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  دالر، 1 كانادا   آمريكا
 اروپا يك يورو

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

 

 يادداشت سياسي 

» جبهه مشاركت«وقتي 

 .بي دنده و ترمز مي شود
  سامعيمهد

طي ده سال گذشته رويدادهاي مهمي در 
كشور ما به وقوع پيوسته كه از جنبه هاي 

صعود و . مختلف مي توان آن را بررسي كرد
سقوط دار و دسته سيد محمد خاتمي كه به 
دروغ خود را اصالح طلب مي ناميدند هم 

 .تراژدي و هم جنبه كمدي داشتجنبه 
آنها با هياهو قوه مجريه و مقننه را قبصه 
كردند تا بگويند كه نقشي جز تداركچي دربار 
واليت ندارند و هر جا كه مصلحت اقتضا كند 
شمشير سركوب را صيقل مي دهند و خيلي 
زود معلوم شد كه مارك اصالح طلبي بر 
عباي خاتمي و دارودسته اش قالبي تر از 
آنست كه بتوان با لبخندمداري آن را به مردم 

رسالت واقعي دارو دسته اي كه . قالب كرد
خود را اصالح طلب مي ناميدند، زمينه سازي 
براي برآمد باند نظامي امنيتي احمدي نژاد بود 
و تراژدي حيات اصالح طلبان قالبي درست 
همين نكته است كه هم خود را از ميدان 

ب كردند و هم به سياست به بيرون پرتا
جنبش آزاديخواهي مردم ايران ضربه هاي 

 .سختي وارد كردند
جنبه كمدي موجوديت اصالح طلبان قالبي 
كه البته در نوع خود در تاريخ معاصر ايران بي 
سابقه است در آنجايي بروز مي كند كه آنها 
سوار قطار بي ترمز و دنده مي شوند و همه 

را براي ي ادعاها مبني بر جامعه مدني 
 .ساختن جهان احمدي نژادي قرباني مي كنند

 2بقيه در صفحه 

 
 جهان در آينه مرور

 ليال جديدي
 :در اين شماره مي خوانيد

 ايتاليا، شكست چپ و روي كار آمدن جناح -
 راست نئو فاشيست

 ديدگاه هايي پيرامون علل كمبود مواد -
 غذايي در جهان

 8در صفحه 
 

خشونت حكومتي در 

عتصاب كارگران برابر ا

نيشكر هفت تپه و 

حمايت مردمي از 

 كارگران

 

بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به 
 مناسبت اول ماه مه

 6صفحه 

 سويه اقتصادي رژيم ويراني 
 صنعت و توليد داخلي است

 زينت ميرهاشمي
 5در صفجه 

 لبنان، سرزميني بين چرخ دنده 
 ماشين بحران

 جعفر پويه
 10در صفحه 

 

 

 سر مقاله 
 

تكاندن منجي ثبات از 

 آستين ُشعبده
 منصور امان

كفگير دستگاه سياسي و ديوان ساالري دولتي 
ارتجاع اسالمي حاكم بر كشور، چه در اداره ي 
اُمور جاري و پايه اي و چه در مديريت بحران 
مناسبات خارجي خود به ته ديگ خورده است و 

ه عريان تري اينك شتابزده، بي برنامه و به گون
خود را در پس مولفه هاي ايديولوژيك 
. مشروعيت حكومت ديني سازمان مي دهد

 مستقيم و آشكاري كه ميان تراُكم تناسب
تضادهاي حل نشُده و مشكالت بر زمين مانده 
داخلي و خارجي با تالش براي توضيح و توجيه 
آنها به كُمك دستهاي غيبي آسماني و عوامل 
پنهان زميني وجود دارد، پيشاپيش تاثير رفو و 
روتوش گرانه موعظه هاي حكومتي را به حداقل 

 با اين وجود، حكومتگران نه .محدود كرده است
مي خواهند و نه مي توانند خود را از اين تكيه 

و بسا بيشتر از . گاه به ظاهر ارزان محروم كُنند
آن، همراه با پيچيده شُدن سوالهايي كه براي 
پاسخ گرفتن در برابرشان قرار مي گيرد، وزن 

 –بيشتري از تنه خود را بر محركهاي فانتزي 
هاله ي نوري كه در  .دهندديني يله مي 

 امنيتي -نخُستين روزهاي صدارت باند نظامي 
در ساُلن مجمع عمومي سازمان ملل در 
نيويورك پديدار شُد، اكنون و آن گونه كه آقاي 
احمدي نژاد، گُماشته ولي فقيه بر مسند رياست 
جمهوري مدعي است، در حال اداره اُمور كشور 

 . جهان استو حتي فراتر از آن، منطقه و 
 3بقيه در صفحه 

 ايران و عراق مردمسرنوشت 

  استخوردهبه هم گره 
 آناهيتا. الف

 12در صفحه 

 انتخابات مقدماتي آمريكا
 گردآوري و نگارش، اسد طاهري

 14در صفحه 
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 يادداشت سياسي 

  »جبهه مشاركت«وقتي 

 .بي دنده و ترمز مي شود
 1بقيه از صفحه 

يادشان مي رود كه يكي از عناصر مهم 
وجود دستگاه مستقل قضايي » قانونمداري«

است و فراموش مي كنند كه جامعه مدني در 
كشورهاي اروپايي براي ايجاد نهاد مستقل 
قضايي چند صد سال بي وقفه تالش كرده 

پيش » عمود خيمه نظام«وقتي پاي منافع . ستا
جامعه «مي آيد، اصالح طلبان قالبي ادعاي 

را يك جا به قربانگاه » قانونمداري«و » مدني
راز لبخندهاي . واليت خامنه اي تقديم مي كنند

خاتمي وقتي گشوده مي شود كه تاريخ به اين 
جريان بي بوته زهرخند مي زند و آنها را وادار 

ه دست از دلقك بازي بردارند و مي كند ك
سيماي بي دنده و ترمز خود را براي همه به 

 .نمايش بگذارند
» جبهه مشاركت ايران اسالمي«موضع گيري 

در براير راي دادگاه تجديد نظر انگلستان بروز 
اين جنبه از ماهيت ارتجاعي اصالح طلبان 

 .قالبي است
ي ابتدا مروري كوتاه به جريان اين دادگاه و را

 .آن مي كنيم
 مه 7( امسال  ارديبهشت18چهارشنبه صبح روز 

 به رياست تجديد نظر بريتانيادادگاه  )2008
فيليپس درخواست وزير نيكالس قاضي القضات 

كشور انگلستان براي استيناف خواهي از حكم 
)  2007 نوامبر30( آذر سال پيش 9 مورخ

را ) پوئك(كميسيون استيناف سازمانهاي ممنوعه 
لندن در حكم رئيس كل دادگاه استيناف .  كردرد

درخواست استيناف از سوي «خود اعالم كرد كه 
جكي اسميت، وزير كشور هيچ پايه منطقي براي 

 ».پذيرفتن ندارد
 بر حذف نام يبدين ترتيب حكم پوئك مبن

سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست 
 قطعيت مي يابد و امكان سازمانهاي ممنوعه

پوئك پس از .  هي از آن وجود نداردفرجام خوا
 رسيدگي طوالني به اين پرونده  اعالم كرده بود

سازمان مجاهدين خلق ايران درگير تروريسم 
غير «و نامگذاري آن در ليست مزبور نيست 

و بر همين اساس  بوده »يغير عقالن«و » يقانون
 يبه وزير كشور دستور داد كه با ارائه اليحه ا

 سازمان را از ليست سازمان اين به پارلمان اسم
 .هاي ممنوعه حذف كند

دادگاه تجديد نظر  اين فشرده حكم تاريخي
البد دار و دسته خاتمي به خوبي مي . بريتانيا بود

دانند كه طي چه بده و بستانهايي در مذاكرات 
 وزير 2001با اقاي جك استراو كه در سال 

وارد كشور بريتانيا بود، نام سازمان مجاهدين را 
 سال بعد جناب جك استراو راز 4. ليست كردند

اين نامگذاري كه البته براي آگاهان سياسي 
روشن بود را بر مال مي كند و در مصاحبه با 

در اولين مالقاتي «: بي بي سي مي گويد4كانال 
كه من با يك وزير خارجه ايران، كمال خرازي، 

 سال مي 4داشتم، كه االن از آن زمان حدود 
، من نگراني شديد خود را در مورد ادامه گذرد

حمايتها از گروههاي تروريستي ابراز داشتم و در 
همان زمان آنها از من درخواست كردند و موفق 

هم شدند كه ما گروه مجاهدين خلق را كه عليه 
 ».رزيم ايران فعاليت مي كرد را ممنوع كنيم

با توجه به اظهار نظر جك استراو و با توجه به 
دادگاه تجديد نظر بريتانيا، هر كسي كه حكم 
باشد بايد » جامعه مدني«و » قانونمداري«مدافع 

به حكم دادگاه صحه گذاشته و از اين كه يك 
نيروي سياسي ايراني در يك مصاف حقوقي و 
مدني در يكي از كهن ترين نهادهاي قضايي 
. جهان به پيروزي دست يافته ابراز خوشحالي كند

اران سيد محمد خاتمي چه مي اما ببينيم طرفد
 .گويند

اقدام دادگاه  «جبهه مشاركت ايران اسالمي
انگليس در صدور حكم مبني بر خروج نام سازمان 
تروريستي مجاهدين خلق از فهرست گروههاي 
خشونتگرا و تروريست، اقدامي جانبدارانه و مغاير با 
موازين حقوقي و مستندات تاريخي است كه 

بقه خشونتگرا، مخرب و آشكارا ماهيت و سا
» .طلب اين سازمان را ناديده گرفته است آشوب

نسبت به ....جبهه مشاركت ايران اسالمي «بنابرين 
تبعات صدور اين حكم به ويژه احتمال فعال شدن 

 ترور آن در يها  نظامي و جوخه مجدد شاخه
 ناامن كشور عراق، اقدامات كور اين يفضا

اال گرفتن موج خشونت سازمان در ايران و اروپا و ب
دهد و دولت و دستگاه  در منطقه، هشدار مي

 در اين يقضايي انگلستان را به تجديد نظر اساس
 اين يحكم و محدود و ممنوع كردن فعاليت اعضا

 ».خواند يسازمان در آن كشور فرا م
اصالح طلبان قالبي خود را به حماقت مي زنند و 

يا با توجه ندارند كه دستگاه قضايي بريتان
. بيدادگاههاي قاضي مرتضوي تفاوت ماهوي دارد

باال گرفتن «و » تبعات صدور اين حكم«در مورد 
» تهديد«كه در حقيقت » موج خشونت در منطقه

بريتانيا از جانب رژيم ايران به منظور تاثير گذاري 
فرمانده در اقدام بعدي دولت انگليس مي باشد، 

يار شفافتر از  بسكل سپاه پاسداران انقالب اسالمي
اين آقايان كه در اطالعيه بي ترمز و دنده خود 

به گزارش . دلقك بازي كرده اند، صحبت مي كند
 روز محمد علي جعفريپاسدار  انتخاب يخبرگزار

در نخستين روز از اجالس  ارديبهشت امسال 25
 دو روزه دادستانهاي سراسر كشور سخن

 يهاروز مقابله با تهديد نظامي از مرزام«:گفت
ايران فراتر رفته و امنيت دفاعي ايران در مقابله با 

 ايران اتفاق يتهاجمات خارجي در خارج از مرزها
 از خارج تهديد نمي يانقالب اسالمو ......مي افتد

 ي تهديدات داخل،چه بايد دغدغه ما باشد آن....شود
 ».است

مالحظه مي شود كه فرمانده كل سپاه پاسداران 
يار شفافتر از اصالح طلبان قالبي هم تهديد بس

اصلي كه همان تهديد داخلي  است و هم راهكار 
دفاع از امنيت دربار خامنه اي كه همان صدور 
بحران و تروريسم به خارج از مرزهاي ايران است 
را مشخص كرده و بنابرين اگر دولت بريتانيا 
بخواهد به حكم الزام آور دستگاه قضايي كشور 

تن ندهد و يا اين حكم را با حيله هاي خود 
مختلف دور بزند، نه به خاطر اطالعيه اصالح 
طلبان قالبي بلكه در برابر آن چه خامنه اي 

 يمحمد علي جعفرطراحي كرده و احمدي نژاد و 
دوران شعبده بازي . آن را اجرا مي كنند، مي باشد

و عوامفريبي سپري شده و در صحنه واقعي جامعه 
تجاع و ترقي در مقابل هم صف آرايي ايران ار
ما سوگند هميشگي اصالح طلبان قالبي . كرده اند

چسبيده » جبهه ارتجاع«را كه سفت و سخت به 
 .   باور كرديم1376 خرداد 3 از همان روز  رااند
 

سازمان مجاهدين خلق ايران 
و طرفداران آن روز گذشته 

، برنده دادگاه )چهارشنبه(
عاي ويژه اي شدند كه اد

دولت انگليس مبني بر 
تروريست بودن آن سازمان را 
 .بررسي مي كرد

برچسب تروريستي به 
مجاهدين خلق در گذشته 
توسط دادگاه ديگري در 
انگليس رد شده بود اما دولت 
اين كشور آنرا نپذيرفت و در 
خواست تجديد نظر در آن را 

پرونده حقوقي شده . كرد
وزير كشور انگليس پس از 

مكش ديروز در مدتها كش
دادگاه ديگري بررسي شده و 
سه قاضي دادگاه تجديد نظر، 
داليل دولت انگليس در مورد 
سازمان مجاهدين خلق را 
غير قابل پذيرش دانسته و 
دولت را ملزم به رعايت حكم 
 .دادگاه دانستند

تصميم به الصاق برچسب 
تروريستي به سازمان 
مجاهدين خلق در يك 

شرم معامله غير اخالقي و 
آور با رژيم مالها گرفته شد 
و در پي آن با محدود كردن 
اين سازمان، در عمل 
كشورهاي غربي جانب 
استبداد مذهبي حاكم بر مردم 

اتحاديه . ايران را گرفتند
اروپا كه با پيروي از سياست 
دولت آمريكا سازمان 
مجاهدين خلق را در ليست 
تروريستي خود قرار داده 

ليس است، همچون دولت انگ
به حكم محاكم قضايي 
گردن نمي گذارد و حاضر به 
پس گرفتن اتهام آخوند پسند 

زيرا مشابه همين . اش نيست
حكم يعني، غير واقعي بودن 
برچسب تروريستي توسط 
اتحاديه اروپا به سازمان 
مجاهدين خلق توسط دادگاه 
عدالت اروپا صادر شده است 
اما سياستمداران آن اتحاديه، 

ردن نهادن به همچنان از گ
اين حكم قانوني و الزم 
االجرا طفره رفته و جانب 
سركوبگران مردم ايران را 

 .گرفته اند
برچسب تروريستي به  

اپوزوسيون ايراني و يكي از 
سازمانهاي قدرتمند آن يعني، 

مجاهدين خلق در اصل 
مخالفت با تالش مردم ايران 
براي آزادي و دموكراسي 

آناني كه ادعاي . است
ديخواهي و طرفداري از آزا

دموكراسي شان گوش فلك 
را كر كرده است، نه تنها با 
رژيم واليت فقيه كه 
سركوبگر مردم ايران و قاتل 
هزاران نفر از فرزندان آنها 
ست مخالفتي ندارند بلكه، با 
محدود كردن مبارزان و 
تالشگران راه آزادي و زير پا 
گذاشتن ابتدايي ترين حق 

فعاليت آنان يعني آزادي 
اجتماعي و سياسي، در عمل 
از پشت به مردم ايران خنجر 

 .مي زنند
هرچند تكليف مردم با رژيم 
استبدادي مذهبي واليت فقيه 
در ميدانهاي شهرهاي ايران 
روشن مي شود اما 
محدوديتهاي پليسي 
كشورهايي كه با رژيم 
ماليان در غارت ثروت ملي 
مردم ايران شريك هستند، 

ش براي نشان مي دهد تال
رسيدن به آزادي توسط آنان 
 .بايد بيش از هميشه باشد

بازي با قانون دولتهاي 
اروپايي همچون انگليس در 
پروسه هاي قضايي 
كشورهاي خود، تنها مي 
تواند به حقانيت سازمانهايي 
گواهي دهد كه از اين پروسه 
هاي بوروكراتيك و زمان بر 

 .پيروز بيرون مي آيند
نگليس حكم دادگاه ويژه ا

مبني بر غير واقعي بودن 
برچسب تروريستي به سازمان 
مجاهدين خلق نه تنها نشانه 
حقانيت آن سازمان بلكه، 
سندي بر اتهام سازي شرم 
آور توسط دولتهاي معامله گر 

 .است
موفقيت در دادگاه ويژه 
انگليسي و به طاق كوبيدن 
سر طرفداران و مماشات 
گران رژيم واليت فقيه توسط 

ن مجاهدين خلق ايران سازما
و طرفداران و هواداران آن، 
گواه حقانيت مبارزه مردم 
ايران براي آزادي و 
دموكراسي و تالش خستگي 

 . ناپذير آنها است
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 ...سرمقاله 
تكاندن منجي ثبات از 

 آستين شُعبده
 1بقيه از صفحه 

 
خطر ابتذالي كه رهبران و دولتمردان 
جمهوري اسالمي ترويج كرده و 
راهنماي عمل خود قرار داده اند، به 
يك كالم در ناهمگوني خُرد كُننده و 
مصيبت بار بين مشكالت بزُرگ و راه 

لهايي حلهاي ساده نهفته است؛ راه ح
كه در حقيقت براي مواجه نشدن با 
چالشها و جارو كردن آنها زير فرش 

 ابداع شُده اند
 . 

 مسايل حل نُشده
آن چه كه رژيم جمهوري اسالمي به 
يقين نمي تواند از كمبود آن گله مند 
باشد، تنگناهايي از اين دست در تمام 
حوزه هاي حكمروايي خود است كه به 

نتظار روزنه گونه بيهوده اي در ا
تركيب ويرانگري از . گُشايش مانده اند

فساد دولتي، ناكارآمدي دستگاههاي 
اداره كُننده و فشار تحريمهاي بين 
المللي، سطح زندگي و كار ميليونها 
شهروند ايراني را با شتابي شگفت آور، 
هر چه عميق تر به درون بحران 
معيشتي و تنگناي زندگي روزانه مي 

ي از كارورزان يدي و كشد و هيچ قشر
فكري را، مستقل از آن كه در استخدام 
دولت باشند يا دستمزد خود را از 
كارفرماي خُصوصي دريافت كُنند، از 

تورم . اين سقوط آزاد بركنار نمي دارد
 درصدي و بيشتر، آخرين ته مانده 50

هاي پس انداز اينان و طبقه متوسط 
ده را شهري را مي بلعد و نگراني از آين

به اعتراض به حال و جبهه گيري در 
 . برابر آن بر مي كشد

 – تجاري نظامي م ليبراليس–نو 
امنيتي، نه فقط نان خالي مردم و سقف 
باالي سر آنها را به سوخت ماشين پول 
سازي و نفع رساني خود بدل ساخته 
است بلكه، با آزمندي و گُستاخي بي 
پرده تري اشتغال خويش در كندن 

 ي توليد داخلي و حاكميت ريشه
 . انحصاري بر بازار را پي مي گيرد

همه ي تالش گُماشتگان دولتي آيت 
اهللا خامنه اي حفظ اين مناسبات و 
حداكثر، هضم پذير كردن آن براي 
كساني است كه با آثارش دست به 

به رسميت شناختن . گريبان شُده اند
حق كار و زندگي انساني و شرافتمندانه 

امي افراد جامعه، آخرين اقدامي براي تم
است كه مي تواند براي ثبات اين روابط 

 . مفيد اُفتد
در پهنه روابط خارجي، جايي كه رژيم 
مالها به عنوان منبع توليد اقتدار و 
چوب زير بغل ثُبات خود بدان مي نگرد 

نيز شرايط هر چيزي به جز مطلوب 
مناسبات جمهوري اسالمي با . است

 متحدان اُروپايي اش با وجود آمريكا و
رونق گرفتن دوره اي ديپلُماسي پنهاني، 
مذاكرات امنيتي در عراق و باز شُدن 
ميدان عقب نشيني به مدد گُزارش 
آژانسهاي اطالعاتي آمريكا، در پر 
آشوب ترين وضعيت خود از هنگام 
. شكل گيري بحران به سر مي برد

همزمان، كشورهاي عربي منطقه 
يانه و خليج فارس، نگران از خاورم

ماجراجوييهاي نظامي و سياسي رهبران 
جمهوري اسالمي، تهديدات مستقيم و 
غير مستقيم آنها عليه خود را جدي 
گرفته و در كنار اياالت متحده به حلقه 

 . ي محاصره رژيم مالها پيوسته اند
تدبيرهايي كه جمهوري اسالمي در 

بندد، از آن برابر اين شرايط به كار مي 
رو كه ميدان مانور محدودي در اختيار 
دارند و به بيان بهتر، در فضاي خالي 
بين انتهاي بن بست و نُقطه اي كه 
انديشيده شُده اند حركت مي كُنند، تنها 
در خدمت تشديد بحران قرار گرفته و 
اغلب نتايج خود غرضانه و باژگونه اي 

آنچه كه در كُردستان . درپي دارند
اق، بصره يا بيروت جريان يافت و عر

همچنين نمايش سانتريفيوژهاي بيشتر 
و پيشرفته تر، درونمايه ي راهكار 
جمهوري اسالمي براي كاستن از بار 
فشار را به صورت از اين شانه به شانه 
. ديگر افكندن آن جلوه گر ساخته است

رژيم مالها بدون آن كه به طور واقعي 
اسبات خارجي راه حلي براي تنظيم من

خود داشته باشد، فشار بحران متراكم و 
در آستانه انفجار را با ايجاد كانونهاي 
جديد بحران و نُقاط اصطحكاك و 

اگر . درگيري بيشتر، تخليه مي كُند
بتوان پنجه كشيدن گُربه به تله اُفتاده 
در كيسه را راه خروج و نجات وي 
شمرد، آنگاه تدبير و تاكتيكهاي آيت 

 خامنه اي و انصار نيز شايستگي اهللا
يدك كشيدن عنوان راه حل را خواهند 

 .يافت
  

 تالشي دروني 
دستگاه حاكمه جمهوري اسالمي در 
حالي به تضادها و ناهمگونيهاي تشديد 
شُده و تكثير يافته در پهنه داخلي و 
خارجي خيره مي نگرد كه اجزاي 
دروني آن با حرارت و اشتياقي روز 

دفع و خُنثي كردن يكديگر افزون به 
اگر چه وجود اختالف و . دمشغول هستن

جمهوري رقابت بين باندهاي قُدرت در 
 پديده تازه اي نيست اما اسالمي

چگونگي حل و فصل اين منازعات در 
، بي گُمان از شكل "يكپارچگي"دوران 

گيري كيفيت جديدي در مناسبات آنها 
 . خبر مي دهد

ني رووساي دو نامه نگاري و جدال عل
قُوه مجريه و مقننه، آقايان احمدي نژاد 
و حداد عادل با يكديگر نه فقط شكل 
بلكه، درونمايه ي كشمكش باندها را 
. به معرض تماشا و ارزيابي گُذاشت

مشاجره ي اين دو، شكل گيري 
جداگانه كانونهاي قُدرت در راس هرم و 
دامنه و مفهوم عملي آن را به گونه 

 . ده اي برجسته و آشكار كردتكان دهن
انتخاب دلبخواهي قوانين (در اين نمونه 

از سوي دولت براي اجرا و در پاسخ، 
مصادره ي وظايف اجرايي دولت از 

مدل ساختاري ) سوي نهاد قانونگُذار
 امنيتي جلوه گر شُده است؛ –نظامي 

پيكره اي كه در آن تقسيم قُدرت 
مزمان به معناي ايجاد قلمروهاي ه

مستقل اعمال آن نيز هست و به گونه 
ي طبيعي، تجزيه منابع سياست 
گُذاري، تصميم گيري و مديريت 
اجرايي را از سر به بدنه نيز گُسترش 

 . مي دهد
تقويت اين فرآيند محصول بي واسطه 
ي يكدست سازي قُدرت از سوي ولي 

ه شكاف اگر در گُذشت. فقيه و باند اوست
بين قُدرت واقعي و نهادهاي عرفي 
حكومت، به معناي باز شُدن ميدان 
مانور و نقش آفريني رهبر نظام بود، 
اكنون با تصرُف يكپارچه ي ابزارهاي 
اجرايي و قانونگُذاري از سوي وي و 
مريدانش، زمين بازي و دايره تاثير 

 در امر كُنترُل "رهبر"گُذاري 
يص باند خود گرايشهاي جاه طلب و حر

و ايجاد توازن بين آنها، به شدت 
محدود و به روشني خط كشي شُده 

آنچه كه توان بند بازي آيت اهللا . است
خامنه اي را كاهش مي دهد، ناگُزيري 
او به حفظ مجموعه نيروهايش و 
جلوگيري از چند پاره شُدن پروژه 

 . يكپارچه سازي است
 

 امام زمان ُظهور مي ُكند
 ميزان نازل استحكام دروني با توجه به

دستگاه قُدرت و اولويتهاي برنامه اي 
 كه منافع جامعه و سرنوشت -آن 

 -تاريخي كشور را در بر نمي گيرد 
هيچ هنگامي ضروري تر از اكنون براي 
ظُهور يك ناجي افسانه اي و نهادن 
مسئوليت پاسخ گويي به مردم و ارايه 

وجود راه حل به گُرده ي او، نمي تواند 
اينك زمان آن فرا رسيده . داشته باشد

نفت بر سر "است كه پوپوليسم چاوزي 
 جاي خود را به پوپوليسم "سفره مردم
 "آخرالزمان" و "انسان برتر"فاشيستي 

بسپارد تا مشكل زميني آب و نان در 
جايگاه سرنوشتي مقدس و خواسته شُده 
از جانب نيروهاي مافوق طبيعي قرار 

وير عيني شرايط موجود و بگيرد و تص
چشم انداز آن، با پرده نقالي 

 اسالمي و معجزه ي به "آرماگدن"
. يك اشارت بهشت برين استتار شود

، تغيير جهت "نظام"سقف مطلوب 
انتظارات و مطالبات از خود به سوي 
اين تابلوي آشپزخانه اي رنگ و روغن 

 . زده شُده است
فاصله بين سبزي فروشي محله ي 

ي احمدي نژاد، جايي كه قيمتهاي آقا
جادويي خيل تُهيدستان را به سر شوق 

 "امام زمان"مي آورد، تا سوپر ماركت 

كه در آن هر جنسي و فراتر از آن را با 
كميت و كيفيتي رويايي مي توان يافت 
را پلي از جنس بتون فشُرده نارضايتي 
گُسترده، فشار اجتماعي، اختالفهاي 

رجي به يكديگر داخلي و بحران خا
واكُنش از سر درماندگي . پيوند مي دهد

ولي فقيه به رويدادهاي نامطلوب 
پيرامون خود كه گُماشته اش با ادبيات 

 "قطار بي تُرمز"داروغه اي آن را 
معرفي كرده است، در جسُتجوي ابزار 
مشروعيت بخشي به سياستهاي خانمان 
برباد ده خود نيز به گونه تهاجمي، 

هاي ديني و باورهاي تقديري را مولفه 
جامه زميني پوشانده و به جلوي صحنه 

 . مي راند
 

صيقل خوردن بي اعتباري 

 حكومت ديني 
 ديني –اين كه استداللهاي فانتزي 

حاكمان، اكثريت جامعه ايران را به 
سختي مي تواند قانع كرده و تحت 
تاثير قرار دهد را فقط از زير گرفتن 

هفت تپه و خانواده كارگران گُرسنه ي 
هاي آنان با ماشين زره پوش يا به باد 
چماق و باتوم گرفتن مردم تشنه و 
خُشكسالي زده داراب نمي توان 

در اين ميان حتي مالهاي . دريافت
پرنفوذ و مكالهاي بلندپايه نيز به 
شكايت از بيهودگي اين ترفند و تاثيرات 
باژگون آن براي پايه هاي ديني 

و جالب اين . مي پردازند "نظام"
جاست كه همچون ديگر موارد 

 فعلي از حل آنها "رهبر"اختالفي كه 
ناتوان است، اين بار نيز سلف او، آيت 
اهللا خُميني است كه بايد دراز شده و 
مرده ريگ اش براي پيدا كردن جنس 

منتقدان . جور به حياط پرتاب شود
 –خواهان آن شُده اند كه باند نظامي 

تي، آقاي خُميني، همو كه با يا بي امني
 در اداره امور يا "دست غيبي"مناسبت 

 "امام زمان"رويدادها را رصد مي كرد، 
خود را بر پشت اسب در ميادين جنگ 
به تاخت درآورده بود، دژخيمان واجد 

 او "سربازان گُمنام"شرايط را به عنوان 
ثبت نام مي كرد و سر آخر موسس 

ايه ي نيابت از عالم حكومت ديني بر پ
غيب است را سرمشق قرار داده و با 

 !اين ترم بازي نكُنند
واكُنش جامعه ايران به بساط 
عوامفريبي آيت اهللا خُميني، تبديل 
سكوالريسم به بستر خواسته ها و 

مچاله شُدن . نيروي محرك خود بود
آيت اهللا خامنه اي و مريدان در پس 

امام "جان پناه خُرد و بي تناسب 
، بي اعتباري و ناكارآمدي "زمان

حكومت ديني و واليان آن را باز هم 
بيشتر در چشم و نظر جامعه صيقل مي 
زند و خواست برقراري نظام سياسي 
عرفي، منتخب و پاسخگو را يك گام 
بزُرگ به مطالبات روز و جاري نزديك 

 . مي كُند
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در ارديبهشت ماه، سلسله اعتراضهاي 
. كارگران نيشكر هفت تپه تداوم داشت

حافظان نظم سرمايه در تقابلي بي 
شرمانه به كارگران نيشكر هفت تپه كه 
با دستاني خالي و فقط با تكيه بر اراده 
خود به دفاع از حقشان برخواسته اند 
يورش برده و آنها را دستگير و زخمي 

 . نمودند
 و سازمانيابي حركتهاي پيوستگي

اعتراضي كارگران و نيز حمايت مردمي 
 چالشهاي پيش روي  از كارگران، از

. رژيم درمانده واليت فقيه است
رويارويي مستقيم كارگران با ماموران، 
اين حقيقت را ثابت مي كند كه نظم 
موجود مانع توسعه اي دموكراتيك و 
بهبود وضعيت معيشتي كارگران و 

نظم استبدادي مانعي . استمزدبگيران 
جدي در امر سازمانيابي كارگران براي 
پيشبرد تالشهاي برحقشان 

گزارش كامل اعتراضهاي اخير .است
كارگران نيشكر هفت تپه در پايان 

 .خواهد آمد
با نگاهي به آمار و ارقام دولتي در مورد 

 هزار توماني 219خط فقر و حقوق 
فره،  ن5كارگران با خانواده هاي نقريبا 

بخش كوچكي از فاجعه فقري كه 
گريبان كارگران و مزدبگيران را گرفته 

وضع صنعت و . است، آشكار مي شود
اقتصاد به بركت سياستهاي رژيم آنقدر 
خراب است كه در انعكاس آمارهاي 
مربوط به فقر، خط فقر و فقر شديد 

 . اختالف افتاده است
تدوينگر نقشه جغرافيايي خط فقر، در 

 هزار تومان را نشانگر خط فقر 400آمد 
 هزار تومان تا 770شديد كشوري و 

 هزار تومان را  خط فقر شديد در 780
: منبع. (شهر تهران دانسته است

). 1387 ارديبهشت 20همشهري 
راغفر، متخصص حوزه رفاه اجتماعي، 

 درصد اعالم 18رشد ساالنه خط فقر را 
خط فقر مطلق «:كرده و مي گويد

 هزار 238 تقريبا 83 كشوري در سال
 هزار تومان، 276تومان و در سال بعد 

 هزار تومان و در 325 برابر 85در سال 
بوده »  هزار تومان400 برابر 86سال 
، ، 86در سال «:وي مي افزايد كه. است

 درصد جمعيت كشور در زير 35حداقل 
» .خط فقر مطلق به سر مي بردند

 ). 87 ارديبهشت 20ايسنا (
ام به دادن آمار از طرف پايوران نظ

نهادهاي وابسته دولتي اعتراض كرده 
اگر چه داده هاي آماري توسط . اند

نهادهاي حكومتي كمتر از واقعيت است 
اما همين هم موجب آشفتگي در ويرانه 

 . هاي معبد نظام شده است
وزارت رفاه و تامين اجتماعي جمهوري 
اسالمي آمارها و اطالعات منتشر شده 

» سياه نمايي« با خط فقر را در رابطه
بر اساس گزارش همشهري . اعالم كرد

، سخنگوي وزارت 87 ارديبهشت 20
اقدامي «رفاه، اعالم اين اطالعات را 

محسوب » عليه نظام جمهوري اسالمي
وي گوشزد كرده كه در . كرده است

در ايران » فقر و نابرابري«شرايطي كه 
موضوع كار نهادهاي بين المللي و 

ان حقوق بشر است، نبايد چنين مدافع
 . آماري منتشر شود

همنوايي «وي اين گونه آماردادنها را 
وي . اعالم كرده است» با بيگانگان

هيچ كجاي قانون «:اعالم مي كند كه
نيامده است كه بايد خط فقر را به مردم 
اعالم كنم چرا كه تشخيص مي دهم 

روزنامه تهران (» .به نفع مردم نيست
 )87ديبهشت  ار9امروز 

در حالي دولت پاسداران از تك نرخي 
شدن رقم بيكاري، كاهش تورم دم مي 
زند، گردانندگان نظام ورشكسته 
آمارهايي خالف نظر احمدي نژآد انتشار 

وزير كار در اوايل ارديبهشت . مي دهند
اعالم كرد كه نرخ بيكاري جوانان به 

اين در حالي .  درصد رسيده است20
مدي نژآد از تك است كه دولت اح

نرخي بودن رقم بيكاري صحبت كرده 
 . بود

يك كارشناس اقتصادي نظام به نام 
تقوي در رابطه با چشم انداز سياستهاي 

وقتي تورم و گراني «اقتصادي مي گويد
انباشته در جامعه وجود داشته باشد، و 
انگيزه ها براي توليد از ميان برود اين 

عه مشكالت اقتصادي در سرازيري جام
به بهمني مبدل خواهد شد كه همه چيز 

روزنامه (» .را از سر راه خود مي برد
 ) 87 ارديبهشت 25جمهوري اسالمي 

اگر كارگران و مزدبگيران از خوردن 
گوشت تا كنون محروم بوده اند حاال 
. برنج هم به كاالي لوكس تبديل شد

واردات برنج و چاي، به كشاورزان ايران 
دولت با . ده استبسيار صدمه وارد كر

پايين آوردن تعرفه روي برنج، چاي و 
شكر  محصوالت داخلي را به 
ورشكستگي و باندهاي مافياي واردات 
را كه دردستان هزار فاميل مالها 

دولت . جريان دارد فربه تر كرده است
 درصد كاهش داده 146تعرفه برنج را 

كه مافياي برنج هم به مافياي شكر و 
 . تچاي اضافه شده اس

سعيد رحمت سميعي، رئيس هيات 
مديره سنديكاي كارخانه هاي چاي در 

 كارخانه چاي، 170از «:گيالن مي گويد
 كارخانه به دليل عدم امكان 169

 » .فروش چاي تعطيل هستند
علي عسگري معاون اقتصادي معاونت 
برنامه ريزي و نظارت راهبري احمدي 

 ارديبهشت اعالم كرد كه 17نژاد در 
 درصد جامعه 50د فقرا حدود تعدا«

 درصد 40 درصد جامعه با 70است و 
امكانات و درآمد كشور زندگي مي 

 » كنند
احمدي نژاد در مصاحبه با روزنامه 
اعتماد از بهبود وضعيت معيشتي مردم 
سخن پراكني مي كند و مدعي مي 

قدرت خريد سرانه و قدرت «:شود كه
 » .خريد مردم افزايش پيدا كرده است

رئيس دولت پاسداران براي فرار از 
عمق فاجعه اقتصادي، مسئوليت را از 
خود دور كرده و اعالم كرده است كه 

مي » مديريت«جامعه را » امام زمان«
 . كند

به دنبال اين اظهار نظر در مورد 
مديريت امام زمان، خوديهاي نظام 
آشفتگي خود را به گونه هاي متفاوت 

ديريت احمدي نژاد م. نشان دادند
سخنراني خود در دانشگاه كلمبيا را 

دانسته و مهدي » مديريت امام زماني«
» آبروريزي«كروبي، از اين كه اين 

چگونه مي شود توسط امام زمان 
سازماندهي شده باشد اظهار تاسف 

 . كرده است
مهدي كروبي در رابطه با سخنان 
احمدي نژاد در دانشگاه كلمبيا 

مات ايراني بايد بگويم چند ديپل«:كفت
به حاطر آن موضوع ضمن ابراز تاسف 
به من گفتند كه آن سخنان آبروي ما 

 » .را برد
در حالي كه وضعيت خراب اقتصادي 
ايران، معاش مردم را بسيار سخت كرده 
است، پايوران رژيم ناتواني خود را در 

 نظام با  برابر بحران مشروعيت
شعارهاي توخالي و مضحك بيان مي 

ن سخنان مورد تمسخر كنند كه اي
 . مردم قرار مي گيرد

پرويز داوودي معاون اول پاسدار 
ايرانيان تمدن «:احمدي نژاد گفت

مديريت و اداره دنيا را به ارث دارند و با 
اين كارگزار » .خود يدك مي كشند

صدور بنيادگرايي منظورش نه مردم 
بلكه ولي فقيه و ايادي او هستند كه 

وايي بر آن را فتح جهان اسالم و حكمر
. از جمله حقوق خود به شمار مي آورند

در حالي كه فقط يك روز كافي است 
كه به مردم فرصت داده شود تا تنفر 

داوودي . خود را از اين رژيم نشان دهند
مردم ايران «:با بي شرمي مي گويد

اسالم را به بهترين وجه پذيرفتند و 
مناسب ترين ظرف را براي شكوفايي 

وي در » .نيا ايجاد كردنداسالم در د
سخنان خود به شكل مضحكي مدعي 

مردم ايران در سه دهه اخير به «:كه
صورت تصاعدي و فوراني رشد كرده 

پاسدار داوودي براي كارگران » .اند
 نيشكر هفت تپه چه جوابي دارد؟ 

 

مهمترين رويدادها و 

حركتهاي اعتراضي 

 كارگران در

 1387 ارديبهشت 
فروردين امسال  31صبح روز شنبه 

 نفر از كارگران كارخانه 500بيش از 
قند بردسير مقابل فرمانداري بردسير 

 ماه 7تجمع اعتراضي كرده و خواستار 
حقوق معوقه و عيدي و پاداش خود 

 .شدند
به گزارش آژانس ايران خبر اين 

 فروردين نيز 29كارگران روز پنجشنبه 
مقابل فرمانداري تجمع داشتند ودرب 

ي كارخانه را جهت جلوگيري از انبارها
فروش قند توسط كارفرما قفل زده 
بودند و همچنين خيابان فرمانداري را 

 . بسته ومانع تردد خودروها شده بودند 
 

كارگران كارخانه يخچال سازي خرم 
 فروردين امسال  در 31آباد روز شنبه 

مقابل استانداري لرستان تجمع 
دن پرداخت نش. اعتراضي برگزار كردند

حقوق، اخراج بي رويه كارگران و 
مشكالت توليد از جمله داليل اعتراض 

 .كارگران است
 

آخرين كارگر بازداشت شده كارخانه 
 4الستيك البرز بامداد روز چهارشنبه 

 . آزاد شد1387ارديبهشت  
به گزارش دسترنج يكي از كارگران 
كارخانه الستيك البرز به نقل از ساير 

ادي نظام علي همكاران خود از آز
نظام علي نادري از . نادري خبر داد

كارگران فعال كارخانه الستيك البرز 
بود كه در جريان اعتراضهاي يازده 
روزه كارگري، همراه گروهي از 

 .همكاران خود بازداشت شد
 

 ارديبهشت امسال كارگران زغال 7روز 
سنگ البرز مركزي كه كارخانه آن در 

ارد  با حاشيه شهر سوادكوه قرار د
برپايي اعتصاب سراسري  به دليل 
پرداخت نشدن حقوق و مزايا،  در مكان 
اين كارخانه  تا پايان وقت كاري به 
گردهمايي اعتراضي دست زدند  و 
خواستار رسيدگي مسئوالن دولتي به 

 .خواسته هاي آنان شدند 
 

صدها تن از كارگران شركت آونگان 
  ارديبهشت  در 7اراك روز شنبه 

راض به عدم دريافت مطالباتشان در اعت
چند ماهه اخير تجمعي اعتراضي در 
. مقابل درب اين كارخانه به راه انداختند

كارگران معترض در جاده اصلي منتهي 
به گزارش . به شهر تجمع كردند

 خبرنامه دانشگاه آزاد اراك پليس ضد
 5بقيه در صفحه 

 

 سويه اقتصادي رژيم ويراني صنعت و توليد داخلي است

 زينت ميرهاشمي



 5صفحه       كارگري   1387خرداد  اول – 275نبرد خلق شماره  
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مهمترين رويدادها و 

 اعتراضهاي كارگري 
 

 4بقيه از صفحه 
 

شورش پس از دقايقي با فشار كارگران 
 .را از جاده به كنار راند

 كارگر 680به گزارش دسترنج بيش از 
شركت آونگان اراك در اعتراض به 
عدم دريافت حقوق معوقه و خط توليد 

 ارديبهشت جاده 9كارخانه روز دوشنبه 
 . مسدود كردندتهران را-قم
 

 ارديبهشت امسال 10روز سه شنبه 
 نفر از كارگران كارخانه 300بيش از 

آذراب در اعتراض به پائين بودن سطح 
دستمزد در اين كارخانه و همچنين به 
مديريت ضعيف و نااليق اين كارخانه 

 ساعت درمقابل ساختمان 4به مدت 
به . مديريت اين كارخانه تحصن كردند

ايران خبر اين كارگران گزارش آژانس 
چندبار درگذشته نيز تجمع اعتراضي 

 .داشتند
  

كارگران كارخانه قند كامياب شهرستان 
در اعتراض به عدم , خميني شهر

پرداخت حقوق معوقه خود، روز سه 
تجمع 1387 ارديبهشت 10شنبه 

 .اعتراضي برگزار كردند
به گزارش آژانس ايران خبر اين 

دم دريافت كارگران در اعتراض به ع
حقوق دوماه و پاداش پايان سال در 
مقابل فرمانداري تجمع كرده و خواهان 
رسيدگي مسئوالن به مشكالت خود 

 .شدند
 

 كارگر معترض 300اعتصاب دو روزه 
كاشي رويال سمنان صبح روز چهار 

 ارديبهشت امسال با توافق 18شنبه 
مديريت و كارگران مبني بر دريافت 

لبات معوقه پايان نيمي از حقوق و مطا
 .يافت

به گزارش دسترنج اين اعتصاب از 
 ارديبهشت در 16 روز دوشنبه 3ساعت 

اعتراض به عملكرد مديريت كارخانه 
 . آغاز شده بود

 
 كارگر شركت بهداشتي مينا در 400

 ارديبهشت امسال 23قزوين صبح روز 
در اعتراض به مشكالت شغلي در 

 .مقابل كارخانه دست به تجمع زدند
به گزارش دسترنج اين تجمع 

آميز كه در واكنش به برخي  اعتراض
مشكالت شغلي كارگران در داخل 
كارخانه بود، با دخالت نيروي انتظامي و 
حضور مديرعامل شركت ساعاتي بعد 

 .پايان يافت
 

كارگران اخراجي اشكان چيني قزوين 
  ارديبهشت 23صبح روز دوشنبه 

صنعتي با حضور در اداره كار شهر 1387

البرز با تهيه دادخواست و شكايت 
خواهان بازگشت به كار و دريافت 

 .حقوق معوقه خود شدند
 

 كارگر شاغل در شركت صنايع 180
  25اراك صبح روز چهار شنبه 

 در اعتراض به صدور 1387ارديبهشت 
راي يك جانبه اداره كار اراك به نفع 
كارفرما و محروميت كارگران، دست به 

ضي در محوطه كارخانه تجمع اعترا
 .زدند

يك كارگر معترض شركت صنايع اراك 
هدف كارفرما : به خبرنگار دسترنج گفت

وري  از خريد اين واحد، توليد و بهره
نيست، بلكه توقف خط توليد، اخراج 
كارگران و فروش كارخانه از اهداف 

 .مالكان جديد صنايع كشور است
 

برك  تعدادي از كارگران شركت ايران
  25 صبح روز چهار شنبه رشت

 در مقابل دفتر 1387ارديبهشت 
مركزي اين شركت در تهران تجمع 

 .كردند
يك كارگر اين كارحانه به خبرنگار 

پرداخت حقوق كارگران : دسترنج گفت
اين شركت مدت پنج ماه به تعويق 

 را به طور 86افتاده است، عيدي سال 
ايم و چهار سال  كامل دريافت نكرده

ز دريافت بن كارگري محروم است كه ا
 .هستيم

 
كارگران كارخانه توليد لوله و پوشش 

 كيليومتري قم، 45سلفچگان واقع در 
 ارديبهشت امسال در 25روز چهارشنبه 

اعتراض به پايين بودن كيفيت غذاي 
كارخانه، همزمان با قطع توليد و آغاز 
ساعت نهار، به نشانه اعتراض از ورود 

خانه خودداري به سالن غذاخوري كار
 ساعت، با 2كرده كه پس از تقريبا 

وعده كارفرما مبني بر بهبود كيفيت 
غذا، كارگران به اعتصاب خود پايان 

 .دادند
بنا به اطالعيه اتحاديه آزاد كارگران 
ايران كارخانه توليد لوله و پوشش 

 نفر كارگر دارد كه واحد 330سلفچگان 
پلي اتيلن و اينترنال آن در دو شيفت 
شب و روز و واحد بيتوسيل هم در يك 

 ساعته در اين واحد 12شيفت كاري 
 .مشغول بكار هستند

 
به گزارش دسترنج صدها كارگر شركت 

  31فرنخ و مه نخ صبح روز سه شنبه 
در اعتراض به 1387ارديبهشت 

بكارگيري كارگران تحت پوشش بيمه 
بيكاري به جاي كارگران شاغل 

اي اخراج كارخانه و ايجاد شرايط بر
كارگران در خانه كارگر قزوين دست به 

 .تجمع زدند
 

  ارديبهشت يكي از 31روز سه شنبه 
كارگران كارخانه الستيك البرز به 

از ساعاتي پيش :خبرنگار دسترنج گفت
كارگران اين كارخانه با ترك كار، 

حركتهاي اعتراضي خود را از سر 
 .اند گرفته

اين كارگر دليل توقف كار و از 
هاي اعتراضي كارگران  گيري حركتسر

را ناشي از اظهارات اخير مدير جديد 
 .كارخانه اعالم كرد

هاي  پيش از اين بدنبال اعتصاب
گسترده كارخانه الستيك البرز كه 

 شروع 86بصورت ناپيوسته از زمستان 
و با مداخله نيروي انتظامي در فروردين 

 پايان يافت، بخشي از مطالبات اين 87
 .پرداخت شدكارگران 

كارخانه الستيك البرز سازنده انواع 
هاي تاير خودروهاي سواري و  الستيك

سنگين است كه كارگران آن از سال 
گذشته نسبت به احتمال انحالل اين 

 .كارخانه نگران بودند
 

 اعتصاب كارگران نيشكر 

 هفت تپه
بر اساس گزارش ابوالفضل عابديني 
مسئول واحد كارگري فعاالن حقوق 

 16بشر در ايران صبح روز دوشنبه 
 تن از 2000ارديبهشت امسال بيش از 

كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر 
هفت تپه در اعتراض به عدم تحقق 
خواسته ها مطالبات وعده داده شده از 
سوي مديران شركت جلوي درب 

 .رخانه تجمع كردند مديرعامل كا
اين اعتصاب در شرايطي آغازشده است 
كه پنج فعال كارگري و يك روزنامه 
نگار به اتهام تحريك كارگاران هفت 
تپه به اعتصاب و تبليغ عليه نظام به 

 .دادگاه انقالب دزفول احضار شده اند
 ارديبهشت 17كارگران روز سه شنبه  

در محوطه صنعتي شركت روبروي 
. يت كل دست به تجمع زدنددفتر مدير

كارگران تمامي قسمتهاي شركت در 
اين اعتصاب شركت دارند كه از جمله 
آنها قسمتهاي اداري، بهره برداري و 
گشاورزي مي باشند و همة فعاليتها اين 

 .شركت متوقف گرديده است
خواسته هاي كارگران شركت كننده در 

 :اين اعتصاب به قرار زير مي باشد
  ماه اخير2 معوقه پرداخت حقوق

پايان دادن به پرونده سازيها و احضار 
 فعاالن كارگري به دادگاه انقالب

بركناري مدير عامل شركت كه 
آخوندي بنام يعقوب شفيعي و اعضاي 

 هيئت مديره اين شركت
بركناري رئيس حراست شركت فردي 
بنام زيبداري كه در سركوب، جاسوسي 
و پرونده سازي عليه كارگران نقش 

 .مستقيم دارد
از شروع اعتراض كارگران تعدادي از 
افراد لباس شخصي وزارت اطالعات در 

 .محوطه شركت حضور دارند 
به گزارش فعاالن حقوق بشر و 
دمكراسي در ايران در سومين روز اين 
اعتراض، كارگران در مقابل درب 
مديريت شركت تجمع كردند و بر 

 .شدت اعتراضات خود افزودند

 راديو 1387  ارديبهشت 23ه روز دوشنب
فردا گزارش داد كه كارگران در  تجمع  
خود در مقابل فرمانداري شوش 

معيشت زندگي حق «شعارهايي مانند 
كارگر هفت تپه ايم، «و » مسلم ماست

كارگران . سر دادند» گرسنه ايم گرسنه
پس از يك ساعت تجمع در مقابل 
فرمانداري شوش به سمت مركز شهر 

كردند كه با دخالت نيروي راهپيمايي 
 . انتظامي پايان يافت

اعتصاب كنوني كارگران نيشكر هفت 
تپه، سومين اعتصاب در سال جاري 

 . است
 1387 ارديبهشت 26 شنبه 5روز  

كارگران نيشكر هفت تپه يازدهمين روز 
اعتصاب و اعتراضهاي خود را ادامه 

نيروي انتظامي هنگامي كه . دادند
خانوادهاي خود از كارگران همراه با 

فرمانداري شوش به سوي بازار شهر در 
حال راهپيمائي بودند به صورت 
وحشيانه اي يورش بردند، كارگران و 
خانواده هايشان و بجه هاي خردسال 
آنها را آماج ضربات باطومهاي خود قرار 
دادند نيروي انتظامي عالوه بر نفرات 
پياده خود با ماشين به سوي جمعيت 

شدند كه تعدادي از كارگران با حمله ور 
دراز كشيدن در مقابل ماشينهاي اين 
نيروي سركوبگر مانع حمله ور شدن به 
طرف خانواده ها و بچه ها و ساير 

 كارگران شدند
  ارديبهشت همبستگي 29روز يكشنبه 

دانشجويان ايراني گزارشي از 
چهاردهمين روز اعتصاب و اعتراضهاي 

 نيشكر هفت گسترده و دليرانه كارگران
بر اساس اين گزارش . تپه انتشار داد

كارگران در مقابل درب فرمانداري 
شوش تجمع كرده و پس از مدتي از 
فرمانداري به سمت بازارشهر شروع به 

در طي مسير عليرغم . راهپيمائي نمودند
ممانعت نيروهاي امنيتي و انتظامي 
تعداد زيادي از جوانان و مردم به 

كارگران و . ستند صفوف كارگران پيو
معيشت و : مردم با شعار مي دادند

كارگر مي /زندگي حق مسلم ماست
كارگر هفت تپه / ميرد ذلت نمي پذيرد

حقوق ماهيانه / ايم گرسنه ايم گرسنه 
مرك بر ساعدي و / حق مسلم ماست 

 .شعارهاي ديگر
كارگران از بازار به سمت چهار راه 
شوش راهپيمائي كردند و مسير شوش 

 . ول را مسدود كردند دزف
در چهاردهمين روز اين حركت 

 نفر شركت 4000اعتراضي بيش از 
 .داشتند

 1387 ارديبهشت 30روز دوشنبه 
حركت كارگران وارد پانزدهمين روز 

به گزارش فعاالن حقوق بشر . خود شد
و دمكراسي در ايران از شوش كارگران 
نيشكر هفت تپه در پانزدهمين روز 

ضهاي گسترده خود اعتصاب و اعترا
 انديمشك را مسدود –جاده اهواز 

 تعداد زيادي از نيروهاي امنيتي. كردند
 7بقيه در صفحه 
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ي لاول ماه مه روز همبستگي بين المل

كارگران را به تمامي كارگران، 
مزدبگيران و زحمتكشان جهان تبريك 

 همبستگي خود را با ما. گوييم مي
سازندگان كارگران و مزدبگيران كه 

» جهاني ديگر«اصلي جهاني انساني و 
براي جنبش كنيم و  ، اعالم ميهستند

كارگري در سراسر جهان در مبارزه 
ماندگي  عليه استثمار، استبداد و عقب

 . كنيم موفقيتهاي بزرگ آرزو مي
تهاجم عنان گسيخته در سال گذشته 

انحصارات امپرياليستي به سطح زندگي 
و معيشت توده هاي زحمتكش و 
پايمال كردن حقوق كارگران همچنان 

بار اصلي جنگ، . بي وقفه ادامه داشت
نظاميگري، انباشت سالحهاي مخرب، 

ريسم و بنيادگرايي بر دوش كارگران ترو
و مزدبگيران جهان و به خصوص زنان 

در مقابل نقش . كارگر و زحمتكش بود
كارگران و مزدبگيران در جنبش جهاني 
عليه تعرض انحصارات امپرياليستي و 
دولتهاي مدافع آنان، و مبارزه كارگران 
عليه جهاني شدن بربريت و ويرانگري 

مبارزه كارگران و  .اي يافت ابعاد گسترده
زحمتكشان در سراسر جهان عليه فقر، 
بيكاري، جنگ، نظاميگري، انباشت 
سالحهاي مخرب، ديكتاتوري، 
تروريسم و بنيادگرايي در سال گذشته 

 .همچنان ادامه پيدا كرد
طي يك سال گذشته كارگران و 
زحمتكشان ايران شرايط سخت و 

 فقر و سيه روزي .دشواري داشتند
نها تن از كارگران ايران و زندگي مليو

خانواده هايشان را به تباهي كشيده 
 . است

اخراجهاي دسته جمعي كارگران، خروج 
 نفر از شمول 10كارگاههاي كمتر از 

قانون كار، تعرض به سطح زندگي و 
معيشت كارگران و پائين آمدن هر ساله 
قدرت خريد كارگران و مزدبگيران ايران 

 ايران براي از جمله دستاوردهاي رژيم
 . كارگران است

يكي از كارگران معدن سنگرود شرايط 
وخامتبار زندگي كارگران در آستانه عيد 
نوروز را اين گونه تشريح مي 

امسال عيد براي ما هيچ چيزي از «:كند
ما فقط . شادي به همراه نداشت

شرمنده خانواده خودمان بوديم، 
نتوانستيم به بچه هايمان عيدي بدهيم، 

چه هاي ما دل ندارند؟ آيا عيدي آيا ب
فقط براي آقازاده هاست؟ به خدا اگر 
زن و بچه نداشتم دلم مي خواست 
خودم را مي كشتم تا از اين و ضعيت 

 همه اش تحقير و. خالص مي شدم
هيچكس به فكر و . توهين مي شويم

ما و وضعيت ما نيست، بارها پيگيري 
كرده ايم بارها دنبال پرداخت حقوقمان 

. ه ايم اما كسي دنبال نكرده استبود
چرا؟ چون خودشا ن در بهترين خانه ها 
با بهترين وسايل رفاه و آسايش 
خوشگذراني مي كنند ديگر جايي براي 
. اين باقي نمي ماند كه درد ما را بفهمند

كسي نمي فهمد كه ما از بس تحت 
فشار بدبختيهايمان هستيم به خانه كه 

 و بچه مي رسيم آن فشار را روي زن
دلم پر . هاي بدبختمان خالي مي كنيم

است، حيف كه زشت است ولي دلم مي 
خواهد يك فصل از اين همه بدبختي 

ولي هميشه مجبورم كه . گريه كنم
آژانس ( ».گريه خودم را فرو بخورم

 )1387 فروردين 6ايران خبر، سه شنبه 
اين گفته ها نشاندهنده وضعي است كه 

 ايران با آن مليونها تن از زحمتكشان
كارگران و مزدبگيران از . روبرو هستند

يك طرف تحت ستم و سركوب نظام 
استبدادي مذهبي واليت فقيه قرار 
دارند و از طرف ديگر بايد هزينه 
سياستهاي رژيم براي پوستن به اردوي 

 . جهاني سازي نئوليبرال را بپردازند
رژيم ايران با پشتيباني از كارفرمايان و 

 دولت به مثابه بزرگترين در راس آن
كارفرما، به سركوب مبارزه كارگران و 

در . مزدبگيران ايران اقدام مي كند
حالي كه كارگران ايران خواستار حق 
كار، حق اعتصاب، حق تشكلهاي 
مستقل كارگري و حق برخورداري از 

هاي اجتماعي هستند، كارفرمايان  بيمه
با حمايت رژيم هر روز كارگران 

 اخراج مي كنند و نيروهاي بيشتري را
سركوبگر رژيم كارگران را سركوب و 

 .زنداني مي كنند
در سال گذشته نيروهاي سركوبگر 
جمهوري اسالمي بارها با ضربات باتوم 
و گاز اشك آور به حركتهاي اعتراضي 
كارگران يورش بردند كه منجر به 
. زخمي شدن تعدادي از كارگران شد

عات همچنين مامورين وزارت اطال
بارها به منازل كارگران يورش برده و 
آنان را دستگير و يا با تماسهاي تلفني 
در سطح گسترده كارگران را تهديد به 

 . دستگيري مي كردند
كارگران، مزدبگيران، معلمان و 
پرستاران ايران در مقابل اين اوضاع 
فالكتبار راه مبارزه و مقاومت را انتخاب 

 .كرده اند
براي بهبود شرايط كار، مبارزه كارگران 

براي به رسميت شناختن حق تشكلهاي 
كارگري، براي باال رفتن دستمزدها، 
براي حق اعتصاب و حق برخورداري از 

هاي اجتماعي، براي پايين آمدن  بيمه
ساعات كار و براي برابري زنان و 
مردان از حقوق مساوي در كار مساوي 

مهمترين خواسته . يافتهمچنان ادامه 
كارگران و مزدبگيران ايران در هاي 

آزادي فعاليت تشكلهاي «سال گذشته 
به «، »كارگري بدون هيچ قيد و شرط

رسميت شناختن حق تشكل طبق 
امنيت «، »كنوانسيون جهاني كار

حق «و » امنيت شغلي«، »جاني
» اعتصاب و اعتراض، حق آزادي بيان

طرح شعار كارگران همچنين با . بود
در » لم ماستزندگي انساني حق مس«

انرژي اتمي حق «مقابل شعار حكومتي 
حركتهاي عوامفريبانه » مسلم ماست

جلوه دادن پروژه » ملي«حكومت براي 
 .هاي ماجراجويانه را خنثي كردند

حركتهاي كارگري در سال گذشته به 
نامه . شكلهاي گوناگون صورت گرفت

نگاري به گردانندگان رژيم، تجمع 
بستن جاده اعتراضي، اعتصاب، تحصن، 

شيوه هايي بود كه ...ها، راه پيمايي و 
كارگران در مبارزه خود از آن استفاده 

حركتهاي اعتراضي كارگران در . كردند

سال گذشته از نظر كمي گسترش 
ليست بزخي از . بي سابقه پيدا كرد

مهمترين حركتهاي كارگري ضميمه 
 *.اين بيانيه است

فدراسيون جهاني در سال گذشته 
كارگران حمل و نقل، كنفدراسيون 
بين المللي اتحاديه هاي آزاد 
كارگري و سازمان عفو بين الملل 
با انتشار بيانيه مشتركي همبستگي 
خود را با كارگران ايران اعالم 

اين بيانيه به مناسبت روز . كردند
ششم مارس، روز همبستگي جهاني 

 .با كارگران ايران منتشر شد
، 1386 اسفند سال 16نجشنبه، روزپ

 كشور در پنج قاره 41كارگران 
جهان، تظاهرات و مراسم  روز 
همبستگي با كارگران ايراني را 
برگزار كردند و خواستار آزادي 
منصور اسانلو، رييس هيات مديره 
سنديكاي كارگران شركت واحد 
اتوبوسراني تهران، و محمود 
صالحي، فعال كارگر در استان 

 . ، شدندكردستان
اعتراضهاي گسترده ي بين المللي 
سرانجام منجر به آزادي محمود 

اين يك پيروزي براي . صالحي شد
كارگران ايران بود كه با مقاومت و 

 .ايستادگي به دست آمد
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 
به تمامي زنان و مردان كارگر كه به 
خاطر مبارزه عليه رژيم استبدادي 

ور ما به زندان افتاده و حاكم بر كش
هاي مزدوران رژيم  زير شكنجه
فرستد و  كنند درود مي مقاومت مي

ضمن محكوم كردن آزار و شكنجه 
كارگران خواستار آزادي فوري همه 
ي كارگراني كه به خاطر اعتراض 
به وضع فالكتبار خود دست به 

 .اعتراض مي زنند مي باشد
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

ستانه اول ماه مه، از كارگران در آ
سراسر جهان و از  اتحاديه ها و 
سنديكاهاي كارگران و مزدبگيران 
جهان مي خواهد كه به كارگران 
ايران در مبارزه براي رهايي كشور از 

 مذهبي –چنگ نظام استبدادي 
 . واليت فقيه ياري رسانند

ما از سازمان جهاني كار مي خواهيم 
ايران را كه نام رژيم حاكم بر 

همچنان در ليست سياه حفظ نموده 
و به جمهوي اسالمي براي به 
رسميت شناختن حقوق حقه 
كارگران بيش از پيش فشار وارد 

 . نمايد
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 
همه ي فعاالن جنبشهاي اجتماعي 
ايران به اتحاد و همبستگي براي 
برچيدن بساط استبداد مذهبي 

ق ازادي و عدالت واليت فقيه و تحق
 .فرا مي خواند
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برخي از مهمترين حركتهاي *

 كارگري در سال گذشته
تجمع اعتراضي كارگران شهرداري آّبادان 
در برابر فرمانداري اين شهرتجمع 
اعتراضي تعدادي از كارگران اخراجي 

 م واقع در كرمانشركت زمز
تجمع اعتراضي كارگران كاغذ سازي 

 كارون در برابر كاخ رياست جمهوري
تجمع اعتراضي كارگران واحد توليدي 
كنف كار  واقع در رشت، در برابر 

 استانداري گيالن
تجمع اعتراضي كارگران اخراجي شركت 

 آرد سفيد واقع در ورامين
اعتصاب طوالني و تجمع اعتراضي پنج 

 رگر كارخانه نيشكر هفت تپههزار كا
تجمع اعتراضي كارگران بيمارستان 

 پاستورنو در تهران
تجمع اعتراضي كارگران اخراجي شركت 

 توليدي كيميكال، واقع در تهران
تجمع اعتراضي كارگران اخراجي نساجي 
كردستان در مقابل سازمان كار و آموزش 

 فني و حرفه اي اين استان
ت باميكو تجمع اعتراضي كارگران شرك

 واقع در طبس
اعتصاب چند روزه كارگران ايران ترمه و 

 تهران پتو  واقع در شهر قم
تجمع اعتراضي كارگران شركت ويتانا و 

 )اتوبان فتح(بستن جاده قديم كرج 
اعتصاب كارگران كوره هاي آجرپزي 

 منطقه دولت آباد تربت حيدريه
اعتصاب طوالني كارگران شركت پيماني 

 اروميهاروم وقع در 
تجمع اعتراضي كارگران پارس زنيخ واقع 

 در قزوين
تجمع اعتراضي كارگران شركت قوه پارس 

 در مقابل استانداري قزوين
تجمع اعتراضي كارگران شركت مجموعه 

 سازي پارت سازان واقع در مشهد
تجمع اعتراضي كارگران آرتا ماشين واقع 

 در اردبيل، در برابر استانداري اين شهر
تراضي كارگران كارخانه بارسيلون تجمع اع

واقع در خرم آباد در محل استانداري 
 لرستان 

تجمع اعتراضي كارگران يخچال سازي 
 لرستان در برابر استانداري اين شهر

تجمع اعتراضي كارگران شركتهاي اقماري 
وابسته به برق تهران در مقابل شركت برق 

 تهران
تجمع اعتراضي كارگران كارخانه ديلمان، 

 تهران در مقابل –در جاده قديم كرج 
 فرمانداري كرج

اعتصاب كارگران شركت پارس حساس 
 واقع در منطقه عسلويه

عتصاب كارگران شركت گاما، زير 
در پااليشگاه فاز » اويك«مجموعه شركت 

  عسلويه10 و 9
تجمع اعتراضي كارگران تعميرگاه ايران 

 خودرو در شهر ساري
مزد كارخانه تجمع اعتراضي كارگران روز

 قند شازند
 

 7بقيه در صفحه 
 
 
 

  چريكهاي فدايي خلق ايران به مناسبت اول ماه مه، روز همبستگي جهاني كارگرانبيانيه سازمان



 7صفحه       كارگري   1387خرداد  اول – 275نبرد خلق شماره  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اضهاي رويدادها و اعترمهمترين 

 كارگري
 

 5بقيه از صفحه 
و انتظامي در محل تجمع كارگران متمرگز 

نيروهاي امنيتي و انتظامي در طي . شده اند
. مسير كارگران را همراهي مي كردند

جمعيت كارگران معترض چندين هزار نفر 
تخمين زده مي شود و هر روز تعداد زيادي 

ف كارگران مي از اقشار جامعه به صفو
 .پيوندند

كارگران شركت كشت و صنعت همچنين 
نيشكر كارون وشركت كشت و صنعت 
نيشكر خوزستان و صنايع جانبي طي بيانبه 
مشتركي در حمايت از اعتصاب كارگران 
شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه 

در اين بيانيه كه فعاالن . اعالم كردند
رده حقوق بشر در ايران متن آن را منتشر ك

ما كارگران خواستار «:اند گفته شده
پرداخت كامل حقوق و مطالبات قانوني در 

هر . هفت تپه و ساير كارخانجات هستيم 
گونه سركوب ، بازداشت وتهديد عليه 

 ».كارگران هفت تپه را محكوم مي كنيم
كارگران نيشكر هفت تپه در روز سه شنبه 

براي دومين روز 1387  ارديبهشت 31
انديمشك را مسدود –ده اهواز متوالي جا

كارگران از فرمانداري به سمت . كردند
چهار راه شوش راهپيمايي كرده و در طي 
مسير تعداد زيادي از مردم و جوانان به 

 .كارگران پيوستند
به گزارش فعاالن فعاالن كارگري در حال 

 فعال كارگري نيشكر هفت تپه به 5حاضر 
علي نامهاي آقايان فريدون نيكو فرد، 

نجاتي، جليل احمدي، محمد حيدري مهر 
و رمضان عليپور در بيدادگاه دزفول مورد 

آنها به دليل اعتراضات . محاكمه قرار دارند
سال گذشته نسبت به تعويق افتادن حقوق 

 . چند ماه خود مورد محاكمه قرار گرفته اند
فعاالن حقوق بشر و دمكراسي در ايران از 

 ارديبهشت 31راهپيمايي روز سه شنبه 
در اين فيلم ديده . فيلمي را پخش كردند

مي شود كه نيروهاي امنيتي و انتظامي به 
شدت كارگران را در محاصره خود دارند 
وهمچنين تعداد زيادي از مامورين لباس 
شخصي وزارت اطالعات در ميان كارگران 

 حضور دارند
كارگران در طي مسير اقدام به دادن 

دالت خجالت شعارهائي مانند مدعي ع
معيشت و زندگي حق مسلم ماست /خجالت

پرونده /حقوق ماهيانه حق مسلم ماست/ 
سازي عليه كارگران را متوقف 

/ محاكمه كارگران را متوقف كنيد /كنيد
كارگر مي ميرد ذلت نمي پذيردو شعارهاي 

 ..ديگر
فيلم راهپيمايي كارگران را مي توانيد در 

 .آدزس زير ببينيد
-jonge.www://http

php.articlekhabar/news/com.khabar

41359=?id 

 

 

 بيانيه سازمان 
 

 6بقيه از صفحه 

تجمع اعتراضي كارگران شاغل در 
طرح پل ميان گذر درياچه اروميه در 
مقابل سازمان كار و اموزش فني و 

  آذربايجان غربيحرفه اي
اعتصاب كارگران كارخانه آزمايش در 

 مرودشت شيراز
تجمع اعتراضي كارگران شركت 
پرسان شهر شفت و بستن جاده رشت 

 فومن
اعتصاب تمامي پرسنل كارخانه نيشكر 

 هفت تپه
اعتصاب كارگران كشتارگاه شهرداري 

 كرمانشاه
تجمع اعتراضي كارگران كارخانه 

باد در مقابل پارسيلون واقع در خرم آ
 استانداري لرستان

اعتصاب رانندگان شركت اتوبوسراني 
 بوشهر

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه 
 صنايع چوب طالقان واقع در احمد آباد

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه كاغذ 
 سازي كارون شوشتر

تجمع اعتراضي چند روزه كارگران 
 اخراجي كارخانه نساجي كردستان

ارگران مجتمع تجمع اعتراضي ك
 كشتي سازي خليج فارس

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه كنف 
 كار واقع در رشت

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه 
 شاهو

تجمع اعتراضي كارگران شركت 
 نساجي خوي در محل فرمانداري

 اعتصاب كارگران كارخانه نيرو رخش
تجمع كارگران شركت قوه پارس در  

 مقابل مجلس ارتجاع 
كارگران كارگران كارخانه تجمع 

 نساجي خوي
 تجمع اعتراضي پرستاران اروميه

اعتصاب و تجمع اعتراضي كارگران 
 شركت پونل در پاكدشت

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه 
 چيني همگام در شهر كرد

 تجمع اعتراضي كارگران كارخانه سما
تجمع اعتراضي كارگران كارخانه 

 آزمايش واقع در مرودشت شيراز
 تصاب كارگران كاغذ سازي پارساع

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه 
 ريسندگي شادريس يزد

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه 
چيني همگام در شهركرد و چيت 

 سازي بهشهر 
اعتصاب كارگران شركت پونل 

 پاكدشت
تجمع اعتراضي كاركنان پااليشگاه 

 نفت آبادان
تجمع اعتراضي كارگران شركت قوه 

 تهرانپارس در 
تجمع اعتراضي كارگران شركت 

 مگاموتور در تهران
 اعتصاب كارگران كارخانه شادريس
 اعتصاب كارگران كارخانه آزمايش

تجمع اعتراضي كارگران شركت 
 سازمايه پاكدشت

تجمع اعتراضي كارگران شهرداري 
 پلدختر در استان لرستان

اعتصاب طوالني و تجمع اعتراضي 
 ازي البرز كارگران كارخانه الستيك س

اعتصاب دو ماهه كارگران پيمانكاري 
 شهرداري بوشهر

تجمع اعتراضي كارگران شركت كيان 
در جاده ) الستيك البرز سابق(تاير 
 ساوه

اعتصاب كارگران كارخانه صنايع 
 مخابراتي راه دور

اعتصاب كارگران تصفيه خانه آب 
 طبس

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه هاي 
 آجر ماشيني استان گلستان

تجمع اعتراضي و اعتصاب طوالني 
كارگران شركت كيان تاير واقع در 

 چهاردانگه جاده ساوه
تجمع اعتراضي كارگران شركت چيني 
البرز در مقابل فرمانداري شهرستان 

 البرز
تجمع اعتراضي كاگران كارخانه الياف 

 جدر جاده قديم كر
تجمع اعتراضي كارگران كارخانه 

 روكش چوبي قزوين
تجمع اعتراضي كارگران سراب بافت 

 مقابل مجلس
تجمع اعتراضي كارگران پوشينه بافت 
قزوين و راهپيمايي از محل كار خود 

 به سمت فرمانداري شهرستان البرز
تجمع اعتراضي كارگران سد توانكش 

 و هل توشان كامياران
ن و پرسنل اعتصاب تمام پرستارا

 »جرجاني«بيمارستان 
تجمع اعتراضي كارگران ذوب آهن 

 اردبيل
تجمع اعتراضي كارگران سد توانكش 

 و هل توشان كامياران
 تجمع اعتراضي كارگران چيني ارس

تجمع اعتراضي كاركنان باز خريد شده 
شركت پست و مخابرات چند شهر 
كشور از جمله تهران، بابل، آمل، 

 دليجانبوشهر، بندرعباس و 
تجمع اعتراضي كارگران كارخانه 

 پوشينه بافت قزوين
تجمع اعتراضي كارگران كارخانه مژده 

 وصل شيراز
 اعتصاب كارگران سد سيازاخ ديواندره 

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه قوه 
 پارس قزوين

اعتصاب كارگران كارخانه پروفيل 
 ساوه

تجمع اعتراضي كارگران شركت پونل 
 پاكدشت
 كارگران كارگاههاي سد اعتصاب
 گاوشان

اعتصاب، راهپيمايي و  تجمع اعتراضي 
» انرژي گستر نصير«كارگران شركت 

يكي از پيمانكاران شركت اويك در 
  عسلويه10 و  9پااليشگاه فازهاي 

قوه «تجمع اعتراضي كارگران شركت 
 قزوين» پارس

» سياه زخ«اعتصاب  كارگران سد 
 ديوان دره

ران كارخانه تجمع اعتراضي كارگ
 المپ الوند قزوين

اعتصاب كارگران كارخانه توليد رينگ 
 خودروي رفسنجان

 اعتصاب كارگران راه آهن طبس
تجمع اعتراضي كارگران كارخانه 

 صنعتي پارس مينوي تهران

 5تجمع اعتراضي كارگران شاغل در 
واحد بزرگ توليدي و صنعتي استان 

 قزوين
تجمع اعتراضي كارگران بيكار 

 شتپاكد
اعتصاب دهها تن از كارگران 

 قراردادي سيمان لوشان
تحصن طوالني كارگران اخراجي 

صدرا در شركت صنعتي دريايي ايران 
 بوشهر

كارگران قراردادي تجمع اعتراضي 
كارخانه اشكان چيني در مقابل اداره 

 كار شهرستان البرز در استان قزوين
كارگران نيشكر هفت تپه شوش در 

ل براي چندمين بار   فروردين امسا20
در . دست به اعتصاب گسترده زدند

اين اعتصاب كارگران بخش توليد و 
تمامي بخشهاي وابسته به آن، بخش 
كشاورزي و كارگران ني بر به صورت 

 .يكپارچه و گسترده شركت كردند
كارخانه تجمع اعتراضي كارگران 

پارس واشر در مقابل فرمانداري شهر 
 صنعتي البرز
ان شركت ايران صدرا در تجمع كارگر

مقابل ساختمان استانداري بوشهر و 
دستگيري سه خبرنگار و تعدادي از 

 كارگران
براي چندمين بار اعتصاب و تجمع 
اعتراضي كارگران وكاركنان كيان تاير 

درچهاردانگه تهران، ) الستيك البرز(
در جريان اين اعتراض كارگران جاده 

 . تهران را بستند–ساوه 
ارگران كارخانه ذوب مس اعتصاب ك
 خاتون آباد

) كيان تاير (كارگران الستيك البرز  
  اسالمشهر را بستند-جاده تهران 

تجمع اعتراضي كارگران الستيك 
البرز در مقابل محل بازداشت همكار 

 خود 
 هزار كارگر كارخانه هفت 5اعتصاب 

 تپه
اعتصاب كارگران شركت ريسندگي 

 مه نخ در قزوين-فرنخ
عي از كارگران شركت تحصن جم

 توليد كننده مواد شوينده تاژ 
تجمع اعتراضي سه روزه كارگران 

فرنخ و مه «كارخانه هاي توليدي 
در » بهداشتي مينا«و » نازنخ«، »نخ

 قزوين
تجمع  كارگران اخراجي كارخانه گوني 

 بافي تهران شفق در برازجان
 
براي اطالع از كليه اخبار گارگري در *

سايت ايران نبرد و در سال گذشته به 
 .ادرس زير مراجعه كنيد

-iran.www://http
htm.kareghari/com.nabard 

 همچنين به طور روزانه مي توانيد با 
مراجعه به بخش اخبار كارگري سايت 
جنگ خبر از رويدادهاي جنبش 

 .كارگري مطلع شويد
com.khabar-jonge.www://http/ 

همچنين با مراجعه با آدرس زير از 
رويدادهاي ماهانه جنبش كارگري 

 .مطلع شويد
http://www.iran-

nabard.com/zinat/index-

zinat.htm 
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 جهان در آينه مرور
 

 ليال جديدي
 :در اين شماره مي خوانيد

 ايتاليا، شكست چپ و روي -

كار آمدن جناح راست نئو 

 فاشيست

 ديدگاه هايي پيرامون علل -

 كمبود مواد غذايي در جهان

 

ايتاليا، شكست چپ و روي كار 

 آمدن جناح راست نئو فاشيست

روز اول ماه مه، نيكولو توماسولي 
از دادن سيگار به دسته اي هنگامي كه 

) ايتاليا(از نئو نازيها در مركز شهر ورونا 
خودداري كرد، تا سرحد مرگ مورد 
ضرب و شتم و ضربات سنگين چكمه 

يك هفته بعد او . هاي آنان قرار گرفت
 در همان روز سيلويو .جان سپرد

برلوسكوني اولين كابينه دولت چهارم 
ه در نگا. خود را به عموم اعالم كرد

نخست، شايد به نظر بيايد كه اين دو 
حادثه به هم ارتباطي ندارند اما با 
بازگشت جناح راست و پديدار شدن 
جنايتكاران دست راستي و افراطي در 
سطح جامعه، ارتباط اين دو برجسته مي 

 .شود
در انتخابات پارلماني اخير ايتاليا كه در 

  آوريل سال جاري14 و 13روزهاي 
لويو برلوسكوني، امپراتور برگزار شد، سي

از راه هم سنگر شدن با رسانه اي، 
دست نهادن در دست ميليونرها و 

احزاب نئو فاشيستي و نژاد پرست، مقام 
رياست دولت را تنها دو سال پس از  

والتر . دست دادن آن تصاحب كرد
ولتروني، شهردار سابق رم و رهبر حزب 
چپ گرا، رقيب اصلي او در اين 

بدين سان رم كه بيش از . بودانتخابات 
 سال در اختيار جريان چپ گراي 60

ايتاليا اداره مي شد، به دست جياني 
آلمانو كه او نيز از نئو فاشستهاي سابقه 
. دار اين كشور به شمار مي رود افتاد

غم انگيز تر از آن، جيان فرانكو فيني، 
از نئو فاشيستهاي سابق ايتاليا نيز بر 

اين كشور تكيه مسند رياست مجلس 
 . زد

 40 بيش از در انتخابات پارلماني ايتاليا
 درصد از 3ميليون واجد شرايط راي كه 

دور گذشته كمتر بودند، به پاي 
 158همچنين . صندوقهاي راي رفتند

حزب بزرگ و كوچك در انتخابات 
عمومي، ملي و محلي به رقابت 

 ميليون ايتاليايي ساكن 3. پرداختند
يز در اين انتخابات خارج از كشور ن

 .شركت كردند
انتخابات مزبور نه تنها جايگاه جناح 
راست در اكثريت را تثبيت كرد بلكه، 

 براي اولين بار ساخت سياسي را به 

 
وجود آورد كه شباهت زيادي با سيستم 

بدين صورت كه اكنون دو . آمريكا دارد
حزب بورژوازي دست راستي را در بر 

 حزب 20 از از مجموع بيش. مي گيرد
و تعدادي گروه با نمايندگان پارلماني، 

 . به پارلمان راه يافتندتن 6تنها 
دو متحد اصلي برلوسكوني كه شامل 

و اتحاد ) حزب خود او ("فورزا ايتاليا"
به رهبري فرانكو ) پست فاشيسم(ملي 

فيني، ليست مشتركي در انتخابات ارايه 
كرده و يك حزب بزرگ دست راستي 

افزوده بر اين، . يزي كردندرا پايه ر
اتحاد جدايي طلب شمال و يك جنبش 

جنبش  ("ام پي آ"كم اهميت تر بنام 
به حمايت از ائتالف ) براي خودمختاري

پيش از .  در آمدند"مردم براي آزادي"
انتخابات، ولتروني در اتحاد با 
دمكراتهاي چپ، دمكرات مسيحي و 

حزب "چند گروه ديگر حزبي بنام 
اين حزب مدلي .  ايجاد كرد"دمكراتيك

از حزب دمكرات آمريكا با يك نوع 
ساختار و برنامه مشابه مي باشد كه 

 .طرفدار اقتصاد تجاري است
در كمپين ولترني، تنها قاضي سابق ضد 

 5، "آنتونيو دي بيترتو"فساد به نام 
 .درصد راي به دست آورد

، يك كارشناس "لوكيو كارا اسكيو"
ا در گفتگو با مسايل سياسي ايتالي

 در اين باره "دي سايت"نشريه آلماني 
پيروزي برلوسكوني حاصل ": مي گويد

ترس و نگراني مردم ايتاليا از وضعيت 
اسفناك امالك و داراييهاي شخصي و 
هراس از اصالحات اساسي در اين 

 وي مي افزايد كه رويكرد ".كشور بود
تازه برلوسكوني، كم توجهي به اعمال 

 بر قاضيها و وكالي دولتي نفوذ و فشار
همزمان، تجارت از . خواهد بود

اولويتهاي اصلي او خواهد گشت زيرا 
برلوسكوني مي داند كه با توجه به 
مسايل و مشكالت اقتصادي در جامعه، 

 .حكومت كردن سخت تر شده است
اين تصادفي نيست كه واشنگتن از 
اولين كشورهايي بود كه انتخاب 

رييس . گفتبرلوسكوني را تبريك 
جمهور تازه تاكنون به وضوح دنباله 

اگر . روي سياستهاي بوش بوده است
چه احتماال عالقه مندي آمريكاي 
شمالي به ايتاليا مي تواند پس از تغيير 

 . قدرت در كاخ سفيد متفاوت باشد
دولت پرودي انتظارات آمريكا را در 
راستاي سياست آن در افغانستان بر 

 چه مردم ايتاليا نيز اگر. آورده نمي كرد
مخالف تقويت عمليات نظامي اين 

 . كشور در افغانستان هستند
دولت جديد در زمينه سياست خارجي، 

ايتاليا بر مسايلي همچون اتحاديه اروپا، 

از يك . ايران و چين تكيه كرده است
سو برلوسكوني خود را براي نزديكي به 
آمريكا و قدرتهاي بزرگ اروپايي آماده 

ه و قصد دارد مواضع سخت تري را كرد
فرانكو . در برابر ايران پيش بگيرد

فراتيني، وزير امورخارجه در كابينه 
جديد برلوسكني، در اين باره به روزنامه 
فاينانشيال تايمز مي گويد كه ايتاليا به 
اسراييل نزديك و سخت گير تر به 

 با اين حال او گفت، .ايران خواهد شد
در ايجاد ديالوگ بين ايران و آمريكا 
تالش مي كند و مايل است كه ايران 

 به "قدرت خطرناك منطقه اي"از يك 
او همچنين در . مصالحه گر تبديل شود

زمينه رابطه با چين مي گويد كه ضمن 
حمايت از دالي الما براي خودمختاري 

 "دوستان چيني"تبت، حاضر نيست كه 
 را به ايجاد اختالف تحريك خود
 .كند

 از همان آغاز، اينكه دولت تازه مصمم 
است همان رفتار ناهنجار در دوره 
كمپين براي انتخابات را پيش ببرد، 

دولت جديد مجموعه اي از . روشن بود
اراكتر است؛ از يك سو، دو گونه ك

دوستان نزديك برلوسكوني هستند كه 
به صحنه آورده مي شوند و از سوي 
ديگر، سياستمداراني كه در گذشته به 
خاطر گفتارهاي نژادپرستانه شان ناچار 

برلوسكوني به . به استعفا شده اند
صراحت اعالم كرده است كه شخصا 

او به . همه تصميمات مهم را مي گيرد
از ساركوزي، رييس جمهور تقليد 

فرانسه، از نداشتن فرصت گوش كردن 
اپوزوسيون، قانون و "به چيزهايي مثل 

 . سخن گفت"رسانه هاي پلوراليست
 

 شكست چپ
در اين انتخابات، ولتروني همكاري با 
احزاب جناح چپ در دولت ائتالفي 
پيشين به رهبري رومانو پرودي را رد 

ا ائتالف اين احزاب ناچار گشتند ت. كرد
ديگري را در جريان انتخابات به نام 

سينيسترا  ("رنگين كمان چپ"
اين احزاب . ايجاد كنند) آركوبالنكو

شامل حزب احياي كمونيستي، سبزها، 
كمونيستهاي ايتاليايي و چپ دمكرات 
كه منشعب از چپ دمكرات پيشين 

 .بودند، مي باشند
 بدترين ضربه و "رنگين كمان چپ"

ن انتخابات متحمل شكست را در اي
رهبران اين ائتالف گمان مي بردند . شد

 درصد از آرا را به 15كه كه دستكم 
 درصد راي 3دست بياورند اما تنها 

آوردند كه براي ورود به پارلمان كافي 
 .نبود

 درصد پارلمان 40چپ كه پيش از اين 
را در دست داشت حتي نتوانست يك 

روزنامه . كرسي به دست آورد
زمين لرزه " اين شكست را "يكاريپابل"

  خواند"اي واقعي
 

 9بقيه در صفحه 
 
 

گزارش شركت در 

تظاهرات اول ماه مه در 

 آلمان
در گرامي داشت اول ماه مه روز جهاني 
كارگر ، كشور آلمان يكپارچه تعطيل و 
ميزبان راهپيمايان و جشن و سرور 
نيروهاي مترقي و انقالبي براي روز 

 . كارگر بود 
 

بورگ هامبورن يكي از شهرهاي دوئس
آلمان نيز اين روز را با راهپيمائي 
سنديكاها و احزاب و گروههاي سياسي 

 .گرامي داشت 
 مه تجمع كنندگان از  1صبح روز 

مقابل شهرداري دوئسبورگ هامبورن  
راهپيمائي منظم خودشان را با سر دادن 
شعارهاي انقالبي و ترانه سرودهاي 

ط جهان، به ملّي ميهني اقصي نقا
شروع كردند )  لند شافت پارك (سمت 

. 
( جالب توجه اين كه امسال نيروهاي 

تند روهاي ضد ) آنارشيستي آنتي فا 
فاشيسم نيز در راهپيمائي حضور 

 .داشتند
امسال پليس مسير حركت هميشگي 
راهپيمايان را تغير داده بود و اين باعث 
اين شده بود كه كمي راهپيمايان در 

 .قرار بگيرند اضطراب 
با ورود راهپيمايان به محوطه پارك اين 
فابريك متروكه، سخنرانيها و برنامه 
هاي موسيقي آغاز گشت و شركت 
كننده گان به صحبتهاي نمايندگان 

چند . مناطق كارگري را گوش دادند 
گروه موزيك ترانه هاي زيبا اجرا كردند 

 .و مردم را به وجد آوردند
ارك غرفه در گوشه هاي مختلف پ

هاي احزاب و سازمانها برگزار شده بود 
كه در آنها نيز بحثهاي داغ جريان 

 .داشت
غرفه ها با بحث و رقص و پايكوبي و 
سلف غذا و ميوه و نوشيدني روز را تا 

 به سر بردند و اين روز را 18ساعت 
 .گرامي داشتند 

منشور سازمان به زبان آلماني و فارسي 
 ماه مه سازمان ، به همراه بيانيه اول

بزبان فارسي در اختيار ايرانيان و ديگر 
شركت كننده گان حاضر در مراسم قرار 

 .داده شد
 با ايمان به پيروزي راهمان

  فريدون از آلمان - 2008اول ماه مه 
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 8بقيه از صفحه 

 
 از "چپ"بررسي و درك شكست 

اهميت ويژه اي در اين انتخابات 
حزب احياي كمونيستي . برخوردار است

از زمان گسست از حزب كمونيست 
 سال پيش، اقدام به جذب 17يعني 

 در "چپ"گروه هاي خرده بورژواي 
آنها از طرفداران خود . مسير خود را كرد

تند تا از دولت به اصطالح مترقي خواس
اين حزب . بورژوازي حمايت كنند

توانست به دفعات موقعيت حداكثري 
خود را در پارلمان اين كشور تامين كند 

 با قرار گرفتن 2006تا اينكه در سال 
در بخشي از ائتالف با پرودي، وارد 

حزب احيا موقعيت خود را . قدرت شد
 اين با سياستهاي فرصت طلبانه و با

ادعا كه الزم است بين بد و بدتر، بد را 
انتخاب كرد و از جناح راست دوري 

اما نتيجه اين نوع . جست، به جلو راند
حزب احيا و . سياست يك فاجعه بود

متحدانش به طور عملي طبقه كارگر را 
از عمل مستقل سياسي دور كرده و در 
مقابل در مسير انتخابات، پوششي چپ 

 .وني ايجاد كردبراي كمپين ولتر
بر همين پايه بود كه رنگين كمان چپ 
نتوانست حمايتي جدي در اين انتخابات 

اين امر نشان از واقعيت . به دست اورد
براي دو سال دولت پرودي . تلخي است

تصور مي كرد با حمايت چپ رفرميست 
مي تواند مشكالت عميق اقتصادي و 

اما . بحرانهاي اجتماعي را حل كند
. تصادي در ايتاليا بدتر شداوضاع اق

اقتصاد اين كشور رشدي نداشت و 
. سهام آن در تجارت جهاني تنزل يافت

اوضاع اقتصادي آنچنان رو به وخامت 
رفت كه بسياري از مردم حتي ديگر 
نمي توانند مخارج خوراك يك روز 

نسل جوان توانايي . خود را تامين كنند
تشكيل يك زندگي مستقل را از دست 

 .داد
شد تورم و ركود مزدها از اهميتي ر

مركزي و حياتي برخوردار شد كه مهر 
خود را به شكل ناهنجاري به اين 

مورد بعدي و پر اهميت . انتخابات زد
ديگر، مربوط به زباله هاي متعفني مي 
شوند كه خيابانهاي ناپل را براي هفته 
ها پر كرده بود كه سرانجام به 

اين . تظاهرات گسترده اي كشيده شد
وضع به نمادي از رفتار طبقه حاكمه بي 
لياقت كه تنها به فكر منافع شخصي 

برلوسكوني در . خود است، تبديل شد
كمپين انتخاباتي خود توانست از اين 

اين در . نابسامانيها بهره گيري كند
 به زباله هاحاليست كه ريشه مشكل 

دوران نخست وزيري خود او برمي 
 .گردد

 3يل كاهش يكي از مهمترين دال
درصدي تعداد راي دهندگان، عدم 
شركت طرفداران چپ بود كه ديگر نا 

باقي نيز اينگونه . اميد شده بودند
محاسبه مي كردند كه بهتر است به 
برلوسكوني راي بدهند تا به چپ از هم 

 .گسيخته ي پشت سر پرودي
از هم اكنون بسياري از صاحبنظران 

خواهد معتقدند كه دولت جديد ناپايدار 
تضاد عميق شرايط آشفته اجتماعي . بود

كنوني با برنامه هاي دست راستي 
. دولت سبب اين ناپايداري خواهد بود

حتي صاحبنظران دست راستي هم اين 
از سوي ديگر، . واقعيت را پذيرفته اند

نشانه هاي اوج گيري تضادهاي 
اجتماعي به دليل پيشنهادي كه 

شب برلوسكوني به ولتروني در همان 
: او گفت. انتخابات داد نيز آشكار شد

ما آماده انجام اصالحات با همكاري "
 ".مخالفانمان هستيم

شكست حقارت آميز چپ در ايتاليا بار 
ديگر يادآوري مي كند كه چنانچه 
نيروهاي چپ فرصت طلبانه از طبقه 
كارگر و زحمتكش دوري جويند، دير يا 
زود زير چكمه هاي سرمايه داري و 

م قرار گرفته و اعتبار خود را بين فاشيس
زحمتكشان كشور خود از دست مي 

نيروهاي چپ در هر ائتالفي . دهند
پيش از هر چه بايد منافع طبقه اي را 
كه از آن حمايت مي كنند در نظر 

 . گرفته و براي پيشبرد اش بكوشند
 

ديدگاه هايي پيرامون علل كمبود 

 مواد غذايي در جهان

 بانك ه از جانبي تازبنا به گزارش
جهاني، در حال حاضر تورم و افزايش 
قيمت مواد غذايي به گونه اي درآمده 

 كشور در جهان را در 33است كه 
معرض فروپاشي سياسي و تضادهاي 

 . دروني قرار داده است

 

 
 2500در گزارشي ديگر كه شامل 

صفحه مي باشد و از سوي سازماني به 
محاسبه علوم كشاورزي و " نام

 "تكنولوژي براي توسعه بين المللي
در حقيقت  منتشر شده، آمده است كه

مواد غذايي الزم به ميزاني كه نياز 
با . انسانها را بر طرف كند، موجود است

اين حال عدم دسترسي به مواد غذايي 
 800سبب گرسنه ماندن نزديك به 

در اين . ميليون نفر در جهان شده است
افزايش جمعيت و "گزارش آمده است، 

باال رفتن تقاضا براي مواد غذايي به 

 بحرانزا گشته "ويژه گوشت و شير
 . است

گزارش مزبور نابرابري در تقسيم مواد 
مورد نياز غذايي و اختالل در كنترل 
منابع طبيعي از سوي حكومتها و 
روشهاي ناعادالنه آنان را به سختي به 

دار مي دهد، چالش كشيده است و هش
از سوي ديگر تغييرات آب و هوا، 
زيست محيطي و ازدياد جمعيت جهان 
كه تخمين زده مي شود از شش و 
هفت دهم ميليارد به نه و دو دهم 
ميليارد خواهد رسيد، اوضاع را به سمت 
. وخامت بيشتري سوق خواهد داد

 است كه زيان سهل انگاريها و روشن
عدم برنامه هاي دقيق و كارا بيش از 

 .همه متوجه مردم تهيدست خواهد بود
آيت اهللا خامنه اي در يكي از حرافيهاي 

گراني "فريبكارانه اش ادعا مي كند كه 
مواد غذايي فقط مربوط به ما نيست، 

 ".بقيه كشورها هم از آن رنج مي برند
سفارشات اما تمامي گزارشها و 

متخصصين رشد و تقويت كشاورزي 
صحيح، توليد مواد غذايي ارزان، مغذي 
و سالم ودر عين حال با قيمت كم به 
طوري كه مردم بتوانند از عهده خريد 

در . آن بر آيند را توصيه كرده است
كشورهايي همچون ايران كه به دليل 
فروش نفت دستكم به لحاظ منابع مالي 

ديده گرسنگي تامين است، افكندن پ
جامعه به دوش افزايش قيمتهاي 

ادامه روند . جهاني، فريبي بيش نيست
موجود در جهان و در كشور ايران كه 
منافع عده اي بر منافع اكثريت مردم 
آن ترجيح داده مي شود، هر روز شكاف 
بين دارا و ندار را عميق تر مي كند تا 
جايي كه مردم در اين كشورها امنيت 

غذيه مناسب را از دست دسترسي به ت
مي دهند و مناطق مسكوني آنان غير 

 .قابل سكونت مي شود
بنا به گزارش صندوق بين 
المللي پول، نرخ جهاني 
تورم در سال جاري 
ميالدي با وجود اين 

 5افزايش قيمتها حداكثر به 
 با اين .درصد خواهد رسيد

حال در مقايسه با قيمتها 
در ايران، رشد قيمت مواد 

ي در جهان به ميزاني غذاي
نيست كه بتواند اين 

براي . افزايش سرسام آور را توجيه كند
 درصدي، 80مثال قيمت برنج با رشد 

 هزار تومان رسيده است 5به كيلويي 
 تومان 800كيلويي  يا آنكه پرتقال به
 .افزايش يافته است

 نفر از دانشمندان در سراسر جهان 400
شي طي يك تالش چهار ساله در گزار

كه پيشتر ياد شد متذكر شده اند كه 
توليد نادرست مواد غذايي و يا تبديل 
مواد غذايي به كاالي تجاري، 
نابرابريهاي شديدي در توزيع و سود 
بري داشته و همزمان، اثرات مخرب 
اكولوژيكي در پي داشته است كه 
محيط زيست را نيز به خطر انداخته 

 .است

رفت علم و تكنولوژي در جريان پيش
خود بايد نه تنها در خدمت كشت و 
توليد مواد غذايي باشد بلكه، راههاي 
محافظت از زمين كشت، آب و جنگلها 
را نيز كشف كنند؛ همه ي عواملي كه 
تحت حكومت جمهوري اسالمي و 
حكومتهاي سود جو و بي توجه، به 

 .نابودي كشيده شده است
از سوي ديگر، دانشمندان معتقدند كه 

ي محصوالت كشاورزي براي به كارگير
توليد سوخت ايده كامال خوبي نبوده 
است و قيمت مواد غذايي را افزايش 

مهمترين آن اُفت كشاورزي . داده است
سطح پايين تر بوده كه به تدريج نابود 

ن محيط زيست نظر ااما مدافع. مي شود
كامال انتقادي و مخالف در اين مورد 

لي اين آنها معتقدند كه عامل اص. دارند
شرايط، به كار نگرفتن روشهاي صحيح 

كشاورزي . در كشاورزي صنعتي است
خرد و متدهاي اكونالوژيك مي تواند 
بحران كمبود مواد غذايي را تخفيف 
داده و دستكم نيازهاي منطقه اي را بر 

در واقع، كشاورزي خرد و . آورده كند
حفظ محيط زيست بازنده تجارت آزاد 

رهاي در حال اين كه كشو. شده است
توسعه محصوالت ارزان قيمتي را كه 
شامل سوبسيدها شده اند خريداري مي 
كنند، از مهمترين ضررهايي است كه 

 .به كشاورزي زده مي شود
بنابراين، يكي از اقدامهاي مهم و 
اساسي، حمايت و تقويت كشاورزي كه 
وابستگي كمتري به سوخت فسيلي دارد 

تفاده قرار و منابع منطقه اي را مورد اس
همچنين پروسه هاي . مي دهد، است

طبيعي از جمله چرخش نوع محصول 
كشت و به كارگيري كودهاي طبيعي 
بايد مورد حمايت و در دستور كار دولتها 

 . قرار گيرد
 كشور جهان در حمايت از 60به تازگي 

بانك جهاني و سازمان ملل متحد 
اعالم كردند كه براي تغييرات بنيادي 

شاورزي در سطح جهان تالش در امر ك
خواهند كرد تا در حل مشكالت كمبود 
مواد غذايي، باال رفتن قيمتها و 
معضلهاي روز افزون زيست محيطي 

قابل توجه است كه اياالت . كمك كنند
متحده آمريكا، انگليس و كانادا از تعهد 

 . بدين امر خودداري كرده اند
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نمايش قدرت حزب اهللا در بيروت و 
اشغال سريع بخش غربي شهر توسط 

اي  نيروهاي مسلح آن زنگ خطر جدي
. را براي دولت سينيوره به صدا درآورد

همچنين حمله برق آساي حزب اهللا به 
منطقه سني نشين تحت تسلط سعيد 
حريري و اشغال دفتر روزنامه و شبكه 

ن تلويزيوني وابسته به او، خط و نشا
جدي حسن نصراهللا براي حريري و 

حزب . حامي آن، عربستان سعودي بود
 روزه با 33اهللا لبنان پس از جنگ 

اسراييل، موفقيت در عدم نابودي خود 
را دستمايه تسلط گام به گام بر لبنان 

حزب اهللا اكنون به عنوان . كرده است
دولتي در دولت در لبنان عمل مي كند 

 يا پذيرفتن و حاضر به گردن گذاشتن و
حاكميت ملي و قوانين داخلي كشور 

 .نيست
شبكه مخابراتي حزب اهللا و نصب 
دوربينهاي مدار بسته در مسير فرودگاه 
بيروت و شنود مكالمات و جمع آوري 
اطالعات گسترده توسط آن چيزي بود 
. كه مورد اعتراض دولت قرار گرفت

دولت سينيوره حكم به تعطيلي شبكه 
وري دوربينها داد و مخابرات و جمع آ

فرمانده امنيتي فرودگاه، وفيق شقير را 
حزب اهللا نه تنها . نيز از كار بركنار كرد

هيچكدام از مصوبات دولت را نپذيرفت 
بلكه با اشغال بخش غربي بيروت به 

 دست بسته دولتدولت نشان داد كه 
 .تر از آني است كه فكر مي كند

از جانب ديگر، شاخ و شانه كشيدن 
 اهللا و تسلط سريع آن بر بخش حزب

غربي بيروت براي حاميان دولت 
سينيوره بسيار گران تمام شد و آنان را 
ناتوان از واكنش به موقع و قدرت 

آمريكا و فرانسه در . دخالت نشان داد
غرب و عربستان سعودي و مصر در 
منطقه عربي ناتوان از برخوردي درست 
و به موقع، تنها به اعتراضهاي پر 

وصدا بسنده كردند و اتحاديه عرب سر
هم فقط با صدور بيانيه توانست عكس 

هرچند هياتي ميانجي . العمل نشان دهد
از سوي اتحاديه عرب، سران گروههاي 
درگير را به كنفرانسي در دوحه فرا 
خواند تا تحت سرپرستي شيخ احمد 
جاسم آل ثاني، نخست وزير قطر، به 

بل پيش مذاكره بپردازند اما از قبل قا
بيني است كه حزب اهللا هرگز از مواضع 
خود عقب نخواهد نشست و اين دولت 
لبنان است كه بايد بپذيرد كه با وجود 

 .حزب اهللا توان اعمال قدرت ندارد
خبرهاي منتشره از كنفرانس دوحه 
. عقب نشيني دولت را تكميل مي كند

حزب اهللا نيروهايش را از خيابانها به 
 مي كشد و بيانيه پايگاههاي خود عقب

هاي منتشره توسط كشورهاي مختلف 
به قدرت بالمنازع حزب اهللا اذعان 

 .دارند
كه  اما آيا اين پايان ماجرا است يا اين

بحران تازه شروع شده است و مي رود 
تا لبنان را وارد مرحله جديدي از 

 درگيريها كند؟
اعتراض سينيوره به حزب اهللا و متهم 

 لبنان گوشه اي كردن آن به كودتا در
يعني، حزب اهللا . از اين واقعيت است

همچون حماس دست به يك كودتاي 
منطقه اي زد و در عمل بخش غربي و 

اين . سني نشين بيروت را مال خود كرد
به معني يك كابوس تمام عيار براي 

آناني . ساكنان بخش غربي بيروت است
كه به ماهيت جرياناتي همچون حزب 

د و يا درگيري مقطعي اهللا آگاهي ندارن
آن با اسراييل را تبديل به يك اسطوره 
كرده اند تا سوار بر موج نفرت از 
سياستهاي راست روانه اسراييل براي 
ديگران هويت بتراشند، بايد بدانند كه 
در صورت تسلط حزب اهللا بر بخش 
غربي بيروت، پاكسازي مذهبي شروع 
خواهد شد و همان كاري كه مقتدا 

اق عليه سنيها انجام داد، در صدر در عر
بخش غربي بيروت نيز اتفاق خواهد 

اين امر به دو دليل از حزب اهللا . افتاد
كه بر تضاد  انتظار مي رود، اول اين

 سني اصرار مي ورزد و دوم به -شيعه 
اين دليل كه آنان را طرفدار سعيد 
حريري رقيب خود مي داند كه اكنون 

دا مي تعريف دشمن از آنها مصداق پي
در چنين حالتي نه تنها لبنان به . كند

 باز 90 تا 75جنگ داخلي سالهاي 
خواهد گشت بلكه، دچار كابوسي خواهد 
. شد كه نمونه اي برايش متصور نيست

دست باز حزب اهللا براي نسق گيري و 
پراكندن تخم كينه مذهبي كه سالهاي 
متمادي انباشته شده و دستور پدر 

 تهران، همه خوانده معنوي آنها در
دست به دست هم مي دهند و براي 
يكسره كردن كار لبنان، جوي خون به 

صحبت از عقالني . راه خواهند انداخت
بودن حسن نصراهللا و سياستمدار بودن 
او تا آنجا درست است كه كار به 
رويارويي نرسد و گرنه اگر وارد چنين 

كه در ابعاد  پروسه اي شوند، همچنان
گذشته نشان دادند، كوچك در روزهاي 

مراسم كفن و دفن مردم را نيز از دست 
نمي دهند و هر جمعي را مناسب زهر 

 .چشم گرفتن خواهند دانست
به جز اين، دو تكه كردن بيروت و 
حاكميت يافتن دو دولت در آن روي 
ديگر سكه اي است كه حسن نصراهللا 

را به نام خود  ب مي كند تا آنضر
در چنين حالتي نه تنها دو . مزين كند

دولت كشور را به دو بخش تقسيم مي 

كنند بلكه، حاميان جريانات 
متفاوت را به دخالت مي 
كشانند و سوريه و رژيم 
جمهوري اسالمي را در برابر 
طرفهاي ديرينه خويش قرار 

به زبان ديگر، حزب . مي دهند
بتي را آغاز اهللا جنگي نيا

خواهد كرد كه صحنه گردان 
آن كساني ديگر هستند كه لبنان را به 
عنوان ميدان درگيري خود برگزيده اند 
تا مرزهاي خويش را با اين سياست از 

براي . برخورد مستقيم دور نگه دارند
دريافت اين كه سياست مزبور تا چه 
اندازه مي تواند كارساز باشد، بايد 

 ديگر آنرا در نظر هاي و امكانلهااحتما
 .گرفت

لبنان سالهاست كه از سوي گروههاي 
متفاوت صحنه تاخت و تاز كشورهايي 
شده است كه منافع خود در بازي در 

جنگ . زمين لبنان جستجو مي كنند
عروس كشورهاي "داخلي از 

، مخروبه اي ساخته است "خاورميانه
كه هر گوشه آن سالها خونريزي و برادر 

حضور .  مي دهدكشي را گواهي
اسراييل در لبنان و حمايت آن از 
گروههاي مسلحي كه تنها مرگ را 
بشارت مي دادند، به همراه نظامياني 
كه براي پول مي جنگيدند، هست و 

پس از . نيست مردم لبنان را به باد داد
فرو نشستن اين دور از درگيري، دور 
تازه اي از كشاكش آغاز شده است كه 

ن از جنس ديگري نيروهاي درگير آ
رژيم جمهوري اسالمي با دو . هستند

پاره كردن گروه شيعي امل و سازمان 
دادن حزب اهللا، نيرويي جهنمي را بنا 
نهاد كه با حمايت سوريه مجهز به انواع 
و اقسام اسلحه ها و تجهيزات مرگ 

اين نيرو كه ريشه در . آفرين است
اختالفات قومي و مذهبي و 

 ملي دارد، در كشاكشهاي سياسي غير
اندك زماني توانست افراد زبده زيادي 
را سازمان داده و با تمرينات نظامي 
. فشرده تبديل به يك كابوس شود

جنگ يك طرفه حزب اهللا با اسراييل و 
رويارويي بي دليل اسراييل با آن كه 
نيمه كاره رها شد، توانست براي حزب 

آنچه حزب . اهللا حيثيتي سياسي بسازد
آسمانها به دنبال آن بود، با اهللا در 

. دست باز توسط اسراييل به او اهدا شد
حال ديگر اين نيروهاي شبه نظامي و 
مسلح حزب اهللا هستند كه هيچ قانوني 
را به رسميت نمي شناسند و هرگونه 
خواست دولت قانوني براي رعايت 
قانون را با توسل به اسلحه پاسخ مي 

يكه تازي حزب اهللا و عدم . دنده
رعايت قوانين ملي در لبنان، از آن 
دولتي در دولت ساخته است كه بيش از 

در عين . اينها قدرت و توانمندي دارد
حال بيش از اينكه مستقل و خواهان 
اجراي سياستي ملي در لبنان باشد، 
مدافع منافع بنيانگذاران و حامياني است 
. كه به داليل متفاوت آنرا بنا نهاده اند

ور رژيم جمهوري هزينه سرسام آ
اسالمي ايران براي حزب اهللا و ارسال 

انواع و اقسام جنگ افزار از پل هوايي 
اي كه سوريه در اختيارش قرار مي 
دهد، توقعاتي را از آن در خواست دارد 

 .كه چند گانه است
از يك سو حزب اهللا منافع دولت سوريه 
كه اكنون وادار به عقب نشيني شده 

 سوريه بيش از .است را در نظر دارد
اينكه نگران حاكميت ملي در لبنان 
باشد، نگران شكل گيري يك جريان 
قدرتمند در لبنان است كه مي تواند در 
. درازمدت منافع آنرا به خطر بياندازد

بنابراين وظيفه حزب اهللا اين است كه 
مانع شكل گيري يك دولت توانمند و 

 .قادر به مانور در منطقه باشد
 رژيم جمهوري اسالمي از سوي ديگر،

كه سوداي يك خالفت اسالمي را در 
سر مي پروراند، حزب اهللا را به عنوان 
بازوي اجرايي سياسي مي بيند كه بايد 
منافع استراتژيك آنرا در منطقه تضمين 

اين تضمين منافع درازمدت . كند
شمشير دو لبه اي است كه حزب اهللا را 
گاه به عنوان يك نيروي سياسي عمل 

ا و گاه در نقش يك نيروي فشار گر
اين . نظامي خودسر جابجا مي كند

نقشهاي دوگانه گاه چنان باهم متضاد 
هستند كه مردم كوچه بازار لبنان را به 

زيرا نه مي . سرگيجه دچار مي كند
توانند از نيرويي كه قادر است در مقابل 
تهاجمات عنان گسيخته اسراييل 

انند مقاومت كند دل بكنند، نه مي تو
خودسريها و ششلول بنديهاي عناصر 
آنرا كه قادر به قتل و كشتار هر كس 
در هر لحظه براي حفظ منافع خود 

اين دوگانگي آنقدر . هستند، تحمل كنند
پيچيده است كه مي توان گفت كساني 
كه براي افشاي ماهيت حزب اهللا، 
بحران روزهاي گذشته را آفريدند تا 

فشا كنند، روي ديگر چهره كريه آنرا ا
زيرا حزب اهللا با . بيهوده انديشيده اند

سازماندهي قوي و اطاعت محض از 
يك رهبري ايدولوژيك قادر است به 
سرعت تغيير چهره دهد و بحران سازان 

 .را ناكام كند
اكنون ديگر بر بسياري واضح شده 
است كه حزب اهللا قدرتي در قدرت در 
لبنان است كه با بودن آن، دولتهاي 

. ني در مقابلش كم رنگ هستندقانو
هيچ تصميمي بدون رعايت نظر حزب 
اهللا اجرايي نمي شود و بدون دخالت 
مستقيم آن در قدرت، دولت نخواهد 

 .توانست اعمال اتوريته كند
اما حزب اهللا نيز با چشم باز همه 
اتفاقات را زير نظر دارد و حداقل 
خواسته اش از دولت، حق وتو در دولت 

يعني، رهبر حزب اهللا . ستو پارلمان ا
بدون اينكه بر زبان آورد، خواهان همان 
قدرتي است كه علي خامنه اي در 

حق وتو و : ساخت قدرت در ايران دارد
از حيض انتفاع ساقط كردن همه 

 .قوانيني كه با مزاج آن سازگار نيست
آيا چنين چيزي در لبنان امكان پذير 
 است؟ و يا گروههايي كه ساخت قدرت 
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كاوه عزيز پور 

 قرباني نظام 

 جهل و جنايت

 زينت ميرهاشمي 
زندان، شكنجه، به قتل 
رساندن در زير شكنجه 
واكنشهاي رژيمي سركوبگر 
و درمانده است كه در برابر 
پويشهاي اجتماعي مردمي 

  .به كار گرفته مي شود
شب پرستاني كه امنيت 
خود را با زدن غل و زنجير 
بر كنشگران سياسي و 

اعي در هيبت شالق و اجتم
شكنجه جشن مي گيرند 
فقط كافي است يك روز 
بر ترس خود غلبه كرده و 
در پشت سالح شكنجه و 
كشتار سنگر نگيرند تا آن 
وقت ببينند گه چگونه 

 . نظامشان نابود مي شود
كاوه عزيز پور، زنداني 
سياسي كرد، بعد از دو سال 
قرار داشتن زير شكنجه، 

الهاي فشار و آزاردر سياهچ
رژيم جهل و جنايت، صبح 

 ارديبهشت در 27روز آدينه 
بيمارستان اروميه جان 

مرگ كاوه عزيز پور . سپرد
از جمله موارديست كه 
فعاالن سياسي كرد در 
زندانهاي رژيم در اثر شدت 
شكنجه راهي بيمارستان 
شده و به طرز مشكوكي 

  ابراهيم. جان مي سپارند
لطف اللهي دانشجوي 

دانشگاه در رشته حقوق 
سنندج چندي پيش در اثر 
شكنجه جانش را از دست 
داد و چندين فعال سياسي 
كرد همچنان در زندان و 

فقدان . زير فشار قرار دارند
كاوه عزيز پور را به ياران و 
خانواده او تسليت گفته و 
خواهان آزادي تمامي 

 . زندانيان سياسي هستيم
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خ دنده لبنان، سرزميني بين چر
 ماشين بحران

 10بقيه از صفحه 
را در لبنان شكل مي دهند حاضر به گردن 

 گذاشتن به چنين شرطي هستند؟
اسراييل به عنوان همسايه، با حضور قدرتمند 
حزب اهللا در لبنان منافع خود را در خطر مي 

سوريه هرچند در جلسات و گردهم . بيند
 آييهاي سران عرب جانب آنان را مي گيرد تا

رژيم ايران و يا اسراييل را، اما به ناچار وجود 
حزب اهللا را غنيمتي مي داند كه حداقل در 
. كوتاه مدت با منافع آن همخواني دارد

درگيريهاي مذهبي و كشاكشهاي سياسي 
منطقه اي عربستان سعودي و رژيم ايران، 
روي ديگر كشاكش حزب اهللا و سعيد حريري 

اكسيون سعيد حريري كه رهبري فر. است
اكثريت را در مجلس لبنان دارد، از نظر 
قانوني جايگاهي سازگار را با توجه به 

اما اين جايگاه با . حاميانش اشغال كره است
توجه به قدرت نظامي حزب اهللا نمي تواند 
چندان كار آيي داشته باشد و در عمل كار 

 .ساز نيست
اكنون بيش از دوسال و نيم است كه نظام 

. به حالت فلج دچار شده استسياسي لبنان 
حزب اهللا همه تحركات سياسي را منجمد 
كرده است و در شش ماه گذشته جريانات 
سياسي قادر به انتخاب رييس جمهور نشده 

اين بن بست سياسي موقعيت بسيار . اند
. مطلوبي را براي حزب اهللا به بار آورده است

گسترش شاخكهاي نظامي و همه گير كردن 
سي و عضوگيري از بين جوانان تشكلهاي سيا

براي نيروهاي مسلح خود، امري است كه 
اگر . حزب اهللا به سرعت بدان مشغول است

اين بن بست سياسي همچنان ادامه داشته 
باشد، مي توان اينگونه گفت كه در دراز مدت 
قفل آن به وسيله حزب اهللا و به شكل 

 .مطلوب آن باز خواهد شد
ر زور اسراييل سياست يكجانبه و مبتني ب

حمالت . يكي از داليل اين بن بست است
نظامي موسمي و بي حاصل اسراييل تنها مي 
تواند حساب جاري حزب اهللا را انباشته تر 

دندان نشان دادن عربستان سعودي با . كند
حمايت آمريكا و سرگرداني سياستمداران 
مصري در ارايه پيشنهادي عملي و راهگشا، 

زيرا . نصراهللا را فربه كندتنها مي تواند حسن 
اين او و جريان تحت امرش هستند كه با 
انگشت اشاره همه راه ها را به سوي يك 
جنگ گسترده و به ظاهر آزاديبخش نشانه 

موج نفرت از اسراييل و خستگي از . رفته اند
كشاكشهاي بي حاصل و تحقير به دليل 
ناتواني در سياستگذاري، مردم را به حزب اهللا 

 مي كند، بدون اينكه به عاقبت اين نزديك
كسي هم از آنان . امر انديشه كرده باشند

انتظار ندارد تا در بلبشوي سياسي كنوني 
جانب كساني را بگيرند كه قادر به پيشبرد 

 .عملي قول و قرارهاي خود نيستند
از سوي ديگر، موقعيت بسيار اسفناك مردم 
فلسطين به دليل سياستهاي غير انساني 

 اسراييل مي تواند دليل ديگر اين دولت
گرايش به سوي حزب اهللا باشد؛ چيزي كه 
اسراييل حاضر به حل و فصل آن نيست و 
ملتي را در عمل به سوي نابودي سوق مي 

مشكل كسي باور كند كه دولتمردان . دهد

اسراييلي از روي حسن نيت مردم فلسطيني 
را گرسنگي مي دهند كه يا بميرند و يا ترك 

 كنند و براي سير كردن شكم خود و ديار
نجات فرزندانشان از مرگي حتمي كه 
اسراييل براي آنها در نظر گرفته، فرار را بر 

اين موقعيت اسفناك، . قرار ترجيح دهند
دشمنان لفظي و يا تبليغي اسراييل را فربه 
مي كند و مردم از ترس گرگ درنده اي 
همچون اسراييل به دامن سگ هاري 

پيش برنده .  اهللا پناه مي برندهمچون حزب
سياست انزواي حزب اهللا، تنها مي تواند 
توجه به مناطق فلسطيني و اتخاذ سياستي 
انساني و قابل قبول در برابر آن باشد تا 
چشم اندازي هرچند اندك از بهبودي را 

و گرنه هيچ دليلي . براي مردم تصوير كند
ندارد تا با توجه به اين موقعيت اسفناك، 

سي بتواند از مردم بخواهد به جبهه ك
دشمنان اسراييل و يا جنگ افروزان نپيوندند 

 .و جانب عقالنيت را نگاه دارند
رژيم جمهوري اسالمي كه كانون بحران در 
منطقه است، سعي مي كند تا با پراكنده 
كردن اين بحران در مناطق گوناگون، 
كانونهاي مختلفي را براي طرفهاي مقابل 

حزب اهللا لبنان يكي از بازوهاي . خود بسازد
آن است كه در صورت هر گونه درگيري مي 

از تواند جبهه اي قوي عليه دشمنان رژيم ب
تحرك كنوني آنرا بسياري يك نمايش . كند

آنها . قدرت از سوي رژيم تهران مي دانند
سعي مي كنند با نشان دادن توان اجرايي 
خود، ديگران را از عواقب هر گونه تحرك 

اين سياست مي تواند . نظامي بر حذر دارند
در عمل لبنان را به كانوني بسيار پر اهميت 

. تبديل كندتر از چيزي كه اكنون هست 
يعني اينكه مردم لبنان بايد انتظار يك 
درگيري بلند مدت و تعيين تكليف با نيرويي 
كه با خودسري سعي در تحميل خود دارد را 

در آن صورت بار ديگر آتش . داشته باشند
جنگ از هر كوي و برزني بلند خواهد شد و 

 باز خواهد 90 تا 75لبنان را به سالهاي 
 .گرداند

وقعيت كنوني منطقه و آرايش نيروها اما آيا م
اين امكان را براي قدرتهاي درگير فراهم 
خواهد كرد؟ پاسخ به اين سوال بسيار 

اما آنچه كه نبايد از نظر دور . مشكل است
داشته شود اين است كه ادامه حضور حزب 
اهللا به شكل كنوني امكان پذير نيست و 

كا نيروهاي درگير در منطقه، اروپاييها و آمري
از يك جانب و كشورهاي عربي از جانب 
ديگر، راه حل ديگري در پيش ندارند و يا 
. اينكه اكنون چيز ديگري به نظر نمي رسد

در هر حالت اين لبنان است كه بين تيغه 
نيروهاي متخاصم گرفتار شده است و هر 
كس بسته به بضاعت، سهم خود را در 

 . بحران آن ادا مي كند
لبنان در چشم انداز اميد آرامشي براي 

نيست، همچنانكه سياست در منطقه 
خاورميانه به سوي يك آرامش ميل نكرده 

منطقه به شدت بحراني خاورميانه به . است
دليل حضور نيروهاي متفاوت مجري بحران، 

چيزي . به كانوني از مناقشه تبديل شده است
كه زندگي مردم منطقه را بر آشفته كرده 

بايد . نان دريغ مي كنداست و آرامش را از آ
در انتظار امواج بزرگتري از بحرانها بود كه 

 .بسياري را با خود خواهد برد

 

لُقمه پايين نرفتني شكر در 
 گلوي دولت و 

 پدر خوانده هايش
 منصور امان

اعتراضات پي گير و گُسترش يافته 
كارگران هفت تپه، منافع سرشار واردات 

 و  امنيتي–شكر از سوي دولت نظامي 
پدر خوانده هاي رانت خوار و حجره 
نشين آن را به لُقمه اي گلو گير و هضم 

 . نشُدني بدل ساخته است
با گُذشت هر روز از ادامه ي اين 
اعتراضها و كشيده شُدن بيشتر رسوايي 
تجاري آقايان احمدي نژاد، مصباح 
يزدي و مكارم شيرازي به كانون توجه 

 و چند افكار عمومي، بر شدت تناُقض
پاره گي داليلي كه متهمان و مظنونان 
براي به هم آوردن موضوع و تبريه خود 

 . عنوان مي كُنند نيز افزوده مي شود
آقاي علي اكبر جوانفكر، يكي از كارچاق 
كُنها و البيهاي پر شُماري كه زير تيتر 

 روزي مي خورد "مشاور رييس جمهور"
 بر و خرجي مي گيرد، جديدترين ماله را

افتضاح به سطح آمده ي ذوب شُدگان 
متُد اين آقا . در واليت كشيده است

حاشا كردن اصل موضوع از بنياد و 
: چرخاندن متن آن از سر بدينگونه است

شبكه انحصار، شكر را با قيمت ارزان "
وارد كشور كرد و دولت براي حمايت از 
توليد داخلي، شكر را از كارخانه هاي 

 560 قيمت هر كيلو توليد كُننده به
  ".تومان خريد

 مربوطه كه به نظر مي رسد "مشاور"
مايل است به هر قيمتي سهمي در رها 
ساختن گريبان چاك خورده ي شيرين 
دهنان از چنگ كارگران و داوري جامعه 

فراموش كرده است كه  داشته باشد،
آذر ماه سال (آقاي احمدي نژاد پيشتر 

يوني به در يك برنامه تلويز) گُذشته
واردات شكر توسط دولت اعتراف كرده و 

تهديدات و ذخيره "دليل آن را يك جا 
 و در جاي ديگر "سازي استراتژيك

 عنوان "باال بودن قيمت در بازار داخلي"
 . كرده بود

آقاي جوانفكر شلختگي ذهني رييس 
خود را با كم حافظه گي دردسر ساز اش 

 او همچنين از خاطر. تكميل كرده است
برده است كه چگونه دولت در آبان ماه 

 با رساندن تعرفه واردات شكر به 86
صفر و برداشتن سقف واردات آن، مسير 

 بيش از "شبكه انحصار"را براي آن كه 
 ميليون ُتن شكر به بازار بريزد و دعا 3

گويان كارد را بر گلوي صنعت داخلي 
 .بمالد، هموار كرد و آب و جارو زد

با تزريق هر مقدار گلوكُز طعم اين شكر 
مصنوعي هم در كام گُماشتگان و 
. شُركاي ولي فقيه شيرين نخواهد شُد

اين را كارگران گُرسنه هفت تپه به آنها 
 . نويد داده اند
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ا پيرامون دخالتهاي هاخبار و گزارش
 دخالت در امور در مورد رژيم ايران

داخلي عراق به روشني نشان مي دهد 
كه مذاكره بين دو اشغالگر جهت 
كاهش اين بحران نه تنها تاثير مثبتي 

 نداشته، بلكه بحران كاهش بر
گستاختر از پيش جمهوري اسالمي 

 و مزدورانعراق را به جوالنگاه اوباش 
اين پديده نشان . خود تبديل كرده است

-ايرانمي دهد كه سه مذاكره قبلي 
ه آمريكا قادر نبوده منافع دو طرف ب

را تامين ايران رژيم منافع خصوص 
طلبي آشوب ماهيت  اين مذاكرات .كند

 را بيش از پيش آشكار ايرانرژيم 
 .ساخت

رژيم واليت فقيه گذشته از نيروهايي 
اتژيك دارد از كه با آنان اهداف استر

تا آنجا كه  ارتجاعي ي ديگر نيروها
عنوان نيروي فشار جهت ه ببتواند، 

پيشبرد سياستهاي سلطه طلبانه خود 
بدين ترتيب كشور . استفاده مي كند

عراق را به حمام خوني از كشتار مردم 
 زنان، فعاالن سياسيبيگناه و ترور 

سكوالر، مترقي و مدافعان حقوق بشر 
 . ست اكردهل يبدت

 2به گزارش تلويزيون الحره مورخ 
، يكي از  امسالارديبهشت ماه

فرماندهان گروههاي ويژه وابسته به 
رژيم در منطقه كاظميه توسط نيروهاي 

همين . آمريكايي دستگير گرديد
 فروردين، از 29خبرگزاري در تاريخ 

كشف و ضبط هزار و دويست بسته 
انفجاري ساخت رژيم در منطقه 

افزون .  جنوب بغداد خبر داديوسفيه، در
براين تعدادي راكت صد و هفت 
ميليمتري از شبه نظاميان در منطقه 

دست آمد كه همگي ساخت ه الرشيد ب
بر اثر يك درگيري  بين . استايران 

 ايرانمرزبانان عراقي با ماموران رژيم 
هفده محموله مهمات متشكل از 

اين . بمبهاي كنار جاده اي توقيف شد
در منطقه مندلي از توابع درگيري 

خانقين هم مرز با استان كرمانشاه روي 
در همين رابطه سرلشكر ستاد . داد

عبدالجليل خلف، فرمانده پليس سابق 
بصره طي يك كنفرانس مطبوعاتي به 

امسال تاريخ بيست و نهم فروردين ماه 
اعالم كرد كه افراد مسلحي كه 
متخصصين و استادان را در استان 

 قرار مي دهند به ايران فرار بصره هدف
دريادار پاتريك دريسكول، . مي كنند

سخنگوي نيروهاي چند مليتي از 
آموزش و پرورش عناصري در ايران كه 

 قتل مردم عراق و نيروهاي آنهاوظيفه 
وي . چند مليتي مي باشد، خبر داد

اضافه كرد كه مشكل فقط ورود سالح 

و رد و بدل پول از طريق مرزها نيست 
كه اين افراد براي آموزش به ايران بل

مي روند و دوباره براي انجام وظيفه به 
ماه گذشته مقادير . عراق برمي گردند

 بسيار زيادي موشكهاي گراد ساخت
و انواع بسته هاي انفجاري، ايران 

موشكهاي انفجاري و سالح سنگين، 
متوسط و سبك در بصره كشف و ضبط 

 23 تلويزيون الشرقيه در روز. گرديد
فروردين امسال اعالم كرد كه 
موشكهايي به طول يك و يك و نيم 
متر از ايران واردعراق شده كه از آنها 
در موشك باران منطقه سبز و برخي 
. مناطق ديگر بغداد استفاده مي شود

يك مقام امنيتي در همين رابطه اضافه 
كرد كه شبكه موشكي مزبور به اسم 

شناخته مي شود و » كرد«شبكه 
خصي به نام حاج مهدي گيالني كه ش

مقر وي در منطقه بحيره در نزديكي 
الحبيبه در شرق بغداد مي باشد، آن را 

به گزارش الشرقيه  .هدايت مي كند
 فروردين ارتش عراق از 23مورخ 

كشف و ضبط تعداد زيادي سالح و 
بسته انفجاري و موشكهاي ساخت 

در منازل شبه نظاميان در ايران رژيم 
هنديه واقع در شرق بصره خبر منطقه 

 . داد
وزارت اطالعات و پادوهاي رژيم  
همانطور كه  در داخل ايران عناصر 
اصلي مافياي مواد مخدر را تشكيل مي 
دهند اين سياست را نيز عمال در عراق 

روزنامه بين المللي . پياده كرده اند
از امسال الزمان در ماه فروردين 
 به فروش دستگيري چهار نفر ايراني كه

مواد مخدر در منطقه كركوك مشغول 
بودند، خبر داد و ادامه مي دهد كه 
عراق به بازار مواد مخدر رژيم حاكم بر 
تهران تبديل شده است و دولت عراق 
نيز تالشي جهت جلوگيري از اين 

برپايي چوبه هاي دار .  فاجعه نمي كند
و شكنجه گاه در عراق توسط وزارت 

در همين . ق دارداطالعات همچنان رون
 شانزده دررابطه روزنامه الزمان 

عنوان كرد كه وزارت امسال فروردين 
عنوان ه اطالعات رژيم از مسجد براثا ب

اين . شكنجه گاه استفاده مي كند
گزارش تاكيد مي كند كه تالشهايي 
براي جمع آوري اسناد و مداركي به 
منظور محكوم كردن عناصر و طرفهاي 

 پشت عناوين رسمي سياسي كه خود را
و غير رسمي مثل سازمان طاليع اسالم 
به رياست جالل الدين صغير، عضو 
پارلمان عراق پنهان مي كنند، در 

اين سازمان مستقيما از . جريان است
حمايت خارجي برخوردار است و به آن 
در رابطه با دست داشتن در اعمال 
تروريستي مانند كشتن نخبگان 

سازمان . ددانشگاهي شك وجود دار

طاليع اسالم با حمايت مستقيم وزارت 
 و در ايران حكام تهراناطالعات 

تلويزيون الشرقيه . تشكيل شده است
 در مورد امسالنيز در شانزده فروردين 

جالل صغير، از سركردگان مجلس 
اعالي انقالب اسالمي عراق 

شخصي عمامه دار متهم به اداره «:گفت
ي كه زيرزمين شكنجه و قتل در مسجد

خطيب آن مي باشد، به رسانه هاي 
مستقل عراقي حمله كرد و گفت كه 
دولت عراق بايد كانال ماهواره اي 

اخبار و » .را تعطيل كند» الشرقيه«
 پيرامون سرقت نفت عراق هاگزارش

توسط رژيم واليت فقيه با كمك دولت 
 اننوري المالكي، شكنجه و قتل محقق

و افراد مستقل و سكوالر كه براي 
استقرار صلح در عراق و منطقه تالش 
مي كنند، صدور سالح و حمايت فكري 

. فراوان است.. از نيروهاي ارتجاعي و 
اما يكي از مهمترين حوادث ماه گذشته 

رژيم  گرايانه  آشوبكه صريحا موضع
كشتار روزانه مردم ايران كه نتيجه آن 

 ادامهت محروم عراق و در نهاي
 آشكار است راجنگهاي فرقه اي 

ساخت، سخنان كاظمي قمي، سفير 
در كنفرانس جمهوري اسالمي 

وي صريحا با مهار . بوداش مطبوعاتي 
كردن بحران بصره و از بين بردن 
نيروهاي شبه نظامي مسلح  مخالفت 

 اين گزافه گويي سفير رژيم آن. كرد
چنان مايه رسوايي او شد كه  صداي 

يكي از نمايندگان پارلمان مخالفت 
مثال االلوسي در . عراق را نيز در آورد

طي اظهارتش در تاريخ دوم ارديبهشت 
كه توسط تلويزيون الحره امسال 

گزارش شده است در رابطه با اظهارات 
 كه بهتر است چنين گفتكاظمي قمي 

افرادي از كشور اخراج شوند چرا كه 
حضور آنان اهانت و دهن كجي به 

و خطري براي امنيت ملي عراق عراق 
تلويزيون الحره عنوان كرد كه . است

سياستمداران عراقي اظهارت كاظمي 
قمي را دخالت آشكار در امور داخلي 
عراق و نقض عرف ديپلوماتيك و 
خطري براي امنيت ملي كشور مي 

اسامه نجفي نيز از فراكسيون . دانند
عراق ملي خواستار اخراج كاظمي قمي 

د و افزود او طوري صحبت از عراق ش
مي كند گويي نماينده عالي و صاحب 

 !!.اختيار است
 حمله به عراق كه دررژيم واليت فقيه 

ياري به آمريكائيها و اشغال اين كشور 
 سرمايه هاي هنگفت و صرف با ،رساند

 ايجاد دولتي متشكل از ازحمايت 
نيروهاي دست پرورده و سرسپرده خود 

مبتني بر آنچه و تدوين قانون اساسي 
منافع او را در منطقه تامين مي كرد 

مستقيما در مسايل داخلي عراق دخالت 
 .  كرد

به بياني ديگر جنگ امپرياليستي و 
حكام اشغال عراق فرصتي طاليي به 

از هر اين رژيم  داد و امروز  تهران
يرون راندن نيروهاي ابزاري جهت ب

آمريكايي و ناكارا نشان دادن آنان در 
عراق جهت بسط و توسعه تسلط ننگين 

ادامه و تشديد . خود استفاده مي كند
دخالتهاي رژيم در مسايل داخلي اين 

 مردم محروم عراق را ميان ،كشور
منگنه اي تنگ كه يكسوي آن اشغال 
به مثابه تضاد عمده در عراق و سوي 

غال پنهان عراق توسط رژيم  اشديگرش
 گرفتار كرده ايران به مثابه تهديد عمده

منگنه اي كه يكسوي آن را . است
نيروهاي امپرياليستي و سوي ديگر آن 

 . تشكيل مي دهندرژيم ايرانرا 
 تلويزيون الجزيره در فروردين ماه با 
ارايه گزارشي تصوير اسفبارعراق 

بر . امروزي را به نمايش مي گذارد
س اين گزارش در حال حاضر بيش اسا

از پنجاه هزار زنداني عراقي وجود دارد 
 تعداد .كه اغلب آنان محاكمه نشده اند

افراد ناقص العضو سي درصد نسبت به 
 باال رفته و تعداد 2003قبل از سال 

موسسه آمار كشته ها بر اساس 
انگلستان به يك ميليون و » بي.ار.او«

ميزان . دويست هزار نفر رسيده است
يك ميليون . بيكاري پنجاه درصد است

زن بيوه و مطلقه در عراق وجود دارد 
كه با مشكالت عديده اي روبرو 

آنان در فاصله سني پانزده تا . هستند
نزديك به شش . هشتاد سال قرار دارند

ميليون كودك يتيم در عراق وجود دارد 
 و كشتار هاكه والدين آنها در اثر انفجار

روزانه بيست . ه شده اندفرقه يي، كشت
در . و پنج هزار كودك آواره مي شوند

همين رابطه جان هوگنز، معاون دبير 
كل سازمان ملل متحد در جريان 
سمينار سازمان ملل در امان نسبت به 
وخامت اوضاع انساني در عراق طي دو 
سال گذشته به دليل وضعيت بد امنيتي 

وي . و كمبود خدمات اساسي هشدار داد
 كه چهار ميليون عراقي داشتاز ابر

بدون غذاي كافي به سر مي برند و 
چهل درصد از عراقيان فاقد آب 

به گفته وي اين . آشاميدني مي باشند
در حاليست كه يك سوم جمعيت عراق 
فاقد رسيدگيهاي پزشكي ضروري 

نه درصد كودكان عراقي زير . هستند
سن پنج سال از كمبود شديد تغذيه رنج 

 . مي برند
عنوان ه بي ترديد رژيم واليت فقيه ب

  مهمياصلي ترين تهديد در عراق نقش
در وضعيت نگران كننده اي كه  مردم 
عراق روزانه با آن دست به گريبان 

اما  مردم عراق نيز . هستند، دارد
آنان با كمترين . خاموش ننشسته اند

ابزار مبارزاتي به ميدان آمده و با 
رپايي تشكيل شوراهاي بيداري و ب

 اجتماعات از يكسو دولت نوري المالكي 
 13بقيه در صفحه 

  استخورده ايران و عراق به هم گره مردمسرنوشت 
 آناهيتا. الف
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 بيروت، بصره ي

  حزب اهللا
 منصور امان

با بستن يك وزنه ي ديگر در لُبنان 
به پاي خويش، جمهوري اسالمي در 
گرداب بحران بين المللي خود 
. خواسته اش بيشتر فرو مي رود

واكُنش تُند و صريح آمريكا و 
عربستان، دو نيروي محرك تحوالت 
در خاورميانه در برابر اسلحه كشي 

 اهللا، دروازه نيمه گُشوده خياباني حزب
بحران داخلي لُبنان را به تمامي به 
روي همه ي بازيگران اصلي اين 

 .صحنه باز كرده است
آقاي بوش با كشيدن خط موازي بين 
ماجراجويي باند مسلح حزب اهللا با 
اقدامات حماس و شبه نظاميان 
بنيادگرا در عراق، تصريح كرده است 

ته آينده او كه بخش زيادي از سفر هف
به خاورميانه، به جلب توجهات نه 
فقط به لُبنان بلكه، به ايران اختصاص 

با توجه به سخنان وزير . خواهد يافت
خارجه عربستان سعودي، به نظر نمي 
رسد رييس جمهور آمريكا براي اين 
. كار به تالش زيادي نياز داشته باشد

آقاي سعود الفيصل، جمهوري 
رد كه طرف اصلي اسالمي را متهم ك

 داخلي در لُبنان است "فراگير"جنگ 
او .  مي كُند"مديريت"و آن را 

همچنين به رژيم مالها هشدار داد 
كودتاي حزب "كه حمايت آن از 

بر روابط تمام كشورهاي "، "اهللا
 ".عربي با تهران تاثير مي گُذارد

آنچه كه هم اكنون بر باند مسلح 
ر عراق حجت االسالم مقتدي صدر د

مي رود، براي دريافت آنكه عهده دار 
شُدن نمايندگي جنگي سياست رژيم 
مالها ديگر چندان پيشه بي دردسري 

اين . نيست، كافي به نظر مي رسد
تحول در عراق، بيش از همه به دليل 
موفقيت جمهوري اسالمي در نزديك 
كردن مواضع طرفهاي داراي منافع 

ع كردن در اين كشور به يكديگر و قان
آنها به درك تاثيرات مستقيم و نتايج 
آتي سياستهاي مداخله گرايانه و تنش 

 . آفرين خود شكل گرفته است
ماجراجويي اخير حزب اهللا، روند ياد 
شُده را چند گام به جلو پرتاب كرده 

در ادامه اين مسير و همراه با . است
منطقه اي يا بين المللي شُدن 

ن، اين فقط كانونهاي پراكنده بحرا
 "توليد اقتدار"ُشعبه هاي خارجي 

جمهوري اسالمي نيستند كه با 
پيامدهاي اقدامات مركز خود روبرو 

    .خواهند شُد
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 به حمايت از يكديگر بشتابيم
 ليال جديدي

 
 

ارژنگ داودي، معلم، شاعر، نويسنده و زنداني 
سياسي، از سلول خويش طي يك نامه شجاعانه 

ه افشاي زندانهاي مخوف رژيم واليت فقيه ب
همين قانون نيم "او از اينكه چگونه . پرداخته است

بندي كه در دنياي متمدن امروز هيچ ارزش 
 به هيچوجه اجرا نمي شود، سخن "حقوقي ندارد

 .گفته است
سالهاست كه فعاالن حقوق بشر، سازمان عفو بين 

اي الملل و خانواده آقاي داودي دست به تالشه
با اين . گسترده اي براي آزادي او از زندان زده اند
مافياي "حال، همين بي قانوني و به قول خود او 

، او را به دور زدن زندانهاي اوين، "درون زندان
 . رجايي شهر و مركزي بندر عباس كشانده است

 رواني و -در صورتي كه شكنجه هاي روحي
جسمي اعمال شده بر ارژنگ داودي بي حد و 

 روز دست 10حصر بوده، در همان شرايط به مدت 
با اين حال به گفته خود . به اعتصاب غذا مي زند

او، به علت اداره خودمختار زندانها توسط باندهاي 
حاكم بر آنها، هيچ ترتيب اثري به  مافيايي

 .وضعيت او داده نشده است
اينكه بر سر بهترين فرزندان ايران زمين كه به 

 كه همانا آزادي و "حق مسلم خود"خاطر دفاع از 
عدالت است چنين آمده و مي آيد، امري بي رويه 

فشار . و حساب نشده در جمهوري اسالمي نيست
، "طرح امنيت اجتماعي"و تهديد بيشتر در اجراي 

دستگيري و بازداشت دانشجويان، معلمان و 
كارگران كه روزانه شاهد آن هستيم، همگي 

ست كه حكومت مالها حاصل رويه سيستماتيكي ا
در واكنش به شكست خود در تمامي عرصه هاي 

رژيم . اجتماعي و اقتصادي پيش گرفته است
جمهوري اسالمي با تنگ تر شدن درهاي فرار از 
فشارهاي بين المللي، نه تنها با تالشهاي مخرب 
خود صلح در جهان را به مخاطره مي اندازد بلكه، 

رو كه هيچگونه در برابر مردم ايران نيز از آن 
ظرفيتي براي در نظر گرفتن خواسته ها و منافع 
آنها ندارد، ميزان بي رحمتي و خشونت را افزايش 

 . مي دهد
با گذشت زمان، مردم ايران بيش از اينها شاهد 

هيچيك از . خشونتهاي رژيم عليه خود خواهند شد
زواياي زندگي مردم به سوي بهتر شدن پيش 

 .نخواهد رفت و بايد شاهد فشارهاي بيشتر بود
از اين روست كه بايد به حمايت از همه هم 
ميهنان تحت ستم واليت فقيه بشتابيم و همانطور 

 يك روز براي ستمگري به خود مرخصي كه رژيم
نمي دهد، ما نيز نبايد در مبارزه، افشاگري و 
حمايت از هموطنان دربند خود لحظه اي آرام 
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 ايران و مردمسرنوشت 

 خوردهعراق به هم گره 

 .است
 

 12بقيه از صفحه 
و از سوي ديگر دخالتهاي رژيم 

فته اند واليت فقيه را به چالش گر
و همواره خواستار بسته شدن 
كنسولگريها و سفارتخانه رژيم 
جنايتكار حاكم بر ايران بوده و 

ه  ب جمهوري اسالميمهار. هستند
عنوان يكي از فاكتورهاي مهم 
مبارزاتي مردم عراق، مطالبات آنان 
را با عمده ترين خواست مردم 
ايران كه همانا سرنگوني رژيم 

  نزديك همه واليت فقيه است ب
رژيم در داخل با . كرده است

تر و  جنبشي كه هر روز برنده
گسترده تر از پيش در برابرش قد 
علم مي كند روبروست كه بر 
اساس ماهيت استبدادي اش راهي 
جز سركوب در مقابل خود نمي 

رژيم بحران زا و بحران زي . جويد
واليت فقيه در هراس از فروپاشي 

و بر براي گريز از بحران داخلي 
پايه خصلت توسعه طلبانه اش 
جهت تامين منافع بورژازي انگلي 
و تجاري حاكم قادر نيست در 
چارچوب مرزهاي ملي محدود 

بر  واليت فقيه اساس نظريه. بماند
استوار » صدور انقالب اسالمي«

،  نيروي انحصار طلباگر. است
خاكم سركوبگر و خشونت طلب 

محدود  در مرزهاي خود بر ايران
.  از درون خواهد پاشيدشود،

بنابراين تضعيف صدور تروريسم و 
بنيادگرايي يعني مهار رژيم در 
عراق و ديگر كشورهاي منطقه در 

با سرنگوني رابطه اي تنگاتنگ 
رژيم واليت فقيه توسط مردم 

به بياني ديگر تضعيف . ايران است
هر كدام به تضعيف ديگري مي 

كه  از سوي ديگر تا زماني. انجامد
ر عراق در اشغال باشد كشو

تضادهاي كشور تحت اشغال پايدار 
خواهد ماند و رژيم سلطه طلب 

واليت فقيه نيز از اين تضادها بهره 
همه اين مسايل دست . مي جويد

در دست هم مي دهد و از رژيم 
واليت فقيه تهديدي عمده براي 

 براي مردمخصوص ه منطقه و ب
ايران و عراق مي سازد و مباررزه 

چيده در برابر تمام نيروهاي اي پي
مترقي، مستقل و مدافع حقوق 

قرار مي  عراقي و ايراني انمحروم
عليه مبارزه اي عليه اشغال و . دهد

رژيم واليت فقيه كه ارج گذاشتن 
بيش از حد و يا كم بها دادن به 

 نسبت به ديگري برآيندي هركدام
مبارزه عليه . برعكس خواهد داشت

ه اي رژيم و اشغال در رابط
ارگانيك قرار دارد كه به موازات 
يكديگر مي بايست به پيش رود و 
همبستگي و همياري همه 
سازمانهاي مستقل و انقالبي 
. ايراني و عراقي را طلب مي كند

اين مبارزه از پايين سرچشمه مي 
گيرد و با همياري و حمايت آناني 

،  از مليت، نژادمستقلكه به انسان 
  گذارندارزش ميمذهب و جنسيت 

 تشنه صلح و عدالت هستند و
اين همياري و . تحقق مي يابد

حمايت در صورت انسجام و 
هماهنگي قادر است توازن قوا را 
به نفع دو ملت ايران و عراق در 

. هم زنده مذاكرات بين باالييها ب
مهار كاركرد صدور تروريسم و 
بنيادگرايي در عراق و منطقه به 

اخل قدرت يابي جنبش مردم در د
كمك مي كند و افزون بر آن 

مردم ايران سرنگوني رژيم توسط 
  ،جنبش مترقي  سرنگون طلبو 

به مردم عراق جهت رهايي يافتن 
از اشغال كشورشان و استقرار 
دولتي دموكرات و مردمي ياري 

رژيم واليت فقيه چه . مي رساند
در داخل و چه در خارج از تاكتيك 

ل  آدم ربايي، شكنجه و قت،سركوب
اين . مخالفان استفاده مي كند

مساله سرنوشت ملت ايران و عراق 
 . را به هم گره زده است
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رسد كه انتخابات مقدماتي  نظر مي  به

اگر .  است ها، طلسم شده دمكرات
ندهد، هيالري كلينتون  اي رخ معجزه 

در گردهمايي نهايي حزب كه ماه 
مي  آگوست در دنور در كلرادو برگزار

شود، تنها نقش سخنران ميهمان را  
خواهد داشت و اوباما در حالي پا به 

كهنه با جان مك كين  ميدان رقابت
گذارد كه در نتيجه رقابت  كار مي 

 طاقت فرساي كنوني، سخت آسيب

 .ديده است

در اولين شب انتخابات مقدماتي در 
آيووا، هنگامي كه اوباما به پيروزي 

بسياري از تحليلگران و  رسيد،
نويسندگان مطبوعاتي نوشتند كه اوباما 

يابي به كاخ سفيد  اميد اندكي براي راه
 .دارد

وزى هيالرى كلينتون در پس از پير
انتخابات مقدماتى رياست جمهورى 
آمريكا در ايالت پنسيلوانيا، باراك اوباما 

. تر يافته است عرصه را براي خود تنگ
بار نه به طرح جديدى پرداخته  وى اين

و نه لحن تندى در برابر هيالرى به كار 
او براي جلب نظر . برده است

 را "ميشل"دهندگان، همسرش  راي
ه كارزار فرستاده تا در برابر امتياز زن ب

 بودن هيالرى، وى نيز ترفندى زنانه به
 .كار برده باشد 

در آستانه انتخابات مقدماتى در ايالت 
اينديانا، اوباما در سخنرانى براي 

به دهندگان اهل آناپوليس كه  راي
 از طبقه كارگر هستند، از هعمدطور 

خود و همسرش سخن گفت و اظهار 
به  كه او و همسرش در شرايط داشت

او . اند نسبت نامساعدى رشد كرده
من نزد پدربزرگ و مادربزرگ و ": گفت

پدر ميشل . مادرى مجرد بزرگ شدم
هم يك كارگر بود و مادرش يك 

يك از والدينش به  هيچ. منشى
ما به زندگى . دانشگاه نرفته بودند

بسيارى از آمريكايىها نزديك 
  ".هستيم

ى انجلب آراي سفيدپوستهدف اوباما 
است كه اغلب زن هستند و پس از 
پيروزى كلينتون در ايالت پنسيلوانيا به 

 به همين دليل .اند او گرايش پيدا كرده
 وسيله همسرش را ،اوباماى سياهپوست
اش قرار داده تا  مبارزات انتخاباتى

دهنده را به اردوگاه  شايد زنان راي
كه يك او پيشتر گفته بود . خود بكشاند

 جلب نظر اشمشكل اصلى 
 "شهرهاى كوچك"دهندگان در  راي

است كه اين اظهارات واكنشهاى منفى 
بسيارى را برانگيخت و خشم طبقه 

 تاكتيك تبليغاتي. كارگر را در پى داشت
اخير باراك اوباما با هدف ايجاد يك 

با ( كارگر بقهديدگاه تازه نسبت به ط
) شاستفاده از پيشينه خانوادگى همسر

كارت "شكل گرفته است اما استفاده از 
تواند شمشيرى   مى"نژادى و طبقاتى
به خود او ممكن است دولبه باشد كه 

اوباما خود در . برساندنيز آسيب 
اى خصوصى در هاوايى  مدرسه

تحصيل كرده و دو دخترش نيز 
اكنون در مدارس خصوصى  هم

چه گذشته  اگر. كنند تحصيل مى
 تا -  اوودزندگى همسرش و حتى خ

 شبيه وضعيت زندگى طبقه -حدودى 
كارگر آمريكاست اما واقعيات كنونى 
كارى و زندگى وى با بسيارى از مردم 

ويژه طبقه كارگر تفاوت ه آمريكا، ب
 .بسيار دارد

اكنون رقابت اصلي بين كلينتون و 
  جلب حمايت بر سرباراك اوباما،

 .نمايندگان ارشد حزب دموكرات است

 جايگاه هيالري كلينتون در با توجه به
دموكرات كه در  بين نمايندگان برتر

تعيين نامزد نهايي اين حزب در 
  به نظر انتخابات تعيين كننده هستند،

مي رسد كارتهاي برنده خانم كلينتون 
  با وجود.در حال از دست رفتن باشد

به طور علني اين تحوالت، كلينتون 
دامه ا وعده داد به رقابت انتخاباتي خود

 در اظهار نظر درباره همزمانوي . دهد
 شتي جويانه تري را دنبالآاوباما لحن 

 .كرد و از شدت انتقادهاي خود كاست
 در حال حاضر اوباما فقط به كسب راي

نماينده ديگر تا دو هزار و بيست  166
و پنج نماينده اي نياز دارد كه مي 

وي را كامال تضمين  د نامزدينتوان
 .دنكن

 خانم كلينتون با توجه به اين مشاوران
رقابتهاي حزب دموكرات،  تحوالت در

بر اين باورند كه اكنون انتقاد از اوباما 
موثر براي تغيير جايگاه  ديگر گزينه اي

وي به شمار نمي رود و ادامه انتقاد از 
 احتماال زيانهاي بلندمدتي را براي وي

 .كلينتون در بر خواهد داشت
حضور خود در   ادامهكلينتون با تاكيد بر

مبارزات انتخاباتي، اين تالشها را 
موجب تقويت جايگاه كلي حزب 

در رقابت در برابر حزب  دموكرات
نمايندگان  .جمهوريخواه توصيف كرد

 شخصيت از حزب 800ارشد تقريبا 
كنوانسيون ملي  دمكرات هستند كه در

خر اگوست با هدف تعيين آ كه در آن
 بات رياستنامزد اين حزب در انتخا

جمهوري آمريكا برگزار مي شود، به 
نامزدي كه به نظرشان بهتر است راي 

اين نمايندگان احتماال  راي. خواهند داد
سرنوشت ساز خواهد بود زيرا به نظر 

 ،داوطلب يعني نمي رسد هيچيك از دو
  بتواند در جريانكلينتون و اوباما

انتخابات مقدماتي حد نصاب حمايت 

را براي قطعي شدن نماينده  2025
ه نامزدي خود از سوي حزب دمكرات، ب

 .وردآدست 
نماينده و 1850تاكنون حمايت  اوباما

 نماينده را 1698كلينتون نيز حمايت 
هركدام در پي آن  ورده وآبدست 
نماينده  250  كه پشتيبانيهستند 

نها آارشدي را كه هنوز از هيچيك از 
 . كسب كنندحمايت نكرده اند، اعالم
آخرين تالشها براي اين ما در ااما اوب

 20 نظر بيش از هدف، موفق شد
 را  دموكرات حزب ديگرنماينده ارشد

 جلب كند در حالي كه كلينتون  تنها
 .كند  دو راي را كسبتوانست

در همين حال اظهاراتي كه كلينتون در 
آمريكايي به زبان  گفتگو با يك روزنامه

ورد، باعث ايجاد نگراني حزب آ
 اين اظهارات مي. دموكرات شده است

تواند در دراز مدت هزينه زيادي در بر 
 كلينتون در گفتگو با .داشته باشد

 : گفت"اس اي تودييو "روزنامه 
 اسوشيتد پرس به خوبي نشان مقاله"

 يهاي سختيآمريكا مي دهد حمايت
يهاي سفيد پوست از يكوش، آمريكا

نشان  باره كاهش يافته است واوباما دو
ايالت  مي دهد سفيد پوستان در هر دو

كه حتي تحصيالت دانشگاهي شان را 
اند به خوبي از من حمايت  تمام نكرده

  ."مي كنند
برخي از اعضاي حزب دموكرات 

كلينتون را بدون توجيه و  اظهارات
اكنون نگرانيهايي وجود .نابجا خواندند

 كلينتون تا دارد مبني بر اينكه مبادا
برگزاري اخرين انتخابات اوليه در  زمان

ايالتها، به گونه اي پا روي دم اوباما 
بگذارد كه لطمه وارده، تا زمان 
برگزاري انتخابات عمومي باقي 

حالي كه كلينتون  تمام  در.بماند
حمالت خود را معطوف اوباما كرده 

خود را تقريبا به   اكنون توجهوياست، 
اوباما  .رده استمك كين معطوف ك

حزب   در كسب حمايت رهبرانينكا
دموكرات كه تصميم گيرنده احتمالي 
درباره نامزد نهايي اين حزب هستند، از 

سناتور  .پيشي گرفته است كلينتون
جان ادواردز كه اوايل امسال از اين 

: رفت، در مصاحبه اي گفت رقابتها كنار
 در جلب حمايت او. او پيروز مي شود"

پيشتاز است،  ان حزب دموكراتنمايندگ
 عمومي پيشتاز است، يراآاو در جلب 

 او موفق شده است وجوه انتخاباتي

وري كند و من فكر مي آبيشتري جمع 
كنم اين عوامل به سمت شكل دهي به 

چندان دور پيش مي  ينده اي نهآ
 ".روند

اوباما در مبارزات انتخاباتي اش در 
ن را به سناتور جا اورگان توجه خود

 نامزد  حزب جمهوريخواه ،مك كين
از  معطوف كرده است و تنها زماني

كلينتون ياد مي كند كه راي دهندگان 
اوباما از . درباره وي سوال مي كنند

مك كين براي كاهش  طرحهاي
مالياتها و سياست او در خصوص عراق 

سناتور مك ": وي گفت. انتقاد كرد

كين براي رياست جمهوري تالش مي 
 اشتباهات سياسي جرج بوش راكند تا 

دوبرابر كند اما من براي تغيير اين 
مك كين به  .اشتباهات مبارزه مي كنم

زمايش شده و رويكردهاي آ سياستهاي
شكست خورده واشنگتن ادامه خواهد 

 ،مردم آمريكا من به نمايندگي از. داد
به سوق دادن كشور به سمت و سويي 

 ".تازه خواهم پرداخت
پيشنهاد مك كين در   ازن همچنياوباما

خصوص كاهش ماليات بنزين انتقاد 
اين خصوص به موضع  كرد اما در

. كلينتون هيچ اشاره اي نكرد مشابه
اين موضع گيري تغييري عمده با 

اينديانا و  موضع هفته گذشته وي در
ن به آكاروليناي شمالي دارد كه در 

 شدت از ديدگاه كلينتون درباره كاهش

 .به انتقاد پرداختماليات بنزين 
شور و هيجان ناشي از ظهور اين 

 درصد راي 50ساله، تنها  46سناتور 
  دهندگان دمكرات را فرا گرفته است، 

دهندگان  راي  كساني كه تنها يك سوم
.  دهند نهايي انتخابات را تشكيل مي

هيجان حضور اوباما همچنان احساس 
هايي از  شود اما فقط در بخش مي 

بيشتر از آنكه آراي  مااوبا. جامعه
ها را به سوي خود جلب كند، يآمريكاي

 .است را برانگيخته حسن نيت آنها
 

نابرابري نژادي، يك محور 

 انتخابات آمريكا
 از ابتداي ه است كوشيد"براك اوباما"

 براي رياست جمهوري، نامزدياعالم 
تمام كوشش . خود را آمريكايي بخواند

 نژادي  كه موضوعه استاو بر اين بود
اوباما . اهميت زيادي پيدا نكند

 خود را كانديداي همه مردم واهدخ مي
آمريكا معرفي كند، نه يك گروه و نژاد 

 مذهب ت و رنگ پوس،ويژه، ولي نام
هاي اول مشكل  پدرش، از همان روز

 محافظه ابتدا در مجامع. آفرين شد
ي و ي هاي راديو  مانند برنامهكاران

 و ، وي ن گروهتلويزيوني مربوط به اي
 براي رياست جمهوري  اشمشروعيت

 ها  مورد سوال قرار گرفت و اين زمزمه
تا باالخره . به مجامع ديگر نيز نفوذ كرد

با علني شدن بخشي از سخنان كشيش 
 به آن تعلق دارد، "اوباما"ي كه يكليسا

ل نژادي بار ديگر در سطح وسيعي يمسا
 .مطرح شد

 او را  دانست كشيشي كه  مي"اوباما"
 كليسا و خدا نزديك كرده، خطبه هب

عقدش را خوانده و دو فرزندش را 
 براي او د توان غسل تعميد داده بود، مي

 . دخطرناك باش
 از بازماندگان جنبش ، "جرماي رايت"

 كه ن استحقوق مساوي براي سياها
 نه تنها پيروان ش هاي سالها در خطابه

خود را دعوت به خدا، دين، اميد و 
  و نابرابري از ، بلكهاستش كرده بخش

 15بقيه در صفحه 
 

 قدماتي آمريكاانتخابات م
 گردآوري و نگارش، اسد طاهري
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نابرابري نژادي، يك محور 

 انتخابات آمريكا
 14بقيه از صفحه 

رنج و درد سياهان سخن گفته و در 
ل مهم سياسي، يسخنانش به مسا

مخالفان اوباما .  مي پردازداجتماعي
 با دست يافتن به چند نمونه از دتوانستن

 آميز  سخنان تند و به نظر برخي توهين
 موجي از خشم، عدم اطمينان و ،رايت

. وجود آورنده  ب رديد در مورد اوبامات
ه  كه ب"رايت"چند نمونه از سخنان 

طور وسيع در اينترنت و سپس در 
 به ، ارتباط جمعي پخش شد ليوسا

ي ي رسد احساسات ضد آمريكا نظر مي
 .كند را تبليغ مي

 بعد از "رايت"از جمله سخنان معروف 
ما ":  گويد سپتامبر است كه مي11

اران كرديم، ناكازاكي را هيروشيما را بمب
بمباران كرديم، ما تعداد بسيار زيادتري 
از آنهايي را كه در نيويورك كشته 

ما از تروريسم . شدند، بمباران كرديم
دولتي عليه فلسطينيها و سياهان 
آفريقاي جنوبي پشتيباني كرديم و حاال 

 ايم زيرا آنچه كه در خارج از  بر آشفته
 مان آمده  ر خانه به د،اينجا انجام داديم

 ".است
 ستم  در مورد"رايت" ،2003در سال 

دولت به آنها ":  سياهان گفتبر
دهد،  مواد مخدر مي ) سياهان(

  سازد و آنوقت مي هاي بزرگتر مي ن زندا
خواهد ما بخوانيم خداوند به آمريكا 

 خداوند آمريكا را ! نه،بركت بدهد، نه
اين چيزي است كه در . لعنت كند
مده براي كشتن انسانهاي انجيل آ

 ".بيگناه
 در "اوباما"در مورد وي همچنين 

داند معني  براك مي ": دسامبر گفت
 داند زندگي  او مي. سياه بودن چيست

در يك كشور و فرهنگي كه توسط 
 شود  سفيد پوستان ثروتمند كنترل مي

 هرگز اين را نمي "هيالري". يعني چه
كاكا " هرگز يك "هيالري". داند 

 ".ناميده نشده است) نيگر ("اهسي
 اي از  جنجالي كه با پخش گزيده

وجود آمد، باوجودي ه  ب"رايت"سخنان 
 هم اكنون بازنشسته است، ويكه 

اوباما را مجبور كرد با قاطعيت اعالم 
كند كه با اين نوع سخنان و نظرات تند 

با .  مخالف است"رايت"و غيرمنطقي 
باما ادامه جنجال و انتقاد كه چرا او

ا پيش اين كليسا را ترك نكرد، لهاسا
ه ي سخنراني مفصلي ارا"اوباما"باالخره 

يك "سخنراني اوباما تحت عنوان  .داد
 نزديك به ، در فيالدلفيا"وحدت كامل

در اين . تاالر استقالل برگزار شد
جاي اين كه از خود ه سخنراني، اوباما ب

به مناسبت دوستي و نزديكي با كشيش 
ع كند، موضوع اصلي  دفا"رايت"

صحبتش را در زمينه نژاد و نژاد پرستي 
اوباما در مورد  .در آمريكا انتخاب كرد

 :كليسايي كه به آن تعلق دارد گفت
 رحمي، شعور  اين كليسا مهرباني و بي"

بسيار و ناداني تكان دهنده، مبارزات و 
ها، عشق و تلخي و تعصبات  موفقيت

 در ي سياه بودن مجموع تجربهدر كه 
اين شايد . آمريكا است را در خود دارد

 "رايت" ي مرا با كشيش  بتواند رابطه
  اوبا همه نواقصي كه. توضيح دهد

دارد، مانند يكي از افراد خانواده من 
. تر كرد او ايمان مرا محكم . بوده است
 را طرد "رايت" توانم كشيش  من نمي

 توانم جامعه   همانطور كه نمي، كنم
 توانم  ميه ن. ا رها كنمسياهپوست ر

 و نه از خود برانم را "رايت"كشيش 
مادر سفيد پوست خود را، زني كه مرا 
بزرگ كرد، بارها از خود گذشتگي نشان 
داد، زني كه مرا بيش از هر چيزي در 

 با اين وجوداين دنيا دوست داشت ولي 
بار اعتراف كرد كه از مردان  يك

   گذرند مي سياهي كه از كنارش مي
بار نظرات  بيش از يك. ترسد

 ي او احساس حقارت در  نژادپرستانه
اين افراد، بخشي از . وجود آورده من ب

من هستند و آنها بخشي از آمريكا، 
كشوري كه من به آن عشق مي 

 ".ورزم 
 در مورد جنجالي كه بوجود "اوباما"

 توانيم سخنان  ما مي": آمده گفت
 لهاي را در تمام كانا"رايت"كشيش 

تلويزيوني هر روز تكرار كنيم و از حاال 
تا زمان انتخابات در مورد آن صحبت 

  ال در اين مبارزهوكنيم و آن را تنها س
ي انتخاباتي قرار دهيم كه آيا مردم 

 كنند من از سخنان  آمريكا فكر مي
  كنم  پشتيباني مي"رايت"آميز  توهين 

توانيم گمان ببريم كه در  مي . يا نه
عمومي همه مردان سفيد انتخابات 

 "جان مك كين"پوست به سوي 
خواهند رفت، صرف نظر از اين كه چه 

ما .  هايي داشته باشد سياست و برنامه
 توانيم چنين كنيم، ولي اگر اين كار  مي

گويم كه  را ادامه دهيم من به شما مي 
در انتخابات بعدي ما همچنان در مورد 

 صحبت خواهيم كرد و انحرافيل يمسا
اين يك . هيچ چيز تغييري نخواهد كرد

يا در اين لحظه، در اين . انتخاب است
يم و يتوانيم گرد هم آ انتخابات ما مي 

 تواند  آمريكا مي. "اين بار نه"يم يبگو
اين اصالت واقعي اين ملت . تغيير كند

آنچه كه تا كنون به آن دست . است
  دهد و اميد بي  ايم به ما اجازه مي  يافته
توانيم و بايد  نه براي آنچه كه مي باكا

 ".در آينده به دست آوريم
 در مورد نژاد و "اوباما"سخنان 

نژادپرستي در آمريكا با استقبال بسياري 
روشنفكران، استادان دانشگاه . روبرو شد

 هاي  و مفسراني كه كمتر در رسانه
گروهي آزادانه در اين مورد صحبت و 

 اين كردند، فرصت يافتند تا بحث مي
له بسيار مهم و پيچيده را با امس

 . شفافيت بيشتري مطرح كنند
 يكي از مفسران "اِليس كاس"

 "نيوزويك" اي در  سياهپوست در مقاله
به خشم سياهان و زخمهايي كه هنوز 
  از زمان بردگي وجود دارد، اشاره مي

كند و بردگي را گناه بزرگ آمريكا مي 

 اوباما": نوشت "اليس كاس". نامد 
بسيار كوشيد روي موضوعاتي مانند 
بيمه بهداشتي، اقتصاد و خروج از عراق 

 باالخره بر  اوتكيه كند ولي رنگ پوست
جالب است . موضوعات ديگر غلبه كرد

 عنوان  كه در آمريكا اوباما همواره به
يك مرد سياهپوست كه مادرش سفيد 

ك مرد عنوان يه است تعريف شده، نه ب
  .سفيد با پدر سياهپوست

اوباما در سخنان خود اشاره به خشم 
 "رايت"شرايطي كه ؛ سياهپوستان كرد

.  گويد هر روز با آن سر و كار دارد مي
اين درست همان چيزي است كه 

 باور ، شناسم  سياهاني كه من ميبيشتر
، سياهان "رايت"ولي بر عكس . دارند

زيرا با آيند  ديگر به نظر عصباني نمي 
خشم، ما سياهان نخواهيم توانست چه 
از نظر احساسي، چه شرايط ديگر، به 

چيزي كه براي ما . زندگي ادامه دهيم
شفافيت كامل دارد به نظر سفيد 

.  آيد پوستان زننده و نامعقول مي
عجيب اين است كه ما در جامعه و 

كنيم كه افراد  فرهنگي زندگي مي 
 و "راش ليمبا"دست راستي مانند 

   پولهاي هنگفتي مي"دان ايموس"
 هاي راديويي خود  گيرند كه در برنامه

ولي البته خشم سفيد . خشمگين باشند
 آيد  نظر قابل قبول ميه طور كلي به ب

نهايتي  و آمريكاييها تقريبا ظرفيت بي 
اين . براي بخشش اين خشم دارند

شخصيتهاي دست راستي بارها نظرات 
ده و به سياهان نژادپرستانه ابراز كر

 اند ولي   توهين كرده"اوباما"حتي به 
سر و صداي زيادي نشده و خشم سفيد 
پوستان در لباس روشنفكري توجيه 

در حالي كه به خشم . شده است
سياهان هرگز رنگ روشنفكري داده 

 به اين ترتيب در مجامع  و شود نمي
. عمومي جايي براي ابراز آن نيست

مارتين لوتر " يمهم است كه بدانيم حت
 كه طرفدار صلح و مبارزات "كينگ

صلح آميز بود، بيشتر اوقات خشمگين 
 ".بود

در تاريخ سياسي آمريكا چندين 
سخنراني بسيار مهم وجود دارد كه 
. مسير اين جامعه را تغيير داده است

 كه در "مارتين لوتر كينگ"مانند 
انگيز و ابــدي خود  سخنراني هيجان

 روياي حقوق ،"ارم دروياييمن "بنام 
مساوي سياهان را به واقعيت تبديل 

 .كرد
 يكي از نويسندگان معاصر ،"تيم راتن"

 "لوس آنجلس تايمز"اي در  در مقاله
 را با سخنراني "اوباما"سخنراني اخير 

   كند و مي  مقايسه مي"ابراهام لينكن"
 ژوييه،سال پيش در ماه 150": نويسد

 "نويايلي"يك وكيل باريك اندام از 
كه به تازگي وارد سياست شده بود، 
سخناني ايراد كرد كه نمونه گفتمان در 

ل نژادي را در آمريكاي آن يمورد مسا
آبراهام "اين وكيل . روز تغيير داد

 بود كه با سخنرانيش تحت "لينكلن
 "ي شكاف برداشته خانه"عنوان 

 حزب جمهوريخواه را براي نامزدي

و در اگرچه ا. سناي آمريكا پذيرفت
انتخابات برنده نشد، ولي اين سخنراني 
بحث در مورد بردگي را تغيير داد و دو 

 . به كاخ سفيد رفت"لينكلن"سال بعد 
در مورد 1960 در سال "جان كندي"

ه ي سخنراني ارا يككاتوليك بودن خود
داد كه موضوع مذهب و سياست را 
. براي هميشه در اين كشور تغيير داد

 يك وكيل ،"بامااو"سخنراني سناتور 
 نمونه ،"ايلينوي"باريك اندام از 

 هايي بود كه  ديگري از چنان خطابه
  در"كندي" ونهمچ. ماندني است

 بايست موضوع  مي كه 1960 سال
 به گونه اي كاتوليك بودن خود را 

بايست به   نيز مي "اوباما"مطرح كند، 
سوال نژادي در اين مبارزات انتخاباتي 

 .  بپردازد
مهم و اساسي در مورد سخنان او نكته 

 سياه و ياين بود كه از آمريكاييها
سفيد خواست كه كمبودهاي يكديگر را 

ل يويژه در مورد نظراتشان در مساه ب
در "  : گفت"اوباما". نژادي بپذيرند

 چنين پذيرشي نهال يك وحدت كامل
تر كاشته شده و اين كشور بزرگ با 

 ".جلو خواهد رفته عيوب ويژه اش ب
به قانون  خود در ابتداي سخنرانياوباما 

 كه اگر چه  اشاره كرداساسي آمريكا
  موضوع ،"گناه بزرگ" ي  مانند ايده

بردگي در اين قانون وجود دارد ولي 
  بر اساس همين قانون، وعدههمزمان 

  ي آزادي، عدالت و وحدتي كه مي
تر شود به  تواند و بايد طي زمان كامل

ريشه مذهبي . ملت داده شده است
 كه موجب سقوط آدم و "گناه بزرگ"

رانده شدنش از بهشت گرديد، نشان 
. ي طبيعت غير كامل بشر است دهنده

 به خود و ،اوباما با استفاده از اين نظريه
ش  اميراث نژادي و فرهنگي مخلوط

فرزند يك مرد سياهپوست . اشاره كرد
مهاجر از آفريقا با مادر سفيد پوست كه 

بزرگ سفيد پوستش بزرگ توسط مادر 
دهد كه به  اوباما اين پيام را مي . شد

جهت موقعيت ويژه اش هم سياهان و 
 اونظر .  فهمد هم سفيد پوستان را مي

اين است كه خشم سياهان موجب 
نگراني سفيد پوستان و بيزاري آنها 

ي رنج سياهان  است كه در نتيجه مايه
 .شود مي

ي نظر بسياري براه سخنان اوباما ب
نخستين بار موضوعي را كه در خفا 

 عنوانه باعث تنش در اين جامعه بود، ب
 يك كانديداي رياست جمهوري ديدگاه

اختالف بين سياه و . آشكارا باز كرد
سفيد و ظلم تاريخي سفيد پوستان عليه 

 اي است  ل عمدهيسياه پوستان از مسا
كه هنوز در اين جامعه حل نشده و 

نحوي ه  بزخم عميقي است كه بايد
 .التيام يابد

ه  اوباما بار ديگر اين فرصت را بنامزدي
وجود آورده است كه آمريكا به ارزيابي 

 و تبعيضات تاريخي  خود جامعه گذشته
 .عليه سياهان بپردازد

 



 16صفحه       زنان   1387خرداد  اول – 275نبرد خلق شماره  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رهاييرزنان در مسي

 
 آناهيتا.الف

 

 مبارزه زنان عليه نابرابري: كويت
 2008 مي 15رويتر،

زنان كويتي چه با پوشش اسالمي و 
چه پوشش غربي جهت ورود به مجلس 
در انتخابات آتي مبارزه سختي را شروع 

 2006آنها در انتخابات سال . كردند
شكست خوردند و اكنون مجددا با 

 در جلب راي دهندگان مبارزه اي دشوار
در كشوري پيرو سنت قديم و مردساالر 

روال دشتي، يكي از . روبرو هستند
بيست و هفت خانمي كه در مقابل 
دويست و چهل و شش مرد براي 
نمايندگي مجلس نامزد انتخابات شده 
است ابراز مي كند كه اين يك مبارزه 

اما گرايشهاي مثبتي . بسيار دشوار است
راي دهندگان مي ...هم وجود دارد

مردان سالها قدرت را در دست : گويند
. داشتند، چرا اينبار به زنان راي ندهيم؟

او كه اقتصاد دان و تحصيلكرده غرب 
است در انتخابات سابق بيشترين راي 
را در ميان نامزدهاي انتخاباتي زن 

 . دريافت كرد
مجلس ملي كويت كه پنجاه عضو دارد 

به  تصويب  قانوني را 2005در سال 
رساند كه بر اساس آن زنان كويتي حق 
انتخاب و انتخاب شدن را از زمان 

، دريافت 1962تشكيل مجلس در سال 
بعد از تصويب اين قانون دو زن . كردند

اما هنوز هيچ . به مقام وزارت رسيدند
زني در كويت به مثابه كشوري كه 
هنوز افراد زيادي بر اين باورند كه 

نه است، موفق به ورود جايگاه زن در خا
سال گذشته . به مجلس نشده است

يكي از اين دو وزير زن، وزير بهداشت 
به دليل فشار نمايندگان در جريان آتش 

اما . سوزي يك بيمارستان استفا داد
وزير آموزش در ماه ژانويه امسال راي 

وي به . اعتماد را از مجلس كسب كرد
عنوان يك وزير زن از سوي نمايندگان 

ذهبي به دليل عدم پوشاندن موهايش م
در زمان مراسم قسم خوردن مورد 

 . اعتراض شديد قرار گرفت
زنان در كويت تقريبا پنجاه و پنج درصد 
راي دهندگان قانوني را تشكيل مي 

زيرا  قانون مانع راي افرادي كه . دهند
در ارتش خدمت مي كنند مي شود و 

يك فعال . اين مساله به نفع زنان است
يعه حقوق زنان كه از نامزدهاي زن ش

ليبرال حمايت مي كند مي گويد كه 
ورود زنان به مجلس مساله اي 

بسياري از زنان به دليل . ضروريست
جامعه مردساالر توسط  پدران و 
همسران خود در رابطه با انتخابات 

از ديگر سو زناني . راهنمايي مي شوند
كه كانديد شده اند با مقابله اتحاد 

وزير . انان و قبيله ها روبرو هستندمسلم
نفت در مصاحبه اي با رويتر عنوان كرد 
كه شانس زنان اينبار بيشتر از قبل 
است، اما شك دارم كه آنان بتوانند وارد 

با توجه به اتحاد فرقه . مجلس بشوند
هاي مذهبي و طوايفي كه مايلند يك 
مرد آنان را در مجلس نمايندگي كند 

. مشكلتر مي شودمساله براي زنان 

برخي پيشنهاد داده اند كه يك سهم 
براي زنان در مجلس در نظر گرفته 
شود، اين مساله در بيشتر كشورهاي 

اما زنان  با اين به . عربي وجود دارد
اصطالح تبعيض مثبت شديدا مخالفت 
كرده و ابراز داشتند كه ترجيح مي دهند 
بر اساس شايستگي و صالحيت در 

 شوند تا اينكه سهمي انتخابات پيروز
براي آنان در نظر گرفته شود، حتي اگر 

 . اين مساله سالها به طول انجامد
قابل توجه است كه بر اساس گزارش 
اسوشيتدپرس در اين انتخابات هم هيچ 
زني قادر نشد مقام نمايندگي مجلس را 

 . كسب كند
 

رشد فزاينده ميزان زنان : عراق
 بيوه در كشور نگران كننده است

 2008يو اس اي تو دي،نه مي 
خشونت در عراق روزانه زنان بيوه 
بيشتري را خلق مي كند و بسياري از 
نمايندگان مجلس و مدافعان حقوق 
زنان در رابطه با پيدايش يك طبقه 
فقير متشكل از مادران تنها كه توان 
آموزش و پرورش نسل بعدي عراق را 

آنها مي گويند . ندارند، اخطار داده اند
وضعيت بعد از حمله به اين كشور و 
تعيين قانون اساسي جديد بسيار بدتر 

اصل چهل و يك قانون . شده است
اساسي بعد از اشغال اين كشور به قبيله 
ها و فرقه هاي مختلف اجازه مي دهد 
كه بر اساس اصول خود در مورد 
مسايل خصوصي مثل ازدواج، طالق، 
. ارث و حضانت كودك تصميم بگيرند

ينده سكوالر مجلس مي گويد اصل نما
دستورالعملي چهل و يك قانون اساسي 

اگر مجلس اين . استبراي فاجعه 
قانون را تكميل كند، تسليم شدن به 
قانون شريعت به معناي از بين رفتن 

 است كه به زنان 1959قانون سال 
عراقي آنچنان حقوقي داد كه نمونه اش 
در هيچ كشور عربي ديگر وجود 

ناتان برون، مدير موسسه . نداشت
تحقيقات خاورميانه در دانشگاه جرج 
واشنگتن مي گويد كه مجلس هنوز 
اصل چهل و يك قانون اساسي را به 

اما دادگاههاي . اجرا در نياورده است
مدني عراق در عمل قوانين فرقه ها را 
در حل و فصل مسايل شخصي در نظر 

 . مي گيرند
 دست كم هفتاد هزار زن عراقي در

خونريزي هاي پس از اشغال كشور از 
هشتاد درصد .  بيوه شده اند2003سال 

از يك و سه ميليون بيوه همسران خود 
را در كشمشها شامل جنگ ايران و 

 و جنگ خليج در 1980عراق در سال 
 و رشد جنگ و ستيزهاي 1991سال 

يك بخش از . فرقه اي از دست داده اند
ار نفر فقيرترين، تقريبا هشتاد و شش هز

بين سي و پنج تا صد دالر در ماه از 
بسياري از اين . دولت دريافت مي كنند

افراد بيش از اين به حمايت احتياج 
دارند؛ زيرا كارفرمايان زنان را استخدام 

 موسسه هايي 2006از سال . نمي كنند
براي آموزش زنان در كارادا تشكيل شد 
كه به آنان دوختن، پرستاري، كامپيوتر 

بسياري از . يريت تجاري مي آموزدو مد
. اين طريق به كار گمارده شده اند

فارهانا علي، مشاور سابق آمريكا در 
رابطه با تروريسم عنوان مي كند كه 

زماني كه . عراق كشور زنان بيوه است
زنان به تنهاي مسووليت خانواده را به 

دوش مي گيرند به راحتي نيز تحت 
بور به بسياري مج. استثمار مي شوند

 .گدايي و يا تن فروشي مي شوند
افراط گرايان بسياري از اين زنان را 
مورد آزار و اذيت و يا به قتل مي 
رسانند طوري كه هفته گذشته سه تن 
فروش در ماسول به قتل رسيدند اما 
بيوه هاي عراقي راه ديگري فراسوي 

زماني كه پسر پانزده ساله . خود ندارند
ه پيش ربوده شد، حوريه عمار هشت ما

او مجبور گرديد با دوختن مالفه در 
مركز بيوگان از سه دختر دانشجوي 

 .خود حمايت كند
 

اضطراب اقتصادي زنان : آمريكا
را بيشتر تحت تاثير خود قرار 

 مي دهد
  2008 مي 9رويتر، 

ركود اقتصادي در آمريكا باعث 
. نگرانيهاي مالي نامحدودي شده است

ان پرداخت اما زنان بيشتر نگر
صورتحسابها، از دست دادن شغل، از 
پس مخارج كودكان برآمدن و پس 
. انداز كردن براي بازنشستگي هستند

تحقيقات نشان مي دهد كه اقتصاد 
آمريكا در مدت شش ماه همراه با 
انقباض بازار كار، باال رفتن قيمت 
انرژي و فرسايش مارپيچي اطمينان 

 بر. مصرف كننده،ركود داشته است
اساس تحقيقات بنياد راك فيلر و 
تحقيقات موسسه اسناد زنان، زنان 
. بيشتر از مردان نگرانيهاي مالي دارند

اين تحقيقات نشان مي دهد كه  از هر 
ده زن سه زن در مقايسه با دو مرد از 
هر ده مرد نگران وضعيت اقتصادي 

دو سوم از زنان در هراسند كه . هستند
نشستگي پس به اندازه كافي براي باز

انداز نمي كنند، اما فقط نيمي از مردان 
كار، موقعيت . چنين نگراني دارند

زناشويي و يا تحصيالت هيچ حفاظتي 
در برابر اضطرابهاي اقتصادي براي 
زنان در مقايسه با مردان نمي آفريند 
كه البته اين مساله بيشتر در ميان زنان 

چهل و هشت . رنگين پوست رواج دارد
 آمريكايي و  چهل و –يقايي درصد آفر

دو  درصد زنان نژاد اسپانيايي و تنها 
بيست و شش درصد از زنان سفيد 

خصوصا . پوست نگرانيهاي مالي دارند
مادران تنها ميزان بااليي از زنان نگران 
وضعيت مالي را به خود اختصاص مي 

يكي . آنها دوبرابر گرفتاري دارند. دهند
ي اينكه به درآمد پايين آنهاست و ديگر

عنوان تنها والدين فرزند مسلما 
. اضطرابهاي بيشتري خواهند داشت

پنجاه درصد مادران تنها نسبت به 
پدران به دليل وضعيت بد اقتصادي 
قادر به تهيه نيازهاي كودكان خود 

عالوه بر اين آنها بيشتر از . نبوده اند
پدران تنها و يا خانواده هاي بدون 

دادن شغل فرزند در خطر از دست 
بر پايه اين تحقيقات حتي زنان . هستند

متعلق به خانوادههاي مرفه نگران 
دوران سالمندي خود به دليل كاهش 

درآمد زنان . مزاياي بازنشستگي هستند
زماني كه كار مي كنند كمتر از مردان 
است و از سوي ديگر به دليل نقش 
نگهداري از فرزندان زمان بيشتري را 

ار در مقايسه با مردان خارج از نيروي ك
سپري مي كنند كه اين مساله در 
نهايت حقوق بازنشستگي آنان را 

از آنجا كه زنان در . كاهش مي دهد

مقايسه با مردان بيشتر براي راي دادن 
در انتخابات شركت مي كنند عنوان 
پيشنهادات از سوي نامزدهاي انتخاباتي 
جهت اصالح وضعيت اقتصادي و رفع 

نان بسيار حياتي عنوان شده نگرانيهاي آ
 . است

 
بحران مواد غذايي در آسيا : آسيا

بيشتر زنان را تحت تاثير قرار 
 مي دهد
 2008 مي 7وان ورلد، 

فعاالن و مدافعان حقوق زنان از سراسر 
منطقه اعالن مي دارند كه عالوه بر 
بارهاي سنگيني كه بر دوش زنان 
آسيايي است، آنها مي بايست سنگيني 

 به هاي باالي مواد غذايي را نيزبار ب
كميته براي زنان قاره . دوش بگيرند

آسيا كه به عنوان يك تشكل غير 
دولتي جهت افزايش دستمزد زنان 
كارگر در بخشهاي رسمي و غير رسمي 
فعاليت مي كند در بخشي از بيانيه اي 
كه صادر كرده عنوان مي كند كه  زنان 

قيمت كارگر آسيا با توجه به باال رفتن 
برنج، نفت، مواد سوختي و ديگر اجناس 
اساسي بيش از همه مورد ضربه قرار 

زناني كه مواد غذايي، . گرفته اند
پناهگاهها و پوشاك جامعه را توليد مي 

مبارزه . كنند خود در فقر بسر مي بردند
براي باال بردن دستمزد كارگران زن در 

 از سوي تشكلهاي زنان 2008سال 
يايي از جمله چهارده كشور آس

بنگالدش، كامبوجيا، اندونزي، نپال، 
. سري النكا و تايلند پشتيباني مي شود

بر اساس بيانيه صادر شده زنان 
همچنين به دليل بحران مواد غذايي 
مجبور به جستجو براي كار دوم در 
بخشهاي غيررسمي شده اند كه در 
اينصورت معموال از طرف كارفرما 

 ي طوالني مي مجبور به كار در ساعتها
 

بسياري مجبور به خياطي و يا . گردند
بسته بندي در خانه هاي خود مي 
شوند، برخي از آنها داراي سه شغل 

 . هستند
يكي از داليل اين امر دستمزد بسيار 

بسياري از . پايين زنان كارگر مي باشد
كشورهاي آسيايي يك حداقل دستمزد 
پايه اي ندارند و حتي در كشورهايي كه 

اقل دستمزد وجود دارد اين دستمزد حد
بر اساس . با رشد تورم باال نمي رود

گزارش سازمان جهاني كار، زنان سي و 
 730هشت و هفت دهم درصد برابر با 

ميليون از كل نيروي كار  كشورهاي 
كنار اقيانوس آرام را كه در حال حاضر 
يك و نه دهم ميليون نفر هستند را 

 به شصت اما نزديك. تشكيل مي دهند
و پنج درصد از زنان كارگر از يك 
درآمد و مزاياي كافي جهت رفع 
. نيازهاي اوليه خود برخوردار نيستند

كارگران زني كه در بخشهاي 
غيررسمي، در خانه ها مواد اوليه براي 
فروش تهيه مي كنند و يا ميليونها زني 
كه در شهرهاي بزرگ و كوچك به 
دستفروشي مشغول هستند مورد 

 .ثمار شديدنداست
زنان آسياي جنوبي هشتاد و دو درصد، 
و بيشترين استثمار شدگان در قاره آسيا 

زنان دستفروش و .  به شمار مي روند
آناني كه در بخشهاي پوشاك مشغول 

 بكار هستند به دليل عدم دارا بودن از 
 19بقيه در صفحه 
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 رويدادهاي هنري ماه 
 

 ليال جديدي
 :سخن روز

 براي درك قلب و مغز يك انسان به -
دستاوردهاي گذشته او نبايد توجه كرد 
بلكه، بايد ديد اكنون چه اهدافي را 

-1883(خليل جبران . (دنبال مي كند
 ) هنرمند و شاعر لبناني–) 1931

 دست به كارهاي غيرممكن بزن تا -
 كه مي كني باال بتواني كيفيت كاري را

 ببري
 –) 1989 -1908( بت ديويس (

 )هنرپيشه آمريكايي
 

 كتاب
 

 تقدير از بهرام بيضائي
، برگزار كننده "شهر كتاب گلچين"

، به "روزي روزگاري"مراسم جايزه 
 معرفي برگزيدگان و تجليل از جمال
. ميرصادقي و بهرام بيضايي، اقدام كرد

 "اپراي شناور"ي  جان بارت، نويسنده
او از پيروي . نيز به اين مراسم پيام داد

رايت ابراز  كپي نكردن ايران از قانون
تاسف خودم را از ": تاسف كرد و گفت
ي مؤلف  بدون اجازه انتشار هرگونه اثر

دارم و مصرانه خواستارم تا  ابراز مي
ي  امضاي معاهده دولت ايران نيز با

جهاني سازمان حقوق نويسندگان، با 
 ".ا همراه شودديگر كشوره

از ناشران ايراني خواست پيش از  او
رايت، از  نشر هر اثر مشمول كپي

 .اجازه بگيرند صاحب اثر
جمال مير صادقي، داستان نويس نيز 
به خاطر داستانهايش و بويژه برگزاري 
كالسهاي داستان نويسي مورد تجليل 

 .قرار گرفت
روزي "ي  بخش ديگر دومين جايزه

 از بهرام بيضايي  به تجليل"روزگاري
 اين كارگردان تئاتر و .اختصاص داشت

: نويس در سخناني گفت نامه نمايش
نويسي به عنوان  سالها پيش نمايشنامه"

آمد و  نمي هنر و ادبيات به حساب
 بخشي از  شد اما امروز پذيرفته نمي

 ".ادبيات شده است
هنگام سخنراني بيضايي برق سالن 

خاموشي ي مراسم در  قطع شد و ادامه
: شد، كه اين هنرمند تئاتر گفت برگزار
در طول سالها سهم تئاتر هميشه "

توان  است؛ حاال هم نمي تاريكي بوده
 ".تري را داشت انتظار سهم بيش

محمد رحمانيان، ديگر تئاتري حاضر در 
آن آمده  برنامه، متني را خواند كه در

آقاي بيضايي عزيز، تقدير از شما ": بود
از خورشيد  هد؛ مثل تقديرخوا دليل نمي

درختان . و ماه، يا تقدير از جنگل و دريا
همين كه به . نيازي به تقدير ندارند

شان ننشيند،  قامتي تبر بر تن جرم راست 
به سرو چه . ترين تقدير است بزرگ
اش را  توان داد كه آزادگي اي مي هديه

 "داند؟ اش مي مرهون تهيدستي

هديه كتاب دولت شيلي به 
 اده هاي كم در آمدخانو

به دستور رييس جمهور شيلي، ميشل 
باچلت، دولت اين كشور با خريد يك 

جلد كتاب، بسته   هزار266ميليون و 
هاي رايگان كتاب را به خانواده هاي 

 هدف دولت .كم درآمد اهدا مي كند
عالوه بر كمك مالي به  اين كشور

اقشار كم درآمد، ترويج كتابخواني در 
هاي طبقات فرودست  ميان خانواده

 .است
اين عمل دولت با استقبال خوب 
خانواده ها روبرو شده است، به طوري 

معتقدند از زمان دريافت اين  كه آنان
 كه كتابهاي گران قيمت و -بسته ها 

 كودكان و -بين آنهاست  ارزشمندي در
حتي خود والدين بيشتر به كتاب 

 .خواندن روي آورده اند
 

 " سفيد جلد"نشر كتابهاي 
نشر زير زميني از فرآورده هاي 
حكومتهاي سلطه جويي است كه 
آزادي قلم و بيان را به داليل سياسي يا 

 . ايديولوژيك از مردم سلب مي كنند
جلد "نشر زيرزميني كه در ايران به 

امروزه كسب و   معروف است،"سفيد
كاري پررونق در بازار چاپ و نشر در 

 تهراني "دجلدسفي"ناشران . تهران دارد
سروكاري با نويسنده يا مولف اثر 

توليدكنندگان كااليي  آنان. ندارند
هستند كه سودسرشاري نصيبشان مي 

چرخه توليد به اين شكل است كه . كند
مسافران خارج كشور كه سفارش خريد 

كتابهاي منتشر شده  يك نسخه از
خارج كشور را از ناشران دارند، كتاب را 

ان به دست ناشر و در تهر فراهم كرده
كتاب در چاپخانه ها در . مي سپارند

ده ها هزار نسخه به  تيراژي گاه تا
 .سراسر شهرستانها ارسال مي شود

  در رقمهاي"جلد سفيد"كتابهاي 
سرسام آور صد و هفتاد هزار نسخه اي 

گفته . در شهرستانها توزيع مي شوند
بوف "مي شود نسخه بدون سانسور 

صد و  ، تا يك، اثر صادق هدايت"كور
پنجاه هزار نسخه به صورت غيرقانوني 
فروش رفته است، اما چاپ كتاب تنها 

مقاالت يا . محدود به اين آثار نيست
پژوهشهاي سياسي و اجتماعي در باره 
اسالم و تاريخ آن محبوب مردم 

 ناخشنود از حاكماني ست كه به نام
اسالم و حكومت اسالمي تسمه از گرده 

چنين پيداست كه . ملت كشيده اند
خواندن اين آثار در پي ناديده  مردم با

 گرفتن قرائت دولتي از اسالم و مقابله با
تلقينات ايديولوژيك رسمي حكومتي 

 .هستند
رواج كتابهاي غيرقانوني همراه با تكثير 

 فيلمها و موسيقي غير رسمي و انتشار
تازه ترين نسخه فيلمها و موسيقيهاي 

 از دوگانگيجهان در ايران، نمادي 
متضاد ميان فرهنگ دولتيان با فرهنگ 
مردمي ست كه خسته از تفسير و امر و 

 .رسمي هستند نهي دولتي و
 

فوايد " و "تنگسير"حذف 

  از نمايشگاه كتاب"خواري گياه
در پنجمين روز از برگزاري نمايشگاه 
بين المللي كتاب تهران، دو كتاب ديگر 
 از صادق هدايت و سه كتاب ديگر از

  .صادق چوبك جمع آوري شد
نوشته هاي " و "فوايد گياه خواري"

كتاب هدايت و  ، عنوان دو"پراكنده
، "روز اول قبر" و "مهواره"، "تنگسير"

نشر "عنوان سه كتاب چوبك از غرفه 
آوري   در نمايشگاه جمع"جامه دران

 .شد
زن عجم خوبه يا تي "همچنين كتاب 

ز ، نوشته فرخنده حاجي زاده ا"ان تي
 . همين انتشارات جمع آوري شد

 

  باز هم حذف كتاب
 اثر ايزابل آلنده با "داستانهاي اوالونا"

شيطان و "آذرنگ و  ي علي ترجمه
ي پائولو كوئليو با   نوشته"دوشيزه پريم

انتشارات (حجازي  ي آرش ترجمه
سگ "، "سه قطره خون"، )كاروان
 ، آثار صادق"زنده به گور" و "ولگرد

انحرافات "و ) روزگارنشر (هدايت 
ي  ، نوشته"اخالقي سياستمداران جهان

ي سيدحبيب   با ترجمه"سيگريو كري"
، در )انتشارات توسن دانش(گوهري راد 

اخير از نمايشگاه كتاب  روزهاي
 .اند آوري شده جمع

 
-1387( به ياد فريدون آدميت

1299( 

 
فريدون آدميت پس از گذران چند 

ر يكي از اي بر بستر بيماري د هفته
بيمارستانهاي تهران، در ساعات 
نخستين بامداد روز دهم فروردين 

نوشته زير بخشهايي . امسال درگذشت
است از نامه اي كه ياران و حاميان او 
براي گراميداشت او نوشته و طي آن به 
معرفي اين تاريخ نويس علمي پرداخته 

 : اند
پژوهش تاريخي آدميت در پيوندگاه "
 شكل "و فلسفه سياسيتاريخ سياسي "

تفكر تاريخي عنصر اصلي ". گيرد مي
آنچه به ...تاريخ نويسي جديد است

دست ...دهد،  تاريخ روح و معنا مي
يافتن به گذشته زنده و شناخت جريان 

پژوهش تاريخي آدميت، . "تاريخ است

، "تاريخ نويسي جديد"به مثابه دستاورد 
از مظاهر پديده آزاد انديشي و انتقاد "

 .  است"النيعق
آدميت درباره زمينه اصلي پژوهشهاي 

تحقيق من در تاريخ "نويسد،  خود مي
 جديد در "افكار اجتماعي و سياسي

كه از قرن گذشته آغاز "ايران است 
شود و با ايديولوژي مشروطيت تمام  مي
چند جهت "اين تحقيق . "شود مي

هاي  بررسي انديشه: مشخص دارد
خص، متفكران اجتماعي به طور ا

انديشان  شناخت شيوه تفكر كلي روشن
و نوآوران افكار، تحول فكر سياسي 

هاي فكري  درون نظام كهن و ريشه
توجه آدميت در اين . "خواهي مشروطه

عقايد متفكران و "زمينه، از جمله به 
ترجمان " بود كه "نويسندگان اجتماعي

جريانهاي فكري جديد بودند و به طرد 
انديشي  ابهامات ذهني و تاريك

 ".برخاستند
 

 فيلم
 

 6 در باره " گرسنگي"فيلم 

 هفته آخر زندگي بابي سندز
 به "گرسنگي"فيلم سينمايي 

استيو "كارگرداني هنرمند انگليسي، 
، كه شش هفته آخر زندگي "كويين مك

ايرلند را به  مبارز ارتش جمهوريخواه
تصوير مي كشد و به عنوان افتتاحيه 

كمين  شصت و ي"نوعي نگاه"بخش 
شده، مورد  جشنواره كن انتخاب

اعتراض شماري از شخصيتهاي سياسي 
سندز كه . راستگراي بريتانيا قرار گرفت

يك زنداني سياسي عضو ارتش 
 در 1981ايرلند بود، سال  جمهوريخواه

اعتراض به وضعيت نابسامان زندانيان 
اعتصاب غذا زد و پس  سياسي دست به

 در او.  روز در زندان درگذشت66از 
نمادي از جنبش استقالل  گذر سالها به

 .ايرلند و مقاومت تبديل شد
 كه فيلم "استيو مك كويين"
 با 2003 را اوايل سال "گرسنگي"

سرمايه گذاري شبكه چهارم انگلستان 
ساخته است، طي سخناني در مورد اين 

زماني كه تصميم به ": فيلم گفت
ساخت اين پروژه گرفتيم، نه جنگ 

ده بود و نه حرفي از عراق آغاز ش
گوانتانامو و ابوغريب بود، اما شباهتهاي 

 ".ناپذير است تاريخي اجتناب
 

  در فستيوال كن "شهر كوران"
 تا 14شصت و يكمين جشنواره كن از 

 ) ارديبهشت تا پنجم خرداد25( مه 25
رياست هيات داوران . شود برگزار مي

، "فاتح آكين" را "نوعي نگاه"بخش 
 تبار به عهده دارد اني تركآلم فيلمساز

شصت و يكمين جشنواره فيلم كن با 
 اثر ديويد "شهر كوران"نمايش فيلم 

 رياست هيات . لينچ گشايش يافت
 18بقيه در صفحه 
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 روز كارگر
 

 سروده اي از احمد زاهدي
) 1( 

 ندديروز، حقوقم را نداد
 گرسنه ماندم

  كاري كه نخواهم داشت،فردا
  ...ميرم مي                 

 
 كارخانه تعطيل است

 كارگرها بسيار
 آيند مزدوران خشمگين مي

 گذرند و سهمگين مي         
 از كارخانه

 ماند و  لي مييتعط              
 ي كار خاطره

 
)2( 

 روز كارگر است، امروز
 خنديم مي 

 رويم  راه ميدربند،
  راه آهن،راه       

 برابرمان در
 

 اند  را كشتهيكي
  گم شده استديگري
 !گويم من شعر مي         

 اند ها بسته دست
 روز جهاني كارگر

 داران جهان است عزاي سرمايه
 فعالً كه

 ... شوند متحد مي
 
)3( 

 زويي خواهد بودفردا، آر
 ماند در ياد كه مي

 رنج آرزوهاي ما  
 ديروز، كه گرسنه بوديم

 امروز كه فرياد
 فردا كه نخواهيم بود 

 
 باكي نيست

 جز اين قيود كهنه
 زنجيرهاي بردگي          

 چيزي براي از دست دادن نمانده است
 شويم فرياد مي
 شوند فرياد مي

 ...فردا خجسته باد
 

 احمد زاهدي
 1387ر2ر10

ahmadzahedi@gmail.com 

 

 رويدادهاي هنري 
 

 17بقيه از صفحه 
، بازيگر "شان پن"داوران اين دوره را 

و كارگردان معترض آمريكايي عهده دار 
 .است

پالكارد رسمي جشنواره امسال، زني 
است كه دهانش به سرخي آلبالو است 
اما باند سياه ضخيمي را بر چشمان خود 

كند  ابل شناسايي ميدارد كه او را غيرق
شود كه چيزي  و همزمان مانع آن مي

 .ببيند
اين پالكارد، نمادي از ويژگيهاي 
. بزرگترين جشنواره فيلم جهان است

اي كه در هر دوره، محل  جشنواره
ترين فيلمهاي ساخته  نمايش انتقادي

 .سال نيز بوده است شده در يك 
، روايت جاندار و "شهر كوران"

ساز  ، فيلم"اندو ميرلسفرن"دهنده  تكان
موفق برزيلي از سرزميني است كه 
ويروس كوري به جان مردمانش افتاده 

 كه پيش از "فرناندو ميرالس". است
 به شهرت و "شهر خدا"اين با فيلم 

شهر "اعتبار رسيده است، با اشاره به 
مدنيت در حال ": گويد  مي"كوران

ما همواره نشان . فروريختن است
اما به . مدن هستيمدهيم كه مت مي

افتد، به  محض آن كه اتفاق بدي مي
  ".شويم حيواناتي وحشي تبديل مي

 براساس رماني به همين "شهر كوران"
، برنده پرتغالي "خوزه ساراماگو"نام از 

. جايزه ادبي نوبل ساخته شده است
جذابيت ديگر جشنواره امسال، حضور 

، بازيگر و كارگردان جسور "شان پن"
 در راس هيات داوران آن آمريكايي

، "شان پن"ترين فيلم  در تازه. است
داري  خواهد از جامعه سرمايه جواني مي

آمريكا فرار كند و پاسخ را در طبيعت 
 .يابد بكر آالسكا مي

  
مذاكرات انجمن بازيگران و 

 كنندگان آمريكا  تهيه
ماندن مذاكرات انعقاد  نتيجه به دنبال بي

آمريكا و  يگرانقرارداد ميان انجمن باز
كنندگان اين كشور، احتمال  انجمن تهيه

هاليوود  آغاز سري جديد اعتصابات در
 .دوباره قوت گرفت

بست ايجاد  پرس، بن به گزارش فرانس
شده در مذاكرات طرفين، خاطره 
اعتصاب انجمن نويسندگان هاليوود كه 

 همراه آورد ضرر چند ميليارد دالري به
 .را بار ديگر زنده كرد

 
، فيلمي از "وقتي همه خوابيم"

 بهرام بيضايي

 دهمين فيلم "وقتي همه خوابيم"فيلم 
بلند بهرام بيضايي است كه در هفتاد 

 . سالگي او ساخته مي شود

بهرام بيضايي، پس از يك وقفه 
هشت ساله، ساخت فيلم تازه اش را 

اين فيلم دهمين اثر . آغاز مي كند
بلند اوست كه پس از موفقيت 

 "سگ كشي"فيلم اش، آخرين 
 كه "سگ كشي". ساخته مي شود

 فيلمبرداري شد، 1379در سال 
 بود 1380پرفروش ترين فيلم سال 

 .و مورد استقبال منتقدان قرار گرفت
 

 موسيقي

 
ابطال پروانه توليد آثار صوتي 

 مازندران
رييس صنف هنرمندان موسيقي 
گيالن با انتقاد شديد از عدم تمديد 

تي اين انجمن صو مجوز توليدات
ابطال پروانه توليد آثار ": گفت

 صوتي، ضربه بزرگي بر پيكره
  .".موسيقي گيالن است

متاسفانه در ": همايون سليمي افزود
يك اقدام غيرمنتظره بخش 
موسيقي وزارت ارشاد از تمديد 

فعاليت توليدي آثار صوتي  پروانه
انجمن صنفي هنرمندان موسيقي 

د به استنا گيالن بدون هيچگونه
 ".قانون خودداري كرد

 
 مين سالروز تولد 175

 يوهانس برامس
روز هفتم ماه مه سال جاري، 

مين سالروز 175مصادف است با 
 برامس، آهنگسازي تولد يوهانس

دنيا  جهاني كه در بندر هامبورگ به
شهر  آمد اما هنرش در بزرگ

او . موسيقي يعني، وين باليدن گرفت
را پيرو مكتب رمانتيسم 

برامس از همان آغاز كار،  .دانند مي
مانندي  دستي بي پيانو را با چيره

نواخت و بهترين آثارش را هم  مي
از  .براي اين ساز ساخته است

يق كنندگان و برانگيزانندگان او تشو
 "ادوارد رميني"در كارهايش 

. دست مجار است نواز چيره ويلون
اين هنرمند همان كسي بود كه 
برامس را با موسيقي فولكلور 

 . مجارستان آشنا كرد
ي اين آشنايي مشهورترين و  ثمره

ترين آثار برامس بود كه او  محبوب
شان   سالگي به ساختن25از سن 

. رقصهاي مجار: ماشتهمت گ
گانه 21هاي  آهنگهاي اين قطعه

چنان سرشناس شدند كه گرچه تنها 
از موسيقي بومي مجاري الهام 
گرفته شده بودند، بعدها به عنوان 
موسيقي فولكلور بارها و بارها در 

 .مجارستان اجرا شدند
ي   او هوادار موسيقي از گونه

هدفمند بود به اين معني كه آثارش 
اي را  وضوع، حالت يا پديدههمواره م

 .كند در ذهن شنونده تداعي مي
 

گزارش شبهاي بخشي از 

همبستگي با زندانيان سياسي و 

 دانشجويان دربند
شبهاي همبستگي با زندانيان "برگزاري 

 از سوي "سياسي و دانشجويان در بند
 تا 25كانون نويسندگان ايران در تبعبد، از 

هلم،  در شهرهاي استك2008 آوريل 27
گوتنبرگ و مالمو سوئد به انجام رسيد و 

خواه  طي آن جمع بسياري از مردم آزادي
در همبستگي با اين مبارزات از اين شبها 

 . استقبال كردند
: كانون در اين رابطه آمده بوددر فراخوان 

، در )در تبعيد(كانون نويسندگان ايران "
 خود، دفاع از سياستهايراستاي اهداف و 

و بي حد و حصر قلم و بيان آزاديهاي 
پشتيباني از حركتهاي آزادي خواهانه و 

وظايف از  را ايرانحق طلبانه شهروندان 
 .خويش مي داند

 و هنرمندان نويسندگان، شعراهمكاري 
آزاده و مردمي در اين مبارزات، استقبال 
 مردم را نيز در پي داشت و از همين رو

ر د(هيات دبيران كانون نويسندگان ايران 
بيش .  است سپاسگزاراز آنان بسيار، )تبعيد

ي خواه، با  از ايرانيان آزادتناز هزار 
شركت در مراسم اين شبها، همبستگي 

 ...خود را با اين مبارزات اعالم كردند
كانون، براي ادامه چنين سياست و 
مبارزاتي در برابر آزادي ستيزي جمهوري 
اسالمي، و دفاع از آزادي انديشه و بيان 

م چنان نيازمند همكاري هواخواهان ه
آزادي و برابري ست و دست همه عزيزاني 
را كه در اين راستا به ياري ما مي آيند مي 

 "...فشارد
ترانه خواني ايرج جنتي عطايي و آوازه 

 شميم با -خواني ابي، شيرين مهربد 
نوازندگي يارا و مسعود بخش از برنامه 

 . هاي اين مراسم بود
 

 فال حافظ

  سايت هادي خرسندياز
 لبكش بر سر تربت ما آمده بي ني

 اش ديدم آثار خماري همه بر پوز و پك
 چرب از بودجه ي نفت لب و لوچه او

 اش لشگر بيضه بماالن به فرونت و به بك
 گفتم اين مفتخوران همره تو بسيارند

 گفت من تازه كم آوردم و كردم الكش
 گفت در باره ي شعرم سخناني اما

 خورد بهم از سخنان خنكشحال ما 
 ديدم اين است همان قاتل ابناي وطن

كه پس از اينهمه كشتن نگزيدست 
 اش كك

 كنان برخيزم خواستم تا ز لحد رقص
 اش بزنم قاتل ابناي وطن را كتك

 گفت در گوش سروشم كه ولي تا به ابد
دست تو پاك نگردد چو زني مشت و 

 اش چك
 فظ؟گفتم اين فاجعه را چاره چه كردي حا
 اش گفت داديم دوتا فحش و نموديم دك
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استبداد و فقر دو مانع توسعه و 

 عامل تخريب كشور
 جعفر پويه

در حالي كه اكثريت مردم ايران در زير خط فقر 
زندگي مي كنند، مقامات حكومتي با انتشار 
گزارشات متفاوت، آمارهاي مخدوشي از آن را 

در آخرين اظهار نظر، علي . اعالم مي كنند
 و عسگري، معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي

طبق ": نظارت راهبري رييس جمهوري مي گويد
 درصد 20شاخص اقتصادي اعالم شده، حدود 

 او همچنين ".جمعيت كشور زير خط فقر هستند
 ميليون نفر اعالم مي 15 تا 14اين جمعيت را بين 

 .كند
اين در حالي است كه مراد علي منصوري، عضو 

در حال ": كميسيون اجتماعي مجلس مي گويد
 هزار 200ر كارمندان دولت با حقوق حاضر اكث

 ".تومان زير خط فقر قرار گرفته اند
پايوران رژيم جمهوري اسالمي به عمد خطوط 
تعريف شده را تحريف كرده و بر اساس درك غلط 
خود، آمارهاي بي موردي را ارايه مي كنند كه با 

يكي ديگر از . واقعيت جامعه فاصله بسياري دارد
 "خط بقا" خط فقر را به همين توجيه كنندگان،

تقليل مي دهد و سبد مصرفي مردم را در حدي مي 
 .داند كه آنان فقط بتوانند زنده بمانند

توزيع ناعادالنه درآمدها، بحرانهاي پولي و رشد 
نقدينگي، بيكاري و حقوق و دستمزد حداقل و 
ناكافي همه عواملي هستند كه قدرت خريد مردم را 

نها را به صف فقرا مي كاهش مي دهد و در عمل آ
 .راند

گراني سرسام آور مواد غذايي به صورتي است كه 
در يك هفته گذشته، قيمت هر كيلو برنج به پنج 
هزار تومان افزايش يافته و گران كردن نان توسط 
دولت تا جايي كه هر قرص نان در فقيرترين محله 
هاي تهران به دويست تومان رسيد، يك نشانه 

 .افسار گسيخته استديگر اين تورم 
از جانب ديگر، طبق اخبار منتشر شده، دولت 
احمدي نژاد كه با وعده آوردن نفت بر سفره هاي 
مردم سر كار آمده، حقوق كارمندان و بازنشستگان 
را در سال گذشته درست پرداخت نكرده است و 
مجلس و ديگر نهادهاي نظارتي نيز در برابر اين بي 

. كومتي سكوت كرده اندعدالتي و كاله برداري ح
زيرا دولت ملزم است بر اساس نرخ تورم و همپايه 
آن حقوق كارمندان و بازنشستگان را افزايش دهد 

 5اما دولت امنيتي نظامي دستمزد آنها را تنها 
درصد افزايش داده است در حالي كه نرخ تورم 

 . درصد است13رسمي 
طبق آمارهايي كه توسط كارشناسان اعالم مي 

 درصد مردم ايران زير خط فقر 80، بيش از شود
گماشتگان حكومت استبدادي و . قرار دارند

غارتگران ثروت ملي مردم تنها با اعالم آمارهاي 
غلط به خلط مبحث مي پردازند در حالي كه 
اكثريت مردم ايران روزانه شاهد پايين آمدن قدرت 

 .خريد خود و خالي شدن سفره هايشان هستند
نه ثروت و سرمايه گذاري پايه اي براي توزيع عادال

كار آفريني و برنامه ريزي درست براي توسعه 
كشور تنها با دولت ملي و مردمي و در جامعه اي 

استبداد مذهبي . آزاد و دموكراتيك امكان پذير است
حاكم و سركوبگران گماشته آن مانع توسعه و 

 .عامل گراني و خالي شدن سفره مردم ايران هستند
 ارديبهشت  20
 

 

 زنان در مسير رهايي 

16بقيه از صفحه   
مزاياي شغلي مناسب  و حمايتهاي ضروري اجتماعي در زمان 
بحران بيش از همه با باال رفتن قيمت مواد غذايي مورد 

بحران مواد غذايي در فليپين به عنوان . ضربه قرار گرفته اند
رار يكي از بدترين كشورهايي كه تحت تاثير اين بحران ق

فليپين بزرگترين كشور وارد .  گرفته بسيار مورد توجه است
 ميليون تن دانه برنج 2,2كننده برنج در دنيا مجبور است كه 

در نتيجه بيش از همه كشورها تحت تاثير باال رفتن . وارد كند
برآيند اين مساله . قيمت برنج در بازار جهاني قرار گرفته است

چهل درصد از . گر مي باشدتشديد وضعيت ناگوار زنان كار
نيروي كار فيليپين يا به صورت تمام وقت يا نيمه وقت داراي 
مشاغلي هستند كه دستمزدشان پايين تر از ميزان نيازهاي 

زنان . حقيقي، صالحيتها و تجربياتشان است و يا بيكار هستند
بيست و هفت ميليون . اكثريت اين افراد را تشكيل مي دهند

 مزاياي بازنشستگي محرومند و در واقع هيچ زن در فليپين از
آنان مجبورند تا كارهاي ديگري . حمايتي از آنان نمي شود

ه كارگران زن مشغول ب. جهت سپري كردن زندگي پيدا كنند
كار در چنين بخشهايي هر روز كمتر از ديروز مواد غذايي 

زنان كارگر در تايلند كه بزرگترين كشور . مصرف مي كنند
صادر كننده برنج است نيز هيچ مصونيتي در برابر باالرفتن 

قيمت يك وعده غذايي با برنج در بسياري . مواد غذايي ندارند
 فرزند خودداري زنان از آوردن. ناحيه ها دو برابر شده است

مي كنند زيرا نگرانند كه تغذيه ناكافي قدرت شيردهي را از 
 .آنان سلب خواهد كرد

 
صدور حكم اعدام براي يك دانشجوي : افغانستان

 جوان به دليل دفاع از حقوق زنان
 2008 مي 19اينديپندنت،

پرويز كامبخش كه بيست و چهار سال دارد و دانشجوي رشته 
انشگاه كابل مي باشد به دليل بحث و روزنامه نگاري از د

گفتگو پيرامون حقوق زنان و پياده كردن مقاالتي  پيرامون 
حقوق زنان از اينترنت و پخش آنان در ماه ماه ژانويه دستگير 

 .وبه اعدام محكوم شد
بر اساس اين گزارش دادگاه وي فقط چندين دقيقه به طول 

 هم داده انجاميده و به وي حتي حق گرفتن وكيل مدافع
اكنون پرويز كامبخش ابراز مي دارد كه تحت . نشده است

فشار و شكنجه مجبور به اقرار به اتهاماتي شده كه از طرف 
برخي از استادان دانشگاه و بسياري از دانشجويان عليه او 

آنها عنوان كرده اند كه كامبخش با طرح . عنوان شده است
ب اسالم در كالس پرسشهايي در رابطه با حقوق زنان د رمذه

 .درس اختالل ايجاد كرده است
 يكي از اتهامات وي پياده كردن مقاله اي از اينترنت عليه 

وي مي گويد كه در . دين اسالم در رابطه با مقام زن مي باشد
هنگام بازجويي توسط سازمان جاسوسي بلخ مورد شكنجه 

 سه قرار گرفته و آنها وي را مجبور كرده اند كه اقرار كند كه
وي ادامه مي دهد كه . پاراگراف اين مقاله را نوشته است

افراط گرايان مي خواهند افرادي را كه جرات دفاع از حقوق 
گفتني است كه . زنان را به خود مي دهند را به قتل برسانند

كامبخش در دادگاه كوتاهي كه عليه او برگزار شد مسئوليت 
 .ه گرفتدفاع از خود را بدون هيچ موفقيتي به عهد

 

 
 

 

 

 نبرد خلق

 ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

 زينت ميرهاشمي  : سردبير

 ليال جديدي: تحريريه

 منصور امان

 حعفر پويه 

 انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

 
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلـق       نبر

. ايران و بيان كننده نظرات اين سـازمان اسـت      
قـاالت و مطالـب   اما بديهي است كه از چاپ م     

فعالين سـازمان و جنـبش مقاومـت و صـاحب           
نظران و نيز ترجمه مطالبي كـه حجـم نشـريه        

دهـد و اطـالع از آن مفيـد اسـت،            اجازه مـي  
مطالبي كه با امضاي افراد     . كند خودداري نمي 

شود، بيان كننده نظرات     در نبردخلق چاپ مي   
خود آنان است كـه ممكـن اسـت بـا نظـرات             

. سو يا اختالف داشته باشد    سازمان منطبق، هم  
بيـان  ) با نام و يا بـدون نـام  (سرمقاله نبردخلق  

 .كننده نظر سازمان است
 

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلـق    
 تماس بگيرد 

 بهاي اشتراك ساالنه 
  يورو20     فرانسه

   يورو24   اروپا  معادل            
 و يور36              آمريكا و كانادا 

  يورو40     استراليا
  يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران      
و كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايـران، عـراق         
ومسائل بـين المللـي مربـوط بـه آن، اخبـار و             
ديدگاههاي جنبش زنان را هـر روز در سـايت          

 .ايران نبرد بخوانيد
  

 اني اينترنت در شبكه جهسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي 

روز ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

 ديدگاهها

 )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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ما زن و مرد جنگيم، بجنگ «

 »تا بجنگيم
 زينت ميرهاشمي 
دانشجويان شجاع دانشگاه صنعتي سهند در 

اي عامالن «:همايش اعتراضي خود شعار مي دادند
ما زن و مرد «، »از ظلمتان به خشميم/ سركوب
مي ايستيم، مي «، » بجنگ تا بجنگيم/ جنگيم
تا پاي جان مي مانيم، گر تير و فتنه /خوانيم

 .... ، »جنبش ادامه دارد/ردبا
 4دانشجويان اين دانشگاه از روز چهارشنبه 

اين تحصن در . ارديبهشت دست به تحصن زدند
 توهين به  اعتراض به تفكيك جنسيتي،

دانشجويان . دانشجويان دختر صورت گرفت
همچنين خواستار استعفاي دست نشاندگان ولي 

 و فقيه مانند زاهدي معاون فرهنگي و دانشجويي
اين . حسيني رئيس حراست اين دانشگاه شدند

دانشجويان به برخوردهاي نادرست و توهين آميز 
نسبت به پوشش دختران از طرف بخش حراست 

در دومين روز تحصن، . دانشگاه اعتراض نمودند
. تعدادي از دانشجويان دست به اعتصاب غذا زدند

بر اساس گزارش پخش شده از طرف اين 
مار اعتصاب غذا كنندگان هر دانشجويان، بر ش

دانشجويان دختر و پسر . لحظه افزوده مي شود
 . متحدانه در اين همايش اعتراضي شركت دارند

بر اساس گزارش خبرنامه اميركبير در اولين شب 
 100 دانسجو در طي روز و 500جمعا «تحصن، 

دانشجو در طي سب و در هواي سرد و زمين 
 دانشجويان  همچنين. سخت به صبح رسانيدند

دختر بيانيه اي صادر نمودند كه در آن آمده 
دانشگاه طي يك هدف بلندمدت و زيربنايي «:است

قصد خط كشي بين دختران و پسران و در مقابل 
هم قراردادن آنها را داشته است و در اين زمينه با 
ترفندهاي متفاوت و استفاده از افراد مختلف، موفق 

نرسيده است كه به آيا زمان آن . عمل كرده است
بازي مسئولين پايان دهيم و با اتخاد، در يك جبهه 
قرار بگيريم و براي حقوق انساني خود بجنگيم؟ 
اين صداي اعتراض جمعي از دانشجويان است كه 

بدانيد كه . خواهان احقاق حقوق خود هستند
دانشجو زنده است و شرافت و وجدان انساني هنوز 

 » .پا برجاست
 امضا از طرف 1200يگر نامه اي با در رويدادي د

. دانشجويان دانشگاه شيراز صادر شده است
دانشجويان در اين نامه خواستار لغو احضاريه هاي 

 . كميته انضباطي شدند
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 موگابه از رژيم چه

  مي خواهد؟
 ليال جديدي

زيمبابوه، يا بهتر است گفته شود رابرت 
ر كه موگابه، رييس جمهور اين كشو

براي چسبيدن به صندلي قدرت، نتايج 
انتخابات ماه مارس سال جاري را به 
رسميت نمي شمارد، براي اعمال زور 
در دور دوم انتخابات طرح ريزي مي 

دعوت از جمهوري اسالمي و . كند
برخي ديگر از كشورهاي ضد 
دمكراتيك و حذف نهادهاي حقوق 
بشري و غير دولتي براي نظارت در 

بات، مشتي است نمونه خروار اين انتخا
از رويكرد ديكتاتور زيمبابوه به مساله 

 .انتخابات اين كشور
 27دور دوم انتخابات زيمبابوه روز 

. برگزار خواهد شد) هفتم تيرماه(ژوئن 
مقامات دولتي درخواست ناظرين 
غربي، نهادهاي حقوق بشري و 
سازمانهاي غير دولتي براي نظارت را 

 كشور كه 47رد كرده و در عوض 
شامل چين، روسيه، كشورهاي 
آفريقايي و جمهوري اسالمي مي شود 

اگر از . را به همدستي فرا خوانده اند
اين واقعيت كه در هيچيك از اين 
كشورها در امر انتخابات حتي 
دمكراسي فرماليستي هم رعايت نمي 
شود بگذريم، وقتي مساله به دعوت از 
رژيم براي نظارت بر اجراي صحيح 
انتخابات برمي گردد، بيش از آنكه 

 .اسفناك باشد مضحك مي شود
پس از انتخابات سراسر قالبي و 
نمايشي مجلس اسالمي كه به طور 
گسترده نيز از جانب مردم ايران تحريم 
شده بود، پروسه و آمار و ارقام 
ساختگي آن حتي نتوانست تاييد 
. باندهاي دروني رژيم را به دست بياورد

موگابه، يك از بدنام ترين حال رابرت 
دشمنان حق راي و نظر، با تاييد 
صالحيت رژيم جمهوري اسالمي براي 
امضاي نمايش رسوا شده ي خود، 
افتضاح انتخاباتي مالها را به طور 

 . مضاعف برجسته كرده است
 87 ارديبهشت 30
 

شيعيان "تقدم 

 بر شهروندان "ُلبنان

 تهران
 منصور امان

ييس آقاي مهدي چمران، ر
شوراي اسالمي شهر تهران، 
معتقد است شهر تحت اداره 

از نظر آلودگيهاي "ي او 
محيطي در مختلف زيست 

سطح كشور و حتي جهان 
 و در جايي "ركورد دار است

ديگر از افزايش بهاي 
خدمات حمل و نقل شهري 
همزمان با سهميه بندي 
بنزين و اجبار شهروندان به 
استفاده از سرويسهاي 

با . همگاني، خبر مي دهد
اين حال، او و همكارانش در 
شوراي شهر ترجيح داده اند 

رداشتي  ميليارد تومان ب3با 
از صندوق عمومي شهروندان 

شيعيان "تهراني، به كُمك 
 .  بشتابند"لُبنان

تصميم شوراي اسالمي شهر 
پس از برگُزاري يك نشست 
غيرعلني، توسط سخنگوي 

آقاي خُسرو . آن اعالم شُد
دانشجو پرداخت اين مبلغ 
هنگُفت را با سفر آقايان 
چمران و پورزرندي به لُبنان 

 تالش براي مرتبط كرد و در
توضيح اين خاصه خرجي از 
: كيسه شهروندان مدعي شُد

سه ميليارد تومان مبلغ "
  ".قابل توجهي نيست

در همان هنگامي كه آقاي 
دانشجو با ُشعبده بازي 
مشغول تبديل ميلياردها 
تومان اسكناس رايج به پول 

 90خُرد بود، حكم تخليه 
مدرسه اجاره اي صادر شُد 

ش آموز  هزار دان18تا 
كمبود "تهراني به دليل 

 براي خريد محلهاي "اعتبار
تحصيل شان، راهي خيابانها 

 . شوند

 شهداي فدايي 

 خرداد ماه 
داوري ـ اميرپرويـز    حسن نيك: رفقا

  -پويان ـ نـادر شـايگان شـام اسـبي     
اهللا  نـژاد ـ رحمـت    اسكندر صادقي

نذيري ـ بهروز دهقاني ـ حسن    پيرو
ا شـهاب  معصومي همـداني ـ عليرضـ   

حبيب برادران خسروشاهي ـ  -رضوي
گـل ـ    مـريم شـاهي ـ خسـرو تـره     

زاده  حسين سـالحي ـ مينـا طالـب    
ــي       ــا رحيمـ ــتري ـ عليرضـ شوشـ

آبادي ـ حسين موسوي دوست   علي
موچـالي ـ رفعـت معمـاران بنـاب ـ        

محله ـ نعمت   سليمان پيوسته حاجي
پـور ـ ماريـا     با شعور ـ سعيد سلطان 

منصـور  -كاظمي ـ اسماعيل هاديـان   
فرسا ـ مهدي پهلوان ـ شهرام ميراني   

ــد( ــديان  ) در هن ــا محم ــ محمدرض ـ
ــ حميـد اميـر      ) كاك رشـيد  (باباعلي  

ميرشكاري ـ ولي سوسني ـ منـوچهر    
ويسـي ـ جعفـر قنبرنـژاد ـ مهنـوش       

 جواد باقري،  - شاپور جليلي -آذريون  
 تـاكنون در مبـارزه      49طي سـالهاي    

مســلحانه بــا مــزدوران امپرياليســم و 
ارتجـاع و يـا در زنـدانهاي دژخيمــان    
ســتمگر شــاه و خمينــي بــه شــهادت 

 . رسيدند
--------------- 

در مقايسه با غيب شُدن بي سر و 
 ميليارد تومان در دوره 350صداي 

شهرداري آقاي احمدي نژاد، اعالم 
آشكار سبك كردن خزانه همگاني 
شهر را مي توان يك گام به جلو در 

زي به اموال گُستاخي در دست درا
 .عمومي ارزيابي كرد
 با عبارت "نظام"آنچه كه پايوران 

كُمكهاي نرم " و "شيعيان لُبنان"
 زير "افزاري و آموزش متخصصان

فرش جارو مي كُنند، محل هزينه ي 
در اين . اختالس ميلياردي جديد است

باره آقاي مروان حماده، وزير 
ارتباطات لُبنان، توضيح بيشتري داده 

او اطالع مي دهد، كُميته ايراني . است
كُمك به بازسازي لُبنان در حال 
احداث شبكه شُنود براي حزب اهللا 
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