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  1387 مرداد اول
  

   دالر، 1 كانادا   آمريكا
  اروپا يك يورو

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

   ...يادداشت سياسي
  سازماندهي جديد

   نيروي سركوب عليه
   تهديد اصلي

  مهدي سامع
 تير خبرگـزاري دولتـي فـارس بـه نقـل از       29روز شنبه    

روزنامه الحيات مهمترين خواسـته هـاي رژيـم ايـران در        
  .اعالم كرد» منابع آگاه ايراني«مذاكرات ژنو را به نقل از 

لي وارد مذاكرات روز    به نوشته الحيات سعيد جليلي در حا      
شود كه برنامه و دستور كاري دقيـق بـا          مي شنبه در ژنو    

الحيات به مـواردي از خواسـته هـاي      . خود به همراه دارد   
حفـظ  «: جمهوري اسالمي پرداختـه و تاكيـد كـرده كـه          

انقالب و نظام مهمترين خط قرمز ايران است كـه بـاالتر    
همـين  بـر   » .گيـرد   از همه خطوط قرمز تهران قـرار مـي        

ايجاد «اساس حاكمان تهران از كشورهاي غربي خواستار      
مكانيزمي براي آغاز اجراي سامانه امنيتي منطقـه كـه در       
بسته پيشنهادي به ايران ارائه شده است و طبق آن ايران           

ايجاد مكانيزمي عملي   «، و   »نقشي محوري خواهد داشت   
كه به اطمينان بخشي به ايران مبني بر عدم حمله نظامي 

ه تهران يا هر اقدامي با هدف تغيير نظـام در ايـران بـه               ب
  .شده اند» ويژه به دست آمريكا كمك كند

فرانسه، بريتانيا، روسيه، آمريكا و چين همراه با آلمان ماه          
گذشته براي ترغيب رژيم ايران به تعليـق غنـي سـازي،            

شـده شـامل مـشوقهاي      » غنـي «يك بسته پيـشنهادي     
 به آخوندها ارائـه كردنـد و        سياسي، اقتصادي و هسته اي    

در آستانه نشست ژنو به عنوان پـيش پرداخـت آتحاديـه            
اروپا عجوالنه نام سازمان مجاهـدين خلـق ايـران را بـر             
ــست   ــوقي در لي ــانوني و حق ــوازين ق ــه ي م خــالف هم

  .سازمانهاي تروريستي ابقا كرد
همچنين در ماه گذشته موضوع درخواست آمريكا از رژيم         

ش دفتـر حفاظـت از منـافع آمريكـا در          ايران براي گـشاي   
تهران در رسـانه هـاي جمعـي مـنعكس شـد و مقامـات              
ديپلماتيك دو طرف به شمول رايس و متكي هر يك بـه           
نوعي و با ادبيات خـاص خـود از ايـن موضـوع اسـتقبال               

روزنامه ايران،    تير   13كردند، به شكلي كه روز پنجشنبه       
ــوچهر متكــ     ــل از من ــه نق ــت، ب ــمي دول ــان رس ي ارگ

  ».روند جديدي از تحوالت در حال وقوع است«:نوشت
پاســدار نــوروزعلي شوشــتري، يكــي از مــسئوالن مركــز 
فرماندهي كل سـپاه پاسـداران، هـدف از تـشكيل سـپاه             

اعـالم كـرد و     » تقويت سـرپنجه هـاي سـپاه      «استاني را   
 در هر استان يك سپاه با «:گفت

  2بقيه در صفحه 

در گراميداشت به پا 

  گي نوين،كنندگان زند

  رفيق حميد اشرف و يارانش

 12در صفحه 
  

ايران آخرين اعدام 

  كننده كودكان در جهان
كتـابي از    ميـز 2008  ژوئـن  11روز چهار شـنبه  

جانب سازمان عفو بـين الملـل در محـل كنـسرت            
، براي جمع آوري امضا عليـه      REMگروه سرشناس   

. نقض حقوق بشر  در جهان ترتيـب داده شـده بـود    
. ت در ايالـت مريلنـد آمريكـا اجـرا شـد           اين كنـسر  

ــق در   ــدائي خل ــاي ف ــازمان چريكه ــندگان س كوش
مديريت اين ميز با سازمان مذكور همكـاري فعـال          
داشتند كه مورد استقبال نماينده سازمان عفـو بـين          

 فراخـوان در بـاره     5عـالوه بـر     . الملل قرار گرفتنـد   
نقض حقوق بـشر در تبـت، اريتـره، گوانينـامو بـي،           

ايـران، آخـرين    "  فراخواني بـا عنـوان        هايتي    
نيـز بـر روي   "اعدام كننده كودكان در جهان  

اين فراخـوان كـه خواسـتار توقـف         . ميز قرار داشت  
اعدام كودكان در ايران بود، مورد اسـتقبال فراوانـي       

 طومار امضا ها از     پس از اتمام كنسرت،   . قرار گرفت 
جانب سازمان عفو بين الملـل بـه رزيـم جمهـوري            

  .اسالمي فرستاده شد
   جديديليال

 2008 ژوئن 12

  سرمقاله 
     چند كُاله از نمد بحران

  
  منصور امان

دور جديد ماراُتن پرونده هسته اي رژيم مالها كه با ارايه 
 آغاز شُده 5+1دوباره بسته پيشنهادي كشورهاي گروه 

د، نتيجه هميشگي و شناخته شُده خود را كه دست بو
 82از خُرداد . نيافتن به هيچ نتيجه اي است تكرار كرد

 بين المللي انرژي اتُمي با صدور سكه شوراي حكام آژان
بيانيه اي جمهوري اسالمي را فراخواند كه فعاليتهاي 
هسته اي خود را متوقف كُند، همه ي تالشهاي 

يان دادن مسالمت آميز به اين بحران ديپلُماتيك براي پا
ُكلكسيوني از مذاكرات، . به بن بست منتهي شُده است

توافُقات علني يا زيرميزي، گُفُتگوهاي مستقيم يا با 
 هر بار انرژي الزم براي چرخش پرونده ي مزبور هواسط

به گرد خويش را تامين كرده و بدين وسيله زمينه ابقاي 
نوان يك بحران بين المللي و فاكتور تنش زا در آن به ع

  .منطقه خاورميانه را فراهم آورده اند
  وضعيت غيرعادي

راهكارهايي كه طرفهاي خارجي جمهوري اسالمي براي 
برخورد با مشكل هر بار از نو و در قالب و بسته بندي 
تازه به بوته ي آزمايش مي گُذارد، كاركرد و تاثير واقعي 

ه نمايش مي گُذارد كه آژانس بين خود را در اين فاكت ب
 سال پس از آغاز تحقيقات خود در 5المللي انرژي اتُمي 

باره فعاليتهاي هسته اي مالها، همچنان قادر به تاييد 
  .غيرنظامي بودن ماهيت آن نيست

  3بقيه در صفحه 

كارگران و مزدبگيران با تورم و 

 بيكاري، روزگار سپري مي كند
 زينت ميرهاشمي

  4 در صفحه

هاي دانشجويي، ماهيت و  جنبش

  فراز و فرود آنان
   هجعفر پوي

  7در صفحه 

اطالعيه دبيرخانه شوراي ملي 
مقاومت در باره برگزاري اجالس 

  ميان دوره يي شورا
  12صفحه 



  2صفحه            يادداشت سياسي      1387 مرداد اول – 277نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .... يادداشت سياسي
  
  

  1بقيه از صفحه 
دو روز قبل از مذاكرات ژنو روزنامه جام        

 تيـر در  27در شماره روز پنجشنبه  جم  
چراغهـاي  «مطلبـي تحـت عنـوان آيـا     

رابطـــه تهـــران و واشـــنگتن روشـــن 
به تحليل تحـوالت اخيـر در    » شود؟  مي

. مناسبات آمريكا و رژيم ايران پرداخـت      
وري مـي كنـد   نويسنده اين مقالـه يـادآ   

هـاي    چراغهاي سـبزي كـه هفتـه      «:كه
اخير، بين تهران و واشـنگتن رد و بـدل    
شد، اكنون درهاي ارتباط را بـاز كـرده         
است و يك ديپلمات ارشد آمريكايي در       
ــو، در تركيــب نماينــدگان  مــذاكرات ژن

» . طرف مذاكره با ايران خواهد بود   1+5
ايـن  «نويسنده مقاله با گفتن ايـن كـه         

، ادامــه مــي دهــد »ستهمــه خبــر نيــ
 در   جمهـوري اسـالمي نيـز       رئيس«:كه

گفتگوي دوشنبه شـب خـود در شـبكه         
ــستقيم    ــاي م ــيما، از گفتگوه ــك س ي

هاي مختلف و   كشور در حوزه  2مقامات  
ــده ــت  در آين ــر داده اس ــك خب » . نزدي

ــسافرت    ــه م ــوط ب ــر مرب ــان خب همزم
هوشنگ امير احمدي كـه يـك مـشاور       

يـز  شركتهاي نفتي آمريكـايي اسـت و ن     
براي رژيم ايـران در آمريكـا البيگـري         

  .مي كند به تهران منتشر شده است
ايــن رويــدادها و حرفهــا يــك جنبــه از 
واقعيتهايي است كه پيرامـون مناسـبات    
ــا   ــر ايــران ب اســتبداد مــذهبي حــاكم ب
كشورهاي بزرگ غربـي جريـان دارد و        
تاكنون وجه عمده اين مناسـبات بـوده        

غنـي تـر    ارايه بسته هاي هر روز      . است
شده تـشويقي از جانـب غـرب و وقـت           
گذراني همراه با نيمه وعـده هـاي سـر          

در . خرمن از جانب كارگزاران ولي فقيه     
اين ميان آيت اهللا خامنه اي با مديريت        
بحران گاه از زبان واليتي و الريجـاني        
قند در دل مـدافعان سياسـت مماشـات        
آب مي كند و گاه از زبان احمدي نـژاد          

ــي ج  ــد علـ ــه دل  و محمـ ــري تـ عفـ
وقـت  . مماشاتگران را خـالي مـي كنـد       

گذراني همراه با طلبكاري آن سياسـت       
راهبرديست كه مي توان با آن هـم بـه          
سالح اتمي دست پيدا كرد و هم اوضاع    
عراق و منطقه را به شكل مطلـوب بـه          
فرصت تبديل كرد و از عجايب روزگـار        
آن كه رييس جمهور آمريكـا بـا انجـام          

غال ايــن كــشور جنـگ در عــراق و اشــ 
بيشترين خدمت را به اين سياست و به         
استبداد مذهبي حاكم بر ايـران نمـود و         
در مقابل سياستهاي نظام واليت فقيـه       
ــصارات     ــه انح ــدمت را ب ــشترين خ بي
ــي آن در   ــركاي سياس ــسليحاتي و ش ت

  . غرب كرده اند
مانور نظامي اسرائيل، قـرارداد موشـكي       
 آمريكا با جمهوري چك، مانور همزمان     

سپاه پاسداران و ارتش آمريكا در خلـيج      
فارس و هزاران اظهار نظر و تحليـل در   
مورد امكان وقوع جنگ، جنبه ديگـري       

از مناسبات بـين جمهـوري اسـالمي و         
كشورهاي غربي كه به طور عمـده بـه         
حرف و رجز خواني محدود مي شـود را         

  .ورق مي زند
چند روز قبـل از مـانور موشـكي سـپاه           

 ايـران در واكـنش بـه        پاسداران، رژيـم  
احتمال بروز هرگونه حمله به تاسيسات      
هسته يـي اش اعـالم كـرد كـه تنگـه            

  . هرمز را مسدود خواهد كرد
ــنبه  ــر 22روز شـ ــان 1387 تيـ  كيهـ

شــريعتمداري در نوشــته اي بــا عنــوان 
ــاي « ــران تغييــر در جغرافي رزمــايش اي

آزمايش موشكي ايران   «:نوشت» تهديد
ليج فـارس،   و مانور سنگين در آبهاي خ     

ســطح وســيعي از عمليــات هجــومي و 
دفاعي ايران را به نمـايش گذاشـت بـه     
گونه اي كه يك جغرافياي گـسترده از        
ــشورها و   ــل ك ــا ك ــستان ت ــوب پاك جن
پايگاههاي شبه جزيره، تا عـراق، اردن،       
تركيه، درياي سـرخ، شـمال آفريقـا در         

» .معرض تهديد ايران قرار گرفته اسـت      
يك واقعيت اشاره   نويسنده اين مقاله به     
رزمـايش ايـران    «:مي كند و مي نويسد    

نـشان داد كـه گزينـه نظـامي بـيش از      
آمريكا بر روي ميز ايـران قـرار دارد بـا           
اين تفـاوت كـه سياسـت ايـران صـرفاً        
دفاعي اسـت، و امريكاييهـا و اروپاييهـا         
ديگر نمي تواننـد از گزينـه نظـامي بـه           
عنوان تك بـرگ در بـازي پيـروز يـاد           

  ».كنند
ين واقعيت كه نظام واليت فقيه بـراي        ا

جلوگيري از سقوط دروني بايد به صدور       
بنيادگرايي، تروريسم و آشوب بپردازد از      
مولفه هاي دائمي در حيـات جمهـوري        

امـا آن چـه     . اسالمي بوده و خواهد بود    
در شرايط كنوني اهميت پيدا مـي كنـد         
اين است كه راهبرد امنيتـي در واليـت         

افروزي تعريـف مـي   خامنه اي با جنگ  
شود و برگماري احمدي نژاد به منظـور        

  . پيشبرد همين سياست راهبردي است
روزنامه جمهوري اسالمي در شماره روز  

 تير حرفهاي فرمانده كـل      27پنجشنبه  
محمـد  . سپاه پاسـداران را منتـشر كـرد     

ــد  ــي گوي ــري م ــي جعف ــا و «:عل آمريك
اسرائيل به ضعف خود در مقابل كـشور        

ند و به همين دليل با انواع       ما پي برده ا   
تحريمها سعي دارند ايران را زيـر فـشار     

تهديدات دشمن پيچيـده و     .....قرار دهند 
گسترده است و ما نيز به دنبال افزايش         
ــدات    ــا تهدي ــان ب ــه خودم ــوان مقابل ت
نامتقارن در بخشهاي امنيتي، سياسـي،      

و بــا .....فرهنگــي و نظــامي هــستيم  
يدات را با   تدابيري كه انديشيده ايم تهد    

پيش بيني و پيش گيري در نطفه خفـه         
مي شود و ايـن سياسـت را بـا اولويـت           

همـين  » .جدي تري دنبـال مـي كنـيم      
 تيـر   5روزنامه در شماره روز چهارشنبه      

از قول محمـدعلي جعفـري در مراسـم         
صــبحگاه ســتاد فرمانــدهي كــل ســپاه 

امروز سپاه پاسداران در بهترين     «:نوشت
نقالب اسالمي و   موقعيت براي دفاع از ا    

دستاوردهاي آن قرار دارد و علـت ايـن         
كه دشمن با وجود امكانات توان مقابله       
يا درگيري با ما را ندارد همين آمـادگي         

و قدرت بازدارندگي ماست و اگر دشمن       
دچار خطـاي راهبـردي شـود بـرادران         
پاسدار با آمادگي كامـل پاسـخ كوبنـده         

  ».اي به دشمن خواهند داد
ينه جنگ در مناسبات بين در اين كه گز 

آمريكــا يكــي از گزينــه رژيــم ايــران و 
اما كساني  . هاست جاي ترديدي نيست   

كه رويدادها را به طور واقعي بررسـي و         
تحليل مي كننـد احتمـال وقـوع آن را          

بـراي مثـال در     . بسيار ناچيز مي داننـد    
ميان نخبگان سياسي آمريكا هم جـان       

و هــم گــاري ) طرفــدار جنــگ(بــولتن 
در مصاحبه بـا    ) طرفدار مماشات (سيك  
ردا، احتمال وقوع جنگ را نـاچيز    راديو ف 

بدين ترتيب گزينه جنـگ تـا       . مي دانند 
البته . كنون محدود به رجز خواني است     

منافع محافل معيني در آمريكا، اروپـا و        
روسيه ايجـاب مـي كنـد كـه در مـورد        
گزينه جنـگ بزرگنمـايي بـيش از حـد          

در اين مورد، ولي فقيه رژيـم كـه     . كنند
امـل دارد   به تهديدهاي داخلي وقوف ك    

از اين بزرگنمايي حساب شـده بهتـرين        
بهره برداري را كرده و شمشير سركوب       

  .داخلي را صيقل مي دهد
 محمد علي جعفري در     1387 تير   2روز  

جمـع پاسـداران اسـتانهاي مازنــدران و    
يكـي از ابعـاد فعاليـت       «:گلستان گفـت  

سپاه نظامي است و بيشترين مأموريـت       
دهاي آن دفـــاع از آرمانهـــا و دســـتاور

انقــالب در برابــر هــر گونــه تهديــدات 
به گـزارش خبرگـزاري دولتـي       » .است

فارس، فرمانده كل سپاه پاسداران سـه       
نوع تهديد سخت، نيمه سخت و نـرم را     

مـا  «:تهديدهاي نظام اعالم كرد و گفت     
ــرات    ــوالت و تغيي ــوانيم از تح ــي ت نم
محيط اطراف خود غافل شويم هر چند       

 بر ايـران    معلوم نيست كه تهديد نظامي    
  ».واقعي باشد

كيهــان شــريعتمداري در ســرمقاله روز 
پهنه پنهان « تير با عنوان    12چهارشنبه  

صحنه، صـحنه جنـگ     «:نوشت» جنگ
است با همه پيچيدگيهايش و غفلـت و        
آسودگي و خاطرجمعي و خوش باشي و       
خـود مـشغولي اول شـبيخون اسـت در     
چنــين جنــگ پرحادثــه امــا بــي ســر و 

ان ســپس ايــن ســرمقاله كيهــ» .صــدا
آيا ايران  «:پرسش را مطرح مي كند كه     

و در پاسـخ  » در معرض تهـاجم اسـت؟    
ضمن آن كـه احتمـال وقـوع جنـگ را        
ــي     ــد، مـ ــي كنـ ــالم مـ ــاچيز اعـ نـ

دشمن بـه شـيوه هـاي ديگـر          «:نويسد
جنــگ اميــد بــسته، جنــگ نــرم و بــي 

ــاتي  ــداي اطالع ــار  -ص ــي در كن  روان
خرابكاري و تروريسم پنهان اقتصادي با   

...... ه و ضربه در عمق كـشور      هدف رخن 
كه با توجه به پيچيدگي و ناپيدايي و در         
ــواره در   ــذاري آن هم ــال اثرگ ــين ح ع
ــورد   ــم م ــشورهاي متخاص ــه ك مواجه

عوامـل  «، و بنـابرين    »اهتمام واقع شده  
ميداني كه گـاه و بيگـاه بـه تروريـسم           
سياسي و رسانه اي در كنار خرابكـاري        
و تــرور اقتــصادي ، و بــه هــم ريخــتن 

ضاي رواني در اين عرصه همـت مـي         ف

گمارنــد ، بــي ترديــد بخــشي از نقــشه 
  ».شبيخون دشمن هستند

سركرده سپاه پاسداران در سخنان خود       
به وضوح آدرس تهديد اصلي را اعـالم        
مي كند و بر همـين اسـاس اسـت كـه       

تاكيد » عوامل ميداني «شريعتمداري به   
ــد نقطــه كــانوني در شــناحت . مــي كن

پاه پاسداران همـين    تحوالت اخير در س   
كارگزاران واليت خامنه اي    . نكته است 

و » تهديــد اصــلي«بــا شــناخت دقيــق 
ــداني« ــل مي ــراي » عوام ــود را ب آن خ

  .مقابله با اين تهديدات سامان مي دهند
ــشنبه    ــزارش روز پنج ــه گ ــر13ب    تي

روزنامه همشهري محمد علي جعفـري      
در جريان معرفي فرمانده جديد قرار گاه       

تغييرات در حـال    «:گفتنجف در غرب    
انجــام در ســپاه پاســداران در راســتاي 

ترشدن اين تـشكيالت       تر و قوي      كيفي
براي مقابله با تهديدات موجود و آينـده        

فرمانده كل سپاه با بيان اين كه   » .است
تهديدات موجود عليه جهوري اسـالمي      
ثابت نيست و ماهيت آن در حال تغييـر         

در مقـــاطع مختلـــف «اســـت، گفتـــه 
يدات به شكلهاي مختلـف نظـامي،       تهد

امنيتي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي به      
رسد كـه سـپاه بـه عنـوان           اوج خود مي  

ــالب و    ــان انق ــافظ و نگهب ــدافع، ح م
دستاوردهاي آن بايد قبـل از هـر چيـز          

 و در    تهديدات و ماهيت آنها را بشناسد     
ريزي كامـل مقابلـه       مقابل آنها با برنامه   

  ».كند
 رژيـم بـه عنـوان       آنچه در رسانه هـاي    

مطـرح شـده و داليلـي      » سپاه استاني «
ــسترده در     ــصفيه گ ــه ت ــر ب ــه منج ك
فرماندهان سپاه شده چيزي جـز آمـاده        
بودن براي مقابلـه بـا تهديـد اصـلي و           

  . عوامل ميداني آن نيست
در نخستين روزهاي تير ماه، فرماندهان      
لشكر سيدالشهداي تهران، تيـپ جـواد       

ــشكر   ــمالي، ل ــان ش ــه خراس  31 االئم
 قدس گيالن، 16عاشوراي تبريز، لشكر    

لشكر صاحب االمر قزوين و لشكر علي       
بن ابيطالب قم از سمتهاي خود بركنـار        
و فرمانـدهان جديــدي جــايگزين آنــان  

  .شدند
محمد علي جعفري، در جريـان معرفـي       

تغير ساختار سـپاه را     «فرماندهان جديد   
اعـالم  » نتيجه تغيير ماهيـت تهديـدات     

  .كرد
تير ماه موضوع اسـتاني شـدن       روز نهم   

 31عمليـاتي شـدن      « سپاه پاسداران و  
از جانب حـسين    » سپاه استاني در ايران   

طائب فرمانده نيـروي مقاومـت بـسيج        
  . اعالم شد

ــازي  11روز  ــد حج ــدار محم ــر پاس  تي
جانشين فرمانـده كـل سـپاه پاسـداران         

سـپاه  «ايران اعالم كـرد كـه در طـرح          
 مــديريت واحــدهاي مختلــف» اســتاني

سپاه به صـورت متمركـز در اسـتانها و          
توسط فرماندهان سـپاه منـاطق بـراي        

» افزايش توان رزمي سـپاه پاسـداران      «
  .انجام مي شود

  6بقيه در صفحه 
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   ...........سرمقاله
  

  1بقيه از صفحه 
كيفيت ناچيز و چشم انداز مبهم آنچه 

 نهاده "راه حل" بر آن نام 5+1كه 
است را اختراع مقوله ي سرگرم كُننده 

 يعني، "مذاكره براي مذاكره"اي به نام 
همان چارچوبي كه ديدار ژنو تحت 
پروُتُكل آن صورت گرفت، آشكار مي 

ا به روال معمول، آنچه كه بن. سازد
دستور كار كارمندان وزارت امور خارجه 
كشورها پيش از نشستها در سطح عالي 
را تشكيل مي دهد، اينك ناچار شُده 
است خود به طور مستقل جامه ي 
همين نشستها را بر تن كرده و با 

ناگُفته . دكوراسيون آن عرضه شود
پيداست كه اين ژست تنها براي آن 

 جريان داشتن گرفته مي شود كه
ديپلُماسي را وانمود كُند و خالء 
دستاوردهاي مشخص در كارنامه ي 
اين رهيافت را با ديد و بازديدهاي 
رسمي و تكرار اندرزها و هشدارهايي 
كه بارها به چنين مناسبتهايي به زبان 

  . آورده شُده اند را بپوشاند
مذاكره "ترتيب دادن نشستهايي از نوع 

 ژنو، شكاف عميق بين "براي مذاكره
يك هدف اعالم شُده و اراده ي 

در . پيگيري آن را سمبوليزه مي كُند
همان حال كه شوراي امنيت سازمان 

 توُقف فوري غني 5+1ملل و نيز گروه 
سازي اورانيوم را شرط و مبناي مذاكره 
با مالها قرار داده اند، راهكارهايي در 
سطح و كيفيت نشست ژنو، مسير دور 

. ن اين تصميم را نشان مي دهدزد
دوگانگي آشكاري كه بين سياست 
رسمي و تدابير عيني براي اجراي آن 
وجود دارد را هيچ چيز بهتر از انتظارات 
و پيش بينيهاي پايوران بلندپايه اروپايي 
ار نتايج تالشهاي ديپلُماتيك، فاش 

  . نمي سازد
زمان كوتاهي پيش از ارايه ي بسته 

به جمهوري اسالمي،  5+1پيشنهادي 
نزديك به تمامي مبتكران و پشتيبانان 
اصلي آن از نخُست وزير انگليس تا 

 ر خارجه فرانسه و سر آخروزير امو
نماينده كشورهاي مزبور، آقاي سوالنا 

 خود از مثمر ثمر "نااُميدي"پيشاپيش 
بودن راهكار خويش براي حل موضوع 

 به اما اين آگاهي كه. را اعالم مي كُنند
طور عقالني مي بايست آنان را به 
تجديد ارزيابي از وضعيت موجود و 
روشهاي برخورد با آن رهنمون گرداند، 
كمترين بازتابي در عمل مشخص 
سياسي آنها نيافته و در قالب سخن 

 آور بر فراز مپراكني بي بته و غير الزا
خط مشي ُكلي معلق مي ماند و باز مي 

با همان ادبيات را توان همان كاراكترها 
در ژنو مشاهده كرد كه با جديدت 
مشغول به كاري هستند كه پيشتر خود 
حكم بي ثمري آن را صادر كرده و بر 

  .آن مهر بيهودگي كوبيده اند

  
  

  پرونده اي روي ميز چيده نُشده 
با وجود آنكه رويكرد مزبور همه ي 
نشانه ها و اطالعات الزم براي متهم 

نگي و متناقض بودن را شُدن به دوگا
عرضه مي كُند اما تصور حركت 
براساس چنين نقشه سرگيجه آوري در 
ميدان مين گُذاري شُده خاورميانه از 

صاحب "سوي نيروهايي كه خود را 
 در اين نُقطه ثروتمند و "منافع

استراتژيك جهان مي دانند، چندان نيز 
اين . قانع كُننده به نظر نمي رسد

ت و دامنه تهديدهايي واقعيت را اهمي
كه در خاورميانه انباشته شُده و در پهنه 
هايي همچون تامين انرژي، موازنه 
استراتژيك قُدرت، تروريسم و 
بنيادگرايي به گونه مستقيم اين نيروها 
را با چالش روبرو ساخته، به اندازه كافي 

  . مي تواند توضيح بدهد
آنچه كه بر فراز اين تهديدهاي مشهود 

ه عمل مي كُند و بسا كليدي تر از شُد
آن مناسبات موجود را شكل مي دهد، 
فقدان ثبات به مفهوم نظم بين المللي 

بنابراين، پر كردن . شُده در منطقه است
اين خالء، تضاد اصلي و مشترك تمام 

 را تشكيل "صاحب منافع"فاكتورهاي 
مي دهد و ساير تضادها و از جمله ي 

الها، به طور بي آنها مساله رژيم م
واسطه تحت تاثير آن قرار گرفته و به 
حل و فصل يا تخفيف مقطعي آن 

  . مشروط مي شوند
يورش نظامي اياالت متحده به عراق و 
افغانستان كه با هدف ايجاد فاكتهاي 
الزم براي پي ريزي اين نظم تدارك 
ديده شُده بود، بيشتر از آن كه بتواند 

 بر پا سازد، روابط نويني را در منطقه
محدوديتهاي عملي تنها ابر قُدرت 
بازمانده از دوران جنگ سرد براي ايجاد 

مابه ازاي مادي . آن را آشكار گرداند
اين ناتواني فقط مي توانست سر 
بركشيدن فاكتورهاي رقيب و مدعي نه 
در اين يا آن حوزه جداگانه بلكه، در 
سطح ساز و كار گُسترده و شكل داده 

اشغال عراق، . بين المللي باشدنشُده ي 
نيروي سياسي توسعه طلبي و فضا 
خواهي در قُدرتهاي اقتصادي را آزاد 
كرد تا در نيمه راه خود را به نظم تك 
قُطبي برساند و مطالبات خويش را روي 

از اين رو، . ميز چيده نشُده بگُذارد
تبديل خاورميانه به كانون كشمكش بر 

لمللي پس از سر قواعد مناسبات بين ا
جنگ سرد و بستر شكل گيري آن نمي 

  . تواند شگفت آور يا تصادفي باشد
  

ابهام در منافع استراتژيك حل 

  بحران
تدابير پيش گرفته شُده در برابر بحران 
هسته اي جمهوري اسالمي و سياست 
صدور تروريسم و بنيادگرايي آن نشان 
مي دهد كه زايش اين نظم چندان 

نوساناتي كه . ردسر نيستراحت و بي د

رويكردها و متُدهاي برخورد با اين 
پرونده از هنگام گُشوده شُدن آن را 
همراهي مي كرده اند، آثار بيروني و 
مادي فقدان يك چارچوب تعريف شُده 
و فراگير است كه تحت آن چالشها و 
راه حلها به دست گرفته شُده و جهت 

ي كه يك سوي آن صحنه ا. مي يابد
 اروپايي، در سمت ديگر "سه تُفنگدار"

تُفنگدار آمريكايي، با اندكي فاصله 
ششلول بندهاي روسي و چيني و در 
ميانه رژيم مالها قرار گرفته، ترتيب 
عيني آرايش سياسي گرد بحران را مي 

  . تواند به تصوير بكشد
واقعيت اين است كه اروپا و با كمي 

ه نقش برجسته اي تاخير، چين و روسي
در كشانده شُدن پرونده مالها به نُقطه 
كنوني دارند اما اين نيز واقعي است كه 
كشورهاي مزبور هيچ نفعي در مسلح 
شُدن جمهوري اسالمي به جنگ افزار 
اتُمي و از اين مسير، تبديل خاورميانه، 
گنجينه هاي نفتي و گازي و بازارهاي 

فجاري تجاري و انساني آن به كانون ان
بنابراين، مساله مركزي مي تواند . ندارند

اين باشد كه بحران موجود به سود 
كُدام مناسبات حل مي شود و كُدام 
نيروها را چه در حال حاضر و چه در 

  . چشم انداز تقويت يا تضعيف مي كُند
در اين راستا هر راه حلي كه نتايج آن 
به تقويت استراتژي يكي از طرفهاي 

امد، نمي تواند مورد قبول رقيب بيانج
بقيه ي آنها قرار گرفته و به طور جدي 

اين معادله همچنانكه . پشتيباني شود
براي راهكار ميليتاريستي اياالت متحده 
معتبر است، تاكتيكهاي كوتاه مدت 
اروپا، روسيه و چين را نيز شامل مي 

از درون اين موازنه، موقعيت . شود
كه مي توان مشخصي زاده شُده است 

صاحبان " بين "حالت پات"آن را 
 بر سر مساله جمهوري اسالمي "منافع
تمام افسانه هايي كه پيرامون . ناميد

تالش براي قانع كردن رژيم مالها، 
معامله با عناصر ميانه رو درون آن و 

 هايي با عمر كوتاه سراييده "پيشرفت"
مي شود، در اين چارچوب فهم پذير 

  . است
مادي اين وضعيت، سياست بيان 
بدين مفهوم .  است"چماق و هويج"

كه در همان حال كه دستيابي به راه 
حل به طور آگاهانه و براي حفظ 
همگرايي به عقب رانده مي شود، 
راهكارهاي همه ي طرفها در يك 
بسته ريخته شُده و در قالب طرحي 
. حداقلي محور برخورد قرار مي گيرد

 اروپا، "يجهو" آمريكا و "چماق"
روسيه و چين كنار يكديگر روي سيني 
عرضه مي شود، بدون آنكه هدف 
نهايي و ابزار كسب نتيجه ي قطعي و 

اين رويكرد دوگانه . تعيين كُننده باشد
به طرفهاي درگير امكان مي دهد 
پروسه ي ايجاد نظم نوين بين المللي 
را با ايجاد فاكتهايي كه نقش و مداخله 

 اثبات مي رساند و گري آنها را به
غيرقابل ناديده گرفتن مي كُند، به پيش 

  . ببرند

بحران خاورميانه و در راس آن مساله 
جمهوري اسالمي، در پي ريزي ساز و 
كار فراگير جهاني و تقسيم مناطق نفوذ 
همان نقشي را بازي مي كُند كه جنگ 
. جهاني عليه آلمان نازي ايفا كرد

م دو قُطبي كُنفرانس يالتا و ايجاد نظ
نيز تنها بر پايه فاكتهايي شكل گرفت 
كه اين فرآيند به گونه واقعي ايجاد 

  . كرده بود
  

  منافع روز ماراُتن هسته اي
 در نظر به "حالت پات"با اين وجود، 

آماج استراتژيك، هرگز به معناي تعليق 
يا تعطيلي تالش براي تامين منافع روز 

ي ترتيب ماراُتن هسته اي برا. نيست
همه برگُزاركُنندگان آن سودهاي 
سرشار سياسي و اقتصادي به همراه 

تا آنجا كه به جمهوري . داشته است
اسالمي مربوط مي شود، كشوري كه 
زير انزواي سياسي بين المللي قرار دارد، 
در گرداب تحريمهاي صنعتي، بانكي و 

 دست و پا مي زند و كتكنولوژي
دستگاه رهبري كُننده آن در رديف 
بزهكاران و افراد تحت تعقيب جاي 
داده شُده است، جذاب ترين نوع روابط 
اقتصادي و تجاري يعني، روابط نابرابر 

اروپا، روسيه و . را مي تواند پيشنهاد كُند
چين در همان حال كه براي نگه 
داشتن جمهوري اسالمي در اين 
وضعيت آچمز، عليه آن قطعنامه و بيانيه 

ضع مي كُنند، صادر كرده و مجازات و
همزمان به طور فعال به غارت منابع 

درياي (مالي، معدني و حتي ارضي 
ايران مشغول هستند؛ وضعيتي كه ) خزر

جمهوري اسالمي مشتاقانه از آن 
پشتيباني مي كُند و مايل است آن را 

خبر "دستاورد خوانده و در باره اش 
  .  بدهد"خوش

آمريكا نيز به نوبه ي خود به خوبي از 
بستن . اين نمد ُكاله مي بافد

قراردادهاي تسليحاتي چندين ده 
ميليارد دالري با كشورهاي عربي 
منطقه و اسراييل، ايجاد پايگاه هاي 
نظامي در مسير شاهراه تامين انرژي 

جنگ "جهان، تقويت و گُسترش 
 و ايجاد صف آرايي فرهنگي "تمدنها

براي جايگُزين كردن آن با جبهه 
 طبقاتي بخشي از –ي بنديهاي سياس
  . اين منافع است

  
  برآمد

دو راه حل ميليتاريستي و مماشات براي 
برخورد با مساله رژيم مالها در 
چارچوب يك معضل فراگير تر جريان 
. داشته و به حل آن مشروط مي شود

هر دوي اين تدبيرها منافعي در حل 
درون زا و دموكراتيك بحران نداشته و 

  .  آن به شُمار مي آيندمانعي در برابر
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هــزاران كــارگر نيــشكر هفــت تپــه بــا 
اعتصابهاي مداوم و پيگير خود با نظـم         

ــد   ــي كنن ــاوردي م ــود هم ــن . موج اي
ــده    ــا وع ــواردي ب ــه در م ــصاب ك اعت
وعيدهاي كارگزاران رژيـم بـه صـورت        
مــوقتي پايــان داده مــي شــود، پــس از 

اين . مدتي دوباره از سر گرفته مي شود      
واحــد توليــدي و پيــشينه مبــارزاتي    

ان آن، به يكي از چالش رژيـم و          كارگر
ــارگران و    ــتگي كـ ــه پيوسـ ــه نقطـ بـ

بـه  . مزدبگيران ايران تبديل شده اسـت     
همين دليل پايوران رژيم در بر هم زدن  
ايـن كـانون مبـارزاتي از هـر شــيوه ي     
توطئه گرانه و سركوبگرانه استفاده مـي       

دســتگيري، ارعــاب، يــورش   . كننــد
و نيروهاي انتظامي با باتوم به كارگران       

خــانواده هــاي آنــان و ناديــده گــرفتن 
رهبران كاركران و تفرقه انـداختن بـين        
آنها شيوه هاي روزمـره رژيـم در برابـر          

ــرا بحــث فــروش . كــارگران اســت اخي
زمينهاي نيشكر هفت تپه هم در ميـان        

اعتصاب طوالني كارگران نيشكر    . است
هفت تپه اگر چه هنوز دستاورد مادي و        

ــت   ــارگران نداش ــراي ك ــي ب ــا عين ه، ام
دستاوردهاي گرانبهايي در سازمانيابي و     
تشكل كارگري را به همراه داشته است       
ــران از   ــراي جنــبش كــارگري اي كــه ب

ايـن  . اهميت ويژه اي برخـوردار اسـت      
تجربه خود را در مبارزه كارگران نـشان        

  . خواهد داد
   

در ماهي كه گذشت شاهد يـك فاجعـه      
فاجعـه  . انساني دردناك در تهران بوديم    

ي كـه البتــه در شــكلهاي گونــاگون و  ا
متفاوت هر روز در گوشـه و كنـار نظـم     
سرمايه داري انگلي در ايران اتفاق مـي      

  . افتد
 تير ماه، يك سـاختمان      10روز دوشنبه   

ــاد   هفــت طبقــه در منطقــه ســعادت آب
 كارگر مـشغول    20تهران فرو ريخت و     

به كار در اين حادثه جانشان را از دست         
ن از منطقه كوهدشت    اين كارگرا . دادند

  . استان لرستان بودند
در جهت كاستن عمق اين فاجعه، سعيد       
مرتضوي اعـالم كـرد كـه بيـشتر ايـن         

دانـشجوياني بـوده انـد كـه     «كـارگران  
بـراي گــذران زنـدگي و تــامين هزينــه   

ايـن  » .تحصيلشان مشغول به كار بودند    
موضوع عمق فاجعه را دو چنـدان مـي         

  . كند
ان افزايش پيدا   خودكشي در ميان كارگر   

اين پديده به ويژه در ميـان       . كرده است 
كــارگراني اســت كــه بــا بحــران عــدم 

نـاتواني در   . دريافت مزد روبـرو هـستند     
برابر قرض و سير كردن خـانواده و نيـز       
نداشتن چشم انداز براي بهبود شرايط از 

عواملي است كه اين كارگران را به اين        
فقــدان تــشكلهاي  . راه مــي كــشاند 

ي، ضعف پيوندهاي كـارگري در      كارگر
مرگهـاي  . رشد اين پديـده مـوثر اسـت       

ناشي از حوادث كار كه اين روزهـا بـه           
دليل پايين آمدن اسـتانداردهاي كـار و        
ناامني، افزايش يافته اسـت را بايـد بـه          
زندگي فالكتبار كارگران و مزدبگيـران       

ــرد ــرگ  . اضــافه ك ــه آن، م ــك نمون ي
گاه كارگري به نام پورمحمد در يك كار      

ايــن . جوشــكاري در شــهر ســقز اســت
ــان    ــاه، در مي ــر م ــر تي ــارگر در اواخ ك
تانكرهاي سوخت مورد استفاده كه فاقد      
هــر نــوع امكانــات ايمنــي اســت جــان 

    .سپرد
   

بر اسـاس داده هـاي امـاري نهادهـاي         
وابسته به رژيم كه كمتر از آمار واقعـي         
است تعداد كودكان كـار طـي دو سـال          

ايـن رشـد در   . ستاخير افزايش داشته ا   
حالي است كه همـين آمـار از كـاهش          
جمعيت كودكان در اين سن خبـر مـي         

  . دهد
در جايي كه زندگي انسان براي پـايوان        
رژيم ارزشـي نـدارد، و بـه قـول شـاعر          
گرانقدر شاملو مزد گوركن از جان آدمي       
ارزش بيشتر دارد، افزايش كودكان كـار       
از جمله دستاورد نكبت بار نظم موجـود        

  . تاس
  

مدير عامل انجمـن حمايـت از حقـوق          
ــزاري   ــا خبرگ ــان در گفتگــويي ب كودك

در ) هفتـه آخـر تيرمـاه     (حكومتي ايسنا   
رابطه با آمار اعالم شـده توسـط مركـز          

 ميليون  13از مجموع   «:آمار ايران گفت  
 18 تا   10 هزار كودك رده سني      253و  

 ، ســه 85ســال در كــشور در ســال   
 از  هـزار كـودك خـارج      600ميليون و    

 700چرخه تحـصيل و يـك ميليـون و          
هزار كودك به صورت مـستقيم درگيـر        

  » .كار بودند
اين آمار كودكان خياباني كه براي امرار       
معاششان به كارهايي از قبيـل ماشـين        

آدامس فروشـي، گـل فروشـي        شويي،  
وي در  . مشغولند را شامل نمي شـود     ...و

 2اين گفتگو بـه افـزايش نزديـك بـه           
 سال اشـاره كـرده و       درصد در طي يك   

 درصد 11، حدود  75در سال   «:مي گويد 
 سال كـشور جـزو      18 تا   10از كودكان   

كودكان كـار بودنـد كـه ايـن رقـم بـا             
 85 درصــد در ســال  12,7 افــزايش 

اين در حاليست كه تعداد     . »رسيده است 
ن رده سني، نسبت بـه سـال        كودكان اي 

بر اسـاس آمـار     .  كاهش يافته است   75
 ميليـون و    2اين منبع در مجموع حدود      

 هزار كودك كار در كشور مشغول       700
  . به كار هستند

تجاوز به كودكان كار در محيط كار، به        
ويژه به دختـران، پديـده اي اسـت كـه         

خبرهـاي ايـن    . افزايش پيدا كرده است   
معموال پخش  » يناموس«گونه به دليل    

نمي شود و يا خانواده هاي اين قربانيان    
از ترس ديگران بر اين فاجعه چشم مي        

  . پوشند
. مهتاب مانند گالويـژ خـود را آتـش زد        

فاجعـه  ! خبر كوتاه امـا دهـشتناك بـود       
پديد آمده حاكي از عمق جنايتي اسـت        
. كه هر روز عليه زنان اعمال مـي شـود     

ا سوراخ  جنايتي كه سيل بند واژه گان ر      
كــرده و نكبــت نظــم ســرمايه در پنــاه 

مهتـاب احمـد    . قانون را عيان مي كنـد     
 سـاله اي كـه در برابـر         15زاده، كارگر   

عـدالت  «تجاوز صاحب كار و در فقدان       

ــه ــود را در  » خان ــواهي، خ ــراي دادخ ب
  . محيط كارخانه آتش زد

ــاني فقــر  مهتــاب احمــد زاده، ايــن قرب
ه جوجـه  همراه با خانواده خود در كارگـا   

. كشي در نقده به بيگاري مـشغول بـود        
در جــايي كــه خــشونت عليــه زنــان از 
تحقير تا كشتار توسط پـايوران رژيـم و         
به شمول قـوانين حـاكم نهادينـه مـي          
شود، مهتاب ها با آتش زدن پيكر خـود         
به اين جنايت و بـي عـدالتي تـف مـي            

هنگامي كـه تجـاوز بـه زنـان در         . كنند
رژيم اعمال مي   زندانها، توسط ماموران    

شــود و شــكنجه گــران و بازجويــان در 

امان هستند طبيعي است كه اين پديده       
  نهادينه مي شود

ــراج   ــاهي كــه گذشــت شــاهد اخ در م
اعتراض بـه   . بسياري از كارگران بوديم   

اخراج همكاران يكي از مـواردي اسـت        
كه در اعتراضهاي كـارگري ديـده مـي         

بـه  . شود و نتايج مثبتي هم داشته است      
ر مثـال مـديريت كارخانـه نـساجي         طو

ــاه  ــر م ــل تي ــتان اواي ــر از 3  كردس  نف
ايـن  . كارگران قراردادي را اخـراج كـرد    

اقدام اعتـراض گـسترده كـارگران ايـن      
در پــي ايــن . . واحــد را در پــي داشــت

اعتراض، كارگران قراردادي اخراج شده     
  . به كار خود بازگشتند

   
با باالرفتن بهاي نفت خام، با توجه بـه         

ايگاه ايـران در فـروش نفـت، وضـع          ج
اقتصادي مردم نه فقـط بهبـود كـه بـه         

اين افزايش  . مراتب بدتر هم شده است    
بهاي نفت كه افزايش نقـدينگي را بـه         
همراه داشته است به فقر بيشتر مردم و        
ركود بخشهاي توليـدي كمـك نمـوده        

قيمتها در شكلي نامتقارن افزايش . است
 اوليـه  پيدا كرده و هر روز يـك كـاالي        

مورد احتياج مردم در بـازار ناپديـد مـي          
شود و بعد از چنـدي بـا قيمـت بيـشتر            

در مـاه اخيـر تهيــه   . عرضـه مـي شـود   
دستمال كاغذي يكي از مشكالت مردم   
بود كه عالوه بر نايابي گرانتر هم شـده         

  . است
 تيـر   22روزنامه مردمساالري روز شنبه     

در رابطه با درآمـد نفـت گـزارش اداره          
 انرژي آمريكا را منتشر كـرده       اطالعات

در اين گـزارش آمـده اسـت كـه         . است
 54،  2008ايران در نيمه نخست سال      «

ميليارد دالر از محل فروش نفت درآمد       
كسب كرد كه اين رقـم برابـر بـا كـل            

 2007 ماه سال 12درآمد نفتي ايران در 
همــين منبــع مــي افزايــد كــه » .اســت

 از كارشناسان نفت در ايران درآمد ايران    
، بـه   2008فروش نفت را تا پايان سال       

 2007دو برابر شـدن نـسبت بـه سـال           
اين در حالي است كـه      . تخمين زده اند  

هيچ چشم انـدازي بـراي بهبـود وضـع          
اقتصادي در اين ساختار پيش بيني نمي  

  . شود
 مـاه   12بانك مركزي نرخ تـورم طـي        

در يـك   .  اعـالم كـره اسـت      20,7اخير  
، در رابطـه    گزارش رسانه هاي حكومتي   
شـاخص  «:با افزايش قيمتها آمده اسـت     

ــصرفي در   ــا و خــدمات م بهــاي كااله
 87مناطق شهري ايران در خـرداد مـاه      

 درصـد و نـسبت      2,2نسبت به ماه قبل     
 در صـد    26,4به ماه مشابه سـال قبـل        

ســايت آفتــاب .(افــزايش داشــته اســت
  بانك مركزي ) 87 تير 13پنجشنبه 
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كارگران و مزدبگيران با تورم و 

  بيكاري، روزگار سپري مي كند
  

  4بقيه از صفحه 
  

 را نسبت به خـرداد      87قبال رشد نرخ تورم در خرداد       
روزنامه . ( در صد اعالم كرده است 26,4سال گذشته   
  ) تير25اعتماد ملي 

اين رقم فاجعه اقتصادي در ايران و نـاامني معيـشت       
 گونـه رشـد صـعودي       ايـن . مردم را نشان مي دهـد     

قيمت كاالها فقط در يك اقتصاد بيمار وارداتي معنـا        
  . پيدا مي كند

 خـرداد   30روزنامه همـشهري در شـماره پنجـشنبه         
با وجود شعارهاي دولـت نهـم بـراي         «: نوشت 1387

 نفت بـر    حمايت از دهكهاي پايين درآمدي و آوردن      
ــال  ــردم، در س ــفره م ــوق 87  و86 س ــزايش حق  اف

تـر از سـطح تـورم         گران، بسيار پايين  كارمندان و كار  
 و   بوده كه به معناي كـاهش رفـاه و قـدرت خريـد            

پـذير    تشديد فشارهاي معيشتي به ايـن قـشر آسـيب         
  ».است

  تيـر  19چهارشنبه   در شماره روز     اعتماد ملي روزنامه  
در حال حاضر آگاهان اقتصادي و بـسياري        «: نوشت

 از  از مراكز رسمي حداقل خط فقر در ايران را بـيش          
داننـد و از ســوي ديگــر نيــز    هـزار تومــان مــي 600

بسياري از پژوهشگران بر اين باورنـد كـه در جـايي            
 هزار تومـان عبـور      780مثل تهران خط فقر از روي       

شـرايط  توانـد      و اين ارقام به اندازه كافي مـي         كرده
  ».دشوار كارگران و كارمندان را به تصوير بكشد

 درصـد و    21بـه   بانك مركزي نرخ تورم را نزديـك        
 هـزار ميليـارد تومـان       160افزايش نقـدينگي را بـه       

رئـيس موسـسه عـالي بانكـداري        . اعالم كرده است  
 هـزار   60اعالم كرد كه افزايش نقـدينگي از حـدود          

 هـزار   159 بـه    84ميليارد تومان در سال پايان سال       
 رسـيده   87ميليارد تومان در پايـان فـروردين سـال          

  ) 87  تير13خبرگزاري مهر .(است
مجله اقتصادي شونيكس در بررسي نرخ تورم ميـان         

 در 176 ، ايران را در رتبه      2007 كشور در سال     180
اين تحقيق بر اساس آمار ارائه   . جهان قرار داده است   

  . شده از طرف دولتها تنظيم شده است
در جدول آماري فوق، كشور ونزوئال با نـرخ رسـمي           

 19 تـورم   درصدي و ايران بـا نـرخ رسـمي        18تورم  
 در جهـان قـرار      176 و   175درصدي در رتبه هـاي      

 2007اين گـزارش مـي افزايـد در سـال           . گرفته اند 
 كشور بحـران زده اريتـره، گينـه، ميانمـار و            4صرفا  

ــوده    ــران ب ــشتر از اي ــورم بي ــرخ ت ــابوه دراي ن زيمب
  ) 87 تير 58شهاب نيوز .(اند

شهاب نيوز در رابطه با نرخ تـورم نوشـته اسـت كـه           
 40ي منتقدان دولت نهم نـرخ تـورم را بـالغ بـر           برخ

ايـران در   «درصد دانسته اند كه در صـورت صـحت          
 قـرار خواهـد     179 كـشور جهـان در رتبـه         180بين  

  » .گرفت
در ماه گذشته شوراي حكام سازمان بين المللي كـار          
و كميته آزادي انجمن اين سازمان در نود و هفتمين          

 از  غ كرد كه دولتكنفرانس خود، به رژيم ايران ابال   
ــايي و    ــشكلهاي كارفرم ــي ت ــور داخل ــت در ام دخال

 كـشور   181 نيز   85در سال   . كارگري خودداري كند  
عضو سازمان بين المللـي كـار بـه دولـت ايـران در              
خصوص دخالت و فشار بر نهادهاي صنفي كـارگران    

ــان ــشكلهاي كــارگري هــشدار داده  و كارفرماي  و ت
  .بودند
   
  

مهمترين حركتهاي 

تراضي كارگران در اع

  1387تير ماه 
  
 تيــر 2بــه گــزارش روز يكــشنبه *

 دســترنج كــارگران كارخانــه 1387
پرريس كردستان كه تعداد آنهـا در       

 نفر است، قصد داشتند در      70حدود  
اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات   
معوقه و نيز احتمال تمديـد نـشدن        

  .قراردادهاي كار اعتصاب كنند
   
ال از بــا وجــود گذشــت يــك ســ*

اعتراضهاي شديد كارگران كارخانه    
اي از    كوير تاير بيرجند و اخراج عده     

كارگران بـه خـاطر ايـن خركتهـا،         
هنوز مـديريت زيـر بـار تعهـدهاي         
قانوني نرفته و حقوق حقه كارگران      

به گزارش روز   . كند  را پرداخت نمي  
 تيـر دسـترنج يكـي از    4سه شـنبه   

كــارگران كــوير تــاير بــه دســترنج 
اي از  يت بـا اخـراج عـده     مدير:گفت

فعاالن كارگري اين كارخانه سـعي      
بر تهديد كليه كارگران به اخراج در       
صورت اقـدامات حـق خواهانـه در        

  .داخل كارخانه دارد
   
تن از كارگران مجتمع همـا        57*

مرغ وابـسته بـه كـشت و صـنعت          
   تيـر 4مهاباد ، صبح روز سه شنبه     

ــه اخــراج خــود ، در   ــراض ب در اعت
مانداري اين شـهر تجمـع      مقابل فر 

  .كردند
به گزارش آژانس خبري موكريـان      
مطالبات تجمع كننـدگان بازگـشت      
به كار كارگران اخراجي و افـزايش       
ــد     ــه رش ــه ب ــا توج ــتمزدها ب دس

  .روزافزون تورم عنوان شده است
   
 تيــر ســايت 13بــه گــزارش روز *

 تـــن از 1200همبـــستگي ملـــي 
كارگران صـنايع مخـابراتي راه دور       

مجددا در مقابـل اسـتانداري      ايران  
ــزار    ــي برگ ــع اعتراض ــيراز تجم ش

كــارگران بــا ســر دادن   . كردنــد
شعارهايي، علـت اعتـراض خـود را       
سرگرداني و تعطيلي كارخانه عنوان     

  كردند
   
اعتصاب كارگران ايران خودرو بـا      *

خواست افزايش حقوق بـا پيوسـتن       
كـار ادامـه      شيفتهاي عـصر و شـب     

  .دارد
 تيـر   12به  به گزارش روز چهارشـن    

دســترنج كــارگران كارخانــه ايــران 
در خودرو كـه از روزهـاي گذشـته         

راستاي پيگيـري مطالبـات صـنفي       
زندگي شايسته حـق    «خود با شعار    

اضــافه كــاري «و » مــسلم ماســت
دسـت بـه    » اجباري لغو بايد گـردد    

 12اند، روز چهارشـنبه       اعتصاب زده 
تير ماه نيز در ساعت غدا از حـضور       
ــركت    ــذاخوري ش ــالنهاي غ در س

  .اند خودداري كرده
ــا پيوســتن بخــشهاي ديگــري از  ب

ت به ايـن اعتـصاب،      كارگران شرك 
مديريت شركت ايـران خـودرو بـه        

ــته   ــه خواس ــواب ب ــاي ج ــاي  ج ه
هـاي از   كارگران با پخش اطالعيـه  

طرف مديريت حراست، كارگران را     
  .تهديد كرد

كارگران ايران خودرو تحـت فـشار       
مـــديران، سرپرســـتان، مـــاموران 
حراست و عوامل انتظـامي مجبـور       
به شكستن اعتـصاب غـذاي خـود        

عتصاب از روز دوشـنبه     اين ا . شدند
 3 تيرماه آغاز شده بود به مدت        10

  . روز ادامه يافت
 روز  3  كارگران ايران خودرو طـي    

در اعتراض به پايين بودن مزايـاي       
نقدي، طوالني بـودن زمـان تغييـر        
شيفتهاي كاري و سخت بودن كـار   
ــي   ــات داخل ــالن تزيين ــارگران س ك

  .اعتصاب غدا كرده بودند
 دسـترنج در   تيـر 15به گزارش روز  

اين اعتصاب سه روزه، كارگران در      
ساعات صرف غدا با عدم حضور در       
غذاخوري كارخانه محل كار خـود،      
بـــدون صـــرف غـــذا اســـتراحت 

  .كردند مي
مدير حراست اين كارخانـه، در پـي       

 10اعتراض كارگران، بيانيه اي در      
تير صادر كـرد كـه در ايـن بيانيـه           
ــه   ــسته ب ــد و واب ــارگران را تهدي ك

در . هاي سياسي دانسه اسـت    گروه
حالي كـه حركتهـاي اعتراضـي در        
ايران خـود رو سـابقه اي طـوالني         

از جملــه شــعارهاي كــارگران . دارد
: ايران خود رو شعارهاي زيـر اسـت      

زنــدگي شايــسته حــق مــسلم    «
اضافه كـاري اجبـاري     «و  » ماست

  » .لغو بايد گردد
   
هاي توليـدي      كارگر كارخانه  300*

ترمـه قـم بـراي    تهران پتو و ايران     
هشتمين روز متـوالي بـا اعتـصاب        

هـا را     هاي توليد كارخانه    خود چرخه 
 15بـه گـزارش روز      . متوقف كردند 

ــتار    ــارگران خواس ــترنج ك ــر دس تي
 ماه حقـوق معوقـه خـود        9دريافت  

  .هستند
   
به گزارش سايت همبستگي ملي     *

 تير كارگران كارخانـه قنـد       15روز  
 بردسير كرمان بار ديگر در اعتراض     

به پرداخت نشدن هشت ماه حقوق      
خود در مقابـل فرمانـداري كرمـان        

بنا به گفته كـارگران     . تجمع كردند 
معترض، فرماندار مـزدور رژيـم بـه     
جاي پاسخ به كارگران، در وحـشت    
از خــــشم آنــــان، از در پــــشتي 

  .فرمانداري فرار كرد
   

 كــارگر شــاغل در كارخانــه 350* 
هـاي   سـازه « صنايع فلزي    2شماره  
ــنگي ــدم  » نس ــه ع ــراض ب در اعت

ــوي   ــه از س ــدهي معوق ــت ب پرداخ
 تير دسـت از كـار       16مديريت، روز   

  .كشيدند
يكي از كارگران شاغل در كارخانـه       
: با بيان اين خبر به دسـترنج گفـت        
 2اين اعتصاب آرام كـه بـه مـدت          

ساعت به طول انجاميد در اعتراض      
توجهي مـدير عامـل صـنايع         به بي 

ــته  ــه خواس ــزي ب ــانوني فل ــاي ق  ه
ــاه 3كــارگران و عــدم پرداخــت   م

 85حقوق و بخشي از عيدي سـال        
  .بوده است

   
به گزارش دسترنج، اتحاديـه آزاد      *

از زمـان   : كارگران ايران اعالم كرد   
ــارگران   ــصاب ك ــافتن اعت ــان ي پاي

هاي اروميه، شرايط كار      پزخانه  كوره
  .تر شده است اين كارگران سخت

ــزارش روز  ــاس گـ ــر 17براسـ  تيـ
زمـان شكـسته شـدن      دسترنج ، از    

هـاي    پزخانه  اعتصاب كارگران كوره  
اروميه، نـه تنهـا در وضـعيت ايـن          
كارگران تغيير مثبتي حاصل نـشده      

گيـري    است بلكه در نتيجه سـخت     
كارفرمايان و نيـز احـضار برخـي از       
كارگران توسـط عوامـل انتظـامي،       

تر شـده     شرايط كار كارگران سخت   
  .است

مـــــاه گذشـــــته كـــــارگران   
اي اروميـه كـه تعـداد       ه  پزخانه  كوره

آنهـا بــيش از هــزار نفــر اســت، در  
ــراض بــه شــرايط نامناســب     اعت
ــار و   ــاهي محــل ك بهداشــتي و رف

 روز دسـت  20اقامت خود، به مدت    
  .به اعتصاب زدند

   
فـرش  «كارگران اخراجي كارخانه   *

 تيـر در  18سنندج صبح روز    » بافت
ــراج و تعطيلــي     ــراض بــه اخ اعت

سـنندج  كارخانه در مقابل اداره كار      
  .تجمع كردند

اقبــال رضــائي، فعــال كــارگري در 
كردستان در اين بـاره بـه دسـترنج         

كـارگران طــي ايـن تجمــع   : گفـت 
ــار و   ــتار بازگـــشت بـــه كـ خواسـ

  .بازگشايي كارخانه شدند
   
 تير خبرگـزاري    19روز چهارشنبه   *

  فــارس از اهــواز گــزارش داد كــه
ســـازي  كـــارگران شـــركت لولـــه

د خوزستان صـبح امـروز بـا مـسدو        
ــشهر،     كــردن جــاده اهــواز ـ خرم
خواستار دريافت حقوق معوقه خـود      

  .شدند
 صـبخ   9اين اعتصاب كه از ساعت      

 تير آغاز شده بود     19روز چهارشنبه   
با دخالت نيروي انتظـامي اهـواز در     

ــان روز 30 و 10ســاعت  ــه م  دقيق
  .خاتمه يافت

  6بقيه در صفحه 



  6صفحه                  1387 مرداد اول – 277نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهمترين حركتهاي 

اعتراضي كارگران در 

  1387تير ماه 

  
  5بقيه از صفحه 

سـازي خوزسـتان در هفـت         شركت لوله 
كيلومتر جـاده اهـواز ـ خرمـشهر واقـع      

رسـمي     كارگر رسـمي و غيـر      700شده  
  .دارد
   
فرنخ و  «كارگر مجتمع توليدي      780*

قزوين بار ديگر در اعتراض بـه       » مه نخ 
 86 سـال    عدم پرداخت عيدي و پاداش    

 دست از كـار     1387 تير   19خود در روز    
  .كشيدند

يكي از كارگران كارخانه فـرنخ در ايـن         
كارگران براي بار   : باره به دسترنج گفت   

ديگر طـي اعتـصابي دو روزه در محـل        
كارخانه توانـستند هماننـد مـاه گذشـته        
بخشي ديگر از مطالبات حقوقي خود را       

ت مـديري : او افزود . به زور دريافت كنند   
بالفاصله بعد از اين اعتصاب بخـشي از        

  .بدهي خود به كارگران را پرداخت كرد
   
به دنبـال پرداخـت نـشدن مطالبـات         *

كيـان  (كارگران كارخانه الستيك البـرز   
، كارگران ايـن كارخانـه در       )تاير تهران   

 تيـر   22اعتراض به وضع موجود از روز       
  .اعتصاب كردند

م به گزارش دسترنج، آغـاز اعتـصاب آرا    
كارگران الستيك البرز در حـالي اسـت        
كه اوايل ماه گذشته نيز ايـن كـارگران         
در اعتراض به پرداخت مطالبات معوقـه       

  .خود دست به اعتصاب زده بودند
   
 كـارگر  200به گزارش ايلنـا بـيش از        *

ــركت  ــارس «ش ــرش پ ــنندج در » ف س
اعتراض به عدم دريافت چند ماه حقوق       

 تيـر   28و بالتكليفي شغلي از صبح روز       
  .در مقابل كارخانه دست به تجمع زدند

   
ــشنبه   * ــزارش روز يك ــه گ  تيــر 30ب

اتحاديه آزاد كـارگران ايـران، كـارگران        
ــنبه   ــرز از روز ش ــتيك الب ــر 22الس  تي

ــد و  1387 ــصاب زده ان ــه اعت  دســت ب
. همچنان در اعتصاب به سر مـي برنـد        

 كــارگر در كارخانــه 1200نزديــك بــه 
  . هستندالستيك البرز مشغول به كار

بنا بر گزارشهاي دريافتي توسط اتحاديه    
آزاد كارگران ايران، كـارگران السـتيك       
البرز اعـالم كـرده انـد تـا رسـيدن بـه             
خواستهايشان همچنان به اعتصاب خود     
ادامه خواهند داد و چنانچه طي روزهاي 
ــان   ــات آن ــه خواســتها و مطالب ــده ب آين
رسيدگي نشود در مقابل مجلس شوراي      

.  بـه تجمـع خواهنـد زد       اسالمي دسـت  
الزم بــه يــادآوري اســت در دور اول   
اعتــصاب كــارگران الســتيك البــرز در 
اوايل سال، نيروهاي امنيتي و انتظـامي       
ضمن يورش به كارگران الستيك البرز      

و سركوب آنان از رفتن اين كارگران به        
مقابــل مجلــس شــوراي اســالمي نيــز 

  .جلوگيري كرده بودند
ــصاب  ــارگران اعت ــاز يكــي از ك ي، در آغ

چهارمين روز از اعتصاب با يا يـادآوري        
اعتصاب فـروردين مـاه كـارگران ايـن         
كارخانه كه بـا مداخلـه عوامـل نيـروي       
ــدادي از    ــتگيري تعـ ــامي و دسـ انتظـ
كارگران اين كارخانه به پايان رسيد بـه        

هيچ كدام از ما    «:خبرنگار دسترنج گفت  
قصد نداريم شلوغ بازي كنيم امـا فكـر         

الن زمـاني بـه خواسـته       مي كنم مسئو  
هاي امثال ما رسيدگي مـي كننـد كـه          

  .صداي اعتراض بلند شده باشد
   
در ماهي كه گذشت گروهـي از زنـان       *

معلـم حــق التدريـسي در اعتــراض بــه   
شرايط كاري خود و عدم استخدامـشان       
در استانهاي تهـران، قـم و دامغـان در          
مقابل مجلس رزيـم دسـت بـه تجمـع          

ــد ــين . اعتراضــي زدن ــان و همچن معلم
 10فرهنگيان در كرمانشاه روز يكشنبه      

ــشدن   ــه پرداخــت ن تيــر در اعتــراض ب
حقوقشان در مقابل سـازمان آمـوزش و       

  .پرورش تجمع نمودند
   
هفته گذشـته، كـارگران نيـرو رخـش         *

ــه تــالش ــراض ب هــاي  ســنندج در اعت
ــزايش   ــوگيري از اف ــراي جل ــا ب كارفرم

  .دستمزدها، اعتصاب كردند
 تيـر ايلنـا،     31به  به گـزارش روز دوشـن     

جعفر عظـيم زاده، ريـيس اتحاديـه آزاد        
پنجـشنبه گذشـته    : كارگران ايران گفت  

كارخانه نيـرو رخـش سـنندج، صـحنه         
  .اعتصاب كارگران اين كارخانه بود

   

جنبش اعتـصابي كـارگران     

  هفت تپه 
 تير مجموعه   19به گزارش روز دوشنبه     

فعاالن حقـوق بـشر در ايـران يكـي از           
 در هفت تپه بـا اشـاره        فعاالن كارگري 

به داليل شروع اعتصابات اين شـركت       
حدود دو هفته پيش وقتـي مـدير        :گفت

عامل در خواسـت مهلـت دو هفتـه اي          
براي پرداخت مطالبات و خواسته هـاي       
كارگران را بيان كرد، متاسفانه عـده اي    
كه مشخص بود از سوي هيات مـديره        
خط مي گرفتند، سعي در ايجـاد تفرقـه         

ان داشـتند كـه نماينــدگان   بـين كـارگر  
ــستند،   ــا هوشــياري توان كــارگري مــا ب
نخست براي جلوگيري از شـكاف بـين        
ــشان دادن   ــراي ن كــارگران و ســپس ب
ــدت و    ــديران، وح ــه م ــت ب ــسن ني ح
يكپارچگي را بين كارگران حفظ كنند و       
به ناچار ما به صورت موقت به سر كـار         

  . رفتيم
دور جديد اعتـصابات كـارگري شـركت        

ت نيشكر هفت تپـه از روز   كشت و صنع  
  . آغاز شد87 تيرماه 18سه شنبه 

 تير دسترنج، فعـاالن     18به گزارش روز    
ــاره نارضــايتي و   ــاز دوب ــارگري از آغ ك
اعتراض كارگران كارخانه نيشكر هفـت      

به گفته يك كارگري به     . تپه خبر دادند  
دسترنج در حال حاضر كـارگران دسـت     
از كار كشيده، و كاركنان بخـش اداري        

ا نيز بيرون كرده و در محـل كارخانـه          ر
  .تجمع كرده اند
 تير خبرگـزاري كـار      30به گزارش روز    

ايران، وعده پرداخـت حقـوق كـارگران        
كارخانه نيشكر هفت تپه كه بـه امـروز         

  .موكول شده بود، تحقق نيافت
بـه گــزارش ايلنــا، بـه نقــل از يكــي از   
كارگران سابق اين كارخانـه، بـا وجـود         
اعتراضهاي كارگران اين كارخانه كه از      
سال گذشته به دليـل پرداخـت نـشدن         
حقوقهاي عقب افتاده شروع شده بود و       
حتي منجر به تجمع در كارخانه و پـس         
از آن تجمع مقابل فرمانداري شوش كه  

 كارخانه فاصله    كيلومتر با اين   12حدود  
ــاز هــم هــيچ  ــود؛ ب ــه  دارد، شــده ب گون

رسيدگي از سوي مـسئوالن كارخانـه و        
همچنين مـسئوالن فرمانـداري شـوش     

  .صورت نگرفته است
   

نامه دبير كل آي يو اف به 

  كارگران هفت تپه

خــواهران و بــرادران عزيــز در شــركت 
  هفت تپه

آي يو اف فدراسيون جهاني اتحاديه اي     
ــارگران  ــه كـ ــش اســـت كـ را در بخـ

كـشاورزي ، مـواد غـذايي، نظافتچيهـا،     
تنباكو، هتل و رسـتورانها را در سراسـر         

ايـن ياداشـت   . جهان نمايندگي مي كند  
ــضاي   ــدگي از اعـ ــه نماينـ ــن بـ را مـ

 اتحاديـه صـنفي در      373متشكلمان در   
ــت  121 ــا حماي ــسم ت ــي نوي ــشور م  ك

كاملمـــان را از مبـــارزه شـــما بـــراي 
ن، بـراي   دستمزدتان، براي خانواد هايتا   

  .ارزشها و حقوق مدني تان اعالم كنم
كارگران حق دارند كه آزادانه به تشكل       
صنفي خود بپيوندند و براي چانـه زنـي         
در پيمانهاي دستجمعي با كارفرمـا كـه        
حقي است جهاني و در اعالميه جهـاني        
حقوق بشر به رسميت شـناخته شـده و         
وسيله اي است كـه از طريـق آن ايـن           

را در آوردف متــشكل قـوانين را بــه اجــ 
هيچ كارفرمايي، هيچ مـديريتي و    . شوند

دولتي نمـي تواننـد كـارگران را از ايـن          
  . حق محروم كند

كارگران هفـت تپـه بـا ايجـاد تـشكل           
مستقل خود از دولت اهـرم الزم بـراي         
بدست آوردن حق خودشان را به دسـت    

  . آوردند
ــجاعانه   ــت ش ــن حرك ــو اف از اي آي ي

رد تالش شـما،    در مو . استقبال مي كند  
ما هيچ گونه توهمي به عكـس العمـل         
مقامات مملكتي كه هر تشكل مـستقل       

  .را به چالش مي كشند نداريم
مبارزه شما در شرايط ديكتاتوري آسـان     
نخواهد بود ، اما من قول حمايت كامل        
اعضايمان در سراسر جهان را بـه شـما         

  مي دهم 
  در همبستگي با شما 

  ولدران از، دبير كل آي يو اف
 

  

  يادداشت سياسي 
  

  2بقيه از صفحه 
  

هويت و استقالل تشكيل مي شود كـه        
اين سازمان بـا توجـه بـه توانمنـدي و           
قدرت مناسب توانايي دفاع را در مقابـل   
هرگونه تهديد در حوزه سرزميني استان      

  ».دارد
 2 سپاه استاني به اضـافه       29با تشكيل   

ــازماندهي    ــران س ــتان ته ــپاه در اس س
مقابلـه بـا تهديـد اصـلي        جديدي براي   

در ايـن سـازماندهي     . صورت مي گيـرد   
اهللا   سپاه اول به نام سپاه محمـد رسـول        

مسئوليت تهران را به عهده مـي گيـرد         
كه فرمانده آن پاسـدار عبـداهللا عراقـي         

سپاه دوم در استان تهران با نام         است و   
در كـرج مـستقر مـي        سپاه سيدالشهدا   

لي، شود و فرمانده آن پاسدار علـي فـض      
معاون سابق عمليات فرمانده كل سـپاه       

  .پاسداران است
براي پي بردن به علت اين سازماندهي       

ايـن  . به دانـش نظـامي نيـازي نيـست        
ــد    ــا تهدي ــه ب ــراي مقابل ــازماندهي ب س
احتمالي جنگ نمي تواند صورت گرفته      

هيچ نقشه جنگي براي آن كه در       . باشد
اســتانهاي كــشور نيــروي خــارجي وارد 

اشته و نخواهد داشت و در      شود وجود ند  
چشم انـداز قابـل بررسـي هـيچ نقـشه           
جنگي براي اسـتفاده از نيـروي زمينـي         

بنابرين آن تهديـدي    . مطرح نشده است  
كه سپاه بـراي مقابلـه بـا آن بايـد بـه             
صورت جديد سازماندهي شـود، تهديـد       

ــت ــي اس ــه  . داخل ــت را البت ــن واقعي اي
. سركردگان سپاه بارها بيـان كـرده انـد        

 اصلي براي استبداد ديني حـاكم       تهديد
بر ايران، مردم ايران هـستند و عوامـل         

  ميداني اين تهديـد فعـاالن سياسـي و        
حتـي در صـورت     . اجتماعي مي باشـند   
بمبـاران بعـضي از     (بروز احتمالي جنگ    
اين تهديد اصـلي    ) مراكز نظامي و اتمي   

. و عوامـل ميـداني آن تغيـر نمـي كنــد    
ي و  رژيم واليت فقيـه بـه تهديـد اصـل         

دشمن آشتي ناپـذير خـود پـي بـرده و           
ــا ايــن تهديــد خــود را   ــه ب ــراي مقابل ب

براي واليت خامنه   . سازماندهي مي كند  
اي مــانور هــاي ســطحي بــراي ادامــه 
سياســت مماشــات فرصــتي در جهــت  
مقابلــه هرچــه بيــشتر بــا مــردم ايــران 

ــود  ــي ش ــابي م ــي . ارزي ــاالن سياس فع
ــه   ــن شــگرد رذيالن ــد اي اپوزســيون باي

 حاكم بر ايران و كساني كه در مستبدان
تابلوي مشوقان سياست مماشات ثبـت      

        .نام كرده اند را افشا كنند
   
 
  

  

  



  7صفحه          دانشجويي      1387 مرداد اول – 277نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

دنياي مدرن و امروزي سرمايه داري 
ملزومات خود را نيز به همراه آورده 

حركت پرشتاب جهان به سوي . است
ماشيني شدن و شكل گيري شهرهاي 

، توده "ابرشهرها"بزرگ يا به زباني 
عظيمي از انسانها را با گرايشات 

حضور . متفاوت گردهم آورده است
تنگاتنگ مردم در كنار يكديگر و 

گروه هاي بزرگي از آنها در زندگي 
ساختمانهايي كالن، جمعيتهاي جديدي 
را شكل مي دهد كه گاه بدون درك و 
فهم طبقاتي مشخص از يكديگر، منافع 
مشتركي دارند كه بسته به موقعيت 
فرهنگي و اجتماعي و رشد نيروهاي 
توليدي شهرها، آنان را به چاره جويي 

يعني، شكل يابي . وا مي دارد
 بدون هيچ منافع مشترك تشكلهايي

. طبقاتي، رهاورد اين موقعيت است
مستقل از اين، جهان مدرن و صنعتي 
امروزي نماي بيروني خود را در آذين 

اين . كالن شهرها به نمايش مي گذارد
فرم بندي و كالف كردن انسانها كه 
نوعي بي هويت سازي نيز هست، 
حاصل گذر جهان از شيوه توليد فئودالي 

 نابودي فرهنگ كشاورزان و به طبع
يعني، نابودي . وابسته به زمين است

سازمان اجتماعي گذشته و بنا كردن 
نوعي تجمع توده وار انسانها با تاكيد به 
نوعي هويت كه ساخته دست مراكز 

سرمايه . مهندسي افكار عمومي است
داري امروزي كه خود را در كالن 
شهرها با مفاهيمي همچون مدرنيسم و 

نيته معرفي مي كند، چيزي يا مدر
نيست جز ضرورت پي جويي نيازهاي 
انسانهايي كه در فضاهاي تنگ خانه 
هاي كوچك شهرها به زندانياني 
شباهت دارند كه از برخورد و رفتار 

قوانين . زندانبانهاي خود در عذابند
دست و پا گير، ترافيك پرهياهو و هدر 
رفتن اوقات بسياري كه مي توانست 

ي ضروري ديگري شود، صرف كارها
همراه با عصبانيت حاصل از آلودگيهاي 

 از آلودگي صوتي، هوا و انتشار گرنگارن
انواع و اقسام ويروسهاي بيماري زا، 
آرايشي را به پيش چشم مي كشد كه 
به هر چيزي شبيه است جز زندگي 
انساني و با ذات آزاد زيستن انسان در 

محصور بودن در . تضاد است
اي تنگ، كوچه و خيابانها چهارديواريه

تنگتر از آن و شلوغي وسايل حمل و 
.... نقل شهر، اتوبوس، تراموا، مترو و

همه و همه عذابي است كه انسان قرن 
بيست و يكمي با آن دست به گريبان 

  .است
در كنار همه اين هياهوها، جهان به 
اصطالح مدرن سرمايه داري نيازمند 

 نيرويي است كه از حداقل تخصص و
تحصيالت برخوردار باشد تا بتواند به 
عنوان جزيي از ماشينهاي توليد كننده 

بنابراين جمعيت فشرده . به كار بپردازد
شده در ابر شهرهايي كه به بهاي 
نابودي روستاهاي متكي به شيوه توليد 
منسوخ شده شكل گرفته است، سعي 
خواهد كرد در يك رقابت تنگاتنگ از 

 براي عرضه پيش طراحي شده، خود را
در بازار كار به جايي برساند كه از 

يكي از . بيشترين قيمت برخوردار باشد
مباني ارزش گذاري نيروي كار در 
سرمايه داري مدرن قرن بيست و 
يكمي، تحصيالت و تخصص براي 
. خدمت در دستگاه توليد ثروت اوست

متخصصين عرصه هاي متفاوت كه 
ه و يا هاي توليد كنند بنابه نياز كارخانه

برنامه ريزي هاي بلند و كوتاه مدت 
مراكز محاسبات طبقه حاكم پرورش 

اند، بازار كاري را سامان مي دهند  يافته
كه عرضه كنندگان كاال در آن 
محصالن دانشگاه هاي معتبر و پرآوازه 

ارزش . ي همين دم و دستگاه است
گذاري نيز بنا بر نياز و تابع قانون 

ضه و تقاضا هميشگي بازار يعني، عر
چرايي و چگونگي پردازش اين . ست

بخش مجالي ديگر مي طلبد و مبحثي 
  .ديگر

اما حضور پر رنگ نيروي جوان و 

پرانرژي امروز در مراكز تحصيلي 
همچون دبيرستانها، دانشگاه ها و 
هنرستانهاي گوناگون، فضايي را شكل 
مي دهد كه همچون اسپندي بر آتش، 

و لحظه اي دايم در تالش و تقال است 
اين دانشگاه ها و . از پاي نمي ايستد

مراكز آموزش علمي و تخصصي با 
گردهم آوردن جوانان براي آموزش و 
به كارگيري در آينده جامعه، خود را به 
عمد و آگاهانه تبديل كرده اند به جايي 
كه امكان كنترل بر آن بسيار اندك 

زيرا از پيش معلوم است كه . است
ي پرشر و شور و جواناني با سرها
 ه رنگارنگ هر لحظ خواسته ها و آمال

امكان دارد دست به حركتي بزند كه 
. امكان پيش بيني آن بسيار اندك است

منهاي اينكه بسياري اين رفتار 
اعتراضي را خصيصه جواني و نماد 
جوش و خروش سن و سال آنها مي 

نند اما هميشه هم اينگونه نبوده و دا
اين جوانان با دور زدن و عبور از كنار 
دست عوامل كنترل، آنها را در برابر 

  .عمل انجام شده قرار مي دهند
باز با اندك تسامحي در نگرشهاي 
علمي شده و كالسيك براي مطالعه بر 
روي اين بخش از نيروي جوان جوامع 

وه شده امروزي، بايد گفت كه انرژي انب
و متراكم در اين مجامع هميشه مورد 
نظر بسياري از تئوريسينهاي اجتماعي 

 حاكم براي نبه ويژه سياستمدارا
استفاده به عنوان پياده نظام از آنها بوده 
است تا به داليلي كه بر بسياري 
شناخته شده است، راه را براي ادامه 
حيات خود باز كنند، بدون اينكه به 

كرده اند بيانديشند و عاقبت كاري كه 
پيامد رها سازي نيرويي كه به نظر 
بسياري مورد سوو استفاده و تعرض 

  .واقع شده است را در نظر بگيرند
تاريخ جنبشهاي دانشجويي و تالشهاي 
آنان براي رسيدن به خواسته هاي خود، 

باز مي گردد به آغاز شكل گيري مراكز 
. آموزش علمي كه پيشينه اي كهن دارد

ا با نگاهي گذرا به تاريخ معاصر و ام
برآمد قابل ذكر جنبش دانشجويان، مي 

 در 64شود به جنبش دانشجويي سال 
آمريكا كه براي آزادي بيان به پا 

 68خواست و جنبش دانشجويي مه 
به غير از . فرانسه را بسيار پر رنگ ديد

اينها در اكثر كشورهاي اروپايي در دهه 
رت و آوازه ، جنبش دانشجويي از قد60

همزمان در . بااليي برخوردار بوده است

كشورهاي پيراموني و يا جهان سوم آن 
سالها، در آمريكاي التين و آسيا نيز 

 ندانشجويان حرفهاي بسياري بر زبا
سالها در كره جنبش دانشجويي . راندند

بسيار پر قدرت در خيابانها خود را نشان 
مي داد و به ويژه در ايران سالهاي 

ياري جنبش دانشجويي مركز جنب و بس
  .جوش پر سروصداي خاورميانه بود

اما اين جنبش را چگونه مي شود 
تعريف كرد و با توجه به اهداف آنها، 
چرايي شكل گيري و فراز و فرودشان 

  را تئوريزه كرد؟
در مورد جنبشهاي دانشجويي تحقيقات 
بسياري به عمل آمده و حرفهاي 

آنچه كه مي بسياري زده شده است اما 
شود همچون ديگر جنبشهاي اجتماعي 
در اين مورد بيان كرد اينست كه 
جنبشهاي دانشجويي را مي توان 
بخشي از جنبش اجتماعي دانست و آنرا 
كوششهاي جمعي براي پيشبرد منافع 
مشترك، يا تامين هدفي مشترك از 
طريق عمل جمعي خارج از حوزه 

بنابراين هر . نهادهاي رسمي ناميد
ش و عملكردي در راستاي تبديل تال

جنبش دانشجويي به پياده نظام 
بخشهايي از حاكميت با ماهيت اين 
جنبش در تناقض قرار مي گيرد و به 
سرعت تغيير وضعيت داده يا به ضد 
خود تبديل مي شود و يا منفعل مي 

زيرا اين جنبش ماهيت راديكال . گردد
و منتقد خود را هنگامي مي تواند به 

يان كند كه بيرون از حوزه عينه ب
نهادهاي حكومتي به نقد آنها بپردازد و 
براي بيان خواسته هاي خود وارد عمل 

  .شود
اما درك غلط و نادرست بسياري از 
ماهيت اين جنبش باعث مي گيرد تا 
درخواستهاي زيادي و بيجا از آن داشته 

شكل و موقعيت جنبشهاي . باشند
 تنها دانشجويي به گونه اي است كه نه

سازمان يابي حزبي و يا تشكلهاي 
كالسيك سياسي و اجتماعي را ندارد 
بلكه، با توجه به موقعيت سيال آن، 
راديكاليسم غالب بر اين جنبش به 
عنوان ماهيت عام اش مي تواند گوياي 

زيرا هنگامي . حضور و وجودش باشد
يك جريان مي تواند بيان كننده 

ز خواستها مشخص اجتماعي باشد كه ا
نظر طبقاتي موقعيت خود را بتواند 

بنابراين موقعيت طبقاتي . تعريف كند
هر جريان فعال در عرصه هاي 
اجتماعي يا سياسي، بار و توان اجرايي 

هاي مشخص آن  كردن و بيان خواسته
حال با . طبقه را بر خود سوار مي كند

  توجه به اينكه جنبشهاي دانشجويي و 
  8بقيه در صفحه 

  هاي دانشجويي، ماهيت و فراز و فرود آنان جنبش
 هجعفر پوي
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هاي دانشجويي،  جنبش

  ماهيت و فراز و

   فرود آنان
  

  7بقيه از صفحه 
توده عظيم دانشجويان در درون شيوه 
توليد و متن روابط توليدي و اقتصادي 
جامعه قرار ندارند، بنابراين درخواست 
بيان مواضع طبقاتي پايدار و مشخص 

زيرا با توجه به . از آن بي جا مي نمايد
خانواده هاي خاستگاه دانشجويان كه 

متفاوت اقشار شهرنشين مي باشد، نه 
تنها از يكدستي برخوردار نيستند بلكه، 
به دليل همين درهم آميختگي آن 
است كه ماهيت گرايشهاي اجتماعي 
آنها بسته به موقعيت جنبشهاي 

يعني، هرچه . اجتماعي متغير است
جامعه بسته تر و حاكميت به سوي 

ميل تئوكراسي و فشارهاي هژمونيك 
مي كند، اين جنبش بيش از همه 
تبديل به زبان گوياي اجتماع شده و با 
برافروختگي عليه حاكميت و نهادهاي 
كنترل كننده و امنيتي آن وارد عمل 

شناور بودن موقعيت طبقاتي . مي شود
اين جنبش و خواستگاه هاي طبقاتي 
افراد و اعضاي شكل دهنده آن باعث 

لف مي گردد كه در دوره هاي مخت
عملكردهاي متفاوتي از خود بروز دهد 
اما آنچه را مي شود به طور كلي درباره 
ماهيت اين جنبش بيان كرد اين است 

جنبشهاي دانشجويي به طور كلي : كه
بسته به .  دارندهماهيتي آرمان گرايان

موقعيت اجتماعي بروز آن اكثر اين 
. جنبشها ضد سنت و عدالتخواه هستند

نوع زيست دانشجويان چرايي آن نيز به 
زيرا آنهايي كه از زير . برمي گردد

كنترل شديد خانواده رها شده اند و با 
گردهم آمدن در خوابگاه ها و مراكز 
مطالعه جمعي، وقتي بيشتري براي 
تشريك مساعي و رها سازي انرژي 

به دليل . ذخيره شده در خود را دارند
عدم وابستگي آنها به سازمان اجتماعي 

عدم تعهدشان به قراردادهاي خاص و 
دست و پا گير اجتماعي، خويشتن را 

 حس مي ارها از همه آن قيد و بنده
كنند و بيش از همه در آنان ميل به 
. آرمانهايي واال و انساني بروز مي يابد

شورش بي محاباي آنان عليه سنت و 
فريادهاي خودانگيخته در برابر 
قراردادهايي كه با آنها به تناقض مي 

 گوياي وضعيتي هرسند، بيش از هم
است كه اقشار جوان و پر انرژي جامعه 

بنابراين اين قشر . با آن روبرو هستند
بيش از اينكه به عاقبت انديشي و چون 
چرا به متن جريانات مراجعه كند، ميل 
به سوي عمل اجتماعي و بروز اعتراض 

دانسته . خويش به هر شيوه ممكن دارد
گردد به جريانهاي هاي آن نيز باز مي 

روشنفكري غالب اجتماع كه تحت تاثير 
آنها قرار دارد و به گسترش آن جريانات 

اين جريانات روشنفكري با . مي پردازد
 به ماهيت تئوريك خود، بيان و هتوج

چگونگي خويش را در انعكاس حركات 
. دانشجويي مورد مداقه قرار مي دهند

به هر حال جنبش دانشجويي با تمام 
ن عليه آنچه دستگاه هاي تبليغي و توا

سياسي طبقه حاكم به طور 
سيستماتيك بيان مي كند، به پا مي 
خيزد و به سمبل مقاومت در برابر 
فشارهاي بي حد و حصر آنان تبديل 

  .مي گردد
جنبش دانشجويي و بالطبع خواسته 
هاي مقطعي آن تابع شرايط و موقعيت 

بنابراين . سياسي و اجتماعي روز است
رخواست پايدار ماندن در بيان خواسته د

. اي مشخص از آن به كلي بي جاست
زيرا ماهيت سيال اين جنبش دليلي 
براي پايدار ماندن در يك موضع را 
ندارد و به سرعت تغيير وضعيت داده و 

  .با جريانات روز همصدا مي شود
براي توضيح بهتر اين موضوع مي شود 

فراد اينگونه گفت كه هر ساله تعدادي ا
جديد به اين جمع اضافه مي شود و 
همزمان تعدادي با پايان يافتن 

 از اين جمع خارج مي نتحصيالت شا
فارغ التحصيالن، تجربيات . شوند

اندوخته خود را به داخل اجتماع مي 
برند و با جذب بازار كار شدن مي روند 

هاي خويش را با محك عمل  تا دانسته
دون هيچ اما تازه واردين ب. بيازمايند

 متجربه اي وارد اين امواج پر تالط
شده و بخشي از جاهاي خالي آنرا 

هرچند تعدادي از آنها . اشغال مي كنند
با كناره گيري سعي مي كنند تا خود را 
به فضاي مسلط به قول خودشان 

 نكنند اما پر بديهي است كه "آلوده"
آنان خود را تنها حس مي كنند و سعي 

كل دادن جرياناتي خواهند كرد تا با ش
با شكل و ماهيتي ديگر خود را مشغول 
كنند و به قول معروف از قافله عقب 

به زبان ديگر، آنان نيز بخش . نمانند
ديگري از جنبش را سامان مي دهند 
كه مصلحت طلبي و عافيت جويي را 
تحت لواي عناويني دهن پركن توجيه 

اما آنچه اكثريت اين قشر . مي كند
 نام مي كند، بازگشت جوان و جوياي

داده مي شود به جامعه اي كه آكنده از 
تناقض و رفتارهاي ناهنجار است كه 
اين جنبش به بزرگ نمايي آن مي 

  .پردازد
پر برآمد ترين جنبشهاي دانشجويي در 

 به وقوع 60اروپا در سالهاي دهه 
هرچند از دل اين اتفاقات در . پيوست

سطح جامعه، قوانين و دستاوردهاي 
سياري ديده مي شود اما حاكميت ب

سرمايه با وضعيتي جديد و اتفاقي كه 
آنها . شكلي تازه به خود داده، روبرو شد

سعي كردند تا با كاناليزه كردن اين 
جنبش از آنها چيزي بسازند تا حداقل 
. خطر را براي خودشان داشته باشد

يعني، حاصل جنبش پرشور دانشجويان 
 احزاب سبزي  اروپا60و جوانان در دهه 

هستند كه اين روزها بيشتر رنگ و 
  نشان زرد دارند تا سبز؛ اما چرا سبز؟

زيرا بهترين راهي كه بشود جنبش پر 
شر و شوري كه تحت تاثير كمونيستها 
در اروپا شكل گرفته بود را بي خطر 
كرد، اين بود كه آنها را به سوي 
موضوعات بي خطري همچون حفاظت 

آرمانخواهي . داز محيط زيست سوق دا
جنبش دانشجويان و جوانان را از مسير 
خود منحرف مي كنند و به سويي مي 

كه در عمل چيزي بجز اتالف كشند 
دفاع از محيط زيست و . وقت نباشد

تالش انسانهايي كه سعي دارند تا 
نگاهي انساني به جهاني كه به شدت 
توسط سرمايه داران غارت مي شود 
يك موضوع است و كاناليزه كردن 
جنبشي عدالتخواه و راديكال را كه 
سرشار از آرمانهاي انساني است را در 

. منزوي كردن بحثي ديگردامچاله آن 
يعني كار را به جايي رساندند كه 
خواستهاي آن جنبش در حداكثر خود 
دفاع از حقوق سگ و گربه و يا كوسه و 

.  خالصه مي شودهاماهيان و آبزي
نهايت اعتراض آنها نيز جمع كردن 
امضا براي جلوگيري از تخريب جنگلها 

حاال چه كسي به . و مراتع است
ش مي دهد و يا چقدر حرفهاي آنان گو

مهم . تاثير گذارند هم مهم نيست
اينست كه آنها مدافع محيط زيست 
هستند و از دل جنبشي كه خيابانهاي 
پاريس را زير پاي پليسها و ژاندارمهاي 
سركوبگر داغ كرده بود و حاضر به ذره 
اي عقب نشيني هم نبودند، كساني 
بيرون خزيدند كه دفاع از سمور آبي 

ه دفاع از انسانهايي كه زير بار جاوه را ب
ستم سرمايه داران كمر خم كرده اند 

ديگر خواسته هاي مه . ترجيح مي دهند
 و آوازه آنچه در پاريس و ديگر 68

شهرهاي فرانسوي گذشت، دستمايه 
حرافي و پرگوييهاي بسياري طي اين 

اما هر چه هست را . سالها شده است
مي شود اينگونه بيان كرد كه جنبش 

اين . انشجويي و جوانان مقطعي استد
جنبش بنا به موقعيت خاص مقطع 
زماني خود، تبديل به زبان اعتراض 
مردم مي گردد و پس از بيان 
خواستهاي آنان به راديكالترين شكل 
ممكن، به سرعت همچون امواج 
خروشان توفاني سهمگين فروكش مي 

تا برآمدي تازه و خشم و خروشي . كند
تظار ماند و شاهد فراز و ديگر بايد در ان

آنچه از جنبش آنها . فرود دوباره آن بود
باقي مي ماند رد و اثر خشم و خروشي 
است كه تا مرز اسطوره پيش مي رود و 
نقل زبان نقاالني است كه خود را در 
لباس جواناني مي بينند كه بدون پرواي 
هيچ چيز و هيچكس، سراسيمه به 

آنچه در خيابانها سرازير مي شوند و هر
سر راه خود مي يابند را با امواج خود 

  .مي برند
در ميهن ما جنبش دانشجويي همپاي 

هاي خود در ديگر كشورها، رشد  مشابه
همپاي آنان برآمد داشته . كرده است

است و همچون آنان پس از يك دوره 
همپاي . درخشندگي فرونشسته است

 در ايران نيز جنبش 60اروپا در سالهاي 

 بسيار درخشنده عمل كرده دانشجويي
 يك دوره 32پس از كودتاي . است

فرود را تجربه مي كند و در سالهاي 
 همه راه هاي ممكن را تجربه 40دهه 

كرده و با تجديد نظر كلي به توليد 
انديشه مي پردازد و بار ديگر پر خروش 

اكثر جريانات سياسي . به پا مي خيزد
تالش دارند تا از اين سفره گسترده 

اما ماهيت . داكثر بهره را ببرندح
آرمانخواه اين جنبش كه بر ديگر وجوه 
آن مي چربد، خاستگاه جريانهاي 
سياسي و چپ نويني مي شود كه بيش 
از همه سازمان چريكهاي فدايي خلق 

توجه ويژه به . ايران از آن بهره مي برد
سازمان مجاهدين خلق و عضو گيري 

ي آنها از بين دانشجويان نيز گويا
آرمانخواهي مجاهدين خلق و توجه 

به زبان . ويژه دانشجويان به آن است
ديگر، بازنگري در ديدگاه هاي موجود، 
جنبش دانشجويي را به اين نتيجه مي 
رساند كه بدون تجديد نظر در ديدگاه 
هاي تاكنوني و عبور از آنان امكان باز 

و بر . كردن راه به جلو وجود ندارد
ديدي را به همين اساس انديشه ج

محك آزمايش مي گذارد و تبديل به 
توليد كننده تفكر نويني در عمل براي 

كاري كه . شكستن سد اختناق مي شود
سازمانهاي سنتي موجود و يا مماشات 
گر امكان اجرايي كردن آنرا به هيچ 

منهاي آن، خصلت . وجه ندارند
راديكاليسم نهفته در بطن جريانات 

هاي چريكي را دانشجويي، جاذبه سازمان
عملگرا بودن . براي آنها بيشتر مي كند

جنبش دانشجويي و بي محابا بسوي 
حادثه رفتن نيز توجيه كننده اقبال 

در . جريانات سياسي ويژه آن سالهاست
نهايت بدنه جنبش جوان و عدالتخواه 
مردم ايران از اقشار دانشجو بر مي 
خيزد كه به دليل اصالحات تحميلي 

م پهلوي امكان حضور آمريكا به رژي
فرزندان آنان در ميدان دانش اندوزي 

بديهي است كه . فراهم شده است
مقابله با كنترل دستوري و فشارها و 
تحكمهاي نهادهاي امنيتي كنترل 
كننده حكومتي، تبديل به وظيفه جنبش 
دانشجويي مي شود و چون به دليل 
سركوب هار و گسترده امكان بروز 

 سطح جامعه هيچگونه اعتراضي در
وجود ندارد، بنابراين جنبش دانشجويي 
اين وظيفه را نيز به عهده مي گيرد و 
. تبديل به موتور محركه آن مي شود

درنهايت سرجمع همه اين اتفاقات 
بدانجا مي رسد كه دانشگاه تبديل به 
نماد ايستادگي و استواري در مقابل 

دانشجو بودن خود . سركوب مي گردد
عيت خاصي در اجتماع از اعتبار و موق

صداي معترض . برخوردار مي شود
مردم به طور اتوماتيك توسط آنان 
بركشيده مي شود، قدر مي بيند و بر 

بيهوده نيست كه پس . صدر مي نشيند
بقيه در از بيش از سي سال هنوز رژيم 
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  واقعيت يا تبليغات؟

 
  ليال جديدي

رژيم جمهوري اسالمي كه پيشتر طرح 
احتمال جنگ از سوي غرب به ويژه آمريكا 

 "جنگ رواني" و "تبليغات"و اسراييل را 
توصيف مي كرد، اكنون براي مقابله به 
مثل، خود همان شيوه را پيشه كرده است، 
با اين تفاوت كه اين امر براي رژيم هم 

سياست . ي و هم خارجي داردمصرف داخل
مزبور در حالي پيش مي رود كه فضاي 
مانور براي جمهوري اسالمي بيش از پيش 

  .تنگ شده است
علي الريجاني، رييس مجلس ارتجاع 

 و يا "چماق"بسته ي پيشنهادي غرب را 
او ادعا مي كند كه ايران .  خواند"سراب"

آمادگي كامل براي مقابله با هر اقدام غرب 
اين اولين بار نيست ": رد و مي افزايدرا دا

   ".كه در برابر چنين تبليغاتي قرار گرفته ايم
سرلشگر محمدعلي جعفري، در همين حال 

 "جدي"فرمانده كل سپاه پاسداران، بر 
گرفتن حمله نظامي آمريكا در آستانه 
انتخابات رياست جمهوري اين كشور تاكيد 

كه به همين صورت ادعا مي  او . مي كند
كند جمهوري اسالمي آمادگي كامل براي 
رويارويي با دشمن را دارد، در جمع سپاه 

شان و منزلت اجتماعي بدنه "پاسداران به 
 اشاره كرده و دغدغه "سپاه پاسداران

اين . معيشتي اين بدنه را مضر مي خواند
سيستم "در حاليست كه به گفته خود او 

نظامي جمهوري اسالمي همان نظام 
 پس از ". قبل از انقالب استطراحي شده

 سال امروز به فكر چرب كردن سبيل 30
 افتادن، نشان زيادي از داشتن "بدنه"
ضمن اينكه او بر .  ندارد"آمادگي كامل"
 كه همان "توانمنديهاي خارج از كشور"

تكيه بر تروريسم و درگير كردن نيروهاي 
خود در عراق و لبنان است نيز دل بسته 

  .است
آنكه در يك مانور تبليغاتي جالب توجه 

فرمانده كميته  ديگر مير فصيل باقرزاده،
نيروهاي  جستجوي مفقودين ستاد كل

 هزار قبر در مرزهاي 320مسلح، از حفر 
  . ياد مي كند"دفن متجاوزين"كشور براي 

پذيرش واقعيتهاي دردناك براي رژيم 
هزينه ساز است و به همين دليل نيز هر 

 خطرناك ايفا مي نقشي كه در اين بازي
كند، تا كنون نشاني از تالش براي 
جلوگيري از تنش و كم كردن خطر جنگ 
نداشته و بالعكس در خدمت دامن زدن 

بي جهت نيست كه . بدان قرار گرفته است
بهزاد مرادي، استاندار همدان نياز رژيم به 
داشتن بمب اتم را اينگونه تشريح كرده 

 غربيها اگر غني سازي نمي كرديم،": است
  ".چادر را نيز از سر زنان ما مي كشيدند
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  8بقيه از صفحه 
جمهوري اسالمي سعي مي كند تا 
نماز جمعه را در دانشگاه برگذار كند و 
از حيثيت آن براي تحميق توده ها 

اين موضوع بر مي . سوو استفاده كند
  گردد 

ي در به حيثيت جنبش دانشجوي
سالهاي دهه چهل و پنجاه و ارج و 
اعتبار آنها در بين توده هاي محروم 
مردم كه زبان گويا و حق طلب خود را 

  .در دانشجويان مي ديدند
به هرحال ارج و اعتبار جنبش 
دانشجويي در كشور ما نيز حاصل 
صداقت و درستكاري كساني است كه 
در لباس دانشجو آرمانگرايي را 

 قرار دادند و بي سرلوحه عمل خود
جانفشاني . محابا بر قلب حادثه زدند

آنان و از خود گذشتگي شان چنان 
اسطوره هايي در نظر مردم ساخت كه 
سالها دانشجو مترادف بود با چيزي در 

  .حد قديس
اگر گفتم كه جنبش دانشجويي تحت 
تاثير جريانات روشنفكري جامعه قرار 
دارد و دامنه اجتماعي آنرا گسترش 

دهد اين را نيز بگويم كه اين مي 
جنبش خود به محلي براي توليد 
انديشه و يا گسترش مباحثات آن 
تبديل مي شود و وارسي يك نظريه و 
جون چرا كردن آن بيشتر به عهده 
دانشجويان و جويندگان و كنكاش 

هم . كنندگان در عرصه علوم است
اينان محك زنندگان عملي اين 

باز خورد آن تئوريها و برآوردكنندگان 
بنابراين همزمان . در عمل هستند

نيازمند توليد فكر و انديشه براي عمل 
خود نيز هستند كه در كنار و يا موازي 
با جريانات روشنفكري جامعه حركت 

  .مي كند
به محاق رفتن جنبش دانشجويي در 

 و فرو 60ايران در سالهاي دهه 
نشستن آن به عوامل گوناگوني وابسته 

ز آنان سعي و تالش وافر يكي ا. است
حكومت براي قطع ارتباط آنان با 

تعطيلي . جريانات روشنفكري است
دانشگاه ها با انقالب فرهنگي و 
بازگشايي آن پس از يك دوره فترت 
تحت كنترل و فشار فزاينده نهادهاي 
امنيتي و سركوبگر باعث شد تا مدتها 
. دانشگاه در يك سردرگمي بسر برد

 يكي از سردستگان عبدالكريم سروش،
انقالب فرهنگي و نابود سازي 
جريانات روشنفكري، همراه با 
دارودسته تحكيم وحدت حوزه و 
دانشگاه كه اكنون خود را پرچمدار 
جريانات روشنفكري نوين و اصالح 
گر حكومت معرفي مي كنند، چيزي 
نيستند جز چماق كشاني كه لباس 
عوض كرده اند تا با راه اندازي 

شبه روشنفكري تسلط خود جريانات 
زيرا آنان مي . بر دانشگاه را ادامه دهند

دانند كه دانشجويان دانشگاه ها و 
مراكز كسب دانش باالخره راه خود را 
باز خواهند كرد و از درون اين امواج 
خروشان راهي به بيرون خواهند 

شبه روشنفكري جديد در گام . جست
اول سروش را وا مي نهد، نه به دليل 

نكه مخالف ولي فقيه است بلكه، اي
قادر به توليد فكر و انديشه اي نيست 
كه در خدمت به حاكميت جور و ظلم 

بروز . تسلط بر دانشگاه را تضمين كند
هاي انتقادي در البالي  انديشه
 و برق قهاي گوناگون و پر زر نظريه

سروش، بيش از همه زنگ خطر را 
براي حكومت به صدا در مي آورد تا 
جامعه مدني قالبي استوار بر اسالم 

انديشه . حكومتي آخوندهاي فاسد
سروش بيش از اينكه به كمك 
حكومت بيايد تبديل به دستمايه اي 
مي شود در نقد قدرت مطلقه ولي 
فقيه، چيزي كه سروش هرگز خواهان 

باالخره ادامه راه به . آن نبوده و نيست
چماق كشان تحكيم وحدت حوزه و 

بايگاني . ده مي شوددانشگاه سپر
كردن چماقها و مزين شدن به دفتر و 
دستك روزنامه و مجله براي توليد 
انديشه اي شبه روشنفكري چنان 
آبكي از كار درآمد كه صداي 
. سرجنبانان خودشان را نيز درآورد

يعني بيش از همه عباس عبدي و 
معترض به شيوه خاتمي ... حجاريان و

ه و بيهوده و فشل بودن اينگون
جنبش . عملگرايي هستند

اي كه تبديل به پياده نظام   دانشجويي
حكومت واليي شده است، خيلي زود 
از كنترل خارج مي شود و درنهايت 

 تير شكل مي يابد كه به عنوان 18
پايان بازي شبه روشنفكر سازي 

طبرزدي معترف به امام . حكومت است
بودن خامنه اي تبديل به زنداني همه 

ي شود، عباس عبدي سر اين سالها م
از زندان در مي آورد و پس از واكسينه 
شدن رها مي شود، آيت اهللا اصالح 
طلب، موسوي خوييني ها حتا جرات 
نُُطق كشيدن هم ندارد، اكبر گنجي و 

سر از مملكت ... محسن سازگارا و
به يك ... شيطان بزرگ در مي آورند و

كالم ثابت مي شود كه جنبش 
 رژيم جمهوري دانشجويي نه براي

اسالمي و نه براي هيچ رژيم ديگري 
. قابل كنترل و دست آموز شدن نيست

هرچند رژيم فكر مي كرد با زدن و 
زنداني كردن و اعدام مي تواند اين 
. موج خروشان را براي مدتي خفه كند

اما هرچه بيشتر مي گذرد بهتر نشان 
داده مي شود كه اين جنبش براي 

مده تالش و عبور از موقعيت پيش آ
 موجي از نسر برآورد. تقال مي كند

دانشجويان كه خود را چپ گرا و 
عدالتخواه مي نامند، نشان مي دهد 
كه كانون انديشه سازي و تفكر سازي 
. همچنان در جوش و خروش است

هرچند كساني سعي مي كنند تا خود 

را طاليه دار عرصه فعاليت دانشجويي 
 بيش از جا بزنند اما واقعيت اينست كه

اينكه جنبش دانشجويي وامدار اين يا 
آن جريان چپ و عدالتخواه باشد، 
بيشتر مديون انديشه ورزان و فعل و 

به عنوان . انفعاالت داخلي خود است
مثال صادق زيبا كالم در تحليل نهايي 

جنبش ": به اين نتيجه مي رسد كه
دانشجويي كنوني نه مي داند چه مي 

 كجا مي خواهد و نه مي داند به
 و يا اينكه او اين جنبش ".خواهد برود

 معرفي مي كند و "فاقد هويت"را 
تخريب ارزشها و باورها "علت آنرا نيز 

 يعني "توسط نسل گذشته
و جالب . همپالكيهاي خودش مي داند

آنست كه او اين تخريب گري را 
يعني، . ناخواسته قلمداد مي كند

 را 60كساني كه انقالب فرهنگي دهه 
جام دادند و كمر به قلع و قمع ان

جنبش دانشجويي بستند، نادانسته به 
از . تخريب ارزشها و باورها پرداختند

اين بهتر نمي شود خود را به نفهمي 
زد زيرا در وهله اول گريبان خود و 

او . رفقاي ديرينش گير مي كند
همچنين همكاري بخشي از 
دانشجويان چپ و برابري طلب با 

ي را تناقض بزرگ انجمنهاي اسالم
اين جريان مي داند و به همين دليل 
آنها را ناتوان از توليد انديشه و فكر 

حال با جمعبندي آنچه در . مي نامد
اين سالها جنبش دانشجويي در كل و 
جريانات چپ و برابري طلب به طور 
خاص انجام داده اند، مي شود اينگونه 
گفت كه امثال زيبا كالم در عمل 

 اند و ناتوان از جريان شكست خورده
سازي در دانشگاه ها سعي بر بي 

اين نيز بر . هويت ناميدن آنها دارند
مي گردد به اينكه يا او از درك شرايط 
جديد ناتوان است و يا به عمد و 

  .آگاهانه سعي در گمراه سازي مي كند
 تبه هرحال جنبش دانشجويي در كلي

خود به علت موقعيت خاص سازندگان 
ال بودن اش، نه تنها راكد آن و سي

. نيست بلكه، فرزند زمانه خود است
اين جنبش عدالت خواه، ضد سنت و 

عدم درك ويژگيهاي اين . آرمانگراست
جنبش به درخواستهاي بيهوده و يا 
تبديل كردن آن به پادويي براي 

هويت . جرياني خاص ختم مي شود
جريانات دانشجويي نه به القاب الصاق 

لكه، به ماهيت موجود شده به آنان ب
در بطن آن برمي گردد كه سرشار از 
صداقت، راديكاليسم و ميل به 

اينكه آيا جريانات . عملگرايي است
روشنفكري مي توانند خود را در آيينه 
جنبش دانشجويي باز تابانند بر مي 
گردد به ناب بودن انديشه اين 
جريانات و درجه خلوص آنان، زيرا 

 مكاره نيست جنبش دانشجويي بازار
كه بشود هر كاالهاي بنجلي را در آن 

  .آب كرد
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بحران در جمهوري چك و نقش 

  احزاب و اتحاديه ها
از همان نخستين سالهاي فروپاشي 
بلوك شرق، موجي از خصوصي سازي 

در آن . در كشور چكسلواكي آغاز گشت
وكالف "هنگام رييس دولت وقت، 

خصوصي "، سياستي به نام "كالوس
.  را به صحنه آورد"سازي كوپني

حاصل اين سياست، فروش نهادهاي 
لتي به سرمايه گزاران خارجي با دو

خصوصي سازي . بهاي بسيار نازل بود
يكشبه، ثروت اجتماعي اين كشور را به 

با باز شدن درهاي بازار آزاد . باد داد
، جمهوري چك )9019 -1989(

درگير بحرانهاي فزاينده و حادي در 
  . صحنه سياسي و اجتماعي خود شد

 سال اخير تمامي 18با اين حال، در  
ولتهاي وقت از محافظه كار گرفته تا د

دمكرات، از سياستهايي كه منافع 
ثروتمندان را تامين مي كند، دفاع كرده 
اند، خواسته هاي بروكسل را تامين و 
شرطهاي اتحاديه اروپا را گردن گذاشته 

  . اند
به تازگي، دولت ائتالفي اين كشور 
تصميم به اجراي رفورمهايي گرفت كه 

دستاوردهاي همگي تهاجم به 
اين . زحمتكشان اين كشور است

اقدامات عمق بيشتري به بحرانهاي 
موجود كه شامل تضادهاي دروني 
حكومت ائتالفي چك نيز مي شود، 

به طوريكه در اواخر ماه . داده است
 هزار نفر در يك 800ژوئن سال جاري، 

اعتصاب عمومي و بزرگ عليه 
سياستهاي ناعادالنه دولت دست به 

  . زدنداعتراض 
ميرك توپوالنك، نخست وزير 
جمهوري چك و حزب دست راستي و 

حزب شهروندان "محافظه كار او به نام 
)ODS (" در ائتالف با حزب سبزها و 

) KDU-CSL( دمكرات مسيحيها 
قوانين تازه اي را در زمينه بهداشت و 
درمان، بازنشستگي و ديگر سياستهاي 
اجتماعي و مالي مطرح كرده اند كه 

اثيرات منفي آن دامنگير اليه هاي ت
از جمله . وسيعي از جامعه خواهد شد

اين اقدامات، حذف سيستم درماني 
گذشته است كه به صورت رايگان در 

 و "توپوالنك". اختيار مردم قرار داشت

وزير بهداشت در ادامه كار به خصوصي 
سازي شركتهاي بيمه و شناور كردن 

چه كه آن در بازار بورس دست زدند؛ آن
تنها موجبات خشنودي طبقات فرادست 

افزايش سن دريافت . را مهيا مي كرد
 63 سال به 60حقوق بازنشستگي از 

 درصد 54سالگي و كاهش حقوق از 
 درصد از ديگر اقدامات در 40درآمد به 

همزمان و با وجود اين، . دست است
قيمت اجناس نيز رشد تصاعدي داشته 

باال . ست درصد رسيده ا40 به 20و از 
رفتن بهاي مصرف برق و سوخت، 
بسياري از خانواده ها را با سختيهاي 

بهاي . طاقت فرسايي روبرو كرده است
مسكن در شهرها و بويژه در پراگ و 
كارلزباد آنچنان باال رفته است كه با 
. سطح كشورهاي غربي برابري مي كند

اين همه در حالي است كه شمار 
ه، به طوريكه ميليونرها در حال رشد بود

 1660 با افزوده شدن 2007در سال 
 هزار نفر 15ميليونر جديد، اين تعداد به 

  .رسيده است

به لحاظ سياسي دو جبهه بندي در اين 
نخست جبهه . كشور شكل گرفته است

محافظه كاران، دمكرات مسيحيان و 
سبزها است كه در يك ائتالف توانستند 
حكومت را به دست بگيرند و ديگري 

وسيال دمكراتها و حزب كمونيست س
)KSCM (اين جبهه اگر چه . است

نقش اپوزوسيون را در اين كشور بازي 

مي كند اما در حقيقت با رژيم حاكم 
در واقع، دولت تنها با . كنار آمده است

همكاري سوسيال دمكراتها كه در 
بيرون نقش اپوزوسيون را بازي مي 
كنند و در نهان به حمايت دولت بر مي 

  . آيند، توانسته است در قدرت باقي بماند
اما در برابر چنين توطئه هاي سياسي 
ضد اجتماعي و ارتجاعي، مردم 
خشمگين اراده كرده اند كه دست به 

طبق يك همه پرسي، . مقاومت بزنند
چنانچه انتخاباتي انجام شود، بخش 
محافظه كار دولت بدون شك بازنده 

ر خواهد بود و دو حزب كوچك ديگر د
ائتالف نيز راي كافي براي ورود به 

در نتيجه اين . پارلمان نخواهند آورد
عدم محبوبيت، تضادهاي دروني در 
ميان احزاب ائتالفي در حكومت و در 
كل ساختار سياسي اين كشور به وجود 

  . آمده است
، سبزها 2006جالب توجه آنكه در سال 

با طفره روي از روشن كردن سياستها و 
 درصد راي به 6 توانستند مواضع خود

دست آوردند اما مدت زيادي از ورود 
آنها به پارلمان نگذشته بود كه 
سياستهاي خود را با محافظه كاران 

همين حزب از طرفداران . دهمسو كردن
پر و پا قرص حذف مددهاي اجتماعي 

در اين هنگام بود كه در حزب . شد
. سبزها نيز تضاد و اختالف اوج گرفت

دو وزير از حزب سبزها در نزاع با رهبر 
  .حزب تهديد به استعفا كردند

اختالفات درون ائتالف تنها شامل 
در زمينه . مسايل داخلي نمي باشد

خارجي بحث تصميم گيري سياستهاي 

دولت در استقرار سپر ضد موشكي 
آمريكا در اين كشور نيز باال گرفته 

 80اين در حالي است كه بيش از . است
درصد مردم با اين اقدام مخالف هستند، 

كارل "تا جايي كه وزير خارجه، 
تهديد ) از حزب سبزها ("شوارزنبرگ

كرد در صورتي كه اين اقدام صورت 
  .* عفا خواهد كردنگيرد، است

سوال مطرح اين است كه چنين احزاب 
عقب مانده و ضد مردمي چگونه مي 
توانند بر خالف خواست اكثريت مردم 

  عمل كرده و در قدرت باقي بمانند؟
پاسخ را بايد در نقشي كه اتحاديه هاي 
كارگري و حزب كمونيست در صحنه 
سياسي كشور به عنوان اپوزوسيون 

براي نمونه اگر . بازي مي كنند يافت
چه دو اتحاديه بزرگ كارگري 

)CMKOS (  و)ASO(  در اين كشور اعالم
اعتراض و اعتصاب عمومي مي كنند 
اما با مهار كردن اين اعتراضات در واقع 
به ابزاري در دست بازار و طبقه ممتاز 

 "سرعت"آنها تنها به . تبديل شده اند
رفورمهاي دولت ائتالفي چك اعتراض 

 تاكيد مي كنند چنانچه اين دارند و
اقدامات به صورت تدريجي انجام شود، 

آنها اعضاي . مخالفتي نخواهند داشت
خود را به اعتراضاتي كامال محدود وادار 
مي كنند و به همين دليل به حيثيت 

  .خود لطمه وارد كرده اند
  

از همين روست كه طي سالهاي 
گذشته، اتحاديه هاي مذكور به تدريج 

در اوايل . مردم منزوي شده انددر ميان 
 درصد نيروي كار 90 بيش از 90دهه 

اين رقم در حال . سازمان يافته بودند
  .  درصد رسيده است30حاضر به 

 با ظهور "CMKOS"، 90در اوايل دهه 
 تشكيل شد "جنبش دمكراسي طلبانه"

و در همان هنگام به طور علني 
فراخوان رفورم سريع براي بازار آزاد 

اما اين روشن بود كه چنين . داد
رفورمهايي براي صدها هزار كارگر 

اين اتحاديه . فاجعه بار خواهد بود
همچنين با حمايت از تقسيم 
چكسلواكي به دو بخش، احساسات ضد 
ملي را رشد داد كه حاصلي جز تضعيف 

 از "CMKOS". طبقه كارگر نداشت
دولت و سرمايه داران و سرمايه گذاران 

ن خواستهاي اتحاديه و برآورده كرد
اروپا براي ورود به آن كه شامل كاهش 
دستمزد و مددهاي اجتماعي و 

  .خصوصي سازي مي شد حمايت كرد
اتحاديه هاي نامبرده بعدها اقرار كردند 
كه هدف آنها از سازماندهي تظاهرات و 

صلح "اعتصابات، بيشتر ايجاد 
 بوده و نه حل مشكالت "اجتماعي
ستند نشان دهند آنها مي خوا. كارگري

كه متحدند و به عنوان يك تهديد 
صلح "بهانه تالش براي . وجود دارند

 پيوسته هدف حزب "اجتماعي
  . كمونيست اين كشور نيز بوده است

حزب كمونيست كه هنوز برخي از 
كادرهاي دوران استالين را شامل مي 
شود، از تضادهاي درون حكومت و 

ت جامعه سود جسته و خود را حافظ ثبا
در واقع تمامي . به حساب مي آورد

كساني كه در دوران استالين نقشي 
داشتند، ترجيح مي دهند گذشته خود را 
دفن كرده و به جامه ي مدافعان و 

  مروجان بازار آزاد و سرمايه داري 
  11بقيه در صفحه 

  

 جهان در آيينه مرور
  

  ليال جديدي
   

  :در اين شماره مي خوانيد
  بحران در جمهوري چك و نقش احزاب و اتحاديه ها

  آمريكا از كلمبيا چه مي خواهد؟
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  جهان در آيينه مرور 
  

  10بقيه از  صفحه 
حزب كمونيست و سوسيال . درآيند

دمكراتها نقش ويژه اي در تسليم اموال 
  . جامعه به سرمايه گذاران غرب ايفا كردند

اين رويه در بلغارستان، لهستان، 
مجارستان و روماني نيز به همين صورت 

در اين كشورها . پيش گرفته شده است
 كه "برادر"كمونيست نيز اعضاي حزب 

در رهبري نيز قرار داشتند، بي پروا جانب 
سرمايه داران را گرفته و خود نيز به 
اموالي دست يافتند كه از ثروت ملي 

از همين رو مي توان . پرداخت مي شد
اطمينان داشت كه چنانچه مسووليتهاي 
دولتي به اين دسته احزاب كمونيست 

ها و محول شود، بي ترديد آنها نيز روش
سياستهاي دولتهاي كنوني را پيش 

  .خواهند گرفت
جالب توجه است كه اگر چه حزب 
كمونيست چك بر گرايش خود به سيستم 
بازار آزاد تاكيد دارد، با اين حال از جانب 
طبقه حاكمه طرد شده و تحت فشار قرار 

حكومت حتي حاضر نيست . مي گيرد
  .مخالفتهاي لفظي اين حزب را تحمل كند

 دولت اقدام به غير قانوني 2006ل در سا
. شمردن فدراسيون جوانان كمونيست كرد

اين فدراسيون در يك فراخوان خواستار 
 "محو مالكيت خصوصي بر ابزار كار"

دولت به سرعت اين فدراسيون . شده بود
اين اقدام بيشتر . را غير قانوني اعالم كرد

نگاه به حزب كمونيست داشت كه در 
ظ تعداد در ميان احزاب حال حاضر به لحا

چك مقام سوم را دارد و بدين جهت 
با اين حال . داراي نفوذ زيادي است

واكنش دولت نه تهديد حزب كمونيست 
بلكه، بيشتر متوجه طبقه كارگر و 

هدف، نمايش . زحمتكش اين كشور است
  .عدم تحمل صداي اپوزوسيون است

در حال حاضر حزب كمونيست تالش مي 
 و اعتراضهاي گسترده كند كه تظاهرات

  .كنوني را حول محور خود كاناليزه كند
اين همه در حالي است كه به يمن 
اعتراضهاي مردمي، احزاب حكومتي خود 
در چنان بحراني قرار گرفته اند كه براي 
جلوگيري از فروپاشي تنها راهشان 
انصراف از اجراي رفورمهاي در دست 

نزله هر گونه اجتناب از اين امر به م. است
ريسكي براي دولت خواهد بود كه 

پراگ . روزهاي حساسي را در پيش دارد
، رياست )2009( در نيمه اول سال آينده 

نوبتي اتحاديه اروپا را در دست خواهد 
 انتخابات پيش رو 2010گرفت و در سال 

  .خواهد بود
تالشها عليه دولت ائتالفي پراگ بي 

 ها نتيجه خواهد ماند اگر در اتكا به وعده
و شعارهاي گمراه كننده حزب كمونيست 

تنها جنبشي كه به افشاگري . صورت گيرد
احزاب و سازمانهاي ارتجاعي بپردازد و بر 
پايه پرنسيبهاي سوسياليستي برنامه ريزي 
كند، مي تواند مدافع زحمتكشان مردم 

 .چك باشد
  

  آمريكا از كلمبيا چه مي خواهد؟
 كه در تاريخ، حوادث بزرگي رخ مي دهد

اثرات فاجعه بار آن در وحله اول و بيشتر 
فروپاشي زندگي مادي و معنوي طبقات 

اما سر . پاييني جامعه را سبب مي شود
آخر، اين حوادث به عنوان درسهاي 
تاريخي در خاطر همين انسانها ثبت 
شده، آگاهي و يافته هاي آنها را غني تر 

  . مي كند
تهاجم و اشغال عراق و پيش از آن 

نستان از جانب اياالت متحده از هر افغا
زمان و هر اقدام ديگري بيشتر مردم 
جهان را به سياستهاي امپرياليستي و 

ديگر . استثماري آمريكا آگاه كرده است
كمتر حركتي است كه انجام شود و از 
زير ذره بين قوي مردم، اهداف نهاني آن 

  .پوشيده بماند
عمليات اخيري كه طي آن فرماندهان 

 كلمبيا، صاعقه وار به جنگلهايي ارتش
) فارك(كه مخفيگاه اپوزسيون دولت 

 گروگان در 15است هجوم آوردند و 
اسارت را آزاد كردند، در نظر مردم جهان 
سناريوي مسخره اي به سبك فيلمهاي 

  . هاليوودي بيش نبود
افراد آزاد شده در اين عمليات يك 
كانديد سابق رييس جمهوري كلمبيا و 

نكار آمريكايي بودند كه به مدت سه پيما
 سال در اسارت نيروهاي ضد دولتي 6
  . قرار داشتند"فارك"

كاخ سفيد كه اين بار مي دانست دست 
اش در برابر مردم رو شده است، دخالت 
در اين عمليات را به طور ضمني تاييد 

اي براي "ويژه "كرده و گفت، كمكهاي 
اينكه جان . انجام اين عمليات كرده است

مك كين كه خود در گذشته اسير جنگي 
بوده همزمان با آرتيست بازي ذكر شده 
در اين كشور بسر مي برد، نمي تواند 

همينطور جاي تعجب . تصادفي باشد
نيست كه بوش و مك كين، آقاي 

 را زير نورافكن تشويقات "الوارو اوربيه"
خود قرار داده اند و از موفقيت و رشادت 

  .او دم مي زنند
 تصور كرد كه بحرانهاي جنگ نبايد

عراق و افغانستان به طور كلي توجه 
آمريكا را از آمريكاي التين و آنچه كه 

 آن خوانده شده منحرف "حياط خلوت"
  . كرده است

تا آنجا كه به كلمبيا بر مي گردد اينكه 
آمريكاي مركزي را به اين كشور، 

 آمريكاي جنوبي متصل ميكند داراي

 در كيفيت مبارزات اهميتي ژئوپوليتيكي
 مردم اين منطقه و در سياستهاي

درست است . امپرياليستي آمريكا است
كه نومحافظه كاران حاكم بر كاخ سفيد 

مسلح كردن ارتش كلمبيا تحت  با
 قصد دارند "آلوارو ارويبه"رهبري دولت 

به موج استقالل طلبانه اي كه در 
آمريكاي التين در جريان است ضربه 

ان از پيشروي آن جلوگيري بزنند و همزم
كنند اما عمليات اخير هدف مشخص 

  . ديگري را در نظر داشت
الزم به يادآوري است كه سالهاست 
دولت كلمبيا جنگي خونين را عليه 
مخالفان خود به راه انداخته است و 

همواره از حمايت دولت بوش نيز بر 
تهاجمات خونين دولت . خوردار بوده است
 نبوده بلكه، "فارك"ي تنها عليه چريكها

اتحاديه هاي كارگري نيز آماج خشونت 
تا .  قرار گرفته اند"اوربيه"شديد دولت 

 نفر 400كنون تحت حكومت او بيش از 
زماندهندگان حركتهاي كارگري به از سا

اين تعداد بيش از جمع . قتل رسيده اند
كل بقيه كوشندگان كارگري كشته شده 

در .  سال گذشته است6در جهان طي 
همين حال واشنگتن از حمايت سياسي و 
حتي كمك نظامي به اين كشور دريغ 

  .نكرده است
چرا در حالي كه قتل، گرسنگي، فقر و 

ر بيداد مي كند، سركوب در اين كشو
رييس جمهور كلمبيا مورد تشويق و 

  حمايت آمريكا قرار مي گيرد؟
تازه ترين و كوتاه مدت ترين هدف فعلي 
دولت بوش در كلمبيا، انتقال پايگاه هاي 

در . نظامي آمريكا به اين كشور است
حال حاضر براي آمريكا زمان مناسبي 
براي روي كار آمدن دولت ديگري در 

يست زيرا در سال آينده اين كشور ن
، مهلت استقرار پايگاه هاي )2009(

 واقع در اكوادور "مانتا"نظامي آمريكا در 
كلمبيا بهترين مهماندار . بسر خواهد آمد

براي انتقال اين پايگاه به مقرهاي نيروي 
 واقع در بندر "پالنكوئرو"هوايي خود در 

  . مي باشد"سالقر"
  پايگاه نيروي هوايي2003در سال 

كلمبيا اجازه گرفتن كمك مستقيم از 
علت اين امر . آمريكا را از دست داده بود

 كه شهري در 1998بر مي گردد به سال 
قسمت شرقي اين كشور بمباران شد و 

.  نفر غير نظامي انجاميد18به كشتن 
 هزار دالر 352 "پالنكوئرو"همان سال 

ارتش . كمك نظامي از آمريكا گرفت
نايت را به گردن كلمبيا نخست اين ج

چريكهاي فارك انداخت اما تحقيقات 
بعدي نشان داد كه راكتهاي ساخت 
آمريكا كه تنها توسط نيروي هوايي 
استفاده مي شود، به كار برده شده و از 

 ممنوعيت 2003اين رو دادگاه در سال 
  . دريافت كمك از آمريكا را صادر كرد

 كه مهمان پايگاه هاي "پالنكوئرو"
ريكا خواهد شد، داراي نظامي آم

رادارهاي پيشرفته اي است كه توسط 
اين .  نصب شده اند90آمريكا در دهه 

رادارها نقشي مهم در بمباران چريكهاي 
 در ماه مارس سال جاري بازي "فارك"

در حالي كه كشورهاي آمريكاي . كردند
التين اين اقدام را محكوم كردند، 

  .دآمريكا از اقدام كلمبيا پشتيباني كر
اكنون همه ي اسباب دوستي و همكاري 

 و بوش آماده است و كلمبيا مي "اوربيه"
تواند نقش موثري در پيشبرد اهداف 

  .آمريكا در آمريكاي التين بازي كند
    
توافقنامه   تير ماه19 روز چهارشنبه *

سپر دفاع ضد موشكي ميان جمهوري 
خانم . چك و آمريكا به امضا رسيد

ارجه اياالت متحده امور خ رايس، وزير
آمريكا از جانب كشور خود اين توافق 

  .نامه را امضا كرد

افزايش فحشا دستاورد 

 حكومت ديني
  زينت ميرهاشمي 
در آمارهاي دولتي به پايين آمدن 
سن فحشا و اعتياد اشاره شده 

در برابر خشونت بي حد و . است
مرزي كه استبداد مذهبي حاكم 

ده در مورد دستگيرشدگان اين پدي
ها نشان مي دهد، هر روز بر شمار 
افراد مبتال به اين آسيبهاي 
اجتماعي افزوده شده و مهم تر 
اين كه سن مبتاليان به آن نزول 

در گزارشي كه . كرده است
 تير در سايت دولتي 13چهارشنبه 

آفتاب درج شده حداقل سن فحشا 
در اين .  سال است15  در ايران

درصد 11«گزارش آمده است كه 
وسپيان شهر تهران با اطالع ر

همسرانشان دست به روسپيگري 
  » .مي زنند

اين پديده يعني فحشاي با اطالع 
همسر، ريشه در فقر و عدم تامين 
اجتماعي كه فشار آن در خانواده 
بيش از همه بر دوش زنان است 

زناني كه جايگاه حمايتي در . دارد
جامعه ندارند و براي امرار معاش 

  .  بفروشند ود رامجبورند بدن خ
در «در اين گزارش آمده است كه 

 سن روسپيگري 70 و 60دهه 
 سال بود اما اكنون سن 30باالي 

 سال به باال 15روسپيگري از 
  » .رسيده است

تا «همين تحقيق مي افزايد كه 
پيش از اين پديده روسپيگري 
بيشتر در مجردها بروز مي كرد اما 
تحقيقات نشان داده كه اكنون 

پيگري در متاهلها بيشتر شده روس
و با رشد سريعي هم مواجه 

  » .است
افزايش اين چنيني اين پديده 
انعكاس افزايش فقر و بيكاري 
است كه از جمله دستاوردهاي 

يكي از . حكومت ديني است
علتهاي گسترش فحشا نقش 
درجه اول باندهاي حكمتي در 
فروش دختران و زنان به 

 تا كنون. كشورهاي ديگر است
گوشه هايي از اين واقعيت در 
مشاجرات درون حكومتي افشا 

پايوران رژيم چون خود . شده است
توليد كننده اين ناهنجاريهاي 
اجتماعي هستند در نتيجه اگر 
برخوردي هم صورت گيرد با 
قربانيان اين پديده يعني زنان 

  . واسطه ها خواهد بود و نه با
بر اساس گزارش تحقيقي سايت 

 پديده قبال در افراد با اين«آفتاب 
تحصيالت كمتر از ديپلم ديده مي 
شد اما اكنون اين پديده در افراد 

  » .تحصيل كرده هم ديده مي شود
 14در روزنامه سرمايه چهارشنبه 

در حالي كه در «تير آمده است كه 
دنيا نرخ خودكشي افراد مجرد دو 
برابر افراد متاهل است، در ايران 

 افراد متاهل اقدام به خودكشي در
  » .بيشتر از مجردهاست

 1387 تير 14
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اجــالس ميانــدوره يــي شــوراي ملــي  
مقاومت هفته گذشته بـا حـضور خـانم         
مريم رجوي، رئـيس جمهـور برگزيـدة         

در آغـاز جلـسه، سـرود       . شورا برگزارشد 
ــر « ــرز پرگه ــران اي م ــرود » اي اي س

. رسمي شوراي ملي مقاومت خوانده شد     
آنگاه رئيس جمهـور برگزيـده مقاومـت        

  :درسخنان افتتاحيه خود گفت
دوره يـي شـوراي ملـي       اجالس ميان   «

مقاومت را بـا گراميداشـت چنـد واقعـه          
بــزرگ كــه تــاريخ و سرنوشــت جامعــه 
ــأثير خــود قــرار داده   ايــران را تحــت ت

  .است،آغاز مي كنيم
سالروز قيام سي تير را گرامي مي داريم        
كه در حمايت از دكتـر محمـد مـصدق          
پيشواي بزرگ نهضت ملي ايران شـعله       

  .ور شد
ابر استبداد مذهبي   سرآغاز مقاومت در بر   
 را گرامـي مـي      60در سي خرداد سـال      

داريم كه سرنگوني ديكتاتوري آخوندي     
  .را بنياد گذاشت

تأسيس شوراي ملي مقاومت را توسـط       
ــه از    ــداريم كـ ــي ميـ ــسعود گرامـ مـ
دستاوردهاي بزرگ جنبش آزاديخواهانه    

اسـتمرار و پايـداري     . مردم ايران اسـت   
 شورا، مبين ظرفيت و ريـشه داري ايـن        

جايگزين است كـه در طوفانهـاي سـه         
دهه اخير تداوم يافت و خدمات بـزرگ        
ــراري آزادي و   ــشاي برقــ آن، راهگــ

تاريخ ايـن سـه دهـه،       . دمكراسي است 
تاريخ كشاكش بزرگ ميان مردم ايـران      
است با يك رژيم قرون وسطايي و همه   
نيروها و قدرتهايي كه خواسته اند ايـن         

امعه رژيم را برخالف جريان تاريخ به ج      
  .ايران تحميل كنند

شوراي ملي مقاومت پرچمدار ايستادگي     
در مقابل اين جريان ضدتاريخي ومظهر     

وقـايعي كـه در     . مرزبندي بـا آن اسـت     
فاصله اجالس قبلي تا امروز يعني فقط       
در عرض شش ماه رخ داده اسـت، بـه          
روشــني بيــانگر وضــعيت وخــيم رژيــم 
آخوندها از يك طرف و موقعيت اعتالء        

ه مقاومـت مـردم ايـران از طـرف          يابند
  .ديگر است

نخست آن كه رژيم آخونـدها سـركوب        
جامعه ايران را افـزايش داده و منازعـة         
باندهاي حاكم به نحو بي سابقه اي باال  

بـرمال شـدن چپـاولگري      . گرفته اسـت  
حيرت انگيز آخوندها همزمان با ريـزش     
ــاب    ــداران بازت ــپاه پاس ــركردگان س س

  . استبحران دروني هيأت حاكمه
دوم اينكه سياسـت صـدور تروريـسم و         

فلسطين و  , لبنان  , بنيادگرايي در عراق    
افغانستان و بخصوص فعاليتهاي آشكار     
, و پنهان رژيم براي ساختن بمب اتمـي       

باعث تشديدتحريمها وتعميق تضادهاي    
  .آن با جامعه بين المللي گرديده است

سوم اين كـه اختنـاق سـنگين حـاكم،          
ران قيامها و تظـاهرات     نتوانست مانع فو  

قيام خونين مردم ايـوان     . اعتراضي شود 
غرب و تظاهرات و اعتراضـهاي مـردم        
استانهاي بوشهر و لرستان و كردسـتان       
بازهم اشتياق و عطش مردم ايـران بـه         

و . آزادي و دمكراســـي را بيـــان كـــرد
ــه      ــود هم ــا وج ــه ب ــن ك ــاالخره اي ب
محدوديتهاي ناشي از سياست مماشات،    

ا ن يافتــه مــردم ايــران مقاومـت ســازم 
درهمين مدت قله هاي بلنـدي را فـتح         

ــام مجاهــدين ازليــست . كــرد حــذف ن
تروريستي انگليس، حمايت سه ميليـون      
شيعه عراقي و اجتماع عظيم ايرانيان در       

  .پاريس در اين شمار است
ــاكم آشــكارا   ــدهاي ح ــل، آخون در مقاب

را » پاكـسازي اشـرف   «فرمان حملـه و     
بـه  «:  خودشـان صادر كردندتا به خيـال   

حـضور ايــن گروهـك در عــراق بــراي   
حملـه هـاي    . »هميشه پايان داده شـود    

موشكي رژيـم واليـت فقيـه بـه شـهر           
, اشرف در ششم خرداد و چهاردهم تيـر       

تعرض جنگي در واكـنش بـه پيـروزي         
هـــاي مـــردم و مقاومـــت ايـــران    

حقيقت ايـن اسـت كـه پيـشروي         .است
هاي پي درپي در جبهه مردم و مقاومت 

 گـسترش جنــبش مـردم عــراق   ايـران، 
براي طرد رژيم آخونـدي و همبـستگي        
فزاينــده مــردم كــشورهاي غــرب و    

افــق , منتخبـان آنهـا بــا ايـن مقاومـت    
روشني براي پيروزي آزادي و دمكراسي 

اين موقعيت  .در ايران ترسيم كرده است    
و شرائط پرتالطمي كه پـيش روسـت،        
وظائف سنگيني را در برابر ما قرار مـي         

ناً شـوراي ملـي مقاومـت و        مطمئ. دهد
اعضا و حاميان آن مانند گذشته به بذل        
همه توانايي هاي خود دراين راستا قيام       

  .»مي كنند
ــي شــورا  ــدوره ي ســپس , اجــالس ميان

دربحثهاي دو روزه خود سير تحوالت و       
فعاليتهــا و دســتاوردهاي مقاومــت رادر 
رويارويي فشرده با ديكتـاتوري مـذهبي    

ــرار داد   ــي ق ــورد بررس ــوالت و . م تح
دستاوردهايي كه به يمن رزم و تـالش        
مجاهــدان شــهر اشــرف و اعــضا و     
هوادران مقاومت در اين مقطـع تعيـين        
كننده، گـسترش و شـتابي بـي سـابقه          

 -شورا پيروزي بزرگ حقوقي   .يافته است 
سياسي مقاومت در انگلـستان و حـذف        
نام سـازمان مجاهـدين خلـق ايـران از          

مـاع  ليست ممنوعـه ايـن كـشور و اجت        
ــا  70 ــاريس را كــه ب ــي در پ هــزار ايران

ــور برگزيــده     ــيس جمه ــخنراني رئ س
ــت  ــا حماي ــت و ب ــانتر 570مقاوم  پارلم

ــايي برگزارشــد ــتال و , اروپ شــاخص اع
ــين المللــي جنــبش   ــار داخلــي و ب اعتب
ــشرفت   ــي در پي ــت ونقطــه عطف مقاوم
ــراي    ــك ب ــايگزين دموكراتي ــه ج يگان
استبداد مذهبي دانست و برگزاري آن را     

 ايران و رزمنـدگان و فعـاالن و   به مردم 
  .حاميان مقاومت تهنيت گفت

وطنانمـــان در ايـــن خـــروش هم
ــزرگ در شــعارهايي  گردهمــايي ب

ــون  ــاد «چــ آزادي، آزادي، فريــ
حكومـت آخونـدي    «و  » هرايراني

خواست مبرم  , »سرنگون سرنگون 
ــر   ــراي تغييـ ــران را بـ مـــردم ايـ
ــين افكــن كــرد  . دموكراتيــك طن

سخنرانيها و پيامهاي شخصيتهاي    
سياسـي و نماينـدگان پارلمانهــا از   

وپـا و   اردن و مصر و الجزاير تـا ار       
آمريكا وكانادا و استراليا همبستگي   

« وحمايتهاي پنج قاره جهان را بـا      
ارائه شده از سـوي     » راه حل سوم  

رئيس جمهور برگزيده مقاومت بـه   
ــران   ــا راه خالصــي اي ــوان تنه عن
وجهان از فجايع فاشيسم مـذهبي      

  .منعكس نمود
در بحث پرونده اتمي ديكتـاتوري      

ــدي ــانور  , آخون ــورا م ــالس ش اج
لي فقيه ارتجاع در قبـال      سخيف و 

آخرين بـسته مـشوق كـشورهاي       
 را تالشــي رســوا و تكــراري 5+1

براي دفع الوقت و زمـان خريـدن        
در راستاي دست يـابي بـه سـالح      
اتمــي ارزيــابي نمــود و ضــمن    
محكوم كـردن سياسـت شكـست       
, خورده مماشات بافاشيسم مذهبي   

ــد مــردم و مقاومــت   خواســت اكي
ت ايران را براي اتخاذ يـك سياسـ   

قاطع و تشديد تحريم بين المللـي       
عليه ديكتاتوري آخوندي بـارديگر     

  .خاطرنشان كرد
اجالس شورا با اسـتقبال از بيانيـه        
سه ميليون شيعه عراقي براي طرد      
واخراج رژيـم آخونـدي ازعـراق و        
, رفع محدوديتها ازمجاهدان اشرف   

نـسبت بـه واكنـشهاي ديوانـه وار     
حكومــت آخونــدي و دو حملــه   

 رژيم به شهر اشـرف      موشكي اين 
ــين    ــسيونهاي ب ــض كنوان ــه نق ك
المللي وجنايت جنگي عليـه افـراد       
, حفاظت شده محسوب مـي شـود      

هشدار داد و برضرورت محكوميت     
قاطع اين جنايتها ازسوي مراجع و      
ارگانهاي ذيربط بين المللي تأكيـد      

  .نمود
شورا با درود به مردم شريف عراق       
و بــا تجليــل از پايــداري حماســي 

دان اشرف در برابـر فـشارها       مجاه
ــدها   ــساني آخون ــات ضــد ان وجناي
همچون ربودن دومجاهد خلـق در   

ــداد ــي  , بغ ــارگران عراق ــشتار ك ك
ــرف ــاغل دراشـ ــع ارزاق , شـ قطـ

انفجار لوله هـاي    , وسوخت و دارو  
آب وحمالت موشـكي ؛ مجـازات       
بين المللي ديكتاتوري آخونـدي را      
ــد    ــل متح ــت مل ــوراي امني از ش

  .خواستار گرديد
رخانــه شــوراي ملــي مقاومــت دبي

  ايران
  1387تير24
  

در گراميداشت به پا كنندگان 
  زندگي نوين، 

 رفيق حميد اشرف و يارانش
  

  زينت ميرهاشمي 
  پروازتان بلند! اي مرغهاي طوفان

خط سرخي كه جزيره ثبات و آرامش 
سلطنت پهلوي را بر هم زد، داستان يك 

نسلي از تبار حميد اشرف، كه . نسل است
 نظم موجود به پا خاستند و خونشان را عليه

پرچمي از مقاومت، پايداري و شجاعت 
  . كردند
، حميد اشرف همراه با 1355 تير سال 8روز 

 رفيق ديگر فدايي در منطقه مهرآباد 9
جنوبي تهران، در يك رويارويي نابرابر از 
زمين و هوا مورد يورش دژخيمان ساواك 

ا در راه آريامهري قرار گرفتند و جانشان ر
  . آزادي و سوسياليسم فدا كردند

جلسه مشترك كميته مركزي و مسئوالن 
  سازمان چريكهاي فدايي خلق كه در آن

رفيق حميد اشرف به اتفاق رفقا، محمدرضا 
يثربي، محمد حسين حق نواز، طاهره خرم، 
غالمعلي خراط پور، محمد مهدي فوقاني، 
فاطمه حسيني، يوسف قانع خشكه بيجاري، 

مرضا اليق مهرباني، عسگر حسيني ابرده غال
و علي اكير وزيري شركت داشتند، مورد 
تعرض نيروهاي سركوبگر قرار گرفت و در 
نبردي سهمگين تمامي رفقا به شهادت 

  .رسيدند
نسلي كه آرمانهاي كمونيستي را با 

  .مقاومتشان رنگ و بوي ديگري بخشيدند
خبر آن چنان تكان دهنده بود كه به زودي 

هماوردطلباني از جنس حميد .  شهر پيچيددر
اشرف كه شجاعت و رشادتهاي او در 
درگيريهاي گوناگون با ساواك سينه به سنيه 
در ميان مردم كوچه و بازار و در ميان جوانان 
به خصوص در دانشگاهها نقل مي شد، 
درنبردي قهرمانانه پرچم ايستادگي را 

  .برافراشتند
مركزي و ضربه ساواك به اعضاي كميته 

مسئوالن سازمان، ضربه اي بسيار سنگين 
حميد اشرف تبديل . براي جنبش فدايي بود

  .به حماسه اي در جنبش فدايي شد
عليرغم همه ضربه هايي كه از طرف 
اپورنونيستها در داخل سازمان و خارج از آن 
به جنبش فدايي وارد شد، اما رفقاي فدايي 
با فداكردن جانشان اثرات جاودانه و 
ماندگاري در جنبش كمونيستي ايران بر 
جاي گذاشتنه اند كه سرمايه جاوداني براي 

  . جنبش چپ ايران خواهد بود
  من برگ را سرودي كردم 

  سبزتر از بيشه 
  من موج را سرودي كردم 

  پر نبض تر از انسان 
  من عشق را سرودي كردم 

  پر طبل تر از مرگ 
  سر سبزتر ز جنگل 

   من برگ را سرودي كردم
  پر تنش تر از دل دريا 

  من موج را سرودي كردم 
  پر طبل تر از حيات 

  من مرگ را 
 سرودي كردم 

اطالعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت درباره 

  برگزاري اجالس ميان دوره يي شورا
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  رويدادهاي هنري ماه
  

  ليال جديدي
  

  سخن روز 

تشييع جنازه خسرو شكيبايي؛ نظري از 
 ايران

در ايران رخ  خواستم از فاجعه ايي كه...
امروز در ...ميدهد برايتان گزارش كنم

اسالمي و در  صدا و سيماي جمهوري
شبكه خبر رژيم با تمام وقاحت و بي 

نيرنگ گزارشي  شرمي و با تمام دروغ و
مراسم سالگرد مرگ يك آخوند از 

 .حكومتي كه مشكيني بود پخش كرد
تمام سردمداران رژيم از جمله ناطق 

 نوري و احمدي نژاد و وزير بركنار شده

 آخوند پورمحمدي و تمام ،پست فطرت
ديگر سردمداران كثيف و منحوس و 

ديگر حضور داشتند ولي حتي  جنايتكار
يك نفر از آنان در مراسم روز تشييع 

اسطوره ايي و يكي از  نازه هنرمندج
بزرگان بازيگري و يكي از محبوب 

شكيبايي كه   خسرو،ترين هنرپيشه ها
 ،ماند يادش هميشه در ذهنها مي

 توانم بگويم  فقط مي.حضور نداشتند

  !!!!ننگ و شرم بر اين نظام
 

  
  

  ادبيات
  

مراسم سالگرد زنده ياد شاملو 

به تالش كانون نويسندگان 

  ايران
ون نويسندگان ايران به مناسبت كان

هشتمين سالگشت در گذشت احمد 
در . شاملو اطالعيه اي منتشر كرد
اگر ": بخشي از اين اطالعيه آمده است

چه هشت سال از وداع شاعر بزرگ ما 
گذشته است اما اميد و زندگي  ها با واژه

هاي شورانگيز او ادامه  چنان در ترانه هم
يكي از شاعر آزادي،  شاملو،. دارد
نظيرترين شاعرانِ متعهد روزگار  كم

آفاق  ماست كه حضور انسان را بر
ي، حياتي شريف و يروشن آگاهي و رها

او بود كه در . ناپذير بخشيد خلل
شرايط، آيندگان را به درك  دشوارترين

درست راه مبارزه، دالوري و خرد 
  ".داد بشارت

كانون نويسندگان ايران همچنين در 
 دوستداران ا درخواست از باين اطالعيه

مدن بر مزار او اينگونه آشاملو براي گرد
در هشتمين سالگرد ": نويسدمي 

 درگذشت احمد شاملو، بزرگ شاعر

ايران و جهان كه در سراسر عمر از 
عشق و آزادي و پيكار با نيروهاي جهل 

سرودي ديگرگونه ساز كرد،  و تاريكي
آييم و ياد  بر مزارش گرد هم مي

  ".داريم مي ش را گراميا تابناك
  

نتايج انتخاب اعضاي جديد 

  نويسندگان هيات مديره كانون
ت اي هي انتخابات چهارمين دوره

 دار، بازرسان و منشي دبيران، صندوق

كانون نويسندگان ايران در تاريخ 
 ي با قرائت و شمارش آرا18/4/87

پست سفارشي  اعضاي كانون كه با
 وسيله آوري شده بود، به ارسال و جمع

 ت نظارت بر انتخابات و در حضوراهي

جمع مشورتي كانون به انجام رسيد و 
  :به ترتيب

درويشيان،  اشرف ناصر زرافشان، علي
دانا، جاهد جهانشاهي و  يسيفريبرز ر

  .بيگي مي باشند اكبر معصوم
محسن حكيمي،  :همچنين آقايان

نوذري، رضا خندان مهابادي،  حسينعلي
 يوسف عزيزيزاده و  فرخنده حاجي

البدل  طرف به عنوان اعضاي علي بني
  .ت دبيران انتخاب شدنداهي

داوطلبان سمت بازرسي مالي  از ميان
 آقايان حسن اصغري و محمد ،كانون

داري  صندوق شريف، از ميان داوطلبان
 آقاي عليرضا ثقفي خراساني و ،كانون

گري  منشي از ميان داوطلبان سمت
جم عراقي،  خانم منيژه ن،دبيران تاهي

 .انتخاب شدند با كسب باالترين آرا

 

  
  فيلم

  
 "جوان بدون جواني"فيلم 

  ساخته كوپوال

  

  

 سينماگر نامي ،فرانسيس فورد كوپوال
 خالق آثار برجسته اي مانند  وهاليوود
اينك " و "مكالمه"، "پدرخوانده"

 پس از ده سال دوري از "آخرالزمان
تان دوس سينما، به انتظار طوالني سينما

پايان داده و با فيلمي تازه به صحنه 
فيلم او كه در جشنواره .  استبرگشته

سينمايي مونيخ به روي اكران آمد، 
 نام دارد و اكران "جوان بدون جواني"

عمومي آن اكنون در سينماهاي آلمان 
اين فيلم در ميان . آغاز شده است

منتقدان و تماشاگران بحث فراوان 
ي گوناگوني برانگيخت و با واكنشها

 . روبرو شد
كوپوال فيلمي تجربي و تا حدي 
شخصي ساخته و بار ديگر تماشاگران 

فيلم بر . سينما را غافلگير كرده است
 ،"ميرچا الياده"پايه داستان معروفي از 

پژوهشگر و اسطوره شناس معروف 
 . متولد روماني ساخته شده است

 در بستر "جوان بدون جواني"فيلم 
مي گذرد كه بار سياسي تاريخي معيني 

اروپاي : خاصي به فيلم اضافه مي كند
 1940 و 1930بحران زده دهه هاي 

كه وقايع دهشتناك جنگ جهاني دوم 
  .در كانون آن قرار گرفته است

، "ميرچا الياده" و زيباي زپر مغداستان 
از يك معضل ديرين زندگي بشر سخن 
مي گويد، تناقضي دردناك كه به ويژه 

علم و تحقيق شناخته شده براي اهل 
پاسخي قانع  است و كسي براي آن

آيا درست است كه .  استكننده نيافته
به خاطر هدفي متعالي از زندگي 
شخصي خود بگذريم؟ دانشمندي كه 
خود را وقف علم و تحقيق مي كند، آيا 
از نيازهاي روحي و عاطفي خود غفلت 

 علمي و فرهنگي وكندو كانمي كند؟ 
بي ترديد فضيلتي انساني ست، اما آيا 
درست است كه دانشمندان و 
پژوهشگران در پيشبرد رسالت فرهنگي 
كه به تمام بشر تعلق دارد، از زندگي 
خصوصي و نيازهاي شخصي خود 

 بگذرند؟
 و فيلم كوپوال تالش "الياده"داستان 

مي كنند اين پرسش را با دقت و 
  .و مطرح كنندصراحت بيشتري از ن

  
 با "تراور سيتي" فيلم جشنواره

   مديريت مايكل مور
ي فيلم  جشنواره ي چهارمين دوره

 11( جوالي 29 از "تراور سيتي"
با مديريت مايكل مور آغاز به ) مرداد

 5در اين جشنواره به مدت . كند كار مي
 فيلم به نمايش گذاشته مي 62 ،روز

ت اين جشنواره همه ساله در ايال. شود
اياالت متحده آمريكا برگزار  - ميشگان

 .شود مي
فرو  بودا از شرم"دو فيلم سينمايي 

ي حنا مخملباف و   ساخته"ريخت
 به كارگرداني محمد "باد دبور"مستند 
تراورس "ي فيلم  جشنواره اف در رسول
اين  .روند مي  به روي پرده"سيتي

 80ي گذشته بيش از  فستيوال در دوره
  . داشته استنفر مخاطب  هزار

  
 از " يك دو سه"فيلم مستند 

 مي ينخود سوزي زنان افغا

  گويد
 ساخته "يك دو سه"فيلم مستند 

 در "آلكا سادات"فيلمساز جوان افغاني، 
محل سنديكاي خبرنگاران ايتاليا در 

اين فيلم . شهر رم به نمايش درآمد
معضل خودسوزي زنان در افغانستان را 

 ي كه به دليله تصاويري از زنانيبا ارا

خشونت خانگي خود را به آتش كشيده 
 رويا، خواهر .كند اند، روايت مي

  پژوهشكارگردان فيلم نيز مسوليت
  .عهده داشته استه اين فيلم را ب

اكثر نماهاي فيلم در بيمارستاني 
 گذرد كه زنان سوخته در آن بستري مي

هستند و هر كدام در مقابل دوربين 

 زندگيشان را  داستان تلخي از"آلكا"
   .كنند حكايت مي

من هشت " :گويد  مي"آلكا سادات"
كردم و در  ماه روي اين فيلم كار مي

 طول اين هشت ماه فقط يكي از

چندين زني كه خودسوزي كرده و به 
بيمارستان آمده بود توانست زنده بماند 

كنم وضعيت خوبي  فكر مي كه او هم
  ".نداشته باشد

  
  موسيقي

  
  ركيده در تهرانگروه ا كنسرت

يم زن ستيز جمهوري اسالمي اگر ژر
 بين زن  به جداسازيچه در امر هنر هم

 طي  با اين وجود اما پرداختهو مرد
سالها از دادن مجوز اجراي موسيقي به 

 كرده هاي تنها زن خودداري گروه
نخستين   از"اركيده"گروه . است
شمار   هاي موسيقي پاپ زنان به گروه
  اجرا براي زنان رارود كه مجوز مي

  . دريافت كرده است
   ارمغانرااعضاي اين گروه 

،  و پركاشن  تنبك ، نوازنده وندي حاجي
 تار و  ، نوازنده وندي  حاجي ارغوان

 ويولن،  ، نوازنده خوان، مونيكا لران هم
 پيانو و كيبورد،  ، نوازنده بين نيك  مريم

 گيتار،  ، نوازنده سنج شهرزاد سخن
   و مريم خوان رضا، هم غالم  فيروزه
 تشكيل مي  فلوت ، نوازنده دادرس

 12قيمت بليط اين كنسرت، . دهند
  هزار تومان اعالم شده است

 
  جشنواره بتهوون در شهر بن

موسيقي گاهي بار سياسي  -دويچه وله 
گيرد و ابزاري براي مقابله  به خود مي

ي قدرت  بررسي رابطه. شود مي با قدرت
ي  جشنواره"ضوع و موسيقي، مو

.  امسال در شهر بن است"بتهوون
دويچه وله هم به ياد جوانان ايراني 

 .كند  بر پا مي"ميهماني زير زميني"
 است يا "مجاز"در ايران موسيقي يا 

 "غير مجاز"طيف . "غير مجاز"
. گسترده است و تعريف مشخصي ندارد

والن كشور در هر زماني به فراخور ئمس
انگ . كنند ريفش مينياز و هدف خود تع

صداي " گاهي به خاطر "غير مجاز"
، گاه "مضمون شعر"، گاه "خواننده
 و گاهي به دليل "سبك موسيقي"

دهند  دسته آدمهايي كه به آن گوش مي
وجه مشترك . خورد روي يك ترانه مي

ي غير مجازها اما اين است كه  همه
  .شان كرد  گوش"پنهاني"بايد 

يا استفاده تبديل شدن موسيقي : نتيجه
از موسيقي در ايران به عنوان ابزاري 

  . براي مخالفت و مقابله با قدرت
دويچه وله درست روي همين موضوع 

ي   رابطه،دست گذاشته است يعني
 و به همين "قدرت و موسيقي"

  ميهماني " :دهد مناسبت ميهماني مي
  14بقيه در صفحه 
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رژيم جمهوري اسالمي كه از حل و 
فصل مشكالت روزمره مردم 
درمانده است، با امواج روزانه 
. اعتراضات متفاوت آنها روبروست

گراني، بيكاري، بحران وحشتناك 
اقتصادي، عدم وجود حداقل آزادي 
سياسي و اجتماعي دست بدست هم 
داده اند و جامعه ايران را به بمبي 

بحران . ده اندآماده انفجار تبديل كر
اقتصادي و بيكاري يكي از داليل 
عمده باال رفتن فحشا و تن فروشي 
. و همچنين دزدي و سرقت است

تعدادي از كسانيكه از تأمين حداقل 
مايحتاج روزمره خود و خانواده به 
دليل بيكاري ناتوانند، به اجبار دزدي 
  .و يا تن فروشي بر مي گزينند

روت ملي اما تبهكاران و غارتگرانِ ث
مردم كه قدرت را در دست دارند، 
بجاي حل و فصل اين مشكالت، به 
دنبال تدوين قوانين سختگيرانه و 
  .سركوب هستند

روح اهللا حسينيان يكي از جانيان 
شناخته شده باندهاي اطالعاتي كه 
همدستي او با سعيد اسالمي زبانزد 
همگان است و اكنون بعنوان 

خوش نماينده در مجلس آخوندها جا
كرده، با همراهي علي الريجاني 
طرح جديدي را به تصويب مجلس 
رسانده اند كه متن آن وحشت آور 

  .است
طرح "اين طرح كه تحت نام قانون 

تشديد مجازات اخالل در امنيت 
 در مجلس مالها "رواني جامعه
 راي مثبت تصويب 180مطرح و با 

شد، نمونه كاملي از ددمنشي مطرح 
ح اهللا حسينيان كننده آن يعني رو

  .است
اين طرح براي اعمالي چون سرقت 
مسلحانه، تجاوز به عنف، قاچاق 
انسان و آدم ربائي حداكثر مجازات 
يعني اعدام را در نظر گرفته و آنان 
را اليق هيچگونه تخفيفي نيز نمي 

اما در كنار اينها براي راه . داند
اندازان وبالگ ها با مضمون 

ن جرمي  و همچني"ترويج الحاد"
 نيز مجازات مرگ در "شرارت"بنام 

  .نظر گرفته شده است
بستن همه راههاي اعتراضي مردم، 
تعطيلي روزنامه ها و زنداني كردن و 
تحت تعقيب قرار دادن روزنامه 
نويسان، اكثر آنان را به جانب وب 

ددمنشان . الگ نويسي كشانده است
رژيم واليت فقيه وب الگ نويسان 

ترويج "چون را با توجيهي هم
 در كنار "مروجين فحشا" با "الحاد

هم قرار مي دهند تا همچون 

گذشته كه فعاالن سياسي را تحت 
نام قاچاقچي و فروشنده مواد مخدر 
اعدام مي كردند، آنانرا تحت تعقيب 
  .آنهم با اشد مجازات قرار دهند

وب الگ نويسي و يا ترويج الحاد 
دو مقوله اي است كه آدمكشان 

 توانند به هرفعال اينترنتي رژيم مي
كه خود مي خواهند نسبت دهند و 
. آنان را به چوبه هاي دار بسپارند

 در "شرارت"همچنين جرمي بنام 
.  است2 ماده 6اين قانون تبصره 

چه چيزي شرارت است و شرارت در 
رژيم واليت فقيه چگونه تعريف مي 

  شود؟
اينگونه آدمكشاني همچون 

سينيان دست الريجاني و روح اهللا ح
در دست هم تناب دار را آماده مي 
كنند تا به سوي وب الگ نويسان 

بجز اين جرائمي . نشانه بروند
همچون دزدي و تن فروشي، علت 
نيست بلكه معلول وضعيتي است كه 
  .پايوران رژيم بوجود آورده اند

اگر كس و يا كساني مشمول اين 
جرايم باشند، بايد گفت كه اكثريت 

يم هستند كه با توجه به پايوران رژ
اعمال و كردارشان باعث بوجود 
آمدن موج عظيمي از فحشا و تن 

مجرم . فروشي و دزدي شده اند
اصلي كساني هستند كه خود دست 
به تدوين اينگونه قوانين سختگيرانه 
زده اند تا با پاك كرنِ صورت 

   .مسئله آثار جرم خود را پاك كنند
 

. يراني به ياد جوانان ا"زير زميني
اي كه در اين ميهماني در  موسيقي

 سپتامبر طنين خواهد 12روز 
اي است كه جوان  انداخت، موسيقي

 سازد يا  مي"پنهاني"  آن راايراني
  . دهد  گوش مي"پنهاني" به آن
 دويچه وله در "ميهماني زيرزميني"

 "ي بتهوون جشنواره"چارچوب 
 ماه 29امسال هم از . شود برگزار مي

بن غرق شهر  سپتامبر، 28اوت تا 
نوازندگان . در بتهوون خواهد شد

مشهور، اركسترهاي نامدار و 
آهنگسازان جوان از سراسر جهان 

ي  جشنواره"براي شركت در 
  . آيند  به بن مي"بتهوون

ي امسال، آثار و  در جشنواره
هاي ميهمانان و ميزبان همه   برنامه

 پيام :زند دور يك موضوع چرخ مي
 "شعار". بتهوونسياسي آثار 

قدرت "ي امسال،  جشنواره
  .  است"موسيقي
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  موسيقي بتهوون، موسيقي قدرت

تهوون در جواني يكي از سرسپردگان 
ي او به  بازتاب عالقه. انقالب فرانسه بود
توان در سمفوني شماره  افكار انقالبي را مي

 كه بتهوون قصد اثري ؛ ديد"ارويكا" او، 3
به اعتقاد . داشت به ناپلئون تقديم كند

 ناپلئون اما با تكيه زدن برتخت، ،بتهوون
از سوي .  كردهاي انقالبي خيانت آل به ايده

ديگر فرانسه پس از انقالب در خشونت و 
بتهوون هر چند از ناپلئون و . ترور فرو رفت
يوس شد اما تغييري در اروشنفكران م

سمفوني خود از نظر موسيقي نداد؛ 
اي كه در  اي از اميد او به آينده؟ آينده نشانه
 به حقيقت "آزادي، برابري و برادري"آن 
  پيوندند؟ مي
  

ي  ين اثر بتهوون، سمفوني شمارهمشهورتر
 از "در ستايش شادي"با شعر .  اوست9

هاي بارز  اين سمفوني يكي از نمونه. شيلر
هاي  حضور يك اثر هنري در صحنه

 در 9ي  سمفوني شماره. ست سياسي
لحظات تاريخي بسياري طنين انداخته 
است؛ در جنگ جهاني دوم با هر پيروزي 

و  د آلماناتحا  نازي، به هنگام آلمان
به عنوان سرود  كه ي آن آخرين جمله
   .ي اروپا برگزيده شد واحد اتحاديه

چنين آغاز   اين"در ستايش شادي"
  :شود مي
   

O Freunde, nicht diese Töne 
Sondern laßt uns 
angenehmere 
anstimmen und 
freudenvollere 
Freude! Freude ! 

  
  

  

  ها هاي نازي ه موسيقي از بازداشتگا

ي آفريقاي  دانيل هوپ، ويولونيست دورگه 
 بريتانياي، بهترين مثال براي -جنوبي 

  ايا موسيقيتقابل موسيقي و قدرت ر
هاي مرگ نازيها  داند كه در بازداشتگاه مي

يكي از بخشهاي جالب  . استساخته شده
اي   امسال، پروژه"ي بتهوون جشنواره"

است كه رهبري آن را ويلونيست مشهور 
به ) Daniel Hope(انگليسي، دانيل هوپ 

اي كه به بررسي آثار  پروژه. عهده دارد
) Gidon Klein(گيدون كلين 

ساز  كلين، پيانيست و آهنگ. پردازد مي
 در اسارت 1945 تا 1942چك از سال 

 سن بيست سالگي به دراو كه . نازيها بود
اسارت درآمده بود، هميشه به زندانيان 

خواست كه به  داد و از آنها مي انگيزه مي
به اعتقاد هوپ، اين . نديشندااسارت ني

بهترين مثال براي تقابل قدرت و موسيقي 
موسيقي روزي اميد " او با عنوان .است

دهد كه به تمام  ه ميياي ارا ، برنامه"بود
ترزين "در بازداشتگاه  اسير هنرمندان

  .است   تقديم شده"اشتات
   

  ي سبكها جشني براي همه

 سمفوني بتهوون به رهبري 9اجراي تمام 
 با اركستر ملي )Kurt Masur(كورت مازور 

هاي ترين بخش فرانسه، يكي از جالب
جشنواره . ي امسال است جشنواره

ي هنرنمايي  اما تنها صحنه
به . موسيقي كالسيك نيست

 سبكهاي ديگر هم ميدان داده
 نام يك "با ما بيا" .شده است

سري كنسرتهايي است كه در آن 
هنرمندان جوان از دنياي پاپ، جاز 
و شانسان دنبال مخاطبان جوان 

  . گردند مي
وسيقي جشنواره تنها به اجراي م

اكتفا نمي كند، هنرمنداني از 
هاي ديگر هنري هم با  عرصه

 ،ويديوكليپ، فيلم كوتاه
پرفورمانس و چيدمان با موضوع 
بتهوون، در اين جشنواره حضور 

  .دارند
  
  نز از هادي خرسندي ط
  

 !نگاهي به تاريخ ايران

  همچناني كه فحش ميدادم
 ياد شاپور دوم افتادم

  شآنكه از توي خيك مادر خوي
 صاف، شد پادشاه كشور خويش

  پس چه شد آن جنين نوازيها
 ا؟هبا جنين، پادشاه سازي

  اساس اين نيز يا دروغست و بي
 ها تبعيض يا بود بين نطفه

  اي با حمايت كافي نطفه
 اش ذواالكتافي آينده شود

  پناه چون بنده اي بي نطفه
 شود كنده كلكش زود مي

 
  

  

طرح امنيت رواني "مجرم اصلي در موضوع 

  پايوران رژيم هستند"جامعه
  جعفر پويه
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حضور برنز در ژنو، گفتگوي 

 مستقيم يا اتمام حجت با رژيم؟

  جعفر پويه

خبر حضور ويليام برنز، معاون وزارت امور خارجه آمريكا 
در گفتگوهاي روز شنبه كه در ژنو بين سوالنا و نمايندگان 

 با سعيد جليلي، سرپرست مذاكرات هسته اي رژيم 1+5
.  شده استانجام مي شود، باعث گمانه زنيهاي بسياري

زيرا همزمان روزنامه گاردين خبر از تصميم واشنگتن 
براي گشايش دفتر حافظ منافع خود در تهران مي دهد؛ 
چيزي كه مقامهاي آمريكايي حاضر به رد يا تاييد آن 

  .نشدند
اما خانم رايس، وزير امور خارجه آمريكا درباره شركت برنز 

مقصود ما ": در گفتگوهاي شنبه به خبرنگاران مي گويد
اين است كه نشان دهيم آمريكا به شدت حامي اين 

ما اميدواريم كه . ديپلماسي و حامي متحدانش است
  ".ايرانيها اين پيام ما را دريافت كنند

همچنين روز گذشته منوچهر متكي به دمشق سفر كرد تا 
در ديدار با بشار اسد نظر مقامهاي فرانسوي را نسبت به 

در اين باره بشار اسد گفته . داندموقعيت مناقشه اتمي ب
به درخواست فرانسه، درباره راه هاي حل بحران ": بود

  ".هسته اي ايران با آقاي متكي گفتگو خواهد كرد
اين درحالي است كه برنارد كوشنر، وزير امور خارجه مي 

غير منتظره نبود، ، پاسخ ايران به بسته پيشنهادي": گويد
ما منتظر ": و ادامه مي دهد ".كمي هم ناراحت كننده بود

من با متكي صحبت كردم و او . يك گشايش هستيم
آمادگي داشت ولي آمادگي براي چه؟ اين هميشه وجود 

  ".داشته است

طبق اظهارات صريح رهبر و ولي فقيه رژيم در روز 
گذشته، رژيم حاضر به پذيرش توقف غني سازي نيست 

تن قطعنامه در حالي كه بسته تشويقي كه در ازاي پذيرف
هاي شوراي امنيت تنظيم شده است، بر توقف غني سازي 

حال . و توقف روند كار بر روي پروژه بمب اتمي تاكيد دارد
اگر رژيم قطعنامه هاي شوراي امنيت را نپذيرد، آيا مذاكره 

  موضوعيتي خواهد داشت؟

اينكه پايوران رژيم تكرار مي كنند كه براي مذاكره آماده 
  "آمادگي براي چيست؟" -كوشنر  به قول -اند 

به هرحال آنچه از البالي خبرهاي منتشره به دست مي 
آيد، حكايت از اين دارد كه پاسخ رژيم به بسته پيشنهادي 
. چيزي به جز تكرار همان گفته هاي سابق نخواهد بود

حضور برنز در اين گفتگوها را مي توان اتمام حجت 
.  گفتگوي مستقيمآمريكا قلمداد كرد نه عقب نشيني يا

مگر اينكه در پشت پرده زد و بند و قول و قرار هاي 
 ميليون نفر مردم ايران 75ديگري وجود داشته باشد كه 

كه سرنوشت خود و مملكت شان به اين موضوع بسته 
شده است، نامحرم قلمداد شده باشند و گفتگو كنندگان 

  .نندهمه چيز را از آنها و افكار عمومي جهاني پنهان مي ك
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قانوني كردن تشديد 

  مجازات اعدام

  
  زينت ميرهاشمي

طي سه دهه عمر رژيم حاكم بر ايران، قطـع         
دست، قطع انگشت و قصاص و همه اشـكال   
قرون وسـطايي سـركوب نتوانـسته اسـت در       
برابر آسيبهاي اجتماعي مردم را محفوظ نگاه       

ــستقيم  . دارد ــن آســيبها محــصول م ــرا اي زي
ي حكـومتي اسـت كـه سـران آن          عملكردها

در حالي كه طي سه دهـه       . خود فاسد هستند  
عليرغم همه اين مجازاتهاي غير انساني سن       

 سال رسيده و اعتياد بيـداد مـي         15فحشا به   
ناهنجاريهــاي اجتمــاعي كــه گريبــان . كنــد

جوانان را گرفته ناشـي از بـي عـدالتي هـاي      
اجتماعي است كه روز بـه روز بـر ميـزان آن          

  .  مي شودافزوده
» طـرح ارتقـاي امنيـت اجتمـاعي       «مدافعان  

مانند مدني معاون حراست دانـشگاه زنجـان،        
ــا    ــان را ب ــضوي، جوان ــي و مرت ــردار زارع س
جرائمي سركوب كـرده انـد كـه خـود توليـد            

  . كننده و مصرف كنندگان آن هستند
پايوران رژيم پس از مـوجي از دسـتگيريها و          

عـاجز  اعمال خشونت ، اعتراف مي كنند كـه      
آنها بـا   . براي نظام هستند  » امنيت«از تامين   

آوردن اين گونه طرحها نشان مي دهنـد كـه          
امنيـت  «با عنوان عوامفريبانه    » امنيت نظام «

. از چالشهاي اساسي رژيـم اسـت      » اجتماعي
الريجـــاني رئـــيس مجلـــس ارتجـــاع روز 

ح پيــشنهاد شــده  تيــر از طــر12چهارشــنبه 
تـشديد  «توسط مجلس نشينان در رابطـه بـا     

ايـن طـرح ظـاهرا بـا        . دفـاع كـرد   » مجازات
عنـوان تـشديد مجــازات بـراي كـساني كــه     

ايجـاد مـي    » اخالل در امنيت رواني جامعه    «
اين تـشديد بـه معنـاي تـشديد         . كنند هست 
با توجه به اين كـه سـن جـرم و    . اعدام است 

الگي رسيده   س 15 بذهكاري به مرزهاي زير     
است پس اين طرح اعدام كودكـان بيـشتري        

از آن جـا كـه رژيـم هـر          . را نويد مـي دهـد     
صداي مخالفي را تحت عنوان بـر هـم زدن          

امنيـت  «كه اصل آن همان     » امنيت جامعه «
است سركوب مي كند پس اين طـرح        » نظام

بستري اسـت تـا خـشونت افـسار گيـسخته           
وق موجود را در مورد اعتراضهاي مدافعان حق      

  .بشر قانوني كند
ايــن طــرح وبــالگ نويــسان كــه در دايــره  

اخالق حكومتيان قرار نگيـرد را شـامل مـي          

 نيز مجازتهاي ديگري كـه       مجازات اعدام، قصاص و   . شود
چـرا در ايـن     . در اين طرح است تا كنون اجـرا شـده اسـت           

. شرايط بـر تـشديد ايـن گونـه مجازاتهـا تاكيـد مـي شـود                
ر براير مردمي كه از نظام تنفر دارند    كارگزاران واليت فقيه د   

و در برابر رسوايي بين المللي در نقض حقوق بـشر و اعـدام             
 سال، دايره جـرم را گـسترش داده و تـشديد       18جوانان زير   

  . اعدام را تحت عنوان قانون تداوم مي دهند
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  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

  نت ميرهاشمي زي : سردبير

  ليال جديدي: تحريريه

  منصور امان

  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فـدايي خلـق ايـران و           نبر

اما بديهي است كه    . بيان كننده نظرات اين سازمان است     
از چــاپ مقــاالت و مطالــب فعــالين ســازمان و جنــبش  

بي كه حجـم    مقاومت و صاحب نظران و نيز ترجمه مطال       
ــشريه اجــازه مــي ــد اســت،   ن دهــد و اطــالع از آن مفي

مطـالبي كـه بـا امـضاي افـراد در      . كنـد  خودداري نمـي  
شود، بيان كننـده نظـرات خـود آنـان          نبردخلق چاپ مي  

است كه ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همسو يا          
با نام و يا بـدون      (سرمقاله نبردخلق   . اختالف داشته باشد  

  .نده نظر سازمان استبيان كن) نام
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسـهاي نبـرد خلـق تمـاس           
  بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              
بش كارگران، مزدبگيران و كاركنلن اخبار و گزارشهاي جن

ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومـسائل بـين المللـي           
مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش زنان را هـر روز       

  .در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران و 

  ائل روز، ديدگاههاجهان، تحليل مس

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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  معجزه اينيز در ژنو 

 رخ نداد 

  ليال جديدي
سعيد جليلي علت طفره رفتن در پاسخ 

 اي كه طرفهاي "نه" يا "آري"صريح 
غربي در مذاكرات هسته اي ژنو انتظار 

كار ": مي كشيدند را اينگونه توضيح داد
ديپلماسي مثل فرش ايراني است كه 

انشااهللا پاياني . ميليمتري جلو مي رود
 اما ".و با دوام خواهد داشتزيبا، ظريف 

تا جمهوري اسالمي به قالي بافي سرگرم 
است، آمريكا با فرستادن نماينده خود بر 
سر ميز مذاكره مشغول پختن حلواي پر 
  .روغني براي مراسم دفن بمب اتم اوست

حضور ويليام برنز، معاون وزير خارجه 
آمريكا در نشست ژنو كه براي حل 

اسالمي مساله هسته اي جمهوري 
برگزار شده بود، در ظاهر امر پيشرفت 
مهمي در روابط پر تنش اين كشور با 

اما از . جمهوري اسالمي به نظر مي آمد
تاكيدهاي مكرر مقامهاي آمريكايي به 
ويژه خانم رايس مبني بر حضور براي 

 مذاكره تنها در صورت " و"گوش دادن"
 مي توان اين نتيجه "تعليق غني سازي

 هدف كاخ سفيد نزديكي را گرفت كه
 و 5+1بيشتر به متحدان خود در گروه 

وارد آوردن فشار بيشتر بر آنها بود كه 
برضرورت حضور آمريكا در مذاكرات 

از همين رو با وجود . تاكيد مي كردند
اختالف نظري كه بين كشورهاي مذاكره 
كننده وجود دارد، آنها در يك جبهه 

  .مشترك در برابر رژيم قرار گرفتند
شان مك كورمك، سخنگوي وزارت 

 عدم "هزينه گران"خارجه آمريكا بر 
او با . تعليق غني سازي رژيم تاكيد كرد

اشاره به خروج شركت نفتي فرانسوي 
توتال از پروژه پارس جنوبي گفت كه 
كشورهاي غربي در پروژه هاي صنعت 
. نفت و گاز ايران مشاركت نخواهند كرد

نين او سپس يادآوري كرد بدون چ
در شركتهاي غربي  متخصصاني كه تنها

اشتغال دارند، رژيم ايران به سختي قادر 
منابع خود را  خواهد بود كار استخراج

انجام داده و يا سرمايه گذاري الزم را 
  .منابع جذب كند براي استفاده از اين

از اين رو، اينك نه تنها معجزه حل 
مسالمت آميز مساله هسته اي رژيم در 

ل نكرد بلكه، جمهوري اسالمي ژنو حلو
خود را گامي ديگر به اعمال فشار و 

  .تحريم نزديكتر كرد
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سقف تفكر حقيرانه مدعيان دروغين 

  جامعه مدني
  زينت ميرهاشمي 
در گرانيگاه برخورد با مقوله عدالت و دموكراسـي و          
در رخدادهاي عيني كـه در برابـر مـا جريـان دارد،             

ي ماننـد بهمـن نيرومنـد و        مركب بزك شده افـراد    
مشاركتي آنان رنـگ مـي    ابراهيم يزدي و شركاي   

مـدعيان   سنگ پايه نهاده هاي فكـري ايـن         . بازد
دروغين دموكراسـي، حقـوق بـشر و جامعـه مـدني            

 به خوديها و كساني كه آرامش آنهـا را بـر             حداكثر
  . هم نزنند محدود مي شود

تانيا ميني  اتحاديه اروپا عليرغم راي دادگاه عالي بري      
بر غير تروريستي شناختن سازمان مجاهدين خلـق        

 جليلي با حـضور     -ايران، همزمان با مذاكره سوالنا      
يك مقام آمريكايي، بار ديگر بر گذاشـتن نـام ايـن            

ايـن عمـل    . سازمان در ليست تروريستي تاكيد كرد     
سياسـي و عملـي خـالف        اتحاديه اروپا يك اقدام     

تـصميم  . ديه اروپا استقانون و دستگاه قضائيه اتحا  
اتحاديه اروپا آدامه سياست مماشات و ناديده گرفتن   
راي عاليترين مراجع قضايي در كشورهاي اروپـايي        

  .است
ديوان عدالت اتحاديه اروپا قبال راي به پايان انسداد     
دارائيهاي سازمان مجاهـدين خلـق در كـشورهاي         

ــت    ــا داده اس ــه اروپ ــضو اتحادي ــوه  . ع ــر دو ق ه
ي انگلستان به دنبال راي دادگاه عالي اين      قانونگذار

كشور، نـام سـازمان مجاهـدين خلـق را از ليـست             
انگلـيس بـه    . گروههاي تروريـستي حـذف نمودنـد      

عنوان عضو اتحاديه اروپا، پيشنهاد دهنده گذاشـتن        
نام سازمان مجاهـدين خلـق در ليـست گروههـاي           

چند سال پيش برخـي     . تروريستي اتحاديه اروپا بود   
ران انگليس منجمله جك استراو به سياسـي        از پايو 

بودن اين موضوع و اين كه براي بهبـود رابطـه بـا             
آخونــدها ايــن اقــدام صــورت گرفتــه اســت تاكيــد 

  . ورزيدند
 17بهمن نيرومند در مصاحبه اي با راديو آلمـان در          

ژوئن، در رابطه با ابقاي نام اين سـازمان در ليـست           
ــن   ــستي اي ــسته و  تروري ــي ندان ــوع را سياس موض

همزماني آن با مـذاكرات ژنـو را تـصادفي دانـسته            
وي اين اقدام را دليل شناخت اتحاديه اروپا از       . است

ــسته اســت» ماهيــت« وي راي . ايــن ســازمان دان
دادگاههاي مـستقل و قدرتمنـد انگلـيس و ديـوان           
عدالت اروپا را ناديده گرفته و بر اقدام اروپـا صـحه            

جامعـه   ين مدعي دروغين دمكراسي و      ا. مي گذارد 
مدني راي چند دادگاه در انگليس و اتحاديه اروپا را          
ناديده مي گيرد تـا بـه تـصميم سياسـي دولتهـاي             
اروپايي كه در جهت مماشات با سركوبگران حـاكم         

كـساني كـه حاضـر    . بر تهران است مهر تائيد بزنـد     
نيستند احكام دستگاه عدالت را كه در يـك پروسـه      

ني و با بررسيهاي دقيق صادر شده بپذيرند، نه         طوال
دمكرات هستند و نه مدافع جامعـه مـدني و بهمـن            

  .نيرومند يكي از اين افراد است
 1387 تير 29شنبه 

  شهداي فدايي مرداد ماه 
العابدين رشتچي ـ غالمرضا بانژادـ حسين الهياري ـ محمد صفاري    زين: رفقا

داريوش شفائيان ـ عباسعلي شريفيان ـ   آشتياني ـ عباس جمشيدي رودباري ـ   
پـور ـ فرامـرز     سخن ـ فرزاد صـيامي ـ عبـدالكريم عبـداهللا      اهللا شاهين قدرت

كالم ـ مهدي يوسفي ـ حسن كهل ـ     شريفي ـ فرخ سپهري ـ مهدي فضيلت  
ابراهيم جاللي ـ فيروز صديقي ـ ونداد ايماني ـ گودرز همـداني ـ جهـانبخش       

فـاطمي ـ   ) اميـر (ـ جمشيد پورقاسمي ـ مرتـضي   آذر   پايداري ـ جميل اكبري 
زاده كرمـاني ـ زهـرا     محمدرسول عزيزيان ـ بيژن مجنـون ـ هـادي حـسين     

فرمانبردارـ عظيم سرعتي ـ مسعود جعفرپورـ فريدون شافعي ـ جـواد كاشـي ـ      
بيـاني ـ    زاده ـ احمد زيبرم ـ سعيد ميرشـكاري ـ هرمـز گرجـي     يوسف كيشي

 تـاكنون در مبـارزه عليـه امپرياليـسم و           50از سـال    ابوالقاسم رشوند سرداري،    
ارتجاع به دست مزدوران رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند، يادشـان             

  گرامي باد 
  

   گويند يواپسين تير تركش آن چنان كه م

   احمد شاملو
  

   كالم ِ آخرين رامن
     

   كردم ي  بر زبان جار
  منطق ِ قرباني  خون ِ بيهمچون

    بر مذبح 
   همچون خون ِ سياوش يا

  خون ِ هر روز ِ آفتابي كه هنوز برنيامده است  (
  اش مانده است  به طلوعي هنوز ديركه
  ). كه خود هرگز برنيايديا

   جوشاني تعهدهمچون
   ِ آخرين راكالم

    بر زبان 
   كردمي  جار

   ايستادمو
  اش  طنينتا

    با باد
   خاك را   ي  قلعهترين افتاده پرت

  .  بگشايد
 □  

   ِ اعظم اسم
  ) چنان  كه حافظ گفت آن  (
   كالم ِ آخرو
  ).گويم  من ميكه چنان آن(

  يي معصوم  واپسين نفس ِ برههمچون
   شديگاه جار عطوفت ِ قربان  سنگ ِ بيبر
   خوني بوو

  قرار بي
   باددر

  .گذشت
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