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   1بقيه از صفحه 
اين براي چندمين بار است كه آيـت اهللا      
خامنه اي عليرغم همه ي فضاحتي كـه        
احمدي نژاد بـه بـار آورده رسـانه هـاي        

بنـد و بـاري در حـرف     بي  «دولتي را به    
مـتهم  » زدن و اظهار نظر عليـه دولـت       

كرد و دليل مخالفت درونـي بـا پاسـدار          
ــژاد را  ــدي ن ــ«احم ــراض شخ  »صياغ

نمـايي در     سـياه «افرادي دانست كه بـه      
فضاي جامعه و ايجاد اغتشاش ذهنـي و      

  .دامن مي زنند» ترديد
پاسدار احمدي نژاد نيز به تبعيت از ولـي   

ــار شــنبه  ــه در روز چه ــان در 29فقي  آب
زنجــان چهــره اوبــاش منــشانه خــود را 
نشان داد و ضـمن آن كـه مخالفـان را           

» چـاقوي زنجـان   «تهديد كـرد كـه بـا        
دســت و پــاي آنهــا را قطــع مــي كنــد، 

اي قليـل مثـل شـمايي كـه           عده«:گفت
جيبهايتان پـر اسـت، شـكمهايتان سـير         

رود،  اســت و ثروتتــان از پــارو بــاال مــي
بخوريد، اين گداپروري نيست اما اگر در       
بين ملت توزيع شود، ايـن گـدا پـروري          

بديهي است كـه گماشـته ولـي        » است؟
ه نيـست كـ   » ملـت «فقيه هرگز به فكر     

بخواهد ثروت را به طـور عادالنـه بـين          
ولـي فقيـه و دسـت       . كند» توريع«آنان  

نشانده اش بهتر از هر كـس مـي داننـد     
كه طي سه سـاال و انـدي از برگمـاري      
احمدي نژاد در نقش رياست جمهـوري،       
عليرغم درآمد هنگفت نفت زندگي مردم  
فاجعه بار تر و تعرض به سطح زندگي و         

ــر    ــسترده ت ــردم گ ــشت م ــده و معي ش
درآمدهاي كشور از صدور نفت خـام يـا         
بـراي صـدور تروريـسم و بنيــادگرايي و    
سركوب داخلي هزينه شده و يـا توسـط         
پاسدارها و افراد امنيتي همچون پاسـدار       

  .صادق محصولي دزديده شده است
براي اين كه با گوشه اي از توزيع ثروت   

  :آشنا شويم خبر زير را مرور مي كنيم
زد در شــماره روز روزنامــه آفتــاب يــ  

 آبان پرده ها را كمي باال زد        19يكشنبه  
و از چپاول ميلياردهـا دالر توسـط عـده        

ايـن روزنامـه    . اي محدود پرده برداشت   
 كـاال كـه در      5در مورد انحصار واردات     

ــار  ــر اســت نوشــت55اختي واردات «: نف
خــودرو ، آهــن آالت ، شــكر ، پارچــه و 

ــال    ــراه در س ــن هم ــور  86تلف ــه ط  ب
ي در اختيـــار تعـــداد قليلـــي انحـــصار

ــوده     ــوقي ب ــا حق ــي ي ــصيت حقيق شخ
ــت ــرك ....اس ــمي گم ــار رس ــابر آم ... بن

 نفر،  10انحصار واردات خودرو در اختيار      
 نفـر،   15انحصار واردات شكر در اختيار      
 نفر، و   20انحصار واردات آهن در اختيار      

انحصار واردات گوشي موبايـل و پارچـه       
ده  نفــر بــو10نيــز هريــك در انحــصار 

  ».است
 ميليون سايت اينترنتي    5در كشوري كه    

فيلتر مي شود و شرايط زندگي مردم در        
عرصه هاي خوراك، پوشـاك، مـسكن،       
آموزش و بهداشت روز به روز بدتر مـي         

شود، صحبت از توزيع ثروت در بـين        
احمـدي  . مردم ياوه اي بـيش نيـست    

نژاد در نقش يك چاقو كش و قـداره         
ولي فقيـه   بند كه مورد حمايت كامل      

نظام است با توزيع ثروت كشور بـين        
فرماندهان سپاه و بسيج، زندگي مردم      
را بيش از گذشته بـه تبـاهي كـشيده         

    . است
خبرگـزاري دولتــي فــارس روز چهــار  

 آبـان از قـول نائـب رئـيس          22شنبه  
كميسيون بهداشت مجلس ارتجاع در     
مورد كاهش مـداوم تـامين سـالمت        

رتبه ايران  «:مردم ايران اعالم كرد كه    
 192در تامين سالمت مردم در بـين        

 كـاهش  123كشور جهان به جايگـاه    
ــه اســت ــس  » .يافت ــن عــضو مجل اي

ارتجاع در مقايسه وضـعيت بهداشـت       
به طـور   «:در ايران و آمريكا مي گويد     

متوسط با در نظر گرفتن سهم دولـت        
و مردم، سـرانه سـالمت هـر ايرانـي          

 دالر است درحالي كه اين      400حدود  
 7500ان بــراي يــك آمريكــايي ميــز

  ».دالر در سال است
اين اختالف فاحش در تامين سالمت      
را اگر با حرف پاسـدار محمـد جعفـر          
اسدي فرمانده نيروي زميني سپاه كه      

آمريكا غول برفي است و     « :مي گويد 
ــدنش    ــاهد آب ش ــا ش ــه زودي دني ب

، ) آبـان  11ايرنـا شـنبه     (»خواهد بـود  
ــوانيم ا  ــر مــي ت ــيم بهت ــسه كن ز مقاي

در واليت خامنه اي    » عدالت«جايگاه  
    .آگاه شويم

روزنامه جمهوري اسالمي در شـماره      
 آبــان در مــورد آمــار 13روز دوشــنبه 

ايرانياني كه در اثر تـصادف در جـاده         
ها كشته مي شوند به نقل از گـزارش    

ايران با نرخ   «:سازمان يونيسف نوشت  
 هــزار مــرگ يكــي از   28ســاالنه 

ترين آمـار   كشورهايي است كـه بـاال     
مرگ و مير ناشي از حوادث راننـدگي        

دقيقـه  19و در هـر      در جهان را دارد     
يــك نفــر در ايــران بــر اثــر حــوادث 

  ».رانندگي كشته مي شود
ــزرگ   خامنــه اي بــه ايــن خــسران ب

او كه در رويـاي     . انساني نمي انديشد  
ــرده   ــت، خ ــالمي اس ــوري اس امپراط
گيران دست نشانده اش را تهديد بـه        

 كند و همزمان اوباش     غضب خدا مي  
و اراذل موســوم بــه بــسيج و نيــروي 
انتظامي را روانه خيابانها مي كنـد تـا         
به سركوب زنان و مـردان بپردازنـد و         
ــسم و   ــراي توســعه تروري ــان ب همزم
ــران خــود در   ــه مزدبگي ــادگرايي ب بني
ارتش دستور مي دهـد كـه بـه فكـر           
كشف و توليـد سـالحهاي ناشـناخته        

 در شماره روز    روزنامه جام جم  . باشند
ــشين 12يكــشنبه  ــول جان ــان از ق  آب

فرمانده كل ارتـش در مـورد فرمـان         
بايـد تجهيـزات و     «:خامنه اي نوشـت   

هايي را طراحـي و توليـد كـرد           سامانه
كـــه مـــسبوق بـــه ســـابقه در روال 
ــد و   ــاعي نباشــ ــستمهاي دفــ سيــ

هاي جديدي در بخش دفـاعي        عرصه
  ».را بگشايد

با طراحي و توليد سـالحهاي كـشتار        
ــسم و     ــدور تروري ــراي ص ــي ب جمع
گسترش بنيادگرايي اسالمي در جهان    
و سركوب گسترده داخلي كـه نمونـه        

 روزه در تهران بود، خامنه      6آن مانور   
ــازهم از عــدم امنيــت واليــتش  اي ب
هراس دارد و به طور مداوم مخالفـان        

حقيقت . دروني نظام را تهديد مي كند    
امنيت واليت خامنه اي    اين است كه    

را نه نيروي خارجي تهديد مي كنـد و    
گـسترش و   . نه مخالفان دروني نظـام    

استقرار واحـدهاي سـركوبگر نيـروي       
انتظامي و بسيج در ميدانهاي تهـران،       
اجراي پدافند غيرعامل در كالنتريهـا      
و مقرهــاي پلــيس، عمليــات امــداد و 
نجات، انتقال كالنتريهـا و واحـدهاي       

 به محلهاي از پـيش      پليس تخصصي 
تعيين شـده همچـون مدارسـه هـا و          
ــهاي   ــا شورش ــه ب ــا، مقابل ــسجد ه م
مردمي و مقابله با بحرانهاي اجتماعي      
و حركتهــــاي اعتراضــــي مــــردم، 
روشنترين دليل براي شناخت نيـروي      
اصلي كـه نظـام را تهديـد مـي كنـد         

پاسـدار محمـد علـي جعفـري        . است
فرمانده كل سپاه پاسداران بارهـا بـه        

 تهديد اصـلي تاكيـد كـرده و روز          اين
 آبان امسال هم گفت كه      19يكشنبه  

سپاه در واكنش به تهديـدات داخلـي        
ــود  هـــيچ« ــدوديتي وجـ ــه محـ گونـ

  )روزنامه جام جم(».ندارد
در اين جا اين سوال مطرح مي شـود         
كه اگر تهديد اصلي براي امنيت نظام       
از جانب مردم است، چرا خامنه اي با        

ن احمدي نـژاد    چنين شدت به مخالفا   
كه از درون نظام هـستند ايـن گونـه          
مي تازد و آنان را تهديد مي كند كـه          

  ».گذرد خداوند به سادگي از آن نمي«
واقعيت اين است كه مناسبات مـردم       
ايران با نظام واليت فقيه به آن چنان        
ــه   ــدت رســيده ك ــه شــدت و ح درج
انغكاس آن در ساخت قـدرت الجـرم        

ي منجـر  به ايجاد شكاف و چند دستگ  
اين شكاف و اختالف درون     . مي شود 

ــبش    ــردم و جنـ ــراي مـ ــدرت بـ قـ
آزاديخواهي فرصتهاي مناسبي ايجـاد    
مي كند كه اين فرصتها براي واليت        
. خامنه اي تهديد جدي ايجاد مي كند      

خامنه اي براي مقابله با جنبش مردم       
به بستن شكافهاي دروني نياز دارد و        

ر براي همين از همه ابزارهايي كـه د       
از طـرف   . اختيار دارد استفاده مي كند    

ديگر براي خامنه اي پايداري بر خـط     
سياسي كه منجر بـه برآمـد احمـدي         
نژاد شد جنبـه حيـاتي دارد و ايـن در           
حاليست كه پافشاري بـر ايـن مـسير         

 به تـشديد تـضادهاي       سياسي منجر 
ــود   ــي ش ــت م ــي حاكمي ــن . درون اي

وضعيتي است كه استفاده از فرصـتها       
حاكميت هرچه محدودتر مي    را براي   

ــبش اجتمــاعي   ــل جن ــد و در مقاب كن
مردم را قادر مي سازد كه با اتحـاد و          

  .همبستگي به پيش رود
 
  

  

امضاي قرارداد امنيتي 

 عراق بر پشت -آمريكا 

  جمهوري اسالمي

 
  ليال جديدي

 وزير 27، ) نوامبر16( آبان 26روز يكشنبه 
به عالوه نوري المالكي، نخست وزير عراق 

ه توافقنامه امنيتي اين كشور با اياالت ب
طبق اين . متحده آمريكا راي مثبت دادند

 هزار نيروي آمريكايي 150توافقنامه، 
حاضر در عراق تا سه سال ديگر در اين 

تصويب اين . كشور باقي خواهند ماند
توافقنامه پس از موافقت آيت اهللا سيستاني 

 "ننگين"و در حالي كه مقتدا صدر آنرا 
  . انده بود، صورت گرفتخو

اگر نگاه غالب در غرب و كشورهاي عربي 
تا كنون جمهوري اسالمي را برنده واقعي 
جنگ امريكا در عراق مي دانست، تصويب 
قرارداد امنيتي بين دو كشور كه هدف 

منافع  اصلي آن تثبيت حضور و تامين
آمريكا در عراق است، كفه ترازوي قدرت و 

ا سنگين تر كرد و امنيت را به نفع آمريك
آمريكا مجددا عراق را به عنوان عامل 

كننده در برابر سياست توسعه  متعادل
بنيادگرايي رژيم مالها در منطقه به دست 

  .آورد
از دو محور بحث انگيز اين قرارداد، يكي 
دادن مصونيت قضايي و حقوقي به 
نيروهاي آمريكايي بود كه با مستثني كردن 

آنهم غير از  از آن، "جرمهاي جدي"
هنگام انجام وظيفه و خارج از پايگاه هاي 

  . نظامي، سر و ته آن به هم آمد
ديگري هدايت عمليات نظامي و تعقيب 
نيروهاي مخالف و يا استفاده از فضاي 
هوايي عراق براي عمليات نظامي بود كه 
در توافقنامه مزبور با فرمول ممنوعيت 

 عراق به "خاك"حمله نظامي آمريكا از 
  .كشورهاي همسايه از آن ياد مي شود

جمهوري اسالمي با وجود سرمايه گذاري 
همه جانبه براي عدم امضاي اين توافقنامه 
و از جمله تهديدهاي آشكار و پنهان خامنه 
اي، رفسنجاني و احمدي نژاد و ديد و 
. بازديدهاي دولتي، به نتيجه مطلوب نرسيد

اين قرارداد با بخشيدن موقعيت برتر به 
آمريكا در تعادل قوا در منطقه، باز شدن  

فضاي هوايي عراق به روي اسراييل و 
كاسته شدن نفوذ بيشتر جمهوري اسالمي 

  . در اين كشور همراه است
سياست خاورميانه اي آمريكا كه بر تقويت 
ائتالفهاي منطقه اي غير از جمهوري 
اسالمي و كم كردن نقش آن استوار شده 

حساس جهاني براي است، در چنين شرايط 
  .دستكم مدتي تقويت شد

  87 آبان 27خبر فراسوی :نقل
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 - خُرد شُدن اُسُتخوانهاي نو صداي
ليبراليسم تنها صدايي نيست كه در 
كشورهاي متروپل سرمايه داري از 
آمريكا تا اُروپا و تا كشورهاي در حال 
گُذار آسياي مركزي، خاور دور و 
. امريكاي التين طنين افكنده است

بيرون از تاالري كه مراسم رسمي 
كفن و دفن مسيحاي آخرالزمان 

آنگونه كه آقاي (ايه داري سرم
با حضور ) هانتينگتون مژده مي داد

طبقه ممتاز سرمايه داري و 
خدمتگُذاران سياسي آنها، اشرافيت 
فراك پوش مالي و صنعتي و وعاظ و 
ايديولوگهاي بي مصرف شُده برگُزار 
مي شود، همهمه ي كر كُننده 
استمداد، خشم، نگراني و از همه 

شها جوشش گرفته تهديدآميز تر، پرس
همه موعظه هاي پر حرارت در . است

باره رشد اقتصادي و رفاه به شرط و 
در سايه آزادي هيوالي يكچشم 
اقتصاد بازار، افسانه از آب درآمده و 
دروغ بودن كارآمدي نظم مبتني بر 
اين معادله، تنها حقيقتي است كه در 
كوچه و خيابان، كارخانه و اداره و 

  . رسميت شناخته مي شوددانشگاه به 
 -اما فروپاشي دستگاه مركزي نو 

ليبراليسم مركب از بانكها، صندوقهاي 
تامين سرمايه گُذاري، بانكهاي سايه، 
بنگاه هاي ارزش گُذاري، وزارتخانه 
هاي دارايي و خزانه داري و بانكهاي 
مركزي دولتي فقط يك شكست 
. تئوريك و بحث آكادميك نيست

تاده در پس خود غول به خاك اُف
زمين سوخته اي به جا گُذاشته است 
كه جنس خاكستر آن را هستي 
ملموس انسان و طبيعت تشكيل مي 

داوري ميليونها بيكار و بي . دهد
 -خانمان شُده ي بحران امروز نو 

ليبراليسم و تاخت و تاز ديروز آن و 
حكم ميليونها انساني كه به طور 

حيطي روزانه با آثار غارت زيست م
اش دست و پنجه نرم مي كُنند در 
باره ساحر شياد و چشم بندي مرگبار 

  . آن، سخت و پر پيامد است
در ميان همه لعنتي كه سوگلي 
جوانمرگ شُده نظام بهره كشي را 
بدرقه مي كُند، سنگ وحشت انگيزي 
كه از فالُخن نقد اقتصاد سياسي 
ماركس به سوي تشييع كُنندگان 

ها را بيشتر و جانكاه پرتاب مي شود، آن
به راستي كسي كه . تر آزار مي دهد

 سال پيش چشم از جهان فُرو 125

بست، مي تواند در باره بحران كُنوني، 
مشخصات و ريشه هاي آن چيزي 

  بگويد؟ 
  

اشتباه در سيستم و نه سيستم 
  !اشتباه

جهان در حالي كه شانه به شانه 
بحران ايستاده است و بوي منتشر 

ي زلزله اي ويران بار تر را در شُده 
هوا استنشاق مي كُند، از خود مي 
پرسد چرا؟ پاسخ زرادخانه ايدئولوژيك 

 تبليفاتي سرمايه داري فوري و ساده -
به دليل طمعكاري و حد : است

به خاطر اشتباه . نشناسي مديران فاسد
از آن رو كه . محاسبه كارمندان ارشد

. وبيد سر به طاق كتقيمت جهاني نف
  ...چون 

جهان مي پرسد، بادكُنك سرمايه 
مالي و بازارهاي آن با غُرشي رعدآسا 
تركيده است، اما اين بادكُنك با چه 
: چيزي پر شُده بود و جواب مي گيرد

با بورس بازها، قُماربازها و كازينوهاي 
  . بيست وچهار ساعته آنها

منطق توضيحاتي كه اين روزها 
ده از بهشت سرمايه داري رانده ُش

زميني خود همچون برگ انجير در 
مساله به : برابر گرفته روشن است

نقص انساني و مسئوليت فردي مربوط 
مي شود بنابراين، پرسشي هم در باره 
سيستم و نقش آن نمي تواند در ميان 

تصوير مديران دست بند زده . باشد
شُده اي كه ماموران اف بي آي آنها 

نهتن بيرون مي را از آسمانخراشهاي م
آورند و بدون ترُحم به اُطوي كُت 
شلوارهاي چند هزار دالري شان به 
درون ماشين مي اندازند، يا چهره ي 
مصمم آقايان ساركوزي و گوردن 
براون و خانم مركل در حال اعالن 
جنگ به شرط بندها و بانكسترهاي 
پاريس و لندن و فرانكفورت، مكمل 

  . يخي استهاليوودي اين جاخالي تار
 اخراج شُده نانبوه كارمندان و كارگرا

ي ليمن برادرز، جنرال موتورز، فورد، 
اف، صدها .اس.اي.نوكيا، سيتروين، بي

هزار پس انداز كُننده كوچك و 
ميليونها كارورز ديگري كه با بيم و 
نگراني بر سر محلهاي كار خود كه به 
طور قسطي در حال مرگ هستند 

باور كُنند كه نو حاضر مي شوند، بايد 
 ليبراليسم اختراع فكري مشتي –

ژيگولوي آزمند در وال استريت است؛ 
آدمها و موسسات شيطاني كه در 
بيرون از دايره روابط پرهيزكارانه نظام 
سرمايه داري زندگي مي كُنند و 

. موجب بروز نقص فني در آن شُده اند
هر نقدي، هر چند سخت و گُستاخانه 

انون توجهات را از كه قادر باشد ك
مناسبات پايه اي منحرف ساخته و آن 
را پرده پوشي كُند، مجاز شمرده مي 
شود زيرا در اين نُقطه يعني، جايي كه 
آشكارا روابط بنيادي روي ميز 
كالبدشكافي و تحليل دراز مي شود، 
خطر روبرو شُدن با ماركس، رسوايي و 
تهديد قرار گرفتن در برابر پرسش 

ستم، ناهمگونيها، راه حلها و گُزينه سي
معرفي كاالهاي لوكس . وجود دارد

ليبراليسم اقتصادي به عنوان زباله 
هاي سمي و تبديل بارگاه اشرافيت 
مالي به نمايش دو صناري از نوع تئاتر 
پرنسس ديانا جواب نيست بلكه، پرده 
پوشي مناسبات پايه اي براي دشوار 

ز و نسل كردن مسير طبقه كارور
 در دستيابي 8تظاهر كُننده عليه جي 

  . به پاسخ است
 

كاپيتاليسم و پوپوليسم 
  ماركسيستي

بهترين نشانه قانع كُننده نبودن تالش 
تئوريهاي اقتصادي فعلي و توپخانه 
تبليغاتي سرمايه داري براي توضيح 
بحران جهاني بازار مالي و ناتواني آنها 
در فهم پذير كردن داليل شكل 
گيري تهديدي كه زيست و معيشت 
بخش بزُرگي از بشريت را هدف 
گرفته، كوشش روزافزون براي سواري 
گرفتن از گرايش گُسترده به سوي نقد 

از . اقتصاد سياسي ماركس است
داللهاي وال استريت تا چاكران 

 ليبراليسم و از –نظريه پرداز نو 
آپاراتچيكهاي دولتي تا حتي اُسقُفهاي 

وليك نيز براي اعالم كليساي كات
كشف دورانساز خود مبني بر اينكه 

نظريه بحران ماركس چندان هم "
 از يكديگر سبقت مي "اشتباه نبود

را به ) كاپيتال(گيرند و جلد آبيها 
عنوان برشور راهنماي شناخت طبيعت 
سرمايه داري و بحرانهايش دست به 

  . دست مي گرداند
ختن هزينه از اين هم پر طرفدارتر، اندا
 ليبراليسم –ورشكستگي و نكبت نو 

به دوش مردم با جعل برچسب 
 كردن زيانهاي مالي "سوسياليستي"

اي است كه بدهكار به تقصير  صورت 
حاضر شُدن . هزينه داده است

سراسيمه دولتهاي خط مقدم سرمايه 
داري بر بالين بيمار به كُما رفته براي 

آنان تزريق داراييهايي كه جامعه نزد 
به امانت گُذاشته يا اخاذي كرده اند، 

شريك گرداندن خسارت ديدگان اصلي 
به سبك نومانكالتورهاي . وانمود مي شود

احزاب برادر بلوك شرق، دولتي سازي 
موسسات مترادف طبيعي مشاركت و 
مالكيت اجتماعي خوانده مي شود و از اين 
راه دولتها يكشبه صدها ميليارد دالر و يورو 

 براي نجات سرمايه داري مالي از آستين را
بيرون مي كشند بدون آنكه نيازي به در 
جريان گُذاشتن مجالس نمايندگي و 
قانونگُذاري از جزييات اين گُشاده دستي 
احساس كنند يا مصوبه اي قانوني براي آن 

قلمرو جغرافيايي . به امضا رسيده باشد
  براساس-سرمايه داري غرب در اين روزها 

متُد جنگي آقايان بوش و چيني عليه 
 به گوانتاناموي مالي، جزيره اي -تروريسم 

بيرون از چارچوب مناسبات حقوقي و قانوني 
با اين حساب، پر . تغيير ماهيت داده است

بديهي است كه طبقه كارورز كه اكثريت 
جمعيت جزيره را تشكيل مي دهد، حق 
تصميم گيري در باره ضرورت و اجتناب 

اپذير بودن بزُرگترين سرمايه گُذاريهاي ن
دولتي تاريخ خود را نداشته باشد و مشاركت 
ادعايي جامعه در مالكيت سرمايه داري، در 

رقابت "محدوده آن چه كه ماركس در باره 
 باقي "ايده آل ابلهان" ناميد يعني، "آزاد

  . بماند
مطلوبترين "دولت بورژوايي به مثابه 

در حال بازگشت ) ماركس ("سرمايه ُكل
است، از اين بابت جاي نگراني در مورد 

 برنيكي، –بلشويك شُدن آقايان بوش 
اينكه ! براون و خاُنم مركل وجود ندارد

دولت يا بازار، اقتصاد را هدايت مي كُند 
سوال اين است كه چه . مساله اصلي نيست

طبقه اي بر دولت و بازار حاكم است و از 
. ستفاده مي كُندآن براي سلطه ي خود ا

يك اقتصاد برنامه ريزي شُده سرمايه داري 
  . هم سرمايه داري است

  
   ليبراليسم -پيكره بندي بحران نو 

ماركس تنها كسي نيست كه خواهان 
عدالت و برچيدن بهره كشي است اما او 
اولين و يگانه فردي است كه ريشه هاي 
نابرابري و عوامل آن را كالبد شكافي كرد و 

.  اقتصادي داد–آن هويت اجتماعي به 
ماركس نه فقط نظم سرمايه داري را به باد 
پرسش گرفت و در برابر آن عالمت سووال 

 -گُذاشت بلكه، به گونه دقيق و بنيادي 
حتي بهتر از خود كاپيتاليستهاي شوكه شُده 

او در جلد دوم و .  آن را درك كرد–امروز 
ال به ُنكته به طور مشروح در جلد سوم كاپيت

اي محوري مي پردازد كه مي تواند به 
روشن ترين صورت ريشه و پيكره بندي 
بحران كُنوني را توضيح دهد و آن چگونگي 
پروسه شكل گيري سرمايه مالي به مثابه 
يك فاكتور مستقل و از اين زاويه تبديل آن 
به نيروي محرك و غالب ُكليت نظام 

او از طبقه . سرمايه داري در يك دوره است
سرمايه داران مالي به عنوان يك نوع ويژه 
كاپيتاليستها، سرمايه مالي به عنوان نوع 
مستقل شُده سرمايه و بهره به عنوان فُرم 
مشخص ارزش اضافه ي اين سرمايه 

  بايد توجه داشت در . خودمختار نام مي برد
  8بقيه در صفحه 

  سرمقاله

  انديشه پرداز هزاره سوم،ماركس

  
 نمنصور اما



  4صفحه                  1387اول آذر  – 281نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
 984در ماههاي اول امسال كتابي بـا        

چريكهاي فدايي خلـق  «صفحه به نام  
از » 1357از نخستين كنشها تا بهمن      

مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي «طرف 
موسـسه اي كـه     . منتشر شد » سياسي

ناشر اين كتـاب مـي باشـد، كتابهـاي      
ديگري در مورد نيروهاي سياسي كـه       
به هـر يـك بـه ميزانـي در تحـوالت       

يران نقش داشته انـد، منتـشر       جامعه ا 
ايـن موسـسه بـه اسـناد        . كرده اسـت  

ــت « ــات و امنيــ ــازمان اطالعــ ســ
مركـز اسـناد    «كه در   ) ساواك(»كشور

نگهداري مـي شـود     » انقالب اسالمي 
به طور كامل دسترسـي داشـته و بـه          
ــوري    ــات جمه ــيله وزارت اطالع وس
اســــالمي و بخــــش امنيتــــي و   
گفتمانسازي دفتر ولـي فقيـه هـدايت        

اين كتاب در وجـه عـام آن        . مي شود 
جزيي از مجموعـه تالشـهاي نظريـه        
پــردازان امنيتــي بــه منظــور تحريــف 
تاريخ مبارزه آزاديخواهي مردم ايـران      

قلم به مزدان ولي فقيـه تـالش     . است
مي كنند كه تاريخ مبارزه مردم ايـران        
ــا     ــر را ب ــال اخي ــد س ــك ص ــي ي ط
مرتجعاني چون شيخ قضل اهللا نـوري       

ادامه با بزرگنمايي آيت    آغاز كنند و در     
اهللا كاشاني و شركا نتيجه بگيرند كـه        
تنها روح اهللا خميني بـود كـه منـادي          
يك جنبش اصيل و مردمي بود و بـه         
جز او و اسالفش هر آن چه در ايـران      

خـارجي بـوده و يـا       » توطئه«بوده يا   
در وجه خاص آن اين     . »پوچ«اقدامي  

كتاب مي خواهد با تحريف تاريخ پـر        
 چريكهـاي فـدايي خلـق طـي         افتخار

، با تكيـه    1357سالهاي قبل از بهمن     
صرف بـه اسـناد سـاواك و همزمـان          
ــناد و دروغ   ــن اس ــردن در اي دســت ب
پردازي پيرامون برجسته ترين رهبران     
و كادرهاي جنبش پيشتاز فدايي، نسل      

 از درس آمـوزي      جوان كـشور مـا را     
تجربيــات پــر ارزش گذشــته محــروم 

تـي جمهـوري    دسـتگاههاي امني  . كند
اســالمي از يــك طــرف بــا شــكنجه، 
زنـدان و اعــدام بـا جنــبش ترقيخــواه   
مردم ايران مقابله مي كنند و از طرف        

تــرين روشــهاي نــرم  ديگــر از كثيــف
افزاري براي به تسليم كشاندن فعاالن  

روشــن . سياســي اســتفاده مــي كننــد
 آن چـه طـي     كردن بخشي از حقايق   

 ســال گذشــته بــر زنــان و مــردان 30
اني در زندانهاي جمهوري اسـالمي      اير

. گذشته نياز به مليونها ساعت كار دارد      

دستگاههاي امنيتي واليت فقيه حتـي      
به نزديكترين همكاران خود هم رحـم       

كـــساني كـــه فـــيلم . نمـــي كننـــد
ــعيد   ــسر ســـ ــاي همـــ بازجوئيهـــ

را ديـده انـد، گـواهي       ) اسالمي(امامي
مـــي دهنـــد كـــه بازجويـــان وزارت 

ــاران  ــه جنايتك ــات چ ــي اطالع  كثيف
همين جنايتكاران هستند كـه     . هستند

چون به برجسته ترين فرزندان مـيهن       
ما، كه در جنبش پيـشتاز فـدايي طـي       

ــام بهمــن   ــل از قي  1357ســالهاي قب
ــردم   ــراي آزادي م ــد و ب ــارزه كردن مب
ايران جان باختند، دسترسي ندارند مي      
حواهند تاريخ آنـان را كـه بخـشي از          

م ايران  تاريخ جنبش آزاديخواهانه مرد   
اســت را بــا تازيانــه قلــم و بــا دروغ و 

بنـابرين كتـاب    . نيرنگ، تحريف كنند  
بيش از آن   » ...چريكهاي فدايي خلق  «

كه تحليل تاريخ جنبش پيشتاز فـدايي     
باشد، بيان واقعيت و ماهيت مـستبدان    
حاكم بر كشور ماست كه با تحريـف،        
دروغگويي، سـند سـازي، دشـمني بـا         

لت و ترقيخـــواهي، ســـتيز بـــا عـــدا
سركوبگري به حيات ننگين خود ادامه      

  .مي دهند
  

ماموران امنيتي كه اين كتاب را نوشته    
اند حتي از اعالميـه هـاي چريكهـاي         

كاغــذهاي «فــدايي خلــق بــا عنــوان 
مــــشهور بــــه اعالميــــه اعــــالم 

ياد مي كننـد و     ) 332ص  (»موجوديت
ــمني    ــه و دش ــه اي از كين ــن نمون اي
نويسندگان كتـاب بـا جنـبش پيـشتاز         

  .دايي استف
آيـا مـي    «:در ابتداي كتاب نوشته شده    

توان به اسناد اطالعاتي، خـصوصاً بـه        
بازجوئيهائي كه متهم در شرايط خاص   
آنهـا را نگاشـته اسـت اعتمـاد نمــود؟     
ــت    ــش مثب ــن پرس ــه اي ــا ب ــخ م پاس

ــت ــته  ) 20ص (».اس ــه نوش و در ادام
در اين كتاب تالش شـده اسـت       : شده

ه اي  تا از ميان مجموعه اسناد پراكنـد      
كه عموما بر بازجوئيهـا مبتنـي اسـت،      

نقــشي از ســيماي چريكهــاي فــدايي 
  )22ص (».تصوير گردد

در حقيقت ماموران امنيتـي جمهـوري       
ــه   ــر اســنادي ك ــه ب ــا تكي اســالمي ب
محصول كار بازجويان ساواك است و      
خود نيز بستگي به نياز در همان اسناد        
. دست برده اند، تاريخ نگاري مي كنند      

اصطالح اسناد به بعـضي از      در اين به    
جنبـه هـاي زنـدگي خـصوصي افــراد     
تحت بازجويي پرداخته شده كه انتشار      
عمومي آن نشان دهنده نحوه برخورد      
حكومت ايران با شهروندان است كـه       

 سال گذشته همـواره زنـدگي       30طي  
خصوصي آنان مورد تجـاوز نيروهـاي       
. سركوبگر حكومت قرار گرفتـه اسـت      

داند كـه تكيـه     هر محقق ابتدايي مي     
» مجموعه اسـناد پراكنـده    «صرف به   

كه دسترسي بـه آن هـم در انحـصار          
ماموران امنيتي است، نه تاريخ نگاري      
كه تحريـف تـاريخ بـه منظـور حفـظ           

  .منافع قدرت حاكم است
ــاريخ    ــورد ت ــاب در م ــسندگان كت نوي
چريكهاي فدايي خلق به اسناد آن يـا        
مراجعه نمي كنند و يا هنگامي بـه آن         
استناد مي كنند كه بازجويي را تائيد و        
سند مربوط به چريكهاي فدايي خلـق       

ــد ــردود بدانن ــي  . را م ــه م ــراي نمون ب
بنابرين كامال آشكار است كه    «:نويسند

آن چه جرني در مورد سابقه گـروه در         
، با آن چـه     تاريخ سي ساله مي نويسد    

ــي   ــت، نمـ ــه اسـ ــازجويي گفتـ در بـ
اول كه فدايي شهيد    ) 57ص  (».خواند

رفيق بيژن جزني در مـورد تاريخچـه        
گروه مقالـه جداگانـه اي دارد كـه بـا           
تاريخ سي ساله متفـاوت اسـت و دوم         
اين كه ايـن اوج رذالـت و فرومـايگي          
نظامي است كه حتي در يك كتاب به        
 اصطالح تحقيقي در مورد مخالفـانش     

ورزانـه    با اسناد آن جريان چنين غرض     
يك اثـر تحقيقـي در      . برخورد مي كند  

مورد يك جريان سياسي بايد بر گفتـه      
ها، نوشته ها و حركتهـاي آن جريـان         
سياسي به طور عمده و پس از آن بـر          
واكنشهاي دشمنان و رقبـا و بـاالخره        

امـا  . ناظران آن جريان سياسي متكي باشـد      
به دنبال تحريـف    براي وزارت اطالعات كه     

تــاريخ اســت دروغگــويي اصــالت داشــته و 
  .واقعيت فاقد ارزش است

نمونه ديگر استناد به نامه هاي جعلي اسـت       
كه سـاواك مـدعي بـود از طـرف يكـي از             
مسئوالن سازمان بـراي يكـي از مـسئوالن        

ايـن نامـه    . خارج از كشور نوشته شده است     
ــي   ــاموران امنيت ــبال هــم از طــرف م هــا ق

مي عليه جنبش پيشتاز فدايي    جمهوري اسال 
استفاده شـده در همـان زمـان در روزنامـه           

ــاي    ــه تاريخه ــصر ب ــبح و ع ــاي ص  29ه
 بــه همــراه 1355ارديبهـشت و اول خــرداد  
در همـان زمـان     . كليشه دستخط چاپ شـد    

متن چـاپ شـده در روزنامـه هـا در اختيـار        
تعدادي از وابستگان به جنبش فدايي كه در        

 و همگــي ايــن زنــدان بودنــد قــرار گرفــت
زندانيان در مذاكرات دروني خود بر اين كـه        
اين نامه ها نمي تواند اصيل باشـد گـواهي          

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران      . دادند
 1355 خـرداد  2طي اعالميه اي بـه تـاريخ      

مـتن ايـن    . اين نامه ها را جعلي اعالم كرد      
 نبرد خلق همزمـان بـه   7اعالميه در شماره    

ن اعالميـــه گفتـــه در ايـــ. چـــاپ رســـيد
كارشناســان ســازمان امنيــت بــراي «:شــده

سرپوش گذاشتن بر شكست برنامه عـريض       
و طويل رژيم و همچنين به منظور تحريـف   
حقايق، چند نامه جعلـي را در جرايـد عـصر           
تهران به نام اسـناد سـازمان مـا بـه چـاپ             
رسانده اند و به اصطالح پـرده از اسـرار مـا           

ارسـال مـا را بـه       اينها كه تـا پ    . برداشته اند 
ــه    ــسال ك ــد، ام ــي كردن ــسته م ــراق واب ع
روابطشان با عراق خوب شده مـا را وابـسته        
به جاي ديگر معرفي مي كنند و مي كوشند         
با جعل سند و دروغ بافي افكـار عمـومي را           

البته آنهائي كه تا حدي به كار       . فريب دهند 
سياسي و رموز روابـط تـشكيالتي آگاهنـد،         

ا را در نگـاه اول    جعلي بـودن ايـن نامـه هـ        
ولي براي روشن تر شـدن      . متوجه مي شوند  

بيشتر موضـوع مـا فقـط بـه يـك خطـاي             
كارشناســان ســازمان امنيــت كــه ! كوچــك

مشت آنها را باز كرده و رسوايـشان سـاخته          
آنها كه با ادبيـات     . .... است، اشاره مي كنيم   

و فرهنگ ما كمونيستها بيگانه اند، در ايـن          
چـرا كـه در يـك       . ندكار خود موفق نبوده ا    

 "دوست شـهيد نـوروزي  "جاي نامه عبارت  
كساني كه با فرهنگ مـا      . را به كار برده اند    

كمونيستهاي ايران آشنائي دارند بـه خـوبي        
مي دانند كه ما ياران خود را هميـشه و بـه            

 خطاب مي كنيم   "رفيق"طور مطلق با واژه     
   مورد "دوست"و هر گز رفقايمان را با واژه 

  5فحه بقيه در ص

مذبوحانه وزارت اطالعات براي مخدوش كردن سيماي درخشان چريكهاي فدايي تالشهاي 

 1357خلق، طي سالهاي پس از رستاخيز سياهكل تا بهمن 

 

نـه  نمو» 1357چريكهاي فدايي خلق از نخستين كنشها تا بهمن         «كتاب  
در اين كتاب بارهـا زنـان       . كامل زن ستيزي ارتجاع حاكم بر ايران است       

برجسته ترين رفقاي فدايي همچون فداييان شهيد       . فدايي تحقير شده اند   
، نزهـت الـسادات روهـي    )فضيلت كـالم  (مرضيه اسكويي، شيرين معاضد   

 .با رذيالنه ترين شكل مورد هتاكي قرار گرفته اند....آهنگران و
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ــه  ــهاي مذبوحانـ تالشـ

  وزارت اطالعات

  4بقيه از صفحه 

ولي مـأموران   . خطاب قرار نمي دهيم   
تبليغاتي و تنظيم كنندگان نامه جعلـي       
كه فرق ميـان ايـن دو را نمـي داننـد            

شده و خـود را     ! دچار اشتباهي كوچك  
  ».رسوا ساخته اند

ــس از   ــون پ ــاي  32اكن ــال نهاده  س
شـور و   «امنيتي جمهوري اسالمي بـا      

 به يك نامه جعلي استناد مـي        »شعف
ــد و در  ــه  984كنن ــاب ب ــفحه كت  ص

اصطالح تحقيقي يـك صـفحه بـراي        
ــاي فــدايي     ــاپ اعالميــه چريكه چ

  .اختصاص نمي دهند
ماموران امنيتي رژيـم تـا مـي تواننـد          
اراجيف سرهمبندي مي كننـد، اتهـام        
مي زنند و خود را بي نياز از نظر سوژه          

  . مورد بحث مي دانند
يخ جنـبش پيـشتاز فـدايي       در مورد تار  

مطالــب گونــاگوني توســط رهبــران و 
بنيانگذاران اين جنيش نوشته شده كه      
ــا   هــيچ محققــي، دشــمن، رقيــب و ي
دوســت نمــي توانــد بــا دور زدن ايــن 
نوشته ها تاريخ چريكهاي فدايي خلق      

  . را به درستي بررسي كند
ــال  ــرداد س ــر 1350در خ ــق كبي  رفي

زنـده  مسعود احمدزاده در مقدمه اثر ار     
مبارزه مسلحانه هم اسـتراتژي،     «اش،  

بــه بررســي مختــصر » هــم تاكتيــك
در اواخر  . رستاخيز سياهكل مي پردازد   

 رفيق حميـد اشـرف طـي        1350سال  
تحليل يك سـال    «مقاله اي با عنوان     

بررسي » مبارزه چريكي در شهر و كوه     
كوتاهي از يك سال مبـارزه چريكهـا        

 رفيـق  1351در سـال  . ارايه مي دهـد  
ن جزني طي دو نوشـته تاريخچـه        بيژ

گروه يك و گروه دو را به ميزاني كـه          
در . اطالع داشت به ثبـت مـي رسـاند        

 براي بار ديگر رفيق حميد      1354سال  
اشرف طي يك مقاله طـوالني تحـت        

» جمعبنـــدي ســـه ســـاله«عنـــوان 
اطالعات پر ارزشي در مورد تاريخچه       
چريكهــاي فــدايي خلــق را در اختيــار 

عـالوه بـر اينهـا      . دعموم قرار مي ده   
طــي آن ســالها دههــا گـــزارش از    
ــاي   ــي و دادگاهه ــاي حماس درگيريه
ــي     ــاي دولت ــه ه ــا در روزنام چريكه
انعكاس پيدا مي كند كـه نويـسندگان        
وزارت اطالعات در كتاب خود از ايـن        
. مدارك بسيار ناچيز استفاده كرده انـد      

براي مثال گزارش درگيـري حماسـي       
 زمـان   رفيق احمد زيبرم كه در همـان      

در روزنامه كيهان منتشر شد و نـشان        
دهنده اوج جانبازي و مردم دوسـتي و        
فرهنگ عالي چريكهاي فـدايي خلـق       
مي باشد، اساسـا توسـط نويـسندگان        
كتـاب ناديـده گرفتــه مـي شــود و در    

 كتـاب   461 و   302مقابل در صـفحه     
بازجوييهـا بـه تحقيـر رفيـق         با جعل   

  .ارزنده احمد زيبرم مي پردازد

 و دهها نمونه ديگـر نـشان مـي          اينها
تحقيـق  «دهد كه اين كتاب نـه يـك    

، بلكه يك پرونده سـازي      »بي طرفانه 
مبتذل و يك حقه بـازي شـيادانه بـه          
منظور تحريف تـاريخ جنـبش پيـشتاز        

  .فدايي است
   

ــاب  ــق از  «كت ــدايي خل ــاي ف چريكه
ــن   ــا بهم ــشها ت » 1357نخــستين كن

نمونه كامل زن ستيزي ارتجاع حـاكم       
در اين كتاب بارها زنان .  است بر ايران 

برجـسته تـرين    . فدايي تحقير شده اند   
رفقاي فدايي همچون فـداييان شـهيد      
ــيرين   ــكويي، شـــ ــيه اســـ مرضـــ

، نزهت السادات   )فضيلت كالم (معاضد
بـا رذيالنـه تـرين      ....روهي آهنگران و  

. شكل مورد هتـاكي قـرار گرفتـه انـد         
كساني كه تـاريخ جريانهـاي سياسـي        

كرده اند به خوبي مي     ايران را مطالعه    
داننــد كــه شــركت گــسترده زنــان در 
جنبش چريكـي و بـه عهـده گـرفتن          
مــسئوليتهاي ســخت در ايــن جنــبش 
مستلزم وجود زنان برجسته ايست كـه      
حاضــرند هزينــه هــاي ســخت يــك  
مبارزه سخت و طاقت فرسـا را قبـول         
كنند و از طرف ديگر اين امـر داللـت          
بر ظرفيت ايـن جنـبش بـراي جـذب          

ناني را بـه صـفوف خـود مـي          چنين ز 
اوج فرومايگي ارتجاع حـاكم بـر       . كند

ــاب در   ــسندگان كت ــران توســط نوي اي
برخورد با زنان برجـسته اي همچـون        
فـدايي شـهيد رفيــق عـزت غــروي و    

رفيـق  (رفيق فـدايي فاطمـه سـعيدي      
. به خوبي نـشان داده مـي شـود        ) مادر

حضور پر رنگ زنان در جنبش پيشتاز       
ز قيـام بهمـن     فدايي در سالهاي قبل ا    

 بـه   1357 سبب شد كه از سال       1357
بعد هزاران هزار تن از زنان كشور مـا         
با الهـام از جـسارت و جانبـازي زنـان        
فدايي به صـفوف جنـبش كمونيـستي      

هيچ نيرويي به شـمول     . ايران بپيوندند 
تمــــامي دســــتگاههاي امنيتــــي و 
گفتمانسازي استبداد حـاكم بـر ايـران        

نان فداكار و   نمي تواند بر جايگاه اين ز     
     بايد به. برجسته خدشه وارد كند

حكام مرتجع ايران كه هـزاران زن را        
 سال حيـات ننگـين خـود بـه      30طي  

شهادت رساندند ايـن گفتـه عميـق را         
شما مي توانيد گلي    : يادآوري كنيم كه  

را زير پاي خود لگـد مـال كنيـد، امـا            
محال است كه بتوانيد عطـر آن را در         

  .فضا محو كنيد
   
ويسندگان كتاب با كينه اي بي حد و        ن

ــهداي     ــرين ش ــسته ت ــه برج ــرز ب م
ــق ــدايي خل  تهمتهــاي  چريكهــاي ف
ــد ــر . دروغ نــسبت مــي دهن عــالوه ب

ــست،    ــست، تروريـ ــار، فاشيـ خرابكـ
ــه و  ــل بيگان ــستر، عام ــدن ..كانگ نامي

بسياري از رهبران و كادرهاي جنـبش      
پيــشتاز فــدايي، نــسبت بــه بعــضي از 

و از جملـه    ارزنده ترين رفقاي فـدايي      
رفقاي شهيد مسعود احمدزاده، حميـد      
اشرف، عباس مفتاحي، حسن نوروزي،     

بـه طـور    ....و اعظم روحي آهنگـران،     
بـه طـور    . خاص لجن پراكني مي كند    

مثال در مورد رفيق حميد اشـرف مـي    
رفتار هولناكي از حميد اشـرف      «: گويد

او در آخرين لحظات، پـيش از       . سر زد 
اسبي   ان شام فرار، ارژنگ و ناصر شايگ    

هـايي بـه سرشـان        را با شليك گلولـه    
كشت، تا مبادا زنده گرفتار شـوند و از         

 سـاله،   13 و   12طريق آن دو كـودك      
اطالعاتي به دست سـاواك و كميتـه         

  )645ص (».مشترك بيفتد
اين اتهام رذيالنه و بـدون هيچگونـه        

حتي سند ساختگي كه    (سند و مدرك    
 از طـرف  ) در كتاب به وفور وجود دارد     

دژخيمان و شكنجه گراني مطرح مـي       
شود كه هزاران تن از زندانيان سياسي      

 به قتل رسـانده انـد،    1367را در سال    
دهها تن از فعـاالن اپوزيـسيون را در         
خارج از كشور ترور كرده اند، دهها تن     
از روشنفكران و فعاالن سياسي را طي      
يك سلسله قتلهـاي زنجيـره سـر بـه          

كنـون تـن بـه      نيست كرده انـد و تـا        
تحقيق از طرف يك كميـسيون بـين        
المللي براي شناخت آمران و عـامالن       
اين جنايتها كـه بـه دسـتور جالدانـي          
ــه اي صــورت   ــي و خامن چــون خمين

ــد  ــداده ان ــه ن ــاران وزارت . گرفت تبهك
اطالعات جمهـوري اسـالمي بـا ايـن      
همه جرم و جنايت اكنون طلبكار هـم        

امـروز وقـت آن     «:شده و مي نويـسند    
 كـه همـه كـساني كـه بـه نقـد             است

انـد و هـم چنـان         گذشته خود پرداخته  
نامنـد،    حميد اشرف را رفيق كبير مـي      

موضــع خــود را در ايــن بــاره روشــن 
  ) 646ص (».سازند

وزارت اطالعــات بــه كــساني كــه    
حاضــرند وارد بــازي كثيــف مــاموران 
امنيتي رژيم شوند چراغ سبز نشان مي 

ك دهد تا در مورد پاكباخته ترين چري      
فدايي خلق تهمتهاي كثيـف را تكـرار        

تا كنون كسي به اين درخواست      . كنند
شيادانه وزارت اطالعات لبيك نگفتـه      
و در آينده نيز هيچ انـسان بـا حـداقل          
شــرافت ايــن تهمتهــاي بــي دليــل را 

  .تكرار نخواهد كرد
   

نويسندگان كتـاب در صـفحه ماقبـل        
آخر كتاب كنه نظر طراحـان كتـاب را         

 19روز  «:يان مي كننـد   به اين شكل ب   
بهمن، در حالي كه همه اقشار جامعـه        
ــدس   ــت مهن ــت دول ــد و حماي در تائي
مهدي بازرگان راهپيمايي گسترده اي     
ــدايي در   ــاي ف ــد، چريكه ــام دادن انج
ــشگاه   ــن دان ــين چم ــه اي از زم گوش
تهران گردهم آمـده بودنـد تـا واقعـه          

) 830ص  (».سياهكل را گرامي بدارند   
رد ايـن دروغ    نويسندگان كتاب در مـو    

كه گويا فقـط در گوشـه اي از زمـين           
چمن دانشگاه تهـران عـده اي جمـع         
شده بودند به هيچ گـزارش و سـندي         

در آن  . خوانندگان را ارجاع نمي دهنـد     
روز نه در گوشه اي از چمن دانـشگاه،       
بلكه هـزاران تـن از مـردم تهـران در          
تمام زمـين چمـن دانـشگاه تهـران و          

ن براي نخستين   خيابانهاي اطراف زمين چم   
بار به طور علني رستاخيز سياهكل را گرامي    

ــيلم ايــن گردهمــĤيي در آرشــيو  . داشــتند ف
. تلويزيون جمهوري اسـالمي موجـود اسـت      

همين گردهمايي باشـكوه در شـرايطي كـه         
خميني با عوام فريبـي در اوج قـدرت بـود،           
نشان دهنده محبوبيت گـسترده چريكهـاي       

خميني كه  آن حركت براي    . فدايي خلق بود  
 در مقابل رستاخيز و حماسـه       1350از سال   

سياهكل موضـع خـصمانه داشـت، هـشدار         
دهنده بود، چرا كه در اوج قـدرتش نيرويـي         
به صف آرايي خود پرداخت و برنامه خود را         

    .اعالم كرد
پس از حماسه و قيام سياهكل خمينـي كـه          
در آن زمان در اپوزسيون بـود در پاسـخ بـه       

 مـسئول اتحاديـه     1350 ارديبهـشت    6نامه  
 28انجمنهاي اسـالمي در اروپـا در تـاريخ          

بايد حادثه سازيها   «: نوشت 1350ارديبهشت  
ــك     ــه در ممال ــايي را ك ــايعه پردازيه و ش
ــراي تحكــيم اســاس حكومــت   اســالمي ب

نظيـر  . استعماري است بررسي دقيـق كنيـد      
موضـع  » ...حوادث تركيه و حادثه سـياهكل     
تي اين پيام   خميني آن قدر ننگين بود كه وق      

اسـالم مكتـب   «در همان زمـان در نـشريه     
ارگان اتحاديه انجمنهاي اسالمي در     » مبارز

نظيـر حـوادث    «اروپا به چاپ رسـيد جملـه        
  .از آن حذف شد» تركيه و حادثه سياهكل
 كـه   1357 بهمـن    22اما روزهـاي پـس از       

خميني خالفت خود را گام بـه گـام مـستقر        
ـ      ابودي ساخت با توطئه و سركوب كمر بـه ن

جنبشي بست كه مي توانست به مثابه قطب     
. چپ در مقابل حركتهاي ارتجاعيش بايستد     

بنا به داليلي كه ما بارها به آن پرداخته ايم          
جنبش فدايي نتوانست از ظرفيتهاي خود به       
سود جنبش آزاديخواهي مردم ايران استفاده      
كنـد و دچــار انحرافهــا و خطاهــاي جبــران  

ارت اطالعـات مـي     البـد وز  . ناپذيري شدند 
خواهد بعدا و در جلد هاي بعدي اين كتـاب          

 را به حساب 1357شكستهاي پس از بهمن  
حيات پرافتخار سازمان طي سالهاي پس از       

  رستاخيز سياهكل 
ــن  ــا بهم ــب  1357ت ــدين ترتي ــذارد و ب  بگ

مـا زن و مـرد      «جواناني كه امروز بـا شـعار        
تمـامي  » جنگيم، به جنـگ تـا بـه جنگـيم         

واليت فقيه را به چالش كشيده      اركان رژيم   
اند را از آگاهي به يك تجربه مثبت و پربـار           

  .محروم كند
اما تاريخ ارتجاع حاكم بر كشور مـا انباشـته     

ايـن رژيـم    . از سركوب، نفرت و لجن است     
ضد مردم ايران بوده و تا وقتي وجود داشته         

اكنـون  . باشد عليه مردم ايران خواهـد بـود       
عات مي خواهنـد    تاريخ نويسان وزارت اطال   

هرچه لجن و آلودگي در درون خود دارند،بر        
سر و روي جنبشي بريزند كـه عليـرغم هـر       
ــوان    ــراي آن بت ــه ب ــعفي ك ــراف و ض انح

 و بــا  برشــمرد، بــا مداخلــه گــري آگاهانــه
جانفشاني داوطلبانه نقش مهمـي در شـكل        
گيري جنبش آزاديخواهي مردم ايران داشت 

ن تاريخ نويسي   و بنابرين ترديد نداريم كه اي     
ــز    ــتي ج ــز سرنوش ــف آمي ــيادانه و تحري ش

  .شكست نخواهد داشت
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  )2008   اكتبر29(1387 آبان 8چهار شنبه 
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بحــران مــالي ســرمايه داري ايــن    
دستاورد اقتصاد نئوليبراليستي، تاثيرات    
خود را در كشورهاي پيراموني منجمله    

تركـشهاي ايـن    . ايران خواهد گذاشت  
بحران اگر چه با فاصله زماني امـا بـه          
شكل ناعادالنه اي بر وضعيت معاشي      
كارگران و مزدبگيران تاثير منفـي بـر        

 سرمايه  صاحبان. جاي خواهد گذاشت  
در ايــن شــرايط ســخت و نــاگوار بــه 
كمك هم مي شتابند تا نظم موجود را       
در برابر واكـنش محرومـان واكـسينه        

ســركوبي و فــشار بــر فعــاالن . كننــد
جنبشهاي كارگري، جلوگيري از رشـد      
جنبشهاي كارگري و عدم سـازمانيابي      
جهــاني ايــن جنــبش، از پارامترهــايي 
ــارگر و    ــه ك ــدگي طبق ــه زن ــت ك اس

يران را در برابر زيانهاي بحـران       مزدبگ
. سرمايه داري، آسيب پذير تر مي كند      

همبــستگي و ســازمانيابي كــارگران و 
مزدبگيــران در جهــان، مــي توانــد    
الترناتيو سوسياليستي را به عنـوان راه       
حلي عادالنـه در برابـر نظـم موجـود          

  . قدرتمند كند
كاهش قيمت نفت خام يكـي از پـس         

 تاثير گـذار    لرزه هاي بحران جهاني و    
اقتصاد ايران به   . بر اقتصاد ايران است   

دليل وابستگي اش به نفـت و واردات        
در ابعــادي گــسترده در برابــر بحــران 
جهاني هزينه پرداز خواهد بـود و ايـن         

ــشتر   موضــوع  ــده بي ــاي آين در ماهه
بنـا بـه گـزارش      . مشخص خواهد شد  

درج شده در رسـانه هـاي حكـومتي،         
قط در نيمـه    ميزان درآمد ارزي رژيم ف    

.  ميليارد رسـيد   60 به   1387اول سال   
اين منـابع افـزايش درآمـد را در ايـن           

ــيش از  ــالم  50دوره بـ ــد اعـ  درصـ
بهاي هر بـشكه نفـت خـام در         .كردند

.  دالر شـد   50پايان ماه آبان كمتـر از       
در مـاه ژوئيـه     اين در حالي است كـه       
ــرز   ــت از م ــت نف ــم 150قيم  دالر ه

  . گذشته بود
 رژيم از بحران مالي     بعضي از پايوران   

كه غرب را فرا گرفته ابراز خوشـحالي        
دارو دسته احمدي نژاد اقتصاد     . نمودند

» غربـي «اسالمي را آلترناتيو اقتـصاد      
دانسته و نـسخه هـايي عقـب مانـده          

  . براي درمان اين بحران مي پيچند
ــژاد بــا ابــراز خوشــحالي از  احمــدي ن
امكان تبديل تهديدها به فرصتها براي  

ــم  ــاي  رژي ــان حرفه ــرار هم ــا تك و ب
ــان   ــاه كارشناس ــه از نگ ــشگي ك همي
اقتصادي، پشيزي ارزش نـدارد، مـورد       

ــت  ــرار گرف ــه ق ــسخر هم وي در . تم
 آيان ادعا كرد كه     19همايشي در روز    

ايران در اين بحران جـزء كـشورهايي        
. است كه كمترين آسيب را مـي بينـد        

احمدي نژاد اظهار اميدواري كـرد كـه     
» صـفر «اني را به    آسيبهاي بحران جه  

  . برساند
معاون وزير اقتـصاد رژيـم گفـت كـه          

بحران مالي جهاني، فرصتهايي را در      «
زمينه جذب سرمايه گذاريهاي خارجي     

ــرده اســت  ــراهم ك ــران ف ــراي اي » .ب
كارگزاران رژيم ادعا مي كننـد كـه در    
شرايط موجود، سرمايه هـا بـه سـمت         

امنيت نظـام   «ايران سرازير شده و در      
سرمايه گذاري خواهنـد    » هواليت فقي 

  . كرد
در حالي كه پايين آمدن قيمـت نفـت         
خام و نيز تحريمها به بحراني تر شدن        
وضعيت اقتصادي انجاميـده، احمـدي      

 مهـر بـا حرفهـاي       30نژاد سه شـنبه     
عوامفريبانه خود، تحريمها را بي اثـر و     
. وضعيت اقتصادي را خوب اعالم كرد     
 پاسدار احمدي نژاد به دروغ گفت كـه       

در اين سه سـال تحـريم، صـادرات         «
وي » غير نفتي ما سه برابر شده است      

همچنــين از تبــديل تحريمهــا بــه    
ايـن  . حـرف زد » فرصت و پيـشرفت  «

حرفها در حالي اسـت كـه همقطـاران        
وي باال رفتن قيمت نفـت را فرصـتي         

و پايين آمدن آن را فشاري      » طاليي«
مــستقيم بــر تنــگ تــر كــردن بخــور 

  . مي دانندبخورهاي حكومتيان 
افــزايش بهــاي نفــت خــام كــه رشــد 
نقدينگي و افزايش واردات را به همراه     

ركود بيـشتر و تعطيلـي       داشت باعث   
دولـت  . واحدهاي توليدي شـده اسـت     

احمدي نژاد بر اساس افـزايش قيمـت    
ــه اصــطالح   نفــت خــام، طرحهــاي ب

  .زودبازده را در دستور كار قرار داد
ـ          ي برخي از اين طرحهـا قبـل از اجراي

برخـي از   . شدن به بايگاني سپرده شد    
آنها هم كه اجرا شد هـيچ راهگـشايي      
. براي توليد و ايجاد كار نداشـته اسـت    

اما جيب فرماندهان سـپاه و بـسيج از         
بودجه اي كه براي طرحهاي زودبازده      
اختــصاص داده شــده پــر شــد و ايــن 

.  نقدينگي شـد    باعث رشد سرسام آور   
ه، حكومتيهـا و نورچـشميها فربـه شـد    

طبيعا بـا پـايين آمـدن در آمـد نفـت            
  .ناراضي شده اند

بر اساس داده هاي آمـاري در رسـانه         
 ســال گذشــته، 3هــاي دولتــي، طــي 

ــيش از    ــژاد ب ــدي ن ــت احم  198دول
ــت   ــه اس ــت فروخت ــارد دالر نف . ميلي

دستاورد اين درآمد براي مـردم تـورم        
 درصد و نقدينگي غير مولـد       26باالي  

ـ     169 . وده اسـت   هزار ميليارد توماني ب
ــراي نجــات   هــيچ رهيافــت مثبتــي ب
صنايع توليدي از گرداب ورشكـستگي      

 آمـار بيكـاري    .و ركـود وجـود نـدارد   
تـورم سـير    . افزايش پيدا كـرده اسـت     

  . صعودي خود را حفظ كرده است

كـه پاسـدار    » تحول اقتـصادي  «طرح  
احمدي نژاد ادعـاي انجـام آن را دارد         
در شــرايط بحرانــي موجــود در نطفــه 

ايـن طرحهـا از يـك       .واهد شـد  خفه خ 
طرف به تـضادهاي باالئيهـا را بـراي         
سهم بيشتر يا حفظ سهم خـود دامـن         
مي زند و از طرفـي ديگـر منجـر بـه            

مزدبگيران و   فقيرتر شدن كارگران و     
در نتيجه رشـد اعتراضـهاي عمـومي        

  .خواهد شد
در حقيقت طرحهاي احمـدي نـژاد در        
ــتهاي     ــردن سياس ــاده ك ــتاي پي راس

المللي پول و در خـدمت      صندوق بين   
مخبـــر . نئوليبراليـــسم خواهـــد بـــود

كميسيون اقتصادي مجلس در رابطـه      
با طرح جديد احمدي نژاد پيش بينـي        

 50ايـن طـرح حـداقل       «:مي كند كـه   
درصد تورم را در پي خواهد داشت كه        

ميـزان   درصـدي كنـوني      26با تـورم    
 درصد مي رساند    70تورم را به باالي     

و شوك شديدي را به كـشور تحميـل        
روزنامه اعتماد دوشـنبه    (» .خواهد كرد 
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وزير كار رزيم در پايـان شـهريور مـاه          

در شش ماهه نخست    «اعالم كرد كه    
 هزار نفر از نيـروي      253امسال حدود   

كار به لحاظ عـدم تـامين نقـدينگي و     
وليه كارخانجات بيكار شـده  نبود ماده ا  

بـيش از دو    «وي آمار بيكاري را     » .اند
. نفر اعالم كـرد   »  هزار 200ميليون و   

ما بـه ازاي رشـد بيكـاري و تعطيلـي           
صنايع توليدي، رشد صـعودي واردات      

سرمايه داران دالل    و افزايش دارايي    
  . صفت و حكومتيها بوده است
 آبان در   19روزنامه آفتاب يزد يكشنبه     

درآمد چند ميليـاردي    «گزارش از   يك  
 نفـر از طريـق واردات    55و انحصاري   
ــصاري  ــاال5انح ــت »  ك ــته اس . نوش

ــكر،    ــن آالت، ش ــودرو، آه واردات خ
 بـه   86پارچه و تلفن همـراه در سـال         

ــصاري در   ــور انح ــداد  «ط ــار تع اختي
ايـن منبـع مـي    . بـوده اسـت  » قليلـي 
بنا بر آمار رسمي گمرك ايران    «:نويسد

 10خـودرو در اختيـار      انحصار واردات   
 15نفر، انحصار واردات شكر در اختيار      
 20نفر، انحصار واردات آهن در اختيار       

نفر، و انحصار واردات گوشي موبايل و       
 نفـر   10پارچه نيز هر يك در انحصار       

  » .بوده است
 55«در ازاي نابودي توليـدات ايـران،        

ميلياردها » شخصيت حقيقي و حقوقي   
رشـد درآمـدهاي    . دالر سود برده انـد    

نفتي در بخشهاي توليدي هزينه نـشد       
در ايـن  . و به رشد واردات كمك كـرد    

مورد به آمارهاي كارگزاران حكومـت       
رئــيس ســازمان . مراجعــه مــي كنــيم

 ماهـه سـال     7در  «:گمرك مي گويـد   
 هزار تن كاال 825 ميليون و 23جاري  

 500 ميليـون و     594 ميليارد و    33به ارزش   
 شده كـه ايـن ميـزان        هزار دالر وارد كشور   

نسبت به مدت مـشابه سـال قبـل از حيـث          
» . درصــد افــزايش داشــته اســت31ارزش 

  )87 آبان 14روزنامه جمهوري اسالمي (
يكــي از مــوارد ديگــر اجــراي اوامــر بانــك 
جهاني، خصوصي سازي و حذف سوبسيدها      

در راسـتاي اجرايـي كـردن آن        . بوده اسـت  
 و  بيش از همه كارگران و مزدبگيران آسيب      

حذف سوبـسيدها   . زيان ديدند و خواهند ديد    
از جمله وعده هـايي     » يارانه ها «و پرداخت   

است كه دولت احمدي نژاد با آن سر همـه           
رفسنجاني اين طرح   . را مي خواهد گرم كند    

اين موضوع تبديل به    . ناميد» گداپروري«را  
ايـن در   . كشاكش در بين خوديها شده است     

د اعتـراض   حالي است كه ما هر روزه شـاه       
. كارگران به عدم پرداخت حقوقشان هستيم     

ــا ميــزان تــورم   حــداقل حقــوق كــارگران ب
در رابطه با خصوصي سازي،     . خوانايي ندارد 

شركتهاي دولتي بين آقازاده ها و وابستگان       
به حكومت سپرده مـي شـود و بـه همـين             
دليل با اين سياست واحدهاي توليدي دچار       

ن نـابود   بحران شده و بخش بزرگـي از آنـا        
در عمل واحدهايي كه بـه بخـش        . شده اند 

خصوصي سپرده شده اند، به دليل نقشي كه   
سپاه در مالكيت اين واحدها دارد، به شكلي        
شبه دولتي و جنبه نظـامي هـم پيـدا كـرده       

  . است
 برگزاري  در اول آبان ماه سال جاري شاهد      

مجمــع عمــومي كــارگران و تعيــين هيــات 
ركت نيـشكر   مديره سنديكاي كـارگران شـ     

 نفــر از 1000بــيش از . هفــت تپــه، بــوديم
ــدي در    ــزرگ تولي ــد ب ــن واح ــارگران اي ك
همايش انتخاب اعضاي هيĤت مـديره ايـن        

سـنگ پايـه ايــن   . سـنديكا شـركت كردنـد   
تشكل، برآيند مبارزه طوالني كارگران براي      
دست يـازي بـه حـق خـود عليـرغم همـه             

  . تهديدها و سركوبگري رژيم است
كـارگران نيـشكر هفـت تپـه        گستره مبارزه   

وزارت . ابعادي جهاني به خود گرفتـه اسـت       
اطالعــات بــا شــگردهاي ســركوبگرانه اش 
ــايش     ــن هم ــزاري اي ــرد از برگ ــالش ك ت
جلوگيري كند، اما موفق بـه از بـين بـردن           

كارگران براي ايجاد تـشكل مـستقل        عزم  
سـازمانيابي و ايجـاد سـنديكاي       . خود نـشد  

ـ . كارگري حق كارگران است    م عليـرغم   رژي
پذيرش كنوانسيونهاي سازمان بـين الملـي        
كار مبني بر تشكل پذيري كارگران طي سه    
دهه كارگران را از ايـن امـر محـروم و هـر             
تشكلي مستقل كارگري را سـركوب كـرده        

  .است
بي شك سازمانيابي و تشكل پذيري مبارزه       
كارگران را در مداري باالتر و موثرتر پـيش         

را به كارگران هفت    اين موفقيت   . خواهد برد 
تپه و همه ي فعاالن كارگري شادباش مـي    

  . گوئيم
  7بقيه در صفحه  

 كنشهاي بحران مالي جهاني بر وضعيت كارگران و زحمتكشان ايران
 زينت ميرهاشمي
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سركوب، آزار، پرونـده سـازي،      
دستگيري، شكنجه و محاكمـه     
فعاالن كارگري در ايران را بـه       

  .شدت محكوم مي كنيم
   
 آبــان پرســتاران 1روز چهــار شــنبه *

مراكز بهداشتي و درمـاني شهرسـتان       
ي تـامين     شـهر در مقابـل اداره       خميني

اجتمــاعي ايــن شهرســتان اقــدام بــه 
بـه  . برگزاري تجمعي اعتراضي كردند   

گزارش سـايت سـالم دمكـرات ايـن         
 نفر در آن شركت     50تجمع كه حدود    

داشتند، در اعتراض به شرايط سـخت       
كاري و پايين بودن دستمزدها انجـام       

  .گرفت
   
كارگران كارخانـه چينـي اشـكان در      *

اعتراض به عدم پرداخـت چنـد ماهـه         
ــتگاههاي   ــد، دس ــود تولي ــوق و نب حق

 روز چهـار  . كارخانه را مصادره كردنـد    
 آبان يـك فعـال كـارگري در         1شنبه  

اين رابطه به خبرنگـار آژانـس ايـران         
كارگران كارخانه دسـتگاهها    :خبر گفت 

را مصادر كردند، بعد از طرف صـاحب        
كارخانه پيام آمد كه مي خواهـد پـول         
واريز كنـد بـه دسـتگاههاي كارخانـه         

ولي متاسفانه هنوز خبري    ! دست نزنيد 
  !!!نشده است 

در ضـمن  :مـه افـزود  اين كـارگر در ادا  
ــراي   ــادي بـ ــامي زيـ ــرو ي انتظـ نيـ
دستگيري كارگران به كارخانه ريختـه      
بودند و قصد داشتند كه بچه هايي كه        

 كـه    اعتراض كردند را دستگير كننـد     
اين اقدام دولت مجددا خشم كارگران      

  . را بر انگيخت
   
 آبـان   9به گـزارش روز پـنج شـنبه         *

 12آژانس ايران خبر، به دنبال احضار        
ــارگري در شــركت   ــاالن ك ــر از فع نف
الستيك البرز در چند هفتـه قبـل بـه          
علت شكايت سهامدار عمـده شـركت       
مبني بر تصرف دفتر مركزي واقـع در        
خيابان ازادي تهران، امروز افراد فـوق       

 بازپرسي دادسراي انقـالب     7به شعبه   
سعادت آباد به اتهام تـشويش اذهـان        
عمومي و تصرف دفتر مركزي احـضار       

 و در شعبه فوق به دفاع از خـود          شدند
  .پرداختند

روز قبل رئيس كارگزيني شـركت بـه        
دليل گرفتن ميليونها تومـان رشـوه از        
سوي سهامدار شركت به جهـت نيـل        
به اهداف سهامدار از سـوي كـارگران        

  .شركت از كارخانه اخراج شد
   

   آبـان  14به گزارش روز سه شـنبه       *
آژانس ايـران خبـر كـارگران شـركت         

 آبان 9 خودرو از صبح پنج شنبه     پارس
به علت عـدم پرداخـت دسـتمزدهاي        
عقب افتاده آنان دسـت بـه اعتـصاب         

  .زدند
   
ــه   * ــبالن پارچ ــركت س ــارگران ش ك

اردبيل به خاطر عدم دريافت حقـوق و     
ــاي   ــه ه ــار در هفت ــدين ب ــا ، چن مزاي
گذشــته در مقابــل ســازمان صــنايع و 
استانداري ارديبـل دسـت بـه تجمـع         

  .زدند
 آبـان   16رش روز پـنج شـنبه       به گـزا  

انجمن صداي كاوه ها در اين شركت        
 نفر مشغول به كاربوده كـه   250حدود  

 نفـر در خـط توليـد        150از اين تعداد،    
كارخانه مشغول به كار مي باشند كـه        

 ماه است حقـوق و مزايـاي    7به مدت   
  .خود را دريافت نكرده اند

  شــركت ســبالن پارچــه اردبيــل بــه
ــرين كا ــوان بزرگت ــساجي عن ــه ن رخان

شمال غـرب كـشور كـه بـا تبليغـات           
ــته    ــال گذش ــاه س ــرداد م ــسترده م گ

  دراردبيل با حضور احمـدي نـژاد بـه        
بهـره بــرداري رســيد، هــم اكنــون در  
سخت ترين شرايط مـالي قـرارداد بـه     
طوري كه از اول امـسال قـادر نبـوده          
حقوق كـارگران و كارمنـدان خـود را         

  .پرداخت كنند
   
كـارگران كيـان    بيش از هـزارتن از      *

صبح روز دوشنبه   ) الستيك البرز (تاير  
 آبان در مقابل دفتر احمـدي نـژاد         20

ايـن  «تجمع كردند و با سردادن شعار       
آخرين پيام است كـارگر مبـارز آمـاده         

ــت ــام اسـ ــتهاي » قيـ ــه سياسـ عليـ
. ضدكارگري حكومت اعتراض كردنـد    

به گزارش انجمـن صـداي كـاوه هـا          
ه است  ما7كارگران كيان تاير بيش از      

كه حقوق و مزايا دريافت نكردند و در        
وضعيت معيشتي بسيار سختي به سـر       

  . مي برند
براســاس گــزارش دريــافتي مــأموران 
سركوبگر نيروي انتظامي به كـارگران      
زحمتكش كيان تاير يورش بردنـد تـا        

كارگران نيز در   . آنان را پراكنده سازند   
مقابل اين يورش وحشيانه ايـستادگي      

هاي ضـدحكومتي سـر     كردند و شـعار   
  .دادند
   
سـازي لوشـان      كارگران شركت لوله  *

گذاري در بنـدر      كه مشغول پروژه لوله   
ــستند، از روز  ــي ه ــاه 21انزل ــان م  آب
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دســتمزد، حــق بيمــه و عــدم ارســال 
ليست بيمه به سازمان تأمين اجتماعي      

بـه  . انـد   دست بـه اعتـصاب زده     
كـرات  گزارش سـايت سـالم دم     

ــز در    ــركت ني ــل ش ــدير عام م
واكـنش بــه اعتــصاب كــارگران  
دستور داده تـا درب كارگـاه بـه         
روي كارگران بسته شود و قـول       

هـاي   داده كه شنبه آينده حقـوق  
  .معوقه را پرداخت كند

قبالً يك بار تعدادي از كارگران دست       
به اعتصاب زده بودند كه آن اعتصاب       

ه  نفر از كارگران شـد 4منجر به اخراج  
  .بود
   
سر انجام پس از گذشت بـيش از دو      *

هفته از اعتصاب هماهنگ و يكپارچـه       
ــران   ــه ي اي ــارگران ، در كارخان ي ك
برك رشت، مبني بر بازگشت بـه كـار         
تمامي كـارگران اخراجـي، كارفرمـاي       
اين كارخانه، مجبور به عقب نشيني و       
ــن   ــذيرش خواســت كــارگران، در اي پ

  .خصوص شد
ن كميتــه   آبــا22بــه گــزارش روز  

ــاد   ــه ايج ــراي كمــك ب ــاهنگي ب هم
 نفر از نمايندگان    7تشكلهاي كارگري   

كارگران، در اعتراض به عدم پرداخت      
 ماه حقوق و مزاياي معوقه ي خـود،     4

توسط كارفرماي كارخانه اخراج شدند،     
كه در مقابله با اين برخورد رذيالنـه و         

ــامي   ــارگري، تم ــد ك ــارگر 200ض  ك
و يكپارچـه   كارخانه، به شكلي متحـد      

دست از كار كـشيدند و دسـتگاهها را         
  . يكي پس از ديگري خاموش كردند

ــنبه  روز ــي از 20 دوشـ ــان جمعـ  آبـ
كارگران ايران برك طـي گزارشـي در      
مورد اين واحد توليدي اعـالم كردنـد        
كه كارخانه ايران برك رشت با بـيش        

 سال سـابقه كـار ، تنهـا مركـز           37از  
دوز تهيه پارچه فاسـتوني و دوخـت و         

كت و شـلوار در منطقـه گـيالن مـي           
 از  1377اين كارخانـه در سـال       . باشد

پوشش سـازمان صـنايع ملـي ايـران         
خــارج شــده و بــه بخــش خــصوصي 

  .واگذار شد
مالكيت و عمده سهام اين شـركت در        
اختيار شخصي به نام محمـد ضـرابيه        
مي باشد كه در حال حاضر مديرعامل       
ــامان كـــشور و صـــاحب  بانـــك سـ

 از قبيل يزد بافت، فيلـور،       كارخانجاتي
  .كاشي كوير يزد است

   
به گـزارش خبرنگـار آژانـس ايـران         *

 نفـر از  20 آبـان  26صبح روز يكشنبه  
 150  كارگران به نمايندگي از طـرف     

تن كـارگران كارخانـه چينـي اشـكان        
براي رسـيدگي بـه درخواسـت ضـبط         
اموال كارخانـه در مقابـل دادگـستري        

ي شهرســتان قــزوين تجمــع اعتراضــ
  .برگزار كردند

   
طه آزادي فعال كارگري اهـل سـقز        *

مـرادي  ) جـوانمير (كه به همراه نـامق    
ــازدهم    ــاريخ ي ــشاه در ت ــل كرمان اه
ارديبهشت ماه سال جـاري بـه علـت         
برگزاري روز كارگر در منطقه عسلويه      

 روز را در اداره 47بازداشـــــت و مـــــدت 
اطالعات و زندان شهر بوشهر به سـر بـرده          

ود بـه بيـدادگاه احـضار       بودجهت معرفي خـ   
  .گرديد

 آبـان مجموعـه     27به گزارش روز دوشـنبه      
فعاالن حقوق بشر در ايران اتهام اين فعـال         
كارگري فعاليت تبليغي بر عليـه نظـام ذكـر     

  .گرديده است
   
كــارگران شــركت ســازمايه پاكدشــت روز *

ــنبه  ــستري  29دوش ــل دادگ ــان در مقاب  آب
ـ . پاكدشت تجمع اعتراضي برگزار كردنـد     ه ب

گزارش سـايت فربـاد كـارگر، كـارگران در          
اعتراض به نامشخص بودن امنيت شـغلي و     
. حقـوق عقــب افتــاده خـود تجمــع نمودنــد  

كارگران تهديد كردند اگر به خواسـته آنهـا          
رســيدگي نــشود، مجــددا تجمــع اعتراضــي 

  .برگزار خواهند كرد
   

سنديكاي كارگران شركت نيـشكر     
 هفت تپه با انتخاب هيات مديره كار      

  .خود را آغاز كرد
ــارگران   ــان ك ــنبه اول آب ــبح روز چهارش ص
شركت نيشكر هفت تپه در حالي كه خود را         
براي شركت در انتخابات آماده مـي كردنـد         
با بخش نامه مسئوالن كارخانه كه آنـان را         
ــرد و   ــي ك ــع م ــات من از شــركت در انتخاب
انتخابات را منوط به دستور و اجازه اداره كار  

  . شدندمي دانست مواجه
به گزارش هيات موسس سنديكاي كارگران 
شركت نيشكر هفت تپه، با وجود مدت كـم         

و موانع ) حدود چهار ساعت (براي راي گيري  
ايجاد شده و جو موجود در كارخانه بـيش از         
هــزار نفــر از كــارگران در ايــن راي گيــري 

 نفر را   9 كانديدا   28شركت كردند و از ميان      
مــديره بــه عنــوان اعــضاي اصــلي هيــات 

در طي مدت راي گيري نيروهاي      . برگزيدند
امنيتي حضور پر رنگي داشتند اما بـر خـورد        

  .خاصي صورت نگرفت
در اين انتخابات اعضاي اصلي هيات مديره       

  :به شرح ذيل انتخاب شدند
نجـات  -2 راي 919 فريدون نيكـو فـرد     -1

 راي  578 علي نجـاتي     -3 راي   667دهلي  
يــل   جل-5 راي 540 رحــيم بــسحاق   -4

 راي  394علي شـريفي    -6 راي 398احمدي  
 محمـــد -8 راي 352 رضـــا رخـــشان -7

 قربان علـي پـور      -9 راي   302حيدري مهر   
   راي284

 نفر به عنـوان     5همچنين از ميان كانديداها     
 نفــر بــه عنــوان 2اعــضاي علــي البــدل و 

اعـضاي  . بازرسان سـنديكا انتخـاب شـدند        
علي البدل هيات مديره سـنديكا عبارتنـد از         

 راي، جانمحمـد    213يد مهرداد عباسـيان     س
ــري 192خــدادادي  ــراهيم امي  184 راي، اب

 راي، حسن زهيـري     156راي، رضا سعدي    
   راي156

بازرســهاي ســنديكا عبارتنــد از محمــود آل 
   راي135 راي، علي راد احمدي 146كثير 

ــا حــضور كليــه 8روز چهــار شــنبه   آبــان ب
اعضاي هيات مديره سـنديكاي هفـت تپـه         

جلسه هيئت مديره به منظور برگذاري     اولين  
  اين انتخابات . انتخابات داخلي برگذار شد

  8بقيه در صفحه 

برخي از مهمتـرين حركتهـاي اعتراضـي        
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انتخاب باراك اوباما به رياست 
جمهوري آمريكا با آراي بسيار باال 

هايي از نفرت عمومي از  نشانه
 ليبرالها -سياستهاي دولت بوش و نو 

بحران اقتصادي . را به نمايش گذاشت
جاري كه غير قابل پيش بيني نبود، 

 شد تا جمهوري خواهان تمزيد بر عل
اما . درا با نفرت بسيار از كاخ سفيد بران

آنچه كه از آنها به دولت اوباما به ارث 
مي رسد تنها اين بحران اقتصادي 

رويدادهاي بسياري در زمان . نيست
 ليبرالها بر سياست و -حكمراني نو 

اقتصاد جهاني به وقوع پيوسته است 
هايي  كه بسياري از آنها شروع پروژه

هم اين . بسيار حساب شده اند
اي آنها به كارهاي ناتمام است كه اجر

باراك اوباما و تيم او واگذار مي شود 
تا با شيوه اي ديگر ادامه آن را به 

  . عهده بگيرند
سياستهاي استراتژيك آمريكا و منافع 
ملي آن چيزي نيست كه با دست به 
دست شدن حكومت تغيير كند بلكه، 
اين سياستهاي حاكم بر نهادهاي 
اجرايي است كه تغيير شيوه مي دهد 

چهره . بهبود كار تاثير گذار باشدتا در 
 ليبرالها از آمريكا باقي -اي كه نو 

گذاشته اند آنچنان كريه است كه 
بسياري را نه تنها به دشنام گويي 
كشانده بلكه، به جبهه اي بس قوي 

يكجانبه گرايي و . ضديت رانده است
نظاميگري، عيان ترين چهره نفرت 
برانگيز آمريكاست كه اوباما وظيفه 

ارد از آنها عبور كرده و به زيبا سازي د
 پر اي او همچون نظافتچي. بپردازد

انرژي به ميدان رانده مي شود تا با 
توجه به ويژگيهايي كه دارد بتواند 
شايد بر بسياري از اين ناسازگاريها 

هو و جنجال انتخاب يك . غلبه كند
سياه پوست به رياست جمهوري 
 آمريكا بيش از اين كه حمايت از

حقوق اقليتهاي نژادي باشد، تبليغاتي 
گوش كر كن به نفع ابرقدرتي كه 
منفور بسياري از مردم جهان گرديده 

اين چهره از اوباما اگر سمپاتي . است
 مبسياري از كساني كه به امپرياليس

نگاهي ساده انگارانه دارند را بر انگيزد 
اما براي بسياري ديگر هشداري است 

هندسي افكار تا مواظب باشند كه م
 تعمومي انحصارات سوار بر قدر

سعي دارد با استفاده از ابزاري قوي، 
عليه آنها قد علم كند و با چماقي 

منهاي . جديد بر سر منتقدان بكوبد
اين، كشاندن بسياري از اقليتهاي 
نژادي به ويژه سياهان به پشت سر 
اوباما، خريدن حمايت مجاني براي 

سركوب را ابرقدرتي است كه بيشترين 
 توانسته ابر آنان اعمال كرده و هر كج

حقوق و جان و مال آنها را زير پا له 
 اين چماقها پر رهر چقد. كرده است

زور باشند و شعارهاي مردم فريب 
پرهياهو اما وضعيت عيني بحران 
جهان امروز چيزي است كه با چنين 
ترفندهايي به عقب رانده نمي شود 

آنها سياستي بلكه، براي برون رفت از 
الزم است كارساز و برنامه اي دراز 
مدت تا شايد بخت از كف رفته دوباره 
باز آيد و امنيتي كه نياز سرمايه براي 

بديهي است . رشد است بر قرار گردد
كه باز گرداندن جهان بر مدار سابق 
ممكن نيست و براي عبور از وضعيتي 
كه پيش آمده، قدرتهاي مطرح جهاني 

يكا مجبور هستند در به ويژه آمر
سياستهاي تا كنوني خود تجديد نظر 
كنند و بخشي از برنامه هايشان را به 

 تنظيم نمايند كه با موقعيت اي گونه
  .جديد سازگار باشد و قابل اجرا

تا آنجايي كه به ما مربوط است، در 
هاي بسياري  منطقه خاورميانه پروژه

ناتمام مانده اند كه بايد تعيين تكليف 
اول از همه طرح خاورميانه . ندشو

بزرگ است كه به عنوان پروژه 
استراتژيك آمريكا بالتكليف مانده 

غير از آن، كشتي به گل نشسته . است
ارتش آمريكا در افغانستان و عراق 
مشكل ديگري است كه به سادگي 

زيرا در فضاي به . قابل حل نيست
وجود آمده كنوني، سه كشور سوريه، 

 جمهوري اسالمي به پاكستان و رژيم
 به مخوبي مانور مي دهند و هر كدا

فراخور، درخواستهايي از آمريكا دارند 
و به نوعي به باج خواهي برخواسته 

پاكستان با همراهي رژيم . اند
جمهوري اسالمي تنور حضور طالبان 
در افغانستان را گرم مي كنند و 
درگيريها را به گونه اي هدايت كه 

ريكا و هم دست و پاي ارتش آم
پيمانانش را در پوست گردو گذاشته 

عراق جوالنگاه دو رژيم جمهوري . اند
اسالمي و سوريه است و رژيم واليت 
فقيه سعي دارد از همپيماني خود با 
سوريه سود جسته هرچه بيشتر جا 
. پاي خود را در اين كشور محكم كند

ارتش آمريكا كه به طور متناقض تا 
رخورد كرده كنون با اين دو حريف ب

است، سعي بسياري نموده تا از همه 
ابزارها استفاده كند تا مگر آنها را به 

 اما آنچه تا كنون دعقب نشيني وا دار
نشان داده شده، ناتواني ارتش و 
سياستمداران آمريكايي در اين كار 

اين حالت پات يا بينابيني . بوده است
تا چه وقت مي تواند باقي بماند و 

 تا چه اندازه قادر خواهد ارتش آمريكا

بود در كنار تلفات خود، دالرهاي 
مردم آمريكا را در تنور اين موقعيت 
بسوزاند، مسلم است كه نا محدود 

هم اكنون نيز حوصله بسياري . نيست
سر آمده است و يكي از شعارهايي كه 
توانست نگاه ها را به طرف اوباما 
متوجه كند و آرا را به سمت او جلب 

وضوع خروج ارتش آمريكا از كند، م
اما آيا چنين . عراق و افغانستان بود

چيزي به همين راحتي شدني است و 
ارتش آمريكا و متحدانش با صرف 
ميلياردها دالر دست خالي به خانه باز 

  خواهد گشت؟
آنچه در مرتبه نخست مي توان گفت، 
زمان حاضر دوره سالهاي شكست 

يرو توازن ن. جنگ ويتنام و كُره نيست
به شيوه سابق نبوده و موقعيت كنوني 
جهان را نيز با آن زمان نمي توان 

يعني، شكست خفت بار . مقايسه كرد
به شيوه سابق هم شدني نيست، پس 
بايد راهي آبرومندانه پيدا كرد و با 
توجه به موقعيت كنوني، كار را فيصله 

چگونگي آن نيز پرسش اساسي . داد
روزها همه متوجه اي است كه اين 

آن هستند و سعي دارند تا در حد توان 
به آن پاسخ گويند و همه معادالت را 
در كنار هم چيده تا به حداقل آن 

اما واقعيت اين است كه . نزديك شوند
 بيشتر جستجو مي كنند، چيز رهر چقد

دندانگيري حاصل نمي شود زيرا 
معادالت به گونه اي سخت در هم 

شود به آساني براي تنيده اند و نمي 
مشكل پيش آمده راه حل معقولي 

  . پيش بيني كرد
در عراق قرارداد امنيتي بين دولت 
. نوري مالكي و آمريكا امضا شده است

اين قرارداد بايد به تصويب پارلمان 
گام . عراق نيز برسد تا قانوني شود

اولي كه اين قرارداد بر مي دارد اين 
يكا است كه عراق را در اردوي آمر

يعني، از اين به بعد . حفظ مي كند
آمريكا طرف حساب در عراق به 
حساب خواهد آمد و اروپاييهايي 
همچون فرانسه و روسيه كه در سابق 
جا پاهاي محكمي براي خود در آنجا 
داشتند، بايد آنرا از دست رفته به 

رژيم جمهوري اسالمي . حساب آورند
كه تا كنون به صورت دوگانه با اين 

رداد برخورد كرده است، سعي كرده قرا
هايش را توسط  تا بعضي از خواسته

. پادوهاي خود در آن بگنجاند
مسافرت پي در پي مقامهاي عراقي به 
تهران و مذاكره با پايوران رژيم و 
تالش براي قانع كردن آنها در برابر 
اين قرارداد، چيزي است كه اين روزها 

از يك طرف بعضي . شاهد آن هستيم
 سردمداران رژيم سياست سكوت را از

پيشه كرده اند و بعضي نيز همچون 
الريجاني و دارو دسته اش با آن از در 

مقتدا صدر كه . مخالفت درآمده اند
وابستگي او به رژيم تهران معرف 
خاص و عام است نيز با برپايي 
تظاهراتي مخالفت اش را اعالم كرده 
و گفته است كه سعي مي كند تا در 

مقامهاي مذهبي عراق . آنرا رد نمايدمجلس 
نيز همچون سيستاني كه با فشار رژيم 

، اند ايران به عرصه سياست وارد شده
. موافقت خود را با آن اعالم داشته است

يعني، حتا اين چنددستگي در مقابل اين 
قرارداد در داخل عراق كه تابعي از 
كشورهاي مداخله گر در آن است نيز وجود 

 به شيوه خود نظرش را بيان دارد و هركس
  . مي كند

از هم اكنون مي شود حدس زد كه اين 
قرارداد امضا خواهد شد و بر اساس توافقات 

 دسامبر 31آن، ارتش آمريكا مي تواند تا 
اين .  در عراق باقي بماند2011سال 

درحالي است كه اوباما در تبليغات انتخاباتي 
ر اش قول داده است كه ارتش آمريكا را د

به غير از .  ماه از عراق خارج كند16عرض 
 اي آن، متن بسياري از بندهاي آن به گونه

است كه از نظر حقوقي تفسير بردار است و 
آمريكا مي تواند با توسل به تفسير خويش، 
. بندها را اجرايي كند يا مسكوت بگذارد

آنچه در اين بين رژيم جمهوري اسالمي را 
 است 27اده  از م3خوشحال مي كند بند 
نبايد از خاك، آب ": كه تصريح كرده است

 ي عليه كشورهاه حمليو آسمان عراق برا
 يعني، رژيم فكر مي ".ديگر استفاده شود

كند اينگونه مي تواند همسايه بودن خود با 
ارتش عراق را پشت سر بگذارد و آنرا خنثا 

و يا در صورت بروز اتفاقي، خود را . كند
آمريكا كه در عراق مصون از تعرض ارتش 
اين در حالي ست . حضور دارد كرده است

: كه ماده چهارم قرارداد تصريح كرده است
 يها با هدف واكنش به هر گونه تهديد"

 عليه عراق و تحكيم ي و خارجيداخل
 شكست تشكيالت القاعده يها برايهمكار

 يها در اين كشور و همچنين شكست گروه
 تضمين مي  كه با پنج بند"...ناقض قانون

شود، آمريكا مي تواند با هماهنگي با دولت 
  . عراق وارد عمل شود

در ":  آمده است27و يا در بند يك ماده 
 ي و داخليصورت بروز هر گونه خطر خارج

عليه عراق و يا حمله به اين كشور اعم از 
دو طرف بر اساس ...  ونقض حاكميت

 يدرخواست دولت عراق به بررس
 خواهند پرداخت و آمريكا  الزميهاياستراتژ

تدابير ديپلماتيك، اقتصادي و نظامي الزم را 
ها اتخاذ خواهد   با اين تهديدبرخوردجهت 

 يعني، پس از رايزني با عراقيها اين ".كرد
آمريكاست كه تدابير ديپلماتيك، اقتصادي و 

 نبا اي. نظامي الزم را اتخاذ خواهد كرد
د حساب حاشيه امني كه رژيم فكر مي كن

 براي خود ساخته است حتا روي 3با بند 
  .كاغذ همان قرارداد نيز هم اعتبار ندارد

اما دخالت در عراق تنها توسط رژيم ايران 
صورت نمي گيرد بلكه، كشورهاي ديگر 
منطقه از جمله عربستان سعودي، اردن و 

 به شيوه خود سعي دارند مسوريه نيز هر كدا
.  كننداز نمد عراق براي خود كالهي تهيه

با اين وجود فشار هيچكدام از آنها به اندازه 
رژيم واليت فقيه نيست زيرا اين رژيم، 
عراق را به عنوان بخشي از پروژه خالفت 
اسالمي اي در نظر مي گيرد كه گام اول 

  . آن صدور بنيادگرايي و گسترش خود است
  9بقيه در صفحه 
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  عبور از بحران

   با پاهاي چوبي

  
  8بقيه از صفحه 

از دست رفتن عراق و بستن دست 
رژيم در آنجا به معني مسدود شدن 
راه گسترش چيزي است كه در ايران 
امان مردم را بريده، ثروت ملي مردم 
را به باد داده، زندانها را پر، اقتصاد را 
نابود، فساد را گسترش و سركوبي هار 

اين رژيم كه در . ده استرا اعمال كر
داخل با عدم مشروعيت روبرست و از 
ترس مردم هر روز مانوري در خيابانها 
با نامهاي عجيب و غريب برگزار مي 
كند تا آنان را ترسانده و به خانه 
هايشان براند، سعي دارد با صدور 
بحران خود به خارج از مرزها و 
درگيري با حريفان در زمينهاي بيگانه 

ه در عراق و افغانستان و لبنان، به ويژ
موجوديت خود را از خطر محفوظ 
داشته و بهانه دندانگيري هم براي 

  . سركوب داخلي فراهم كند
در افغانستان هم اوضاع بهتر از عراق 

 و هر وقت كه اطالبان هر ج. نيست
بخواهد، حضور پيدا مي كند و هر چه 

دولت دست . كه بخواهد، مي كند
ا پشت دروازه كابل نيز نشانده كرزاي ت

تمام تالش تاكنوني . قدرت ندارد
آمريكا به دليل دو دوزه بازي كردن 
پاكستان و رژيم تهران ناكام مانده 

طالبان به راحتي در شهرهاي . است
مرزي پاكستان با افغانستان، 

اين . حكومتهاي محلي خود را دارد
محلها گاهگاهي مورد حمله هاي كور 

يي و متحدانش هواپيماهاي آمريكا
قرار مي گيرد و به دليل خسارتهاي به 
بار آورده در كشتار غير نظاميان، به 

از همين . ضد خود تبديل شده اند
موضوع طالبان به خوبي استفاده كرده 
و قدم به قدم آمريكاييها را به عقب 

با همه . رانده و خود جايگزين مي شود
تهديدهاي ارتش آمريكا، حامد كرزاي 

ز طالبان دعوت به مذاكره كرده بارها ا
و حتا قول پذيرفتن آنها در حكومت را 
نيز داده است اما اين طالبان است كه 
حاضر به پذيرش او نيست و قدرت 
قهاره حمايتگر از كرزاي را به هيچ 

پاكستان در اين ميانه . مي گيرد
همراهي خود را در جبهه مبارزه با 
تروريسم اعالم كرده است اما تا 

نسته از آمريكا امتياز و پول و توا
تجهيزات گرفته است و در نهان به 
تقويت بنيانهاي آسيب ديده طالبان 
پرداخته و يا حضور آن در شهرهاي 
مرزي خود را ناديده گرفته است تا 
. اين نان داني همچنان محفوظ بماند

غير از آن، يك بخش از تامين 
تسليحات طالبان و آموزش نيروهاي 

سط رژيم جمهوري اسالمي آن نيز تو

هرچند بارها . انجام مي شود
آمريكاييها موفق شده اند تا محموله 
هاي ارسالي سالح رژيم براي طالبان 
را ضبط كنند اما نتوانسته اند آنرا به 

 مايه كنند تا جلو همكاري اي گونه
مادر تروريستها در تهران با طالبان را 

 ناتواني در كنترل منطقه باعث. بگيرند
جوالن جريانهاي واپسگرا و ضد 
آمريكايي به دليل سياستهاي غلط 

وضعيتي كه در تيوري . آنها شده است
و عمل، شكست ارتش آمريكا و 
سياست دولتمداران آن را به خوبي 

  . نشان مي دهد
در لبنان مدتي است كه اوضاع كمي 

كشاكشها فرو كش كرده . آرام است
اند و طرفين به بازسازي مواضع 

مذاكرات سوريه با . ش مشغولندخوي
آمريكاييها و دخالت سفت و محكم 
عربستان در اين ميانه و كنار كشيدن 
اسراييل، باعث برقراري نوعي آرامش 
شده است كه شكنندگي آن به خوبي 

اسراييل از وضعيت . قابل ديدن است
پيش آمده حداكثر استفاده را كرده و 

هايي چنان غير  سعي دارد به شيوه
ني مردم را از سرزمينهاي انسا

فلسطيني براند و يا مجازات كند كه 
 مي "شرم آور"سازمان ملل نيز آنرا 

بستن آب، غذا و انرژي به روي . خواند
مردم بيگناه فلسطيني به جرم زندگي 
در منطقه تحت سيطره حماس از آن 
كارهايي است كه با هيچ منطق 

همين اعمال .  جور در نمي آيد انساني
ل باعث شده است تا نفرت از اسرايي

آن روز به روز بيشتر شده و منطقه 
ترس از . رنگ آرامش به خود نبيند

اسراييلي شدن سياستها در منطقه، 
مردم را به جانب مخالف آنها يعني، 
عوام فريباني چون رژيم واليت فقيه 

به زبان ديگر، يك پاي . مي راند
سربازگيري رژيم جمهوري اسالمي، 

طالبان و القاعده، حزب اهللا، 
سياستهاي به غايت ضد انساني 

نزديك بودن انتخابات . اسراييل است
اسراييل و احتمال قدرت گيري 
نتانياهو كه به حمله مستقيم به رژيم 
ايران تمايل دارد، از جمله موضوعاتي 
است كه زير ذره بين است زيرا 
انتخابات اسراييل و سياستهاي نخست 

اين بين تاثير وزير جديد آن نيز در 
گذار بوده و جزو معادالتي در منطقه 

هر . است كه نبايد از نظر دور داشت
حركت جديد و ناخواسته هر كدام از 
طرفهاي درگير در منطقه مي تواند 
معادالت كنوني را جا به جا كرده و 

  .موقعيت جديدي را پيش رو بگذارد
در تهران، رژيم جمهوري اسالمي 

اورانيوم ادامه همچنان به غني سازي 
مي دهد و پروژه ساخت بمب اتمي 

تبريك . خود را دنبال مي كند
عجوالنه احمدي نژاد به اوباما هرچند 
همچون پيامبران نصيحت گونه بود 
اما انتقادات بسياري را در داخل رژيم 
برانگيخت و آنرا نشانه بي تدبيري 

از طرف . احمدي نژاد برآورد كردند

ر العمل خامنه ديگر، برخي آنرا دستو
. اي براي چراغ سبز به آمريكا دانستند

آنچه مي شود در اين باره گفت اين 
است كه رژيم جمهوري اسالمي براي 
مذاكره و كنار آمدن با آمريكا خواسته 
هايي دارد كه بعيد است سياستمداران 
آمريكايي به آن تن در دهند و از 
طرف ديگر در صورت مذاكره مجبور 

 در بعضي از سياستهاي به تجديد نظر
خود است كه برايش به هيچ وجه 

يعني، همه آن چيزهايي . مقدور نيست
كه تا كنون بعضي از پايوران رژيم در 
مورد اوباما و تغيير او به زبان رانده اند، 

 در عمل هتنها در حرف است و گرن
اوباما و سياستهاي او همچون بسم 
الهي است كه جن رژيم جمهوري 

زيرا . مي از آن متوحش استاسال
حداقلهاي اصالحات در قدرت و 
رعايت موازين حقوق بشر و يا رعايت 
حقوق مدني شهروندان آنچنان با 
منافع رژيم واليت فقيه در تعارض 
قرار دارد كه براي او به هيچ وجه 

چون به . قابل قبول و اجرا نيست
محض باز شدن كوچكترين روزنه اي 

م عاصي از بي در فضاي سياسي، مرد
شرميهاي رژيم و گماشتگان و اعوان 
و انصارش به ميدان آمده و تومارش 

به همين دليل . را درهم خواهند پيچيد
و با دانستن نفرت عمومي مردم از 
رژيم، او نيز تن به عقب نشيني در 
مقابل آنان نخواهد داد زيرا مذاكره و 
امتياز دادن به آمريكا و يا ديگران 

سيار آسان تر از امتياز براي رژيم ب
دادن به مردم ايران است، چون 
قويترين دشمن رژيم مردمي هستند 
كه از بي عدالتيها و سركوب و زور 
گوييهايش به جان آمده اند و به دنبال 
راه نجاتي از اين وضعيت پيش آمده، 
مترصد فرصتي هستند تا خود را از آن 

بنابراين همه سياستهاي رژيم . برهانند
رخورد با بيرون از خود و مذاكره و در ب

درگيري و صدور تروريسم و ريخت و 
پاش از محل ثروت ملي ايران به 
دليل ترس و وحشت اش از مردم 

  . كشور است
با توجه به كوه عظيمي از كارهاي 
ناتمام و بحرانهاي جاري در منطقه 
خاورميانه، موارد بسياري در ديگر 
مناطق جهان وجود دارند كه قابل 

مزيد بر آن، بحران . برشماري هستند
اقتصادي داخلي آمريكا و وعده هاي 
اصالحي اوباما نيز هست كه خود 
حجم عظيمي از كارها تازه و برنامه 

با اين . ريزي اصالحي را مي طلبد
حساب بايد گفت كه كار اوباما آنقدر 
سخت و در جاهايي آنچنان مشكل و 
غير قابل انجام است كه بعيد مي 

د او و تيم اجرايي اش بتوانند به نماي
تنها در . راحتي از آنها عبور كنند

منطقه خاورميانه، رژيم جمهوري 
اسالمي يكي از موانعي است كه اوباما 
به راحتي نخواهد توانست با آن به 
توافق برسد زيرا اگر حداقلهايي از 
نشانه هاي توافق وجود داشت، 

ل به سياستمداران قبلي مي توانستند با توس
چون . آنها به اندك روزنه اي دست يابند

مواضع و خط مشي بازيگران در عرصه بين 
المللي دو طرفه بوده و بايد هر دو طرف 
معادله اندكي انعطاف در مواضع خود داشته 

عدم . باشند تا بشود به توافق دست يافت
انعطاف رژيم جمهوري اسالمي و انتظار 

 آمريكا براي انعطاف از اوباما و سياستمداران
خواستهايي كه با منافع كل خاورميانه در 
تضاد است و موقعيت ژئوپلتيك و توازن 
نيروهاي منطقه را به هم مي زند، قابل 

تصور اينكه اوباما بتواند به . قبول نيست
هاي رژيم تن بدهد و آنرا همچون  خواست

ژاندارم منطقه اي خود به رسميت بشناسد و 
، بسيار دور از ذهن امنيت آنرا تضمين كند

است زيرا بدون توجه به منافع كشورهاي 
منطقه از جمله اسراييل، عربستان سعودي و 
اردن كه با حضور رژيم واليت فقيه و صدور 
بنيادگرايي آن مشكل اساسي دارند، اوباما 

همچنين، . نخواهد توانست كاري انجام دهد
موقعيت به وجود آمده در لبنان و قدرت 

هللا كه دستورات خود را از گيري حزب ا
تهران مي گيرد و سرشاخ بودن آن با 
اسراييل، موضوعي است كه به راحتي نمي 

خود اوباما نيز به موارد . شود از آن عبور كرد
سياست ما ": فوق آگاه است كه مي گويد

 يبايد بر اين مبنا باشد كه ادامه فعاليتها
 ايران بسيار پرهزينه ي را براايهسته 

   ".كنيم
يعني، با توجه به همه موارد، امكان عدم 
. دستيابي به توافق در چشم انداز است

همچنانكه در اين مورد بيل كلينتون نيز رو 
ايران ": به رژيم هشدار مي دهد و مي گويد

اين مساله را اشتباه متوجه شده كه باراك 
لي ي بر سر مسا خواهان مذاكره با آن اوباما

آفرين شده  جنجال به تازگياست كه 
   ".است

هرچند اكثريت كسان در باره اتخاذ 
روشهاي سياسي برخورد با مساله از سوي 
اوباما اتفاق نظر دارند اما او خود نيز مي 
گويد كه گزينه نظامي را از روي ميز حذف 

با اين حساب اگر احتمال . نخواهد كرد
جنگ و درگيري نسبت به گذشته كمتر 

راي رژيم شده است اما ادامه بحران ب
جمهوري اسالمي پرهزينه تر و مشكالت 

  .آن افزوده تر خواهد شد
 بين المللي مي شود اينگونه گفت هدر عرص

كه يكجانبه گرايي آمريكا به آخر خط 
رسيده است و راه چاره اي به جز تجديد 

با . نظر در سياستهاي گذشته وجود ندارد
 حساب سياست چند جانبه گرايي ناي

در دستور قرار خواهد موضوعي است كه 
اما چگونگي آن مساله اي است كه . گرفت

در آينده نزديك نمي شود درباره آن به طور 
 كشور صنعتي 20كنفرانس . قطعي نظر داد

 انجام 8در واشنگتن كه به جاي گروه 
گرفته، خود مي تواند آغاز راهي باشد براي 

اما . باز كردن باب مذاكره و چگونگي آن
ني و شركت طرفهايي كه تقسيم كار جها

خود را قطب اقتصادي و نظامي و يك پاي 
قدرت جهاني تعريف مي كنند نيز خود مورد 

  در اين كنفرانسها چه . مناقشه است
  10بقيه در صفحه 
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  سرمقاله

   انديشه پرداز،ماركس

   هزاره سوم

  
  3بقيه از صفحه 

زماني كه ماركس تئوري خود را مي نوشت، 
هنوز وال استريت وجود نداشت و قُدرت 
بخش مالي برخالف زمان حاضر كه به طور 
عمده در بازارهاي جانبي و به ويژه در بازار 
بورس ستاد خود را بر پا كرده است، بيش از 

كال وام و بهره خود را نشان مي همه در اش
  . داد

هزاران ميليارد دالر و يورويي كه دولتهاي 
سرمايه داري به بازار مالي پمپاژ مي كُنند، 
جانشين هزاران ميليارد و بيشتر دالر و 
يورويي مي شود كه به ظاهر ناپديد شُده 

فقط نقدينگي اي در اين حجم مي . است
 فعاليت  بشود كه بر پايه"غيب"تواند 

موسسات مشخص بازارهاي جانبي 
ماركس تنها اقتصاد . موجوديت يافته است

داني است كه در تحليل او اين نوع 
او اين .  در نظر گرفته شُده است"سرمايه"

 ناميد و در عصر "سرمايه صوري"پديده را 
سهام، : خود سه نوع آن را مشخص كرد

به بيان ديگر . اوراق قرضه دولتي و وام
ن مظنونيني كه ردپاي شان در دميدن بر هما

بادكُنك بحران كُنوني و سرانجام تركاندن 
  .آن هويدا شُده است

آنچه كه جهان سرمايه داري به عنوان راه 
حلهاي برون رفت از بحران ارايه مي كُند و 
كليدي ترين آن افزايش نقش دولت، ناكافي، 
. متناقض و خود آبستن بحرانهاي جديد است

ماركس به طور مشروح اين گامها را نقد 
كرده و فرجام ناكام آنها را با جزييات به 

او از اين نيز فراتر رفته . تصوير كشيده است
و برنامه عمل چيرگي بر بحرانهايي كه نظام 
سرمايه داري را همراهي مي كُند و مسير بي 
بازگشت نمودن اين چرخه ي ويرانگر و 

  . كرده استهستي سوز را نيز ارايه 
  

  انسان برنامه عمل
با اين وجود، آنچه كه ماركس و انديشه او را 
در كانون جنبشهاي جهاني هزاره ي جديد 
براي عدالت و آزادي و عليه نيروهاي 
تخريب گري كه نظم سرمايه داري ذخيره و 
هر بار با شدت بيشتر و آثار گُسترده تري رها 

، بي مي سازد قرار مي دهد، فقط نقد عميق
تعارف و رشوه ناپذير او از اين مناسبات 

  . نيست
برخالف جهان واژگون سرمايه داري كه بر 

 بنا شده، با آن مي اُفتد و بر مي "سود"گرد 
 قرار "انسان"خيزد، در مركز تفكُر ماركس 

دارد و اوست كه قُطب راهنماي ُكليه 
فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي به شُمار مي 

رنامه عمل است؛ بشريتي كه انسان ب. آيد
سرمايه داري درهاي هزاره سوم را با 
جنگهاي بيشتر، فقر بيشتر، تخريب زيست 
محيطي بيشتر، نابرابري بيشتر و بحرانهاي 

  .  بزُرگتر به رويش گُشوده است
  

  
  

برخـــي از مهمتـــرين 
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  7بقيه از صفحه 
كه بانظارت يكي از بازرسان سنديكا   

  :شكل گرفت به اين نتايج رسيد
  علي نجاتي رئيس هيئت مديره -1
ــس  -2 ــب ري ــدون نيكــوفرد ناي فري

  ) دبير(
  نجات دهلي خزانه دار-3
ــط  -4 ــسئول روابـ ــشان مـ رضارخـ

ــوزش ــومي و آمـ ــط اداره -عمـ رابـ
  كشاورزي

  رحيم بساك رابط امور بازرگاني -5
ري علي شـريفي و محمـد حيـد       -6

  مهر رابط صنعت 
  قربان عليپور منشي -7

الزم بـــه ذكراســـت كـــه مـــابقي 
كمــسيونهاي تخصــصي درجلــسات 

  .بعد موردرسيدگي قرارمي گيرند
 آبان اعضاي هيئـت     20روز دوشنبه   

مديره سنديكاي هفت تپه جلسه اي      
يعقـوب  (با مديريت پروازي شـركت    

درمورد بخشي از مطالبـات     ) شفيعي
ي شــفيع. كــارگري صــورت گرفــت

درابتــداي جلــسه گفــت كــه وزارت 
خانه هاي صنايع و كار و اطالعـات        
به او اعالم نموده اندكـه سـنديكاي        
هفت تپه غيرقانوني است و مديريت      
حق برگذاري جلسه بااعضاي هيئت     

ــدارد ــديره ســنديكا را ن ــه . م الزم ب
ذكراست كه اين جلسه پـس ازنـيم        
ساعت بدون هيچ گونه تـوافقي بـه        

  .پايان رسيد
ــه د ــديره  ب ــات م ــال انتخــاب هي نب

سنديكاي شركت نيشكر هفـت تپـه    
ــراي   ــاهنگي ب ــه هم ــضاي كميت اع
ــاي    ــشكل ه ــاد ت ــه ايج ــك ب كم
كارگري اين پيـروزي بـزرگ را بـه         
كارگران هفت تپه و فعاالن جنـبش       

همچنـين  . كارگري تبريـك گفتنـد    
ســنديكاي كــارگران شــركت واحــد 
ــام   ــه پي ــران و حوم ــراني ته اتوبوس

نيشكر هفت تپه  تبريكي به كارگران    
داد و انتخاب اعضاي هيئت مـديره        
سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه     
را به تمامي كـارگران سـختكوش و       
منتخبان كارگران هفت تپه تبريـك      

  .گفت
خبر مسرت «:در اين پيام نوشته شده 

ــومي   ــع عم ــزاري مجم بخــش برگ
سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه     
تمامي كـارگران ايـران و جهـان را         

بي ترديد انتخابات اين    ....... نمود شاد
سنديكا يكي از خواسته هاي اصـلي       

  كارگران براي به اجرا گذاشتن 
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سنديكاي فرانـسوي ث ژ ت      ) نوامبر
پيام تبريكي بـراي كـارگران هفـت        

پيـام كـه بـا    در اين  . تپه ارسال كرد  
احترام رفيقانـه توسـط ژان فرانـسوا        
كورب امضا شده نوشته شـده اسـت    

ث ژت با دقـت زيـاد وضـعيت         «:كه
. كارگران ايـران را دنبـال مـي كنـد     

سركوبي كه متوجه كارگراني كه در      
ــنديكاهاي آزاد،   ــشكيل س ــت ت جه
مستقل و صنفي خـود تـالش مـي         
كنند، توجه و نگراني ما را بـه خـود          

  .ستمعطوف كرده ا
ما پيگيرانه تقاضـاي آزادي تمـامي       

مـا  . فعاالن كارگري زنداني هـستيم    
به خوبي به مسائل و مشكالت شما       
آگاهيم و به شهامت و پيگيري شما       
جهت تشكيل سنديكايتان درود مي     

ــتيم  ــر و  . فرسـ ــاي پيگيـ فعاليتهـ
ــه هــاي يــك   افتخــارآميز شــما پاي
سنديكاليسم واقعي نـه تنهـا بـراي        

كـه بـراي تمـامي      كارگران ايران بل  
كساني كه در جهـان بـراي آزادي،         
عدالت، تساوي و زندگي بهتر مبارزه      

  . مي كنند، بنا مي كند
مبــارزات شــما شايــسته ســتايش و 

مـا  . همبستگي تمام و كمال ماسـت  
ــيم   ــا تحك ــرد ب ــواهيم ك ــالش خ ت
همبستگي ، ايـن شـجاعت شـما را         

  . ارج بگذاريم
ــما،  ــارزات شـ ث ژت درطـــول مبـ

ت احيــاي يــك  همــواره در جهــ 
سنديكاليسم متحد و دمكراتيـك در      

  » .كنار شما خواهد بود

   

  عبور از بحران

   با پاهاي چوبي
  

  9بقيه از صفحه 
كشورهايي شركت خواهند داشت، روند 
تصميم گيري چگونه خواهد بود و براي 
اجراي قراردادها و معاهده ها و نظارت بر 

  آنها از چه ابزاري استفاده خواهد شد؟
ديهي است كه در موقعيت جديد، نياز پر ب

به ارگانها و تشكلهاي تازه در دستور قرار 
آيا همان تشكلها و . خواهد گرفت

ارگانهاي سابق با اصالحاتي در 
ساختارشان قادر به انجام امور هستند و 
يا از دور خارج خواهند شد و به جايشان 
نهادها و تشكلهاي جديد شكل خواهد 

ي كنوني پاسخ گرفت تا به ضرورتها
  دهد؟ 

اگر همه سوالها و داده ها را در كنار هم 
بچينيم، مي توان اينگونه گفت كه جهان 
وارد مدار جديدي خواهد شد كه پروژه 

بن بستي كه . اجرايي آن دراز مدت است
سرمايه داري در آن قرار دارد تصور راه 
نجاتي ساده را برايش به آرزو تبديل 

است با آزمون و يعني، مجبور . كرده است
خطا بار ديگر دست به كار شود تا از 
. فروپاشي بيشتر سيستم جلوگيري كند

اين به آن دليل است كه حاضر نيست 
ميدان را وانهد و شيوه توليد ديگري را به 

پس براي بقاي خود هر . رسميت بشناسد
. آنچه كه مي تواند را انجام خواهد داد

يشه بديهي است يكي از راه هايي كه هم
براي آنها در دسترس خواهد بود، جنگ 

با آتش افروزي كه ادامه سياست . است
است به شيوه ديگر، تا كنون سرمايه 
داري توانسته از بحرانهاي خود عبور كند 

از جانب . و زمان بيشتري براي خود بخرد
ديگر كابوس چنين وضعيتي است كه 
مردم را به جانب كساني چون اوباما مي 

اينگونه نيز مي توان گفت كه يا . كشاند
اگر . بحران كنوني راه حلي جنگي ندارد

 ليبرالها كه تمام توان خود -چنين بود، نو 
را در به كارگيري ماشين جنگي صرف 
كرده بودند موفق مي شدند تا اين بحران 
را مهار كنند تا اكنون اينگونه شرمنده 
خويش و بازارهاي فرو ريخته بورسها و 

يعني، منطق . ي نباشندركود اقتصاد
مناسبات حاكم بر روابط خود جهان 
. غارتگري نيز جنگ را چاره كار نمي داند

به همين دليل سكان اداره امور را به 
دست اوباما مي دهد و وظيفه عبور از اين 

اما آيا . بحران را به او واگذار مي كند
اوباما و تيم او خواهند توانست از اين 

ر كنند و به بحران به سالمت عبو
شعارهاي زمان انتخابات خود جامه عمل 

يا اينكه اين غول عظيم . بپوشانند
فرسوده همچنان در چاله اي كه به دست 
خود حفر كرده است درجا خواهد زد؟ 

  . زمان، پاسخ سووالها را بيشتر خواهد داد
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  :در اين شماره مي خوانيد
   باراك اوباما، از كجا به كجا؟-
 فرصتها و امكانات عصر -

  اوباما
   چه بايد كرد؟-
  20حاصل نشست جي  -
 "چپ" كنفرانس احزاب -

بريتانيا پيرامون بحرانهاي 
  اقتصادي

  
  باراك اوباما، از كجا به كجا؟

پيروزي بي ترديد بارك اوباما در 
ري آمريكا انتخابات رياست جمهو

رويدادي دگرگونه در سياست اياالت 
يك سياهپوست . متحده آمريكا بود

 آمريكايي در كشوري كه –آفريقايي 
بر پايه برده داري بنا شده، به باالترين 

در اين . مقام رسمي دست مي يابد
ميان مخالفان او از اينكه رنگ پوست 
و نژاد او را به طور مستقيم يا غير 

ند، هيچگونه مستقيم گوشزد كن
حتي سناتور هيالري . كوتاهي نكردند

كلينتون همصدا با اكثر رسانه ها اين 
. امر را بر طبل تبليغاتي خود مي كوبيد

با اين حال نتيجه انتخابات نشان داد 
كه گوش مردم به اينگونه شگردها 
بدهكار نيست و آنها مي خواهند از 

از . تعارف گذشته، به مبلغ بپردازند
مي توان بزرگترين دستاورد همين رو 

مردم آمريكا در پيروزي اوباما را همين 
بي توجهي به رنگ و نژاد او به 
حساب آورد زيرا بيش از هر چه بازگو 
كننده يك تحول فكري در جامعه اي 
دانست كه در دو دوره به بوش راي 

بحران اقتصادي و بن . داده است
بست جنگ آنچنان مردم را عاصي 

 فرهنگي و تاريخي كرد كه از سد
رنگ و نژاد و جنسيت توانستند عبور 

اين در حالي بود كه برچسبهاي . كنند
سناتور مك كين، رقيب انتخاباتي 

، "همدستي با مسلمانان"اوباما مانند 
 "تروريستها" و "راديكالها"رابطه با 

در جامعه اي كه . نيز كارگر واقع نشد
اكثريت مردم همواره از سوسياليسم و 

نيسم هراسانده شده اند، حتي كمو
 خواندن اوباما از سوي "سوسياليست"

مخالفانش نتوانست تعادل را به زيان 
او بر هم زند بلكه، به عكس، 
طرفداران او روز به روز فعال تر شده و 
حتي بسياري از هواداران حزب 
جمهوري خواه براي اولين بار در 

  . عمرشان به اوباما راي دادند
 "گراند پارك"بات در در شب انتخا

 هزارنفر 250شيكاگو، جمعيتي بيش از 

كه براي جشن 
پيروزي اوباما حضور 
داشتند، از گوناگوني 
چشمگيري در رنگ و 
نژاد و مليت برخوردار 

تمامي اعضا . بودند
خانواده ها، مهاجراني 
كه حتي حق راي 
نداشتند، كارگران عضو اتحاديه ها با 

وانان سياه بنرهاي حمايت از اوباما، ج
پوست و سفيد كه برخي حتي به سن 
قانوني حق راي نرسيده بودند و غيره 

، شعار "تغيير"گرد هم آمده بودند و 
  . انتخاباتي اوباما را فرياد مي زدند

اوباما ادعا مي كرد كه كمپين او براي 
رياست جمهوري، جنبشي از جنس 
جنبشهاي اجتماعي كه در گذشته اين 

ه، مانند كشور شاهد آن بود
 يا جنبش حقوق 30اعتصابهاي دهه 

  .  است60اجتماعي دهه 
با اينحال، پس از فرو كش كردن تب 
انتخابات، مهمترين سوال در برابر 

 اكنون ومردمي كه به او راي دادند 
به او چشم دوخته اند اين است كه 
درشرايط بحران اقتصادي موجود او 
چه اقداماتي را به سود آنها صورت 

 داد؟ از سوي ديگر، تكليف خواهد
سربازان آمريكايي در عراق و 

  افغانستان چه خواهد شد؟
     انتخاب اوباما نه تنها راي منفي به بوش و 
سياستهاي او بلكه، خواست تغيير در 
. سياستهاي كلي دولت آمريكا نيز بود

حتي باالترين مقامهاي دمكرات نيز 
اما . نياز به تغيير را درك كرده بودند

اينكه تغيير در چه و تا چه حد و 
چگونه صورت مي گيرد، موضوعي 
است كه هر كس نسبت به آن ديد و 

بدون شك . انتظارات متفاوتي دارد
اوباما كه با برنامه هايي محتاطانه و 
ميانه پا به عرصه گذاشته است، 
جوابگوي نيازها و اميدهاي اكثريت 
مردم زحمتكش و كارورز اين كشور 

  .نخواهد بود
     اوباما در كمپين انتخاباتي خود مبلغي بيش از 

 ميليون دالر كه در تاريخ 650
انتخابات اين كشور بي نظير است، 

مقدار قابل توجهي از اين . هزينه كرد
پول هداياي كمپانيهاي بزرگ و 

از . صاحبان سرمايه ي بزرگ بود
همين رو، مواضع او با دريافت 

ريج حمايتهاي نقدي اين قشر به تد
اگر چه در ضمن اينكه از . نرم تر شد

افزايش خودكار حداقل مزد همزمان 
با باال رفتن نرخ تورم دفاع مي كرد و 

 به "تقسيم ثروت"به خاطر شعار 
 بودن متهم مي شد و "سوسياليست"

ادعا مي كرد كه ماليات ثروتمندان 
بايد افزايش بيابد، تنها قصد افزايش 

 35مرفه از ماليات پر درآمد ترين قشر 
با توجه به .  را دارد6/39درصد به 

 كه 1955اينكه در مقايسه با سال 
 نفر از ثروتمندترين افراد بيش از 400
 درصد درآمد خود را ماليات مي 50

دادند، اين افزايش چشم گيري 
  .نخواهد بود

اما از موضوع مالياتها گذشته، مساله 
 ميليارد دالر به 700ديگر پرداخت 

لي و بانكها پيش از اينكه سيستم ما
اين . اوبانا به كاخ سفيد راه يابد است

بزرگترين ميزان انتقال ثروت از 
كارورزان جامعه به خزانه ثروتمندان 

از . در تاريخ اياالت متحده آمريكا بود
اين رو اين سوال پيش مي آيد كه آيا 
اوباما اين حراج ثروت مردم به اين 

سيستمي گونه را خاتمه خواهد داد و 
اقتصادي را كه منافع مردم زحمتكش 
را در بر گيرد، در مركز برنامه هاي 
خود قرار خواهد داد؟ آيا دولت او 

 "فردي مك" و "فاني مي"مالكيت 
و سهام بانكهاي بزرگ را به دست 
مي گيرد تا از حراج خانه هاي مردم 
جلوگيري كند؟ آيا برنامه هاي 

امنيت اقتصادي خواهد داشت كه 
  شغلي براي مردم ايجاد كند؟ 

تيم اقتصادي كه اوباما برگزيد هيچ 
نشاني از اراده دست زدن به چنين 

اگر چه برخي از . اقداماتي ندارد
اقتصاددانان ليبرال و مدافع كارگر 

 در زمره "جارد برنستاين"مانند 
مشاوران اقتصادي او قرار گرفته اند 

ابق اما او بيشتر تكيه بر چهره هاي س
دولتي مانند وزير دارايي سابق، 

 و رييس خزانه داري "رابرت روبين"
 دارد كه هر دو "پال ولكر"سابق، 

سابقه طوالني در حمايت از طبقه 
  . مرفه از جيب كارگران را دارند

 در تيم "واقع گرايي"همين نوع 
سياست خارجي او نيز پيش گرفته 

اوباما كه از جانب سناتور . شده است
بي "ن و مك كين به كلينتو

 متهم شده بود، اطراف خود "تجربگي
را با اشخاصي مانند وزيران خارجه 
پيشين، مقامهاي پيشين سازمان سيا، 
ژنرالها و آكادميسينهايي كه وفادار به 
اهداف امپرياليستي آمريكا هستند، پر 

  .كرده است
البته در شكل اعمال سياست نسبت 

اهد  ايجاد خو"تغيير"به دولت بوش 
شد و تالش براي متحدان بيشتر، 
توافقهاي بين المللي بيشتر و غيره 
صورت مي گيرد اما در جوهره ي 
سياست آمريكا تغييري داده نخواهد 

هزاران سرباز آمريكايي به منظور . شد
آمريكايي كردن دولت عراق در اين 

جنگ در . كشور باقي خواهند ماند
افغانستان با ادعاي از بين بردن بن 
الدن و طرفداران وي اما در واقع 
پيشبرد هدف جدي آمريكا براي به 
دست آوردن جاده استراتژيك عبور به 
آسيا و همچنين اعالم سياست سخت 
تر در قبال ونزوئال و حمايت از 
اسراييل حتي با مواضعي راست 
گرايانه تر از بوش را بايد انتظار 

  .داشت
اما هيچيك از اين برنامه ها دليل بر 

 واقعي امكان "تغيير"ين نيست كه ا
ميليونها نفر از مردم . پذير نيست

. خواست خود براي تغيير را ابراز كرده اند
اكنون اين سوال پيش رو است كه آيا براي 
تحقق خواستهاي خود مي توانند سازمان 

 يابند يا نه؟
 

  فرصتها و امكانات مثبت عصر اوباما 
 آمريكا در بدون ترديد با انتخاب اوباما مردم

برابر دولتي قرار خواهند گرفت كه در نهايت 
امر منافع امپريالسم آمريكا را در داخل و 

تنها تفاوت بوش و . خارج ادامه خواهد داد
اوباما در كاراكتر راست گرايي آنها نيست 
بلكه، روشهايي است كه براي پيشبرد 
سياستهاي امپرياليستي به كار گرفته مي 

  .شود
مي توان گفت در عصر اوباما با اين همه 

فرصتهايي نه تنها براي مردم آمريكا بلكه، 
براي مردم جهان پيش خواهد آمد كه با 
بهره گرفتن از آن مي توانند به حداقلهايي 
كه در دوران بوش غير ممكن به نظر مي 

در اينجا به ذكر چند . رسيد، دست يابند
  :نمونه پرداخته مي شود

مك " پر خواننده  روزنامه با سابقه و-1
:  دو روز بعد از انتخاب اوباما نوشت"كالچي
براي سالها كه سرمايه داري بزرگ در "

موضع تهاجم قرار داشت، اكنون در جايگاه 
اين نقشي است كه . دفاع قرار گرفته است

سرمايه داران . با آن آشنايي چنداني ندارد
 سال رياست جمهوري 8بزرگ آمريكايي در 

ف بوش قرار داشتند اما بوش مورد الطا
امروز احتمال اين كه اتحاديه هاي كارگري 
فرصت نفس كشيدن پيدا كنند، بيشتر شده 

   ".آنها بايد منتظر يك توفان باشند. است
اشاره اين روزنامه به قانون پيشنهادي به 

 "قانون انتخاب آزاد كارورزان"نام 
براساس اين قانون، . مي باشد (EFCA)يا

 كاري مدافع سرمايه داري بيشتر قوانين
بزرگ كنار گذاشته شده و كارورزان راحت 

اوباما . تر مي توانند عضو اتحاديه ها شوند
اگر چه . قول داده است كه آنرا امضا كند

البيهاي سرمايه داري بزرگ در حال حاضر 
جمهوري خواهان و دمكراتهاي محافظه 
كار در مجلس سنا را براي عدم طرح آن 

همين امر يك . نقدي كرده اندهديه باران 
 تجربه شد آن هم 1994بار ديگر در سال 

در مجلسي كه دمكراتها در آن اكثريت 
اين . داشتند و به شكست اين قانون انجاميد

بار با تالش جدي تر براي تغيير، شدت 
بحران اقتصادي و آشكار شدن بي كفايتي 
كمپانيها و تجارتهاي بزرگ، شانس بيشتري 

   . آن وجود داردبراي تصويب
اينكه سرمايه داري بزرگ از سمپاتي 

 بر خوردار - نسبت به دوران بوش-كمتري 
. خواهد شد، امري اجتناب ناپذير خواهد بود

  اين را البته شرايط بحراني امروز ديكته 
  12بقيه در صفحه 

  

  جهان در آيينه مرور
  

 ليال جديدي
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  جهان در آيينه مرور 
  11بقيه از صفحه 

از همين رو بود كه . كرده است
ملي كارخانه داران و اتاق سازمان 

بازرگاني آمريكا با هزينه هاي كالن 
تالش كردند در انتخابات پارلماني، 

اما اين . دمكراتها را شكست بدهند
 كرسي 5تالش با كسب دستكم 

 عضو بيشتر در 18بيشتر در سنا و 
نمايندگان و به دست آوردن مجلس 

اكثريت در سنا و كنگره توسط حزب 
دمكرات به شكست انجاميد و 
دمكراتها ميدان مانور بيشتري را در 

  .اختيار گرفتند
در اين رابطه رييس كميته اقدام 

گرك " صنعت به نام -سياسي تجارت
هم اكنون فرصتي ":  گفت"كيسي

پيش آمده تا مردم آمريكا از دولت 
 دست به اقدامهاي توانمندانه بخواهند

 افزايش قدرت مانور دمكراتها ".بزند
از اين جهت اهميت پيدا مي كند كه 

 كه "قانون انتخاب آزاد كارورزان"
 دهه پس زده شده بود، مي 7براي 

اكنون . تواند تصويب شود
سازماندهندگان اتحاديه ها با تكيه بر 
قول اوباما مبني بر عدم وتوي قانون 

آن را تحولي اميدواركننده مزبور، 
فعاالن اين امر در . توصيف مي كننند

انتخابات مصرانه از اوباما حمايت 
كردند و كارگران و كارورزان را براي 
  .حمايت و دادن راي به او بسيج كردند

پيش بيني مي شود بيكاري تا قبل از 
اينكه بوش كاخ سفيد را ترك كند به 

در  درصد برسد و اوباما راهي جز 7
پيش گرفتن برخي سياستها كه از 
كارورزان جامعه حمايت مي كند، 

  .ندارد
و ابوقريب  بستن زندان گوانتانامو -2
 تمديد قانون مربوط به ممنوعيت و

سازمان (استفاده از شكنجه توسط سيا 
  ). اطالعات مركزي آمريكا

خاتمه دادن به سياست بازداشت و 
شكنجه يكي از سهل ترين گامهايي 

كه اوباما در دوران رياست است 
اما او . جمهوري خود مي تواند بردارد

در اين صورت بايد آماده براي اين 
باشد كه مقامهاي دولتي كه قوانين 
بين المللي حقوق بشر را نقض كرده و 
ناديده گرفتند، مسئوليت اين جنايت را 
به عهده بگيرند و به پاي ميز 

 . پاسخگويي كشيده شوند
نگليسي اينديپندنت مي  روزنامه ا-3

 اوباما و تيم وي فقط زماني": نويسد
قادر به جبران و اصالح همه بي 
عدالتيهاي جهاني آمريكا در دوره 

كه به همه   خواهند بود"بوش"
قوانين و مقررات بين المللي تن 

   ".دهند
مقرارت  دولت بوش همواره قوانين و

بين المللي را احكامي كه ساير 
زم به رعايت آن كشورهاي جهان مل

مبارزه طلبي بوش . بودند، مي دانست
متحد و كنوانسيون ژنو  با سازمان ملل

از نمونه هايي است كه امكان اصالح 
. آن از جانب دولت اوباما وجود دارد

نخست در اين امر، حمايت و  گام
همراهي با ديوان بين المللي كيفري 

   .الهه است
در حال حاضر هر تبعه آمريكايي كه 

ه حكم دادگاه بين المللي جزايي ب
الهه جنايتكار جنگي شناخته شود، 

 108. بدون هيچ مانعي آزاد مي شود
 كشور عضو اين تريبونال بين المللي،

كنوانسيون آن را امضا كرده اند اما 
آمريكا از عضويت در آن خودداري 

در اجالس اين دادگاه كه . كرده است
  در اوگاندا برگزار مي2010در سال 

شود، دولت اوباما مي تواند عضويت 
او در سخنان . اين كشور را مطرح كند

خود هنگام كمپين انتخاباتي، به 
پيوستن به جامعه بين المللي و قوانين 
آن اشاره كرد و عزم خود در تحقق 

  .اين امر را اعالم نمود
 و اما بزرگترين و مهمترين مساله -4

مطرح كه اوباما خود را به انجام آن 
تعهد كرده است، اقدامات پيشگيرانه م

بيشتر در مورد افزايش گرماي زمين و 
  . گازهاي گلخانه اي است

اتحاديه راي دهندگان حفظ محيط "
 از نامزدهايي كه داراي "زيست
 هستند، در انتخابات "دستور كار سبز"

ملي، ايالتي و محلي حمايت مي كند و 
با آنان كه داراي سياستهايي در جهت 

 محيط زيست باشند، مخالفت تخريب
بر اساس گزارشي كه در . مي ورزد

وبگاه اين اتحاديه منتشر شده است، 
اين تشكل توانسته است از سال 

نامزد " 37 تن از 23 تا كنون 1996
 را در انتخابات "ضد محيط زيست

 . ايالتي و محلي شكست دهد
، "باشگاه سي يرا"اين اتحاديه، همراه 

 و "ينجنبش دوستداران زم"
 از باراك "مدافعان حيات وحش"

اوباما، نامزد حزب دموكرات در 
 2008انتخابات رياست جمهوري سال 

سابقه شركت اوباما در . حمايت كرد
انتخابات كه به اعتقاد اين گروه به 
طور مستمر حاكي از طرفداري وي از 
محيط زيست و جانبداري استفاده از 
انرژي پاك است، سبب جلب چنين 

  .تي شدحماي
آمريكا كه يكي از بزرگترين تخريب 
گران محيط زيست است نه تنها بايد 
در اين باره اقداماتي پايه اي انجام 
دهد بلكه، بايد نقش كليدي و پيش 

  . برنده آنرا نيز عهده دار شود
پيمان كيوتو كه آمريكا زير بار آن 

 پايان مي يابد و 2012نرفت، در سال 
كنون بي مذاكرات در مورد آن تا 

  .نتيجه مانده است
 

  چه بايد كرد؟
انتخاب اوباما و افزايش نمايندگان 
حزب دمكرات در مجلس سنا و 
مجلس نمايندگان در نگاه نخست 
براي نيروهاي چپ رويدادي نيست 
كه چشم انداز تغييراتي مهم و پايه اي 

در زندگي طبقه زحمتكش را در بر 
با اين همه اين واقعيت . داشته باشد

 تحول مزبور براي جامعه آمريكا و كه
كارگران فرصتي پيش مي آورد تا 
گامهايي به سوي دستيابي به خواسته 
هاي خود و تشكل يابي بر دارند، غير 

  . قابل انكار است
در آمريكا هنگامي كه صحبت از 
احزاب سياسي مي شود، تنها دو حزب 
دمكرات و جمهوري خواه به اذهان 

است را در مردم سي. خطور مي كنند
برخوردهاي بين اين دو حزب مي 

 .پندارند
، "پال دو اماتو"از سوي ديگر، 

معناي "نويسنده كتابي به نام 
 توضيح مي دهد كه وقتي "ماركسيم

در آمريكا سخن از احزاب 
سوسياليستي به ميان مي آيد، 
شنوندگان به احزاب استالينيستي 
 جهان كه رويكردي از باال به پايين

دارند، فكر مي كنند كه تشابهي با 
سوسيالسم از پايين به باالي كارل 

  .ماركس ندارد
در اروپا رفورميسم و يا حمايت از بازار 
آزاد توسط احزاب سوسيال دمكرات 
كه جوانان راديكال را از سازمانهاي 
سوسياليستي به سوي آنارشيسم 

برخي . كشاند، نمونه شده اند
ليست گروههاي سكتاريست سوسيا

متشكل از افراد خود مدار و جدا از 
 مي نامند "پيشتاز"مردم كه خود را 

 . نيز جزو اين نمونه ها هستند
اين درست است كه ماركسيستها خود 
را به قهقراي انتخابات بورژوازي 
تقليل نمي دهند، همان گونه كه 

دولتهاي مدرن ": انگلس مي گويد
امروزي ابزاري براي استثمار كار 

 اما آنها بر "كاپيتالسم هستندمزدي 
خالف آنارشيستها، اگر شرايط اجازه 
دهد از فرصتها در انتخابات استفاده 
. مي كنند تا اهداف خود را پيش ببرند

اين به ويژه در شرايط سيستم دو 
حزبي كه صداي مستقل طبقه كارگر 
را حذف كرده است، از اهميت ويژه 

 .اي بر خوردار است
تر از انتخابات و سياست، بسيار فرا

براي به چالش كشيدن سرمايه داري 
انتخابات بورژوازي پايين ترين . است

سطح مبارزه و باالترين آن 
سازماندهي و قدرت اعتصاب و 

  .تظاهرات وسيع توده اي است
هر فردي كه تا كنون در مبارزه اي 
حتي در سطحي كوچك شركت كرده 
مي داند كه بدون سازماندهي، كار 

به طور . ش برده نمي شودمهمي پي
فردي هر اندازه هم كه متعهد باشيم 

براي . نمي توان جهاني بهتر ساخت
دريافت حق خود از كارفرما، اعتصاب، 
مخالفت با جنگ و غيره بايد سازمان 

بنابراين براي مقابله با قدرت . داشت
سرمايه داري نيز سازماندهي بزرگي 

بهترين دليل بر اثبات اين . الزم است
. امر نظر انداختن به طرف مقابل است

طرف مقابل تمام اهرمهاي حكومتي و 

منابع را دست دارد و به شكل سازمان يافته 
طبقه حاكمه دست . دولتي به كار مي بندد

براي . از ثروت و امتيازات خود بر نمي دارد
اين كه چالشي جدي در برابر آن به وجود 

ه آورد، سمت ديگر نيز بايد سازمان يافت
 .باشد كه بتواند ميليونها نفر را بسيج كند

الزمه اين امر راديكال شدن مردم در 
شرايط و زمانهايي است كه اين فرصت به 

  .وجود مي آيد
در اين پروسه، زحمتكشان به سطح مي 

موضوعاتي چون نژاد پرستي، حقوق . آيند
همجنس گرايان، حقوق پناهندگان و غيره 

 نياز به يافتن مورد گفتگو قرار مي گيرد و
گزينه اي كه منافع اكثريت را در نظر 

 .بگيرد، زنده مي شود
مدافعان سوسياليست مي دانند كه در حال 
حاضر حزبي مانند حزب بلشويك وجود 

احزاب مدافع واقعي طبقه كارگر بايد . ندارد
اين گونه تشكلها در . در عمل ساخته شوند

 ساخته "بخشي از خواسته ها"مبارزه براي 
جامعه تازه و عادالنه با آرزو و يا . مي شوند

. صبر و دست به بغل زدن به وجود نمي آيد
مبارزه با سيستم از راه مبارزه براي دستمزد 
بيشتر، سيستم بيمه هاي سالمتي همگاني، 
مبارزه با خشونتهاي پليسي و يا حق سقط 

 .جنين ميسر است
در آمريكا بار ديگر فرصت براي اين گونه 

اين . ت از عمق به سطح آمده استمبارزا
گونه مبارزات آگاهي را باال مي برد و به 
كارگران و زحمتشكان نشان مي دهد كه 
قادر هستند براي تغيير، خود دخالت داشته 

آنها حتي اگر ايده رسيدن به . باشند
سوسياليسم را نداشته باشند، با اين حال در 
پروژه هاي سوسياليستي دخالت پيدا مي 

 .كنند
  

  20حاصل نشست جي 
 نوامبر سال 15 در تاريخ 20نشست جي 

اين نشست . جاري در واشنگتن برگزار شد
همزمان با بدترين سقوط اقتصادي و مالي 

با .  تا كنون برگزار مي شد1930از سال 
اين حال نه تنها هيچ گونه راه حل عملي 
براي بحران اقتصادي جهان نداشت بلكه، 

قدرتهاي بزرگ اختالف عميق در ميان 
  . سرمايه داري را آشكار ساخت

 در باره اين "تايم"هفته نامه آمريكايي 
بحران مالي جهان ": نشست نوشت

انتقادهاي بسياري را به همراه داشته است و 
بحران در نظام سرمايه داري شديدترين اين 

طرفداران راستگراي مكتب . انتقادها است
ي ضد نظام دولتي و حتي فعاالن چپگرا

مخالف سرمايه داري بر اين امر تاكيد دارند 
كه نظام سرمايه داري از سوي نيروهاي 

 اين ".مختلف در معرض تهديد است
راستگراها از اين ": روزنامه ادامه مي دهد

امر در هراسند كه مداخله دولت در بازار، 
شيوه نظام سوسياليستي است و چپ گراها 

كست با شادماني بحران كنوني را اثبات ش
  ".نظام سرمايه داري مي دانند

گوردن براون، نخست وزير بريتانيا از بحران 
اقتصادي به عنوان يك موقعيت استثنايي 
ياد كرده بود و ساركوزي، رييس جمهور 

  فرانسه كه در حال حاضر
  13بقيه در صفحه 
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 ي نظامسي تازه تاسينهادها

 ي سازكدستي ابزار ،يتي امن-

  كامل قدرت
  هي پوجعفر

ـ ي امن دي نهاد جد  كي لي پس از خبر تشك    ياندك  بـا   يت
ـ  امن ني تام يشورا"نام    تمـدن،   ي توسـط مرتـض    "تي

 مـسلح از    يروهـا ياستاندار تهران، معاون ستاد كـل ن      
 نـژاد و    ي مـشترك دولـت احمـد      "كارگروه" ليتشك

 خبـر  يلي جلديسع  استي مسلح به ر   يوهاريستاد كل ن  
 حــوزه عمــل ،ي مجــرددي پاســدار ســعپيســرت. داد
 يانـدك .  كرد اني ب "يتي امن – ياسيس" را   "گروه  كار"

ـ  خبر، حـسن ف    نيپس از انتشار ا     سيـي  ر ،ي آبـاد  روزي
 دولت،  ني مسلح با هشدار به منتقد     يروهايستاد كل ن  

 نـژاد  ي قاطع ستاد تحت امرش از دولت احمد     تيحما
  . را اعالم كرد

 ي نهاد "تي امن ني تام يشورا" است كه    ي در حال  نيا
 است كه از قبـل در      " استان تي امن يشورا" با   يمواز

 اسـتان   تي امن يشورا.  استانها وجود داشته است    هيكل
 دستورات  ي كشور و مجر   تي امن ي مجموعه شورا  ريز

 ريــ زتيــ امنني تــامي كــه شــورايآن اســت، درحــال
ـ  امن ياشـور .  است سي تاس گروه تازه   مجموعه كار   تي

 مـسلح  يروهاي سه قوه و نندگاني از مجموعه نما   يمل
كار، دولت و      شود اما نهاد نوظهور گروه     ي م ليتشك... 

 رسد بـا  يبه نظر م.  شودي مسلح را شامل م    يروهاين
 نـدگان ي دارد تـا نما ي نژاد سعي عمل دولت احمد نيا

را  "يجانيالر" و قوه مقننه     "يشاهرود" هييقوه قضا 
  . حذف كنديري گمياز پروسه تصم

گـروه    كـار  لي تـشك  لي درباره دل  ي مجرد دي سع هرچند
 يروهـا ي از نكات مد نظر ستاد كل ن       يكي": دي گو يم

 در كنـار    ي اقتـصاد  يمهـا ي تحر  تيريمسلح نحوه مد  
 و  ي فرهنگـ  ي هـم چـون نـاتو      ييو تالشـها   اقدامات  

ـ ر   اسـت كـه ضـرورت برنامـه          يتهاجم فرهنگـ    يزي
  ".كند ي متر يجد  را  مندانهمنسجم و هوش

 چـه   ي و تهاجم فرهنگ   ي اقتصاد مي تحر تيري مد حال
او بالفاصـله   .  مـسلح دارد، بمانـد     يروهـا ي به ن  يربط

 يـي  اجزاري مسلح و سا يروهايهمه ن ":  كند ياضافه م 
ـ  تيامن  ،ي خارج استيكه در امر س     لي و مـسا   ،ي داخل

ــاع ــسووليدف ــد در اتي م ــ دارن ــارگروه حــضور ني  ك
 ي خـوب  مركـز ت  موضوع باعث توجه و      ني كه ا  ابندي  يم

  ". شده استيزير در نظام برنامه
 ي توسـط احمـد    روزي كه تا د   ييمهاي همان تحر  ،يعني

 شـده اسـت     ي شد، بهانـه ا    ي م دهينژاد كاغذ پاره نام   
 كه همـه قـدرت را بـه         يي سازمان دادن نهادها   يبرا

  . كندي در دست دولت متمركز مكجانبهيطور 
 اسـت يرچـه زمـان انتخابـات ر       رسـد ه   ي نظـر مـ    به

 كـه   ي شود، حزب پادگـان    ي م كتري نزد مي رژ يجمهور
 قبـضه   ي به سـو   هاستيتي امن – ي از نظام  ي ا ختهيآم

 ي گـام بـر مـ      يـي  اجرا ي قدرت و نهادها   شتريكردن ب 
ـ    يآنها مجـر  . دارد  ي بـرا  ي خامنـه ا   ي دسـتورات عل

ـ  دل ني كردن كامل قدرت هستند و به هم       كدستي  لي
 تحت  يهايتي و امن  ي نظام يروهاي دارند تا همه ن    يسع

 قــدرت شي كــرده و بــا نمــايامرشــان را ســازمانده
  . خودشان بنشانندي را سر جافاني حر،يابانيخ
 و  جي بـس  يروهاي به ن  هي با تك  ي ساز كدستي پروژه   ايآ

 اي ابدي ي ادامه م  يتي امن اهي س يسپاه و ارتش و باندها    
  نـشان  ي خود اني م ني رقبا خواهند توانست در ا     نكهيا

  دهند؟
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  جهان

  در آيينه مرور
   12بقيه از صفحه 

رياست اتحاديه اروپا را در اختيار 
دارد، بر نياز به تحول در سيستم 

اما . مالي جهان اشاره مي كرد
 بريتانيا اين "ايندپندنس"روزنامه 

نشست را در جمعبندي نهايي به 
: درستي اين گونه توصيف كرد

 در "تي بدون هدفنشس"
بحران عدم وجود "چارچوب 

 آنهم در "، "محور مورد توافق
  ".كشوري بدون دولت كارا

دولت بوش مخالف هر گونه 
سيستم با تنظيم بين المللي 

بوش پيشتر گفته بود كه . است
مشكل در دخالت كم دولتي در 
بازار نيست بلكه، در زيادي آن 

عدم حضور باراك اوباما كه . است
از سال جديد ميالدي از آغ

مسئوليت كشور را به دست مي 
گيرد نيز از اهميت اين نشست 

  . كاسته بود
برخالف نظر بوش، برخي از 
دولتها از جمله فرانسه، خواهان 

  . كنترل دولتي هستند
پيش از برگزاري كنفرانس، مدير 
صندوق بين المللي پول، 
دومونيك استراوس كان ته ديگ 

 گفته بود كه او. را نشان داده بود
ما "انتظار زيادي نبايد داشت و 

نبايد تصور كنيم كه به يك 
قرارداد بين المللي دست خواهيم 

  ".يافت
فكر نمي كنم بشود ": او افزود

يك سيستم مكانيكي با چراغ 
بعضي . قرمز و سبز داشته باشيم

وقتها كشور به كشور، چراغ قرمز 
  ".و سبز مي شود

در از جمله نظرات مورد توجه 
اين نشست، اظهار نظر گوردن 

وي خواستار تقويت . براون بود
ساختارهايي مانند صندوق بين 
المللي پول و ثبات مالي جهان و 
حمايت از نظام بازار آزاد بين 
المللي، تقويت همگرايي و 

چين و . حسابرسي مالي شد
روسيه خواستار قدرت بيشتر در 
درون نظام سرمايه داري به ويژه 

اي مانند صندوق بين در نهاده
  .المللي پول هستند

در اين نشست رهبران و 
مقامهاي ارشد كشورهاي آمريكا، 
ژاپن، آلمان، انگليس، فرانسه، 
ايتاليا، كانادا، مكزيك، تركيه، 
آرژانتين، استراليا، برزيل، چين، 
اندونزي، هند، روسيه، كره 
جنوبي، آفريقاي جنوبي، عربستان 

شركت سعودي و اتحاديه اروپا 
  .داشتند
 

 "چپ"كنفرانس احزاب 
بريتانيا، پيرامون بحرانهاي 

  اقتصادي 
كارگران سوسياليست "دو حزب 

جورج " و جريان "بريتانيا
 Respect به نام "گالووي
for renewal پيرامون 

بحرانهاي اقتصادي جهان، در 
هفته آخر ماه اكتبر سال جاري 
كنفرانسهاي جداگانه اي برگزار 

  .كردند
بررسي اين دو كنفرانس از اين 
رو داراي اهميت است كه نقاط 
مشابهي با بحثهاي راست 
گرايهاي برخي ديگر از تشكلهاي 

 در ديگر نقاط جهان از "چپ"
 "اتحاد كمونيست انقالبي"جمله 

 آلمان "چپ"فرانسه و حزب 
  . دارد

اگر چه اين دو سابقه اختالفاتي 
بين خود دارند به طوريكه اتحاد 

را يك سال پيش برهم خود 
حزب " گلووي، .زدند

 را متهم "سوسياليست كارگري
حزب "به چپ روي و 

، گالووي "سوسياليست كارگري
را متهم به راست روي و 
همكاري با تجار مسلمان مي 

با اين حال هر دو تحليل . كرد
مشابهي از بحران اقتصادي 

  .جهان داشتند
 در كنفرانس "جورج گالووي"

ت خود شركت ساالنه تشكيال
حزب كارگران "مي كرد و 

 كنفرانسي با عنوان "سوسياليست
ماركسيسم و بحرانهاي "

  .  را برگزار كرده بود"اقتصادي
هر دو گروه تالش كردند كه از 
شدت و حدت اهميت بحرانهاي 
اقتصادي كه سبب سقوط منابع 
بزرگ مالي و تهديد به 
ورشكستي جهان شده است، 

ها اصرار از همين رو آن. بكاهند
مي ورزند كه فرصت براي طبقه 
كارگر به وجود نيامده و طبقه 
كارگر را نمي شود بسيج كرد 

آنها . بنابراين تالشي نبايد كرد
معتقدند كه تنها كاري كه مي 
شود كرد، فشار آوردن به 
دولتهاي بورژوايي خودي و 

  .پيگيري رفورمهاي حداقلي است
اين دو سازمان برخوردي كامال 

و مايوس به موقعيت فعلي منفي 
دارند زيرا معتقدند كه بحران 
فعلي قابل كنترل است و سيستم 

آنها . در اثر آن نابود نمي شود
امكان و فرصتي را كه نيروهاي 
چپ و سوسياليست به دست 

  .آورده اند رد مي كنند
 مي گويد "گالووي"در اين باره 

 "وحشتناك"كه وضع موجود 
حزب سوسياليست ". نيست

 نيز معتقد است بحرانها "رگريكا
  . نيست"1930بدي دهه "به 

آيا اين عجيب نيست كه ماركسيستها 
براي به ثمر رسيدن يك انقالب 
سوسياليستي دست روي دست 
بگذارند و منتظر شرايط كامل و آماده 
باشند؟ در واقع براي ماركسيستها 
فراهم آمدن موقعيت انقالبي در 

ت تمام و شرايط بحران مي تواند فعالي
كمال از كانال آموزش و سازماندهي 
طبقه كارگر و آماده سازي آن براي 

  .هنگامي كه شرايط آماده است، باشد
 اصرار "حزب كارگران سوسياليست"

مي ورزد كه طبقه كارگر هرگز از 
چشم انداز رفورمهاي سرمايه داري 

آنها اين امكان كه . فراتر نخواهد رفت
اه اقدامات نيروي شرايط عيني به همر

انقالبي و سوسياليستي ممكن است 
رفتار طبقه كارگر را تغيير دهد را به 
 هيچ وجه مورد بررسي قرار نمي دهند

و معتقدند اقدام كساني كه براي چشم 
انداز انقالبي مبارزه مي كنند را بايد 

 . مردود خواند و سكتاريسم ناميد
 اصرار مي ورزد كه چپ "گالووي"

 "وشهاي مردگانر"بايد صحبت از 
را كنار ) منظور لنين و تروتسكي(

يكي از شركت كنندگان در . بگذارد
 "سوسياليستهاي كارگري"كنفرانس 

نيز مي گويد كه شرايط مثل سال 
 نيست كه در آن زمان 1917
هيچكس نمي دانست چه كار كند و "

لنين دستش را از ته اطاق بلند كرد و 
گفت من مسئوليت تغيير اين وضع را 

 ".به عهده مي گيرم
اما در واقع بحث اصلي در اين نيست 

 هست يا 1917كه شرايط مانند سال 
البته كه چنين شرايطي نيست اما . نه

در سالهاي پيش از آن لنين براي 
. تشكيل يك حزب انقالبي تالش كرد

او بر پايه تئوري و اصول ماركسيستي 
و با مخالفت با هرگونه اپورتونيسم اين 

بدون اين تالشها هرگز . ردكار را ك
 . نيز رخ نمي داد1917انقالب 

اين كه فرصتهاي به دست آمده را 
چگونه مي توان غنيمت شمارد و به 
چه مرحله اي كشانده مي شود، 
بستگي به اقداماتي كه ماركسيستها 

اين بحران مي تواند يا . مي كنند دارد
 ختم شود يا به 30به فاشيسم دهه 
  .ي كشيده شودانقالب سوسياليست
بحرانهاي جامعه ": به گفته تروتسكي

انساني، بحرانهاي رهبران انقالبي نيز 
 ".هستند

اين دو سازمان تنها نمونه هايي 
هستند از بسيار كه به جز گاه و بي 
گاه شعار سوسياليستي دادن، وظيفه 

از . ديگري را به عهده نمي گيرند
همين روست كه در دهه هاي اخير 

تدريج به راست متمايل اين عده به 
شده اند و رهبران آنها سازمان خود را 
تبديل به چپ رسمي يا دولتي كرده 

آنها رفورمهاي حداقلي را در حال . اند
و بدين . حاضر تنها امكان مي بينند

صورت از حمايت خود در بين طبقه 
  .كارگر كاسته اند
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 كه ارتجاع  فرهنگييكي از مسايل

حاكم بر ميهن ما از ديرباز بر آن پاي 
تاكيد . است "خانواده"فشاري كرده، 

 بر نقش محوري زن در ههزار بار
عنوان سلول اصلي جامعه ه خانواده ب

جهت تسلط و پيشبرد اهداف 
شكاف ارتجاعي، توسعه و تشديد 

 بين زن و مرد در راستاي اجتماعي
 تشكل يابي و مبارزه جلوگيري از

 يكي از حياتي ترين ،براي دموكراسي
ولوژيك استبداد حاكم است ئ ايدآماج

گيري مرگبارش  كه از ابتداي قدرت
  .عنوان شده است

تمام نهادهاي ارتجاعي گوش به 
فرمان واليت فقيه در مسير خانه 
نشين كردن زنان و تقدس خانواده از 
هيچكاري، چه عنوان طرحهايي 

 و "طرح حمايت از خانواده"همچون 
يا تصويب قوانيني كه بر پايه تفكيك 
جنسيتي استوارند، مانند طرح بومي 

 توسط به تازگيسازي دانشگاهها كه 
شارالتانهاي حاكم مطرح شده و مورد 

 دانشجويان دختر قرار  شديداعتراض
گرفت، طرح پذيرش جنسيتي 
دانشگاهها، طرح تفكيك جنسيتي در 

طرح پاكسازي زنان كيوسكهاي تلفن، 
صورت ه بدحجاب يا بي حجاب كه ب

فصلي به سركوب زنان در كوچه و 
  . دريغ نورزيده اند خيابانها مي انجامد،

تالش براي خانه نشين كردن زنان و 
 رابطه اي ارگانيك با ،دفاع از خانواده

روابط توليدي و مناسبات طبقاتي 
اين مساله بديهي است كه . حاكم دارد
 از ،يض بر اساس جنسيتاعمال تبع

فرهنگ و مناسبات نابرابر اجتماعي 
ريشه مي گيرد و در جوامع مختلف 
نسبت به نوع روابط توليدي حاكم و 
ميزان تسلط سنت بر آن، تاثير و 
انعكاسهاي متفاوت از خود نشان مي 

در كشوري مانند ايران كه داراي . دهد
ولوژيك است و ئساختاري كامال ايد

كشورهاي مدرن سرمايه سرمايه مانند 
 از راه غارت ،داري نه از راه توليد بلكه

منابع طبيعي به جيب طبقه حاكم 
اصول نيازي به در  ،سرازير مي شود

كار ارزان قيمت زنان نيست و در اين 
جوامع همواره سعي مي شود با 
استفاده از ابزارهايي همچون 

، روابط توليدي "مذهب" و "خانواده"
. سازگار كنندب مانده سنتهاي عقرا با 

بدين ترتيب با حاكم كردن سنت در 
 از ورود زنان ،قالب نهاد خانواده و دين

رژيم . به جامعه جلوگيري مي شود
استبدادي مذهبي واليت فقيه كه نه 
قادر و نه مايل به حل بحرانهاي 

جز زنده ه  راه ديگري ب،اقتصادي است
 و ماندهنگاه داشتن سنتهاي عقب 

يستريك از نهاد خانواده پشتيباني ه
فرا روي خود جهت مقابله با انبوه 
زناني كه مي خواهند نقش خود را در 

در .  كنند، ندارديفاتوليد اجتماعي ا
همين رابطه آيت اهللا خزعلي به 

 ديماه 21 آدينه مورخ ،گزارش اعتماد
سال گذشته بهترين كار زنان را 

ام .  توصيف كرد"همسرداري خوب"
ول دفتر حقوق زنان ئمسكلثوم موذن، 

 آبان ماه سال گذشته در  درو كودكان
 :رابطه با همين موضوع ابراز داشت

زن عامل اصلي استحكام خانواده در "
   ".جامعه اسالمي است

اصرار و تمجيد از نقش محوري زنان 
 ريز و نكارگزارادر خانواده از سوي 

ي درشت رژيم آنقدر در خبرگزاريها
واره ادامه دارد  ديده شده و همدولتي
 دو مثال باال كافي مي اشاره بهكه 
ه دغلكاران مدافع خانواده ب. باشد

عنوان سلول اصلي جامعه و آناني كه 
در صحن قدرت نعره هاي مستانه مي 
زنند كه خانواده مهمترين مساله 

 واقعا از چه نوع ،جامعه اسالمي است
خانواده اي، با چگونه مناسبات و 

  ؟  گويندسخن ميارتباطاتي 
 دامن زدن به بحث صحيح، ،موضوع

اثبات ارتباط تاريخي پيدايش مالكيت 
خصوصي، پيدايش دولت، تشكيل 
خانواده و تك همسري به شكل 
امروزي و رابطه مستقيم آن با استثمار 

عنوان جنس دوم و تقسيم كار ه زن ب
 بحث ،بر اساس جنسيت نيست بلكه

بر سر اين است كه علي خامنه اي 
 با مليجكان واليتش كه بر همراه

عنوان سلول اصلي ه عنصر خانواده ب
جامعه اصرار مي ورزند، آيا توانسته اند 
الفهاي بي حد و مرز خود در رابطه 

  با خانواده را در جامعه پياده كنند؟ 
براي پاسخ به اين سوال بهتر است 
نگاهي به وضعيت خانواده، تحت لواي 
رژيم و نقش محوري زن در آن 

  .ندازيمبيا
 هآبان ما 20بر اساس خبرگزاري برنا، 

 بازپرس ويژه ،امسال، محمد شاملو
قتل عنوان كرد كه قتلهاي خانوادگي 
رتبه نخست جنايت در پايتخت را دارد 
كه اگر فكري براي آن نشود در آينده 

  .به معضلي بزرگ تبديل خواهد شد
طي ماههاي اخير زني نوزده ساله با 

دليل آزار و  هداشتن سه فرزند ب
اذيتهاي مداوم همسرش با الكل 

 درصد 85خودسوزي كرد و با 
مجددا زني در . سوختگي جان سپرد

مريوان با داشتن مدرك ليسانس و 
داشتن يك فرزند بعد از مشاجره با 
همسرش در اثر خودسوزي جان 

دختري در مريوان به جرم . سپرد
 توسط ،انتخاب همسر آينده خود

خانمي . تل رسيدمردان فاميل به ق
 مريوان بر اثر ،ديگر در روستاي آلمانه

خودكشي از طريق خودسوزي جان 
 مهر 25 ،خبرگزاري آزاد. ( سپرد

  ) امسال
 درصد زنان خياباني بين 80سن 

پانزده تا بيست و چهار سال است 
 شهريور سال 13، خبرنامه اميركبير(

  ).جاري
دليل ه  دختري يازده ساله ب،سارا

دي سي دي و رقصيدن در داشتن تعدا
 توسط پدرش به ،چند مجلس مهماني

به گزارش . آتش كشيده شد
 ديماه سال 12(و رخبرگزاري فرا

 ، درصد قاتل زنان ايراني63 )جاري
 درصد زنان 70. محارمشان مي باشند

آزار ديده ايراني به انتقام از 
 11 ،ايسنا (.همسرانشان مي انديشند

  ).  سال گذشتهآبان
 درصد قتلها در خوزستان، 40بيش از 

  ارديبهشت9آفتاب،  ( .ناموسي است
  )سال جاري

يك دختر هيجده ساله مهابادي پس 
از آزارهاي جسمي از سوي خانواده 

 ايران پرس نيوز، (.اش، قطع نخاع شد
  ) سال جاري ارديبهشت14

دختري بيست و هفت ساله توسط پدر 
و برادر خود به آتش كشيده شد و 

 12 خبرگزاري فارس، (.جان سپرد
  ) سال جاريمرداد

مردي به دليل مسايل ناموسي همسر 
لمون پرس،  (.موقت خود را خفه كرد

  )سال جاري شهريور 3
 همسر هفده ساله ،مردي چهل ساله

 زيردليل نرفتن به حمام ه خود را ب
بازياب،  (.ضربات شلنگ به قتل رساند

  ) آبان سال جاري16
ش بسيار آنچه در باال آمد فقط بخ

اندكي از آنچه بر دختران و زنان 
ميهن ما در خانواده مدنظر واليت 
. فقيه مي گذرد را بازگو مي كند

 هاينگاهي گذرا به اخبار و گزارش
پيرامون آنچه بين افراد خانواده مي 

تبليغات  منظور و هدف اصلي ،گذرد
 از خانواده و نقش محوري حكومتي

ده خانوا. كندزن در آن را رسوا مي 
تحت لواي واليت فقيه كه بي شك 
از ابتدا بختك بيماريهاي روحي و 
رواني براي زن بود اكنون صدها گام 
فراتر نهاده و به قربانگاه زنان تبديل 

 نقش محوري زن بي شك. شده است
كه پايوران رژيم از آن دم مي زنند 
هم در حيطه آزار و اذيت تا حد مرگ 

 نشان  شواهداين. خالصه مي شود
مي دهد كه خانواده جامعه اسالمي 

مالياني كه . چگونه خانواده اي است
خود را نمايندگان واقعي خدا بر روي 
زمين مي دانند، آناني كه خود را از هر 
زشتي و پليدي پاك و مبرهن مي 

 اكنون بايد پاسخ دهند كه ،دانند
ساختار خانواده اي كه بيشتر شبيه به 

چگونه در ، قتلگاه مي باشد تا خانواده
جامعه اسالمي مبرا از زشتي و مملو از 

  !ارزشهاي آسماني شكل گرفته است؟

. البته اين پديده به هيچ وجه عجيب نيست
در جامعه اي كه ضد ارزشهاي اجتماعي 
جاي ارزشهاي واقعي اجتماعي را گرفته 
است، در جامعه اي كه هر گونه صداي 
عدالت طلبي در مسير حل علمي و منطقي 

ت اجتماعي با سرب داغ روبرو مي معضال
گردد، در جامعه اي كه رسانه هاي گروهي 

جاي تكامل و پيشرفت آگاهي افراد ه ب
جامعه و انتقال تعاريف انساني و صحيح از 
مسايل به انتشار و تبليغ افكار واپسگرايانه 
مي پردازند، ضدارزشهاي اجتماعي رشد مي 

كه همه ساختار سياسي و  زماني. كند
ادي جامعه بر اساس رانت خواري و اقتص

چپاول ثروت متعلق به مردم زحمتكش بنا 
 ضد ارزشهاي فرهنگي منطبق ،شده است

 اقتصادي غلط در جامعه -با ساختار سياسي
كه جالدان  زماني. رشد و نمو مي كند

مدعي اجراي قانون به خود اجازه مي دهند 
ار عمومي مردم را به باد كتك ظكه در ان

حتي در مالعام مورد آزار و بگيرند و 
 ،اذيتهاي فيزيكي قرار داده و حلق آويز كنند

عنوان پديده اي ه آزار و اذيت انساني ديگر ب
طبيعي در نظر برخي تجلي پيدا مي كند و 
در ارتباطات خصوصي بين افراد نيز رسوخ 
كرده به صورت معضلي فرهنگي و 

 ،بدين ترتيب. اجتماعي آشكار مي گردد
مسري به خود اجازه مي دهد كه پدري يا ه

خواهر و يا همسر خود را تا پاي مرگ كتك 
  . بزند

ارزشهاي اجتماعي   كه ضدتاكيد كردبايد 
دليل تبعيض جنسيتي حاكم بر ه اگر چه ب

جامعه اكثر مواقع عليه زنان عمل مي كند و 
از آنجا كه رژيم از زن تعريفي انساني ندارد، 

يب پذيرتر پس زنان را نسبت به مردان آس
 هاي مي نمايد اما همانطور كه در گزارش

 درصد زنان ايراني 70 ،كوتاه باال ذكر شد
آزار ديده به انتقام از همسرانشان مي 

عدم وجود قوانين انساني در قوانين . انديشند
 از  مستقلاساسي ساختار حاكم كه از افراد

 حمايت كند، عدم وجود  آنهاجنسيت
ه با حمايت دولت سازمانها و ارگانهايي ك

همراه با پرسنل متخصص از زنان و همه 
افرادي كه توسط خويشاوندان خود مورد 
آزار و اذيت قرار مي گيرند دلجويي كرده و 
آنان را در مسير رهايي از آن مورد حمايت 

ه  باعث شده كه اعمال خشونت ب،قرار دهند
 صورت پديده اي همه گير در جامعه آن

پديده كه امروزه ما با چنان شيوع پيدا كند 
  .  نيز روبرو هستيم"شوهر كشي"نام ه  باي

كفايتي و بي دليل ه رژيم واليت فقيه كه ب
ماهيت طبقاتي هر روز بيش از پيش با 

 سياسي -بحرانهاي ساختاري اقتصادي
روبرو مي گردد و راهي جز سركوب هر چه 
 ،بيشتر مردم و مخالفان خود پيش رو ندارد

زاينده تفكر قتل و انتقام مسبب اصلي رشد ف
بدون شك ضد . جويي در جامعه است

ارزشهاي اجتماعي در شكل قتلهاي 
ناموسي، اعتياد، پديده همسر كشي و قتل و 
جنايت تحت حاكميت واليت فقيه همواره 

زيرا، ساختار سياسي . ادامه پيدا خواهد كرد
حاكم از فرهنگي بسيار عقب افتاده بر 

  قاتي خود دفاع اساس ماهيت و منافع طب
  19بقيه در صفحه

  

  جمهوري ضد ارزشها
 آناهيتا.الف
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دولت ايتاليا از شكايت رسمي 
 به دليلدولت جمهوري اسالمي 

  دستگيري عشا مومني 
  2008 نوامبر 7ادنكرونس، 

دولت ايتاليا در رابطه با دستگيري 
 ، سازنده فيلمهاي مستند،عشا مومني

به طور از دولت جمهوري اسالمي 
  .  شكايت كرديرسم

 سال دارد و 28خانم عشا مومني كه 
 دو ماه پيش ،ا مي باشدساكن كاليفرني

 بارهبراي ساختن فيلم مستندي در 
او . حقوق زنان به تهران مسافرت كرد

 جمهوري رژيم هفته پيش توسط سه
  . اسالمي دستگير شد

و ك خارجه دولت ايتاليا، فران اموروزير
فراتيني از سفير ايتاليا در تهران 
خواسته است كه نگراني دولت ايتاليا 

انم عشا مومني و  دستگيري خمورددر 
 يك نتيجه مثبت از جمهوري انتظار

. طور رسمي انتقال دهده اسالمي را ب
فراتيني همچنين از سفير كشور خود 
در تهران خواسته است كه با نماينده 

 كردهدولت جمهوري اسالمي مالقات 
و در رابطه با دليل دستگيري خانم 
عشا مومني و چشم انداز اين موضوع 

  .  وي دريافت كند ازروشنيتوضيح 
خانم عشا مومني به گزارش 

 209خبرگزاريهاي مختلف در بند 
بر .  اوين محبوس استشكنجه گاه

 و "يو اس ديلي"اساس گزارش 
 او بدون اينكه ،" آنجلس تايمزسل"

اتهامش عنوان شود و بدون اجازه 
 زنداني ،دسترسي به مشاوره قانوني

  . شده است
ان عنوان يك فعال حقوق زنه  بوي

در كمپين يك ميليون امضا براي ،
برابري كه فعالين حقوق بشر و حقوق 
زنان را در ايران و غرب به هم وصل 

 . كرده، شركت داشته است
بر اساس گزارش رسانه هاي مختلف، 
عشا مومني هم اكنون با قرار وثيقه 

معاون امنيت دادسراي . آزاد شده است
عمومي رژيم، اقدام عشا مومني را 

  . عليه نظام عنوان كرده استتبليغ
   

فعاالن حقوق بشر در اردن 
  خواستار رفرم شدند

  2008 نوامبر 6بي بي سي، 
تنها گروه مدافع حقوق بشر در اردن 
با توجه به اينكه كارگران خانگي در 

 از حمايتهاي بسيار كمي اين كشور
 برخوردار هستند، دولت اردن را به

 .د متهم كرآنها از در حمايت كوتاهي
در مركز اصلي حقوق بشر در اردن 

 اعالم كرده است كه يك يك مورد
 سال 7زن بدون پرداخت دستمزد به 

بيانيه . كار اجباري مجبور گشته است
كه  اين گروه يك هفته بعد از اين

سازمان عفو بين الملل مساله استثمار 
زنان كارگر مهاجر در اردن را عنوان 

  . يافتكرد، انتشار 
رگر زن در اردن به ثبت  هزار كا40

رسيده اند كه بيشتر آنان از جنوب و 
  اينجنوب شرقي آسيا براي كار به

گروه حقوق . كشور مهاجرت كرده اند
 سال پيش بنياد 4بشر اردن كه از 

عنوان كرده است كه ، گذاشته شده
بيشتر اين زنان از آزار فيزيكي و 

 رنج  از سوي كارفرمايان خودجنسي
 بر اين، كارفرمايان دهافزو. مي برند

 متهم ارتكاب جرماين زنان را به 
 مي  آنها كهابراز مي دارندكرده اند و 

 دستمزد از كشور دريافتبايست بدون 
اين بيانيه دولت اردن را . اخراج شوند

 قانون كار سازگاريبه كوتاهي در 
 بين المللي و ميثاقهايمنطبق با 

اصالح قوانين در مسير حمايت از 
ان زن متهم كرده و خواستار كارگر

  . درفرم در قانون كار كشور ش
اكنون در پارلمان كشور اردن تصويب 
قوانيني در حمايت از كارگران خانگي 

 و استراحت در ساعات كاردر رابطه با 
  .  استدستور كار قرار گرفته

  
طرح دفاع از حقوق زنان كارگر 

  در پاكستان
  2008 نوامبر 5اسوشيتدپرس، 

كستان طرح مبني بر دفاع از دولت پا
زنان كارگر در مقابل آزار و اذيت و 

ن را ئايجاد محل و محيط كاري مطم
دولت بر اساس اين . تصويب كرد

قانون تصميم دارد يك بخش دولتي 
مخصوص براي رسيدگي به شكايت 

يكي از . اين كارگران در نظر بگيرد
 در وزراي زن كابينه دولت پاكستان

هدف ما ايجاد " :كرد اعالم اين باره
محيط ايمن كاري براي همه زنان 

 كه اين طرح  افزود او".كارگر است
همچنين شامل قوانيني مي شود كه 
بر اساس آن مجازات متجاوزان و 
كارفرماياني كه زنان را در محل كار 
مورد آزار قرار مي دهند را افزايش و 

  .تشديد مي كند
در حال حاضر هيچ قانوني ويژه اي در 

 در رابطه با آزار زنان در محل كار
 بر افزوده.  وجود نداردقانون پاكستان

اين، زنان كارگر در پاكستان از 
امكانات قانوني براي اجراي عدالت 

  .عليه كارفرمايان محرومند
   

زنان و دختران عراق مهاجر در 
  . حكم مرگ استزتجاو: اردن

  2008 نوامبر 4 الكترونيك عراق،

 چشمان شما هبپزشك زن عراقي 
: مستقيم نگاه مي كند و مي گويد

من حاضرم بميرم تا اينكه به كسي "
بگويم كه مورد تجاوز جنسي قرار 

  ".گرفته ام
  وهتحصيل كردكه يك زن  زماني

پزشكي موفق كه براي سازمان ملل 
كار مي كند حاضر نيست در صورت 

 پس ،تجاوز جنسي آن را اطالع دهد
  !؟د كردخواهكار را  چه كسي اين

 كميسيون زنان  سوي ازنمايندگاني
حقوق بشر به عمان سفر كرده اند تا 

 كه 2007 دريابند كه آيا از سال
 ، بوده استاردن آنان از ديدارآخرين 

در رابطه با وضعيت زنان و دختران 
 اصالحاتي  اين كشورعراقي مهاجر در

 از طريق كه با اين. انجام گرفته يا نه
 پيشرفتهاي ليحمايتهاي بين المل

در رابطه با وضعيت اين  زيادي
مهاجرين مشاهده مي شود اما آنان 

  جنسيهنوز در محاصره معضل تجاوز
زنان عراقي مهاجر در اردن . قرار دارند

كه مورد تجاوز قرار گرفته  در صورتي
طور كه وكيل عراقي   آن،باشند

برابر  در گزينه سه ،توضيح مي دهد
   : دارندخود

به زندان . 2با متجاوز ازدواج كنند . 1
فرستاده شوند تا از سوي خانواده خود 

توسط افراد فاميل . 3 به قتل نرسند
  . خود به قتل برسند

 آنان در صورتيكه تجاوز جنسي گزينه
. همين خواهد بودنيز را گزارش بدهند 

زنان ": يكي زن عراقي مي گويد
جز آزار و اذيت ه عراقي همه چيز ب

 و يا حتي تجاوز جنسي را جنسي
گزارش مي دهند زيرا تجاوز يعني 

   "!حكم مرگ
 بهداشتي بعد از راقبتهايدر اردن م

موضوع . تجاوز جنسي وجود ندارد
داروهاي بعد از تجاوز جنسي براي 
جلوگيري از ابتالي فرد قرباني به 
 ،بيماري ايدز و يا بارداري ناخواسته

براي پرسنل بهداشتي و بخش 
. از مردم ناشناخته استعظيمي 

ن ابراز ابسياري از پزشكان و مهاجر
كرده اند كه آنان از وجود چنين 

از سوي . داروهايي كامال بي خبرند
 پزشكان بر اساس قانون موظف ،ديگر

هستند كه تجاوز جنسي را به پليس 
 بنابراين حتي اگر ،گزارش دهند

 بيماري  كننده ازمراقبتهاي پيشگيري
واسته براي زنان مهاجر و بارداري ناخ

ساكن اردن و همچنين زنان اردني 
، اين امكانات بدون آگاهي موجود بود

ماموران دولتي براي آنها قابل 
 بر اين، اگر زني افزوده .دسترس نبود

 نوزاد ،در اثر تجاوز جنسي باردار شود
وي بالفاصله بعد از زايمان از او 

 و به محل ويژه اي انتقال شدهگرفته 
اين كودكان كه به آنان لقب . ابدمي ي
قادر به مي دهند،  "حرامزاده "

  . دريافت شناسنامه نيستند
ن اشرايط براي مهاجربي گمان 

عراقي كه از نظر دولت اردن 

زنان . غيرقانوني هستند وخيم تر است
عراقي بيشتر از همه در معرض خطر آزار 

بسياري از خانواده هاي . جنسي قرار دارند
 دليل شرايط بد مالي مجبور بهه عراقي ب

 نزديكي هم زندگي در مسكن مشترك و در
اين مساله انگيزه تجاوز و آزار . هستند

دليل ه عراقيها ب. جنسي را باال تر مي برد
  انجاماقامت غيرقانوني در اردن مجبور به
صورت  كار غير قانوني هستند كه در اين

عنوان خدمتكار در ه بيشتر زنان هستند كه ب
انه ها و رستورانها به كار مشغول مي خ

شوند تا بتوانند از نظر مالي از خانواده هاي 
زيرا بسياري از مردان از ، خود حمايت كنند

به در اين صورت زنان . اردن اخراج شده اند
 استثمار جنسي قرار مي هدف سادگي
بسياري از اين زنان براي حمايت از . گيرند

درت مي خانواده خود به تن فروشي مبا
تمام اين مسايل در شرايطي صورت . ورزند

مي گيرد كه زنان از گزارش تجاوز جنسي 
 ،امتناع مي كنند و در صورت گزارش هم

متجاوز به ندرت تحت تعقيب قانوني قرار 
  . مي گيرد

  
آزار جنسي در محل كار : استراليا

هنوز مساله اي جدي به شمار مي 
  آيد

نوامبر  2كميسيون حقوق بشر استراليا، 
2008  

بر اساس مطالعه كميسيون حقوق بشر 
 ، يك نفراستراليا، از هر پنج زن استراليايي

. در محل كار مورد آزار جنسي قرار مي گيرد
مساله اي كه قابل توجه است بسياري از 
زنان و مرداني كه مورد آزار جنسي قرار مي 

 پديده آگاهي درستي از تعريف اين ،گيرند
 گفتن لطيفهمي دانند كه بسياري ن. ندارند

 و هاي جنسي و پرسش و پاسخ از زندگي
 شخصي نيز جزو آزار جنسي محسوب رفتار

اگرچه با توجه به آخرين آمارها در . مي شود
 28اين رابطه نسبت به سال گذشته كه 

 درصد مردان ابراز داشته اند 5درصد زنان و 
كه مورد آزارهاي جنسي قرار گرفته اند، 

رت گرفته است اما كميسر اصالحاتي صو
استراليايي در اين رابطه اعالم مي كند كه 
بر اساس مطالعات امروز نيز هنوز بسياري 
تعريف درستي از آزار و اذيتهاي جنسي 

 آمار كنوني نيز قادر نيست  و از اين روندارند
 درصد از 22.  سازدآشكارميزان واقعي را 

ي كساني كه ابراز داشته اند مورد آزار جنس
در محل كار قرار نگرفته اند فكر مي كنند 
كه تنها تماسهاي فيزيكي نابجا، آزار جنسي 

كميسر استراليايي ابراز . محسوب مي شود
ما از اين مساله نتيجه مي گيريم " :دمي دار

كه مساله آزارهاي جنسي هنوز در محل 
   ".كار وجود دارد و بسيار جدي نيز مي باشد

 16 فقط جاريدر سال  بر اين، افزوده
 از كساني كه مورد آزار جنسي در درصد

 در اين رابطه ،محل كار قرار گرفته اند
، 2003 اين ميزان در سال .شكايت كرده اند

بسياري از اين افراد .  درصد بوده است32
دليل نتيجه نگرفتن از شكايت و برخي ه ب

ديگر به اين دليل كه فكر مي كنند اين كار 
 از ، نخواهد داشتخوبي برايشانپيامد 

  .شكايت امتناع مي ورزند
   

  اييزنان در مسير ره
 

 آناهيتا. الف
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 فيلم و سينما

  
هاي تلخ    فيلمي مستند از تجربه   
  و شيرين زندان زنان 

و مــن عاشــقانه  ... "فــيلم مــستند  
آ   از كارگردان ايرانـي، پانتـه      "ام  زيسته

 نوامبر در دانشگاه فنـي      28بهرامي در   
. آيـد   شهر بـرلين بـه نمـايش در مـي         

داســتان ايــن فــيلم مــستند، بررســي  
ن رويدادهاي سياسي و وضـعيت زنـدا      

ي گذشـته در ايـران        زنان در چند دهه   
 زن زنــداني 13 در ايــن فــيلم،. اســت

هاي تلخ و  سياسي از خاطرات و تجربه   
ــف    ــدانهاي مختل ــود از زن ــيرين خ ش

هاي   برخي از صحنه  . كنند  صحبت مي 
شكنجه و زندگي در زندانهاي سياسي      
زنان در جمهوري اسـالمي بازسـازي       

در ايـن فـيلم يـك زن كـه          . انـد   شده
ــازجويش هنگــام  شــكنجه از ســوي ب

مورد تجاوز قرار گرفته، چگونگي ايـن       
  سازد عمل فجيع را فاش مي

ــي ـ      ــوادث سياس ــيلم، ح ــن ف در اي
گيري حزب     ايران چون شكل    اجتماعي

كمونيست ايران در زمـان رضـا شـاه،         
ي  دوران حكومــت مــصدق و فرقــه  

ــبش   ــان، جنــ ــرات آذربايجــ دمكــ
 و باالخره قيـام     50ي    ي دهه   مسلحانه

 در بستر زندگي اين زنان دنبال       1357
  . شود مي
  

چارليز تـرون، سـتاره هـاليوود       
  سفير صلح شد

 
، هنرپيشه سرشـناس    "چارليز ترون " 

هاليوود و برنده جايزه اسكار به عنوان       
سـازمان ملـل     سفير صـلح و دوسـتي     

ه كـ  "ترون"خانم  . متحد برگزيده شد  
متولد آفريقاي جنـوبي اسـت، فعاليـت       
خود را بر پايان دادن به خشونت عليه        

 .زنان متمركز خواهد كرد

سفيران صلح سازمان ملل متحـد كـه        
 نفر رسيده   10هم اكنون تعداد آنها به      

است، افراد مشهوري در زمينـه هـاي        
فيلم، موسيقي، ادبيات، ورزش و علـم       

 از ديگر سفيران صلح سازمان    . هستند
، "جـرج كلـوني   "ملل، مي تـوان بـه       

، "مايكل داگالس " و   "آنجلينا جولي "
ــاليوود،   ــشهور ه ــازيگران م ــل "ب دني

 و "مـــي دوري گوتـــو"، "بـــارنبوين
 موســـــــيقي دان، "يويومـــــــا"
و هم چنـين      نويسنده، "پائولوكوييلو"
، دختــر ســواركار "هيابنـت الحــسين "

  .پادشاه اردن اشاره كرد
حبوبيـت و   اين افراد با اسـتفاده از م        

شهرت خود در ميان مردم، برنامه هـا        
و فعاليتهاي سازمان ملل متحـد را بـا         
ــا    ــانه ه ــات و رس ــضور در اجتماع ح
ــي    ــغ آن م ــه تبلي ــرده و ب ــي ك معرف

  .پردازند
سـي و    كه هـم اكنـون       "ترون"خانم  

 بـراي   2003 سـال دارد، در سـال        سه
ــه "هيــوال"بــازي در فــيلم   موفــق ب

ـ        ازيگر دريافت جايزه اسـكار بهتـرين ب
  .زن شد

  
مـا اصـال در     "سينما در ايران،    

 "ايران صنعت سينما نداريم
، دومين ساخته منيـژه     "سه زن "فيلم  

حكمت از جمله فيلمهايي است كه در       
 در شهر رم    "Med"جشنواره امسال   
  . به نمايش درآمد

نيكي كريمي، بازيگر نقـش اول ايـن         
ــن    ــان اي ــه ميهمان ــه از جمل ــيلم ك ف

ره فــيلم و فــيلم جــشنواره بــود، در بــا
مـا اصـال در ايـران       ": گويد  سازي مي 

سينما مثـل   " و   "صنعت سينما نداريم  
هر هنـر ديگـري احتيـاج بـه كمـك           

  ".دارد
  

علت بازيگري هنرمندان ايراني    
در فيلمهاي هاليوود بـه روايـت    

  فرمانده بسيج
: فرمانده نيروى مقاومت بـسيج گفـت      

ــا انتخــاب موضــوعاتى از " هــاليوود ب
حال ساختن فيلمهايى  رداخل كشور د

متناسب با اهداف غرب است و در اين       
ايرانى غفلت  راستا برخى از هنرمندان

زده را نيز بـه اسـتخدام خـود درآورده          
مبـارزه   است تا از ابزار هنر در راستاى
  ".با انقالب اسالمى استفاده كند

حجت االسالم حسين طائب با اشـاره       
هنرمنـدان و   به نقش سـازمان بـسيج  

امروزه همـه   ":مندان بسيجى گفت  هنر
تالش غرب در ايـن اسـت تـا بـا بـه             

 كارگيرى اينترنـت، مـاهواره و ديگـر   
هاى موجود، جوانان را به ابتذال        رسانه

بكشاند تا آنان به جاى انديشه دربـاره        
خـود، كـشور و تاثيرگـذارى در     آينده

نقش كشورشان در معادالت جهـانى،      
روانـه   به سوى فـساد و مـواد مخـدر   

   ".ندشو
  

ضرب و شتم دعـوت شـدگان       
مراســم نقــد موانــع ســينماي 

 مستقل
فرهنگـي سـازمان    كميتـه  به دعـوت 

ادوار (دانش آموختگان ايران اسـالمي      
فرهنگـي   به همراهي كميتـه ) تحكيم

دفتر تحكيم وحدت قرار بود كه پـس        
ــيلم   ــژه ف ــران وي ــه زن"از اك  و "س

جلـسه نقـد موانـع سـينماي      برگزاري
 حضور عوامل تهيه با مستقل در ايران

فيلم مذكور و فعاالن مدني در سـينما        
 . بهمن تهران صورت گيرد

ــاي    ــام نيروه ــن هنگ ــيس "در اي پل
 اقــدام بــه مــضروب نمــودن "امنيــت

افرادي كه در خارج سـينما در انتظـار         
بليط به سر مي بردند نمودند و با  تهيه

تهديد مسئوالن سينماي مذكور باعث     
ند، بـه  نمودن برنامـه نقـد شـد    مختل

طوري كـه بـا وجـود برنامـه هـاي از           
از سوي كميته هـاي   پيش اعالم شده

فرهنگي، برنامه به صورت زود هنگام      
  .پايان يافت

همچنين بسياري از حاضـران در ايـن        
مراسم پس از خروج از محل مذكور از    
سوي نيروهاي لباس شخصي مـستقر      

  .در محل مورد تهديد قرار گرفتند
  

سـازان   مفـيل  هاي مـالي  انگيزه
  ها براي حضور در جشنواره

رهبر قنبري، مستند سـاز ايرانـي مـي         
كننــــده و  اگــــر تهيــــه :گويــــد
 اي مرا بـه انـدازه يـك    دهنده سفارش

فيلمساز متوسط قبول داشـته باشـد و        
يك چهارم هزينه يك فيلم متوسط را       

ديگـر بـه هـيچ     بـه مـن بدهـد، مـن    
اي احتياج نخـواهم داشـت و بـا         جايزه

  ".سازم آرامش فيلم مي
اصــلي اصــرار  فيلمــساز علــت ايــن

ــضور در   ــراي ح ــاه ب ــسازان كوت فيلم
هاي مالي دانست     ها را انگيزه    جشنواره

متاسفانه در كـشور مـا فـيلم    ":گفت و

 ها و ساير كوتاه براي نهادها، سازمانها، اداره
ارگانها به شكل درستي تعريف نشده اسـت،      

 كه فيلم كوتاه از ابزارهايي است كه در حالي
تواند كمكي موثر در مسير رشد و توسعه          مي

  ".كشور باشد
  

  تياتر
  

برداشــت پاكــستاني از نمايــشنامه 
  "در انتظار گودو"

ايــن روزهــا شــهر الهــور پاكــستان محــل 
برگــزاري يــك فــستيوال فرهنگــي هنــري 

كننـده در     يكي از گروههـاي شـركت     . است
ـ وال، گروه فمينيـستي ت    اين فستي  اتر زنـان   ئ

 سرپرستي شيما كرماني  به"تحرك نسوان "
 "در انتظار گودو"اين گروه نمايشنامه . است

 را با برداشـتي بـه قـول         "سامويل بكت "از  
. خود اسالمي بـه روي صـحنه بـرده اسـت          

زمينـه كـار مـا بـر        ":خانم كرماني مي گويد   
 است زيـرا    "انشاءاهللا تغيير مي كند   "مبناي  

تمام جامعه پاكستان امروزي در انتظار يـك    
 ".تحول است

شيما كرماني كه فارغ التحصيل رشته رقص    
كالسيك است، در اين فستيوال تالش مي       
كند تاثير رقصهاي سنتي مذهبي بر فرهنگ      

او مي گويـد، رقـص    . پاكستان را نشان دهد   
طور كه امروزه بنيادگرايـان       به هيچ وجه آن   
. كنند، مغايرتي با دين ندارد      اسالمي ادعا مي  

ــد ــرين كــ ســخت":او مــي افزاي ار در هــر ت
در . اي تغيير ارزشهاي انـساني اسـت        جامعه

سالهاي گذشته، جامعـه مـا رفتـه رفتـه بـه          
مـن فكـر    . سوي بنيادگرايي گراييـده اسـت     

كنم كه در سطح جهان هـم تمايـل بـه             مي
   ".راستي افزايش يافته است گرايشات دست

هـاي گونـاگوني را       شيما كرماني نمايـشنامه   
ها   وه رقصنده كند، گاهي با گر     كارگرداني مي 

و هنرپيشگان فمينيست خود قطعات نمايش    
بيند كـه در شـهرهاي        خياباني را تدارك مي   

ويـژه   به. شوند كوچك و حتي دهات اجرا مي   
ها مورد توجه مردم ساده روستاها        اين برنامه 
برخالف گروههاي ديگـر، تعـداد      . قرار دارند 

زيادي از تماشاگران او را زنان تشكيل مـي         
  .دهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  
  اتادبي

  
    در سوييس"توماس مان"آرشيو 
ي  خانـه   سـال پـيش، نازيهـا بـه     75حـدود  

 "توماس مـان  "ي آلماني،     شخصي نويسنده 
ي  سوم كتابخانـه  يورش بردند و بيش از يك   

اكنـون ايـن كتابهـا بـه       . او را غارت كردنـد    
ــان" ــخ، "آرشــيو تومــاس م  در شــهر زوري

  . شوند سوييس سپرده مي
تومــاس "ي  ه كتــاب از كتابخانــ75حــدود 

 1933 كـه از سـوي نازيهـا در سـال            "مان
در ميـان ايـن     . ضبط شده بود، پيـدا شـدند      

 بـه   "تومـاس مـان   "ي آثـار        كتابها، ترجمه 
خط   دست. شود  زبانهاي مختلف نيز ديده مي    

و امـــضاي برخـــي از ايـــن مترجمـــان در 
ــر ارزش   ــار، ب ــن آث ــفحات اول اي ــا  ص  آنه

ــي ــد م ــه در   . افزاي ــا ك ــن كتابه ــون اي اكن
  ي ملي شهر مونيخ نگهداري  تابخانهك

  17بقيه در صفحه 
  

  نري ماهرويدادهاي ه
 ليال جديدي

 : سخن روز

 سخنراني در جمع، رقيق كردن يـك ايـده دو دقيقـه اي در يـك       -

 -1899ايوان اسـار، كمـدين آمريكـاي       . (صحبت دو ساعته است   

1995 ( 

 

آنتـوان چخـوف، نويـسنده روســي    . (انـسان، باورهـايش اسـت   - 
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  17صفحه                  1387اول آذر  – 281نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  رويدادهاي هنري 
  

  16بقيه از صفحه 
  

ي ايــن نويــسنده،  گــردد، بــه نــوه مـي 
  شود تا آنها را  سپرده مي"فريدو مان"

 در  "آرشـيو تومـاس مـان     " در اختيار   
ــرار دهــد  ــخ ق ي  خــانواده. شــهر زوري

 پيش از يـورش نازيهـا موفـق         "مان"
ي  شده بود بيش از دو سـوم كتابخانـه    

ر ايــن نويــسنده را بــه محــل امنــي د
ســوم  تنهــا يــك. زوريـخ منتقــل كنــد 

  . ي او به دست نازيها افتاد كتابخانه
 رمـان   "توماس مان "از مهمترين اثار    

اين رمان داسـتان    .  است "كوه جادو "
ــه در    ــت ك ــسلول اس ــوان م ــك ج ي
آسايــشگاهي در ســوييس بــا جامعــه، 

گردد، عشق    سياست و فلسفه آشنا مي    
شناسد و با بيماري و مرگ روبرو  را مي 

 اين رمان را به سبك      "مان". شود مي
او پنج سال   . ناتوراليستي نگاشته است  

، جايزه ادبـى نوبـل     1929بعد در سال    
دسـت    خاطر نوشتن اين رمان بـه       را به 
  .آورد

  
هـــشتادمين ســـالگرد تولـــد 

ي   كارلوس فوئنتس، نويـسنده   
  مكزيكي 

 Carlos "كـــارلوس فـــوئنتس"
Fuentes يكــــي از معروفتــــرين ،

 11كــاي التــين روز نويــسندگان آمري
ــاله شــد  ــشتاد س ــوامبر ه ــن . ن ــه اي ب

اندركاران   مناسبت، عالقمندان و دست   
ادبيات از سراسر جهان به وي تبريك       

شـايد بتـوان گفـت كـه هـيچ          . گفتند
 "فـوئنتس "ي ديگري ماننـد       نويسنده

نتوانسته است چهره مكزيك را چنـين   
  .ماهرانه در ادبيات منعكس كند

  

 از نيمـي از     با وجود اين كـه او بـيش       
  عمر خود را در خـارج از مكزيـك بـه          

شود كـارلوس     گفته مي  سر برده است،  
فوئنتس، مكزيك را در آثار خود خلـق      
كرده اسـت؛ درسـت ماننـد دوسـتش         

 كه با رئاليسم    "گابريل گارسيا ماركز  "
 "ماكونـدو "جادويي خود، محلي مانند     

ــا  ــد و ي ــان"را آفري ــاس م ــه "توم  ك
 "تـسابابرگ آسايـشگاه   "جهاني را در    
ــرد ــق ك ــا، . خل ــه در آن روي جــايي ك

اسطوره و تاريخ از يك سو و واقعيـت         
ي موجود از سـوي       سياسي و وحشيانه  

بـه  . برنـد  ديگر در كنار هم به سر مـي  

، آهنگ زنـدگي اكثـر      "فوئنتس"نظر  
ــا مــشكالت، خــشونت و  مكزيكيهــا ب
ــود    ــعيت خ ــي از وض ــايتي دايم نارض

امـا او خواهـان دميـدن       . آميخته است 
. درتي تازه در اين آواي نحيف اسـت       ق

 رمـــان، داســــتان كوتــــاه و  55در 
ــت وي را   ــه، موفقي ــشنامه و مقال نماي

  توان ديد مي
مـا  ": معتقد اسـت   "كارلوس فوئنتس "

بايد به فرهنگ خود، تـاريخ، سـنت و         
حتي دلتنگيهاي خود ارزش بگذاريم و      
همزمان مبارزه براي برقراري عـدالت      

  ".و آزادي را فراموش نكنيم
   

 بـه يـك     "گنكور"جايزه ادبي   
 نويسنده افغان رسيد

ــق رحيمــي" ــان، "عتي ــسنده افغ ، نوي
، مهـم تـرين جـايزه       "گنكـور "جايزه  

ــسه را در ســال   ــي فران ــه 2008ادب  ب
 از آن خود    "سنگ صبور "خاطر رمان   

خـاك  "وي پيش از اين با رمان       . كرد
   به شهرت رسيده بود "و خاكستر

يات برنده اين جايزه كه مخصوص ادب     
فرانسوي زبان است، معموال هر سـال       
در ماه اكتبر و يـا نـوامبر اعـالم مـي            

ــود ــي   . ش ــايزه ادب ــن، ج ــيش از اي پ
 بــه نويــسندگاني چــون   "گنكــور"
، "سيمون دوبووار"، "مارسل پروست "
 "مارگريت دوراس " و   "رومن گاري "

  . تعلق گرفته است
  

شاهكار سلمان رشدي به روي     
  پرده سينما 

 اثر سلمان   "شب  يمههاي ن   بچه"رمان  
ــسي   ــرآوازه انگلي ــسنده پ رشــدي، نوي

ديپـا  "بـه كـارگرداني    االصـل،  هندي
اي به قلـم      نامه   و بر اساس فيلم    "مهتا

پـرده   بـه روي ) رشدي و مهتا(هر دو 
هـاي    بچه"فيلمبرداري  . رود  سينما مي 

 مــيالدي 2010 در ســال "شــب نيمـه 
   .خواهد شد آغاز

ن، نويـسا   بسياري از منتقـدان و رمـان      
  را كـه دو بـار  "شـب  هاي نيمه بچه"

 "بـوكر "جايزه بهترينهاي جايزه ادبي     
ترين   را از آن خود كرده، يكي از بزرگ       

سلمان رشدي و يكـي از   شاهكارهاي
بهترين آثار ادبي نيمه دوم قرن بيستم       

تعداد زيادي از  اين كتاب در. دانند مي
دانشگاههاي انگلـيس و آمريكـا جـزو     

  .است ن ادبياتمواد درسي دانشجويا
 كـه   "شـب   هـاي نيمـه     بچـه "داستان  

اغلب در كنـار ديگـر شـاهكار سـبك          
صد سـال  " يعني، "جادويي رئاليسم"

 "گابريل گارسـيا مـاركز    " اثر   "تنهايي
 "سينايي سليم"گيرد، با تولد  قرار مي

 اوت ســال 15شــب  درســت در نيمــه
اي   شود يعني، در لحظه     آغاز مي  1947

ـ    كه هند ه دسـت  اسـتقالل خـود را ب
منتقدان ايـن داسـتان را كـه در         . آورد

نمـادي از    به چاپ رسـيد 1981سال 
  .دانند تولد هند امروز مي

  
  

 
بهتـرين بابـاي    "ي    نمايشنامه

ي غالمحسين ساعدي به    "دنيا
  شد عربي ترجمه

 بـه  "بهترين باباي دنيـا "ي    نمايشنامه
 "مونا احمد حامـد   "ي    تازگي با ترجمه  

 مـصر  سوي مركز ملـي ترجمـه در   از
ــشر شــده اســت و در كــشورهاي   منت

  .شد عربي پخش خواهد
  
  

 منتـشر  1344نمايشنامه در سـال   اين
ي تـاالر     شد و همان سال در افتتاحيه     

اهللا انتظـامي و بـا    عزت سنگلج، توسط
ــصيريان،   ــي ن ــي، عل ــر وال ــازي جعف ب

  .اجرا گرديد... جمشيد مشايخي و
گــــــذاران  ســــــاعدي از پايــــــه

نويسي مدرن ايران بـود كـه     نمايشنامه
هـايش مـسايل اجتمـاعي را         در نوشته 

 آثـار سـاعدي در   .داشـت  مورد توجـه 
مـستعار   مجالت ادبي در ابتدا بـا نـام  

  .  منتشر مي شد"گوهرمراد"
ــيلم  ــين ف ــاو"همچن ــره" و "گ ي  داي

ترتيـب    ي داريوش مهرجويي بـه      "مينا
ــر ي  مجموعــهاســاس داســتاني از  ب
ــزاداران بيــــل "  و داســــتان "عــ
ناصـر   .اند  او ساخته شده"آشغالدوني"

آرامـــش در حـــضور "تقـــوايي نيـــز 
ــا "ديگــران  را بــر اســاس داســتاني ب

هـاي   واهمه"ي  مجموعه همين نام از
  . ساعدي ساخته است"نام و نشان بي
 

  كتابخانه ديجيتالي اروپا
اتحاديه اروپا يك كتابخانه ديجيتـالي      

زي كرده است كه به كـاربران       راه اندا 
اينترنت امكان مي دهد به دو ميليـون        
كتاب و جزوه، تصوير و صوت دربـاره        
فرهنگ دو هـزار سـال گذشـته اروپـا          

  .دسترسي داشته باشند
ــه   ــد، ك ــايت جدي ــن س ــا"اي  "اروپيان

)Europeana (    خوانده مي شود، در
برگيرنده نقاشي، عكس، فيلم، كتـاب،      

ه در هـزار    نقشه و متون نگهداري شد    
موزه، كتابخانه ملي و آرشيوهاي اروپا      

  .مي باشد
، كميــسر اتحاديــه "ويــوين ردينــگ"

: اروپــا در امــور اطالعــاتي مــي گويــد
ــا"" ــك   "اروپيان ــه ي ــال ب ــراي مث  ب

دانشجوي چك اين امكان را مي دهد       
 را  "كتابخانـه بريتانيـا   "كه محتويـات    

بدون آنكه به لندن سفر كنـد ببينـد و          
ر در ايرلند نيـز بتوانـد    يك دوستدار هن  

در خانه اش تـابلوي مونـاليزا در لـوور       
  ".پاريس را تماشا كند

 

 موسيقي

 

 از جشنواره موسيقي    "آريان"گروه  
  فجر حذف شد

نخستين بار در سالهاي اخير، به گروه  براي
ــدار  ــان"پرطرف ــسگري،  "آري ــد ع  و حمي

بـراي شـركت در جـشنواره     خواننـده پـاپ  
جوز حضور داده   موسيقي فجر سال جاري م    

  .نشد
كار خود را از نيمـه نخـست    "آريان"گروه 
مدتي بعد  .  عضو آغاز كرد   10 با   1378سال  

عليرضا طباطبايي، نوازنـده درام   از آغاز كار،
به آنها پيوسـت امـا پـس از آن محمدرضـا            

گيتـار  (و اميرحـسين مـستعد      ) گيتـار (گلزار  
اميرحــسين . گــروه را تــرك كردنــد) بــيس

كنسرتهاي اين گـروه در   ازمستعد در يكي 
. خارج از كشور ماند و بـه ايـران بازنگـشت          

مـدتي ايـن گـروه     همين امر باعث شـد تـا  
  . باشد اجازه برپايي كنسرت نداشته

نخـستين   1387 در سـال  "آريـان "گـروه  
كــريس دي "آهنــگ مــشترك خــود را بــا 

، خواننده مشهور ايرلنـدي در تهـران        " برگ
 نام "…ارمدوستت د"اين آهنگ . كرد اجرا
  .دارد

 
ــشش  ــون"بخ ــان لن ــط "ج  توس

  واتيكان
 "جان لنون "واتيكان سرانجام از سر تقصير      

بيتلهـا از  ": به خاطر گفتن اين جمله مشهور    
روزنامـه  .  گذشـت "مسيح معروف تر هستند 

وابـسته بـه واتيكـان سـخن جـان لنــون را      
حرفهاي پراكنده يك جوان كه دستخوش      "

  . خواند"شهرت آني شده بود
 1966 خواننده محبوب بيتلها در سال       سخن

موجب خشم مسيحيان متعصب به ويـژه در        
آمريكا شد تا آن جا كـه برخـي از آنهـا بـه              

  . دست زدند"بيتلها"سوزاندن آلبومهاي 
  

 "بيتلهـا "انتشار قطعـه ناشـناخته      
 "كارتني مك "توسط 

، عــضو ســابق گــروه " كــارتني پــل مــك"
 در نظـــر دارد قطعـــه "بيتلهـــا"معـــروف 

اي از اين گروه ليورپولي را منتشر         شناخته  نا
 . كند

 براي انتشار اين قطعه     " كارتني  مك"آقاي  
نـواز    ، درام   "رينگـو اسـتار   "به اجازه رسمي    

 و "جــان لنــون"بيتلهــا و همچنــين ورثــه 
، دو عضو فقيد گـروه نيـاز        "جرج هريسون "

  . دارد
اي    دقيقه   14 اين قطعه    " كارتني  پل مك "

 41 و پـس از  "رنـاوال نـور  كا"را با عنـوان   
اي موسـيقي راك      سال، از اين گروه افسانه      

 1967ايـن قطعـه در سـال        . كند  عرضه مي 
 و "جـان كـيج  "ساخته شده و متاثر از آثـار    

، آهنگـسازان   "هاينتس اشـتوكهاوزن    كارل"
  . آوانگارد است

 تنها يك بـار در يـك        "كارناوال نور "قطعه  
 اجـرا   جشنواره موسيقي الكترونيكي در لندن    

دانـستند    شد و شنوندگان به هيچ وجه نمي        
  . كه اين قطعه اثر كدام گروه است
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قتلهاي سياسي 

زنجيره اي، جنايت 

 عليه بشريت
  زينت ميرهاشمي

ده سال از قتلهاي سياسي زنجيره اي       
 سـال پـيش زنـده يـادان         10. گذشت

ــه    ــر در خان ــوش فروه ــه و داري پروان
مسكوني خود به دست جالدان نظـام       

قرار است  . واليت فقيه به قتل رسيدند    
روز جمعــه اول آذر امــسال مراســم   

 آنهـا در همـان      دهمين سـالگرد قتـل    
. خانه كه به قتل رسيدند برگـزار شـود        

در همــان زمــان زنــده يــادان محمــد 
مختاري و محمد جعفر پوينده و عـده        
اي ديگر از نويسندگان، روشنفكران و      
فعاالن سياسـي و اجتمـاعي بـه قتـل          

پس از اين قتلها حكومت بـه       . رسيدند
اشــكال مختلــف و بــا قربــاني كــردن 

، به الپوشـاني    تعدادي از ماموران خود   
  كردن واقعيت اين جنايتها پرداخت تا     

آمران و عـامالن آن جنايـت شـناخته         
قتلهـاي سياسـي زنجيـره اي،       . نشوند

ترور فعاالن سياسي در خارج از كشور،   
ــدانيان سياســي كــه در   قتــل عــام زن

 سال پيش صورت گرفـت      20تابستان  
و هــزاران جنايــت ديگــر، در كارنامــه 

 حـاكم بـر     رژيم ديكتـاتوري مـذهبي    
 سـال   20. ايران به ثبت رسيده اسـت     

 10پس از قتل عام زندانيان سياسي و        
سال پس از قتلهاي سياسـي زنجيـره،       

  .جنايت و سركوبي همچنان ادامه دارد
مزدوران رژيم در زنـدان گوهردشـت،       

 آبـان مجاهـد خلـق       7روز سه شـنبه     
عبدالرضا رجبي را زير شكنجه به قتل       

  . رساندند
ــان  ــدادي از ح ــدانيان  تع ــاي زن واده ه

سياســي كــه در ســال گذشــته در    
گراميداشت نـوزدهمين سـالگرد قتـل       
عام زندانيان سياسـي دسـتگير شـدند        
تحت شديدترين فشارها قرار دارنـد و       
آقـــاي محمـــدعلي منـــصوري در   

 17بيــدادگاههاي رژيــم محكــوم بــه 
  .سال زندان شده است

به گفته رييس هيات مـديره اتحاديـه        
ان يــورش ســازمان آزاد كــارگران ايــر

يافتــه عليــه فعــاالن و تــشكلهاي    
كارگري و احـضار، بازداشـت و آزار و         
اذيت فعاالن كارگري به طـور مرتـب        

  .ادامه دارد
ــز ــان ني ــان در  ســركوب بهائي  همچن

جريان است و طي روزهاي گذشته دو       
نفر از هموطنـان بهـايي بـه نامهـاي          
سونيا تبيانيان و طراز اهللا وردي گرجي    

  .ازداشت شده انددر ساري ب
ــع   ــه مجم در آســتانه بررســي قطعنام
عمومي سازمان ملل متحد بايد نقـض    
حقـــوق بـــشر و جنايتهـــاي ســـران 
جمهوري اسالمي را به عنوان جنايـت       

  .عليه بشريت افشا كرد
   آبان29نقل از فراسوي خبر 

 با "امنيت و آرامش"

عربده كشي خياباني 

 مسلحانه
  منصور امان

 مگوي -و با اجراي يك پرده بگ
تمسخُرآميز ميان سركرده نيروي انتظامي و 
رييس دولت در كنار سن، نمايش اصلي با 
شركت دستگاه هاي امنيتي و نظامي روي 

از روز دوشنبه نيروهاي اسلحه . صحنه رفت
به دست جمهوري اسالمي يك حكومت 
نظامي اعالم نشُده را در تهران برقرار 

  . ساختند
دانان اين در همان هنگامي كه كارگر

يورش مسلحانه از كاشتن سي هزار 
تُفنگچي چكمه پوش در كوچه خيابانها، 
مراكز حساس، ميادين اصلي، بازار و ادارات 
و به كار گرفتن هلي كوپتر، هواپيما و 
خودروهاي جنگي خبر مي دهند، آقايان 
احمدي نژاد و احمدي مقدم با گرفتن 

 در رسانه "دوربينهاي مداربسته"معركه 
اي دولتي، تالش مشترك و ساده لوحانه ه

پليسي "براي نشان دادن آدرس غلط 
 را همچنان عرق مي "كردن فضاي جامعه

  . ريزند
اين در حالي ست كه نمايش جنگي 
حكومت در پايتخت از چنان ابعاد زمخت و 
بي پرده اي برخوردار است كه طراحان خود 

ط را به طور روزمره به ارايه توجيهات بي رب
آخرين محصول تراُكم . تري ناچار مي سازد

فشار ذهني را پاسدار عزيزاهللا رجب زاده، 
سركرده نيروي انتظامي تهران خالص 

وي كه به نظر مي رسد در . كرده است
قباي گُشادي از آخرين مدهاي بازار امنيت 

مقابله "فرو رفته باشد، ادعا مي كُند براي 
تنها .  سر گردنه گرفته است"با تروريسم

ُنكته واقعي اين بهانه در مقايسه با 
 و "بدحجابها"تابلويهاي مانند مقابله با 

، دراماتيك تر بودن است؛ "اراذل و اوباش"
ويژگي اي كه موقعيت سرگيجه آور 

 در گرداب بحران مشروعيت "نظام"
اجتماعي و اختالفات دروني را توصيف مي 

       .كُند
دار فيروزآبادي، ، پاس)دوشنبه(در همين روز 

سركرده ستاد نيروهاي مسلح حكومت 
اقتدار نيروهاي مسلح ": روشن ساخته است

باعث قُوت احزاب و گروه هاي سياسي مي 
شود، زمينه امنيت را فراهم مي كُند كه 
گروه هاي سياسي بهتر بتوانند در مبارزات 
انتخاباتي شركت كرده و كانديداهاي خود 

نتخابات كه از اركان را معرفي كُنند و ا
   ".مردم ساالري ديني است به نتيجه برسد

تا آنجا كه به جامعه ي زخم خورده از 
سياستهاي حكومت بر مي گردد، عربده 

 "امنيت و آرامش"كشي خياباني مسلحانه، 
را براي سازمان دهندگان آن به ارمغان 

اين شاخ و شانه كشي شايد . نخواهد آورد
همريشان را در اصالح فقط بتواند مخارج 
      .يكديگر تامين كُند
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رژيم فاسد جمهوري 

  اسالمي بدون پولهاي 

  كالن نفتي
  ليال جديدي

آقاي چاوز، دوست ونزوئاليي رژيم 
واليت فقيه تهديد كرده بود كه اگر 
نيروهاي آمريكا از عراق خارج نشوند، 

 دالر هم خواهد 300قيمت نفت به 
نيروهاي آمريكايي هنوز در . رسيد

عراق هستند و با وجود اينكه اوپك 
توليد خود را يك و نيم ميليون بشكه 
نفت كاهش داده است، قيمت آن به 

در اين .  سنت هم رسيد27 دالر و 60
ميان، خوش خيالي حساب نشده دولت 
احمدي نژاد سبب شد كه وابستگي به 

ت در دوران او به حد بي درآمد نف
  . سابقه اي برسد

غير از كمبود درآمد نفتي و خالي بودن 
 40ذخاير ارزي، كارشناسان كاهش 

درصدي ارزش صادرات را نيز پيش 
اين در حالي است كه . بيني مي كنند

ارقام متناقضي كه مسووالن رژيم در 
مورد صادرات غيرنفتي اعالم مي كنند، 

ليارد دالري قرار  مي50در برابر واردات 
فراموش نشود كه ريسكي . مي گيرد

شدن تجارت با جمهوري اسالمي را 
نيز بايد به ليست خسارات اقتصادي 

  .افزود
در همين حال جعفر قادري، يك 
نماينده اصولگراي مجلس ارتجاع، 

بستن كمربندهاي رياضت "ضرورت 
سوال .  را هشدار مي دهد"اقتصادي

رفتن قيمت اين است كه اگر با پايين 
 كشيد، چرا وقتي قيمت "رياضت"بايد 

نفت سر به آسمان كشيده بود وضعيت 
معاش مردم بهبود نيافت؟ در اين رابطه 
به تازگي اعالم مي شود پزشكان 
عمومي هم به جرگه كارورزان كم 

  . درآمد جامعه پيوسته اند
 "مردم فقير جهان"رفسنجاني براي 

اشك تمساح مي ريزد و نسبت به 
كه نبايد از بحران اقتصادي آمريكا اين

خوشحال بود هشدار مي دهد و نماينده 
خامنه اي در كيهان در پاسخي 

شادي "اعتراضي، بحران مزبور را 
اما هر دو .  توصيف مي كند"آفرين

بهتر است پيش از گرفتن مراسم عزا 
يا عروسي بدانند كه بازارهاي مالي 
آمريكا ممكن است با تزريق پول از 

شدن نجات پيدا كند اما اين غرق 
بحران از كنار رژيم سراسر فاسد و دزد 
جمهوري اسالمي به سادگي عبور 
نخواهد كرد؛ حكومتي كه نه تنها 
دالرهاي افسانه اي دوران رونق را 
خرج جيب مزدوران خود كرده بلكه، 
ذخاير ارزي گذشته را هم يا باال 
كشيده يا هدر داده است و اكنون 

همه ناماليمات ناشي از زمزمه ريختن 
  . سر مي دهد اين شرايط در جامعه را
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 شهر و چند نرخ كي

  كايرابطه با آمر
  هي پوجعفر

 نـدگان ي نامـه نما   افـت ي خبـر در   هنوز
 يجـان ي الري توسط علكايمجلس آمر 

 خود را از دست نداده بـود كـه          يداغ
 يندگاني گزارش دادند، نما   هايخبرگزار

ــرژاز مجلــس   كــاي از كنگــره آمرمي
ـ بازد  يبنــابر گزارشــها.  كــرده انــددي

 مجلــس نــدهيمنتــشر شــده، ســه نما
آخونــدها، محمدرضــا تــابش، كــاظم 

 مقـدم   ي مصباح رضادلخوش و غالم  
 ي الملل ني نشست صندوق ب   هيدر حاش 

ــه بازد ــول ب ــپ ــره آمردي ــاي از كنگ  ك
 آن مـذاكره    نـدگان يپرداخته و بـا نما    

  . كرده اند
ـ  ا با ـ  حـال، كـاظ  ني  مخبـر  ،يم جالل

ــكم ــ امنونيسي ــتي  اســتي و سي مل
ــارج ــشت  يخ ــس از بازگ ــس پ  مجل

 همكارانش  ي به تهران، گفتگو   اتيه
 ي را تـصادف   كاي پارلمان آمر  ندهيبا نما 

خوانــد و حاضــر بــه دادن اطالعــات 
:   كـرد  حي امـا تـصر    يو.  نشد يشتريب
 محترم مجلس در سفر     استيالبته ر "
 ي بخش ينگار  نامه خود در ژنو از      رياخ

ـ  به ا  كاي آمر ندگانياز نما   ي بـرا  شاني
وگو سخن گفته اسـت، چنانچـه         گفت

 باشـد،   يشتري اطالعات ب  هي به ارا  ازين
 آن اطالعـات    هي مجلس در ارا   سيير

  ".اقدام خواهد كرد
 پسندد تا همه امور     ي كه م  يجانيالر

 شـود، خبـر     يريگياز كانال خودش پ   
 را اعالم كرده    ندگاني نامه نما  يبررس

 دفتـر حـافظ     جادياره خبر ا  بود اما درب  
ـ " در تهران، آن را      كايمنافع آمر   كي

او .  كـرد  ي تلق "انهي موذ ياسياقدام س 
 غاتي در دام تبل   دينبا":  گفت نيهمچن
 محافظـه   نم كـ  ي و فكر م   ميفتيآنها ب 

ـ كارها با ا    خواسـتند در    ي كـار مـ    ني
  ". بدهندي شان عالمتغاتيتبل

 ياسـ ي عالمت از كدام جنـاح س    نكهيا
ــايدر آمر ــ ك ــود و رژيداده م ــ ش  مي
ـ  به كـدام     يآخوند ـ  تما كي  دارد،  لي

ـ  جد زيچ ـ  ن يدي ـ ز. ستي  اسـت ي س راي
ـ    بـا  ي و بـاز   ي دو صـندل   نينشستن ب

ـ  دو رق  ني كه از شكاف ب    يامكانات  بي
 ي از همه بـرا    شي ب د،ي آ يبه وجود م  

  . استندي خوش آهي فقتي والميرژ
 دي و د  يجاني پس از اظهار نظر الر     اما

ـ ندگاني نماديو بازد  س آخونـدها   مجل
 امور  ري وز س،ي را زاي كاندول كا،يدر آمر 

 اعـالم كـرد، دولـت او       كايخارجه آمر 
 ي اسـالم  ي مذاكره بـا جمهـور     يبرا

 كـه   ي كامل دارد، بـه شـرط      يآمادگ
 خــود را يا  هــستهيتهــاي فعالرانيــا

  .متوقف كند
 ني به زمـ گري حساب توپ بار دني ا با
ـ  بازگشت داده شد و اكنون ا      ميرژ  ني
 خود را در تي موقعديبا است كه  ميرژ
 مـذاكره و    ي كه برا  يغاتي موج تبل  نيا

 بـراه انداختـه اسـت،       كايرابطه با آمر  
   آبان2  فراسوي خبر .مشخص كند
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دو بازنده بزُرگ 

 تحريمهاي جديد آمريكا
  منصور امان

بسا بيشتر از محدوديتهاي تكنيكي مالي و 
عملي، آنچه كه اعالم تحريمهاي جديد 
آمريكا را به يك باخت بزُرگ براي 
جمهوري اسالمي و روسيه، به مثابه 

 آبان وزارت خزانه 2مخاطبان اصلي بيانيه 
ند، داري اياالت متحده تبديل مي ُك

درونمايه سياسي و توجه دادن آن به شرايط 
        .موجود است

واشنگتن با اين بيانيه، يك گام از اقدام 
سال گُذشته خود مبني بر تروريستي 
شناختن واحد برون مرزي سپاه پاسداران به 

 فراتر رفته و اين "سپاه قُدس"نام 
تشكيالت كه نيروي مسلح رسمي جمهوري 

 مي رود را در ُكليت خود اسالمي به شُمار
  . در طبقه بندي مزبور جاي داده است

 به مثابه "سپاه قُدس"در حالي كه معرفي 
بازوي سياست ماجراجويانه رژيم مالها، 
خُطوط و چگونگي معامله با جمهوري 
اسالمي در ميدانهاي رويارويي نظامي مانند 
عراق و لُبنان را ترسيم مي كرد، بيانيه تازه 

، افزوده بر اين پارامتر، شناسه هاي آمريكا
 و پيش شرطهاي "تغيير رفتار"سياسي 

 اي كه رهبران و پايوران "معامله"
جمهوري اسالمي به كاخ سفيد پيشنهاد مي 

      .دهند را مشخص مي كُند
از سوي ديگر، واكُنش تُند مسكو به 
تحريمهاي جديد آمريكا عليه كارتل 

ه اين اولين تسليحاتي روسيه و در حالي ك
بار نيست كه شركتهاي روسي مرتبط با 
برنامه هاي نظامي و هسته اي جمهوري 
اسالمي با تحريم اياالت متحده روبرو مي 
شوند، از كيفيت متفاوت اين رويداد خبر مي 

  . دهد
روسيه در اقدام مزبور، يك گام اجرايي در 
جهت حركت به سوي تمركُز فعاليتهاي بين 

ونده هسته اي رژيم مالها در المللي گرد پر
خارج از شوراي امنيت سازمان ملل را 

مسكو همواره و به ويژه . مشاهده مي كُند
در اين اُرگان مهم تصميم گيري بين 
المللي، از بحران هسته اي جمهوري 
اسالمي به عنوان ميدان مانُور و چانه زني 
بر سر مسايل مورد اختالف خود با آمريكا و 

  .  بهره برده استاُروپا
در خُرداده ماه سال جاري، آمريكا و اتحاديه 
اُروپايي در نشست مشترك خود در 
اسلووني، بر ضرورت اعمال تحريمهاي 

 قطعنامه هاي شوراي امنيت تاكيد ازفراتر 
كردند؛ تصميمي كه اتحاديه اُروپايي يك 
ماه بعد با تحريم بانكها و شركتهاي 

كردن داراييهاي جمهوري اسالمي و مسدود 
  . آنها، بدان جامه ي عمل پوشاند

اقدام كُنوني آمريكا، مسيري كه از خارج از 
شوراي امنيت مي گُذرد را هموار تر كرده و 

     .به رخ مخاطبان پياده اش كشيده است
   آبان5فراسوي خبر 

  

  

 شرمانه ي بميتقس

سركوب، ضرب و شتم 

   مردم كشورنيب
  

  هي پوجعفر
ـ  ) پنجشنبه(ه   روز گذشت  صبح  شيبـا ورود ب

 ي انتظـام  يروي هزار نفر از ماموران ن     30از  
 از مانور يگري تهران، مرحله ديابانهايبه خ 

در .  آغاز شـد " و آرامش تيامن"آنها به نام    
 مرحلـه كـه بـه مـدت سـه روز ادامـه            نيا

ـ  گـردان ن   55 افت،يخواهد    ي انتظـام  يروي
 4 شركت دارند كه با  كوپتري هل 50همراه با   

 ني سـبك و سـنگ     ير دستگاه خودروها  هزا
 شهر تهـران مـستقر خواهنـد        يدانهايدر م 
ـ  عز پيسرت. شد  رجـب زاده، فرمانـده      زاهللاي

ـ  تهران بزرگ در شروع اي انتظام يروين  ني
ــن": مــانور گفــت ــادگي انتظــاميروي  ي آم

 ني او همچن  ". را دارد  يبرخورد با هر بحران   
 قادر است   ي انتظام يروين" كرد كه    حيتصر

 كارآمد و اثر بخـش در حـوادث،         به صورت 
ــا، ناهنجار ــا،يبحرانه ــاه ــات و س  ري انحراف

  ". مداخله كندي اجتماعي هادهيپد
 را  ي انتظـام  يروي زاده حوزه دخالت ن    رجب

 ي دهـد و بـرا     يبه دلخواه خود گسترش م    
 است كه   لي قا ي حد و حصر   ي ب فيآن وظا 

طرح موسوم به   . ستي آن ن  فيدر حوزه وظا  
 سال گذشته توسـط      كه در  ي اجتماع تيامن

ــ ــ ننيهم ــضاحت و  روي ــه ف ــد، ب ــرا ش  اج
ـ  رژ ي تمام بـرا   يزيآبرور ـ  وال مي ـ  فق تي  هي

 رشدگاني و شتم دستگ   بضر. دي گرد ليتبد
 يدر مالعام تا حد مرگ، ورود به خانه هـا         

 و به بـاد كتـك       يحي توض چيمردم بدون ه  
 كـه بـه تاخـت و تـاز آنهـا            يگرفتن كسان 

 ي كردند، وجـه بـارز اوباشـگر       ياعتراض م 
اما اكنـون   .  در آن طرح بود    ي انتظام يروين

 رادان، فرمانـده    ينيرجب زاده كه به جانـش     
 كنـد  ي مي است، سع  دهي رس روي ن نيسابق ا 

 مي و ترسـ دهي بخـش  انيتا كار ناتمام او را پا     
ــره كر ــچه ــ از نهي ــاميروي ــراي انتظ  ي ب

  .ترساندن مردم از آن را كامل كند
ـ  گردنه گ  ني ا اما  يابانهـا ي و اشـغال خ    يري

 ي انتظام يرويتهران به بهانه مانور توسط ن     
ـ  چنـد روز پا    نيبه هم  ـ  ز ابـد ي ي نمـ  اني  راي

ـ   ـ  رژ سيفرمانده پل  ،ي اسـالم  ي جمهـور  مي
ـ  گو ي مقدم مـ   ي احمد ليپاسدار اسماع  : دي

 خـود تـا   يهايي باال بردن توانا ي برا سيپل"
ـ  بنا بـه موقع    نده،ي امسال و سال آ    انيپا  تي

 بـه    هـر اسـتان اقـدام      يتي و امن  ييايجغراف
  ". كندي مانور مياجرا
 توســط ابانهــاي حــساب، اشــغال خنيــ ابــا

ـ  پا ي به زود  ي انتظام يروهاين  نخواهـد   اني
 كـشور   گـر ي و استانها و شهرستانها د     افتي

.  خواهند بـرد   ي آنان سهم  يهم از اوباشگر  
ـ  والوهي عدالت بـه شـ   ي اجرا نيا ـ  فقتي  هي

 شـرمانه سـركوب و      ي ب مي تقس ،يعنياست  
  !  مردم كشور آحادنيضرب و شتم ب
   آبان24فراسوي خبر 

 

  جمهوري ضد ارزشها 
  

  14بقيه از صفحه 
 فرهنگ جمعيمي كند و با توسل به ابزارهاي سركوب و آتوريته بر رسانه هاي 

اين فرمان را نيز فرمان خدا و . انسان ستيزي را همواره تبليغ و ترويج مي نمايد
  .رسول خدا مي نامد

اعمال . زانه جان انسانهاي زيادي را تهديد مي كندشيوع ضد ارزشهاي اجتماعي رو
خشونت در ارتباطات فردي، بين زن و مرد، والدين و فرزند شكل بسيار ناگواري در 

تنها راه برون رفت از آن نيز سرنگوني جمهوري ضد . خود گرفته استه ميهن ما ب
ي انساني ست كه تا پاي نثار جان خود از انسان و ارزشها دست آنانيه ارزشها ب

  .  دفاع كرده و مي كنند
   
  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

  زينت ميرهاشمي  : سردبير
  ليال جديدي: تحريريه

  منصور امان
  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و بيان كننده نظرات           نبر

بديهي است كه از چاپ مقاالت و مطالـب فعـالين           اما  . اين سازمان است  
سازمان و جنبش مقاومت و صاحب نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجم             

. كنـد  دهد و اطالع از آن مفيد اسـت، خـودداري نمـي            نشريه اجازه مي  
شود، بيان كننده نظرات  مطالبي كه با امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي    

ظـرات سـازمان منطبـق، همـسو يـا      خود آنان است كه ممكن است بـا ن      
بيـان كننـده   ) با نام و يا بدون نام(سرمقاله نبردخلق . اختالف داشته باشد 

  .نظر سازمان است
  

  براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36               آمريكا و كانادا
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
  

اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران و كـاركنلن ايـران، اخبـار             
تحــوالت ايــران، عــراق ومــسائل بــين المللــي مربــوط بــه آن، اخبــار و 

  .ديدگاههاي جنبش زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران و جهان، 
  تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
  

www.iran-nabard.com 
www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
  
  

  
  



NABARD - E - KHALGH 
No : 281    21 november. 2008  / Price:  $ 1 – 1 euros 

Organ of the Organization of Iranian People’s Fedayee Guerrillas 

Executive Editor: Zinat Mirhashemi 
Fax: Italia /  39 - 085 802 53 56 

 
NABARD   / B.P. 20  /91350  Grigny  / Cedex / FRANCE 
NABARD  /P.O Box , 1361 / Paramus.NJ / 07653 U.S.A 

NABARD  / Casella  Postale 307 / 65100  Pescara / ITALIA 

 www.iran-nabard.com                           E.Mail: nabard@iran-nabard.com 

Published by : NABARD CULTURAL ASSOCIATION  

 

   صلح و سوسياليسم زنده باد استقالل، دموكراسي،–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

  

  

  

قرباني ديگري از وحشيگري 

 دژخيمان واليت فقيه
  زينت ميرهاشمي 

 آبان، زنداني سياسي مجاهد خلق، عبدالرضـا رجبـي          7روز سه شنبه    
مـزدوران رژيـم واليـت      . زير شكنجه هاي جالدان رژيم جان باخت      

فقيه اين مناديان نفرت و خون با شقاوت و بـي رحمـي اوج بربريـت             
  . خود را نشان مي دهند

.  دسـتگير و بـه اعـدام محكـوم شـد           1380بدالرضا رجبي در سال     ع
بـر اسـاس   .  به حبس ابد كاهش يافت1385محكوميت وي در سال    

طي ايـن سـالها دژخيمـان       «اطالعيه سازمان مجاهدين خلق ايران،      
براي در هم شكستن و بـه نـدامت كـشاندن او بـه انـواع فـشارها و             

هـاي اعـدام مـصنوعي    نيرنگها متوسل شدند و بارها برايش صـحنه      
عبدالرضا رجبي، در برابر اين فشارها مقاومـت كـرد و           » .ترتيب دادند 
  . آزادي به شهادت رسيد در راه آرمان

بر اساس گزارش فعاالن حقوق بشر و دموكراسي، زنـدانيان سياسـي            
.  زندان اوين، به همين مناسـب همايـشي برگـزار كردنـد    350در بند  

، روشن كرن شمع، پخش حلوا و خرما،        زندانيان همراه با سرودخواني   
بر اساس اين گزارش    .  راه آزادي را گرامي داشتند      ياد اين جان داده   

زندانيان سياسي در پايان مراسم با همديگر عهد پيمان بستند كه تا           «
رسيدن به آزادي و دموكراسي دسـت از تـالش و كوشـش خـود بـر       

باختگـان راه   نخواهند داشت و بخصوص در اين سـاليان كـاروان جان          
  » .آزادي از حركت خود باز نايستاده است

 زنـدان رجـايي     5 و   4بنا به همين گزارش زندانيان سياسي بنـدهاي         
يقـين اسـت صـفحه    «:شهر كرج طي اطالعيه اي اعالم كردنـد كـه   

تاريخ به تالشها و مبارزات آزاديخواهاني همچـون اكبـر محمـدي ،             
و عبدالرضا رجبي مـزين     ولي اهللا فيض مهدوي ، ابراهيم لطف الهي         

  ».گشته است
در راه آزادي،    بدون شك مقاومـت عبدالرضـا رجبـي و جانبـازي او             

ماجراي نسلي است كه حاضر نشدند در استبداد واليت فقيـه، پايـان             
تاريخ مبارزه مردم ايران براي عدالت، آزادي و دموكراسي را ببينند و            

انشان را در اعتقـاد    چنين است كه ج   . گفتند» نه«به گزمگان استبداد    
  .به ارزشهاي واالي انسان فدا مي كنند

. شكنجه و به قتل رساندن عبدالرضـا رجبـي را محكـوم مـي كنـيم               
فقدان وي را به خانواده او، همرزمان وي در سازمان مجاهدين خلق،         
به زنان و مردان شهر اشرف و بـه همـه آزاديخواهـان ايـران زمـين                

  . تسليت مي گوييم
  آبان 7ي خبر نقل از فراسو

  

 هي برعلگري دي راكي

   مبتذلمي تصمكي
  

  
  هي پوجعفر

 ني دادگاه عدالت اروپا، باالتر آبان 2  پنجشنبه روز
ـ  اروپا، برچـسب ترور   هي اتحاد ييمرجع قضا   يستي

ـ  خلق ا  نيبر سازمان مجاهد   ـ  را لغـو و عل     راني  هي
 آن ســازمان توســط يهــاييمــسدود كــردن دارا

ــا.  دادي اروپــا راهيــاتحاد  در پاســخ بــه يرا ني
ـ  خلـق عل   ني سازمان مجاهـد   نافياس  مي تـصم  هي

 ادامه نگـه داشـتن نـام آن         بر ي اروپا مبن  يشورا
.  صادر شد  هي اتحاد يستيسازمان در فهرست ترور   

ــا در را  ــدالت اروپ ــاه ع ــه در يدادگ ــود ك  20 خ
ـ اتحاد": صفحه انشا شـده آورده اسـت        اروپـا   هي

م  نگهداشتن نـا   ي برا ي مكف لينتوانسته است دال  
  ". دهدهي اراستي لني سازمان در انيا

ـ  خلق در ل   ني دادن نام سازمان مجاهد    قرار  ستي
 عملكرد دولت سابق  روي اروپا پ  هي اتحاد يستيترور
ــ ــصمسيانگل  وزارت كــشور آن مي و براســاس ت

ـ  ميامـا تـصم  . اتخاذ شـده اسـت      شي دولـت انگل
ــاه  ــط دادگ ــشور غيتوس ــ در آن ك ــانونري  ،ي ق

 يستي ترور ميمالت از رژ  ناعادالنه و به منظور است    
 به ملغا كـردن آن  ي شده و را  رد برآو هي فق تيوال

 كن سي دولت انگل مي تصم نكهيپس از ا  . داده شد 
 اعـالم شـد، ادامـه وجـود نـام سـازمان            كنيلم  

 اروپا هي اتحاد يستي ترور ستي خلق در ل   نيمجاهد
 اتخاذ شـده    سي دولت انگل  ميكه با توجه به تصم    

 از  يامـا بعـض   .  گردد ي م يبود، خود به خود منتف    
   كه هنوز باور دارند يي اروپا و آنهاهياعضا اتحاد

  شهداي فدايي 

   آذر ماه

 قرني -همايون پريزاده : رفقاي فدايي
 اسداهللا -نژاد  رحمت طالب-حسني 

 - پرويز نصير مسلم -بشردوست 
 عليرضا -ابوالقاسم نيكچه همداني 

 -زاده   علي عبدالعلي-بهاريپور 
 غالمرضا كارورديان -نواز محمدرضا شه

 مختار - حميدرضا سعادتي -چايچي 
 بهروز - احمد اقدسي -ويسي  قلعه

 فرهود رواني - حسين تدريسي -بهروزنيا 
 فريدون -چي   محسن مدير شانه-

 عليرضا - زهرا آقانبي قلهكي -شافعي 
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 وحيد پيروزنيا به -زاده   حسن زكي-
دست دژخيمان رژيمهاي شاه و خميني 

  . به شهادت رسيدند
  

 كـار   هي فق ي ول مي استمالت با رژ   استيكه س 
ـ ساز است و      پـشت پـرده    ي در زدوبنـدها   اي
 نام سـازمان    ي دارند، به ابقا   يمنافع اقتصاد 

ــر.  دادنــدي رانيمجاهــد  از آنهــا خــود بهت
ـ  دانند كه نـه تنهـا ا       ي م يگريهركس د   ني

ـ  اسـت بلكـه، بـه دل     ي قـانون  ري غ ميتصم  لي
ـ  ترور ز،ي ست ي آزاد يمياستمالت از رژ    ست،ي

 ني تـر ي عـال هيـ سركوبگر و ضد مردم، و عل     
 هـر  رايز.  گرفته شده استرانيمنافع مردم ا 

 شـود،   ي اضافه مـ   مي رژ نيروز كه به عمر ا    
ـ تعداد ب  ـ  از جوانـان مـردم ا      يشتري  بـه   انري

 ان،ي شوند، دانشجوي دار سپرده م يچوبه ها 
 ي و زنـدان   ريزنان و دختران همچنان دسـتگ     

 همچنـان   راني گردند، كارگران و مزدبگ    يم
 برند و به علت     ي بسر م  ي حقوق يدر فقر و ب   
 جامعه، هـر    ي اخالق ي ها هي پا بيفقر و تخر  
ــروز عــده ب ــه فحــشا، اعتيشتري ــ ب ...  وادي

  . شونديكشانده م
 همـه   ي از سـو   دياه عدالت اروپا با    دادگ يرا

 محترم شمرده شده و به آن  هي اتحاد ياعضا
ـ  رژ ونيسيمحدود كردن اپوز  . عمل گردد   مي

 و باز گذاشـتن دسـت      هي فق تيسركوبگر وال 
 منـافع  ني تري عالهي آن، عل  ستي ترور ياديا

 است كـه    يزي چ نيا.  است راني مردم ا  يمل
 سركوبگر و ضـد     يمي مماشاتگران با رژ   ديبا

  . بفهمنديدممر


