجراي        

وي هماننـد هـم مـسلكانش بـه      . آن شد 
ترويج فحشاي آخوندي مي پـردازد و بـه    
ــاي     ــراي ارض ــزاري ب ــد اب ــان همانن زن
. تمايالت جنسي مردان برخورد مي كنـد      

ما نبايـد از تـرويج ازدواج       «:وي مي گويد  
ه حكم خدا مي    موقت جوانان در جامعه ك    

باشد، پروا داشته باشيم و اين مسأله بايـد    
  » .با جسارت در كشور ترويج شود

ــر  ــد ب ــا تاكي ــردان » كــامروايي«وي ب م
: متاهل از اين نوع رابطـه شـرعي گفـت          

اين ازدواج موقت تنها بـراي كـامروايي        «
مردان متاهل نيست، بلكه بـراي ارضـاي     
ميل جنـسي جوانـاني كـه امكـان ازدواج        

و اذامـه داد    » .د، بايستي فكري شود   ندارن
مگر امكان دارد كه اسالم نسبت به       «:كه

 ساله اي كه خداونـد شـهوت را   ۱۵جوان  
» .در وجود او قرار داده، بي تفـاوت باشـد         

در مقابل ايـن حرفهـاي ضـد انـساني و           
ارتجاعي است كه مردم بـه نظـام دهـن          

   . كجي كرده و خواهند كرد
  ۸۶ خرداد ۱۲
  

پلُماسي دشواريهاي دي
مخفي به زبان احمدي 

 نژاد و الريجاني 
  منصور امان

رد راه حل ارايه شُده توسط دبير شوراي 
امنيت مالها براي بحران لُبنان توسط 
آقاي احمدي نژاد، گُماشته ولي فقيه بر 
مسند رياست جمهوري، يك دليل بيشتر 
براي وجود ناهمگوني در دستگاه سياست 

ايه كرده خارجي جمهوري اسالمي ار
  . است

آقاي احمدي نژاد در واكُنش به مچ گيري 
خبرنگاران خارجي از وي، ناچار به تكذيب 
سخنان دبير شوراي امنيت ملي مالها كه 
هم اكنون براي مذاكره پيرامون 
موضوعات مورد اختالف در اروپا به سر 

  . مي برد، شُد
زمان كوتاهي پيش از انجام مذاكره بين 

مي و آمريكا در بغداد، آقاي جمهوري اسال
الريجاني در مصاحبه با روزنامه فرانسوي 

تبديل "فيگارو، آمادگي رژيم مالها براي 
حزب اهللا به يك حزب سياسي در لُبنان و 

 را "حل نيروهاي مقاومت آن در ارتش
  . اعالم داشته بود

در همان حال كه سكوت دسته جمعي 
رهبران و پايوران جمهوري اسالمي 

شيطان "يرامون موضوعهاي مذاكره با پ
 همچنان ادامه دارد، آقاي احمدي "بزُرگ

نژاد صبح يكشنبه بار ديگر به پشت 
زده شُدن كليد "تريبون فرستاده شُد تا 

نابودي رژيم صهيونيستي به دست 
  .  را رسانه اي و تبليغ كُند"فرزندان لُبناني

پيشتر نيز اين آقاي الريجاني بود كه يك 
ونه ديگر از تناقُضات بنيادي در سياست نم

 كه ريشه در استراتژي "نظام"خارجي 
مداخله گرايانه آن با پوشش ايديولوژيك 

وي زمان . دارد را برجسته كرده بود
كوتاهي پس از آن كه آقاي احمدي نژاد 

جمهوري اسالمي "به اطالع رساند كه 
آمادگي دارد تا پايان وقت اداري همين 

ت خود را در قاهره بازگُشايي امروز سفار
، در رويكردي به كُلي متفاوت تاكيد "كُند
تهران براي از سر گيري روابط ": كرد

ديپلُماتيك با قاهره شروط و مالحظاتي 
   ".دارد

اگر چه علت پاره اي از مواضع پريشان 
مقامات رژيم را مي توان با اختالفهاي 
مزمن بين آنها توضيح داد اما بي ترديد 
دليل اصلي را بايد در تنگناهاي مديريت 
تناقُض ميان جهت گيريهاي بنيادين و 
شرايطي كه رژيم را احاطه كرده است، 

در چنين دستگاهي، . جستجو كرد
رويكردها به ناگُزير چند وجهي است و 
عرضه آنها را نيز كاراكترهاي مختلف به 

  . عهده دارند
در دشواري هدايت ديپلُماسي مخفي 

چارچوب يك بحران بين المللي شُده، ماله 
كشي تناقُضهايي كه پي در پي از پرده 
بيرون مي اُفتند را بيش از اين به مركز 
وظايف روزانه رهبران و پايوران جمهوري 

          .اسالمي خواهد راند

  رويدادهاي هنري
  ۱۲بقيه از صفحه 

جنازه را در  ۱۲ ،پليس عراق مى گويد
 پيدا -جنوب شرقى بغداد  -محله دوره 
 ساله، ۵۰تا  ۲۰قربانيان . كرده است

چشمبند داشتند و گلوله به سرشان 
آنها  شليك شده بود، همچنين دربدن

  .نشانه هاى شكنجه ديده مى شد
  

سلمان رشدي لقب شواليه 
  گرفت

تبار  ي هندي ، نويسنده سلمان رشدي

.  ساله شد۶۰ ييه ژو۱۹ روز ،انگليسي
 گرفتن لقب ، دريافتي اوترين هديه مهم

ي انگليس، اليزابت   از جانب ملكه"سر"
ي همان اندازه كه  اين هديه. دوم بود

 جنجال برانگيز ،ارزشمند به حساب آمد
، به  گذاري زيرا همراه با اين ارج. نيز بود

ي سخنگويان دولتهاي ايران و  گفته
احساسات مسلمانان "پاكستان، دوباره 

 سلمان رشدي ".جهان جريحه دار شد
من ديگر حاضر " :در اين باره گفت

  ".نيستم در مورد ايران و فتوا حرف بزنم
  

اي از شعرهاي محمدعلي  گزيده
 سپانلو منتشر شد

 از "سرزمين من" گزيده اي با نام
و كه شامل لشعرهاي محمد علي سپان

ي شعر   مجموعه۱۵صد شعر از  يك 
تا  "ي خاك منظومه"سپانلو، از 

سوي انتشارات  ، ازمي باشد "ژاليزيانا"
   .چاپ رسيد  نگاه به

سپانلو چندي پيش گفته بود كه شرط 
چاپ اين گزيده، حذف دو شعر و 

كلماتي در چند شعر  همچنين حذف
 اين رعايتديگر عنوان شده كه كتاب با 

 .است موضوع منتشر شده
  

  موسيقي
آقاي ناظري، از موسيقي چه 

  خبر؟
ا در م": پاسخ آقاي شهرام ناظري

موسيقي جوان بوديم و حاال داريم 
 پيرمرد مي شويم اما هنوز تكليفمان

تالشها به جايي . روشن نشده است
نرسيده چون كارهاي هنري در يك 

حركت نمي كنند و در  مسير درست
نتيجه هرچند وقت يك بار به نقطه صفر 

بايد همه چيز را از نو  بنابراين. مي رسيم
طاقت هنر  .شروع كرد، حرف زد و جنگيد

هنرمند نياز . مي آيد هم ديگر جايي سر
دارد برود و از اين فضا دور شود تا دوباره 

بگيرد، در محيطي كه مجبور به  انرژي
  ".جنگيدن نباشد

     
   از سايت اصغر آقا

ملكه انگليس سلمان رشدي را 
 "ِسر" كرد و به او لقب "شواليه"

 داد
 هادي خرسندي

را سِرِش  ياماما عاقبت سلمان رشد
  يكرد

 اول تاجرش ه،يسرما ي بود و بقلمزن
  يكرد

 به يني كرده توهكه ني ازي دستاوبه
  غمبريپ

  ي انتشارات و بت هر ناشرش كرديخدا
 لي اما سِرش تحو،يخواست ي مسرَش

  دادندت
 او را و بدتر حاضرش ي خواستبي غاتو

  يكرد
 به ؟ي دارن،ي با كوئي نداري و سرسر

  هر صورت
 او را، به عالم ظاهرش ي لجبازهمه
  يكرد

 ي ز گمنام،ي كردي سلمان را قوتو
  يدرآورد

 كه قاصر بوده از آن، قادرش ي هركاربه
  يكرد

 شهرت داشت، مشهور كخردهي طرف
   شديجهان

 عكس شش در چار بود و كي طرف
  يپوسترش كرد

 عكس و حرفش هست در مرتب
  نجاي اها هينشر

 ،»روريم يليد «،»نيگارد« ثبت تو
  يش كرد»زروراُب«
 »مزيتا« از او در ي شعركي شي روز پدو
  خواندم يم
 كه بود اما شما هم شاعرش سندهينو

  يكرد
 سبقت برده در ي گوياسي مردان سز

  شهرت
 كارترش يمي و جنيگي ز كاسشناساتر

  يكرد
  شبي تو تف انداخته دي به فتوازابتيال

 واجب الپخ پخ زمان تاچرش اگرچه
  يكرد

 كه پخ پخ پخ ي خودت گفتي فتوابه
  دياش با پخ

  ي جزو مفاخرخرخرش كردي ولندانسته
 ي چه ميدي و نفهمي را نخواندكتابش

  ديگو
 جلد آوردند، جرجرواجرش كي يول

  يكرد
ژوان شد، با همان   شد آقا، دونهيشوال
  فتوا؛

  ياالسالم فافافاكرش كرد  حجتبيرق
  ي را نشد كارها ي قوتي فتوايها گلوله

  يصادرش كرد فاني ضعي سو،يزد
شو لطفا، مرا هم لرد كن   زندهاماما،

  يفور
 را ي كه با چند خط، سلمان رشدتو

  يسرش كرد
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  رژيم واليت فقيه 
 مجرم است

  زينت ميرهاشمي
   

روند اجتناب ناپذير بحراني تر شدن 
موقعيت رژيم در داخل و خارج از ايران، 
نشانه هاي شدت گيري سركوب مردم را 

مخالفت . هر چه بيشتر برجسته مي كند
. آماج حركتهاي اجتماعي است با رژيم 

كارگزاران واليت فقيه در گرانيگاه 
 بحران مشروعيت حاكميت، برخورد به

ساز و كارهاي سركوبگرانه را جالي 
اما اين نظام پوسيده . بيشتري مي دهند

تر از آن است كه بتواند با سركوب، 
  . چالشهاي پيش روي را هموار كند

تعداد ديگري از دانشجويان امير كبير 
دوباره دستگير ) پلي تكنيك تهران(

 محمود صالحي، نماينده كارگران. شدند
خباز شهرستان سقز، در زندان سنندج، 

تعدادي از معلمان به حبس . زنداني است
همه اين رويدادها جلوه . محكوم شده اند

اي اساسي از خواست مردم براي 
سرنگوني رژيم و تحقق آزادي، 

  . دموكراسي و جدايي دين از دولت است
بختياري سرپرست دادسراي ارشاد در 

كوبهاي تهران ضمن ناكافي دانستن سر
اخير زنان، جوانان و دختران در رابطه با 
حجاب تحميلي، آنان را مجرم اعالم 

زنان و «: اين جنايتكار مي گويد. كرد
مرداني كه بدون حجاب شرعي در معابر 

هر ......و.....ظاهر مي شوند، مجرم هستند
زن و مردي كه حجاب شرعي را رعايت 

   » .نكند، مرتكب جرم مشهود شده است
 با برابري زن و مرد، نهادينه ضدبت

كردن تبعيض جنسي و ميدان دادن به 
رشد عقب افتاده ترين فرهنگ ضد 

حمايت از قوانين . بشري و ضد زن است
شرعي، رواج كشتار زنان و دختران 

پدر يا شوهر و يا (توسط رئيس خانواده 
نظام مند كردن امر به معروف و ) برادر

ش نهي از منكر توسط اراذل و اوبا
وابسته به حكومت، از جمله دستاوردهاي 
زيانبار رژيم واليت فقيه است و اين 
. افدامات جرم محسوب مي شود

جنايتهايي كه طي اين سالها در پي 
اعمال قوانين شرعي و فرهنگ 

بر زنان و جوانان ايران  مردساالرانه 
اعمال شده است در شمار جنايت عليه 

 آن بشريت است و بايد عامالن و آمران
  . محاكمه شوند در دادگاههاي ذيصالح 

 خرداد به ۱۶روزنامه رسالت چهارشنبه 
نقل از احمد رضا رادان، فرمانده نبروي 

بيش از «: انتظامي تهران بزرگ، نوشت
 نفر نيز به مراجع قضايي معرفي ۲۰۰

شده اند تا تكليف پوشش آنها با نظر 
 هزار ۳و تا كنون . قضات بررسي شود

عنوان ارازل و اوباش نفرنيز تحت 
  » .بازداشت شده اند

  ۸۶ خرداد ۱۹
  
 

پرونده هسته اي، درجا 
 زدن دو طرف در گام اول
  منصور امان

تنها نتيجه سفر نيمه كاره آقاي وعيدي، 
معاون شوراي عالي امنيت مالها به وين 
را مي توان به طور مختصر آشكار 
گرداندن بهتر آثار سوختگي ناشي از داغ 

نه . ت پرونده هسته اي ارزيابي كردبن بس
 كه زمان كوتاهي پيشتر -آقاي البرادعي 

خواهان زير سبيلي رد كردن ماجراجويي 
 و نه آقاي هانيون، -اتُمي مالها ُشده بود 

مسوول پادمانهاي آژانس، حاضر به 
پذيرُفتن فرستاده جمهوري اسالمي 

    .شدند
 ۹۰ تالش دقيقه -واكُنش تُندي كه گويا 

الها در وين برانگيخت، نتيجه نشست م
روز چهارشنبه شوراي حكام آژانس بين 
المللي انرژي اتُمي را نيز پيش بيني پذير 

انتظار مي رود مرجع ياد . تر كرده است
ُشده، به طور رسمي شكست تالشهاي 
آژانس در حل مسالمت آميز بحران هسته 
اي جمهوري اسالمي را به شوراي امنيت 

  ، اطالع دهد
به گُزارش خبرگُزاريهاي خارجي، معاون 
آقاي الريجاني برخالف تواُفق قبلي 
رييس خود با آقاي سوالنا در مادريد، 

برخي سووالها در باره "حاضر نشُد به 
 رژيم اش "فعاليتهاي هسته اي گُذشته

آن چه كه فورمولبندي مزبور . پاسخ دهد
در بطن خود پنهان كرده است، ارايه 

يرامون تالش ماجراجويانه اطالعات پ
براي دستيابي به جنگ افزار اتُمي است 
كه جمهوري اسالمي طي دو دهه به طور 

  . مخفيانه دست به تدارك آن زده است
حاصل جديدترين رسوايي ديپلُماتيك 
رژيم واليت فقيه، اثبات بي اساس بودن 

 آن در "آمادگي راستي آزمايي"ادعاي 
تهاي اتُمي مورد هدفي است كه از فعالي

نتيجه ديگر آن كه، . خود دنبال مي كُند
پس از نزديك به چهارسال تحُركات 
ديپلُماتيك در قالب مذاكره، گُفتگو و 
تواُفق، هنوز دو طرف اين كشاكش در 
گام نخُست يعني، پاسخ به چند سووال 
بنيادي در باره ابعاد، جزييات و ماهيت 

  . موضوع درجا مي زنند
، نه فقط شكست معلق وضعيت مزبور

اصول " و "اصالح طلبانه"زدنهاي 
 جمهوري اسالمي براي فرار از "گرايانه

پيامدها و نتايج اقدامات خود را آشكار 
كرده است بلكه، به همين صورت براي 
طرف مقابل نيز مفهوم ديگري جز 

در . شكست خطوط ديپلُماسي خود ندارد
همان حال كه شرايط مزبور، دست رژيم 

دعيان خود خالي تر از مالها را در برابر م
هر زمان ديگر كرده و آن را ناچار به بازي 
با كارتهاي واقعي خود مي كُند، در سوي 
ديگر، انسداد مسير ديپلُماسي به معناي 
تقويت گرايش به سوي گُزينه هاي غير 

      .مسالمت آميز مي باشد
 ۸۶ خرداد ۲۲
  

 امر ام   يظلم و ستم ول   
ــرا ــالم يالق ــه ياس  ب

  يپناهندگان افغان
  ۱۶بقيه از صفحه 

تظاهركنندگان در كابل بـا تجمـع در    
برابر سفارت جمهوري اسالمي ايران،     
اين اقدام مقامات تهـران را محكـوم        

 .كردند
 ارديبهشت امـسال    ۱۲روز چهارشنبه   

مصطفي پور محمـدي، وزيـر كـشور        
رژيــم، در جمــع خبرنگــاران در مــرز 

از ابتـداي   «دوغارون اعالم كرد كـه      
اجراي طرح جمع آوري و طرد اتبـاع        

 هـزار   ۵۰غير مجاز تاكنون بـيش از       
تبعه غير مجاز افغـان از ايـران جمـع     

 » .آوري شده اند
استبداد مذهبي حـاكم بـر ايـران بـه          

هم نمـودن اشـتغال بـراي       بهانه فـرا  
بيكـاران ايرانــي بــا غيــر انــسانيترين  
شيوه هـا بـا پناهنـدگان زجـر ديـده           

طي سالهايي  . افغاني برخورد مي كند   
كــه حكــام ايــران از زنــان و مــردان 
افغاني به عنـوان كـارگر ارزان بهـره         
كشي مي كرده، هيچ گونه حقوق بـه        
رسميت شناخته شده براي آنان قائل      

ار بـر آنهـا دوچنـدان       اكنون فش . نبود
سختگيري در  مورد كار و . شده است 

دريافت شهريه زياد از دانش آمـوزان       
افغــان در ســـال جــاري از جملـــه   
 .سختگيريهاي جديد رژيم ايران است

 ارديبهـشت رســانه  ۱۳روز پنجـشنبه  
به نقـل از    » نواي افعانستان «انترنتي  

ــيس اداره    ــد ري ــدين حام ــمس ال ش
م كـرد   مهاجران واليت هـرات اعـال     

يك كارگر مهاجر افغـان بعـد از        «:كه
ضرب و شتم توسط پلـيس ايـران از         
ــود، در    ــده ب ــراج ش ــشور اخ ــن ك اي

سـه مهـاجر    .....بيمارستان درگذشـت  
اخراجي ديگر نيز، در جريـان آن چـه       
ضرب و شـتم توسـط پلـيس ايـران          
خوانده شده، زخمي شـده انـد و هـم          
اكنون در بيمارستان مركـزي هـرات       

بــه نوشــته نــواي » .بــستري هــستند
آقاي حامد گفـت سـزاوار      «افغانستان  

نيست كشوري كه خـود را دوسـت و         
برادر مردم افغانـستان مـي نامـد، بـا          

 ».مهاجران افغان، چنين رفتاري كند
آخرين سختگيري در مورد پناهندگان 
ــان در   ــت آن ــت اقام ــاني ممنوعي افغ
شهرهاي مرزي مثل زابـل، زاهـدان،       

ش روز  به گـزار  .  است خاش و چابهار  
پاسـدار   ايـسنا،  ۱۳۸۶  خـرداد  ۵شنبه  

محمد غفاري، فرمانده قرارگـاه فـتح       
ــستان و   ــامي در سيـ ــروي انتظـ نيـ

از هفتـه   «:بلوچستان اعالم كرده كـه    
آوري و طـرد اتبــاع   آينـده كـار جمـع   

غيرمجاز در شهرستان زاهـدان آغـاز       
شود، ضمن اين كـه اتبـاع مجـاز           مي

ــر    ــه ديگ ــل ب ــورت تماي ــد در ص باي
ــتان ــاي اسـ ــشور عزيمـــت  هـ  كـ

اتباع غيرمجاز و مجاز در هيچ     .....كنند
يك از شهرهاي مرزي استان اعم از       
زابل، زاهدان، خـاش و چابهـار حـق         

 ».سكونت ندارند
اين آشكارترين نوع ستم و ظلـم بـر         
مردمي رنجديده  مـي باشـد كـه در          
كشورشان نيز فاقد امنيـت و زنـدگي        

ايـن رفتـار ضـد      . انساني مـي باشـند    
م ايـران بـا پناهنـدگان و        انساني رژي 

ــده آن  ــشان دهن ــاني ن مهــاجران افغ
ام القــراي «اســت كــه بــراي حكــام 

مردم سـتمديده   » كشورهاي اسالمي 
فقــط بــراي » كــشورهاي اســالمي«

سواســتفاده و بهــره برداريهــاي ضــد 
 .  انساني مورد توجه هستند

ــان     ــي و ايراني ــدگان ايران ــا پناهن م
مترقي، دمكرات و انـساندوست بايـد        

 درد و رنج زنـان و مـردان افغـاني         در
سهيم شده و  به اين بيعدالتي به هـر        
. شـــكل ممكـــن اعتـــراض كنـــيم

 تـن از   ۲۲۳خوشبختانه انتشار بيانيـه     
ــاعي،   ــي، اجتمــ ــاالن سياســ فعــ
دانــــــشگاهيان، نويــــــسندگان و 

ــه ــن   روزنام ــاره اي ــران درب نگــاران اي
اخراجها و نحـوه برخوردهـاي حكـام        

ه در روز ايران با پناهندگان افغـان كـ     
 ارديبهــشت امــسال منتــشر شــد، ۱۸

نشان دهنده آن است كـه نيروهـاي        
آگاه و پيشروي ايراني بـه شـدت بـا          
نحوه برخورد مستبدان حاكم بر ايران      

 .    مخالفند
در بند سه ايـن بيانيـه نوشـته شـده           

 اخراج مهـاجران     اجراي سياست «:كه
افغـــان بـــا اعمـــال محـــدوديتهاي 

ان همـراه   اي بر ايش    اجتماعي گسترده 
از جمله ايـن محـدوديتها      . بوده است 

توان به محروميـت غيـر انـساني          مي
اعمال شده بر كودكان افغـان بـراي        
تحــصيل در ايــران اشــاره كــرد كــه 

گيري   مدتهاست به انحاء گوناگون پي    
همچنــين گزارشــهاي  . شــود مــي
آوري دربـاره محـدوديت ارائـه         تاسف

خدمات درماني به مهاجران نيز وجود      
و اينهـــــا همـــــه ســـــواي (دارد 

ــان   ــدم امك ــد ع ــدوديتهايي مانن مح
 كـاري و     برخورداري از هرگونه بيمـه    

درماني است كـه مهـاجران افغـان از     
هاي گذشته    آغاز مهاجرتشان در دهه   

ــه ــا آن روب ــوده ب ــد رو ب ــًا ). ان ــا قوي م
كــارگيري چنــين ابزارهــايي را در  بــه

ــاره    ــتي درب ــوع سياس ــر ن ــراي ه اج
 ».مداني مهاجران محكوم مي

در ايــن بيانيــه همچنــين توســل بــه 
ــده  « ــشمئز كننــ ــات مــ و »  ادبيــ
متضمن نفي اصل   «كه  » غيرانساني«

محكوم شـده و    »  برابري انسانهاست 
باالخره امضا كنندگان بيانيـه اعـالم       

خواهـان توقـف طـرح      «كرده اند كه    
اخـــراج مهـــاجران افغـــان و رفـــع 
محدوديتها و محروميتهـايي هـستيم      

ايــن طــرح كــه در راســتاي اجــراي 
  ما به مجريان و . شوند اعمال مي

  ۱۵بقيه در صفحه 
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مطـالبي كـه بـا      . كند اطالع از آن مفيد است، خودداري نمي      

شود، بيان كننـده نظـرات       امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي     
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ظلم و ستم ولي امر ام القراي اسالمي 
  به پناهندگان افغاني

  ۱۶بقيه از صفحه 
دهـيم كـه      طراحان سياستهاي مورد بحـث هـشدار مـي        

هاي غيرانـساني و      تواند سواي همه سويه     اعمال آنان مي  
ناپذيري بر روابط ما بـا   اش، پيامدهاي جبران   غير اخالقي 

خواهـان رفتـاري    مـا   . همسايگان افغان مان داشته باشد    
برابر و انساني با مهاجران هستيم و بهتـرين سياسـت را            

دانيم كه برپايه اصـول برابـري      در مورد آنها سياستي مي    
ــا ملــت   همــه انــسانها و مالحظــه حــسن همجــواري ب

 » .افغانستان طرح شده باشد
آن چه در اين بيانيه مطرح شده دفاع از ارزشهاي انساني  

 مـرد افغـاني كـه در ايـران     هر زن و  . و حقوق بشر است   
ساكن است بايد بر اساس معيارهاي شناخته شـده بـين           
المللي از حقوق اجتماعي برابر بـا سـاير سـاكنان ايـران             

بازگشت پناهندگان و مهاجران افغاني به      . برخوردار باشد 
كشورشان بايد داوطلبانه و با تضمين امنيت آنان صورت         

  .پذيرد
 )۲۰۰۷ مه  ۲۷(۱۳۸۶ خرداد ۶يكشنبه 

  ديدگاهسايت :منبع

  
  جمهوري اسالمي و اورتگا

   با يك كلنگ
  

   ۹بقيه از صفحه 
جمهوري اسـالمي در برابـر تحريمهـاي شـوراي          

 مبنـي بـر     ۸امنيت و همچنين بيانيه نشست جي       
توافق بر فشار بيشتر بر رژيـم، دسـت بـه دامـان             
كشورهاي كوچك و فقيـر آمريكـاي التـين مـي         

  رات بيندر نخستين دور مذاك. شود
احمدي نژاد و اورتگا، دست نشانده خامنه اي  

 سرمايه گذارى، تامين قول كمك در زمينه هاي
انرژى و برق، كشاورزي، دامدارى، صيادى، ايجاد 

 انتقال تجربيات و دانش  وبنادر و احداث نيروگاه
  .روز به نيكاراگوئه را داد

از آن سو اما اورتگا، سرمايه گذاران ايرانى 
را براى ) د باندهاي رانت خوار حكومتيبخواني(

مشاركت در طرحهاى نيكاراگوئه در بخشهاى 
انرژي، جهانگردى، كشاورزى، دامدارى و صنعت 

او با اشاره . از اولويت ويژه اى برخوردار مي كند
به نياز مبرم كشور خود به برق، از تالش 
جمهوري اسالمي در احداث نيروگاه به منظور 

ور خبر داده و آن را بهترين تامين برق اين كش
حال پيدا . خبر براى مردم نيكاراگوئه مي خواند

  ! كنيد توانمنديهاي دو طرف را
در حالي كه رژيم واليت فقيه در داخل هيچگونه 
پشتوانه مردمي نداشته و در صحنه بين المللي نيز 
به انزواي روز افزون مبتالست، دست به دامان 

خود كندن است تا نيكاراگوئه شدن بيشتر گور 
مقابله به مثل با آمريكا؛ معادله اي كه دستكم از 
منظر سياست خارجي، در مورد دولت اورتگا هم 

  . صادق است
  ۸۶ خرداد ۲۱
  

ضرب و شتم زنان، ازدواج 
  ....موقت 

  
  ۱۰بقيه از صفحه 

ناسازگاري آشتي ناپذيري با روابط توليدي حـاكم        
 سـيطره  اين مـساله قـادر اسـت   . قرار گرفته است  

نظام استبدادي واليت فقيه، به عنوان اصلي ترين      
در همـين  . عنصر محركـه فـساد را ويـران سـازد       

راستا تالش مذبوحانه آناني كـه مـي خواهنـد بـا            
وضـعيت پــيش آمــده در خاورميانــه بــراي رژيــم  

 چند اندك در راستاي طرح خاورميانـه        سهمي هر 
. بزرگ به دست آورند ره بـه جـايي نخواهـد بـرد           

سركوب زنان به بهانه بدحجابي و استفاده ابزاري        
از زنان جهت پيشگيري از فساد اجتمـاعي  شـايد       
بتواند براي مدت بسيار كوتاهي شـرايط را بـراي          
ــن   ــد،اما اي ــارتگري آرام كن ــشان و غ ــارك اندي ت

 آتـش زيـر خاكـستر بـار ديگـر           آرامش همچـون  
تحقيـر و   . سرختر از پـيش شـعله خواهـد كـشيد         

سركوب زنان چه از طريق اشاعه فرهنـگ عقـب          
و يـا اعمـال     » صيغه اسـالمي  «افتاده تحت لواي    

خشونت فيزيكي جهت نجات رژيـم از سـرنگوني         
زيرا تضاد بـين مـردم و       . تمام عيار بي فايده است    

تعيـين  كل حاكميت بـه عنـوان عامـل اصـلي و            
  . كننده هر لحظه به نقطه ستيز نزديكتر مي شود

  

چاقوكشي و وحشيگري مأموران 
اطالعات آخوندي عليه  اعزامي

 ايرانيان مخالف در پاريس
 

  اطالعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
  

شكست خفت بار گشتاپوي آخونـدي در تـشكيل جلـسه           
  راناعالم شده اش درپاريس و دستگيري شماري از مزدو

  
امروز وزارت اطالعات رژيم ماليان كه بـا جمـع آوري و            
ــاير     ــسه و س ــود از فران ــزدوران خ ــماري از م ــزام ش اع
كشورهاي اروپايي در صدد بود جلسه يي در سالن فيـاپ           

با شكـست مفتـضحانه اي مواجـه        , در پاريس برگزار كند   
اين جلسه توسط پلـيس لغـو و شـماري از مـزدوران        . شد

  . دستگير شدند
وقتـي در بيـرون سـالن       , وران قبل از برگزاري جلسه    مزد

, مورد سوال چند تن از ايرانيان مخالف رژيم قرار گرفتنـد          
آنها را با چاقو و گاز اشك آور و پنجه بكـس وحـشيانه و               
به قصد كشت مضروب و مجروح كردند كه به بيمارستان         

پلـيس پـس از اطـالع از ايـن وحـشيگري            . منتقل شدند 
از برگـزاري جلـسه جلـوگيري كـرد و          ماموران اطالعات   

  . شماري از مهاجمان را دستگير نمود
به اين ترتيب اين جلسه كه سرپوشي براي توطئـه هـاي           
گــشتاپوي ماليــان عليــه پناهنــدگان سياســي و تــدارك 

قبـل از برگـزاري     , اقدامات تروريستي عليه مخالفين بود      
به يك فضيحت و شكست خفت بار براي رژيم آخونـدي           

رانش در خارج كشور تبديل شـد و دسـت پاسـدار            و مزدو 
احمدي نژاد و وزارت اطالعات در توطئه عليه پناهندگان         

  .و مخالفين بيش از پيش بر مال شد
شماري از ماموران اعزامي كه در اين جنايت و تبهكـاري         

مسعود خدابنده , شركت داشتند عبارتند از جهانگير شادانلو
, مهـدي خوشـحال   , مندجواد فيروز , و زنش ان سينگلتون   

. حسين سبحاني و هـادي شـمس حـائري        , علي قشقاوي 
... گاز اشـك آور و      , پنجه بكس , مزدوران مجهز به چاقو   

  .بودند و براي ضرب و جرح مخالفان رژيم آماده بودند
اقدام جنايتكارانه امروز ماموران اعزامي وزارت اطالعـات        

 بـه  به پاريس يك بار ديگر نـشان داد آزادي عمـل دادن      
مزدوران اطالعات آخونـدي توسـط برخـي سرويـسهاي          

آنها را دروحشيگري عليه پناهندگان سياسـي و      , فرانسوي
زمينه سازي براي اقدامات تروريـستي جـري تـر نمـوده            

مضحك اينكه مزدوراني كه تحت عنوان حمايت از   . است
پناهندگاني كـه بـه   , پناهندگان در پاريس گرد آمده بودند   

را با چاقو كشي و ضرب و شتم وحشيانه محل رفته بودند    
  .روانه بيمارستان كردند

دولت فرانسه و ساير كشورهاي اروپايي را       , مقاومت ايران 
فراميخواند كه بر اساس مصوبه شوراي وزيـران اتحاديـه          

 از ورود وحضور ماموران اطالعـاتي       ۱۹۹۷اروپا در آوريل    
ــه   ــد و از هرگون ــت كن ــسه ممانع ــان در خــاك فران مالي

كاري و ايجاد تسهيالت توسط سرويسهاي فرانـسوي        هم
و اجازه ندهد فاشـيزم     .براي اين مأموران جلوگيري نمايند    

ديكتاتوري و سركوب خـود عليـه       , مذهبي حاكم بر ايران   
  .مخالفان را به خيابانهاي پاريس نيز گسترش دهد

ــسه   ــضايي فران ــين از دســتگاه ق ــران همچن مقاومــت اي
 ماليان كه ايرانيان مخـالف      ميخواهد كه مأموران اعزامي   

مورد پيگرد ومجازات قـانوني     , را وحشيانه مجروح كردند     
  . قرار دهد

  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
  )۲۰۰۷ژوئن۱۷(۱۳۸۶خرداد ۲۷
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  اليسم زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسي–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

 امر يظلم و ستم ول
 به ي اسالميام القرا

  يپناهندگان افغان
  

   سامعمهدي
مردم افعانستان سالهاسـت كـه تحـت         
ــدگي   ــه زن شــرايط جنــگ ناخواســته ب

طي سـه   . مصيبتبار خود ادامه مي دهند    
ــا دو  دهــه گذشــته مــردم افغانــستان ب
اشغال مواجه بـوده و ايـن همزمـان بـا        
فدرتگيري نيروهاي بنيادگراي اسالمي    

 . در افغانستان بوده است
ــين     ــران در ب ــرق اي ــستان در ش افغان
كــــشورهاي ايــــران، تركمنــــستان، 
. تاجيكستان، چين و پاكستان قـراردارد     

ــدود    ــستان ح ــعت افغان  ۰۰۰/۶۵۲وس
  مــساحت ۳/۱حـدود  ( كيلـومتر مربـع   

 ۲۵ايـن كـشور بـيش از        . است) ايران  
افغانـستان تـا    . ميليون نفر جمعيت دارد   

داراي وحدت سياسـي     ۱۸پيش از قرن    
نبوده و قسمتي از آن به هند و قـسمت          

از . شرقي آن به ايران تعلق داشته است      
 بعد حكومتهاي محلي تشكيل     ۱۸قرن  

و كشور مـستقل افغانـستان بـه وجـود          
 . آمده است

اشــعال ايــن كــشور بــه وســيله اتحــاد 
ــسلط    ــس از آن ت ــابق و پ ــوروي س ش
نيروي طالبان بر كشور و بـه دنبـال آن    

آمريكا و تعدادي   (نيروهاي متحد   جنگ  
كه با تصويب شوراي    ) ديگر از كشورها  

امنيت ملل متحد صورت گرفت، سـبب       
آن شد كه هر بار تعداد زيادي از مـردم          

عـــالوه بـــر . افغانــستان آواره شـــوند 
كوچهاي اجباري و غير اجباري داخلي،      
مليونها تن از مردم افغانستان طي سـه        

ه دهـه گذشـته بـه كـشورهاي همـساي     
افغانستان، به طـور عمـده بـه ايـران و           

مراكز قدرت  . پاكستان پناهنده شده اند   
و ثروت در اين كـشورها تـا آنجـا كـه            
ــاني در   ــدگان افغ ــد از پناهن ــسته ان توان
عرصه هاي مختلف سواسـتفاده كـرده       

از سواستفاده در عرصه سياسـي تـا        . اند
به كارگرفتن آنان به عنوان نيروي كـار        

 . هاي سخت و زيانبارارزان و براي كار

ــستان   ــردم افغانـ ــصاد مـ اســـاس اقتـ
كــشاورزي و دامــداري اســت و صــدور 
محصوالت كشاورزي و دامـي يكـي از        
منابع درآمد ارز افغانستان محسوب مي      

طـي سـه دهـه گذشـته كـشت          . گردد
خششاش و توليد مـواد مخـدر يكـي از        
منابع درآمد براي مراكز قدرت و ثـروت    

ــوده و نــصيب  مــردم در ايــن كــشور ب
بيكاري، فقـر شـديد، قحطـي و        ناامني  

قدرتهاي بـزرگ و    . گرسنگي بوده است  
سازمانهاي بين المللي مبـارزه بـا مـواد         
ــرف   ــا دالر ص ــاالنه مليارده مخــدر س
جلوگيري از ورود مواد مخدر توليد شده       
. در افغانستان به كشور خود مـي كننـد        

در حالي كه اگـر بخـشي از ايـن پـول            
م  در افغانستان    صرف بهبود زندگي مرد   

بشود و به جـاي بـاج دادن بـه جنـگ            
ســاالران و نيروهــاي ارتجــاعي كــه از 
كشت خشـشاش و توليـد مـواد مخـدر          
بيشترين سوذ را مي برند، به توسعه زير        
ساختهاي روستاهاي افغانستان پرداخته    
شــود در آن صــورت مــردم زحمــتكش 
افغانستان اجازه نخواهند داد كه مافياي      

 .كار آنان سو استفاده كندمواد مخدر از 
سياسـت انحرافـي در مــورد مبـارزه بــا    
ــستان در    ــدر از افغان ــواد مخ ــدور م ص
آخرين بيانيه وزير كشور آلمان، از جانب 

 ۵شــنبه كــشورهاي گــروه هــشت روز 
 .خرداد امسال تكرار شد

بــه گــزارش ايلنــا، خبرگــزاري رويتــرز 
» ولفگانـگ شـائوبل   «گزارش داد كـه     

ــس  ــان پ ــشور آلم ــر ك ــست وزي  از نش
اي اعالم    مقدماتي گروه هشت در بيانيه    

كشورهاي صنعتي نگران افزايش    «:كرد
. توليد موادمخدر در افغانـستان هـستند      

بنابراين، خواسـتار كمـك بـه ايـران و          
كــشورهاي همــسايه افغانــستان بــراي 

 ».مقابله با قاچاق اين مواد هستند
براي مقابله با   «:در اين بيانيه آمده است    

اد مخدر در افغانـستان تـالش       توليد مو 
بسياري صورت گرفته است امـا نتـايج        

بخش نيست، زيرا توليـد       چندان رضايت 
و قاچــاق مــواد مخــدر افــزايش يافتــه 

 ».است
مـا  «:بنابراين گـزارش، شـائوبل افـزود      

همچنين توافق كـرديم كـه بـا وجـود          
مشكالت بسياري كه با ايـران داريـم،         

 در  كشورهاي همسايه از جمله ايران را     

اين همكاري سهيم كنيم زيـرا تهـران        
نيز از قاچاق موادمخـدر بـسيار آسـيب         

 ».ديده است
سياست كمـك بـه حكـام كـشورهاي         
همسايه افغانستان به ويـژه كمـك بـه         
رژيم ايران به جـاي كمـك بـه مـردم           
زحمتكش افغانستان و اتخـاذ سياسـت       
فعال براي توسعه پايدار افغانـستان نـه        

 انبـوه مـواد     فقط نمـي توانـد از صـدور       
مخدر از افغانستان جاوگيري كند، بلكه      
اين كمكها خود بـه عـاملي بـراي بـي           

نبايد . خانماني مردم افغانستان مي شود    
از ياد برد كه سپاه پاسداران نقش تعين        
كننـده اي در ترافيـك مـواد مخـدر در     

 .مقياس انبوه دارد
استبداد مذهبي حاكم بـر ايـران  طـي          
چند دهه گذشته تا آنجا كه توانـسته از         
پناهندگان افغـاني سـو اسـتفاده كـرده         

پس از سقوط  طالبان و اسـتقرار        . است
ــساله    ــستان، م ــد در افغان ــت جدي دول
بازگــشت داوطلبانــه پناهنــدگان افغــان 
مطرح شد و به گفته كارگزاران رژيم در   

 ۴۰۰ و   يليـون  م   يـك    گذشته   سال  سه«
   افغـاني   درصد آوارگان ۶۱  هزارنفر يعني 

. انـد    بازگشته   كشورشان   به  » ايران  مقيم
اما پس از آن كـه وعـده هـاي دولـت            
افغانستان بـراي بهبـود زنـدگي مـردم         
عملي نشد و جنگ و نا امني همچنـان         
ــستان ادامــه پيــدا كــرد، مــوج   در افغان
ــه   ــستان بـ ــردم افغانـ ــدي از مـ جديـ

 .وار آواره شدندكشورهاي همج
از اواخر سال گذشـته حكـام ايـران بـه      
ــراج    ــدد اخ ــه اي در ص ــكل ظالمان ش

 .پناهندگان  افغاني برآمدند
ــزاري  ۹روز  ــيش خبرگ  اســفند ســال پ

دولتـــــي مهـــــر  گـــــزارش داد   
دوازدهمين كميسيون اجالس سه    «:كه

جانبـــه جمهـــوري اســـالمي ايـــران، 
جمهوري افغانستان و كميسارياي عالي     

 متحد در امور پناهندگان و      سازمان ملل 
آورگان افغاني شب گذشته در مـشهدبه       

احمد حسيني مـدير    . كار خود پايان داد   
كـل اتبـاع و مهـاجران خــارجي وزارت    

بـه دليـل    : كشور  در اين مراسم گفـت      
ركود اين طرح در يكي دو سـال اخيـر          
ــابراي ســرعت   ــه شــد ت ــصميم گرفت ت

  بخشيدن به امر بازگشت، هر يك از 
  

  دايي تيرماه شهداي ف
ــا ــن     : رفق ــي ـ بهم ــدكاظم غبراي محم
خسروي اردبيلي  خديو ـ محمدعلي  راست

آقا ـ گلرخ شهرزاد مهدوي ـ    ـ نسترن آل
نادعلي پورنغمه ـ حميدرضـا هزارخـاني ـ     

السادات روحـي   مارتيك قازاريان ـ نزهت 
آهنگـران ـ محمـود عظيمـي بلوريـان ـ       
يداهللا زارع كاريزي ـ اسماعيل نريميسا ـ   

قـصاب آزاد ـ مـسعود    ) اميـر (محمدرضـا  
رضا الماسي ـ حميد اشـرف    فرزانه ـ علي 
بيجاري ـ غالمرضا   خشكه ـ يوسف قانع

اليق مهربان ـ محمدرضا يثربي ـ فاطمه   
حسيني ـ محمدحسين حقنـواز ـ طـاهره     
خـــرم ـ عـــسگر حـــسيني ابـــرده ـ       

پور  محمدمهدي فوقاني ـ غالمعلي خراط 
) بهـزاد (اكبـر وزيـري ـ مهـدي      ــ علـي  

دوان  مسيحا ـ حميد آريان ـ بهزاد اميري  
ــسينـي  ــسادات حـ ــ افسرالـ ــادره  -ــ  نـ

احمدهاشـمي ـ سـيمين تـوكلي ـ علـي        
ــد       ــاظم ســالحي ـ احم خــصوصي ـ ك

بيـان ـ    اكبـر حـق   آبـادي ـ علـي    خـرم 
ــداهللا ســعيدي بيــدختي ـ حجــت       عب

كبير ـ غالمرضا جاللي ـ خسرو    محسني
اكبــر  مــاني ـ شــفيع رمــضاني ـ علــي    

يان ـ سـينا كـارگر، احمـد بـاختري،      حيدر
 تـاكنون   ۴۹ناصر ممي وند طي سـالهاي       

در مبارزه مسلحانه با مزدوران امپرياليسم      
ــان   ــدانهاي دژخيم ــا در زن ــاع و ي و ارتج

  . ستمگر شاه و خميني به شهادت رسيدند
  

سه طرف اين اجـالس اقـدامات فـوق         
 » .اي را انجام دهد العاده
 انتظامي   نيروي فروردين امسال    ۲۷روز  

رژيم طي اطالعيـه اي بـه پناهنـدگان         
افغاني كه ثبت نـام نـشده انـد و رژيـم        
ايران آنان را غير قانوني مي داند چهـار        
روز فرصت داد تا خاك ايـران را تـرك          

 . كنند
چنانچه «:نيروي انتظامي اعالم كرد كه    

مهاجران غير قانوني تا پايان فـروردين       
ا آنهـا   ماه ايران را ترك نكنند برخورد ب      

تشديد مي شـود، و پـس از دسـتگيري          
 ساعت از ايـران اخـراج مـي         ۴۸ظرف  
 » .شوند

 ارديبهــشت امــسال ۱۱روز ســه شــنبه 
تظاهراتي در كابـل عليـه رژيـم ايـران          
ــراج    ــرح اخ ــه ط ــراض ب ــران در اعت اي

  .پناهندگان افغاني برگزار شد
 ۱۴بقيه در صفحه 
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