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  283 شماره
 پنجمبيست و دوره چهارم سال 

  1387 بهمن اول
  

   دالر، 1 كانادا   آمريكا
  اروپا يك يورو

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  

  يادداشت سياسي 
  صلح در خاورميانه، طناب دار 

  واليت خامنه اي
  مهدي سامع

بـه  منجـر   اسـرائيل كـه     ارتـش    رحمانهبمبارانهاي بي    «
كشتار مردم عادي از جملـه كودكـان و سـالخوردگان در            

شد، سيماي اين جنگ بي حاصل را بـه نمـايش   نوار غزه  
  ». گذاشت

  2در صفحه 

  سرمقاله 
 اسالمي ، -لي بنيادگرايي اسرايي

  يك همگرايي مرگبار 
  منصور امان

اسراييل گردونه ي جنگ و كُشتار را به دولت يكبار ديگر 
چرخش درآورده است و ماشين جنگي عظيم آن در 
شاهراهي كه حريف او را بدان هدايت كرده، از روي 

پس از كُشتار آوارگان پا برهنه و بي . اجساد مي گُذرد
 شتيال، ميليتاريسم توسعه گراي دفاع فلسطيني در صبرا و

اسراييل، فُرصت جديدي به دست آورده است تا آراسته 
. شُدن خود به ويژگي تروريسم دولتي را به نمايش بگُذارد

زندانيان اُردوگاه مرگ و گُرسنگي غزه كه عمليات 
 اسراييل آگاهانه آنها را به عنوان "سرب مذاب"
مب و موشك خود  زير فرش ب"خسارات اجتناب ناپذير"

مثله مي كُند، شاهدان ماديت يافتن منطق وحشت 
پراكني مرگبار و كوري هستند كه تنها تفاوت آن با 
متُدهاي همكيشان ناتني خود همچون حماس، القاعده و 
حزب اهللا، قرار داشتن در چارچوب بوروكراسي دولت و 

  . تشريفات آن است
  3بقيه در صفحه 

ايران زير  درصد جمعيت 35بيش از 

  خط فقر مطلق هستند
 زينت ميرهاشمي

  4در صفحه 

  در آيينه مرورجهان 
   جديديليال

  6در صفحه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   در آينه رويدادها2008سال 
  جعفر پويه

  8در صفحه 

  

  اطالعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت 

  15در صفحه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بحران اقتصادي سرمايه داريپيرامون 

   اناهيتا –الف 

  11در صفحه 

  2008جهان در سال 

  اسد طاهري 

  12صفحه 
  

  بعد از طهر در آدرس زير4 فوريه ساعت 7شنبه 

Open Hof 
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ارتـش  گسترده هوايي و زميني     تهاجم  
 روز تـداوم    22كه  اسرائيل به نوار غزه     

و همزمـان پرتـاب موشـك از        داشت  
يـك بـار    جانب حمـاس بـه اسـرائيل        

ــه     ــه را ب ــران در خاورميان ــر بح ديگ
ــي    ــاي گروه ــانه ه ــوع اول رس موض

  .تبديل كرد
اسـرائيل  ارتش   رحمانهبمبارانهاي بي   

بـه كـشتار مـردم عـادي از         منجر  كه  
مله كودكان و سالخوردگان در نـوار       ج

شد، سيماي اين جنگ بي حاصل      غزه  
  . را به نمايش گذاشت

علت جنگ و بهانـه آن هرچـه باشـد          
كشتن شهروندان غيرنظامي از جانـب      
دو طرف و به ويژه از جانـب اسـرائيل          
ــا منــاطق مــسكوني را  كــه بــي محاب

  .بمباران مي كند، محكوم است
 و  روز پــس از آن كــه اســرائيل  12

 شوراي امنيـت    1860قطعنامه  حماس  
 را به سازمان ملل كه طرفين متخاصم 

رد يك آتش بس فوري دعوت مي كـ       
 17( دي28روز شـــنبه  را رد كردنـــد،

 راي 8با  اسرائيل  ي كابينه امنيت  )ژانويه
 راي منفي و يك راي ممتنع       2مثبت،  

ع آتش بـس يكجانبـه در جنـگ        فبه ن 
ي  روزه عليه حماس در نوار غزه را       22
  . داد

 دي حمـاس بـا يـك        29روز يكشنبه   
آتش بس به مدت يك هفته موافقـت        

  .كرد
 قبـول آتـش بـس       يحماس قبال بـرا   

 يروهــاي همچــون خــروج نيطيشــرا
 گذرگاهها و   يي بازگشا ل،ي اسرائ ينظام

رفع محاصره غزه را مطرح كرده بود و   
 قبول آتش بس از جانـب       بي ترت نيبد

سته ها ا از خويني عقب نش كيحماس  
  . حماس استي قبلطيشراو 

جنگي كه در آن بـيش از    بدين ترتيب   
ــن از  1300 ــسطينيت ــن 13و   هافل  ت

اسرائيليها قربـاني آن شـدند بـه طـور          
موقت پايان يافته و ايـن در حاليـست         
ــود و    ــروزي خ ــر پي ــرف ب ــه دو ط ك
شكست طرف مقابـل پافـشاري مـي         

  . كنند
ــر ــست وزي ــرائنخ ــلي اس ــ گوي م  دي
ه اهدافش در  ب لياسرائعمليات نظامي   

 و حماس را شكـست داده       دهيغزه رس 
  .است

 رهبر حماس در غـزه،      ه،ي هن لياسماع
 لي اسـرائ  ي نظـام  اتي عمل كشنبهيروز  

  .اعالم كرددر غزه را شكست خورده 
بـــه گـــزارش خبرگـــزاري فرانـــسه 

اعــالم كــرد كــه ســخنگوي حمــاس 
ــام    « ــد تم ــستي باي ــمن صهيوني دش

ـ     هايتهاجم ه  خود را متوقف نمايـد و ب

، كامل از نـوار غـزه خـارج گـردد     طور  
محاصره را بردارد و گـذرگاهها را بـاز         

  ».كند
اهود باراك وزير دفـاع اسـرائيل طـي         

درصـورت  «:كنفرانس مطبوعاتي گفت  
ضرورت اسرائيل عمليات نظـامي را از       

  ».سر مي گيرد
ــا  ــو ردين ــل اب ــخنگوي ، نبي ــت س دول

محمود عباس به خبرگـزاري فرانـسه       
 جهـت   ايـن تـصميم اسـرائيل     «:گفت

اولـين گـام اسـت و بايـد     بـس  آتـش  
پايان با آتش بس محاصره غزه      همراه  
ي اسرائيل از غزه خارج     و نيروها يافته  
  ».شوند

همزمان با اين آتش بس اجالسـي بـا      
شــركت بعــضي از ســران كــشورهاي 

بان كي مون دبيركـل سـازمان       اروپا،    
 و حسني مبـارك رئـيس جمهـور        ملل

دف هـ . مصر در شرم الشيخ برگزار شد     
از ايـن اجـالس بررسـي طـرح صـلح      
مــصر و ايجــاد شــرايطي بــراي رفــع  

اسرائيل و حماس   . غزه است محاصره  
هر يك به گونه اي از جانـب شـركت          
كنندگان در ايـن اجـالس در جريـان         

خواستي كـه   . مذاكرات قرار گرفته اند   
اتخـاذ تـدابير    اسرائيل مطرح مي كند     

 از انتقـــال يري جلـــوگي بـــرامـــوثر
ـ  در افـزار از    جنگ  بـه غـزه     ني و زمـ   اي
  .است

تمامي مذاكرات صلح ميان    كه  حماس  
 دولـت فلـسطين بـه       دولت اسرائيل و  

ــاس   را رد كــردهرياســت محمــود عب
اســـت خواســـتار رفـــع محاصـــره و 

  .بازگشايي گذرگاههاي غزه است
گرچه رفع محاصره غزه و آتش بس و       
مذاكره براي صلح اهميت زيادي دارد،      

سـته هـا    اما به فرض آن كه ايـن خوا       
. تحقق پيدا كند، صلح برقرار نمي شود  

هر گام كه اسرائيل در جهـت اشـغال         
سرزمينهاي فلسطين بر مي دارد و هر       
تالشي كه در جهـت نفـي موجوديـت       
اسرائيل صورت مي گيرد، هيزم آتـش       

تحقـق  . جنگ بيشتر انباشت مي شود    
ــر  ــت زي ــه ي  دو خواس ــد هم  و تعه

پروسـه  طرفهاي درگير بدان مي تواند      
  .ح را سرعت مي بخشدصل
تشكيل كـشور و دولـت مـستقل      -الف

فلــسطين بــر اســاس مرزهــاي ســال 
ــناختن آن از  1967 ــه رســميت ش  و ب

  .جانب دولت اسرائيل
قبول كشور اسرائيل و به رسـميت       -ب

ــب    ــرائيل از جان ــت اس ــناختن دول ش
ــه   ــت ب ــول هلوكاس ــسطينيان و قب فل
عنوان يك رويـداد تـاريخي از جانـب         

  .فلسطين

گـاه مـي تـوان طرفــداران    از همـين ن 
جنگ و صلح را در دو طرف تشخيص        

  .داد
انكــار موجوديــت اســرائيل و نفــي    
هلوكاست و يا عدم تمكين به خواست       
فلسطينيها دو روي سكه جنگ طلبـي       
است كـه مـردم فلـسطين و اسـرائيل          
زيــان كننــده واقعــي آن هــستند و در 
مقابل نيروهاي جنگ طلـب در درون       

ـ       ر ايـران كـه     اسرائيل و رژيم حـاكم ب
ــگ و    ــعه جن ــود را در توس ــات خ حي
بحران مي دانند بيشترين بهره برداري      

  .را از جنگ مي كنند
بر باد رفتن پيمان صلح اسلو كه يـك         
فرصت تاريخي براي دوطـرف بـود و        
مي توانست به ايجاد يك كنفدراسيون    
بين سه كـشور اسـرائيل، فلـسطين و         
اردن تبديل شود و كارشكني نيروهاي      

ب در اسـرائيل كـه بـا تـرور          جنگ طل 
رابــين و ناديــده گــرفتن نقــش ياســر 
عرفات، تـابوت پيمـان اسـلو را چهـار          
ميخه كردنـد، بهتـرين فرصـت بـراي      
رژيم ايران كه صـلح در خاورميانـه را         
طناب دار خود ارزيـابي مـي كـرد بـه           

 لياسـماع بنـابرين وقتـي     . وجود آورد 
 از جانب حمـاس و بـا تكيـه بـر            هيهن

نتايج انتخابات در فلسطين و با جنـگ     
چند هفته اي با فـتح بـه جـدا سـازي      

-غزه و ايجـاد يـك دولـت فلـسطني         
اسالمي در غزه كه بر انكار موجوديت       
اسرائيل متكي اسـت مبـادرت ورزيـد        
اين تنها حكام تهران بودند كه از ايـن    
اقدام كه شكاف بزرگ در درون مردم       

پـس از   . ن بود، استقبال كردنـد    فلسطي
آن محاصره غزه از جانب اسرائيل كه       
هزينه سنگيني براي مـردم محـروم و        
ستمديده غزه در برداشـت و در عمـل         
در تداركات نظامي حماس هيچ مانعي      
ايجاد نكرد، سبب آن شد كه حمـاس        

آغـاز موشـك    با خاتمه آتـش بـس و        
به اسـرائيل، آن هـم در آسـتانه          يپران

در اسرائيل و پس از انتخاب      انتخابات  
اوباما بـه رياسـت جمهـوري آمريكـا،         

له اسـرائيل بـه     حممناسب براي   بهانه  
  . غزه فراهم كند

در اين شرايط بحراني نيروهاي صـلح       
ــالش     ــدال ت ــرف ج ــب در دو ط طل
گسترده اي براي تحقق صـلح انجـام        

در مدافع حقـوق بـشر      نيروهاي  . دادند
 اعــالم كردنــد كــه در حــال اســرائيل

 فرماندهان ارتش   هي عل شكايتي مينظت
ــسطين   ــردم فل ــاران م ــاطر بمب ــه خ ب

  .هستند
شخصيتهاي صلح طلـب و جريانهـاي       
 چپ در اسـرائيل نيـز خواسـتار پايـان         

از . و شروع آتش بس شـدند      ي نظام اتيعمل
جانب فلسطينيها نيز بسياري از روشـنفكران     
و شخصيتهاي صلح طلـب ضـمن محكـوم         

ان، خواسـتار   كردن آتش افروزي رژيـم ايـر      
  .توقف جنگ و پايان محاصره غزه شدند

رژيم واليـت فقيـه بـه مثابـه يـك نيـروي         
بحران زا كه امنيـت خـود را در زيـستن در            
بحران و صـدور بحـران مـي دانـد، نقـشي            
آشوبگرانه و توطئه گرانـه در خاورميانـه بـه         

  .عهده گرفته است
 ي خامنـه ا   ي عل دي روز جنگ س   نيستميدر ب 

 ريـ  ضمن تحق  هي هن ليسماع به  ا   يامي پ يط
 در سـال   روزه6 در جنـگ     ي عرب يكشورها

 و» رسوا كننـده  «حماس را   » جهاد «1967
 آنان  اني و حام  يستيوني صه مي و رژ  كايآمر«

 »يو سازمان ملل و منافقـان امـت اسـالم          
ــست ــه ا. دان ــود مــ  يخامن ــه خ  ي در نام

 بداننـد كـه   م عـرب هـ   انتكـاران يخ«:سدينو
 جنگ احزاب  انيهوديسرنوشت آنان بهتر از     

  ».نخواهد بود
 دي ولـــي فقيـــه رژيـــم در يـــك 19روز 

الگـو و   « سخنراني تائيد كرد كـه واليـتش      
در ايـن   » .مركز مقاومـت در منطقـه اسـت       

ه در مساله غزه ب   «:سخنراني خامنه اي گفت   
ويژه از جوانـان مـؤمن و پرشـوري كـه بـا             
حضور در فرودگاهها و مناطق ديگر خواهان       

كنم، اما بايـد    تشكر مياند رفتن به غزه شده  
  توجه كرد، در اين عرصـه دسـت مـا بـسته           

  ».است
ــرا   ــتش را ام الق ــه اي كــه والي ــه خامن البت
كـشورهاي اســالمي مــي دانــد، واقعيــت را  

نوار . همانگونه كه وجود دارد بيان نمي كند       
 ي مناطق مـسكون   ني از متراكم تر   يكي غزه

 در غزه با مساحت     . شود يجهان محسوب م  
كيلـو متـر مربـع بـيش از يـك            360حدود  

مليون و پانصد هزار تن زندگي مي كننـد و          
بنابرين حماس از نظر نيروي انساني نيـازي        

آن چه حمـاس   . به مزدوران خامنه اي ندارد    
نياز دارد پول، سالح و اطالعات اسـت كـه          
خامنه اي بي دريغ در اختيار آنان قـرار داده          

  . است
دم حكام ايران بدون توجـه بـه زنـدگي مـر          

محروم ايران بخـش زيـادي از درآمـدهاي         
كشور را صرف توسعه بنيادگرايي اسالمي و       

در حالي كه طـي     . صدور تروريسم مي كنند   
 هزار نفر از مردم ايران   17 ماه اول امسال     8

بر اثر تصادفهاي جـاده اي جـان خـود را از           
، و در   ) دي 10:روزنامه ايـران  (دست داده اند  

 549 دي ماه    شرايطي كه فقط در هفته اول     
تن در تهران به علت آلودگي هوا جان خود         

، ) دي 8:روزنامه سـزمايه  (را از دست داده اند    
خامنه اي براي حفظ واليتش به دروغ براي      
ــه   ــد و هزين ــسوري مــي كن مــردم غــزه دل
سياست توسـعه بنيـادگرايي اسـالمي را بـا          
گوشت و پوست و خـون مـردم ايـران مـي            

  .پردازد
لح طلب جدي تـالش     بنابرين  هر ايراني ص    

مي كند كه آتـش افـروزي و توطئـه گـري        
رژيم ايران در جدال بين فلسطين و اسرائيل   

هـر گـام در     . را در حد توان خود خنثي كند      
مهار جمهوري اسالمي از جانب مردم ايران،   
پروسه تحقق خواسته هاي بـر حـق مـردم          

  .فلسطين را سرعت مي بخشد
  

  يسيادداشت سيا

  صلح در خاورميانه، طناب دار واليت خامنه اي
 مهدي سامع
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  1بقيه از صفحه 

مهم اين نيست كه چه كسي دكمه ي 
پرتاب بمب بر ساكنان غيرنظامي 
بيروت و غزه يا فعال كردن جليقه 
انفجاري در ميان مشتريان يك قهوه 
خانه در بغداد و يك رستوران در تل 
آويو را فشار مي دهد، مهم اين است 
كه مردم عادي، شهرونداني كه نه به 

د و نه به خاطر سبب حرفه ي خو
محيطي كه در آن قرار گرفته اند، 
ارتباطي با كشمكشهاي نظامي دارند به 
مثابه اهداف مشروع جنگي و همچنين 

  . خرج توپخانه به شُمار رفته اند
رسميت يافتن به عنوان كشور از نظر 
حقوق بين المللي و شناخته شُدن 
نمايندگان سياسي به عنوان ديپلُمات، 

روشهاي غير انساني و در مضمون 
تبهكارانه ي اسراييل تغييري نمي دهد 
و آن را در جايگاه شرافتمندانه تري 
نسبت به دستجات آدمُكش غير دولتي 

  . نمي نشاند
  

  از اخوان المسلمين تا حماس
فقط روشهاي طرفهاي درگير در جنگ 
كُنوني غزه نيست كه خويشاوندي آنها 

مخوني اين ه. را شناسنامه دار مي كُند
كمي عميق تر است، به گونه اي كه 
مي توان گُفت حماس، برگ 

 سياسي اسراييل عليه –ايديولوژيك 
گرايشهاي مترقي و ناسيوناليستي در 
درون جنبش رهايي بخش فلسطين و 

  . دنياي عرب است
 و به موازات 1988حماس در سال 

سركوب خونين سازمان آزاديبخش 
ز سوي ا) "ساف"از اين پس (فلسطين 

اسراييل و تالش گُسترده ماشين جنگي 
و دستگاههاي امنيتي آن براي تضعيف 

 "ساف"و اره كردن پايه هاي جايگاه 
به عنوان رهبري فلسطينيها، از دل 
جريان مرتجع و دست ساز 
كلُنياليستهاي انگليسي، اخوان 

ياسر عرفات، . المسلمين سزارين شُد
هوشمندانه سرهم بندي يك تشُكل 

نيادگراي اسالمي زير بيني اسراييل را ب
 اسحاق شامير، رييس دولت "دسيسه"

وقت اين كشور براي فرسايش تدريجي 
 "ساف"موقعيت داخلي و بين المللي 

ارزيابي او از هر چيزي جز پندار . خواند
  .توطيه سرچشمه مي گرفت

 1982 وقتي در سال "ساف"عرفات و 
ي زير آتش توپخانه و موشكهاي اسراييل

كه لُبنان را اشغال كرده بودند ناچار 
شُدند پايگاه خود در بيروت را به مقصد 
تبعيدگاه جديدي ترك كُنند، به همين 

 "حزب اهللا"گونه شاهد بيرون كشيدن 
 گرديدند تا "امل اسالمي"از شكم 

پروسه ي تجزيه قومي و مذهبي اين 

كشور به نيروي مخرب تازه اي 
 "امل اسالمي". تجهيز گردد

پيشتر با قتل عام آوارگان فلسطيني 
اُردوگاه تل زعتر كه به سركردگي 
مصطفي چمران صورت گرفت، به 
خوبي نشان داده بود كه دسته هاي 
مرتجع مذهبي چگونه مي توانند به 
اسراييل در پشت جبهه آن ياري 

  .  برسانند
اما اين تنها فاكت تاريخي پيرامون 
فلسفه شكل گيري، نقش و موارد 
مصرف بنيادگرايان اسالمي نبود 
كه عرفات را پريشان و اسراييل را 

حزب مادر حماس، . دلگرم مي كرد
، خود محصول بي ناخوان المسلمي

واسطه چنين نقشي و اين بار از 
سوي يك دولت اشغالگر ديگر، 
امپراتوري انگليس، عليه جنبش 

 در مصر "وفد" ملي –دموكراتيك 
 موعظه ها و نمادهاي. است

اخالقي عهد بيابانگردي و ظرف 
سياسي آن يعني، حكومت اسالمي، 
خرج توپي بود كه به سوي 
جنبشهاي استقالل طلبانه كه قصد 

 –داشت دولت مدرن بورژوا 
دموكراتيك را جايگُزين حكومتهاي 
دست نشانده و بره هاي دست آموز 

.  كُند، شليك مي شُد"ملكه"
اخوان المسلمين آن ظرفي بود كه 
مي بايست گرايشهاي سنتي و 
مقاومت اقشار عقب مانده در برابر 
توسعه را يك كاسه نموده و در 
شكل نيروي اجتماعي مخالف، سد 
راه ناسيوناليستهاي دموكرات قرار 

  . دهد
اين همان نقشي است كه شيخ 

 اهللا نوري به گونه ناكامي لفض
 –تالش كرد عليه جنبش بورژوا 

او . فا كُنددموكراتيك مشروطه اي
نيز اُميدوار بود بتواند با برانگيختن 
ترس جامعه سنتي از تحوالتي كه 
براي آن ناشناخته بود و تحريك 
عواطف مذهبي اش عليه قوانين 
كُفرآميز ُفُكل كراواتيها، مانع تغيير 
در ساختار دولتي و بنيانهاي 
. اجتماعي و حقوقي آن گردد
 دشمني چند دهه بعد تر آيت اهللا

كاشاني و آيت اهللا خُميني با جنبش 
ملي شُدن نفت و خلع يد از 
انگليس كه تا سطح همدستي 
ارتجاع مذهبي با كودتاي خارجي 
فراز يافت، زير كاركرد و امتيازهاي 
اين نيروي اجتماعي مخرب، براي 
اهداف و تامين مستقيم و 
غيرمستقيم منافع قُدرتهاي بيگانه 

ماري  استع–ي استعماري و نو 
  .خط تاكيد كشيد

  

فاشيستهاي اسالمي در خدمت 
  نژادپرستان اسراييلي 

در همان حال كه روياي استقالل 
فلسطين و تشكيل دولت اين كشور در 
چشم و نظر توده آواره يا تحت اشغال آن 
رنگ مي باخت و اعتماد آنها به تواناي 
رهبران شان و در راس آنها ياسر عرفات 

 بدبيني مي داد، جاي خود را ترديد و
بنيادگرايان اسالمي با گرفتن ژست آشتي 
ناپذيري و زير سايه اشغالگران به 

  . گُسترش نُفوذ خود در ميان آنها پرداختند
اسراييل با گُشاده دستي غيرعادي به 
حماس اجازه داد از طريق ايجاد مراكز 
خيريه و اعانه، به گونه تدريجي شُمار 

زه را به خود بيشتري از مردم بي چيز غ
حتي . نيازمند كرده و تحت كُنترُل درآورد

 سعودي نآنگاه كه دالرهاي نفتي عربستا
و جمهوري اسالمي آشكارا به پروار كردن 
حماس پرداختند تا درمانگاه و مدرسه 
هاي خود را بسازد و بخش بيشتري از 
ساكنان را زير بليط خود بگيرد، تل آويو 

 به بهاي باز شُدن پاي اين حاضر بود
پشتيبانان مالي به زمين بازي، به سود 

اسراييل . استراتژي خود چشم بر هم نهد
بدينوسيله توده سرخورده از مذاكرات و 
كُنفرانسهاي بي انتها و بي نتيجه ي بين 
المللي و وعده هاي دروغين براي حل 
بحران كه فقط تحقير روزانه و وخيم 

شتي آنها را تداوم مي شُدن شرايط معي
بخشيد را به آغوش حماس مي فرستاد تا 
نيروي اجتماعي جنبش آزاديبخش ملي را 
به سياهي لشگر ارتجاع مذهبي كه 

دو كشور، دو "همچون خود آن از ايده ي 
 و همزيستي مسالمت آميز نفرت "دولت

  . داشت، تبديل كُند
بنيادگرايان اسالمي مطلوبترين دشمني 

 راست افراطي اسراييل مي بودند كه
جنگ عليه . توانست آرزو كُند داشته باشد

دشمني كه شمشير خود را به روي دين، 
نژاد و دولت يهود كشيده است فقط اين 
فايده را ندارد كه موضوعات اصلي يعني، 
پايان اشغالگري، شناسايي مردم تحت 
اشغال و آوارگان آنها به عنوان ملت، و به 

 حق آنها براي داشتن رسميت شناختن
سرزمين و دولت خود و در يك كالم، 
گردن گُذاشتن به همه مولفه هاي حقوق 
ملي و بين المللي را از روي ميز كنار مي 
زند و جاي آن سوژه جنگ مسلمانان عليه 
يهوديها را با تمام ضمايم ايديولوژيك و 

  . فرقه ايش قرار مي دهد
ماس و سود ديگر داشتن دشمناني مانند ح

رژيم مالها، تقويت پايه هاي ايديولوژيك 
سياست گُسترش طلبانه و اشغالگرانه اي 
است كه مهمترين سالح راست بنيادگراي 
اسراييل در جلوگيري از تبديل دولت يهود 

مباني . به دولت سكوالر به حساب مي آيد
پيوند اجتماعي در جامعه اي كه گرد 

تواند از  بنا شُده، تنها مي "دولت يهود"

ارزشها، اهداف و پرنسيبهاي قراردادي 
سرچشمه ) صهيونيستي(ايديولوژيك 

بگيرد، مجموعه اي كه در يك سوي 
حق " و "سرزمين موعود"طيف آن، 

 و "يهوديان براي داشتن كشور ويژه خود
در سوي ديگر، عظمت طلبي و 

  . نژادپرستي قرار گرفته است
 ، حماس لوله2007آنگاه كه در تابستان 

 گرفت و "ساف"اسلحه خود را به روي 
در يك كودتاي خونين، دشمن ديرينه 
اسراييل را از غزه بيرون راند و مناطق 
تحت كُنترُل اشغالگران را دوپاره كرد، به 
نظر مي رسيد استراتژي جلوگيري از 
تحُقق كشور و دولت فلسطين و متالشي 
كردن پيش ساختارهاي اداري و نهادهاي 

 به دست بنيادگرايان به ثمر اجتماعي آن
حماس پيشتر با حمله و . رسيده باشد

متالشي كردن مجمع اتحاديه هاي 
كارگري در غزه، گام بلندي در اين مسير 
برداشته بود و اكنون سيستم خود كه 
چونان رژيم واليت فقيه جوهره آن را 
كُنترُل و اعمال اقتدار تشكيل مي دهد، 

 در حماس حتي. برقرار مي ساخت
روشهاي چيره ساختن اين سيستم از 
تجرُبيات جمهوري اسالمي بهره مي 

راه اندازي گشتهاي ارشاد براي . گيرد
ضرب و شتم زنان بدون حجاب، آتش 
زدن فروشگاههايي كه مشروبات الُكلي 
يا كاندوم مي فروشند، تعطيل كافه هاي 
اينترنتي و رستورانها، گُماردن اعضاي 

نمونه ...  آموزگار وخود به عنوان قاضي،
  . هاي آن هستند

  
  راه حل؟

 اسراييل نه به دلسوزي –بحران فلسطين 
و نه به محكوميت موسمي آثارش بلكه، 
به ارايه چشم انداز سياسي براي حل 

بي شك صلح طلبي . پايدار آن نياز دارد
مجرد اين نفع را براي مبلغانش دارد كه 

 را مخالف به نظر برسد بدون آنكه آنها
متعهد به عمل سياسي مشخصي كه 
ممكن است برايشان دردسر بيافريند، 
كرده باشد اما زنان و كودكان غزه و خان 
يونس، زنان و كودكان اشكلن و بيرشدا را 
از آتش افروزي دو طرف ايمن نخواهد 

  . داشت
 اجازه داد در گرد و دنمي توان و نباي

 و "14اف "خاكي كه فانتومهاي 
 برپا كرده اند، موانع "قصام"موشكهاي 

پايه اي خاتمه اشغال فلسطين و بحران 
خاورميانه و هويت نقش آفريناني كه از 
ادامه اين شرايط سود مي برند، از نظر 

  . ناپيدا و ُگم شود
وجود لشگر پرجمعيتي از خُرده بورژواهاي 
سرگردان كه بين آتش اسراييل و حماس 

 پوشيدن گير كرده و هيچ راه بهتري از
جامه وعاظ و موعظه ي اخالق تجريدي 
پيدا نمي كُنند، قادر نيست بزدلي يا اشتباه 

و ) در بهترين حالت( سياسي -فلسفي 
) در بدترين آن( طبقاتي –فريب سياسي 

كه در استداللهاي مستقل از جامعه و 
 . شرايط عيني آنها موج مي زند را بپوشاند

   
  

  سرمقاله 

    اسالمي ، يك همگرايي مرگبار-بنيادگرايي اسراييلي 
 منصور امان
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ــده  ــركوب، آزار، پرون س

ــتگيري،   ــازي، دسـ سـ

ــه   ــكنجه و محاكمـ شـ

فعاالن كارگري در ايران    

را به شدت محكوم مـي      

  .كنيم
  
  

احمدي نـژاد   » تحول اقتصادي «طرح  
ــين   ــا نهادهــاي ب كــه در همــسويي ب
المللي مانند صندوق بين المللي پول و     
سازمان تجارت جهـاني تنظـيم شـده        

ز است، اثـرات زيانبـار خـود را بـيش ا         
همه بر زندگي كارگران و مزدبگيـران       

  . مي گذارد
در طرح اخير، حداقل دستمزد كه همه       
. ساله تعيين مي شد، حذف خواهد شد      

اگر چه اين حداقل دستمزد در همه جا 
رعايت نمي شد و هرگز با رشـد نـرخ          
تورم تناسب نداشته، اما پايه اي بـراي      

بـر اسـاس    . دستمزد محسوب مي شد   
ــوق، كارفرما ــان و صــاحبان طــرح ف ي

سرمايه آزاداند كه براي خريـد نيـروي     
بـا  . كار هر نرخي بخواهند تعين كننـد      

توجه بـه آمـار بـاالي بيكـاري، عـدم         
امنيت كار و قراردادهاي كوتـاه مـدت        
كار، صاحبان كار با دست بـاز ميـزان         

در طـرح  . استثمار را بـاالتر مـي برنـد      
» اليحه هدفمند كردن يارانه ها«فوق  

ــزايش دســتمزد را  وجــود دارد  ــه اف ك
بنـابراين افــزايش  . الزامـي نمـي دانــد  

ساليانه دستمزد از قانون حذف خواهـد   
بنابراين پايه حقوق و يـا حـداقل        . شد

  . حقوق در كار نخواهد بود
اين طرح در هنگـامي ارائـه شـد كـه           

ــاالي    ــام ب ــت خ ــاي نف  دالر 140به
رژيم در حمايت از سرمايه .  رسيده بود

ي كه با رانت دولتي     داران و در شرايط   
چپاولگران جيبهايـشان را بـا افـزايش        
بهاي نفت پر مي كردند، دولت وعـده        

در حالي . را به مردم داد » يارانه«دادن  
كه كارگران و مزدبگيـران بـسياري از        
ــل عقــب   ــه دلي ــدي ب واحــدهاي تولي
افتــادن ماههــا حقوقــشان دســت بــه 
اعتراض مـي زننـد، دولـت پاسـداران         

دي مــي داد و در نقــ» يارانــه«وعــده 
حـالي كـه يارانـه اي در كـار نيــست،     

  . قيمتها افزايش پيدا كرده است
ــواد   در مــاهي كــه گذشــت، بهــاي م
خوراكي همچنان رشد صعودي داشته     

ــت ــرمايه  . اس ــه س  دي در 22روزنام

رابطه با افزايش قيمت مـواد خـوراكي       
بررســي گزارشــهاي رســمي «:نوشــت

بانك مركزي از متوسـط  نـرخ خـرده      
 برخي مواد خوراكي در تهـران       فروشي

 درصـدي  168نشان دهنـده رشـد تـا       
 قلم مـاده خـوراكي   38قيمتها در بازار    

تفـاوت  » .طي يك سال گذشته اسـت     
درصدي كـه قيمتهـا و هزينـه هـاي          
زندگي با تغير انـدك دسـتمزدها دارد،        
حكايت از گستره عميق فقر است كـه        
بــه طـــور روزانـــه بـــر كـــارگران و  

  . شودمزدبگيران تحميل مي
اثرات بحران مـالي جهـاني و كـاهش     
بهاي نفـت خـام بـر اقتـصاد بحرانـي         
ايران خود را هر چه بيشتر نمايان مي         

رشد نقدينگي در اقتصاد ايران در      . كند
اثر باال رفتن قيمت يهـاي نفـت خـام           
طي سه سال اخير به طـور تقريبـي از          

ــرز    70 ــه م ــان ب ــارد توم ــزار ميلي  ه
  . ده استهزار ميليارد تومان رسي170

باال بودن بهاي نفت خام طي دو سال        
ــودي در وضــعيت   ــيچ بهب گذشــته، ه
ــشتي مــردم نداشــته   اقتــصادي و معي

ــت ــه   . اس ــايي ك ــس از آنج ــر عك ب
نقدينگي توليد شده در اثر اين افزايش       
وارد بخشهاي توليدي و صنعت نشده،      
هر چه بيشتر به باالرفتن تـورم يـاري        

قيمت با باال رفتن تورم،     . رسانده است 
مواد خوراكي و وسـايل مـورد احتيـاج         
مردم به شكل بي سـابقه اي افـزايش       

بـر اسـاس گـزارش      . پيدا كرده اسـت   
بانك مركزي نرخ تورم در سال جاري       
نسبت بـه سـال قبـل رشـد دو برابـر            

افـزايش تـورم بيـشترين      . داشته است 
ــارگران و     ــعيت ك ــر وض ــيب را ب آس
مزدبگيران و مردم محروم جامعه مـي       

  . گذارد
ــي   ــا تعطيل ــورم كــه همــراه ب رشــد ت
واحدهاي توليـدي اسـت، بيكـاري را        

كارگزاران رژيـم بـر     . افزايش مي دهد  
سر ارائـه آمـار كـساني كـه زيـر فقـر        
هستند و نيز آمار بيكاري مجادله مـي        

مـسئوالن حكـومتي حاضـر بـه        . كنند
  . ارائه دقيق اين آمار نيستند

در سال گذشته عليرغم درآمـد بـاالي     
 به ميـزان زيـادي كـاهش        نفت، توليد 

بـر اسـاس گـزارش      . پيدا كرده اسـت   
ــرمايه   ــه س ــاي 23روزنام  دي، آماره

بانك مركزي نشان مي دهـد كـه در         
، تاسـيس   85 نسبت به سـال      86سال  

 3/11واحـــدهاي صـــنعتي كـــاهش 
  .درصدي داشته است

اين كاهش به طور مستقيم منجر بـه        
وزيـر كـار    . بيكاري بيشتر شده اسـت    

 در  5/10ي را بيش از     رژيم، نرخ بيكار  
 14ايــسنا . (صــد اعــالم كــرده اســت

اين در حالي است كه بسياري      ) ژانويه
ــرخ     ــران ن ــل اي ــصاددانان داخ از اقت

 درصـد مـي   30 تـا  25بيكاري را بين    
  . دانند

ــستين   ــم  در نخ ــاني رژي ــر بازرگ وزي
اجــالس مجمــع ســازمانهاي توســعه 
تجارت اكو در رابطه با تاثيرات بحران       

گفت؛ بحـران اقتـصادي     مالي جهاني   
جهاني توليد را در ايران كاهش داده و        
. بيكاري را بـه دنبـال خواهـد داشـت         

  ) دي30اعتماد (
حسين راغفر، پژوهشگر حـوزه رفـاه و        

 20«تامين اجتماعي اعالم كـرد كـه         
ميليون نفر ايراني زير خط فقر زنـدگي     

  )  ژانويه12اعتماد (» .مي كنند
وزير رفاه رژيم كـه هـيچ تمـايلي بـه           
آشكار شدن ميزان فقر در ايران ندارد،       
يكي از علتهاي نبود فقـر در ايـران را          
يكسان نبودن آن با ديگر كشورها مي       

وي در مصاحبه اي اعـالم كـرد        . داند
در كشور ما كودكان با شكمهاي      «كه  

برآمده كه در عكسها مي بينيم وجـود        
ــدارد ــه » .ن ــا روزي ك ــد ت ــكم الب  ش

كودكان خياباني در ايران به عكسهاي      
كودكــان در كــشورهاي فقيــر برســد، 
عبدالرضا مصري و همقطارانش قـصد      

مـصري  . دارند ثروت مردم را بچاپنـد      
قبال اعالم كرده بود كه تا پايان سـال       
جاري هيچ ايراني زير خط فقر شـديد        

  . نخواهد بود
بر اساس گزارش روزنامه اعتماد ملـي       

زمان بهشت زهرا اعالم    اول بهمن، سا  
 نفر در تهران بر اثر      48كرده است كه    

سوء تغذيـه جانـشان را از دسـت داده          
  . اند

تدوين كننده نقشه جغرافيايي فقـر در       
، اعــالم كــرد كــه 86ايــران در ســال 

 درصد جمعيت كشور زيـر   35حداقل  «
» .خط فقر مطلـق بـه سـر مـي برنـد           

  )  ژآنويه13اعتماد (
 جملـه كـساني     معلمان و فرهنگيان از   

هستند كه آسيبها و زيانهاي شـديدي       
. در اثر گسترده شدن فقـر مـي بيننـد         

آنها عليرغم اعتراضـهاي گـسترده اي       
كــه داشــتند و منجــر بــه دســتگيري  
فعاالن اين جنـبش شـد، همچنـان از         

محمـود  . حقوق خود محـروم هـستند     
بهشتي لنگـرودي سـخنگوي كـانون       

معلمان «:صنفي معلمان اعالم كرد كه    
 التدريس و معلماني كه به صورت       حق

اضافه كاري در مـدارس فعاليـت مـي      
 ماه گذشته حقـوق نگرفتـه       5كنند در   

اند و ايـن در حـالي اسـت كـه چـرخ             
زندگي برخي از آنهـا تنهـا از ايـن راه           

  )  ژانويه20ايلنا (» .مي چرخد
 دي، تعداد زيادي از     11روز چهارشنبه   

معلمان در اعتراض به وضـعيت خـود        
بل مجلس رزيم رفته كه توسط      در مقا 

  . ماموران دستگير شدند

رژيــم بــا بــوق و كرنــا از كمــك بــه زنــان 
اسم اين كمك   . سرپرست خانوار دم مي زند    

گذاشته و گيرنـدگان آن     » مستمري«را هم   
در . اعالم مي كنـد   » مستمري بگير «را هم   

 هـزار تومـان     700حالي كه خط فقر باالي      
رپرسـت  اعالم شده، مـستمري بـه زنـان س        

  . هزار تومان است60 نفره،  5خانوار 
استاد جامعه شناسي دانـشگاه تهـران، ژالـه         

 درصـد   50بيش از   «:شادي طلب مي نويسد   
ــرين  خانوارهــاي زن سرپرســت جــزء فقيرت
گروهها هستند، در حالي كـه ايـن رقـم در           

  »  . درصد است16خانوارهاي مردسرپرست 
مخبر كميسيون بهداشت و درمـان مجلـس        

   دي از تصويب مبلغ10روز سه شنبه    رژيم  
 تومان جهـت سـرانه درمـان        500 هزار و    6

ايـن ميـزان تعيـين      .  خبر داد  88براي سال   
شده نسبت بـه رشـد نـرخ تـورم، افـزايش             
هزينه هاي زندگي و نيـز گرانـي كاالهـاي          
مصرفي، هيچ خوانايي ندارد و به ناهنجاري       

 . بيشتر بهداشت و درمان مي انجامد
 دي،  10ارش خبرگـزاري مهـر      بر اساس گز  

نايب رئيس انجمن پزشـكان عمـومي نـرخ         
 هـزار تومـان را      15سرانه سالمت كمتـر از      

رفتن مردم به زير خـط فقـر اعـالم داشـته            
  . است

سطح بهداشت و درمان در ايران به ويژه در         
شــهرهاي دور از مركـــز و نيـــز اكثريـــت  

كـــارگران و . روســـتاها، نامناســـب اســـت
زدهاي ناچيز نمي تواننـد    مزدبگيران با دستم  

از عهــده هزينــه هــاي درمــان خــود و     
ــه    ــت ك ــي اس ــد و طبيع ــشان براين فرزندان
موضوع سالمت تبديل بـه موضـوع درجـه         
. چندم در سبد هزينه هاي خانوار مي گـردد        

پديده سالمت و بهداشت مردم براي رژيـم        
در حالي كه حق بهداشت و      . جايگاهي ندارد 

ودجه عمومي  درمان مردم جاي شايسته در ب     
نــدارد، ثــروت كــشور توســط رژيــم جهــت 
سياستهاي تروريستي در منطقه هزينه مـي       

حداقل نرخ سالمت و حداقل دسـتمزد    . شود
كه هيچ تناسبي با رشد تـورم نـدارد، باعـث     

  .تشديد فقر خواهد شد
  

برخـــي از مهمتـــرين حركتهـــاي 

اعتراضي كارگران و مزدبگيـران در      

  1387دي ماه 

  

ــارگ * ــهاي ك ــته  اعتراض ــاه گذش ري در م
يكـي از اعتراضـهاي     . همچنان ادامه داشت  

طوالني براي دريافت حقـوق عقـب افتـاده          
اعتراض كارگران پروژه احـداث پتروشـيمي       

 دي  از بيـستمين  10خبرگزاري ايلنـا   . است
حقـوق  . روز اعتصاب اين كارگران خبـر داد      

اين كارگران چندين ماه است كـه پرداخـت        
  . نشده است
  5حه بقيه در صف

   درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق هستند35بيش از 
 ميرهاشميينت ز
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حمايت از دانشجويان، 

ايستادگي در برابر 

سركوبي عمال استبداد 

 است
  جعفر پويه

رژيم جمهوري اسالمي فشار بر دانشجويان 
با . دانشگاه شيراز را همچنان ادامه مي دهد

بازداشت يكي ديگر از دانشجويان در روز 
گذشته، تعداد دانشجويان بازداشتي به يازده نفر 

ي احمدي نژاد براي  نظام-دولت امنيتي . رسيد
اعمال سياست پادگاني خود بر دانشگاه ها همه 
سعي و تالش را خود را به كار گرفته است تا 
صداي حق طلبانه دانشجويان را در گلو خفه 

اما دانشجويان دانشگاه شيراز با ايستادگي . كند
در مقابل گماشتگان استبداد، همچنان توان و 

مايش مي بالندگي رشد يابنده خود را به ن
برپايي تجمعهاي اعتراضي كه گاه به . گذارند

خيابانها كشيده شده است، تحصن و اعتصاب 
غذا و ديگر شيوه هاي مبارزاتي، اعمالي است 
كه دانشجويان با به كار گيري آنها سعي دارند 
در مقابل استبداد ايستادگي كرده و چهره كريه 
  .سركوبگران را افشا كنند

ن از پاسخگويي به خواسته رژيم سركوبگر ناتوا
هاي بر حق مردم، تنها سياست سركوب و 
حاكم گرداندن جو رعب و وحشت را مي شناسد 
و سعي مي كند با گسيل بسيج دانشجويي و 
اوباشان اطالعاتي به دانشگاه، دانشجويان را 
مرعوب كرده و پروژه سركوب خود را پيش 

زنداني كردن تعدادي از دانشجويان، به . ببرد
ارگيري ارگانهاي سركوبي همچون كميته ك

هاي انضباطي و محروم كردن دانشجويان از 
تحصيل و فراخواندن به اداره اطالعات، 
روشهاي شناخته شده اي است كه رژيم با 
وجود توسل گسترده بدانها، تا كنون موفق 
  .نشده است دانشجويان را وادار به سكوت كند

 آگاهي از درخواست آزادي دانشجويان زنداني و
سرنوشت كساني كه رژيم سعي مي كند با بي 
خبري از آنها ترس و وحشت را بر دانشجويان 
مستولي كند، خواسته هايي است كه 
دانشجويان در اعتراضات خود آنرا تكرار مي 

  .كنند
از سوي ديگر، روز گذشته تجمعهايي اعتراضي 
در سه شهر اروپايي، پاريس، بروكسل و هانوفر 

نشجويان ايراني خارج از كشور برگزار از سوي دا
در اين اعتراضات حمايت همه جانبه از . گرديد

خواسته هاي دانشجويان به گوش مجامع بين 
المللي رسانده شد و سعي گرديد با افشاگري 
جلو دست درازي بيشتر رژيم به دانشجويان 
  .گرفته شود

دانشجويان دانشگاه شيراز و ديگر دانشگاه هاي 
دان فرهيخته و مبارز مردم ايران كشور فرزن

حمايت از آنها، حمايت از حقوق پايمال . هستند
شده همه اقشار بي حقوق شده مردم ايران 

بازتاب دادن خواسته هاي دانشجويان . است
معترض و حمايت از آنان وظيفه همه اقشار 
. مردم براي دستيابي به حقوق حقه خود است

فرهيخته دانشجويان دانشگاه ها، فرزندان 
  .خويش را حمايت كنيم
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برخي از مهمترين 

حركتهاي اعتراضي 

  كارگران و مزدبگيران 
  

  5بقيه از صفحه 
جمعي از كارگران كارخانه صنايع     *

 دي  1 ظهر روز يك شـنبه       2فلزي
در مقابل دفتر صاحبان اين شركت      
واقع در نزديك پارك ساعي تهران      

  .كردند  تجمع اعتراضي
گروه صنايع فلزي سـازنده اسـكله       
ــسات   ــاختمان و تاسيـ ــزي سـ فلـ
عمرانــي، شــامل دو كارخانــه در   

  .منطقه غرب تهران است
: يكي ديگر از تجمع كنندگان گفت     

 70اين كارخانه در نيمه دوم دهـه        
از طريــق بنيــاد شــهيد بــه بخــش 

  .خصوصي واگذار شد
بـه گــزارش ايلنـا، يكــي از تجمــع   

راضي كنندگان علت اين تجمع اعت    
 مـاه   11را پرداخت نشدن حـداقل      

حقوق و مزايا در شش سال گذشته       
  .كرد  عنوان

به گفته تجمـع كننـدگان در چنـد         
 كـارگر   1500سال گذشـته تعـداد      

 300 به   2شاغل در كارخانه شماره     
  .است  نفر كاهش يافته

  
بيش از هزار تن  از كارگران يك        *

ــازي در   ــتيك سـ ــه السـ كارخانـ
عطيلـي  اعتراض بـه آن چـه كـه ت        

كارخانه، بالتكليفـي خـود و ديگـر        
مشكالت صنفي عنوان مي كننـد،      

ــشنبه  ــل 1روز يكــ  دي درمقابــ
  .استانداري اردبيل اجتماع كردند

ــروه از   ــن گ ــا، اي ــزارش ايرن ــه گ ب
كارگران تجمع مسالمت آميزي نيز     
درمقابــل ســاختمان فرمانـــداري   

  .اردبيل داشتند
ــازي   ــتيك ســ ــه الســ كارخانــ

 1376سـال   درشهرستان اردبيل در  
 25با ظرفيت اسمي توليـد سـاالنه        

هزارتن الستيك توليد آزمايـشي و      
 توليــد رســمي خــود را 77از ســال 

  .شروع كرده است
  
 كارگر كارخانه صنايع فلزي     300*

 در  تهران در پـي تجمـع         2شماره  
 دي خـود در مقابـل       2روز دوشنبه   

اين شركت چون پاسـخي دريافـت       
 دي، 2نكردنــــد از روز دوشــــنبه 

ــصن  در ــه متح ــن كارخان محــل اي
  .شدند

ــر    ــران خب ــس اي ــزارش آژان ــه گ ب
كارگران اين كارخانه تاكنون بارهـا      
در مقابـــل ايـــن شـــركت و نيـــز 
سايرارگان هـاي ذيـربط حكومـت       
تجمع كرده و خواسـته هايـشان را        

  .مطرح كرده اند
ــد روزه   * ــصن چن ــال تح ــه دنب ب

 شـهر   1كارگران شهرداري منطقه    

 آبادان  آبادان، شوراي اسالمي شهر   
ــار   ــه پيمانكـ ــود بـ ــسه خـ در جلـ
ــت   ــصوص پرداخ ــهرداري در خ ش

  .مطالبت معوقه كارگران تذكر داد
 دي 14بـــه گـــزارش روز شـــنبه 

خبرنگار ايلنـا، يـك مقـام آگـاه در          
م اين خبـر    شهرداري آبادان با اعال   

 كــارگر 150نزديــك بــه  :گفــت
شهرداري منطقه يك اين شـهر در       
ــاتواني پيمانكــار در  اعتــراض بــه ن
پرداخت به موقع مطالبـات عنـوان       

شـوند در چنـد روز اخيـر بارهـا            مي
  .اند  معترض شده

  
بنا بـر گـزارش خبرنگـار آژانـس         *

ايران خبر كارگران سيمان هگمتانه     
ي همدان به دليـل عمـل نكـردن         

لهاي مسئوالن و عـدم پرداخـت       قو
حقوق و مزاياي به تعويق افتاده ي       
خود دست بـه اعتـصاب زدنـد و از          

 دي دسـت از كـار       16روز دوشنبه   
  .كشيدند

به گفته اين كارگران بيش از نيمي       
ــن    ــط اي ــدي توس ــيمان تولي از س
كارخانه وارد بازار نمـي شـود و در         
انبارهــاي واقــع در ورودي شــهر و 

سم آبـاد نزديـك     ابتداي روستاي قا  
  .شهرك مدني انبار مي شود

  
روزنامه اعتماد ملي در شماره روز      *

 دي گــزارش داده كــه 16دوشــنبه 
 درصد كارگران در ايـران بـا در       75

آمدي زيـر خـط فقـر زنـدگي مـي          
ــه  .كننــد ــي در جامع ــر فعل خــط فق

ــران  ــوني اي ــان 600كن ــزار توم  ه
  .است

  
به دنبال ناهمـاهنگي و تـاخير در       *

 كـارگران كـشت و      پرداخت حقوق 
صنعت مهاباد، واحد يك در اقدامي      
قــاطع و هماهنــگ در روزهـــاي   

ــنبه   ــشنبه و دوش  دي 16 و 15يك
ماه دست از كار كشيده و اقدام بـه         

  . اعتصاب نمودند
به گـزارش كميتـه همـاهنگي بـه         
دنبال اين اقـدام كـارگران، كمـال        
بامداد مدير عامل كشت و صـنعت       

 و  به جمع كارگران واحد يك رفتـه      
بعد از بحث و جـدلهاي فـراوان بـا          
ــده و    ــرغم وعـ ــارگران و عليـ كـ
وعيــدهاي تــو خــالي نتوانــست    
كارگران را به سر كار باز گردانـد و         
به ناچار به تهديد و مرعوب كـردن        
آنان متوسل گرديد و هشدار داد كه  

) گريـد ( نفر از كارگران قـسمت   12
  . را از كار اخراج خواهد كرد

  
جمعـي از    دي   24روز سه شـنبه     *

كارگران بازنشسته سـازمان تـامين      
اجتماعي در اعتـراض بـه افـزايش        
نيــافتن مــستمريهاي خــود و عــدم 
شموليت قـانون خـدمات كـشوري       
لشكري براي بازنشـستگان تـامين      

ــع    ــس تجم ــل مجل ــاعي، در مقاب اجتم
  .اند  كرده

 دي ايلنـا از     24به گزارش روز سه شنبه      
  نفر در200محل تجمع، جمعيتي بالغ بر 

مقابل مجلس حاضر بـوده و لحظـه بـه          
  .شد  لحظه بر تعداد اين افراد افزوده مي

  
جمعــي از كــارگران اخراجــي شــركت *

آرمين شـرق در اعتـراض بـه اخـراج از           
محـل كــار در مقابـل اداره كــار و امــور   
اجتماعي سيـستان و بلوچـستان تجمـع        

  .كرده و خواهان بازگشت به كار شدند
ي ايلنــا،  د30بــه گــزارش روز دوشــنبه 

كارگران اخراجي تاكنون براي بازگـشت      
به كار خود به اسـتانداري و فرمانـداري         

انـد كـه همگـي ايـن          نيز مراجعه كـرده   
  .نتيجه بوده است  ها بي  تالش

  
 كارگر كارخانـه پارسـيلون      20بيش از   *

پس از اطالع از آن كه يكي از اعـضاي          
هيات مديره به كارخانه آمده است براي       

لبات معوقه خـود بـه محـل    پيگيري مطا 
كارخانه مراجعه كردند امـا بـه دليـل آن      

احترامـي كارفرمــا ناميــده    چـه كــه بــي  
ــه درگيــري    مــي شــود، ايــن پيگيــري ب

  .كارگران با مديريت منجر شد
ــزارش روز  ــه گ ــن 30ب ــا در اي  دي ايلن

درگيري كارفرماي مجروح به بيمارستان     
ايران خرم آباد منتقـل شـد امـا پـس از            

  .از سوي پزشكان مرخص شدمداوا 
كارخانه پارسيلون لرستان در آغـاز دهـه        

 كارگر به بخش خـصوصي      1500 با   80
واگذار و از همـين زمـان مـشكالت آن          

 ماه گذشته   19اين كارخانه در    . آغاز شد 
منظـور بازسـازي و نوسـازي فعاليـت           به

نداشته و دراين ايام مطالبـات كـارگران        
ت  بــا مــشارك30 بــه 70آن بــه نــسبت 

ــا    ــاعي و كارفرم ــامين اجتم ــازمان ت س
  .شده است  پرداخت مي

  
احضار كارگران نيشكر هفت تپه      

  . همچنان ادامه دارد
به گزارش فعـاالن حقـوق بـشر در پـي           
انتصابات جديـد مـدير عامـل، معـاون و        
ــن    ــديره اي ــات م ــضاي هي ــداد از اع تع
شــركت، اعــضاي اصــلي ســنديكاي    
كارگران توسط انتـصاب شـدگان جديـد        

  .د به بازداشت و اخراج شده اندتهدي
سنديكاي كارگران طـرح نيـشكر هفـت        
تپه در پي انتخابـات آزاد كـارگران ايـن          

و اعـضاي اصـلي     .شركت تشكيل گرديد  
ــدند   ــاب ش ــارگران انتخ ــا راي ك . آن ب

اعضاي اصلي سنديكا ي كارگران دائـم       
مورد تهديد و اذيت و آزار اداره اطالعات      

گران سـنديكاي كـار   . شوش قرار دارنـد   
شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه       
اخيرا به عضويت اتحاديـه بـين المللـي          

در آمده اسـت و     ) بو اف   .آي  ( كارگران  
در حال حاضر مورد حمايت بين المللـي        

از طرفي ديگر   . كارگران جهان قرار دارد   
ايران ملزم به اجراي قوانين بين المللـي        
كــارگري اســت و از اصــول اوليــه ايــن 

گران حق داشـتن سـنديكاي      قوانين، كار 
  .مستقل كارگري هستند
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  :در اين شماره مي خوانيد

 آمريكا، افغانستان، پاكستان -

  ي بحران بيازو هند، فرا

 در جنبش ضد فو اختال غزه -

  جنگ

 نه " يا " قدرت هوشمندانه" -

باما تا و، از ا"سخت نه نرم 

 ي كلينتون يالره
  
  

آمريكا، افغانستان، پاكستان و 
   بحرانفرازيابيهند، 

ستاد دريا ساالر مايك مولن، رييس 
پس از  مشترك ارتش آمريكا

جهت بررسي  خود سفرهاي متعدد
: شرايط جنگ در افغانستان گفت

در سال  اوضاع امنيتي در افغانستان "
 وخيم ترين شكل از زمان 2009

 شروع جنگ در افغانستان خواهد بود،
مگر اينكه اياالت متحده و كشورهاي 

 انجام فوريديگر اقدامهاي موثر و 
  ".دهند
 از شوراي بين  ايه گزارش تازهبنا ب

المللي براي امنيت و توسعه، نيروهاي 
 درصد 72طالبان هم اكنون بيش از 

. افغانستان را كامال در دست دارند
درون  بسياري از نيروهاي طالبان از

خاك پاكستان و در مرزهاي 
افغانستان مي جنگند و از اين رو 
پاكستان نقشي كليدي در اين امر 

  . ا بازي مي كندبراي آمريك
 حكومت هند همچنان بمب همزمان،

ويز قرار مي ا را دستبمبئيگذاري در 
دهد تا بحران با كشور همسايه كه از 

باز با يكديگر دشمني داشته اند  ديگر
هند تالش مي كند . را افزايش دهد

ويژه از آمريكا ه  ب،حمايت بين المللي
دست ه با پاكستان بيارويي را براي رو

كه هر دو كشور  در حالي. آورد
موضوع شروع جنگ را كمتر مطرح 
مي كنند اما تهديد جنگ با حوادثي 

 هر چه بيشتر پر استكه رخ داده 
  .رنگ مي شود

يس ئاين تسلسل در بحران را ر
جمهور تازه قسم خورده آمريكا، آقاي 

 سال دولت بوش به 8ك اوباما از ابار
  . ارث مي برد

 به افغانستان ها براي آمريكا، همه راه
تيم امنيت از اين رو . ختم مي شود

ك اوباما در حال تحقيق و املي بار
بررسي راهكارهاي عملي كه بتواند به 
بهبود وضع در افغانستان كمك كند 

برابر  اين راه حلها شامل دو. مي باشد

ي در اين يكردن تعداد سربازان آمريكا
 رابطه با زبان خوش و تنظيممنطقه، 

با پاكستان، حل و فصل زبان سخت 
خصومتهاي پاكستان و هند و 
پيشگيري از جنگ بين دو كشور كه 
در نهايت نيروهاي ارتش پاكستان را 
از مرز افغانستان به مرز هند مي 

همه، براي  با اين.  مي باشد،كشاند
كه آمريكا خود را در اين جنگ  اين

هفت ساله پيروز خطاب كند، چشم 
  . دانداز نزديكي وجود ندار

 از آنجا كه پاكستان نقشي كليدي در 
مرزها و كنترل عده اي از نيروهاي 
طالبان كه از خاك اين كشور مي 

قاي مولن با برخي از آجنگند را دارد، 
يس ئ پاكستاني كه شامل رهايمقام

ارتش پاكستان نيز مي شد، ديدار 
او در يك مصاحبه با . كرده است

ز يق پروفار خود با اشدنيوزويك از دي
 و او را داراي كردكياني ابراز رضايت 

 ،مولن. دانستبرجسته  خصوصيات
 را مردي سر  پاكستان ارتشفرمانده

سخت و كامال سوار بر اوضاع، خوش 
و ي كند قول و قابل اعتماد توصيف م

مي گويد كه او همه تالش خود را در 
مرزهاي پاكستان و افغانستان كرده 

  .است
ر، معاون  ريچارد بوچ،از سوي ديگر

وزير خارجه آمريكا نيز جهت رايزني 
به هر دو كشور سفر كرده و خواستار 

شده  يكديگر ا ب دو كشورهمكاري
  .است

له هند و پاكستان همچنان حاد امس
واشنگتن كه . باقي مانده است

ت در اله اش ثبامهمترين مس
افغانستان و ادامه اشغال اين كشور 
است، ضمن فشار بر پاكستان براي 

ريسم، هند را نيز از شروع وبارزه با ترم
اين در . جنگ با پاكستان منع مي كند

حاليست كه هند در دوران رياست 
جمهوري بوش به لحاظ سياسي و 

با . استراتژيك به آمريكا نزديك شد
اين همه، واشنگتن از اين كشور در 

بيه پاكستان و احتماال حمله نامر ت
  . حمايت نكرد،نظامي به پاكستان

به الب توجه است كه آمريكا خود ج
داخل مرزهاي  حمالت نظامي در

  رااين كشور و دست مي زندپاكستان 
حمالت بيشتر مي كند و تهديد به 

يل نيز براي حمله به ئ به اسراهمزمان
ن آغزه چراغ سبز نشان مي دهد و از 

حال از هند   با اين وحمايت مي كند
 با پاكستان بر دشمنيمي خواهد كه 

 كنار بمبئيعمليات تروريستي سر 
اين امر البته خشم بسياري را . بگذارد

در درون حلقه قدرت حاكمه هند 
برانگيخته است و بدين جهت خواستار 

 . اقداماتي مستقل از آمريكا شده اند

سفير سابق هند در پاكستان در اين 
هيچ كشور حاضر ": باره مي گويد

بايد خودت . نمي شود براي تو بجنگد
فقط ببينيد تفاوت بين پاسخ . گيبجن

مب گذاري در بمبئي با هند به ب
آمريكا خود . يل به غزه رائواكنش اسرا

.  به پاكستان تكيه كرده استتشدبه 
بنابراين اگر هند مدرك دقيقي در 
دست دارد كه پاكستان در اين 
عمليات دخالت داشته، بدانيد كه 

ما . ما كمك نخواهد كرده آمريكا ب
   ". اقدام كنيمخود بايد

 چندين اب بمبئيتروريستي حمالت 
هدف در نوامبر سال ميالدي گذشته 

 نفر 170دست كم  و صورت گرفت
هند مداركي را .  به جا گذاشتكشته

ه داده است كه مي گويد يارا
 همكاري پاكستان در اين نشاندهنده

به طور اما پاكستان هم . عمليات است
ه  انكار كردوليت خود رامكرر مسئ

  .است
دولت هند مي گويد شواهد مربوط به 
ارتباط عواملي در پاكستان با حمالت 

 را در اختيار دولت پاكستان قرار بمبئي
 پراناب موكرجي، وزير .داده است

خارجه هند گفت جامعه بين المللي نيز 
در جريان اين شواهد قرار خواهد 

 .گرفت
ز گفتگوهاي به دست آمده ا اطالعات

تلفني ماهواره اي و ديگر وسايل 
  از،و نيز تسليحات ارتباطات راه دور

ه شده به سفير ي شواهد اراجمله
 .پاكستان در دهلي است

آقاي موكرجي اظهار اميدواري كرد 
 شواهد، به  اينكه پاكستان با دريافت

 .تعهدات بين المللي خود عمل كند
 يكي از اهداف مهم سفر ريچارد بوچر،

معاون وزارت خارجه آمريكا به 
 و جهت تالش  مسالهپاكستان همين

براي كاهش تنش ميان هند و 
  .پاكستان است 

اما هر دو كشور هند و پاكستان نه 
تنها با مشكالت مرزي و تروريستي 

 در ،بايد دست و پنجه نرم كنند بلكه
جامعه و در دستگاه سياسي خود نيز 
. با معضالت عظيمي روبرو هستند

يكي از موانعي كه در برابر هر دو 
 حمايت بخشي از ،حكومت قرار گرفته

طبقه حاكمه از آمريكا و اشغال 
مورد ديگر بحرانهاي . افغانستان است
هند و پاكستان هردو . اقتصادي است

ه اين با فشار و تهديد بر جامعه ب
در زمينه .  پاسخ گفته اندشرايط

با فرا رسيدن سياسي، براي نمونه، 
 دولت دهلي ،خابات در سال جاريانت

بهاراتيا "نو از سوي حزب هندوي 
.  تحت فشار قرار گرفته است"جانتا

اين حزب معتقد است كه دولت بايد 
رفتار سخت تري با پاكستان داشته 

 خود حمايت ، اين حزبدبيركل. باشد
كشور همسايه  يك حمله نظامي به از
 .  كرده استعالم ارا

گاه سياسي بحران همچنين در دست
. پاكستان نيز افزايش يافته است

 كه هر آنچه رنگ و  به اين دليلنخست
 ، به هند داشته باشدهيي از امتياز ديبو

. ريسك سياسي بزرگي را در بر دارد
 در درون حكومت پاكستان اصطكاك

 رضا فهنگامي علني تر گشت كه يوس
گيالني، نخست وزير پاكستان، محمود علي 

نيت ملي پاكستان را به دراني، مشاور ام
فقدان " و "النهورفتار غير مسو"جرم 

.  امور امنيت ملي بركنار كرد در"هماهنگي
اظهار آقاي دراني در يك تلويزيون هندي 

 فردي كه در ،"اجمل كساب" داشت كه
نخستين شب حمالت دستگير شد و از 
سوي دولت هند به قتل، جنگ عليه يك 

 متهم شده كشور و توطئه چيني جنايت آميز
پاكستان . است، يك شهروند پاكستاني است

 از تاييد هويت اين شخص اينپيش از 
خودداري مي كرد و مي گفت نام او در 
پايگاه داده هاي شهروندان پاكستاني وجود 

  .ندارد
لشكر "، بمبئيهند مي گويد عامل حمالت 

 كه مستقر در پاكستان است مي "طيبه
ان يكي از  به عنو"لشگر طيبه" از. باشد

تندرو در  بزرگترين سازمانهاي اسالمگراي
جنوب آسيا نام برده مي شود كه هدف آن، 

اين منطقه و  ايجاد حكومت اسالمي در
 هند بر كشمير اكميتخاتمه دادن به ح

  .است
 هاي اختالفقاي گيالنيآر جهت اقدام  هبه

ف علي آصسياسي بين نخست وزير و 
. ساندزرداري، رييس جمهور را به اوج ر

قاي گيالني خلع آ سويآقاي دراني كه از 
 يك ژنرال بازنشسته و شده است،مقام 

سفير سابق اين كشور در واشنگتن است كه 
مشاور امنيت رييس جمهور او را بر مسند 

  .ملي پاكستان نشانده بود
 برخي گفته ها، تعدادي از فرماندهان بهبنا

ارتش پاكستان براي بركناري دراني تالش 
ت ردند زيرا او را همدست هند و اياالمي ك

  .تندسمتحده آمريكا مي دان
شفته اي كه هيچيك از آدر چنين اوضاع 

طرفين هند و پاكستان نه مي خواهد و نه 
مي تواند با طرف مقابل مذاكره كرده و 

 از سوي ديگر  وجويانه برخورد كند صلح
 نزديك به ههيچ وجبحران در افغانستان به 

ردم هر سه سرزمين در خطر اتمام نيست، م
  . جنگ و كشتار بيشتر قرار مي گيرند

سياست خارجي دولت تازه اوباما كه قرار 
نمي تواند ، است نه سخت و نه نرم باشد

  .صلح را در شرايط اشغال تضمين كند
  

  اختالف در جنبش ضد جنگ  غزه و
 غزه سبب خشم و ساكنانكشتار بي رحمانه 

سراسر  انه واعتراض گسترده مردم خاورمي
اعتراضات از چند ساعت . جهان شده است

اين . غاز شدآپس از حمله اسراييل به غزه 
ه دولت آن حامي پر و  در آمريكا كهااعتراض

صورت  يل باقي مانده نيزئپا قرص اسرا
  . گرفت
 هزار نفر در 20 ژانويه بيش از 10روز 

 در بزرگترين تظاهراتي كه براي نواشنگت
، بر پا گرديدلسطين حمايت از مردم ف

  اگر چه اكثر شركت كنندگان . شركت كردند
  7بقيه در صفحه 
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  "تداركچي"

   در تدارك

 "حفظ نظام" 
  

  ليال جديدي
محمد خاتمي كه بر پيشاني او 

 ساله فريب مردم و 8پرونده اي 
سرسپردگي به واليت مطلقه 
فقيه حك گرديده، در بارگاه ولي 
فقيه زانو به زمين زده است تا 
در مورد شركت يا عدم شركت 
در انتخابات فرمايشي از او 

 سالي كه. كسب تكليف كند
  !نكوست از بهارش پيداست

خامنه اي كه كار كشته تر از 
 است، دست او را "سيد خندان"

 مي "تقليد از بني صدر"در 
 از "ممتنع"خواند و با ارايه نظر 

  . پاسخ صريح طفره مي رود
لزومي به بررسي حكومت 

 ساله 30 مذهبي -استبدادي
جمهوري اسالمي نيست تا به 
عمق نمايشي و ساختگي بودن 

تخابات پي ببريم؛ همين كه ان
فردي ناچار است براي 
كانديداتوري خود كسب اجازه 

خاتمي خود با دو . كند، كافيست
اظهار نظر متضاد حرف آخر را 

او نخست با اطمينان . مي زند
ابراز تاسف مي كند كه كساني 

رهبري بر فرد "تصور مي كنند 
 و سپس "خاصي نظر دارد

انشاهللا ": استخاره مي گيرد
   ".نتخابات آزاد باشدا

به چه دليل خاتمي در حالي كه 
 سال تجربه خدمت به 8پس از 

ولي فقيه، مقام رياست جمهوري 
 بودن او برابر "تداركچي"را با 

دانست، اكنون قصد بازگشت به 
صحنه را نموده؟ آنهم در 
شرايطي كه طرفداران خود را 
قانع كرده كه پست رياست قوه 

ي دارد مجريه اختيارات محدود
 است تا "تداركچي"و او بيشتر 

كسي كه خواهان اختيار بيشتر 
 سال بي كفايتي و پا 8آيا . باشد

 سال سقوط 4ركابي در برابر 
همه جانبه جامعه و اقتصاد رنگ 

  و آب پيدا كرده است؟
گمان مي رود بار ديگر آزمودن 
شانس به بازي گرفته شدن در 

 "ناجي نظام" و "ترمز"نقش 
ستور كار قرار گرفته بايد در د

اين در شرايطي است كه . باشد
مردم ايران براي سرنگوني 

  . حكومت روز شماري مي كنند
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  6بقيه از صفحه 
ي بودند اما بسياري از ي آمريكا-عرب

 جنبش ضد نسازمان دهندگافعاالن و 
  . ن شركت داشتندآ در  نيزجنگ

فانه در جنبش ضد جنگ بر سر اما متاس
ي ايجاد يموضع گيريها اختالف نظرها

ن را بعد از اين دشوار آشده كه پيشبرد 
 روش و برخوردي ،موضوع. خواهد كرد

است كه جنبش ضد جنگ بايد در برابر 
 عليه مردم فلسطين اسرائيلجنگ 

شايد تصور شود كه . داشته باشد
اختالف بر سر موضع گيري از حمايت 

م حمايت از حماس است اما يا عد
 اصلي اين است كه سوال. اينطور نيست

يا آ.  چه برخوردي بايد داشتاسرائيلبا 
ي را با دو اسرائيل جنگ ، جنبش اينبايد

جنگ عراق و افغانستان ارتباط دهد؟ 
 رويكردي در پيش گرفته شود اگر چنين

بخشي از  جنبش ضد جنگ آنگاه
 و  را كه يهوديان ليبرالخودحاميان 

 از دست خواهد  هستنددمكرات و فعال
  ؟داد

بسياري از نيروهاي جنبش ضد جنگ 
خواسته اند كه فلسطين در كنار دو 
جنگ عراق و افغانستان قرار گرفته 

از جمله رهبران ائتالف ملي ضد . نشود
اتحاد براي صلح و "نام ه جنگ ب

اين عده طي بيانيه اي . "عدالت
 "سفناك ا" در غزه را "بحران انساني"

توصيف كرده اند اما خواستار خروج 
آنها خواستار .  از غزه نشده انداسرائيل

  قطعنامه شده و از"آتش بس فوري"
 ملل كه  سازمان شوراي امنيت1680

 راي مثبت، بدون راي 14 ژانويه با 8در 
آمريكا تصويب منفي و با راي ممتنع 

در اين بيانيه آمده .  حمايت كرده اند،شد
 نوع خشونت و ترور عليه هر" :است

شهروندان و هر نوع روش تروريستي 
اتحاد براي صلح و ". محكوم است

 غيبت آمريكا در ، معتقد است"عدالت
نكه آجاي ه  ب- هنگام راي گيري

 - حضور داشته باشد و راي منفي بدهد
نشانده اين إست كه كه فشارهاي 
جمعي ما تاثير گذار بوده و ما در 

  ".ير ايجاد كرده ايمسياست آمريكا تغي
حال ببينيم اين اظهارنظر چه نقصي 

   .دارد
 روز پس از شروع 13 شوراي امنيت -1

صدها .  به تكاپو افتاداسرائيلحمالت 
نفر در اين مدت زمان جان خود را از 

يا اين بدان دليل آ. دست داده بودند
نيست كه شوراي امنيت سازمان ملل 

 را  از پيشروياسرائيل شتنقصد بازدا
 صحنه حضور درنداشته و تنها وقتي 

پيدا مي كند كه هر گونه قرار صلحي 
   پايان بگيرد؟اسرائيلبه نفع 

 آمريكا در راي گيري شوراي بت غي-2
ين معنا نيست كه ه ايا درست بآامنيت 

 حمايت مي كند؟ اسرائيلاز حمالت 
اين امر كه دو مجلس سنا و نمايندگان 

ندند كه از بيانيه اي را به تصويب رسا

 حمايت مي كند كافي نيست تا اسرائيل
  نكرده"تغيير"دريابيم سياست آمريكا 

  است؟
 مصوبه شوراي امنيت نه به توقف -3

 اشاره مي كند و نه اسرائيلعمليات 
ي از غزه را اسرائيلخروج فوري سربازان 

به گفته يك تحليل . خواستار مي شود
  اين،اسرائيلي مدافع حمالت اسرائيلگر 

 شده "تنها خواستار آتش بس"بيانيه 
  .است

 بيانيه شوراي امنيت سازمان ملل -4
 كه ارتش اسرائيلخواستار خلع سالح 

 و گرفته  قرارچهارم جهاندر رتبه آن 
بزرگترين دريافت كننده كمك نظامي 

 اما مي خواهد كه شودآمريكا است نمي 
از رسيدن سالح به حماس جلوگيري 

 طرفي شوراي يا اين عدم بيآ. شود
يا نبايد آ ؟ نمي رسانداثباتامنيت را به 

 و حاميان اسرائيلهر دو طرف حماس و 
نها از ادامه جنگ و جنگ افروزي منع آ

  .مي شدند
 بخش ديگري از جنبش از سوي ديگر،

  روي به راضد جنگ نيز چشم خود
جريان بنيادگرا و تروريستي حماس كه 

يم جمهوري اسالمي كه ژاز جانب ر
هدفي جز ايجاد تنش و دور كردن توجه 
از برنامه هسته اي خود باضافه 
نابسامانيهاي اقتصادي اجتماعي درون 

 به جاي حمايت  مي بندد وكشور ندارد
 ،از مردم فلسطين و برقراري صلح

 "مردم"خواستار رسيدن سالح به دست 
 و در واقع حماس مي "مقاومت"و يا 
  . شود

 ضد جنگ بايد بر اولين و جنبش
 ،مهمترين علت وجودي خود يعني

اعتراض به جنگ پافشاري كرده و هيزم 
.  را يكجا محكوم كندروزآور و آتش اف

اين جنبش مانند هر جنبش به حق 
 بايستي بر عدالت، انسانيت و ،ديگري

حقوق بشر تكيه داشته باشد حتي اگر 
  . صفهاي طويلي نداشته باشد

  
 نه " يا "دانه قدرت هوشمن"

باما تا و، از ا" نه نرم- سخت
 ري كلينتون اليه

يم  گردبار ديگر شاهد اين واقعيت مي
كه جنسيت، نژاد و رنگ پوست هر چه 

سمت گيري تاثيري در  ،كه باشد
 ميلونها انسان  سود يا زيانطبقاتي به

در انتخابات . زحمتكش جهان ندارد
 متحده آمريكا كه يكي از خبر تاياال
 بود و 2008ترين رويدادهاي سال ساز

 صندلي رياست ر را ببامابارك او
 را ري كلينتونيالجمهوري و سناتور ه

 امور خارجه نشاند، تازه ارت وزبر مسند
براي نمونه، .  اين ادعاستبرترين گواه 

 كه در جريان نكلينتوري اليسناتور ه
انتخابات تالش مي كرد جنسيت خود را 

قر و نابرابري به رخ مردم عاصي از ف
اجتماعي بكشد تا از آب گل آلود ماهي 

، دست هوزير خارج در مقام ،تازه بگيرد
  . خود نداردذكر مقطارانكمي از هم

 جلسه كميته روابط خانم كلينتون در
خارجي مجلس سنا كه صالحيت او را 

بررسي مي كرد، بر پيكر سياستهاي 
امپرياليستي و جنگ افروزانه آمريكا جامه اي 

او . پوشاند نمايانه  همان جنس اما منزهاز
ما به ديپلماسي ادامه مي دهيم زيرا ": گفت

:  و سپس افزود"برخوردي هوشمندانه است
اما مي دانيم كه برخورد نظامي نيز زماني "

   ".مورد نياز است
از همين رو او از جانب هر دو حزب دمكرات 

  . و جمهوري خواه مورد ستايش قرار گرفت
 بمباران غزه از ،ين سوال در برابر اواما مهمتر

 هاياو از قتل عام فلسطيني.  بوداسرائيلجانب 
رييس ": ساكن غزه پشتيباني كرد و گفت

با جمهور جديد و من درك مي كنيم و عميقا 
 براي دفاع از خود در شرايط اسرائيلخواست 

حاضر و در برابر راكتهاي حماس سمپاتي 
 شهروندان رنجي كه" نسبت به او ".داريم

 در اين شرايط تحمل "ياسرائيلفلسطيني و 
 كرد آنهم زماني كه همدرديمي كنند ابراز 

تنها در چند روز اخير هزار نفر از مردم غزه 
 . جان سپرده انداسرائيلزير حمالت 

 اسرائيلاز "خانم كلينتون گفت كه او و اوباما 
در دفاع از خود حمايت مي كنند و مي توانند 

تحت پرتاب راكت بودن چگونه درك كنند 
   ".است

 اسرائيل نمي توان به  از اين سبز ترچراغي
  . براي ادامه كشتار مردم فلسطين داد

 :او در مورد افغانستان، عراق و ايران نيز گفت
سياست خارجي بايد بر پايه پرنسيپ و "

 با  و"ي جامدژولويپراگماتيسم باشد و نه ايد
ه مضمون  وي در برگيرنداين حال سخنان
او همچنين از همكاري . سياست بوش بود

دولت جديد با رابرت گيتس، وزير دفاع، ژنرال 
ديويد پتروس، رييس مركز فرماندهي و ژنرال 

 مشاور امنيت ملي در عراق و ،داگالس لوت
  آنهاهر سه نفر. افغانستان سخن گفت

مقامهاي خود را در دولت جديد حفظ خواهند 
  .كرد

 "قدرت هوشمندانه" تكرار خانم كلينتون با
، كه مورد تشويق هر دو حزب قرار مي گيرد
 بر تغييري در سياست امپرياليستي آمريكا

جانبه گري كمتر را   مي كند كه يكتاكيد
 گيري حيثيت از دست رفته در سباز پبراي 

  . دوران جورج بوش پيش خواهد برد
 ، در اوايل سال جديد ميالديدر اين زمينه
 ژي و تحقيقات بين الملليمركز استرات

 تشكيل داده است كه سياست كميسيوني
صدر اين  در. را پيش ببرد"قدرت هوشمندانه"

 ريچارد آرميتاژ و جوزف ني قرار ،كميسيون
قدرت " ،گزارش كميسيون. گرفتند

 ، بلكه"نه سخت و نه نرم" را "هوشمندانه
.  توصيف مي كند"تفسيري ماهرانه از هر دو"

تمام ابزارهاي الزم را براي بدين معنا كه 
اين . دست گرفته رسيدن به هدف بايد ب

روش ضمن لزوم اقدامات نظامي و آمادگي 
 بيشتر و قوي تري را حدين يافتن مت،براي آن

بدين طريق اقدامات آمريكا . يه مي كندصتو
  .حق به جانب و قابل توجيه تر خواهد بود

اما  كه شعار اصلي انتخاباتي اوب"تغيير" فهومم
و ي آمريكا  سياست تهاجمدگرگوني در ،بود

 ، نيست بلكه در آن جنگكاستن از وزنه
  .مشروع كردن آن است
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  بحران مالي جهاني
سال پاكباز شدن بازيگران اقتصاد 
كازينويي، سال فروريختن باروهاي 
وال استريت و سقوط بازارهاي بورس، 

 -سال به گل نشستن كشتي نو 
ليبراليسم اقتصادي، سال بي خانمان 

هاي با وام بانكي،  شدن صاحبان خانه
سال بر باد رفتن سپرده هاي 

ركيدن صندوقهاي بازنشستگي و ت
حباب سرمايه هاي غيرواقعي، سال 
رسوايي بورس بازان شياد و 

  . كالهبرداران دالل نيز به پايان رسيد
مي شود اين گونه گفت كه بزرگترين 

  اتفاق قرن اخير در جهان سرمايه در
 به وقوع پيوست و 2008 سال 

مبشران بازارهاي آزاد و مذمت 
. كنندگان اقتصاد دولتي را دولتي كرد

بازارهاي آزاد به جيب دزدان و برد 
دالالن بورس سرازير و باخت آنها بر 
مردم سرشكن شد و دولتهاي به ظاهر 
دموكراتيك، بازپرداخت بدهي 
كازينوهاي پر سروصداي خود را از 
محل بودجه عمومي به گردن آنها 

نابودي بازار آزاد و . گذاشتند
ورشكستگي اقتصاد سرمايه داري 

ل شده است اما هرچند به ظاهر كنتر
اين از آن شيپورهايي است كه 
صدايش با تاخير بلند خواهد شد و 
گوش بسياري را از بد آهنگي كر 

از شرق تا غرب و از . خواهد كرد
شمال تا جنوب همه كشورهاي 
مدعي، با روانه كردن ميلياردها دالر 
به بازار و تزريق پول به بانكها سعي 
دارند تا آن جا كه مي شود جلو 

مبيدن ديوار شكسته اقتصاد پوسيده ر
را بر روي ساختار از بنيان غير انساني 

اما پر واضح است كه . اش بگيرند
تالشي بيهوده مي كنند و با اين 
بزكها، عجوزه ناسور شده را هرگز 
نخواهند توانست به سالهاي پر نيرو و 
توان بهره دهي و سودسازي 

امواج فقير سازي توده ها . بازگردانند
با انفجار اقتصادي اين سال تا مدتها 

ادامه خواهد داشت و تاوان آنرا 
سرمايه داران همچنان از كيسه 

 نمردمي كه در چرخه اقتصادي شا
چيزي جز منبع و توليد كننده سود به 

  .شمار نمي روند، خواهند پرداخت
موج بحران و ورشكستگي اقتصادي و 
همچنين تنفر از جنگ و نابودي و 

انهاي بيگناه، تاثير خود را بر كشتار انس
انتخابات اياالت متحده گذاشت و نو 

 ليبرالها و حزب جمهوري خواه -
شكست سختي را در انتخابات 
متحمل شدند و باراك اوباما، 
كانديداي سياه پوست حزب دموكرات 
با اختالف راي چشمگير به رياست 

  .جمهوري انتخاب شد
  

  بوسه خدا حافظي
ال، جرج بوش در آخرين روزهاي س

به عراق نابود شده توسط سياست غير 
انساني سالهاي رياست خود بر كاخ 

كفشهاي خبرنگار . سفيد سفر كرد
بوسه "عراقي كه به عنوان 

 در كنفرانس مطبوعاتي "خداحافظي
به طرف بوش پرتاب شد، همچون 
نماد تنفر مردم ضد جنگ و معترض 
به سياست بوش، روزهاي متمادي 

زاريهاي جهان بود و تيتر يك خبرگ
بارها و بارها از تلويزيون و ديگر رسانه 

  .هاي ديداري پخش شد
  

  سفر احمدي نژاد به بغداد
محمود احمدي نژاد نيز همچون 
بوش، سفري غير منتظره به عراق 
نمود و سعي كرد تا قبل از پايان 
يافتن رياست جمهوري بوش موقعيت 

سفري . رژيم را در عراق تثبيت كند
شتر ابزار دست لطيفه سازان و كه بي

جوك گويان شد و نقل قولهاي غير 
هاي وي بار ديگر بازار  عقالني و ياوه

  .شوخي و خنده را رونق داد
  

  بحران در پاكستان
در پاكستان انتخابات از نوع اسلحه و 
پول و هياهو برگزار شد و آصف علي 

نظير بوتو به قدرت  زرداري، بيوه بي
 وادار به كناره پرويز مشرف. رسيد

گيري شد و باندهاي سياه همچنان 
قدرت خود را در همه اركان كشور به 

در ماه نوامبر، . نمايش مي گذارند
 پاكستان در هند حمام "لشگر طيبه"

خون براه انداخت و دو هتل، ايستگاه 
مركزي قطار و مركز يهوديان در 

شليك . بمبئي را تصرف كرد
ني مسلسلهاي تروريستهاي پاكستا

عده زيادي از مردم بيگناه را در خون 
 نفر را 170خود غلتاند و دستكم 

روابط هند و پاكستان از قبل . كشت
تيره بود، تيره تر شد و آصف علي 
زرداري گفت كه شواهد آشكاري 
وجود ندارد كه افراد مسلح پاكستاني 

اين درحالي . مسبب اين كشتار هستند
 مسئوليت اين "لشگر طيبه"است كه 

  .حمام خون را پذيرفته است
  

  انتخابات  در روسيه
در روسيه انتخابات رياست جمهوري 

 ،فيديديميتري مدوبرگزار گرديد و 
رياست جمهوري . جانشين پوتين شد

جديد در روسيه تغيير چنداني در 
  سياستهاي اين كشور به وجود نياورد 

و آش همان آش و كاسه همان كاسه 
ه ارتش در ماه اوت پاسخ حمل. است

گرجستان به اوستياي جنوبي توسط 
روسيه بسيار سخت داده شد و ارتش 
گرجستان نتوانست همان حداقل مورد 
نظر نيز در برابر ارتش روسيه مقاومت 

همه تالش ساكاشويلي براي باز . كند
كردن پاي آمريكا به اين جنگ بيهوده 
ماند و اثبات شد كه او سياستمداري 

ر منطقي دمدمي مزاج، عجول و غي
جنگ بيهوده او با روسيه نه تنها . است

دستاوردي براي گرجستان نداشت 
بلكه، باعث شد تا جدايي اوستياي 
جنوبي و آبخازيا پر رنگ تر جامه 
عمل به خود پوشد و بازنده نهايي 

هرچند روسيه نيازمند . گرجستان باشد
يك نمايش قدرت براي خط و نشان 

قه بود كشيدن در برابر مدعيان در منط
و اين امكان را ساكاشويلي به خوبي 

  .در اختيار او گذاشت
  

  لبنان و جنگ قدرت
لبنان پس از مدتها كشمكش و  در

درگيري بين باندهاي قدرت و اختالف 
با حسن نصراهللا، رهبر حزب اهللا 
باالخره ژنرال ميشل سليمان در 
تصميم نهايي كه در دوحه پايتخت 

ري قطر گرفته شد، به رياست جمهو
حزب اهللا كه همچون دولت در . برگزيده شد

دولت در لبنان حكومتي خودمختار براي 
خود ساخته است، با حمله به بخش ديگر 
شهر بيروت و در اختيار گرفتن بسياري از 
مناطق سعي كرد تا قدرت خود را بيش از 
پيش به رخ بكشد و با ضرب زور رقبا را سر 

عي اما همچون حماس س. جاي خود بنشاند
به كودتاي منطقه اي نكرد و با باز گذاشتن 
راه مذاكره به شرط پذيرش همه نظرات 
خود، به طور موقت ژست يك حزب و 
بخشي از قدرت دولتي را به خود گرفته 
است؛ چيزي كه از واقعيت تهي است و 
همگان مي دانند كه در صورت سرپيچي 
حزب اهللا از دولت، كسي جلودار آن نخواهد 

 دولت مركزي ناتوان تر از آن است زيرا. بود
كه حريف جريان سازمان يافته و مسلحي 

  .همچون حزب اهللا باشد
  

  رشد طالبان در افغانستان
ر اندازه كه درگيريها در عراق به ظاهر به ه

سوي آرامش مي رود، در افغانستان سنگ 
روي سنگ بند نيست و هر كه صبح زودتر 

 منطقه از خواب بيدار شد، رهبر و فرمانده
طالبان روز به روز شهرهاي . خود است

بيشتري را به تصرف خود در مي آورد و 
. قوانين شرعي خود را اعمال مي كند

درگيريهاي پراكنده نيروهاي چند مليتي 
پشتيبان ارتش آمريكا تنها توانسته است 
روستاها و شهركها را تخريب كند و عده 
زيادي از مردم بيگناه را به خاك و خون 

بمبارانهاي كور و ترس و وحشت . كشدب
سربازان غربي از طالبان باعث كشتار غير 
نظاميان شده و به همين علت، محبوبيت 
طالبان اگرچه نه در ظاهر اما در باطن روز 

دولت تا مغز . به روز بيشتر مي شود
استخوان فاسد كرزاي حتا تا بيرون درب 
كاخ فرمانروايي خود نيز توانايي اعمال 

 ندارد و تنها همچون عروسكهاي قدرت
خيمه شب بازي به درد نمايش از رسانه 
هاي غربي مي خورد تا به رخ كشيده شود 
و نماد سالها هزينه ارتش تا دندان مسلح به 

نمايش قدرت . چشم ديگران آورده شود
طالبان در افغانستان به حدي است كه مي 
تواند با پاشيدن اسيد به صورت دختركان 

 آنها را تهديد كند كه در صورتي مدرسه اي
كه همچنان به مدرسه بروند، مورد آزار و 
اذيت و حتا نابودي سر و صورت واقع مي 

در اين ميان دولت تنها با متهم . شوند
كردن پاكستان و سازمان امنيتي آن سعي 
مي كند تا مسئوليت عدم توانايي خود در 
كنترل شهرها و تامين امنيت مردم را توجيه 

 هزار 62هم اكنون چيزي در حدود . دكن
سرباز از كشورهاي مختلف در افغانستان 

 هزار نفر آنها آمريكايي 33حضور دارند كه 
 هزار 20با اين حال ناتو در خواست . هستند

سرباز ديگر براي منطقه هندوكش كرده 
با اين همه نظامي و ادوات و ابزار، . است

 ژنرال كرادوك به فعال تر شدن طالبان
اعتراف مي كند و اوضاع را نسبت به سال 

اين درحالي . قبل بسيار بدتر ارزيابي مي كند
  است كه بارها چه از سوي دولت دست 

  9بقيه در صفحه 

   در آينه رويدادها2008سال 
 جعفر پويه
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   2008سال 

  در آينه رويدادها

  
  

  8بقيه از صفحه 
نشانده و چه از سوي نيروهاي اشغالي 
از طالبان دعوت به مذاكره شده است 
و گفته مي شود كه در بعضي مناطق 

حضور برادر . مذاكراتي در جريان است
كرزاي در اين مذاكرات از مواردي 
است كه تا كنون از پرده برون افتاده 

 عربستان سعودي واسطه شدن. است
و همچنين امارات متحده عربي در 

آنچه به يك . اين ميانه قابل ديد است
جمله مي توان گفت اين است كه 
ارتش آمريكا در همان گردابي افتاده 
است كه سالها قبل از افتادن ارتش 

  .شوروي در آن بسيار خوشحال بود
ما در عراق بر خالف افغانستان، ا

 ماه نوامبر به امضاي پيمان امنيتي در
معناي بيرون بردن خود از زير بار 
بعضي از مسئوليتها توسط ارتش 

هرچند پيمان امنيتي عراق . آمريكاست
روزنه هايي براي ارتش آمريكا در نظر 
گرفته است و دست آن را در مواقع 
ضروري براي دخالت باز گذاشته است 
اما بديهي است كه تحويل كشور به 

رگزار رژيم دولتي كه از قبل كا
جمهوري اسالمي بودن بسياري از 
اعضاي آن مسجل شده است، به 
معني باز گذاشتن دست رژيم ماليان 

  .در عراق است
  

  كناره گيري فيدل كاسترو

در كوبا، فيدل كاسترو به دليل بيماري 
در ماه فوريه از مقام خود كناره گيري 
كرد و اداره كشور را به برادر 

رائول . ر نمودكوچكترش، رائول واگذا
كه از مبارزان همپاي فيدل در 
سالهاي اوليه به قدرت رسيدن در 
كوبا بود، به محض به قدرت رسيدن 
دست به يكسري اصالحات زد و سعي 
كرد تا تفاوتهاي خود با فيدل را به 

آزادي استفاده از . نمايش بگذارد
كامپيوتر براي ارتباطات و راه اندازي 

له سيستم تلفن همراه از جم
  .دستاوردهاي رائول براي كوباييها بود

  
  المپيك در چين 

 2008پرشكوه پكن در سال  لمپيكا
از رويدادهاي بسيار چشمگيري بود 
كه روزهاي متمادي چشمهاي 
. بسياري را به سوي چين خيره كرد

هزينه بسيار باالي چينيها در اين دوره 
از بازيها و شكوه و جالل افتتاحيه و 

يك ثابت كرد كه اختتاميه المپ
بازاريابان اقتصاد رو به رشد چين 
گشاده دست در هزينه، همه تالش 
. خود را براي به رخ كشيدن مي نمايند

سالنها و امكانات بسيار باالي ورزشي، 
پذيرايي بسيار چشمگير از ميهمانان 
براي تماشاي مسابقات و پخش 
مسابقات با كيفيت بسيار باال از ديگر 

ها در اين دوره از موفقيتهاي چيني
اما همه شكوه و جالل . مسابقات بود

اين مسابقات نتوانست فاجعه بزرگ 
زمين لرزه در استان سيچوان در 

كشته . جنوب كشور را از يادها ببرد
 هزار نفر در اين 87شدن بيش از 

فاجعه و نابودي خانه و كاشانه 
مردماني بسيار، از رويدادهاي غم 

  .ودانگيز اين سال در چين ب
  

   نرگس ويرانگر
 سرتاسر كشور "نرگس"طوفان 

ميانمار را درنورديد و پس از نابود 
كردن خانه و كاشانه و از بين بردن 
مزارع و حاصل كار مردم، بيش از 

.  هزار نفر را به كام مرگ كشيد150
اين در حالي است كه دولت نظامي 
ميانمار هيچ گونه هشداري به مردم 

 توفاني كه در براي آمادگي در مقابل
بدتر از بد هنگامي است . راه بود نداد

كه همين دولت نظامي اجازه ورود 
امداد رسانهاي بين المللي براي كمك 
به مردم توفان زده را نداد و مردم 
بسياري به همين دليل جان خود را در 
نتيجه بي غذايي و كمبود آب از دست 

عده بيشماري مفقود شدند و . دادند
. ان به ميليونها نفر مي رسدشمار آوارگ

روستاها و شهركهاي دور دست به 
طور كلي نابود شده و از نقشه حذف 

اما دولت نظامي همزمان در . گرديدند
تدارك همه پرسي براي ادامه 

  .حكومت خود بود
  

  جنبش جوانان در يونان
در يونان شليك پليس آتن به سوي 
جواني معترض كه به كشته شدن او 

قه به انبار باروت بغض انجاميد، جر
فرو خورده مردم زد و روزهاي 
متمادي آن كشور را در بحراني عظيم 

مردم عاصي به خيابانها . فرو برد
ريختند و اعتراض خود به دولت 
ناكارآمد را به شيوه اي بسيار 

نزديك به . خشمگينانه بيان كردند
اكثر ادارات دولتي توسط مردم مورد 

رتهاي يورش قرار گرفتند و خسا
زد و خورد با . فراواني به بار آوردند

پليس، روزها و شبهاي بسياري ادامه 
پيدا كرد و كشور يكپارچه شورش و 

مردم يونان نشان دادند . آتش بود
وقتي كه كاسه صبر همگاني لبريز مي 
شود، ديگر گوش شنوايي براي شنيدن 
. نصيحتهاي روشنفكرانه وجود ندارد

م عاصي و حمايت روشنفكران از مرد
به زير ضرب گرفتن دولت ناتوان از 
حل و فصل مشكالت مردم، بازار 
بحث و درگيريها را بسيار باالتر برد و 
هشت روز متمادي، يونان تيتر يك 

  .اكثر خبرگزاريها بود
  

  دستگيري رادوان كاراجيچ

 بدو - آهو – بدو –پس از سالها من 
 ژوييه 21در صربستان، باالخره در 

اجيچ، رهبر صربهاي بوسني رادوان كار
در جريان جنگهاي داخلي اين كشور 

اين درحالي . توسط پليس دستگير شد
بود كه ارتش و ماموران سازمانهاي 
امنيتي همه دهات و ده كوره هاي 
دور دست صربستان را براي دستگير 

اما كاراجيچ . داو زير پا در كرده بودن
به شغل طبابت در يكي از 

راد اشتغال داشت و بيمارستانهاي بلگ
. به زندگي عادي مشغول بود

دستگيري رادوان كاراجيچ و تحويل او 
به دادگاه دست ساز در الهه از يك 
سو سروصداي بسياري برانگيخت و از 

ي عريض سوي ديگر ناتواني سازمانها
و طويل اطالعاتي را به نمايش 

به هرحال دستگيري او موج . گذاشت
وسيع تبليغات درباره يكي از افراد 
تحت تعقيب و كشاكش و جروبحث 
پيرامون آن را متوقف كرد و مي رود 
تا پرونده اين كشاكش به پايان راه 
نزديك شود و تريبوني كه به نانداني 
براي بسياري تبديل شده است را 

  .مع كندج
  

  دزدان دريايي
يكي از ديگر اتفاقات نادر در سال 

، سر بر آوردن دزدان دريايي در 2008
عده اي به ظاهر . منطقه سومالي است

گردنه گير و به شيوه قرون ماضي 
دست به كار شده اند و در مدتي كوتاه 
موفق شدند كشتيهاي بسياري را 
بدزدند و با گرفتن باج، آنها را رها 

 از عجيب 2008ين تحفه سال ا. كنند
 اتفاقاتي است كه مي شود براي نتري

چگونه عده اي . اين سال نام برد
مبتدي با چند دستگاه قايق تندرو و 
چند قبضه اسلحه سبك مي توانند 
اينگونه در درياها راهزني كنند و 
كسي نتواند جلو آنها را بگيرد؟ اين از 
معماهايي است كه نياز به هوشمندي 

 ندارد كه نتوان فهميد دستهايي زيادي
بزرگ اما نامريي در پس پرده در كار 

دزديدن كشتي اي با بار نظامي . است
يا نفت كشي با ميليونها تن نفت، بي 
شك كار چند فرد ماجراجو و طمعكار 

موضوع از چه قرار است و . نيست
چگونه چنين چيزي ممكن است، ما 
 .نيز همان اندازه مي دانيم كه ديگران

اما پذيرفتن اينكه دزداني سوماليايي و 
ماجراجو دست به اين كارها زده و در 
عرض چند ماه چند صد ميليون 
عايدي داشته اند، از عهده ما ساخته 

  .نيست
  

  رژيم ايران از فاسد ترين 

 بنابر گزارش سازمان 2008در سال 
شفافيت بين المللي، رژيم جمهوري 

ن اسالمي در رديف يكي از فاسد تري
اين . كشورهاي جهان قرار گرفت

درحالي است كه احمدي نژاد هر روزه 

نعره هاي مبارزه با مافياي اقتصادي مي 
كشد و دايم تهديد مي كند كه ليست بلند 

اما دولت . بااليي از آنها را در جيب خود دارد
و رژيم بنابر گزارشات مراكز بين المللي بي 

رده طرف، از لحاظ فساد اداري و مالي در 
فاسدترين رژيمها قرار گرفته اند و مدال اين 
پيروزي نيز بر گردن احمدي نژاد و ولي 

به . نعمت او علي خامنه اي آويخته است
 گزارش مي "تابناك"همين دليل سايت 

دهد كه يك باند پنج نفره موفق شده است 
كه مبلغي حدود پانزده ميليارد تومان از يكي 

 ديگر اختالف از سوي. از بانكها خارج كند
حساب در برداشتهاي بي حساب و كتاب از 
صندوق ذخيره ارزي به اندازه اي است كه 

  . كمتر كسي جرات بيان واقعي آنرا دارد
: از يك سو محمد شريعتمداري مي گويد

 دالري كه دولت د ميليار250ممكن است "
احمدي نژاد در اين دوره به دست آورده، 

احمدي نژاد با  و از سوي ديگر "پنهان باشد
 اعالم كردن مبلغ حساب ذخيره "سري"

ارزي سعي در پنهان كردن ارقام حيف و 
. ميل شده توسط خود و اطرافيانش را دارد

مجيد انصاري، يكي ديگر از پرده افكنان 
دزديهاي دولتي و حكومتي از اختالف دهها 
ميلياردي در حساب ذخيره ارزي سخن 

ر سال اين درحالي است كه د. گفته است
گذشته مشخص شد دولت اقدام به فروش 
بخشي از طالي پشتوانه پول ملي كرده 
است و بنا بر گزارشهاي غير رسمي، چيزي 
حدود يك سوم آن را به فروش رسانده 

آمار دزدي و حيف و ميل اموال . است
عمومي و دست در كيسه ثروت ملي مردم 
كردن آنچنان باالست كه ارزيابيهاي 

 بين المللي را به نوك كوه سازمان شفافيت
يخي شبيه مي كند كه از زير عباي ماليان 

  .دزد و مفت خور بيرون زده است
  

 ميليون سايت در 5فيلتر شدن 

  ايران 

يكي ديگر از شاهكارهاي دولت امام زماني 
احمدي نژاد به رهبري علي خامنه اي، ولي 

، تعداد سايتها و 2008فقيه رژيم در سال 
بنابر . كه فيلتر كرده استوبالگهايي است 

اخبار منتشر شده، رژيم توانسته با كمك 
شركتهاي نان به نرخ روز خور صاحب نام 

 ميليون سايت را فيلتر 5جهاني بيش از 
كرده و دسترسي كاربران ايراني به آنها را با 

علت اين كار را نيز . مشكل روبرو كند
عبدالصمد خرم آبادي، مشاور قضايي 

 بيشتر بودن آسيبهاي "شور دادستان كل ك
اجتماعي اينترنتي از شبكه هاي ماهواره 

شركتهاي صاحب نام داراي .  مي داند"اي
تخصص باالي بين المللي با دادستاني و 
قوه قضاييه اي همكار هستند كه در سال 
گذشته ميالدي يكي از باالترين آمار اعدام 
. را در جهان به خود اختصاص داده است

ي اين رژيم دايم در حال كار ماشين آدمكش
است و با برپايي چوبه هاي دار، دسته هاي 
متهميني را كه در بيدادگاه هاي خود با 
حداقل امكان دفاع به مرگ محكوم كرده 

  هم اين سيستم تنها در . حلق آويز مي كند
  10بقيه در صفحه 
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مردم فلسطين در 

  ميانه آتش 

 جنگ طلبان
  زينت ميرهاشمي 

تصاوير كودكان، زنـان و مـردم فلـسطين در         
نوار غزه همه رسانه هـاي جمعـي را رنگـين         

مـردم بـي گنـاه فلـسطين زيـر       . كرده اسـت  
بمبارانهاي بي رحمانه دولت اسـرائيل، جـان        
مي بازند و آتـش افـروزان جنـگ در هـر دو       

ي محروم، به دنبال  طرف بر جنازه هاي مردم    
هاشـمي  . تحقق روياهاي پليد خـود هـستند      

 دي خوش بيني    19رفسنجاني روز پنجشنبه    
خود را از عواقب اين جنگ خونين به مـردم           

  .فلسطين وعده داد
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظـام، ايـن        
جنگ كه هـيچ چـشم انـدازي مثبـت بـراي          

» به نفع فلـسطينيان «مردم فلسطين ندارد را     
  .دانست

امنه اي جنگ را بين اسالم و غيـر اسـالم           خ
» مقاومـت « مركـز     وي با تاكيد بـر    . دانست

جنــگ » جمهــوري اســالمي«اسـالم يعنــي  
اســرائيل عليــه حمــاس را جنــگ عليــه     

ــالمي « ــوري اس ــت » جمه ــسته اس در . دان
حقيقت وي و طرفـدارانش بـا هزينـه هـاي           
زيادي كه براي حماس صرف مي كنند، خود        

 لذا تا زماني كـه در       .را طرف جنگ مي دانند    
دو طرف جبهه، چنين جنـگ طلبـاني وجـود          
دارند، جنگ و كشتار را پاياني نيست و صلح         

زيـرا  . براي مردم فلسطين دشوارتر مي شـود      
  .صلح بساط جنگ طلبان را به هم مي ريزد

در واقعيــت، منــافع مــردم فلــسطين در ايــن 
ــدارد ــي . جنــگ جايگــاهي ن نيروهــاي مترق

و همچنين صلح طلبان فلسطين، روشنكفران  
در اسرائيل خواهان برقراري صلح و دستيابي       
مردم فلسطين به زمين و حكومت خودشـان        

طرفهاي درگيـر جنـگ، كمپانيهـاي       . هستند
تسليحاتي و امپرياليستها، خواهـان هـر چـه         
كمرنگ تر كردن فعاليتهاي نيروهـاي صـلح        

گـسترده شـدن    . طلب و نابودي آنها هـستند     
 جنـگ     فعلـي و تـشديد     درگيريها در شرايط  

بزرگترين ضربه را به راه حلهـاي صـح آميـز     
كشتار مردم فلسطين به دست     . وارد مي كند  

ــه    ــرداري رذيالن ــره ب ــرائيل و به ــت اس دول
جمهوري اسالمي از مردم فلسطين محكـوم       

  .است و بايد آتش بس بالفاصله برقرار شود
ــه و     ــلح عادالن ــشبرد ص ــگ و پي ــار جن مه

بـه حقوقـشان بــا   دسـتيابي مـردم فلـسطين    
تقويت صلح طلبان و نيروهاي مترقي در بين        
مردم اسرائيل و در بين مردم فلسطين ميـسر    

 بـه اهـداف    مردم فلسطين روز به روز    . است
شوم رژيم واليت فقيه و افرادي مثل خامنـه         
. اي و احمدي نـژاد بيـشتر آگـاه مـي شـوند            

بحران در روابط بين فلسطين و اسرائيل با به    
ختن دو دولت و دو ملت از جانب        رسميت شنا 

همه ي طرفهاي درگير قابل حل است و هر         
نيرويي كه در اين راه حل اخالل كند جنـگ          

  .طلب است
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   2008سال 

  در آينه رويدادها

  
  9بقيه از صفحه 

  
 نفر را در 42كمتر از يك ماه حدود 

شهرهاي مختلف به دار آويخته 
اهاي رييس قوه بر خالف ادع. است

قضاييه، در سال ميالدي گذشته 
مجازاتهاي غير انساني همچنان 
اجرا شده است و بنابر گزارشات 
منتشر شده تنها در دي ماه دو نفر 

اعدامها . در مشهد سنگسار شده اند
در دسته هاي چند نفري اجرا شده 
است و با رديف كردن چندين نفر 
در يك روز، نوعي قتل دستجمعي 

  .م واليت فقيه اعمال مي كندرا رژي
  

  ايجاد جو رعب و وحشت

دستگيري هاي خودسرانه، 
بازگرداندن بسيج به خيابانها و باز 
گذاشتن دست جريانهاي مذهبي 
براي دخالت در زندگي خصوصي 
مردم از جمله اعمالي است كه رژيم 
در سال گذشته ميالدي مرتكب 

برگزاري مانورهاي . شده است
 نيروهاي رنگارنگ و كشاندن

انتظامي و نظامي به سطح خيابانها 
و برقراري حكومت نظامي اعالم 

 رژيم 2008نشده، در كارنامه سال 
همه اين كارها براي به . ثبت است

وجود آوردن جو رعب و وحشت در 
جامعه و ترساندن مردم از برگزاري 
تجمعهاي اعتراضي صورت مي 

دست درازي نيروهاي . گيرد
دم به بهانه انتظامي به سوي مر

برگزاري مانورهاي واهي و 
دستگيري و زنداني كردن آنها به 

، "بد حجابي"جرمهايي همچون 
 و يا دستگيري پسران "بد لباسي"

جوان به جرم آرايش مو از اعمالي 
است كه نيروهاي سركوبگر رژيم در 
خيابانهاي شهرهاي مختلف كشور 

  .مركب مي شوند
  

دستگيري فعاالن سياسي و 

  ياجتماع

االن سياسي و اجتماعي همچون فع
هميشه مورد اذيت و آزار ماموران 
رنگ و وارنگ رژيم واليت فقيه 

دستگيري و زنداني . قرار مي گيرند
كردن بسياري در سال گذشته 

ميالدي و عدم برخورداري آنها از 
وكيل و بريدن وثيقه هاي سنگين از 

فعاالن . ديگر موارد قابل ذكر است
 طلبان مورد حقوق زنان و برابري

اذيت و آزار واقع شده و بسياري از 
آنها دستگير و به زندان انداخته شده 
اند و همچنين تعداد زيادي تحت 

منصور اسانلو . پيگرد قرار دارند
همچنان در زندان است و ديگر 
همكاران او در سنديكاي شركت 

  . واحد نيز به او در زندان پيوسته اند
م و كارگران نيشكر هفت تپه محك

استوار به ميدان آمدند و حق خواهي 
گزارشات صوتي و تصويري . كردند

آنها در سرتاسر گيتي پخش شد و 
نشان داده شد كه كارگران ايران در 
مبارزه خود براي حقوق انساني شان 
تنها نيستند و انسانهاي شرافتمند 
بسياري هستند كه با آنها در اين راه 

 در بيشتر. همقدم و همراه هستند
شهرهاي كشور، كارگران 
كارخانجات به دليل مشكالت 
گوناگون دست به اعتراض زدند و 
صداي خود را براي حقوق انساني 

گاهي به خيابان . خويش بلند كردند
آمدند و به دليل برگزاري تظاهرات 
مورد ضرب و شتم نيروهاي 
سركوبگر قرار گرفتند اما دست از 
خواسته هاي خود نكشيدند، گاهي 

در داخل محل كار خود دست نيز 
به اعتصاب و تحصن زدند و سعي 
كردند با مذاكره و گفت و گو 
مشكالت صنفي خود را حل و فصل 

دولت امام زماني احمدي نژاد . كنند
 سرشار نفت كه در باالترين دبا درآم

حد خود در تاريخ قرار داشت، موفق 
به حل و فصل همان حداقلها نيز 

آستان نشد و اقتصاد كشور در 
ورشكستگي و در مرحله فروپاشي 

 شمال به دليل نبرنج كارا. قرار دارد
واردات بي رويه، خانه خراب شده 
اند و صنعت فوالد به دليل پايين 
بودن حقوق گمركي و واردات به 
وسيله پايوران رژيم و نزديكان آنها، 
در مرز تعطيلي كامل قرار گرفته 

  .است
  

  جنبش دانشجويي

ميالدي دانشجويان در سال گذشته 
بسيار خوش درخشيدند و با پايداري 
در برابر گماشتگان استبداد همچنان 

هرچند فشار دولت . ميدان دار هستند
 نظامي بر روي آنان بسيار زياد -امنيتي 

است اما حاضر به اندكي عقب نشيني 
نيستند و سعي مي كنند تا اتحاد و اتفاق 
از موجوديت انساني و طبقاتي خويش 

  .فاع كنندد
  

پاك شدن نام نلسون ماندال از 

  ليست تروريستي

سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر 
و همچنين سازمان ملل متحد، اتحاديه 
اروپا و پارلمانهاي كشورهاي گوناگون با 
صدور قطعنامه هاي مختلفي استبداد 
حاكم بر كشور را محكوم و كلكسيون 
محكوميت رژيم واليت فقيه را در 

ريافت قطعنامه هاي گوناگون رنگين تر د
  .كردند

 در 2008ترين اتفاق سال  ما عجيبا
حوزه حقوق بشر در آمريكا روي داد و 

 سال پس از 14دولت اياالت متحده 
سرنگوني رژيم آپارتايد در آفريقاي 
جنوبي، نلسون ماندال را از فهرست افراد 
. و سازمانهاي تروريستي خود خارج كرد

 معروفترين مبارز صلح جو و نلسون ماندال
نماد صلح و آشتي بين المللي در 
. اپوزيسيون جهاني و همپاي گاندي است

او كه خود در سالهاي پاياني عمر بسر 
مي برد، از چنان حيثيت و اعتبار بين 
المللي اي برخوردار است كه هرگز مارك 
و انگ تروريست بودن چه در حال حاضر 

دان رژيم و چه در سالهايي كه در زن
. نژادپرست بسر مي برد به او نمي چسبد

شاهكار دستگاه ديپلماسي آمريكا آن 
 سال پس از سرنگوني 14جايي است كه 

رژيم آپارتايد كه همچون لكه ننگي بر 
دامن بشريت قرن بيستم خودنمايي مي 
كند، رهبر بالمنازع آشتي ملي آفريقاي 
جنوبي را هنوز در ليست تروريستي خود 

چرا اكنون پس از اين . ده بودحفظ كر
همه سال ديپلماسي آمريكا تصميم به 
خروج او از ليست تروريستي گرفته است؟ 
شايد از بازگشت رژيم نژادپرست به 
آفريقاي جنوبي به طور كلي نااميد شده 
است و ادامه وجود نلسون ماندال در 

آيا . ليست را ديگر ضروري نمي داند
ريكا قادر كسي در دستگاه ديپلماسي آم

  به توضيح و يا توجيه اين عمل است؟
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  نگاه به در،كليد درك بحران كنوني

تغيير ارتباط بين بخشهاي توليدي و 
غير توليدي سيستم سرمايه داري 

در سيستم سرمايه داري  .نهفته است
  جهت صاحبان سرمايهكاالهايي كه

 سود به آن نياز دارند، توليد مي كسب
 نياز انسان  رفعفرآيند توليد براي. شود

 مي د سود در راستاي ايجا،نيست بلكه
 ،اگر سودي وجود نداشته باشد. باشد

  توليد نمي شود حتي اگر نيزكااليي
با اين . دن باشمند توليد آن نيازمردم به

تعريف، بخشهاي توليدي سيستم 
 سرمايه داري آن بخشهايي هستند كه

همانطور كه .  مي باشند سودمولد
 فقط د،خوبي توضيح داه ماركس ب

. يجاد كنندكارگران مي توانند ارزش ا
سود زماني حاصل مي عالوه بر اين، 

كاالها و خدمات  ارزش شود كه
 هزينهفروخته شده در بازار بيشتر از 

 آنهانيروي كار و مواد خام براي توليد 
 بخشهاي سيستم برخياما . باشد

سرمايه داري با اينكه به نظر مي رسد 
 در حقيقت ، مي كنندتوليدكه سود 

هاي ديگر سود توليد شده در بخش
اقتصادي را استخراج و يا دوباره توزيع 

بنابراين، شركتهاي خريد و . مي كنند
 قادرند با خريد و فروش مسكنفروش 

 ، كه مي گيرنددستمزديامالك و 
 ،اما طي اين پروسه. سود ايجاد كنند

 توليد نشده  كاال و يا خدماتيهيچ
 زماني ايجاد مي نينسود همچ. است

وصي خانه اي  خصسازندگانشود كه 
به فروش مي مي سازند و آن را 

در اين پروسه چيزي توليد . رسانند
از نقطه .  نياز مردم است موردشده كه

 سازي جزو مسكن ،نظر سرمايه داري
بخشهاي توليدي مي باشد ولي 

 جزو  خريد و فروش مسكنكمپانيهاي
بخشهاي غير توليدي هستند زيرا 
سودي كه آنان به ظاهر ايجاد مي 

  مسكن سازيدر بخش، قبال ندكن
  . ايجاد شده است

 طور گستردهه بخشهاي توليدي كه ب
 سود ايجاد براي سيستم سرمايه داري

شامل كارخانه ها، صنعت ، مي كنند
، نقل و انتقال و ي معدن منابعاستخراج

اما اين بخشهاي . هستندارتباطات 
، اسطه هاتوليدي مي بايست از و

مالك، كمپانيهاي خريد و فروش ا
 از بانكها ،تبليغات و باالتر از همه اينها

و ديگر موسسه هاي مالي جهت 
سرمايه گذاري و پرداخت دستمزد به 
. كاركنان خود، سرمايه قرض كنند

 چرخبخشهاي غير توليدي در واقع 
در مي  گردشسيستم سرمايه داري را به 

 اما آنان هيچ سودي براي كل آورند
ين بخشهاي ا. اقتصاد ايجاد نمي كنند

غير توليدي فقط قسمتي از درآمد توليد 
كسب مي شده در بخشهاي توليدي را 

 بخشهاي وابسته به دولت مانند كنند و
، پليس و نيروي يبخش بهداشتي، آموزش

 بخشهاي  آن، ديگرنظامي الزم و جز
غيرتوليدي براي سيستم سرمايه داري به 

 تاميناين بخشها براي . شمار مي روند
و مهارت نيروي كار و همچنين بهداشت 

براي سيستم سرمايه داري  ،قانونحفظ 
خودي ه  ب نيزاما اينان.  هستندضروري

خود هيچ ارزش اضافي و سودي ايجاد 
  . نمي كنند
 بخشهاي غير ، سال اخير25در طول 

توليدي دست كم در سيستم اقتصادي 
 سرمايه رشد يافتهكشورهاي پيشرفته و 

روپاي غربي و ژاپن داري مانند آمريكا، ا
.  توسعه يافته اند غول آساييصورته ب

به ميزاني كه سرمايه داري به بلوغ خود 
ه به همان ميزان نيز بمي شود، نزديك 

طور فزاينده اي گرايش كمتري به توليد 
 سيستم سرمايه داري . مي كندپيدا

 كوچك شدن بخشهاي پيشرفته همراه با
 شود مي  مجبوري اقتصادبلوغتوليدي و 

رشد كه سود را از بخشهاي توليدي 
 در كشورهايي مانند چين، هند و هيابند

در نتيجه، .  استخراج كندجنوبيآمريكاي 
سرمايه داري رشد اقتصادي در سيستم 
 در مقايسه با كه به رشد كامل رسيده

كاهش پيدا  60 و 50دهه هاي طاليي 
 تكان دهنده 70 ديگر مانند دهه كرده و

رشد اقتصادي در نرخ . و فرار نيست
ه  برشد يافتهكشورهاي سرمايه داري 

 در  است درصد در سال3طور ميانگين 
 حالي كه اين ميزان در دوره هاي زماني

 6 تا 5 ساالنه ،1948  از سالهايبعد
 اين است كه كاهشعلت اين . درصد بود

 سرمايه گذاران بيشتر به بخشهاي توجه
 سود بخشيظاهر به غير توليدي كه 

و بدتر از . ، معطوف گشتدارند ييشترب
همه اينها، اهرمهاي پولي همراه با 
كاهش سودمندي در بخشهاي توليدي 
تالش كردند با كم كردن نرخ بهره و 

رشد اقتصادي را باال نرخ  ،چاپ پول
 و اين كرد رشد ميزان نقدينگي. ببرند

طور ظاهري نشان مي داد كه ه مساله ب
ايه براي به ميزان زيادي پول و سرم

  .سرمايه گذاري مجدد فراهم است
مجددا همانطور كه ماركس توضيح داده 

  اين سرمايه صوري و ساختگي بود،است
زيرا بر پايه سود حاصل شده در 

بخشهاي توليدي سيستم سرمايه 
 اين سرمايه ها .داري بنا نشده بود

 معامالتفقط نتيجه چاپ پول و يا 
 ،رضهانجام شده در رابطه با اوراق ق

  و اعتباري و ديگر اسناد ماليوام
 سال 15 بر اين، در طول افزوده. بودند
 اسناد مالي عجيب و غريب و در ،اخير

عين حال جذاب جهت سرمايه گذاري 
مسكن و حتي  و خريد سهام، امالك،

سرمايه گذاري در بخشهاي واقعي 
  . وجود آمدنده توليد، ب

بدين ترتيب اين سرمايه ساختگي و 
ه صورت نجومي افزايش  بموهوم
 ناخالص كه ارزش در حالي. يافت

 مجموع كاالها و خدمات توليد شده
  تريليون53جهان در سال گذشته 

  تريليون40، وام بانكها به بود دالر
  تريليون50، بازار سهام جهان به دالر
 و ، اوراق بهادار، بازار اوراق قرضهدالر

 و  دالر تريليون70به اقساط مدت دار 
 ارزش ،نجومي تر از همه اينها

 يعني آنبازارهاي مشتق از 
قراردادهاي خريد و فروش سهام و 

 و  دالرتريليون 500بود كه به اقساط 
  . رسيديا ده برابر توليد ناخالص جهان 

به طور مشخص، سرمايه داري جهاني 
اين مساله نمي . غير واقعي شد

اولين اثرات در . توانست دوام پيدا كند
زار مسكن ديده شد كه يكي از با

 هاي سرمايه هبزرگترين زير مجموع
وامهاي ارزان و بارش . كاذب بود

 سال پيش امكان وارد 15نقدينگي از 
شدن به بازار مسكن را حتي براي 

بازار . مالكان عادي نيز مهيا ساخت
باال . مسكن همه جا به پرواز در آمد

رفتن قيمت، قسطهاي بزرگتر و حتي 
.  باالتري را به وجود آوردقيمتهاي

كاميابي ظاهري باعث شد كه 
صاحبان مسكن به خاطر افزايش 
ارزش ملك خود از بانكها پول قرض 
كنند و پولهاي قرض شده را استفاده 

بانكها . كنند، گويي فردايي وجود ندارد
و موسسه هاي مالي نيز نه تنها 
قسطهاي بيشتري براي مردمي كه 

 نبودند، فراهم قادر به بازپرداخت آن
كردند بلكه، همچنين آن قسطها را به 
عنوان اوراق بهادار به بانكهاي ديگر و 
سرمايه گذاران حريص با بهره و 

سپس در . قيمت باالتري فروختند
 افزايش سريع قيمت 2005ميانه سال 

خانه ها در آمريكا متوقف شد و حتي 
بهاي مسكن . رو به كاهش گذاشت
ديگر مردم حتي آنچنان باال رفت كه 

با وجود وامهاي آسان و ارزان قادر به 
به بيان ديگر، بخش . خريد آن نبودند

توليدي اقتصاد به ميزان كافي افزايش 
دقيقا مانند سال . دستمزد توليد نكرد

 كه حباب بازار سهام منفجر شد 2000
 را به 2001و بحران اقتصادي سال 

وجود آورد، نوبت چرخش حباب بازار 
  . يز فرا رسيدمسكن ن

  
  "ادامه دارد"
  

  

آغاز پايان راه هاي ميان 

 بر براي دور زدن تحريمها
  

  منصور امان
زمان كوتاهي پيش از جابه جايي رسمي 
قُدرت در واشنگتن، آمريكا در حال ايجاد 
بسترهاي الزم براي سياست آتي خود در 
برابر يكي از چالشهاي مهم سياست 

م جمهوري خارجي اين كشور، بحران رژي
توُقف فُروش بنزين به . اسالمي است

جمهوري اسالمي از سوي يك شركت 
هندي و نيز كنار كشيدن شركت 

از معامله غير رسمي . پي. آمريكايي اچ
با شُركاي ايراني خود، نشانه هاي تحرُك 

  . در اين راستا را ارايه كرده اند
اگر چه جانشين آقاي جرج بوش روشن 

ولت آينده اياالت ساخته كه رويكرد د
متحده به اين مساله در چارچوب 
استراتژي همتاي قبلي اش جريان خواهد 
يافت، همزمان وي پنهان نكرده است 
كه در چگونگي به دست گرفتن مووثر 

، برداشت "چماق و هويج"سياست 
  .  چيني دارد–متفاوتي از دولت بوش 

آقاي اوباما از جمله، جلب همراهي 
ا را يك شرط الزم براي متحدان آمريك

موفقيت آميز بودن اين سياست دو سويه 
اين از جمله بدان . ارزيابي كرده است

معناست كه آمريكا بايد متعهد گردد 
مكانيزم فشار اقتصادي به رژيم مالها، 
موجب برهم خوردن تعادل در رقابت 

اين .  اقتصادي بازيگران نشود-تجاري 
ي اُروپايي امر به ويژه از سوي شُركا

آمريكا، يك شرط پايه اي و همزمان 
مانع جدي براي پيوستن همه جانبه آنها 
به تحريمهاي بين المللي عليه جمهوري 

  . اسالمي به شُمار مي رود
اكنون به نظر مي رسد آمريكا حركت در 
اين راستا را با جارو زدن آستانه ي خانه 

شركت . ي خود شُروع كرده باشد
. ال. آي. و كمپاني آر. پي. آمريكايي اچ

كه سهامداران عمده آن را مووسسات 
مالي و شركتهاي نفتي آمريكايي تشكيل 
مي دهند، مي توانند جزو صدر نشينان 
يك ليست بلند باال از كُمپانيها و 
مووسسات آمريكايي باشند كه مشمول 

  . سياست مزبور مي شوند
به موازت اين اقدام، اياالت متحده از 

مشروط گرداندن تصويب قرارداد طريق 
فُروش تكنولوژي هسته اي خود با 
امارات متحده عربي به دست برداشتن 
اين كشور از ايفاي نقش به عنوان پل 
قاچاق مبادالت تجاري و اقتصادي با 
رژيم مالها، آغاز پايان راه هاي ميان بر 
براي دور زدن تحريمها را به متحدان 

ي اسالمي يادآور خود و همچنين جمهور
  . شُده است
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 مالت و قبـرس واحـد       - هي ژانو اول
 و تعـــداد رفتنـــدي را پذورويـــ يپـــول

 به پانزده   وروي عضو منطقه    يكشورها
  . ديكشور رس

ــ ژانودوم ــا- هي ــراي به ــت ب  ي نف
 دالر كـصد ي ي بار از بـشكه ا  نينخست

  . فراتر رفت
ـ  ژانو چهارم ـ  -هي  ي داكـا بـرا    ي رال
ــست ــبب تهد نينخ ــه س ــار ب ــ ب  داتي

  .  لغو شديستيترور
 جرج بوش، - هي ششم ژانو  تا نهم

 ني نخـست  ي بـرا  كاي جمهور آمر  سيير
 يني فلسط ينهاي و سرزم  لييبار از اسرا  

  .  كردداريد
ــب ــ ژانوستميـ  لييـــخاي م-هيـ

 دور به عنـوان     ني در دوم  يليساآكاشو
ـ  جمهور گرجستان سـوگند      استير  ادي

  . كرد
 كاسـتاس   - هي و سوم ژانو   ستيب

 ي بـرا  وناني ري نخست وز  س،يكارامانل
 بار در پنجاه سال گذشـته از         نينخست

  .  كرددني دهيترك
ـ  و سـوم ژانو    ستيب  بانـك   - هي

 ژنرال فرانـسه اعتـراف كـرد        تهيسوس
 بانـــك در نيـــ از كاركنـــان ايكـــي

 وروي ارديلي پنج م  بايمعامالت سهام تقر  
 بانك ضرر   نيبه ا )  دالر ارديليهفت م (

  .زده است
صدها هزار  - هي و سوم ژانو   ستيب

 در حصار يگذار بمب ي در پينيفلسط
 از نـوار غـزه بـه داخـل مـصر            ،يمرز

 را كـه بـه      ييهجوم آوردند تا كاالهـا    
 به آنهـا اجـازه    لييسبب محاصره اسرا  

  .  كننديداري شد را خريورود داده نم
 صد كي دست كم – هي فورهفدهم

 طالبان كـشته    لهينفر در قندهار به وس    
 حملــه در ني تــرني خــوننيــا. شــدند

وط گروه طالبان   افغانستان از زمان سق   
  . بود

ـ  فور هفدهم  كـوزوو اسـتقالل   - هي
  . خود را از صربستان اعالم كرد

 مخالفـان دولـت     - هي فور هجدهم
ــان  ــات پارلم ــستان در انتخاب ــه يپاك  ب

حـزب   . افتنـد ي دسـت   ي قاطع يروزيپ
 حـزب  ني، بزرگتـر "مـردم پاكـستان  "
 كـــشور نيـــ در پارلمـــان اياســـيس

  .  شوديمحسوب م
ــب ــ فوركــمي و ستي ــترك -هي  هي

 ري اخ ي تهاجم خود در سالها    نيبزرگتر
 در  "كارگران كردستان " حزب   هيرا عل 

  . خاك عراق انجام داد
ـ  و چهارم فور   ستيب  رائـول   - هي

 ني جمهور كوبا و جانش    سييكاسترو، ر 
  .  خود شدماري كاسترو برادر بدليف

 مــدودف، يتــري دم- مــارسســوم
 ن،ي پـوت  ريـ مي اعالم شده والد   نيجانش

ــات  ــتيردر انتخاب ــوراس ــه ي جمه  ب

 نخـست   ن،يپـوت . افتي دست   يروزيپ
ـ  شـد و اخت    هي روس ريوز  يـي  اجرا اراتي
  . را كماكان حفظ كردياديز

ـ  در تبع  يهـا ي تبت - مارس دهم  در  دي
 هيــ علاميــ ســالگرد قنيچهــل و نهمــ
ــراض ن،يحكومــت چــ  تظــاهرات اعت

  . برگزار كردنديزيآم
 بـا   اني اصـولگرا  - مارس چهاردهم

لط خـود را بـر       در انتخابات، تس   يبرتر
  .  كردندمي تحكرانيمجلس ا

 آنگـال مركــل،  - مـارس هجـدهم 
 لييصدر اعظم آلمان در پارلمان اسـرا      

  .  كرديسخنران
 نـگ ي مـا    - و دوم مـارس    ستيب

ـ      كـه   واني تـا  ي گـرا  يجئو از حزب مل
ــدار چــ  ــات  نيطرف ــت، در انتخاب  اس

  .  شدروزي پواني تاي جمهوراستير
 بوتـان   - و چهارم مـارس    ستيب

 خـود را  كينتخابات دموكرات ا نينخست
  . برگزار كرد

 شـهروندان  -  و نهم مارس ستيب
 ي جمهور استي در انتخابات ر   مبابوهيز

  .  شركت كردنديو پارلمان
 ي و جمهـور   كـا ي آمر - لي آور سوم

 اســتقرار ي را بــرايچــك توافقنامــه ا
ــا ــوري رادارستگاهي  ي در خــاك جمه

 ي رادار ستگاهي ا نيا. چك امضا كردند  
 ي ســپر دفــاع موشــككيــ از يبخــش

ــ ــسوب م ــوديمح ــضا.  ش ــ ايام  ني
 ي عمـوم  يتوافقنامه موجب اعتراضها  

  .  چك شديدر جمهور
 شورشها  -لي تا دوازدهم آور   سوم
ـ  عل يتييدر ها  ـ  هي  يي مـواد غـذا    ي گران

  .  كشور شدنيموجب سقوط دولت ا
 سيـي  جرج بـوش، ر    - لي آور پنجم

ــور آمر ــايجمه ــمي و والدك ــوتري  ني پ
 يه تـصد   كـه دور   ي و ي روسـ  يهمتا

 ي بود، در شـهر سـوچ      انياش رو به پا   
ـ  د گريكـد ي با   هيروس  ي خـداحافظ  داري

  . برگزار كردند
 گـسترده   يهـا ي ناآرام -لي آور هفتم

ـ  در زمان حمل مـشعل المپ      يا  در كي
 ني در اعتراض به حكومـت چـ       سيپار
  .  داديرو

 دست كـم دوازده     -لي آور دوازدهم
ــوع   ــر وق ــر اث ــر ب ــنف ــار در كي  انفج

  .  كشته شدندرازي در شهر شيمسجد
 سيي ر نتائو،ي هو ج  -لي آور دوازدهم
 معـاون   و،ي سـ  نسنتي با و  نيجمهور چ 

ـ ا.  كـرد  داري د واني جمهور تا  سيير  ني
ـ  سـطح د   نيمالقات بـاالتر   ـ  داري  ني ب

 از زمـان جـدا      واني و تا  ني چ يمقامها
 بــه 1949 در سـال  گريكــديشـدن از  

  .  روديشمار م
 دولـت  لي با تـشك   -لي آور زدهميس

ـ  موافقت شد و به ا     ايدر كن  يائتالف  ني
 مربوط بـه    ي چند ماه خشونتها   بيترت

 هـزار   كيحدود  . افتي انيانتخابات پا 

ـ و پانصد نفر در ا      خـشونتها كـشته     ني
  . شدند

ــاردهم ــ آورچهـ ــ-ليـ  ويلوي سـ
 ايتالي ا ي در انتخابات سراسر   يبرلوسكن

  .  شدروزيپ
ـ  - لي آور چهاردهم  ش،ي اتـر  سي پل

را بـه   را كه دختر خـود     تزليجوزف فر 
 ي زنــداننيرزميــ ســال در ز24مــدت 

  . كردريكرده بود، دستگ
 بانــك - ليــ آوركــمي و ستيــب

 رو به   ي در بحبوحه بحران مال    سيانگل
ـ  د،يتشد  بـه   ي بـسته نجـات مـال      كي

  .  پوند اعالم كردارديلي م50ارزش 
 در - ليــ و ســوم آورستيــب

 از النكاي در ســرهــايري درگنيدتريشــد
ـ ، دست كـم     2006تابستان سال     كي

 و چهـل و سـه       يلي تـام  يصد شورشـ  
  .  كشته شدندي دولتينظام
 گروه  كي،  "الشباب" رهبر   -  مه اول

 شود بـا    ي كه گفته م   ي سومال يشورش
گروه القاعده مرتبط است در حمـالت       

  .  كشته شدكاي آمرييهوا
 ي توفـان موسـم    - و سوم مـه    دوم
 صد و چهل هزار كـشته       كي سينارگ

  . ت بر جا گذاشانماريو مفقود در م
ـ  مدو يتـر ي دم -  مه هفتم  بـه   فيدي

 ادي سوگند هي جمهور روس سييعنوان ر 
  . كرد

 دي شـد ي لرزه ا ني زم -  مه دوازدهم
 1979 اتفاق افتاد كه از سـال        نيدر چ 

ــ ــوديب ــابقه ب ــا.  س ــني ــرزه ني زم  ل
 هـشتاد و هفـت هـزار و         ،يشترير7,9

 بـر   چوانيششصد كشته در استان سـ     
  . جا گذاشت

ته بمب  رشكي وقوع - مه زدهميس
 هند، شـصت و سـه       پوري در جا  يگذار

 ي در پ  ي زخم ستي از دو  شيكشته و ب  
  . داشت

 جـرج   -  تا هجدهم مه   چهاردهم
ــوش، ر ــيب ــور آمرسي ــاي جمه ــه ك  ب

 لي ســالگرد تــشكنيمناسـبت شــصتم 
  .  كرددني كشور دني از اليياسرا

 و ليي اســرا-  مــهكــمي و ستيــب
 هـشت سـاله،     ي بعد از وقفـه ا     هيسور

  .  از سر گرفتندمذاكرات صلح را
ـ  -  مـه  كمي و   ستيب  فوتبـال   مي ت

 جـام   نالي در مسابقه ف   تديونايمنچستر  
ــان باشــگاه هــا ــا، تــيقهرمان  مي اروپ

 را در شهر مسكو     يهموطن خود چلس  
  . شكست داد

ـ  ژنرال م  -  و پنجم مه   ستيب  شلي
 جمهور لبنان   سيي به عنوان ر   مانيسل

  . انتخاب شد
ــب ــه ستي ــشتم م ــام -  و ه  نظ

  .  شددهينپال برچ در يپادشاه
 ي دادگاه قانون اساسـ    - ژوئن پنجم

 ي روسـر  دني پوشـ  تي از ممنوع  هيترك
 و حكم پارلمان    تيدر دانشگاه ها حما   

 حجـاب   تي كشور در مورد لغو ممنوع     نيا
  . را باطل كرد

ـ  در   رلندي ا -  ژوئن دوازدهم  همـه   كي
ـ  به معاهده ل   يپرس ـ  اتحاد سبوني  اروپـا   هي

ــيرا ــصوي منف ــانع از ت ــا بي داد و م  ني
  .  شدمانيپ

ـ    -  ژوئن دوازدهم  الملـل در    ني جامعـه ب
ـ لي م 21 وعده پرداخت    سيكنفرانس پار   اردي

ــلي م400و  ــراونيـ ــازي دالر را بـ  ي بازسـ
  . افغانستان داد

 بعـد از    ني و چـ   واني تـا  -  ژوئن دوازدهم
 خـود را از     ي دوازده ساله، گفتگوها   يوقفه ا 

  . سر گرفتند
ــم ــندوازده ــرا- ژوئ ــروه ليي اس  و گ

 مـصر،   ي گر يانجي با م  "حماس" ينيفلسط
 توافق  ي رسم ري و غ  داريدرباره آتش بس ناپا   

   .كردند
 ي هـزار زنـدان  كي حدود   - ژوئن پانزدهم

 ي طالبان، از زندان   انيپس از حمله شبه نظام    
  .ختنديدر افغانستان گر

ـ  - ژوئن ستميب  از هشتـصد مـسافر      شي ب
ـ يلي بر اثر توفان در ف     ي كشت كي  كـشته   نيپ

  . شدند
 رابـرت موگابـه     -  هفتم ژوئن   و ستيب

 در دور دوم يبــي رقچيبــدون داشــتن هــ  
ـ  پمبـابوه ي زي جمهـور  استيانتخابات ر   روزي

  . شد
ـ  - و نهم ژوئن   ستيب ـ  مي ت  فوتبـال   ي مل

ـ  بـا شكـست      اياسپان  بـر صـفر آلمـان،       كي
  .  اروپا شديقهرمان جام ملتها

ــ ژوئاول ــسه ر-هي ــتي فران  ي دوره ااس
  .  گرفتليو تحي اروپا را از اسلوونهياتحاد
 نيشي بتانكور، نامزد پ   دينگري ا -هي ژوئ دوم

ـ  كلمب ي جمهـور  اسـت يانتخابات ر   6 كـه    اي
 بـود،   ري فارك اسـ   يكهايسال در درست چر   

  . آزاد شد
 شصت نفـر بـر اثـر انفجـار          -هي ژوئ هفتم

  . بمب در سفارت هند در كابل كشته شدند
 ي نفـت از بـشكه ا     متي ق -هي ژوئ ازدهمي

  .  دالر فراتر رفت147
 دادستان كـل دادگـاه      - هي ژوئ چهاردهم

ـ  ني ب يفريك  خواسـتار صـدور حكـم       ي الملل
 جمهـور سـودان بـه       سيي ر ي برا يريدستگ

 در منطقــه ي جنگــاتيــســبب ارتكــاب جنا
  . دارفور شد

ـ  ژوئ كمي و   ستيب  رابـرت موگابـه،     -هي
ــير ــور زسيـ ــابوهي جمهـ ــان مبـ  و مورگـ

ـ  رهبر حزب مخالف دولت ا     ،يرايتسوانگ  ني
 سال گذشته   10 بار در    ني نخست يكشور برا 

  .  كردندداري دگريكديبا 
ـ  ژوئ كمي و   ستيب  چ،ي رادوان كـاراج -هي

 ري در بلگـراد دسـتگ     ي جنگـ  تيمتهم به جنا  
  . شد

ـ     -هي و دوم ژوئ   ستيب  ي دولت هند در پ
ـ  متحـدان چـپ گـرا از حما        يخوددار  از  تي

 كـا، ي با آمر  يخود به سبب توافقنامه هسته ا     
  .  اعتماد گرفتي راگريبار د

ـ  ا -هي و سوم ژوئ   ستيب  گـر ي بـار د   راني
ـ    يدرخواست برا   ي سـاز  ي متوقف كردن غن

  .  را رد كردومياوران
  13بقيه در صفحه 
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  12بقيه از صفحه 
ـ  و چهارم ژوئ   ستيب  پـس از    -هي

 وام  ميآن كه فاش شد دو شركت عظ      
ــده در آمر ــايدهن ــال ك ــا بحــران م  ي ب

 مواجه شده اند، شاخص سهام     يديشد
  . كشور سقوط كردنيبازار بورس ا

 يكـ ي در   -هي و چهارم ژوئ   ستيب
 بـه   كـا ي مـورد حمـالت آمر     نياز چند 

 در حملـه    خاك پاكـستان، شـش تـن      
 لهي قب يكشور به منطقه ا    ني ا يموشك

  . در پاكستان كشته شدنديا
 ستي در ب  - هي و ششم ژوئ   ستيب

 كــه در شــهر يو هفــت بمــب گــذار
 داد، پنجاه   ي احمد آباد هند رو    يتجار

  . و شش نفر كشته شدند
ـ  و هفتم ژوئ   ستيب  كـارلوس   - هي

 قهرمـان مـسابقات     ،ييايساستره اسپان 
  .  شد" فرانستور دو" يدوچرخه سوار

 اولمرت، نخست   هودي ا - هي ام ژوئ  يس
 كـه  ي در بحبوحه اتهامات   ليي اسرا ريوز

 مطـرح شـد،     ي و يدر مورد فساد مـال    
  .  كندياعالم كرد استعفا م

 ي دادگاه قانون اساس-هي ام ژوئ يس
عدالت " حزب   تي فعال تي ممنوع هيترك

 كـردن  ي را به سبب اسـالم  "و توسعه 
  .  كشور رد كردنيا

ــتم،  گرجــستان -هــشتم اوت هف
 ي جمهور هي عل يدست به تهاجم نظام   

ـ  مورد حما  ي جنوب ياياوست  مـسكو   تي
ــ. زد ــ عملهيروس ــاماتي ــي نظ  ي تالف
 سربازانش را ماه    ني اجرا و آخر   انهيجو

 ،يمناقشه بـه ابخـاز    . اكتبر خارج كرد  
ـ  مـورد حما   ي جمهور گريد  مـسكو   تي
 اسـتقالل   هيروسـ . افـت ي گسترش   زين
 و شـشم    ستيب در   را ي دو جمهور  نيا

  . شناختتياوت به رسم
 ده سـرباز    - و نوزدهم اوت   هجده
ـ  نزد يي در نبردها  يفرانسو  كابـل   كي

ـ ا. كشته شدند   ني حملـه مرگبـارتر    ني
 مـستقر در    ي خـارج  يروهايحمله به ن  

در مـاه  .  روديافغانستان بـه شـمار مـ    
 هزار  8 تا   7دسامبر واشنگتن قول داد     

 نبـرد بـا طالبـان      ي بـرا  يسرباز اضـاف  
ـ  در عمل  هييـ هفـتم ژو  . م كنـد  اعزا  اتي
 سـفارت هنـد در كابـل        هي عل يجارانف

سـال  . شصت نفر كـشته شـده بودنـد       
 گونــه نيــ اشي شــاهد افــزا 2008

  .حمالت در افغانستان است
  و چهـارم اوت    ستي تا ب  هشتم

 پكن بـر سـر مـساله        كي المپ هاي باز –
ـ  به و  نينقض حقوق بشر در چ      در  ژهي

ـ     ـ  نيتبت، در صحنه ب  مجادلـه   ي الملل
  . شدزيبرانگ

 مشرف كه بـا     زي پرو - اوت هجدهم
 روبرو اسـت، از سـمت       ضاحيخطر است 

 جمهور پاكـستان  سييخود به عنوان ر 
  .استعفا كرد
 وعـده  ي كـره شـمال    - اوت هجدهم
 هـسته   ساتي تاس دني برچ يخود را برا  

  . كشور پس گرفتني ايا

 ني صدها تن در چند    - اوت نوزدهم
ـ  به و  بيي كارا ياي در هيكشور حاش   ژهي

 و كنينـــي دومي جمهـــوركـــا،يياماج
 كـشته   ي براثر توفـان حـاره ا      يتييها

  .شدند
ــوزدهم ــو- اوتن ــا، ي ل  امواناواس

 ي بر اثر سكته قلب    اي جمهور زامب  سيير
  .  فوت كردسي در پاريمارستانيدر ب

 صد و پنجاه و چهار      كي - اوت ستميب
 يمــاي هواپكيــنفــر بــر اثــر ســقوط 

ـ  در فرودگاه مادر   يمسافربر  كـشته   دي
  . دشدن

 بمب گـذاران    - اوت كمي و   ستيب
دست كـم هفتـاد و هـشت نفـر را در            

  .  پاكستان كشتنديشمال غرب
ــب ــاي آمر- و دوم اوتستيـ  و كـ

 را در مـورد     يدولت عراق توافقنامـه ا    
  .  امضا كردندييكاي آمريروهايخروج ن

ــب ــشم اوتستي ــ- و ش  هي روس
ـ اعالم    جانبـه اسـتقالل منـاطق       كي
ــدا ــت ييج ــب اوس ــوبياي طل   وي جن
 تي را از گرجـستان بـه رسـم        يآبخاز

  . شناخت
 شش نفر در    - و ششم اوت   ستيب

ــدوها و مــسيهــايريدرگ  در انيحي هن
.  هند كشته شـدند    ساي اور ي شرق التيا

 ساهايـ  شدن كل  دهي به آتش كش   يدر پ 
 مقررات منع رفت و آمد      الت،ي ا نيدر ا 

  . اعالم شد
ــشم ــپتامبرش ــ - س ــف عل  ي آص

ت  بوتو، نخـس   ري نظ ي همسر ب  ،يزردار
 پاكستان، به عنوان نخـست      دي فق ريوز
  .  كشور انتخاب شدني اريوز

ــشم ــپتامبرش ــام- س ــروه ت  ني گ
 گرفـت بـا     مي تصم يكنندگان هسته ا  

 بـا  ي هسته ايتجارت سوخت و فناور 
ــه   ــد و ب ــت كن ــد موافق ــال 34هن  س

  .  داداني موضوع پاني اتيممنوع
 يهـا ي باز - تا هفـدهم سـپتامبر     ششم
  .  پكن برگزار شدكيپارالمپ
 ري ساماك، نخست وز - سپتامبر نهم

  .  مجبور به استعفا شدلنديتا
 سـانحه قطـار     -  سپتامبر دوازدهم

 و پنج كـشته و      ستيدر لس انجلس ب   
 بـر جـا     ي و پـنج زخمـ     ي و سـ   كصدي

  . گذاشت
 انفجارهـا در    - سـپتامبر  زدهميس

 و چهـار كـشته و       ستي نو ب  يبازار دهل 
  .  داشتي زخمكصدي

 سـقوط    بر اثر  - سپتامبر چهاردهم
 متعلق به شركت ائروفلـوت      يمايهواپ

 اورال، هـشتاد و هـشت       يدر كوه هـا   
  . نفر كشته شدند

ـ  جنگجو - سـپتامبر  چهاردهم  اني
ـ  موجب كاهش تول   هيجرين  نفـت در    دي
  .  كشور شدندنيا

 رابرت موگابـه،    - سپتامبر پانزدهم
 ي توافقنامـه ا   مبـابوه ي جمهور ز  سيير

ـ  با حزب مخـالف دولـت ا       يخيتار  ني
  .  قدرت امضا كردمي باره تقسكشور در

 هي بانك سـرما   -  سپتامبر پانزدهم
 كـــاي آمر" بـــرادرزمنيلـــ" يگـــذار

  . ورشكست شد

ـ ي تز -  سپتامبر هفدهم ـ  ل يپ  ،يوني
 ي رهبـر  ل،يي امـور خارجـه اسـرا      ريوز

ــزب كاد ــايح ــودي را از ام ــرت ه  اولم
  .  گرفتليتحو

 دست كم هفده    -  سپتامبر هفدهم
 منيدر   كاينفر در حمله به سفارت آمر     

  . كشته شدند
ــوزدهم ــا بن ــ ت ــشم ستي  و ش
 رخــشكي در شني در چـ - سـپتامبر 

ـ  پ ني مالمـ  ييايميكودكان، ماده ش    داي
پنجاه و سه هزار كـودك بـر اثـر          . شد
 دهي د بي آس ييماي ماده ش  ني با ا  هيتغذ

  .  جان سپردندزيو سه كودك ن
 ،ي تــابو امبكــ-  ســپتامبرستميــب
ــير ــور آفرسي ــاي جمه ــوبيق  از ي جن

  . سمت خود استعفا كرد
 حملـه بـه هتـل       - سپتامبر ستميب

 در اسالم آباد پاكستان پنجـاه       وتيمار
 ي و شصت زخم  ستيو سه كشته و دو    

  . بر جا گذاشت
 هـود ي ا -  سـپتامبر  كمي و   ستيب

 اسـتعفا   ليي اسرا رياولمرت، نخست وز  
  . كرد

ـ  -  و سـوم سـپتامبر     ستيب  كي
 گلوله، نـه    كيدانشجو در فنالند با شل    

ــانــشجو، د ــم و بعــد خــود را كي  معل
  . كشت

 تـارو   -  و چهارم سپتامبر   ستيب
ـ  امور خارجـه پ    ريآسو، وز   ژاپـن،   نيشي

  .  كشور شدني ارينخست وز
 دزدان  -  و پنجم سـپتامبر    ستيب

ـ ي اوكرا ي كشت كي ي سومال ييايدر  ين
 را ي نظــامزاتيــحامــل تانــك و تجه

  . ربودند
ــب ــپتامبر ستي ــشتم س  -  و ه

ـ يفضانورد چ   ييمـا ي راه پ  ني نخـست  ين
  .  كشور را انجام دادني اييفضا
 وحــشت زده -  ام ســپتامبريســ

شدن مـردم موجـب شـد دسـت كـم           
ـ  و چهار نفـر در       ستي و ب  ستيدو  كي

معبد هندوها در راجستان بر اثر ازدحام 
  .  كشته شوندتيجمع

 طرح نجات كي كاي آمر- اكتبر سوم
ــ ــه ارزش يمل ــلي م700 ب  دالر را اردي
  .  كردبيو نجات صنعت تصيبرا

 در حملـه بـه حـزب        -  اكتبـر  سوم
 چهل  ه،ي در ترك  "كارگران كردستان "

 كـشته  يو دو نفر از جمله هفده نظـام     
  . شدند

ــتم ــرهف ــ-  اكتب ــدي تاسي پل ــا لن  ب
   شد ريمخالفان دولت درگ

 بـسته   كيـ  سي انگل -  اكتبر هشتم
  .  بانكها اعالم كردي براينجات مال

 گوسـتاو دو    ي ژان مـار   -  اكتبر نهم
ـ  ادب زهي برنده جـا   ،ي فرانسو ويكلز  اتي

  . نوبل شد
 سيــي ر،يساريــ آهت–  اكتبــردهــم

 زهي فنالنـد برنـده جـا      نيشيـ جمهور پ 
  صلح نوبل شد 

 توافقنامه  كاي هند و آمر   -  اكتبر دهم
 ي نظامري غي را در مورد همكار   يمهم

  .  امضا كردنديهسته ا

 رهبــر در،يــ هاورگيــ -  اكتبــرازدهميــ
ـ  در   شي اتـر  يراستگرا نحه خـودرو   سـا كي

  . كشته شد
ــب  اني شورشــ-  و شــشم اكتبــرستي

 ي را در جمهـور    ي گسترده ا  اتي عمل يتوتس
چنـد هفتـه    .  كنگو آغاز كردنـد    كيدموكرات

 موجب شـد ده هـا هـزار         دي شد يهايريدرگ
  .  خود فرار كنندي از خانه هاي نظامريغ
ـ    -  و هشتم اكتبـر    ستيب  ني صـندوق ب

 يان اروپـا و بانـك جهـ       هي پول، اتحاد  يالملل
ـ لي م 25 بـه ارزش     ي وام اضطرار  كي  و  اردي
 اقتـصاد بـه   تي تقوي دالر برا  ونيلي م كصدي

  .  كردندشنهاديمجارستان پ
 لرزه پاكستان   ني زم - و نهم اكتبر   ستيب

 و پـنج كـشته و       ستي و ب  ستيدست كم دو  
  .  بر جا گذاشتيصدها زخم

 باراك اوباما در انتخابات     -  نوامبر چهارم
  .  شدروزي پكاي جمهور آمراستير

 نود و هفت دانـش آمـوز و     -  نوامبر هفتم
 در پـورت او     ي مدرسـه ا   زشيمعلم بر اثر ر   

  .  كشته شدنديتيي هاتختيپرنس، پا
 حـزب مخـالف دولـت       -  نـوامبر  هشتم

  .  دولت انتخاب شدلي تشكي براوزلندين
 ي بسته نجـات مـال     كي ني چ - نوامبر   دهم

  .  دالر را اعالم كردارديلي م570به ارزش 
 ي رهبـران كـشورها    -  نـوامبر  انزدهمپ

 در واشنگتن قول دادند     ي در نشست  20گروه  
 و در   مي جهـان را بهتـر تنظـ       ي مال يبازارها

 جهـان   يجهت متوقف كردن ركود اقتـصاد     
  . اقدام كنند
 ي سـومال  يياي دزدان در  -  نوامبر پانزدهم

 را با محمولـه     ي عربستان مي نفتكش عظ  كي
  . بودند دالر رونيلي مكصدينفت به ارزش 

ــب ــوامبرستمي ــتي ق-  ن ــرام ــت ب  ي نف
 تر  نيي بار در سه سال گذشته به پا       نينخست

  . دي دالر رس50 ياز بشكه ا
 هي پارلمـان روسـ    -  نوامبر كمي و   ستيب

  .  دادي راي جمهوراستي دوره رديبه تمد
 مخالفـان دولـت،     - و پـنجم نـوامبر       ستيب

ــانكوك را ي المللــني فرودگــاه بــتيــفعال  ب
  . مختل كردند

ــب ــوامبرستي ــنجم ن ــاكنان -  و پ  س
 خود از دانمارك    شتريگروئنلند به استقالل ب   

  .  دادنديرا
 اروپا با   هي اتحاد -  و ششم نوامبر   ستيب

ـ لي م200 بـه ارزش  يبسته اقتصاد   دالر اردي
  .موافقت كرد

ـ  و شـشم تـا ب      ستيب  و نهـم    ستي
ـ  رشته حمالت ترور   كي - نوامبر  در  يستي

ـ  هند حدود    يشهر بمبئ  هـشتاد   صـد و     كي
  . كشته بر جا گذاشت

 پارلمـان عـراق     - نوامبر  و هفتم  ستيب
  .  كردديي را تاكاي با آمريتيتوافقنامه امن

 را  يي طرحها يوپي ات - و هشتم نوامبر     ستيب
 اعـالم   ي خود از سومال   يروهاي خروج ن  يبرا

 به وجـود آمـده اسـت كـه       ي نگران نيا. كرد
شورشها در .  شوددي تشد يشورشها در سومال  

 آغاز شده است    2007 سال   لي از اوا  يلسوما
 كـشته شـده     ي نظـام  ريو تاكنون ده هزار غ    

  . اند
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تا زندان هست ما «

  »همه در بنديم
   زينت ميرهاشمي

در همايش اعتراضي دانشجويان 
 دي، 20دانشگاه شيراز در روز آدينه 

در ميان پالكاردهاي بي شمار مبني 
بر اعتراض به دستگيري و عدم 
آزادي دانشجويان، پالكاردي با شعار 

تا زندان هست ما همه در زندان «
عار اين ش. ديده مي شود» هستيم

نشان دهنده عزم دانشجويان براي 
شكستن دستگاه سركوبي كه مردم 

  .ايران را به زنجير كشيده، است
اين گردهمايي در ادامه حركتهاي 
اعتراضي هفته جاري براي آزادي 
دانشجويان دستگير شده به نامهاي 
محسن زرين كمر، عبدالحليل 
رضايي، لقمان قديري گل تپه و 

 دانشجويان .كاظم رضايي برگزار شد
در همايش اعتراضي خود اعالم 
كردند در صورتي كه دستگيرشدگان 

 دي ماه ازاد نشوند، 21تا روز شنبه 
به تحصن و اعتصاب غذاي نامحدود 

تعداد زيادي از . دست خواهند زد
دانشجويان فعال اين دانشگاه تا 
كنون به محروميت از تحصيل 

  . محكوم شده اند
 با هماوردي دانشجويان شيراز
و نيز  دستگاه ديكتاتوري و سركوب 

شعارهاي عدالت طلبانه و 
آزاديخواهانه آنها، جنبش دانشجويي 
. را در جايگاه ويژه اي قرار داده است

عليرغم پادگاني كردن دانشگاهها و 
فشار مستقيم توسط حراست 
دانشگاه، همبستگي دانشجويان كه 
در شعار باال خود را برجسته مي كند، 

زهاي اميدبخشي براي چشم اندا
جنبش دانشجويي و جنبشهاي 

رژيم . اعتراضي ديگر خواهد داشت
عالوه بر دستگير و ازار و اذيت، 
دانشجويان را از تحصيل محروم مي 

تحصيل حق جوانان است و . كند
محروم كردن جوانان از تحصيل 

  . محكوم است
از خواستهاي برحق دانشجويان 
. دانشگاه شيراز دفاع مي كنيم

تداوم، همبستگي مردم با اين  
جوانان دلير و عدالت خواه، بدون 

بي ثمر  شك ابزارهاي سركوب را 
  . خواهد كرد
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 و ريگسترش سركوب، خ

  بركت جنگ در منطقه

  مي رژي برا
  هي پوجعفر

 از فرصـت جنـگ و       ي اسـالم  ي جمهـور  ميرژ
 در منطقه استفاده كرده و سركوب را     يزيخونر
ـ .  دهـد  يترش مـ  گس  سيـي  ر ،يجـان ي الر يعل

 اول يمجلس آخوندها كه از رجزخوانان روزها  
ـ      لييجنگ اسرا  ـ  غ ي و حماس بود، در حركت  ري
 را از دسـتور     ي كـشاورز  ري وز ضاحيمترقبه است 

 ا رنكــار ياو بهانــه ا . مجلــس خــارج كــرد   
 كه در صحنه منطقه با آن       يطيمجموعه شرا "

ماس  ح يري درگ ،يعني.  اعالم كرد  "ميمواجه ا 
 ميــ رژي بــرايتي از آنچنــان اولــولييبــا اســرا

ـ       بـرخالف   يجـان ي الر يبرخوردار است كـه عل
 نامه مجلس ارتجاع عمل كـرده       نييقانون و آ  

 كننده را در برابر دولـت       ضاحي است ندگانيو نما 
  . كنديبور م

 ي حملـه و تهـاجم بـه نهادهـا    گـر ي جانب د از
 نيري خـانم شـ    ژهيـ طرفدار حقـوق بـشر بـه و       

ـ  از اگري د ي دفاتر آنان رو   يلي و تعط  يعباد  ني
ـ  رژ يفرصت طلب   ،يحـسن قـشقاو   .  اسـت  مي

ـ  وزارت خارجـه رژ    يسخنگو  علـت حملـه     مي
 نيري به دفتر كـار و منـزل شـ   ياوباش حكومت 

 فـرد   نيا":  دهد ي م حي توض نگونهي را ا  يعباد
 هنگام در خـصوص كـشتار غـزه         ري د يموضع

  ".اتخاذ كرد
واه  موضـع دلخـ    رهنگامي اعالم د  گري د اني ب به
 علـت حملـه و      ي عبـاد  نيري شـ  ي از سو  ميرژ

.  اوباش به دفتر و خانه اوست      يتهاجم گله ها  
ـ  اجبـار كـس و       يعني نيا ـ  كـسان بـه ب     اي  اني

 است و گرنه با رهـا       مي كه دلخواه رژ   يينظرها
 و ي زنـدگ  ،ي اوبـاش حكـومت    يكردن گله هـا   

  .داختجان آنان را به خطر خواهند ان
 يواحـدها  سركوبگر و    يروهاي ن گري د ي سو از

 دارنـد از فرصـت بـه    ي سع يتي و امن  ياطالعات
وجــود آمــده حــداكثر اســتفاده را بــرده و     

 معترض دانشگاه ها را با زنـدان و         انيدانشجو
 استي قرار دادن ساكت كنند و س      بيتحت تعق 

 خود را بر دانشگاه ها حـاكم گرداننـد؛         يپادگان
 ي و آگاه به خوب    بارز م اني كه دانشجو  ينقشه ا 

ـ  هستند و با مقاومت در برابر از آن آگاه   ورشي
  . به دانشگاه ها آن را رسوا كرده اندميرژ

ــيتعط ــا، آزار و اذيل ــه ه ــ روزنام ــه تي  روزنام
ـ ي تعط سان،ينگاران و وبالگ نو     ي انجمنهـا  يل

 كـارگران   ندگاني كردن نما  ي زندان ،ييدانشجو
ـ  قرار دادن فعاالن آنان، پل     بيو تحت تعق    يسي
كـردن اوبـاش     جامعـه بـا وارد       يكردن فـضا  

ــومت ــام ليحك ــت ن ــ و ثب ــدبااليستهاي  ي بلن
 از سـوو اسـتفاده     ي همه و همه بخش    هايانتحار

 گــسترش ي بــراي از بحــران منطقــه اميــرژ
  .سركوب در داخل كشور است

 ي و بركت برا   ري و كشاكش در منطقه خ     جنگ
 به وجود آورده و همچون گذشـته تـاوان        ميرژ

 يتهااسـ ي س ربـار ي پردازند كه ز   ي م يآنرا مردم 
 ي گـر  ي و وحش  سمي و صدور ترور   ي انسان ريغ
 دزد و سـوو     وراني و پا  ي اسالم ي جمهور ميرژ

  . استفاده گر آن كمرشان خم شده است
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خفه كردن صداي 

 غير سفارشي
  منصور امان

يورش اوباش نظامي و امنيتي به 
گردهمايي مسالمت آميز يك 
تشُكل غير دولتي كه 

 به حمله اسراييل اعتراض براي
به نوار غزه تشكيل شُده بود، 
شاهد ديگري در باره ماهيت و 
اهداف بساطي كه رژيم مالها در 

حمايت از "روزهاي اخير به بهانه 
 بر پا داشته، ارايه "مردم غزه
  .كرده است

روز يكشنبه، مستمري بگيران 
وزارت اطالعات و سپاه پاسداران 
خالق صحنه هاي چندش آوري 
از ضرب و شتم مادران، زنان و 
خبرنگاراني شُدند كه در برابر 
. سفارت فلسطين گرد آمده بودند

با وجود آنكه هدف و ُشعارهاي 
اين گردهمايي طي دو هفته اخير 
در تجمعات رسمي و تظاهرات 
سازمان دهي شُده نيز شنيده مي 

اما اين امر مانع از آن نگرديد شُد 
كه حكومت، ماموران خويش را 
براي خفه كردن صدايي كه خود 

  . سفارش نداده، گُسيل نكُند
رژيم مالها توسط اين اقدام، با 
وضوح خيره كُننده اي پرده خيمه 
شب بازي ملودرام همدردي خود 
با فلسطينيهاي غزه را باال زده 
است تا نشان بدهد كه مالك 

نحصاري دكان است و فقط ا
كساني را شركت مي دهد كه از 
آن بليط گرفته و متعهد شُده اند 

مردم "گرد سفره ي سيه روزي 
 "آقا" به نام "غزه  مظلوم

    .خطابه بخوانند و نقاره بزنند
مردم "در اين نمايش، مساله 

 سناريوي اصلي نيست و به "غزه
همين دليل نيز ابراز همبستگي و 

باني از آنان صفها را نمي پشتي
غير "چيند، حتي اگر پشتيبانان 

 حاضر باشند در يك "خودي
ژست آشتي جويانه، هنگام 
فراخواندن به پايان آتش افروزي، 
بر نقش حماس چشم بگُذارند و 

زنان و "يا به دلسوزي براي 
كودكان و مردم غير نظامي و بي 

  .  اكتفا كُنند"دفاع غزه
تري روي ديگر سكه ي هيس

 استشهادي –تبليغات خياباني 
كفن پوشان و ولگردهاي بست 
نشين براي فلسطين، پنجه اي 
است كه به صورت دانشجويان، 
كارگران، زنان و تشُكلهاي 
مستقل و غير دولتي كشيده مي 

نقد كردن اين سكه، وظيفه . شود
  . ي آنها نيست
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ــا لنــدي در تاي دادگــاه-  دســامبردوم  ب

ـ انحالل حزب حاكم نخـست وز       را وادار   ري
  . به استعفا كرد

 ي اجتمـاع  ي شورشـها  –  دسامبر ششم
.  را در برگرفـــتونـــاني تخـــتيآتـــن، پا

 نوجـوان   كي سياعتراضات پس از آنكه پل    
پانزده ساله را به ضرب گلوله كـشت، آغـاز        

  . شد
ـ  اتحاد -  دسـامبر  نهم  فـه ي اروپـا وظ   هي

   نظم در كوزوو را به عهده گرفت يبرقرار
 اروپـا بـا بـسته       هي اتحاد - دسامبر   دوازدهم
  .  موافقت كردينجات مال

 بـه طـور     سيي سـو  -  دسامبر دوازدهم
  .وستي به منطقه بدون مرز شنگن پيرسم

 در ي روسـ ي ناو جنگـ  3 - دسامبر   دوازدهم
 هزار دالر   200 از   شي ب كاراگوئه،ي از ن  داريد

 ،ي برقـ  ي مولـدها  وتر،يجمله كـامپ   از   ايهدا
ـ  را بـه ا    ي و نظـام   يمارستاني ب زاتيتجه  ني

  . دادندليكشور تحو
 بار در ني نخستي برا-  دسامبردوازدهم

 يروهـا ي دولت و ن   ي از سو  ي نظرات ر،يالجزا
 شود كـه بـه موجـب      ي مطرح م  ونيسياپوز

  . شودي كشور لغو منيآن حكم اعدام در ا
ـ      -  دسامبر دوازدهم ن  شـب گذشـته آت
 ي كــرد و شورشــهاي را سـپر يشـب آرامــ 

ــانيخ ــاني در ياب  روز 8 پــس از گذشــت ون
 ي شهر آتن و شهرها    كيتراف. افتيكاهش  
 بازگـشت و    ي بـه حـال عـاد      ونـان يبزرگ  

 شـهرها كـار   ني و مترو ا   يخطوط اتوبوسران 
ـ . حمل و نقل مسافر را از سر گرفتنـد          يحت

 كه سي آكروپولارت عم ينيرزمي ز يكافه ها 
 بـسته شـده بودنـد، بـار         هايرامدر خالل ناآ  

جوانــان .  كــار خــود را از ســرگرفتندگــريد
 را بـه    ابانهاي روز گذشته خ   8 ي كه ط  يوناني

اشغال خود درآورده بودند، اعالم كردنـد تـا       
 بـرآورده نـشود،     شاني كه خواسته ها   يزمان

  . را ترك نخواهند كردابانهايخ
 كـشنبه ي بـوش روز      - دسامبر زدهميس

اد و مالقـات بـا جـالل        پس از ورود به بغد    
 عــراق، گفــت ي جمهــورسيــي ر،يطالبــان

 مردم  دي ام كا،ي آمر تي امن ياشغال عراق برا  
  .  بوده استيعراق و صلح در جهان ضرور

 كنفرانس اني در جر- چهاردهم دسامبر
ــالكيمطبوعــات ــر ي بــوش و م  كــه در دفت

 ي عـراق برگـزار مـ      ري نخست وز  يخصوص
ا بلنـد    ناگهان از ج   ي خبرنگار عراق  كيشد،  

 ي بوسـه خـداحافظ    كي نيا" اديشد و با فر   
 يكـ ي را   شي لنگه كفشها  "!ياست، تو سگ  

  . به سمت بوش پرتاب كرديگريپس از د
ـ  - دسـامبر  چهاردهم  53 مـادر مجـرد      كي
ـ  بار بـا پ    ني اول ي برا يساله مصر   در  يروزي

 به عنوان شـهردار انتخـاب       يانتخابات محل 
  .شد

 يماهـا ي هواپ -  و هفتم دسامبر   ستيب
 مجموعــه كيــ يليي اســراF-16گنــده جن

 نقطه غـزه    ني در چند  ي اهداف هيحمله را عل  
  .انجام دادند
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يــي شــوراي ملــي  اجــالس ميانــدوره 

 دي بـا    24و23مقاومت طـي روزهـاي    
برگزيدة مقاومـت   جمهور حضور رئيس

در ايـن اجالسـيه، كـه بـا         . برگزار شد 
، »ايـران  اي«اجـراي جمعـي سـرود    

سرود رسمي شـوراي ملـي مقاومـت،        
 شروع شد، خانم رجوي خاطرة جهان

مناسـبت   پهلوان غالمرضا تختي را بـه   
ــين  ــل و يكم ــهادتش چه ــالروز ش س

و از زنان و مردان شريفي  گراميداشت
كه در ماههـاي اخيـر بـا تحـصنهاي          

تثبيــت موقعيــت  طــوالني خــود، در
قــانوني شــهر اشــرف بــه پيروزيهــاي 

ازكـساني   بزرگي دست يافتنـد، و نيـز  
ــشورهاي   ــا، درك ــين روزه ــه درهم ك

 مختلف،عليه سرپيچي شوراي وزيران

گـاه  اتحاديه اروپا از اجراي احكـام داد      
 عـدالت اروپـا مبنـي بـر حـذف نـام      

ــه   ــستي ب ــست تروري ــدين از لي مجاه
 اعتراض برخاسته اند، قـدرداني نمـود      

 

صداي « و اين تحصنها و اعتراضها را      
 آزاديخـواهي مـردم ايـران و بازتـاب    

رنجها و دردهاي مردم سركوب شده و 
مظلوميت جواناني كه دسته دسـته در       

و كنار ايران توسط ايـن رژيـم    گوشه
ــ ــياع ــوند دام م ــرد » ش ــيف ك  .توص

خانم رجـوي در سـخنان افتتاحيـه        -2
خود خيزشهاي دانـشجويي را كـه در         

ــب ــاال   اغل ــشور ب ــشگاههاي ك دان
ــاس   ــشان اس ــد و در شعارهاي گرفتهان

را هدف قرار مي  حاكميت ديكتاتوري
ــاهرات   ــين تظـ ــم چنـ ــد، و هـ دهنـ

معلمـان و   مستمركارگران، پرسـتاران، 
 را  ساير اقـشار مـردم بـه جـان آمـده          
 حاكي از آمـادگي شـرايط اجتمـاعي   

براي تغيير دموكراتيك دانست و گفت      
به همـين علـت اسـت كـه آخونـدها           

امنيتـي و سـركوبگرانه را    بـسيجهاي 
ــافي   ــدرت ك ــود در ق ــظ خ ــراي حف ب

در خـارج   افـروزي  داننـد و جنـگ   نمي
ايران را هم به آن اضافه كردهاند، اما        

افـروزي و   توانند بـا جنـگ   هرگز نمي
م و سـركوب و بمـب اتمـي از         تروريس

يعني  تحقق خواست مبرم مردم ايران
برقراري آزادي و دموكراسي جلوگيري     

 .كنند
ــي   ــوراي مل ــدورهيي ش اجــالس ميان
مقاومـــت دربحثهـــاي دوروزة خـــود 

داخلـي، منطقـه يـي و بـين      تحوالت
ــت و   ــت مقاومــ ــي و موقعيــ المللــ

بررسـي   شهراشرف را مـورد بحـث و  
 .قرار داد

 رژيـم آخونـدي را،      شورا وضع بحراني  
 كه بعد از سقوط قيمت نفت و بحران

مالي جهاني و برمالشدن ابعاد حيـرت       
انگيز چپاول و فساد حاكميـت شـدت        

و نزديك شدن نمايش انتخابات  يافته
رياست جمهـوري رژيـم و اعتراضـات      

راديكال اجتمـاعي هـم    بيش از پيش
به آن دامن مي زند، بيانگر بـن بـست    

بودن هـيچ نـوع   و ن رژيم واليت فقيه
ــود  ــابي نم ــل از درون آن ارزي . راه ح

خود علنـاً بـه    سران رژيم درمجادالت
اين بحران الينحل اذعان مي كننـد و    

هـشدار مـي    درعين حال به يكـديگر 
دهنــد كــه نتيجــه انتخابــات آمريكــا، 

 برخالف توهمات برخـي از جناحهـا،  

تواند فرصـتي بـراي نظـام ايجـاد       نمي
ستردهتري كند و چه بسا كه اتحاد گـ       

عليه تالشهاي رژيم براي دستيابي  را
به سـالح اتمـي و صـدور بنيـادگرايي        

 .دهــــــــد شــــــــكل

اجــالس شــورا، تهــاجم شــديد و     
 بمبارانهاي بي وقفة اسرائيل را كه به

كشتار مردم عادي از جمله كودكان و       
ســالخوردگان در نــوار غــزه انجاميــده 

اجـالس شـورا   . محكـوم كـرد   است،
فلسطين، بـه   ضمن همدردي با مردم     

داغـدار، جامعـة    ويـژه خـانواده هـاي   
جهاني را به محكوم كردن تحريكـات       

فاشيـسم   و مداخالت جنـگ افروزانـة  
مذهبي حاكم برايران، كه از فلـسطين       

گـسترش   و لبنان تا عراق و افغانستان
 .يافتــــــه اســــــت، فراخوانــــــد

شورا با يادآوري هشدارهاي مكرر  -6
 مقاومت ايران در مورد خصومت پيگير     

اساسي رژيم واليت فقيه بـا مـردم    و
ايران وجامعه بين المللي، تأكيـد كـرد        

اين رژيم قـرون وسـطايي نـه در     كه
قبال نارضايتيها و اعتراضهاي فزاينـدة     

ايران و نه در قبـال خواسـتهاي    مردم
هاي ملل    جامعة بين المللي و قطعنامه    

ظرفيت انعطاف نـدارد و بقـاي    متحد،
ــو    ــه جل ــرار ب ــود را در ف ــدور خ و ص

بنيادگرايي و تالش بـراي   تروريسم و
ــه ســالح اتمــي جــستجو   دســتيابي ب

با اين رژيم، نه  مماشات غرب. ميكند
يك ازدسـتاوردهاي مـورد      تنها به هيچ  

بلكـه نتـايج    انتظار خـود منجرنـشده،  
ــزايش   ــه صــورت اف ــارش، ب فاجعــه ب

و  سركوب و شكنجه و اعدام در ايران
 تشديد صدور تروريسم وجنگ افزوزي    

ــيش روي   ــه، پ ــشورهاي منطق ــه ك ب
 .همگــــــــــــان اســــــــــــت

ــي    ــت در بررس ــي مقاوم ــوراي مل ش
موقعيت مقاومـت و شـهر اشـرف، بـه      

حماسـي رزمنـدگان اشـرف     پايـداري 
درود فرستاد و با قدرداني از ايستادگي       

حاميــان اشــرف در    هموطنــان و 
تحصنهاي پيروزمند ژنو و نيويـورك و       

اعـالم شـده    واشينگتن، بـر تعهـدات  
 حفاظت اشرف بر اساس     براي تضمين 

المللـي   معاهدات و كنوانسيونهاي بين
و مسئوليت پـذيري مـشخص دولـت        

ــق ســفارت خــود در «آمريكــا  از طري
نيروهـاي نظـامي كـه تحـت      عراق و

قرارداد امنيتـي دوجانبـه جديدحـضور       
ورزيـد و آن را نتيجـه    ، تأكيـد »دارند

امـان    پايداري اشـرفيان و كـارزار بـي       
ه اخير براي دفاع چند ما المللي در بين

از اشرف دانست؛ كارزاري كه از شش       
تحصنهاي ژنو، نيويـورك   ماه پيش با

و واشـــينگتن اوج گرفـــت، موضـــوع 
ساكنان آن را  حفاظت اشرف و حقوق

المللي تبـديل     به يك مسأله جدي بين    
معتبرتــرين   كــرد و موضــعگيري 

سازمانها و نهادهاي مدافع حقوق بشر      
و حقوقدان  و حمايت هزاران پارلمانتر

و شخـــصيت اجتمـــاعي، سياســـي و 
 مذهبي را در پنج قارة جهان، از مصر

و فلسطين و اردن و عراق تـا اروپـا و           
. برانگيخـت  آمريكا و كانادا و استراليا،

اين كارزار ميهني و انساني، هموطنان      
ــالف  ــشتاق آزادي و مخ ــتبداد  م اس

مـــدهبي را در حمايـــت ازحقـــوق   
 ياديرزمندگان اشرف همصدا كرد و ا

رژيم و سرسپردگان اطالعات آخوندي     
را كـه درعمـل و نظـر بـا خواســتها و     

ضد انساني رژيم واليت فقيـه   مواضع
عليه اشرف و جنبش مقاومت همـصدا       

 .نمــــود  شــــدند، مفتــــضح 

اجالس شورا ضمن بررسي واكنشهاي     
 جنــون آســاي رژيــم و مــزدوران و

كارگزاران رسميش در خارج كشور در      
رگ مقاومـت در    برابر دستاوردهاي بـز   

بين المللـي، از گفتـار و رفتـار     صحنه
بـا  » مخالفـت «كساني هم كه مدعي     

ولــي در بزنگــاه هــر  رژيــم هــستند
درگيري جدي بـين مقاومـت و رژيـم         

ــالت   ــز حم ــا تمرك ــشري، ب  ضدب

ــغ   ــت و تبلي ــشان روي مقاوم زهرآگين
بريدن از مبارزه و ترك ميـدان نبـرد،          

كـن و راهگـشاي    جـاده صـاف   عمال
ــراي  ــم ب ــاي  رژي ــه ه ــق توطئ  تحق

ــده  ــا پرون ــستي ي ــازيهاي  تروري س
اش مي شوند، بـه شـدت ابـراز           پليسي

نـشان   اعضاي شورا خاطر. انزجار كرد
چنـين،    كردند كه در اين جريـان، هـم       

 افراد حقيري كه به جاي اذعـان بـه  

ذلت سياسي و اخالقي خـود و سـابقة         
 شان بـراي آخونـدها و   مديحه سرايي

دشـان از   كه به طر  -»مدره«پاسداران  
 صفوف مقاومت انجاميد، با هـارترين 

باندها و ارگانهاي نظـام واليـت فقيـه      
 اند و، با پشت سر گذاشتن همسو شده

همه مرزهاي دنائت، با كارزار تبليغاتي      
و  دژخيمان نظام عليه قهرمانان اشرف

پرچمداران شرف و آزادي مردم ايـران       
 .هم آوايي ميكنند، رسوا شدند

 شوراي ملي مقاومت بـا      يي  اجالس مياندوره 
پيروزيهـاي   تكيه بر اهميت تالش سترگ و

بزرگ مقاومت در دستيابي به احكام متعـدد        
اروپا و انگلـستان مبنـي    و قاطع دادگاههاي

بــر حــذف برچــسب تروريــستي از ســازمان 
ايران، اصرار اتحاديـه اروپـا    مجاهدين خلق

در حفظ اين برچسب ننگين و غيرقـانوني را      
 سياسـت مماشـات و بـاج    مثابه شاخص به

 دادن به فاشيسم مذهبي از حساب مردم و

مقاومت ايران، بـه شـدت محكـوم نمـود و           
روشن و  تأكيد كرد كه ناديده گرفتن احكام

صريح دادگـاه عـدالت اروپـا و دادگاههـاي          
ايـن نامگـذاري ـ     انگلستان مبني بر ابطال

كه به منزلة اجابـت درخواسـت ديكتـاتوري        
 -حاكم بر ايران اسـت   مذهبي و تروريستي

اكنون به يك فضيحت كامل سياسي تبديل     
هزاران نماينده پارلمـان، از   شده و اعتراض

 جملـه اكثريـت نماينـدگان در پارلمانهـاي    

فرانـــسه ،انگلـــستان، ايتاليـــا ، بلژيـــك و 
افكـارعمومي و   لوكزامبورگ، و انزجار شديد
بشر و مطبوعات     حقوقدانان و مدافعان حقوق   

. آمريكـا را برانگيختـه اسـت    پا وبا نفوذ ارو
 براي اجـراي حكـم دادگـاه عـدالت اروپـا     

كه با حكم همين دادگاه     - 2008دسامبر4در
  دســامبر مــورد تأكيــد مجــدد   17در 

 مبنـي بـر حـذف نـام سـازمان           -قرارگرفت
اروپا،  مجاهدين از ليست تروريستي اتحاديه

كارزار رو بـه گـسترشي بـراي وادار كـردن           
اروپـا بـه محتـرم     ديـه شوراي وزيـران اتحا 

شمردن اين احكام، با تحـصن و تظـاهرات         
برابر مقـر ايـن اتحاديـه در     هموطنانمان در

. بروكسل و در ديگركشورها در جريان است      
ــشان در  مــردم ايــن كــشورها و نمايندگان

 پارلمانها و نهادهاي سياسي و اجتماعي، به

طور فزاينده به اين كارزار مي پيوندند و اين         
مقاومت مردم  ا نه فقط دفاع ازهمبستگي ر

ايــران، بلكــه دفــاع از اصــول بنيــادين     
كـه در بنـد و    دموكراسي و حكومت قانون،

بست با فاشيسم مذهبي بيشرمانه مخدوش       
 .شــــــده اســــــت، مــــــي داننــــــد

دراجالس مياندورهيي و به پيشنهاد پهلـوان     
شـورا بـه    مسلم اسكندر فيالبـي، اعـضاي  

نـد  هموطنان شركت كننده در تحصنهاي چ     
حقـوق سـاكنان    ماه گذشته بـراي دفـاع از  

شهر اشـرف و نيـز زنـان و مردانـي كـه در            
و تظـاهرات   تحـصن بروكـسل و تجمعـات   

سايركشورها براي لغو برچـسب تروريـستي       
فرسـتادند و بـه    شركت كـرده بودنـد، درود  

ــف زدنـــــــد   ــان كـــــ  .افتخارشـــــ

ــدي،   ــسه، اســتاد بهــرام عاليون ــان جل درپاي
تـابلو   ،هنرمند عـضوشوراي ملـي مقاومـت   

نقاشي زيبايي را كه تصويري از كارزار دفاع        
مقاومت اسـت، بـه    ازحقوق اشرف و جنبش

 .رئيس جمهور برگزيده مقاومت اهـدا كـرد       

 دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
   1378 دي 27

 شورا يي اطالعية دبيرخانة شوراي ملي مقاومت دربارة برگزاري اجالس مياندوره
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  :سخن روز
 تمام حقايق بزرگ روزگاري كفر -

  )جرج برنارد شاو. (تلقي مي شدند
 فردا هماني مي شود كه امروز بدان -

  )موريس مترلينگ. (انديشيده مي شود
 كساني كه مخالف آزادي ديگرانند، -

ابراهام . (خود لياقت آزادي را ندارند
  )لينكلن

  
  سينما

ديويد والش، منتقد هنري چپ 
يي سال گذشته گفته بود، آمريكا

فيلمهاي آمريكايي كه همواره تسلط 
خود را بر سينماي جهان حفظ كرده 
است، به طور كلي ضعيف باقي مانده 
و به واقعيتهاي يك جامعه عميقا 

  . پيچيده توجهي جدي نشان نمي دهد
برخي از فيلمسازان ": او ادامه مي دهد

تالش كرده اند از جنگ وحشيانه و 
عراق و افغانستان فيلمهايي بي پايان 

تهيه كنند اما در اين زمينه نيز براي 
ارايه يك كار خوب تالش چنداني 

در حال حاضر سينمايي كه . نكرده اند
به اوضاع سياسي بپردازد را در عالم 
ناپيدا مي توان سراغ گرفت و در واقع 
دير زماني است كه به اين قلمرو گام 

 هنر تالش براي بازسازي. نهاده است
فيلم سازي و زنده كردن آن بايد از 
منابعي غير از سود جويي، و در 
ميدانهاي تازه نقاط قدرت خود را 

   ".بيابد
در اروپا و ژاپن ": به عقيده والش

اينجا و آنجا . سينما وضع بهتري ندارد
. كارهاي جالبي صورت گرفته است

گاهگاهي فيلمسازان جوان چيني 
   ".ي دهندكارهاي بسيار جدي ارايه م

در زندگي روزمره ": او تاكيد مي كند
پتانسيلهاي دراماتيك بي حد و پايان 

هزاران داستان منتظر بازگو . هستند
شدن هستند اما پيشداوريهاي 
اجتماعي مانع هنرمندان در بازگو 

سينما معموال با . كردن آن مي شود
ثروت، موفقيت و قدرت ارزيابي مي 

بيشتر فيلمسازان مستقل نيز . شود
روي تجربه هاي شخصي خرده 
بورژوازي تكيه مي كنند و به زندگي 

   ".اكثريت مردم جهان توجهي ندارند
برخي از فيلمهاي برتر از نظر ديويد 

  :والش عبارتند از
 -2 آفسايد، كارگردان جعفر پناهي -1

 زنداني يا -3واناجا، رنجنش دومالپا 
چگونه نقشه به قتل رساندن توني بلر 

ختم، پيتر اپرلين و مايكل تاكر را ري
 -5 كمدي قدرت، كلود چابرود -4

 -6عشق براي فروش، كريم اينوز 

آخرين دار زن، ادرين 
 مايكل -7شر گلد 

كليتون، توني گيلروي 
 تسليم، گاوين هود -8
 فرهنگ غريب، --9

لين هرشمن لسون 
 روياي ماهي، -10

  كيريل ميخانووسكي
  

افزايش تماشاگران سينما در 

  رانسهف
 شاهد 2008سينماي فرانسه در سال 

كه  بود افزايش شش درصدي فروش
ميليارد  5/1فروش كلي سينماها را به 

اعالم اين خبر از سوي . دالر رساند
گران اقتصادي سينماي فرانسه،  تحليل

با خشنودي اهل سينماي اين كشور 
 جالب توجه آنكه سهم .همراه بود

 درصد كل 48فروش محصول داخلي، 
  .نمايش را دربر مي گيرد فروش گيشه

گويند، فيلم  منتقدان سينمايي مي
 به اسنيتس خوش" رمانتيك -كمدي 

 سبب اين امر شد و بدين "آمديد
 درصد 4ترتيب فيلمهاي آمريكايي با 

كاهش نتوانستند دست باال را در 
  . جدول فروش از آن خود كنند

بهاي بليط سينماها در سال گذشته در 
ترين مشكل  بزرگ. نشد انفرانسه گر

 پديده 2008سال  هنري در فرانسه در
سرقت ويديويي بود كه وضعيت 

تماشاگران  .بدتري هم پيدا كرد
سينما، همزمان هم محصوالت قاچاق 

خريداري كردند و  سارقين ويديويي را
هم براي تماشاي همين فيلمها بر 

 !كردند روي پرده سينما، پول خرج

  

 برنده "ميليونر زاغه نشين"

  جوايز گلدن گلوب شد
مراسم اعطاي جوايز گلدن گلوب 

 در بورلي هيلتن لس آنجلس 2009
 "ميليونر زاغه نشين"فيلم . برگزار شد

دريافت جايزه  كه در چهار رشته نامزد
بود، جوايز هر چهار بخش شامل 

فيلمنامه  بهترين فيلم درام، كارگردان،
. آر. آ(و موسيقي ) سايمن بوفوي(

  .را از آن خود كرد) رحمان
 كه توليد "زاغه نشين ميليونر"

مشترك بريتانيا و آمريكا و يكي از 
است، درباره  پيشتازان فصل جوايز

پسربچه اي زاغه نشين اهل بمبئي 
 است كه با حضور در يك نمايش

تلويزيوني موفق، فرصت ميليونر شدن 
  .را پيدا مي كند

استيون اسپيلبرگ نيز جايزه سسيل 
را دريافت  يل اين جشنوارهدم. بي

  .كرد
  

سينماهاي كرمانشاه تعطيل 
   !شدند

عباس سروري، رييس حوزه هنري 
كرمانشاه با اعالم خبر تعطيلي 

از ": سينماها در كرمانشاه اظهار داشت

سينماهاي موجود در شهر  مجموع
كرمانشاه فقط دو سينماي آزادي و 

كه متاسفانه به  پيروزي فعال بودند
ستگي و نداشتن توان مالي دليل ورشك

اين دو سينما  الزم جهت اداره آنها،
  ".هم به تعطيلي كشيده شد

سينماهاي ما در كرمانشاه ": وي افزود
وضعيت خوبي ندارند، فرسودگي 

سينما، نداشتن صندليهاي  سالنهاي
مناسب و فضاي در خور شأن 

در و صدا  تماشاگر، وجود مشكل نور
سالنهاي سينما از جمله مشكالتي 

 است كه سينما در كرمانشاه با آن

  ".مواجه است
كار اداره سينما ": سروري تصريح كرد

بسيار سخت شده و متوليان امر توان 
الزم براي اداره سالنهاي سينما،  مالي

پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل و 
كمكهايي . جانبي را ندارند هاي هزينه

 براي اداره سينماها هم كه از مركز
شده و اين بحران  مي شد، قطع

گريبانگير سالنهاي سينما در كرمانشاه 
  ".شده است

: رييس حوزه هنري كرمانشاه گفت
با تعطيلي سينماها در كرمانشاه، يك "

فرهنگي درحال وقوع است،  فاجعه
تعطيلي سينماها يك بحران فرهنگي 

اجازه داد به همين  است كه نبايد
  ".فاق بيافتدسادگي ات

 

 بيضايي "وقتي همه خوابيم"

  آماده نمايش شد

  

  
، "وقتي همه خوابيم"فيلم سينمايي 

ترين اثر بهرام بيضايي آماده  تازه
اين فيلم درباره پشت . نمايش شد

بخشي از آن در  صحنه سينماست كه
دكورهاي متعددي از خيابانهاي 

  .قديمي تهران فيلمبرداري شده است
 را بيضايي "ه خوابيموقتي هم"تدوين 

عبدالوهاب انجام داده  به همراه سپيده 
موسيقي آن را محمدرضا درويشي  و

با همكاري اركستر اوكراين ساخته 
  .است

بر اساس اين گزارش، مژده شمسايي، 
عليرضا جاللي تبار، حسام 

فراهاني، عليرضا  صفوي، شقايق نواب
تبار، هدايت هاشمي،  جاللي

 وش فاطمي وسيدمهرداد ضيايي، ان

سحر دولتشاهي بازيگران فيلم جديد 
  .بيضايي هستند

 

، فيلمي در باره "سنگ سفيد"

كشتار پناهندگان افغان در يك 

   اردوگاه ايراني
 630، نيروي نظامي ايران 1377در سال 

سنگ "تن از پناهندگان افغان در اردوگاه 
در اين سال، .  را قتل عام كرد"سفيد

جرم افغان بودن پناهندگاني كه همه به 
نامحدودي در اردوگاه مزبور  براي زمان

نگهداري مي شدند، به خاطر وضعيت بسيار 
. وحشتناك اردوگاه دست به اعتراض زدند

 دولت ايران با فرستادن هليكوپترهاي

نظامي، تمام زندانيان را به رگبار بست و 
آنان را  پس از چندي روي گور دسته جمعي

 دانيان اما جمعي نيزاز ميان زن. آسفالت كرد

داوود . توانستند پنهان شوند و يا فرار كنند
عظيمي يكي از آن زندانيان است كه در 

  . بازي مي كند"سنگ سفيد"فيلم 
داوود وهاب، تهيه كننده، زبير فرغند، 

پاييز بازيگري نقش  كارگردان و همايون
تيم فيلمساز در شمال كابل . اول آنرا دارد

 را بازسازي كرده اند "سنگ سفيد"اردوگاه 
و تمام حوادث فيلم نيز در همان جا 

 هزار 300بودجه ي . شود فيلمبرداري مي
دالري فيلم از سوي يك موسسه ي 

 . است آمريكايي پرداخت شده

 

اعتراض واتيكان به پخش برنامه 

كمدي به جاي مراسم كريسمس 

  پاپ 
 آذر ماه و در آستانه 30واتيكان روز شنبه 

 شدت به يك شبكهكريسمس، به 

تلويزيوني فرانسوي كه تصميم گرفته به 
 جاي پخش مراسم شب كريسمس بنديكت

شانزدهم، يك نمايش كمدي و كنسرت 
  .موسيقي پخش كند اعتراض كرد

سخنگوي واتيكان گفت، اين اقدام نشانه 
مثبتي نيست و نشان دهنده فقدان 

نسبت به فرهنگ و سنتهاي  حساسيت
 فرانسه محسوب ديني بخشهاي بزرگي از

   .مي شود
  

  ، سال خوبي براي سينما نبود 2008

، به عنوان سال 2008سال 

آفرينشهاي فوق العاده سينمايي در 

 . خاطره ها باقي نخواهد ماند
بي توجهي صنعت سينما و نقش آفرينان آن 
به شرايط زندگي و موقعيت روحي ميليونها 
نفر انسان، مانند خود محكومي و خود 

در آمريكا هنر خوب و با . ستمحرومي ا
ارزش توسط كساني خلق مي شود كه به 
شرايط جديد از نزديك توجه مي كنند و 
بقيه به همان ميزان كه كمتر حرفي براي 
گفتن دارند، كمتر هم تماشاچي خواهند 

همچنين سينما و تلويزيون در سال . داشت
گذشته در آمريكا، با بحران اعتصاب 

  . بودنويسندگان نيز روبرو
  17بقيه در صفحه 

  
  

  رويدادهاي هنري ماه
  

  جديديليال
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  رويدادهاي هنري ماه 

  
  16بقيه از صفحه 

  
  

 2008برخي فيلمهاي ديدني سال 
  :عبارتند از

 Waltz With)( والس با بشير -1

Bashirبه كارگرداني اري فولمن ، .
اين فيلم داستان يك سرباز در جنگ 

  . خونين اسراييل و لبنان است
-Happy-Go( شاد و بي خيال -2

Lucky(،علم داستان يك م.  مايك لي
  در زندان 

 Battle for(نبرد حديثه  -3
Haditha( ماجراي . ، نيك برومفيلد

كشتار خونين ده ها غيرنظامي عراقي 
  از سوي ارتش آمريكا در شهر حديثه

، رامين )Chop Shop( چاپ چاپ -4
داستان يك خواهر و برادر در . بهاراني

  نيويورك 
 It's a Free( دنيا آزاد است -5

World(،داستان زندگي يك .  كن لوچ
   زن از طبقه كارگر

. ، جان كرالي)A Boy( يك پسر -6
سرگذشت پسر جواني كه از زندان آزاد 

   مي شود
، )The Other Half( نيمه ديگر -6

داستان انتقادي سياه و بي . ين ليانگ
   نظيري از ارزشهاي جاري در چين

 
  

  كتاب
  

خالد حسيني پرخواننده ترين 

   نويسنده جهان

سسات انتشاراتي در كشورهاي مو
فرانسه، اسپانيا،  انگليس، آمريكا،

ايتاليا، هلند، چين و چندين و چند 
فهرستهاي  كشور ديگر با ارايه

اي، نويسندگان پرمخاطب  جداگانه
  .دنيا در كشورشان را اعالم كردند

خالد حسيني، نويسنده افغان رمان 
 نخست را در ميان رتبه، "باز بادبادك"

 2008نده پرمخاطب سال  نويس20
او بدين وسيله از جيكي . كسب كرد

ترين نويسنده  اقبال رولينگ، خوش
  .پيشي گرفت تاريخ ادبيات،

ستيگ الرسن و كن فولت نيز جايگاه 
دوم و سوم اين ليست را از آن خود 

  .اند كرده

 "شفق"ير، نويسنده رمان  استفني مه
نيز بر اساس  كه به تازگي فيلمي

هاي دنيا رفته   سينما  پردهرمان او روي
 .قرار دارد است، در جايگاه چهارم

 "هري پاتر"رولينگ، خالق . كي .جي
كه به ثروتمندترين نويسنده تاريخ 

در جايگاه نهم  مشهور است ادبيات
قرار دارد و پائولو كوئليو، نويسنده 

 نيز در رتبه "كيمياگر"برزيلي رمان 
  .بيستم اين فهرست ديده مي شود

  
   "قصه ها و مثلها"ب كتا

مصطفي رحماندوست، نويسنده 
 كه مشغول "قصه ها و مثلها"كتاب

 جلد پاياني اين مجموعه 2نوشتن 
كه تا پايان بهمن  است اعالم كرد

جلد در اختيار ناشر قرار مي  2ماه، 
دنبال  اين كتاب به": وي گفت. گيرد

نهادينه كردن فرهنگ قصه گويي در 
مين امر، كشور است و در راستاي ه

پايان هر قصه، سه فعاليت در نظر  در
گرفته شده است تا والدين با كودكان 

مورد همان داستان كار  خود در
  ".كنند

قصه ها و "مجموعه دوازده جلدي 
 ضرب 365 قصه و 365 شامل "مثلها

در اين مجموعه براي هر . المثل است
آمده است كه  شب سال يك قصه

فولكلور اين قصه ها ريشه در ادبيات 
  .ايران دارند

قصه ها و "جلدي  12 مجموعه
 "محراب قلم" توسط انتشارات "مثلها

مخاطبان توام  چاپ شده و با استقبال
بوده چنانكه برخي از جلدهاي اين 

 مجموعه تا كنون به چاپ پنجم
 .رسيده است

  

كاهش مداوم تعداد 

  ها در ايران فروشي كتاب
رژيم جمهوري وزارت فرهنگ و ارشاد 

 پايين بودن درآمد كتابفروشي اسالمي
كتاب در مقايسه با ساير  و تاليف

مشاغل را علت اصلي كاسته شدن از 
موولفان عنوان  تعداد كتابفروشان و

 وضعيت "وزارتخانه"اين . مي كند
موجود را مغاير با سياستهاي كلي 
نظام مبني بر توسعه فضاهاي 

  . فرهنگي كشورمي داند
نهاي ايران حتي در بسياري از شهرستا

در . يك كتابفروشي نيز وجود ندارد
 هزار و 23برخي نقاط، به ازاي هر 

 نفر، تنها يك كتابفروشي وجود 400
  .دارد

  

عراقيها بازگشايي بازار كتاب 

  بغداد را جشن گرفتند
  ماه از20پس از گذشت حدود 

 بغداد كه "متنبي"تخريب بازار كتاب 
علت انفجار يك   به2007در سال 

ويران شد،  گذاري شده خودرو بمب
شهروندان عراقي در مراسمي همراه 

بازگشايي  با نواختن موسيقي سنتي،
  .اين بازار كتاب را جشن گرفتند
ابوطيب "اين بازار كتاب كه به ياد 

، شاعر قرن چهارم هجري "متنبي
گذاري شده، سالها پاتوق  قمري نام

اصلي هنرمندان، دانشجويان و 
  .بوده است قيروشنفكران عرا

  

داستانهاي بيدل "مجموعه 

  ي جيكي رولينگ  نوشته"شاعر
رولينگ، خالق مجموعه . كي.جي 

، با انتشار "هري پاتر"رمانهاي 
 به "داستانهاي بيدل شاعر"مجموعه 

هاي بي سرپرست جهان هديه  بچه
نويسنده انگليسي  اين. كريسمس داد

تمام عوايد حاصل از فروش اين كتاب 
ترين كتاب سال  پرفروش خود را كه

آيد، به امور   نيز به حساب مي2008
داستانهاي " .خيريه اختصاص داد

 با فروش دو نسخه در "بيدل شاعر
تاريخ  اي در هر دقيقه، ركورد تازه
  .ادبيات جهان ثبت كرد

 ميليون پوندي 560رولينگ با ثروت 
 به دست "هري پاتر" كه از فروش

آورده، از اليزابت دوم، ملكه انگلستان 
 ثروتمند 10و در زمره  ثروتمندتر است

  .برتر جهان جاي دارد
 

رويدادهاي مهم ادبي سال 
2008  

  
، 2008از جمله وقايع مهم ادبي سال 

درگذشت آلن روب گري يه، محمود 
درويش، سولژنيتسين، آرتور 

ار هارولد پينتر، انتش سيكالرك و
كتاب تازه جيمز باند و اهداي نوبل به 

  .لوكلزيوي بود
 آلن روب گري يه كه به پدر رمان -

و فيلمساز  نويسنده نو معروف است،
  نويسنده او. معروف فرانسوي بود

 "كنها پاك"ساز  رمان مهم و جريان
 است و در كنار ناتالي ساروت، ميشل

ترين  بوتور وكلود سيموناز، از مهم
 مان نو فرانسه به حسابهاي ر چهره

  . مي آيد
نويس و   هارولد پينتر، نمايشنامه-

. شاعر انگليسي برنده نوبل ادبيات بود
هر چند به جز  هارولد پينتر

هاي ديگر  نويسي در حوزه نمايشنامه
 هنري از جمله شاعري،

نويسي، بازيگري و كارگرداني  نامه فيلم
و حتي سياست شهرت داشت اما 

زي از تاثيرگذارترين هر چي بيشتر از
هاي تياتر امروز دنيا به حساب  چهره

  .مي آمد
 درگذشت محمود درويش، شاعر -

كه از شهرت جهاني  مبارز فلسطيني
هاي مهم  برخوردار بود، در تمام رسانه
. اي داشت ادبي جهان بازتاب گسترده

درگذشت وي، فلسطينيان را به سه 
درويش . روز سوگواري همگاني كشاند

مرگي "نام  تر مرگ شعري بهدر بس
محمود .  را سرود"!كه شكستش دادم

درويش سالها عليه جنايات رژيم اسراييل در 
و به همين خاطر  فلسطين شعر سرود

  .مجبور به ترك وطن شد
 الكساندر سولژنيتسين، تولستوي ادبيات -

لقب داشت و عمده  معاصر كشور روسيه
شهرت خود را مديون دو كتاب 

روز از  يك" و "ير گوالكالجزا مجمع"
وي از مخالفان .  بود"دنيسويچ زندگي ايوان

شوروي  سرسخت حكومت اتحاد جماهير
سابق بود و به همين خاطر سالهاي زيادي 

   .تبعيد گذراند از زندگي خود را نيز در
 درگذشت آرتور سي كالرك، استاد -

  جهان كه بيشتر"علمي تخيلي"داستانهاي 
 كه "ديسه فضايياو: 2001"براي رمان 

بعدها براساس آن فيلمي ساخته شد، در 
 مندان كتاب و ادبيات شهرت ميان عالقه

  .داشت
 67 ژان ماري گوستاو لوكلزيوي، نويسنده -

 كشور، فرانسه را 22 فرانسوي پس از  ساله
. باري ديگر به صحنه نوبل ادبيات كشاند

ترين و  حالي معروف يلوكلزيوي در
بي سال را از آن خود ترين جايزه اد گران

آمريكايي و اروپايي دم از  كرد كه منتقدان
. مرگ فرهنگ و ادبيات فرانسه مي زدند
  اهداي نوبل ادبيات به يلوكلزيوي بازتاب

هاي ادبي جهان  رسانه اي در ميان گسترده
داشت اما آمريكاييها به خاطر اظهارات 

اينگدال، دبير آكادمي نوبل مبني بر  هاروس
  امروز ادبيات آمريكا، از پوششوضعيت بد

خبري اين رويداد سر باز زدند و گذرا به آن 
  .پرداختند

سنگ " عتيق رحيمي، نويسنده رمان -
 ، نخستين برنده افغاني معتبرترين"صبور

او .  است"گنكور"جايزه ادبي كشور فرانسه 
با دريافت اين جايزه نامش را در كنار 

ن پروست، سيمو بزرگاني همچون مارسل
دو بووار، رومن گاري و مارگريت دوراس در 

صد و پنج ساله ي  ليست برندگان تاريخ
  . قرار دهد"گنكور"جايزه 

   كانادايي برنده  مارگارت آتوود، نويسنده-
يورويي   پنجاه هزار بخش ادبي جايزه

.  اسپانيا شد2008 سال "پرنس استرياس"
، "نوبل" نيز پس از "پرنس استرياس"
 از معتبرترين جوايز "نكورگ" و "بوكر"

  . ادبي دنياست
  
  

  موسيقي
  

 پس از "رپ"فعاالن موسيقي سبك 
  بازگشت از سفر خارج كشور بازداشت شدند 

امير مقصودلو ، علي شاه علي و تعدادي 
ايران "ديگر در قالب گروهي به نام 

 پس از بازگشت به ايران در "موزيك
 ابتداي آبان ماه سال جاري، بازداشت و به

.  زندان اوين منتقل گرديدند209بند امنيتي 
اين افراد پس از تحمل حدود دو هفته 

 121سلولهاي انفرادي، به اتاقهاي عمومي 
 اين بند و برخي نيز به سلولهاي چند 122و 

فرمانده نيروي انتظامي . نفره منتقل گرديدند
بازداشت خوانندگان و فعاالن موسيقي رپ 

  .را تكذيب كرد
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تهاجم ضد بشري و غيرانساني رژيم 
اسراييل و كشتار مردم غزه نقض 
كامل حقوق بشر و ارتكاب جنايت 

در ادامه محاصره بيشتر . جنگي است
و تحريمهاي اقتصادي نوار غزه، 
رهبران سياسي و نظامي اسراييل با 
ارتكاب به اين جنايت در حالي كه 
دولت بوش آخرين روزهاي خود را 

براي پيشبرد روند طي مي كند، 
انتخابات آتي اين كشور به نفع خود، 
به سركوب يكسره مردم غزه كمر 

مردم غزه اما در اين ميان نه . بسته اند
تنها قرباني اعمال ضد بشري اسراييل 
و حاميان آن هستند بلكه، در چشم 
كشورهاي عربي، بنيادگرايان و 
تروريستهاي دولتي از جمله جمهوري 

اري براي سودجويي به اسالمي نيز ابز
  .حساب مي آيند

  
به جاي حمايت از آرامش، برقراري 
آتش بس، پايان محاصره، كشيدن 
پاي مراجع بين المللي و حقوق بشري 
و تالش براي حفظ امنيت مردم 
ساكن غزه، تحميل سياستهاي قدرت 

  .طلبانه در دستور كار قرار گرفته است
از يك سو جمهوري اسالمي از زبان 

 رضايي، سركرده سابق سپاه محسن
پاسداران و دبير كنوني مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، در تالش 

: براي دامنه دادن به جنگ مي گويد
سوريه اين فرصت را قدر بشناسد و "

 و از "به منطقه جوالن حمله كند
سوي ديگر، منوچهر متكي از حضور 

س وزراي خارجه كشورهاي  در اجال
گي و مي كه به منظور رسيد اسال

بررسي اوضاع غزه صورت مي گرفت، 
 "مناسب نبودن زمان آن"به دليل 

  .طفره مي رود
در همان حال كه نيروهاي اسراييلي 
به پيشروي در نوار غزه ادامه مي 
دهند، حماس با ورود هرگونه نيروي 
. بين المللي به غزه مخالفت مي كند

همزمان، اسراييل نيز پيشنهاد 
ن مذاكره با ميانجيگري روسيه پيرامو

  .حماس را رد مي كند
هيچيك از طرفين در چنين اوضاع 
بحراني جز به سودجويي و قدرت 
طلبي نمي انديشند و تمايلي به يافتن 
راه حلي براي توقف كشتار مردم غزه 

  .ندارند
در اين ميان، جمهوري 
اسالمي كه تنها در وحشت از 
شكست حماس براي مردم 
 غزه اشك تمساح مي ريزد، از

فرصت استفاده كرده تا اذهان 
عمومي را از نابسامانيهاي 
جامعه منحرف كرده و به 

در آخرين . سركوب ادامه دهد
نمونه از اين نوع تالشها، 
حسن قشقاوي، سخنگوي 
وزارت خارجه رژيم علت 
پيگرد و آزار خانم شيرين 

موضع دير هنگام "عبادي را 
 "در خصوص كشتار غزه

 درس عبرت. عنوان مي كند
تحمل پذيري "بيشرمانه او 

بيشتر نسبت به اعتراضات 
انجام گرفته در خصوص 

صهيونيستي  تجاوزات رژيم
  . است"به نوار غزه

جنايتهاي اسراييل عليه مردم 
. غزه به شدت محكوم است

همزمان بايد نسبت به نيرنگهاي 
حكومتها و دستجات بنيادگرا و مدافع 
تروريسم هوشيار بود و خواهان 

ي واقعي و فوري جهت آتش اقدامات
بس كه امنيت ساكنين نوار غزه را 
تضمين و دو جريان ارتجاعي درگير را 

  .منزوي كند، شد
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ها  حمله به سفارتخانه

نشانه سردرگمي 

 رژيم است

  جعفر پويه

تنها چند روز پس از سخنراني فرمانده سپاه  
: بـــراي بـــسيج دانـــشجويي كـــه گفـــت

 ايجاد كنيم كـه اگـر       يا  زمينهخواهيم    يم"
 بـه اقـداماتي     ينياز شـد، بـسيج دانـشجوي      

اي از  عــده " آبــان دســت بزنــد13مــشابه 
عناصر وابسته به نهادهاي حكومتي همـراه   
با بـسيج دانـشجويي كـه بخـشي از سـپاه          
پاسداران است، به سفارتخانه ها و وابـسته        
هاي ديپلماتيك كشورهاي خـارجي حملـه       

ـ     ادي را بـه آنهـا وارد   ور شده و خسارات زي
ــد  ــرده انــــــــــــــ   . كــــــــــــــ

عـده اي بـه نـام       ) چهارشـنبه (روز گذشته   
 به باغ سفارت انگليس     "بسيج دانشجويي "

در قلهك كه محل زنـدگي خـانواده هـاي          
وابستگان ديپلماتيك انگليس اسـت حملـه       
كردنــد و پــس از ورود بــه آنجــا خــسارت 

اين عمل خداپـسندانه    . زيادي به بار آوردند   
ــس   ــم پ ــال رژي ــت  عم ــا دخال ــدتي ب از م

همچنـين در  . نيروهاي انتظامي پايان يافت 
روزهاي گذشـته سـفارتخانه هـاي مـصر،         
ــاش    ــورش اوب ــدف ي ــستان ه اردن و عرب
حكومتي قرار گرفته و خـسارتهاي زيـادي        

اوباشگري حكومتي  . به آنها وارد شده است    
به بهانه حمله اسراييل به غزه انجـام مـي          

ني كـه بـا ظـاهر       معلوم نيست كـسا   . گيرد
سازي سنگ مردم فلسطين را به سينه مي        
زنند چرا سفارتخانه كـشورهاي ديگـري را        
مورد يورش قرار مي دهنـد و بـه تخريـب           
ــد ــي پردازنـــــــ ــا مـــــــ   .آنهـــــــ

اين عمل اوبـاش رژيـم كـه خـالف همـه        
تعهدات بـين المللـي و عـرف ديپلماتيـك          
است، نشان از سردرگمي پايوران رژيـم در        

قابل بحران منطقه   موضعگيري درست در م   
يـاوه بافهـاي مبـارزه بـا        . فلسطيني را دارد  

اسراييل و شعار دهنـدگان نـابودي و محـو      
آن، اكنون درمانده از حركتي درست سـعي        
دارنــد تــا بــا حملــه بــه ســفارتخانه هــاي 
كشورهاي مختلف كه در عرف ديپلماتيك      
مصون از هرگونه تعرضي هـستند، خـود را         

ريهاي منطقـه  اخبار روز جهان همپاي درگي  
امـا ناگفتـه پيداسـت كـه        . اي مطرح كنند  

اينگونه اوباشـگريهاي عوامـل رژيـم ضـد         
انساني واليت فقيه نه تنها بـه نفـع مـردم           
فلسطين نيست بلكه، از نظـر بـين المللـي          
ــد   ــار را برخواه ــراض و انزج ــوجي از اعت م

يعني، ايـن دسـت و پـا زدنهـاي          . انگيخت
ر بيهــوده رژيــم و اوبــاش آن هرچــه بيــشت

سردرگمي آنها و چهره كريـه ددمنـشيها و         
عدم پايبندي بـه عـرف ديپلماتيـك را بـه           

  .نمايش مي گذارد
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چنگالهاي دراز 

شُده حكومت به 

سوي دانشگاه 

 شيراز
  

  منصور امان
واكُنش گُسترده دانشجويان دانشگاه 

 تن از كوشندگان 4شيراز به دستگيري 
تداركات يك دانشجويي اين دانشگاه، 

ماهه دستگاه هاي امنيتي و سركوب 
حكومت براي خلوت كردن شكارگاه 

  . خود را به هيچ تبديل كرد
گر تير و فتنه "دانشجويان با ُشعارهاي 
مرگ بر " و "بارد، جنبش ادامه دارد

، رژيم جمهوري اسالمي را "ديكتاتور
در محوطه ي دانشگاه و خيابانهاي 

 لُقمان اطراف، به دليل دستگيري
قديري، عبداُلجليل رضايي، محسن 
زرين كمر و كاظم رضايي بر كُرسي 

  . محاكمه علني نشاندند
بازداشت اين دانشجويان، در حال 
حاضر نُقطه ي اوج طرح سركوب 
دانشگاه شيراز به شُمار مي رود كه 
پس از اعتراضات و مقاومت متشكل 
آن از جمله در تخته كوبي نمايش 

 و 16اني و گردهم آييهاي آقاي الريج
 آذر، به صورت فوري و با 18

دستپاچگي در دستور كار حكومت قرار 
  . گرفت

در مرحله ي نخُست، دواير اداري 
دانشگاه در نقش كارگُزار دستگاه هاي 
امنيتي به جلو فرستاده شُدند تا ده ها 
تن از دانشجويان را از تحصيل محروم 

ور زمينه همزمان به منظ. يا اخراج كُنند
سازي امنيتي براي كشيدن شالق و 
تپانچه، اوباش مزدبگير و قبركنهاي 
اجير شُده، گرد بساط سورچراني الهي 

 عبادي در محوطه دانشگاه جا داده -
با اين درآمد، اكنون حكومت . شُدند

گمان مي برد زمان براي وارد كردن 
سر دستگاه سركوب به ميدان مناسب 

  . باشد
ي دانشجويان دانشگاه حركت اعتراض

شيراز، در حالي كه حمايت سراسري 
دانشجويان كشور و كارگران پيشرو 
شُماري از كارخانه ها را پشت خود 
دارند، به گونه مووثر و لمس پذيري، 
چنگالهاي دراز شُده حكومت را كوتاه و 
هزينه اي را به آن تحميل مي كُند كه 
 نه در شيراز و نه در هيچ نُقطه ديگري

           .قادر به پرداخت آن نيست
   
   دي16فراسوي خبر  
  

سي به مردم غزه كه آماج چه ك

جنايت جنگي اسراييل قرار 

 گرفته اند، مي انديشد؟
 ليال جديدي
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اعدامهاي دستجمعي قتل 

 در ابعاد كوچك عام

  جعفر پويه
 9رژيم ددمنش و آدمكش جمهوري اسالمي روز گذشته 

اين درحالي . نفر را در زندان مخوف اوين به دار آويخت
 نفر را در شهر قم به دار 5است كه در هفته گذشته نيز 

  .آويخته است
سيستم قضايي رژيم آدمكش واليت فقيه كه بر اساس 

نين عهد باديه نشيني دادگاه هاي خود را تشكيل مي قوا
دهد، در عمل آدمكشي و قتل متهمان را با دست آويز 

قتل . قرار دادن احكام مذهبي قصاص توجيه مي كند
آگاهانه و جانشين كردن انتقام به جاي اجراي عدالت و 
كينه كشي و واگذار كردن زندگي و مرگ يك انسان به 

 است كه سيستم قضايي رژيم عهده اولياي دم، كاري
با اين كار آنها بار اخالقي و . اسالمي انجام مي دهد

اجتماعي اين گونه آدمكشيها را به گردن كساني مي 
 نام "اولياي دم"گذارند كه در پرونده از آنان با عنوان 

اگر اينگونه قضاوت و دادخواهي مجاز . برده مي شود
و طويل قضاييه باشد، چه نيازي به دم و دستگاه عريض 

  است؟
چنين رويه اي كه ارتكاب به قتل آگاهانه و عمدي با 
حمايت و پشتيباني دستگاه پليسي رژيم توسط شخص 
ديگري انجام مي گيرد، مي تواند در هر مكان و يا جاي 
ديگري بدون وجود اين همه دم و دستگاه عريض و 

  .طويل هم اجرا شود
انين مذهبي بر رژيم جمهوري اسالمي با حاكم كردن قو

دادگاه هاي عمومي و تبديل دادخواهي و اجراي عدالت 
به كينه كشي و انتقام جويي در پناه دستگاه قضايي 
خويش، در عمل به يكي از جنايتكار ترين سيستمهاي 
  .قضايي جهان تبديل شده است

قتل و آدم كشي رويه پايوران رژيم جمهوري اسالمي 
 را به عهده اولياي اگر چه بخشش يا مرگ محكوم. است

دم مي گذارد اما بديهي است كه در انتها اين سيستم 
در . جنايتكار آنهاست كه اجازه آدمكشي را صادر مي كند

هفته گذشته بنا به گفته مصطفا برزگر گنجي، دادستان 
عمومي و انقالب قم دو نفر از اعدام شدگان به اتهام مواد 

ر به دليل ادعاي مخدر، دو نفر به اتهام تجاوز و يك نف
در سيستم . امامت به چوبه دار سپرده شده است

اي كه متهمان دستگير شده در زمان بازجويي  قضايي
تحت فشارهاي شديد و غير انساني قرار مي گيرند و از 
حضور وكيل آنها جلوگيري مي شود و در نهايت وكيل 
تنها در روز محكمه و به طور صوري در دادگاه حضور 

ه مي توان ادعاهاي دم و دستگاه آدمكشي را دارد، چگون
در مورد افراد محاكمه شده باور كرد؟ در ثاني اين چگونه 
دادگاهي است كه كسي را تنها به جرم ادعاي امام بودن 

  به چوبه دار مي سپارد و از كرده خود نيز شرم نمي كند؟
اعدامهاي جمعي رژيم جمهوري اسالمي حكم قتل عام 

اين رژيم به طور پيوسته . ا دارددر اندازه كوچك ر
محكومين دادگاه هاي غير انساني خود را به صورت 

اين قتلهاي جمعي بايد . دستجمعي به چوبه دار مي سپارد
از سوي همه مجامع بين المللي و وجدانهاي آزاد و 

يابد جلو دستگاه . انسانهاي ترقيخواه محكوم گردد
ژيم با نصيحت اين ر. آدمكشي رژيم واليت فقيه را گرفت

. و درخواست دست از رويه غير انساني خود برنمي دارد
برچيدن بساط اين رژيم آدمكش و ضد انسان تنها راه 
جلوگيري از اعدامهاي دستجمعي و قتل و كشتار 
محكومين بيدادگاه هاي غير انساني واليت فقيه 

        .است
  87 دي 5

  
  

  

  

 .دانشگاه زنده است
  

  زينت ميرهاشمي 
اعتراضي دانـشجويان دانـشگاه شـيراز ادامـه         تجمع  

ــه  . دارد ــته ك ــنبه گذش ــن 4از روز ش ــشجوي اي  دان
ــدالجليل   ــه نامهــاي كــاظم رضــايي، عب دانــشگاه ب
رضايي، محسن زرين كمر و لقمان قديري گـل تپـه     
بازداشت شدند، دانشجويان حركت اعتراضي خـود را        

  .آغاز كردند
  

 دي تجمع اعتراضي دانـشجويان بـا        16روز دوشنبه   
دانشجوي زنـداني آزاد    «و  » مرگ بر ديكتاتور  «شعار  

در همـين روز    . ابعاد جديـدي پيـدا كـرد      » بايد گردد 
دانشجويان دانشكده علوم پزشگي دانشگاه شيراز بـا        
ماموران امنيتي و حراست دانشگاه درگير شـده و بـا           

» ددانشجو مي ميرد ذلت نمي پـذير      «سر دادن شعار    
انزجار و نفرت خود را از رژيم ديكتاتوري حـاكم بـر            

در روي پالكاردهـاي دانـشجويان   . ايران نشان دادند 
دانـشگاه  «و  » دانشگاه زنـده اسـت    «نوشته شده كه    

  .»پادگان نيست

  
در رابطه بـا بازداشـت دانـشجويان دانـشگاه شـيراز،       
هادي قائمي، سخنگوي كمپين بـين المللـي حقـوق         

اين اصال قابل پذيرفتن نيـست      «:تبشر در ايران گف   
كه دانشجويان به خاطر تجمع مسالمت آميز كه حق         
تضمين شده بين المللي آنهاست سركوب و بازداشت        

  ».شوند
نيروهاي سـركوبگر رژيـم واليـت فقيـه بـا احـضار             
دانشجويان و بازداشت آنان مـي خواهنـد از جنـبش           
دانشجويي كه  

 آذر    16در    
امــــسال اوج 
ــدا  ــدي پي جدي

ــام كـــرد  انتقـ
ــه و  گرفتـــــ
دانشگاه را بـه    
قبرســــــتان 
ــد ــديل كنن . تب

اما دانشجويان  
ــران  ــر ايـ دليـ
نشان مي دهند كه دانـشگاه زنـده و سـنگر جنـبش             

  .ترقيخواه مردم ايران است

   دي18فراسوي خبر 

 
  

  
  

  

  نبرد خلق

  

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

  زينت ميرهاشمي  : سردبير

  ليال جديدي: تحريريه

  منصور امان

  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

  
دخلق ارگان سـازمان چريكهـاي فـدايي خلـق          نبر

امـا  . ايران و بيان كننده نظرات اين سازمان اسـت        
بديهي است كه از چاپ مقاالت و مطالـب فعـالين        
سازمان و جنبش مقاومت و صاحب نظـران و نيـز           

دهـد و    ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مـي       
. كنــد الع از آن مفيــد اســت، خــودداري نمــياطــ

مطالبي كـه بـا امـضاي افـراد در نبردخلـق چـاپ          
شود، بيان كننده نظرات خود آنـان اسـت كـه            مي

ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همـسو يـا           
با نام و يـا     (سرمقاله نبردخلق   . اختالف داشته باشد  

  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام
  

نبرد خلق بـا آدرسـهاي نبـرد خلـق          براي اشتراك   
  تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنبش كـارگران، مزدبگيـران و         
يران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل  كاركنلن ا 

بين المللـي مربـوط بـه آن، اخبـار و ديـدگاههاي             
ــرد   ــران نب ــان را هــر روز در ســايت اي ــبش زن جن

  .بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

  

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  )اديو پيشگامر(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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  دستگيري

 مادران مجاهد 

  محكوم است
  

  زينت ميرهاشمي 
 دي ماه، دهها تن از 27روز آدينه  

مادران مجاهد در فرودگاه مهرآباد 
تهران، با يورش ماموران وزارت 

بر اساس . اطالعات دستگير شدند
گزارش فعاالن حقوق بشر و دموكراسي 

 تن از مادران مجاهد به 18در ايران، 
نشان در شهر اشرف قصد ديدار فرزندا

به صورت وحشيانه اي دستگير و به بند 
  .  زندان اوين منتقل شدند209

بر اساس همين گزارش، خانواده هاي 
دستگير شده ويزا و بليط مسافرت 

 ساله 80 تا 55داشتند و در سنين بين 
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت . هستند

در پاريس با انتشار خبر فوق، اسامي 
خي از آنها همراه با مادران كه بر

دختران خود بوده اند، را منتشر كرده 
  . است

همچنين سازمان مجاهدين خلق ايران 
 نفر از اعضاي 87در ماه گذشته اسامي 

خانواده هاي مجاهدان را كه براي 
ديدار فرزندانشان در اشرف رفته بودند 
و هنگام بازگشت دستگير شده اند را 

نواده اعضاي اين خا. اعالم كرده است
ها زير شكنجه و فشار قرار گرفته و 
همچنان به جرم ديدن فرزندانشان در 

  . زندان به سر مي برند
ضمن محكوم كردن دستگيري مادران 
و اقدام ضد بشري محروم كردن 
خانواده ها از ديدار فرزندانشان، توجه 
همه مجامع بين المللي و نهادهاي 
مدافع حقوق بشر را به اين موضوع 

 كنيم و خواهان آزادي خانواده جلب مي
ها و اجراي حق انسانيشان براي 
مسافرت به منظور ديدار فرزندانشان 

  . هستيم
 

   دي30فراسوي خبر 

  

  
دادگاه پنج تن از اعضاي هيات مديره 
سنديكاي نيشكر هفت تپه و يك 

تبليغ "به جرم   دزفولروزنامه نگار در
 برگذار "عليه نظام جمهوري اسالمي

يغ عليه نظام جمهوري تبل" .شد
 به معني درخواست كارگران "اسالمي

براي دريافت مطالبات به حق خود كه 
، پرداخت شامل مواردي همچون

دستمزد و حقوق معوقه، رفع پيگرد و 
دستگيري كارگران، برداشته شدن 
هرگونه فشار از فعاالن كارگري، 
رسمي كردن كارگران موقت، اجراي 

مچنين طرح طبقه بندي مشاغل و ه
به رسميت شناخته شدن سنديكا و 
تشكل كارگري در اين واحد توليدي 

به گرسنگي كشاندن كارگران و . است
خانواده هايشان، ضرب و شتم، 
بازداشت و سركوب آنها كه پاسخ 
رژيم به كارگران بوده است، در 
حكومت واليت فقيه جرم به حساب 

  .نمي آيد
علي نجاتي، فريدون نيكوفرد، آقايان 

و  ربان عليپور، جليل احمديق
محمدحيدري مهر و يك خبرنگار به 
نام ابوالفضل عابديني محاكمه مي 
شوند زيرا آنان از حقوق كساني دفاع 

حمايت واليت مي كنند كه قرباني 
فقيه از شركتهاي دولتي و خصوصي 
متعلق به آقازاده ها و سرازير كردن 
سود به جيب مزدوران خود با وارد 

هزاران كارگر . ده اندكردن شكر ش
اين كارخانه به بهانه ارزان شدن بهاي 
شكر به فقر و تهيدستي سوق داده 
شده اند و اين در حاليست كه نه تنها 
شكر به هيچ وجه ارزان تر به دست 

مصرف كننده نرسيده بلكه، 
قيمت آن گران تر نيز شده 

  . است
نيروهاي سركوبگر مدافع 
سرمايه داري پيوسته به صفوف 
كارگراني كه پس از بارها 

ول براي مسئمراجعه به مقامات 
 پرداخت دستمزد و "حق مسلم"

داشتن محل كار، دست به 
اعتراض و اعتصاب زده اند، 
حمله كرده اند و با ضرب و شتم 
كارگران معترض را زخمي و 

  .بازداشت مي كنند
چه كسي بايد محاكمه شود؟ 
ستم گر يا دادخواه؟ مطالبات 

ن نيشكر هفت تپه، كارگرا
مطالبات كارگران و زحمتكشان 

نه تنها رژيم . ايران است
جمهوري اسالمي بلكه، هيچ 
ديكتاتوري نتوانسته است با 
ترتيب دادن دادگاه براي حق 

به . خواهان، خود را تبريه كند
  ! تاريخ بنگريد

پيروزي نهايي از آن زحمتكشان 
پيگير و متشكل با حمايت همه 

وهاي مدافع عدالت انسانها و نير
به همين دليل هم هست . است

كه رژيم تالش مي كند اين 
صف را بشكند و از مقاومت و 
همبستگي به هر شكل ممكن 

  .جلوگيري كند
   دي2فراسوي خبر 

  
 
  

  

 
 
 

  شهداي فدايي 

  بهمن ماه
 - سـعيد پايـان      -رضا خليـق     ابراهيم پور : رفقا

 -زاده كرمـاني    منيژه اشرف -فتحعلي پناهيان   
 - محــسن بطحــايي -محمــد طــاهر رحيمــي 

 - مسعود پرورش    -عبدالمجيد پيرزاده جهرمي    
ــدرنيا  ــشمي -فاطمــه اف ــر محت ــوران - جعف  پ

 انوشـه   - مـصطفي دقيـق همـداني        -يداللهي  
 حـسن   - كيـومرث سـنجري      -كـالم    فضيلت

 كاووس رهگـذر    - حسين چوخاجي    -فرجودي  
 فرشـاد   -) جهـان ( جهانگير قلعـه ميانـدواب       -

 محمدعلي خـسروي    - حميد مؤمني    -ي  مرعش
 - بابـك سـيالبي      - قاسـم سـيادتي      -اردبيلي  

 محـسن   - مهـدي اقتـدارمنش      -خسرو پناهي   
ــك ــرام  ني ــدي  -م ــروز عب ــدجواد - به  محم

ــان  ــورائي  -عرفانيـ ــدامين نـ ــر - محمـ  اكبـ
 مسعود رحمتـي    - عباس تبريزي      -كيا   پارسي

 بهنـام  - علـي نـورورزي      - حسن محمـدپور     -
 -رضــايي ) حــر( جعفــر -رضــوي زاده  قاســم

 - اسد يزداني    - مراد ميرزايي    -ابراهيم كردي   
 فاطمـه   -اي    فريـدون بانـه    -اسماعيل برزگر   

 - حسن توسلي    - محسن نوربخش    -محمدي  
 ميرمحمـد درخـشنده     -فردوس آقا ابراهيميان    

ــاج( ــوم  -) توم ــدالكريم مخت ــدي - عب  - واح
 خسرو  - حميدرضا هزارخاني    -حسين جرجاني   

ــ ــشيان  -سرخي گل ــت دان ــارزه - كرام  در مب
قهرمانانه عليه رژيمهاي شـاه و خمينـي بـراي          
ــتقرار   ــاع و اسـ ــسم و ارتجـ ــابودي امپرياليـ نـ

 1349دموكراسي و سوسياليسم طـي سـالهاي        
  . اند تاكنون به شهادت رسيده

  

چه كسي بايد دادگاهي شود، 

كارگران هفت تپه يا رژيم 

 سركوبگر جمهوري اسالمي؟
  

  ال جديديلي
 


