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   دالر، 1ادا  كان  آمريكا
  اروپا يك يورو

  ي كشورهاي كشورها  كارگران همهكارگران همه

   متحد شويد متحد شويد

  

  

  يادداشت سياسي 
  
  

  گزافه گوئيهاي گماشته

   ولي فقيه
  

 مهدي سامع
  

ــشنبه  ــژاد 30روز پنج ــدي ن ــود احم ــرداد محم  در  خ
ششمين اجالسيه سراسـري جامعـه مدرسـين حـوزه          «

، به ركورد جديدي در الف و       »علميه قم و علماي بالد    
بـا حـذف نكـات    . گزاف و خـالي بنـدي دسـت يافـت         
فقيه و بـا صـرفنظر      مضحك در حرفهاي گماشته ولي      

كردن از وراجيهايي كـه شـيوه هميـشگي ايـن گونـه             
كوتوله هاي سياسي است، به چنـد نكتـه از حرفهـاي            

  .احمدي نژاد كه قابل تامل است مي پردازم
ــد  ــي گوي ــژاد م ــدي ن ــران  «: احم ــروز در اي ــا ام علم

پرچمداران عدالت، بـرادري و اخـالق هـستند و پـاي            
ده انـد و البتـه ايـن    ايـستا ) ره(آرمانهاي حضرت امـام    

  ». هم نيستايرانليت محدود به جغرافياي ئومس
گماشته ولي فقيه به خوبي مي داند كه دروغ مي گويد           
و هم خودش و هم شركاي او در قـدرت فاسـدترين و        

  . غارتگرين افراد در ايران هستند
از براي اثبات اين ادعا ابتدا ببينيم عباس پـاليزدار كـه            

 عــضو ســتاد ونــژاد  حمــديجملــه حاميــان محمــود ا
و يكـي از اعـضاي      » رايحه خوش خـدمت   «انتخاباتي  

عضو كميته اجرايي هيـات     و  مركز پژوهشهاي مجلس    
ه و ممكن   تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه بود       

است به زودي در زندان هوس خوردن داروي نظافـت          
به سرش بزند چه كـساني را غـارتگر امـوال عمـومي             

  .معرفي مي كند
  2ر صفحه بقيه د

  
  

  جهان در آيينه مرور
  ليال جديدي
  8در صفحه 

  

  مشت انقالب ُگل

  به ياد رفيق

  سعيد سلطانپور
  جعفر پويه 

  10در صفحه

هزينه دنباله روي از جهاني 
سازي سرمايه بر دوش 

  كارگران ايران
مهمترين حركتهاي اعتراضي 

  1387كارگران در خرداد 
  زينت ميرهاشمي

  4در صفحه 

 پيشگام با يك مصاحبه راديو

  كوشنده كارگري
  7در صفحه 

  
  

  

  سرمقاله 

افشاگريها، نُقطه سر ريز 

  بحران عمومي
  

 منصور امان
اسـتفاده مـالي ُشـماري از    ء افشاي فساد اقتصادي و سو  

بلندپايه ترين رهبران جمهـوري اسـالمي از موقعيـت و           
ارتباطهاي خود، رژيم واليت فقيه را به گـرداب بحـران           

آقاي عباس پاليزدار، يـك   . ي افكنده است  سياسي جديد 
مقام رسمي و از اعضاي محفل رييس جمهور حكومت،         

 را انـدكي كنـار      "نظام"ه بر اندروني    پرده ضخيم آويخت  
زده است تا تني چند از چهـره هـاي قُدرتمنـد و بـانُفوذ         
محفل رقيب را در حال پذيرايي گُشاده دسـتانه از خـود            

در . به خرج خزانه كشور، بـه نمـايش همگـاني بُگـذارد           
 ، نامهـاي  "اسـرار نظـام   "ليست پر داده شُده از صندوق       

عـضو شــوراي  (ي آشـنايي چـون محمـد امـامي كاشـان     
عضو شوراي  (، محمد يزدي    )جمعه تهران   نگهبان و امام   

دبير جامعه مدرسـين حـوزه       نگهبان و مجلس خبرگان،   
، ابوالقاسم خزعلي   )علميه ُقم و رييس سابق قوه قضاييه       

عضو جامعه مدرسين و عـضو سـابق فُقهـاي شـوراي            (
ر رييس بازرسي ويژه دفت(اكبر ناطق نوري  ، علي )نگهبان 

آيت اهللا خامنه اي و عضو مجمـع تـشخيص مـصلحت            
  ،)معاون رييس دفتر آيت اهللا خامنه اي(، معزي )نظام 

  3بقيه در صفحه 
  

  

انتقام از مجاهدين بخاطر طرد 

 ميليون 3رژيم ايران از سوي 

  شيعيان عراقي

  2در صفحه 

  استبداد حاكم و حمله به 

  نسل آينده
  الف آناهيتا

  13در صفحه 
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  يادداشت سياسي 

  1بقيه از صفحه 
 محمد يـزدي و     پاليزدار از افرادي چون آخوند    

فرزندش حميد يزدي، امامي كاشـاني، واعـظ        
ــوري،     ــاطق ن ــر، ن ــد او ناص ــسي و فرزن طب

زاده معاون وزير  اهللا عسگراوالدي، نعمت    حبيب
پـرور،    دوست، حسين ديـن     نفت، محسن رفيق  

 معزي، علي فالحيان وزيـر سـابق اطالعـات،        
آخونـد  الهدي امـام جمعـه مـشهد،             علم آخوند

پـدر خوانـده معنـوي      (يزدي  محمدتقي مصباح 
علي اكبر   مكارم شيرازي،    خوند، آ )احمدي نژاد 

هاشمي رفسنجاني و فرزندان دختر و پـسر او         
او بـه بعـضي از توطئـه هـا و     . اسـت نام برده  

ــه  ــه در آن   منجمل ــايي ك ــقوط دو هواپيم س
ــ ــر راه دول ت خــاتمي و رحمــان دادمــان، وزي

 كـاظمي در    پاسـدار فرماندهان سپاه همچون    
 مي پردازد و اين اقدامات را عمـدي         آن بودند 

  .تلقي مي كند
همگان مي دانند كه همه ي اين افراد نقـش          
مهمي در هرم قدرت دارند و بـسياري از آنهـا        
از مهمترين افـراد در شـبكه مالهـاي حـاكم           
هستند و بنابرين اين بـه اصـطالح علمـا نـه            

كـه از   » رچمداران عدالت، برادري و اخالق    پ«
گردانندگان سياست سركوب و توسعه فساد و        

  .تباهي هستند
در راسـتاي واگـذاري     «:احمدي نژاد مي گويد   

 سال گذشته   15شركتهاي دولتي به مردم، در      
 ميليارد تومان واگذار شده بود امـا تنهـا    2700
 هزار ميليارد تومان    32 سه سال اخير     -در دو   
ام شركتهاي دولتي به مردم واگذار شده       از سه 
اين واقعيت كه احمدي نـژاد بـيش از         » .است

رفسنجاني و خاتمي در جهت خصوصي سازي   
و تن دادن به توسـعه ليبراليـسم جديـد گـام            
برداشته و با برداشـتن بـسياري از تعرفـه هـا            
توليد ملي را به نابودي كشانده جاي ترديـدي         

ن در اين سخن    تنها نكته ناهمگو  . وجود ندارد 
بخـش  . احمدي نژاد كاربرد كلمه مردم اسـت      

مهمي از شركتهاي دولتي به سپاه پاسداران و        
احمـدي  . بسيج و آقازادها واگذار شـده اسـت       

نژاد در مورد رشـد سرسـام آور نقـدينگي كـه        
 در صد شده است،  25باعث نرخ تورم بيش از      
وقتي احمـدي نـژاد     . حرفي به ميان نمي آورد    

 هـزار ميليـارد     60د نقـدينگي    به قـدرت رسـي    
 هـزار   160تومان بود و اين رقـم اكنـون بـه           

ميليارد تومان رسيده كـه ايـن افـزايش يـك           
. فاجعه براي مردم ايـران ايجـاد كـرده اسـت          

احمدي نژاد با ريختن بخشي از درآمد نفت به        
سهام «جيب پاسداران و بسيجيان و با اجراي        

 اقتصاد كـشور را بـه بحرانـي تـرين         » عدالت
نقطه كه هزينـه آن بـر دوش اكثريـت مـردم       

چنـدي پـيش    . ايران است، سـوق داده اسـت      
كوتوله سياسي مدعي شد كه جهـان در حـال      

اكنون ايـن مـردم     . احمدي نژادي شدن است   
ايران هستند كه در فقر و تنگدستي و در زيـر           
سلطه حكومتي سراسر فاسد و غارتگر به نيات 

ـ         ي مـي   پليد گماشته ولي فقيه براي جهـان پ
  .برند

رسانه هاي دولتـي هـر روز اخبـار زيـادي در            
مورد زندگي فالكت بار مردم منتشر مي كنند        
كه اگر فقط يك از هزار آن را شمارش كنـيم           

در اينجا فقط   . به صدها ساعت وقت نياز است     
به يك خبر كه يك فاجعه بزرگ و يك نمونه          

از جنگ حاكميت واليت فقيه با مردم ايران است         
  . مي شوداشاره 

 در شـماره روز  شـنبه        ي اسالم يروزنامه جمهور 
ــرداد 23 ــيس 1387 خ ــل از رئ ــه نق ــازمان   ب س

 61در سـال گذشـته      «:سدي نو ي م ي قانون يپزشك
 ي فــوت تحــت عنــوان مرگهــا   222هــزار و 

ــ«، »نامــشخص« ــر طبيع و » مــشكوك «،»يغي
 ارجـاع شـده     ي قانون ي به سازمان پزشك   »يجناي«

   ».است
عــدالت و «ي مــردم و ســيماي وضــعيت اقتــصاد

در نظـام واليـت فقيـه را بايـد از زبــان     » احـالق 
كــارگران و مزدبگيــران ايــران و بــه خــصوص از 
حركت كارگران هفت تپه و حرفهاي آنان دريافت        
و نه از ادعاهاي ميان تهي گماشته ولي فقيه كـه           
هرجا قافيه را تنگ مي بيند به امام زمان و هالـه            

  .نور متوسل مي شود
ژاد در مورد سفر مفتضحانه اش به عراق        احمدي ن 
من نخستين رئيس دولتي بودم كه بـا   «: مي گويد 

اعالم قبلي دو روز بـه ايـن كـشور سـفر رسـمي              
  ».كردم

حاضـر نـشده اسـت در سـفر      «وي تاكيد كرد كه     
منطقـه  (عراق در منطقه تحت كنترل آمريكاييهـا       

  ».اقامت كند) سبز
امال اين نكتـه از حـرف پاسـدار احمـدي نـژاد كـ       

درست است و طبيعي است كه امنيت او  در ميان           
انبــوهي از پاســداران و عوامــل ســپاه تروريــستي 
قدس كه به طور مستقيم از طريق بيت ولي فقيه          

بنـابرين  . هدايت مي شود كامال تامين شده است      
اين ادعا براي احمدي نژاد جـاي هـيچ افتخـاري           

گماشته ولي فقيه كـه خـود را بـه اشـتباه            . نيست
مـي نامـد مـدعي مـي شـود كـه            » خادم ملـت  «
براساس اطالعات موثق، دشمنان طرح ربودن و       «

ترور خادم ملت را در سفر به عراق برنامـه ريـزي         
كرده بودند كه به فضل الهـي بـا تغييـر يكـي دو           

 در اراده و تصميم آنها تزلزل ايجـاد شـد و            هبرنام
وقتي متوجه موضوع شدند كه عراق را ترك كرده  

اين هم  » .آنها همچنان مبهوت مانده اند    بوديم و   
از جمله گزافه گوييهاييست كه ورد زبان احمـدي         
نژاد است كه در نيويورك هالـه نـور مـي بينـد و              
اقتصاد بحرانيش را امام زماني مي نامد و اكنـون          

   .  هم سناريو بافي در مورد طرح ربودنش مي كند
امـروز فـضاي    «: احمدي نژاد مدعي مي شود كه     

 نـشاط و روحيـه انقالبـي در كـشور حـاكم             اميد،
در دوره دولت نهم همبستگي ملي      و  ..............شده

به شدت تقويت و روحيـه اميـد در جامعـه حـاكم        
  ».شده است

اين نوع دروغگويي آشكار كه روي گوبلز را سفيد         
مي كند، فقـط و فقـط از هنرهـاي يـك كوتولـه              
سياسي كه مورد نفرت و انزجاز مزدم ايران اسـت          

حتـي در درون كابينـه امنيتـي نظـامي          . مي باشد 
احمدي نژاد هم فضاي اميد و اتحاد وجـود نـدارد           
تا چه رسد در درون هرم قدرت و ثروت كه تضاد           

ــي  و جــدا ــان هــر روز در رســانه هــاي دولت ل آن
 در  سعيد حجاريان چندي پيش   . منعكس مي شود  

مصاحبه اي كه عباس عبدي بـا او داشـت گفـت         
در ايـن   «و  » خـاني اسـت    اوضاع حسين قلي  «كه  

ايـن  . شود  شرايط ديگر سنگ روي سنگ بند نمي      
ــت  ــان اس ــم آخرالزم ــويي در. از عالي ــه   گ هاوي

  ».ايم افتاده
از شركاي نظام اسـت و بـراي        حجاريان كه خود    

بقاي اين نظام تالش مي كند، شـرايط را چنـين           
اين از عاليم بحران فروپاشـي و       . ارزيابي مي كند  

سرنگوني نظام واليت فقيه است كه البته ما بارها         
  .جنبه هاي گوناگون آن را تحليل كرده ايم

  
 

رسانه هاي رژيم آخوندي امروز     
اعالم كردند آقـاي علـي دبـاغ        

عنوان سـخنگوي دولـت     تحت  
موضع قبلي خـود مبنـي      , عراق

, بر اخراج ساكنان شـهر اشـرف     
اعضاي سازمان مجاهدين خلق    

از ايـن كـشور را تكـرار        , ايران
ايـن موضـعگيري    . كرده اسـت  

بازتاب فـشارهاي جنـون آميـز       
فاشيسم ديني حاكم برايـران و      
سفارت آن در بغـداد بـر دولـت       
عراق براي انتقام از مجاهـدين      

 طرد رژيم ايران از سوي      بخاطر
سه ميليون تن از شيعيان عراق      

    .است
طي روزهاي اخير رسـانه هـاي    
مختلــف عربــي و بــين المللــي 
اعالم كردند سه ميليون شيعيه     
, عراقــي بــا امــضاي بيانيــه اي

مداخالت رژيم آخوندي حـاكم     
ــران را محكــوم كــرده و  ــر اي ب
خواستار خلع يد از رژيم ايران و      

مايندگي هاي  بستن سفارت و ن   
  .رژيم ايران در عراق شدند

موضـــعگيري دبـــاغ عليـــه   
مجاهدين نقض آشكار قـوانين     
ــي   ــين الملل ــسيونهاي ب و كنوان

مـاده  , بويژه اصل نان رفولمان     
ســوم مــشترك كنوانــسيونهاي 
ژنو و قـانون بـشردوستانه بـين        
المللي و در تعارض شرم آور بـا       
ــي    ــين الملل ــه ب ــع كميت مواض

اي عالي  كميساري, صليب سرخ   
يونـامي  , پناهندگان ملل متحد    

و قطعنامه هاي شوراي امنيـت      
 ملل متحد و پارلمان اروپاست

.   
از اين پيشتر رژيم ايـران بارهـا      
ضرورت قـصاص و قتـل عـام        
ــان   ــه زب ــدين را ب ــه مجاه هم
ــود در   ــف خ ــخنگويان مختل س

وقتـي  . عراق اعالم كرده است    
, افراد مجاهدين ربوده ميشوند     

شريف و بي گناه    وقتي عراقيان   
بخاطر ارتباط با مجاهدين ترور     

ــشوند  ــستگاه آب , مي ــي اي وقت
اشرف توسط نيروي تروريـستي    
قدس منفجر ميشود و وقتي كه      
ساكنان اشرف از سـوي رژيـم       
ايران هدف حمله موشكي قرار      

دباغ سكوت ميكند اما    , ميگيرند
وقتي شيعيان عراق با استناد به      
سخنان رهبران شـناخته شـده       

 كــشور و بــا يــادآوري   ايــن
تصريحات مقامهاي آمريكـايي    
در مــورد دخالتهــا و جنايتهــاي 

ــران بيانيــه اي صــادر  رژيــم اي
ميكنند و در آن خواهان توقـف       
مداخالت رژيم ايـران و اخـراج       
عوامل سپاه پاسداران و نيـروي      
تروريــستي قــدس ازموســسات 

ــشوند  ــي مي ــاغ  ,عراق ــاي دب آق
ــدين را   ــراج مجاه ــوع اخ موض

هرگونـه مـراوده    , پيش ميكشد 
با آنها را بـا خودكـامگي جـرم          
اعالم ميكند و از نيروهاي چند      
مليتــي ميخواهــد كــه ســازمان 
مجاهــدين خلــق ايــران و هــر 
ــرات آن   ــه نف ــه كلي ــه را ب آنچ
مربوط است به آتوريته عراقـي      

اين در حالي است    ! تسليم نمايد 
كه ارگانهاي ذيربط بين المللي      

 «در ارتباط با مقامـات عراقـي        
مكرراً التزامات آنها را به عمـل       
كردن طبق اصل نان رفولمـان      
درمورد انتقـال افـراد بـه يـك         

خـاطر  ,»كشور يا آتوريته ديگـر    
   .نشان كرده اند

كميــسارياي عــالي پناهنــدگان 
ملل متحد و كميته بين المللـي       
صليب سرخ روشن سـاخته انـد       

ســاكنان قرارگــاه اشــرف « كــه
نمي بايد بـا نقـض ايـن اصـل          

اخراج گردند يـا    , ت شوند ديپور
به كشور خود برگردانده شوند و      
ــا نقــض  يــا در داخــل عــراق ب
مقــررات مربوطــه در قــانون    

جابجا , انساندوستانه بين المللي  
  .«شوند

سازمان مجاهدين خلـق ايـران      
با هشدار نسبت به يك فاجعـه       
ــالت   ــرار حمـ ــساني و تكـ انـ
ــم    ــكي رژي ــستي و موش تروري
ــاغ   ــارات دب ــه اظه ــدها ك آخون

از , ضوح زمينه ساز آن اسـت     بو
از , شوراي امنيت ملـل متحـد       

ارگانهاي ذيربط بـين المللـي و       
ــويژه   ــي و ب ــد مليت ــروي چن ني
ازنخــست وزيــر نــوري مــالكي 
خواستار رسـيدگي بالدرنـگ و      
ــل     ــن قبي ــردن اي ــوم ك محك
اظهارات و رفع كليه محدوديت     
ــاتوري  هـــاي مطلـــوب ديكتـ
تروريــستي حــاكم بــر ايــران از 

   .ميباشدساكنان اشرف 
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  سرمقاله 
  

  1بقيه از صفحه 
  
  

رييس سابق بنياد (دوست  محسن رفيق
عسگراوالدي  اهللا  ، حبيب)مستضعفان

و نهاد قُوه ) دبيركل سابق موتلفه(
قضاييه و سازمان بازرسي ُكل كشور به 
چشم مي خورد كه به خودي خود مي 
تواند ژرفا و گُستره ي بي پيشينه ي 
ضربه رسواگرانه اي كه به مركزي 
ترين اليه دستگاه قُدرت وارد آمده 

  .است را توضيح دهد
  

فساد مالي، چشم اسفنديار 

  باندها
بر اساس يك سنت جا اُفتاده در ميان 
باندهاي قُدرت، افشا يا اشاره به فساد 
مالي و اخالقي حريفان براي از ميدان 
بدر كردن يا باجگيري از آنها، همواره 

و نُقطه عزيمت حمله ي  به يكديگر 
فصل مساله پستهاي  ابزار اصلي حل و

 . كليدي به حساب مي آمده است
سرچشمه اين ويژگي رقابت سياسي در 
هرم قُدرت جمهوري اسالمي، به 
سادگي و بيش از همه، فساد همه گير 
و فرا جناحي اي است كه اعضاي 

 به نسبتهاي گوناگون "نظام"كانوني 
در شكل دادن و نصيب بردن از آن 

تند و از همين رو نيز به طور شريك هس
دايمي و در هر لحظه مي توانند از اين 
زاويه بر سيبل نشانه گيري بالقوه يا 

  . بالفعل رقيبان خود نشانده شوند
 امنيتي چه در جريان –باند نظامي 

رقابتهاي رياست جمهوري و چه پس از 
تصرُف دستگاه ديوان ساالري، جاي 

ست از ترديد باقي نگُذاشت كه مصمم ا
اين ابزار به گونه گُسترده عليه باندهاي 
حجت االسالمها رفسنجاني و خاتمي 

هريك از اين دو باند به . استفاده كُند
 سال فُرصت يافته بودند كه 8تنهايي 

دستگاه قُدرت و ثروت را در سطوح 
مختلف با پيچ و مهره هاي خود كوك 
كرده و اعضاي خويش را براي 

 يافتن بهتر روغنكاري و جريان
محصوالت، گرداگرد آن به كار 

پروژه يكدست سازي ولي فقيه . بگُمارند
در بعد سياسي نشان داده بود كه 
رعايت قواعد بازي تقسيم قُدرت زير 

 را در خود نگُنجانده و "نظام"خيمه 
حذف كامل رقبا و تامين هژموني 
انحصاري بر اهرُمهاي قانوني و 

رار داده بوروكراتيك را آماج خود ق
  . است

اين استراتژي براي آنكه بتواند به 
صورت واقعي و موثر تحول مطلوب 
خود را در آرايش سياسي كامل كرده و 
آن را به ثبات برساند، هيچ گُريزي از 
هدف گرفتن زيربناي اقتصادي قُدرت 
. رقيبان و تصرُف منابع توليد آن نداشت

در اختيار گرفتن دستگاه بوروكراسي 

به مثابه اصلي ترين گُذرگاه دولتي 
توزيع ثروت در مناسبات تك پايه اي 
اقتصاد كشور، هنوز نمي توانست به 
مفهوم خلع قُدرت از طبقه ي بوروكرات 
ممتازي كه به تدريج و به مدد سلطه 

 بر ماشين قُدرت "نظام"انحصاري 
دولتي و مناسبات اقتصادي شكل گرفته 

ي تعُلق به و متكي بر امتيازها و رانتها
قُدرت رسمي در اليه ها و زير مجموعه 
هاي صنعتي، بازرگاني، خدماتي و 

  . داللي تكثير شُده بود، باشد
  

  ُنقطه آغازين افشاگري
يورش همه جانبه به باند حجت 
االسالم رفسنجاني، بازيگر قُدرتمند 
اُليگارشي سياسي و مالي جمهوري 
اسالمي كه آوازه امپراتوري اقتصادي 

شايستگي يك رپرتاژ اختصاصي در وي 
 را يافته بود، "فوربس"مجله معتبر 

زنگ آغاز نبرد جدي در رينگ جابه 
جدال بر . جايي قُدرت را به صدا درآورد

سر اين كه كُدام جناح، اهرم دولت را 
در خدمت گُسترش نفوذ سياسي و 
اقتصادي خود به دست مي گيرد، بي 

دن درنگ و بدون واسطه با پرتو افكن
بر اندروني آقاي رفسنجاني، نامزد اين 
پست، مضمون مادي رقابت در دور 
جديد را به سطح انتقال داد و اين 
چيزي فراتر از دست به دست كردنهاي 
برادرانه كُرسيها همچون گُذشته بود كه 
حفظ عاليق و منافع بازندگان يا 
نيروهاي در حاشيه مانده بوروكراسي، 

و برندگان به ميثاق بديهي بين آنها 
شُمار مي رفت و شرط پذيرفته شُده ي 

 تعريف "نظام"توازن و ثبات دروني 
  . مي شُد

رييس دولت جديد، آقاي احمدي نژاد 
در نخُستين اقدام رسمي خود، معرفي 
وزراي پيشنهادي اش به مجلس را با 

 همراه ساخت و "مافياي نفت"حمله به 
نه بدين وسيله به بهاي جنايي و بزهكارا

نشان دادن اداره و سازماندهي 
، "نظام"سرچشمه ي اقتصادي قُدرت 

لُزوم تجديد سازمان و پاكسازي همه 
ي مجموعه ها و زير مجموعه هاي 

تصفيه . ديوان ساالري را برجسته كرد
گُسترده موسسات اقتصادي و اداري، 
دواير كارپردازي و كاشتن اعضا و 

در  امنيتي –وابستگان باند پيروز نظامي 
گلوگاه ها و بر پستهاي كليدي، بيان 

اندكي بعد كه . تشكيالتي اين هدف بود
باندهاي حجت االسالمها رفسنجاني و 
خاتمي به طور آشكار زبان به انتقاد و 

اختالل " و "حذف مديران"اعتراض از 
 گُشودند، آشكار "در اقتصاد كشور

گرديد مقاومت آنها تنها تاثيري كه مي 
 باشد، پر حجم كردن آتش تواند داشته

اصالح " و "كارگُزاران"توپخانه عليه 
 در شكل افشاگريهاي بيشتر و "طلبان

درز يافتن جزييات روشن تري از 
  . فعاليتهاي اقتصادي آنها بود

 
  تيغ دو لبه

به ميزاني كه باند ولي فقيه توانست با 
تصفيه و غربال، قلمروهاي سياسي و 

ف رقيبان اقتصادي بيشتري را از تصر
خود خارج كُند، به همان اندازه نيز 
چالش بر سر تقسيم غنميتها و تعيين 
وزن در ميان گرايشهاي عمده و فرعي 
در درون آن صورت جدي تري به خود 

ه شُدن در حقيقت راند. مي گرفت
باندهاي رقيب از مسندها و مجاري 
قُدرت، نُقطه اصلي وحدت اين گرايشها 
كه حركت مشترك به سوي اين هدف 
بود را نيز كم رنگ و كم رنگ تر مي 
كرد و اهداف جديدي را به جاي آن 
مي نشاند كه الزاما نمي بايست 
همچنان بازتاب منافع مشترك و 

  . همگاني باشد
 باند، بيان سياسي پروسه ي تجزيه اين

خود را از يك سو در تنگ تر شُدن 
دايره مشاركت در تركيب و تصميمهاي 
دولتي و از سوي ديگر تبديل 
سياستهاي مركزي در پهنه بحرانهاي 

 به موضوع "نظام"خارجي و داخلي 
اختالف و به بيان بهتر، بستر جريان 

تغييرات پي در پي . يابي آن يافته است
مدي نژاد و بركناري و كابينه آقاي اح

برگُماري دايمي مديران ارشد در سطح 
كشوري و محلي و همزمان تحوالت 
ساختاري در چگونگي اعمال قُدرت 
دولتي كه برجسته ترين آن را انحالل 
سازمان مديريت و برنامه ريزي و كنار 
زدن آقايان الريجاني، ذوالقدر و 
پورمحمدي تشكيل مي دهد، روند 

يكدست "ياتوريزه شُدن شتابان مين
 در راس و بدنه ي باند آيت اهللا "سازي

  . خامنه اي را تشخيص پذير مي كُند
جنگ تقسيم در اين جا نيز هدف 
ديگري جز تامين اتوريته ي يك 
گرايش بر خُطوط رقيب و تبديل آنها 
به زايده ي خود را تعقيب نمي كُند و 
شيوه اي كه محفل آقاي احمدي نژاد 

هدف به كار مي گيرد، هم در براي اين 
درونمايه و هم در فُرم با اهداف و 
ويژگيهاي پادگاني مرحله كُنوني آرايش 

از اين رو، . قُدرت سازگاري مطلق دارد
شگفت آور نمي تواند باشد كه محفل 
مزبور و نيز شُركا و متحدان پيشين آن، 
ابزارهايي كه يك دوره پيش از اين به 

ليه هماوردان خود گونه موفقيت آميز ع
به كار گرفتند را اكنون روغنكاري شُده 
بيرون مي آورند تا عليه يكديگر استفاده 

  . كُنند
  

  چرا قُوه قضاييه؟
در نگاه نخُست به نظر مي رسد محفل 
آقاي احمدي نژاد، قُوه قضاييه را هدف 
عمده ي تصفيه حساب دروني قرار داده 

حجم تبليغات گُسترده ي اين . است
د عليه دستگاه آيت اهللا شاهرودي و بان

ماموران و قاضيان آن با موضوع ماست 
مالي كردن پرونده هاي فساد اقتصادي 
و همچنين افشاگريهاي آقاي پاليزدار 
كه بر متن تشكيل كُميسيون مچ گيري 
از اين نهاد در مجلس مالها صورت 

اما . گرفت، اين گُمانه را تقويت مي كُند

ويارويي اهميت و آنچه كه به اين ر
مفهومي فراتر از نزاع مجرد دو نهاد در 
دستگاه قُدرت مي بخشد، جايگاه 
سياسي قوه قضاييه در جناح بنديهاي 

اين اُرگان چه به لحاظ . حكومت است
پهنه ي عمل خود كه تبديل مقررات و 
دستوراُلعملهاي فقهي و شرعي به 
قوانين قضايي است و چه از نظر 

ين وظيفه كه نُفوذ ساختار مادي ا
روحانيون و متخصصان آموزش يافته 
در مدرسه و حوزه هاي ديني را الزامي 
مي سازد، يك پايگاه مهم اعمال قُدرت 
و نفوذ روحانيت سنتي و پشتيبانان آن 
در بورژوازي تجاري و دالل بوده است؛ 
همان تركيبي كه هم در كشاكشهاي 
 انتخاب نامزد رياست جمهوري و هم در

جريان رقابتهاي فزاينده ي پس از آن 
به گونه صريح از رقباي آقاي احمدي 
نژاد حمايت كرد و فراتر از آن، حجت 
االسالم هاشمي رفسنجاني را بر مسند 
رياست مجلس خبرگان نشاند تا مانع 
چنگ انداختن محفل دولت بر اين نهاد 

  . گردد
از اين رو، دستگاهي كه آقاي 

ند، همواره براي شاهرودي اداره مي ُك
اين محفل دريچه هدف گيري و حمله 

 بورژواي –به جناح راست روحاني 
سنتي و حذف نمايندگان آن در شوراي 
امنيت ملي مالها، مجلس و وزارتخانه 

باز . هاي توافُقي به حساب مي آيد
كردن علني پرونده حجت االسالمها 
ناطق نوري و معزي در كنار سياهه 

د يزدي و حبيب اهللا آيت اهللا محم
عسگراوالدي ، به روشني مقصد نهايي 
حمله به قُوه قضاييه و پيوستگي اي كه 
با راست سنتي پيدا مي كُند را به 

  . نمايش گُذاشته است
 

بحران باندها يا بن بست 

  ؟"نظام"عمومي 

با توجه به آثار افشاي فساد مالي 
رهبران بلندپايه حكومت بر مجموع 

 ويژه درست در هنگامي كه  به"نظام"
جامعه با آثار فالكت بار و خانمان سوز 
سياستهاي آن دست به گريبان است، 
مي توان به درستي اين تاكتيك 
خودغرضانه را حفره تخليه بحراني 
دانست كه در عمق جريان دارد و اينك 
با شتاب راه خود به سطح را پيدا كرده 

نش مشخصات اين بحران در ت. است
كُنترُل ناپذير در مناسبات خارجي، 
ورشكستگي اقتصادي و بحران 
مشروعيت و بي گُزينه گي سياسي 

  . بازتاب يافته است
جهتي كه ضربه افشاگرانه از آنجا فرود 
آمده است و به گونه روشن آدرس 
گرايشي در داخل دستگاه قُدرت را بر 
خود حمل مي كُند، چشم انداز جدالهاي 

زيري از به پيش بردن آن را باندي و ناُگ
  . نيز در برابر گُذاشته است

  



  4صفحه            كارگري      1387 تير اول – 276نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

اعتصاب كارگران نيـشكر هفـت تپـه و         
ــه   ــاهي ك ــي از آن در م ــت مردم حماي

شـرايط  . گذشت همچنان تداوم داشـت    
كاري هزاران كارگر نيشكر هفـت تپـه،        
عدم دريافت ماهها مزد، ناامني، بيكاري      
و بالتكليفي نماد چپاولگري دولـت بـه        
عنوان كارفرماي بـزرگ و نيـز سـرمايه     

 خـور   داران دالل صفت و شركاي رانت     
رانت خواران نفتي كه در اثر      . آنان است 

افزايش بهاي نفت اين روزها فربـه تـر         
شده اند چـشم انـداز خـراب تـر شـدن            

در . اوضاع اقتصادي را نويد مـي دهنـد       
حالي كه كارگران و مزدبگيران در ايران 

ما گرسنه ايـم، مـزد و        «شعار مي دهند    
رژيم حـاكم در    » كار حق مسلم ماست   

ــداف  ــا دالر راســتاي اه خــود ميليارده
ــان،    ــزب اهللا لبن ــسليحاتي ح ــه ت هزين
حماس و گروههاي وابسته بـه خـود در      

  . عراق را مي پردازد
 خرداد همزمان با سـفر      12روز يكشنبه   

نــوري المــالكي بــه ايــران، ســخنگوي 
ــد   ــاي چن ــم كمكه ــه رژي وزارت خارج
ميليارد دالري رژيم  به دولت مالكي را        

ـ . مورد تاييـد قـرار داد      ه ايـن گونـه     البت
كمكها كه رقم ناچيزي از آن برمال مي        
شــود علنــي بــوده و بخــش اصــلي ان 

همـان بخـشي    . پنهاني انجام مي شـود    
كه مردم ايران هزينه آن را پرداخت مي  

  .كنند
  

موج گراني فزاينده در ايران همزمان بـا      
افزايش قيمت نفت خام، فقر و نابرابري       

ــرده اســت ــشتر ك ــا .  را بي ــه ب در مقابل
ايط اســفبار اقتــصادي، سياســتهاي شــر

رژيم در جهت تخفيف بحران و كاهش       
  .تورم نيست

بنا به آمار  نهادهاي حكومتي نرخ تورم        
حقــوق . روز بـه روز افـزايش مـي يابـد    

كارگران و مزدبگيران با ميزان رشد نرخ   
تــورم هــيچ خوانــايي نداشــته و انــدك 
اضافه مزد در روياويي با نرخ تورم وضع    

  .ان را وخيم تر كرده استمعاشي كارگر
  

ايـن روزهـا قطـع آب، بـرق و گـاز بــه      
رژيمـي  . مشكل مردم اضافه شده است    

كه توانايي رساندن آب و برق به مـردم         
را ندارد خود را بر شـانه هـاي مردمـي           
فقير سوار كرده تا با دستيابي به سـالح         

پايوران . اتمي امنيت نظام را تامين كند     
دم مـساله  رژيم در برابـر نارضـايتي مـر      

امـا در   . خشكسالي را مطرح كـرده انـد      
برابر اين بحران راه حلي كه ارائـه مـي          
كنند هيچ مشكلي را حل نخواهد كـرد         
بلكه جيبهاي گشاد رانت خـواران را پـر    

  . خواهد كرد
دولت نظامي امنيتي احمدي نژاد در روز       

 خــرداد اليحــه اي بــراي برداشــت 21

 ميليارد تومان از حـساب ذخيـره        4500
اين برداشت  . ارزي به مجلس ارائه كرد    

ظــاهرا بــراي كمــك بــه واردات كــاال 
جهت مقابله با خشكـسالي بـه قيـد دو          

اين راه حل   . فوريت به مجلس ارائه شد    
بـــه مافيـــاي واردات كـــه در دســـت 
وابستگان حكومتي اسـت خـدمت مـي        
كند و به توليد داخلي هيچ كمكي نمـي       

در حقيقـت سياسـت وارادات بــي   . كنـد 
 و كاهش تعرفه هاي گمركـي، بـا         رويه

وجود آن كه ايران عضو سازمان جهاني       
تجارت نيست، به جهاني سـازي لجـام        
گسيخته ليبراليسم جديـد خـدمت مـي        

اين خدمت به ميزانـي اسـت كـه          . كند
هيچ انگيزه اي براي رقابت در توليدات       

  . داخلي بر جاي نمي گذارد
واردات كاال بيشتر از همه آثـار زيانبـار         

ــود ــشاورزي  خ ــصوالت ك  را روي مح
يك نمونه ايـن خـسارت      . گذاشته است 

ــت  ــين اسـ ــال . چنـ  واردات 84در سـ
 ميليون دالر   720 ميليارد و    3كشاورزي  

 اين  87بوده است در حالي كه در سال        
.  ميليـارد دالر رسـيده اسـت       10رقم به   

يعني طي )  خرداد23سرمايه پنجشنبه    (
 68دو سال واردات كشاورزي افـزايش       

  . دي داشته استدرص
كارشناسان اقتصادي پيش بينـي كـرده       
اند كه اين افزايش واردات به بـاالرفتن        
هر چه بيـشتر قيمـت مـواد غـذايي در           

از طـرف   . اي آينده خواهد انجاميد   هماه
ديگر تعرفه روي كاالهـاي وارداتـي از        

  درصد كـاهش پيـدا كـرده   10 به   13,5
آثـار زيانبـار رشـد تـورم زنـدگي          . است

ــارگران  ــاهي  ك ــه تب ــران را ب و مزدبگي
  . كشبده است

بر اساس گزارشهاي منابع بـين المللـي        
 درصد رتبه   20ايران با نرخ تورم باالي      

ــنجم را در   ــه پ ــه و رتب اول در خاورميان
 كـشوري   200از ميـان    . جهان داراست 

 175كه تورم آنها سنجيده شده است ،        
  . كشور از ايران تورم كمتر دارند

آماري بانـك مركـزي     بنا بر داده هاي       
شاخص بهاي كاالها و خـدمات      «ايران  

مــصرفي در منــاطق شــهري ايــران در 
 نـسبت بـه     1387ارديبهشت ماه سـال     

 درصد افزايش داشـته     1,7فروردين ماه   
همين گزارش مي افزايـد نـرخ       »  .است

، نــسبه بــه  87تــورم در ارديبهــشت  
 درصد افزايش   25,3، نيز   86ارديبهشت  

 خــرداد 20 همـشهري (» .داشـته اسـت  
87(  

 ايـران در رديـف      2007در پايان سـال     
 كشور قـرار گرفتـه و       180 در بين    176
 كشور اريتره، ميانمار و زيمبـابوه       4تنها  

 2اعتماد  (» .از ايران تورم بيتشري دارند    
  ) خرداد

بر اسـاس گـزارش روزنامـه حكـومتي         
در  «87 خـرداد  20جمهـوري اسـالمي   

رتبه بندي جهاني سهولت كسب و كـار        

كه همه ساله توسط بانك جهاني تهيـه       
 10مي شود اقتصاد كشورها بر حـسب        

شاخص رتبه بندي مي شود كه امـسال        
 پلـه اي بـه رتبـه        16ايران با پـسرفت     

  » . تنزل يافته است135
بر اساس گزارش سازمان بـين المللـي         
شفافيت كه يك موسـسه غيـر دولتـي         
آلماني است دولـت ايـران را در رديـف          

ي فـساد اقتـصادي بـاال       كشورهاي دارا 
 11منبع روزنامه اعتماد    . ( است 0دشمار
  ) خرداد

  
ــنبه   ــه ش ــرانس  14روز س ــرداد كنف  خ

جهــاني مبــارزه بــا گرســنگي از طــرف 
سازمان خوار و بار و كشاورزي سـازمان    

. در رم بازگـشايي شـد     ) فائو(ملل متحد   
موضوع محوري اين كنفرانس كه سـه       

افتها روز به طول انجاميد، بررسي و راهي 
. در برابر بحران كنوني مواد غذايي بـود       

 كشور  191در اين كنفرانس نمايندگان     
احمدي نژآد  . شركت داشتند ) فائو(عضو  

عــدم . در ايـن كنفـرانس شــركت كـرد   
اســتقبال از وي و برخوردهــاي تــوهين 
آميزي كه بـا وي طـي ايـن كنفـرانس          
شد، آنقدر برجسته بود كه رسـانه هـاي         

 آن چشم ببندند و     حكومتي نتوانستند بر  
به موضوعي در جنـگ جنـاحي تبـديل         

همزمـان تظـاهرات بزرگـي عليـه        . شد
  .احمدي نژآد در رم برگزار شد

دبير كل سازمان ملل متحـد بـان كـي          
: مون، در رابطه بـا ايـن بحـران گفـت          

گرسنگي، خشم، فروپاشـي اجتمـاعي،      «
بيماري و بحران اقتـصادي بـه ارمغـان         

  » .مي آورد
يم داشت با حرفهـاي     احمدي نژآد تصم  

عوامفريبانه خـود رهنمـود بـه ديگـران         
دهد و خود را مجـري تغييـر در جهـان           
بداند، اما پذيرايي از او آنقدر توهين آميز 
بود كه وي مجبور شد سفرش را كوتـاه    

  . كند و باز گردد
در حالي كه افزايش فقر و بيخانماني از        
دســتاوردهاي سياســتهاي رزيــم اســت 

ران در رابطه بـا ايـن      رئيس دولت پاسدا  
جمهــوري «:موضــوع اعــالم كــرد كــه

اسالمي ايران بـراي توزيـع عادالنـه و         
ي در جهان راهكارها،    ايمناسب مواد عذ  

» .پيشنهادها و برنامه هاي روشني دارد      
يكي از راه حلهاي چشمگير او در برابـر         
. فقر در ايران به آن در باال اشـاره شـد           
ــه در  ــره ارزي آنهــم ن  برداشــت از ذخي

جهت كمك به توليد داخلي بلكه بـراي      
  . واردات كاال

يكي از اين راه حلها هـم كمـك مـالي          
بي دريغ جمهوري اسالمي براي البـي       

  . سازي در كشورهاي فقير است
سياســت خــصوصي ســازي كــه همانــا 
سپردن مالكيت به وابستگان حكـومتي،      
آقازاده ها و زانت خـواران اسـت باعـث       

ر صـنايع   ورشكستگي، ركود و بحران د    

يك نمونه آشـكار آن   . داخلي شده است  
تاثير  مخرب اين گونه خصوصي سازي       
بــر روي نيــشكر هفــت تپــه و زنــدگي 

  .هزاران كارگر آن است
رئيس سازمان خصوصي سازي رژيم در      

تبـاني  « :دعواهاي جنـاحي مـي گويـد      
براي ارزان خريدن شركتهاي دولتي در      

ــورس ــران، . (وجــود دارد» ب روزنامــه اي
)  خـرداد  5 رسمي دولت، يكشنبه     ارگان

اين روزنامه از قول غالمرضـا حيـدري        
رئيس سـازمان خـصوصي سـازي مـي         

برخي از كـارگزاران بـورس بـا        «:نويسد
تباني يكـديگر بـه دنبـال ارزان خـري          

  . »هستند
  

ــران از   ــد اي ــي درآم ــاي دولت ــانه ه رس
ــدود   ــت را  ح ــار و نف  145صــادرات گ

ا ايـن   امـ . ميليارد دالر ارزيابي مي كنند    
درآمد چگونه هزينه مي شود و به جيب        
چه كساني مي رود؟ در حالي كه در امد       

 135ارزي از بهاي نفت بـه بـشكه اي          
ــعيت    ــا وض ــت ام ــابقه اس ــي س دالر ب
معيشتي مردم هـر بيـشتر خـراب شـده        

  . است
 خـرداد بـه رقـم       2روزنامه سـرمايه در     

ــي   ــرده و مـ ــاره كـ ــد ارزي اشـ درآمـ
 صـدور   درآمـد ارزي حاصـل از     «:نويسد

نفت خام و فراورده هاي پتروشيمي تنها  
 10در ارديبهشت مـاه جـاري بـيش از          

كــه ايــن . ميليــارد دالر محاســبه شــده
درآمد فراتر از كل درآمد ارزي ايران در        

.  خورشـيدي اسـت    1377 ماه سـال     12
همين روزنامه مي نويسد كه اين درآمد       

نــه شــادماني مــردم را بــر مــي «ارزي 
ــه واكــنش  ــل انگيــزد و ن مثبــت محاف

  » .كارشناسي را
اين درآمد بـه فـساد اقتـصادي بيـشتر          

در رابطه بـا گرانـي      .  كمك كرده است  
ــرداد   ــه همــشهري اول خ ــرنج روزنام ب

هنوز بهـاي بـرنج ايرانـي       «:نوشته است 
قله هاي گراني را فتح نكرده بـود، كـه          
برخي محافل آگاه از البيهـاي پنهـاني        

يكــي از «خبــر داده و گفتــه بودنــد   
ــسئ ــق  م ــاني از طري والن وزارت بازرگ

تاسـيس شــركتي خــصوصي اقــدام بــه  
بـه نوشـته    » .واردات برنج خواهد كـرد    

همشهري دبير كل خانه كشاورز گفتـه       
ــت ــتگاههاي  «:اس ــواراني در دس رانتخ

دولتي از اطالعاتي بهره مند مي شـوند        
  »  .كه ديگران از آن محرومند

وضعيت وخامتبار كارگران و تعرضي كه      
دگي و معيشت آنان صـورت    به سطح زن  

در زيـر   . مي گيرد، بدون واكنش نيست    
بــه برخــي از مهمتــرين حركتهــاي    

  .كارگران ايران پرداخته مي شود
  

  5بقيه در صفحه 
  
  

  هزينه دنباله روي از جهاني سازي سرمايه بر دوش كارگران ايران
 زينت ميرهاشمي



  5صفحه            كارگري      1387 تير اول – 276 نبرد خلق شماره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــنبه روز   ــرداد 1چهارش ــارگران  1387 خ ك

ــال    ــه احتم ــراض ب ــرز در اعت ــتيك الب الس
پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود، دسـت       
از كــار كــشيدند و در محوطــه كارخانــه بــه 

  .صورت آرام اعتصاب كردند
به گـزارش دسـترنج، يـك سـاعت پـس از            
اعتصاب مطالبات كـارگران پرداخـت شـد و       

  .كارگران مشغول به كار شدند
  

ــنبه   ــنج ش ــرداد 2روز پ ــترنج 1387 خ دس
گزارش كرد كه با تعطيلـي كارخانـه روغـن          
نباتي گلنـاز كرمـان و اخـراج كـارگران آن،           

 كارگر باسابقه و قديمي اين شركت هر      120
روز در داخل محوطـه كارخانـه حاضـر مـي       

  .شوند اما از كار خبري نيست
  

ــه گــزارش دســترنج   كــارگر خــدماتي 40ب
سـتان صـبح روز پـنج       شركت مخابرات كرد  

در اعتـراض بـه اخـراج     1387 خرداد   2شنبه  
راننده خدماتي اين شركت و از بين رفتن        17

امنيت شغلي خود، دست به تجمع و تحصن        
  .در داخل محوطه محل كار خود زدند

  
 خـرداد همبـستگي ملـي،     5به گـزارش روز     

كارگران شركت بيتاواال لير ايران كيش كـه        
ويه اسـت و    شركتي هندي در منطقـة عـسل      

زير مجموعه شركت پتروپارس مـي باشـد،         
دراعتراض بـه اخـراج كـارگران و پرداخـت          
نــشدن چهــار مــاه حقــوق خــود دســت بــه 

  اعتصاب زدند 
 تن از كارگران شركت پتروشـيمي اوره        200

 در 87 خـرداد  4و آمونياك كرمانشاه روزشنبه   
حمايت از نمايندگان خود مقابل اين شركت       

 نفـر را بـه      19گفتند  كارگران  . تجمع كردند 
عنوان نماينده براي پيگيـري حقـوق عقـب         
افتاده خود انتخاب كرده بوديم اما آنان را به         

  .بهانه اغتشاش و آشوب اخراج كرده اند
  

 تــن از 180بــه گــزارش خبرنگــار دســترنج 
 خـرداد بـا   7كارگران صنايع اراك صبح روز    

 كيلـومتري كارخانـه     13راهپيمائي در مسير    
ــل ــا اداره ك ــه  ت ــراض ب ــا اعت ــار اراك، ب  ك

خصوصي سازي اين واحد توليـدي و ركـود         
توليد و كار در كارخانـه، خواسـتار رسـيدگي          

  .مسئوالن شدند
  

 خرداد انجمن صداي كـاوه      8روز چهارشنبه   
 تـن از كـارگران     150ها گزارش نمـود كـه       

كارخانه قنـد بردسـير در اسـتان كرمـان در           
اعتراض به پرداخت نشدن هشت ماه حقوق       

  . در محوطه اين كارخانه تجمع كردند
  

ــيش از  ــاغل در 800ب ــارگر ش ــوره 30 ك  ك
ــي    ــه كم ــراض ب ــك در اعت ــزي قرچ آجرپ
دستمزد دريافتي از دو هفته گذشته تـاكنون        
دست از كار كشيده و در محـل واحـد خـود        

 8به گزارش روز چهارشنبه   .اند  اعتصاب كرده 
خرداد دسترنج اعتصاب صدها كارگر شـاغل     

 15ه آجرپزي قرچك بـا گذشـت    كور 30در  
  .روز همچنان ادامه دارد

  
حدود سه هزار نفر از كارگران كارخانه هاي        
آجر پزي اروميه در اعتراض به سطح پـايين       
دسـتمزدها از صـبح روز شــشم خـرداد مــاه    
دست به اعتـصاب زده و خواهـان افـزايش          

  .دستمزدهاي خود شده اند
  خـرداد  اتحاديـه آزاد      8بنا بـر گـزارش روز       

 كـوره   90كارگران ايران، در حال حاضـر از        
 كوره در اين    60آجرپزي در اروميه كارگران     

  .اعتصاب شركت كرده اند
تعدادي از كارگران كوره هاي آجرپزي نازلو       
كه حدود سي كوره مي باشد در مقابل دفتر         
كارفرما دست به تجمع زده انـد كـه پلـيس           

 در محــل حاضــر شــده و كــارگران را  110
  . بازداشت كرده استتهديد به

  
كارگران كارخانه صنايع چوب طالقـاتي بـه         

هاي خـود صـبح روز        همراه اعضاي خانواده  
 17 در اعتراض به     1387 خرداد   12يكشنبه  

حقوقي در محوطـه سـاختمان وزارت        ماه بي 
بـه  . كار و امـور اجتمـاعي متحـصن شـدند         

گزارش دسترنج، در اين تحصن، نزديك بـه     
ــودك  200 ــرد و زن و ك ــركت  م در آن ش

ــار   ــر ك ــدگان از وزي داشــتند و تحــصن كنن
خواستند تا براي پاسـخگويي درجمـع آنهـا         

  .حاضر شود
چندي پـيش نيـز ايـن كـارگران در مقابـل            
ساختمان مركزي اين كارخانـه و در مقابـل         
استانداري تهران تجمع كردند كه در هر بار        
برخــي از كــارگران از روي نااميــدي قــصد 

  .شتندخودسوزي و خودكشي دا
 53كارخانه صـنايع چـوب طالقـاني كـه بـا         

كارگر در منطقه احمدآباد واقع شده اسـت و         
يكــي از واحــدهاي ســازنده مبلمــان و در و 

 17شـود، در      هاي چوبي محسوب مي     پنجره
ماه گذشته تعطيـل بـوده اسـت و مطالبـات          

  .كاركنان آن پرداخت نشده است
  

 هــــزار كــــارگر شــــاغل در 3بــــيش از 
اي قرچك بـا كـشاندن دامنـه        ه  پزخانه  كوره

ــه    ــود ب ــصابات خ ــار  26اعت ــه انتظ  روز، ب
رسيدگي مسئوالن دولت و متوليان كار، فقر       

انـد امـا هـيچ        و گرسنگي را به جان خريـده      
  .كند مسئولي توجهي نمي

 خـرداد سـايت     12به گـزارش روز يكـشنبه       
 3دسترنج؛ بـا اعتـصابات گـسترده بـيش از         

پــزي  كـوره آجر 40هـزار كـارگر شـاغل در    
هـا بـه       هفته است كه كليه كـوره      4قرچك،  

حالت تعطيل درآمده و كـارگران بـا تحمـل          
فقر و گرسـنگي خواسـتار افـزايش قـانوني          
  .حقوق براي امكان ادامه زندگي خود هستند

بنا براين گزارش؛ هزاران زن، مرد و كودك        
هاي آجرپزي قرچـك، طـي        شاغل در كوره  

وليد اين اعتصاب خواستار افزايش دستمزد ت     
 15000 تومــان بــه 12500هــزار خــشت از 

  .هزار تومان هستند
  

به گزارش خبرگزاري ديده    
بان حقوق بـشر كردسـتان      
ــنايع   ــان شــركت ص كاركن
پتروشــيمي كرمانــشاه در   
اعتراض به شرايط سخت و ساعات طوالني       
كار، كاهش حقوق و عـدم پرداخـت كامـل          

ي خود            عيدي امسال و معوقات سال گذشته     
يفيت نامطلوب خـدمات و سـرويس       و نيز ك  

 صـبح روز  10 تـا  8دهي نامناسب از ساعت   
 دست بـه اعتـصاب      87 خردادماه   7شنبه    سه

  . زدند
  

 نماينده 3 خرداد  با توافق     15روز چهارشنبه   
 38كارگري كوره هاي آجرپـزي قرچـك و         

مالك كارخانه، قيمت هـزار خـشت خـام از          
 هزار تومـان رسـيده و       14 تومان به    12500

  .مورد تاييد طرفين قرار گرفت
 هـزار كـارگر     3بنا بر اين گـزارش بـيش از         

معترض، با اين توافق و بـا پايـان اعتـصاب         
  .بر سر كار خود بازگشتند  ه  روز30

گفتني است كارگران شاغل در كوره پزخانه       
 ساعت كار كـرده و در       17ها روزانه بيش از     

 هــزار تومــان 14نهايــت طــي ايــن مــدت 
  .دستمزد مي گيرند

  
اعتراض هزار معدنچي ذغال سـنگ طـبس        
به نحوه پرداخت حقوق و تاخير يك مـاه در       

تري آن در آخرين ماه فصل بهار شدت بيـش   
به گزارش روز دوشـنبه     . به خود گرفته است   

ــال    20 ــداي س ــترنج از ابت ــرداد دس  87 خ
تاكنون حقوق كارگران ذغال سنگ با تاخير       
دراز مدت پرداخت شده كه اين امر كارگران        
را نسبت به عملكرد مديريت شركت تهيه و        

  .توليد بشدت معترض كرده است
  

 كارگر شركت فرنخ و مـه نـخ         400بيش از   
ن با تجمع اعتـراض آميـز در محوطـه          قزوي

كارخانه خواهـان دريافـت حقـوق معوقـه و          
  .ديگر خواسته هاي به حق خود هستند

 خـرداد دسـترنج     20به گزارش روز دوشنبه     
چرخه توليد در مجتمع توليدي فـرنخ و مـه          

 روزه كارگران متوقف شـده  6نخ با اعتصاب    
و كارگران با ادامه اين تحركـات اعتراضـي         

ريافت حقوق و مزاياي شغلي خود      سعي در د  
  .دارند

  
اعتصاب كارگران كارخانه ها و كـوره هـاي         
آجرپــزي اروميــه در حــالي ادامــه دارد كــه  
ــستر و   كــارگران كــوره هــاي آجرپــزي شب
مياندواب نيز اعتـصاب خـود را بـا خواسـت           
افزايش دستمزدها شـروع كـرده انـد و هـم       

  .اكنون در اعتصاب بسر مي برند
ــزارش روز   ــه گ ــه آزاد  16ب ــرداد اتحادي  خ

كارگران ايران حدود سي نفـر از نماينـدگان     
كـارگران كارخانـه هـاي مختلـف آجرپــزي     
اروميه جهت پيگيري خواست خود مبني بـر        
افزايش دستمزدها بـه اداره كـار ايـن شـهر           
مراجعه كردند امـا بـا برخـورد تحقيـر آميـز            
قرباني زاده رئيس روابط كار اين اداره مواجه  

با تحقير كـارگران و داد و فريـاد      وي  . شدند
به آنان اعالم كرد بايد سركارتان برگرديد و        
اگــر كــار را شــروع نكنيــد ميــدهم نيــروي 
انتظامي همه شما را از سر كارهايتان بيرون        

  .بريزد

  
به دنبال اعتصاب گـسترده كـارگران كـوره         
پزخانه هاي اورميه، سرانجام كارفرمايان بـه    

  .ن تن دادندمذاكره با اعتصاب كنندگا
 خـرداد دسـترنج،     20به گزارش روز دوشنبه     

فعاالن كارگري در استان آذربايجان غربـي       
از آمادگي كارفرمايان و صاحبان كوره هاي       
آجرپزي براي مذاكره و گفتگو بـا كـارگران         

  .اعتصاب كننده خبر مي دهند
  

به دليـل   ) كيان تاير (كارگران الستيك البرز    
و عيـدي   پرداخت نـشدن سـه مـاه حقـوق          

دسـت از كـار كـشيدند و اعـالم كردنـد تــا      
نرسيدن به خواستهاي خود تحصن را ادامـه        

 خـرداد   20به گزارش روز دوشـنبه      . ميدهند
ــي از   ــارگران يك ــا ك ــستگي ب انجمــن همب

در طـول سـه مـاه       : كارگران كارخانه گفـت   
امـا  , اخير وعده وعيـدهاي زيـادي داده انـد        

  .عمل نكرده اند
  

افتي توسط اتحاديه آزاد بنا بر گزارشهاي دري   
كارگران ايران، كارگران كارخانـه السـتيك       

 خـرداد در اعتـراض بـه        20البرز كـه از روز      
عــدم پرداخــت دستمزدهايــشان دســت بــه 

 خــرداد بــه   21اعتــصاب زده بودنــد روز  
  .اعتصاب خود پايان دادند

  
ــنبه  ــار ش ــيش از 22روز چه ــرداد ب  100 خ

كارگر شـركت توليـدي پونـل پاكدشـت در          
 مـاه حقـوق و      3عتراض به عـدم دريافـت       ا

مطالبــات شــغلي در مقابــل دفتــر مــديريت 
بـه  . كارخانه تجمـع اعتـراض آميـز كردنـد        

ــال   ــه نقــل از يــك فع گــزارش دســترنج ب
كارگري، بيش از يك سال است كه حقـوق         
كارگران اين شركت با وجود توليد و فروش        
محصوالت شركت با تـاخير چنـدين ماهـه         

امر اعتـراض گـسترده     پرداخت شده كه اين     
  .كارگران را به همراه داشته است

  
 خرداد  سايت آزادي و برابـري  18روز شنبه   

كـوره  (گزارش داد كه كارگران خشت مـال        
محلـه شـترك    مـشهد واقـع در      ) آجر پـزي  

انتهاي علي تيمـور بـه دليـل پـائين بـودن            
دستمزد دست به اعتصاب گسترده اي زدنـد   

ر در داخل   و اين در حالي است كه قيمت آج       
 تومـان اسـت و   35000كوره پزخانه به تني   

كارفرمايان به هيچ وجه نظر به بـاال بـردن          
  .دستمزدها ندارند

  
درپي عدم دريافت حقوق يكـساله كـارگران      
شركت ريسندگي خاور رشت، تعدادي ازاين      

 خـرداد دسـت بـه      18كارگران از  روز شنبه      
  .تحصن وحركات اعتراض آميز زدند

 خرداد شمال نيوز برخـي      20به گزارش روز    
ازتجمع كنندگان با بستن جـاده فـومن بـه          
رشت اقدام به آتـش زدن السـتيك درايـن          

  .مسير نمودند
ــشنبه  ــوره  26روز يك ــارگران ك ــرداد، ك  خ

 روز  19پزخانه هاي شبستر توانستند پس از       
اعتــصاب كارفرمايــان خــود را بــه افــزايش 

  .دستمزدهاي خود وادارند
  يه آزاد كارگران ايران از بنا به گزارش اتحاد

  6بقيه در صفحه 

 1387 اعتراضي كارگران در خرداد مهمترين حركتهاي



  6صفحه            كارگري      1387 تير اول – 276نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهمترين حركتهاي اعتراضي 

  1387كارگري در خرداد 
  

  5بقيه از صفحه 
 خــرداد نيرهــاي انتظــامي و 24روز جمعــه 

ماموران لباس شخصي نسبت بـه روزهـاي        
قبل بر حـضور خـود در كـوره پزخـاه هـاي       
اروميه افزودند و به طـور مرتـب بـه گـشت       

  .زني در اين كوره ها پرداختند
  

داد  بـا     خـر  23اين نيروهـا پنجـشنبه شـب        
هدف شكستن اعتصاب در برخي كـوره هـا         
نگهبانان مـسلحي را در محيطهـاي كـار و          
زيست كارگران مستقر كردنـد تـا كـارگران         
كوره هاي مختلـف نتواننـد بـا همـديگر در           

  .ارتباط و تماس باشند
در ادامه اين اقدامات سـركوبگرانه بـراي در         
هم شكستن اعتصاب كارگران كوره پزخانـه     

 روز جمعه نيروهاي يگان ويژه      هاي اروميه، 
و باتوم بدست وارد كوره پزخانه هـا شـده و           

ــد و  24 ــارگران را بازداشــت كردن ــر از ك  نف
كارگران برخي كـوره پزخانـه هـا را بـا زور            

  وادار به كار كردند
  

 كـــارگر مجتمـــع 760 روزه 10اعتـــصاب 
 25توليدي فرنخ و مه نخ  قزوين روز شنبه          

ــشي از    ــت بخ ــا پرداخ ــرداد ب ــات خ مطالب
  .كارگران شكسته شد

بــه گــزارش دســترنج، بــا پرداخــت حقــوق 
فــروردين مــاه بــيش از نيمــي از كــارگران  
شــركت، اعتــصاب و تجمــع اعتــراض اميــز 

  .كارگران پايان يافت
  

 كارگر شـركت توليـدي پونـل        100بيش از   
 مـاه   3پاكدشت در اعتراض به عدم دريافت       

حقــوق و مطالبــات شــغلي در مقابــل دفتــر 
  .ت كارخانه تجمع اعتراض آميز كردندمديري

ــنبه    ــار ش ــزارش روز چه ــه گ ــرداد 22ب  خ
دسترنج بيش از يك سال است كـه حقـوق          
كارگران اين شركت با وجود توليد و فروش        
محصوالت شركت با تـاخير چنـدين ماهـه         
پرداخت شده كه اين امر اعتـراض گـسترده         

  .كارگران را به همراه داشته است
  

 آهن از سوي يـك      برداشت غيرمجاز سنگ  
شركت خـصوصي و عـدم پرداخـت حقـوق          
ــه   ــن شــركت منجــر ب كــارگران توســط اي

  .اعتراض كارگران منطقه شده است
 27به گزارش دسـترنج صـبح روز دوشـنبه          

خرداد تعدادي از مردم شهر سنگان كه كـار         
برداشت سنگ از معادن را انجام مي دهنـد،         

هاي معادن    در اعتراض به جمع آوري سنگ     
اشـتن مجـوز توسـط يـك شـركت          بدون د 

خصوصي و همچنين عدم پرداخـت حقـوق        
  .شان توسط اين شركت تجمع كردند

  
 كــارگر كارخانــه صــنايع   1200بــيش از 

مخابراتي راه دور ايـران صـبح روز دوشـنبه          
 خرداد با تجمع ناگهاني خـود مـسئوالن         27

  .استان فارس را غافلگير كردند
ــارگران در     ــن ك ــترنج، اي ــزارش دس ــه گ ب

راض به پرداخت نشدن مطالبات معوقـه        اعت

ــل   ــه مقاب ــامعلوم كارخان خــود و وضــعيت ن
  .استانداري تجمع كرده بودند

  
ــارگران    ــدت ك ــراض بلندم ــصاب و اعت اعت
صنايع اراك كه تعطيلي و توقف خط توليـد         
كارخانه را بـا خـود بـه همـراه داشـت، روز             

ــشنبه   بــا تــشكيل  1387 خــرداد 30پنج
اري و تعهـدات    كميسيون كارگري در استاند   

  .كارفرما پايان يافت
به گزارش دسترنج به نقل از يك كارگر اين     
كارخانه، طي اين جلسه كارفرما متهـد شـد         
كليه تعهدات اوليـه را در واگـذاري كارخانـه     
رعايت كرده و حق شيفت، طرح طبقه بندي   
مشاغل و مزاياي كاري كارگران را پرداخت       

  .نمايد
  

 كارگران هفت تپه به مبارزه

  خود ادامه مي دهند
 16اعتصاب كارگران هفت تپه كه از تـاريخ         

ــان 1387ارديبهــشت   شــروع شــده، همچن
كـارگران و خـانواده هـاي آنهــا    . ادامـه دارد 

خواهان پرداخت دستمزدهاي معوقه، حفظ و  
ــنديكاي     ــاي س ــه، احي ــدازي كارخان راه ان
ــاي   ــروش زمينه ــوگيري از ف ــارگران، جل ك

  .ت شكر هستندكشاورزي و مقابله با واردا
ــرداد   ــنبه اول خ ــاالن 1387روز چهارش  فع

حقوق بشر و دمكراسي در ايران طـي يـك          
گــزارش خبــري اعــالم كــرد كــه، از شــب 
گذشــته دســتور ســركوب كــارگران نيــشكر 
هفت تپه صادر گرديده و در حال حاضـر در          
شهر يـك حكومـت نظـامي اعـالم نـشده           
برقــرار و نيروهــاي اطالعــاتي و امنيتــي از 

ز اول خرداد شـروع بـه دسـتگيري         صبح رو 
گسترده كـارگران در سـطح شـهر نمـوده و          

  . دهها كارگر را دستگير كردند
ــنبه   ــنج ش ــدهمين روز  2روز پ ــرداد هف  خ

ــشكر   ــارگران ني ــصاب و اعتراضــهاي ك اعت
  هفت تپه

 شيفت شركت در اين اعتـصاب و        3هر  . بود
اعتراض شركت دارنـد و تمـامي بخـشهاي         

.  گرديـده انـد    شركت به طور كامل متوقـف     
  كارگراني كه روز چهارشنبه دستگير شده 

  . خرداد آزاد شدند2بودند، روز نجشنبه 
روز دوم خرداد كارگران شركت نيشكر هفت    
تپه از تمامي كارگران شركتهايي كه از آنهـا       
حمايت نمودند تشكر كردنـد و از كـارگران         
شركت ملي نفـت و سـاير كـارگران ايـران           

  .تري شدندخواهان حمايت گسترده 
يـستمين روز    در ب  1387 خـرداد    4شنبه  روز  

اعتصاب كارگران نيشكر هفت تپه، كارگران      
بخشهاي مختلف در مقابـل دفتـر مـديريت      

آنهــا بــا ســر دادن . شــركت تجمــع كردنــد
كارگر مي ميرد ذلـت نمـي      : شعارهائي مانند 

/ معيشت و زندگي حق مسلم ماسـت  / پذيرد
ي، شـفيع / حقوق ماهيانه حق مسلم ماسـت     

ساعدي حيا كن شـهر     / زيودار استعفا استعفا  
ــر    ــدد ديگ ــعارهاي متع ــن و ش ــا ك ــا ره م

  .پرداختند
فعاالن حقوق بـشر و دمكراسـي       به گزارش   

 خـرداد نيروهـاي     6در ايران در روز دوشنبه      
امنيتي و گارد ويژه به كارگران معتـرض در         
مقابل فرمانـداري شـوش يـورش بردنـد و          

ــ12حــدود  ــارگر را دســتگير و ب ه نقطــه  ك
  .نامعلومي منتقل كردند

كارگران در بيست و پنجمين روز اعتصاب و      
اعتراضات خود بار ديگر در محوطه صـنعتي       

آنـان درحـالي كـه      . شركت تجمـع نمودنـد    
شــعارهاي روزهــاي گذشــته تكــرار را مــي 
كردنــد بــه ســمت دفتــر مــديريت شــركت 

  .حركت كردند
سـنديكاي كـارگران    «به گـزارش وبـالگ      

بيـست  در  * »كر هفت تپه  شركت طرح نيش  
و هــشتمين روز اعتــصاب و اعتراضــهاي    
كارگران نيشكر هفت تپه، فرمانـدار و مـدير        
ــه     ــه ب ــن ك ــق تلف ــركت از طري ــل ش عام
ــود از    ــده ب ــل ش ــركت وص ــدگوهاى ش بلن
كــارگران خواســت كــه نماينــدگان خــود را 

 مذاكره بـا نماينـدگان اسـتاندارى بـه        جهت
كـارگران بـراى    . فرماندارى شهر اعزام كنند   

ــه   ــد علي ــده ســازى جدي پيــشگيرى از پرون
نمايندگان خود اين پيـشنهاد را رد كردنـد و       
به آنها اعالم كردند كه مذاكرات در محوطه        
شركت و در حضور كارگران بايد انجام گيرد        

نهايتـا  . و ثانيا خواسته ها اعالم شـده اسـت      
قرار بر اين شد كه نمايندگان استاندارى بـه         
محوطه شركت بروند و با كارگران صـحبت        

  .كنند
بر اساس همـين گـزارش  مـامورين وزارت          
اطالعات يكى از كارگران بنام داريوش روزه 
دارى را در شهر شوش ربودند و تاشب شنبه  
در سلولهاى انفـرادى زنـدان مخفـى وزارت     

اى روزه دار از اسـيران و       آق. بازداشت كردند 
ــت  ــى اس ــولين جنگ ــى  . معل ــشان در ط اي

بازداشت مورد ضرب و شتم و اهانـت قـرار          
مامورين وزارت اطالعات همـسر او      . داشتند

را مورد تهديد قـرار دادن وبـه او گفتنـد در            
صورت شركت همسرش در اعتصاب او بيوه       

  . خواهد شد
به گزارش ابوالفـضل عابـديني دبيـر واحـد          

فعاالن حقوق بشر در ايران، صـبح       كارگري  
 كـارگران   87 خـرداد مـاه      21روز سه شنبه    

شركت كشت و نيشكر هفت تپـه در ادامـه          
ي اعتصاب  و اعتراضهاي خود بار ديگر بـه   
خيابانهاي شوش آمـده و نـسبت بـه عـدم            
توجــه مــسئوالن در خــصوص پرداخــت    
مطالباتشان اعتراض كردنـد كـه بـا يـورش        

خيابانهـــاي مـــامورين نيـــروي انتظـــامي 
شهرستان شوش به درگيري كـشيده شـد و    
ماموران با باتون و ابـزار امنيتـي شـديدا بـا            
كارگراني كه در حال راهپيمايي در خيابانهـا        

تعداد زيادي از كارگران    .بودند برخورد كردند  
  . مجروح و بسياري ديگر نيز بازداشت شدند

 كــارگران 1387 خــرداد 28روز ســه شــنبه 
 اقــدام بــه بــستن جــاده همــراه بــا خــانواده

 انديشمك در نقطه سه راه      –ترانزيتي اهواز   
  . خوانساري شوش نمودند

نيروي هاي امنيتـي و اطالعـاتي بـا آوردن          
ماشينهاي آب پاش آتش نشاني كـارگران و      
خانواده هاي آنها را در محاصره خـود قـرار           

كارگران همراه با خـانواده     روز بعد نيز    . دادند
 تپه طي يك تجمـع  هاي خود و مردم هفت 

اعتراضي چند هزار نفري به سمت سه راهي   
خوانساري حركـت كردنـد و در ايـن نقطـه           
اتوبـان ترانزيـت اهـواز انديمـشك را بـراي      

  . دومين روز متوالي بستند

 خـرداد كـارگران همـرا بـا     30پنجشنبه  روز  
ــه   ــود در محوط ــاي خ ــانواده ه ــداد از خ تع
صنعتي شركت تجمع نمودند و با سـر دادن         
شــعارهاي خــود بــه ســمت دفتــر حراســت 

بـه گـزارش فعـاالن      . شركت حركت كردند  
حقوق بشر و دمكراسي در ايـران كـارگران          
دفتر حراست را در محاصـره خـود در آورده          
اند و اقدام به اجرا در آوردن يكـي ديگـر از            
خواسته هاي خود كه اخراج زيودار از شركت 

زيودار رئيس حراسـت از عوامـل       . بود شدند 
رت اطالعات در شركت نيشكر هفت تپه       وزا

او در دستگيري، جاسوسي، پرونده  . مي باشد 
ــارگري دروزارت    ــاالن ك ــه فع ــازي علي س
اطالعات نقش اساسي بـازي كـرده و مـي          

  . كند
ــصاب و اعتراضــهاي  ــشكر اعت ــارگران ني ك

همچنان ادامه دارد و اين حركـت       هفت تپه   
دليرانه مورد حمايـت گـسترده قـرار گرفتـه          

 خـرداد در چهـل و       28شـنبه       سهوز  ر. است
چهارمين روز حركت كـارگران هفـت تپـه،          
سنديكاي كارگران شـركت واحـد اتوبـوس        

  راني تهران و 
  بقيه در صفحه 

حومه طي اطالعيـه اي ضـمن اسـتقبال از          
تشكيل هيات موسس سـنديكاي كـارگران       
ــد     ــالم نمودنـ ــه اعـ ــت تپـ ــشكر هفـ نيـ

ــه ــد  «:ك ــارگران شــركت واح ــنديكاي ك س
ني تهران و حومه همواره خود را در        اتوبوسرا

كنار شـما مـي دانـد و اتحـاد و همبـستگي         
كارگران را كه بـا شـعار سـنديكا و زنـدگي            
شايسته حـق مـسلم ماسـت پـا بـه ميـدان           
گذاشته و با گذر از فراز و نشيبهاي فـراوان           
توانسته اند با انتخاب اعضاي هيات موسس       
سنديكاي كارگري خودشـان پيـروز از ايـن         

 بيرون بيايند به كارگران نيشكر هفت       ميدان
تپه، منتخبان مورد اعتمـاد ايـن كـارگران و          
تمامي كارگران حق طلـب ايـران و جهـان          

  ».شادباش مي گويد
زنــدانيان سياســي بــا همچنــين تعــدادي از 

ــاي     ــته ه ــه از خواس ــك اطالعي ــشار ي انت
  .كارگران نيشكر هفت تپه حمايت كردند

ران ايـران،   اتحاديـه آزاد كـارگ     خرداد   8روز  
ــار    ــرق و فلزك ــارگران ب ــنفي ك ــن ص انجم
كرمانشاه، كارگران كارخانه شـاهو و جمعـي      
از كارگران كارخانه هاي نساجي كردسـتان،       

 عسلويه، نيـرو  10 و 9پااليشگاه گاز فازهاي    
ــيلن    ــي ات ــيمي پل ــرريس، پتروش ــش، پ رخ

ــنندج،      ــزي س ــر پ ــشاه، آج ــنگين كرمان س
سنديكاي كارگران شـركت واحـد اتوبـوس        

اني تهران و حومه و  شهر صنعتي قـم بـا            ر
صدور يك بيانيه از مبـارزه كـارگران هفـت          

  .تپه حمايت نمودند
امضا كنندگان اين بيانيه با قاطعيـت اعـالم         

متحــد و همــدوش كــارگران « :كردنــد كــه
نيــشكر هفــت تپــه مــي باشــيم و مــصرانه 
خواهان رسيدگي فوري به خواستهاي آنـان       

م كه امـروزه  و محاكمه تمامي كساني هستي  
اين وضعيت فاجعه بار را بر هزاران كارگر و          
خانواده هاي آنان در نيشكر هفت تپـه رقـم     

  ».زده اند
  
آدرس وبالگ سنديكاي كارگران شـركت      *

  طرح نيشكر هفت تپه
http://7tapeh.blogfa.com  
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راديو " شده از ويژه برنامه هبرگرفت(

 به مناسبت روز جهاني كارگر اول "پيشگام
  2008مه 

اين گفتگو از گفتاري به نوشتاري ويرايش 
  )شده است

، در اينجا گفتگويي داريم با زشنوندگان عزي
 كارگري در ايران يك روزنامه نگار و فعال

در باره شرايط عمومي كارگران كشور و 
 ... كارگريموقعيت جنبش 

با تشكر از شما كه دعوت ما را به اين 
 اولين سوالم در باره .مصاحبه پذيرفتيد

شما . جنبش كارگري در سال گذشته است
  مي بينيد؟چگونه را  جنبشاين
  

با درود به همه شنوندگان، پيشاپيش :  ج 
اول ماه مه، جشن كارگران را به همه 
كساني كه به اين گفتگو گوش مي كنند، 

  . ريك عرض مي كنمتب
در مورد وضعيت كارگران در سال گذشته در 
ايران، به طور مشخص با توجه به مسايلي 
كه پيش آمده از تحريم گرفته تا پياده شدن 

 قانون اساسي، مشكالت دولت و 44اصل 
همه مسايلي كه داريم، ما شاهد يك 

مشكالت . بيكاري فزاينده در ايران هستيم
يكاري، تعطيلي اصلي كارگران يعني، ب

كارخانجات و عدم امنيت شغلي همچنان 
خبرهايي رسمي كه .  ادامه داشته است

 50منتشر شده حاكي از اين است كه شمار 
هزار كارگر شاغل در عسلويه، در انتهاي 

 هزار نفر كاهش پيدا 27سال گذشته به 
سرمايه گذاريها در بسياري از زمينه . كرده

هاي عمراني ها با كاهش مواجه شده، طرح
باز هم طبق . بسياري امكان پيشرفت ندارد

 مي دانيم كه –آمار رسمي منتشر شده 
همواره آمار رسمي پايين تر از ارقام واقعي 

 20 در استان چهارمحال بختياري -است 
  .درصد نيروي كار بيكار است

از چالشهاي ديگري كه كارگران در سال 
هاي گذشته با آن روبرو بودند، مساله بيمه 

اليحه . اجتماعي كارگران ساختماني بود
 ميليون كارگر 5/2بيمه هاي اجتماعي 

ساختماني كه اميد مي رفت در مجلس به 
تصويب برسد، پس از مدتها صحبت در باره 

در . آن،  از طرف دولت پس گرفته شد
 ميليون نفر، 10نتيجه االن در حدود 

كارگران ساختماني و خانواده هايشان، از 
براي . هاي اجتماعي محروم هستندبيمه 

يك چنين تعداد عظيمي از خانواده هاي 
كارگري كه پايين ترين قشر كارگري 

 ماه بيشتر در 6 يا حداكثر 4 يا 3هستند، 
سال كار ندارند و بايد بقيه سال را با 
كارهاي دم دستي يا كارهايي كه درآمد 
چنداني ندارد يا در دهات سپري كنند، اين 

 ناگواري بود كه دولت اليحه خود بسيار خبر
  . را پس گرفت

عالوه بر اينها ما شاهد اين هستيم كه 
حداقل حقوق به هيچ عنوان افزايش نيافته 
كه بتوانيم بگوييم يك قدري مشكالت حل 

 20در حالي كه تورم رسمي بيش از . بشود
 درصد اعالم مي شود و تورم غير 24و 

ي اين رسمي كه ما برآورد كرده ايم باال
رقم است، افزايش حقوق كارگران كمتر از 

  .  درصد است20
 قلم از 10من در اينجا تفاوت قيمتهاي 

 را كه 87 و فروردين 86كاالها در فروردين 
خودمان طبق يك جدول برآوردي خارج از 
نهادهاي رسمي تنظيم كرده ايم، براي شما 

  :       مي خوانم
 متري در 100 اجاره يك آپارتمان -
 ميليون ريال يعني، 6 حداكثر 86روردين ف

، 87ششصد هزار تومان بوده و در فروردين 
 42 هزار تومان يعني، چيزي در حدود 850

  .درصد افزايش
، كيلويي 86 قيمت مرغ در فروردين -

 280، 87 تومان بود و در فروردين 1400
  .  درصد افزايش100هزار تومان يعني، 

روردين  قيمت يك شانه تخم مرغ در ف-
 3200، 87 تومان و در فروردين 1400، 86

  . درصد افزايش120تومان يعني، 
 تومان در فروردين 6500 گوشت كيلويي -

 40 هزار تومان يعني، حدود 9 و امسال 86
  .  درصد افزايش

 تومان و در 1400 يك كيلو برنج ايراني -
 80 تومان يعني، حدود 2400، 87فروردين 

  .درصد افزايش قيمت
 كيلويي 86 مغز بادام زميني در فروردين -

 3000، 87 تومان و در فروردين 1400
   درصد افزايش120تومان يعني، حدود 

 هزار تومان و در سال 7 مغز گردو كيلويي -
 درصد 50 هزار تومان يعني، حدود 11بعد، 

  افزايش
 تومان و در 800 روغن مايع ليتري -

  تومان، تغيير قيمت1600، 87فروردين 
   درصد100

 تومان به 250 سيب زميني از كيلويي -
 رسيده، چيزي 87 تومان در فروردين 450

   درصد افزايش90در حدود 
در مجموع اگر حساب كنيم و اگر معدل هم 

با اين .  درصد است50بگيريم، تورم باالي 
 درصد 20وضعيت، حقوق كارگر فقط 

عالوه بر اين، طبق . افزايش پيدا مي كند
قتصاد دانها حداقل درآمد براي اينكه برآورد ا

 يا 6،3بتواند خط فقر يك خانواده كارگري 
 هزار تومان در 600 نفره را بشكند، بايد 6

تهران و شهرهاي بزرگ باشد كه به هيچ 
  . وجه چنين درآمدي را كارگران ندارند

مجموع قضايا فقير تر شدن و پايين تر 
ن رفتن اقشار كارگري است كه به هيچ عنوا

به نظر نمي رسد با هيچ منطقي اين مسايل 
قطعا با ادامه اين وضع . جور دربيايد

چالشهاي اجتماعي شديدتري خواهيم 
ما در سال گذشته شاهد اين بوديم . داشت

كه كارگران زيادي در كارخانجات مختلف 
بارها اعتصاب كردند، بارها تجمع و تحصن 
كردند، كارخانه را اشغال كردند، كارگران 
خودشان را كشتند، آتش زدند و مسايل 

با همه . بسيار زيادي از اين قبيل داشتيم

اين حرفها امسال به نظر مي رسد با اين 
اميدواريم كه . وضع، مشكالت بيشتر باشد

  .    يك راه حلي براي اين مسايل پيدا بشود
  

ممكن است توضيح دهيد . بله مشكرم: س
ده و  بو مهمترين خواستهاي كارگران چهكه

  هست؟
  
. خواسته هاي كارگران خيلي روشن است: ج

ببينيد، مثال از جمله مسايل مهمي كه ما در 
سال گذشته داشتيم، مساله كارگران هفت 

اين كارگران كه چيزي نزديك به . تپه بود
 هزار نفر بودند، بر اثر تعديل ساختاري و 8

 قانون اساسي براي 44اجراي اصل 
اكنون به نصف خصوصي سازي و امثالهم، 

نيمي از اين كارگران از . تقليل پيدا كرده اند
كار اخراج، بازخريد يا به هر حال بازنشسته 

آن نيم ديگر هم به هيچ عنوان . شده اند
ماه هاست كه نتوانسته اند حقوق بگيرند و 

 بار در 20آنها تقريبا . زندگي مناسبي ندارند
مساله اصلي . سال گذشته اعتصاب كردند

 هزار 24 اين بود كه اين كارخانه اي كه آنها
 كارخانه مجهز دارد، 3هكتار زمين دارد و 

يكي تصفيه شكر، يكي كاغذسازي پارس، 
يكي قند دزفول كه اين سه كارخانه كنار 
هم هستند و تمام محصوالت نيشكر هم به 
اصطالح در اين كارخانجات استفاده مي 

ي شود و تقريبا ضايعاتي هم ندارد، چرا نم
تواند هزينه كارگران خودش را بپردازد؟ در 

 هزار هكتار زمينهاي 24حالي كه در اين 
حاصلخيز خوزستان، با اين آب فراواني كه 
آنجا هست، حتي اگر آنها پياز هم بكارند، 
بيش از چند برابر اين پرسنل را مي تواند 

  . جواب بدهد
طبيعتا در اينجا سوء مديريت و نداشتن 

اگر . ساله اصلي استتشكل كارگري م
كارگران بتوانند تشكلهاي مستقل خودشان 
را داشته باشند و در مديريت صنايع دخالت 
داشته باشند و جلوي سوء مديريت را، 
جلوي سوء استفاده ها و حيف و ميلها را 

  . بگيرند، قطعا مسايل فرق مي كند
. مساله اصلي كارگران امنيت شغلي است

 صحبت 44 اصل ببينيد، دولتمردان ما از
مي كنند كه بايد پياده شود، خصوصي 

 اصال اين نيست 44اوال اصل . سازي بشود
 صنايع 44اصل . كه خصوصي سازي بشود

اصلي را در اختيار عموم مردم قرار مي دهد، 
مثل صنايع زيربنايي، راه آهن، برق، انرژي، 

اينها . نفت، گاز، حتي صنايع اتوموبيل سازي
عمومي هستند و نبايد را مي گويد صنايع 

در حالي كه ما شاهديم . خصوصي بشوند
 44آنچه كه به عنوان پياده شدن اصل 

  .  است44اعالم مي شود، دقيقا خالف اصل 
اگر .  را داريم43، اصل 44ما قبل از اصل 

كسي واقعا دغدغه قانون اساسي دارد اول 
اين اصل به .  را اعمال كند43اصل 

 موظف است صراحت مي گويد كه دولت
براي همه شغل، مسكن مناسب، آموزش و 
پرورش مناسب و يك زندگي شرافتمندانه 

خوب، ما اين همه پول نفت . فراهم كند
داريم، اين همه ثروت داريم، كجا دولت 
اقدام كرده است كه شغل و مسكن مناسب 
و زندگي شرافتمندانه براي همه فراهم 
بكند؟ شما اول شغل و مسكن مناسب براي 
همه فراهم بكنيد، بعد آنوقت اگر چهار تا 
صنعتي هم اضافه داشتيد و نتوانستيد 
بگردانيد، بدهيد به بخش خصوصي، 

به طور .  پياده بشود44بفروشيد كه اصل 
  .  مقدم است43قانوني هم اصل 

اگر داريد، . اگر نداريد، بياييد و بگوييد نداريم
 ميليارد دالر درآمد سال 120چرا نمي كنيد؟ 

گذشته نفت چه شده، چكار كرديد؟ بيايند 
چقدر شغل جديد ايجاد كرده . بيالن بدهند

ايد؟ چقدر سرمايه زيربنايي گذاشته ايد؟ 
كارگران اين را مي خواهند، يك وضعيت 

با آن چه كه داريم، شغل . مشخص و معين
جديد ايجاد كنند يا امنيت شغلي داشته 

  . باشيم
ه است امنيت شغلي االن مهمترين مسال

براي كارگران كه متاسفانه در ايران وجود 
ندارد و اين تامين نمي شود جز از طريق 
جلوگيري از سوء مديريتها و ايجاد 

تشكلهاي . تشكلهاي مستقل كارگري
مستقل كارگري اولين گام براي ايجاد 
امنيت شغلي و جلوگيري از فساد مديريتي 

   .       است
  

 از چه راهكاري براي برون رفت: س
وضعيت فعلي وجود دارد و با توجه به 

 در مورد تشكلهاي كارگري  شماصحبتي كه
داشتيد، چه نوع تشكلهايي را پيشنهاد مي 

  كنيد ؟ 
  
يك راهكار برون رفت، حتما مساله : ج

اما در مورد اين كه سنديكا . تشكلها است
باشد، انجمن صنفي باشد، شورا باشد يا اين 

خالت بكند يا كه چه مقدار در مديريت د
نكند، براي اين نمي شود يك نسخه كلي 

قطعا اگر مساله كارگران فقط اضافه . پيچيد
اما . حقوق باشد، بايد سنديكا تشكيل بدهند

ما جاهايي مثل هفت تپه را داريم كه مساله 
. به سوء مديريت و حيف و ميل برمي گردد

اينجا سنديكا بايد چيزي فراتر از مساله 
در نظر بگيرد، در اينجا حقوق خودش را 

بايد در مديريت هم دخالت كند و بايد 
اگر سنديكا . توانايي بيشتري داشته باشد

بخواهد به علت سوء مديريت در مديريت 
هم دخالت كند، در اينجا ديگر فقط سنديكا 
نيست بلكه، بخشي از وظايف يك شوراي 
كارخانه يا كميته كارخانه را هم انجام مي 

  . دهد
 مي كنم براي برون رفت از اين من فكر

وضعيت دو راه حل مي توانيم پيشنهاد 
كنيم، يكي همين كه بگوييم سنديكاي 
مستقل وجود داشته باشد و حق و حقوق 

  خيلي خوب، اين يك . خودشان را بخواهند
  15بقيه در صفحه 

  

  با يك روزنامه نگار و از كوشندگان كارگري در ايران"راديو پيشگام"گفتگوي 



  8صفحه            جهان      1387 تير اول – 276رد خلق شماره  نب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جهان در آيينه مرور
  

  ليال جديدي
  

  :در اين شماره مي خوانيد

   سقوط چپ در ايتاليا-

 چرا اوباما بر كلينتون پيروز -

  شد؟
  

  سقوط چپ در ايتاليا
بررسي و درس آموزي از تجربيات و 

مبارزه طبقاتي  نظريات تاريخي در
بدون برخورد به . تاريخ طوالني دارد

 شكستها و پيروزيهاي جنبشهاي چپ
در كشور خود و همچنين در جنبشهاي 
جهاني نمي توان نقشي انقالبي و موثر 
در آينده مبارزه براي سوسياليسم ايفا 

از همين رو، در ادامه بررسي . كرد
شكست چپ در جريان انتخابات ايتاليا 
كه در ماه آوريل سال جاري رخ داد و 

 نيز مورد 275 شماره "نبرد خلق"در 
نك قدري فزون تر اشاره قرار گرفت، اي

بدون شك، تجربه . بدان مي پردازيم
تاسف بارشكست چپ در اين كشور مي 
تواند براي چپ در كشور ما نيز 

  .درسهاي مفيدي را در بر داشته باشد
 "رنگين كمان چپ"سقوط مفتضحانه 

در انتخابات پارلماني اخير، در تاريخ 
سياسي ايتاليا به عنوان نمونه روشني از 

ي سنگين اپورتونيسم ثبت پرداخت بها
 سال اين جريان 2در طول . خواهد شد

 حزب تشكيل شده بود، حمايت 4كه از 
سه چهارم پشتيبانان خود را از دست 

حزب "، 2006در انتخابات سال . داد
حزب كمونيست "، "احياي كمونيستي

 4 و سبزها توانستند نزديك به "ايتاليا
اين در . ميليون راي به دست آورند

يست كه در انتخابات سال جاري، حال
اين احزاب به همراه گروهي به نام 

 كه از گروه "دموكراتيك چپ"
دموكراتيك چپ سابق منشعب شده 

 ميليون راي را 1/1بود، رويهم تنها 
اين تعداد از حد نصاب . تصاحب كردند

الزم براي فرستادن نماينده به پارلمان 
ان ايتاليا كمتر است و بنابراين در پارلم

جديد هيچ حزبي كه بتواند سنت ديرينه 
حضور كمونيستها در آن را ادامه دهد، 

  .وجود ندارد
 حزب و 4طي دو سال گذشته، هر 

رنگين كمان "گروه تشكيل دهنده 
رومانو " از شركاي فعال دولت "چپ

 بودند و از سياستهاي او كه به "پرودي
هيچوجه منافع مردم عادي را در بر 

براي .  مي كردندنمي گرفت، حمايت
 كسر "پرودي"نمونه، اگر چه دولت 

بودجه چهار و شش دهم درصدي را به 
را از  يك و نه دهم رساند اما هزينه آن

جيب مردم زحمتكش اين كشور 
بي دليل نبود كه زنجيره مالي . پرداخت

ايتاليا و اروپا از اين اقدام تقدير و 
  .ستايش كرد

نمونه ديگر سياست خارجي دولت 
او نيروهاي نظامي ايتاليا .  بود"وديپر"

را در افغانستان حفظ كرده و تعداد 
بيشتري نيز به لبنان سرازير كرد و به 
طور كلي هزينه بيشتري را به ارتش 

آنهم در حالي كه با . اختصاص داد
  مخالف شديد مردم روبرو شده بود

 همچنين به تهاجم به پايه "پرودي"
. داختترين حقوق دموكراتيك مردم پر

دولت او قانوني را به تصويب رساند كه 
دست نيروهاي انتظامي را براي اخراج 
هر فرد خارجي كه تشخيص مي دهد 
براي امنيت جامعه خطرناك است، باز 

سند قانوني اين امر به . مي گذاشت
گونه نامشخص تدوين شده بود و از 
اين رو نيروهاي انتظامي را براي قدرت 

  .نمايي آزاد مي گذاشت
رنگين "تمامي اين اقدامات از حمايت 

 كه از  اين به اين بهانه"كمان چپ
 جلوگيري مي "برلوسكوني"بازگشت 

در نهايت در حالي . كند، برخوردار بودند
كه راست ترين جناح راست در دولت 

 سياست گذاري مي كرد، "پرودي"
  . پيروي مي كرد"چپ"
حزب احيا "، نماينده "كالديو گراسي"

 در مجلس سنا به تازگي "كمونيستي
چپ بخاطر وفاداري و ": اعتراف كرد

جلوگيري از سقوط دولت، به تمام 
تصميمهايي كه با آن مخالف نيز بود 

اين درحالي بود كه . راي مثبت مي داد
نيروهاي ميانه، سياستهاي خود را 

  ".تحميل مي كردند
دست ردي كه در انتخابات اخير بر 

 زده "پاتحاد رنگين كمان چ"سينه 
نيسم بي مهاري بود شد، پاسخ به اپورتو

كه وعده هاي خود در هنگام انتخابات 
تصاحب مشاغل . را ناديده گرفته بود

دولتي با مزدهاي باال، ارجحيت 
  .بيشتري پيدا كرده بودند

 كه دو سال پيش از "فاستو برتينوتي"
 به سومين مقام دولتي "احيا"رهبري 

مونه هاي اين در ايتاليا رسيد، از جمله ن
  .امر بود
حزب "، رهبر "آلفونزو پكورارو"

ما بهاي سنگيني ":  مي گويد"سبزها
 "پرودي"براي وارد شدن به دولت 

ما در بوروكراسي رسمي . پرداختيم
كوبيده شده بوديم و مردم هنگام 

 "پكورارو" ".انتخابات ما را تنبيه كردند
  .بعد از انتخابات از شغل خود استعفا داد

ررسي نتايج انتخابات مشخص شد در ب
كه نيمي از كساني كه پيشتر به احزاب 

 راي داده بودند، از "رنگين كمان چپ"
رفتن به پاي صندوقهاي راي خودداري 

 درصد از هواداران اين 40. كردند
 "حزب دموكراتيك"احزاب به 

 درصد از 5 راي دادند و تنها "ولتروني"
آنها به كمپين راست به رهبري 

  . پيوستند"وسكونيبرل"
 "رنگين كمان چپ"افت حمايت از 

نمونه . بيشتر در ميان طبقه كارگر بود
 "ميرافيوري"روشن آن را مي توان در 

ديد كه ناحيه اي در شمال شهر 
بسياري از كارگران .  است"تورين"

 در "فيات"كارخانه اتوموبيل سازي 
كارگران اين . اين شهر زندگي مي كنند

 به احزابي كه 1996شهر در سال 
 را تشكيل "رنگين كمان چپ"اكنون 

در سال .  راي داده بودند5865داده اند، 
 رسيد و در 3657 اين تعداد به 2006

راي كاهش پيدا 1124انتخابات اخير به 
حزب "يك سخنگوي مخالف . كرد

ائوناردو " به نام "احياي كمونيستي
بسياري ":  در اين باره مي گويد"ماسال

از كارگران كامال و به طور روشن ابراز 
حزب "كردند كه كه قصد تنبيه رهبران 

 را دارند و احساس مي "احيا كمونيستي
  ".كنند كه به آنها خيانت شده است

خسارتي كه احزاب چپ متحد با دولت 
پرودي با روشهاي اپورتونيستي خود 
زدند، دستكم از دو جنبه آثار تخريبي 

خست آنكه موضع ن. مهمي دارد
 و جبهه راست را تقويت "برلوسكوني"

كرد و در مرحله بعد، اثرات منفي 
گسترده اي در ميان كارگران و جوانان 

آنها ديگر از . اين كشور به جا گذاشت
احزاب چپ كه سخنرانيهاي راديكال 
مي كنند و قولهاي بزرگ مي دهند و 
در نهايت وقتي به قدرت مي رسند و 

 مي شوند، خيانت بخشي از حكومت
رويگرداني و نا . مي كنند بيزار شده اند

اميدي از تكيه به احزاب سبب مي شود 
كه مردم تصميم بگيرند در زندگي 
سياسي خود به شكل فردي و نه 

اين امر نه تنها . سازماني عمل كنند
طبقه حاكمه ايتاليا بلكه، بويژه چپها را 

  .نيز نگران كرده است
ن بحثهاي تلخي اين انتخابات همچني

 به ميان "حزب احيا"را در باره آينده 
 آنچنان در "فاوستو برتينوتي". آورد

اقليت قرار گرفت كه تصميم گرفت 
رنگين كمان "حزب جديدي خارج از 

 تشكيل دهد و تمامي "چپ
وابستگيهاي سابق كمونيستي خود را 

  . دور بريزد
از سوي ديگر، تا برگزاري كنگره حزب، 

 به رهبري حزب مي "وپائولو فرر"
 است "حزب احيا" عضو "فررو". نشيند

كه داراي پست وزارت در دولت 
او مسئوليت كامل در .  بود"پرودي"

 را به گردن "پرودي"سياستهاي دولت 
مسئوليت شخصي در شكست گرفت اما 

حزب خود در انتخابات را به دوش 
او ادعا كرد كه استراتژي . نگرفت

ت دچار شراكت در دولت بدين جه
سقوط شد كه نيروهاي ميانه چپ يا 
چپ دموكرات به برنامه هاي خود عمل 
نكردند و ديگر آنكه، اتحاديه هاي 
كارگري به اندازه كافي از منافع خود 

از آنجا كه بسياري از . دفاع نكردند
اتحاديه هاي كارگري از اعضاي همين 
حزب بودند، او بدين وسيله انگشت 

 كارگر گرفته و اتهام را به سوي طبقه
آنان را مسول اين شكست تلقي مي 

 .كند
 در "حزب احيا"همچنين مخالفان حل 

 كه شامل بيش "رنگين كمان"جريان 
از صد نفر از روشنفكران هستند، پاي 

، استاد "دومنيكو لوسوردو"فراخوان 
اين گروه خواستار . فلسفه را امضا كردند

زنده كردن سنتهاي حزب كمونيست 
اين فراخوان خواستار . ستندايتاليا ه

احياي يك حزب كمونيست قدرتمند و 
متحد شده است كه پاسخگوي نيازهاي 
روز بر پايه اتحاد و يكي شدن حزب 

گروه . احيا و حزب كمونيست باشد 
 "حزب احيا" سال پيش از 10مزبور 

 كه رهبر "آرماندو لوسوردو". جدا شدند
اين گروه است در مصاحبه اي با يك 

دليل ) يونگه ولت(مه آلماني روزنا
شكست چپ در انتخابات را در اين مي 

 در "سه ليست تروتسكيستي"بيند كه 
  . انتخابات شركت كرده بودند

در همين زمان برخي از گروهها كه 
 بازي "حزب احيا"نقش چپ را براي 

مي كردند، كشتي در حال غرق اين 
حزب را پيش از انتخابات ترك كرده 

 از اين ميان به نامهاي دو حزب. بودند
 و ديگري "حزب كمونيست كارگري"

، به تنهايي در "چپ منتقد"به نام 
انتخابات شركت كردند و نزديك به 

يك سوم (چهارصد هزار راي آوردند 
  ).آراي رنگين كمان

 در ماه دسامبر سال "چپ منتقد"
گذشته در جريان رشد تضادهاي 

 به عنوان سازماني "حزب احيا"رهبري 
اين سازمان مانند . تقل تشكيل شدمس

ليگ "خويشاوند فرانسوي خود، 
، خواهان تشكيل "كمونيستهاي انقالبي

حزبي است كه نسل جديد را از گرايش 
  . به ماركسيسم انقالبي بازدارد

اكنون سرنوشت چپ در سياست ايتاليا 
 "برتينوتي". بسيار متزلزل شده است
حزب احياي "كه براي سالها رهبري 

 را در دست داشت، به جاي "يستيكمون
آنكه نقش سياسي خود را در شكست 
در انتخابات برجسته كند، نتيجه ناموفق 
آنرا به كوته فكري مردم و اينكه داراي 
ريشه هاي سنتي فكري هستند، نسبت 

  . داد
 به "برلوسكوني"بررسي بازگشت 

حزب "قدرت بدون بررسي نقشي كه 
 "چپ" و ديگر "احياي كمونيستي

 را سمبل "برتينوتي"اي اروپايي كه ه
. و پيشتاز خود مي ديدند، ممكن نيست

اين در حاليست كه در واقع بيشترين 
  .مسئوليت به دوش آنهاست

مردم ايتاليا كه اكنون انگ عقب 
 15ماندگي به آنها زده مي شود، در 

سال اخير در برابر حمالت راست و 
 ايستاده، اعتراض و "چپ"دولت 

ميليونها نفر به خاطر .  اندمقاومت كرده
سياستهاي ضد مردمي برلوسكوني 

دست به اعتراض و ) 95-1994(
بزرگترين تظاهرات در . تظاهرات زدند

جهان عليه جنگ عراق توسط همين 
 "8جي "تظاهرات عليه . مردم برپا شد

 و تظاهرات وسيع عليه دولت "جنوا"در 
 كه منجر به سقوط "برلوسكوني"دوم 

 شد نيز از سوي همين 2006او در سال 
  . مردم شكل گرفت

  9بقيه در صفحه 
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  جهان در آيينه مرور 
  

  8بقيه از صفحه 
 و ديگر "حزب احياي كمونيستي"
 راه "پرودي" ها كه به دولت "چپ"

يافتند، به خاطر فرصت طلبي و سود 
جويي نتوانستند نقش خود را در رهبري 
چپ به طور موثر و افتخار آميزي پيش 

اكنون نو محافظه كاران و نو . ببرند
مي كنند و فاشسيتها بر ايتاليا حكومت 

جنبش چپ و مترقي با بدترين وضعيت 
خود پس از پايان جنگ جهاني دوم 

  .روبرو شده است
  
  

  چرا اوباما بر كلينتون پيروز شد؟
اگر چه باراك اوباما و هيالري كلينتون، 
نامزدهاي حزب دموكرات و مك كين، 
نامزد جمهوريخواه، سياستمداراني هستند 

 در كه هر سه از منافع سرمايه داري
سيستم سياسي آمريكاي شمالي حمايت 
مي كنند، بررسي علل پيروزي آقاي 
اوباما و شكست خانم كلينتون مي تواند 

 اجتماعي در جامعه -تا حدي جو سياسي
و گرايشهاي برخي از نهادها و سازمانها و 

  .حتي شخصيتهاي فعال را بازگو كند
بين دو كانديداي دموكرات، خانم 

اما، گذشته از كلينتون و آقاي اوب
شخصيت، سابقه، سازماندهي كمپين و 
استراتژي و حتي نژاد و جنسيت مي توان 
در مجموع به اين وجه تمايز كه اوباما در 
ميان حزب دموكرات و آن عده كه 
مواضع مترقي تري را دارا هستند توجه 

 . بيشتري را جلب كرده بود، اشاره كرد
در طول كمپين انتخاباتي، طرفداران 

رقي تر خانم كلينتون و كساني كه مت
نظرگاه هاي بيشتر چپ دارند، او را به 
خاطر گرايش به ميليتاريزه كردن و 
حمايت از منافع كمپانيهاي بزرگ مورد 

اين در حالي بود كه . انتقاد قرار مي داند
دارندگان نظرات چپ و مترقي، اختالف 
نظرات خود را با اوباما به صورتي توجيه 

آنها توضيح مي دادند كه در . مي كردند
سيستم سياسي آمريكا، مستقل از تمايل 
افراد، اين واقعيت سخت وجود دارد كه 
كمپانيهاي بزرگ داراي قدرتي هستند 
كه نه تنها نمي توان آن را ناديده گرفت 

  .بلكه، بايد آنرا در محاسبات دخيل كرد
اگر چه اين نظريه غير واقعي نيست اما 

وباما و تخفيف دادن علت اصلي توجيه ا
به او در برابر كلينتون اين بود كه اين 

 به كلينتونها داده 1992فرصت در سال 
قشر مزبور در آن هنگام نيز . شده بود

گفته هاي كلينتون را به همين صورت 
بيل كليتنون : توجيه كرده و مي گفت

بايد اين صحبتها را بكند تا بتواند انتخاب 
 رياست شود اما پس از رسيدن به

جمهوري، مواضع مترقي تري خواهد 
آنها معتقد بودند كه كلينتون . داشت

بدين وسيله تالش مي كند در جبهه 
اما واقعيت . ميانه راي به دست آورد

اينگونه بود كه سياستهاي كاخ سفيد در 
 ساله كلينتون نه تنها 8دوران رياست 

گرايشي به چپ پيدا نكرد بلكه، به 
اگر چه در مقام . انجاميدراستگرابي او نيز 

مقايسه، حكومت هفت سال و نيمه بوش 
دوران كلينتون را بهتر جلوه مي دهد اما 
واقعيت اين بود كه سياستها و تصميم 
گيريهاي كلينتون به سمت محافظه كار 
ترين بخش حزب دموكرات گرايش 

از همين رو عده اي كه از آقاي . يافت
د بودند كلينتون نا اميد شده بودند، معتق

كه كلينتون دوم نيز كمابيش همان 
سياست را در پيش خواهد گرفت، به 
ويژه آنكه همسر او، آقاي كلينتون نيز در 

  .كمپين هيالري فعال شده بود
از سوي ديگر، اوباما هنوز اين فرصت را 
نداشته كه طرفداران متمايل به چپ را 

با اين حال اين بدان معني . نا اميد كند
 نيز روش كلينتون را پيش نيست كه او

در واقع هيچ بعيد نيست كه او نيز . نگيرد
جناح مترقي . به همان ترتيب عمل كند

تر حزب دموكرات اين محاسبه را مي 
كرد كه كلينتونها فرصت خود را داشتند 
و بهتر است اوباما كه سازماندهي 
انتخابات او در اليه هاي پاييني حزب و 

فت، اين با همكاريهاي آنها پيش ر
اينكه اوباما بيشتر به . فرصت داده شود

زندگي مردم آمريكا توجه نشان مي دهد 
و سابقه بهتري به لحاظ نفوذ و كار در 
ميان مردم دارد و به ويژه كسي است كه 
مخارج كمپين خود را از طريق هداياي 
كوچك مردمي به جاي هداياي بزرگ 
كمپانيها و سرمايه داران بزرگ به دست 

ه است نيز در اين محاسبات بي تاثير آورد
  .نبود

يكي ديگر از مهمترين داليلي كه 
هيالري كلينتون را با شكست روبرو كرد 

 اوباما 2002در سال . موضوع عراق بود
با جنگ مخالفت و اعالم كرده بود كه 
صدام حسين تهديدي براي آمريكا و يا 

اين ديدگاه در . همسايگان عراق نيست
كلينتون و حمايت او از تضاد كامل با 

جنگ و اعالم خطر وي مبني بر اينكه 
عراق به سالح كشتار جمعي دسترسي 
  .داشته و از القاعده پشتيباني مي كند، بود

در واقع راي مثبت هيالري كلينتون به 
بوش براي تهاجم به كشوري كه در 
آنسوي دنيا است و تهديدي جدي براي 

ن آمريكا به حساب نمي آمد، به عنوا
نشانه اي از قضاوت نادرست، ضعف 
تفكر و عدم احترام به قوانين بين المللي 
و سيستم سازمان ملل و قانون اساسي 

 مي توان .آمريكا به شمار آورده شد
انتظار داشت كه اگر خانم كلينتون از 
راي خود به نفع جنگ عذر خواهي كرده 
بود و بعدها هم مخالفت خويش را با آن 

همان رويكردي كه اعالم مي كرد، 
سنتاتور جان ادواردز، كانديد ديگر رياست 
جمهوري اتخاذ كرد، شانس بيشتري در 

 . برابر اوباما مي توانست داشته باشد
البته اوباما در دو سال نخستين خود در 
مجلس سنا، مانند كلينتون و در واقع 
ديگر نمايندگان دموكرات، به طور بي 

 از بودجه براي جنگ حمايت قيد و شرط
كرده بود كه اين امر ناخشنودي 

  .طرفداران ضد جنگ او را دربر داشت

از سوي ديگر، براي كساني كه اميد به 
تغيير در سياست خارجي آمريكا را دارند، 
سياستهاي اوباما در برخورد با 
كشورهايي مانند اسراييل، فلسطين، 
لبنان و ايران و همچنين در زمينه 

حهاي هسته اي، جهاني سازي و سال
ديگر سياستهاي خارجي در عين حال 
كه ماليم تر از كلينتون است، نا اميد 

با اين وصف، او كننده نيز بايد باشد 
بدون شك بخش قابل توجهي از علل 
پيروزي خود بر كلينتون را بايد مديون 

  . جنبش ضد جنگ باشد
  طرفداران اوما اك

نطور كه نون بدين دلخوش اند كه هما
برخي از جمهوري خواهان به طور 
شخصي معتقد به باورهاي راستهاي 
مذهبي نيستند و روي موضوعاتي چون 
سقط جنين و همجنس گرايي موضع 
سختي ندارند اما براي همگوني با حزب 
خود از آن حمايت مي كنند، او نيز كه 
به طور شخصي در جناح چپ دموكراتها 

براي قرار گرفته است، ناچار است 
نزديكي به حزب خود با برخي خواستها 

اين در حاليست كه كلينتون . كنار بيايد
برعكس، بيشتر يك كانديد با 
مشخصات مطلوب حزب دموكرات به 

اگر چه اين دسته بندي . شمار مي رود
مطلق نيست و بسياري از كهنه كاران 
حزبي به اوباما راي دادند، همينطور 

يتها و بسياري از فمينيستها و شخص
نهادهاي مترقي از كلينتون حمايت 

 . كردند
مي توان نتيجه گرفت كه مثبت ترين 
حادثه اي كه در جريان انتخابات درون 

 رخ داد، اين 2008دموكراتها در سال 
است كه هر دو نامزد اين حزب، اوباما و 
كلينتون، و همچنين بقيه كانديداهايي 
كه از دور خارج شدند، به طور بي سابقه 
اي مواضع خود را حول محور جنگ در 
عراق، گرم شدن كره زمين، آزاديهاي 
فردي و اجتماعي، گلو باليزاسيون و 

از اين . ديگر امور كليدي مطرح كردند
رو، فضاي موجود در مقايسه با گذشته 
مترقي تر بود؛ پديده اي كه در انتخابات 

اين امر حاكي .  وجود نداشت2004سال 
 مردم رهبري مي از آن است كه وقتي

كنند، رهبران ناچار به پيروي از آنان مي 
  .شوند

مسلم آن است كه در پس سخنها و 
شعارهاي رفرميستي، اوباما نيز از منافع 
سيستم بهره بري سرمايه داري حمايت 

او نيز پروژه هايي را پيگيري . مي كند
مي كند كه تضادي با منافع كمپانيهاي 

ايت بزرگ و ميلياردرهايي كه هد
كنندگان اصلي سياست در آمريكا 

  .هستند، ندارد
دفاع از منافع زحمتكشان به رويگرداني 

تنها . از همين سيستم سياسي نياز دارد
يك حزب سياسي مردمي و مستقل 
است كه براستي براي پيشبرد منافع 
كارورزان و زحمتكشان آمريكا تالش 

 . خواهد كرد
  

  

اقدام غير معمول 

كراري سوالنا، ترفند ت

  جمهوري اسالمي
  

  منصور امان
سوت بازي بيهوده و از پيش نتيجه 
ي آن معلوم شُده ي وقت كُشي در 
پرونده هسته اي به صدا درآمده 

آقاي متكي، وزير خارجه . است
مالها و پاسدار فيروز آبادي، رييس 
ستاد مشترك نيروهاي مسلح آنها، 
به عنوان نخُستين بازيكُنان، رخت از 

نده و به ميدان آمده اند تا تن ك
سياستي كه در هر دور رويارويي، با 
افزايش پلكاني تحريمهاي اقتصادي 
و فشارهاي سياسي پاسخ گرفته را 
بار ديگر در مركز تالشهاي حكومت 
براي مديريت بحران اتُمي خود 

  . بگُذارند
جمهوري اسالمي در حالي قصد 
خويش را از تكاندن گردو غُبار از 

 تدبير كُهنه و ناكارا آشكار مي اين
كُند كه طرفهاي خارجي آن حتي 
قبل از آنكه آقاي سوالنا را با 
پيشنهاد مذاكره به تهران بفرستند، 
امكان فرار از اين سوراخ را به گونه 
روشن و تشخيص پذير مسدود كرده 

اين پيش زمينه، ريتم گرفتن . بودند
آقايان متكي و فيروزآبادي با آهنگ 

يشگي را بيشتر به سوت زدن زير هم
آب با نفس حبس شُده جلوه مي 

  . دهد
بهترين زمان براي آنكه رهبران و 
پايوران دريابند نوك سفر آقاي 
سوالنا نشان دادن نُقطه اشباع 
تالشهاي ديپلُماتيك است، هنگامي 
بود كه وي نُسخه هاي ترجمه شُده 

 و متن 5+1نامه وزيران خارجه 
را در اختيار بسته پيشنهادي 

خبرنگاران گُذاشت يا خواستار 
گُفُتگوي مستقيم با مردم ايران از 

پيام . طريق تلويزيون دولتي شُد
دوگانه اين اقدام تقريبا غير عادي 
در مناسبات ديپلُماتيك بين دولتها، 
چندان روشن است كه رهبران 
جمهوري اسالمي را حتي از 
تفسيرهاي دلبخواهي و اغلب حيرت 

از علت و چشم انداز چنين آور 
  . مراوداتي محروم مي سازد

نمايندگان كشورهاي موسوم به 
 با اين اقدام ابتدا افكار عمومي 1+5

در ايران و سپس كشورهاي خود را 
به داوري مي خوانند تا پيشنهادهاي 
آنان به رژيم مالها پيرامون 
همكاري هسته اي در مصارف 
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  مشت انقالب ُگل
  به ياد رفيق

   سعيد سلطانپور
  

  جعفر پويه
  

  درآمد
، 60در گردش فصل از بهار به تابستان        

در واپسين دقـايق مانـده بـه مـاه تيـر،           
خرداد ماه با نام سعيد سـلطانپور پايـان         

در اويـن اوباشــان جنايــت  . مـي پــذيرد 
پيشه كمر به مرگ حقيقت بسته انـد و          

بانگاه مي برند در آغاز كار سعيد را به قر    
.  در عزاي او سوگوار شود     60تا تابستان   

تفنگها به صدا در مي آيند و سينه شاعر  
اي  مردم را آماج گلوله مي كننـد، سـينه        

كه به شوق آزادي مي تپد و قلبـي كـه           
 مملو از دوست داشتن انسانها اسـت، در       

 چـاك جـاك   هاي اوباشـان      رگبار گلوله 
مي شود تـا همگـان بداننـد كـه نهـال          
آزادي از خون آزاديخواهان سيراب مـي   
شود و در تكرار نام آنها است كه شـوق          

  . به رهايي معنا مي يابد
و اكنون آغازي ديگر است در جدال بـا         

ــابرادري  ــابرابري و ن ــساط  . ن ــتن ب روف
 57اي كــه مــردم در زمــستان    آزادي

بدست آورده اند با هزينـه هـاي انـدك          
ممكن نيست، بايد فرهيختگان را هدف      

رفت، بايد در اين راه دست بـه خـون          گ
آناني آلود كه در سالهاي گذشـته ثابـت      

انـد در راه انديـشه و آرمـان خـود             كرده
. كوچكترين قدمي به عقب برنمي دارند     

براي اين كار چه هدفي شايـسته تـر از          
سعيد سلطانپور، چه كسي سرفراز تـر از        
او، چه كسي بلندقامت تـر از او كـه در           

ت ايـستاده اسـت، پـر       برابر توفان جهال  
شــكوه و پــر هيــاهو رو در روي جهــل 

 بـه تابـستان    60اين گونه بهار    . آفرينان
مي رود تا از خون هزاران عاشق رنگين       

 در واپـسين    1360تابستان سـرخ    . شود
روزهاي بهارش خبر داد كه داس مرگ       
آزاديخواهان از آستين عبا پوشان به در       
. آمده است تا از كشته آنان پشته بسازد       

جناياتي كه با هزاران گواه در هزارتـوي    
 60ساعات و روزها و هفته هـاي سـال     

نهفته است تا تو پروا نكنـي و بـا بـرگ      
زدن آن لحظات، نامهاي بسياري بيابي      
كه سراندازان در اين پهنه قرباني شدند       
تا مگـر جبـاران جهـل بـا رداي عـوام            
فريبي بر دوش بار ديگر نهـال آزادي را    

تـا  . آب كنند   خواهان سرخ به خون آزادي  
گواهي باشد بر آيندگان كه ايـن مـردم         

چندان كه منكرانِ اين روزها بر زبان        –
 از حقوق خويش بـراي آزاد       -مي رانند   

  .زيستن اندكي كوتاه نيامده اند
  

  آغاز فاجعه
.  خـرداد  30 اسـت،    آخرين روزهاي بهار  

   و تاب، گرماي تبشهر تهران در 

  
  

سـوزاننده تـر    زودرس تن تبدار شهر را      
ماههاست كـه كـشاكش و      . كرده است 

در گيري به طـور پراكنـده در گوشـه و           
حاكمان جديـد آزادي    . كنار جريان دارد  

بند مردم را برنمي تابند و هرازگاهي         نيم
بــا حملــه اوباشــان ســازماندهي شــده، 

امـا همـه    . زدوخوردي برپـا مـي كننـد      
منتظر اتفاقي هـستند كـه مـي شـود از      

دشـتهاي  . ينـي كـرد   برخوردها پـيش ب   
ــد، در   تــركمن صــحرا خــونين شــده ان
كردستان از آسمان بمب خوشه اي و از        
زمين رگبار مسلسل بر سر و روي مردم        

جنوب سوزان را با چوبه هـاي       . مي بارد 
دار بر گذرگاهها داغدار كـرده انـد و در          
آذربايجان و سيستان و بلوچستان وضع      

دورخيز پاسداران  . به همين منوال است   
اي حمله سراسري با شمـشيري از رو        بر

بسته را بسياري شمارش معكوس مـي       
كنند و اكنون زمان موعود سـر رسـيده         

 خرداد همان روزي است كـه       30. است
حكومت پاسداران جنايت پيشه تـصميم      

 را از   57مي گيرد آخرين بقايـاي قيـام        
خيابانها بروبد و بار ديگر حكومت تـرور        

  .و وحشت را بر قرار كند
از نيمه مي گذرد، راديو به تكـرار از        روز  

مردم مي خواهد كه بـه خانـه هايـشان         
برونــد، اطالعيــه پــشت اطالعيــه مــي 
خواند و براي آنـان خـط و نـشان مـي            

تصميم به قتل و كشتار را به طور    . كشد
علني اعالم مي كند و همگان را وعـده         

اما اطالعيـه دهنـدگان     . مسلخ مي دهد  
 بداننـد ايـن   نمي دانند و يا نمي خواهند    

همان مردمي هستند كه پشت حكومت      
نظامي ژنرالهاي شاهنشاهي را به خاك      

ــد ــده ان ــدرت  . مالي ــه ق ــازه ب ــد ت هرچن
رسيدگان هر روزه ناكام مانـدن ژنرالهـا        
در حكومت سركوب را بـه رهبـر خـود          
نسبت مـي دهنـد و او را پهلـوان ايـن            
عرصه جا مي زنند اما اكنون به فرموده        

 يافته است و بايد فرمان او انقالب پايان  
تسليم رهبري كه خود را نماينـده خـدا         

  .مي داند به گوش گرفته شود
مگر مردم انقالب نكردنـد كـه فرمـان         
خدايگانها را بيهوده بنامند؟ مگر انقالب      
نكردند تـا در آزادي بـه خواسـته هـاي       
خود جامه عمل بپوشانند؟ مگر انقـالب       
نكردند كـه خـود سرنوشـت خـويش را          

   كنند؟معلوم
ايـن قـوم آزادي كـش، حاضـر بـه           ! نه

پذيرش مردم نيستند و آنان را تا وقتـي         
كه رهبر خود خوانـده شـان بـه قـدرت          

و حاال از آنـان مـي       . رسد، الزم داشتند  
خواهند كه به خانه هايشان بازگردند تـا    

دجاالن و دسيسه گران با خيال راحـت        
  . به زد و بندهايشان بپردازند

ــه ــر! ن ــسياري از م ــد، ب ــي پذيرن دم نم
هماناني كه براي آزادي، براي عـدالت،       
براي اسـتقالل، بـراي كـار و مـسكن،          
ــاي   ــت در ماهه ــتي و رفاق ــراي دوس ب
گذشته به خيابان آمـده بودنـد، اكنـون         
خود را در برابر اين بي شرمان مي يابند        
و حاضر به گذشتن از حـق خـويش بـه     

حق خواهي مـي    . نفع يغماگران نيستند  
گــزاري تظــاهرات آرام بــه كننــد، بــا بر

خيابانها آمده اند تـا صـداي خـود را بـا           
فريادي رسا بـه گـوش يغمـا برنـدگان          

فرياد مي زننـد    . انقالب خويش برسانند  
كه آزادي حق ماست و براي به دسـت         
آوردن آن حاضــر بــه هــيچ معاملــه اي 

اما كو گوش شنوا؟ راديو آنان را    . نيستند
هديد مي كند، برايـشان خـط و نـشان        ت

دجــالي را كــه بــه امامــت . مــي كــشد
برداشته اند به پـيش مـي راننـد تـا بـا             

ايـن  . فتواي او مگر چاره ي كـار كننـد        
هم كارساز نيست و كوچه و خيابان پـر         

مـردم  . شهر تب دار اسـت    . هلهله است 
خيال تازه به قـدرت رسـيدگان را مـي          

ي آرام و   دانند و سعي دارند تا با اعتراض      
به صورتي متمدنانـه مخالفـت خـود را          

اعتراضات پراكنده در يـك     . اعالم كنند 
نقطه به هم مي پيوندد و موج جمعيـت         

ــد  ــي آي ــه حركــت در م ــار راه . ب از چه
 "انقـالب "مصدق، خياباني كه اكنـون      

ناميده اند، به سوي ميدان فردوسـي تـا         
چشم كار مي كند جمعيت را مـي شـود    

ههاي جوان تـر بـا      دسته ها و گرو   . ديد
تالش بسيار سعي در هماهنـگ كـردن      

شـهر تبـدار اكنـون بـه        . جمعيت دارنـد  
جمعيت موج بر مي    . فوران رسيده است  

دارد و شكن در شـكن بـه سـويي كـه            
جوان ترها راه باز مي كننـد روانـه مـي         

شعارها پراكنده اما جمعيت مصمم     . شود
حركت جمعيت كُند اما پرصالبت     . است
 فردوسـي دسـته هـاي       در ميدان . است

متفاوت به هم مي پيونند و پا بر زمـين          
بـه ناگـاه    . مي كوبند و شعار مي دهنـد      

ــا   ــدان ب ــه مي ــار گوش ــسلها از چه مسل
جمعيت همĤوا مي شـود و مـردم را بـه           

موج جمعيت بر   . خاك و خون مي كشد    
ها سـرخ مـي       يكديكر مي شكند، چهره   

ــاي   ــين و جويه ــنگفرش رنگ ــود، س ش
ا بـا فريادهــاي  نعـره مسلـسله  . پرخـون 

جمعيت به هم گره مي خورد و جوانـان         
شــكارچيان . بــسياري پرپــر مــي شــوند

انسان اكنون ديگر با فراغ بال دست به        
يغماي آنان مي گـشايند و بـدون پـروا،       
ماشينهاي خود را انباشته كرده بـه هـر         

ــد ــه . ســويي روان ان گــردش از بهــار ب
تابستان، يعني از اعتدالِ بهار آزادي بـه        

ي سوزناك تابستان استبدادي كـه      گرما
خميني سردستگي آنرا بـه عهـده دارد،        

  . شروع مي شود
هنوز جمعيـت دسـتگير شـده در اويـن          
جاگير نشده است كه گلولـه هـا سـينه          

دست انتقـام  . شاعر مردم را مي شكافند    
آزادي ســـتيزان، قلـــب تپنـــده او را از 
حركت باز مي دارد تا در رثاي مقاومـت   

دم كـه اكنـون فـصل       نوباوگان اين مـر   
جديدي از استقامت را در اوين رقم مي        

شـاهد پرجـوش    . زنند، چيـزي نـسرايد    
زنداني اكنون روانه سردخانه مـي شـود        
تا جـالد ننـگ ابـدي را بـراي خـود و             
اعقابش همراه بـا شـقاوتي دجاالنـه در         

خميني اكنون . تاريخ اين ملك ثبت كند
دست به تاراج شكوفه هاي شـكفته در        

ــار آزاد ــدم آن، به ي زده اســت و در مق
تنومند درخت آزادگي آنان را قرباني مي   

سعيد سلطانپور، شـاعر، نويـسنده،      . كند
كـارگردان تـاتر و مبـارز آزاديخـواه بــه     

  .خون مي غلطد
چه چيـزي در ايـن تابـستان سـوزناك          
نهفتــه اســت كــه در آغــازش هنرمنــد 
شــاعر، مديحــه ســراي آزادي، چريــك 

د عرصه نقـد    فدايي خلق، پرآوازه هنرمن   
و نوشتن به خاك مي افتد؟ همه شماها        
كم يا بيش درباره آن شنيده ايد، بـراي         
دانستن بيشتر بهتر است كه به اسـناد و       
گورستانهاي پر از گورهـاي بـي نـام و          

بدانيد و به ديگـران     . نشان مراجعه كنيد  
نيز توضـيح دهيـد، اگـر خواهانيـد كـه           
تاريخ اين گونه تكـرار نـشود و درخـت          

  .ي ما به بار و بر نشيند ي در خانهآزاد
  

  زايش غرور
فــدايي خلــق، ســعيد ســلطانپور، مبــارز 
آزاديخواه، شاعر و نويسنده و كارگردان      

اي   در خـــانواده1319تـــاتر در ســـال 
مـادرش  . فرهنگي در سـبزوار زاده شـد      

معلم بود و بـه پيـروي از او سـعيد نيـز             
ســالها در جنــوب . معلمــي پيــشه كــرد

كان مـردم زحمـتكش     تهران معلم كود  
با رنج آنان از نزديك درگير بـود و         . بود

حال و روز كودكان فقير را مي ديد و به      
انديشه مـي نشـست، مگـر ايـن ظلـم           

ــد ــاريخي را چــاره اي بياب در همــان . ت
سالها در سـازماندهي معلمـان شـركتي        
ــان از   ــاهرات آن ــت و در تظ ــال داش فع

ــود  ــدركاران بـ ــت انـ روز دوازده . دسـ
 روز معلـم ناميـده شـد،        ارديبهشت كـه  

تظاهرات معلمان به رگبار بـسته شـد و         
ــاد و   ــه خــاك افت ابوالحــسن خــانعلي ب

در اين روز سـعيد     . بسياري زخمي شدند  
ــد   ــاتوري محمـ ــاري ديكتـ ــم كـ زخـ
رضاشاهي بر پيكر اجتماع را ديـد و آن         
را از نزديك لمس كرد و پاسـخ آن بـه           

  .حق طلبي معلمان را شاهد بود
، با پيوستن   1339ني  در همين سالها يع   

 به فراگيـري تـاتر      "هنركده آناهيتا "به  
پرداخت و فعاليت هنـري خـود را آغـاز          

ــرد ــال . ك ــا 44س ــشكده 48 ت  در دان
هنرهاي زيباي دانشگاه تهران دانـشجو      

در حـالي كـه در اجـراي تاترهـاي         . بود
بسياري همكار بود، مجموعه شعر خـود       

 47 را در سـال  "صـداي ميـرا   "به نـام    
ــ ــشر ك ــشجويي . ردمنت ــالهاي دان در س

 اثـر وسـلين     "مـرگ در برابـر    "نمايش  
هنچوف را به روي پرده بـرد و نمـايش       

   كه خود نوشته بود را "ايستگاه"
  11بقيه در صفحه 
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  مشت انقالب ُگل
  

  10بقيه از صفحه 
  

ــرد  ــارگرداني ك ــرا ". ك ــداي مي  را "ص
دستگاه سانسور بر نمي تابد و كتاب بـه     

  . جمع ممنوعه ها مي پيوندد
سعيد كه درد و رنـج فقـرا را در جنـوب       
شهر ديده است و ضرب شصت دستگاه       
سركوب را در دوازده ارديبهشت، شعر و       

 خود تاتر را به عرصه فعاليت حق طلبانه 
تبديل مي كند و دمي دست از كار نمي         

 را بـه    47شبهاي شـعر سـالهاي      . كشد
عرصه اي براي برآورد توان هنري خود       
تبديل مي كنـد بـا درانـداختن شـوري          
ديگر در شبهاي شعر، موقعيـت خـود را         
بــه عنــوان هنرمنــدي متعهــد و مبــارز 

شالق كـالم را از نيـام       . تثبيت مي كند  
ــر زبــان بــر مــي كــشد و بــي مه  ــا ب اب

سركوبگران و اربابان غارتگر آنـان مـي        
  .كوبد

 اثـر  "دشمن مردم" نمايش  48در سال   
ايـن بـار    . ايبسن را به صحنه مـي آورد      

ديگـــر گماشـــتگان اســـتبداد محمـــد 
رضاخاني تحملشان به سر مـي رسـد و         
در يازدهمين شب اجرا به سالن نمايش       

نمايش و سالن تعطيـل     . حمله مي كنند  
عنـصر  " آن انـگ     مي شود و كارگردان   

در .  مـي خـورد    "نامطلوب و خطرنـاك   
 را بــه "آموزگــاران" نمــايش 49ســال 

ــرد  ــي ب ــحنه م ــار  . ص ــن ب ــاواك اي س
رودربايستي را بـه كنـاري مـي نهـد و           
ــازيگران را    ــسنده و ب ــارگردان و نوي ك

در . دستگير كرده و به زنـدان مـي بـرد         
اسفند همان سـال در بيـدادگاه نظـامي         

اندك زماني  محاكمه مي شود و پس از       
او از فرصت به دست     . رهايش مي كنند  

نـوعي  "آورده استفاده مي كند و كتاب       
 را پنهاني چاپ "از هنر، نوعي از انديشه 

  .و توزيع مي كند
اما بهمن اين سال مصادف است با قيام      
شـكوهمند چريكهـاي فـدايي خلـق در     
. سياهكل و همه گير شـدن آوازه آنـان        

ـ         ا آنـان   سعيد كه در نهـان ارتباطـاتي ب
دارد، در رساي سياهكل مي سرايد و با         
كساني از چريكهاي فدايي همراه شـده       

هنرمند . تبليغات آنان را سامان مي دهد     
ــار و آزادي    ــه پيك ــاعر عرص ــارز، ش مب
اكنون سازماني يافته اسـت كـه نـداي         
شرف و وجدان انسانهاي پاكي چـون او     

از اين به بعد سـعيد      . را پژواك مي دهد   
يي خلق مي شود و در هـر      سلطانپور فدا 

جا كه حضور دارد مي تـوان نـشانيهاي         
سـعيد، فـدايي    . سازمان را در او جـست     

خلق است و يا فدايي همچـون سـعيد؟         
ايـن دو   . به دشواري بشود تشخيص داد    

چنان در هم گره خورده اند كه بسياري        
سازمان را در او و او خود، سازمان را در          

. اندپيوستگي امواج خروشان مردم مي د     
در . در دوســتي و رفاقــت اســتوار اســت

برابر ظلم و ظالم اندكي سر فرود نمـي         
آرد و در دفاع از حقوق محرومان پـيش       

سعيد خود تبـديل بـه مثـالي مـي          . قدم
شود در بين آشنايان و نمونه كـاملي از          
انساني كه براي دفاع از آزادي از هـيچ         

نام چريـك فـدايي   . چيز فرو نمي گذارد  
ين است و فداييها به نـام       خلق به او مز   

اين اوست كه حد و     . او افتخار مي كنند   
اندازه فدايي بودن در روابـط رفيقانـه و         

به همـين   . رويارويي با دشمن مي شود    
دليل هميشه سرفراز اسـت و اسـتوار و         

دانـستن خـصايل او مـي       . قابل ستايش 
ــم   ــي اينكــه رژي ــه چراي ــا را ب ــد م توان

ها و  جمهوري اسالمي در گام اول اعدام     
شروع نابودسازي نسل انقالب از او آغاز  

اما بـاز هـم ايـن       . مي كند، راهنما باشد   
اوست كه بـراي دربنـديان مثـالي مـي          
شــود تــا در برابــر ســركوبگران و داغ و 
درفش آنان بر تختهاي شكنجه قـدمي       

آنـاني كـه سـر فـرود      . به عقب برندارند  
هاي استبداد را بـه       آوردن در برابر عمله   

توجيـه مـي كننـد، چـاره اي     هزار زبان  
ندارند كه او را به القابي همچون تنـدرو      

امـا او سـعيد اسـت و        . متهم كننـد  ... و  
نماد يك نـسل از آزاديخواهـان و حـق        
طلبـاني كـه بـراي رسـيدن بـه آرمــان      
انساني خود از هيچ چيز ترسي به خـود         
راه نمي دهند و در اين راه از بذل جـان   

  .خويش نيز دريغ ندارند
 بار ديگر او را به جرم چاپ        51ل  در سا 

نوعي از هنر نـوعي     "غير قانوني كتاب    
 روز  45 دستگير مي كننـد و       "از انديشه 

در كميته مشترك و قزل قلعـه زنـداني         
پـــس از آزادي نمـــايش . مـــي شـــود

 اثر برشـت    "هاي سيمون ماشار    چهره"
همزمـان، دومـين    . را به صحنه مي برد    

 "آوازهاي بند"مجموعه شعر خود يعني    
انتـشار آن   . را پنهاني منتـشر مـي كنـد       

باعث مي شود كه ساواك بار ديگر او را   
 53در سال   . دستگير و به زندان بياندازد    

به جـرم داشـتن افكـار ماركسيـستي و          
عقايد اشتراكي و اتهام رابطه با سازمان       
چريكهاي فدايي خلق به زيـر شـكنجه        
برده مي شود و پس از محاكمه تا سال         

در اين سـالهاي    . مي ماند  در زندان    56
مـي نويـسد،    . زندان، سعيد پركار اسـت    

مي سرايد، سرود مي سـازد و زنـدان را          
ــد   ــي ده ــر م ــوه اي ديگ ــگ و جل . رن

ــدانيان سياســي آن ســالها خــاطرات  زن
نقلهاي آنان از سعيد . بسياري از او دارند

ــت  ــنيدني اس ــسيار ش ــا  . ب ــت او ب رفاق
زندانيان بـسيار صـميمي و روابـط اش         

ــسيار  ــت ب ــسترده اس ــاي  . گ ــا طيفه ب
گوناگون سياسي مي جوشـد و بـا اكثـر         

  .آنها نشست و برخاست دارد
  

  در درياي خلق

 كه از زندان بيـرون      56 تيرماه سال    27
مي آيد، يكراست به كانون نويـسندگان       

حال . مي رود و به جمع آنان مي پيوندد       
ديگر هر كوي و برزني در تـب و تـاب           

اسـت،  شور و غوغاي عجيبـي برپ     . است
مردم درگير كار سياسي انـد و هـر روز           

ــصاب و هــر روز تظــاهرات ســعيد . اعت
شاعر و هنرمند از زندان رهـا شـده بـه           

درياي خروشان آنان مي پيوندد امـا در        
اين درياي پرمهابت او ُگم نمـي شـود،         
امواج برآمده از خروش مـردم زيـستگاه        

اي   در اين تالطم او جان دوبـاره      . اوست
ر از انـرژي بـه هـر        مي گيـرد و سرشـا     
حال بار ديگر سعيد    . طرف سر مي كشد   

ــب دار    ــهر ت ــواي آزاد و ش ــت و ه اس
در شبهاي شعر كـانون كـه وارد    . تهران

مي شود، فضا به رنگ ديگـري در مـي      
آيد و آن شبها را يك گام از آنچـه كـه            
هست باالتر مـي بـرد و بـا درانـداختن           
آتش راديكاليسم در تـن جمـع، كـار را          
. براي مماشات گران سـخت مـي كنـد        

آهسته بيا و برو هاي توده ايهاي كهنـه        
ــشاط   ــرد و ن ــي گي ــه هــيچ م ــار را ب ك
ــعر    ــن ش ــي را در ت ــسم انقالب راديكالي
تزريق مي كند تا جمعيت گرد آمـده در         

سـعيد مـردم را   . كانون از آن بهره ببرند   
بــه انقــالب مــي خوانــد و آنــان را بــه 

ـ      ب مـي   پيوستن به سازمان فدايي ترغي
كند تا مالباختگان سالهاي انقالب سفيد      
و دريوزگي، تا ساحل نشينان پناه گرفته       

، بار ديگر شـور     "احزاب برادر "در سايه   
ــراي     ــي ب ــه مالت ــردم را ب ــوق م و ش

  . زدوبندهاي پشت پرده تبديل نكنند
آبان ماه همان سال به دانشگاه صنعتي       
مي رود تا براي دانشجويان درباره تـاتر        

ــان  ســخنراني  ــا جمعيــت آنچن ــد ام كن
اســتقبالي از او مــي كنــد كــه ســاواك 
مجبور به دخالت مي شود و تعـدادي را         

سعيد كه تنها شاعر و     . دستگير مي كند  
كارگردان نيست، پيـشنهاد تحـصن تـا        
آزادي همه دستگيرشدگان مي دهد كه      

سـاواك  . مورد استقبال واقع مـي شـود      
متحصنين را محاصره مي كند، امـا راه        

بـسياري از مـردم   . ي نمـي بـرد   به جـاي  
براي كمك به متحـصنين و حمايـت از    
آنان گرد دانـشگاه تجمـع مـي كننـد و          
همبستگي خود را بـا آنهـا اعـالم مـي           

ــد ــا  . دارن ــارگران ب ــستگي ك ــام همب پي
محاصره شدگان كه خوانـده مـي شـود       
ساواك مجبور به عقب نشيني مي شود       

سـعيد  . و دستگيرشدگان را رها مي كند     
وفقيــت، كــام دانــشجويان و بـا طعــم م 

مردمي كـه گـرد او جمـع آمـده انـد را             
شاعر مردم، پيشاهنگ   . شيرين مي كند  

توده هاست و همـراه بـا آنهـا دسـتگاه           
جهنمي ساواك را به عقب نشيني وامي       
دارد و به مردم نشان مـي دهـد كـه در      
صورت خواسـتن و همبـستگي در زيـر         
پرچم سازمان چريكهـاي فـدايي خلـق        

پشت استبداد تاريخي مـيهن     مي توانند   
در ادامه او همراه بـا      . را به خاك بمالند   

جمعيت به آزادي دستگيرشدگان راضي     
نيــست، از دانــشگاه بيــرون مــي آينــد، 
متحصنين و حاميان به هم مي پيوندند        

سـاواك و   . و به تظاهرات مـي پردازنـد      
ارتش بـه جمعيـت حملـه مـي كننـد و           

ري تعدادي را به قتل مي رسانند و بسيا       
  .را دستگير مي كند

شبهاي شعر انستيتو گوته كه شروع مي       
شود، در پنجمين شب سعيد شعر خواني       

  : شروع كالم او اينگونه است. مي كند

گــان ســالهاي ســياه،  ســالم شكــسته"
تــشنگان آزادي، خــواهران، بــرادرانم   

  ".سالم
صداي سعيد جمعيت را بـه شـوق مـي          
ــستيتو   آورد و هــزاران نفــري كــه در ان

ه گرد آمده اند را با كالم آتشين بـه         گوت
از "شـعر   . جبهه انقالب فرا مـي خوانـد      

 ولوله اي بر پا مي كند و بـه     "كشتارگاه
 ايـن كـالم     "دربند پهلـوي  "همراه آن   

سـالها از   . سرخ را رنگ شورش مي زند     
آن روزگار مي گذرد اما هنوز انگار ايـن         
صداي سعيد است كه در فضاي مـيهن        

ورم چـه رفتـه     بـا كـش   ": موج مي زنـد   
  "است؟

  
  ه است، تبا كشورم چه رف

  كه زندانها، 
  از شبنم وشقايق سرشارند، 

  باز ماندگان شهيدان،  و
  انبوه ابرهاي پريشان سوگوار، 

  در سوگ الله هاي سوخته مي بارند، 
با كشورم چه رفته است كه گلها هنـوز         

  سوگوارند؟
  

پس از آن مدتي به خـارج كـشور مـي           
 در بــاره زنــدانهاي رود و بــه افــشاگري

مخوف ساواك و شكنجه زندانيان مـي       
در جلسات متفاوت دانـشجويان     . پردازد

و كنفدراســيون ســخنراني مــي كنــد و 
هواداران سازمان را به گرد خويش جمع  

ــي آورد ــن   . م ــست اي ــه ه ــا ك ــر ج ه
راديكاليسم اوست كه در فضا موج مـي        
زند و اين شور انقالب است كه با كالم         

سعيد . برانگيخته مي شود  او در ديگران    
است و آرمان آزاديخواهي و عـشق بـه         
خلق، اوست و آرمانهـاي سوسياليـستي       
اش كه در سـازمان چريكهـاي فـدايي         

  .خلق ايران تبلور يافته است
  

  آغازي دوباره

پس از قيام بهمن، آنگـاه كـه همگـان          
شاهدند كه اوضـاع بـه شـكل ديگـري         
اســت و تــازه بــه قــدرت رســيدگان بــا 

. هاي مردم فاصله بسياري دارند     خواسته
. بار ديگر سعيد دست به كار مـي شـود         

ــايش  ــران   "نم ــارگر اي ــا ك ــاس آق عب
 را نوشته و در فـضاهاي بـاز         "ناسيونال

در آفـيش نمـايش     . به اجرا در مي آورد    
 "!همه جا : محل اجرا ": نوشته شده بود  

كارخانــه، دانــشگاه، مــدارس، كوچــه و 
 ... خيابان، شهرستانهاي جنوب كشور و    

 اي   بر كفي تريلـي   . محل اجراي اوست  
متحرك بازيگران براي مـردم نمـايش       
مي دهند و از خياباني به خيابان ديگر و         

. انـد   شهري به شـهر ديگـر در حركـت        
 كه  "دسته دوره گردان نمايش مستند    "

سعيد بر گروه نهاده بود، در حقيقت هم        
  .گرد مدار توده ها مي چرخيد
ارگر اخراجي  در نمايش، عباس آقا كه ك     

كارخانــه ايــران ناســيونال اســت، خــود 
  اجراي نقش كارگر اخراجي كه 
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رمز و راز مقاومت در 
 برابر سركوب

  زينت ميرهاشمي 
   

  
حاكمان تهران كه اين روزها با پاهاي لرزان 
براي امنيت واليت بر طبل سركوب مي كوبند 

خود را در » حكومت اسالمي«و ظفرمندي 
جشن مي گيرند، فقط كافي » دشمنان«برابر 

است يك روز چرخ دنده هاي ماشين 
ستد و دستهايشان براي سركوبشان از كار باز اي

سركوب فلج شود، آن گاه مي بينيم چگونه اين 
بر  نظام به خاكستر تبديل مي شود و مردم 

ويرانه هاي آن، جشن و پايكوبي خواهند كرد، 
زندانيان سياسي را در آغوش مي گيرند و 

  . طرحي نو در خواهند انداخت
روزي كه ولي فقيه تصميم به يكپارچگي نظام 

سي را از صندوق برون آورد، بدون گرفت و رئي
شك تصور نمي كرد كه با چنين ابعاد مقاومتي 

خوديها از دو خرداديها و همه . روبرو شود
كساني كه نافشان به شكلي به قدرت وصل 
. است، همه چيز را تمام شده فرض كردند

قالبي قبل از هر گونه حمله » اصالح طلبان«
 اي كه باعث سكته احتمالي آنها شود،

سرهايشان را به زير لحاف برده تا دستهاي 
عده اي فكر . باال رفته شان بيشتر نمايان شود

مي كردند پويشهاي اجتماعي تمام شد و 
اپوزيسيون نظام و مقاومت سازمان يافته آن 

مهار شده و خالصه ) شوراي ملي مقاومت(
مقاومتي  . همه چيز در سكون خواهد گذشت

. سر مي كشدكه از هر گوشه ايران زمين 
كارگران نيشكر هفت تپه، كارگران كوره 
پزخانه هاي آجر سازي، دانشجويان دانشگاه 
سهند، دانشجويان تربيت معلم كه تحصن و 
اعتصاب غذاي آنها تا اين لحظه همچنان 
ادامه دارد، همچنان از چالشهاي پيش روي 

اعتصابهاي كارگري و دانسجويي .رژيم است
هزاران تن مي كه شركت كنندگان آن به 

رسد، نشان دهنده شوريدگي جامعه اي است 
شركت . كه الغاي نظم موجود را طلب مي كند

فعاالنه دانشجويان دختر در اعتصاب غذاي 
دانشجويان تربيت معلم، همراه با پسران از 
همان نقطه اي است كه رژيم طي سه دهه با 
سركوب تالش كرد اين پيوستگي در مبارزه را 

مقاومتي كه عليرغم اين همه . نابود كند
سركوب عريان صورت مي گيرد، ناتواني 
سركوبگران را در سياست يكپارچه كردن به 

رمز و راز اين مقاومت . بن بست كشيده است
اراده و عزم نسلي براي تغيير نظم موجود است 

  . كه حمايت و پيوستگي مردم را طلب مي كند
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  11فحه بقيه از ص
اش سوژه نمايش اسـت را        سرگذشت

اعتــراض بــه . بــه عهــده مــي گيــرد
حاكمان جديد، افشا حيله آنان بـراي       
ــي    ــون و چراي ــردن انقالبي ــام ك ناك
نرسيدن مردم به اهداف اوليه انقالب      

هايشان را بـا صـداي بلنـد          و خواسته 
بـه جـرات مـي تـوان        . آواز مي دهد  

 "...عباس آقـا    "گفت كه تاتر مستند     
از نو ترين و تازه ترين اجراهاي       يكي  

در بخـشي از    . تاتري در نوع خود بود    
نمايش كـه اتوبـوس وطـن پيمـا در          
حركت است و هنگامي كه دو راننده،       
ماشين را بـدون توجـه بـه خواسـت          
مردم به سمت دلخواه خود مي رانند،       
گروه سوار بر اتوبوس دسـت جمعـي        

حـاال كـه رفتـه ددري،       ": مي خوانند 
ضا گري، ماشينو چرا كـج      اون پسر ر  
  "مي بري؟

و اين اشاره سعيد است به كـج شـده        
در . اتوبــوس انقــالب از مــسير خــود

: آفيش همچنين گروه اعالن مي كند     
نمــايش مــا مــستنده، ســند داريــم، "

مشتشون رو وا مي كنيم، همه شـون        
 اراذل و اوبـاش     ".رو رسوا مي كنـيم    

تازه به قـدرت رسـيده، فاالنژهـا بـه          
كتـك مـي    .  مي كننـد   نمايش حمله 

زنند، درگيري مي شـود امـا نمـايش         
متوقف نمي شود و افشاگري سعيد با       

  .اش ادامه پيدا مي كند گروه تاتري
او همزمان مي نويـسد، مـي سـرايد،         
سرودهايي جديد را براي اجـرا آمـاده        

از هر طرف كه نگاه كني او       . مي كند 
را درگير كار مي يابي و سـراپا شـوق        

. دم و انقــالببــراي خــدمت بــه مــر
رفقـــاي نزديـــك او كـــه رهبـــران 
شوراهاي تركمن صحرا هـستند، بـه       
دست عوامل حكومت بـه قتـل مـي         

سـعيد بـراي تومـاج، مختـوم،        . رسند
جرجاني و واحدي نه تنها شعر گفـت        
بلكه، سرودهايي ساخت كه نام آنـان       

همچنانكه در گذشته   . را جاودانه كرد  
هنگامي كه خبر شهادت رفيق پويان      

ر روزنامه مي بيند، با صداي بلنـد     را د 
  : مي خواند

   رارها كنيد، رها كنيد شانه و بازويم
  رها كنيد مرا تا ببينم

  شناسم من اين گل را مى
من با اين گل سرخ در قهوه خانه ها         

  نشسته ام
راه   اين گـل سـرخ در ميـدان   همن ب

  آهن سالم داده ام
  ي…آآآآ

  من اين گل را مى شناسم
.....  

  ان خونينبا اين ده
  من اين گل را مي شناسم

  در چشمهايش شعله و خنجر داشت
  و در قلبش زنبقي و چشم آهويي 

  .كه جرعه جرعه مي گريست
  

اما دسيسه بازان و نارفيقـاني كـه در         
سازمان رسوخ كرده و رهبري آنرا به       
دست گرفته اند، بـا همكـاري حـزب        
بدنام تـوده سـعي در شكـستن كمـر          

اورميانه مي  بزرگترين سازمان چپ خ   
. كنند و در اين كار موفق مـي شـوند         

يارگيرهــا، بانــدبازيها، انــگ زدن بــه 
ديگران و جاگير كردن عناصر خودي      
در بخـــشهاي حـــساس ســـازمان و 
كنترل ديگر اعضا باعث مي شود تـا        
اكثريت سازمان زير سـيطره جنـاحي       

اي  خاص قرار گيرد و همه اينها نشانه   
 برنامـه  است كه آنهـا از مـدتها قبـل    

  . ريزي كرده و مشغول دسيسه بودند
انشعاب در سازمان چريكهاي فـدايي      
خلق و چرخش بـاورنكردني اكثريـت       
كميتــه مركــزي ســازمان بــه ســوي 
حاكميت خونريز و ضد مردم، سعيد را    

متاسـفانه  . به جناح اقليت مي كـشاند     
بيشتر اعضا گـروه تـاتري او نيـز بـه           

  .  ميل مي كنند"اكثريت"جانب 
  

  ي جاودانگيبسو
. حاال ديگر كار مشكل تر مـي شـود        

سعيد بار ديگـر رو در روي حاكمـان         
 افـشاگري  جديد قرار مي گيـرد و بـه   

رژيم در كمين اوسـت تـا       . مي پردازد 
 60 فـروردين  27دسـتگيرش كنـد و   

ــان   ــرين زم ــي او را بهت شــب عروس
در اين مـورد حرفهـا    . ممكن مي يابد  

امـا  . بسيار است و ناگفته هـم بـسيار       
رچه هست او را به اوين مي برند و         ه

تحويل الجوردي مي دهند كه كينـه       
فشار و . او را از زندان شاه به دل دارد      

شكنجه در او اثر گذار نيست و حاضر        
. به كوتاه آمدن از آرمانش نمي شـود       

هرچند در اين مـورد نيـز ناگفتـه هـا        
بسيار است، اما سعيد با تمام توان در        

ــ   ــد ددم ــي آخون ــل گيالن نش و مقاب
خونريز مي ايستد و نه تنها حاضر بـه      
ــست بلكــه صــحن   ــاه آمــدن ني كوت
دادگاهي كه تشكيل شده است تـا او        
را همچون بسياري ديگر بـه كـرنش        
ــشاگري   ــه صــحنه اف ــد را ب وادار كن

به ايديولوژي گيالني   . تبديل مي كند  
حمله مي كند و او را يكسر ضد خلق         

به همين دليـل    . و ضد مردم مي نامد    
دستگاه آدمكـشي الجـوردي و      كينه  

تـا ايـن    . گيالني از او بيشتر مي شود     
كه در آغاز نابود سـازي سـازمانهاي        
سياسي و ترقيخواه، توسـط حكومـت       

گان تازه بـه قـدرت        پاسداران و رجاله  
رسيده ي تحت فرمان خميني، سعيد      

اي ديگر از زنـدانيان در        را همراه عده  
 خرداد به گلوله مي بندنـد و قتـل     31

 مـردم و همبنـدانش را آخونـد         شاعر
ــو و   ــي شــرمي از رادي ــا ب ــي ب گيالن

  .تلويزيون اعالم مي كند

آري، آخوند خطبه را خواند داماد شـد        
  !سعيد

اما ايستادگي سعيد در برابر جالدان و       
كوتاه نيامدنش در مقابل آنان الگويي      
مـــي شـــود بـــراي زنـــدانيان و    
دستگيرشـدگان تـا در برابـر شـقاوت     

المي و جنايتكاري   رژيم جمهوري اس  
خميني جـالد سـر خـم نكننـد و تـا            
آخرين قطـره خـون در مقابـل آنـان          

اسـتقامت، پايـداري و     . استقامت كنند 
رشــادت ســعيد و همبنــدان و ديگــر 
زندانياني كه بعـد از او بـه زنـدانهاي          
رژيم مي رونـد و سـرفراز در مقابـل          
جــالدان و شــقاوت پيــشگان آن بــه 

دالوريها ايستادگي مي پردازند، تاريخ     
و رشادت و جانبازي مردم ميهن ما را     

اوست كه در برابـر     . قطور تر مي كند   
ظلم مي ايستد تا جهانيان بدانند كـه        
ــنس    ــردم از ج ــن م ــنفكران اي روش
بنجلهاي سياسي نان به نرخ روز خور       
و بوقلمــون صــفت نيــستند كــه هــر 

او مظهــر . لحظــه بــه رنگــي درآينــد
ت رشادت و آزاديخواهي و آزادگي اس     

زيرا مرگ را بر زندگي زير بـار ظلـم          
ــارش   ــته جنايتك ــي و دار و دس خمين
ترجيح مي دهد و سرافراز و استوار بر        
بلنداي تاريخ آزاديخـواهي مـردم مـا        
همچون نگيني مي درخشد و الگويي      
مي شود براي همه آنـاني كـه بـراي          
ستيز با ظلم و ظالم و جباران قدم در         

  .راه مي گذارند
اودانه است و نام او     سعيد سلطانپور ج  

تا به ابد در تـاريخ رشـادت فرزنـدان          
ــوم خواهــد درخــشيد  ــرز و ب ــن م . اي

شخصيت او نه تنها به عنوان شـاعر،        
نويسنده، كـارگردان تـاتر وِرد زبانهـا        
باقي خواهد ماند بلكه، الگويي اسـت       
از رفاقت، شجاعت، بـزرگ منـشي و        
آزادگي، جسارت، غرور و پايـداري در       

ــراي آ ــارزه ب ــهمب ــستن هم ي  زاد زي
  .انسانها

ــعيد    ــق، س ــدايي خل ــك ف ــاد چري ي
ــشوده ي    ــون راز گ ــلطانپور همچ س
مبارزه براي آزادي و آزادگي بر زبانها       
جاري خواهد ماند تا تاريخ رشـادت و        
دالوريهاي قهرمانان مردم ايـران بـه       
پايان نرسيده باشد و در ذكر نامهـاي        
بزرگي چون او براي قوت قلـب دادن      

  . كرار گرددبه جوانان ت
جاودانــه اويــي كــه ســزاوار هــزاران 
ــان و   ــوي آزادگــ ــتايش از ســ ســ

ــاي در راه  آزاديخواهــان رزمنــده ي پ
  .است

  
عار فدايي شهيد سعيد    شبراي شنيدن ا  

سلطانپور با صداي خودش بـه آدرس       
  .زير مراجعه كنيد

http://www.fadaian.org/jon

g/sorod/soroud.htm  
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افشاگري مداوم پيرامون مافياي 
اقتصادي توسط دست اندركاران وابسته 

 برآيند دعواهاي جناحي و  كهبه رژيم
در جهت مشاركت هر چه بيشتر در 

 نه تنها تو خالي بودن  استقدرت
ادعاها و قول و قرارهاي دولت احمدي 
نژاد مبني بر مبارزه با اين مساله را به 

نده ماهيت  نشانده،ثبت مي رساند بلكه
بزهكار و چپاولگر اين كوتوله سياسي و 
دولت وي و كليت جناحها و باندهاي 
. وابسته به رژيم واليت فقيه است

امروزه بنيادهاي گوناگون وابسته به 
رژيم تحت نامهاي مختلف با تركيبي 
پيچيده همانند زالويي به بدنه ساختار 
اقتصادي كشور چسبيده و روزانه ثروت 

را به كام خود فرو مي ملي بيشتري 
چيزي اين چپاولگري محصول . كشند

جز تشديد فقر، بيكاري، تعميق اختالف 
طبقاتي و در خاتمه به تباهي كشاندن 
وضعيت معيشتي بخش عظيمي از ملت 

در اين ميان وضعيت . ايران نيست
كودكان كه قادر به دفاع و حمايت از 

ه  چهره فجيعي ب،منافع خود نيستند
  . استخود گرفته 

با تشديد وخامت وضعيت معيشتي 
 كودكان متعلق به ،كارگران و محرومان

ها نيز از همان ابتداي تولد  اين خانواده
و دوران شيرخوارگي و حتي قبل از تولد 
از ابتدايي ترين امكانات سالمتي 

بر . تغذيه روبرو هستندومحروم و با سو
 22 (اساس گزارش خبرگزاري ايسنا

  درصد خانواده20 ،)خرداد سال جاري
تغذيه هستند و ءها در كشور دچار سو

بيش از يك چهارم كودكان زير پنج 
 كوتاه قد ،سال به دليل مصرف كم غذا

 آمار واقعي در اين  به يقين.هستند
رابطه بيش از ميزاني مي باشد كه اين 

 زماني.  عنوان مي كنددولتيخبرگزاري 
كه وزارت رفاه رژيم خط فقر در شهر 

ن براي يك خانواده چهار نفري را تهرا
 هزار تومان و در شهرهاي ديگر 400
 هزار تومان تعيين مي كند و از 300

 حداقل دستمزد يك كارگر ،سوي ديگر
 هزار تومان 180غير متخصص حدود 

كه به گفته عضو  در ماه است، زماني
 ثروتمندان در ،كميسيون مجلس رژيم

ه مي  برابر فقرا از امكانات بهر27كشور 
  گزارشكه بر اساس برند، زماني

 20(خبرگزاري حكومتي ايسنا 
،  خط فقر)ارديبهشت ماه سال جاري

 درصدي دارد و 18ساالنه رشدي 
 درصد جمعيت كشور در زير 35حداقل 

خط فقر مطلق به سر مي برند و در 
پايان روزي نيست كه كارگران كارخانه 

هاي كشور كه خواستار  ها و كارگاه
حقوق معوقه خود هستند، پرداخت 

تحصن نكنند و مورد تهاجم نيروهاي 
سركوبگر رژيم قرار نگيرند ، ميزان 

تغذيه مردم ميهن ما و كودكان ءسو
  .آنان آماري نجومي پيدا خواهد كرد

اعمال برنامه هايي اقتصادي كه غارت 
سرمايه هاي ملي و انباشت آن در 
دست انگلي ترين قشر جامعه مركز 

 نتيجه اي ،شكيل مي دهدثقل آن را ت
تر كردن وضعيت  جز هر چه ويران

معيشتي مردم ندارد كه اين مساله از 
آغاز و حتي پيش از دوران شيرخوارگي 

 را با ضربه هاي كشوروضعيت كودكان 
  . مهيب استبداد حاكم روبرو مي سازد

عدم تغذيه مناسب مادران، كمبود 
امالحي مانند يد و كمبود ويتامينهايي 

د ويتامين آ و اسيد فوليك منجر به مانن
بيماريهايي از جمله كم كاري غده 
تيروييد، بيماريهاي مربوط به سيستم 
بينايي و نارساييهاي سيستم عصبي 
مركزي مي شوند كه قادر است با فلج 
دايم و مرگ نوزادان هنگام تولد همراه 

  .باشد
 ،هاي محروم نوزادان متعلق به خانواده

دليل ه گي بدر دوران شيرخوار
تغذيه دچار ضعف سيستم ايمني ءسو

شده كه منجر به مبتال شدن آنان به 
 ريه ها و درانواع بيماريهاي عفوني 
دچار شدن به . دستگاه گوارش مي شود

چنين بيماريهايي در دوران شيرخوارگي 
 دايمي و يا آسيبهايمي تواند سبب 
عدم تغذيه كافي . نقص عضو شود

يين و كودكان و نرسيدن پروت
 كاهش ضريب ،ويتامينهاي مناسب

 نرمي  و قدماندنهوشي، كوتاه 
در صورت . استخوانها را به دنبال دارد

 ،دچار شدن نوزاد به چنين بيماريهايي
وضعيت بد معيشتي خانواده اجازه 

 به امكانات بهداشتي دسترسيدرمان و 
  . و پزشكي مناسب را به آنان نمي دهد

تبدادي البته مساله حمله رژيم اس
مذهبي واليت فقيه به نسل آينده در 

تحت لواي . اين نقطه پايان نمي پذيرد
 امكانات رفاهي ،حكومت ضد مردمي

در .  آموزشي نيز وجود ندارد-عمومي
همين مسير اكثريت كودكان جامعه از 
حق رفتن به مهد كودك و ديگر مراكز 
آموزشي و پرورشي قبل از شروع 

ان از زمان آن. تحصيل محروم مي مانند
آغاز تحصيل نيز در مدارس و ديگر 

 آموزشي توسط يك -مراكز تربيتي 
برنامه ارتجاعي كه از تفكر عقب افتاده 
توليد و بازتوليد سربازان گمنام امام 

ه  ب،زمان واليت فقيه نشات مي گيرد
طور مداوم تحت فشار ايديولوژيك و 
مرتبا تحت تاثير آموزشهاي اشتباه و 

  . ر مي گيرندغير علمي قرا
  نيزبراي بسياري حتي اين فرصت

دليل فقر ه وجود ندارد و مي بايست ب

 تحصيل را رها و در همان ،خانواده
 معاشسنين كودكي سهم خود را در 

در حقيقت ارتجاع . خانواده ادا كنند
حاكم دستان كوچك را وادار مي سازد 
كه نقش دستاني بزرگ را بازي كنند و 

 از آغاز مزه ،انيبراي تهيه لقمه ن
  . استثمار را چشيده و تجربه كنند

 مهرماه 17چهارشنبه (خبر گزاري ايرنا 
والن و به نقل از يكي از مس)1381

شهرداري تهران گزارش مي دهد كه 
تعداد كودكان خياباني در ايران از 

 به حدود 1357 هزار نفر در سال بيست
 رسيده 1381يك ميليون نفر در سال 

س گزارش دفتر سازمان بر اسا. است
يونيسف در ايران، در حال حاضر بين 

كودك "چهار صد هزار تا يك ميليون 
به .  در ايران تخمين زده مي شود"كار

كودك " بيست هزار ،گزارش رژيم
 و  وجود دارد خياباني در تهران"كار

حدود دويست هزار در سراسر ايران و 
باقيمانده كودكاني هستند كه بين چهار 

 نزده سال دارند و در مزارع و كارگاهتا پا
  . هاي كوچك به كار گمارده شده اند

اين كودكان اگر ساكن شهرهاي بزرگ 
باشند معموال به فال گيري، گل 
فروشي، واكس زني، سيگار فروشي و 
تكدي گري مشغولند و معموال اولين 

. هاي خالفكار مي باشند قربانيان گروه
واد بسياري از آنان توسط مافياي م

مخدر به دام اعتياد گرفتار مي شوند، 
هاي بزه كار  برخي ديگر جذب گروه

استفاده قرار مي گيرند ء شده و مورد سو
عنوان كاال در بازار مافياي ه و يا ب

سكس جهت بهره كشي جنسي عرضه 
مصطفي آقاجاني، استاد . مي شوند

مددكاري دانشگاه آزاد اسالمي در اين 
كودكان خياباني بيشتر ": گويد زمينه مي

 سني پانزده تا هفده سال قرار هدر گرو
دارند و با توجه به موقعيت كاري و 
زندگي شان در معرض انواع آسيبها قرار 

 وي اعتياد را بزرگترين ".مي گيرند
 و مي داندخطر در انتظار اين كودكان 

 درصد كودكان 20حدود ": دايافزمي 
 از خياباني به مواد مخدر اعتياد دارند كه

درصدشان معتاد 15اين ميان نزديك به 
 درصد ديگر به انواع 5به سيگارند و 

  ".مواد مخدر معتاد هستند
 هدر كارگا نيز كودكان كاربرخي از 

هاي كوچكي مانند شيشه سازي، 
كفاشي، كارهاي ساختماني، رستورانها و 
مراكز اغذيه فروشي با دستمزدي بسيار 

نان از آ. نازل به كار گماشته مي شوند
حداقل امكانات ايمني در محيط كار بي 

جسم كوچك و قدرت فيزيكي . بهره اند
كم، آنان را بيشتر از ديگران در معرض 

عالوه . خطرات هنگام كار قرار مي دهد
 كارفرما به راحتي مي تواند آنها ،بر اين

را مورد خشونتهاي لفظي، فيزيكي و 

. آزار و اذيتهاي جنسي قرار دهد
كن روستا نيز وضعيتي كودكان سا
آنان به كار چوپاني، كار . بهتري ندارند

در مزارع و قالي بافي مي پردازند كه در 
 شيوه توليد به طريق سنتي ،اين مسير

آنان را بيش از پيش مورد صدمه و آزار 
  . قرار مي دهد

در باال سخن از كودك آزاري در محيط 
كار به ميان آمد همين جا بايد متذكر 

ين معضل در خانه نيز كودكان شد كه ا
را تهديد مي كند و علت مهم آن، عدم 
وجود قانوني حمايتي در قوانين رژيم در 

رژيم جمهوري . مقابل والدين مي باشد
اسالمي نه تنها به هيچكدام از 
كنوانسيونهاي بين المللي حقوق 

 از آنجا ،كودكان اهميت نمي دهد بلكه
بر كه قوانين حقوقي در ساختار رژيم 

اساس مذهب و سنت نگارش شده 
 پس اختيار كامل فرزندان را به ،است

پدر مي دهد و در واقع حق خون براي 
بنابراين . پدر و پدر جد قايل مي شود

پدر و پدر جد قادرند به بهانه تربيت 
 كودك ،فرزند و يا هر بهانه ديگري

خود را مورد تنبيه و آزار قرار دهند و 
  . رار نگيرندتحت تعقيب قانوني هم ق

 خرداد 25( به گزارش خبرگزاري ايسنا 
 كودك آزاري جنسي در ،)سال جاري

 درصد افزايش داشته 5/3سال گذشته 
 درصد از آزارگران 75حدود . است

  .  پدران آنان بوده اند،جنسي كودكان
از سوي ديگر بر اساس قوانين 

 دختر در سن نه ،جمهوري اسالمي
 بالغ گيسال و پسر از سن پانزده گيسال

 سن ندر هميمحسوب مي شوند و 
 قوانين حقوقي و جزايي مي مشمول

بر اساس همين قوانين عقب . شوند
 ازدواج نوجوانان ايراني با ،افتاده و سنتي

. اجازه رسمي دادگاه افزايش يافته است
 از سوي  سال گذشته آماري كهپيرو

 سي ،سازمان ملي جوانان منتشر شد
 ساله چهارده تا هدهزار نوجوان متاهل 

 نفر از 506 هزار و 24وجود دارد كه 
 چهاردهاين افراد را دختران متاهل زير 

 13اعتماد (سال تشكيل مي دهند 
 حداقل ،طبق قانون رژيم). 2007نوامبر 

 و براي سيزدهسن ازدواج براي دختران 
 سال است اما با مراجعه پانزدهپسران 

به دادگاه و تقاضاي صدور حكم رشد، 
قاضي چند سوال از كودك مي پرسد و 
حكم رشيد بودن را براي وي صادر مي 
كند و بدين ترتيب اجازه ازدواج وي 

  .داده مي شود
بدين گونه است كه رژيم استبدادي 
مذهبي واليت فقيه با توسل به قوانين 
جزايي و حقوقي به غايت عقب افتاده از 
يكسو و آفرينش وضعيت نابسامان 

طه نظام بختك وار اقتصادي جهت سل
 دنياي ،خود و توسعه آن از ديگر سو

كودكي كه معموال مي بايست با شادي 
كخانه اي يو سرور همراه باشد را به تار

  .هولناك تبديل مي كند
  14بقيه در صفحه 

  استبداد حاكم و حمله به نسل آينده
 آناهيتا. الف
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 اروپا نقض حقوق پارلمان

   را ميبشر توسط رژ

  محكوم كرد
  هي پوجعفر

 مـصوبه  كي گذشته پنجشنبه پارلمان اروپا در  روز
 اني مال مي الحن نقض حقوق بشر توسط رژ      ديشد

مــصوبه بــه اعــدام كودكــان و . را محكــوم كــرد
ـ  يمانهـا ي با پ  رينوجوان اشاره كرده و آنرا مغا       ني ب

ـ اني ب نيدر ا .  دانسته است  يالملل  ي بـه گزارشـات    هي
 الوقــوع بيــ از اعــدام قرياشــاره شــده كــه حــاك

ـ  است كه هنگام ارتكاب جرم ز      يمانمجر  سـن   ري
ـ      يقانون ـ   ني و نوجوان بودند و همچن  آنـان   ني در ب
 به  يي وجود دارند كه به جرم همجنس گرا       يافراد

پارلمان اروپا از مقامات    . سنگسار محكوم شده اند   
اسـت تـا حكـم       خواسـته    ي اسالم ي جمهور ميرژ

 بـه  ياعدام چهار نوجوان را كه قرار است بـه زود     
  .خته شوند، لغو كنديدار آو

ـ  بـه رژ هيـ هرچند لحن مصوبه و هـشدار اتحاد    مي
 بيدرباره اعدامها قابل توجه است اما خـود تـصو         

 داننـد  ي بهتر م ييكنندگان مصوبه و مقامات اروپا    
 ي نم يي اعتنا ني مصوبات كوچكتر  ني به ا  ميكه رژ 
 گـر، ياز جانـب د   .  گـذارد  ي نم يو به آنها وقع   كند  

ـ  اعـدام نوجوانـان در در      دنيتنها د   از نقـض    يياي
 مدتهاست  راي ز ستي ن ي انسانها، كاف  يحقوق اساس 

 پرداخته و   ي مقامات به موضوع پرونده اتم     نيكه ا 
 را مورد توجه قـرار      راني شده مردم ا   ماليحقوق پا 
  .نداده اند

 ابانهـا ي در خ   امـواج سـركوب    گـر ي روزها بار د   نيا
ـ  سـركوبكر رژ   يروهايتوسط ن   يي تحـت نامهـا    مي

.  باال گرفته است   "ي اجتماع تيارتقا امن "همچون  
 ي واهـ  ي با زنان و دختـران بـه جرمهـا         يبدرفتار

 ي حمله اوباش حكـومت اي و "يبد حجاب "همچون  
 آنـان،  ي مغازه هـا   يليبه فروشندگان لباس و تعط    

ـ  نـوع آرا   لي جوانان به دل   تمضرب و ش    ي مـو  شي
 ي تنها گوشـه ا    ،ي تابستان ي لباسها دنيآنها و پوش  

  . استراني مردم اياز لگد مال شدن حقوق اساس
 افـت ي در ي كـه تنهـا بـرا      ي و شتم كارگران   ضرب

 كنند، هجـوم گلـه   يحقوق معوقه خود اعتراض م  
 اوباش سركوبگر به دانشگاه هـا و ضـرب و           يها

ـ  عق اني با زندان  ي بدرفتار ان،يشتم دانشجو   و  يدتي
 آنـان در كنـار و       ي كه جنازه هـا    يي تا جا  يسايس

عدم توجه به اعتـصاب     .  شود ي م دايگوشه شهر پ  
ـ  غ طي در اعتراض به شـرا     انيغذا زندان   ي انـسان  ري

ـ  بـا آنهـا و خـانواده ها        يزندانها و بـدرفتار     شان،ي
 حكومـت و نقـض      ي از اوباش گـر    يگريگوشه د 

  . استرانيحقوق بشر مردم ا
 حقـوق   يزمانها توجـه پارلمـان اروپـا و سـا         عدم
ـ  بـه ا   يبشر ـ  مـوارد و عـدم حما      ني  از  ي جـد  تي

ـ  شود كـه رژ    يسركوب شدگان باعث م     فـشار   مي
 كرده و به لگـدمال كـردن        شتريخود بر مردم را ب    

  .حقوق آنان ادامه دهد
 جهان شمول است و همه افـراد        ي بشر امر  حقوق

امـا چـرا در     .  دانند ي م يدست اندركار آنرا به خوب    
 شده مالي و حقوق پا يالم اس ي جمهور ميمورد رژ 
 كنند ي دست به عصا حركت م    ي همگ رانيمردم ا 

  . ماندي پاسخ مي بشهي است كه هميسوال
   خرداد31 

 

پرده دري احمدي نژاد 

  "اسرار نظام"از 

  
  منصور امان

محفل آقاي احمدي نژاد با افكندن 
طشت رسوايي شُماري از بلندپايه ترين 

ال رهبران جمهوري اسالمي از بام، جد
گرايشهاي باند ولي فقيه را وارد مرحله 
تازه اي كرده است كه روشن ترين 
تعريف از آن، شمشير بستن آنها عليه 

  .يكديگر از رو است
اگرچه آقاي احمدي نژاد، گُماشته ولي 
فقيه بر مسند رياست جمهوري، بارها 
رقيبان خود را به پرده دري تهديد 

ن كرده بود اما دستكم تا پيش از تعيي
 كه -تكليف كُرسيهاي مجلس هشُتم 

به گونه مستقيم با آينده سياسي محفل 
 از حمله ي -وي ارتباط مي يافت 

  . مستقيم به آنها خودداري مي كرد
افشاگري اخير آقاي پاليزدار، يك عضو 
محفل وي كه در آن به صراحت به 
ارايه نمونه هايي از تبهكاري و فساد 

مامي كاشاني، مالي آيت اهللا ها محمد ا
محمد يزدي، ابوالقاسم خزعلي و 
عباس واعظ طبسي پرداخته است، 
همزمان با آنكه نشان مي دهد 
گرايشهاي باند ولي فقيه در تنظيم 
مسالمت آميز روابط خود بر سر تقسيم 
قُدرت به بن بست رسيده اند، از سوي 
ديگر پرش اين جدالها از روي خطوط 

 را به  آن"اسرار" و "نظام"قرمز 
  . نمايش گُذشته است

فساد مالي منصوبان آيت اهللا خامنه اي 
 آن -در شوراي نگهبان و اُستانها و 

  -گونه كه آقاي پاليزدار شرح داده 
پذيرايي بي دريغ آنها از خود از خزانه 

 را نيز به گونه "رهبر"همگاني، عباي 
مستقيم، چه به ظن شراكت و چه به 

ن اقدامات، به خاطر داشتن آگاهي از اي
  . دامن تر نزديكان اش گره مي زند

براي آيت اهللا خامنه اي وضع هنگامي 
بدتر مي شود كه عضو محفل آقاي 
احمدي نژاد، پاي رييس بازرسي ويژه 

حجت االسالم علي اكبر ناطق (دفتر او 
حجت (و نيز معاون همين دفتر ) نوري

نيز به ميان اين را ) االسالم معزي
صحنه ي رسوايي آور مي كشد تا 
بدين گونه براي نخُستين بار يك 

عمود خيمه "محفل قُدرت، الك قرمز 
     . بخراشد  را با ناُخن"ي نظام

اكنون نوبت حريفان آقاي احمدي نژاد 
است كه به سهم خود به مردم نشان 
بدهند چرا گردانندگان رژيم جمهوري 

ش سركوب و به اسالمي با داغ و درف
هر قيمتي، به سكان قُدرت و اداره 

      . كشور چنگ انداخته اند
  خرداد21

استبداد حاكم و حمله 

  به نسل آينده
  13بقيه از صفحه 

رژيم واليت فقيه نه تنها از فعاليت 
هر تشكل غير دولتي مدافع حقوق 
 ،كودكان جلوگيري مي كند بلكه

خود كه باني و باعث اصلي اين 
 سياست سركوب، ،استفاجعه 

شكنجه و اعدام همانند برخوردش 
  با ديگر معضالت اجتماعي را 
طي . در دستور كار قرار داده است

 سال گذشته دستگاه قضايي 10
 حكم اعدام براي 177ايران 

هيجده سال  نوجوانان متهم زير
صادر كرده است كه حكم سي و 

 دو حدوچهار نفر تاكنون اجرا شده 
اجراي  ر منتظرصد و چهارده نف

 .حكم هستند
 كمپين بين المللي حقوق بشر در

ايران، روز سه شنبه در بيانيه اي 
اسامي صد و چهارده متهم نوجوان 

كه در انتظار اعدام به سر مي برند 
ترين  را منتشر كرد كه خردسال

 ، به نام احمد نوروزيكودكيآنها 
دوازده ساله است كه از سه سال 

تان به پيش در سيستان بلوچس
  .مرگ محكوم شده است

به گزارش عفو بين الملل از سال 
 تا كنون حداقل سي نوجوان 1990

در ايران اعدام شده اند كه از اين 
هفت نفر در سال گذشته و  تعداد

حداقل يك نفر در سال جاري به 
 .دار آويخته شده اند

سازمان عفو بين الملل همچنين 
حداقل هشتاد و پنج : مي گويد

 ديگر در ايران با دريافت نوجوان
حكم اعدام در انتظار اجراي حكم 

اين مساله رژيم را . خود هستند
پيشرو اعدام كودكان و نوجوانان 

  . در جهان كرده است
 نيز به پاك كردن رژيم به تازگي

شهرها از كودكان متكدي توسط 
نيروهاي سركوبگر مبادرت مي 
ورزد كه همانا به معناي پاك 

له مي باشد و كردن صورت مسا
قادر به حل ريشه اي اين معضل 

  . نيست و نخواهد بود
رژيم واليت فقيه با سركوب و 
اعدام كودكان دو هدف مهم را 
دنبال مي كند يكي ايجاد رعب و 
وحشت در جهت تسلط بر 

اعتراضات مردمي كه هر روز 
و دوم  است گسترده تر مي شود

 تراويده ازپاك كردن معضلي كه 
اما . مي باشد نظامش مغز استخوان

هميشه نميتوان با زور سرنيزه 
چهره خود را بزك كرد، دولت 
احمدي نژاد و واليت فقيه اش كه 

 منزه خود را داعيه دار فرهنگ
، جامعه عدل و پاك و مبرهن ديني

، معرفي مي كننداز هر گونه نقص 
 مي بايست پاسخ دهند كه اين

 است كه از منزه ايچگونه جامعه 
چنين معضلي بيرون مي درون آن 

زند؟ اين چگونه عدالتي است كه 
با چهره كودكان كار، متكديان و 
بزهكاران نوجوان و خردسال 

  !آرايش يافته است؟
  

تسلط سه دهه استبداد بر شاهرگ 
 خفه  واقتصادي سياسي كشور

كردن هر صداي عدالتخواهانه در 
راستاي حل و فصل علمي 

 شرايط ،معضالت اجتماعي

ي كه كامال به زيان ناهنجار
كودكان مي باشد را فراهم ساخته 

در اين شرايط نسلي رشد . است
خواهد كرد كه همواره با خشونت 
امرار معاش كرده و زندگي را ادامه 
داده است، با عطوفت و محبت 

 ، كودكيابتدايبيگانه است و از 
ضد ارزشهاي اجتماعي را آموخته و 

 اين مساله نه تنها. تجربه مي كند
تمام عرصه هاي اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي آينده 
كشور را با تزلزل و خطر روبرو مي 

 زيانهاي غير قابل ،سازد بلكه
كنترلي براي كل جامعه انساني 

  . فراهم مي سازد
بي شك تداوم حيات رژيم 
استبدادي مذهبي واليت فقيه با 
تشديد وخامت وضعيت كودكان 

ط براي گره خورده و بهبود شراي
رشد و پرورش نسلي كه قادر باشد 
در مسير رفاه و پيشرفت جامعه 
 ،انساني گامهاي مثبتي بردارد

مبارزه اي جدي و همه جانبه عليه 
  .كليت رژيم را طلب مي كند
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  رويدادهاي هنري ماه
  

  ليال جديدي

  :سخن روز
 مي توان حقيقت را دوسـت نداشـت         -

ژان ژاك  . (اما نمي توان منكر آن شـد      
، متفكر سوييسي، 1778 ـ  1712روسو 

 روشنگري و اوج دوره     سده هجدهم در  
  ) اروپا

 هر اقدامي اگـر بـزرگ باشـد، ابتـدا           -
توماس كاراليل . (محال به نظر مي آيد  

، تاريخــــدان شــــهير 1881 – 1795
 تــرين اثــر او تــاريخ مهــم. اســكاتلندي

  ) انقالب كبير فرانسه است
 آدمي ساخته افكار خويش است، فردا   -

ــي    ــروز م ــه ام ــد ك ــد ش ــان خواه هم
ــشيده اســت ــگ . (اندي ــوريس مترلين م

ــاعر 1949 -1863 ــسنده و شــ ، نويــ
  ) بلژيكي، برنده جايزه نوبل در ادبيات

  
  فيلم

  
  فيلم تازه اي از مسعود كيميايي

 پنجمين فيلم بلنـد      و  پيش توليد بيست    
ايي مـسعود كيميـايي بـا عنـوان         سينم
  .شود ، اواسط تيرماه آغاز مي"شريك"
محاكمـه  " كه نام قبلـي آن       "شريك"

 بوده، متعلـق بـه سـينمايي       "در خيابان 
خياباني است و تمامي صحنه هاي اين       

. گذرد  فيلم در فضاهاي جنوب شهر مي     
اين فيلم داستان دو دوست است كه در    

 رسـند تـا     مقطعي از زندگي به هم مـي      
ــخت   ــرايط سـ ــايي از شـ ــراي رهـ بـ

  . رويشان به يكديگر كمك كنند پيش
  

 " و   " سـه زن   "دو فيلم ايراني    

 در جشنواره   "داستانهاي ناتمام 

  فيلم بروكسل
 به كارگرداني منيژه "سه زن"فيلمهاي  

 پوريـا   "داسـتانهاي ناتمـام   "حكمت و   
آذربايجاني در جـشنواره فـيلم اروپـايي        

  . آيند بروكسل به نمايش درمي
 28ششمين دوره اين رويداد هنـري از        

در كشور بلژيك آغاز بـه      )  تير 8(ژوئن  
بـه  )  تيـر 17( ژوئيـه  6كار كـرده و تـا       
هـدف از برپـايي     . دهد  فعاليت ادامه مي  

ــتعدادهاي    ــشف اس ــستيوال، ك ــن ف اي
سازي در قاره اروپا است و        نوظهور فيلم 

اغلب فعاليت آن بر عرضـه آثـار اول و          
ــيلم ــز مــيســازان متمر دوم ف . باشــد ك

 فيلم از نقـاط     22درجشنواره بروكسل،   
مختلف جهان بـه رقابـت بـا يكـديگر          

  . پردازند مي
جشنواره فيلم بروكسل بلژيك با فـيلم       

كنـد و      آغاز به كار مي    "ملودرام جيبي "
ترين آثار حاضر در ايـن        از جمله مطرح  
ــي ــستيوال م ــوان از  ف ــياه"ت ــخ س ، "ي

 بعـد از  "،  "عشقهاي كـور  "،  "ليورپول"
  .  نام برد"كنترل" و "مدرسه

  
  قوانين جديد اسكار

ــينمايي    ــاي س ــوم و هنره ــادمي عل آك
آمريكـا، قــوانين جديــدي بــراي جــوايز  
معتبر اسكار در دو بخش بهتـرين فـيلم     

 اصلي اعالم  غيرانگليسي و بهترين ترانه  
  . كرد

از اين پس تنها دو ترانـه از يـك فـيلم            
 توانند نامزد اسكار در بخش بهتـرين      مي

قانون جديد ديگـر    . ي اصلي شوند    ترانه
ــوه   ــه نح ــوط ب ــكار مرب ــادمي اس ي  آك

ــيلم   انتخـــاب در بخـــش بهتـــرين فـ
ســـال گذشـــته . غيرانگليـــسي اســـت

اي ماننـد     شده  فيلمهاي موفق و تحسين   
 از رماني   "چهارماه، سه هفته و دو روز     "

نخل طالي كن بود، نتوانست       كه برنده   
ــيلم     ــرين ف ــكار بهت ــايزه اس ــامزد ج ن

  . انگليسي اسكار شودغير
ِ جـوايز   نامزدهاي هشتاد و يكمـين دوره  

 اعــالم  2009 ژانويــه 22اســكار روز 
شوند و مراسم اعطاي جوايز نيز روز         مي
 در  "كـداك " فوريه در سالن تئـاتر       22
  . شود آنجلس برگزار مي لس

  
خــــسارت دو ميليــــارد دالري 

نويسان هاليوود    اعتصاب فيلمنامه 

  آمريكا به اقتصاد
امهاي محلي كاليفرنيا طي گزارشـي       مق

اعــــالم كردنــــد اعتــــصاب اخيــــر 
نويسان هاليوود به اقتصاد ايـن        فيلمنامه

 ميليارد و يكصد ميليون 2بيش از  ايالت
 ايـن اعتـصاب     .دالر خسارت زده است   

ــان   ــه پاي ــاه فوري ــه در م ســه ماهــه ك
به صنعت فرهنگ و هنر ايـن   پذيرفت،

ت  ميليون دالر خسار   500ايالت بيش از    
  .زده است

ــايي   ــسان آمريك ــه نوي ــن فيلمنام انجم
ــال   ــر، س ــزار نف ــدين ه ــشكل از چن مت

اعتـصابي سـه ماهـه     گذشته دست بـه 
زدند و كار خود را طي اين مدت تعطيل         

  .كردند
   

 روز تعطيلي سينماها به دليـل        3

  سالمرگ خميني
بنابر اعالم صابري، سـخنگوي شـوراي       

، 13هاي  روز صنفي نمايش، سينماها در
ــي  15 ،14 ــايش فيلمـ ــاه نمـ  خردادمـ

 18 ضمن آن كه روز .نخواهند داشت
خـرداد نيـز بـه مناسـبت فـوت فاطمــه      

  .تعطيل است
 

ــالمي" ــوري اس ــد "جمه  تهدي

   :كرد

 مجوز  "سنتوري"قوه قضاييه به    

دهـد، مـردم سـينماها را     اكران

  !خواهند بست
سـرمقاله   روزنامه جمهوري اسالمي در

ــيلم    ــازندگان فـ ــالش سـ ــود از تـ خـ

 براي گرفتن حكـم قـضايي       "سنتوري"
   .اين اثر سينمايي خبر داد جهت اكران

  
  

  
ايــن روزنامــه درتوضــيح دليــل توقيــف 

ــوش مهرجــويي  آخــرين ســاخته داري
بدون آن كـه درصـدد ارزيـابي        ":نوشت

عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي      
از دولت نهـم باشـيم، نمـي تـوانيم      در

انصاف بگذريم كـه برخـورد مـسئوالن        
 يـك  "سنتوري"فيلم  اين وزارتخانه با

. برخــورد منطقــي ومتعهدانــه الزم بــود
فــيلم ســنتوري از آن قبيــل فيلمهــايي 
نيست كه بـا قيچـي كـردن بخـش يـا            
ــه آن مجــوز   ــوان ب بخــشهايي از آن بت

اين فـيلم را ديـده    هركس. نمايش داد
خود باشد بدون آن كه ذره ي ترديد به         

ــا  ــضاد ب  راه دهــد اســاس آن را در ت

فرهنگ و سنت جامعه ايراني تشخيص      
در ايـــن فـــيلم اخـــالق، . خواهـــد داد

متوليان احكـام   اعتقادات، احكام شرع و
اگـر ايـن    . شرع همه زير سوال رفته اند     

حذف  بخشهاي معيوب از فيلم سنتوري
شود اصوال چيزي بـاقي نمـي مانـد تـا           

  ".بتوان آن را عرضه كرد
ــپس   روز ــالمي س ــوري اس ــه جمه نام

اوباشان رژيم را بدين گونه تشويق مـي        
 "سـنتوري "اگر فيلمهايي از قبيل    ":كند

اسالمي بـه   كه وزارت فرهنگ و ارشاد
حق نمايش آن را ممنوع كرده بتوانند از       

 قوه قضاييه مجوز نمايش بگيرند، نوبت

. به ورود مردم به صحنه خواهـد رسـيد        
 كـه در  در آن صورت اين مردم هـستند     

بخواهـد چنـين فـيلم     هر سينمايي كـه 
  .آلوده اي را نمايش بدهد، مي بندند

 

  
  موسيقي

  
ــرگ در   ــريس دي ب ــسرت ك كن

  ايران
ــشهور    ــده م ــرگ، خوانن ــريس دي ب ك
ايرلندي به ايران سـفر كـرد تـا اجـراي         
كنسرت در پاييز سال جـاري در تهـران    

سفر كريس دي برگ به     . را تدارك بيند  
هاي غربي فارسي     ايران در برخي رسانه   
داشـت، زيـرا او    اي زبان بازتاب گسترده

اولين خواننده پاپ غرب است كه بنا به        
وارد كـشور   دعوت جمهـوري اسـالمي  

  .شده است

، وابـسته بـه     "آريـان "گروه ايراني پاپ    
 و  "ترانه شـرق  "شركت توليد موسيقي    

را بـه نـام    كـريس دي بـرگ آهنگـي   
ــه زبانهــاي "واژگــان دوســتت دارم"  ب

 .سي و انگليسي اجرا كرده اندفار
هـاي   كريس دي برگ اعالم كرد برنامه  

او براي اجراي كنسرت در ايران صـرفا        
به خاطر تمايل به خواندن بـراي مـردم         

 وي در اولين كنفرانس   .اين كشور است  
مـن بـه داليـل    ": خود در تهران گفـت   
من انسان دوسـت    . سياسي اينجا نيستم  

ا ببينم تا مردم ر من اينجا هستم. هستم
  ".و براي آنها بخوانم

الزم بــه تــذكر اســت كــه او در پاســخ 
خبرنگــاري كــه نظــر او را در مــورد    

مــن ": مقامهــاي ايرانــي پرســيد گفــت
تحت تاثير اين حرف نيـستم كـه يـك          
نهاد بزرگ و قدرتمند مردم را سـركوب        

رسـد آزادي وجـود    به نظر مـي  .كند مي
  ".دارد

آقاي دي برگ اگر مي توانـست منـافع         
شخصي خود را به كنار بگذارد، تنها بـا         
يك چرخش كوچك سـر و نظـري بـه          
سه زن هنرمند همراهش كه ناچار شده       
بودنــد خــود را در حجــاب اجبــاري بــه 
سبك جمهوري اسـالمي بپيچنـد مـي        
توانست به سـطح آزادي در ايـران پـي          

  . ببرد
در اينجـا بـسيار     ":او سپس مـي افزايـد     
س در واقـع احـسا    . احساس امنيت دارم  

برخي جاها مثـل لـس    كنم بيش از مي
 البته امنيتـي كـه      ".آنجلس امن هستم  

نصيب ايـشان شـده و ميليونهـا نفـر از           
مردم ايران از آن محـروم هـستند را او          
بايد مديون شرايط سخت بـين المللـي         
جمهوري اسالمي و محكوميـت آن بـه        
عنوان بزرگترين ناقص حقوق بشر باشد      

ت چهـره   كه اميدوار است بتوانـد كراهـ      
  .خود را با اين گونه اقدامات كمتر كند

 

 انتـشار يــك ســي دي بــه نفــع 

  كودكان جنگ زده عراقي
در ماه آوريل سال جاري آلبومي به نـام         

 با همكاري تعدادي از هنرمندان      "اميد"
سرشناس تهيه شد كه درآمد حاصـله از        
آن براي كمك به كودكـان جنـگ زده         

تمـامي  . عراقي اختصاص داده مي شود    
 "استوديو لنـدن  "هنرمندان و همچنين    

ــده آن ( ــه و پخــش كنن ــور ) تهي ــه ط ب
رايگان براي تهيه اين البوم تالش كرده  

  . اند
ــويي و جــورج   ــد ب ــل مكــارنتي، ديوي پ
مايكل از جمله هنرمنداني هستند كه در 
اين آلبوم آثاري از خود را عرضه كـرده         

  .اند
در حال حاضـر نزديـك بـه دو ميليـون          

 گرسنگي، افـسردگي و     كودك عراقي از  
 .ترس رنج مي برند

  
  16بقيه در صفحه
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  رويدادهاي هنري

  

  15بقيه از صفحه

ــيقي   ــا موس ــي ب ــان عراق كودك

  كشند خشونت را به چالش مي
و  اين روزهـا دانـش آمـوزان خردسـال    

نوجوان مدرسه موسـيقي و رقـص بالـه        
عراق بـا دشـواريهاي زيـادي دسـت و          

افـراد مـسلح در   . كننـد  پنجه و نرم مي
پرسه مي زنند، خيابانها بـه      ) بغداد(شهر  

و تنـد   ي نا امـن اسـت  دليل بمب گذار
ــا فعاليتهــايي ماننــد  روهــاي مــذهبي ب
آمــوزش موســيقي و رقــص بــه شــدت 

دانش آموزان ايـن   ولي. مخالف هستند
مدرسه مي گويند كه چاره جامعه درگير       

  .است "موسيقي"جنگ عراق، 
  

 سـاله اسـت   17، دختري  "حنين عماد "
 او مي گويد كه. كه عود عربي مي نوازد

س مي كنـد كـه     هنگام عود زدن، احسا   
 او كـه    . مـي رود   "جنگ خـشونت  "به  

در نـواختن آهنگهـاي    دسـت توانـايي  
ــي   ــد وقت ــي دارد، مــي گوي ســنتي عرب

 صداي يك هلي كوپتر را مـي شـنود،  

  .سعي مي كند بلندتر و بلند تر بنوازد
 هنرستان موسيقي بغداد كه تنها مركز

ــراي    ــهر ب ــن ش ــيقي اي ــوزش موس آم
ل دهه  كودكان و نوجوانان است، از اواي     

. دچار ركـود شـد    ميالدي به بعد1990
ــاي   ــود تحريمه ــن رك ــل اصــلي اي دلي

 سازمان ملل متحد بود كـه بـه دليـل   

حمله عراق به كويت عليه ايـن كـشور         
 اين تحريمها به اقتصاد     .اعمال مي شد  

عراق به شدت ضربه زد و خانواده هاي        
امــا . زيــادي را در تنگدســتي فــرو بــرد

 در شـد كـه   وضعيت زماني سـخت تـر  
 نيروهاي آمريكايي به عراق     2003سال  

حمله كردند و موجبات سرنگوني رژيـم       

 بعـد از  .حسين را فراهم آوردنـد  صدام
ايـن تحـول، نفــوذ ارتجـاع مــذهبي در    

 .مردم عراق بيـشتر شـد   زندگي روزانه
، مدير اين هنرسـتان     "نجيحه حمدي "

موسيقي مي گويد تحول مزبور تاثيرات      
اين هنرسـتان   منفي زيادي بر شاگردان     

 گذاشت زيـرا اكنـون مـردم اطمينـان    

چنداني به تامين امنيت فرزندان خود در    
  .اين هنرستان ندارند

گزارشها حاكيست بنيادگرايان شـعيه در      
بصره با نارنجـك مغـازه هـاي وسـايل          

هــدف قــرار داده انــد يــا  موســيقي را
سـنيهاي افراطـي در سـالنهاي زيبــايي    

هـا مـي    آن.انـد  زنانه بمب كار گذاشـته 
كـار   گويند قصد دارند با كساني كـه در 

فعاليتهاي هنري غير اسـالمي هـستند،       
 اين مدرسه دوبار در سـال       .مبارزه كنند 

 مــورد 2004يكبــار در ســال   و2003
ــت    ــه اســ ــرار گرفتــ ــه قــ  .حملــ

موسيقي و رقص بالـه بغـداد در    مدرسه
 ســال پــيش بــا 40يعنــي، 1968ســال 

  .شد هزينه دولت تاسيس
 رقص باله بيشتر روسـها  استادان زماني

 بودند ولي اكنون آنها از عراق فرار كرده

  .اند
  
  

  كتاب
  

كتابهــاي آمــوزش دينــي ابــزار 

  تحقير زنان در عربستان
نويسنده و روزنامه نگار سعودي يحيـى       

نظـام   األمير مـي گويـد كـه كتابهـاي    
آموزشي كـشورش را نبايـد بـه عنـوان          

اين متون . متوني مقدس به حساب آورد
ديد تحقير آميزي نگريـسته و   ن بابه ز

  .فاسد بودنش را تاكيد مي كند
كتـابي وجـود دارد بـه       ": وي مي افزايد  

 نام حديث و فرهنگ اسـالمي كـه در  

ايـن  . دبيرستان آموزش داده مـي شـود      
كتاب در باب حقوق زن و مرد مي باشد       

آمده اسـت كـه زن موجـودي     و در آن
ضعيف است از اين رو بايـد دسـتش را          

  ".و اگر نه، فاسد خواهد شدگرفت 
كساني كه وي را متهم  وي در پاسخ به

به تشويق زنان عربـستان سـعودي بـه         

نفي  تقليد از زنان غربي مي كنند ضمن
من فقـط خواسـتار     ":اين امر تاكيد كرد   

آن هستم كه زندگي بـر اسـاس آزادي         
هرگونـه دخـالتي در    انتخاب بنا شود و

وي به امور زن به مثابه تجاوز به حقوق  
دارند  شمار آيد، مثال زنان حق رانندگي

  ".نكنند و نيز حق دارند كه رانندگي
 

 كـارل   "سـرمايه "ترجمه جديد   
  ماركس

ــشارات   ــاري، انت ــال ج ــروردين س در ف
 ترجمه جديـدي ازجلـد نخـست        "آگه"

نوشته كارل مـاركس   "سرمايه"كتاب 
ايـن ترجمـه اثـر حـسن        . را منتشر كرد  

نزديـك  او از همكـاري    . مرتضوي است 
ديگري همچون كاوه بـويري   مترجمان

در تطبيق دادن ترجمـه بـا ويرايـشهاي     
  . بهره برده است"سرمايه" مختلف

شيوه صفحه آرايي و حروفچيني كتـاب       
اين امكان را ايجاد كرده كه هـم مـتن          

خــوان باشــد و هــم اخــتالف  خــوش
هاي مختلف به نحـوي خوانـا در          نسخه

 . شــوند  مــتن و حاشــيه مــنعكس  
سواي تطبيقهايي كه در كل كتـاب بـا          
ترجمه هاي مختلف داده شـده، بخـش        

 كه به تعبيـري  "بتوارگي كاال سرشت"
دشوارترين بخش سرمايه و تنها بخشي      

اكيـدا فلـسفي دارد،    است كـه خـصلت  
توسط كمال خسروي به طور مستقيم از 

برگردانـده   متن اصلي آلماني به فارسي
  .شده است

 دراصل بـر    مرتضوي مترجمي است كه   
. متمركز اسـت  ترجمه آثار ماركسيستي

به مدد سنت به نسبت غني ترجمه آثار        
زبـان فارسـي، ترجمـه     ماركسيستي به

حاضـــر از حيـــث 
واژگان روان، آشنا   
ــق   ــل دقي و در ك

جمله بـه   از. است
ــد    ــي رس ــر م نظ

بن "دقتي هم كه    
ــاوكس   در "فــــ

برگرداندن خانواده  
ــطالحات  اصـ

مربـــــوط بـــــه 
ــه كــار "ارزش"  ب

ده، بــه ترجمــه بــر
فارسي نيز منتقـل    

  .شده است
ــه  نخــستين ترجم

ــرمايه" ــه "سـ  بـ
فارسي، اثـر ايـرج     

 اسكندري، دبير اول وقت حـزب تـوده  

ايران بود كه ابتدا به صورت پنج جـزوه         
 1349 تا آذرماه 1345در فاصله خرداد 

 1351منتشر شد و پس از آن در سـال          
. به صورت مجلـدي واحـد نـشر يافـت         

وم و سوم سرمايه نيز جلدهاي د ترجمه
ــكندري و    ــوي اسـ ــس از آن از سـ پـ

. ايران منتـشر شـد   انتشارات حزب توده
ترجمه اسكندري در سالهاي اخيـر بـار        

فردوسـي نـشر    ديگر توسـط انتـشارات  
 .يافته است

  

تخريب خانه فـروغ فرخـزاد در       

  اهواز 
بالكن مهديان اهواز كه پنج سال خانـه        
فروغ فرخزاد و همسرش پرويـز شـاپور        

ايـن  . شـد  ود، به طور كامـل تخريـب  ب
ــه دوران   ــق ب ــاريخي كــه متعل بنــاي ت

ــوي اول اســت، در ســال   در 1381پهل
  .به ثبت رسيده بود فهرست ميراث ملي

ــي ــن   مجتب ــضو انجم ــستوني، ع گه
دوستداران ميـراث فرهنگـي خوزسـتان     

نابودي اين بالكن  با اعالم خبر) تاريانا(
ايـن بنـا سـالها      ":  متري مي گويـد    18

اهواز بوده  اقامت خارجيهاي مقيممحل 
و متعلق به شخصي بـه نـام دهدشـتي          
بوده كه بعدها توسط مهديان خريداري      

اين مكـان روزگـاري دفتـر    . است شده
 بــوده و قــرار بــود بــا "ابــرار"روزنامــه 

سـازمان ميـراث    همكاري شهرداري و
فرهنگي به يك مركز فرهنگـي تبـديل    

  ".شود
ث صادق محمدي، رييس سازمان ميـرا     

گردشگري استان خوزستان  فرهنگي و
از تخريب اين بناي ثبت شده اظهار بي        

با اين حال گهستوني،   . اطالعي مي كند  
فرهنگـي از   شـكايت سـازمان ميـراث   

تخريب كننـدگان بخـشي از بـالكن در         
گذشته را به خـاطر فـشار رسـانه هـا و            

  .عمومي مي داند افكار
  

  طنز
  

ــه    ــاني ب ــيمين بهبه ــخ س پاس

 احمدي نژاد

ــه ســخنان   ــاني ب پاســخ ســيمين بهبه
ــژاد در بيرجنــد  ــان ســال (احمــدي ن آب

كــه بــا انتقــاد از روشــنفكران ) گذشــته
اينهـا  ": گفته بود  ايراني و منتقدان خود     

شيطان پرستان مدرن اند، برخي قيافـه       
روشنفكري مي گيرند اما به اندازه يـك        

   ".شعور ندارند بزغاله هم از دنيا فهم و 
 

   گوهر فشــانديشنيــدم باز هم 
  كه روشنـــفكر را بزغاله خواندي
   ولي ايشــان ز خويشـانت نبـودند

  در اين خط جمله را بيــجا نشـاندي
  سخـن گفـتــي ز عدل و داد و آن را

  به نان و آب مجــاني كشــاندي
  از اين نَقلت كه همچون نٌقل تر بود

  هياهــو شد عجب توتــــي تكانــدي
   دفــتري بودسخن هايت ز حكمت 

  چه كفتر ها از اين دفتر پراندي
  وليــكن پول نفـت و سفره خلــــق
  ز يادت رفت و زان پس الل ماندي

  سخن از آسمان و ريسمان بود
  دريـــغا حرفـي از جنـــگل نراندي

  چو از بزغاله كردي ياد اي كاش
   سالمـي هم به ميــمون مي رساندي
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  زنان در مسير رهايي
  

 الف آناهيتا

بيست و يك هزار زن : بنگالدش

ساالنه هنگام زايمان جان خود 

  را از دست مي دهند
    2008 ژوييه 13:ايرين

،  يونيسف2008بر اساس گزارش سال 
 باالترين ميزان مرگ و مير بنگالدش

 ميان  درمادران هنگام زايمان
. كشورهاي آسياي جنوبي را داراست

 هزار 100 نفر در هر 750يزان اين م
زايمان مي باشد كه در مقايسه با ميزان 
آن در كشورهاي همسايه مانند هند و 

  نفر320 و 450پاكستان كه به ترتيب 
بر پايه . مي باشد، افزون تر است

 جمعيتمطالعات بهداشتي و مركز آمار 
 هزار مادر به علت 21 ساالنه ،كشور

بارداري زايمان و پيامدهاي ناشي از 
عالوه . جان خود را از دست مي دهند

 درصد زايمانها توسط 13 تنها ،بر اين
اين .  صورت مي گيردتخصصينم

مشكل بيشتر در مناطق روستايي، جايي 
 150 درصد از ساكنان كشور 75كه 

ميليوني زندگي مي كنند، مشاهده مي 
مناطقي كه آنچنان كه مي بايست ؛ شود

 پزشكي داراي امكانات بهداشتي و
دليل ه بسياري از اين زنان ب. نيستند

خونريزي، كم خوني و فشار خون 
 جان خود را ،مرتبط با زايمانهاي سخت

تحقيقات بهداشتي . از دست مي دهند
 بيش از كمينشان مي دهد كه فقط 

نيمي از زنان باردار در هنگام بارداري 
اين . امكانات بهداشتي دريافت مي كنند

 از ي بسيار اندكمارشست كه  ادر حالي
آنان به امكانات مراقبتي بعد از زايمان 

 درصد از زنان براي 56. دسترسي دارند
مراقبتهاي بهداشتي در زمان بارداري 
به بيمارستان و كلينيك مراجعه مي 

 درصد 18كه فقط  كنند در صورتي
براي مراقبتهاي بعد از زايمان به اين 

  . مراكز مراجعه مي كنند
ادي بنگالدش دليل باال انجمن اقتص

بودن ميزان مرگ و مير مادران را 
مربوط به كم بها دادن به مسايل 

فقط . بهداشتي در بودجه دولت مي داند
 درصد از بودجه دولت به بهداشت 5,9

اختصاص دارد كه از همين ميزان نيز 

 درصد به نيازمنديهاي زايمان 9,5تنها 
شوراي پرستاران نيز . داردايمن تعلق 

كي از داليل عمده اين معضل را عدم ي
وجود ماماهايي كه دوره آموزشي مورد 

  .نياز را ديده باشند، عنوان مي كند
  

اتحاديه ها و  فشار: انگليس

 دولت برمدافعان حقوق زنان 

  جهت دريافت دستمزد برابر 
 ژوييه 9خبرگزاري سياست انگليس، 

2008   
  
  

اتحاديه هاي تجاري و تشكلهاي مدافع 
 زنان از دولت مي خواهند كه حقوق

جهت حل نابرابري در پرداخت دستمزد 
صورت موثري ه بين زنان و مردان ب

مدافعان برابري با توجه به . اقدام كند
 قانون پرداخت بررسي سال از 3كه  اين

دستمزد برابر با مردان مي گذرد اما 
 از روند ،هنوز اثرات آن مشهود نيست

. اني مي كنندآهسته اين مساله ابراز نگر
 4طور متوسط ه دستمزد ساالنه زنان ب

  . هزار پوند كمتر از مردان است
اتحاديه ها، تشكلهاي مدافع حقوق 

 نامه  در يك خواهيزنان و برابر
سرگشاده از دولت مي خواهند كه با 

 حل اين مساله براياقدامي سريع 
آنان ابراز مي دارند كه زنان . تالش كند

قاطعيت احزاب در انتخابات آينده 
پيرامون حل اين مشكل را مورد ارزيابي 

 در اين كوتاهيقرار خواهند داد و هر 
رابطه با يك شكست سياسي همراه 

  .خواهد بود
  

طور روزانه با ه زنان ب: عراق

  خشونت روبرو هستند
  2008 مي 28آفتن بالدت، استكهلم، 

مدافعان و فعاالن حقوق زنان همراه با 
ان ملل در  رسمي سازمهايمقام

نشستي كه در استكهلم جهت بررسي 
 خشونت عليه زنان عراقي برگزار گرديد،

 اعمال خشونت روزانه عليه زنان وجود
  . عراقي را تاييد و تصديق كردند

نماينده رسمي سازمان ملل از بغداد 
 داشت كه بيش از صد زن تنها ماعال

دليل نوع پوشش خود كه ه در بصره ب
اسب مي آمده، به نظر بعضيها نامن

وي .  شده اند العضوكشته و يا ناقص
همچنين بر ميزان باالي قتلهاي 
ناموسي در كردستان عراق صحه 

ول تشكل ئ مس،"لنا"خانم . گذاشت
 در اين "زنان براي زنان"سويدي 

 حقوق  عراقكنفرانس گفت كه اشغال
. را به نابودي كشاند اين كشور زنان

كه در يكي از اعضاي پارلمان كردستان 
اين كنفرانس شركت كرده بود ابراز 

 اكنون زنان فقط در خانه مورد ،داشت
 در كوچه و ،بلكه تهاجم قرار نمي گيرند

خيابان انواع خشونتهاي لفظي و 
فيزيكي از ربوده شدن، مورد تجاوز 
جنسي قرار گرفتن، تكه تكه شدن و در 

 ،طور وحشتناكي به قتل رسيدنه انتها ب
يكي از . يد مي كندهستي آنان را تهد

گذاران شبكه زنان عراقي ابراز نبنيا
 درصد از 55داشت كه زنان عراقي 

جمعيت اين كشور را در بر مي گيرند و 
نقش بسيار مهمي در روند دموكراسي و 

  .پيشرفت كشور عراق بازي مي كنند
   

فمينيستهاي فرانسوي : فرانسه

  و نيكال سركوزي
  2008 ژوييه 14خبرگزاري آلمان، 

فمينيستهاي فرانسوي معتقدند كه 
 براي غلبه بر رقيب خود "سركوزي"

 از حزب سوسياليست در "رويال"خانم 
انتخابات بر حقوق زنان تاكيد كرد اما 

 از زمان قدرت گيري وي آنهاحقوق 
آنان معتقدند . فرسايش پيدا كرده است

 در رابطه با "سركوزي"كه بيانات 
انه براي اينكه فرانسه مي بايست جسور

 تاكتيكي بيش ،حقوق زنان مبارزه كند
كه از يكسال پيش  نبوده و از زماني

قدرت را به دست آورده توجه بسياري 
كمي نسبت به وضعيت حقوق زنان 

  . شته استدا
 سال 25 كه در "ايمانويل"دكتر 

گذشته درگير پيشرفت مبارزه عليه 
 يكي از ،خشونت خانگي بوده است

وي هم . ي باشد م"سركوزي"منتقدان 
اكنون مدير يك تشكل حمايتي از زنان 

او مي گويد . كتك خورده مي باشد
 كه امروز يكسال در قدرت "سركوزي"

 . از همان ابتدا مشكل ايجاد كرد،است
كه دولت خود را تشكيل داد  وي زماني

 وزيري براي سر و كار داشتن با چهي
او . حقوق زنان و برابري در نظر نگرفت

ت كه راي زنان را به نمي خواس
 ببازد پس از حقوق زنان در "رويال"

 در "ميتران". اين مسير استفاده كرد
 يك وزير را براي حقوق 1981سال 

زنان در نظر گرفت كه اين مساله 
مي كشور فرانسه در اين رابطه را گاپيش

. ميان كشورهاي اروپايي به ثبت رساند
سپس هر دولتي مساله حقوق زنان و 

را بخشي از برنامه خود قرار داد برابري 
و يا حداقل مقامي رسمي از دولت را 

 زماني. براي اين مساله در نظر گرفت
 قدرت 2007 ه در ماه م"سركوزي"كه 

 تعدادي زن سياسي ،را به دست گرفت
را به گروه خود اضافه كرد اما نه به 

دولت وي . ميزاني كه قول داده بود
را به مغرور است كه سمتهاي بااليي 

زنان سپرده است از جمله وزير امور 
اما داشتن .... مالي، وزير دادگستري و 

 زن قادر نيست جاي خالي يك يرانوز
  . وزير براي مسايل زنان را پر كند

 همچنين ابراز مي "ايمانويل"دكتر 
دارد كه گزارشهايي مبني بر بسته شدن 
دفتر دولتي حقوق زنان به او رسيده 

اين . ران كننده استاست كه بسيار نگ
دفتر به زنان در رابطه با دسترسي به 
كورتاژ و ديگر موضوعات خصوصي 

اين گزارش  .اطمينان خاطر مي دهد
 "سركوزي"همچنان اشاره مي كند كه 

نسبت به معضل قاچاق انسان نيز 
  . حساسيت زيادي نشان نمي دهد

، مدير تشكل برنامه "لورانت"خانم 
ابطه مي هاي خانوادگي در همين ر

اين مساله از همان ابتدا بر ما " :گويد
 انتخابات ما از جريان بود زيرا در آشكار

عمده ترين نامزدهاي انتخاباتي براي 
نشستي جهت گفتگو پيرامون معضل 
قاچاق انسان كه زنان را نيز در بر مي 

 تنها كسي ،گيرد دعوت به عمل آورديم
كه به دعوت ما پاسخي نداد آقاي 

  "!دسركوزي بو
  

افزايش اعمال : كردستان عراق

  خشونت عليه زنان 
  2008 مي 24ميدل ايست تايمز، 

بر اساس گزارش خبرگزاري كردستان 
در عراق، ميزان اعمال خشونت عليه 
زنان در شكل قتل ناموسي و همچنين 

 افزايش هخودكشي زنان در ماه م
دست كم . چشمگيري داشته است

ي در  روز اول ماه م10چهارده زن طي 
هفت تن . شهر سليمانيه كشته شده اند

 كرده و هفت تن ديگر خودكشياز آنان 
صورت قتل ناموسي به داليل ه ب

طي . نامشخص به قتل رسيده اند
 يازده زن آنچنان ،همين زمان محدود

مايوس بوده اند كه اقدام به خودسوزي 
بر پايه گزارش دولت . كرده اند
 ، ماه اول سال جاري4 طي ،كردستان

پنجاه زن با آتش زدن پيكر خود و يا از 
 خودكشيطريق حلق آويز اقدام به 

 ،2007 تا 1991بين سالهاي . كرده اند
دفاع " ا توجيهدوازده هزار و پانصد زن ب

طور ه  به قتل رسيده و يا ب"از ناموس
 كه معموال عنوان مي شود - مشكوكي

.  خودكشي كرده اند- اتفاقي بوده است
 اين ميزان در ،نوان شدهمانطور كه ع

 سال جاري افزايش چشمگيري هماه م
 آن از  مواردكه تعداد طوريه داشته ب

 به ،2007هفتاد و يك تن در سال 
 تن تنها در چهار ماه اول بيست و پنج

 پيدا كرده سال جاري روند صعودي
  . است

اعمال خشونت خانگي، آزار و اذيتهاي 
، جنسي، تهديد به مرگ، ازدواج اجباري

ربوده شدن و اجبار به ترك تحصيل 
جزو مشكالتي هستند كه زنان در 

قربانيان . كردستان با آن روبرو هستند
 سال 18 و 13 سنين بينمعموال 

 2002دولت كردستان در سال . هستند
 به قتل  متهمانقانوني كه مجازات

ناموسي را كاهش مي داد، منسوخ كرد 
ن  اعمال خشونت عليه زنااقداماما اين 

مدافعان . را ريشه كن نكرده است
حقوق زنان ابراز مي دارند كه مي 
بايست پيرامون اين موضوع و راه حل 

طور روشن گفتگو ه برون رفت از آن ب
 زيرا خودكشي پديده اي است كه كرد

رابطه مستقيم با اعمال خشونت خانگي 
  .دارد

  19بقيه در صفحه  
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ــاه   ــگ داودي در پنج ــه ارژن نام

ــذا    ــصاب غ ــشمين روزاعت وش

  خطاب به افكار عمومي

  
  با ياد خدا

  
با نام انسان ، به نام عشق ، به نام خرد           

  ، به نام آزادي و به نام اخالق
  

آزاديخواهان جهان ، هم ميهنان گرامي      
  ...اي آدمهايي كه بر ساحل بساط 

  
  من قرباني ستمبارگي فقيه خونخوارم،

  
 استحضار همگان ميرسانم كـه پـس     به

از پنج سال پيگيريهاي بي حاصـل بـه         
ــاي   ــه رفتارهـ ــراض بـ ــار در اعتـ ناچـ

 اطالعاتي  -غيرانساني نيروهاي امنيتي    
رژيم بـه سـركردگي آدمخـوار معـروف         
ــت از روز   ــت امني ــداد ، معاون حــسن ح

 در ســلول انفــرادي  30/1/87جمعــه 
اعتـصاب غـذاي    ) ابوقريب(زندان اوين   

  . خود را اعالم نمودم نامحدود 
  

همانطوري كه انتظار ميرفت زنـدانبانان      
اوين به جاي انعكاس داليـل اعتـصاب        
غذا كه دقيقاً بـا قـوانين رژيـم انطبـاق           
كامل دارد ، مكرراً مـرا تهديـد كـرده و          

 بر اسـاس يـك   8/2/87نهايتاً در تاريخ  
دستور كتبي بدون نام و نشان و امـضاء         

ان مخـوف   با غـل و زنجيـر بـه زنـد         ! ؟
زندان رجايي شهركرج كه شكل دخمـه     
هاي قرون وسطايي را در ذهن آزادگان       

  .تداعي ميكند انتقال دادند 
  

سه تن از سـركردگان معلـوم الحـال و          
قانون ستيز اين زندان به نامهاي آجير ،        
علي محمدي و ترابي پس از بي نتيجه        
يافتن تهديدهاي پيشين زندانبانان اوين     

ح طبقه بندي جـرايم     بدون توجه به طر   
 سـالن   6و تفكيك زندانيان مرا به بنـد        

ــراي  16 ــت آن ب ــه ظرفي ــتادند ك  فرس
 210 زنداني ميباشد ولـي      34نگهداري  

نفر در آن به طـرز رقـت آوري در هـم            
عـالوه بـر ايـن بـر اكثريـت          . مي لولند 

زندانيان اين بنـد را جانيـان بـالفطره و          
منحرفان اخالقي ، قاتل و سارق مسلح       

 ميدهد بلكه يكـي از مـسئوالن        تشكيل
آن به نام علي بخشي معروف به حاجي        
بخــشي اســت كــه در قتــل زنــده يــاد 

  ؟!زهراكاظمي نقش مستقيم داشته است
  

  : خالصه اتهامات -الف 
ــبش آزادي -1 ــشكيل و اداره جنــ  تــ

  ...به منظور براندازي ... ايرانيان
نوشتن و انتشار مانيفست جمهـوري      -2

ر تـشويش اذهـان     به منظـو  ... سكوالر  
  ...عمومي 

ــاالن  -3 ــان و فع ــازماندهي محكوم س
به منظور تداوم مبارزه عليـه      ... سياسي  
  ...حكومت 

در  تهيه فيلم مستند ايـران ممنـوع         -4
ســتايش از مقاومــت ارژنــگ داودي در 

  زندان
 

) Forbidden Iran ( بــه منظــور ســياه
  ...نمائي چهره حكومت 

  
  : داليل اعتصاب غذا -ب 

ت چهارسال امتناع از تحويـل      به مد -1
 صـفحه   36يك نسخه از كيفرخواسـت      

 بيدادرسـي  12اي صادره از سوي شعبه  
انقالب به رياست بازپرس شكنجه گـر        
ســيد محمــود طباطبــايي نــژاد و يــك 
نسخه از دادنامه هفت و نيم صفحه اي        

د " بيدادگاه انقالب به شـماره      26شعبه  
 به رياسـت قاضـي امنيتـي        "72/83/ط

  .د حسن حدا
عدم امكان معالجـه خـونريزي لثـه        -2

هاي بنـده ناشـي از ضـربات وارده بـه           
دهان و دندان تحت شـكنجه در سـال         

82   
صدور حكم نفي بلد ، تبعيد به زنـدان         -

بندرعباس كه بر اساس قوانين رژيم در       
  . بيدادگاه نبوده است26صالحيت شعبه 

انحالل مجتمع آموزشي و فرهنگـي      -4
ملـك موصـوف    پرتو حكمت و مصادره     

 سـال سـكونت     23به مدرسـه پـس از       
  .مستمر وبالمعارض 

عدم رعايت مقررات مندرج در آئـين       -5
نامه اجرايي سـازمان زنـدانها و تـضييع         

  كامل حقوق زندانيان سياسي 
امحــاي مغرضــانه بخــشي از اســناد -6

ضبط شده توسـط نيروهـاي امنيتـي و         
ــل ،   ــترداد موباي ــدم اس ــاتي و ع اطالع

يوتر ، لب تاپ ، وجه نقد       اتومبيل ، كامپ  
و نيز ساير اسناد نـامعتبر بـه پرونـده از           
قبيل سند مالكيت ، وكالت نامه ، صـلح      
نامه ، نامه ها و عكـسهاي خـانوادگي ،          
مدارك تحصيلي ، شناسايي ، دستنوشته  

غارت حتـي قـالي     ... ها ، شعر ، مقاله و     
ها ، رخت ، لباس ، يخچال تلويزيـون ،          

نه از قبيل بشقاب    وسايل خانه و آشپزخا   
  !!!و قاشق و چنگال ؟؟؟

  
در پايان همـانطوري كـه در وصـيتنامه       

 الف مستقر در    2تنظيمي در بند امنيتي     
زندان اوين نيز به صراحت اعالم نموده       
ام، مصراً خواستار آن هستم تا جنازه ام        
ــكي و    ــه پزش ــه معاين ــدون هيچگون ب
غيرپزشكي به آمريكا ارسال و در آنجـا        

امبرده در وصيت نامه تحويـل      به افراد ن  
گردد تا پـس از سـرنگوني رژيـم سـتم        
شيخي و نيل ايرانيان بـه آرمـان آزادي         

  .به مام ميهن بازگردد
  

/ مـرده بـاد اسـتبداد       / زنده بـاد آزادي     
  ايران هرگز نمي ميرد

  معلم ، شاعر ، نويسنده / ارژنگ داودي 
 سـالن   6 بند   -زندان رجايي شهر كرج     

16  
 در پنجاه و ششمين   23/3/78پنج شنبه   

  روز اعتصاب غذا
 

 
نامـه اي كـه چنـد سـال پـيش      

  نوشت

  
با درود به تمامي جـان باختـه گـان راه           

  آزادي ايران 
هركجا هستم باشم      آسمان مال من 

  است
و تجديـــد پيمـــان بـــا آزاديخواهـــان 
دمـــــوكرات و ســـــكوالر ايرانـــــي

پنجـره، فكــر، هـوا، عــشق       
  زمين مال من است

ــا آرزوي  ــراي  ب ــروزي ب تندرســتي و پي
تمــامي آنــان كــه انــسانيت را ارج مــي 
ــك    ــوق يكاي ــاق حق ــراي احق ــد، ب نهن
اعضاي جامعه بشري تالش مي نمايند      
و در راستاي رفع ظلم از اقوام مختلـف         
ايراني بويژه ستمديدگان سياسي اهتمام     

  .مي ورزند
  

  هم ميهنان گرامي/ آزادگان جهان
ايج برخالف تمام موازين حقوق بشري ر

در جهان و نيـز عليـرغم نـص صـريح           
قانون اساسي رژيم اسالمي حـاكم كـه        
نفي بلد را غيرقانوني اعالم نموده است       

 بـه زنـدان مركـزي       29/6/84در تاريخ   
بندرعباس كه تبعيدگاه اشرار خطرنـاك      
و قاچاقچيان مسلح سراسر كـشور مـي        
باشد تبعيد گرديدم و هم اكنون در بنـد         

ن الرشيدي در  اين زندان مخوف هارو   3
سياه ترين شرايط قرون وسطايي به سر       
مي برم و از كليه حقـوق منظـور شـده           
براي زندانيان محروم، تداوم بطوري كه      
حتي استفاده از كتاب، روزنامه، راديـو و        

از اينجانــب ســلب شــده و در عــصر ... 
ارتباطات در بـي خبـري محـض قـرار          
گرفته ام و اين بـه نوبـه خـود خـشك            

رهنگي سردمداران مرتجع مغزي و بي ف   
و كارگزاران حلقه به گوش آنان را مـي         

  .رساند
ــيدگي   ــق و رس ــل تحقي ــام مراح در تم

 بيدادسـراي   12قضايي، بازپرس شـعبه     
 انقـالب   26انقالب و قاضـي بيـدادگاه       

پرونده مـرا محرمانـه تلقـي كردنـد بـه        
طوري كه نه تنها وكالي اينجانب بلكه       

ونـده  حتي خود من نيز اجازه مطالعـه پر   
را نداشته ام و تنها براي مطالعـه كيفـر          

 صـفحه اي تنظيمـي عليـه    36خواست  
اينجانب در دو نوبت جمعا  سه سـاعت         

در دفتر بيـدادگاه بـه اينجانـب فرصـت      
داده شد آنهم در حالي كه با دسـتبندي         
كه به دست داشـتم بـه سـرباز همـراه           

بـا ايـن حـال حتـي        . بسته شـده بـودم    
رد اســتناد مطالعــه يــا رؤيــت اوراق مــو

  .كيفرخواست را از اينجانب دريغ داشتند
 36در مــتن مغرضــانه كيفرخواســت    

صفحه اي آمده كه نوار و فـيلم جلـسه          
 2اي كه در دوران سلول انفـرادي بنـد          

ــدان اويــن در دفتــر قاضــي   امنيتــي زن
دادگاه انقالب تشكيل شد موجود اسـت     
كه در آن اعتـراض بـه شـكنجه هـاي           

ين واليـت فقيـه    ا"وحشيانه فرياد زدم    
نيست واليت يزيد است واليـت الت و        

ــه  "لوتهاســت ــوال ب ــا معم ــون الته  چ
حداقلي از مردانگي اعتقاد دارنـد اينـك        
به صراحت اعالم مي دارم كه حاكميت       
را نه واليت الت و لوت ها كه بـدتر از           
آن واليت نامردها مي دانم يعني مشتي       
جانوران جنگلي كه انگار هرگز در ميان       

ن نبـوده انـد و كمتـرين بـويي از           آدميا
انسانيت نبرده اند و با توجه به آنچـه از          
زمان دستگيري تا كنون كـه در زنـدان         
مخوف بنـدرعباس بـه سـر مـي بـردم           
تجربه كرده ام، تمام مقام ها و ضابطين  
ــده   ــر در پرون ــضايي درگي ــطالح ق باص
متشكله عليـه خـود را مـشتي دوپايـان          

 26وحــشي و بــويژه رياســت بيــدادگاه 
  .انقالب را وحشي الوحوش مي دانم

ــداي شكــست   ــه كاندي در حكــومتي ك
ــت    ــي رياس ــات جعل ــورده در انتخاب خ

 كه خود را از ستون هـاي        84جمهوري  
رژيم مـي داننـد اميـدي بـه رسـيدگي           
عادالنـــه و منـــصفانه بـــه شـــكايات 
انتخاباتي خود ندارند و به خدا شـكايت        
مي برند، براي ستمديدگان معمولي چه      

 پناهندگي مي توان تـصور كـرد        ملجأ و 
چه رسد به مخالفان سياسي بطور عـام        
و مشخص اينجانب بطور خاص كـه از        
سوي قاضي تحقيق پرونده بـه عنـوان        

لـذا از   . برانداز حرفه اي قلمداد شـده ام      
تمام آزادگان جهان بويژه سازمان هاي       
ــشري اســتمداد   ــوق ب ــي حق ــين الملل ب
طلبيده و درخواسـت مـي نـايم كـه در           

ستاي پيروزي جنبش اجتماعي بـراي      را
آزادي ايرانيان و استقرار جامعه مدني از       
ــد و   ــذاري ننماين ــيچ كوشــشي فروگ ه

ــول  ــان، -1براصـ  آزادي -2 آزادي بيـ
 -4 آزادي اطالع رسـاني      -3مطبوعات  

ــات  ــع و -5آزادي انتخابـ  آزادي تجمـ
 آزادي -6تظــاهرات مــسالمت آميــز   

احزاب و گروه هـاي سياسـي در ايـران          
  .شاري نمايندپاف

پيـــشاپيش از بـــذل توجـــه همگـــان 
  سپاسگزارم

  ايران هرگز نمي ميرد
  ارژنگ داودي

 من قرباني ستمبارگي فقيه خونخوارم
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 با "راديو پيشگام"گفتگوي 

يك روزنامه نگار و از 

 كوشندگان كارگري در ايران

  7بقيه از صفحه 
  

اگر سنديكاها وجود داشته باشند، مستقل . راه حل است
هم باشند، با كارفرما مذاكره كنند و حق و حقوق 
خودشان را بگيرند، در حقيقت به بخشي از خواسته هاي 

آيا . يك بحث ديگري هم هستاما اينجا . خود رسيده اند
 كارگران هفت تپه تشكيل - فرض كنيد -اگر سنديكاي 

شد اما مديريت كالن كشور اراده اش بر اين بود كه 
هفت تپه در اساس بايد تعطيل بشود، اينجا چكار بايد 

  كرد؟ 
اگر مديريت كالن . اينجا سنديكا كاري نمي تواند بكند
چون پول نفت داريم كشور اراده اش بر اين باشد كه ما 

همه چيز را مي خريم، اصال صنعت الزم نداريم اين را 
اگر . ديگر كار سنديكايي هم نمي تواند مانع بشود

مديريت كالن كشور اراده اش بر اين باشد كه انرژي را 
 فرسوده را هم بگذار مثال همي خريم و اين چهار نيروگا

بر اين چهار تا شركت خصوصي بگيرند يا اگر اراده اش 
باشد كه تمام اموال عمومي را به بخش خصوصي 

  بفروشد، سنديكا چكار مي تواند بكند؟ 
اينجا ما به راه حل دوم مي رسيم و آن اين كه، 
تشكلهاي كارگران اگر به وجود آمده باشد، اگر تشكل 
مستقل كارگري داشته باشيم، براي اين كه مساله را به 

 در مديريت كالن طور واقعي و اساسي حل بكند بايد
نمي تواند از مديريت كالن . كشور دخالت داشته باشد

  . خودش را كنار بكشد
يك مساله اساسي كه در سال گذشته پيش آمد اين بود 

به ايران آمدند، اعالم . او.ال.كه وقتي نمايندگان آي
كردند دولت ايران به هيچ عنوان حتي مقاوله نامه هايي 

را كه . او.ال.ه نامه هاي آيكه خودش امضا كرده، مقاول
ببينيد، . پذيرفته و بايد اجرا كند، از آنها سر باز زده است

سرپرست گروه اعزامي سازمان ": اين خبر رسمي است
. بين المللي كار، قوانين ايران را تبعيض آميز دانست

برخي از مواردي كه در قانون كار : كلوپاترا دامبيا گفت
دولت . يز و به نفع دولت استايران وجود دارد، تبعيض آم

به عنوان يك فرد بي طرف، حتي در سه جانبه گرايي در 
  ".ايران دخالت ندارد

را هم بپذيريم، باز . او.ال.اگر ما حتي سه جانبه گرايي آي
. هم ايران هيچگاه به اين مساله گردن نگذاشته است

يعني اين كه، كارگران تشكلهاي مستقل خودشان را 
كارفرما هم يك نهاد باشد و دولت هم يك داشته باشند، 

تا هنگامي كه چنين چيزي نشده، حرف . نهاد بي طرف
ايجاد سنديكا نمي تواند راه حل مشكالت كارگران باشد 
بلكه، بايد حتي اين وسط نمايندگان كارگران در 

خصوصي . سياستهاي كالن كشور دخالت داشته باشند
اردات و امثالهم سازي بيهوده يا سياستهاي كالني مثل و

 ننبايد در دست يك عده كساني باشد كه تفكرات شا
آزادي سرمايه داري و نئوليبراليسم و دفاع از سرمايه 

 اين نتا وقتي كه برنامه ريزان تفكرات شا. داري است
باشد كه بخواهند از سرمايه داري دفاع بكنند، اين مساله 

ي نظام هرچند ما معتقديم كه به طور كل. حل نخواهد شد
سرمايه داري بايد دگرگون بشود، نه در ايران بلكه، در 
سطح جهان زيرا نظام سرمايه داري در كل نظامي 

  . غيرعادالنه است
  با سپاس، براي شما آرزوي موفقيت مي كنم 

  

اقدام غير معمول 

سوالنا، ترفند تكراري 

  جمهوري اسالمي
 9بقيه از صفحه 

 بازرگاني را با رويكرد رهبران اين
رژيم مقايسه كُنند و بدين وسيله 
مسووليت ادامه بحران و پيامدهاي 
اقتصادي و نظامي آن را بر گُرده آنان 

  . مي گُذارند
درونمايه ديگر پيام، حكومت 
جمهوري اسالمي را مخاطب قرار 
مي دهد و محدود شُدن گُزينه هاي 
دو جانبه گرايانه ي حل بحران هسته 

در اين .  شوداي را به آن يادآور مي
بخش با علني كردن بسته 
پيشنهادي، سقف تفاهم پذيري 
طرفهاي خارجي مالها و آنچه كه 
براي آنان تحمل پذير است، نشان 

  . داده شُده است
رهبران جمهوري اسالمي اگر به 
دقت به هر دو وجه پيامي كه آقاي 
سوالنا حامل آن بود بنگرند، هيچ 

ش و نشانه اي از دعوت به بازي مو
  . گُربه نمي يايند

  خرداد 28
  

  زنان در مسير رهايي

   

  16بقيه از صفحه
  تالش براي برابري: بنگالدش

   2008 مي 24پي پل ديلي، 
وكالي برجسته زن در بنگالدش 
عنوان مي كنند كه اگر چه بنگالدش 
هنوز داراي اجتماعي خاموش و 
مردساالر است اما با تالشهاي پيگير 
در سالهاي اخير پيشرفتهايي موفقيت 
آميزي در صنعت پوشاك و 
. تحصيالت نصيب زنان شده است

 دو و بابيش از هزار كارخانه پوشاك 
 بنگالدش وجود در نيم ميليون كارگر

 درصد از آن را زنان 85  كهدارد
زنان ديگر از نظر . تشكيل مي دهند

 به همسران مطلقطور ه اقتصادي ب
خود وابسته نيستند و در محيط كار 
مي آموزند كه مي بايست براي 

  . حقوق برابر با مردان مبارزه كنند
عالوه بر اين بر اساس سياست دولت 

آموزش  دختران از ،در سالهاي اخير
رايگان تا كالس دهم بهره خواهند 

 صندلي در پارلمان به زنان 30. برد
 دولت آن،افزون بر . اختصاص دارد

با ارايه طرحي جهت توسعه حقوق 
 قانوني براي سپردن حق ارث ،زنان

بري برابر با مردان را براي زنان 
  . مطرح كرد

  

  

افزايش قتلهاي خانوادگي محصول سياست 

 تبعيض جنسي است
  زينت ميرهاشمي 
كمتر روزي مي توان يافت كه در رسانه ها، خبر از قتل زني توسط همسر، 

شكنجه و كشتار . پدر، برادر و يا فاميل به داليل ناموسي درج نشود
فرزندان توسط پدران خانواده افزايش پيدا كرده و قاتالن به دليل اين كه 

و اگر هم بشوند بسيار رياست خانواده را به عهده دارند محكوم نمي شوند 
اين عمل يك جنايت در حق زنان است كه با تكيه بر قوانين . ناچيز است

  . ارتجاعي و تبعيض گرانه، افزايش پيدا كرده است
 خرداد به آمار 4رئيس پليس نيروي انتظامي رژيم، اصغر جعفري روز شنبه 

الي با«:باالي قتلهاي خانوادگي تحت قتلهاي ناموسي تاكيد كرد و گفت
 درصد زنان به قتل رسيده در كشور به خاطر سوء ظن محارم خود جان 50

موضوعات «كارگزار رژيم اضافه كرد كه » .خود را از دست مي دهند
  . بيشترين انگيزه قتلها به شمار مي رود» اخالقي

در قوانين جمهوري اسالمي به پديده فرزند كشي به عنوان قتل عمد 
  .  حتا از دزدي كمتر محسوب مي شودنگريسته نمي شود و جرم آن

طي سه دهه اخير رويكرد حكومت و قوانين آن در برابر زنان، به تقويت 
از دامان خانواده ياري » لكه ننگي«اين پديده به عنوان از بين بردن 

  رسانده و اين گونه خشونت را تشويق و نهادينه كرده است
  خرداد5

  
  
  
  

  

  نبرد خلق
  فدايي خلق ايران ارگان سازمان چريكهاي 

  زينت ميرهاشمي  : سردبير
  ليال جديدي: تحريريه

  منصور امان
  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهـاي فـدايي خلـق ايـران و بيـان كننـده                نبر

اما بديهي است كه از چاپ مقاالت و مطالـب  . نظرات اين سازمان است  
 صاحب نظران و نيز ترجمه مطـالبي        فعالين سازمان و جنبش مقاومت و     

دهد و اطـالع از آن مفيـد اسـت، خـودداري        كه حجم نشريه اجازه مي    
شـود، بيـان    مطالبي كه با امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي  . كند نمي

كننده نظرات خود آنان است كه ممكن است با نظرات سازمان منطبق،            
) ا نام و يا بـدون نـام       ب(سرمقاله نبردخلق   . همسو يا اختالف داشته باشد    
  .بيان كننده نظر سازمان است

  
  براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1  تك شماره            

اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران و كاركنلن ايـران، اخبـار        
تحوالت ايـران، عـراق ومـسائل بـين المللـي مربـوط بـه آن، اخبـار و                   

  .ديدگاههاي جنبش زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

، 1+5بسته گشاده دستانه 

  مساله اي را حل نمي كند

 
  زينت ميرهاشمي 

 خرداد، خاوير سوالنا مسئول سياسـت       26روز شنبه   
خارجي اتحاديه اروپا براي تحويل بسته پيـشنهادي        

اين دومـين بـسته     .  وارد تهران شد   1+5كشورهاي  
پيشنهادي از طرف اين كشورها و اولين بسته بعد از     

ي شـوراي امنيـت عليـه رژيـم         تصويب قطعنامه ها  
سوالنا قبل از ورود بـه تهـران، بـا تاكيـد بـر       . است

بـودن بـسته پيـشنهادي، خـوش        » گشاده دستانه «
در وضـعيت موجـود     » امكان تغيير «بيني خود را از     

كنشهاي رژيم در تاكيد بر عـدم توقـف         . اعالم كرد 
غني سازي، كه يك پـارامتر اساسـي ايـن بـسته را       

 ديگر بـر ايـن نهـاده كـه نظـام            تعيين مي كند، بار   
واليت فقيه براي صدور بنيادگرايي و ايجـاد اتحـاد          
جماهير كشورهاي اسالمي به چنين بحراني نيازمند       
است و سياست تبديل تهديد به فرصـت در جهـت            
دستيابي به سالح اتمي از جمله راهكارهايش است،        
مهر تائيد مـي گـذارد و بنـابرين سـازش بـا حكـام        

  . تغيير رفتار رژيم ايران نيستتهران راه حل
پايوران رژيم در روز ديدار سوالنا از تهـران، بـدون           
اعالم موضع بر روي محتويات بسته، بار ديگر عدم         
توافق خود را بر سـر توقـف غنـي سـازي اورانيـوم              

نكتــه اي كــه ســنگ پايــه صــدور . اعــالم كردنــد
خبرگزاري رويتر  . قطعنامه هاي شوراي امنيت است    

شانس كمي براي ايجاد يـك  «:اعالم كردروز شنبه   
  » .راهگشايي در اين منازعه وجود دارد

ســوالنا هنگــامي وارد تهــران شــد كــه در مــشهد  
دانشجويان در اعتراض به وضعيت موجود دست به        
تظاهرات زدند و تعداد زيادي از مردم و دانشجويان         

شـكنجه، كـشتار و خـشونت در    . دستگير شـده انـد    
خواست مردم ايران دسـتيابي     . ندزندانها بيداد مي ك   

بــه حكــومتي الئيــك و برخــورداري از آزادي و    
ايـن همـان حقـوق دموكراتيـك        . دموكراسي است 

مردم ايران است كه رژيم در ماجراي پرونده اتمـي          
در شديدترين شـكل سـركوب مـي كنـد و بحـران           
سرنگوني اش را در بحران دستيابي به سالح اتمـي          

شورهاي ديگر حل مـي   و ايجاد تنش در منطقه و ك      
اين همان موضوعي است كه ارسال كننـدگان        . كند

  . بسته هاي گشاده دستانه ناديده مي گيرند
  خرداد26

 گام به گام به سوي فاجعه
  ليال جديدي

بار ديگر فشار غرب بر جمهوري اسالمي و اهداف 
همزمان، نقش مردم . هسته اي آن اوج مي گيرد

ين گام با تفكيك ايران و فعاالن سياسي در نخست
حساب خود از هر دو سو و سپس تمركز بر سرنگوني 

  .رژيم مالها برجسته مي گردد
جورج بوش در حالي كه هفت ماه بيشتر به پايان 
رياست جمهوري خود ندارد، در آخرين سفر رسمي 
خود به اروپا، دستيابي به توافق در مقابله با رژيم را 

او تالش .  استدر محور برنامه هاي خود قرار داده
مي كند تا پيش از پايان دوران رياست جمهوري اش 

اگر چه . پيشرفتي چشمگير در اين زمينه داشته باشد
دو كانديداي دمكرات و جمهوريخواه از پيش بر 
قاطعيت خود در اين امر هم به صورت سياسي و هم 

  . غير مسالمت آميز تاكيد كرده اند
ن تاكيد بر خطر در همين زمينه، آقاي البرادعي ضم

گزينه جنگ، عدم همكاري رژيم با آژانس را گوشزد 
كرده و پيام رژيم به جامعه جهاني را اين گونه ترجمه 

ما قادريم در مدت كوتاهي بمب هسته اي ": مي كند
  ".بسازيم

زيبي ليوني، وزير امور خارجه اسراييل نيز با موضع 
تهديد نظامي عليه مالها، موقعيت خود را براي 

انشيني اهود اولمرت و به دست گرفتن رهبري ج
  . تقويت مي كند"كديما"

دولت تازه ايتاليا هم كه تمايل به نزديك شدن به 
 شده و 5+1واشنگتن دارد، خواستار پيوستن به جمع 

در همين حال . مورد استقبال بوش قرار مي گيرد
انتظار آقاي سوالنا نيز كه قصد سفر به ايران را دارد، 

  . اي را نمي كشد"معجزه"
نشانه هاي ياد شده بيانگر حاد شدن موضوع بمب 

در همين رابطه، بوش اشاره مي . سازي رژيم است
  . به سر آمده است"وقت كشي"كند كه دوران 

جمهوري اسالمي از تهديدهاي جدي نسبت به خود 
به خوبي آگاه است، با اين حال الريجاني، رييس 

ما خواستار خريد وقت ": گويدمجلس ارتجاع مي 
  ".نيستيم بلكه، در پي حل ريشه اي اين مساله ايم

؟ منظور آن است كه تمامي ..."حل ريشه اي"
قطعنامه هاي شوراي امنيت به هيچ و سپس معامله 
بر اساس محصوالت عراقي و لبناني سياست صدور 

اين . ارتجاع؛ امري كه براي غرب قابل قبول نيست
همان عرصه خطرناكي است كه آتش گام نهادن بر 

  .آن دامن مردم ايران را نيز مي گيرد
  خرداد20
  

  

  شهداي فدايي 

   تيرماه

خـديو ـ    محمـدكاظم غبرايـي ـ بهمـن راسـت     : رفقـا 
آقـا ـ گلـرخ     خسروي اردبيلي ـ نسترن آل  محمدعلي

ــادعلي پورنغمــه ـ حميدرضــا       شــهرزاد مهــدوي ـ ن
لسادات روحـي  ا هزارخاني ـ مارتيك قازاريان ـ نزهت  

آهنگـران ـ محمـود عظيمـي بلوريـان ـ يـداهللا زارع         
قصاب ) امير(كاريزي ـ اسماعيل نريميسا ـ محمدرضا   

رضا الماسي ـ حميد اشرف   آزاد ـ مسعود فرزانه ـ علي  
بيجـاري ـ غالمرضـا اليـق      خـشكه  ــ يوسـف قـانع   

مهربــان ـ محمدرضــا يثربــي ـ فاطمــه حــسيني ـ       
م ـ عـسگر حـسيني    محمدحسين حقنواز ـ طاهره خـر  

پـور ـ    ابرده ـ محمدمهدي فوقاني ـ غالمعلـي خـراط    
مـسيحا ـ حميـد    ) بهـزاد (اكبر وزيـري ـ مهـدي     علي

  -دوان ـ افسرالسادات حـسينـي   آريان ـ بهزاد اميري 
نادره احمدهاشمي ـ سيمين توكلي ـ علي خصوصي ـ    

اكبـر   آبـادي ـ علـي    كـاظم سـالحي ـ احمـد خـرم     
ــداهللا ســعيد   حــق ــان ـ عب ــدختي ـ حجــت   بي ي بي

كبيـر ـ غالمرضـا جاللـي ـ خـسرو مـاني ـ          محسني
اكبـر حيـدريان ـ سـينا كـارگر،       شفيع رمضاني ـ علي 

 تاكنون  49احمد باختري، ناصر ممي وند طي سالهاي        
در مبارزه مسلحانه با مزدوران امپرياليسم و ارتجـاع و          
يا در زندانهاي دژخيمـان سـتمگر شـاه و خمينـي بـه            

  . شهادت رسيدند
  

  

  

 در شبكه سازمانآدرس 

  جهاني اينترنت
نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 
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