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  يادداشت سياسي 

رژيم ايران ابر قدرت 
حقيقي و واقعي صدور 

  تروريسم
  

  مهدي سامع
 سـخنراني   تلويزيـون شـبكه خبـر      بهمن امسال    22روز سه شنبه    

گماشـته ولـي    . محمود احمدي نژاد در ميدان آزادي را پخش كرد        
به فضل  «:فقيه در اين سخنراني پر از الف و گزاف مدعي شد كه           

ا ايستادگي ملت ايـران، سـايه تهديـد بـراي            ب ،الهي به لطف الهي   
  ». برداشته شده استاز سر ملت ايران هميشه

كردند و جالب است كـه        حمله مي «:وي در توصيف تهديدها گفت    
كردنـد، فـالن روز چهـار صـبح، فـالن روز پـنج                زمان تعيين مي  

آنها همه با هم بودند، متحـد     ..... نيمه شب  12بعدازظهر، فالن روز    
ترين تحريم اقتصادي تاريخ  يم اقتصادي كردند، سنگينبودند، تحر

را اعمــال كردنــد و آنهــم بــستن شــريانهاي بانــك يعنــي همــه  
شريانهاي اقتصادي بود، نيروي نظـامي آوردنـد و تهديـد نظـامي             

توانند يك ملتـي كـه خـود را شـناخته             كردند مي   كردند، خيال مي  
 امامت است، است، قدرت خود را شناخته است، پيوسته با واليت و    

و بــاالخره نتيجــه » .پيوسـته بــا خداســت، ايــن ملـت را بــشكنند  
كنم كه امـروز ملـت ايـران يـك ابـر              من رسماً اعالم مي   «:گرفت

پس از آن به دولـت جديـد آمريكـا    » .قدرت حقيقي و واقعي است    
روشـن اسـت كـه ملـت ايـران از تغييـرات حقيقـي               «:پيام داد كه  
 گفتگوست، اما گفتگو در فضاي      ملت ايران آماده  . كند  استقبال مي 

  ».عادالنه و در احترام متقابل
  2بقيه در صفحه 

  

  توحش نظم سرمايه داري

   در استبداد ديني

  4 صفحه –زينت ميرهاشمي 

  

  مذاكره با رژيم واليت فقيه، 

  چشم اانداز بي افق
  7 صفحه –جعفر پويه 

  

  

  

  سرمقاله 

  انتخابات، فرار به ُگذشته

  با همه ساز و برگ
  صور امانمن

نمايش مالل آور و از فرط تكرار، مندرس شُده ي انتخابات در جمهوري 
اين بار فقط تهيه كُننده هميشگي . اسالمي بار ديگر باال زده شُده است

در بيت ولي فقيه و كارگردانان بي جايگُزين در شورا نگهبان و وزارت 
 ديده مي شود؛ كشور نيستند كه نام آنها دوباره بر پالكارد كُمدي مزبور

اضافه شُدن حجت االسالم خاتمي، يك بازيگر بازنشسته بدان، تقريبا هر 
  .سوء تفاهمي پيرامون نوآوري در تعزيه ادواري را برطرف كرده است

گرچه ناله هاي التماس آميز، كف تشويق و چراغهاي رنگارنگ چشمك 
زن، مسير به نسبت طوالني آقاي خاتمي تا روي سن را آذين بسته بودند، 
اما اين الك و روغن غليظ هنوز براي بخشيدن جلوه متفاوت به اُپراي 
راحت القوم انتخابات با سناريوي ثابت و كاراكترهايي كه به نظر مي رسد 

  3   بقيه در صفحه . رگز تغيير نمي كُنند، كافي نيسته

  
  

  جهان

    در آيينه مرور
   جديدي ليال

  10در صفحه 

  

  زنان

 در مسير 

  رهايي 
  الف اناهيتا 

  14در صفحه 

  گزارش كوتاه از مراسم يادمان حماسه و رستاخيز سياهكل

  پيام هواداران جنبش فدايي در ايران 

  پيام حزب احياي كمونيستي و چپ ايتاليا 

پيام سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به مناسبت سي و 

  هشتمين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهكل
  18 و 17هاي در صفحه 

  .براي مشاهده برنامه يادمان رستاخيز سياهكل به آدرس زير مراجعه كنيد
http://www.youtube.com/user/pooyeh  
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  يادداشت سياسي 
  

پيرامون سخنان گماشـته ولـي      
فقيه چند نكته را بايـد روشـن        

  .كرد
  1بقيه از صفحه 

اول آن كه بـراي فهـم كنـه سـخنان        
احمدي نـژاد و درك ادعاهـاي او بـه          

رژيم واليت  «بايد  » ملت ايران «جاي  
واقعيت اين اسـت كـه      . گذاشت» فقيه

ميان ملت ايران و رژيم واليـت فقيـه         
ي وجود دارد كـه فقـط       يك دره عميق  

عوامفريبان اين دو نيروي در ستيز بـا        
. هم را در يك رديف قـرار مـي دهنـد    

خــود آيــت اهللا خامنــه اي و گماشــته 
كوتوله اش بهتر از همه مي دانند كـه         
مناسبات مردم ايران با رژيـم واليـت        
فقيه آشـتي ناپـذير و بـر بـستر سـتيز            

فرمانـــده كـــل ســـپاه . جريـــان دارد
ري اسالمي بارها و به     پاسداران جمهو 

طور صريح اعـالم نمـوده كـه تهديـد      
  . واقعي از داخل است

  
دوم اين كه سخنان احمـدي نـژاد در         
مورد تهديد جنگ در دوران حكومـت       
قبلي آمريكا فقط براي بازار گرمي دار       

در . و دسته احمدي نـژاد مـصرف دارد    
 سال گذشته كه دولـت      8حقيقت طي   

چگـاه  جرج بوش در كاخ سفيد بود هي      
سياست آمريكا از دايره مماشات خارج      
نــشد و همــه ي صــحبتها و حــرف و 
حديثها در مورد جنـگ  يـا از طريـق           
نهادهاي گفتمانسازي حزب دمكـرات     
ــايي آن و در   ــدان اروپ ــا و متح آمريك
رقابت با دولت جرج بوش انتشار مـي        
يافت و يا از طريق خبرگزاري رسـمي        

بـراي پيـشبرد    ) نووستي(دولت روسيه   
ميال پوتين كه ماهرانه هـم بـر سـر           ا

سفره مردم ايران نشـسته بـود و هـم          
شريك توبره آمريكا و متحدان غربـي       

همگان مـي   . اش بود انتشار مي يافت    
دانند كه نهـاد دفـاع ايـاالت متحـده          

همواره بنا به وظيفـه     ) پنتاگون(امريكا  
خود و بودجـه هـاي سرسـام آور كـه           
دريافــت مــي كنــد در حــال طراحــي 

ي گوناگون با دشمنان واقعي و      جنگها
رسـانه هـا و     . يا فرضي آمريكـا اسـت     

روزنامه نگاران آمريكـايي كـه تمايـل        
بيـشتري بـه حـزب دمكـرات آمريكـا      
داشتند و يا در مخالفت با دولت بـوش     
وقتي به يكي از اين طرحها دسترسـي     
پيدا مي كردند و يا حتي از يك طـرح          
فرضي اطالع پيدا مي كردند به شكلي 

ر ماهرانه از طـرح دولـت آمريكـا         بسيا
براي آغاز جنگ جديـد صـحبت مـي         
كردند و بـدين ترتيـب در حـالي كـه           
سياست واقعي دولت بـوش مماشـات       
با رژيم ايران و همكاري در افغانستان       
و عراق بود جناح رقيب بـا توجـه بـه            
شكستهاي بوش براي بهـره بـرداري       

به سود خود به اين گونـه خبرهـا كـه           
يك گرايش ضـعيف در  حداكثر در حد    

هرم قـدرت آمريكـا مـي تـوان آن را           
از طـرف   . ارزيابي كرد، دامـن مـي زد      

ديگر اين خبرگزاري نووستي بـود كـه     
بارها خبرهايي كه به گفتـه ايـن خبـر      

دريافت شـده  » منابع موثق«گزاري از   
انتشار مي داد كه در آن زمـان دقيـق          
حمله و محلهاي مورد حمله تعين مي       

 خبــر 2007ســال در نــوامبر . شــد
خبرگزاري نووستي آن چنان ماهرانـه       
پوشش داده شده بود كه وقتـي دفـاع         
ضد هوايي نيروگاه بوشهر بدون هـيچ       
اعالم خطر براي چند لحظه شروع بـه   
شليك كردند، افـرادي سـاده لوحانـه         
فكر مي كردند كه جنگ واقعا شـروع        
شده است و البته واقعيت پس از چنـد         

ن پوزخنـد   لحظه بر سطحي نگري آنا    
بنابرين احمدي نژاد و اربابش كـه       . زد

به خوبي از واهي بودن حملـه نظـامي       
اطالع داشتند و بارها هم آن را اعالم        
مي كردند، اكنون براي بازار گرمـي و        
شاخ و شانه كـشيدن بـر سـر تـابوتي           
روضه مي خوانند كه در آن مـرده اي         

گزينه جنگ گرچـه بـراي    . وجود ندارد 
ــه  ــا و ب ــت آمريك ــان دول ــژه طراح  وي

پنتاگون هميشه يكـي از پـروژه هـاي     
روي ميز است، اما تـا آن جـا كـه بـه          

 8دولــت جــرج دبليــو بــوش و دوران 
ساله حكومت او بر مي گردد هيچگـاه       
يك گزينه جدي و بـه مثابـه طرحـي          
ــت و   ــوده اس ــرح نب ــل مط ــراي عم ب
بنابرين حرف جنگ و آن هم از جانب        
ــي    ــصيتهاي سياس ــا و شخ ــانه ه رس

 كـــه نقـــش عمـــده اي در آمريكـــا
سياستگذاري آمريكا نداشتند نه فقـط       
براي واليـت خامنـه اي يـك تهديـد          
نبـــود بلكـــه كـــارگزاران واليـــت از 
هياهوي توخالي جنگ به مثابـه يـك        
فرصت استفاده كرده و بـسياري را در        
ــه   ــران و منجمل ــارج از اي ــل و خ داخ
بسياري از افراد و جريانهاي مخالف را       

  .فريب دادند
آن كه بعضي از تحريمهايي كه       سوم  

شوراي امنيـت ملـل متحـد در مـورد          
جمهوري اسالمي به تـصويب رسـاند       
به شرطي مي توانست به تهديد جدي       
تبديل شود كه مكانيـسمهاي اجرايـي       
آن به طور دقيق مـورد نظـارت قـرار          
گرفته و همـه ي دولتهـا طـي زمـان           
. معين آن را به طور دقيق اجـرا كننـد         

نيــسمهايي عملــي همچنـين بايــد مكا 
براي بستن شكافهايي كه رژيم ايـران      
از آن براي دور زدن تحريمها اسـتفاده   

در عمــل . مــي كــرد تعــين مــي شــد
بسياري از كشورها بـه ايـن تحريمهـا      
عمل نكرده و رژيم ايران از شكافهاي       
بسياري اسـتفاده كـرده و تحريمهـا را       
دور مي زد و ايـن در زمـاني بـود كـه      

تاب افزايش پيـدا    قيمت نفت خام با ش    
تحريم بانكي تا وقتي بانـك      . مي كرد 

مركزي مورد تحريم واقع نشود چندان     
ــود  ــد ب ــوثر نخواه ــابرين الف و . م بن

ــل   ــداري در مقاب ــورد پاي ــزاف در م گ

تحريمها در حالي كه درآمد حكومـت        
از فروش نفت افزايش چشمگيري پيدا   
كرده بود و راههاي دور زدن تحريمها       

رغ پخته را هم بـه      مسدود نشده بود م   
  .خنده مي اندازد

  
چهارم اين كه محمود احمدي نژاد در       
ســخنراني خــود مــدعي شــد واليــت 

ابر قـدرت حقيقـي و      «خامنه اي يك    
در اين مـورد تـا جـايي        . است» واقعي

كه به پيشرفت كشور و بهبود زنـدگي        
مردم و افزايش توليد و در آمد ملـي و          

مـي  بهبود آموزش و بهداشت مردم بر    
در . گردد حرفي پوچ و بي پايـه اسـت        

ــه   ــشوري ك ــت  30ك ــد جمعي  در ص
آب آلـوده   ) تهـران (بزرگترين شهر آن  

مصرف مي كنند، كشوري كه از نظـر        
 146شاخصهاي محيط زيست در بين      

 را دارد، در كـشوري      132كشور رتبـه    
  هزار نفر در اثر 15كه ساالنه بيش از     

 4آلودگي هوا جان مي بازند و بيش از        
ار نفر به علل گوناگون اقتـصادي و        هز

اجتمــاعي خودكــشي مــي كننــد و    
تصادفهاي جاده اي در آن رتبه اول را        
در جهان دارد، در كشوري كه طي سه  

 هزار ميليارد   60سال اخير نقدينگي از     
 هـزار ميليـارد افـزايش       170تومان به   

پيــدا كــرده و نــرخ تــورم روز بــه روز 
 افزايش پيدا مي كنـد، صـحبت از ابـر     

قدرت شدن فقط براي فريب كـساني       
گفته مي شود كه از آنان به مثابه يك         
ابزار براي حفظ واليـت اسـتفاده مـي         

گماشته ولي فقيـه بـراي فريـب        . شود
كساني كه از آنان به مثابه نيروي ترور  
و صدور بنيادگرايي اسـالمي اسـتفاده       
مي كند، مدعي ابر قدرتي مي شود تـا      

را بـه   قدرت تروريستي و مخرب خود      
  . رخ مخاطبان خارجي بكشد

  
بــا گفتگـو  و بـاالخره ايـن كـه طـرح     

در فضاي عادالنه و در احترام   «آمريكا  
از جانب احمـدي نـژاد فقـط        » متقابل

پوشــشي بــراي پنهــان كــردن رفتــار 
واقعي حكـام تهـران و وقـت گـذراني      

طي سالهاي گذشته كـشورهاي     . است
بزرگ غربي به شمول اياالت متحـده       

امتداد سياست مماشـاتگرانه    آمريكا در   
خود همه ي امتيازها را به رژيم ايران        

اما ايـن نظـام واليـت فقيـه         . داده اند 
است كه با ابزار سالح اتمي و صـدور         
ــالمي در   ــادگرايي اس ــسم و بني تروري
صدد است تا به نيروي هژمونيـك در        

پاشـنه آشـيل    . خاورميانه تبديل شـود   
سياست مماشات نيز درست در همين       

يت خود را به شكل برجسته نشان       واقع
  . مي دهد

ولي فقيه نظام از زبـان احمـدي نـژاد          
مي خواهد با بـه رخ كـشيدن قـدرت          
ــان   ــه مخاطب ــران ب ــم اي مخــرب رژي
خارجي به هدفهاي خـود دسـت پيـدا         

اما خامنه اي و دست نشانده اش       . كند
با مردم ايران چه مي كنند كه هر روز         
در حركتهاي خود نظام را بـه چـالش         

  .مي كشند

  

سياهكل، بيش از يك 
  گُستاخي نابخشودني

 
  

  منصور امان
براي حكومتي كه به نيابت از آسمان، دوزخ 
زميني خويش، بنا شُده بر بيدادگري 
اقتصادي و همه ي نمودهاي تصور پذير 
ستم سياسي و اجتماعي را در ميان امواج نا 
ايستاي مخالفت و اعتراض كارپردازي مي 

دن يك سرفصل تاريخي كُند، در رسي
مقاومت كه شكستن افسانه دو مطلق، 
قُدرت مطلق حكومت و ناتواني مطلق توده 
ها را بر پرچم خود نوشته، هر مناسبتي به 

  . جز خوش يمن است
اگر چه به طور معمول همگام با فرارسيدن 
سالگرد رستاخير سياهكل، عارضه ترشُح 

دليل عرق در ايديولوگهاي حجره اي به 
زحمت فكري دوچندان براي تخته كوب 

 بهمن تشديد مي 19كردن نُقطه عطف 
 "بيت آقا"شود اما دستكم از آن هنگام كه 

احضار روح ساواك را هم به سلسله تدابير 
 خود براي "سخت افزاري و نرم افزاري"

رويارويي با فداييان اضافه كرد، آشكار 
گرديد كه نتيجه بيروني اين وردخواني 

  . ان هم رضايت بخش نبوده استچند
ي مربوطه "آقا"با اين وجود، خويشاوندي 

و نوچه هاي اطالعاتي اش با رژيم شاه 
فقط در الهام گيري معنوي از دستگاه 
امنيتي آن يا ميراث داري سپاسگُذارانه از 
اوين و چوبه هاي دار و شالق و آپولوي 

شناسنامه دار نمي شود؛ ) تابوت(مكتبي 
د خوني حاكمان پيشين و كُنوني نُقطه پيون

در تالش جنون آساي هر دو آنها براي بي 
قيد و شرط ساختن قُدرت خود و چگونگي 
اعمال آن از طريق سلب بي پرده، خُشونت 

  . بار و پيوسته حقوق مردم دلَمه زده است
از اين رو، خيزش سياهكل به مثابه تجربه 
ماديت يافته ي اعمال قُدرت نيروي 

عي در برابر اعمال قُدرت حكومت و اجتما
به چالش گرفتن جسورانه ي آن، چيزي 
بيش از يك گُستاخي نابخشودني به ساحت 
كبريايي و بي رقيب حكومت به شُمار مي 

در اين برافروختگي، ديكتاتوري فردي . رود
محمدرضا پهلوي به همان اندازه محق 

  ! است كه واليت مطلقه علي خامنه اي
اي جهنم جوشش اجتماعي را دروازه ه

آنهايي به روي نظم توتاليتر شاه و فقيه 
پرورده مي گُشايند كه نه تنها حاضر نيستند 
حقوق خود را به حكومت تماميت خواه 
واگُذار كُنند بلكه، آمادگي دارند براي 
دخالت در سرنوشت شان پنجه در پنجه ي 

  . آن درافكنند
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  سرمقاله 
  

  1بقيه از صفحه 
دست تنگي صاحب مجلس و شُركا 
كه آنها را ناچار به گردش دور خود و 
درجا زدن در عوض اجراي يك پرده 
مردمساالري سرگرم كُننده ديني مي 
كُند، براي ناظران و تحليل گراني كه 

 "خيمه نظام"رويدادهاي سياسي زير 
را پي مي گيرند تنها خبر بدي نيست 

سته يا ناخواسته بايد با آن كنار كه خوا
مشتريان آبونمان شُده ي . بيايند

نمايش انتخابات بخش ديگر مشكل 
هستند كه به سهم خود بر يكنواختي 

با اين . كسل كُننده موضوع مي افزايند
وجود شايد اشاره به اين ُنكته كه 
تماشاچيان حرفه اي رديف اول را مي 
توان با تقسيم بندي به دو تيپ 
مختلف از يكديگر جدا كرد، خُرده 
رنگي به تابلوي خاكستري مزبور 

  . ببخشد
  

  تيپ نُخست
تيپ نخُست را از اشتياق كُنترُل نشده 
به آناليز كارشناسانه آفتابه لگن 
. انتخابات مي توان باز شناخت

شُمارش آراي پايه اي كانديداها، 
بررسي احتماالتي كه مي تواند اين آرا 

 كُند، تخمين شناور شُدن را كم و زياد
برگه هاي راي يك نامزد به سوي 
رقيب او، به ُقالب كشيدن سوژه هايي 

 نظر راي دهندگان را دكه مي توان
جلب كُند و محورهاي ديگري در 
همين رديف، موضوعات محبوب اين 
تيپ در فصل موسمي انتخابات در 
. جمهوري اسالمي به شُمار مي رود

اي مجدانه، خواننده اين كندو كاوه
 سال گُذشته را در 29اگر تمام 

مجاورت اصحاب كهف به خواب 
گُذارنده باشد، بي گمان پس از 
تصويري كه كارشناسان ما به دست 
او مي دهند، در برابر خود يك تونل 

اُم " در مركز "پاستور"مستقيم از 
 به كارگاه آموزشي هري پاتر در "القرا
 در آن سوي عالم "هاگوارتس"

در اين دنياي . يقي را خواهد يافتحق
پر از شگفتي و كودكانه نه نشاني از 

 هست و نه "مهندسي انتخابات"
طراحي چند " و "نظارت استصوابي"

 و همچنين موجودات شريري از "اليه
جنس آيت اهللا جنتي و شوراي 
نگهبان او، پاسدارها افشار و محصولي 

 ناگُفته - شان و "هيات اجرايي"و 
 از سر "نيروهاي غيبي" همه - نماند

خيرخواهي با مداد پاُكن از متن 
داستان شيرين انتخابات ناپديد شُده 

  . اند
با چيدن مقدماتي اين گونه، انتظار 
اشاره به پيش شرطهاي نظرخواهي در 
پاي صندوقهاي راي مانند امكان 
واقعي انتخاب از طريق آزادي بيان، 
احزاب و اجتماعات، امكان برابر 

انتخاب شُدن و تامين شرط ضروري 
برگُزاري و نظارت مستقل و بي طرف 
انتخابات، فراتر از ظرفيت اين دسته و 

  . از اين رو بي جا خواهد بود
انكار پذير نيست كه بخشي از اين 
استعدادهاي نفس در سينه حبس ُكن، 
با كپسول اُكسيژن موسسات گرداننده 

ضد "تبليغات رسمي و زير اداره هاي 
 در دنياي مجازي كُپي "اطالعاتي

شُده از انتخابات در فرنگستان غوطه 
به همين صورت نمي توان . مي خورند

ناديده گرفت كه بخش بيشتري نيز در 
 ها روزگار مي "خودي"طبقه بندي 

گُذرانند و به همين سبب متواضعانه نه 
فقط كاسه حكومتي خود را با جيب 

، در بقيه جامعه يكي مي دانند بلكه
اصل مايلند خويشتن را به همراه 
امتيازهايي كه به خاطر شراكت در 

 ها دارا "خودي"بنگاه سهامي 
هستند، مترادف جامعه و شرايطي كه 

  . در آن به سر مي برد معرفي كُنند
  

  تيپ دوم 
تيپ دوم را به صورت غالب در ميان 

 مي "مقام معظم رهبري"اپوزيسيون 
ه به طور معمول و توان سراغ گرفت ك

راحت طلبانه اي، مستاجر عمارت 
استداللهاي دسته نخُست است و 
محصوالت و مصالح فكري اش 
بيشتر در خدمت تزيينات دروني آن 

  . قرار مي گيرد
در هر بزنگاه بر خوردن دوباره كارتها 

، افراد و دسته "نظام"روي ميز بازي 
هاي شناخته شُده و هميشگي در 

ادوي وزارت كشور و برابر جعبه ج
شوراي نگهبان به گونه كامال 
متمدنانه اي پشت گردن يكديگر مي 

اگرچه اين صف پس از هر بار . ايستند
هيزُم كشي بدون دستُمزد براي تنور 
انتخابات و افزايش موارد دلخوري و 
دپرسيون در پي آن، به گونه تاسف 
باري كوتاه تر مي شود اما اين مانع 

هاي آنان در يافتن جوال سابقه دار تر
تازه اي براي هيزم كُشي در دور 

آنها . جديد روشن شُدن تنور نمي شود
خطر "زماني مي گويند براي دفع شر 

 و نماينده آن حجت االسالم "راست
ناطق نوري بسيج شُده اند تا به حجت 

 سال 8االسالم خاتمي راي بدهند و 
بعد همه را سوگند مي دهند كه براي 

 با آنها "بروز فاشيسم"ري از جلوگي
براي انتخاب حجت االسالم 

  .رفسنجاني همراه شوند
آنان به همين گونه در يك دوره با 

 به "لغو نظارت استصوابي"ُشعار 
كانديداهايي كه شوراي نگهبان 
صالحيت آنها را تاييد كرده راي مي 

مشاركت "دهند و دور بعدي با ُشعار 
يك . ند صندوق پر مي كُن"اعتراضي

نمونه جالب در همين راستا را يك 
شكوفايي "مدافع پرو پا قُرص 

 در سازمان "جمهوري اسالمي
 در جريان انتخابات مجلس "اكثريت"

وي با مشت . هشُتم مالها ارايه كرد

بر ميز مي كوفت كه فقط به شرط 
 تغيير قانون "اصالح طلبان"آنكه 

انتخابات را در برنامه خود بگُنجانند 
پس از . ضر به آوردن هيزُم استحا

آنكه تهديد وي از سوي مخاطبان 
اش جدي گرفته نشُد، ناچار گرديد به 
يگانه گُزينه اي كه برايش باقي مانده 
بود متوسل شود يعني، شركت در 

  ! انتخابات
  

  خاتمي
با وجود آنكه دو تيپ ياد شُده در باال 
زندگي با اتهام فريبكاري و 

 را به مثابه بخش شارالتانيسم سياسي
اجتناب ناپذير فعاليت خود پذيرُفته اند 
اما اين هنوز جايگاه آنها را به نُقطه 

اصالح طلبان "اي كه تيم مركزي 
 از طريق سازگاري تحسين "حكومتي

برانگيز با ويژگيهاي مزبور بدان دست 
اين درست . يافته است، فراز نمي دهد

تعريفي كه ( "تداركچي"كه واژه 
حجت االسالم خاتمي براي پيشه ي 

فقط ترجمه شكيل ) خود ارايه مي داد
سبزي "، "بادنجان دور قاب چين"تر 

 يا از اين دست است ولي "پاك ُكن
اين واقعيت را هم نمي توان ناديده 
گرفت كه ميان هم زدن ديگ آش در 
بارگاه واليت و همين فعل در اردكان 

.  وجود دارديزد تفاوت سطح روشني
نُقطه اختالف مزبور علت خوشمزگي 
بيشتر رفتار و استداللهاي اليه فوقاني 

 را نيز توضيح مي "اصالح طلبان"
  .دهد

با مزه ترين نمونه را پروسه نامزدي 
آقاي خاتمي به نمايش گُذاشت كه به 
سبك آگهيهاي بازرگاني پيش از 
پخش فيلم اصلي طرح ريزي شُده 

از مويه هاي در ميان موجي . بود
سفارشي و درخواستهاي استغاثه آميز، 

 خرامان و مليح "رهبر اصالح طلبان"
 به عاقد را به تاخير مي "بله"پاسخ 
اين ُنكته كه او ماه ها پيش . انداخت
با دعوت و ) انتهاي مهر ماه(از اين 

ميزباني از شُماري از سياستمداران 
اُروپايي و همينطور آقاي كوفي عنان، 

ل پيشين سازمان ملل متحد، دبيرُك
زير درخواست خود براي نشستن 
دوباره بر كُرسي رياست جمهوري خط 
تاكيد گُذاشته بود، البته نمي توانست و 
نمي بايست چيزي از ويژگي 

 انكار –دراماتيك مراسم اصرار 
  . بكاهد

به همان ميزاني كه روشن نيست اين 
مراسم براي تحت تاثير قرار دادن 

اشاچيان جديد ترتيب داده كُدام تم
شُده بود، در هدف اصلي برگُزاري آن 

حجت االسالم : ابهامي وجود ندارد
خاتمي، يك ابر ناجي با اكراه كه تنها 

 و "شرايط فوق العاده"به دليل 
 با از خودگُذشتگي "نجات كشور"

عبايش را با شنل سوپرمن تعويض 
بديهي است كه سبك و . مي كُند

 به وسيله نگاه "جينا"سنگين كردن 
به ادعاها و كارنامه گُذشته او و يا بد 

 ورزيده "ايثار"تر از آن، نقد پيشينه اش كه 
و روي سن پديدار شُده، نمك نشناسانه و 
در نظر به بزُرگي رسالت وي، بي ربط هم 

گُذشته را بايد قورت داد و از . مي تواند باشد
.  است"نجات كشور"ياد برد، اكنون زمان 

ين يك سرپوش حماسي براي چاله پر از ا
جبهه دوم "نكبت و خواري است كه 

 سال خوش نشيني در 8 پس از "خُرداد
مسند قُدرت به جا گُذاشته و انتقاد، ريزش و 
رويگرداني در طيف هواداران خود را 

تفسير برخي از رهبران . برانگيخته است
 از عملكرد خود در رديفهايي "دوم خُرداد"

حجت  ("مشتي ورشكسته"ن همچو
ميخ به تابوت "و ) االسالم كروبي

، تنگنايي كه )آقاي حجاريان ("اصالحات
آقاي خاتمي و دوستان با آن روبرو هستند 

  . را روشن تر مي كُند
تا اينجا همه چيز مي توانست به خوبي 

 جو زده "بي ميل"پيش برود، اگر نامزد 
ر نمي شُد و در ارايه دليل كرشمه خود د

 گُفتن، به ُكلي گوييهايي مانند "بله"
داشتن " يا "نرسيدن به جمع بندي"

اما او در ميانه .  اكتفا مي كرد"ترديد
ضيافت دست به ناپرهيزي زد و براي گرم 
كردن بيشتر آن براي قبول دعوت شرط 

 بر سر "تواُفق با مردم"گُذاشت؛ نخُست 
خواسته ها و برنامه ها و دوم، اطمينان از 

اكنون پس از اعالم . اشتن قُدرت كافيد
برطرف شُدن ترديدها و آمادگي براي قبول 
پست رياست جمهوري، آقاي خاتمي در 
توضيح علت و چگونگي برآورده شُدن هر 

او نه . دو شرط خود بدهكار مانده است
برنامه اي ارايه كرده كه موافقت كسي را 
به دست آورده باشد و نه هيچ شاهدي براي 

 به "تداركچي"تند كردن تغيير احوال مس
.  روي ميز گُذاشته است"تصميم گيرنده"

اين در حالي است كه دستكم در مورد 
نشان دادن برنامه به نظر نمي رسد باند 

 براي پشت و رو كردن تابلوي "دوم خُرداد"
 باند واليت و بيرون آوردن "نفت بر سفره"
باشد از  از آن نياز داشته "توسعه اقتصادي"

توسعه "كافي است شيپور . نردبان باال برود
 را اين بار از سر ديگر و رو به آن، "سياسي

  . با تمام قُدرت بدمد
  

  برآمد
يك سطح باالتر از انتخاب رياست 
جمهوري توسط آقايان خامنه اي و جنتي، 

اگر . صحنه بسيار پر جنب و جوش تر است
 همه ي كارزار سياسي كُنوني به كشمكش

دو جناح حكومتي و جزييات كشدار آن 
اين . ُخالصه نشود، مي توان آن را ديد

 و دسته "نظام"حقيقت كه آرايش سياسي 
بنديهاي دروني آن گرد يا عليه يك كارت 
سوخته شكل مي گيرد، ميزان ناچيز 
گُنجايش مانور در برابر تهديد داخلي و 
خارجي را به فغان آمده است؛ يك كاستي 

ك كه نه ناشي از اختالف دو باند استراتژي
بلكه، محصول شكاف تعميق يافته بين 

فرار به گُذشته با . حكومت و جامعه است
همه ي ساز و برگ، راهكار ديكته شُده بر 

 ي است كه جايي براي خود در "نظام"
هزينه اين عقب گرد، فقط . آينده نمي بيند

  . تبديل نقش آفرينان آن به كاريكاتور نيست
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كارگزاران رژيم ايران با شالق زدن بر       
پيكر فعاالن كارگري، بار ديگر توحش     
لجام گـسيخته خـود را در برابـر اراده          
كنـــشگران مبـــارزه بـــراي عـــدالت 

ــه نمــايش گذاشــتند  روز . اجتمــاعي ب
 بهمن، عليـرغم اعتراضـهاي    27شنبه  

گسترده مدافعان حقوق بشر، دو نفر از       
 در  زنان فعال كارگري به جرم شركت     

مراسم جشن اول ماه مه سال جـاري،        
بر اسـاس گزارشـهاي     . شالق خوردند 

منتشر شـده، سوسـن رازانـي و شـيوا          
خيرآبادي در زندان مركزي سنندج در      
استان كردستان توسط مزدوران نظـم      

ــد   ــالق خوردن ــرمايه ش ــدادگاه . س بي
سنندج، دو نفر ديگر از فعاالن حقـوق        
كارگران به نامهـاي عبـداهللا خـاني و         

الب حسيني را بـه همـين جـرم بـه           غ
.  زندان و شالق محكـوم كـرده اسـت        

مي شود تصور كرد كه چقدر اين رژيم 
زهوار در رفته است كه شركت كـردن        
در روز جهاني كارگر و اعالم خواسـته        
هاي حـق طلبانـه، آن هـم در شـكل          
مسالمت آميز را بر نتابيده و آن را جرم  
دانسته و چنين احكام قرون وسـطايي       

  .  براي آن اجرا مي كندرا
همين احكام در سـال گذشـته بـراي          
تعدادي ديگر از شـركت كننـدگان در        

 بـه   86 ارديبهـشت سـال      11همايش  
پـايوران رژيـم   . اجرا گذاشته شده بـود    

گمان مي كنند با شـالق مـي تواننـد          
مــانع برگــزاري همايــشهاي مــستقل 

امـا زهـي    . كارگري در اين روز شـوند     
و سـركوب   اگـر شـالق     . خيال باطـل  

ادامه دارد، اعتراض هم ادامـه خواهـد        
مگر مي شود موضوع اعتراض     . داشت

را با كشتن معتـرض از صـحنه پـاك          
استقبال پر شكوه مردم از شالق      . كرد

خوردگان و همدردي با آنان، پاسـخي       
است درخور چنين وحشيگري از طرف      

  .پاسداران سرمايه
  

در ماهي كه گذشت  كميتـه انتـصابي     
 تعيين حـداقل دسـتمزد،      براي بررسي 

تعيـين حـداقل   . كار خود را شروع كرد   
دستمزد در شوراي عالي كار متـشكل       
از نماينده كارفرمايان، نماينـده دولـت       
به مثابه كارفرمـاي بـزرگ و نماينـده         
غير انتخابي كارگران، هر ساله انجـام       

در غياب تشكلهاي مـستقل     . مي شود 
ــي    ــده واقع ــدان نماين ــارگري و فق ك

 حداقل دستمزد تعـين شـده       كارگران،
هيچ خوانايي بـا سـبد هزينـه خـانوار          
كارگري ندارد و هر سال با توجـه بـه          
افزايش نرخ تورم و بـاال رفـتن بهـاي     
كاالهاي اوليه زندگي، فاصله طبقـاتي      

گــسترش بــي . عميــق تــر مــي شــود

عدالتي اجتماعي و زيانهـاي ناشـي از        
اين بي عدالتي، به طـور مـستقيم بـر          

 كارگران و مزدبگيران    وضعيت معاشي 
تاثير مي گذارد و جبهه فقـر مطلـق و          
حقوق بگيران فقير را گسترده تر مـي        

  . كند
هدفمند كردن يارانـه    «بر اساس طرح    

دولت پاسداران قصد داشت كه از      » ها
افزايش ناچيز حـداقل حقـوق سـاالنه        

اين امر كه با اعتـراض      . خودداري كند 
كارگران روبرو شد، حتا بـه موضـوعي        

ورد مشاجره در ميان پـايوران رژيـم        م
سرنوشت اين طـرح هنـوز      . تبديل شد 

  . معلوم نيست
طبق روال سال گذشته كميته اي بـه        
اين منظور تـشكيل مـي شـود امـا در       
پايان كار عددي كه از اين كميتـه در         
مي آيد با عددي كه در آغاز شروع به         
كار كميته مطرح مي شود، فرق كرده        

 به حـال و روز      و در نهايت هم تاثيري    
پايه بررسي كميته نرخ    . كارگران ندارد 

تورم سال قبـل اسـت نـه نـرخ تـورم            
اين امر در حالي است كه اين       . موجود

ــورم فقــط در   ميــزان افــزايش نــرخ ت
اقتصاد بيمار جمهوري اسالمي يافـت      
مي شود و خوانـايي بـا اسـتانداردهاي      

  . نظم سرمايه داري متعارف ندارد
قـوق يـك مـاه      امسال، اين كميتـه ح    

كــارگران را بــراي رفــع احتياجاتــشان 
معادل يك سال حقوق كـارگري كـه        
. االن موجود است پيش بيني مي كند      

مسئول اين كميته سبد حقوق محاسبه 
 هزار تومان   689شده در اين كميته را      

  ) 87 بهمن 18منبع ايسنا . (اعالم كرد
طبـق  «علي اكبر عيوضي مـي گويـد        

سالمي كـار    شوراي ا  50بررسي كه از    
در نقـاط مختلــف كـشور شــده، ســبد   

 689 نفـره ايرانـي،      4هزينه هر خانوار    
  » .هزار تومان است

در سال گذشـته حقـوقي كـه در ايـن           
 450كميته ها پيش بينـي شـده بـود،      

 هـزار  219كه در آخر   . هزار تومان بود  
مسئول ايـن   .  تومان تعيين شد   600و  

ــارگزار  كميتـــه كـــه در حقيقـــت كـ
رت كار اسـت مخالفـت      فرمايشات وزا 

خود را با نتيجه بررسـي انجـام شـده          
وي در حالي كه تاكيد     . اعالم مي دارد  

مي كند بر اساس تورم ماههاي دي و        
بهمن ماه ، نيـاز هـر خـانواده ايرانـي           

 هزار تومان 689براي تامين معيشتش 
است، اما اضافه مي كند كـه شـوراي         

نمـي توانـد    «عالي كـار ايـن رقـم را         
ــد ــصوبه كن ــه  » .م ــد ك ــي گوي وي م

پيشنهاد كارگران البتـه بيـشتر از ايـن         
ــت ــم    . اس ــين رق ــاحش ب ــله ف فاص

پيشنهادي كميته دست سـاخته وزارت   
كار با آنچه كه از شوراي عالي كار در         
مي آيد،  پوچي ايـن نـوع بررسـيها و           

همه پرسيها در ساختار موجود را نشان   
  . مي دهد

نماينده كارفرما در شوراي عـالي كـار        
خالفت خودش را بـا تعـين ايـن         هم م 

دستمزد احتمالي، در تهديد بـه بيكـار        
  . شدن كارگران اعالم كرد

موضوع واريز نشدن يك ميليـارد دالر       
مازاد درآمد نفتي به خزانه سـرمايه، از        
جمله مـسائلي بـود كـه گوشـه اي از           
رفتار فاسد حكومت را نشان داد و بـه         
. مشاجره اي بين خوديهـا تبـديل شـد     

ــنبه روز چها ــر 17رشـ ــن، مخبـ  بهمـ
كميسيون برنامه و بودجه در مجلـس        
آخوندي، در گزارش تفريغ بودجه سال      

بخشي از سود   «، اعالم كرد كه     1385
سهم دولت ناشي از مازاد بهـاي نفـت    

 58خام صادراتي معادل يك ميليارد و       
نـه واريـز    ميليون دالر به حـساب خزا     

نشده است و بخشي از ماليات عملكرد   
 5999شركت ملي نفت ايران معـادل       

ميليارد ريال در حسابها منظـور نـشده        
اين ماجرا زماني اهميـت پيـدا       » .است

مي كند كه دولت بـه منظـور جبـران          
كسري بودجه سياستهاي ماليـاتي بـر       
واحدهاي توليدي و نيز طرح هدفمنـد       

ي كـرده   كردن يارانه هـا را پـي ريـز        
شبهه «احمدي نژاد اين ارقام را      . است

همچنـين ايـن    .  اعـالم كـرد   » افكني
ــاطر شــدن   ــزارش موجــب آزرده خ گ

آنها اقرار  . برخي از مجلس نشينان شد    
كردند كه دولت بهـايي بـه مـصوبات         
ــا درآمــد ارزي و  مجلــس در رابطــه ب

  . بودجه نداده است
كمبـود  «كارشناسان اقتـصادي رژيـم      

ــد ارزي ــرين  را » درآم ــي از بزرگت يك
رژيـم  » مديريت اقتصادي «چالشهاي  
 آن  88طرح بودجـه سـال      . دانسته اند 

قدر وضعش خـراب اسـت كـه مـورد          
مشاجره بين دولتيها و مجلس نشينان      

نماينده منتصب ايالم گفت    . شده است 
 با توجه بـه كـسري       88بودجه سال   «

ــد جوابگــوي   كــه دارد تنهــا مــي توان
  » . ماه باشد9حداكثر 

اسان حكومتي اعالم كـرده انـد       كارشن
 40كه صادرات نفـت امـسال معـادل         

اين رقم با توجـه بـه   . سال پيش است  
شرايط بين المللي، افزايش جمعيـت و       
رشد مصرف داخلي و كاهش ظرفيـت       

  . توليد در نظر گرفته شده است
با داده هاي آماري، صادرات غير نفتي       

درصد رشد منفي داشـته     81/88ايران،  
، صادرات غير نفتـي     81ل  در سا . است

ــارد دالر و واردات 6/4  2/22 ميليــــ
بــر اســاس . ميليــارد دالر بــوده اســت

 5/117همين آمارها، واردات افـزايش      
سـرمايه شـنبه    . (درصدي داشته است  

  ) 87 بهمن 12

 سـال    در بودجه اي كه براي وزارت علوم       
 در نظر گرفته شده است، سـه دهـم در           88

يار مـشيري   شهر.  است 88صد بودجه سال    
عضو سابق كميسيون آمـوزش و تحقيقـات        
ــه   ــا روزنام ــويي ب ــم، در گفتگ ــس رژي مجل

 بهمن، از عدم توجـه دولـت بـه          14سرمايه  
. مساله آموزش و پرورش پرده بـر مـي دارد         

نسبت بودجه آموزش عـالي     «وي مي گويد    
.  درصد اسـت   6از كل بودجه كشور فرانسه      

  در صد از بودجـه     4در اروپاي غربي حداقل     
 7در آمريكـا ايـن ميـزان بـه          ... كل كشور   

درصد هم مي رسد اما در ايران حداكتر يك       
» .درصد براي آموزش عالي هزينه مي شود      

مي توان پيش بيني كـرد بـا پـايين آمـدن            
ــت    ــالي و بهداش ــوزش ع ــت، آم ــاي نف به

  . بيشترين آسيبها را مي بينند
اقتصاد بحراني ايران با توجه به پايين آمدن        

 با وضعيت بحرانـي تـري روبـرو         بهاي نفت 
رانت خواران و دالالن برنده اين . خواهد شد

وضعيت بحرانـي و كـارگران و مزدبگيـران         
با نگـاهي بـه     . بيشترين زيان را خواهند ديد    

 و طرحهاي دولت پاسداران،     88بودجه سال   
   .گسترش فقر و بيكاري در پيش است

فرهاد خرمي استاد دانـشگاه روز سـه شـنبه     
ادامه اين شـرايط موجـب      «: گفت  بهمن 15

مي شود تا بيكاري و فقر در ايران افـزايش          
يافته و حتي بازارهاي مالي و بورس ما نيـز          

 15روزنامه آفتـاب    (».تحت تاثير قرار گيرند   
  )بهمن

در هفته اول بهمن مـاه جـاري كـارگران و           
توليد كنندگان كفش در اعتراض به واردات       

ني، در  بيش از حد كفشهاي ارزان قيمت چي      
منطقه باغ سپهساالر دست به اعتراض زدند       
كه اين تجمع اعتراضي با برخورد مـاموران        

  . پايان يافت
نايب رئيس اتحاديه كفاشـان دسـت دوز در         

در سال اخير بـيش     «تهران اعالم كرده كه     
 هزار واحد توليـد كفـش دسـت دوز در           2از  

تهران به خاطر بحران ورود كفشهاي چيني       
  )  بهمن11آفتاب (» .تعطيل شده است

دولت پاسداران در طرح تحول اقتصادي كه       
بعدا به طرح هدفمند كردن يارانه هـا تغييـر        

بـرق  پيدا كرده است تصميم دارد كه قيمت        
 برابـر و قيمـت      10 برابر، گاز طبيعي را      7را  

  .  برابر زياد كند21گازوئيل را 
 هزار ميليـارد    85،  88در اليحه بودجه سال     

ــد د  ــال درآم ــل از  ري ــافع حاص ــت از من ول
مـد نظـر قـرار      » هدفنمد سازي يارانه هـا    «

ايــن اليحــه سياســت . گرفتــه شــده اســت
افزايش مالياتي بر واحدهاي توليدي، و نيـز        
افزايش بهاي حاملهـاي انـرژي را بـا خـود           

كنشهاي اين سياستها، تاثيرات خود را      . دارد
بر زنـدگي كـارگران و مزدبگيـران گذاشـته          

الهاي اوليـه زنـدگي بـا       طوري كه كا  . است
. افــزايش بهــاي نامتعــارفي روبــرو هــستند 

رئيس اتاق بازرگاني رژيم در رابطه با طـرح         
احتمـال  «احمدي نژآد اقرار كرده است كـه        

» بيكاري گسترده و توقف واحدهاي توليدي     
  . در پيش رو است

افــزايش قيمتهــا حتــا در خوشــبينانه تــرين 
ه رژيم  ك» يارانه ها « هيچ خوانايي با      حالت

  . در نظر دارد به افراد كم درآمد بدهد ندارد
  5بقيه در صفحه 

  

  توحش نظم سرمايه داري در استبداد ديني
  زينت ميرهاشمي
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تــوحش نظــم ســرمايه 

  داري در استبداد ديني
  

  4بقيه از صفحه 
به ويژه اين كه با پايين آمـدن قيمـت       
نفت، درامد نفتي كـاهش شـديد پيـدا         

بـر اسـاس آمـار روزنامـه        . كرده است 
ســرمايه اول بهمــن، درآمــد نفتــي در 

 ميليارد دالر، در سـال      7/81،  86سال  
 ميليـارد دالر    65، تا كنـون حـدود       87

اين منبع پـيش بينـي مـي    . بوده است 
 30 بـه    88كند كه اين درآمد در سال       

بـا توجـه بـه ايـن        . ميليارد دالر برسد  
ناپايداري در اقتصاد نفتي ايران، پوچي      
طرحهاي اقتصادي احمدي نـژاد خـود     
را نشان مي دهد كه تـاثير مـستقيم و          

آن فقر و تنگدستي بيـشتر       بالواسطه  
 .براي مردم خواهد بود

قيــه در همــسويي بــا رژيــم واليــت ف
ــه حجــم   ســرمايه جهــاني، هــر روز ب

بــر اســاس . واردات كــاال مــي افزايــد
آمارهاي گمرك ايـران، از آغـاز سـال        

 هـزار   86بيش از يك ميليون و      «،  87
واردات بـرنج   . تن برنج وارد شده است    

 19در سال جاري به نسبت سال قبل        
ايـن آمـار    . درصد افزايش داشته است   

د كه بنا به گفتـه  در حالي ارائه مي شو   
عضو هيات مديره انجمن برنج، بيشتر      

در »  هـزار تــن بــرنج ايرانــي 500«از 
  . انبار ذخيره شده است

آمار مرگ و مير كـارگران در سـانحه         
ــه   ــه آمارهــايي اســت ك ــار، از جمل ك
هيچگاه رقم واقعي آن در رسانه هاي       

در سال اخير   . حكومتي درج نمي شود   
ــه دل  ــل چنــد مــورد در رســانه هــا ب ي

طـي  . گستردگي آن درج شـده اسـت      
ــدران  40   ســال اخيــر فقــط در مازن

ــار،    ــام ك ــاختماني در هنگ ــارگر س ك
 . جانشان را از دست داده اند

رئيس انجمـن صـنفي اسـكلت بتنـي         
 روز از 40هنـوز  «قائمشهر گفـت كـه    

آخرين حادثه منجر به فـوت نگذشـته        
بود كـه مطلـع شـديم يكـي ديگـر از         

ين انجام كار   كارگران ساختماني در ح   
وي مـي   » .جان خـود را از دسـت داد       

 كارگر ساختماني در سال     40گويد كه   
اخير حـين كـار، جانـشان را از دسـت          

  )ايلنا. (داده اند
عدم استانداردهاي بهداشتي و ايمنـي      
موجب مرگ و مير اصلي كـارگران در        

ــت  ــار اس ــين ك ــه . ح ــرايطي ك در ش
قراردادهاي استخدامي حتا به يك ماه      

 جان كارگران ارزشـي بـراي      مي رسد، 
در فقــدان تــشكلهاي . كارفرمــا نــدارد

مستقل كارگري جهـت رسـيدگي بـه        
اين گونـه مـوارد و نيـز قـوانين ضـد            
كارگري، شـاهد افـزايش بيـشتري از        
اين گونه فجايع هـستيم كـه مـسئول       
مــستقيم آن رژيــم ايــران بــه عنــوان 

  .كارفرماي بزرگ است

   
  سرانجام علت اقـدام بـه خودسـوزي       

 بهمن مـاه در     26ردي كه روز شنبه     م
برابر محلس ارتجاع خود را بـه آتـش         
ــاي    ــخن پراكنيه ــان س ــشيد از مي ك
كارگزاران رژيم و رسانه هاي وابـسته       

 29روز سـه شـنبه      . به آن آشكار شـد    
بهمن، بازپرس شعبه سـوم دادسـراي       
جنايي تهران اعالم كـرد، فـردي كـه         

نه اعتياد داشته و نـه  «خودسوزي كرد  
وي گفت، تنها خواسـته     » اعتيادسابقه  

بـوده، كـه    » اشتغال به كـار   «اين فرد   
 . قبال هم تقاضا كرده است

انعكاس وسيع خبر خودسوزي محمـد      
 ساله به عنوان سـندي      45كالورزاني،  

از نارضايتي مردم در برابر بي عـدالتي        
بـه همـين دليـل      . و فقر موجود اسـت    

پايوران رژيـم بـه فراخـور حـال خـود       
ارونــه جلــوه دادن ايــن ســخناني در و

الريجـاني  . اقدام اعتراضـي پراكندنـد    
. اعـالم كـرد   » معتـاد «فرد مـذكور را     

ــشينان وي را   ــس نـ ــي از مجلـ برخـ
ــي « ــه و روان ــد » ديوان ــالم كردن . اع

سرانجام داستان مردي كـه در فقـر و         
ــش    ــه آت ــز ب ــي ج ــتي راه حل تنگدس
كشيدن خود نيافته بود سـيماي نظـام        

 بــه ضــد مردمــي حــاكم بــر ايــران را
او در برابـر مجلـس      . وضوح نشان داد  

ارتجاع، حايي كـه مـشتي مفتخـوار و         
وابسته به دستگاه جنايـت بـه غـارت         
مردم مشغول هستند خود را به آتـش         
كشيد تا نـشان دهـد كـه در مجلـس           
ارتجاع گوشي بـراي شـنيدن صـداي        
مردم به فقر كشيده شده وجود نـدارد،        

بــسيجي «حتــي اگــر ايــن فــرد يــك 
سرنوشت غم انگيز   . ه باشد بود» جانباز

محمد كالورزاني داغ ننگ ديگري بـر   
  .پيشاني رژيم واليت فقيه است

  

  
ــرين   ــي از مهمتـ برخـ
حركتهــاي اعتراضــي  
كارگران و مزدبگيـران    

 بـه   1387در بهمن ماه    
  .شرح زير است

  
بهزاد سهرابي از فعاالن جنبش 

  كارگري دستگير شد 
بنا به اطالعيه كميته هماهنگي بـراي       

به ايجاد تشكلهاي كارگري روز   كمك  
ــنبه  ــن 12ش ــاموران 5 بهم ــر از م  نف

امنيتي به منزل بهزاد سـهرابي، عـضو        
كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد      
ــرده و   ــورش ب ــارگري ي ــشكلهاي ك ت
ضمن بازداشت وي، لوازم شخـصي و       

  .كامپيوتر او را با خود بردند

  
 كـارگر ايـران     3جان سـپردن    

  خودرو
 كـارگر   3ران خبر   به گزارش آژانس اي   

ــاعت   ــودرو س ــران خ ــبح روز 8اي  ص
 بهمن در كانالهاي پسĤب     24پنجشنبه  

اين كارخانه دچار گاز گرفتگي شـده و       
دليـل ايـن حادثـه      . دردم جان سپردند  

همراه نداشتن لوازم ايمني اعالم شده      
  .است

  
حيدريـه،    تعطيلي كارخانه قند تربـت    *

باعــث تجمــع كــارگران فــصلي ايــن 
ابــــل فرمانــــداري كارخانــــه در مق

  .شهرستان شد
 بهمـن   2به گزارش روز چهـار شـنبه        

ايسنا، طي دو روز گذشته جمع زيادي       
از كارگران فصلي اين كارخانه مقابـل       

  .فرمانداري شهرستان تجمع كردند
  
 بهمـن حــدود  6صـبح روز يكـشنبه   *

 نفـر از كــارگران كارخانـه نــازنخ   280
ي نـژاد   قزوين مقابل محل كار احمـد     

  .تجمع كردند
به گزارش ايلنا به نقل از يـك كـارگر          
معترض، كارگران روز شنبه به تهـران       
آمده و شـب را در خيابـان بـه صـبح            

  . رساندند
  
ــه   * ــستگان كارخان ــدادي از بازنش تع

 بهمـن   5آباد روز شـنبه       پارسيلون خرم 
ــنوات    ــردن س ــت نك ــت درياف ــه عل ب
بازنشــستگي خــود مقابــل اســتانداري 

  .مع برپا كردندلرستان تج
به گزارش ايرنا، يكي از بازنشـستگان       

ــت  ــن شــركت گف ــرض اي ــداد :معت تع
  800  بازنشستگان پارسيلون بـيش از      

نفر است و عالوه براين تعداد، تاكنون       
حقوق شش ماه كارگران كارخانه نيـز       

  .پرداخت نشده است
  
 200به گزارش آژانـس ايـران خبـر         *

تن از كارگران شـركت زغـال سـنگ         
,  بهمــن6ز شــرقي روز يكــشنبه البــر

  .دست به راهپيمايي واعتراض زدند
اين اعتراض به دليل نپرداختن حقـوق   
يك ماهه ي كارگران و از طرفي كـم         
بودن دستمزد ايـن كـارگران زحمـت        
كش صورت گرفت كه با وجود اقـدام        
ــي   ــاي انتظــامي و امنيت ســريع نيروه

كــارگران بــه . حكومــت ادامــه يافــت
ت كــرده ســمت فرمانــداري حركــ  

ــدم   ــه ع ــسبت ب ــود را ن ــراض خ واعت
تـا  . پرداخت حقوقشان اعـالم كردنـد     

پايان مراسم تعداد افراد شركت كننده      
  . نفر تخمين زده شد350حدود 

  
 150 بهمـن    9صبح روز چهار شنبه     *

تن از كارگران شركت نساجي خامنـه       
در اعتراض به عـدم پرداخـت حقـوق         
معوقــه و بــراي جلــوگيري از فــروش 

ـ    وازم شـركت جلـوي درب      قطعات و ل
كارگران . وردوي كارخانه تجمع كردند   

ــه   ــس از تجمــع شــروع ب ــرض پ معت

راهپيمايي بـه سـمت اداره كـار شهرسـتان          
شبستر كرده و حدود يك ساعت در اداره ي    

  .كار اين شهرستان تجمع كردند
به گزارش مجموعه فعاالن حقـوق بـشر در         
ايران  بر اساس گفته ي فعاالن كارگري در         

ي خامنه، مديران شركت براي پرداخت  نساج
حقـوق پرسـنل دفتــر مركـزي تـصميم بــه     
فــروش برخــي از قطعــات يــدكي كارخانــه 
گرفتند، اين اقدام باعث افـزايش نارضـايتي        
كارگران گرديد و منجر به درگيريهايي بـين        

  .نمايندگان مدير عامل و كارگران  شد
الزم به ذكر است كارگران نـساجي خامنـه         

 دريافت نكرده اند و از تـاريخ         ماه حقوق  19
 تا به اكنون كـارگران تجمعـات        1/9/1387

زيادي را در مقابل ادارات گونـاگون برگـزار         
  .كردند

  
كارگران فرنخ و مه نخ جاده بـين المللـي          *

قزوين را در اعتراض به عدم دريافت حقوق        
 بهمـن  13به گـزارش روز يكـشنبه     . بستند

 كارگران  ايلنا به نقل از يك كارگر معترض،      
براي چندمين بار دست به ايـن تجمـع زده          
اند و در اين تجمع كه ظـرف چنـد سـاعت            

ــدود    ــاد ح ــاق افت ــته اتف ــر از 300گذش  نف
  . كارگران فرنخ و مه نخ حضور داشتند

  
 تن از كارگران شركت شيلر مهاباد روز       54*

 بهمن مقابل خانه كارگر مهابـاد       13يكشنبه  
 روز در 10كارگران بـه مـدت    . تجمع كردند 

داخل شركت دست به تجمع زدند و يك بار    
بـه  . نيز مقابل فرمانـداري اعتـصاب كردنـد       

گزارش ايلنا كارگران اين واحد در اعتـراض        
 ماه حقوق خود دست     13به دريافت نكردن    
مـديرت ايـن شـركت      . اند  به اين تجمع زده   

كننده آبميوه و شير در چند روز گذشته          توليد
 شـركت را اخـراج       تن از كـارگران ايـن      15

  .است  كرده
  
ــشنبه * ــن 13روز يكـ ــر از 200 بهمـ  نفـ

كارگران كارخانـه ي نـساجي مازنـدران در         
اعتراض به عدم پرداخـت حقـوق معوقـه و          
براي جلوگيري از افزايش فروش قطعـات و        
لوازم شركت در جلوي درب ورودي كارخانه       

  . تجمع كردند 
 بهمـن آژانـس     15به گزارش روز سه شنبه      

خبر اين كـارگران ناراضـي بـه دليـل          ايران  
 مـاه از حقـوق ابتـداجلوي        4عدم پرداخـت    

درب كارخانــه تجمــع كردنــد و ســپس بــه 
سمت اداره كار راهپيمايي كردند و خواهـان        

  .پرداخت حقوق ضايع شده ي خود شدند
  
به دنبال پرداخـت نـشدن حقـوق معوقـه          *

كارگران شـركت شـيميايي ُكـرم كيميكـال      
ت توسـط كـارگران     كوره اين شـرك   , ساري

  . خاموش شد
 بهمـن ايلنـا    16به گـزارش روز چهارشـنبه       

شركت شيميايي كُرم كيميكـال بـه عنـوان         
 ماه  10تنها توليد كننده كُرم در كشور بابت        

ــن   ــاداش و همچينــين ب حقــوق، عيــدي، پ
 سال گذشته بـه كـارگران خـود         4كارگري  

 10اعتصاب كارگران به مدت     . بدهكار است 
  به گزارش ايلنا كارگران  و روز  ادامه داشت
  6بقيه در صفحه 



  6صفحه              كارگري    1387 اسفنداول  – 284نبرد خلق شماره  
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برخــــي از مهمتــــرين  
ــي  ــاي اعتراضــ حركتهــ
كارگران و مزدبگيـران در     

   1387بهمن ماه 
  

  5بقيه از صفحه 
كارخانــه كــروم كيميكــال ســاري بــا 

 مـسئوالن اداره كـار و      اعتماد به وعده  
مدريت كارخانه به اعتـراض خـود روز        

 بهمن پايـان دادنـد و كـوره         26شنبه  
  .خاموش شده را دوباره روشن كردند

  
 بهمـن   20رش روز يكـشنبه     به گـزا  *

كميته هماهنگي براي ايجـاد تـشكل       
ــارگري،  ــرد 400كـ ــارگر زن و مـ  كـ

شركت گردآفـردين پـس از سـه مـاه          
وعده و وعيد بـي نتيجـه كارفرمـا بـه         
ــصاب   ــتجمعي و متحــد اعت طــور دس

ــه اعــالم 400. كردنــد  كــارگر كارخان
ــا حــصول   داشــتند كــه اعتــصاب را ت

  .دستمزدها ادامه خواهند داد
گردآفردين يك مؤسسه توليـد     شركت  

ــنعتي    ــهر ص ــه در ش ــت ك ــاس اس لب
نصيرآباد در منطقه ربـاط كـريم قـرار         

 كـــارگر را 400ايـــن كارخانـــه . دارد
غالـب كـارگران زن     . استثمار مي كند  

ــيفت   ــار در دو ش ــه ك ــستند و روزان ه
. متوالي شبانه و روزانه انجام مي گيرد      

بازار فروش محصوالت شركت بـسيار      
ونق است بـه گونـه اي       گسترده و پر ر   

 15كه فقـط در سـطح شـهر تهـران           
فروشگاه بـزرگ بـراي توزيـع لبـاس         

  . هاي دوخت شركت دائر گرديده است
  
جمعي از كارگران كارخانـه سـرب و        *

 بهمـن،   20روي زنجان، روز يكـشنبه      
در مقابــل دفتــر ايــن شــركت تجمــع 

تجمـــع . اعتراضــي برگـــزار كردنــد  
كنندگان گفتند چند ماه اسـت حقـوق        

  .دريافت نكرده اند
  
شماري از اعـضاي شـركت تعـاوني        *

مسكن نگين غرب در تهـران تجمـع        
به گزارش روز   . اعتراضي برگزار كردند  

 بهمــن ســايت ســالم   21دوشــنبه 
دمكــرات تجمــع كننــدگان گفتنــد، از 

 نام نويـسي و تمـام مبلـغ         1376سال  
درخواستي را واريـز كـرده ايـم حـاال          

اى سال هنوز هيچ سـقفي بـر      11بعداز  
  .دادن مسكن به ما تعيين نشده است

خاطرنشان مي شود اين ساختمانها در      
 اتوبان تهـران كـرج واقـع     19كيلومتر  

كلنـگ آن زده    1381است و در سـال      
شده ولي هنـوز تحويـل صـاحبان آن         

  .داده نشده است
  
 بهمن در سمنان حدود     19روز شنبه   *

 نفر ازكارگران شركت سـيمان در    100
ــي م  ــع اعتراض ــك تجم ــل درب ي قاب

شركت خواستار اضـافه ي حقوقـشان       
  .شدند

ــنبه   ــزارش روز دوش ــه گ ــن21ب   بهم
آژانس ايـران خبـر در اوايـل مراسـم          
نگهبانان جلوي درب از ورود كارگران      
به داخل محوطه جلوگيري كردند ولي      
بعد از مدتي نگهبانـان بـه دليـل كـم           
بودن تعدادشان مجبور شدند دربهـا را       

نــدگان بــه بــاز كننــد زيــرا تجمــع كن
سرعت از روي درب وارد محوطه مي       

  .شدند 
  
 بهمـن جمعـي    21صبح روز دوشنبه    *

از كارگران شركت نورد و لولـه اهـواز         
در اعتراض به عدم دريافت حقـوق در        
ــل اســتانداري خوزســتان تجمــع  مقاب

 22به گـزارش روز سـه شـنبه      . كردند
بهمن ايسنا به نقل از فرمانـدار اهـواز،    

رد و لولــه مــشكل اصــلي شــركت نــو
ــن   ــودن اي ــروض ب ســازي اهــواز، مق
كارخانه به دستگاههاي خدمات دهنده 
ــدينگي   ــود نق ــاز و كمب ــرق و گ آب، ب

  .شركت است
شــركت نــورد و لولــه اهــواز در ســال 

 به منظور توليد كالف ورق گرم      1346
هاي سياه، گالوانيزه، گـاز     فوالدي، لوله 

 1350و پروفيل تاسيس و در مهرمـاه        
ايـن شـركت بـا     . ي رسيد بردار  به بهره 
 كارگر، شـامل واحـدهاي      2600حدود  

سازي،   نورد گرم ورق، دو كارخانه لوله     
بندي كالف ورق،  خطوط برش و دسته

ــويي و    ــد اسيدش ــيون، واح گالوانيزاس
  .روغني نمودن ورق است

  
  بهمـن كـارگران      21روز سه شـنبه     *

نساجي خامنه يك بار ديگر در مقابـل        
اجتماع زدند و   اداره كار تبريز دست به      

خواستار پرداخت حقـوق معوقـه خـود        
  .شدند

به نوشـته آخـرين خبـر نامـه كميتـه           
ــاھ ــشكل  ھم ــاد ت ــراي ايج ــي ب نگ

كارگري، سرمايه دار صاحب كارخانـه      
يچ ريالي دسـتمزد    ھ ماه است كه     19
  يچ كارگري پرداختھبه 

او مصر است كه كارخانه     . نكرده است 
  .را به طور كامل تعطيل نمايد

 اعالم داشتند كه در صـورت       كارگران
امتناع سـرمايه دار ار پرداخـت حقـوق     

  19معوقه 
ــه اشــكال ھمــا ــارزات خــود را ب ه مب

  .ند دادھمختلف ادامه خوا
  
تعــدادي از كــارگران واحــد صــنايع *

چوب طالقاني از توابع اسالمـشهر بـه        
دليل سه سال در بالتكليفـي بـه سـر          
بردن، مقابل سـاختمان اصـلي وزارت       

 اجتمـاعي تجمـع كردنـد و        كار و امور  
خواستار آن شدند كه هر چه زودتر به        

  .وضعيت آنها رسيدگي شود
 بهمـن   23يه گزارش روز چهارشـنبه      

ليسنا، يكي از كارگران حاضر در ايـن        
در حالي كـه    :تجمع در اين مورد گفت    

 ماه است كـه حقـوقي دريافـت         18ما  
نكرديم كارفرمـاي واحـد مـا متـواري      

  .است

خانـه تـاكنون بـراي      كارگران اين كار  
گرفتن حـق خـود دوبـاره بـه همـراه           

، يـك     خانواده هايشان به تهران آمـده     
بار مقابل دفتر احمدي نـژاد، سـه بـار          
مقابل فرمانداري اسالمشهر و يك بار      
ــار   ــاختمان وزارت ك ــل س ــر مقاب ديگ

  .اند تجمع كرده
  
 بهمـن   28به گـزارش روز دوشـنبه       *

فعــاالن حقــوق بــشر و دمكراســي در 
 نفـــر از پرســـتاران زن  35 ايـــران

بيمارستان هزار تختخـوابي بـه بهانـه        
هاي واهي عدم رعايت حجاب و عدم       
اعتقاد به مباني جمهوري اسـالمي در       

  .آستانه اخراج هستند
پرستاراني كه در آسـتانه اخـراج قـرار         
دارند از فارغ التحصيالن ممتاز بودنـد       

 از دانـشگاه    17و با معدلهاي باالتر از      
آنهــا قبــل از . فــارغ التحــصيل شــدند

استخدام از فيلترهاي گزينش محلي و      
  .اعتقادي و سياسي عبور كرده بودند 

  
 بهمـن بـه دنبـال       29روز سه شنبه    *

ــ   ــات م ــضاي هي ــت اع ديره محكومي
شركت آجرثبات، كارگران ايـن واحـد       
توليدي براي لغو حكم دادگـاه تجمـع        

  كردند
به گزارش ايلنا دادگستري ورامين بـر       
اساس شكايت مارفرما، اعضاي هيات     

 روز  91مديره كارخانه آجر ثبات را به       
حبس محكوم كرده است و به همـين        
دليل كارگران براي توقف ايـن حكـم        

  .دركارخانه تجمع كردند
  
 بهمـن   29به گزارش روز سه شـنبه       *

 بهمـن مـاه   26آژانس ايران خبـر روز      
مدير عامل شركت صـنايع فلـزي بـه         
تعدادي از كارگران صنايع فلـزي كـه        
جوياي پرداخـت دسـتمزدهاي معوقـه      
خود شده بودند اظهار داشت پـولي در        
كار نيست، فكر كنيد آخر اسـفند مـاه         
است و هر كاري دوست داريـد انجـام       

  .بدهيد
 بهمـن  27به دنبال اين اظهـارات روز     

ماه كارگران خشمگين صـنايع فلـزي       
متحدانه دسـت بـه اعتـراض زده و از          
ميدان پاستور به طرف دفتـر احمـدي        
نژاد راهپيمايي كردنـد و بـا تجمـع در          
مقابل اين نهـاد خواهـان پاسـخگويي       
مسئوالن نهاد رياسـت جمهـوري بـه        

  .خواستهاي خود شدند
ــن تجمــ  ــه اي ــرار  در ادام ــا اص ع و ب

نيروهاي انتظامي و امنيتي مـستقر در       
محل، كارگران خيابان را بـاز كـرده و         
كمي دورتر از محـل نهـاد بـه تجمـع      

  .خود ادامه دادند
كارگران صنايع فلزي در حـال حاضـر      
عالوه بر پانـصد ميليـون تومـاني كـه       
بابت دستمزدهاي معوقه خود در سال      

ه  از كارفرما طلب دارند از مهـر مـا        85
امسال نيز تا كنون دستمزدي دريافت      

  .نكرده اند
  

اطالعيه روابـط عمـومي سـنديكاي       
  نيشكرهفت تپه

روابط عمومي سـنديكاي نيـشكرهفت تپـه        
 27طـي اطالعيــه اي بــه تــاريخ يكــشنبه   

شنيده شده كه بعضي    «:بهمن اعالم كرد كه   
ازدوستان خارج كشور شروع به جمـع آوري        

ان هفـت   كمكهايي به نام سنديكاي كـارگر     
ما اعضاي سنديكاي كـارگران     . تپه شده اند  

هفت تپه ضمن قدرداني از دوسـتان اعـالم         
مي داريم كه سنديكاي كارگران هفت تپـه        
درحال حاضرنيازبه هيچ گونه كمـك مـالي        

بديهي است كـه در صـورت نيـاز بـه      . ندارد
. صورت شفاف وعلني اعالم خـواهيم نمـود       

  ».بازهم از زحمات دوستان سپاسگزاريم
  
 عضو اصلي سـنديكاي كـارگران       5

نيشكر هفت تپه در بيدادگاه انقالب      
  دزفول

 بهمن فعـاالن    24به گزارش روز پنج شنبه      
حقوق بشر و دمكراسـي در ايـران، اعـضاي      
اصلي سنديكاي كارگران طرح نيشكر هفت      

ــه شــعبه  ــول 1تپــه ب  دادگــاه انقــالب دزف
آنها مـي بايـست روز سـه        . فرآخوانده شدند 

 دادگـاه انقـالب     1همن در شعبه     ب 29شنبه  
اسـامي  . دزفول مورد محاكمـه قـرار گيرنـد       

اعضاي اصلي سـنديكاي كـارگران نيـشكر        
هفت تپه كه به دادگاه فرآخوانده شـده انـد          

  :به قرار زير مي باشند
ــد    ــوفرد، محم ــدون نيك ــاتي، فري ــي نج عل
. حيدري مهر، قربان عليپور و جليل احمـدي      

 احـضار  كارگران طرح نيـشكر هـت تپـه ،از     
مجدد اعضاي اصلي سنديكاي خود بـشدت       
خشمگين هستند آنها به مدير عامل شركت       
و اعضاي هيئـت مـديره و سـاير اركانهـاي           
اطالعاتي شهر هشدار داده انـد كـه اعمـال        
فشار عليه اعضاي سنديكا را متوقـف كننـد         
در غيـر ايــن صـورت آنهــا ناچـار بــه آغــاز    

  .اعتراضات گسترده خود خواهند شد
 تپه فدراسـيون جهـاني      7ارش سايت   به گز 

كارگران حمل و نقل، آي تي اف، از مبـارزه      
اتحاديه بين المللي كارگران صـنايع غـذايي    
ــران   ــن از رهب ــنج ت ــات پ ــو اتهام ــراي لغ ب
سنديكايي در ايران كه براي اجراي حقـوق        
كارگران تالش كـرده بودنـد، حمايـت مـي          

  .كند
سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت تپه      

 اتحاديه بين المللـي كـارگران صـنايع         عضو
ــين   ــيون ب ــو اف، و كنفدراس ــذايي، آي ي غ
المللي اتحاديه هاي كـارگري، آي تـي يـو          

  . سي، است
 تـن از    5 بهمـن    29سرانجام روز سه شنبه     

ــدادگاه انقــالب   كــارگران هفــت تپــه در بي
دزفول به اصطالح محاكمـه شـدند و قـرار          
 است در مورد اين فعاالن كارگري احكـامي       

  .صادر شود
  

ســركوب، آزار، پرونـــده ســـازي،  
ــكنجه و محاكمــه    ــتگيري، ش دس
ــه   ــران را ب ــارگري در اي ــاالن ك فع

  .شدت محكوم مي كنيم
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شعارهاي انتخاباتي باراك اوباما در 
مورد حل بحران طوالني مدت بين 
آمريكا و ايران پس از انتخاب او به 
رياست جمهوري آمريكا دستمايه 
كساني قرار گرفته است كه از هر 

 -فرصتي براي طرح رژيم استبدادي
مذهبي واليت فقيه در سطح بين 

  . المللي استفاده مي كنند
مي دولت بوش با مدتها برخورد نظا

رژيم ايران و احتمال جنگ به تيتر 
در . اول مطالب آنان تبديل شده بود

همين راستا، سازمان دادن جرياناتي 
 و "كميته هاي ضد جنگ"تحت نام 

يارگيري از بين نيروهاي صلح طلب و 
بشر دوست، شغل شبانه روزي آنان 

نفوذ در سازمانها و گروههاي ضد . بود
ن به خيابان و جنگ و كشاندن آنا

وادار كردنشان به موضعگيري در مورد 
موضوع دست ساز خود اكنون ديگر به 

  . بايگاني سپرده شده است
  

  فرصتي تازه
تعويض دولت بوش با اوباما اين 
فرصت را از آنها گرفت اما بيكارشان 

زيرا با توجه به شعارهاي . نساخت
انتخاباتي اوباما و صحبتهاي او درباره 

ران، همان كسان صف حل اين بح
جديدي را آرايش داده و پيگير مذاكره 

جالب اين جاست . بين طرفين شده اند
كه نزديك به اكثر آنان بدون توجه به 
موضع رژيم جمهوري اسالمي و يا 
امكانات و سياستهاي آن، تنها با 
استناد به گفته هاي اوباما و سياست 
حزب دموكرات بر طبل مذاكره مي 

دا خواهان تغيير در كوبند و يك ص
سياست آمريكا هستند و به زبان ديگر 
عقب نشيني و يا تجديد نظر آن را 
تبليغ مي كنند، در حالي كه درباره 
سرسختي رژيم واليت فقيه و يا 
امكان مذاكره و رفع موانع براي شروع 
كار از طرف آن، كم تر سخني به 

  . ميان مي آورند
 به ناگفته پيداست كه آنان بدون توجه

مقوله اي كه طرح مي كنند و اين كه 
هم در عرف و هم در مناسبات بين 
الملل، دو طرف مذاكره بايد براي به 
وجود آوردن شرايط مساعد اقدام كنند 
و نيز بي توجه به وضعيت و موضع 
رژيم جمهوري اسالمي، دولت جديد 
آمريكا را زير ضرب گرفته اند تا 

. دشرايط را براي اين امر آماده كن
بديهي است در صورت هرگونه 
شكست در اين پهنه، اين اوباما و 
دولت اوست كه بر صندلي اتهام عدم 
ناتواني براي حل مناقشه نشانده مي 
شود نه رژيمي كه باعث و باني 

 و بين الملل هبحراني دايمي در منطق
اما بگذاريد بر خالف توپچيهاي . است

ضد جنگ سابق و طرفدار مذاكره 
گاهي به موقعيت و مواضع كنوني، ن

رژيم جمهوري اسالمي بياندازيم و 
ببينيم در اصل امكان چنين امري 
وجود دارد؟ و آيا رژيم واليت فقيه بر 
خالف گفته تبليغاتچيهاي بزرگ و 
كوچك پركارش در سطح بين المللي، 
خواهان حل و فصل اين مناقشه 
هست يا خير؟ و يا در اصل در توان 

هست كه دشمني رژيم واليت فقيه 
ايديولوژيك شده با آمريكا را كه 
جزيي از پايه هاي سياست آن در سي 
سال گذشته بوده را كنار گذاشته و اگر 
نه به دوست آمريكا، حداقل به رژيمي 

 شود؟ رژيمي كه لبي طرف تبدي
حرفهاي خميني، بنيانگذار خود را 
همچون دگمهاي مقدس، بدون تغيير 

بدر كردن مي داند و براي از دور 
بسياري، به گفته هاي او استناد مي 
كند آيا مي تواند اين دشمني 
بنيانگذاري شده توسط وي را به 

  كناري نهاده و از آن عبور كند؟
  

  مذاكره با آمريكا و موانع آن
رژيم جمهوري اسالمي رژيمي 

اين رژيم با تبديل . استبدادي است
نظريات مذهب شيعه به ايديولوژي 

 شرقي را به ارتجاع خود، استبداد
بنابراين، . مذهبي هم مزين كرده است

استبداد مذهبي بيان كننده ماهيت 
چنين رژيمي . سياسي  اين رژيم است

نياز مبرمي به يك دشمن خارجي دارد 
تا با توسل به آن هرگونه صداي 
اعتراضي را در نطفه خفه كند و با 
ترساندن توده مردم از آن، پايه هاي 

را از گزند مردم عاصي و استبداد خود 
بيش از . معترض در امان نگه دارد

 مردم براي هسي سال است كه هر گا
خواسته هاي حداقلي خود دست به 
اعتراض زده اند، رژيم با انگ وابسته 
به خارجي و مزدور آمريكا دست به 

حتا . سركوب شديد آنها زده است
وقتي كه اختالفات درون مافياي 

مي گيرد، طرفين قدرت در رژيم باال 
يكديگر را به وابستگي به آمريكا 
متهم كرده، سعي مي كنند يكديگر را 
با اين ابزار از دور بدر كنند، تا جايي 
كه بعضي از اعضاي تيم مذاكره 
كننده هسته اي را نيز به اتهامي 
مشابه به زندان و محاكمه كشاندند و 

...  
پس در گام اول اين موضوع مطرح 

تي كه رژيم است كه در صور
جمهوري اسالمي با آمريكا از در 
آشتي درآيد، چماق سركوب محكمي 
چون رابطه با آمريكا و مزدوري آن از 

دسترس آن خارج خواهد شد و با 
توجه به نياز رژيم به يك دشمن آيا 
دشمن فرضي ديگري در دسترس 
هست تا بتواند جانشين آن شود و نياز 

  رژيم به آن را برآورده كند؟
هاي اين، موضوع دشمني با آمريكا من

و صف بندي با آن، در سطح بين 
المللي و در بين سازمانهاي مخالف 
آمريكا و همچنين جريانهاي بنيادگرا 

حتا از همين . خريدار بسياري دارد
دريچه بعضي از احزاب و سازمانهاي 

آمريكاي (تا غرب ) هند(چپ از شرق 
، جزو حاميان رژيم و جرياني )التين

تند كه به طور علني و يا در لفافه هس
مذاكره با . از آن حمايت مي كنند

آمريكا و تبديل شدن از دشمن اگر نه 
به دوست دستكم بي طرف، مي تواند 
اين جريانها كه رژيم حسابهاي 
بسياري روي آنها باز كرده را از آن 

آنطور . دور و يا به دشمن تبديل كند
 واقف كه پيداست و بسياري نيز بر آن

هستند، رژيم روي اين موضوع 
سرمايه گذاري فراواني كرده است و 
با بذل و بخشش از كيسه مردم ايران 
و از محل ثروت ملي آنها، دولتها و 
سازمانها و احزاب مشخصي را به 

در . صف حاميان خود كشانده است
صورت وقوع چنين احتمالي پر واضح 
است كه همه سرمايه گذاري رژيم 

اهد شد و از دست خواهد برباد خو
آيا رژيم حاضر خواهد بود چنين . رفت

يارگيري طوالني مدتي را كه با هزينه 
مالي بسياري به دست آورده را از 

  دست بدهد؟ اگر آري، به چه قيمتي؟
از سوي ديگر، پايوران رژيم ادعا و 
درخواست دارند كه آمريكا آنان را به 
عنوان يك قدرت منطقه اي به 

اگر اين فرض را . ناسدرسميت بش
بپذيريم كه رژيم يك قدرت منطقه 
اي است، چه چيزي را به عنوان 
قدرت خود به روي ميز مي كشد و 
درباره چه چيزي حرف مي زند؟ در 
مرتبه نخست مي شود اين گونه گفت 
كه گروههاي تروريستي منطقه كه در 
حال رجز خواندن هستند، يكي از پايه 

ني، هاي اين قدرت هستند يع
جريانهايي مثل حماس، حزب اهللا 
لبنان، چندين دسته و گروه در عراق 

مجلس اعال، لشگر بدر، سپاه مهدي (
گروه هاي ريز و ...) مقتدا صدر و 

درشتي در افغانستان، حمايت غير 
محسوس از القاعده، جريانات تندرو در 
پاكستان، نفوذ در سوريه و يارگيري در 

  ...يه و بين جريانهاي مذهبي در ترك
در يك نگاه گذرا مي شود فهميد كه 
همه اين جريانها روي پايه دشمني با 

يعني، رژيم از . آمريكا سوار شده اند
زاويه ضديت با آمريكا و دشمني با آن 

توانسته است نفوذ خود در بين آنها را 
گسترش دهد و با به كار گيري آنان در اين 
عرصه از يك سو فشار خود بر آمريكا را 
اعمال كند و از سوي ديگر، با بحران سازي 
به عنوان مانع بزرگي بر سر راه آرامش 

حال . منطقه عمل كرده و خودي نشان دهد
اگر رژيم بخواهد با آمريكا از در دوستي يا 
سازش درآيد يا بايد بر سر اين جريانها 
معامله كند و يا دست حمايتي خود را از 

، رژيم در هر دو صورت. پشت آنان بردارد
با ريزش شديدي روبرو خواهد شد كه به 
سرعت ساز و برگ قدرت منطقه اي اش را 
از هم پاشانده و تبديل به يك دولت منطقه 

در چنين صورتي . اي معمولي خواهد كرد
ديگر چه كسي حاضر است آن را بدون زور 

  و نيروي فشار بازيگر منطقه اي بنامد؟
وها از سوي ديگر تبديل بخشي از اين نير

به دشمن رژيم باعث خواهد شد كه روز به 
روز رو به ضعف رفته و با گروههاي مذهبي 
اي روبرو شود كه با او از سر جنگ و ستيز 

به همين دليل است كه . در مي آيند
كوثري، نايب رييس كميسيون امنيت ملي و 
: سياست خارجي مجلس آخوندها مي گويد

 وارد آمريكا نبايد از موضع برتر با ايران"
  دولت جديد آمريكا بداند كه.مذاكره شود

ايران به عنوان يك قدرت و ابرقدرت در 
در رابطه  موضع ايران. منطقه مطرح است

با مذاكره با آمريكا از قبل مشخص بوده و 
  در مذاكره بامي اساليهست و جمهور

 نخواهد طياياالت متحده هيچ شر
ما خودمان " :مي كندتاكيد  او ".پذيرفت

 آمريكا شرط داريم، دولت آمريكا بايد يابر
 كه داريم عمل كند، مثالً ادامه ييبه شرطها

 به بي دستياي سازي اورانيوم برايغن
 خواسته ايران است و ميغيرنظا يهايفناور

، حزب اهللا ليموضع ما درباره فلسطين اشغا
 نيز مي اساليكشورها و حماس و ديگر

  ".كامالً مشخص و ثابت است
ري كه يك مقام نظامي سپاه آقاي كوث

پاسداران و دست اندر كار سياست خارجي 
در مجلس مالهاست، بدون شك بي 
. حساب اين حرفها را به زبان نياورده است

او تاكيد مي كند كه رژيم اش هيچ شرطي 
را نخواهد پذيرفت اما آمريكا بايد شرطهايي 

آن هم موافقت با استفاده رژيم از ! را بپذيرد
مني با اسراييل كه تحت نام موضوع دش

 بيان مي شود و "فلسطين اشغالي"
همچنين سواري گرفتن از جريانهايي 
همچون حماس و حزب اهللا كه بازوي 

  بحران آفريني منطقه اي رژيم هستند؟
تا همين جا مشخص مي شود كه مذاكره 
اي كه رژيم و پايورانش از آن دم مي زنند 

د و بي از چه قماشي است و پادوهاي با مز
  .مزد نيز چه چيزي را در بوق كرده اند

  
  چشم انتظار تغيير

از همين زاويه منوچهر متكي، وزير امور 
اگر دولت جديد ": خارجه رژيم نيز مي گويد

 كار آمده يآمريكا كه با شعار تغيير رو
مناسبات   در اينياست، بخواهد تغيير

 خود اين مليايجاد كند، ما بر اساس منافع 
  متناسب با آن   كنيم ومي بيرا ارزيارفتارها 

  8بقيه در صفحه 

  رژيم واليت فقيه، چشم انداز بي افقمذاكره با 
 جعفر پويه
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مذاكره با رژيم واليت 

  فقيه، چشم انداز بي افق
  

  7بقيه از صفحه 
 خواهيم سبينيز پاسخ درخور و منا

و  به اعتقاد ما، با توجه به مواضع. داد
 ي كه تاكنون جمهورتيابتكارا
 ايران نسبت به انتخابات مياسال

است، اكنون توپ  آمريكا اتخاذ كرده
در زمين آمريكاست و آنها بايد پاسخ 

  ". به ابتكارات ما بدهندسبيامن
يك بار ديگر گفته متكي را بخوانيد، 
توجه كنيد او پاداش چه چيزي را 

  درخواست دارد؟ 
او از يك طرف خود را در انتظار 
سياست تغيير اوباما نشان مي دهد تا 

يعني، پاسخ رژيم، . پاسخ آن را بدهد
عكس العملي است و خود هيچ 

ا پاسخ پيشنهادي را مطرح نمي كند ت
از طرف ديگر، او . آن را دريافت كند

گفته ها و انتظارهاي خود و رژيمش 
از دولت جديد آمريكا را ابتكارهاي 
رژيم مي نامد و با اين حساب توپ را 
به زمين آمريكا رانده است و در انتظار 
پاسخ مناسب يا به زبان خودماني، 

  . دستخوش و پاداش است
علي الريجاني، رييس مجلس 

ندها نيز در گفتگو با نشريه آخو
ها آمريكايياگر ": اشپيگل مي گويد

 يخواهان حل مشكالت با جمهور
  خودي هستند بايد پيشنهادهامياسال

را به طور مشخص مطرح كنند و 
  ".ه دهندي خود را ارايطرحها

هر دو مقام بلند مرتبه رژيم يك جمله 
را تكرار مي كنند و آن اين كه اين 

د پيشنهاد بدهد تا آمريكاست كه باي
. رژيم بتواند با آن از در مخالفت درآيد

زيرا در صورتي كه رژيم پيشنهادي را 
مطرح كند و به احتمال آمريكا آن را 
بپذيرد، بهانه براي فرافكني در باره 
موضوع را از دست داده است و اين 
موش گربه بازي به انتهاي خط مي 

  . رسد
به زبان ساده تر، همه حرفهاي 

كنوني پايوران رژيم در باره مذاكره تا
لفاظي بوده و سياست صبر و انتظار را 
پيشه كرده اند تا ببينند در آمريكا در 

اما با . بر روي كدام پاشنه مي چرخد
همه اين احوال، عوامل رژيم از 
فرصت به دست آمده حداكثر استفاده 
را كرده و دست به يكسري اقدامات 

 اواخر دولت آنها كه در. وسيع زده اند
بوش تا حد زيادي منزوي شده بودند، 
سعي دارند ديپلماسي فعالي را در 
پيش بگيرند و با اشغال صفحات 
نشريات پر تيراژ و برنامه هاي 
تلويزيوني، خود را از موقعيت قبلي 
بيرون كشيده و به عنوان يك پاي 
فعل و انفعاالت منطقه و بين المللي 

 بيا ها – اما همه اين برو. مطرح كنند

نخواهد توانست رژيم جمهوري 
اسالمي را از بحران سازيهايي كه تا 
كنون خسارت بسياري در منطقه و 
روابط بين المللي به بار آورده مبرا 

دخالتهاي رژيم در بمب . كند
گذاريهايي كه منجر به قتل تعداد 
بسيار زيادي افراد بيگناه و نيز 
نظاميان آمريكايي گرديده، هنوز از 

  . وي ميز برچيده نشده استر
اين چيزي است كه رژيم سعي دارد تا 
اين روزها كمتر تكرار شود تا درباره 
. عواقب آنها بحثي به ميان نيايد

حمايت از حماس و حزب اهللا و جنگ 
افروزي در لبنان و منطقه فلسطيني 
چيزي نيست كه به آساني بشود روي 
آن خاك پاشيد و يا در پستوي 

ست ساز رژيم مخفي سازمانهاي د
دست مقتدا صدر و ديگر . كرد

گروههاي تروريست و آدمكش به 
خون بسياري آلوده است كه رژيم 

بمب گذاري در . شريك جرم آنهاست
آرژانتين و تحت تعقيب بودن رهبران 
عالي رتبه رژيم به قوت خود باقي 

از همه مهمتر، پروژه بمب اتمي . است
موضوعي بسيار حساسي است و به 

مراه آن قطعنامه هاي شوراي امنيت ه
كاغذ "سازمان ملل كه از نظر رژيم 

پس بايد .  است، نيز وجود دارد"پاره
مشخص شود كه آيا نهادهاي بين 
المللي همچون سازمان ملل و آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، پيمانها و 
مقاوله نامه هاي بين المللي از نظر 

، چرا رژيم معتبر هستند يا نه؟ اگر آري
آنها به محتواي پيمانها و قطعنامه 
هاي اين سازمانها توجهي ندارند و به 
آنها عمل نمي كنند؟ و هزاران چراي 
ديگر كه بدون پاسخ دادن، رژيم 
نخواهد توانست آنها را دور بزند و يا 
با ناديده گرفتن شان به پاي ميز 
مذاكره اي برود كه موضوع اش حل 

 دو كشور و فصل نه تنها روابط بين
آمريكا و ايران بلكه، موضوعات اشاره 

  .شده باال نيز هست
  

  پادوهاي بي اختيار
رژيم جمهوري اسالمي كه عراق بعد 
از صدام را به عنوان طعمه چربي در 
دسترس مي بيند، اين روزها حداكثر 
توان خود را به كار گرفته تا از آن 
همچون سكويي براي رو در رويي با 

سفرهاي پي در .  كندآمريكا استفاده
پي مقامهاي رژيم به عراق و احتمال 
سفر يك هفته اي رفسنجاني به آنجا 
و كنگر خوردن و لنگر انداختن 
آخوندها و دارو دسته هايشان در 
كاخهاي سابق صدام نشان مي دهد 
كه اين كشور از موقعيت ويژه اي 

حاضر غايب . برخوردار شده است
كردن مقامهاي رژيم در كشور 

مسايه اگر مالقات از نزديك با ه
بعضي از مقامهاي آمريكايي معني 
ندهد، نشان از يك نمايش ديد و 
بازديد همسايه ها توسط پايوران رژيم 

همزمان، آنها . با مقامهاي عراقي دارد

سعي خواهند كرد تا با محكم كردن 
جا پاي خود، روابط شان را با 
گروههاي مختلف داخل عراق 

 رفتار اي و به گونهسروسامان داده 
كنند كه گويي در حال كمك به 
آمريكا و رتق و فتق امور براي آرامش 

اگر مالقاتي هم صورت گرفت . هستند
  !كه به احتمال قوي مي گيرد، فبها

حضور تعدادي از همين مقامها در 
كنفرانس امنيتي مونيخ و گفتگو و 
بحثهاي غير رسمي و شايد هم رسمي 

رها به ويژه با پايوران ديگر كشو
آمريكا نمي تواند با اين آمد و شدها 

هرچند خبرگزاريها . بي ارتباط باشد
خبر از مذاكرات پنهان بين دو طرف 
آمريكا و رژيم واليت فقيه در ماههاي 

برخي اوباما را . گذشته مي دهند
مبتكر اين مذاكرات و ديگراني 
تيمهاي ديگري از سياستمداران 

 دخيل مي آمريكايي را در اين امر
اما هرچه باشد و هركه آنرا . دانند

سازمان داده باشد، نشانگر اين 
موضوع است كه از نظر دو طرف در 
اين ماجرا مردم غريبه هايي بيش 
نيستند و مصلحت نيست تا از 

چراي آن نيز . جريانهاي باخبر باشند
نياز به توضيح ندارد كه همگان به 

  .فراخور پاسخ آنرا مي دانند
 چه بيش از همه در اين ميانه اما آن

به چشم مي آيد، به آب و آتش زدن 
احمدي نژاد براي طرف حساب شدن 

او كه سعي كرد با . با آمريكاييهاست
تبريك گفتن به اوباما ابتكار عمل را 
در داخل از رقبايش بربايد، براي 
انتخابات آينده رييس جمهوري در 
رژيم واليت فقيه نياز مبرمي به اين 

او براي . براي برنده شدن داردبرگ 
اين كه نشان دهد در سطح بين الملل 

 رروي او حسابي باز كرده اند، هر با
كه به ميكروفون نزديك مي شود 
سعي مي كند تا پيامي نيز به آمريكا 

اما بحران سازي چند . داشته باشد
سال گذشته او در سطح بين المللي به 
اندازه اي هست كه هيچ كس چنين 

از هاله نور . عي را باور نكندموضو
سازمان ملل تا ماموت ماموت گفتن 
كودك قنداقي، از بي آبرويي در 
دانشگاه كلمبيا تا رسوايي در ايتاليا و 

همه و همه كارنامه پرافتخار او ... 
براي رژيم واليت فقيه است كه مدال 
افتخار آن بر گردن خامنه اي، ولي 

ي احمد. فقيه رژيم آويزان شده است
نژاد اما از يك سو مي خواهد يك 
پاي اين بازي به حساب آيد و از 
سوي ديگر مي داند كه اين بحران به 
اين زودي و به آساني فروكش 

به همين دليل در . نخواهد كرد
: روزهاي گذشته رو به اوباما مي گويد

بسيار روشن است كه تغيير واقعي "
 و ادامه "بايد بنيادين باشد نه تاكتيكي

آماده  ملت ايران": دهدمي 
گفتگوست اما گفتگو در فضاي 

   ".لعادالنه و احترام متقاب

اي مبهم تغييرات را  او ابتدا با جمله
 مي خواهد اما نمي گويد در چه "بنيادين"

ناديده گرفتن . چيزي بايد تغيير ايجاد شود
بمب اتمي؟ چشم پوشي از بمب گذاري و 
قتل و كشتار شهروندان؟ حمايت از 

وههاي تروريست و يا بحران آفريني و گر
  صدور بنيادگرايي؟

اگر چنين تغييراتي نيز اتفاق بيفتد بازهم 
موضوع پايان نيافته است زيرا مقصود از 

 چيست؟ مگر ممكن است "فضاي عادالنه"
دو طرف بر سر موضوعي شروع به مذاكره 
كنند اما در عرف ديپلماتيك به يكديگر 

 مقصود احمدي نژاد احترام نگذارند؟ اگر نه،
 چيست؟ نظراتش نسبت به "احترام"از 

؟ برخورد با تاسراييل و يا هالوكاس
دگرانديشان و پايمال كردن حقوق انساني 

  مردم ايران؟
: اما او بالفاصله بعد از اين حرفها مي گويد

كنم كه ايران امروز  من رسما اعالم مي"
  ".ابرقدرتي راستين است

الم همه كساني اين ترجيع بند و تكيه ك
حال ابر . است كه دم از مذاكره مي زنند

اي است  قدرت نا راستين ديگر چه صيغه
اما معلوم مي شود كه او همه موارد ! بماند

تكرار شده باال را با توجه به فرض ابر 
قدرتي رژيم خودش قابل اغماض و چشم 
پوشي مي داند و خواهان ناديده گرفتن 

   ممكن است؟اما آيا چنين چيزي. آنهاست
براي حمايت از احمدي نژاد و برانگيختن 
توجه به او، يكي از حاميان نظامي اش به 
ميدان مي آيد و سعي مي كند تا به توجيه 

رييس سابق ستاد مشترك . موضوع بپردازد
سپاه پاسداران، حسين عاليي كه نگران كم 
: توجهي به احمدي نژاد است مي گويد

 و به جيل مربوط به سياست خاريمسا"
فراتر از رفت  آمريكاخصوص مساله ايران و 

 كليآمد دولتها است و به سياستهاي  و
نظام  نظام باز مي گردد و بايد در راس

ها آمريكايي شود، بنابراين اگر يتصميم گير
منتظر   نبايد، را انجام دهندميبخواهند اقدا

 دولتها در ايران باشند چون خود ييجابه جا
قصد   آن است كه آمريكااين مساله بيانگر

 قصد مداخله در امور ،مذاكره ندارد بلكه
  ".ايران را دارد

دليل حرفهاي پاسدار حسين عاليي نيز 
تبليغاتي است كه جناح مقابل يعني، دوم 
خرداديها و دارو دسته رفسنجاني به پا كرده 

آنها سعي دارند تا خود را وسط معركه . اند
 كنند و از انداخته و مبتكر موضوع قلمداد

اما . امتياز مذاكره بهره برداري نمايند
همچنان كه حسين عاليي به درستي اشاره 
مي كند، نه تنها سياستهاي كلي نظام بلكه، 
جزيي ترين آنها نيز زير نظر ولي فقيه رژيم 

اين خاصيت يك نظام . انجام مي گيرد
استبدادي است كه راس آن همه كاره بوده 

ا مجري دستورها و و افراد پايين تر تنه
در همين رابطه الريجاني . فرامين هستند

مساله هسته  (اين مساله در": نيز مي گويد
رهبر انقالب چارچوبها را مشخص مي ) اي

 يس جمهور تنها از آن حمايت مييكند و ر

 بر اين مساله نخواهد يانتخابات تاثير. كند
   ".داشت

  9بقيه در صفحه 
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جمهوري اسالمي در 

 ُگفت و گوي "تنگناي 

 "مستقيم

  منصور امان
سردرگُمي دستگاه رهبري جمهوري 
اسالمي پيرامون اتخاذ يك سايت روشن 

گُفت و گوي "و واحد در برابر پيشنهاد 
 آمريكا، با اعالم آمادگي وزير "مستقيم

واكُنش "خارجه مالها براي نشان دادن 
ز حضور  بدان، عالمت ديگري ا"مثبت

  .نيرومند خود را ارسال كرده است
تازه ترين ارزيابي جمهوري اسالمي كه 
آقاي متكي در همايش جهاني اقتصاد در 

آن را به آگاهي رساند، ) سوييس(داوس 
تالش آشكار براي گرفتن زهر مواضعي 
است كه آقاي احمدي نژاد، گُماشته ولي 
فقيه بر مسند رياست جمهوري تنها سه 

او گُفت و گو با . ر اتخاذ كرده بودروز پيشت
خارج كردن نيروهاي "دولت آمريكا را به 

نظامي آمريكا از سراسر جهان و 
 60عذرخواهي اوباما از جنايات آمريكا در 

  .  مشروط ساخته بود"سال گُذشته
بهانه گيري غير جدي آقاي احمدي نژاد، 
ناهمگوني فاحشي با كوششهاي آشكار و 

 امنيتي در ماه هاي – پنهان دولت نظامي
گُذشته براي دلبري از آمريكا و طرف 

ميزان اشتياق . خطاب آن قرار گرفتن دارد
او و شُركا در اين زمينه را مي توان از 
توسل انتحاري آنها به داللهاي نه چندان 
خوشنام براي دوره گردي و پادرمياني 

  . حدس زد
از اين رو، تنها دليلي كه مي تواند سبك 

 چانه ي آقاي احمدي نژاد را توضيح شُدن
بدهد، خودداري آمريكا از پذيرش وي و 

 امنيتي دولت به عنوان –گرايش نظامي 
اين گُمانه را . طرف مذاكره ي خود است

انتشار خبري در باره احتمال ارسال يك 
نامه از سوي رييس جمهور آمريكا 

 و به آدرس آيت "خطاب به مردم ايران"
اگر چه .  تقويت مي كُنداهللا خامنه اي

سخنگوي كاخ سفيد روز پنج شنبه خبر 
 را تكذيب "گاردين"روزنامه انگليسي 

نمود اما توضيحات وي در اين باره، 
. تصوير از وضعيت موجود را تكميل كرد

يكي از مسايل ": آقاي رابرت گيبز گُفت
پيش روي دولت آمريكا اين است كه به 

چه كسي در درستي معلوم نيست بايد با 
   ".ايران گُفت و گو كرد

بنابراين مي توان نتيجه گرفت، در همان 
حال كه مساله مذاكره با آمريكا و به جيب 
زدن امتيازهاي سياسي آن، باندها و 
گرايشهاي داخلي حكومت را به گونه روز 
افزوني به رويارويي با يكديگر، خرابكاري 

ي متقابل و تراشيدن مانع بر سر راه هم م
 آمريكايي داليل -كشاند، جبهه اُروپايي 

دراز كردن "قانع كُننده بيشتري براي 
 مي "چماق سخت تر" و برداشتن "دست

     .يابد
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مذاكره با رژيم واليت فقيه، 

  چشم انداز بي افق
  

  8بقيه از صفحه 
به زبان ساده، رييس جمهور فرد بي 
اختياري بيش نيست و فقط مجري 

تعريفي بهتر از . ورات رهبر استدست
 غاين براي رژيمي استبدادي سرا

  داريد؟
عروسكهاي بي اختياري كه با نام 

، ديگران را نادان به "رييس جمهور"
موقعيت خود فرض كرده اند و سعي 
مي كنند تا خود را صاحب نظر و يا 
صاحب اراده در داخل رژيم نشان 
دهند، غافل از اين هستند كه هنوز 

وش نشده كه خاتمي، رييس فرام
جمهور آنها از ترس ولي فقيه رژيم 
براي روبرو نشدن با كلينتون، رييس 
جمهور وقت آمريكا خود را در 

يعني، او مستراح . مستراح زنداني كرد
نشيني را به احوالپرسي با رييس 
جمهور آمريكا ترجيح داد، حال 
چگونه چنين آدمي و يا مشابه او مي 

 مذاكره و بر طرف تواند ميدان دار
كردن كدورتهاي كهنه اي باشد كه 

  با هزار اما و اگر روبرو است؟
  

  مشتاق پاداش
 كه موضوع رتا كنون رژيم هر با

مذاكره و رابطه با آمريكا به طور 
جدي مطرح شده است سعي كرده 
تا از شرايط به وجود آمده حداكثر 
استفاده را كرده و بعد هم به راه خود 

ست امتيازهاي مقطعي و درخوا. برود
يا پيش گرفتن سياستهاي جديد 
براي شروع كار يكي از دغلبازيهايي 
است كه رژيم چندين بار موفق شده 
است تا آن را به طرفهاي مقابل 

در دوره خاتمي، وارد ليست . بقبوالند
سياه تروريستي كردن مجاهدين 
خلق و واگذار كردن امتيازهاي 
اقتصادي و عذر خواهي وزير 

از نمونه هاي ... امورخارجه آمريكا و 
به همين دليل اكنون . آن است

بسياري از پايوران رژيم بار ديگر 
دندان خود را تيز كرده اند و به زبانها 
مختلف خواهان زير زباني براي آغاز 

در همين رابطه . كار مذاكره هستند
مساله هسته ": الريجاني مي گويد

ر  كه اصرار بتيدر صور  ايراناي
مواضع شخصي خاتمه يابد، مساله 

 :ديافزمي  ي و". نيستحليغيرقابل 
آماده مذاكره بدون پيش شرط  ما"

هستيم اما در اين راستا به يك نشانه 
منصفانه نياز داريم، نه  واقعاً خوب و
 كه در مصاحبه ها يا تيفقط اظهارا

  ". شودميها ايراد نيسخنرا
شما فكر مي كنيد منظور الريجاني 

 چيست؟ چه نشانه "نشانه"ين از ا
اي مي تواند منصفانه و خوب باشد 

تا بيشتر از حرفهايي كه در مصاحبه 
ها و سخنرانيها زده مي شود بيارزد و 

  يا آنها را تكميل كند؟
رفت و آمدهاي پايوران رژيم به 
عراق و جاخوش كردن آنها در آنجا 

 نفره از 54و همزمان ارايه ليست 
راي استرداد و اعضا مجاهدين خلق ب

نشانه "محاكمه آنها مي تواند همان 
 الريجاني و دار و "خوب و منصفانه

دندان تيز . دسته آدمكش رژيم باشد
كردن الريجاني هنگامي كه وعده 
مي دهد كه مساله هسته اي غير 
 قابل حل نيست اما نشانه مي خواهد،

چه چيزي غير از اين مي تواند باشد؟ 
مگر نه كه در دور گذشته براي 
نزديكي به غرب اولين چيزي كه 
قرباني شد اپوزيسيون ايراني و 
سازمان مجاهدين خلق بود؟ آيا اين 
بار نيز رژيم قصد دارد تا قبل از 
هرگونه مذاكره و يا سر ميز نشستن 
اول تكليف يكي از قويترين 

سيون را يكسره سازمانهاي اپوزي
كند؟ هرچند بعضي از حرافان رژيم، 
آزادي ديپلمات تروريستهاي دستگير 
شده شان در اربيل را پيش مي 
كشند اما ناگفته مشخص است كه 
مجاهدين خلق بر هر امتياز ديگري 
براي رژيم برتري دارند و بيشترين 
فشار را روي آمريكا براي تحويل 

  .گرفتن آنان خواهد گذاشت
  

   هاونآب در
اما منهاي اينكه احتمال چنين چيزي 
چقدر وجود دارد و يا در اصل امكان 
پذير است، مساله بر سر اين است كه 
رژيم جمهوري اسالمي مذاكره را 
براي مذاكره و وقت كُشي مي 
خواهد نه حل و فصل مشكل و 

بنابراين همه چانه زنيها و . بحران
 براي خريدن زمان اكنش و واكنشه

به بمب اتمي است تا با و رسيدن 
دستي پر به مذاكره و يا شلتاق 

سواي آن، موضوع اتمي تنها . بپردازد
بخشي از مشكل است و مشكالت 
عديده و فراواني وجود دارند كه 
بدون حل و فصل آنها نمي توان 
انتظار بهبودي در روابط بين آمريكا و 

بر فرض . رژيم واليت فقيه را داشت
غني سازي را اين كه رژيم بپذيرد 

متوقف و به بازرسان آژانس بين 
المللي انرژي اتمي اجازه دهد كه 
تحقيقات خود را كامل كنند، آن گاه 

اي كه در قبال آژانس  تنها به وظيفه
دارد عمل كرده است نه چيزي 

اما بحران آفريني در منطقه، . بيشتر
دخالت در امور ديگر كشورها، 
حمايت از گروههاي تروريستي، 

روي ميز ... ر بنيادگرايي وصدو
كشيده خواهد شد و همزمان با آن 
موضوع رابطه با آمريكا كه به دستور 
مستقيم خميني، بنيانگذار رژيم قطع 
شده و گروگان گيري ديپلماتهاي 
سفارت آمريكا در تهران و حمله و 
خسارت به منافع آمريكا در 

كشورهاي مختلف مطرح خواهد شد؛ 
 جمهوري اسالمي سياهه بزرگي كه رژيم

بايد پاسخگوي آن باشد و به رفع و رجوع 
  . آنها بپردازد

اگر فرض را بر اين بگيريم كه همه موارد 
ذكر شده قابل حل و فصل باشند، نبايد 
يك موضوع را از نظر دور داشت و آن اين 
كه رژيم جمهوري اسالمي رژيمي 
ايديولوژيك است و دستورات بنيانگذار آن، 

ردانندگان آن در بسياري خميني براي گ
موارد غير قابل تغيير است زيرا منهاي اين 
كه فرمان رهبر ايديولوژيك آنهاست، به 
دليل مذهبي بودن رژيم، بار ديني يا فتوا 
نيز بر آن سوار است و اين يكي از 

تجديد نظر در . معضالت اساسي آنهاست
فتواي مذهبي كساني چون خميني نه تنها 

 دارد بلكه، باعث مراحل خاص خود را
خواهد شد تا نيروهاي ايديولوژيك آن 

به غير از آن، اين نيز . دچار مشكل شوند
محتمل است كه در صورت وقوع چنين 
امري، ديگر فرامين و دستورات خميني كه 
غير قابل تغيير انگاشته مي شوند، قابل 

در اين صورت بسياري . تغيير دانسته شوند
ديولوژيك برهم از پايه هاي نظري رژيم اي

خواهد خورد و دچار مشكل اساسي خواهد 
رژيم نمي تواند در موضوعات . شد

ايديولوژيك خود منفذ و يا رخنه هايي 
ايجاد كند زيرا در اين صورت ديگر 
نخواهد توانست اتوريته مذهبي خود را بر 
. پادوها و افراد خشكه مقدس اعمال نمايد

ضع به اين دليل امكان عقب نشيني در موا
ياد شده توسط پايوران كنوني رژيم كه 
اتوريته اي در حد خميني ندارند امكان 
پذير نيست و آنها از چنين ريسك بزرگي 

  .دوري مي كنند
در پايان مي شود اين گونه نتيجه گيري 
كرد كه دشمني با آمريكا در حال حاضر 
براي رژيم منفعت دارد و هنوز تبديل به 

مكان دست بنابراين ا. ضرر نشده است
برداشتن از آن و آشتي بسيار كم و در حد 

اما لفاظي و كشاكش براي . هيچ است
مطرح بودن و در راس خبرها ماندن نياز 

به همين دليل از چنين . رژيم است
موقعيتي كه آن را از انزواي خبري خارج و 
تبديل به موضوع روز تفسير و اظهار 
نظرهاي سياسي مي كند، استقبال كرده و 

ي مي كند هرچه بيشتر بر موج راه سع
افتاده سوار باشد و از موقعيت بيشترين 

به غير . استفاده را براي تبليغات خود ببرد
از اين، با توجه به موانع ريز و درشت پيش 

 اي پاي آن، اين مذاكرات در نهايت نتيجه
به غير از آنچه تا كنون به بار آورده 
نخواهد داشت و بحران و درگيري و 

مني رژيم با آمريكا همچنان به قوت دش
زيرا رژيم نياز . خود باقي خواهد ماند

حياتي به اين بحران و كارآيي آن در 
داخل براي سركوب مردم ايران و در خارج 
براي يارگيري و سوار شدن بر موج 
دشمني با آمريكا و سوداي به دست آوردن 

  .رهبري آن را دارد
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  جهان 

  در آيينه مرور
  

  ليالجديدي
  
  

ديدگاه ها، چشم اندازها و 

آلترناتيوهاي ارايه شده از 

جانب سازمانها و شخصيتهاي 

سياسي در آمريكا پيرامون 

   بحرانهاي سياسي و اقتصادي
  

در حالي كه سياستمداران و رسانه ها 
در آمريكاي شمالي سرانجام وادار 

ي شده اند به عمق بحران اقتصادي پ
ببرند، همزمان از توضيح دقيق و 
واقعي ريشه هاي بروز اين بحران 

نوشته زير . خودداري مي كنند
پژوهشي در مسير آشنايي با تحليلها و 
نقطه نظرات برخي از مهمترين 
تحليلگران اقتصادي، تشكلها و رسانه 
هاي چپ و شخصيتهاي سياسي مي 

   .باشد
 سال پيش و پس از 20با اين كه  

 رژيمهاي استالينيستي در فروپاشي
اروپاي شرقي و اتحاد جماهير 

مبارزه  ("پايان تاريخ"شوروي، 
طبقاتي عليه سرمايه داري و 

اعالم شد، سقوط ) امپرياليسم
 عالمت سوالي 2008اقتصادي سال 

با تكيه بر . در براي اين ادعا قرار داد
اين امر، نخست به برخي از 
ديدگاههاي چپ در آمريكا نظر مي 

  .ندازيما
  
 "حزب برابري سوسيالست"
)SEP(  

حزب "، 2008در ماه ژوييه سال
در ايالت ) SEP ("برابري سوسيالست

ميشيگان به برگزاري ميتينگ بزرگي 
دست زد كه طي آن چشم اندازها و 

 را 2009برنامه هاي آتي خود در سال 
نكاتي در باره بحرانهاي "زير عنوان 

سياسي و اقتصادي سيستم جهاني 
اين .  مطرح ساخت"مايه داريسر

مواضع طي نطقي توسط ديويد نورث، 
رييس سراسري حزب و جوزف 

  .كيشور، معاون او بيان شد
در اين نوشته به طور مختصر به 
بخشي از نكات مطرح شده در اين 

  .سند پرداخته مي شود
SEPبا اولين گامهاي ":  مي گويد

، انسانهاي سراسر 2009ورود به سال 
 شده اند اميدي كه با جهان متوجه

آغاز قرن جديد براي صلح و پيشرفت 
تمامي جهان . داشتند از بين رفته است

را بحراني اقتصادي در خود فرو برده و 

وقوع يك فاجعه تاريخي در چشم 
همزمان، كاراكتر . انداز است

جنايتكارانه قدرتهاي امپرياليستي 
بمباران . وضوح بيشتري يافته است

اسراييل، بازگشت نوار غزه توسط 
. دوران فاشيسم را يادآور مي شود

امپرياليسم آمريكا با كشتار تعداد 
بيشماري از مردم عراق، تجربه تلخ 
نخستين سالهاي قرن جديد را در 

اينگونه است . خاطر مردم حك كرد
 باطل "پايان تاريخ"كه ادعاي پوچ 

اكنون مشخص شده است . مي شود
سراسر كه طبقه كارگر در آمريكا و 

جهان به مرحله تازه اي از مبارزات 
  .انقالبي گام نهاده است

 يادآوري "حزب برابري سوسياليست"
مي كند كه سال گذشته وقوع بحران 
رشد يابنده اقتصادي و سياسي در 
سيستم جهاني سرمايه داري را پيش 

اين حزب گفته بود كه . بيني كرده بود
بي نظمي سيستماتيكي كه در پهنه 

 در جريان است، در حال اقتصاد
نامتعادل كردن سيستم مالي جهاني 

حال مي بينيم بحران . مي باشد
وامهاي مسكن به بحراني جهاني 
تبديل شده است و سيستم سرمايه 
داري را به طور جدي زير سوال برده 

  ".است
SEPسال گذشته بسياري ":  مي گويد

از تحليل گران بورژوازي ادعا مي 
بل كنترل خواهد كردند كه بحران قا

بود و اقتصاد جهاني با وجود تركيدن 
حباب وامها، سالم بر جاي خواهد 

با اين حال بوش ناچار شد در . ماند
باره سقوط اقتصادي اعالم خطر كرده 
. و اقدام فوري را حياتي توصيف كند

 كه فرانكلين روزولت 1933از سال 
دستور بستن موقتي سيستم بانكي 

نون سخني بر لزوم آمريكا را داد، تاك
اينگونه اقدامات اضطراري به ميان 

  .نيامده بود
تقربيا يكشبه، نمودهاي سيستم 

ليمن "سرمايه داري آمريكا مانند 
 يا از بين رفتند "مري لينچ" و "برادرز

تنها . و يا جذب موسسات ديگر شدند
تزريق ميلياردها دالر در سيستم بانكي 
 آمريكا و به همين گونه اروپا، از

سقوط كامل اقتصاد سرمايه داري 
اين بحران پس . جهان جلوگيري كرد

از چند ماه هنوز اضطراري باقي مانده 
در حالي كه چندين ترليون دالر . است

هزينه نجات سيستم مالي شده است، 
همچنان وضع نامتعادل و حالت فوق 
العاده پا برجاست و هر روز از حل 

  ".فوري آن چند گام دور تر مي شويم
حزب مذكور به نوشته اي در 
فايننشيال تايمز به قلم مارتين ولف به 
مناسبت تبريك سال نو اشاره مي 

 2009او گفته بود كه در سال . كند
سرنوشت اقتصاد جهان براي چندين 

ولف مي . نسل آينده تعيين خواهد شد
برخي اميدوارند كه مي توانيم ": گويد

رشد اقتصادي نا موزون جهاني را تا 
واسط دهه آينده ترميم كنيم اما آنها ا

ما تنها يك گزينه . اشتباه مي كنند
داريم و آن، ترميم نيست بلكه، بايد 
دريابيم چه سيستمي را بايد جايگزين 

ما يا بايد توازن . سيستم پيشين كنيم
اقتصادي جهان را انتخاب كنيم و يا 

اين گزينه نبايد . فروپاشي را بپذيريم
و بايد همين امسال به تاخير بيافتد 

   ".صورت گيرد
 در اين "حزب برابري سوسياليست"

باره مي گويد كه ولف در درك اين 
كه بحران اقتصادي موجود يك 
كاراكتر تاريخي دارد محق است اما 
. در معرفي آلترناتيو آن اشتباه مي كند

در حالي كه در واقع امكان فروپاشي 
 تعادل بهتر"وجود دارد اما امكان 

يك .  وجود ندارد"اقتصاد جهاني
 در واقع "توازن اقتصاد جهاني بهتر"
بازسازي توازن اقتصاد جهاني "

اين به مفهوم يك اقتصاد . "است
جهاني متوازن بر پايه ي سرمايه 

روند مزبور تنها از طريق . داري است
نابودي بخش وسيعي از نيروهاي 
مولده و همچنين پايين تر آوردن 

زندگي طبقه كارگر استانداردهاي 
براي . جهان مي تواند شكل بگيرد

تحقق آن، نابودي بخش بزرگي از 
  .جمعيت جهان الزم است

 SEP نتيجه مي گيرد كه آلترناتيو
واقعي در برابر فروپاشي و 
بازسازماندهي سرمايه داري، اقتصاد 
. جهاني بر پايه سوسياليسم است

سرمايه داري آنارشيستي بايد با برنامه 
 دمكراتيك و علمي جايگزين ريزي
  )1 (.شود

  
  كريستوفر لين هيگ

  

  
كريستوفر لين هيگ، نويسنده و 
ژورناليست آمريكايي است كه در امور 

 سياسي آمريكا و خاور –اجتماعي 
وي برنده جايزه . ميانه تبحر دارد

پليتزر و حقوق بشر عفو بين الملل مي 
او در مقاله اي تحت عنوان . باشد
 "تر نخواهد شدهيچ چيز به"

سوالهايي را مطرح مي كند كه 
هيچگونه پيام دلگرم كننده اي براي 

با از دست ": او مي نويسد. مردم ندارد
رفتن هزاران شغل در آمريكا، بحران 
اقتصادي تبديل به بحراني اجتماعي 

  ".خواهد شد
با وضع ": آقاي هيگ مي نويسد

موجود و اقدامهاي غير موثري كه 

، شرايط رو به وخامت خواهد انجام مي گيرد
آن گاه هنگامي كه مردم بحران را . رفت

كامال حس كردند، اياالت متحده وارد 
. مرحله اي از بي ثباتي اجتماعي خواهد شد

از اين رو امكان توتاليتر شدن جامعه و از 
. بين رفتن دمكراسي قوي خواهد شد

فرزندان ما از استانداردهاي زندگي كه ما 
فقر و رنج در . ردار نخواهند بودداشتيم برخو

اين آينده . سراسر كشور رسوب خواهد كرد
ماست و پرزيدنت اوباما براي متوقف كردن 

اين بحران . آن هيچ كاري نمي تواند بكند
دهها سال طول كشيد تا شكل گرفت و 
يك يا دو تريليون نمي تواند تغييري در آن 

دوران امپراتوري ما به سر رسيده، . بدهد
   ".تصاد ما سقوط كرده استاق

چگونه ": او اين سوال را مطرح مي كند كه
بايد با وضع موجود كنار بياييم؟ آيا پايين 
رفتن سطح زندگي خود را هضم مي كنيم؟ 
آيا باز هم به روياي قدرت برتر بودن مي 
چسبيم يا مسئوالنه با حقايق روبرو مي 
شويم؟ يا اين كه  بازهم در خلسه حرفهاي 

تانها كه قولهاي بي پشتوانه مي دهند شارال
فرو خواهيم رفت؟ آيا ما با اقدامهاي 
راديكال، سيستم را تغيير خواهيم داد و 
منافع مردم عادي را به جاي منافع 
كمپانيهاي بزرگ در نظر خواهيم گرفت؟ يا 
تكنولوژي خود را براي سركوب مخالفان به 
كار خواهيم گرفت؟ به زودي خواهيم 

   ".فهميد
كريس هيگ از افرادي نام مي برد كه 
. بحران موجود را پيشتر پيشبيني كرده بودند

شلدن : اور از فيلسوفهاي سياستمداري مانند
ولين، جان رالسون سول و اندره باسويچ 
(Sheldon S. Wolin, John Ralston 

Saul and Andrew Bacevich) و 
نويسندگاني همچون نوام چامسكي، چارمر 

 ويد كورتن و نوامي كالينجانسون، دي
(Chalmers Johnson, David 

Korten and Naomi Klein) و فعاالني 
 Bill(همچون بيل مك كيبن و رالف نادر 

McKibben and Ralph Nader ( ياد
مي كند و مي گويد، اين افراد و نظراتشان 
از رسانه ها حذف شدند، آنهم زماني كه 

  .بيش از هر گاه بدان نياز بود
  

  دن ولينشل
يكي از نظريه پردازاني كه هيگ بدان اشاره 

جا دارد كه ببينيم . كرد، شلدن ولين است
  . شلدن ولين در اين باره چه مي گويد

 ساله كه 86او نويسنده و محققي است 
عالوه بر كتابهايي كه پيرامون سياست و 
انتقاد از سرمايه داري آمريكا نوشته است، 

اره سري مقاالت پر ارزشي در ب
شخصيتهايي چون ريچارد هوكر، ديويد 
هيوم، مارتين لوتر، جام كالوين، ماكس وبر، 
فردريك نيچه، كارل ماركس و جان دويي 

اما خود او مي گويد . به تحرير درآورده است
كه ديگر كسي عالقه اي به چاپ نوشته 
هاي انتقادي اش از سيستم سرمايه داري 

   .آمريكا ندارد
 اقتصادي موجود با اين حال، بحران

  توجهات را بيشتر به سوي او جلب كرده
  11بقيه در صفحه 
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او در يك گفت وگوي . است
مطبوعاتي در باره امكان بهبود 
: اقتصادي در دولت اوباما مي گويد

به طور كلي سيستم سرمايه داري از "
اين . جاي خود تكان نمي خورد

سيستم قوي تر از آن است كه بتواند 
بسته هاي . مورد چالش قرار گيرد

ان دادند كه آنها به اقتصادي نش
ساختار اصلي سيستم سرمايه داري 

   ".دست نمي زنند
بدون شك اوباما يكي ": او مي گويد

از هوشمندترين رييس جمهورهايي 
است كه ما تا كنون داشته ايم اما او 
سيستمي را به ارث برده كه طي دهها 

من فكر نمي . سال ساخته شده است
كنم كه او براي تغييرات ساختاري 
هيچگونه اشتهاي ايديولوژيك داشته 

ساختار كمپانيهاي بزرگ به . باشد
اوباما حتي . چالش كشيده نمي شوند

يك كلمه هم در باره تغيير سيستم 
  ".امپرياليستي آمريكا نگفته است

ولين معتقد است كه چنانچه به راه 
حلهاي راديكال و بزرگ دست زده 
نشود، نتيجه آن توتاليتر شدن 

اعتراضها باال مي . د بودحكومت خواه
گيرد و پاسخ به آن، كنترل بيشتر از 

او . جانب دولت و سركوب خواهد بود
قدرت دولتي به طور وسيع ": مي گويد

افزوده مي شود اما سيستم سياسي به 
جنبشها و خيزشهاي مردمي محدود 

   ".نخواهد شد
ولين معتقد است، حتي محروميت، فقر 

 و رشد و نا اميدي ممكن است جهالت
مسحيت راستگرا و حتي بدتر از آن، 
گروههايي مانند كلنها را رشد داده و 

  .پديدار كند
ولين نا اميدي سياسي را بسيار 
خطرناك ارزيابي مي كند و توضيح 
مي دهد كه در بسياري مواقع از 
سياست رو برگرداندن و يا ضد 
سياست شدن، جهل را افزايش مي 

وري دهد و مردم را به سوي ديكتات
در شرايط فعلي تعهد . هدايت مي كند

دمكراسي . به دمكراسي ضعيف است
رو به سوي تكامل ندارد، مسلط نيست 

  .و مهار شده است
در نهايت، شلدن ولين در جمبندي 

دولت مدافع ": نظرات خود مي گويد
كمپانيهاي بزرگ، به شكل موفقي راه 
طرح هر گونه مباحث پايه اي در مورد 

قدرت آلترناتيو را سد شكل ديگري از 
اين سرمايه داران هستند . كرده است

كه تعيين مي كنند چه كسي شنيده 
شود و چه كسي صدايش به گوش 

كساني كه سرمايه . ديگران نرسد
داري را مورد انتقاد قرار مي دهند در 
ديالوگهاي ملي جايي به آنها داده نمي 

  .شود

، آلترناتيوهاي 30در سالهاي دهه 
د داشت، از سوسياليسم زيادي وجو

. گرفته تا دخالتهاي بيشتر دولت
روشها و واكنشهاي گوناگوني وجود 

اما آنچه كه امروز باعث . داشت
شگفتي است اين است كه تا چه 
اندازه آلترناتيوها آب رفته و كوچك 

اين گونه مطرح مي شود كه . شده اند
بايد با سيستم مالي مدارا كنيم اما 

ي بحران موجود كساني كه عامل اصل
هستند را مسئول پيدا كردن راه حل 

براي اين كه  از اين مسير . مي كنند
خارج شويم بايد گامهاي اساسي و 

ديگر اعتراضها و . بزرگي برداشته شود
 نيست 60تظاهرات هم مانند سالهاي 

زيرا آنها راههايي كه اين اعتراضها را 
سركوب و يا ايزوله مي كند، ياد گرفته 

  ".اند
ولتن معتقد است كه تنها آلترناتيو، 
تغييرات ساختاري در سيستم اقتصادي 

من از خود مي ": است و مي گويد
پرسم كه چگونه كشور ما تا اين حد 
محافظه كار شد؟ در يك زمان ما 
براي تغيير انعطاف پذير بوديم اما 
اكنون فكر مي كنم محافظه كار ترين 
ملت در بين كشورهاي پيشرفته 

 چپ در آمريكا سقوط كرده، .هستيم
به طبقه كارگر پشت كرده و خود را 
به حزب ورشكسته دمكرات فروخته 

اتحاديه ها بي رمق شده اند، . است
دانشگاهها خوراك كمپانيها براي به 
استخدام در آمدن شده اند، رسانه ها 
. به ابزار سرگرمي مردم تبديل شده اند

چپ ديگر ظرفيت اين كه در برابر 
. ه داران بزرگ بايستد را نداردسرماي

اگر راست افراطي به قدرت برسد، 
نيروي سازمان يافته اي در برابرش 

  ".وجود ندارد
او مي گويد كه براي چپ متاسف 

احزاب چپ در اروپا ممكن است . است
كه در تعداد اعضا كوچك باشند اما 

در آمريكا به . منسجم و پايدارند"آنها 
ما از اين جز تالشهاي رالف نادر، 

شرايط برخوردار نيستيم ما معدود 
صدايي اين سو و آن سو و چند تا 

  ".نشريه بيشتر نيستيم
  

  نوام چامسكي

  
نوام چامسكي، زبانشناس آمريكايي، 
فيلسوف، دانشمند علم شناخت، فعال 
سياسي، نويسنده، سخنران و استاد 
. زبان در دانشگاه ماساچوست است

ليبرال  سوسياليست -وي آنارشيست 

و روشنفكري است كه شهرت خود را 
از قرار گرفتن در زمره اپوزيسيون 

پرفسور . سياسي به دست آورده است
چامسكي يكي از افرادي است كه 
بيشترين مصاحبه ها در مورد وقايع 
روز با او صورت مي گيرد و نظراتش 

در ضمن او . خوانندگان بسياري دارد
از جمله افرادي است كه پيرامون 

حران اتمي رژيم جمهوري اسالمي، ب
در مخالفت با آمريكا جانب جمهوري 
اسالمي را گرفته و از اين جهت مورد 
انتقادهاي شديدي از سوي كوشندگان 
چپ و مترقي آمريكا و ايران قرار 

  .گرفته است
چامسكي با اين كه  پيشتر از اوباما به 
دليل عدم تمركز بر ارايه برنامه و 

نتقاد كرده بود ولي سر اكتفا به شعار، ا
آخر در انتخابات اخير رياست 

: او گفت. جمهوري از وي حمايت كرد
به مك كين راي ندهيد زيرا او ادامه "

 و ".سياستهاي خطرناك بوش است
هيچ اشكالي ندارد كه بين بد ": افزود

  ".و بدتر، بد را انتخاتب كنيم
چامسكي سالهاست كه از سيستم دو 

كا انتقاد مي كند حزبي موجود در آمري
و معتقد است كه هر دو حزب در نهاد 

  .يكي هستند
چامسكي پيرامون بحران اقتصادي 

هيچ كس به درستي نمي ": مي گويد
اقتصاد . داند بر سر اقتصاد چه مي آيد

اقتصاد دستخوش . كامال درك نشده
بهره وري و دستكاري مالي مبهمي 
قرار گرفته و سخت مي توان رمز آن 

 بانكها پول ماليات مردم را .را يافت
گرفتند و قرار بود راحت تر و آزادانه 
تر به مردم وام بدهند اما ترجيح دادند 
به خودشان برسند و سرمايه شان را 

  .انبار تر كنند
بسته محرك اقتصادي را بايد ديد 

آيا رديابي مي . چطور خرج خواهد شد
شود كه به مصرف اهداف سازنده اي 

   "مي رسد؟
اگر چه اين بحران ":  گويدوي مي

جهاني و عميق است ولي معلوم 
. نيست تا چه حد عمق پيدا كرده است

موضوع قابل توجه اين است كه وقتي 
كشورهاي جهان سوم با بحران 
اقتصادي روبرو مي شوند، نسخه 
ديگري براي آنها نوشته مي شود كه 
با روش مقابله با بحران اقتصادي در 

ي براي نمونه وقت. غرب متفاوت است
اندونزي يا آرژانتين با بحران اقتصادي 
روبرو مي شوند، آنها بايد بهره ها را 
باال ببرند، اقتصاد را خصوصي كنند و 
. هزينه امور اجتماعي را پايين بياورند

اما در غرب با بحران بايد درست 
بهره ها . درجهت عكس برخورد شود

تا حد صفر پايين بيايند، به سمت ملي 
ن پيش رفت، به جيب اقتصاد پول كرد

سرازير كرد و بدهي عظيمي به وجود 
هيچكس اين سوال را مطرح . آورد

نمي كند كه چرا غرب بايد اقتصاد را 
به راه بيندازد ولي ديگران با فاجعه 

   "روبرو شوند؟

  
  نايت كيپلينگر

  

نايت كيپلينگر، سردبير يك مجله اقتصادي 
قابل قبول است و يكي از پرطرفدارترين و 

ترين ژورناليستهاي اقتصادي آمريكا به 
او رويدادهاي اقتصادي را . حساب مي آيد

در نوشته ها، سخنرانيها و حضور در راديو 
تلويزيون و ديگر رسانه ها پيش بيني مي 
كند و موضوعات مالي را با بياني ساده و 

  .روشن توضيح مي دهد
اقاي كليپلينگر راه حلهاي اقتصادي را 

راي دهندگان بايد ":  بر مي شماردچنين
مجلس سنا را وادار كنند كه بدهي ملي 

براي اين كار در نخستين . پايين آورده شود
گام از هزينه هاي گزاف دولتي بايد پرهيز 

اكنون زمان باال بردن مالياتها هم . شود
. نيست و اين امر بايد به بعد موكول شود

رال و همراه با پايين آوردن مخارج دولت فد
از طرف ديگر، كاهش هزينه سخت افزار 
هاي نظامي، مي بايست كمكهاي 
سوبسيدي به كسب و كار و تجارت به ويژه 
در زمينه انرژي، كشاورزي، بيمه هاي 
درماني براي كهنساالن و مردم كم درآمد و 

هزينه هاي سنگين تر . فقير افزايش يابد
دولت فدرال نيز صرف آموزش پروش در 

يي و متوسطه، تحقيقات علمي بخش ابتدا
پايه اي و امور ساختماني مانند ساختن پل، 

  .فرودگاه، پارك و بنادر شود
 

  كترمايكل هادسن 
دكترمايكل هادسن، رييس انستيوي 
مطالعات گرايشهاي اقتصادي طوالني 
مدت، تحليگر مالي وال استريت، پرفسور 
ارشد تحقيقات اقتصادي دانشگاه ميسوري 

: سوپر امپرياليسم"اب و نويسنده كت
 "استراتژي اقتصادي امپراتوري آمريكا

او مشاور ارشد . مي باشد) 1972-2003(
اقتصادي كوچينيك در كمپين انتخاباتي 
است كه در حال حاضر در حال تدوين يك 

  .سياست مالياتي جديد براي آمريكا است
 "تغيير"اوباما با دادن قول ": او مي گويد

لينتون را دنبال مي همان راههاي بوش و ك
 تريليون هزينه براي ايجاد ثبات 5/2. كند

اقتصادي و دوباره باد كردن حباب 
اقتصادي، همان ادامه حراج مالي بوش 

مهمترين ارجحيت دولت اوباما بايد . است
لغو تخفيف مالياتي بزرگي باشد كه بوش به 

  هدف بايد كاهش . ثروتمندترين ها داد
  12بقيه در صفحه 
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  11بقيه از صفحه 
واسطه ها بين وام دهنده و وام گيرنده 
باشد كه دوسوم سود را نصيب 
ثروتمندترين بخش جامعه كه يك 
درصد را تشكيل مي دهند كرده 

  .است
اگر اين اقدمات به جاي آلترناتيو 
اقتصاد حبابي تقويت نشود، مي فهميم 

 جز حرف پوچي "تغيير"كه قول 
  ".تنيس
  

بانكها را بايد نجات داد يا به 

  حال خود رها كرد؟
دولت آمريكا و وال استريت به طور 
دايم تاكيد مي كنند كه بايد بانكها را 
نجات داد زيرا در غير اين صورت 

اما . اقتصاد به طور كلي نابود مي شود
برخي از صاحب نظران برجسته 
معتقدند كه بانكها را بايد رها كرد و 

 به آنها براي اقتصاد بهتر عدم كمك
نگاهي به چند نمونه مي . است

   :اندازيم
  

  پرفسور جوزف استيگليتز
پرفسور جوزف استيگليتز، رييس 
پيشين مشاوران اقتصادي كاخ سفيد 
معتقد است كه دولت بايد بگذارد تمام 
بانكهايي كه در موقعيت نابساماني 
قرار گرفته اند، از بين بروند و يك 

ي تازه كه به طور موقت سيستم بانك
از طرف دولت كنترل مي شود، ايجاد 

اين راه بهتر از فلج كردن كشور . گردد
  .با حمايت از گروهي فاسد است

پيشنهاد راديكال پروفسور استيگليتز 
همچنين رجوع به قانوني به نام 

 است كه طبق آن مي "11فصل "
او . توان خود را ورشكسته اعالم كرد

ا و موسساتي كه معتقد است بانكه
بدهكاران خصوصي دارند بايد 
ورشكسته اعالم شوند، به جاي آن كه 

  .  شود"ملي"اين بدهيها 
  

  آنا شوارتز
تاريخ پول "آنا شوارتز، نويسنده كتاب 

اين كتاب  ("در اياالت متحده آمريكا
با همكاري ميلتون فريدمن نوشته 

، به عنوان پر دانش ترين )شده است
تم بانكي و تاريخچه فرد در باره سيس

: او مي گويد. آن معرفي مي شود
مشكل هرگز مشكل نقدينگي "

  ".نيست
خانم شوارتز و آقاي فريدمن معتقدند 

، آمريكا و خزانه داري 30كه در دهه 
. فدرال با مشكل نقدينگي روبرو بودند

در آن هنگام مشتريان بانكها متوجه 
اين خطر شده بودند كه اگر پول خود 

نك بگذارند ممكن است آن را را در با
از دست بدهند و شروع به بيرون 
كشيدن نقدينگي از بانكها كردند و 

خانم . بدين گونه بانكها سقوط كردند
اما اين مشكل ": شوراترز مي گويد

بازار فعلي نيست، اكنون بانكها به 
  ".يكديگر اعتماد ندارند

باز هم بانكهاي ": وي مي گويد
 موضوع را مركزي و وزارت دارايي

درك نكرده اند و در مسير اشتباهي 
االن مي شنويم كه بانكها . افتاده اند

به يكديگر قرض نمي دهند و يا با 
اين به . بهره هاي باال وام مي دهند

دليل كمبود پول نيست، اين به خاطر 
عدم اعتماد به توانايي وام گيرنده در 

در صورتي كه . باز گرداندن وام است
نمود مي شود كه ما اين گونه وا

مشكل كمبود پول داريم، مشكل 
مشكل اصلي بي . اصلي اين نيست

اعتمادي و اين كه آيا نهادهاي مالي 
. قابل اعتماد هستند يا نه است

بنابراين با اين كه  دولت به پاي بازار 
اعتباري پول ريخته، باز هم بانكها 
هنوز نمي دانند چه كسي قادر به 

اين . ا نيستبازپرداخت قرض هست ي
ابهام، مشكل اصلي بازار اعتباري 

وقتي وام دهندگان در ابهام و . است
ترديد هستند كه وام گيرنده مي تواند 
بدهي خود را پس بدهد يا نه، از دادن 

بنابر اين، اساس . وام امتناع مي كند
   ".مشكل روي نبودن پول نيست

از اين رو و حال كه ": او مي افزايد
كدام نهاد مي شود معلوم نيست به 

وام داد زيرا معلوم نيست كداميك وام 
را بازپرداخت مي كند، بهتر است 
بگذاريم بانكها از بين بروند تا وضع 

  ".بهبود پيدا كند
  

  رابرت ريچ
آقاي رابرت ريچ، وزير سابق كار 

با اين كه  به خزانه ": آمريكا مي گويد
بانكهاي بزرگ پول ريخته مي شود، 

رات دولتي، وام و به آنها اعتبا
تخفيفهاي مالياتي اختصاص داده مي 
شود و با وجود ازدواجهاي به زور 
اسلحه و ادغام و تالش وزارت دارايي 
و دولت در برآورده كردن نزديك به 
هر چه كه بانكها خواسته اند، واقعيت 
اين است كه پرداخت وام و اعتبار 
روان نيست، چرا؟ به اين دليل كه 

مشكل اين . ول نيستمشكل، كمبود پ
است كه وام دهنده و سرمايه گذار 
اطمينان ندارند كه پول آنها باز 

هيچكس اين . پرداخت مي شود
  .اعتماد را ندارد

  
  هاوارد زين

  

هاوارد زين، استاد دانشگاه، دانشمند 
علوم سياسي، تاريخدان، منتقد 
اجتماعي، سوسيال دمكرات، فعال 

ار در سياسي و داراي نوشته هاي بسي
او . اين مورد و جنبش ضد جنگ است

 كتاب از جمله كتاب 20نويسنده 
تاريخ مردم "معروف و پرفروش 

هاوارد .  است"اياالت متحده آمريكا
زين پيشتر در مقاله اي با عنوان 

، به عنوان "پيروزي تاريخي اوباما"
راه حلي براي بهبود وضع اقتصادي 
گفته بود كه دولت اوباما بايد با 

ران روسيه مالقات و به خلع رهب
روگرداني از . سالح اتمي اقدام كند

ميليتاريسم، صدها هزار ميليون دالر را 
همچنين بايد برنامه . آزاد خواهد كرد

مالياتي تنظيم شود كه ماليات ثروتمند 
ترين قشر كه يك درصد جامعه را در 
مي گيرد را به طور قابل توجهي 

و درآمد ماليات بر ثروت . افزايش دهد
با . اين عده، هر دو بايد سنگين باشد

اين منابع، دولت مي تواند بيمه 
درماني رايگان به مردم بدهد و براي 

اين فقط . ميليونها نفر شغل ايجاد كند
يك آغاز است كه سرانجام آمريكا را 
همسايه خوبي براي جهان خواهد 

  .كرد
بحران مالي، ": او تاكيد مي كند
را در سراشيب امپراتوري آمريكا 
اولين عاليم از . سقوط قرار داده است

 سپتامبر آغاز شد كه ناتواني مسلح 11
ترين كشور جهان در برابر مشتي 

  .هواپيما دزد را پديدار كرد
يك نشان ديگر نيز پاسخ به بحران 
مالي است كه هر دو حزب بزرگ با 

 ميليارد از پول ماليات 700عجله 
 بزرگ دهندگان را در چاه نهادهاي

مالي كه به دو كاراكتر بي لياقتي و 
  .طمعكاري مشهور هستند، ريختند

يك راه حل بسيار بهتر براي بحران 
مالي فعلي اين است كه اعتقاد سنتي 
به اين كه  دخالت دولت در اقتصاد 

نبايد وجود داشته باشد ) دولت بزرگ(
، اقتصاد را به سمت "بازار آزاد"زيرا 

د، بايد كنار رشد و عدالت خواهد بر
چرا به حقايق تاريخ نگاه . گذاشته شود

 "بازار آزاد"نكنيم، ما هيچگاه 
ما هميشه دخالت دولتي در . نداشتيم

اقتصاد داشتيم و به اين دخالت از 
سوي سكاندارهاي مالي و صنعتي 

آنها هيچ . خوش آمد گفته شده است
دولت "مخالفتي نداشتند، وقتي 

 آورده  خواسته هايشان را بر"بزرگ
  .مي كرد

. آلترناتيو، بسيار ساده و قدرتمند است
اين پول هنگفت را به جاي بانكها 
مستقيما به مردمي بدهيد كه نياز 

بگذاريد دولت به مالكان خانه . دارند
كمك كند تا بدهيهاي مسكن خود را 

يك برنامه كاري دولتي . پرداخت كنند
ترتيب بدهيد كه به كساني كه مي 

نند و نياز به كار دارند، خواهند كار ك
  .كار داده شود

روزولت . ما نمونه تاريخي داريم
توانست ميليونها نفر را با بازسازي 

او . ساختار كشور به اشتغال در بياورد
بي توجه به فريادهاي مخالفان 

، برنامه پرداخت تامين "سوسياليسم"
اين . را طراحي كرد) بازنشستگي(اجتماعي 

 "بيمه هاي درماني" طرحها مي توانست با
  .رايگان ادامه پيدا كند

وقتي صداي فرياد جمهوري خواهان و 
دمكراتها باال مي رود كه دولت نبايد بزرگ 
شود، مردم بايد بخندند، بعد بجنبند و خود 

مردم بايد تحقق . را سازماندهي كنند
 كه به تمام افراد جامعه "اعالميه استقالل"

زندگي، آزادي و جستجوي "حق 
 داده و دولت موظف به انجام "وشبختيخ

  .آن است را خواستار شوند
تنها چنين اقدامهاي مشخصي مي تواند 

نه به عنوان يك . مردم را نجات دهد
  .امپراتوري بلكه، با نام دمكراسي

  
  وارن بافت

  

وارن بافت، تاجر و سرمايه گذار آمريكايي و 
 Berkshire رييس و بزرگترين سهامدار

Hathawayمجله اقتصادي فوربس .  است
 او را ثروتمند ترين فرد 2008در سال 

  . ميليارد دالر خواند62جهان با ثروت 
وارن بافت در هنگام انتخابات به طور 
رسمي از اوباما حمايت كرد و در كنار او و 

او گفت كه هيچكس . عليه مك كين ايستاد
بهتر از اوباما در اين شرايط سخت نمي 

وي در ماه اكتبر .  كندتواند به مردم كمك
جهان به لحاظ ": سال گذشته گفته بود

هم در آمريكا . مالي سخت در مشكل است
و هم خارج از آمريكا، مشكل مالي در 
اقتصاد نفوذ كرده و قطرات به مرداب تبديل 

به زودي بر بيكاري افزوده خواهد . مي شوند
شد، فعاليتهاي تجاري كند مي گردد و سر 

  .ناك خواهند شدتيتر خبرها ترس
علت حمايت بافت از اوباما اين است كه 
رييس جمهور جديد آمريكا معتقد است 
ماليات بر ثروت كساني كه مثل خود او 
سوپر ثروتمند هستند به طور چشمگيري 
بايد افزايش يابد و طبقه متوسط از دادن 

: بافت گفته بود. ماليات سنگين معاف شود
 است و سهم من از پرداخت ماليات كم"

  ".بايد خيلي بيشتر باشد
  

چالش امنيتي در چشم انداز بحران 
  اقتصادي 

  
  دنيس بلر

در جلسه تاييد دنيس بلر در سناي آمريكا 
براي انتخاب او به سمت مدير اطالعات 
ملي، وي هشدار داد كه با عميق تر شدن 
بحران سرمايه داري در جهان، تهديد امنيت 

  .د كردملي آمريكا افزايش پيدا خواه
  او اخطار داد كه در صورت ادامه يافتن اين 

  13بقيه در صفحه 
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  پيرامون

 بحران اقتصادي 

  سرمايه داري 

 )قسمت آخر(
   

  نوشته مايكل رابرتس

  آناهيتا. الف: برگردان

در دفاع از : منبع

  ماركسيسم
  

  درامالك مسكونيبهاي 
ت متحده آمريكا به  اياالمجموع
 درصد و در ايالتهايي 10ميزان 

 30مانند كاليفرنيا و فلوريدا 
مردم قادر . درصد كاهش يافت

زپرداخت وامهاي خود نبوده به با
شدند اين بخش  و بانكها مجبور

از طلبهاي خود را از دست رفته 
البته اين بدهيها . به شمار بياورند

 از اعتباريقبال به عنوان اوراق 
طرف بانكها به ديگران فروخته 

 خريداران ،از ديگر سو. شده بود
 كه به نسبت اعتبارياين اوراق 

 دند،وام گرفته بو آنهاارزش 
متوجه شدند كه سهامهايشان 

  .بي ارزش است
اين مساله باعث سقوط اعتبار در 
بخش مالي آمريكا، اروپا و آسيا 

كه بانكها مي بايست  زماني. شد
با استفاده از سپرده هاي مردم 
خسارت خود را پرداخت كنند يا 
مي بايست سرمايه گذاران 
بيشتري را جلب، يا وام دهي را 

يزان وام كاهش دهند چون م
دهي بانكها نمي تواند بيش از 

 درصد ارزش سپرده هاي 10
در بيشتر مواقع . بانكي باشد

صاحبان سپرده ها در يك زمان 
همه سرمايه خود را طلب نمي 
كنند بنابراين، بانكها با در نظر 

 10گرفتن اينكه مي بايست 
ول پرداخت ئدرصد پولي كه مس

 شروع به ،آن هستند را بپردازند
اده از سپرده هاي موجود استف

اگر سرمايه اين بانكها . مي كنند
دليل پرداخت بدهيها از بين ه ب

برود و كساني كه در بانكها پول 
نگه مي دارند همگي با هم پول 

بور زخود را طلب كنند، بانك م
در نتيجه . ورشكست خواهد شد

بانكها مجبورند با احتياط وام 
بدهند و يا از سپرده هاي افراد 

 مالي در  موسسات.تفاده كننداس
صورت عجيبي ه شرايط كنوني ب

وام به صاحبان خانه و دادن از 
كارخانه ها امتناع مي ورزند و يا 
اگر هم پولي قرض بدهند، بهره 
. هاي باالتري را طلب مي كنند

بدين ترتيب سرمايه مجازي 

محو مي شود و وضعيت 
فالكت بار سيستم سرمايه 

آشكار داري و ركود اقتصادي 
  . مي گردد

آنچنان كه ماركس توضيح 
داده است، ميزان سود بخشي 
در سيستم سرمايه داري در 
يك چرخه بر اساس قانون 

، كاهشگرايش نرخ سود به 
. باال و پايين مي رود

سودبخشي بر اساس اين 
گرايش هميشه كاهش پيدا 

در حقيقت از سال . نمي كند
 ،1997 تا سال 1982

 انگليس سودبخشي در آمريكا،
و اروپا افزايش يافت اما اكنون 
ما در ميانه فاز پاييني 
سودبخشي قرار داريم و به 
نظر مي رسد كه اين مساله تا 

 ادامه 2015 يا 2013سال 
ركود سودبخشي . داشته باشد

در فاز پاييني اين چرخه در 
بعضي مواقع قادر است يك 
ركود واقعي از مجموعه سودي 

ه كه توسط سرمايه داري ب
اين . وجود آمده را سبب شود

پديده باعث بحران اقتصادي 
مي شود، توليد كند مي شود، 
بيكاري اوج مي گيرد و 
سرمايه گذاري كم مي شود 

كه سودبخشي دوباره  تا زماني
اين پروسه . ترميم پيدا كند

اكنون در حال اتفاق افتادن 
سود شركتهاي . است

آمريكايي در حال ركود است و 
ن مساله براي زودي ايه ب

شركتهاي اروپايي نيز اتفاق 
سپس سرمايه . خواهد افتاد

گذاري كم و يا متوقف مي 
شود و بيكاري كه از سال 

 در حال پايين آمدن 2002
سرعت افزايش ه  دوباره ب،بود

  . مي يابد
بحران اقتصادي كه در سال 

 بحراني ، اتفاق افتاد2001
معتدل بود چرا كه سود 

 هياهوي  پيدا كرد اماكاهش
سرمايه مجازي در بازار 
مسكن باعث شد كه مصرف 

اما . كنندگان پول خرج كنند
ه امروز بحران اقتصادي ب

صورتي است  كه بازار مسكن 
سرعت در حال ه در همه جا ب

خرد شدن و اعتبار بانكها  به 
شدت در حال پايين آمدن 

بحران اقتصادي كنوني . است
مي رود كه به  يكي از پيچيده 

ن ركودهاي اقتصادي تري
سيستم سرمايه داري همانند 
بحرانهاي اقتصادي سالهاي 

 و حتي شايد 1981 يا 1991
 تا 1974به سختي سالهاي 

 .   باشد1975

از فرهنگيان كشور در 

 5 و 4اعتصاب عمومي 

 !اسفند ماه حمايت كنيم
  ليال جديدي

مشكل اصلي ": فرهنگيان مي پرسند
هنوز كجاست كه پس از گذشت سي سال 

هم حقوق معلمان به درستي پرداخت نمي 
شود؟ زمان آن نرسيده كه اين قشر 
زحمتكش از زندگي زير خط فقر خارج 
شود؟ آيا نمي خواهيد از بازي با قانون 
دست برداريد؟ آيا اميد به وعده هاي قانون 

 طرح تحول اقتصادي و 13خدمات ماده 
  اجراي نظام هماهنگ خوش باوري نيست؟ 

ها در حالي مطرح مي شود كه اين سوال
فرهنگيان كشور بارها در اعتراضهاي دست 
جمعي خود، پاسخ آنها را با روبرو شدن با 
نيروهاي امنيتي رژيم و دستگيري و 
بازداشت و گه گاه نيز با پافشاري، اتحاد و 
سرسختي در وادار نمودن حكومت به اقدام 

  . گرفته اند
 كه زير فشار اعتراضهاي 86از سال 

گسترده هزاران فرهنگي سرانجام دولت و 
مجلس به پاسكاري چند ساله خود پايان 
دادند و قانون نظام پرداخت هماهنگ به 
تصويب رسيد، ترفند هاي حكومت براي 
نپرداختن دستمزد عادالنه به معلمان فقط 

اكنون يك . رنگ و لعاب عوض كرده است
سال پس از تصويب اين قانون و در حالي 

احمدي نژاد آخرين مهلت قانوني كه دولت 
 آذر سال جاري را بي 16براي اجراي آن در 

اعتنا از سر گذرانده است، مصوبه كاغذي 
مجلس همچنان در بايگاني مشغول خاك 

  . خوردن است
دولت دست نشانده خامنه اي در حالي كه 
خود از اجراي قوانين سرباز مي زند، آنگاه 

جامعه روبرو كه با اعتراض اقشار زحمتكش 
مي شود، آنان را به اتهام تخلف از قانون 

  . بازداشت و زنداني مي كند
با اين حال، كانون صنفي معلمان، 
فرهنگيان را به اعتصاب سراسري در 
اعتراض به عدم اجراي قانون از جانب 

 4اين اعتصاب روز . دولت فرا خوانده است
اسفند با حضور در مدارس اما حاضر نشدن 

 اسفند با خالي 5هاي درس و روز در كالس
  . گذاشتن مدارس انجام خواهد شد

كانون مذكور خواستار پاسخ صريح، روشن و 
رسمي احمدي نژاد و معاون او از طريق 
رسانه هاي جمعي به ويژه صدا و سيما 
جمهوري اسالمي به درخواست اجراي بي 

  . كم و كاست اين قانون شده است
 و مهمترين فرهنگيان جامعه دارايي ملي

تكيه گاه خانواده ها در رشد و تربيت 
مردم ايران، سازمانها و . فرزندان خود هستند

گروه ها و تشكلهاي گوناگون، فعاالن 
حقوق بشر و عدالت اجتماعي مي بايست از 
آنها در اعتراضات شان حمايت كنند و 
نگذارند صداي حق طلبانه آنان را رژيم با 

خفقان خاموش فشار و ايجاد جو پليسي و 
  . كند
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  ورجهان در آيينه مر
  12بقيه از صفحه 

 مانند "خشونت افراط گرايانه"بحران، دوران 
اين نظريه .  باز خواهد گشت1930 و 1920سالهاي 

 سازمان يا آژانس اطالعاتي 16كه بلر از جانب 
آمريكا ارايه مي داد از اين جنبه قابل توجه است كه 

لي در سياست قبلي كه القاعده و گوياي تغيير ك
تروريسم را در راس تهديدهاي امنيت ملي آمريكا 

   .قرار مي داد، است
البته روشن است كه وقتي او از به خطر افتادن 
امنيت ملي ياد مي كند، اين را نيز در نظر دارد كه 
بحران اقتصادي، بيكاري و فقر موجب خيزشهايي 

 و انقالبهاي در جهان مي شود و مبارزه طبقاتي
  .اجتماعي را اجتناب ناپذير مي كند

نخستين و مهمترين چالش امنيتي ": آقاي بلر گفت
كوتاه مدت براي آمريكا، بحران اقتصادي جهان 

اين بحران يكسال است كه در ":  او افزود".است
جريان است و اقتصاددانان در مورد اين كه  چه 
وقت روي زمين حس خواهد شد، اختالف نظر 

برخي آن را سخت تر از تصور ما پيشبيني مي . ارندد
   ".كنند

زمان بر خالف خواست ما عمل مي ": بلر تاكيد كرد
كند و هر چه بيشتر بهبود اقتصادي طول بكشد، 

 او گفت كه بحران ".شرايط وخيم تر خواهد شد
اقتصادي در برخي از كشورها كه ذخيره مالي ندارند 

دو سال طول باعث شورش مي شود و اگر يكي 
بكشد، بايد شاهد تغيير رژيم و يا از بين رفتن ثبات 

آمريكاي التين، كشورهاي . (در اين كشورها شد
  )اتحاد جماهير سابق، و برخي از كشورهاي آفريقايي

 30او افزود، دقيقا سياستهاي اقتصادي سال دهه 
  .بود كه زمينه را براي جنگ جهاني دوم آماده كرد

حران اقتصادي به اعتبار سرمايه او هشدار داد كه ب
داري آمريكا و سياست بازار آزاد آن صدمه زده 

) زياده رويهاي بازار مالي و تنظيم ناكافي آن. (است
و اين موقعيت، دستيابي آمريكا به اهداف دراز مدت 

   .خود را سخت مي كند
سخنان بلر اعضاي سنا را كه به او گوش مي دادند، 

 سال 7جنگ عليه تروريسم در آنها به . غافلگير كرد
بحران "گذشته عادت كرده بودند و اكنون سخن از 

 به عنوان خطرناكترين ضربه به "اقتصادي جهان
  .امنيت ملي به ميان مي آمد

برخي از سناتور ها به او اعتراض كردند كه چرا 
. بحران اقصادي جهان را مركز توجه قرار داده است

خود در ماموريتي كه بلر پاسخ داد كه او به وظيفه 
به عهده اش گذاشته شده عمل مي كند و حقايق را 

  .مي گويد
ممكن است كمتر كسي آنجا متوجه شده باشد كه 

 اشاره مي كند، بيشتر هشدار 30وقتي بلر به دهه 
مي دهد كه سرمايه داري جهان با چالشهاي 
انقالبي توسط طبقه كارگر روبرو خواهد شد و دولت 

ود را براي رويارويي با خيزشهاي اوباما و بلر خ
 افسر چهار 3انتصاب . اجتماعي آماده مي كنند

 ژنرال نيروي دريايي سابق به 2ستاره بازنشسته و 
سمت مشاور امنيتي در كابينه اوباما، براي حفظ 

در حقيقت، يك گزارش . قدرت ارتش آمريكا است
از دانشگاه جنگ آمريكا كه در ماه نوامبر تهيه شده 

 مي دهد كه پنتاگون و مقامهاي امنيتي نشان
 ناميده اند، "بحران تاريخي"آمريكا براي آنچه كه 

آنها نيروهاي نظامي را براي . آماده مي شوند
  .سركوب مبارزات اجتماعي آماده مي كنند

  ادامه اين بخش در شماره هاي آينده نبرد خلق) 1(
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  زنان در مسير رهايي
 

   آناهيتا-الف
 

بهاي باالي : مرگ زنان باردار

  زندگي بخشيدن
   2009 فوريه 17اسوشيتدپرس، 

بارداري يكي از بزرگترين خطرهاي 
سالمتي براي زنان در جهان محسوب 

 زن  شهرونداناحتمال مرگ. مي شود
 برابر 300 ،كشورهاي غير پيشرفته

ه بيشتر از آن در كشورهاي پيشرفت
بر اساس گزارش بنياد نفوس . است

هر دقيقه يك زن هنگام ، سازمان ملل
.  جان خود را از دست مي دهدزايمان

اين گزارش اضافه مي كند كه اين 
 ميليون زن در هر 10ميزان برابر با 

بر اساس آخرين . نسل مي باشد
، گزارش بخش توسعه سازمان ملل

ساالنه پانصد و سي و شش هزار زن 
 بارداري از دست هنگامرا جان خود 
بدتر از اين، بر اساس . مي دهند

 هر ،گزارش سازمان بهداشت جهاني
به همين علت روز هزار و پانصد زن 

 كه اين ميزان برابر جان مي سپارند
بر .  در سالراست با نيم ميليون ماد

اساس گزارش ديگري از سازمان 
بهداشت جهاني، هر يك زن از شش 

 جهان هنگام زن در بخشهاي فقير
زايمان و يا در دوران بارداري جان مي 

در مقابل، اين ميزان در اروپاي . دهند
  . شمالي يك در سي هزار زن است

علت اين مرگ و مير معما نيست، 
دليل مرگ اين زنان عدم دسترسي به 
امكانات بهداشتي و يا پايين بودن 
كيفيت امكانات بهداشتي عنوان شده 

رتاژ يكي ديگر ممنوع بودن كو. است
بنياد . از داليل اين فاجعه مي باشد

نفوس سازمان ملل تخمين مي زند 
كه يك و نيمي از كورتاژهاي غير 
بهداشتي در كشورهايي كه عمل 
كورتاژ را غير قانوني مي دانند، به 

اين . مرگ زن خاتمه پيدا مي كند
ميزان برابر با يك ميليون زن در سال 

ا، بخشي از شرايط در آفريق. مي باشد
جهان كه كورتاژ امن و بهداشتي به 
دليل نگرش عقب مانده نسبت به 
نقش زن در جامعه ممنوع است، بسيار 

  .بغرنج تر مي باشد
  

وزير امور زنان دولت عراق 

  استعفا داد

  2009 فوريه 9گازت تلگرام، 
وزير امور زنان دولت عراق به عنوان 
اعتراض به نبود امكانات و عدم انجام 

يفه دولت براي اصالح وضعيت وظ
زندگي زنان بيوه و ديگر زنان فقير 
عراقي كه بعد از جنگ و اشغال به 
حال خود رها شده اند، از پست خود 

وي در يك مصاحبه با . استعفا داد
خبرگزاري اسوشيتدپرس به توضيح 
اين معضل پرداخت و ابراز داشت كه 
بودجه دفتر وي آنقدر كم بوده كه 

 براي كمك مالي به بيشتر مواقع
زناني كه براي كمك به او التماس 
مي كردند، مجبور به استفاده از 

او . امكانات شخصي خود شده است
اضافه كرد كه در انتهاي هفته گذشته 
به دليل اينكه بودجه رسيدگي به امور 

 دالر در 1500 دالر به 7500زنان از 
ماه كاهش يافت، از پست خود كناره 

ادامه داد كه همه وي . گيري كرد
بودجه دولت به دليل كاهش سريع 
قيمت نفت كاهش يافته است اما 
حقوق پرسنل دولت جزو اين كاهش 

من به نقطه اي رسيدم كه ". نيست
ديگر قادر به كمك و حمايت زنان 

   ".نبودم
بر اساس اين گزارش، استعفاي وزير 
امور زنان دولت عراق، وضعيت بغرنج 

زي كه زنان و مشكالت بي حد و مر
فقير و بيوه عراقي با آن روبرو هستند 

  .را در جامعه برجسته كرده است
  

سيستم بيمه درماني كاليفرنيا و 

  اعمال تبعيض عليه زنان
  2009 ژانويه 27لس آنجلس تايمز، 

وكيل مدافع شهر سانفرانسيسكو از 
تنظيم كنندگان قوانين ايالت كاليفرنيا 

كه به دليل مشروع شناختن سيستمي 
اعمال تبعيض عليه زنان توسط 
شركتهاي بيمه درماني را مجاز مي 

  . داند، ادعاي غرامت كرد
اين طرح دادخواهي ادعا مي كند كه 
كنترل كنندگان ايالت كاليفرنيا به 
سيستم بيمه درماني اين ايالت اجازه 
داده اند كه از زنان بيش از مردان 

بدين ترتيب زنان . طلب هزينه كنند
 بيشتر از مردان براي  درصد39

پوشش درماني پول پرداخت مي 
  .كردند

  

تعهد زنان و دختران هندي به 

  مبارزه با تبعيض 
  2009 ژانويه 24تايمز، هند، 

صدها دختر جوان در مراسم روز ملي 
دختران خردسال در هند گردهم آمدند 
و متعهد شدند كه عليه تبعيض 
جنسيتي مبارزه كنند و فعاليتي جدي 

هادينه كردن برابري را آغاز جهت ن
بر اساس همين گزارش، طي دو . كنند

ماه اخير كوشندگان حقوق زنان مبارزه 
اي شديد در اعتراض به اعمال 
خصومت عليه زنان، سووتغذيه و 
. خشونت خانگي را شروع كرده اند

هزاران دانش آموز با در دست داشتن 
پالكاردها، خواندن سرود و شعار به 

ده و مخالفت خود را با خيابانها آم
ادامه رفتار نابرابر نسبت به دختران 
خردسال و ديگر مسايل اجتماعي 

 تشكل 30بيش از . اعالم كردند

غيردولتي مدافع حقوق زنان اعتراض 
خود به معضل ازدواج كودكان، 
تبعيض عليه زنان و مسايل مربوط به 

اعالم اصالح وضعيت زنان در جامعه 
كردند و بر حساسيت مقاومت عليه 

  . اين معضالت اجتماعي تاكيد ورزيدند
  

خبرنگار نپالي و مدافع حقوق 

زنان با ضربه هاي كلنگ به قتل 

  رسيد
  2009 ژانويه 18گاردين، 

خانم اوما سينگ، بيست ساله و 
خبرنگار راديو نپال، در شهر كاتماندو 
در منزل خود با ضربات كلنگ توسط 

ه تا بيست مرد كه به محل دوازد
مسكوني وي حمله آورند، به قتل 

وي كوشنده حقوق زنان بود كه . رسيد
بارها عليه سيستم جهيزيه كه بر 
اساس آن خانواده عروس مجبور است 
كادوهاي فراوان و گراني را به خانواده 

  . داماد بدهد، اعتراض كرده بود
  

زنان در افغانستان و ادامه 

  خودسوزي
 ژانويه 23پوس ديسپاتچ، د كولوم

2009  
بر اساس گزارش كميسيون دفاع 
حقوق بشر افغانستان، صدها زن در 
اين كشور هنوز بعد از فروپاشي دولت 
طالبان به خودسوزي مبادرت مي 

بيشتر اين زنان فقير و بيسواد . ورزند
هستند كه از سوي افراد خانواده خود 
مورد آزار و اذيت و تحقير قرار مي 

آنان راه حلي در برابر خود در . گيرند
نمي يابند و تحمل و بردباري را تنها 

 ماه اول 9تنها در . راه فرار مي دانند
سال گذشته، در بيمارستان شهر هرات 
بيش از شصت و پنج مورد خودسوزي 

  . به ثبت رسيده است
بنا به گفته پزشكان و پرسنل 
بيمارستان، بيشتر اين زنان نمي 

و خودسوزي را به خواهند بميرند 
عنوان راهي كه به خانواده هاي خود 
بگويند كه آنان نيز انسان هستند و 

برخي . حقوقي دارند، انتخاب مي كنند
از اين زنان هم به عنوان تنها 
سرپرست خانواده زماني كه به دليل 
تنگدستي قادر به فراهم كردن 
مايحتاج كودكان خود نيستند، اقدام به 

ودسوزي مي خودكشي از طريق خ
يكي از اين زنان كه از سوختن . كنند
 درصد از بدن خود رنج مي برد مي 30

ترجيح مي دادم بميرم اما ": گويد
  ".گرسنگي كودكانم را نبينم

يك اتحاديه همكاري با افغانستان 
همراه با يك تشكل حمايتي اسپانيايي 
براي همياري و حمايت از اين زنان 

آغاز كردند  2006برنامه اي را از سال 
كه به قربانيان خواندن و نوشتن مي 
آموزند و با داير كردن كالسهاي 
خياطي تالش مي كند كه زنان نجات 

  يافته از خودسوزي را به مهارتهاي 

  

  
  

. الزم براي پيدا كردن شغل، مجهز سازد
زنان سوخته، فقير و تحقير شده هر روز 
صبح در طبقه دوم دفتر امور زنان، در حال 

  . طي كردن قابل رويت هستندخيا
  

بريتانيا، خشونت عليه زنان و عدم 

رسيدگي به قربانيان خشونت از 

  سوي اولياي امور
  2009 ژانويه 30رويتر، 

كميسيون حقوق بشر و برابري تاكيد كرد 
 دفتر 100كه مي بايست عليه بيش از 

مشاوره كه به منظور رسيدگي به وضعيت 
 اند اما در زنان قرباني خشونت تاسيس شده

ارايه خدمات و مسووليت خود كوتاهي مي 
كميسيون . ورزند، اقدامي فوري انجام داد

حقوق بشر و برابري در اين گزارش اعالم 
مي كند كه هر ساله نزديك به سه ميليون 
زن در بريتانيا قرباني تجاوز جنسي، خشونت 
. خانگي و انواع شكل آزار و اذيت مي شوند

 مي كند كه دفترهاي اين كميسيون اضافه
مشاوره كه براي ارتقا برابري و مبارزه با 
خشونت عليه زنان تاسيس شده اند مي 
بايست مسووليت خود را انجام دهند، در غير 
اين صورت با اقدامات قانوني روبرو خواهند 

  . شد
  

زينب جالليان، فعال حقوق زنان به 

  اعدام محكوم شد
  2009 ژانويه 19خبرگزاري كردستان، 

 در كردستان از محكوم به يمنابع محل
 به اتهام اني جاللنبياعدام شدن خانم ز

 از احزاب يكي در تيمحاربه بر اساس عضو
 اهل ياسي فعال سنيا.  دهندي خبر ميكرد

 در بازداشت شي ماه پ8 زماكو كه ا
 در بازداشتگاه اداره يتي امنيروهاين

 برد ، در ياطالعات كرمانشاه به سر م
 خشونت تي اشاره متهم به فعالموردپرونده 

، غي تبللي تنها به دل، بلكهدهي نگرديزيآم
 از احزاب مخالف يكي در تيجذب و عضو

 نيا. نظام به مرگ محكوم شده است
 است كه ضمن پر ابهام ي در حالتيمحكوم

 پرونده يي بازداشت و پروسه قضاهيبودن رو
 به اتهامات نامبرده يدگي، دادگاه رسيو

 مدافع برگزار و تنها چند لي وكورضبدون ح
  . استدهي به طول انجامقهيدق
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  رويدادهاي هنري ماه
  

  ليال جديدي

  :سخن روز
 مردم متوجه اين نيستند كه -

ديدگاهشان نسبت به جهان، اعترافي 
. در باره شخصيت خودشان است

، )1883-1802(رالف والدو امرسون (
   )تحليل گر و شاعر آمريكايي

 من مي دانم كه متعلق به مردم و -
نه به اين خاطر كه با . به جهان هستم

داد و حتي زيبا هستم بلكه، به استع
اين دليل كه هيچگاه به هيچ چيز يا 

زيگي . (كس ديگري متعلق نبوده ام
، خواننده موزيك )1968 -( مارلي 

  ريگي جاميكين و پسر باب مارلي 
  

  موسيقي
  

به نام "انتشار آلبوم موسيقي 
  "گل سرخ

  

 به "به نام گل سرخ"آلبوم موسيقي 
جراي آهنگسازي حميد متبسم و ا

گروه دستان و با آواز ساالر عقيلي بر 
اساس اشعار شفيعي كدكني منتشر 

  . شد
حميد متبسم در نوشته اين آلبوم 

 اولين باري كه": چنين آورده است 

 را شنيدم "به نام گل سرخ"شعر 
آنقدر سواد خواندن نداشتم كه خود 

كوچه باغهاي "بركتاب  نگاهي
كن  شفيعي كدكني بياندازم لي"نيشابور

پيام روشن آن  آهنگ كلمات و
تاثيري ژرف و فراموش نشدني در 

  .روح كودكانه من گذاشت
نقطه "اين اثر توسط موسسه فرهنگي 

  . منتشر شده است"تعريف
  

بازگشت همايون خرم به 
  صحنه

نخستين كنسرت گروه موسيقي ويولن 
 به سرپرستي همايون خرم "مهر"

 .شود ارديبهشت سال آينده برگزار مي
اراست همايون خرم همراه گروه قر

 كه متشكل از هشت "مهر "موسيقي
نوازنده ويولن كه از شاگردان او 

آقاي . بپردازد هستند به اجراي برنامه
اين گروه در ": همايون خرم مي گويد

حال حاضر برخي از آثارم را براي اجرا 
و قرار است با اضافه  كنند تمرين مي

شدن چند ساز ديگر، كنسرتي را 
داشتم تا  هميشه در نظر. رگزار كنندب

به همراه تعدادي از شاگردانم كه در 
ويولن  حوزه موسيقي ايراني و ساز

اند،  پيشرفتهاي قابل توجهي داشته
 گروه كوچكي تشكيل دهم تا از اين

طريق هم دين خود را به اين هنر ادا 
كنم و هم در جهت رشد كيفي 

از . اي بردارم شايسته هنرجويان قدم
مين رو اسم گروه را از كتاب رديف ه

   ". گذاشتم"نواي مهر"موسيقي خودم 
سمتهاي همايون خرم در زمينه هنر و 
موسيقي شامل عضويت در شوراي 

رهبري اركستر  عالي موسيقي راديو،
سازهاي ملي، استاد دانشكده موسيقي 

آهنگساز در  ملي و هنرستان شبانه،
هاي موسيقي ايراني و به  برنامه

) رهبري اركستر( برنامه گلها خصوص
  .بوده است

  

  
 سينما

 

  "پوش  زنان كفن"فيلم مستند
 درباره "زنان كفن پوش"فيلم مستند 

سنگسار در ايران، با همكاري 
در شهر لس آنجلس به  انستيتويي

  .نمايش درآمد
 ساخته "پوش زنان كفن"فيلم مستند 
نژاد و محمدرضا كاظمي،  فريد حائري

اني به خاطر ارزشهاي فيلمساز اير دو
در آن گنجانده شده  حقوق بشري كه

توسط اين موسسه فرهنگي و با 
سينمايي  همكاري و حمايت جشنواره

اثري " به عنوان "ساندنس"
 يا در حال اتمام براي "تصاعدي

 "همر"تماشاگران در موزه  اظهار نظر
شهر لس آنجلس به نمايش گذاشته 

  .شد
روه فيلم، ماجراي فعاليتهاي يك گ

حامي حقوق بشر در داخل ايران به 
شادي صدر، حقوقدان،  رهبري
نگار و فعال حقوق زنان است  روزنامه
تغيير قوانين جاري  كوشند با كه مي

در جمهوري اسالمي از اجراي 
جلوگيري  سنگسار و اعدام در ايران

  .كنند
  

  دو فيلم از آثار برشت

  

پس از سالها دو فيلم از آثار برشت به 
. ي وي دي به بازار آمدصورت د

 موجب "اپراي سه پولي"اكران فيلم 
اختالف بين برشت و كارگردان فيلم، 

.  گرديده بود"گئورگ ويلهم پابست"
ي ذهني  موضوع دعوا، تبديل يك ايده

به يك محصول توليدي و يك كاال 

آدم چاق يا "فيلم دوم به نام  اما. بود
 مورد پسند "جهان متعلق به كيست؟

 .لي برشت بودو خوشحا
 

  "وندي و لوسي"معرفي فيلم 
 به كارگرداني "وندي و لوسي"فيلم 
 فيلمي است كه زندگي "كلي ريچارد"

قشر بزرگي از مردم آمريكا را صادقانه 
اين فيلم . و روشن به تصوير مي كشد

داستان زن جواني به نام وندي است 
كه در جستجوي كار با سگ خود، 

ط از لوسي و يك اتوموبيل اسقا
اينديانا به راه مي افتد تا براي كار در 

او . بندر ماهيگيري به آالسكا سفر كند
در راه در يكي از شهرهاي كوچك 
اورگان كه در گذشته شهري صنعتي 

اما هم . بوده است، توقف مي كند
اتوموبيل او از كار مي افتد و هم به 
خاطر سرقت غذا براي لوسي، پليس 

 او سگ خود او را بازداشت مي كند و
  .را هم گم مي كند

اين فيلم زندگي مردمي فقير در 
شهري كه اغلب مردم بيكار شده اند 
و يا آن عده كه خوش شانس تر 
هستند با ساعتها كار هم نمي توانند 
امور زندگي خودرا بگذرانند را به 

با اين حال مردم . تصوير مي كشد
شهر تالش مي كنند به وندي كمك 

  .كنند
، كارگردان اين فيلم "ردكلي ريچا"

مي گويد كه هدف او از ساخت فيلم 
كامال سياسي بوده و قصد داشته 
وخامت اوضاع اقتصادي در آمريكا را 

  . به تصوير بكشد
  

 2009 دو رقيب جايزه اسكار
ماجراي عجيب بنجامين "دو فيلم 

، دو "نشين ميليونر زاغه" و "باتن
رقيب اصلي مراسم هشتاد و يكمين 

اين . ايزه اسكار امسال هستنددوره ج
 رشته 10 و 13دو فيلم به ترتيب در 

 .اند نامزد دريافت اسكار شده
ي قابل توجه در رقابت اين دو  نكته

ي توليد هر  فيلم با يكديگر، هزينه
ي  در حالي كه هزينه. كدام از آنهاست

ماجراي عجيب بنجامين "نهايي فيلم 
 ميليون دالر بوده، 150 "باتن
ميليونر "نندگان فيلم ك تهيه
 ميليون دالر 15 تنها "نشين زاغه

شان كردند و اكنون  صرف ساخت فيلم
هر دوي آنها رقيبان اصلي يكديگر 

  .خواهند بود
  

ضرب و شتم تماشاچيان يك 
  فيلم 

نيروي انتظامي بدون هيچ دليلي به 
مردمي كه منتظر تماشاي فيلم 

 نزديك به. ور شد  بودند، حمله"درباره الي"
مندان سينما به ويژه   نفر از عالقه1500

اصغر "ترين فيلم  جوانان براي تماشاي تازه
ي فيلم   در آخرين روز جشنواره"فرهادي

فجر به سينما استقالل رفته بودند كه با 
واكنش شديد نيروي انتظامي، 

شخصيها و ضرب و شتم و بازداشت  لباس
  .رو شدند به رو

وشت آنها شدگان و سرن از تعداد بازداشت
خبري در دست نيست اما دختران و پسران 
بازداشت شده را سوار چندين ماشين كرده و 

  .به محل نا معلومي برده اند
  

 ادبيات

  

 نا " سال زندان به جرم ترجمه 20
   قران در افغانستان"مناسب

دادگاه فرجام خواهي كابل براي دو نفر به 
 20 از قرآن، حكم "نامناسب"جرم ترجمه 

 برخي از رهبران . زندان صادر كردسال
ديني افغانستان خواستار اعدام اين دو نفر 

  .شده بودند
متن مناقشه برانگيز اين ترجمه از كتاب 

همراهي متن  قران به زبان افغاني بدون
عربي ارايه شده است، اين درحالي است كه 

قرآن را عين كالم  مسلمانان، زبان عربي
  .خدا مي دانند

  
  وچهر احتراميدر گذشت من

منوچهر احترامي، طنزپرداز و نويسنده 
 سالگي در اثر بيماري 67كودكان در سن 

 .قلبي درگذشت

 كه براي "گل حسني نگو يه دسته"كتاب 
 ترين آثار كودكان نوشته بود از جمله معروف

آقاي احترامي همچنين طنزپردازي . او است
 "توفيق"ي طنز نامه را سالها پيش از هفته

رد و تا زمان حياتش با نشريات آغاز ك
  .متعددي همكاري داشت

  
 گشايش آرشيو همينگوي در كوبا 

كوبا نسخه الكترونيكي صدها سند  دولت
 متعلق به ارنست همينگوي كه برخي از

مهمترين آثار خود را در اين كشور نگاشت، 
 اين آرشيو .در دسترس قرار داده است

 شامل عكسها، نامه ها، دست نوشته ها و
زنگها براي "همچنين موخره اي بر رمان 

 است كه هرگز "كه به صدا در مي آيد
   .منتشر نشد

اسناد مزبور براي چندين دهه در زيرزمين 
 .خانه همينگوي در كوبا انبار شده بود

مسووالن آرشيو مي گويند كه اين اسناد 
دريچه اي بر زندگي همينگوي در كوبا مي 

با زندگي  سال در كو20گشايد، همينگوي 
  16   بقيه در صفحه .كرد

براي اولين بار، اين آرشيو در دسترس 
 .دانشجويان و محققان قرار مي گيرد

 

  
  16بقيه در صفحه 
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 ماسـت،  يدلهـا  در خاوران

 آنـرا  توانست دينخواه هرگز

 ديكن محو

 هيپو جعفر

 تبهكـار  سردمداران و ياسالم يجمهور تكاريجنا ميرژ
 گلـزار  بـه  مـاه  يد 27 تـا  20 يروزها در گريد بار آن

ـ تغ بـا  كردنـد  يسـع  و بردنـد  ورشي خاوران  چهـره  ريي
ـ ا مـردم  ريدل و مبارز فرزندان يدستجمع يگورها  ران،ي

 را ياسـ يس انيزنـدان  عـام  قتـل  در خود تيجنا ياپ رد
  .كنند محو

 گماشته شگانيپ تيجنا و آدمكش وزگانيدر و بزدالن
 خـاوران  بيـ تخر بـا  كـه  كننـد  يم فكر حاكم استبداد
 مردم يدلها در كه ينفرت و نهيك آتش توانست خواهند
 سـتمكار  انيـ جان. كننـد  خـاموش  را است نهفته داغدار
 بـه  بولـدوزر  بـا  مـردم،  نـاموس  و مال و جان بر حاكم

 يگورهـا  بـر  خاك ختنير با و برند يم هجوم خاوران
 كننـد  يم يسع رانيا مردم برومند فرزندان يدستجمع

 ننـگ  كه است يهيبد پر اما. بپوشانند را خود تيجنا تا
 از مـردم  ديرشـ  فرزندان كنندگان عام قتل كه ينفرت و

 بـا  نـه  كـه  است نهفته مردم يدلها در دارند، ترس آن
 يشـدن  محو يگريد رنگين و لهيح چيه با نه و بولدوزر

 .ستين
 خـتن ير خاك و يدرختكار با هنيم بر حاكم تبهكاران

 انـدك  تا كنند يم تالش ما زانيعز يگورها يايبقا بر
 و مقاومــت نمــاد دارد، امكــان كــه ييآنجــا تــا انــدك
 نهيس جالدان برابر در كه مردم ديرش فرزندان ياستوار

 حماسـه  گـران،  شـكنجه  به خود "نه" با و ندكرد سپر
 محـو  را دنديبخـش  معنـا  را شيخـو  يداريپا و مقاومت

 .كنند
 را خـاوران  ينابود نقشه كه مدتهاست كار تبه جالدان

 يهـا  خـانواده  ديتهد و يريسختگ. پرورانند يم سر در
ــان ــرا جانباختگ ــوگ يب ــزار از يريجل ــم يبرگ  مراس
 كــردن ينــدانز و يريدســتگ زانــشان،يعز بزرگداشــت

 بـه  خاوران گلزار درب بستن جانباختگان، يها خانواده
 ينهادها به وابسته وزگانيدر ورشي و ها خانواده يرو
 از يا نـشانه  همه و همه خاوران، بيتخر يبرا يتيامن
  .است يحكومت شده يزير برنامه عمل كي

 شدگان عام قتل نشان و نام يب يگورها گواه خاوران،
 يجا در ياسالم يجمهور ستمكار ميرژ انيجان توسط

 ميــرژ يكــار تبــه ســند خــاوران. اســت رانيــا يجــا
 از ينـشان  خـاوران . اسـت  نيزم يرو بر خدا ندگانينما

 و يآزاد بـه  دنيرسـ  يبـرا  كـه  اسـت  يعاشق يجانها
 ستم، ينابود و عدالت به دنيبخش تحقق يبرا ،يبرابر

 نهيس يآزاد تشنه يمردم و رياس يهنيم يسرفراز يبرا
 .دندينورز غيدر زين شيخو جان بذل از و كردند پرس

 سـند  خـاوران  خـاك . اسـت  زنده ما يدلها در خاوران
 يا نـشانه  خاوران. ماست هنيم فرزندان يريدل يايگو
ـ ا مـردم  فرزنـدان  يبرومند و يسرفراز از  نمـاد  و راني

 يجمهـور  آدمكـش  ميـ رژ جالدان شقاوت و يتبهكار
 .است ياسالم

 بيـ تخر بـا  حـاكم  يمذهب تبداداس آدمكشان و انيجان
 تيـ جنا يريـ گيپ و عقوبت از توانست نخواهند خاوران

 را آنهـا  يروز رانيا مردم عدالت دست. كنند فرار شان
 به يخونها تاوان و ديكشان خواهد محاكمه زيم يپا به

 اسـت  يزيـ چ نيا. ستاند خواهد آنان از را ختهير ناحق
 ميـ رژ نشگايپ تيجنا و شد نخواهد فراموش هرگز كه

 .كنند فهم آنرا ديبا ياسالم يجمهور
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 نه فقط در گلزار خاوران

  
  ربابه جوزقي

  آسمان گريه كن
  آسمان ببار

  خون ببار
  كن فغان از دست خونخوارن زمان

  ببار  اي ابر
  ببار اي ابر

  چون اشك مادران
  چون اشك همسران چشم انتظار

  ببار اي ابر بهار
  ر دستان گرم پدرچون اشك فرزندان انتظا

   چون اشك فرزندان انتظار آغوش گرم مادر
  زمان دل خون شد از دست مرتجعان

  ببار اي آسمان
  ببار اي آسمان

  چون عاشق چشم انتظار يار
  گفت!! مجنون خلق كه نه 

  محكم به جباران زمان!! نه 
  ايستاد و پايداري كرد و سازش نكرد

  با بيداد گران
  ببار اي ابر چون ابر بهار

  بر گيسوان آشفتيه مادران و دختران و زنان جوان
  كه عزيز خفته دارند در خاوران

  و فغان دارند از اين روزگار آه
  ببار، خون ببار

  نه فقط در گلزار خاوران
  ببار خون به پهناي ايران

  نبار فقط در ايران! نه ! نه 
  ببار در گوشه و كنار جهان

  در هر جا كه در اين دنيا خلقي است
  زدست ستمگران آه و فغاندر 
  

  

  رويدادهاي هنري 
 15بقيه از صفحه 

  
 بنيادگرايي و هنر

  

هنرمندان پاكستانى بر اثر تهديد طالبان، 
  دسته دسته هنر را ترك مى گويند

گزارشهاى رسيده از پاكستان حاكيست كه هنرمندان 
اين كشور در نتيجه تهديد طالبان فعاليتهاي هنري را 

  .نندبه اجبار ترك مي ك
، يكى از هنرمندان مشهور "عالم زيب مجاهد"

شهر پيشاور  پاكستانى پس از آن كه ماه گذشته در
پاكستان توسط افراد طالبان ربوده و سپس آزاد شد، 

 .هواداران خود به همراه آورد خبرهاى بدى را براى
 طى سخنان "جنان"، مشهور به "عالم زيب مجاهد"

من هنر را ترك " :خود در يك نشست مطبوعاتى گفت
   ".كرده ام

ربودنش  وى از ارايه جزييات بيشتري درباره چگونگى
  .از سوى طالبان و يا انگيزه ترك هنر خوددارى كرد

 ساله كه قبال با ريش تراشيده اش در 38 "عالم زيب"
و تلويزيونى شركت كرده  صدها نمايشنامه ى كمدى

 ىبود، اكنون با ريش بلندش مى گويد كه جهان كمد
گروه "را به طور كلى ترك گفته و از اين به بعد در 

معروف اسالمى در   كه يكى از گروه هاى"تبليغ

پاكستان است، در زمينه 
تبليغات ديني فعاليت 

  . خواهد كرد
عالم "گفتنى است، براي 

 اين فرصت شغلي "زيب
را گروه طالبان تندرو 

ربودن  طالبان پس از
اش فراهم آورده اند ولي 

نرمندان از چنين ديگر ه
نشدند،  فرصتي برخوردار

چنانكه در ماه ژانويه 
گذشته يك گروه مسلح 

، "شبانه"طالبان، خانم 
از رقاصه هاى  يكى

مشهور در شهر مينگوره 
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اسالم  كيلومترى شمال
آباد، پايتخت پاكستان را 
به خيابان كشاندند و در 

 حضور مردم با ضرب

  .ندندگلوله به قتل رسا
از سوى ديگر، مردان 
مسلح در ماه دسامبر 
گذشته به منظور ربودن 

ترانه  ،"سردار يوسفزى"
خوان مشهور پشتون به 
خانه وي در منطقه 

وى .  حمله كردند"دير"
توانست فرار كند اما 

، يكى از "انور گل"
اعضاي گروه موسيقى او 

نفر ديگر  كشته و چهار
  .زخمى شدند

در حال حاضر شنيدن 
سيقى و يا چسباندن مو

پوسترهاى سينمايى در 
و اتوبوسها از  خودروها

سوى گروه طالبان كه 
در برخى از شهرهاى 

 ايالت سرحد و مناطق

قبيله نشين هم مرز با 
افغانستان تسلط دارند، 
به طور كلى ممنوع شده 

  .است
بر اساس گزارشهاى 
رسانه اى، در ماه ژوييه 
سال گذشته، عناصر 

جنبش  مسلح وابسته به
طالبان پاكستان با 
اسلحه در خيابانهاى 

 شهر پيشاور، مركز ايالت

سرحد به گشت زني 
پرداختند وبه مالكان 
مغازه هاى فروش 

 نوارهاي موسيقى اخطار

كردند كه مغازه هايشان 
  .را ببندند

قابل ذكر است كه به 
دنبال تهديدات طالبان، 

و  بسياري از هنرمندان
خوانندگان پاكستانى به 

ارج از كشور گريخته خ
يكى از خوانندگان . اند

كه نخواست  پاكستانى

: نامش فاش شود مى گويد
از بيم طالبان از خانه ام "

روم و حتى اگر  بيرون نمى
اين كار را بكنم، همسرم هر 
لحظه جهت اطمينان خاطر 

تلفنى برقرار  با من تماس
به همين دليل . مى كند

قصد دارم از كشور خارج 
  ." شوم

يك آهنگساز پاكستانى كه و 
هم اكنون جهت امرار معاش 
به سبزي فروشي روي 
: آورده، در اين باره مي گويد

 درصد از 90تاكنون "
 هنرمندان و آهنگسازان

پاكستانى به قتل رسيده 
  ."اند
  

 نقاشي

  
وضعيت اقتصادي ايران 

از ديد يك 
 كاريكاتوريست

اقتصاد ايران را با چند 
 اصطالح اقتصادي تشديد

تورم، كاهش رشد توليد، 
افزايش قيمت مسكن، 
افزايش نرخ بيكاري، عدم 
ثبات قيمت كاالها و 
خدمات، نوسانهاي تاثيرگذار 
بهاي نفت، عدم كارآيي 
مديريت در بخشهاي 
سازندگي و عمراني كشور و 

ها نمود ديگر از پيامدهاي  ده
ناپذير سياستهاي  اجتناب

نادرست اقتصادي مي توان 
  . بيان كرد

از سوي ديگر، عامل 
تحريمهاي شوراي امنيت 
سازمان ملل و كشورهاي 
اروپايي عليه جمهوري 
اسالمي و بحران مالي 

ي  جهاني در گسترش دامنه
وخامت اوضاع اقتصادي را 
بايد به اين تصوير اضافه 

  .كرد
با اين حال كيوان زرگري، 
يكي از كاريكاتوريستهاي 
مطرح ايران، وضعيت 

ريكاتورهاي اقتصادي را با كا
خود به نمايش گذاشته 

كيوان زرگري از . است
هنرستان هنرهاي زيبا در 

 فارغ رشته گرافيك
وي از . التحصيل شده است

همان سال فعاليتهاي خود را 
كاريكاتور  ي هنر در عرصه

آغاز كرده و با نشريات و 
هاي مختلف در  روزنامه

هاي طرح، كاريكاتور و  زمينه
ته همكاري داش تصويرسازي

  .است
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ـ  قادر ن  شاهنگيپ«  بـدون   ستي

آن كه خـود مـشعل سـوزان و         
ــداكار  ــر ف ــ و پايمظه  يداري

باشد،توده ها را در راه انقـالب       
  ». كندجيبس

                                                  
  ي جزنژني بقي رفدي شهييفدا

   
 از آستانه انقالب مشروطه     راني ا مردم
ه  ب ي از صد سال بارها برا     شي ب يو ط 

 و عــدالت بــه پــا يدســت آوردن آزاد
 و كارهــاي پامهــا،يخواســتند و بــا ق 

 مبـارزه سـترگ     ني خود به ا   يجنبشها
 1349 بهمــن ســال 19. ادامــه دادنــد

 كـشور   ي مبارزات خي در تار  ينقطه عطف 
 و لي اصـ يماست كه در آن روز جنبش     

  . متولد شديقالبان
ـ  بهمن 19 در روز      شي سال پ  38  كي

 متهورانـه بـا     يم در اقـدا   يگروه انقالب 
ـ  رف دي شـه  يي فـدا  يفرمانده ـ  قي  ي عل

ــه پاســگاه يياكبــر صــفا ــه ب ــا حمل  ب
 مـشعل   اهكلي شـهرك سـ    يژاندارمر

 را برافروختنــد و جنــبش يخــواهيآزاد
 ي گـذار  هي را پا  راني ا يستي كمون نينو

 1357 بهمـن سـال      اميكردند كه تا ق   
ــار رهيــچــون آذرخــش در شــب ت  و ت

ــاتوريد ــلطنتيكتـ ــشي سـ  و  دي درخـ
 حماســه هــا را در نيزتــريانگشــگفت 

 به ثبت   راني مردم ا  بخشيجنبش آزاد 
  .رساند

ــرژ ــه عملمي ــ شــاه در واكــنش ب  اتي
 ژهيــ ويروهــاي نجي بــا بــساهكل،يســ

 و هــوا بــه ســركوب ني از زمــينظــام
 يي نبردهاانيگسترده پرداخت و در جر   

 داشت اني جر1349 اسفند  ليكه تا اوا  
 مي و محمـد رحـ     ي اسـحاق  يرفقا مهد 

 گروه هي و بقدنديشهادت رس به   ييسما
  . شدندرياس

 ل،ي از آن رفقا غفور حسن پور اص       پس
 احمــد ،ي فراهــانيي اكبــر صــفايعلــ

 ي محمـدعل  ،ي انفـراد  لي جل ،يفرهود
 ليــ دلفي ناصــر ســ،يمحــدث قنــدچ

 ،ي بنـده خـدا لنگـرود      ي هـاد  ،ييصفا
 يمـ ي اسكندر رح  ،يدي مش نيشعاع الد 

 عبـاس   ،ي فاضـل  ي محمدهاد ،يمسچ
 در  يريـ هوشـنگ ن   و   يدانش بهـزاد  

 محكـوم   عدام به ا  ي نظام يدادگاههايب
 اســفند همــان ســال بــه 26و در روز 

  .جوخه اعدام سپرده شدند
ـ  تثب ي واكنش شتابزده، به جـا     نيا  تي

 شاه، منجر بـه     ميرژ»  آرامش رهيجز«
 يروهاي ن ني گسترده در ب   يشور و شوق  

 يكهـا ي جامعه شد كـه نـام چر       شتازيپ
بـارزه   خلق را به عنوان سمبل م      ييفدا
 كشور ما به ثبت     خي در تار  يي رها يبرا

ــاند ــپ. رس ــ امي ــه س ــا اهكلي حماس  ب

 نيشروتري و پ  نياستقبال پرشور آگاهتر  
 ي آزاد ي كه قلبشان برا   يزنان و مردان  

  . روبرو شدد،ي طپي مسمياليو سوس
ــس جراز ــ آن پ ــ پاني ــداشتازي  يي ف

 شـد كـه     ي مـ  ي معرف ييرويهمچون ن 
 حــضرتياعل «ي سـركوب يدسـتگاهها 

ـ  پروا و ترد   چي ه يرا ب » قدرتقدر  يدي
 يي فـدا  يكهايچر. ردي گ يبه سخره م  

 با عـشق بـه      ،يخلق با صداقت انقالب   
 ي به مردم قفـسها    ي و با وفادار   يآزاد

ـ  يوارهـا ي و دياكـار يتنگ ر   ي بلنـد ب
 شكـستند و  پرچمـدار       م را دره  يعمل

 ي آزاد ي برا راني ا يستهايمبارزه كمون 
  . شدند
 از  يعي وس ي بخشها اهكلي س زيرستاخ
 قرار داد و ري را تحت تاث  راني ا ي جامعه

ــد ــ نپائيري ــر ختــهي كــه فرهدي  و نيت
 كه قلبشان   ي زنان و مردان   نيشروتريپ

 به دي طپي مسميالي و سوس  ي آزاد يبرا
 خلـق   يي فـدا  يكهـا يگرد سازمان چر  

  . جمع شدندرانيا
ـ  جنـبش پ   اهكل،ي حماسـه سـ    با  شتازي

 ي پــس از ســالها كــار تــداركاتييفــدا
 بهمـن   21 كرد و تـا      تيجوداعالم مو 

 ضربات ساواك    نيدتري شد ري، ز 1357
 رهبران  يبا وجود شهادت  تمام     شاه و   

 شي رزمنده خـو   اتيخود توانست به ح   
ـ ادامه داده و  بـه پا        سـازمان   نيدارتري

ـ    ياسيس ـ  از ق  شي كـشور پ  بهمـن   امي
 سازمان باوجود   نيا.  شود ليتبد  1357

 انحرافهـا، خطاهـا و   ها،يي نارسـا  يبعض
 بـا   رومنـد ي سازمان ن  كيودها، به   كمب

 و بـه عنـوان      ي گسترده اجتماع  گاهيپا 
 ســازمانهاى ني از قدرتمنــدتركــىي

ــكمون ــهي در خاورمستىيـ ــره انـ   چهـ
  .آراست

 كــه بــا ستيــآور ن  رو شــگفتنيــ ااز
 زي سال از حماسه و رسـتاخ      38گذشت  

 مستبدان حاكم بر كشور مـا        اهكليس
ــشت  ــا م ــ اراجيب ــخفي ــه في س  و ب

ـ  بـه ا »ينرم افـزار   «اصطالح، كار   ني
  . تازندي مي و مردمليجنبش اص

 سال گذشـته مـا      30 ي كه ط  ي حال در
 يگردهاي هولناك و پيشاهد كشتارها 

 است  تي ننگ بشر  هيبربرمنشانه كه ما  
 مــدافعان جهــل و ســتم و م،يــبــوده ا

 ي  مـ ي اسـالم ي سازان جمهور هينظر
 ي از اتهامهـا   يكوشند با تكـرار بعـض     

دروغ و بهتـان و      ي و با انبـوه    النهيرذ
با چاپ كتابها و مقاالت گونـاگون بـه         

 اهكلي ســيخي تــارداديــ بــا رومقابلــه
 يهـا يي عربـده جو   ني ا يراست. بشتابند

 ي كف بر دهـان آوردنهـا      نيزننده و ا  
ـ معركه گ   اسـتبداد و آنـان كـه از        راني

ــابود ــپ و بــ ين ــدي چ ــودن لي ب  ب
 ي دم م  دي جد ختهي عنان گس  سميبراليل

ر جــوهر و زننــد، از چــه روســت؟ اگــ

ــضمون آزاد ــهيمـ ــدالت خواهانـ  و عـ
 قادر بـه   يي فدا شتازي جنبش پ  ي طلبانه
ـ  دل ست،ي خود ن  ديبازتول ـ  ا لي  همـه   ني
 مخـدوش كـردن     ي بـرا  ي بـاف  يتئور
 جنبش از طـرف وزارت  ني ا يتهايواقع

  ست؟ياطالعات حكام تهران چ
 اســت كــه پــس از   نيــ اتيــواقع

 60 دهـه    ي گسترده سالها  يسركوبها
چپ از خاكـستر خـود       يروي ن گريبار د 

 ي دسـتگاهها  نيبرخاسته است و بنابر   
ــات ــاز ياطالع ــان س ــام ي و گفتم  نظ

 در كنار سركوب، زندان و      هي فق تيوال
 ي كوشند تا با انتشار انبوه     يشكنجه م 

ـ تحل«به اصطالح    ـ  و تحق  لي  بـه   »قي
 جنـــبش هـــرهمخـــدوش كـــردن چ

ـ  از ق  شي پ ي سالها ي ط يستيكمون  امي
  . بپردازند

كه غلبه بـر بحـران       مي بارها گفته ا   ما
 رانيــ ايستيــ در جنــبش كمونيكنــون

 و  يري بـا شـكلگ    يبدون برخورد علمـ   
ــبش پ ــشرفت جن ــپب ــداشتازي  در يي ف

 ري بهمـن امكانپـذ    امي قبل از ق   يسالها
 نگاه قلم بـه مـزدان    ني و از هم   ستين

 كوشـند تـا بـا       ي مـ  هي فق تي وال ميرژ
ــشار تحل ــايانت ــات يه ــط و اطالع  غل

شور  نسل جـوان كـ     ،يمخدوش و تقلب  
 كند را   ي م داي پ لي تما سميكه به كمون  

 جنبش  ني ا نهيشي درست به پ   ياز آگاه 
 با عربـده    ي ارتجاع يروهاين. باز دارند 

 ي هاوهي مشمئزكننده  و با ش   يهاييجو
ـ معركه گ   ي و رمالهـا دم از نـابود     راني
ـ برالي بـودن نـو ل  لي بـد  يچپ و ب    سمي

 ام زنند تا نظـ    ي م دي جد ختهيافسار گس 
 و  يور مـا را ابـد      حاكم بـر كـش     ينيد
  .  جلوه دهندنهيگز يب

ــا كــه واكــاو يكاســت  و ي ســازمان م
ــتحل ــه آن رژلي ــ نقادان ــورمي  ي جمه

 كند، يزده م  را نگران و حشتياسالم
 اسـت كـه در شـرايط حـساس و           نيا

 كـه   1357 بهمـن    اميپيچيده پس از ق   
يك رژيم مذهبي با جنـبش تـوده اي         
به قدرت رسيد، سازمان مـا بـه علـت          

 درسـت و در نبـود       يمـش فقدان خـط    
 و انقالبي و به     قرهبران هوشيار، صاد  

علت مناسبات ضـد دمكراتيـك درون       
 يتشكيالت كـه منجـر بـه انـشعابها        

ــك   ــش ي ــست نق ــاگون شد،نتوان گون
 و مداخله گـر را      يسازمان پيشرو، جد  

 نه بـه    ي اساس ي ضعفها نيا. اجرا كند 
 ي سـازمان در سـالها   يعلت خط مـش   

 علـت    از انقالب بهمـن كـه بـه        شيپ
 در  طي در تطـابق بـا شـرا       ييعدم توانا 

  . حال تحول بود
ـ  خلـق ا   يي فدا يكهاي چر سازمان  راني

 خود  اتي سال ح  ني و نهم  يدر آغاز س  
 ي نـام و خـاطره همـه         داشتيبا گرام 

 كه  يي فدا تازشيزنان و مردان جنبش پ    

 و هـشت سـال گذشـته در راه          ي س يط
 جان باختنـد،    سميالي صلح و سوس   ،يآزاد

 ي را بـه تـالش بـرا   ستياليفعاالن سوس 
 نشورم.  خواند ي فرا م  ياتحاد و همبستگ  

ـ  خلـق ا   يي فـدا  يكهايسازمان چر   ران،ي
 راني ا يستهاي كمون ي  ما به همه   شنهاديپ

  . استي اتحاد و همبستگيبرا
 نيزمـ   رانيـ ن و مردان ا    به تمامى زنا   ما

ــدالت و    ــى، ع ــراى آزادى، دموكراس ــه ب ك
 جنسى، مذهبى و ملى، صلح      ضينابودى تبع 

دولت مبارزه مى   از ني د ىي و جدا  شرفتيو پ 
 و خــاطره تمــامى ميكننــد درود مــى فرســت

كـــسانى كـــه در راه تحقـــق خواســـتهاى 
 جــان باختنــد را رانيــ مــردم اخواهانــهيترق

  .ميدارگرامى مى 
 سـال از حماسـه      38 از گذشـت      پس اكنون

ـ  سال از ق 30 و گذشت    اهكليس  بهمـن،  امي
ــساسترين و    ــي از حـ ــا در يكـ ــشور مـ كـ

  . ترين لحظات تاريخ خود قرار دارد بحراني
ـ  سركوبگر و جـابر ا     حكومت  دي بـا شـد    راني

ـ       نيتر  ي و جهـان   ي بحرانهـا در عرصـه داخل
ـ  ا نـه ي كوشـد تـا هز     يروبرو اسـت و مـ       ني

ـ    راني مردم ا  بيبحرانها را از ج     ي و منابع مل
 ضــد اســتي سنيــدر ا. كــشور مــا بپــردازد

 همه جناحهـا و دسـته بنـديها درون        يمردم
هرم قدرت و ثـروت اتفـاق نظـر و وحـدت            

ـ ي امن يدولت نظـام  . عمل دارند   ي احمـد  يت
 بـا اعـالم جنـگ       هي فق ي از ول  ابتينژاد به ن  

 و با مداخله آشـوبگرانه      راني به مردم ا   يعلن
 مــردم را بــه يگ زنــدانــهيدر بحــران خاورم

ـ رژ.  اسـت  دهي كش يتباه  دالر  اردهـا يلي م مي
ــروژه اتمــ ــ و صــدور بنيصــرف پ  ييادگراي

ـ  كنـد و ا    ي مـ  انـه ي در خاورم  ياسالم  در  ني
ــرا ــيطيش ــدگ ت اس ــه زن ــارگران، ي ك  ك
ـ  مردم ا  ي و توده ها   رانيمزدبگ  روز بـه   راني

  . روديروز به قهقرا م
 دانند كه بـا وجـود       ي همگان م  گري د اكنون

ـ  فق تي وال ي مذهب ياد استبد ميرژ  مـردم   ه،ي
.  شوند ي روزتر م  هي و س  رتري هر روز فق   رانيا

 و مقـدم مـردم   هيـ  جهت خواسـت اول   نياز ا 
 در راه آن    ي آزاد فتگاني ش ي كه همه    رانيا
ـ  حاكم امي رژي كنند، سرنگون ي م كاريپ  راني

ـ و استقرار    ـ  نظـام دمكرات   كي ـ  ا ر د كي  راني
  .است

: ميد كر دي ما تاك  1382 ماه سال    وري شهر در
 و هرگونه   ي خارج يبا هرگونه دخالت نظام   «

ـ  كـه اراده آزاد مـردم ا       ي سـاز  نيجانش  راني
ـ  تحقـق حاكم   يبرا ـ  تي  كنـد،   ي را نفـ   ي مل

 ي مصوب شورا  ،ياسيگزارش س (» .ميمخالف
 نيدر هم ) 1382 وري شهر 28 سازمان،   يعال

 ني چنـ  ي مـا در عرصـه جهـان       فيسند وظـا  
 گسترده در خارج    تيفعال«: اعالم شده است  

ــز اا ــه  راني ــتفاده از هم ــات ي و اس  امكان
ــان ــ  (يجه ــع ب ــنيمراج ــا-ي الملل  - دولته

ــازمانها ــاعيس ــا-ي اجتم ــدافع ي نهاده  م
بر اساس حفظ استقالل و     ...)  و -حقوق بشر 

 ني شناخته شده بي و اسلوبها  ني مواز تيرعا
 در جهت هرچه منفرد كردن اسـتبداد     يالملل

ـ  بر ا  حاكم يمذهب  و گـسترش مبـارزه      راني
  ».مي رژي سرنگونيبرامردم 

 ي اجالس شـورا   ني پنجم 1385 مهر ماه    در
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 هواداران جنبش اميپ

  راني در اييفدا

  

   زمين كجاستثقل

  ام  جهان ايستادهي در كجامن

  ... سرزمين مناي

   درود به تمام رفقابا
 اسـت كـه   يا   بهمن، بهانـه   19 گرد  سال

هاي آتشي را كـه در   گرامي بداريم شعله  
. هـاي تاريـك نورافـشاني كـرد         آن سال 
 كه نويد پويايي و رزمنـدگي       ييشعله ها 
 ي باشــد بــرا يآورد تــا جــواب  را مــي
طلبــاني كــه انفعــال را تئــوريزه  عافيــت

  .كردند
 ياد بياوريم كه گفتند فعاليت سياسـي        به

بدون حركت و مبارزه مفهـومي نـدارد و    
  .چه آسان از جان خود گذشتند

 ياد بيـاوريم آن شـور انقالبـي را كـه      به
. تـر بـود     خواهان دنيايي بهتـر و انـساني      

  .حتي براي كودك دشمنش
 ياد بياوريم ايمان راسخ آنـاني را كـه          به

خواسـتند و     انسان را آزاد و سـربلند مـي       
كــه  ســتاره در مشتــشان بــود، هنگــامي

  .خونشان فرياد شد
فرستيم به حنجره خونبارشـان،        مي درود

ــامي ــد   هنگ ــاد كردن ــه آزادي را فري . ك
گونه بود كه تاريكي شكست و اميـد          اين

  .طلوع كرد
  ... ماو
ايم   كجاي جهان ايستاده ديديم كه در  ما

شـويم تـا      و آتشي كـه از آن گـرم مـي         
  ...امروز
   سرخ ما بر تمامي فدائيان خلقدرود
  ي باد آزادزنده
   به سوي سوسياليسمپيش

   اهتزاز  باد پرچم سرخ فدائيدر
ـ  در ا  يي جنـبش فـدا    هواداران  18  راني

  1387بهمن 

پيام حزب احياي 

كمونيستي و چپ 

  ايتاليا
  راني خلق ايي فدايكهاي چرسازمان
  ي امور خارجمسئول

 يايــ  حــزب احي درودهــا نيگرمتــر
ســـي و  را بـــه مناســـبت يستيـــكمون

 سـازمان   يانگـذار ي سالگرد بن  نيمهشتم
  .ديري بپذراني خلق ايي فدايكهايچر
 خود را با مبارزات شـما در      ي همبستگ ما

 خلق تان اعـالم     ي و دموكراس  يراه آزاد 
  .مي داريم

نــان از  همچيستيــ كمونيايــ اححــرب
 ي و زنـان   انيمبارزات كارگران، دانـشجو   

كه در تظاهرات و مبارزاتـشان خواهـان        
 يباني هــستند، پــشترانيــ مــردم ايآزاد

  . كردميخواه
   آماتوويفاب

 و صلح حزب ي امور خارجمسئول
 و چپ اروپا، عضو يستي كمونياياح
   چپ اروپايي اجرااتيه
   2009 هي فور4

 

 ادمانيزارش كوتاه از مراسم گ

  اهكلي سزيماسه و رستاخح
مراســم ) 1387 بهمــن 19(2009 هيــ فور7 شــنبه روز

 بـا   اهكلي سـ  زي سالگرد رستاخ  ني و هشتم  يپرشكوه س 
  .  در هلند برگزار شدانيراني از اياديشركت تعداد ز

 يي فدا يكهاي سالن برنامه آرم سازمان چر     يوارهاي د بر
 و عكـس    اهكلي حماسه س  ي عكس شهدا  ران،يخلق ا 
  . رهبران و بنانگذاران سازمان نصب شده بود از يتعداد

 به شركت كننـدگان     هي جعفر پو  قي برنامه رف  ي ابتدا در
 مراسم خوش آمد گفت و در خواست كـرد كـه            نيدر ا 
ـ  اهكلي حماسـه سـ    ي شهدا ادي داشتي گرام يبرا  كي
 نماهنگ كوتاه   كيپس از سكوت    .  سكوت شود  قهيدق

پخـش   قهرمـان آن     ي و شهدا  اهكلي س داديدر باره رو  
 خلـق   يي فـدا  يكهـا ي سـازمان چر   اميپس از آن پ   . شد

 سـالگرد حماسـه و      ني و هـشتم   ي به مناسبت س   رانيا
ـ  توسط رف اهكلي س زيرستاخ ـ قي ـ  جدالي ل  خوانـده  يدي

  .شد
 كـه در    اهكلي در مورد حماسه سـ     ي كوتاه لمي ف سپس

 پخـش شـده   ي آزاديماي بهمن سال گذشته از سـ      19
  . درآمدشيما شركت كنندگان در مراسم به نيبود برا

 قرائت  راني در ا  يي هواداران جنبش فدا   امي از آن پ   پس
  . استمهي ضمامي پنيمتن ا. شد

 رامـون ي خـود پ   ي سـامع سـخنران    ي مهـد  قي رف سپس
ـ  جنـبش پ   ي وزارت اطالعات بـرا    ي نگار خيتار«  شتازي

 از  يي جنبه ها  قهي دق 40 را آغاز كرد و به مدت        »ييفدا
ـ  وال مي وزارت اطالعات رژ   النهي رذ يتالشها ـ  فق تي  هي

ـ  درخشان جنبش پ   يماي مخدوش كردن س   يبرا  شتازي
ـ در اواسـط ا   .  كرد حي را تشر  ييفدا ـ  يران سـخن  ني  كي

 دانـشگاه   اني از دانـشجو   يكـ ي ي كوتاه از افشاگر   لميف
  .پخش شد) كي تكنيپل(ري كبريام

ــس ــ از پاپ ــخنراناني ــسته  ي س ــد برج ــه هنرمن  برنام
 ير شاك سويگ.  آغاز شد  ي شاكر سويكشورمان، خانم گ  

 يادمانـدن ي دكلمه و چند ترانه سرود بـه         كي يبا اجرا 
 را اهكلي ســزي رســتاخريــ و خــاطره رزمنــدگان دلاديــ

 داشت كه با استقبال پرشور شركت كنندگان در         يگرام
قـه تـنقس اعـالم    ي دق 30پس از آن    . مراسم روبرو شد  

  .شد
ـ در قسمت دوم برنامـه ابتـدا رف        ـ  جعفـر پو   قي ـ  پ هي  امي

ـ  حـزب اح   كيتبر ـ  كمون ياي ـ تالي ا يستي  بـه سـازمان   اي
 را قرائت نمـود و شـركت        راني خلق ا  يي فدا يكهايچر

 خي تـار  رامـون يكنندگان را به گفتگـو و تبـادل نظـر پ          
 از شركت كنندگان در     يتعداد.  دشمن فراخواند  ينگار

ـ          10 تـا    5 ي طـ  تمراسم با توجه به محدود بـودن وق
  . به اظهار نظر پرداختندقهيدق

ـ ارگاه هنـر ا    برنامه به ك   ياني پا قسمت  اختـصاص   راني
ـ  فر قيداشت كه در آن رف      چنـد ترانـه     ي رمـضان  دوني

 بخـش   ني از ا  يدر قسمت .  را اجرا كرد   يادماندنيسرود ب 
 اردوان سـروده خـود بـا نـام سنگـسار را             تاي آناه قيرف

دكلمه نمـود كـه شـركت كننـدگان در مراسـم از آن              
 سـرود   ي اجـرا  بـا مراسـم   . استقبال پـر شـور نمودنـد      

  .دي رساني به پانالويانترناس
ـ  ي طرف شورا  از  ني مقاومـت و سـازمان مجاهـد       ي مل

 شـده   مي به مراسم تقد   ييباي ز ي دسته گلها  رانيخلق ا 
  .بود

 پالتالـك   ي مراسم به طور زنده از شـبكه جهـان         يتمام
 لهي وسـ  ني بـد  انيراني از ا  يادي شد و تعداد ز    يپخش م 

  . برنامه قرار گرفتندانيدر جر
  راني خلق ايي فدايكهاي سازمان چررخانهي دب
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  .....بيانيه سازمان 
  

  17بقيه از صفحه
  
ـ  موضع را تا   نيا  كـرد و در     ديي

 سازمان  ي عال يقطعنامه شورا 
ـ مردم ا «:گفته شد كه    در  راني

 جهـان   ي كه كشورها  يصورت
ـ در قبال مبارزه آنـان بـا رژ      مي

 اتخاذ  ي طرف ي ب استيحاكم س 
ـ  تكل نيتعكنند، خود با آن       في

 ي جمهـور  ريي امر تغ  نند، ك يم
 نـده ي نظـام آ   نيي و تع  ياسالم

 راني تنها به عهده مردم ا رانيا
 فقط  ي خارج ياست و فشارها  

 توانــد بــه عنــوان عامــل يمــ
ـ از ا . كمك كننده باشـد     رو  ني

ــشار س ــتار ف ــا خواس ــيم  ،ياس
 مي بر رژكيپلماتي و د ياقتصاد

ــا ــراني  ني از طــرف مراجــع ب
 يسـازمانها  - دولتهـا  -يالملل

ــا-يعاجتمــا ــدافع ي نهاده  م
ــشر ــوق ب ــوده و از ...  و -حق ب

ـ  ا مي رژ ميتحر  نـه ي در زم  راني
 يهـا ي و تكنولوژ  ي نظـام  يها

 مــــصارف چندگانــــه، يدارا
 مي و تحر  كيپلماتي و د  ياسيس
 كه به   يبه جز در موارد    (ينفت
 حتــاجي آذوقــه، دارو و ماهيــته

)  مـــردم ربـــط دارديعمـــوم
 يكـشورها . مي كن ي م تيحما

 مـراودات زرگ تـا كنـون بـا        ب
ــصاد ــتبداد  ياقت ــه اس ــود ب  خ

ـ  حاكم بر ا   يمذهب ـ  راني  ياري
 يباني بـا پـشت    ميرژ. رسانده اند 

 ي كـشورها  ي و اقتـصاد   يمال
ـ اليبزرگ امپر   و بـا هـدر   يستي

 به  راني مردم ا  يدادن منابع مل  
 رانيـ سركوب گسترده مـردم ا    

ـ از ا .  اسـت  دهيمبادرت ورز   ني
 كـه   ميرو ما خواستار آن هست    

 بــا ه طــرف معاملــيورهاكــش
ــرژ ــ امي ــهراني ــط ي  هم  رواب

 خود را مـشروط بـه       ياقتصاد
 حقوق بشر از جانب آن      تيرعا

  ».كنند
 جنگ  ياهوي كه ه  يطي شرا در

 رنـگ   يمداخله گرانـه خـارج    
ــه، راه حلــ  ــا و  يباخت ــه م  ك

 بـر   راني مقاومت ا  ي مل يشورا
ــآن تاك ــرده و در راه آن دي  ك

 از  ريي تغ ،يعني مي كن يمبارزه م 
 يروهـا ي و ن  راني مردم ا  قيطر

مقاومت روز به روز دست بـاال    
 يتن دادن شورا  .  كند ي م دايپ

 احكام اروپا به    هي اتحاد رانيوز
ـ دادگاه اروپـا      ضـربه بـه     كي

 مماشـات بـا اسـتبداد       استيس
ـ  حاكم بـر ا    ينيد ـ  و   راني  كي

 تحقـق راه    ي برا ديفرصت جد 
ـ مـا ا .  باشـد  يحل سوم مـ     ني

 را بـه همـه مـدافعان        يروزيپ

 و عــدالت شــادباش يآزادصــلح و 
    .مي گوئيم
 كه  مي خواستار آن هست   ني همچن ما

حقوق زنان و مردان ساكن در شهر       
ـ    از جانـب دولـت      درنـگ  ياشرف ب

در .  شـناخته شـود    تيعراق به رسم  
 حقوق مجاهدان   تي تثب يمبارزه برا 

 يشـهر اشـرف مـا در كنـار همـه      
تالشگران و فعاالن حقوق بشر قرار      

  .ميدار
ــرادر ــهيطي شــ ــارگران،  كــ  كــ

 ان،يمعلمــان، دانــشجو  ران،يــمزدبگ
زنان و جوانان كشور مـا بـا مبـارزه          

 ي اسالمي جمهور ميروزمره خود رژ  
اند و صدها كارگر،  را هدف قرار داده  

 در سـال    يرانيدانشجو و روشنفكر ا   
ـ  ا لهيگذشته به وس    سـركوبگر    يادي

 و اكنــون در ري دســتگرانيــ اميــرژ
 هاني وحـش ي ها ه شكنج ريزندان و ز  

ــدام     ــتار اق ــا خواس ــد م ــرار دارن ق
 ي برا ي الملل ني ب ي نهادها درنگ يب

ــبازد ــدانهادي ــ اميژ  ري از زن  و راني
 كــه ياســي سانيمالقــات بــا زنــدان

 مقاومـت   طي شرا نيتحت سخت تر  
 يما خواستار آزاد  . مي كنند هست  يم

 و  يدتي و عق  ياسي س اني زندان يتمام
ــادنيـــبرچ  انهي وحـــشي مجازاتهـ

 بدن ي اعضا قصاص، قطعر،سنگسا 
   .مي هسترانيو اعدام در ا

ـ  از مبارزه زنان ا    ما  لغـو   ي بـرا  راني
 يتهـا ي و از مبارزه ملي جنس ضيتبع

 ي مل ضي رفع تبع  ي برا رانيساكن ا 
 ي بـرا  ي مـذهب  يتهايو از مبارزه اقل   

ــو تبعــ  ــذهبضيلغ ــ حماي م  و تي
  .مي كني ميبانيپشت

 خواســتار حــق  رانيــ اكــارگران
 ي تــشكلهاجـاد ياعتـصاب و حــق ا 

سـازمان  .  هـستند  يستقل كـارگر  م
 ضـمن   راني خلق ا  يي فدا يكهايچر

ــارزه كــارگران و يهمبــستگ ــا مب  ب
ـ  ا رانيمزدبگ بـا  حمايـت از        و   راني

 كـارگران و    ياعتصابها و اعتراضها  
 يريضمن محكـوم نمـودن دسـتگ      

ــارگر ــاالن ك ــام يفع ــط  حك  توس
ـ مـستبد ا  ـ   خواسـتار حما راني  و تي

 ي و همــه رانيــ مــردم ايبانيپــشت
 و جهـــان از رانيـــ اخواهــان يآزاد

  . باشدي مرانيكارگران ا
ــاي چرســازمان ــدايكه ــق يي ف  خل

ــا ــ قراني ــامي ــتفاده از ي مردم  و اس
 اشكال مبارزه را حق مـسلم       يتمام

ـ مردم ا  ـ  دانـد و از ا ي مـ  راني  رو  ني
ــارگران، مزدبگ ــك ــدان، ران،ي  كارمن
آمـوزان،     دانش ان،يمعلمان، دانشجو 

ــنفكران و   ــان، روشـ ــان، جوانـ زنـ
ــين ــ  اخــواهي ترقياروه ــه راني  را ب

 جبهـه   جـاد ي ا ياتحاد و مبارزه بـرا    
 مي رژي به منظور سرنگون  يهمبستگ
ـ  وال ي مـذهب  ياستبداد ـ  فق تي  و  هي

ــاديا  ــ ج ــوركي ــ الئي جمه  ك،ي
  خواند ي و مستقل فرا مكيدموكرات

ــاي چرســازمان ــدايكه ــق يي ف  خل
  رانيا
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خودسوزي در برابر 

مجلس، داغ ننگي بر 

  پيشاني ارتجاع

 
  ليال جديدي

رژيم جمهوري اسالمي همواره از اعالم آمار 
واقعي تورم، بيكاري و خط فقر خودداري 
كرده است تا بر بي لياقتي خود در برطرف 

از . كردن نيازهاي مردم سرپوش بگذارد
همين رو، وقتي انساني از آخرين شيوه 

، خودكشي استفاده كرده و در اعتراض يعني
برابر درب مجلس ارتجاع خود را به آتش 
مي كشد و جان مي سپارد، مزدوران مجلس 
نشين حكومتي به رسانه ها به خاطر انتشار 

  .اين خبر اعتراض مي كنند
آقاي بروجردي عالوه بر حمله به رسانه ها، 
خودداري كوثري، يك نماينده ديگر مجلس 

كه در اثر فشار معيشتي از مالقات با فردي 
و بيكاري به او رو آورده بود را كذب 

 مي "رواني"توصيف مي كند و مقتول را 
آقاي الريجاني، رييس مجلس . خواند

ارتجاع نيز به همين صورت ياوه گوييهاي 
بروجردي را تكرار و تابوت قرباني نگون 

معتاد و سابقه "بخت حكومت را با برچسب 
  . د روانه مي كن"دار بودن

مزدوران حكومتي حيثيت يك انسان را كه 
مانند ميليونها ايراني ديگر از فقر به جان 
آمده را با بستن انگهاي اين چنين پايمال 

اما خودسوزي در برابر مجلس . مي كنند
ارتجاع داغ ننگي بر پيشاني ارتجاع است 
زيرا يك پيام كامال سياسي به حكومت دارد 

 رسيدن است كه و در واقع فرياد به بن بست
  . در ضمن به رژيم نيز هشدار مي دهد

اين اولين باري نيست كه انساني به نااميدي 
محض در برابر مشكالت معيشتي خود مي 

يكي از زلزله زدگان بم در ماه جاري . رسد
در اعتراض به بي توجهي دولت به 
مشكالت زلزله زدگان، در مقابل ساختمان 

 چند  .تش كشيدخود را به آ   جمهوري رياست 
ماه پيش از آن نيز فرد ديگري در همين 

اين اخبار تا حد . مكان خودكشي كرده بود
احمدي نژاد نيز پيش از . امكان سانسور شد

زمين زير پاي افراد ": اين در بم گفته بود
 و مردم از هستي ساقط "مومن نمي لرزد

 "خوردن نان ناپاك"شده اين شهر را به 
مت مالها سياست بي حكو. متهم كرده بود

اعتناعي و اهميت ندادن به وضع زندگي 
مردم را با گرفتن انگشت اتهام به سوي آنها 

  . تكامل داده است
اما رژيم نمي تواند با ياوه گويي بر تورم 

 12 درصد، بيكاري بيش از 26بيشتر از 
 هزار تومان در ماه با 780درصد، خط فقر 
ارهايي  هزار تومان و آم220حداقل دستمزد 

كه شمار افراد ناتوان از تامين زندگي خود را 
  . ميليون نفر تخمين مي زند، ماله بكشد30
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بودجه نويسي به سبك 

 جدول كلمات متقاطع
 منصور امان

 دولت 1388روشن ترين ُنكته در بودجه 
.  امنيتي، ناروشن بودن آن است-نظامي 

گُذار اين ويژگي تنها به دليل آنكه مبالغ وا
شُده به برخي از پرهزينه ترين بخشهايي 
كه نام آنها در رديف بودجه آورده شُده 
مانند سپاه پاسداران، نيروي انتظامي، 
بسيج و وزارتخانه هاي دفاع، اطالعات و 

 به شُمار مي "اسرار حكومتي"كشور جزو 
آيد، بر پيشاني بودجه اعالم شُده داغ نمي 

  . شود
 خوش اشتهاي حتي غيب شُدن اجزاي

ديگري همچون زير مجموعه هاي ولي 
فقيه، دستگاه هاي مرتبط با پروژه هسته 

عمق "اي و شبكه هاي پشتيباني از 
 در لُبنان، عراق، "استراتژيك نظام

كه خود وجود (فلسطين و جز آن از بودجه 
دفاتر دخل و خرج جداگانه را تاييد مي 

گي نمي تواند آشكارترين نمود ويژ) كُند
دولت . مزبور يا تحولي جديد به شُمار آيد

 زمينه، شيوه   امنيتي در اين دو–نظامي 
پنهانكارانه دولتهاي حجت االسالمها 
رفسنجاني و خاتمي را تداوم بخشيده 
است زيرا آقاي احمدي نژاد، گُماشته ولي 
فقيه بر مسند رياست جمهوري با همان 
محدوديتهايي روبرو است كه در گُذشته 
نيز روساي قُوه مجريه را به بودجه نويسي 
به سبك جدول كلمات متقاطع تشويق 

     . مي كرد
نوآوري جانشين آقايان رفسنجاني و 
خاتمي اين است كه در بودجه تنظيم شُده 
توسط دولت او، جلوه گري ُنكات ابهام و 
خانه هاي سفيد فقط در بخش غيرعلني 

 محدود نمي ماند "نظام"هزينه هاي 
لكه، به صورت حساب آرايش شُده ي ب

  . رسمي و مجوز دار هم نشت كرده است
به عنوان مثال هنوز معلوم نيست كسري 
بودجه آنچنانكه سخنگوي دولت مي گويد 

 هزار ميليارد تومان است يا آنگونه كه 5
 هزار ميليارد 50مجلس مالها تاكيد دارد، 

و اين با وجود ارايه اليحه بودجه ! تومان
 مجلس، بررسي آن در كُميسيونهاي به

گوناگون و بحث و مجادله پيرامون آن در 
همه ي سطوح از كارشناسي تا جناحي و 

اين ُنكته ناروشن در ابتداي . باندي است
مبحث بودجه، همه صورت هزينه هايي 
كه در چند صد صفحه بعدي قلمفرسايي 
شُده را با خود به حفره سياه پنهانكاري و 

ه و بدينوسيله پيشاپيش تكليف جعل برد
 را "آقا"برنامه ريزي و مديريت در حجره 

         . روشن كرده است
تنها ُنكته شفاف و بي گُفت و گو در 

 امنيتي، همت عالي -بودجه دولت نظامي 
براي انداختن بودجه هاي محرمانه و 
هزينه هاي بي كفايتي و فساد حكومتي 

با اندكي گُذشت، به . به دوش مردم است
عددها و ارقام در اين پهنه مي توان 

    . اعتماد داشت
   بهمن 26

بحران ايران و 

آمريكا و چشم انداز 

 تيره آن

  
  جعفر پويه

  
در حالي كه دولتهاي ايران و آمريكا       
ــات   ــردن تعارف ــدل ك در حــال ردوب
ــستند،    ــديگر ه ــا يك ــك ب ديپلماتي
ســخنگوي قــوه قــضاييه در دولــت 

از دســـتگيري و احمـــدي نـــژاد  
محكوميـــت تعـــدادي بـــه جـــرم  

عليرضـا  .  خبـر داد   "براندازي نـرم  "
جمــشيدي دربــاره برانــدازي نــرم و 

ــد   ــي گوي ــانوني آن م ــاده ق در ": م
ادبيات سياسـي و امنيتـي اصـطالح        
ديگري با عنوان براندازي نرم رايـج       
شـــده اســـت كـــه بـــه اقـــدامات 
غيرمسلحانه عليه نظام اطـالق مـي      

هر چند در ": د و ادامه مي ده".شود
اين خصوص در قانون حرفي گفتـه       
نشده اما براساس آن مي توان اتهام       
براندازي نـرم را بـه افـراد منتـسب          

  ".كرد
سالهاست مقامهـاي قـضايي رژيـم       
ــوري    ــش جمه ــشر و آدمك ــد ب ض
اسالمي با منتسب كـردن اتهامـات       
واهي به فعاالن سياسي و اجتماعي،      
ــا    ــديدترين مجازاته ــه ش ــا را ب آنه

اما اكنون پـس از     .  مي كنند  محكوم
تغيير رياست جمهوري در آمريكـا و       
روي كـار آمـدن اوبامـا و همچنــين    
ترس رژيم از باال گرفتن اعتراضـات   
اجتمــاعي بــراي احقــاق حقــوق    
شهروندي و انساني، پيشاپيش دست     
به يكسري از محاكمات بي اسـاس       
ــت  ــا ديگــران را متوجــه عقوب زده ت

 بـه  .موقعيت جديد بين المللـي كنـد    
همين دليل رژيم كه فكر مـي كنـد         
دولت دموكرات آمريكا روي حقـوق      
بشر و حقـوق شـهروندي و رعايـت         
آنها تاكيد زيادي خواهد كرد، سـعي       
دارد با متهم كـردن فعـاالن حقـوق       
ــهروندي و    ــوق شـ ــشري و حقـ بـ
هواداران تشكلهاي حقوق صنفي به     
براندازي نرم و ارتباط دادن آنهـا بـا         

  .پاپوش بدوزدآمريكا، براي همگي 
اما در عرصه بـين الملـل و ارتبـاط           
رژيم با دولت جديـد آمريكـا، اوبامـا         
سعي كرد تا توپ را در زمـين رژيـم    

اگـر كـشورهايى    ": نگه دارد و گفت   
مانند ايران مشت گره كرده خـود را        
كنار بگذارند، دست ما به سوى آنهـا   

  ".دراز خواهد شد
و خانم كلينتـون، وزيـر امورخارجـه        

: يز آن را تاييـد كـرد و گفـت     جديد ن 
اين كه آيا آن مشت كمتر گره زده        "

خواهد شد يا خير، واقعا بـستگي بـه         
  ".ايرانيها دارد

اما در جانب ديگر غالمحسين الهام،      
سخنگوي دولت احمـدي نـژاد مـي        

ما منتظر تغييـرات عملـي از       ": گويد
ــا    ــد آمريك ــردان جدي ــوي دولتم س

  ".هستيم
هي اما به نظر مـي رسـد عـذر خـوا          

وزيــر امورخارجــه دولــت ســابق    
دموكراتها بـه مـذاق احمـدي نـژاد         
خوش آمـده و بـه همـين دليـل در           
: كرمانـشاه رو بـه اوبامـا مـي گويــد    

اگر دولت جديد آمريكـا بـه دنبـال       "
تغيير سياستهاي گذشته است بايد از      

  ".ملت ايران عذر خواهي كند
بديهي است با اين ادبيات و اينگونه       

كردن براي بـرون  تعارف تكه و پاره     
رفت از بحـران، در چـشم انـداز راه          

بـه  . حل عاجلي مشاهده نمي شـود     
همين دليـل رژيـم واليـت فقيـه از          
قبل به استقبال آن رفته و با محكوم 
ــشري و    ــوق ب ــاالن حق ــردن فع ك

 و  "براندازي نرم "اجتماعي به اتهام    
ارتباط با آمريكا نشان مي دهـد كـه      
تصميم به حل و فصل ايـن بحـران         

  .داقل در كوتاه مدت را نداردح
   بهمن10
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم– ارتجاع جهاني نابود باد امپرياليسم و

  
از  دكتر تقى ارانى  رفيق1318 بهمن سال 14روز *

در  سالگي 44در سن برجسته ترين كمونيستهاي ايران 
  .زندان جان باخت

  

  و گلسرخىخسرو   رفقا   1352 بهمن   29در صبحگاه   * 
 كه در بيدادگاههاي رژيم شاه از اهداف  انيكرامت دانش 

م جنبش آزاديخواهانه مردم ايران دفاع كرده بودند، اعدا     
رفقا خـسرو و كرامـت در وصـيتنامه كوتاهـشان      . شدند

  .خود را فدايي خلق معرفي كردند

  
  
 رفيق  مبارزه انقالبى1354 بهمن سال 16روز *

رى مسلحانه با مزدوران يان در درگيمصطفى شعاع
  .به شهادت رسيدم شاه يرژ
  
  
  

مجاهـد خلـق احمـد       1350 بهمن سال    11روز  *
ـ  درگ طي يك ى  يرضا مـزدوران  رى حماسـى بـا      ي

وي اولـين شـهيد     . بـه شـهادت رسـيد     م شاه   يرژ
   .سازمان مجاهدين خلق ايران بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
مجاهـد خلـق موسـى       1360 بهمن سال    19روز  

گر از  ي تن د  17 رجوي به همراه     اشرف    و ابانىيخ
ران يـ ن خلـق ا   يكادرها و اعضاى سازمان مجاهد    

ـ با مزدوران رژ  طي يك نبرد مسلحانه      نـى  يم خم ي
  .دت رسيدندبه شها

  

  در سوك رفيق بهنام كرمي 

 
 بهمـن امـسال رفيـق بهنـام كرمـي در            25آدينه  

كوههاي شمال تهران و در اطراف قله توچال بـه          
  . علت سرمازدگي جان مي بازد

رفيق بهنام كرمي از فعاالن جنبش فدايي بود كه         
در نوجواني به سـازمان چريكهـاي فـدايي خلـق           

ب اكثريت و اقليت به ايران پيوست و پس از انشعا  
رفيـق بهنـام بـه خـاطر        . صفوف اقليـت پيوسـت    

ــدت    ــه م ــي اش ب ــاي انقالب ــال در 5فعاليته  س
وي پـس از  . زندانهاي جمهوري اسالمي اسير بود    

ــارزه    ــحنه مب ــود در ص ــاي خ ــه فعاليته آزادي ب
  اجتماعي ادامه داد 

ــه   25روز آدينـــ
بهمن رفيق بهنام   
ــا  ــه ب هنگــامي ك
ــانم در   ــك خـ يـ

وچــال ارتفاعــات ت
مواجه مـي شـود     
ــار   ــه دچـــ كـــ
سرمازدگي شـده،   
كاپـــــــــــشن 
كوهنوردي خود را 
. به وي مي دهـد    

اما پس از چندي خود دچار سـرمازدگي مـي شـود و              
  . جان مي بازد

 بهمـن در  27پيكر اين رفيق فـداكار در روز يكـشنبه      
ميان اندوه خانواده و دوستان و آشـنايان او بـه خـاك       

دايي خلق ايـران   سازمان چريكهاي ف  . سپرده مي شود  
درگذشت رفيق فدايي بهنـام كرمـي را بـه خـانواده ،             
دوستان و فعاالن جنبش فدايي در ايران تسليت مـي          

  . گويد
  دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

  2009 فوريه 15 - 1387 بهمن 27يكشنبه 
  

  شهداي فدايي 
  اسفند ماه 

 مــسعود - مهـدي اســحاقي  -رحــيم ســماعي : رفقـا 
 - مجيــد احمــدزاده - عبــاس مفتــاحي -دزاده احمــ

 - غالمرضا گلـوي     - حميد توكلي    -مهدي سواالني   
 عبدلكريم حاجيان سـه     - سعيد آريان    -بهمن آژنگ   

امين نيا   يحيي- علي رضا نابدل - مناف فلكي -پله 
 اصـغر  -زاده   محمـدعلي تقـي  -چي   جعفر اردبيل  -

 حسن  - علي نقي آرش     - اكبر مؤيد    -هريسي   عرب
 علـي اكبـر صـفايي       - فريدون نجف زاده     -سركاري  
 هـادي   - اسكندر رحيمي    - جليل انفرادي    -فراهاني  
الــدين   شــاع- اســماعيل معينــي عراقــي -فاضــلي 
 عبـاس دانـش   - هادي بنده خدا لنگرودي -مشيدي  

ــزادي  ــدچي   -به ــدث قن ــدعلي مح ــور - محم  غف
 ناصـر صـيف دليـل       -گ نيـري     هوشـن  -پور   حسن

 -دوان   بهنــام اميــري- صــبا بيــژن زاده -صــفايي 
 احمد غالميان لنگـرودي   -عبدالرضا كالنتر نيسانكي    

 حميد آزادي   - نظام   - محمدرضا بهكيش    -) هادي  (
 - محمدعلي معتقـد     -شاهي    جعفر پنجه  - عباس   -

 - سعيد عقيقي -نسب   جليل خواري-جواد غفوريان  
 - تيمور سـتاري     -عبدالرحيم صبوري    -علي خليقي   

ــال طــاهرخو -منــصور ســعيدي  ــاء- اقب ــدين   به ال
 - سـيروس فـردوس      -داغي    خسرو قره  -نگهداري  
 منـصوره   -آبـادي     مجتبي خـرم   -الديني   ناصر نجم 

 تـا كنـون در مبـارزه        49 طي سـالهاي     -زاده   حبيبي
عليه امپرياليسم و ارتجاع، در مبارزه عليـه رژيمهـاي          

يني و براي تحقق دموكراسي و سوسياليسم       شاه و خم  
  . به شهادت رسيدند

  

 در مسلخ عشق جز نكو را نكشند


