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   متحد شويد متحد شويد

  

   ....يادداشت سياسي

 شــهريور روزي 27
كه بـرج و باروهـاي      
تبليغــاتي خامنــه اي 

  فروريخت
  مهدي سامع

 شهريور امـسال از فرصـت روز        27مردم ايران در روز     
حكومتي قدس به نحو شگفت انگيري استفاده كردنـد         
و با طرح يك سلسله شعارها يك بـار ديگـر موقعيـت             

انيـان قـرار   خود و طرف مقابل را در مقابـل چـشم جه    
حكومـت  مردم با حضور گسترده خـود، تـوحش         . دادند

طي سه ماه گذشته را به سـخره گرفتنـد و در مقابـل              
جعليات توخـالي آن دسـته از مفـسران، كارشناسـان و      
شارحان مماشات كه سكوت نسبي چند هفته اي مردم      
را دليلي بر تثبيت موقعيت حكومت ارزيابي مي كردند،         

اتي واليـت خامنـه اي و عملـه و          برج و باروهاي تبليغ   
حركت سراسري مردم در روزي     . اكره او را فروپاشيدند   

كه حكومت با دروغ و تزوير آن را روز حمايت از مردم            
فلسطين اعالم مي كند، سنجيده ترين و ماندگار ترين         
سند عليه استبداد مذهبي در كوبنده ترين و بي پيرايـه           

  .ترين شكل است
  2بقيه در صفحه 

  
  عيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومتاطال

ــم آزادي  ــاكنان  36حك ــن از س  ت
اشرف مجدداَ توسط قاضـي مـورد       

اما دولـت عـراق   ت، تأييد قرار گرف 
مــانع جديــدي در مــسير آزادي   

  گروگانها ايجاد كرد
  20در صفحه 

  زنان در مسير رهايي 
  10در صفحه  -اناهيتا اردوان 

  

  تشديد بحران اقتصادي 
 حركتهاي اعتراضي برخي از مهمترين

  1388كارگران و مزدبگيران در شهريور 
  زينت ميرهاشمي

  5در صفحه 
  جنبش، تشكيالت و مطالبات

  جعفر پويه
  8در صفحه 

  

  جهان در آيينه مرور

خيزش در ايران، ماركسيسم 

  )3(عليه مرده ريگ جنگ سرد 
  ليال جديدي 

  6صفحه 
  

آيا بحران انقالبي فروكش 

  خواهد كرد؟
  نادر داروك

  16در صفحه 

  ...سرمقاله

  يك حركت الزم اما ناكافي
  

  منصور امان
با به ميدان آمدن صدها هزار نفر در شهرهاي مختلف 

، جنبش دموكراتيك مردم "روز قُدس"كشور در فُرصت 
ايران گام بلندي به سوي تثبيت موقعيت خويش در 
معادله سياسي موجود در كشور و شناسايي پر رنگ تر 

يك . ابه يك قطب حذف نشُدني آن برداشتخود به مث
جنبه اهميت نبرد اين روز نشان دادن بن بست راه حل 
حكومت در برابر جنبش يعني، سركوب وحشيانه و همه 

اين امر در همان حال كه ژرفش مطالبات و . جانبه است
نياز قطع نشُدني جامعه به آنها را آشكار ساخته است 

الي انقالبي توده ها و تغيير همزمان، روند تكاملي اعت
پيوسته ي موقعيت ذهني آنها از قُرباني فرودست به 

  . حريف برابر را هجي مي كُند
جنبش در همه شهرهايي كه مشت فُشرد و پاي كوبيد، 
خواستهاي يكساني را مطرح ساخت و دشمنان واحدي را 
نشانه گرفت كه از جمله آنها مي توان به برچيدن بساط 
ديكتاتوري، ساقط كردن دولت گُماشته ولي فقيه، 

 در "نظام"احمدي نژاد، مرزبندي با منابع توليد اقتدار 
 لُبنان، آزادي زندانيان سياسي و حمله زمين فلسطين و

  .  و گُماشته او اشاره كرد"رهبر"ي مستقيم به 
  سرنوشت مشترك خامنه اي و تقلُب انتخاباتي

خيزشي كه بر بستر اعتراض به نتايج خيمه شب بازي 
انتخاباتي آيت اهللا خامنه اي به حركت درآمد، با هر 

رح و به ميدان روزي كه به عمر آن افزوده مي شود، با ط
آوردن شفاف خواسته هاي آزادي طلبانه و تحول 
خواهانه بيشتر، هر تفسير ديگري پيرامون درونمايه و 
. سمتگيري دموكراتيك خود را باور ناپذير تر مي گرداند

از اين رو شگفت آور نيست كه با وجود انگاشتهاي 
مختلف پيرامون مرزهاي گُسترش جنبش، توان و آماج 

ه دامنه و ظرفيت تحوالت مربوط مي شود، اين آن كه ب
ويژگي با شدت و ضعف در طرحهايي كه عناصر دخيل 

 براي تبيين يا "نظام"در جنبش در بيرون و خارج از 
برخورد با آن ارايه مي دهند، به گونه يكساني بازتاب مي 

در اين رابطه مي توان به خواستهاي ُنه گانه آقاي . يابد
 كه برخي از محركهاي دموكراتيك موسوي اشاره كرد

 مطرح "حداقل"جنبش توده اي را در قالب يك پالتفُرم 
  . ساخته است

  2بقيه در صفحه 

  رويدادهاي هنري
  ليال جديدي

  14در صفحه 
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  ....يادداشت سياسي 

ــه  27 ــهريور روزي ك  ش

برج و باروهاي تبليغـاتي     

 خامنه اي فروريخت
  

  1بقيه از صفحه 
ــردم در آن روز   ــعارهاي م ــاگوني ش گون
بيان رنگين كمان جنـبش آزاديخـواهي       
مردم ايران است، در حالي كـه محمـود         
احمدي نژاد كـف بـر دهـان بـا مـشتي            
اراجيـف رذيالنــه و برچـسبهاي تقلبــي،   

اي بـرده كـردن مـردم ايـران را در           روي
سخنان زنگار گرفته اش بازتاب مي داد،       

 63دروغگـو، دروغگـو،     «مردم با شـعار     
، به بالهت بي حد و مرز       »درصدت كو؟ 

سـخنان احمـدي    . او اظهار تنفر كردنـد    
 شهريور نـشان داد  27نژاد در روز جمعه    

كه در اين دوره او مبتذل تـر، حقبرتـر و    
 رفتـار لجوجانـه،   .كوتوله تر شـده اسـت   

قبل از آن كـه    آمرانه و البته احمقانه او      
بيان قدرت و اعتبار باشـد، تـالش يـك       

وقتي . شارالتان آبروباخته براي بقا است    
زنان و مردان آزاده ايران زمين سـخنان        

 شهريور سـيدعلي خامنـه      20روز جمعه   
مردم مراقـب باشـند     « :اي كه گفته بود   

س بـراي   كه برخي، از اجتماعات روز قد     
را بـه هـيچ     » ايجاد تفرقه استفاده نكنند   

» مرگ بـر ديكتـاتور    «گرفتند و با فرياد     
به نبرد با واليت متكي بر سرنيزه ادامـه         
ــر واضــح اســت كــه ســخنان   دادنــد، پ
گماشته ولي فقيه كـه در سـايه نيـروي          
سركوبگر سپاه و بسيج بر كرسي رياست     
جمهــوري لــم داده اســت بــراي مــردم 

ــدا ــژاد . ردپــشيزي ارزش ن از احمــدي ن
حقير تر و بي ابروتر كيهان شريعتمداري       

 شـهريور   28است كه در شـماره شـنبه        
خـود در مــورد خيـزش روز جمعــه مــي   

آن چه عمال ديروز رخ داد ايـن        «:نويسد
بود كـه آشـوبگران نتوانـستند جمعيتـي         

 كـار    هزار نفـر را پـاي      3 الي   2بيش از   
بــه دليــل ازدحــام جمعيــت ...... بياورنــد

ن در خيابانهاي منتهي بـه دانـشگاه      مؤم
 بـرخالف نمازجمعـه     -تهران آشوبگران 

 بـه   -يك ماه پيش هاشمي رفـسنجاني     
هيچ وجه موفـق بـه حـضور در اطـراف        
دانشگاه نشدند و بـه تجمـع در فواصـل     
ــر و    ــت تي ــدانهاي هف ــصوصا مي دور خ

پـس از پايـان     .... فاطمي بسنده كردنـد   
نمازجمعه تهـران آشـوبگران بـه مـدت         

و ساعت توانستند ميدان هفت تير يكي د 
و حوالي ميدان فاطمي خصوصا خيابـان       

  ».استاد مطهري را ناآرام نمايند
واقعيت ايـن اسـت كـه در مـورد ابعـاد            
شركت مردم سراسر ايران در تظـاهرات       
روز جمعــــه حــــسين شــــريعتمداري 

او حماقت مي كند    . عوامفريبي نمي كند  
و خــود را فريــب مــي دهــد تــا صــداي 

وقتـي  .  قلعه ارتجاع را نشنود    فروريختن
ــتبداد دوران   ــرين اس ــب ت ــي مهي مردم
معاصر بـا همـه سـاز و بـرگ آن را بـه              

چالش مي كشند، وقتي بحران انقالبـي       
تار و پود جامعه به شمول هرم قـدرت و       
ثروت را زير و رو مي كنـد، وقتـي قيـام       
مـردم بــه دگرگــون ســازترين ابتكارهــا  
دست مـي زنـد، وقتـي مـارش زنـان و            

دان ايران زمين در خيابانهاي تهـران       مر
ــداز آزادي را   ــشم ان ــهرها چ ــاير ش و س
ترسيم مي كند، ارتجاع لگام گسيخته و       
كوته بين مجبور بـه هـذيان بـافي مـي       

اين واقعيتي اسـت كـه خامنـه اي       . شود
نيز در نماز روز عيد فطر، عليـرغم يـك          
عقب نـشيني جزيـي در مـورد فرزنـدان      

 وقتـي   علي اكبـر هاشـمي رفـسنجاني،      
براي خود فريبي و البتـه ناشـيانه سـعي          
كرد تا حضور مـردم بـه خـشم آمـده از            
واليتش را مصادره كنـد، از خـود بـروز          

  . داد
 شـــهريور و 27قيـــام مردمـــي در روز 

رويدادهاي سه ماهـه گذشـته يـك بـار      
ديگر نشان مـي دهدكـه رژيـم واليـت          
ــاعي و   ــي، اجتم ــاختار سياس ــه و س فقي

هاي ايـن عـصر و     ايدئولوژيك آن با نياز   
با نيازهاي رشد جامعه ايران در تعـارض        

ايــن كــه . آشــكار و مــستقيم قــرار دارد
خامنه اي براي حفظ قدرت به سركوبي       
عريان و بـه رفتـار مـستبدانه روي مـي           
آورد، براي عدم بروز ايـن تعـارض و يـا     
. مهار جنبش در حالت بروز تعارض است   

اما اين واقعيت بيـان كننـده تمـامي آن          
در سه ماه گذشته به وقـوع پيوسـته         چه  

قيامهـا و خيزشـهاي سـه ماهـه         . نيست
اخير نكته بس مهـم ديگـري را نـشان          
داده كه بسياري و به خصوص بعضي از        
به اصطالح كارشناسان مدياي طرفـدار      
مماشات، از سر كژانديشي و يا به علـت         
كوته فكري كه به عادت تبديل شده، و        

نه كـردن  يا به علت منافعي كه در واژگو  
ــي    ــود، نم ــي ش ــشان م ــات نصيب واقعي

واقعيت اين است كـه     . خواهند باور كنند  
واليت خامنه اي با همه قدرت مـالي و         
نظامي اش و با همـه رذالـت، تـوحش،          
شكنجه، تجاوز و سـركوبگري عريـانش     
. قادر نيست مثل گذشته حكومـت كنـد       

بديهي است كه اين عدم توانايي به طور   
 سـرنگوني و    جبري و يا خودبخودي بـه     

 نمـي   يا فروپاشي استبداد مذهبي منجر   
اما تـا وقتـي حاكميـت در چنـين          . شود

موقعيتي قرار دارد و تا هنگامي كه مردم   
 27حماسه هـايي چـون تظـاهرات روز         

شهريور را مي آفرينند، هيچ مانور آشكار       
و يا پنهان نمي تواند با برپا كردن گرد و      
ــبش   ــشان جنـ ــيماي درخـ ــار، سـ غبـ

هي مردم ايـران را تيـره و تـار          آزاديخوا
تمامي جريانها و اشخاصي كه در      . نمايد

مــسير جنــبش عليــه اســتبداد مــذهبي  
واليت فقيه هستند و از حـق حاكميـت         
مردم از طريق انتخابات آزاد، دمكراتيك      
و عادالنه دفاع مي كنند، جنبش رنگين       
كماني را تشكيل مي دهند كه توانـسته        

فقيـه ضـربه    به اتوريتيه و قهاريت ولـي       
اساسي وارد كند و تا وقتي اين جنبش با    
همه گوناگونيهاي آن به اشكال مختلف      
و در ابعاد گوناگون پيكار مـي كنـد، راه          

  . پيروزي هموارتر و نزديكتر مي شود

وليت ئوظيفه اخالقي و مس

سياسي در برابر مجاهدين 

 اعتصاب كُننده
  منصور امان

 هفته از اعتصاب غذاي 5با گُذشت بيش از 
 مجاهد گروگان گرفته شُده از سوي 38

دولت عراق و نيز اعتصاب غذاي هزاران تن 
از ساكنان شهر اشرف به نشانه همبستگي با 
ياران اسير خود، شُمار زيادي از آنها در آستانه 

به اين صورت، بر چهره . مرگ قرار گرفته اند
يم واليت فقيه و جنين مرگي كه زوج رژ

 مجلس اعال در برابر -دولت حزب الدعوه 
ديدگان نيروهاي اشغالگر عراق و افكار 
عمومي كشورهايشان در حال زاييدن هستند، 
بيش از گُذشته خُطوط يك فاجعه انساني 

  . تمام عيار تشخيص پذير شُده است
اعتصاب كُنندگان با تنها سالحي كه در 

د، در دفاع از حقوق اختيار دارند يعني جان خو
خويش به عنوان افراد حفاظت شُده بر اساس 
كُنوانسيونهاي بين المللي و شرافت شان به 
صفت مخالفان سازش ناپذير رژيم جمهوري 

اما پرسش . اسالمي، سينه سپر كرده اند
مرگ و زندگي را كساني در برابر آنها قرار 
داده اند كه نه حقوق انسانها و رفتارهاي 

ل گرفته بر پايه آن كه در پيمانهاي بين شك
المللي ثبت گرديده را به رسميت مي شناسند 
و نه براي مخالفان و دگرانديشان حق حيات 

  . اجتماعي و بيولوژيك قايلند
در اين ميان، مسووليت دولت آمريكا به 
عنوان نيروي اشغالگر و حاكم اصلي عراق در 

شهر تحميل شرايط ياد شُده به مجاهدان 
كاخ سفيد . اشرف، سنگين و انكار ناپذير است

اعمال حاكميت دولت "امروز در حالي با 
 از طريق قتل، سالخي و گروگان "عراق

گيري ساكنان شهر اشرف ابراز تفاهم مي 
كُند كه با امضاي يك سند الزام آور در سال 

، موقعيت آنها را به عنوان پناهندگان 2004
هارم ژنو به تحت حفاظت كُنوانسيون چ

  . رسميت شناخته است
اعمال "توجيه اياالت متحده در مورد 

، موضوع نوع و "حاكميت دولت عراق
درونمايه حاكميت مورد پذيرش آن را به 
. سطح يك رسوايي سياسي فراز مي دهد

مساله مزبور با توجه به اين واقعيت كه دولت 
عراق حتي براي راي محاكم قضايي خود كه 

ادي مجاهدين دستگير شُده را صادر دستور آز
كرده اند ارزشي قايل نيست، ابعاد فضاحت 

  . بار تري مي يابد
 روز جز براي اعتراض 38زنان و مرداني كه 

لب از لب نگشوده اند، براي پرنسيبهاي 
همگاني، براي حقوقي كه تضمين كُننده 
حيات مدني و كرامت انساني در هر ُكجاست، 

از اين . ار در تير كرده اندجان خود را آرش و
زاويه، پشتيباني از آنها در اين راه و تالش 
براي حذف شرافتمندانه گُزينه هاي تحميلي 
مرگ يا زندگي از سر زيست شان، وظيفه اي 

   . اخالقي و مسووليتي سياسي است
   شهريور16 
  
  

گروگان نگاه داشتن 
 مجاهد توسط 36

دولت عراق نقض 
حقوق بشر و قوانين 

 ين المللي استب
   

  زينت ميرهاشمي 
   

 مجاهــد 36اعتــصاب غــذاي  
 و اعتصاب    گروگان گرفته شده  

غذاي صدها تن در شهر اشـرف       
 شهر بزرگ در آمريكا، كانادا      6و  

  .و اروپا وارد هفتمين هفنه شد
 اوت بنا بـه حكـم يـك         24روز  

  قاضي دادگاه در شـهر خـالص      
 مجاهد اسـير بايـد آزاد مـي         36

ــدند ــر . ش ــن اس ــورش اي ا در ي
وحشيانه ماموران دولت عراق به     

ــرف در  ــپ اش ــه 6كم ــرداد ب  م
ــه شــدند ــت . گروگــان گرفت دول

عراق تا كنـون از اجـراي حكـم         
ــه   ــا ك ــاه و آزادي گروگانه دادگ
همگــــي از روز بازداشــــت در 
اعتصاب غذا هـستند، خـودداري    

  .مي كند
جان اعتصاب عـذا كننـدگان در       
زندان عراق و در شهر اشـرف و        

 نقــاط جهــان در خطــر در ســاير
ادامـه اسـارت    . جدي قـرار دارد   

مجاهـدان شــهر اشــرف خــوش  
خدمتي دولت مـالكي بـه رزيـم        
واليت فقيه، نقض حقوق بشر و      

  .محكوم است
 15  شــهريور 23روز دوشــنبه 

ــي    ــراق ط ــان ع ــده پارلم نماين
اطالعيه اي جلـوگيري از آزادي      
اين گروگانها را محكوم كـرده و       

  . ن شدندخواهان آزادي فوري آنا
ــي در   ــاه عراق ــاي آگ پارلمانتره
بيانيه خود ضمن محكوم كـردن      
يورش نيروهاي نوري مالكي به     
ــالم   ــرف، اع ــهر اش ــاكنان ش س

ــه  ــد ك ــازه داد  «:كردن ــد اج نباي
حيثيت قضايي عراق به فـشارها      
ــاي   ــي و دخالته ــافع سياس و من

  ».خارجي آلوده شود
ساكنان شهر اشرف همبـستگي     

ن جهاني و حمايت نهادهـاي بـي      
المللي حقوق بشري را بـا خـود         

نهادهـاي حقـوق بـشري      . دارند
وقوع يك فاجعـه انـساني را بـه         

اما . دولت عراق گوشزد كرده اند    
تاكنون دولت نوري مالكي براي     
خوش خدمتي به خامنـه اي بـه        
توصيه هاي اين نهادهـاي بـين       

  . المللي توجهي نكرده است
از خواستهاي اعتصاب كننـدگان     

ايت مي كنيم   در شهر اشرف حم   
و خواهان آزادي فوري گروكانها     

  . هستيم
   شهريور25
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   ....سرمقاله

  يك حركت الزم اما ناكافي

  
  1بقيه ازصفحه 

اين بيانيه نُقطه عزيمت خود را به 
رسميت نشناختن نتيجه معركه 

 جنتي قرار داده –انتخاباتي خامنه اي 
 "گروه حقيقت ياب"است و تشكيل 

 "رسيدگي به تخلُفات و تقلُبها"براي 
 "مجازات خاطيان"و فراتر از آن، 
با توجه به نقش . تاكيد مي ورزد

كليدي كه انتخابات مزبور در حفظ، 
گُسترش و تثبيت موقعيت انحصاري 

 نظامي در دستگاه –باند امنيتي 
قُدرت ايفا مي كُند، به روشني پيداست 
كه اين خواسته، ميدان عمل را به 
كانون درگيريها منتقل مي كُند و با 
نشانه گُذاري و هدف قرار دادن اصلي 

تحوالت در مرحله كُنوني، ترين مانع 
به تضاد باال و پايين بيان سياسي و 
مشخص داده و به ژرفش آن ياري 

  . مي رساند
آيت اهللا خامنه اي و باند او به گروگان 

آنها . اشتباه استراتژيك خود درآمده اند
با دولتي كه تشكيل داده اند و به ويژه 
با شخصي كه بر كُرسي رياست آن 

ت مي شوند يا سقوط نشانده اند، تثبي
راه ميانه اي كه بتواند . مي كُنند

همزمان با عقب نشيني آنان از مواضع 
خود، موقعيت فرادست شان را نيز 

از اين رو، . تضمين كُند، وجود ندارد
هر حركتي كه گُشودن حلقه كليدي 
در زنجيره استراتژي اين باند را در 

 مستقل از اينكه -برابر خود مي نهد 
 –را از آن انتظار مي كشد چه چيز 

فروپاشي قسطي يا شتابان نظام 
واليت فقيه را نيز در خود منظور كرده 

  . است
  

قانون انتخابات چگونه اصالح 

  مي شود؟ 
با اين حال، پيرامون آنچه كه پس از 

كُميته حقيقت "پشت سر گُذاشتن 
 مي بايست انجام شود، پالتفُرم "ياب

گُفتن آقاي موسوي حرف زيادي براي 
ندارد و ترجيح مي دهد با فرمول 

 "اصالح قانون انتخابات"بندي كلي 
برگُزاري عادالنه و منصفانه "و 

انتخابات و فراهم شُدن اطمينان 
اين در .  از كنار آن عبور كُند"مردم

حالي است كه بدون يك تصور 
مشخص از گُزينه اي كه بايد به جاي 

فاتي  انتخابات تشريرپروسه و ساز و كا
نشانده شود و بدون برخورداري از 
راهكار واقعي كه مسير تحُقق آن را 
هموار سازد، همه ي تالشهايي كه به 
منظور كنار زدن محصول كُنوني آن 
انجام مي شود، سترون خواهد بود و 
در زمين خُشك قواعد و آيينهاي 

  . موجود انتخاباتي تبخير خواهد شُد

 جهت در اين رابطه، نخُستين گام در
برگُزاري انتخاباتي كه قصد دارد از 

 "عادالنه و منصفانه"ويژگيهاي 
برخوردار باشد، با پشت سر گُذاشتن 
نظارت استصوابي شوراي نگهبان مي 

خواست . تواند به زمين گُذاشته شود
، بدون "اصالح قانون انتخابات"

برچيدن ساز و كاري كه آن را 
ناعادالنه و غيرمنصفانه مي كُند، 

دستكم از . بيشتر از يك تعارف نيست
هنگامي كه سوراخهاي الك آقاي 

 "خودي"جنتي و همكاران، براي 
 نيز گُشاد شُد، "اصالح طلب"هاي 

بايد بر همگان روشن شُده باشد كه 
اين چاقوي جراحي، دولبه دارد و 
همانطور كه مي تواند به حكومت را از 
تن دادن به رقابت انتخاباتي با 

هاي بيرون از چارچوب خود مجموعه 
معاف كُند، به همان شكل نيز قادر 
است براي قطع عضو در درون آن به 

  . كار گرفته شود
كُنترُل فرآيند انتخابات به ويژه پس از 
رويدادهاي سه ماه اخير و موقعيت 
لرزاني كه باند واليت در پي آن يافته 
است، از يك خوراك مكمل به شيره 

ه اي و شُركا فراز ي جان آقاي خامن
آنها نه گُنجايش . پيدا كرده است

سياسي و نه توان مادي رعايت 
تشريفات معمول را دارند و بسيار 
طبيعي است كه ريسك آن را هم به 

اين ُنكته را آقاي موسوي . جان نخرند
 نيز به زبان ويژه "اصالح طلبان"و 

حذف "خود و هنگامي كه از 
 تعطيلي " و "جمهوريت نظام

 انتقاد مي كُنند، "رگانهاي انتخابياُ
با اين وجود، آنها . ابراز داشته اند

همچنان مايلند از نزديك شُدن به 
اختيارات و وظايف اُرگاني كه در خلع 
يد آنان و جامعه از اعمال اراده 
آزادشان يك نقش كليدي بازي مي 

  . كُند، پرهيز كُنند
در اين راستا مهم نيست كه سياست 

جان سختي توهم به معادله مزبور در 
 يا احتياط " غيرخودي–خودي "

نتيجه در هر . كُشنده ريشه داشته باشد
صورت يكسان خواهد بود و آن تبديل 
يك مطالبه پايه اي به خُرده كاري و 
واگُذار كردن تصميم گيري نهايي در 
باره آن به خواست و مصلحت سنجي 
سد كُنندگانش كه بر حسب تصادف 

فعي در وانهادن يا كوتاه هيچ منا
  . كردن اهرُم حياتي قُدرت خود ندارند

  
شوراي نگهبان منبع تكثير و 

تقويت اعمال يكجانبه اراده 

  حكومت 
هر گاه كسي پيرامون اهميت كنار 
زدن شوراي نگهبان از سر راه 
انتخابات آزاد ترديد داشته باشد مي 
تواند به سادگي به ساختارهاي 

گرد و به موازات آن گوناگوني كه گردا
براي دو قبضه كردن تضمين نتيجه 
ي روندهاي انتخاباتي شكل گرفته 

در سايه سياستي . اند، نگاهي بياندازد
كه اين شورا به صورت قانوني آن را 
نمايندگي مي كُند و جايگاه پذيرُفته 
شُده اي كه در نتيجه آن در چارچوب 
تنظيمات حكومتي يافته است، امكان 

 شُدن دواير اجرايي بيشتر براي افزوده
مادي كردن آن در قالب وزارت كشور، 
اُستانداريها، فرمانداريها، هياتهاي 
نظارت و ستادهاي ويژه فراهم شُده 

بر اينها بايد اعمال نُفوذ پنهان . است
دستگاه هاي رسمي و نيمه رسمي كه 
از سپاه پاسداران آغاز و با حاكمان 

 يا "ي فقيهنماينده ول"محلي كه تيتر 
 را يدك مي كشند "امام جمعه"

  .  امتداد مي يابد را نيز افزود
اين درست است كه قُدرت گرفتن باند 

 امنيتي ولي فقيه، به شكل –نظامي 
مهندسي "گيري و تقويت ساختارهاي 

 ياري رسانده است اما بدون "انتخابات
بيرون از كاركرد و شوراي نگهبان و 

 كه "نظارت استصوابي"اختيار 
دستگاه قُدرت با ُكاله شرعي قانون 
بدان سپرده است، هيچيك از اين 
دواير قانوني و كانونهاي مداخله گر 
نيمه رسمي، بستر حقوقي و يا 
مشروعيت حكومتي براي فعاليت خود 

از اين زاويه، نظارت . نخواهد داشت
ن منبع تكثير استصوابي شوراي نگهبا

و تقويت ساختارهاي اعمال يكجانبه 
اراده حكومت در بزنگاه هايي است 

 از زير "نظام"كه ناهمگوني ساختاري 
  . به سطح مي آيد

اما اين هنوز همه ي اهميت موضوع 
آخرين انتخابات . را در برنمي گيرد

نمايشي جمهوري اسالمي نشان داد 
كه پروسه ژرفش سياست حذف فقط 

ده شُدن شاخ و برگ سازماني به افزو
آن محدود نمي شود بلكه، در سايه 
اختيار قانوني ديگر خود يعني، توشيح 
نهايي نتايج، به خوبي استعداد 
گُسترش دايره كاركرد خويش به چتر 
. حفاظتي سركوب مستقيم را نيز دارد

پديدار شُدن آيت اهللا جنتي در نقش 
يك آمر حرفه اي سركوب كه از 

 گوناگون فرمان بازداشت و تريبونهاي
اعتراف گيري صادر مي كُند، به هيچ 

او با كنار گُذاشتن . رو تصادفي نيست
ظاهر سازي معمول پيرامون بيطرفي 
شوراي نگهبان، جايگاه و ظرفيت 

 امنيتي آن را در مجموعه –سياسي 
 را به فعل "جمهوريت نظام"اي كه 

در مي آورد، به تماشا و داوري گُذاشته 
  . است

شوراي نگهبان همين كاركرد سازگار 
شُده با شرايط را در جلوگيري از به 
جريان اُفتادن روند هاي رسيدگي 
بيطرفانه به نتايج انتخابات و سد 
كردن مسير هر راه حلي كه خارج از 
اين مجموعه موضوع تقلُب و آمار 
سازي را به دست مي گيرد، مشاهده 

  .  پذير ساخته است
ين همه، چگونگي با توجه به ا

 نه مي تواند "اصالح قانون انتخابات"
معما باشد و نه در سطح يك فرمول 

اُرگان شوراي نگهبان . بندي ُكلي درجا بزند
در جايگاه قانوني آن به مثابه نهاد مداخله 
گر و نقش آفريني كه بين دو فاكتور 
انتخاب كُننده و انتخاب شونده قرار گرفته 

همين .  گُذاشته شوداست، مي بايست كنار
حكم در مورد اُرگان مزبور در جايگاه 

 امنيتي خود به عنوان اهرُم اعمال -سياسي 
اراده دستگاه قُدرت و ابزار پاسداري از آن 

  . نيز صادق است
شرط پايه اي براي عيني بودن و به هدف 
خوردن يك مطالبه از نظر كسب پشتيباني 

مخاطب اجتماعي و همينطور ناچار ساختن 
آن به عقب نشيني، بستن قانع كُننده دو 
. زاويه ايجابي و سلبي در تعريف آن است

خواست مطرح شُده بايد بتواند توضيح دهد 
كه به طور مشخص عليه چه چيز و تغيير 
كُدام واقعيت موجود طرح گرديده است، 
درپي نشاندن چه چيزي به جاي آن است و 

 خواهان سرآخر قادر باشد ميان وضعيتي كه
آن است با خواسته خود رابطه واقعي برقرار 

  . سازد
  

  برآمد
 به "اصالح قانون انتخابات"طرح خواسته 

طور مجرد گامي الزم اما در نظر به آرايش 
. موجود ميان جامعه و حكومت ناكافي است

جنبش اعتراضي كه براي نكوهيدن خيمه 
شب بازي انتخاباتي باند واليت به ميدان 

ر اين ميان به گونه يكپارچه آمد، د
 و بيان دقيق تر نظم سياسي "ديكتاتوري"

اي كه تقلُب انتخاباتي و سركوب براي 
تثبيت آن را در خود جاي داده است را آماج 

امروز كانون حمله . خود قرار داده است
نمودهاي جداگانه سياست نيست بلكه خود 

  .آن است
ناري آنگاه كه آيت اهللا منتظري خواهان برك

آيت اهللا خامنه اي مي شود و براي كشيدن 
خط تاكيد زير اين موضع، به انتقاد از خود 

 مي "واليت فقيه"به عنوان مبتكر طرح 
پردازد، تاثير اين صف آرايي و پيشروي 
. نيروي محرك دروني آن را بازتاب مي دهد

زماني كه آقاي سروش، يكي از نظريه 
زوال "از پردازان مشهور جمهوري اسالمي 

 "پايان استبداد ديني" و "مشروعيت واليت
خبر مي دهد، ميداني كه دو نيروي 
متخاصم در آن نبرد خويش را به جلو مي 

  . برند را نشانه گُذاري كرده است
گُذار جنبش اعتراضي از خواستهاي 
نخُستين خود در سطح به مطالباتي كه 
براي دستيابي به آنها مي بايست به عمق 

ارهاي موجود نقب بزند، بيش از همه ساخت
اين واقعيت را جلوه گر ساخته است كه 
جامعه به راه حلها و گُزينه هايي كه 
حكومت به اجبار يا از سر نيرنگ و مصلحت 

جامعه . به آنها تن مي دهد، بي اعتماد است
 زيرا "آماده قيام است"هشدار مي دهد كه 

 "ظامن"باور ندارد كه قوانين و ساختارهاي 
مي توانند يا گُنجايش تغيير به سود نيازها و 

  . مطالبات آن را دارند
در دستور كار جامعه ي امروز ايران، 
تضادهاي اساسي با خُطوط درشت ثبت 
شده و جنبشي كه از دل آن سيل آسا به 
بيرون خروشيده است، هيچ مشغله مهم 

  .  تري از حل آنها ندارد
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احمدي نژاد در حالي كه براي اقتصاد   

جهان مرتـب در حـال نـسخه پيچـي          
ــران    ــصادي و بح ــه اقت ــت، فاجع اس
ــدي   ــدهاي تولي ــستگي در واح ورشك

وي براي  . ايران را غير واقعي مي داند     
اين كه بـار دوم بـه گماشـتگي ولـي           
فقيه، تا آن جا كه توانست قدرت سپاه        
ــصاد كــشور را افــزايش داد و    در اقت

پاه پاسداران به يـك نيـروي       اكنون س 
قدرتمند اقتصادي تبديل شـده و ايـن        
در حالي است كه هيچ پـولي هـم بـه           

    .سفره مردم نيامد
احمدي نژاد با همان ادبيات لمپني كه       

» خـس و خاشـاك  «جنش مردمـي را    
ناميد، بحران اقتصادي را غيـر واقعـي        
اعـــالم و رقـــم بـــاالي بيكـــاري را 

طرحهـــاي . نمـــي دانـــد» عــددي «
بازده و هدفمند كـردن يارانـه هـا،         زود

ــذف سوبــسيدها و   ــه ايــن  ... ح هم
سياســتهاي نــرخ بيكــاري را افــزايش 

نقــدينگي بــه شــكل بــي . داده اســت
شـوراي  . سابقه اي رشد داشـته اسـت      

، تـصميم  87عالي كار، در پايان سـال     
ــارگران و   ــوق ك ــزايش حق ــت اف گرف
مزدبگيران را بـه بهانـه پـايين آوردن         

وبـت تعيـين كنـد و    نرخ تـورم در دو ن   
.  موكول كـرد   88نوبت دوم را به سال      

در حالي كه هيچكدام از وعـده هـاي         
داده شده نه تنها عملي نشد بلكه تورم 
بنا به آمار رسانه هاي حكومتي باالي       

  .  درصد همچنان مانده است26
 شهريور در مـورد     14احمدي نژاد روز    

 87 هزار تن در سـال  200بيكار شدن  
 هـزار نفـر بيكـار      200اين كه   «: گفت

شوند عدد بزرگي نيست و از تحوالت       
وي بيكاري را   » .طبيعي بازار كار است   

همـواره عـده اي    «: چنين توجيه كـرد   
بيكار مي شوند و عده اي هم سر كـار   

  » .مي روند
ــال    ــصادي، س ــان اقت  را 88كارشناس

سالي با تشديد ركـود، كـاهش درآمـد        
نفت و كاهش سـرمايه گـذاري پـيش      

 بانــك مركــزي در  .ده انــدبينــي كــر
گزارش خود، رشد حجم نقـدينگي در       
سال گذشته را نسبت به سال پيش از        

ايـن  .  درصد اعالم كرده اسـت     16آن  
ــيش از  گــزارش حجــم نقــدينگي را ب

 190حـدود  ( هزار ميليارد تومـان   190
  . ارزيابي كرده است) ميليارد دالر

 ساله احمـدي نـژاد، فقـر و         4در دروه   
فزايش بي سابقه پيـدا    شكاف طبقاتي ا  

ــت  ــرده اس ــرمايه  . ك ــه س  31روزنام
ــار در   شــهريور، گزارشــي از مركــز آم
. رابطه با تقسيم ثروت درج كرده است      

سـه دهـك    «بر اساس اين گـزارش،      
 درصد هزينه ها را در   58باالي جامعه   

اختيار دارند كه با فـرض ثابـت بـودن       

ميزان درآمدها و هزينه ها مـي تـوان         
ـ       درصـد   58يش از   نتيجه گرفت كـه ب

درآمدها در اختيار سـه دهـك بـاالي         
  » .جامعه قرار دارد

احمدي نژاد با كانديـدا كـردن دو زن         
براي پست وزارت براي اولين بار طي       

 ساله جمهوري اسـالمي،     30حكومت  
فريبكارانه نقش مدافع مشاركت زنـان      

از . در قـــدرت را بـــه خـــود گرفـــت
فرمانبري و عملكرد زنان معرفي شده       

ظـام مردسـاالر بگـذريم، قـشري        به ن 
بودن احمـدي نـژاد كـه بـر همكـان           
روشن است، هدف وي را كـه مقابلـه         
با مشاركت فعال زنـان در خيزشـهاي        
خياباني و جنبشهاي مخالف حكومـت      

  . است، روشن مي كند
بنا به داده هاي آماري وضـعيت زنـان     

 ساله احمـدي    4در زمينه كار در دروه      
فشار .  استنژاد از همه وقت بدتر بوده    

در زمينه تحصيلي بر زنان از هميـشه        
  . بيشتر بوده است
 شهريور آمـاري در     22خبرگزاري ايلنا   

رابطه رشد بيكاري در دوران احمـدي       
نژاد داده است كه در ايـن آمـار رشـد           
بيكاري زنان نسبت به قبل قابل توجه       

  . است
ايلنا مـي نويـسد بـر اسـاس گـزارش           

مـاعي  عملكرد وزارت كـار و امـور اجت      
 سال در   29 تا   15بيكاري جوانان بين    

ايـن  .  درصد رسـيد   4/20، به   87سال  
خبرگزاري با مقايسه آمار بيكاري زنان      

 نـسبت بـه جمعيـت فعـال      84با سال   
نـرخ مـشاركت    «: كشور، مـي نويـسد    

زنان در طول دولت نهم بـه بـاالترين         
نرخ بيكاري طي يك دهه اخير رسيده       

  .»است
حمدي نژاد  در ماهي كه گذشت، بين ا     

ــراي وارد   ــراردادي ب و هوگــو چــاوز ق
چاوز . كردن بنزين از ونزوئال بسته شد     

تاييد كرد كه قرار است كـشورش هـر    
 هزار بـشكه بنـزين بـه ايـران      20روز  

بر طبـق خبرهـاي منـشتر       . صادر كند 
شــده در رســانه هــاي حكــومتي، بــر 
اســاس ايــن قــرارداد، بنزينــي كــه از 

رصـد   د 50ونزوئال خريداري مي شود     
گرانتر از قيمت بنزين در بـازار خلـيج          

بر اسـاس گزارشـي     . فارس خواهد بود  
 شـهريور در   24كه در روزنامه سرمايه     

مورد اين قـرارداد چـاپ شـده اسـت،          
مبلغ پولي كه از بابـت فـروش بنـزين      
گران قيمت به جيب چاوز ريخته مـي        
شود بـراي يـك قـرارداد يـك سـاله،          

ي  ميليون دالر ارزيـابي مـ      400حدود  
  . شود

 ساله احمدي نژاد بر خالف      4در دوره   
شـــعارهاي عوامفريبانـــه اش، رشـــد 
ســرمايه گــذاري ســير نزولــي داشــته 

 شهريور در   18روزنامه حيات نو    . است

فـضاي نامـساعد كـسب و       «رابطه بـا    
در ايران نـسبت بـه كـشورهاي        » كار

مقايـسه شـاخص    «: ديگر مي نويـسد   
ــ هولت فــضاي كــسب و كــار در   س

 نشان مي دهد 1387 و 1383سالهاي 
 رسيد و بـه     142 به   108رتبه ايران از    

عبارتي محيط كسب و كـار در ايـران         
 رتبه در رتبه بندي جهاني سـقوط        34

  » .كرده است
حركتهاي رو به رشد كارگري با توجه       
به وخيم شدن وضعيت معاشي آنان از       
چالــشهاي پــيش روي دولــت پاســدار 

به گزارش ايلنا   .احمدي نژاد خواهد بود   
ــاني  14 ــاق بازرگ ــيس ات  شــهريور، رئ

 را سـال بحرانهـاي      88اصفهان، سال   
   . كارگري ناميده است

   

ــرين   ــي از مهمت برخ

حركتهــاي اعتراضــي 

كارگران و مزدبگيران   

  1388  در شهريور
   
   

سركوب، آزار، پرونـده سـازي،      
كنجه و محاكمـه    دستگيري، ش 

فعاالن كارگري در ايران را بـه       
  .شدت محكوم مي كنيم

   
 شـهريور   2به گـزارش روز دوشـنبه       *

ايلنا كارگران نساجي كاشان كه اكثـر       
 سال سابقه كار    18آنها داراي بيش از     

ــستند، ــوق   22ه ــه حق ــت ك ــاه اس  م
  . اند نگرفته

 كارخانجات ريسندگي و   2واحد شماره   
ش راونـد،   بافندگي، شركت صنايع فـر    

كارخانه مخمـل و ابريـشم كاشـان از         
جملــه واحــدهاي صــنعتي و توليــدي 
شهرستان كاشان هستند كه بحران در   

  . آنها ادامه دارد
اصغر بروشان، دبير اجرايـي خانـه         علي

ــارگر اصــــــفهان  دولتــــــي كــــ
 درصـد   80قرارداد بـيش از     «:گويد  مي

كــارگران ايــن اســتان موقــت اســت، 
ارداد بـه   بنابراين زماني كه مهلـت قـر      

رسد ديگر قراردادي بـا آنهـا         پايان مي 
  ».شود منعقد نمي

   
كارگران شركت واگـن پـارس اراك       *

 كارگر كار مي كننـد      1700كه در آن    
 ماهـه   4براي شـشمين بـار در طـول         

اخيــر در اعتــراض بــه عــدم پرداخــت 
حقوق و دستمزد ماهيانـه در محوطـه        

  .داخل شركت تجمع كردند
 شـهريور   3به گزارش روز سـه شـنبه        

ايلنا، كارفرما مطالبات كـارگران را بـه        
صورت درصدي و فقط بـراي سـاكت        

ــوقتي پرداخــت مــي  ــد و  كــردن م كن
مسئوالن اسـتان نيـز كـه در جريـان          
موضوع هستند، نه تنهـا تـا بـه حـال           

ــشكل     ــل م ــراي ح ــدمي ب ــوچكترين ق ك
. اند  اند بلكه اوضاع را بدتر هم كرده        برنداشته

 مـي نويـسد، در      ايلنا در ادامه گزارش خـود     
بازديدي كه هفته گذشته وزير راه و ترابري        
از واگن پارس داشت، در مقابـل فريادهـاي         
اعتراض كارگران ابراز داشت كه براي حـل        

ام و بحـث مـا توسـعه          مشكل شـما نيامـده    
در اين بازديد اسـتاندار و      . خطوط ريلي است  

جمعي از مديران استان نيز وي را همراهـي         
  .كردند مي

سـازي    است كـه شـزكتهاي ماشـين      گفتني  
 نيــز بــا    اراك، آذراب و ايرالكــو در اراك

  .بحران جدي روبرو هستند
 شهريور جمعي از كـارگران ايـران        8در روز   

خودرو بـا صـدور اطالعيـه اي از اعتـصاب           
كارگران شركت واگن پارس اعالم حمايـت       

به گزارش سايت خودروكـار در ايـن        . كردند
  :اطالعيه اعالم شده كه

  اشتن حق زندگي حق مسلم شماستد«
عدم پرداخت چنـد مـاه حقـوق شـما يـك            

  دزدي آشكار است
چپاوال گران حقـوق كـارگران بايـد از كـار           

  بركنارشده و محاكمه گردند
براي رسـيدن بـه حقـوق خـود اعتـصاب و            

  اعتراض تنها راه رهائي شما ست
ما به رزم شما درود مـي فرسـتيم و اعـالم            

واستهاي بر حـق    همبستگي خودمان را با خ    
  شما اعالم مي داريم

و براي رسيدن به خواسته هايتـان در كنـار          
  تان ايستاده ايم

ما از همه كارگران و سازمانهاي حقوق بشر        
و ســازمانهاي كــارگري مــي خــواهيم كــه  
كارگران واگن پارس را تنها نگذارند و دوش 
به دوش آنهـا مـسئوالن حكـومتي را وادار          

ارگران جـواب   كنند كه به خواسـت ايـن كـ        
  .بدهند

  زنده باد همبستگي كارگري
زنده بـاد مبـارزه بـر حـق كـارگران واكـن             

  »پارس
   
 شهريور به دنبال تهديد     11روز چهارشنبه   *

كارفرماي موقت كارخانه صـنايع مخـابراتي       
ــران  ــي ) ITI(راه دور اي ــورد   مبن ــر برخ ب

انضباطي با كارگراني كه نسبت به پرداخـت        
بودنـد، تمـامي    نشدن حقوق خود معتـرض      

كــارگران ايــن كارخانــه در محــل كارخانــه 
  .تجمع كردند

 در  ITIبه گزارش ايلنا، يكـي از كـارگران         
تماس تلفني گفت به اين خبرگزاري گفتـه،        
از ابتداي هفته جاري كارگران در اعتـراض        
به وضع موجود چندين بار متحـصن شـدند         

اگر به  «:اما امروز صبح كارفرما به آنها گفت      
خود ادامـه دهيـد همـه شـما را از           اعتراض  

  ».طريق كميته انضباطي اخراج خواهم كرد
كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران يكي       
از واحدهاي صنعتي استان فارس كه پس از      
واگذاري به بخش خصوصي دچـار مـشكل        

  .شده است
   
 شهريور ايلنا طـي گزارشـي       14روز شنبه   *

ايران اعالم كرد كه، يك ماه و نيم گذشته،         
  شاهد تجمعهاي فراوان صنفي بوده كه در 

  5بقيه در صفحه 

 تشديد بحران اقتصادي
 زينت ميرهاشمي 
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اندك زماني از تغييـر رياسـت قـوه         
قضاييه و دادستان تهـران نگذشـته     
است كـه جانـشينان جديـد نـشان         
دادند كه هـيچ چيـز در ايـن نهـاد           

صادق الريجاني،  . تغيير نكرده است  
ريــيس جديــد قــوه قــضاييه در    
نخــستين جلــسه مــسووالن عــالي 

ــته  ــضايي روز گذش ــنبه(ق ) چهارش
متاسفانه در جريان حـوادث     ": گفت

عد از انتخابـات بـا ادعـاي واهـي          ب
اي تـالش     تقلب در انتخابات، عـده    

ــد ــانون بگريزن   ".كردنــد از مــدار ق
صادق الريجاني با واهـي دانـستن       
تقلب در انتخابـات موضـع خـود را         
مشخص مي كند امـا مقـصود او از      
ــسي   ــه ك ــانون چ ــان از ق گريختگ
است؟ آنان كه تن به بازشماري آرا       

يداست كـه   ندادند يا مردم؟ ناگفته پ    
او مردم معترض را قانون گريز مي       
خواند و براي سركوب آنان به شيوه     

او در ادامـه    . گذشته مايه مي گيـرد    
گريزي و  متاسفانه قانون ": مي گويد 

شكني قبح خـود را از دسـت          قانون
داده است و ديديم كـه در حـوادث         

گريزي چگونه  بعد از انتخابات قانون
منشا ايـن حـوادث و موجـب بـروز          

هاي بـسيار بـراي       تخلفات و هزينه  
  ".نظـــــام اســـــالمي شـــــد  

متصدي قوه قـضاييه كـه گمـارده        
رهبر و ولي فقيه نظام است، ضرب       
و شتم مردمـي كـه تظـاهرات آرام         
برگزار كـرده بودنـد، قتـل و آزار و          
اذيـــت جنـــسي دستگيرشـــدگان، 
تخريب اموال مردم، دسـتگيريهاي     
فله اي و بدون و حـساب، ريخـتن         

 و تخريب اموال آنهـا      در خانه مردم  
و دســتگيري ســاكنان را قـــانون   
شكني نمي داند امـا اعتـراض آرام        
مردم براي احقاق حق خود را منشا       
هزينه هاي بسيار براي نظام واليت 

  .فقيه قلمداد مي كند
اينگونه و از ترس مردمي كه دست       
از مقاومت در برابر گماشتگان ولـي      
ــراس از    ــد و ه ــي دارن ــه برنم فقي

كپارچـه آنـان، دادسـتان      اعتراض ي 
عبـاس  "برگمارده الريجاني يعني،    

 همـان راه    "جعفري دولـت آبـادي    
مرتــضوي جــالد را پيــشه كــرده و 
فرمان حمله بـه دفـاتر مخالفـان را      

بنـابر اخبـار منتـشر      . صادر مي كند  
شده، نيروهاي تحت فرمان صـادق      
الريجاني بـه امـر جعفـري دولـت         

آبادي به دفتر حزب اعتمـاد ملـي        
مـي كننــد، امـوال دفتــر را   حملـه  

ــرا پلمــب مــي  مــصادره و درب آن
ــد ــشترك   . نماين ــه م ــر كميت دفت
 كروبـي بـراي پيگيـري       -موسوي

امور آسيب ديدگان و دفتر انجمن       
دفاع از حقوق زندانيان و همچنين      
دفتر بنياد حفظ و نشر آثار بهشتي       
را در يك چشم بهم زدنـي زيـر و          
رو مي كنند، برخـي را دسـتگير و         

ــدادي  ــي  تع ــتم م ــرب و ش را ض
ــف و   ــا را توقي ــوال آنه ــد، ام نماين
ــد   ــي كنن ــب م ــان را پلم . دفترش

عليرضــــا بهــــشتي، مــــشاور و 
ســـخنگوي موســـوي، مرتـــضي 
الويري و تعدادي ديگر از نزديكان      
موســوي و كروبــي دســتگير مــي 
شوند و اينگونه براي همـه مـردم        
خط و نشان مي كشند تـا آنهـا را          
. ادامـــه اعتراضـــات بـــاز دارنـــد

نين از شهرهاي مختلف خبر     همچ
مي رسـد كـه دسـتگيريهاي بـي         
حــساب و كتــاب همچنــان ادامــه 
دارد و بسياري بـدون هـيچ دليـل         
دستگير شده و خانواده هاي آنـان       
  .نيز خبري از عزيزان خـود ندارنـد       

مي شود اينگونه گفت كه تغيير در       
قوه قضاييه و تعويض چنـد مهـره        
بدنام با افراد جديـد موجـب هـيچ         

غييـري در رويـه ايـن قـوه         گونه ت 
تحت امر ولي فقيه نـشده و نمـي         

فــرق الريجـاني و جعفــري  . شـود 
ــاهرودي و     ــا ش ــادي ب ــت آب دول

و . مرتضوي تنها در نـام آنهاسـت      
گرنه در قوه قضاييه در بـر همـان         
ــد و   ــي چرخـ ــابق مـ ــنه سـ پاشـ
گماشتگان ولي فقيـه بـدون هـيچ      
اراده اي تنها فرامين او را اجرا مي        
  .كننـــــــــــــــــــــــــــد

ــتگيريه ــاالن  دس ــسترده فع اي گ
سياسي و اجتماعي، حمله و تهاجم      
ــاي   ــازمانها و نهاده ــاتر س ــه دف ب
مختلف با سـرو صـدا نمـي توانـد          
اندك خللي در اراده مردم براي به       
زير كـشيدن بيـرق رژيـم واليـت         

   .فقيه ايجاد كند
   شهريور19فراسوي خبر 

  

  

  

  

برخـــي از مهمتـــرين 

  رويدادهاي كارگري

  1388شهريور 
  4حه بقيه ازصف

  
كنندگان خواهان رسـيدگي بـه        آن، تجمع 

ايـن  . انـد   مشكالت معيـشتي خـود شـده      
 دليـل مـسائل      آميز بـه    تجمعات مسالمت 

ــضاي    ــه، ف ــات و در ادام ــس از انتخاب پ
گاه به طور جدي ديده       سياسي كشور هيچ  

اي از وضــعيت  نــشد، حــال آن كــه آينــه
 بود، سالي كه    88اقتصادي ايران در سال     

 خانه كارگر، سال مـرگ      به تعبير دبيركل  
واحدهاي كارگري است و به گفته رئيس       

هـاي    اتاق بازرگاني اصفهان، سال بحران    
  .كارگري

اين خبرگزاري در ادامه گزارش خـود بـه         
مواردي از اعتراضهاي كارگري به شـرح       

  .زير اشاره مي كند
 تيـر كـارگران اخراجـي       22 صبح روز    -1

 2شركت ندا به منظور دريافت مطالبـات        
ل قبل خـود مقابـل سـازمان تبليغـات         سا

اسالمي در ميدان فلسطين تهران تجمـع       
  .كردند

 تجمع كارگران شـهرداري خوزسـتان       -2
   تيرماه24روبروي استانداري در تاريخ 

 مـــرداد كـــارگران كارخانـــه 12 روز -3
نـــساجي ســـيمين اصـــفهان روبـــروي 

ــتانداري ــا  اس ــد ت ــع كردن  اصــفهان تجم
عدالتيهاي موجـود در      اعتراض خود به بي   

  .جامعه را به تصوير كشند
در حال حاضر كارخانه سـيمين اصـفهان        

 درصــد 40نيمـه تعطيــل اسـت و حــدود   
كارگران در اين كارخانه سر كار هستند و        

 درصد ديگر كارگران مدتي است كـه        60
  .اند بيكار شده

ماههـاي  گوينـد در      تجمع كننـدگان مـي    
گذشته تجمعاتي را در دفتر ايـن شـركت         

اند كه    آباد برگزار كرده    در اصفهان و نجف   
  .ثمر بوده است بي
 مرداد وزيـر راه و ترابـري در         24 روز   -4

حضور سرزده خود به شركت واگن پارس       
آميز كارگران  اراك وقتي با تجمع اعتراض

دهم كه كارهـا      قول مي : روبرو شد، گفت  
انجام شود تا شكوفايي    با سرعت بيشتري    

  . به صنعت ريلي بازگردد
كارخانه واگـن پـارس اراك كـه يكـي از      

هاي مادر تخصصي در توليد انواع        شركت
تجهيزات و وسـائل حمـل و نقـل ريلـي           

  .است
ــشنبه -5 ــارگران  5 روز پنج ــهريور ك  ش

شهر به منظور  كارخانه قند كامياب خميني
اعتراض به پرداخت نـشدن حقـوق خـود         

رمانداري شهرستان خميني شـهر     مقابل ف 
  . تجمع كردند

ــشنبه -6 ــارگران  5 روز پنج ــهريور ك  ش
شركت آجرثبات همراه با خانواده هايشان      

در اعتراض به حكم دادگاه درباره هيات مـديره         
  .آجر ثبات دست به تحصن زدند

 شــهريور كــارگران شــركت 8 روز يكــشنبه -7
  ماه 4چيني البرز در اعتراض به دريافت نكردن        

حقوق خود در مقابل استانداري قزوين دست به        
  . تجمع زدند

 روز يـك    5طـور ميـانگين هـر         بدين ترتيب به  
  .تجمع كارگري در كشور برگزار شده است

  :ايلنا در ادامه گزارش خود مي نويسد
اين موضوع به حدي ابعاد نگران كننـده يافتـه          
است كه سايتي وابـسته بـه يكـي از ژنرالهـاي            

طي چند مـاه    «:نويسد  رايان مي اقتصادي اصولگ 
گيري گسترده    گذشته تمامي اخبار دال بر شكل     

ادامـه رونـد كنـوني و       . آبيها دارد   اعتراضات يقه 
توجهي به ركود بنگاههـاي اقتـصادي مـوج           بي

اعتراضات آبي را به راه خواهد انداخت و ناگزير         
اين موج شباهتهايي هم بـا مـوج سـبز خواهـد           

  . داشت
ن تحركـات از طـرح هلنـدي       رسد اي   به نظر مي  

شـايد از نـسخه     . تر باشد   اي هم خطرناك   رسانه
شـايد  . بيلدربرگي براندازي نرم هـم جلـوتر رود       

ــروژه آژاكــس    3هــم برخــي بخواهنــد آن را پ
تحركات آبيهـا بـدون شـك متعـصبانه         . بنامند
بند سبز نيست كه جـاي خـود را           تنها مچ . است

ـ     . دهـد   هاي آبي مـي     به يقه  ن انگيـزه اصـلي اي
حركت خودجوش نگراني از گرسنگي خانواده و       
شير خشك فرزند نوزاد و اجاره مسكن آخر ماه         

  ».و ادامه تحصيل فرزند و درمان همسر است
   
ــارگران شــركت 30روز دوشــنبه *  شــهريور ك

در اعتـراض بـه عـدم       ) ايرالكو(آلومينيوم اراك   
پرداخت برخي مزاياي خود در حقوق پرداختـي        

مچنين عـدم توزيـع لبـاس     و ه  88شهريور ماه   
مخصوص كار خود در محوطه شـركت تجمـع         

  . كرده اند
بنا به گزارش اراك تايمز كـارگران ايرالكـو بـا           
تجمــع در قــسمت بــارگيري شــركت و توقــف 
فرآيند بـارگيري محـصوالت ايرالكـو خواسـتار         
پرداخت مزاياي خود از جملـه پـاداش افـزايش          

 كارگر   هزار تومان براي هر    250توليد به ميزان    
  . شده اند

در همين حال عيـسي رضـايي؛ رئـيس هئيـت           
مديره شركت مهر اقتصاد ايرانيان كه وابسته به        
بسيج اسـت چنـدي پـيش از مـشكالت مـالي            
شركت و احتمال اخراج صـدها كـارگر شـركت          

  . خبر داده بود
به گفته كارگران ايرالكو وي از بستگان محسن        

 و  88رضايي؛ نامزد انتخابات رياست جمهـوري       
  . فرمانده سابق سپاه است

اين دومين تجمع كارگري در شـهريور مـاه در          
  . اين كارخانه ي مهم به شمار مي رود

 شـهريور كـارگران     8پيش از اين روز يكـشنبه       
شركت آلومينيوم اراك در اعتراض بـه فـشارها         
براي تعطيلي ديگهـاي خـط قـديم شـركت از           
سوي برخي مقامات استان و بـه خطـر افتـادن           

 ايـن تجمـع بـا        .غلشان تجمع كـرده بودنـد     ش
حضور كارگران بخـشهاي مختلـف شـركت در         
پاركينگ سرويس اياب و ذهاب كاركنان شكل       
گرفته بود و اعضاي شوراي اسالمي ايرالكو بـا         
حضور در ميان كـارگران سـعي در آرام كـردن           

  . كارگران داشتند
   

  

حمله به نهادها و سازمانهاي مختلف و 

دستگيريهاي پر سروصدا براي ايجاد 

 وحشت است

  جعفر پويه
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امروزه موضوع برخورد چپ در جهان 
به خيزش مردمي در ايران به بحث 

 ييجا  شده است تا تبديلپر اهميتي
 اين خيزش موازات پرداختن بهكه به 

مورد، موقعيت و درك چپ در 
رويدادهاي سياسي عصر پس از پايان 

مورد بررسي و وارسي  جنگ سرد نيز
  . مي گيردقرار

  

 مانتلي"عقب نشيني محتاطانه 

 "رويوو

 محقق عاليرتبه ،"امانوئل والرستاين"
  و نويسنده كتاب"يل"در دانشگاه 

 در آمريكا :يآمريكاي قدرت افول"
 در مقاله اي "جهان پر هرج و مرج

چپ جهاني و انتخابات "تحت عنوان 
 به همين مبحث پرداخته "در ايران

البته مهم است كه اشاره شود . است
مانتلي "ي تنترنياين مقاله در نشريه ا

يادآوري .  به چاپ رسيده است"ريويو
ز اهميت است كه ي رو حاآناين امر از 

نويسندگان اين نشريه سرسختانه از 
 شجمهوري اسالمي عليه خيزرويكرد 

در نخستين . مردمي حمايت مي كنند
نبرد خلق شماره  (نوشته حاضربخش 

 اين نشريه كه زماني قلمزنان) 289
تحليل گران اعتبار زيادي در ميان 

 . معرفي شده اندچپ داشت،

والرستاين در مقاله خود تالش كرده 
اي چپ را بررسي هاست انواع ديدگاه

طور قابل انتظاري ه اگر چه او ب. كند
 "مانلي ريويو"از مواضع نويسندگان 

 را شخصا دور نشده اما جاي خشنودي
 "چپ" مي گذارد كه مدافعان باقي

يت  از موضع حما،جمهوري اسالمي
 رژيم عقب نشيني  ازبي چون و چرا

اين هم نخست به دليل . كرده اند
پافشاري و پايداري مردم ايران و 
سپس تالشهاي وسيع بخش بزرگي 

روشنگري سياسي و كارزار از چپ در 
   استايديولوژيك آن

يكي از " :نويسدوالرستاين مي 
 هايويژگيهاي قابل توجه اعتراض

 مردم ايران اين است كه شكاف
عميقي بين افرادي كه خود را بخشي 

وجود آورده ه از چپ جهان مي دانند ب
  واز يك سو كساني كه بي برو. است

برگرد از خامنه اي و احمدي نژاد 
حمايت مي كنند و در سوي ديگر 

 يكساني كه مخالفان بي چون و چرا
در اليه مياني هم تعدادي . آنها هستند

 جا گرفته موضع گيريهاي بينابيني
 ".اند

كه چگونه  او نخست با توضيح اين
 انتخابات در ايران پيش رفت و اين

كه تا همين امروز موسوي و 
طرفدارانش اصرار مي ورزند تقلب 
صورت گرفته اين سوال را پيش رو 

خاتمي، (اين عده ": مي گذارد
چه مي خواهند؟ ) موسوي، رفسنجاني 

همگي آنها ادعا مي كنند كه متعهد به 
 هستند و مي خواهند 1979انقالب 

در كوتاه . جمهوري فعلي را حفظ كنند
 ، نمي خواهند رايمژسخن، آنها تغيير ر

 نسبت به به عكس، مي گويند كه
 متعهد  به روح انقالبحاكمان كنوني

   ". هستندتر
چپ ": سپس او بار ديگر مي پرسد

 و "اين رويدادها را چگونه مي بيند؟
 به وضع فعلي در ايران" :مي افزايد

. هيچوجه منحصر به فرد نيست
تظاهرات عظيم توده اي در بسياري از 

 بنابراين چپ ، است روي دادهكشورها
. نمونه هاي زيادي براي مقايسه دارد

 و بعد 79براي شروع، انقالب سال 
، 1989 در چين در سال "تينانمن"

 در بسياري از 1968انقالبات در سال 
نگي كشورها يا انقالبات به اصطالح ر

در كشورهاي كمونيستي سابق و يا 
رويدادهاي متعددي كه در آمريكاي 
التين رخ داد، اعتصاب عمومي در 

 اگر بخواهيم ،1995فرانسه در سال 
مي توانيم به عقب تر و انقالب روسيه 

 .مراجعه كنيمو فرانسه هم 

 - هر چه كه هست– "چپ جهاني"
 اين در بارهيك ديدگاه متحد 

در واقع بايد .  استرويدادها نداشته
 گفت يكي از مشكالت اصلي چپ

 قرار گرفتن در ، جهانيمدرن
ناهمگوني جمعي است زيرا با 

 كه استخيزشهاي گوناگوني روبرو 
اين .  خود را دارندمشخصويژگيهاي 

 سه بهناهمگوني عام در چپ جهاني 
 توهم نسبت به ، نخست:دليل است

 50ويژه در ه  بهانتيجه اينگونه اعتراض
 ضعف سازماندهي ،دوم. سال اخير

عيني در جنبشهاي سياسي چپ سنتي 
صداي اصلي ( در بسياري از كشورها 

چپ جهاني بيشتر يا از روشنفكران 
مستقل و يا فعاليني كه در سازمانهاي 
بسيار كوچك قرار دارند، شنيده مي 

ضعف تحليلي چپ در سوم، ). شود
كشف نكاتي كه بايد در بررسي يك 

ص مورد توجه قرار شرايط مشخ
 ".بگيرد

امانوئل والر استاين از شرايط ايران 
 ه عنوانب": ورد و مي گويدآنمونه مي 

مثال در ايران احمدي نژاد و خامنه 
اي در مورد فعاليت هسته اي خود در 

اروپا  كمتر در برابر برابر آمريكا و
نها پشتيباني آچاوز هم از . ايستاده اند
ير است اما اين قابل تقد. كرده است

خيزش روش محدودي براي تحليل 
 كه خيلي انگونههم.  استمردم ايران

يم ژندرت امكان دارد كه چپها از ره ب
راهبان  ( كه مانكها)برمه(مار ميان

سختي سركوب كرد ه  را ب)بودايي
كه  دفاع كنند فقط به خاطر اين

يم در آنجا ژآمريكا خواهان تغيير ر
  ".است

ضيح داده شده، همانطور كه پيشتر تو
 چپ كوشندگانحمايت اكثر نيروها و 

مقاله از خيزشهاي مردمي و بيشمار 
 بهي كه يسخنرانيها و تالشهاها، 

 شده  نوشته و انجامنآحمايت از 
مانتلي "است، اكنون دست دوستان 

آنها  . را نيز در حنا گذاشته است"رويو
 يم وژاز يك سو فعاليت هسته اي ر

له را قابل اين مسايجاد بحران بر سر ا
ناچار  تقدير مي دانند و از سوي ديگر

 اما  مشروط كردن پشتيباني خود بابه
 .شده اند و اگر

 جهت توضيح  مورد بحث،در مقاله
برخي از ": ها آمده استه انواع ديدگا

 نگاه  خيزش ايرانزاويه طبقاتي به
مي گويند طرفداران  مي كنند و

 هموسوي از طبقه متوسط و يا مرف
هستند و طرفداران احمدي نژاد فقير 

 بنابراين بايد چپها از احمدي ،هستند
بعضي هم مي  .نژاد حمايت كنند

گويند كه اين اختالف بين دو گروه 
زاويه ملي  از عده اي نيز. مرفه است

 بررسي مي كنند و مي گويند آن را
اد توجهي به غير فارس ژاحمدي ن

  اين، برافزوده. زبانها نداشته است
، برخي از چپها ضد روحانيت هستند

 يادآوري مي كنند كه به طور دايمآنها 
اين حكومت چپها را كامال از دستگاه 

ي را يحتي آنها، خود خارج كرده است
كه از حكومت مذهبي حمايت كردند 
مانند حزب توده كه نتيجه انتخابات را 
 ،نپذيرفته و با وجود اختالف با موسوي

 ".تاس از او حمايت كرده
چپ بايد " :والرستاين ادامه مي دهد

  بزرگبداند كه هرگاه تظاهرات
 دو مورد ،مردمي بزرگ اتفاق مي افتد

اول آنكه براي : بايد در نظر داشترا 
 نيست كه براي اعتراض سادهمردم 

به خيابانها بروند و بخواهند كه دولت 
آنهم ، سياستهاي خود را تغيير دهد

از سالح وقتي دولت آماده است كه 
پس . زور در برابر آنها استفاده كند

 نمي ،يندآوقتي مردم به خيابانها مي 
 گفت كه اين كار راحتيشود به 

وقتي كه سازمان .  است"خارجيها"

را  سيا كودتا را در ايران ترتيب داد اين كار
  بلكهبا ريختن ايرانيها به خيابانها نكرد

 صورت مخفيانه و از طريق افسران ارتش
ما بايد به مردمي كه به خيابانها رفته . داد

به خطر انداخته اند، اند و زندگي خود را 
 .احترام بگذاريم

اما آنچه كه در اين اعتراضات جمعي وجود 
.  خواسته هاي متفاوت اين مردم است،دارد

عده  ،برخي فقط خواستهاي مشخصي دارند
 مي خواهد فقط مهره هاي حكومت را اي

 هم تغيير رژيم را مي جمعيتغيير دهند و 
 بزرگ مردمي همواره هاياعتراض. خواهند

مجموعه اي از خواستهاي گوناگون و اتحاد 
اما ما بايد به . ن بوده استآو اشتراك در 

. ن دقت كنيم كه نامعلوم استآنتيجه 
بنابراين چپ جهاني وقتي حمايت سياسي و 

 بسيار  بايديا اخالقي از اين جنبش مي كند
ا در دوره پر هرج و مرجي  م،دقت كند

 داشتن يك استراتژي .زندگي مي كنيم
منسجم از جانب چپ جهاني غير ممكن 

ن هم آسان آنيست اما دست يابي به 
نتيجه مبارزات در ايران به . نخواهد بود

خوبي روشن نيست اما چپ جهاني نبايد 
 با اين همه در گرفتن موضع  وساكت باشد

 ".بايد احتياط كند

 نيست ياران والرستاين در اما مشخص
يم ژبه سينه ر كه "مانتلي ريويو"

چاقوكشان و قاچاقچيان جمهوري اسالمي 
 صلح ي باحمايت از حماس، دشمن خاطره ب

و استقالل مردم فلسطين، حمايت برخي از 
كشورهاي آمريكاي التين كه حتي 

 با اين مواضع  نيزنيروهاي چپ اين كشورها
اند، مواضع تو مخالفت خود را نشان داده 

ي و ادعاي يخالي و شعارهاي ضد آمريكا
 مدال ضد ،ايران باطل حمايت از مردم فقير

 پيشنهاد ايشان مبني هامپرياليستي زده اند ب
 .كنند در موضع گيري عمل "احتياط"بر 
  

موضوعي براي انديشيدن طرفداران 

  سوسياليسم و آزادي به آن
 " به ديدگاهي ديگر در مقاله اي با عنوان

فيل " نوشته "؟كدام طرف قرار گرفته ايد
  . نظر مي افكنيم"گاسپر

 ويرايشگر مانيفست حزب ،فيل گاسپر
 در "هي ماركت" انتشارات  كهكمونيست

او .  آنرا منتشر كرد، مي باشد2005سال 
 ،"ISR" همچنين از سرمقاله نويسان

 .نشريه سوسياليت بين المللي است

چپها طرف او سوال مي كند چرا برخي از 
 تظاهرات  در سركوبرژيم ستمكار ايران

 دمكراسي خواهانه مردم ايران را گرفته اند؟

هاي ه سپس در پي شرحي از دادگاوي 
بسياري از "  ازگيري فرمايشي و اعتراف

كه با  وزراي دولت خاتمي به جرم اين
ه براندازي كرده يدولتهاي خارجي توط

لت چنين واكنشي از دو": ، مي گويد"بودند
مذهبي و محافظه كاري كه عزم به مقابله 

عتراضات شديد مردمي كه به خيابانها  ابا
ريخته اند كرده است، بعيد به نظر نمي آيد 
اما باعث تاسف اين است كه در چند ماه 
گذشته چنين بهتاني از جانب بخشي از چپ 

   ". مردم معترض زده شده استبهدر آمريكا 
  7بقيه در صفحه 

  جهان در آيينه مرور

 )3(خيزش در ايران، ماركسيسم عليه مرده ريگ جنگ سرد 
  

  يال جديديل
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  جهان در آيينه مرور 
  

  6بقيه از صفحه 
  

در واقع مناظره " :وي ادامه مي دهد
خشم آلودي بين چپها پيرامون اين 

يا نيروهاي آاينكه  خيزش در ايران و
ضد امپريالست بايد از آن حمايت كنند 

  .يا نه در گرفته است
حزبي " استاليني مانند - نو هايه گرو

 Party)"براي سوسياليسم و آزادي
for Socialism and  

Liberation (PSL) و سازماني 
ن منشعب شد آكه چند سال پيش از 

 جهان كارگران"به نام 
""workers world  همانطور

كه انتظار مي رفت تظاهر كنندگان را 
دست نشانده دولتهاي غربي توصيف 

 از دولت  آنهاكرده اند و گفتند كه
هديه "ي مانند يآمريكا و يا سازمانها

  . پول مي گيرند"ي براي دمكراسيمل
گروه نامبرده تحليلهاي خود را  هر دو

دشمن "بر اين اصل بنا مي كنند كه 
 از ." دوست من است،دشمن من

 از درازيهمين رو است كه آنها تاريخ 
بر   دولتهاي ستمكاري كه ازحمايت

حسب تصادف با آمريكا مخالفت مي 
 جنبشهاي  و به سركوبكردند

، شان برخاسته بودند كشوراجتماعي
 1956براي نمونه، در سال . دارند

 از "كارگران جهاني"همين حزب 
 توسط اتحاد جماهير مجارستاناشغال 

شوروي و سركوب يك جنبش عظيم 
كارگري كه براي آزاديهاي بيشتر 

اي شوراهفعاليت مي كرد و به تشكيل 
. حمايت كرد كارگري دست زده بود،

جنبش "همينطور، از سركوب 
 اتحاديه كارگري توده ،"همبستگي

اي و مستقل در لهستان در سال 
 مي توان همچنين.  حمايت كرد1980

 چين  حكومتاز حمايت اين حزب از
 اعتراضات ميدان سركوب خونيندر 
.  ياد كرد1989 در سال "تينانمن"

 ايران هم مي  مورددرجريان مزبور 
هم  يم هر قدرژگويد مخالفت با ر

ز هم مهره بازي شدن ستمگر باشد، با
در دست آمريكا و ديگر امپرياليستهاي 

 ".غربي است

اينگونه اظهار نظرها از جانب برخي از 
 . شده استايرادچهره هاي چپ نيز 

جيمز "براي نمونه به  آقاي گاسپار
 كه يك جامعه شناس "پتراس

 ،"ادوارد خارمن"ماركسيست است يا 
نويسنده چندين كتاب مشترك با 

ديويد "همچنين ، "مسكينوام چا"
، "يوشي فروهشي" و "پترسون

 )"مانتلي رويو انالين"سردبيران 
MRZine ) اشاره مي كند. 

بيشتر بحثهاي " :فيل گاسپر مي گويد
 .اين افراد بر سر انتخابات اخير است

آنها عموما معتقدند كه شواهد واقعي 
وجود ندارد كه نشان از تقلب در 

يلش را هم  باشد و دل داشتهانتخابات
يك همه پرسي پيش از انتخابات مي 
دانند كه توسط سازماني در واشنگتن 

 انجام "فرداي عاري از ترور"به نام 
   ".شده است

نام اين سازمان " :او مي گويد
 است و آمارش نمي تواند با مشخص

نظر خواهي واقعي از مردم جمع و 
 تازه اگر هم درست .جور شده باشد

 ها اين آمار تغيير  پس از مناظره،باشد
اما آقاي پترسون معتقد  . استكرده

است كه احمدي نژاد در مناظره برنده 
نگار  شده و استناد او به يك روزنامه

 است كه زبان فارسي نمي "تايم"
 ".داند

فيل گاسپر درمقاله خود به طور 
مشروح به داليلي مي پردازد كه 

 تقلب بزرگ درانتخابات  يكحاكي از
مي گويد كه احمدي نژاد  و مي باشد

 .مده استآاز كاله شعبده بازي بيرون 
حال هر چه ": درستي مي افزايده او ب

كه نتيجه اين انتخابات بوده زياد 
فرقي ندارد، اينكه اينها بگويند 
تظاهرات از خارج و توسط امپريالستها 
برنامه ريزي شده و اينكه مي گويند 
حمايت از مردم در خيابانها باعث 

يق چپها از دست كشيدن از تشو
 مي يسم طبيعي آنها عليه امپريالمبارزه

 . له استاشود، مس
ن هم فراتر رفته و مي گويند يآنها از ا

اين تظاهرات رابطه اي با كمپين بي 
ثبات كردن منطقه توسط آمريكا و 

هرمن و پترسون . متحدين اش دارد
به هاي اپوزيسيون  مي گويند گروه

ان را به حمله ور  دولت ايريعمدطور 
شدن به تظاهر كنندگان تحريك 
كرده اند و اين بخشي ار همان نقشه 

يا اينكه كمپين موسوي . كلي است
نتيجه گرفته كه به اهداف خود نه از 
راه صندوقهاي راي و نه جدل و 

 با ،تالش از راه قوه مجريه بلكه
كشيدن توده مردم به خيابانها وادار 
كردن حكومت به واكنش 

 ".سدربكوبگرانه، سر
اين اتهامات ": آقاي گاسپر مي گويد

نسبت به ميليونها نفر كه در تظاهرات 
 كه كشته يشركت كردند و دهها نفر

 كه دستگير يشدند و هزاران نفر
شدند و بي رحمانه مورد شكنجه قرار 
 .گرفته اند، عميقا توهين آميز است

اين بي معني است كه چپها نتوانند 
اليسم باشند و هم از هم عليه امپري

در واقع . دمكراسي در ايران دفاع كنند
ن حقوق  كه فعاالبدان معناستاين 

زنان، اتحاديه هاي مختلف و غيره 
بايد بروند پشت سر احمدي نژاد چون 

  ".د آمريكا قرار دار سياهاو در ليست
آقاي گاسپر در مقاله خود نتيجه گيري 

كساني كه فكر مي كنند " :مي كند
رات در ايران از سوي امپرياليسم تظاه

آمريكا تقويت مي شود به يك چيز 
 بحران ن است كهتوجه ندارند و آن اي

اقتصادي باعث شده شكاف بزرگي 
بين طبقه حاكمه هم در امور داخلي و 

اين شكاف . هم خارجي ايجاد شود
وجود آورده كه جنبش ه شرايطي ب

در . ن سر بيرون بياوردآتوانسته از 
كه موسوي و رفسنجاني  حين اين

د اين تظاهرات را در راه نسعي مي كن
منافع خود صرف كنند، همين 
تظاهركنندگان آنان را مجبور كرده اند 

اگر چه . تا موضع راديكال تري بگيرند
در مراحل اوليه خواستها ماليم بود اما 

سرعت ه  خواسته ها را ب،نآ يسمدينام
 كنونكه ا طوريه  ب،راديكال تر كرد

فورميستها هم تبديل به چپ انقالبي ر
   ".مي شوند

نه اين كه بخواهيم " :او مي گويد
يم همين حاال يخياالتي شويم و بگو

انقالب مي شود و رژيم سرنگون مي 
مهم اين است كه شرايط باعث . شود

، بگيردشكل  شده ي چپ انقالبي
آنهم پس از اينكه خميني چپ را در 

غير ممكن . ار و مار كرد ت80سالهاي 
ينده را بتوان پيش بيني كرد آاست كه 

اما يك چپ انقالبي كه هم ضد 
 است و هم ضد رژيم تامپرياليس

 موضوعي است كه همه ،فعلي
طرفداران سوسياليسم و آزادي بايد 

 .بدان توجه كنند
  

نوستالژي جنگ سرد و عدم 

ي در بيرون آمدن از غالف يتوانا

  دوگانه تفكر
حقوق بشر و دمكراسي براي " نشريه
 در سر مقاله خود كه به "ايران

زبانهاي انگليسي و فارسي منتشر شده 
چپ بين "  مقاله اي با عنواندر ،است

يم ژالمللي بايد از حمايت خود از ر
 مي "جمهوري اسالمي دست بر دارد

 :نويسد
 وري در مورد اينئتا كنون چندين ت"

 كه چگونه بخشي از چپ از جريانات
ارتجاعي مذهبي حمايت كرده و اين 
كه چرا چشمان خود را بر روي 
نابودي چپ و دموكراتهاي انقالبي در 

  .ايران فرو بسته، مطرح شده است
يكي از اين مباحث چنين مطرح مي 
كند كه پس از فروپاشي بلوك شرق، 
چپ سنتي هنوز با عينك سياه و سپيد 
و قطبي به جهان مي نگرد، جهاني كه 

 توسط آمريكاي جهانخوار "بدها"
 كساني "خوبها"رهبري شده و 

هستند كه با آنها مي جنگند، مانند 
 .ايران

ين براي برخي جالب و براي برخي ا
ديگر بي اندازه نا اميدكننده است كه 
چه تعداد از چپ بين المللي در اين 
زمان حساس و تاريخي مبارزات پس 
از انتخابات، در جناح مخالف جبهه 

ايران به ظاهر چپ ميانه و ] اتتظاهر[
در نوستالژي ... مستبد قرار گرفته اند 

ي در بيرون يجنگ سرد و عدم توانا
آمدن از غالف دوگانه تفكرشان، دنيا 

ولوژيكي تقسيم شده يبين دو قطب ايد
چپ ديرينه پندار با محافظه (است 

كاران نوين راست فقط در مورد اينكه 

 "بد"  و كدام ديگري"خوب"كدام قطب 
 قيهاست، اختالف نظر دارند و ب

و نيز )...  مو نمي زندهمديگرتحليلهايشان با 
ديگراني وجود دارند كه واقعا بر اين باورند 

 ميليون نفره بر اساس 3كه جمعيت بيش از 
برنامه ريزيهاي مخرب و طراحي شده در 

  واشينگتن و تل آويو به خيابانها آمدند
  بهايران بخشي از چپ 1357ر انقالب د

 وضعيت دشوار در حاسبه دچار شد،اشتباه م
: ال بودومقابل چپ ايران جواب به اين س

آيا بايد از خميني و رژيم سركوبگر مذهبي "
وي به خاطر اينكه در حرف ضد 

 كه امپرياليست است حمايت كرد؟ يا اين
 سازماندهي جامعه و قدم  در جهتبايد

ز  آزاديهاي دموكراتيك ابه سويبرداشتن 
قبيل آزادي گفتار و اجتماعات، آزادي 

حقي كه كماكان از كارگران در (اعتصاب 
 تالش و حق تشكل )ايران سلب شده است

و سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري و كرد 
 "؟نمودتعاونيهاي خودكفا را ترويج 

از اين دستاوردها بايد براي كندن سنگرها و 
عه شد تا چپ و جام ايجاد موانع استفاده مي

 پشت آنها با رژيم اسالمي و  گشتقادر مي
جوخه هاي مرگ و بسيج فاشيست آن قدم 

انتخاب اول توسط بخشي از . به قدم بجنگد
چپ، شكاف عظيمي در جنبش چپ به 

در انتها، هر دو بخش چپ . وجود آورد
بازداشت، شكنجه، اعدام و در نهايت تبعيد 

به چپ قوي و داراي پايگاه توده . گرديدند
 . آمدضربه اي هولناك وارد ،اي

اين موضوع بايد درك شود كه موضع ضد 
امپرياليستي رژيم ايران از زاويه و ديد 

خاستگاه  ،مترقيانه و امروزي نبوده بلكه
موضع .  داردارتجاعي و ماقبل سرمايه داري

 درصد 50 فرو كاستن(رژيم در مورد زنان 
، سركوب )از جامعه به شهروندان درجه دو

مدني، بازداشتهاي خودسرانه روزنامه جامعه 
نگاران، تعطيل كردن روزنامه ها، سركوب، 

ن كارگري و تحت بازداشت كارگران و فعاال
ستم قراردادن اقليتهاي ملي از قبيل كرد، 
عرب، تركمن، بلوچ و آذري نمونه هاي بارز 
تناقض اين نظرات با ايده هاي سوسياليسم 

 .و ترقي خواهي مي باشند
توانند   سوسياليستها چگونه ميحال اين

حمايت خود را از اين رژيم دين ساالر و 
 ضد كارگر توجيه كنند؟ 

ما از طرفداران رژيم ايران در چپ بين 
المللي مي خواهيم حتي يك مدرك يا مقاله 
به ما نشان بدهند كه توسط يك سازمان، 
گروه يا نهاد بزرگ چپ در ايران پس از 

ر آن از موضع  نوشته شده و د1365سال 
كنوني آنها در دفاع از رژيم ارتجاعي و ضد 
كارگري در ايران به عنوان ضد امپرياليست 

 .و شايسته حمايت نام برده شده باشد
آيا شما : ما از اين رفقا دوباره مي پرسيم

نبايد به تحليلها، مقاالت و مكتوبات چپ 
ايران براي درك واقعي از رژيم ايران رجوع 

به ما نشان داده است كه هر كنيد؟ تجربه 
ن رژيمي كه كمونيستها، كارگران، فعاال

حقوق بشر و اتحاديه ها را بكشد نمي تواند 
 ".ضد امپرياليست باشد
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  درآمد

جنبش اجتماعي پرقدرت و توانمند 
همچنان در ميانه ميدان پاي مي كوبد 
و با رشادت، عمله هاي استبداد را 
وادار به عقب نشيني كرده و آنها را 
. وادار به واگذاري ميدان مي كند

حضور پرتوان در صحنه عمل و بيرون 
راندن ترس و وحشت از دل، كاري 
 است كارستان كه جنبش در سايه

همبستگي، به خوبي از پس اش 
بر سنگ كوبيدن شيشه . برآمده است

عمر ديو استبداد و مستولي شدن 
ترس و وحشت بر اركان آن كار را به 
جايي رسانده است كه مجموعه 

 چه - كنم –استبداد حاكم به درد چه 
ناتواني از . كنم مبتال شده است

مرعوب كردن مردم، سياست النصر 
ي مفتضحانه روبرو بالرعب را با شكست

هرچه بي شرمي و تند . ساخته است
خويي سركوبگران بيشتر مي شود، 
عزم و اراده مردم براي مقاومت در 

حضور . برابر آنان افزون تر مي گردد
پر رنگ همه اقشار اجتماعي در 
خيابان و پرهيز از جدا سري و خط و 
خط كشي نشان از بلوغ اين جنبش 

ي آنها به زيرا بيش از هر چيز. دارد
اين مهم واقف هستند كه در صورت 
پيدا شدن هرگونه اختالفي به ظاهر 
ساده، استبداد و دستگاه تبليغاتي آن 
كه آنها را زير نظر دارند مي توانند از 
اين وضعيت بيشترين استفاده را ببرند 
و جنبش را با چند دستگي مواجه 

همين چند دستگي و بروز . سازند
اده مي تواند آنها اختالفات به ظاهر س

را در مقابل ديو استبداد ناتوان سازد و 
گماشتگان استبداد با استفاده از شكاف 
به وجود آمده ضربه هايي كاري به آن 

  .وارد كنند
  

  مقابله با تواب سازي
اما از طرف ديگر جنبش همه سعي و 
توان خود را به كار گرفته است تا به 
 هر شيوه كه مي تواند اختالف و چند

دستگي بين اركان حكومتگران را 
بيشتر كند و به اين وسيله آنها را در 
راه سركوب حق طلبان با مشكل 

در آمدن صداهاي . مواجه سازد
مختلف از اردوي سركوبگران و به 
گردن هم انداختن فجايعي كه افشا 
مي شود و مقصر جلوه دادن يكديگر، 
از نمونه هايي است كه بروز پيدا كرده 

 سوي ديگر، انتشار نامه هاي از. است
برائت از دستگاه ظالم و تجاوزگر ولي 
فقيه به خوبي از پس تواب سازيهايي 
كه توسط دم و دستگاه تبليغاتي حاكم 
با آب و تاب در بوق كرده مي شود بر 

نمونه نامه عبدالكريم . آمده است
سروش از تئوريسينهاي قديمي رژيم 

 نامه. يكي از كارساز ترين آنهاست
سروش هر چند با نثري متكلف انشا 
شده است و در متن آن مي توان به 
اشكاالت اساسي زيادي انگشت 
گذاشت اما از آن جايي كه بنياد 

ايديولوژيك واليت فقيه به عنوان 
راس خيمه نظام را زير ضرب مي 
گيرد، پاسخ قابل اتكايي به تواب 
سازي دستگاه شكنجه گر واليت فقيه 

دن ولي فقيه رژيم با بي آبرو كر. است
زباني كه خود آنها بهتر از ديگران مي 
فهمند و برد همه جانبه آن در بين 
كساني كه خود را روشنفكر ديني مي 
نامند، پرسشهايي اساسي را در بين 
دستگاه سركوب بر مي انگيزد و آنان 
را با چالشي ايديولوژيك روبرو مي 
سازد؛ همان كاري كه دستگاه داغ و 

ي فقيه از برگزاري درفش ول
دادگاههاي نمايشي و وادار كردن 
سرشناسان حاضر در آن به خود زني و 
اعتراف عليه خود و ديگران انتظار 

اما با توجه به بي اعتباري و . دارد
بدنامي دستگاه شكنجه گر ولي فقيه 
در بين توده مردم، كاربرد اينگونه 
اعمال با مشكل مواجه شده است و 

م براي اين شيوه ديگر كسي تره ه
تواب سازي خرد نمي كند زيرا كمتر 
كسي را مي توان يافت كه نگويد 
اعتراف كنندگان تحت شكنجه و يا 
گروگان گرفتن اعضا خانواده آنها از 
دختران و پسران نوجوان و كودكان 
خردسال و تهديد به تجاوز جنسي به 
آنان وادار به اعمالي شده اند كه 

فقيه آنها را در دستگاه تبليغاتي ولي 
بوق خود كرده تا اين گونه سندي بر 
عدم حقانيت معترضان بسازد و آنان را 

اما با افشاي راه و . با چالش روبرو كند
روش گماشتگان استبداد و اشراف 
توده مردم به اعمال آنان، نمايشهاي 
مضحك به ضد خود تبديل شده و كم 
كم مي رود كه برگزاري اين گونه 

وان سندي از جنايت دم مراسم به عن
و دستگاه حاكميت ولي فقيه مورد 

سر . دادخواهي توده مردم واقع شود
اعتراف، شكنجه ديگر اثر "دادن شعار 

 توسط جمع كثيري از "ندارد
معترضان به خوبي گوياي اين 

  .وضعيت است
اما اعالم برائتي كه آزادانه و در 
فضايي بدون رعب و وحشت انجام 

ي دهد كه كفگير مي گيرد، نشان م
مقدس نماها به ته ديگ خورده است 
و اعمال و رفتاري كه با فتواهاي 
آخوندهاي حكومتي و رنگ و لعاب 
ديني و مذهبي صورت مي گيرد از 
. دين غير دولتي فاصله بسيار دارد

حال ديگر مي رود تا اين جبهه بندي 
شكلي ديگر به خود گيرد و با حضور 

اه كساني كه حرفشان بين دستگ
واليت و هواداران آن بردي دارد، 
اكثريت را از نسبي به مطلق به نفع 

در ديگر سو كه جناح . مردم بچرخاند
حكومت و رژيم و دستگاه سركوبگري 

قرار گرفته، تنها تكيه بر سرنيزه و تير 
و تفنگ نمايش قدرتي است كه 
كاربرد آن با حضور پر تعداد مردم در 

اه دستگ. ميدان بي اثر شده است
قضايي اي كه با عده اي دست آموز 
تحت نام قاضي و دادستان و اعتراف 
گير و شكنجه گر كه سرجمع در يك 

 در ديد مردم عاصي "تجاوزگر"كلمه 
مجسم مي شوند، همچون كاردي كند 
در دست ولي فقيه قادر به بريدن 

بدنامي و فضاحت . حداقلها هم نيست
بار آمده در دخمه هاي اعتراف به 

گيري نمي تواند هيچ گونه مشروعيتي 
با نمايشهاي مضحك تلويزيوني براي 

جابجايي . راس نظام به بار آورد
بدنامان اين دستگاه تنها اسامي را 
تعويض مي كند و مردمي كه هيچ 
گونه اعتمادي به آن ندارند عطاي آن 

خط و نشان . را به لقايش بخشيده اند
ن الريجاني، قاضي القضات تازه كشيد

كار و كهنه پرست، نه تنها تاثيري در 
اراده مردم ندارد بلكه، تبديل به 
موقعيتي مي شود كه همچون برگي از 
دفتر اعمال بدنامان، پرونده مجرمانه 

حال مي شود . او را قطور تر مي كند
گفت كشتي سركوبگران به گل 

كار به جايي رسيده كه . نشسته است
ه با همه اُبهتي كه براي خود سپا

متصور است، همچون قمه كشهاي 
چاله ميدان براي مردم خط و نشان 
مي كشد و فرمانده آن سعي به نسق 

اما نه تنها اين عربده ها . گيري دارد
به جايي نمي رسد بلكه، در حضور 
پرتعداد مردمي كه نوك حمله خود را 
به سوي پدر خوانده آنان گرفته است، 

در يك هماوردي .  شودُگم مي
تحسين برانگيز، پوزه سپاه و 
فرماندهان چماق دار و تفنگ بدوش 
آن به خاك ماليده مي شود تا درس 
عبرتي گردد براي ديگر عربده 

  .كشهاي مزد بگير آستان واليت
اما تا اين جاي كار مردم به خوبي 
توانسته اند حقانيت خود را اثبات كنند 

ا داشته و در هماوردي دست باال ر
اما آيا اين كافي است؟ اگر نه، . باشند
  چرا؟

  
  جمع پراكنده

عدم حضور سازمانها و تشكلهاي 
سياسي، صنفي و اجتماعي با هويت 
خود در اين ميانه يكي از اشكاالت 

جنبش بايد در ادامه كار . كار است
خود كم كم سازمانهاي خاص خود را 

اقشار حاضر در آن با وارد . بسازد
لهاي خود به ميدان و كردن تشك

فرموله كردن خواسته هايشان، سهم 
خود از كار ميداني را به عهده بگيرند 
و جايگاه خود را در عرصه هماوردي 

مردم حاضر در جنبش نمي . مشخص كنند
توانند همچنان ژله مانند در يك به هم 
پيوستگي كلي تنها به صورت ايذايي در 
مواقع مشخص مورد بهره برداري قرار 
. گيرند و سپس به خانه هاي خود باز گردند

آنها بايد شكل و صورتي به اين جنبش 
بدهند و با بر افراشتن پرچم تشكلهاي 
صنفي و سياسي، خواسته هاي خود را 
مطرح كنند و سعي كنند تا در كليت 

اين يعني . جنبش، محلي براي آن بيابند
بيرون آوردن اعتراضهاي ايذايي براي 

م استبدادي به وارد كردن منكوب كردن رژي
آن به مرحله جنبشي مطالبه محور و با 

اين سلبي بودن مي . خواسته هايي مشخص
تواند تا جايي كشش داشته باشد و بعد از 
آن به چرخه تكرار خود دچار خواهد شد و 

براي . در سيكلي بسته به دوران خواهد افتاد
پرهيز از اين اتفاق از هم اكنون بايد فكري 

بايد آستينها را باال زد و . ل آن كردبه حا
تشكلهاي خاص اقشار متفاوت را سازمان 

  . داد
  

  حضور متشكل
هرچند بعضي از اصناف و طبقات تشكلهاي 
خود را دارند و بايد با پر رنگ كردن حضور 
خود در ميانه ميدان و با افراشتن پرچم خود 
به سهم خواهي از برنامه كلي كه مطرح 

اين سهم خواهي به . ندخواهد شد بپرداز
معني وارد شدن به يك كشمكش و يا 
رويارويي در داخل جنبش نيست بلكه، طرح 
خواسته به حق و تبديل آن به شعار مرحله 
اي و يا مقطعي اعتراضات و به معني حضور 
مطالبات آن بخش از اجتماع است كه خود 

بدون . را كنشگر ميداني بروز مي دهد
و وارد كردن حضور پر رنگ در ميدان 

خواسته خود به عنوان شعار مرحله اي نمي 
شود درخواست از پيش تعريف شده اي را 

اين امر هنگامي عملي . به روي ميز كشيد
است كه از نظاره گر بودن و يا تنها حضور 
بي خواسته به حضور مطالبه گر فرا برويند و 

به . مهر مطالبات خود را بر جنبش بكوبند
ه بدنه خود را بي شكل جز اين، جنبشي ك

تعريف كند مي تواند در آينده رهبران خود 
را به مستبدان جديد تبديل كند كه همه آن 
را در قامت خود معنا مي كنند و در عمل 
نيز چيزي به جز حضور خود در ميدان نمي 

براي ديده شدن و تحميل خواسته . بينند
خود بايد حضور پر رنگ خود را به همگان 

.  بار معنايي آن را نيز تعريف كردنشان داد و
اگر جنبش براي ادامه راه خود نيازمند نوعي 
سازماندهي است تا در مرگي بي هويت از 
خود تهي نگردد و بتواند با عبور از مراحل 
متفاوت، پله ها را يكي پس از ديگري به 
سوي باال بپيمايد، اقشار و طبقات تشكيل 

ه و با دهنده آن نيز بايد دست به كار شد
فرموله كردن خواسته هاي خود در 
تشكلهايي كه خاص خودشان است، از يك 
سو بخشي از بدنه جنبش را تشكيل دهند و 
از سوي ديگر بخشي از خواسته آن را به 

  .روي ميز بكشانند
به عنوان مثال تشكلهاي كارگران كه سابقه 

  اي طوالني در مبارزات ميداني دارند و 
  9بقيه در صفحه 

  جنبش، تشكيالت و مطالبات
 

 جعفر پويه
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يورش به دفتر مهدي 

كروبي و دستگيري چند 

  فعال سياسي محكوم است
   

  زينت ميرهاشمي 
   

شــاهدان و قربانيــان تجــاوز و شــكنجه در قيــد 
. حيات و هر كدام سندي از جنايات رژيم هـستند   

دفتر كروبي و نيز دفتر      به   ماموران واليت فقيه    
كميته پيگيري وضـعيت زنـدانيان اخيـر، يـورش        

اين عمـل كـه   .  را به سرقت بردندبرده و مدارك 
ــوچكي از   جهــت رعــب و  ــردن ذره ك ــاك ك پ

مدارك جناياتشان كه در اين دفاتر موجود بـوده،         
ايـن امـر كـه بـه     . صورت گرفته و محكوم است   

دستور مستقيم ولي فقيه انجام گرفته است ادامه        
رويارويي ولي فقيه و پاسداران به منظور خاموش        

امكانات نـاچيز شـان   كردن صداي آنها و گرفتن      
  . است

جناياتي كه طي دو ماه اخير در ايران اتفاق افتاد،         
ــد  ــه رون ــام  30در ادام ــل ع ــشتار و قت ــال ك  س

مخالفان رژيم است كه تا كنون رسيدگي به آنها         
در چارچوب نظام واليت فقيه ميـسر نبـوده و در           

نمــي تــوان از . آينــده هــم امكــان پــذير نيــست
نايت تقاضا كرد كه به    قاتالن، عامالن و امران ج    

. دردها و صحبتهاي قربانيان خـود گـوش دهنـد         
مثل معروفي است كه مي گويند چاقو دسته خود         

  .را نمي برد
كميته هايي كـه تـا كنـون پيرامـون نظـام و از              
خوديها، براي رسيدگي بـه قتلهـاي زنجيـره اي،         

شكل گرفت، نه تنها كـاري    ....قتل دگرانديشان و  
ن جنايات نوعي مـشروعيت     پيش نبرد بلكه به اي    

رسيدگي بـه ايـن جنايـات، فقـط از          . هم بخشيد 
عهده يك كميته حقيقت ياب بـين المللـي و بـا            
نظارت سازمانهاي غيـر دولتـي و خـارج از دم و            

دخيـل  . دستگاه واليت فقيه امكـان پـذير اسـت        
حكومـت و آويـزان     » قانوني«بستن به نهادهاي    

 هستند  شدن به نهادهايي كه تحت امر ولي فقيه       
و يا استناد به انديشه هاي خميني جالد كه خود          
بنيانگذار همـه ايـن سـركوبگريها بـود، دردي را           

اين شيوه رفتار، در شـرايطي  . درمان نخواهد كرد 
كه نهادهاي حكومت تحت سـلطه ولـي فقيـه و         
زيــر ســم ســپاه و بــسيج عمــل مــي كننــد، بــه 
مانورهاي سركوبگرانه طرف مقابل زمان بيـشتر        

اين شكل حركـت بـسيار عقـب تـر از           . مي دهد 
پاسـدار يـداهللا حـواني      . قيامهاي خيابـاني اسـت    

امـروز  «:معاون سياسي سپاه پاسداران مي گويـد      
بلكه مـا   «،  »ديگر بحث تهديد نرم مطرح نيست     

او به درسـتي اعتـراف     » .وارد جنگ نرم شده ايم    
مي كند ايـن رويـدادها، ادامـه جنـگ مـردم بـا              

ون مــشروعيت  ســال بــد30رژيمــي اســت كــه 
  .حكومت كرده است

ولي فقيه قصد دارد روز آدينه آينده در نماز جمعه   
آخرين سـخنراني وي، منجـر بـه        . سخنراني كند 

سركوب تظاهرات مسالمت آميز مردم و زخمي و        
ولي فقيه با توجه بـه      . كشته شدن صدها نفر شد    

نزديك شدن بازگشايي دانـشگاهها و مـدارس و         
مدي نژاد و فرمانـده   اح صحبتهاي تحريك آميز  

را  سپاه پاسـداران، سـركوب گـسترده ديگـري          
  . زمينه سازي مي كند

    شهريور18فراسوي خبر 

جنبش، تشكيالت  

  و مطالبات
  8بقيه از صفحه 

فعاالن آن آبديده مبارزات سالهاي 
طوالني هستند، بايد با وارد شدن 
به جنبش و طرح خواسته هاي 
 خود هم بخشي از كار را به عهده

بگيرند و هم مطالبات خود را به 
عنوان بخشي از خواسته آن در 
. اعتراضهاي ميداني مطرح كنند

ناگفته پيداست كه قدرت و توان 
اين تشكلها به آن حدي است كه 
قادرند در صورت تصميم جمعي به 
حضور فعاالنه، بار زيادي از اين 
جنبش را از زمين بردارند و كار را 

از آنچه كه براي بسياري راحت تر 
همچنين است . هست بنمايند

تشكلهاي صنفي معلمان و 
آنها مدتهاست . فرهنگيان كشور

كه خود درگير مبارزه اي بي امان 
بارها . براي مطالبات خود هستند

تظاهراتي پر تعداد را سازمان داده 
اند و هم اكنون رهبراني از آنها در 

به غير از اين، با . زندان هستند
د تحصيلي و آغاز سال جدي

بازگشايي مدارس و دانشگاهها، 
اين تشكيالت از آنچنان قدرت و 
تواني برخوردار است كه مثال 

حال اگر تشكيالت اين . زدني است
ترين قشر  بخش از زحمتكش

مزدبگير جامعه با سابقه اي 
طوالني در مبارزه ي رو در رو با 
حاكميت استبدادي قانع به حضور 

به عنوان در ميدان شود و خود را 
. بخشي از اين جنبش تعريف كند

آن وقت مي شود گفت كه مي 
  . شود كاري كرد كارستان

دانشجويان به عنوان كنشگران 
فرهيخته جامعه و با ريشه داشتن 
در طبقات و اقشار متفاوت 
اجتماعي، پتانسيلي پر قدرت براي 
فعال كردن چرخهاي اين جنبش 

با بازگشايي دانشگاه در . هستند
 سال تحصيلي بار ديگر آغاز

درهاي دانشگاه به روي آنان باز 
مي شود و جوانان پر شور و 

سابقه . كنشگر گردهم مي آيند
طوالني دانشگاهها در پيشرو بودن 
در امر مبارزه چيزي نيست كه نياز 
به توضيح داشته باشد اما اين 
روزها موقعيت آنچنان حساس و 
خطير است كه از آنها انتظار مي 

ا تحليل موقعيت پيش آمده و رود ب
برآوردي درست از وضعيت پيش 
رو، راه گشاي بسياري از مسايل 

دانشجويان مي توانند با . باشند
توجه به پتانسيلي كه دارند تاثير 
بسيار پر ارزشي بر روند جنبش 

آنها قبل از اين كه . كنوني بگذارند
دست به عمل عجوالنه بزنند و 
انرژي خود را در مصاف با 
نيروهاي ضربه گيري كه براي اين 

گونه مواقع آماده اند هدر دهند، 
بايد ابتدا با حوصله موقعيت خود را 
تعريف كنند، سپس با تحليل 
درست وضعيت كنوني سعي كنند 
همچون حلقه اتصال بخشهاي 
متفاوت به يكديگر وارد عمل شده 
و سرو ساماني به جنبش كنوني 

ه عنوان از دانشجويان ب. دهند
فرهيختگان جامعه در اين گونه 
. مواقع انتظارات زيادي مي رود

قدرت و توان تحليلگري و داشتن 
موقعيت ويژه در بين اقشار متفاوت 
به علت سابقه عمل سياسي در 
گذشته، توانمندي اي است كه بايد 
. از آن بهترين استفاده را برد

نيروهاي استبداد سعي خواهند كرد 
 كارهاي جنبي و آنها را درگير

كشمكشهاي روزمره كنند و 
آنچنان انرژي و وقت آنان را هدر 
دهد كه فرصتي براي كارهاي 

اين چيزي . بزرگ تر نداشته باشند
است كه جنبش دانشجويي بايد در 
اين موقعيت به آن توجه بيشتري 
كرده و از كارهايي كه مي توانند 
آن را فرسوده كنند اجتناب كرده و 

وده نشده و به بيراهه به آنها آل
  .كشانده نشود

اقوام و مليتهاي ايراني بايد بيش از 
آنچه تا كنون به چشم آمده است 

آنها . خود را درگير اين جنبش كنند
بايد با وارد شدن به اين جنبش و 
برافراشتن پرچم خود و طرح 
خواسته هايشان، از يك طرف خود 
را به عنوان بخشي از مردمي كه 

تبداد حاكم قد علم در مقابل اس
كرده اند تعريف كنند و از سوي 
ديگر خواسته هاي خود را بخشي 

  . از مطالبات جنبش كنند
حضور پر رنگ اقوام و مليتهاي 
ساكن ايران با سابقه طوالني 
مبارزاتي و برخورداري از 
سازمانهاي خود ويژه و كنشگر مي 
تواند به عنوان يك پاي جنبشي 

ي بر باشد كه بيش از هر چيز
اين . آزادي و دموكراسي تكيه دارد

آزادي همان خواسته ساليان دراز 
اقوام و مليتهاي ساكن ايران بوده 

دموكراسي همان چيزي . و هست
است كه اجازه بحث و گفتگو 
پيرامون خواسته هايي كه به تابو 
. تبديل شده اند را ممكن مي كند

بدون وجود چنين موقعيتي حاكمان 
و ماركهاي از پيش تمركز گرا، آرم 

تعيين شده سالهاي دراز مورد 
استفاده را بار ديگر به كار خواهند 
برد و رگبار اتهام بار ديگر باريدن 

اما با حضور پر رنگ . خواهد گرفت
اين اقوام و مليتها در جنبش 
سراسري و طرح مطالبات خود در 
اين عرصه مي شود گفت كه آنها 
قادر خواهند بود در ادامه كار، 
موضوعات را به شكلي شايسته و 
مورد توجه به روي ميز بكشانند و 
. بر آن خواسته ها پافشاري كنند

بديهي است بدون حضوري پر رنگ و 
در حاشيه قرار داشتن نمي توان انتظار 
داشت كه كساني ديگر از خواسته هاي 
آنها دفاع كنند و يا به طرح مطالبات 

ران آنچه اقوام ساكن اي. آنان بپردازند
سالهاست براي رسيدن به آنها تالش 
مي كنند، اكنون مي تواند به عنوان 
بخشي از مطالبات جنبش سراسري 
مطرح شود و با بر افراشتن پرچم خاص 
خود در بخشي از آن بر آن خواسته ها 

  .پافشاري كنند
  

  مطالبات و تشكيالت
آنچه جنبش تا كنون كرده و به خوبي از 

استبداد حاكم پس آن برآمده است، نفي 
. با شعارهاي آزادي و دموكراسي است

طرح اين خواسته ها نيز تنها سلبي بوده 
و در برابر تماميت گرايي استبداد حاكم 

از اين به بعد . به كار برده شده است
جنبش بايد سعي كند تا مطالبات خود را 
فرموله كرده و خواسته هاي خود را 

 اين به معني سازمان دادن. مطرح كند
يك آلترناتيو در براي حاكميت فعلي 

طبيعي است كه اين مهم امكان . است
پذير نخواهد بود مگر با حضور سازمان 

براي . يافته همه اقشار جامعه
سازماندهي جنبش نيز بايد به 

اجزاي . سازماندهي اجزا آن پرداخت
تشكيل دهنده اين جنبش همان 
اقشاري هستند كه در اين مدت به 

ر در ميدان حضور داشته صورت توده وا
و با پرهيز از هرگونه تنش كه نشان 

 اجتماعي آنهاست، كار را -بلوغ سياسي 
از اين به بعد بايد . به پيش برده اند

سعي كرد تا اين اجزاي تشكيل دهنده 
به سازماندهي خود بپردازند و يا 
سازمانها و تشكلهاي خاص خود را وارد 

خته و ميدان كرده به طرح مطالبات پردا
در ادامه شكل و صورتي كه نياز جنبش 
. براي ادامه حيات است به آن بدهند

شايد از هم اكنون نتوان گفت كه 
چگونه تشكيالتي بايد ساخت و يا از 
پيش نسخه هايي تجربه شده را به 

اما با توجه به همه . روي ميز كشاند
آنچه تا كنون انجام گرفته و استفاده از 

يز بيني و نكته تجربيات ديگران و ت
سنجي اجزاي كنشگر جنبش مي شود 
از همه امكانات به خوبي استفاده كرد و 
نوعي سازماندهي را مطرح ساخت تا 
همه اجزا اين جنبش بتوانند خواسته 
هاي خود را در آن باز بتابانند و با به 
عهده گرفتن بخشي از عمل، سهم خود 

امري كه از هم . از آن را نيز مطالبه كند
نون مي توان به آن انديشيد و در اك

ادامه روي آن كار كرد و به نتايج خوبي 
  . نيز دست يافت

با توجه به آنچه تا كنون گذشته به 
جرات مي توان گفت كه جنبش از پس 
اين مهم نيز به خوبي بر خواهد آمد و از 
تندپيچ تاريخي پيش رو به سالمت 

  .عبور خواهد كرد
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  زنان در مسير رهائي
  

  
  آناهيتا اردوان

  

ي صلح در سن صد يفعال كانادا

  سالگي جهان را بدرود گفت

 - 2009 آگوست 23، پرساسوشيتد
ماريل دوك ورت، فعال صلح كه با 
جنگ جهاني دوم و حمله به ويتنام به 
شدت مخالفت كرد و يكي از 

 جدي مبارزه براي برابري كوشندگان
 در سن ،ودزن و مرد محسوب مي ش

وي . صد سالگي جهان را بدرود گفت
 در كانادا "بنياد صداي زنان"بنيانگذار 

و كسي بود كه فعاالنه به تاسيس 
ي براي مبارزه جهاني ي كاناداشوراي

 بر اين، در افزوده. با فقر ياري رساند
بنياد "زمان جنگ ويتنام او همراه با 

 كمك كرد تا "صداي زنان
اثير جنگ قرار ي كه تحت تيويتناميها

 ياد . كانادا دعوت شوندگرفته بودند به
و خاطره ماريل همواره به عنوان يكي 

 حامياز مدافعان صلح، حقوق زنان و 
 در خاطره ها يليپيشرفت تحص

او باور داشت كه . جاودانه خواهد ماند
جنگ پديده اي احمقانه است كه با از 
بين رفتن ترس و ستيز از بين نخواهد 

 مستلزم اجراي ، حذف آنرفت بلكه
او حتي با اينكه برادرش . عدالت است

، را در جنگ جهاني دوم از دست داد
  .با جنگ مخالفت كردبه شدت 

   

حقوق زنان در مالي مورد حمله 

  قرار گرفت

 - 2009 آگوست 22بي بي سي، 
هزاران نفر از مردم كشور مالي عليه 

ع پيشرفت حقوق نقانون جديدي كه ما
 آفريقاي  اين كشورانزنان در مي

.  برخاستندمخالفتبه غربي مي شود، 
 سن ازدواج را به هيجده  كهقانوناين 

سال افزايش مي دهد و براي 
كودكاني كه خارج از ازدواج رسمي 

ل مي ي حق ارث قا،متولد مي شوند
 در پارلمان كشور مالي تصويب ،شود
اما دبير اتحاد ملي اتحاديه زنان . شد

با اين قانون  به شدتمسلمان 
فقط تعداد بسيار . مخالفت كرده است

كمي از زنان مالي با اين قانون 
دبير اتحاديه زنان مسلمان . موافقند

مالي ابراز مي دارد كه زنان بايد از 
بيشتر زناني . همسرانشان اطاعت كنند

ي نيز ندارند و يكه تحصيالت ابتدا
ور زب با تصويب قانون م،فقيرند

  . مخالفند
  
  

  

  عيت زنان در كشور تركيهموق

 زنان - 2009 سپتامبر 4پي پل ديلي، 
تركيه بر اساس تحقيقاتي كه در ديلي 
نيوز به چاپ رسيده است از نظر 
سياسي از مردان مستقل هستند اما از 
. نظر اجتماعي هنوز به آنان وابسته اند

اندكي از زنان تركيه در زمان شمار 
ا ل مربوط به زنان آشنيتحصيل با مسا

مي شوند و رسانه هاي گروهي اصلي 
ترين منبع اطالع آن در اين رابطه مي 

  . باشد
بيشتر زناني كه در شهرها زندگي مي 

 و ي دارندل سياسي آگاهي مساازكنند 
صورت آزادانه انتخاب مي كنند اما ه ب

 با ،وقتي در خيابانها قدم مي زنند
 92. محدوديت جدي روبرو هستند

راز مي دارند كه درصد زنان تركيه اب
 راي گيريهاي  درصورت آزادانهه ب

كه   در صورتي،كشور شركت مي كنند
فقط بيش از نيمي از آنان اعتقاد دارند 

صورت آزادانه در رابطه با رفت ه كه ب
و آمدهاي خود، زمان برگشت به خانه 

طور ه  يك دوست ب باو مالقات
اين بررسي . آزادانه تصميم مي گيرند

د كه سيستم آموزش و نتيجه مي گير
پرورش كشور تركيه در رابطه با 
آموزش حقوق بشر به زنان شكست 
خورده است زيرا تنها سه و هفت دهم 
درصد زنان در رابطه با حقوق بشر در 
زمان تحصيل آموزش مي بينند و مي 

ضمن، اكثريت زنان تركيه در . آموزند
 مي گويند ) درصد آنان75 نزديك به(

حقوق خود از طريق كه در رابطه با 
در هر حال . رسانه ها آگاه مي شوند
 حقوق پايماليوقتي كه اين زنان با 

 ياس و  باخود روبرو مي شوند، آن را
  .نااميدي مي پذيرند

  

در شدت ه  عراقي ب مهاجرزنان

 آزار و اذيت ، استثمارمعرض

  هستند

   - 2009آلرت وب، پانزده جوالي 
ل دليل اعماه  عراقي ب مهاجرزنان

خشونت در كشورشان به شدت نسبت 
دليل ه به آزار و اذيت و استثمار ب

. وضعيت بد مالي، حساس هستند
ن اگزارش سازمان بين المللي مهاجر

تاكيد مي كند كه اعمال خشونت 
خانگي ميان زنان مهاجر عراقي در 

آنان . كشور سوريه رشدي فزاينده دارد
مجبور به ازدواج اجباري، زودهنگام و 

سازمان بين المللي .  هستندموقت
ن اعالم مي دارد كه با توجه امهاجر

به اينكه برگشت به كشور عراق براي 
 از اين زنان يك انتخاب شمار زيادي

 پس مي بايست ،به حساب نمي آيد
اين افراد بيشتر از پيش از نظر مالي 
مورد حمايت قرار گيرند و دولت عراق 

تر و تشكيل  با تصويب قوانين قوي
تري  ي محكميختار امنيتي و قضاسا

آنها جلوگيري از اعمال خشونت عليه 
ادامه بحران در كشور عراق . كند

استرس زيادي به زنان چه در داخل 
آنان . كشور و خارج وارد مي سازد

دليل وضعيت بد ه مجبورند ب
 براي امرار معاش به هر ،اقتصادي

افزايش سرمايه . كاري دست بزنند
ري بين المللي و فراهم ساختن گذا

 حرفه اي –برنامه هاي آموزشي 
جهت حمايت از زنان به موازات 

 مي بايست به آنهامبارزه با استثمار 
با وجود تحمل شرايط بسيار . پيش رود

 بسياري از زنان عراقي ساكن ،وخيم
كشور سوريه و شمال عراق ابراز 
داشته اند كه حاضر نيستند به محل 

برخي از . خود برگردنده ونت اوليسك
آنان ابراز مي دارند كه در صورت 
برگشت توسط اعضاي خانواده خود و 

تل ناموسي با قهاي متحجر  يا گروه
. جان خود را از دست خواهند داد

دولت عراق هنوز هيچ قانوني جهت 
 به تصويب "قتل ناموسي" با بارزهم

  . نرسانده است
زنان عراقي كه مجبور به ترك وطن 

د شده اند ابراز مي دارند كه در خو
صورتي به كشور خود بازخواهند گشت 
كه حقوق اوليه آنان رعايت شود، جان 
و هستي خانواده آنان مورد خطر و 
تهديد قرار نگيرد و از نظر اقتصادي 

اين . مورد حمايت دولت قرار بگيرند
مهم نيز تا رعايت حقوق زنان در 

  .كشور عراق، ممكن نيست
  

  بر با خشونت استسكوت برا
 - 2009 جوالي 8، پرساسوشيتد

خشونت گسترده عليه زنان در 
افغانستان توسط فرهنگي كه براي 
اين عمل غير انساني نه تنها مجازاتي 

 مورد انتقاد هم قرار ،ل نيست بلكهيقا
.  شده استگرفته ناديده ،نمي گيرد

سازمان ملل در گزارش جديد خود 
نت عليه خواستار پايان دادن به خشو

اين گزارش . زنان افغانستان شده است
 به ،"سكوت، خشونت است"با عنوان 

وخيم شدن شرايط محيطي براي زنان 
در مراكز عمومي و شكست دولت در 
تدوين قوانيني كه اين پديده را به 

خانم . مبارزه بطلبد، اشاره كرده است
ول كميسيون مستقل ئسيما سمير، مس

دارد  م ميحقوق بشر افغانستان اعال
كه رعايت حقوق زنان بيشتر براي در 

عنوان ه امن بودن از نظر بين المللي ب
يك مساله مد روز در افغانستان مورد 

طور جديد و ه نظر قرار مي گيرد و ب
بسياري از . عيني رعايت نمي شود

زنان در افغانستان از سوي مردان 
خويشاوند خود مورد آزار و اذيت 

 اعمال خشونت .جنسي قرار مي گيرند
خانه " ،عليه زنان در مراكز عمومي

 همه زنان تجويز مي راي را ب"نشيني
اين گزارش سكوت در برابر . كند

خشونت عليه زنان در افغانستان را 
  .برابر با خشونت اعمال شده مي داند

   

  

  

اعتراض كاركنان زن كارخانه تن 

  ماهي جاسك

 - 1388 شهريور 25 آژانس ايران خبر،
ي از زنان شاغل در كارخانه تن ماهي تعداد

ماه است حقوق جند سازي پگاه جاسك كه 
 در مقابل فرمانداري ،خود را نگرفته اند

تجمع كردند و خواستار ديدار با فرماندار 
 .جديد شدند

آنها تهديد كرده اند در صورتي كه حقوق 
 براي اعتراض به ،معوقه شان پرداخت نشود

  . خواهند رفتاستانداري و حتي تهران هم
: مي گويديكي از اين زنان با دل پر دردي 

متاسفانه زندگي ما قرباني سياست "
 ن شده و آنها به جاي اينوالئبازيهاي مس

 دنبال پست و مقام ،كه به فكر مردم باشند
  ".و سياست هستند

  

حقوق زنان به اندازه كافي با 

  پيشرفت روبرو نبوده است

 در - 2009 آگوست 26جورنال زنان، 
نشستي كه به مناسبت روز برابري و 
گراميداشت تصويب اليحه اي ترميمي كه 
زنان را از حق راي برخوردار ساخت، عنوان 

چه حقوق زنان با پيشرفت روبرو  شد كه اگر
با همه . بوده است اما اين كافي نيست

تالش و كوششي كه در مسير رسيدن زنان 
ده ي انجام شده اما نتيجه حاصل شيبه رها

چشمگير نبوده و كارهاي بيشتري بايد 
در اين نشست همچنين به اين . انجام شود

ت متحده آمريكا مساله اشاره شد كه اياال
يكي از شش كشور جهان است كه ميثاق 
سازمان ملل جهت پيشرفت حقوق زنان را 

 و ايران سوماليسودان، . امضا نكرده است
در اين نشست . نيز جزو اين كشورها هستند

 شد كه همه آناني كه براي برابري ماعال
 مي بايست با برقراري ،تالش مي كنند

تماس با نمايندگان خود، دولت آمريكا را به 
 ميثاق رفع هر گونه تبعيض عليه يامضا

  .دنزنان وادار ساز
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دولت خبرساز احمدي نـژاد در ده روز        
گذشته دو خبـر مهـم اقتـصادي را در          

نخـست  . سطح رسانه ها مطرح نمـود     
تصويب حذف سه صفر از پول ملـي و       
چند روز بعد از آن جايگزيني يورو بـه         
جاي دالر در موجودي صندوق ذخيره      

بــا آنكــه دو ســال پــيش جابــه . ارزي
جايي بخشي از ذخـاير ارزي و تبـديل      

 طال و زيانهايي كـه بـا كـاهش     آن به 
قيمت طال از اين بابت نـصيب خزانـه         
كشور شده بود جنجال آفريني كرده و       
اعتراض مجلس را نيز در پـي داشـت         
اعالم اين گونه تبديالت ارزي آن هم       
بــدون مطالعــات الزم در ايــن زمينــه 
شبهه سياسي بودن اين قبيل اقدامات      
را بيش از هر زمـان ديگـري تقويـت          

اما اعالم تغييـر در واحـد       . استنموده  
پولي كشور نيز كمتر از آن سياسي بـه    

  .رسد نظر نمي
به اعتقاد بسياري از اقتصاددانان بـا در    

 فايده ايـن  –نظر گرفتن مساله هزينه    
اقدام به هيچوجه از توجيـه اقتـصادي        

حاميـان  . مطلوب برخوردار نمي باشـد    
ــي را در   ــازات مختلف ــر امتي ــن تغيي اي

 شدن آن  مطـرح مـي        صورت اجرايي 
آنها مدعي هستند كه با حذف      . نمايند  

سه صفر از انتهاي پول ملـي ازحجـم         
اسكناس مورد نياز درگـردش كاسـته        

در عين حال در مبـادالت      . خواهد شد 
پولي سهولت بيشتري ايجاد مي شـود       
و نگهداري حسابها ساده تر شده و در        
حجم فضاي مورد نياز براي نگهداري      

انه ها صرفه جويي مـي      داده ها در يار   
نقـل و انتقـال پـول راحـت تـر           . شود

گيرد و سرانجام مهمترين     صورت مي 
دليل ارائه شده آنكه آثار روانـي تـورم         

  . كاهش پيدا خواهد كرد
ن ايـن طـرح بـه     ادر عين حال مـدافع    

تجربه سـاير كـشورها در ايـن زمينـه          
اما با بررسي دقيقتر هر . كنند تكيه مي 

بت مي شـود كـه      يك از اين ادعاها ثا    
وجــه از توجيــه  ايــن طــرح بــه هــيچ

اقتصادي مورد نياز برخـوردار نبـوده و        
الجرم بايد نتيجـه گرفـت كـه ماننـد          
بسياري از اقدامات دولت در اين اواخر       
بيشتر مسائل سياسـي در نظـر گرفتـه     

  .شده است تا هر چيز ديگري
ــال  ــون  1960از س ــا كن ــورد 71 ت  م

ي كاهش صفر از پول ملي در كشورها  
ــت  ــه اسـ ــورت گرفتـ ــف صـ . مختلـ

 بــار 4كــشورهايي نظيــر آرژانتــين بــا 
 6 بار و برزيل با    5يوگسالوي سابق با    

نوبت تغييرات ركورد دار ايـن حركـت        
بـا آنكـه برزيـل از جملـه         . مي باشـند  

كشورهاي موفق در اين زمينه شناخته      
 مرحله  6مي شود با اين وجود در اين        

 صفر از پول ملي اين كشور حذف         18
 بار نيز پول ملـي كـشور بـه          8 و   شده

كــشورهاي . كلـي تغييــر كــرده اســت 
 صفر از   6بوليوي و تركيه نيز با حذف       

پول ملي در زمـره كـشورهاي موفـق         
  .منظور شده اند

كه ارزش پول ملي در مبادالت       زماني
كنــد و  بــه شــدت كــاهش پيــدا مــي

مــصرف كننــدگان بــراي هــر مبادلــه 
اقتصادي به حجم زيادي از اسـكناس       

ــراي  از پيــدا مــينيــ كننــد معمــوال ب
بازگشت سهولت مبـادالت دولتهـا يـا        

دهند و يـا چنـد       پول ملي را تغيير مي    
. كنند صفر را از انتهاي پول حذف مي      

نخستين تجربه در اين زمينـه پـس از       
جنگ جهاني دوم و در آلمان صـورت        

  .گرفته است
ــساله ســهولت در   ــا آنكــه همــين م ب

 نظر مي مبادالت كامال توجيه پذير به      
رسد اما موفقيـت در ايـن زمينـه هـم           
. مشروط به شرايط خاصي مـي باشـد       

اگر در كشور نرخ تورم رو بـه كـاهش         
نگذاشته باشد پس از مـدت كوتـاهي        
شرايط به وضـعيت سـابق بازگـشته و         
مجددا نياز به حذف چند صفر از پـول         

بـا در نظـر     . ملي احساس خواهد شـد    
گرفتن اين مساله كه چنين تصميماتي    

ستلزم هزينـه هـاي سـنگيني نظيـر         م
جمع آوري اسكناسهاي قبلـي ؛ چـاپ        
اسكناسهاي جديد ؛ مساله جـايگزيني      
و توزيع اسكناسها ؛ تغييرات در دفـاتر        
حسابداري ؛ تغييـرات در سيـستمهاي       
يارانه اي نگهداري حسابها و نظاير آن     

 فايده  –مساله بررسي هزينه    .مي باشد 
گونــه طرحهــا بــه يــك مــساله  ايــن
  .گردد اس تبديل ميحس

استدالل ديگر حاميان اين طرح آنست  
كه حذف سه صفر از پول ملي باعـث         
مي شود تـا در مبـادالت ارزي ارزش         
پول ملي در مقابل ساير ارزها از ثبات        

بي پايه بودن   . بيشتري برخوردار گردد  
اين ادعا هم به سادگي قابل مـشاهده        

ــي باشــد ــه . م ــادالت ارزي نكت در مب
ريال و قـدرت خريـد آن       اصلي ارزش   

به . نسبت به يك ارز خارجي مي باشد      
عنوان مثال اين نسبت در حال حاضـر   

 830 در حـدود  57در مقايسه با سـال     
بار كاهش پيدا كرده است و تغييـر در         
پول ملي اساسا بر اين نسبت بـي اثـر          

بر فرض در زمان حاضر هر      . مي باشد 
 دالر آمريكا با هزار تومان مبادله مـي       

 و در حــسابهاي مبــادالتي نيــز گــردد
در . گــردد همــين ارقــام منظــور مــي

صورت تغيير هر دالر بـا يـك تومـان          
جديد مبادله خواهد شـد در اينـصورت        
ــات ارزش   ــه ثب ــاوتي در زمين ــه تف چ
ــت؟    ــد گرف ــورت خواه ــادالت ص مب
كااليي كه به قيمت يك دالر مبادلـه        
مي شد كماكان با همان قيمت مبادله       

 داخلـي آن بـه      ميگردد و فقط قيمـت    
  .پول جديد يك تومان شده است

در زمينه نقل و انتقال آسـانتر پـول و          
سهولت انجام مبادالت حضوري كه با      

گيرد نيـز   پرداخت پول نقد صورت مي 
حـذف صــفر از پـول كــارايي خاصــي   

ادعا مي شود كـه هـم   . نخواهد داشت 
اكنون سرانه اسكناس در دست مـردم       

  برگ اسكناس مي باشد در حالي      114
كـه ايــن رقــم در كــشورهاي توســعه  

اما .  برگ مي باشد   14 تا   12يافته بين   
بايستي توجه كرد كـه بـراي كـاهش         
حجم اسكناس در دسـت مـردم مـي          

چــاپ و توزيــع اسكناســهاي تــوان از 
كـه چنـد    درشت تر استفاده كرد تا آن 

كـه هـم     كما اين . صفر را حذف نمود   
 هـزار   100 و   50اكنون چك پولهـاي     

ــاني و چــاپ اســكناس  ــزار 50توم  ه
ريالي همين كار را به سـهولت انجـام         

  .داده است
اما مهمترين دليل حاميان ايـن طـرح        
آنست كه با چنين اقـدامي فـشارهاي        

تورمي در نزد مصرف كننـدگان      رواني  
  .كاسته مي شود

نخست بايد توجه داشت كه اين اقدام       
نه به لحاظ روانـي بلكـه بـه صـورت           

با چنـين   . عيني خود تورم زا مي باشد     
اقدامي اغلب كاالهـايي كـه كمتـر از         
يك هزار تومان قيمت دارند با نـوعي        

بـه  . افزايش قيمت روبـرو مـي شـوند       
اكنـون  عنوان مثال كـااليي كـه هـم         

 تومان قيمت دارد بـا حـذف سـه     440
  ريال قيمت پيدا مـي     4/4صفر از پول    

كند كه عمال قابليت معاملـه نخواهـد        
داشت بدين ترتيب فروشنده قيمـت را       

  ريال جديـد افـزايش مـي       5مسلما به   
ــد ــسياري از  . ده ــيم ب ــه كن ــر توج اگ

ــصرفي   ــبد م ــود در س ــاي موج كااله
ــد   ــا همــين مــشكل را خواهن خانواره

از بليطهـاي اتوبـوس شـهري       . داشت
گرفته تا كرايه تاكـسيها و بـسياري از         

  .موارد مشابه از اين دست
البته راه حل اين قضيه تغيير همزمـان   
پول ملي و حذف سه صفر از آن مـي          
باشد كه اين خود هزينـه مـضاعفي را         
به جامعه تحميل مـي نمايـد كـه بـه           

  .رسد هيچوجه اقتصادي به نظر نمي
انجــام اينگونــه  در عــين حــال بــراي 

مبادالت به حجم قابل توجهي سكه و       
پول خرد نياز خواهد شد كه ضـرب و          
توزيع آنها خود هزينه مـضاعفي را بـه    

  .جامعه تحميل مي نمايد
موافقان اين طرح اذعان مي كنند كـه      

 مطـرح بـوده   72اين موضوع از سـال     
اما مهمتـرين شـرط اجـراي آن       . است

اين بوده اسـت كـه نـرخ تـورم تـك            
قمي شده و در عين حال براي مدت        ر

شرايطي كه نه . قابل قبولي ثابت بماند   

تا كنون تحقق يافته و نـه چـشم انـداز آن             
بر اساس برنامه چهارم . قابل تصور مي باشد 

توسعه كشور چنين برنامه ريـزي شـده بـود     
 تحقق پيدا كند و     88كه اين مساله در سال      

همزمان با آن حذف سه صفر از پـول ملـي           
ايي شود ولـي بـا آنكـه آن پـيش بينـي           اجر

تحقق پيدا نكرده موضوع حذف صفرها بـه        
تصويب رسيده است گرچه مقامـات اذعـان        
ميكنند كه فعال براي اجرايي شـدن قطعـي         

  .طرح تصميمي اتخاذ نشده است
مقامات اقتصادي كشور به خـوبي بـه ايـن          
نكته واقف هستند كه مـساله پايـه پـولي و           

امال مجـزا مـي باشـند    نرخ تورم دو مقوله ك 
. كه هيچ ارتبـاطي هـم بـا يكـديگر ندارنـد           

مساله حذف سه صفر موجبـات تغييـر پايـه          
پولي را فراهم مي كند اما نرخ تورم معـادل          
نرخ افزايش قيمتها مي باشد و با قيمتهـاي         

  .پايه اي متفاوت مي باشد
اين مقامات در عين حال به خـوبي آگاهنـد          

 متقـاوتي   كه براي كاهش نرخ تـورم مـسير       
مي بايستي طي شود كه همانـا سـوق دادن     
منابع سرمايه اي به سمت توليـد و افـزايش    

از طريـق كـاهش     . توليدات كشور مي باشد   
نــرخ بهــره و كــاهش موانــع توليــد داخلــي 
ســرمايه هــا هــر چــه بيــشتر از بخــشهاي  
خدماتي و داللي به سمت توليد سـوق داده         
 مي شوند و با افـزايش توليـدات و افـزايش          

صادرات و كاهش واردات نرخ تراز بازرگاني       
مثبت شده و نهايتا  نرخ تورم كـاهش پيـدا           

  .مي كند
با توجه به نكاتي كه تا كنون به آنها اشـاره           
شد جاي تعجب بسياري است كـه مقامـات         
مختلف اقتصادي و حتي برخي از نمايندگان      
مجلس از اين طـرح حمايـت نمـوده انـد و            

وجيهات اقتصادي را براي آن انواع و اقسام ت  
كنند بدون آنكه داليـل مشخـصي        ذكر مي 

همين مـساله بهتـرين     . براي آن ذكر نمايند   
گواه اين موضوع مي باشد كـه ايـن مـساله        
بيش از آنكه يـك مقولـه اقتـصادي بـراي           
رهايي كشور از چنگـال تـورم شـديد باشـد           
يك اقدام سياسي است كه در ادامـه سـاير          

مدي نژاد قابـل  اقدامات پوپوليستي دولت اح   
  .بررسي مي باشد

  88 شهريور 29

 
  

  يك اقدام اقتصادي يا فرافكني سياسي، پول مليحذف سه صفر از 
 نادر داروك
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  بازهم به نفع مردم

 جعفر پويه
مـردم در   حضور قدرتمنـد و يكپارچـه اقـشار متفـاوت    

تظاهرات حكومتي و به ضـد خـود تبـديل كـردن آن،             
خيابانهـا از دسـت    همچنـين تـسخير و بيـرون آوردن   

اوباش رژيم نشان از عزم و اراده آنان براي رسيدن به            
ــردم     در. آزادي دارد ــه م ــضور يكپارچ ــن روز ح اي
ه عـدم تـرس آنـان از دم و دسـتگاه اوبـاش           نشاندهند
تهديد فاشيستهاي تفنگ بدوش سپاه . است سركوبگر

 گـر و  به پشيزي نيرزيـد و اطالعـاتي هـاي شـكنجه    

از همـه   . متجاوز نيز در مقابل اراده آنـان مـات شـدند          
ولـي فقيـه    مهمتر وضـعيت اسـفبار علـي خامنـه اي،    

 و  تبهكار رژيم است كه ثابت شد كاله او پـشم نـدارد           
عزم جـزم شـده مـردم بـي      توصيه و تهديد هايش در

 واليــت اش -خامنــه اي قاتلــه "شــعار . تــاثير اســت
داد او نه تنهـا مـشروعيت اجتمـاعي      نيز نشان"باطله

 ندارد بلكه از نظر مذهبي نيز به صف آنـاني پيوسـته  

است كه پرونده شان در پيش چشم مردم چيزي بجـز           
ــست ــاري نيــــــــــــــــ  .تبهكــــــــــــــــ

ــرين ــدان مــيهن در اســتواري و  اراده غــرور آف فرزن
هاي استبداد چشم جهانيان را  ايستادگي در مقابل عمله   

بار ديگر ايران بـه صـف اول و تيتـر يـك     . كرد خيره
تالش آنان  خبرگزاريها رفت و همه جهانيان نظاره گر

براي منكوب كردن واليت جهل و جور علي خامنه اي 
 .شدند

 آنجاسـت  تظاهرات نسبت به ماههاي قبل ويژگي اين
 كه تقريبن در همه شهرهاي ميهن، مردم بـه ميـدان  

آمدند و يكپارچه بر عليه دسـتگاه اسـتبداد ولـي فقيـه             
شهري خبر مي رسـد   از كمتر. فريادشان را بلند كردند

كه جوانان و زنان و مردان آزاديخواه خيابانها را در زير           
استوار خود داغ نكرده و با فريادهاي يكپارچه  قدمهاي

 را "فداي ايـران   جانم–نه غزه، نه لبنان "شعار خود 
اين يكپارچگي براي تو دهني زدن      . تكرار نكرده باشند  
و فاشيستهاي تفنگ بدوش او يعني  به ولي فقيه رژيم

 سپاه پاسداران كه مردم را تهديد به برخوردهاي خشن

مدتهاسـت كـه ولـي فقيـه و         . كرده بودند، كافي است   
مدتهاست كـه   .حت ندارنددستگاه ستمگر او خواب را

تظاهرات غرور آفرين مردم تبديل به كابوسهاي شبانه        
ديگر با اطمينان مي تـوان گفـت    حال. آنها شده است

كه سر تا پاي رژيم ددمنش ولي فقيه از وحشت عزم و 
از نشانه . جوانان اين مرز و بوم بر خورد مي لرزد اراده

بـرخالف   ترس و وحشت دستگاه سركوب خامنـه اي 
تهديدهاي روزهاي قبل همين بس كه جرات نكردنـد         

تظـاهر كننـدگان    حتا به صفوف فشرده و بهم پيوسته
مردم آزاديخواه در اين روز ثابت كردنـد        . نزديك شوند 

يكپارچه در كنار هم بـه ميـدان بياينـد     اگر همبسته و
خواهد  دستگاه سركوبگر استبداد مذهبي نه تنها از كار

كه در نزديكي صفوف مردم قرار      افتاد بلكه آنهايي هم     
از پـا خطـا كـردن را     دارند از ترس شان جرات دست

حال اين صـفوف مـستحكم مـردم آزاديخـواه          . ندارند
فقيـه و دسـتگاه عـريض و طويـل      است كه پوزه ولي

اكنون اين ولـي فقيـه   . سركوبي او را به خاك مي مالد     
است كه منكوب اراده استوار مردم، بايـد فكـري    رژيم
به برقـراري   واال مردم ايران تصميم. ال خود كندبه ح

رژيمي دموكرات و آزاد گرفتـه انـد و ايـن نيـز ميـسر               
. برانداختن رژيم ستمگر ولي فقيـه  نخواهد بود مگر با

 حال آنكس كه بايد به فكر خود باشد علي خامنه اي و

زيـرا مـردم در ايـن روز        . دستگاه داغ و درفش اوسـت     
 .اند  را گرفتهنشان دادند كه تصميم خود
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، بازي "روز ُقدس"

  دوسر باخت حكومت
  منصور امان

به موازات نزديك شُدن هنگام 
 –، باند نظامي "روز قُدس"راهپيمايي 

امنيتي بر حجم ترفندهاي تبليغاتي و 
جنگ رواني خود عليه معترضان و 
مخالفان به منظور به وحشت افكندن 

خويش مي آنها و قُدرتمند نشان دادن 
در همين راستا، گله ي رم كرده . افزايد

  اي از پايوران اين باند از فاصله اي
مطمين الف زنان از تريبونها سرك 

  .مي كشد تا چنگ و دندان نشان دهد
پس از رجز خواني آيت اهللا خامنه اي 
در نماز جمعه، اينك نوبت به گُماشته 
هاي سوُگلي يا دست چندم او رسيده 

 "نظام"ر آنچه در كيسه ي است كه ه
از دشمني، كينه توزي و هرزه گويي 
نسبت به مردم انبان شُده را تخليه 

حجت االسالم احمد (يكي . كُنند
آنها را به شمشير آخته حواله ) خاتمي

حسين (مي دهد، ديگري 
 و "مزدوران اسراييل") شريعتمداري

 را در خيابان و پياده رو "ديوانه قاتل"
) پاسدار شريف(و كسي ديگر مي بيند 

تدابير انتظامي و "عرق ريزان چماق 
  .  تكان مي دهد"امنيتي

به همين گونه، ُكليه رسانه هاي چاپي، 
الكترونيكي، شنيداري و ديداري 
جمهوري اسالمي نيز به طور يكسان 
به ستادهاي بحران تبديل شُده و 
بدون وقفه به نشر و پخش خطابه و 

   .شغول شُده اندبيانيه هاي جنگي م
   

جالب اين جاست كه اين بسيج 
سراسيمه براي به دست گرفتن حركتي 
صورت مي گيرد كه از سوي حكومت 
با همه امكاناتي كه در اختيار دارد 
ترتيب داده شُده و رقيب آن مردمي 
هستند كه ساز و برگ شان فقط 

از همين . حضور اعتراض آميز است
ي پيش از زاويه نيز مراسم مزبور حت

آنكه برگُزار شود، با به نمايش گُذاشتن 
صف بندي جامعه در برابر حكومت و 

 به اعتراف به بي "نظام"مجبور كردن 
ثباتي، به يك بازي دو سر باخت براي 

  . حكومت تبديل شُده است
باند واليت را با همه گيج سري اش 
نمي توان متهم كرد كه نسبت به 

حال اگر با . نيز متوهم استمنافع خود 
اين وجود حاضر است به بهاي 
خسارت گزاف داخلي و همچنين بين 
المللي، تالش كُند گريبان خود را از 

 بيرون بكشد، دليل "روز قُدس"چنگ 
ديگري جز خالي بودن دست آن پس 
از روي ميز گُذاشتن بي نتيجه 
كارتهاي دستگيرهاي انبوه، تجاوز و 

نمي تواند داشته شكنجه و كُشتار 
      .باشد
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زمينه چيني براي 
 سركوب دانشجويان

   
  زينت ميرهاشمي 
ــحبتهاي روز   ــه در ص ــي فقي ول

 شـهريور خـود بـراي       8يكشنبه  
و يـورش    سركوب دانـشجويان    

. به دانشگاهها زمينه چيني كـرد     
نگراني از بازگشايي دانشگاهها و     
ــد از   ــشجويان بعـ ــع دانـ تجمـ

در صـحبتهاي   رويدادهاي اخيـر    
. علي خامنـه اي مـوج مـي زنـد     

تشويش و نگراني براي رژيم تـا       
جايي است كه خامنه اي صحنه      

جنـگ و مبـارزه     «دانشگاه را به    
ــرم ــرد و از  » نــ ــشبيه كــ تــ

كارگزارانش خواست كه در ايـن      
علـي خامنـه    . جنگ پيروز شوند  

ــا  اي طبــق شــيوه هميــشگي، ب
حمله به فرهنگ غربي، فرهنگ     

و نيـز رشـته     غالب بـر دانـشگاه      
هــاي علــوم انــساني را غيــر    

  .اسالمي دانست
خامنه اي درسهاي رشته انساني     
. را خطري بـراي نظـام دانـست       

وي نگرانــــي خــــودش را از  
 ميليـون دانـشجو در   2تحـصيل  

رشته هاي علـوم انـساني ابـراز        
داشت و اين علوم را پايه هـايي        
براي كـشاندن دانـشجويان بـه       

خامنـه اي   . سكوالريسم دانست 
وم انـساني تـدريس شـده در        عل

دانــــشگاهها را عامــــل دوري 
دانشجويان از دين و مباني دين      

وي خواستار رسيدگي و     . دانست
ــوم از    ــن عل ــدن اي ــده ش برچي
دانشگاهها توسط دولت، مجلس    
و شوراي عالي انقالب فرهنگـي      

  .شد
حرفهاي ولي فقيه پيامي آشـكار      
ــشجويان و   ــركوب دان ــراي س ب

ــا  ــشبرد ارتج ــراي پي ــامي ب ع پي
  .فرهنگي است

رويدادهاي اخير، در فاصله بسته     
شدن دانشگاهها و تا بازگـشايي      
مجـدد آن، شــرايط جديــد و پــر  
التهــابي را در مناســبات بــين   
دانــشجويان و رژيــم بــه وجــود 

  . آورده است
خامنه اي كه در نماز جمعـه روز        

 خرداد، فرمان سركوب مردم     29
قيام كننده را صادر كرده بود بار       

سخنراني اش در آستانه    ديگر با   
باگشايي مـدارس و دانـشگاهها      
زمينه هاي سركوب را پي ريزي      

وي با اين سخنان از يـك       . كرد
طرف مخالفانش را به سـركوب      
ــر   ــرد و از طــرف ديگ ــد ك تهدي
نيروهـــاي لبـــاس شخـــصي و 
پاسداران را بـراي سـركوب هـر        
ــي  ــه حركــــت اعتراضــ گونــ

 10 . دانــشجويان تــشويق كــرد
  شهريور

  
در نماز خامنه اي 

جمعه، كاريكاتور 
  شريرانه اي از خود

  منصور امان
به همان اندازه كه درس اخالق 
مرشد آدمكُشها و بيماران جنسي 
در نماز جمعه به يك شكلك 
ناقص شبيه است در مقابل، كف 
به دهان آوردن و تهديدهاي وي از 
رو به وخامت گُذاشتن يك ابتالي 

لُقمه ي . جدي حكايت مي كُند
نت مطلقه در گلوي سلط

 اين گير كرده - از-اعليحضرت بعد
است، به گونه اي كه آهنگ اصلي 
در خُطبه هاي او را خر خر حنجره 

  .به تنگ آمده اش تشكيل مي دهد
روز آدينه، آيت اهللا خامنه اي از 

 خُرداد 29همان تريبوني كه در 
فرمان كُشتار معترضان، اوباشگري 

 بازار و خياباني عليه مردم كوچه و
شكنجه و تجاوز دستگير شدگان را 
صادر كرده بود، بار ديگر به جامعه 

  . ي ايران چنگ و دندان نشان داد
با اين وجود، آنكه ديروز رجز خواند 
و مشت به سينه كوفت، 
كاريكاتوري شريرانه از دزد مچ 
گرفته شُده اي است كه دو ماه 
پيش تالش كرد رد پاي خود را با 

ن پاك كُند اما خود در خون و لج
در اين فاصله او و . آن فُرو رفت

همدستانش نه تنها نتوانسته اند 
مردم را به خانه و اقتدار را به بارگاه 
واليت برگردانند بلكه، جرقه هاي 
بحران اينك به اندروني و به ريش 

  . آنها اُفتاده است
آقاي خامنه اي با به نمايش 

انبوه گُذاشتن وحشت خود از حضور 
مخالفان و معترضان به بهانه ي 

، با "روز قُدس"مراسم حكومتي 
زباني به ُلكنت اُفتاده به بي ثمري 
تالشهاي تبهكارانه خود در فاصله 
خُرداد تا شهريور براي پاشيدن گرد 
مرگ و وحشت بر سر جوانان و 
زنان و مردان كشور اعتراف كرده 

او تنگدست و بي چاره در . است
ها پديدار شُده تا اعالم كُند برابر آن

به بن بست رسيده و محكوم به 
تكرار آزموده شكست خورده اش 

  . است
ــوري    ــر جمه ــتا، رهب ــن راس در اي
اسالمي از منبر نماز جمعـه، مجـوز        
دستگيري و خونريزي صادر كرده و  
قالده ي دژخيمانش را براي يورش   
ــومتي    ــسته حك ــان برج ــه مخالف ب

نــه اي و آقــاي خام. ُگــشوده اســت
شُركا شيب بحران را به سمت بـاال       
افزايش داده اند و در هفته اي كـه         
آغاز شُده اسـت همـه مـي تواننـد          
ببينند كه چگونه آنها در كمـركش       

  . سركوب نفس بريده اند
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كه چند روزي بيشتر به آغـاز        در حالي 
سال تحصيلي باقي نمانده است خط و       
نشان كشيدنهاي مقامات دولتي بـراي     

احضار . دانشجويان همچنان ادامه دارد  
گسترده به دادسـراها و كميتـه هـاي         
انضباطي و حتـي در مـواردي صـدور         
حكمهاي سنگين نظيـر محروميـت از       

ــدت   ــه مـ ــصيل بـ ــال از 25تحـ  سـ
ــراي  شــاهكارهاي د ــت ب يگــر حاكمي

ارعاب در ميان دانشجويان و  ايجاد جو 
درپـي  . خانواده هاي آنـان مـي باشـد       

وقايعي كه پس از خردادماه روي داده       
ــومتي    ــات حك ــك از مقام ــد هيچي ان
نتوانسته اند نگراني خود را نـسبت بـه         
رويدادهاي احتمالي پس از بازگـشايي      

  .دانشگاهها پنهان نمايند
سـال  كه آغـاز     بارها تاكيد شده است     

 با آن . تحصيلي به تعويق نخواهد افتاد    
ــوم    ــواي دروس عل ــساله محت ــه م ك
انـساني و لــزوم تجديــد نظــر و حتــي  
حذف مفاد  آن مطـرح شـده اسـت و           
عده اي نوعي انقالب فرهنگي دوم را       

 با اين وجود وزير    .پيش بيني نموده اند   
جديد علوم كابينه احمدي نـژاد تاكيـد        

د تا از فعاليت    دارد كه تالش خواهد ش    
تشكلهاي دانشجويي حمايـت شـود و       
حداكثر تعامل با دانـشجويان صـورت       

داده ن بـي   اما با وجود وقايع روي    . گيرد
ــات رياســت   پــس از مــضحكه انتخاب
جمهوري و حضور گـسترده مـردم در        
اعتراضات ضد حكومتي چه كسي مي      

  . تواند اين سخنان را باورداشته باشد
قـي تـرين و     دانشجويان همواره از متر   

پيگيرترين نيروهاي حاضر در صـحنه      
تحوالت اجتماعي كـشور در بـيش از        

كـه   بـا آن  . نيم قرن گذشته بوده انـد     
 تـا   1332جنبش دانـشجويي از سـال       

كنون فراز و نشيبهاي بسياري را طـي      
كرده است اما به دليـل ماهيـت ايـن          
قشر از اجتماع در هر برآمد اجتمـاعي        

نـشجويان  حضور پررنگ و تاثيرگذار دا    
نه تنها در ايـران     . چشمگير بوده است  

بلكــه در تمــامي كــشورهايي كــه    
حكومتهاي ديكتـاتوري و توتـاليتر بـر       
سر كار بوده اند نوك پيكـان حملـه و          
سركوب ايـن رژيمهـا بـر جنبـشهاي         

  .دانشجويي متمركز بوده است
اساسا يكي از اهداف انديشه مبتني بر       
فلسفه تـاريخ يـافتن معنـا و سـمت و           

ي حركــت بلنــد مــدت جوامــع و ســو
. نهادهاي اجتماعي موجود در آنهاست    

ــاي     ــه معن ــت ك ــق اس ــن طري از اي
كاركردي هر حركـت و تحـولي را در         
يــك محــور پويــا و ديناميــك كــه از 
گذشته شروع و به آينده ختم مي شود        
بررسي كرده و به درك بهتـري از آن         

  .دست پيدا مي كنيم

 همواره ما شاهد پديده اي هستيم كـه     
خروج از يك شرايط و ورود به شرايط        
جديــد را در مقابــل چــشمانمان رقــم 
ميزند و اين همان رمز تحـول تـاريخ         

هر پديده كهنه شـده بـه مثابـه         . است
پديده اي كـه عمـر تـاريخي خـود را           
سپري كرده است در اثر فشار شـرايط        
جديد پوسته قديمي خود را مي شكافد      
و تولد يـك پديـده نـو را كـه مـسلما             

وتر و متكاملتر از پديده ماقبل خـود        جل
اين همان سازو   . دهد است بشارت مي  

كاري اسـت كـه جـوهر تكامـل را در        
كند و اين همان جادوي      خود معنا مي  

  .سه واژه تز آنتي تز و سنتز مي باشد
مسلما هر زايـش و تحـولي بـا درد و            
رنج و سختي و حتي خونريزي همـراه        

ق آنچه در تابستان امـسال اتفـا      . است
اما آنچـه   . افتاد همين ساز و كار است     

كه جامعـه مـا امـروز تجربـه ميكنـد           
 آذر  16جنبش دانشجويي در مراسـم        

  .دو سال قبل از آن عبور كرده بود
كـه در پلـي تكنيـك سـخنان           زماني

ــژاد بــا شــعار تــوپ تانــك   احمــدي ن
مسلسل ديگر اثر ندارد پاسخ داده شد        
؛ دانشجويان عامل استكبار و وابـسته       

كـه   زمـاني . ه آمريكا خوانـده شـدند     ب
عكسهاي احمدي نژاد با شـعار مـرگ        
بــر ديكتــاتور بــه آتــش كــشيده شــد 
بسيجيان سياست مهرورزي حكومـت     

شباهت صحنه  . را به آنان نشان دادند    
ها ي اين سه ماهي كه گذشت بـا آن     
 وقايع واقعا تعجـب آور بـه نظـر مـي          

اما صحنه هاي مشابه ديگـري      . رسند
  .ندنيز وجود دار

همان زمان آقاي ميردامادي به عنوان      
دبيركل جبهه مـشاركت و دانـشجوي       
با سابقه پلي تكنيك و مسئول ساليان       
سال انجمن اسالمي و دفتـر تحكـيم        
حوزه و دانشگاه در مـصاحبه اي ايـن         
حركت دانشجويان را محكوم نمـود و       
تاكيد كرد كه حرمت رياسـت جمهـور        
. مي بايستي در هر شرايطي حفظ شود      

ــتانه    ــا در آس ــرد ت ــالش ك ــشان ت اي
انتخابــات مجلــس از ســوي دوســتان 
خود هديه اي به اصول گرايان تقـديم    
كند تا راه حضور آنها در كريـدورهاي        
مجلس با خلل كمتري روبرو شود ولي 
همان زمان نشان داد كه او نه در كنار      
دانشجويان و در جبهه آنتي تـز بلكـه         
كماكــان در كنــار حاكميــت ســمت و 

جبهه تز را حفظ نموده و كـامال      سوي  
مخالف سنتز احتمـالي پـيش رو مـي         

  .باشد
تا آن زمان صحبت از دولـت پادگـاني     

 تقلب در راي گيري     – دولت پنهان    –
و نظاير آن بود ولي آنجا كـه تماميـت     

حاكميت مطرح شد نشان داده شد كه       
  .فاوتي وجود نداردت

جنبش دانشجويي در همان نخـستين      
 بـا بـه   57سالهاي پس از قيام بهمـن   

اصطالح انقـالب فرهنگـي رژيـم بـه         
. مسلخ رفت و سر خود را بر نيزه ديـد         

تشكلهاي دانشجويي با سابقه منحـل      
ن دانـشجويي پاكـسازي     شده و فعـاال   

فضاي خالي ايجاد شده توسـط      . شدند
 تــشكل انجمنهــاي اســالمي پرشــد و

ــر   ــوان دفت ــا تحــت عن سراســري آنه
تحكيم وحدت حوزه و دانشكاه عمـال       
وظيفه بازوي حاكميت براي كنتـرل و       

ه تحت فرمان درآوردن دانشكاهها را ب     
ــا تحــوالت صــورت . عهــده گرفــت ب

ــه  ــه در دهـ ــه در درون 60گرفتـ  چـ
حاكميت و چه در مولفه هـاي فكـري      

تغييرات در اين انجمنهـا     دانشجويان ؛   
نيز آغاز گرديد تا آنجا كه واژه حوزه و         
دانشگاه از انتهاي نام بي مـسما دفتـر         

با تغيير گرايشات   . تحكيم حذف گرديد  
دروني انجمنها بسيج دانشجويي شكل     
گرفت تـا وظـائف حـاكميتي در درون       

  . عهده بگيرنده دانشگاهها را ب
اما به دليل ماهيـت ذاتـي فعاليتهـاي         

انــشجويي و وابــستگيهاي خــاص   د
طبقاتي ايـن قـشر اجتمـاعي تنـوع و          
تكثر فكري بار ديگر به شكل گسترده       
اي در دانشگاهها نضج گرفته و شروع       

فعاليتهـاي دانـشجويي    . به رشد نمـود   
روز به روز از تشكلهايي كه به صورت        
مستقيم يا غير مـستقيم بـا حاكميـت         
ــت و   ــله گرف ــتند فاص ــستگي داش واب

ــ ــتهاي صــ ــي خواســ نفي و سياســ
دانشجويان هر چه بيشتر با واقعيتهاي      
موجــود در ســطح جامعــه و رونـــد    

  .تحوالت آن سنخيت پيدا كرد
دانشجويان در دوازده سال گذشـته در       
پــي هــر تحــول اجتمــاعي بخــشي از 
پوسته كهنه خود را بـه دور انداختـه و        
فاز جديد و متحول تري را آغاز نموده        

ه بــا دانــشجويان زمانيكــه جامعــ. انــد
  بـه    " گفتن يك نه بزرگ      "خواست  

ــت   ــات رياسـ ــت وارد انتخابـ حاكميـ
. جمهوري شد پيشتاز اين حركت بودند

كردنـد اصـالح     آنهايي كه گمان مـي    
طلبان را بـه حاكميـت رسـانده انـد و           
اصالح حكومت آغاز شده است پاسـخ       

ــاه 18خــود را در  ــر م  دريافــت 78 تي
  .نمودند

 به   فاصله گرفتن از بازيهاي حكومتي    
آنجا رسيد كه تـشكلهايي نظيـر دفتـر       
تحكيم چنـدين انتخابـات را يـا علنـا          
ــت از    ــا از حماي ــد و ي ــريم نمودن تح

در . كانديداي مشخصي پرهيز كردنـد    
انتخابات اين دوره رياسـت جمهـوري       
نيز به شكلي مـشروط در كنـار آقـاي          

 گرچه پيش بينـي     .كروبي قرار گرفتند  
بـسياري آن بـود كــه آقـاي موســوي    

يد بهتري براي آنان خواهـد بـود        كاند
اما جو عمـومي دانـشگاهها و برنامـه         
اعالم شـده از سـوي آقـاي موسـوي          

  .چنين اجازه اي را به آنها نداد

وقايع قبل و بعد از انتخابات ايـن مجـال را           
براي مردم فراهم آورد تا اعتراضات و خشم        
انباشــته شــده خــود را بــه ســطح خيابانهــا 

 و افسار گسيخته    سركوب وحشيانه . بكشانند
حاكميتي كه دليلي جـز اوج استيـصال و در          
ماندگي آنهـا نداشـت نيـز باعـث فـروكش           

  . كردن اين اعتراضات نشد
حضور گسترده مردم در مراسم به اصـطالح      
روز قدس از يك طرف و شعارهايي كـه در          
اجتماعــات مختلــف ســر داده شــدند همــه 
گوياي آن هستند كه مردم از خطوط قرمـز         

ور كـرده انـد و از ايـن پيـشتر هـم        رژيم عب 
ه ههيچكس كـوچكترين شـب    . خواهند رفت 

ــان و    ــعارها را جوان ــن ش ــه اي ــدارد ك اي ن
دانشجويان به ميـان مـردم آورده انـد و بـا            
استقبال آنهـا روبـرو شـده اسـت شـعارها و         
خواســتهايي كــه از دو ســال قبــل جنــبش 

  .دانشجويي بر آنها پافشاري كرده است
 دانـشگاهها وظـايف     همزمان بـا بازگـشايي    

ســخت و ســنگيني پــيش روي جنــبش    
  .دانشجويي قرار خواهد داشت

از يك سـو چـشم جامعـه بـه آنهاسـت تـا              
ا ي جنـبش مردمـي بـا صـالبت           ه خواسته

بيشتري از سوي آنها تداوم يافته و پيگيري        
شود و از سوي ديگر كماكان وطيفـه ارتقـا          
اين حركتهـا هـم بـر دوش آنهـا سـنگيني            

نشگاهها و جنبش دانـشجويي     اين دا . ميكند
است كه بايد با حركت اصولي و رو به جلـو           
خود با طرح خواسته ها و مطالبات منطقي و      
منطبق بـر شـرايط و وحـدت و يكپـارچگي           
خود به جامعه نشان دهـد كـه در خـروج از            

آنچـه  . پوسته قديمي خود موفق بوده است       
ناكارا ؛ ناموفق و بن بست ساز بـوده اسـت           

خته و سمت و سـوي مناسـبي را         به دور اندا  
براي خـروج از شـرايط كهنـه و آغـاز دوره            

  .نوين انتخاب نموده است
تالش قابل پيش بينـي و مـسلم حاكميـت          
براي سـركوب و يـا بـه انحـراف كـشاندن            
حركتهاي دانشجويي از  يك طرف و وجود         
تنوع و تضارب فكري ميـان دانـشجويان از         

 اين طرف ديگر موانع بزرگ و قابل تامل در      
  . مسير مي باشند

ــدم   ــشات فكــري و ع ــز از مناق ــزوم پرهي ل
دخالت گرايشات سياسي متنـوع موجـود در        
ميان دانشجويان در چگونگي بـر خـورد بـا          
مسائل پيش رو و تكيه بر مشتركات صنفي        
ــل    ــل در مقاب ــي عاج ــتهاي سياس و خواس
حاكميـت تكيــه بـر شــعار مانـدگار جنــبش    

پيـروزي   – مبارزه –دانشجويي يعني اتحاد   
را بيش از هر زمان ديگـري الـزام آور مـي            

  .سازد
تكيه بر محتواي هر بخش از اين شـعار نـه        
ــه و    ــرايط كهن ــز و ش ــروج از ت ــا راه خ تنه
پوسيده اي كه رژيم تالش دارد بـر جامعـه          
ــيش روي   ــنتز پ ــدارد بلكــه س حــاكم نگاه
ــه   ــه را ب ــي جامع ــشجويي و حت جنــبش دان

  . روشني نشان خواهد داد
 پيروزي  – مبارزه   –شعار اتحاد   پس همه با    

به استقبال بازگشايي دانـشگاهها بـرويم تـا         
همگان بداننـد كـه جنـبش دانـشجويي در          
مسيري اصولي و انقالبي همچـون گذشـته        
راهگشاي مبارزات مردم ايران براي نيل به        

  .آزادي و عدالت اجتماعي خواهد بود
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   پيروزي– مبارزه –اتحاد 

 رهنمون كليدي جنبش دانشجويي

 نادر داروك
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  رويدادهاي هنري ماه
  

  ليال جديدي
  
  

  سخن روز 

  
  
  

  موسيقي
  

  ياد پرويز مشكاتيان گرامي باد
  
  

ي  ي برجسته پرويز مشكاتيان، نوازنده

  شهريور بر اثر30  روز دوشنبه،،سنتور
 سالگي 54ايست قلبي در سن 

ي ايراني  اين هنرمند پرآوازه. درگذشت
خلق آثاري شنيدني، چندين  عالوه بر
  ي آموزش سنتور از  ز در زمينهكتاب ني

از شش سالگي  در نيشابور متولد شد و
آموزش موسيقي را نزد پدرش، حسن 

اين هنرمند كه . مشكاتيان آغاز كرد
با  زمره استادان سنتور نوازي بود

تار نيز آشنايي  سازهاي ويولن و سه
 .داشت

آقاي مشكاتيان هنگامي كه در 
 ،دانشگاه تهران تحصيل مي كرد

اش را با راديو زير نظر  ريهمكا
هوشنگ ابتهاج آغاز كرد اما پس از 

 از راديو 1357شهريور  17واقعه 
اي  همين استعفا نيز بهانه. استعفا داد

شد تا اين هنرمند براي تشكيل 
 با همكاري "چاووش"سسه ووم

ي ديگري در گروه  هنرمندان پرآوازه
  .  اقدام كند"شيدا" و "عارف"
 با 1367ا سال  ت1358 از سال وا

محمدرضا شجريان همكاري داشت 
ي اين همكاري، آثار   كه نتيجه

آستان "، "بيداد"ماندگاري چون 
 و "نوا"، "سر عشق"، "جانان
 ،از سوي ديگر.  بود"دستان"

ي  همكاري وي با هنرمندان برجسته
ايراني نظير حسين عليزاده و 
محمدرضا لطفي باعث خلق آثار 

هنرمند شده شنيدني ديگري از اين 
از اين هنرمند كتابهاي با  .است

ارزشي براي آموزش سنتور مانند 
 و " قطعاتي براي سنتور،آوا گل"
 بر جاي " قطعه براي سنتور20"

  .يادش گرامي باد.  استمانده
  

   سالگي70تور جهاني در 

  
ي ي هنرمند كانادا،لئونارد كوهن

 او .اي بم و با قدرتي استدداراي ص
ي براي نخستين  سالگ13در سن 

گيرد و همين  بار گيتار به دست مي
هاي شهر زادگاهش  ساز در كافه

ي پول توجيبي او  كننده مينامونترال، ت
  . شود مي

 سالگي تور جهاني 70وي كه در سن 
 ي ادبي جايزهخود را آغاز مي كند، 

 بيشتر به دنياي  كه"نوشتن خالقانه"
 را در ادبيات تعلق دارد تا موسيقي

  . امه خود داردكارن
 به نام هنرمندلبوم اين آنخستين 

 در سال "هاي لئونارد كوهن ترانه"
  . او را به شهرت جهاني رساند1968

  

 رندان "استقبال مردم از آلبوم 

   شجريان"مست

 
 جديدترين اثر ،"ترندان مس"آلبوم 

 و "شهناز"شجريان با همراهي گروه 
و آهنگسازي مجيد  به سرپرستي
اين آلبوم از . شر شددرخشاني منت

همان روزهاي نخست كه به بازار آمد، 
مورد استقبال بي نظير مردم قرار 

 .گرفت
مردم ايران به ابتكار خود دست به 
تحريم برخي محصوالتي كه صاحبان 

 " صدا و سيما"آن تبليغات خود را به 
 همينطور از كساني  وداده اند، زده اند

مي كه از آن رو گردانده اند، حمايت 
يك فروشنده آلبوم شجريان در . كنند

 شجريان در" :اين باره مي گويد
روزهاي پس از انتخابات در همراهي 
با مردم بود و از ضرغامي و صدا و 

شكايت كرد تا از حق و حقوق  سيما
البته حرفهايي . قانوني خود دفاع كند

انتظار هم در برخي سايتها و  دور از
واز ايران روزنامه ها در تخريب استاد آ

شد كه مي تواند دليل ديگر  منتشر
   ".باشد
   

  فيلم 

  

 "اعطاي جايزه به فيلم 

  "روزهاي سبز

  
   جايزه ساز ايراني حنا مخملباف، فيلم

 ي فيلم  جشنواره"شجاعت در هنر"
تنديس . ونيز را از آن خود كرد

شجاعت به خاطر ساختن فيلم 
  بيان شجاعانه"  و"روزهاي سبز"

 به وي اهدا "امروز ايرانوقايع تاريخ 
  .شد

 شهريور در 20  اين جايزه روز جمعه،
، "جان ويتوريو بالدي"ونيز از طرف 

فيلمهاي كارگردانهايي  ي  كننده تهيه 
 به حنا مخملباف "پازوليني"چون 

حنا مخملباف به هنگام  .اهدا شد
جايزه را  دريافت جايزه گفت كه اين

  .كند به مردم ايران تقديم مي
  

 "اي شير نقره"رين نشاط شي
 ي ونيز را شكار كرد  جشنواره

  

زنان "خاطر فيلم ه شيرين نشاط ب 
 برنده بهترين كارگردان "بدون مردان

 كه "زنان بدون مردان"فيلم . دش
جايزه بهترين كارگردان جشنواره ونيز 

ن خود كرد، در باره شجاعت آرا از 
به گفته وي . ران استزنان و مردم اي

در باره كساني است كه "اين فيلم 
سرنوشت خود را مي خواهند 

   ".بسازند
خانم نشاط كه ساكن شهر نيويورك 

دانستم كه با  من مي": است، گفت
اين فيلم دست به ريسك بزرگي 

ي  پيام اساسي اين فيلم درباره. زنم مي
اين مبارزه ارزش . شجاعت است

 مبارزه كنيم تا زيادي دارد و ما بايد
بتوانيم چه به عنوان جامعه و چه به 
عنوان زن به جلو برويم و پيشرفت 

   ".كنيم
 بر اساس "زنان بدون مردان"فيلم 

رماني به نوشته شهرنوش پارسي پور 
ساخته شده و نخستين اثر سينمايي 

اين فيلم كه ساخت آن . وي مي باشد
طول كشيده، محصول ه  سال ب6

رانسه است و در مشترك آلمان و ف
  . استمراكش فيلمبرداري شده

در شصت و  "ييشير طال"ايزه ج
ي سينمايي  ششمين دوره از جشنواره
هاي كان و  ونيز كه در كنار جشنواره

برلين از فستيوالهاي مهم جهان 
شود، به فيلم ضد جنگ  محسوب مي

 جنگ  فيلماين.  اعطا شد"لبنان"
باز يل با لبنان را از ديد چهار سرياسرا
يلي كه سرنشين تانكي هستند، ياسرا

كارگردان اين فيلم . كشد به تصوير مي
يل است يساموئل مائوس، اهل اسرا

 شاهد دو دهه اشغال جنوب لبنان خودكه 
  .يلي بوديتوسط نيروهاي اسرا

  
  

سبز در جشنواره بين المللي فيلم 

  مونترال

  
آغازين روز سي و سومين دوره از  در

 اعضاي ،ي فيلم مونترالجشنواره بين الملل
هيات داوران همگي در همراهي و حمايت 
از جنبش مردم ايران با شالهايي سبز در 
مراسم افتتاحيه و در مقابل دوربين 

جشنواره بين المللي . خبرنگاران حاضر شدند
 برنده ،فيلم مونترال با حضور جعفر پناهي

شير طاليي جشنواره ونيز به عنوان رييس 
  .ضور داشتهيات داوران ح

در اين جشنواره برخي از شركت كنندگان و 

جمعي از ايرانيان مقيم مونترال با در دست 
داشتن بادكنكها و نمادهايي به رنگ سبز 

اين موضوع مردم مونترال و  .حضور داشتند
  .رسانه ها را نيز تحت تاثير قرار داد

 فيلم را به نمايش 400اين جشنواره كه 
 به  المپيك پكنرهدر باگذاشت، با فيلمي 

گو " به كارگرداني "مشعل جاوداني" نام
  . آغاز به كار كرد"جون

 بار و براي  مجيد مجيدي در پنج سال سه
 "رنگ خدا"، "هاي آسمان بچه"فيلمهاي 

 جايزه اصلي اين جشنواره را به "باران"و 
  . آورده استدست

   
 ادبيات

  
  جايزه نوبل 

  
برنده ت داوران آكادمي نوبل در سوئد ياه

بخش ادبي اين جايزه را روز دوم اكتبر 
  .كند معرفي مي

ماري گوستاو لو كلزيو،  سال گذشته ژان
كمتر  .نويسنده فرانسوي اين جايزه را برد

توانست با قاطعيت اعالم كند كه  مي كسي
  .اين نويسنده برنده خواهد شد

 يك سال گذشته طبق گزارشها و منابع در
عنوان نامزد  به نفر 300 اسامي ،غير رسمي

و يا پيشنهاد به آكادمي نوبل واصل شده 
برندگان سابق جايزه  اين اسامي را .است

نوبل ادبي، اعضاي آكادمي سوئد و 
نويسندگان و يا  نمايندگان انجمنهاي

استادان برجسته ادبيات به آكادمي نوبل 
  .اند داده

  15بقيه در صفحه 
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  :تاكتيك هولوكاست

  هم چوب و هم پياز
  

  منصور امان
لگدزني دوباره گُماشته ولي فقيه بر مسند رياست 
جمهوري به اُستخوان قُربانيان يهودي آلمان نازي، 

 به رژه پيش بيني پذير انبوه "نظام"واكُنش ناگُزير 
 "اُم القرا" روي مركز اعصاب "روز قُدس"مخالفان در 

 امنيتي واليت به اين وسيله ، لُقمه –باند نظامي . است
اي كه همزمان با خيز بي پرده به سوي بمب اتُمي از 
تحريكات ضد يهودي گرفته بود و در سه سال گُذشته 
به گونه مستمر تالش مي كرد در گوشه اي از كام خود 
پنهان كُند را زير فشار جنبش اجتماعي دوباره به گلوي 

  . خود سرازير كرد
 سال پيش انگيزه بيرون زده از پس هرزه گويي اگر چهار

مليجك آيت اهللا خامنه اي در سطح بين المللي و داخلي 
از چشم كسي مخفي نماند، امروز با وجود صدها هزار 
سند زنده و پر و سر وصدا، شانس حكومت در سواري 
گرفتن از اين مركب لنگ به دو چندان كاهش يافته 

  . است
ي و هر ميزان از كراهت، تاكتيك با هر حجم از بويناك

كُهنه مال و مكالها نمي تواند اين واقعيت را پنهان كُند 
كه براي پرتو افكندن بر حضور مخالفان و معترضان و 
راندن اين فاكتور به درجه دوم اهميت سياسي و خبري، 

ُنكته اي كه آقاي خامنه اي و . باز مصرف شُده است
كرده اند اين است كه طوطي شكر شكن او فراموش 

 اي كه در كُنج تنگ قُرُق شُده از "بمب خبري"ارزش 
ترس تظاهركُنندگان تركانده شود، چندان زياد نيست و 

 ثمري نخواهد "نظام"در نهايت جز دود دادن ريش 
واقعيت مزبور را آنها مي توانند از بازتاب گُسترده . داشت

ن رسانه هاي خيزش روز آدينه مردم ايران در مهمتري
چاپي، الكترونيكي و ديداري و شنيداري بين المللي و 
انعكاس بيهوده گويي گُماشته ي آيت اهللا خامنه اي در 

  . حاشيه آن دريابند
انگيزه ديگر باند واليت از افتتاح دوباره تياتر هولوكاست، 
. تقويت روحيه موكالن خود در لُبنان، عراق و غزه است

ط اين رجزخواني بحران ساز در پهنه خارجي، آنها توس
 توانايي مديريت بحران "نظام"بايد اطمينان يابند كه 

داخلي را دارد و درگيري در اين پهنه مانع از تمركُز آن 
  . بر مسايل متحدان اجاره اي اش نمي شود

با اين حال بسيار دشوار به نظر مي رسد كه مزاج آشُفته 
ا جنجال درماني آيت آقايان مشعل، حكيم و نصراهللا ب

نه غزه، نه لُبنان، "ُشعارهاي . اهللا خامنه اي سامان بگيرد
مرگ بر "، "مرگ بر روسيه" و "جانم فداي ايران

 كه روز آدينه در سراسر ايران شنيده مي شُد، به "چين
        .گوش آنها هم رسيده است

 امنيتي واليت هم چوب را خورده است و -باند نظامي 
 به ويژه در شرايط - اينان به بهايي گزاف و .هم پياز را

 كمرشكن تالش كردند جهت نورافكنها را از –حاضر 
جنبش معترض منحرف كُنند و به سوي هولوكاست 

آنها اكنون نه تنها نتوانسته اند واقعيت صف . بكشانند
آرايي جامعه در برابر خود را به حاشيه بكشانند بلكه، 

. كاست را هم دوباره در گلو دارندلُقمه اُستخوان دار هولو
   

مردم به پاخاسته فقط جغرافياي خيابانها و فضاهاي 
خيزش . تبليغاتي رژيم واليت فقيه را تصرُف نكرده اند

آنها با وجود نوپايي، به چنان فاكتور تعييين كُننده اي در 
معادالت سياسي فرا روييده است كه حكومت چه به 

گونه واكُنشي فقط با محاسبه ي صورت تقابلي و چه به 
آن قادر به تعيين موضوع و دستور كار روز خود مي 

   شهريور29  . باشد
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  جشنواره ادبي اتريش

 قرار است  اتريشجشنواره ادبي
مدت دو روز   اكتبر به18 و 17

اتريش  ("روراو"در شهر هايدن 
اما اين  . برگزار شود)سفلي

براي حضور  حليجشنواره تنها م
نويسندگان و شاعران نيست 

 بازيگران سينما و ،بلكه
هاي هنري نيز در آن  چهره

  .حضور دارند
آندرا كالوزن، كورينا هارفوخ، 
بيرگيت مينيچ ماير، اليزابت 

تسلر، ماتهيس  اورث، بيبيانا
هارتمن، ماركوس هرينگ، ورنا 
فوسباخر، ديرك اشترمن و 

ني اشراينر از جمله كسا مارگيت
هستند كه در اين جشنواره 

 ما ا.شركت مي كنند
ترين ميهمان اين  سرشناس

وود، اجشنواره دو روزه مارگارت 
   .است نويسنده كانادايي

او كه تاكنون جوايز متعددي را 
در حوزه ادبيات از كشورهاي 

 قرار ،آورده مختلف به دست
است درباره مفهوم ادبيات 

  .سخنراني كند
  

 نگاران اعتراض به روزنامه

  آلماني

گونتر گراس، نويسنده سرشناس 
هاي كشورش  آلماني از روزنامه
آنها از جمالت  به دليل استفاده

: آميز انتقاد كرد و گفت توهين
 ها روز به روز بدتر زنامهرو"

من از ":  وي افزود".شوند مي
 هاي آلماني اينكه روزنامه

هاي تمسخرآميز استفاده  جمله
  ".كنند عصباني هستم مي

 طبل"نويسنده رمان معروف 
 همچنين از بسياري از "حلبي

برنامه هاي تلويزيوني انتقاد كرد 
دهنشان را  مجريان": و گفت
كنند و بيني خود را جمع  كج مي

اين يك نوع بي . كنند مي
فرهنگي تازه است كه با دهن 

مي  كجي ديگران را مسخره
اين كار اصالً در شأن . كنند

  ".نگارها نيست روزنامه
 و در  تازگيبه  گونتر گراس

آستانه انتخابات پارلماني در 
تشويق  اي را براي آلمان تور تازه

 ي دادن به حزبامردم به ر

آغاز كرده سوسيال دموكرات 
  .است

  
اهللا  خوانش فتواي آيت

  منتظري در جشنواره برلين
المللي ادبيات در  ي بين جشنواره

سسات ووبرلين در فراخواني، م
يستگاههاي راديويي ا فرهنگي،

هنري  -هاي ديگر ادبي  و نهاد
جهان را دعوت كرد درنهمين 

المللي  ي بين ي جشنواره دوره
 "فتواي" خوانش ،ادبيات

منتظري را در   اهللا آيت
 در .بگنجانند هاي خود برنامه

 سپتامبر 16 روز ،اين فراخوان
دمكراسي و "روز حمايت از 

و   خوانده شده"ازادي در ايران
هاي فرهنگي،  سسهوي م همهاز 

هاي نمايش، ايستگاههاي  خانه
هاي ادبي ـ  راديويي و ديگر نهاد

به عمل هنري جهان دعوت 
  اهللا  آيت"فتواي" خوانش آمده

هاي خود  منتظري را در برنامه
در اين بيانيه آمده . بگنجانند

است كه هدف از برگزاري اين 
همبستگي "روخوانيها، اعالم 

زيسيون قاطعانه با اپو
كيد بر ادموكراتيك ايران و ت

 و هااعتراض به دستگيري
 "برگزاري دادگاههاي نمايشي

  . است
  

المللي  جشنواره بين

  نويسندگان آمريكا

المللي نويسندگان  جشنواره بين
 سپتامبر سال جاري با 26آمريكا 
 نويسنده و مترجم از 75حضور 

 اين.شود سراسر جهان برگزار مي
ود يكي از جشنواره در نوع خ

بزرگترين گردهمايي نويسندگان 
قلم  سبك و صاحب صاحب

جهان است كه به منظور تبادل 
نظر و آشنايي هر چه بيشتر اهل 

كشور برگزار  قلم در اين
   .شود مي

روزنامه واشنگتن  بنا به گفته
سابيا " نويسندگاني چون ،پست
 نسخ" نويسنده رمان ،"كمير

 نويسنده ،"ژوليا وارز"، "آبي
 "، "بازگشت به مبدا"اب كت

كتاب   صاحب،"ديويد بالچي
 ،"دان بلز"، "اولين خانواده"

 :جنگ در آمريكا"نويسنده 
رياست  داستان انتخابات
ماري "و "جمهوري آمريكا

ماجراجويي يك "با كتاب "برايد
نويسندگان   از جمله"مرده

دعوت شده از سوي اين روزنامه به 
   .اين مراسم هستند

  
  شعر

  
ه شعر زن به سبك جشنوار

  فرهنگ و ارشاد اسالمي 

در يك اقدام نمايشي، نخستين 
اي شعر زن با حضور  جشنواره منطقه

 شاعران كرد دو كشور همسايه ايران
و عراق در قصرشيرين برگزار 

 27اين جشنواره قرار است  .شود مي
با حضور شاعران  مهرماه امسال و

زن كرد ايران و عراق و توسط اداره 
شهرستان  و ارشاد اسالميفرهنگ 

قصرشيرين در اين شهر مرزي برگزار 
 آثاري كه در اين جشنواره .شود

شركت داده خواهند شد بايد به 
دبيرخانه آن كه در اداره ارشاد 

است ارسال شوند  قصرشيرين واقع
تا تحت سانسور رژيم ضد زن واليت 

  .فقيه قرار گيرد
   

  طنز
 :در بخشنامه وزارت ارشاد اعالم شد

يات اصالحات فيلمها براي يجز
  :دريافت مجوز اكران

به دليل  "بي پولي" تغيير نام فيلم -
تشويش اذهان عمومي، تبليغات 

طرح تحول اقتصادي و  مسموم عليه
القاي تفكر رواج فقر در ميان مردم از 

  اساس بي طريق جوسازيهاي
تغيير نام فيلم به : پيشنهاد اصالحي

  "سهام عدالت"
زماني براي " فيلمهاي  تغيير نام-

 "چهره به چهره" و "دوست داشتن
به سبب عدم تبيين نوع جنسيت افراد 
مورد عالقه ورزي و رودررويي و 

نسبت افراد با هم در  مشخص نشدن
هنگام وقوع عمل ارتكابي به 

  .خصوص در پوسترهاي فيلم
تغيير نام فيلمها به : پيشنهاد اصالحي

ز ا" و "يك زماني بعد از ازدواج"
  "پشت تلفن

به دليل "بيست" تغيير نام فيلم - 
ترويج تفكر ايده آل گرايي و كاهش 

القاي  اعتماد به نفس مردم از طريق
درجه بندي سطح زندگي و از سويي 
تالش براي براندازي زبر و افزايش 

توقعات مردم با طرح مطالبات  سطح
  .غير اجرايي و غير ممكن

به تغيير نام فيلم : پيشنهاد اصالحي
  "هشت و هفتاد و پنج صدم"
  
  

 هنري ماه رويدادهاي
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 روز پـر التهـاب و بـا         90جامعه ايران   

ــر   ــشت س ــسيار را پ ــشيب ب ــراز و ن ف
سير وقايع به آنجا رسـيد كـه    . گذاشت

چند روز مانده به برگزاري مراسـم بـه        
اصطالح روز قدس سواالت مهمي در      
قبال چگونگي سـرانجام ايـن دوره در        
برابر تحليل گران و حتي عامـه مـردم     

  .قرار گرفته بود
هد شد؟  كار به كجا       سرانجام چه خوا  

خواهد رسيد؟ آيا همه چيز آرام شده و        
مجددا سـكوت قبرسـتاني بـر جامعـه         
حاكم مي شود؟ آيا جناحهـاي درگيـر        
حاكميت بر سر منافع خود به سـازش        
ــه   ــردم را وجـ ــيد و مـ ــد رسـ خواهنـ
المصالحه منافع خود قرار خواهند داد؟      
آيا غرب بـا چنـين حكـومتي سـازش          

كه  سوال اين خواهد كرد؟ و مهمترين     
  تكليف ما چه خواهد بود؟

بسياري خبرهاي آن روزهـا را نااميـد        
حركتهـاي  ".كننده ارزيابي مي كردنـد    

اعتراضي و حـضور مـردم در خيابانهـا         
بوي سازش اين و    . خاموش شده است  

آن و يا تسليم و سكوت فالن جريـان         
و بهمان رهبر اصالح طلب بـه مـشام         

كــشورهاي غربــي چــراغ . رســد مــي
ي احمدي نژاد و دارودسته اش      سبزها

را جدي گرفته اند و پاي ميز مـذاكره          
  ".بدون پيش شرط نشسته اند

عده اي هم همان اخبـار را نـشاني از          
صحت پيش داوريهـاي خـود قلمـداد        

به رخ ديگران مي كشيدند     . مي كردند 
. كه ديدي اينهـا هـم سـازش كردنـد         

ــال ايــن   ــداديم كــه بــه دنب هــشدار ن
ويد؟ نگفتيم آبي   حركتهاي تو خالي نر   

بسياري . از اين جماعت گرم نمي شود     
از اين قبيل مسائل چه از ديدگاه چپ        
افراطي و چه از زاويه راسـت سـازش         

  .طلب به گوش ميرسيدند
همه اين گفتارها و به ظاهر تحليلهاي       
رنگارنگ شايد ناشي از آن باشد كه از        
يك سو ما مردمي به غايت فرامـوش        

ق در شـرايط    كار هستيم و آنچنان غر    
مي شويم كه گذشته و بستر ماجراهـا        
را به راحتي از ياد مي بريم و از سوي          
ديگر آرزوهاي شيرين خود را به جاي       
واقعيتهاي تلخ و گزنـده حقيقـت مـي         

الزم نيست به سـراغ گذشـته       . پنداريم
كافيست فقط چنـد مـاهي      . دور برويم 

به عقب برگرديم و به وقايع ماههـاي        
زنگري ساده اي   نخست سال جاري با   

  .داشته باشيم
حاكميتي سراپا بحران زده و مستاصل      
را مي بينيم كه چهار سال اميـدهايش        
براي حل بحران اقتصادي جامعه تورم     

.  درصد را نتيجه داده است     30بيش از   
فـضاي سياسـي را تـا آنجـا كـه مــي      
توانست تنگ نمـود تـا بـاآوردن پـول         

ــيش از    ــشكه اي ب ــت ب  دالر 120نف
 مردم تداوم حكومت خـود      برسر سفره 

امـا ثمـره اش بـرنج       . را تضمين نمايد  
 تومان گوشـت كيلـويي   2000كيلويي  
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  .تومان بود و بسياري نظاير آن

هرجناح و دسته اي در درون حاكميت       
براي عبور از چنين بحران گـسترده و        

آستانه . عميقي راه حلي در نظر داشت     
و شرايط مناسـبي بـراي      انتخابات بود   

ــحنه    ــه ص ــاي ب ــضحكه ه ــرار م تك
  .كشاندن مردم

 و دارودسته نظاميش درپـي      خامنه اي 
ــذف   ــت و ح ــردن حاكمي ــت ك يكدس
نيروهــاي غيرخــودي درون حكــومتي 
بودند و حضور گسترده مـردم در پـاي       
صندوقها مجوز حمايت توده مـسلمان      
را از كودتاي آنها برايشان بـه ارمغـان         

  .مي آورد
ابل نيز در اين توهم بـود كـه        جناح مق 

هنوز فشار از پايين و چانه زني از بـاال      
حضور اين مردم بـه جـان       . موثر است 

آمده در پاي صـندوقها رقيـب را وادار         
اصـالح  . به عقب نشيني خواهـد كـرد      

طلبان به سر قدرت بازخواهند گشت و     
با چند رفرم ساده نظام را از فروپاشـي         

  .و سقوط نجات خواهند داد
دو طـرف خـاك بـه چـشم مـردم       هر  

دختر و پسر ؛ پير و جـوان را         . پاشيدند
به خيابان كشاندند تا پاسي از شب بـه   
آنها اجـازه دادنـد در خيابانهـا حـضور          
داشته باشند پالكارد به دست بگيرنـد       
شعار بدهند دختر و پـسر دركنـار هـم          
تبليغ كنند دختران روسري سبز به سر       

زند و از كنند گيسوان خود را بيرون بري    
عسس و شـبگرد و چمـاق بـه دسـت          

نه كنده و ساطور خـون      . خبري نباشد 
آلودي بر گذرگاهها مستقرخواهد بود و     
نه لبخندي را بر دهان جراحي خواهند       
نمود و عشق جوانان وطن به آزادي و        
عـدالت خـواهي از پــستوي خانـه هــا    
بيرون خواهد آمد و همه به اين گمان        

ت فردا چه   باشند كه حاال كه چنين اس     
  خواهيم داشت؟

كه همانهايي كه شعار مي      غافل از آن  
 درصد مردم در انتخابات     80دادند اگر   

ــب   ــرات تقل ــسي ج ــد ك ــركت كنن ش
دانـستند   نخواهد داشت به خوبي مـي     

كه اگر راي كافي هم نياورنـد همـان         
ه كــه بــ چنــد ميليــون راي بــراي آن

راحتي از حاكميت حذف نشوند كفايت      
  . خواهد كرد

 و تحليلهـاي    76ن خاتمي و سـال      زما
. آن زمان خود را به خاطر مي آوردنـد        

فراموش نكرده ايم كه خاتمي كانديـد       
 ميليون راي احتمالي او     4؛  3شد تا آن    

ــدي   ــات بع ــا در انتخاب باعــث شــود ت
مجلس مجال حضور در انتخابـات بـه     

امـا حـضور مـردم بـه        . آنها داده شود  
 به كانديد حاكميـت     "نه گفتن "خاطر  

هنــوز . هــا را بــه قــدرت رســاند   آن
تحليلهاي آن زمان آقايان كرباسچي ؛      
نبــوي ؛ حجاريــان و بــاقي و ســايرين 

به همان سياست فشار از  . موجود است 
پايين و چانه زنـي از بـاال در انـواع و            
اقسام اشكال خود در اين دوازده سال       
هم ادامه دادند ثمره اش چيزيست كه       

 .امروز همگان شاهد آن هستيم
ن جماعت فرداي انتخابات با مردمي   اي

ــي   ــود را م ــه راي خ ــرو شــدند ك روب
خواستند  مردمي كه بـه خيابـان مـي          
آمدند تـا خـشم خـود را از بـازي كـه           
خورده بودنـد فروبنـشانند در كنـار آن         
انبـوه جمعيــت آگــاهي كــه بــا وجــود  
تحريم انتخابات ازحضور در كنار ساير      
هم ميهنان خود را بـراي نـشان دادن         

 دوازده سال قبل استقبال     " نه " همان
آقايان هم قدم بـه قـدم و بـا          . نمودند

. احتياط پشت سر مردم حركت كردنـد      
يكي در داخل خونخواه كشته شدگان       
و آســيب ديــدگان شــد يكــي هــم در 
خارج مدعي رهبري جنبش سـبز شـد        
كه وظيفه داشت از نفوذ نامحرمـان و        
غيرخوديها به صفوف رهبـري آقايـان       

  .جلوگيري كند
نامه ها نوشته شد مصاحبه هـا انجـام         
شــد امــا چــه كــسي از خــط قرمزهــا 
گذشت جز مردم؟ زمانيكه فرزنـدان و       
وابستگان آقايان هم در ميان قربانيان      
مردم قرار گرفتنـد گويـا پـس از سـي       
سال تازه خبردار شدند كـه در زنـدانها    
هم خبري هست تا آنزمان چه كـسي        

ن به ياد دويست هزار كشته شدگان اي      
سي سال افتاد چـه كـسي از شـهداي        

كـرد؟ جـز     خفته در خاوران يـاد مـي      
مردم به استثنا دكتر سروش كـداميك       
از اين رهبران رنگ و وارنـگ از خـط          
قرمز واليت فقيه و جمهوري اسالمي      

كروبي؛ موسوي؛ . جز مردم ه  گذشت؟ ب 
گنجي؛ مهاجراني و يا يك قطـار نـام         
ديگــر كــداميك حاضــر شــدند حتــي 

عارهاي مردم در خيابانهـا     بخشي از ش  
  .را تكرار كنند

آنهايي كه با بيـست سـي روز زنـدان          
انفرادي توبه نامه هاي بلند باال قرائت       
كردنــد و دوستانــشان از فــشارهاي   
طاقت فرسا به آنان سخن مي گفتنـد        
گويا يادشان رفته بـود كـه زنـدانهايي         
كه خود بازجو و داديار و گرداننـده آن         

ان جوان زير بيست  بوده اند شاهد هزار   
سال بود كـه سـالها انفـرادي و جيـره       
كتك هفتگي و سلولهاي سـي چهـل        

ــاد   ــا ابع ــره ب ــر را 5/2 در 15/1نف  مت
تحمل كردند و خم به ابرو نياوردند در        

 پاي ميز محاكمه امثال نيري      67سال  
و حاضــر نــشدند ســر  و اژه اي رفتنــد

و در خاوران بـي نـام و         سوزني كوتاه بيايند  
 كنـار سـاير رفقايـشان بـه خـاك           نشان در 

  .سپرده شدند؟ اما مردم به ياد دارند
حال چه شده كـه اگـر آقايـان بـا يكـديگر             
پشت پرده جلسه مي گذارند كميتـه آشـتي         
ــان    ــظ كي ــد حف ــي دهن ــشكيل م ــان ت كن
جمهوري اسالمي را بـه يكـديگر يـادآوري         
مي كنند بايد گمان كنيم كه همه چيز تمام         

  .شده است
وي ديگــري  كــه بــسيار حتــي اگــر ســناري

محتملتر است هم روي دهـد هـيچ تفـاوتي      
نظاميان به قدرت رسيده در     . نخواهد داشت 

سـازش و   . جا متوقف نخواهنـد شـد      همين
عقب نشيني در اين مقطع نه بـا سرشـت و           
تفكرشان سنخيتي دارد و نـه بـه اوضـاع و           

آنها بيش از . احوال و شرايط هم خواني دارد     
حاكميـت را بـه   . تاين هم پيش خواهند رف    

قدر برگ   آن. نفع خود يكدست خواهند كرد    
براي بازي با غربيها دارند كه نگراني خود از     
ــد     ــع نماين ــم مرتف ــارجي را ه ــد خ . تهدي
 كشورهاي غربي هم نشان داده اند كـه آن        

قدر منفعـت طلـب هـستند كـه در شـرايط            
بحران اقتصادي جهاني طعم خوش سازش       

اري بـر سـر     با جمهوري اسالمي را با پافـش      
مسائلي كه چندان منافعشان را به خطر نمي  

بخـشي از آنهـا بـه اتمـي         . اندازد تلخ نكنند  
شدن جمهوري اسالمي هم رضايت داده اند   
اما لزومي هم ندارد تا آنجا پـيش برونـد بـا            
يك ظاهر سـازي تبليغـاتي ايـن حاكميـت          
امكان تعطيلي پروژه هـسته اي خـود را بـه     

  .ش داردشرط تضمين تداوم حاكميت
اگر اين سناريو محتمل تر هم اتفاق بي افتد   

  آيا بازهم تفاوتي خواهد كرد؟
بحران در تمام ابعاد خود روز به روز عميقتر         

توجه بيش از حد افكار عمومي به       . مي شود 
مسائل سياسي در چند ماه اخير باعث شـده         
تا به مسائل اقتصادي بي توجهي معنا داري        

فزايش نرخ تورم   كافيست به ا  . صورت بگيرد 
ــرخ   ــزايش ن ــدينگي اف ــزايش شــديد نق ؛ اف
بيكاري كاهش شاخص تراز بازرگاني اتمـام       
منابع برخي از رديفهاي بودجـه آن هـم در          
نيمه سال و بـسياري از شاخـصهاي ديگـر          
نگاهي بي اندازيم همه آنهـا گـواه صـحت          

بحران اجتمـاعي كـه     . چنين ادعايي هستند  
واقعيتهـا  . چهره بسيار آشـكارتري هـم دارد      

دهند كه حاكمان سياسـي ديگـر        نشان مي 
نمي توانند به شيوه گذشته به حكومت خود        
ادامه دهند ؛ توده ها نيز ديگر ادامـه چنـين           

آيـا  . حاكميتي را به هيچ وجه برنمـي تابنـد        
شواهدي بيش از اين الزم است تـا بوجـود          
شرايط انقالبي و عبور مـردم از خـط قرمـز           

  . اذعان كنيم حاكم بر جامعه "قانون"
چـه   اين فقط نشانه آنست كـه كماكـان آن     

كه در يك صد سال گذشته چشم اسـفنديار     
جنبش آزاديخواهي و برابري طلبانـه مـردم        

فقدان نيـروي   ". ايران بوده است پابرجاست   
ــين    ــردم در چن ــري م ــراي رهب ــي ب انقالب

  "شرايطي 
به اعتقـاد عـده اي نامـه موسـوي عبـور از            

د او براي ايجـاد     خطوط قرمز است و رهنمو    
تشكهاي اجتماعي پراكنده را دليلي بر ايـن        

   و به 11اما اطالعيه شماره . مدعا مي دانند
  17بقيه در صفحه 

  

  آيا بحران انقالبي فروكش خواهد كرد؟
  

  نادر داروك
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به نظر مي رسد با وجود عقب نشيني 
رفسنجاني از موضع خود و تشويق 
همگان به اطاعت از ولي فقيه رژيم، 
توپخانه طرف مقابل از اين حركت 
استقبال كرده و آتش تهيه پرحجمي 

در . را بر روي او باز كرده است
روزهاي گذشته چندين اظهار نظر و 
ادعا عليه رفسنجاني و خانواده او از 

بع مختلف منتشر شده كه آخرين منا
آن در اعتراف دادگاه فله اي بازداشت 
شدگان اخير و از زبان آنان بيان شده 

  .است
هرچند در روزهاي اول موجي از 
خوشحالي بين باندهاي درمانده در زير 
بحران از گفته رفسنجاني خود نمايي 
كرد اما اين خوشحالي ديري نپاييد و 

و و خانواده فشارهاي پي در پي عليه ا
تند . اش از زواياي مختلف شروع شد

ترين مطلب را خبرگزاري جمهور 
 در مطلبي به قلم "ايرنا"اسالمي ،

مديرعامل آن، بهداد با تيتر 
وي .  نوشت"مردودهاي قدرناشناس"

اينك كه موثرترين ": يادآوري كرد
عوامل طراحي و اجراي پروژه 

 در تركيب عالي "كودتاي انتخاباتي"
مجموعه مشورتي نظام حضور ترين 

دارند، اين پرسش در ذهن شكل مي 
آيا كساني كه با تحركات و : گيرد

تحريكات شبه سياسي قبل و بعد از 
انتخابات، نظام را آزار داده و كشور را 
دچار تكانه هاي خسارت بار كردند، در 
جايگاه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، به نفع نظام و منافع و اقتدار 

م گيري يا تصميم سازي ملي تصمي
  "خواهند كرد؟

در اين مطلب كه درست رفسنجاني را 
نشانه رفته است، درخواست اخراج او 

  .از مجمع مطرح مي شود
اسفنديار . اما اين همه ماجرا نيست

رحيم مشايي، دست راست احمدي 
نژاد و نظر كرده او كه اكنون رياست 
دفترش را به عهده دارد و خود 

ياري در بين موضوع كشاكش بس
باندهاي رژيم است، در يك اظهار 

قاي آ": نظر عليه رفسنجاني گفت
هاشمي مايل بود از پشتيباني عمومي 
و مردمي براي فشار بر رهبري 
استفاده كند تا مشي رهبري در اداره 
امور كشور تغيير كرده و آنچه كه آنها 

  ".مايل بودند، اتفاق بيفتد
سنجاني پس از اين اظهار نظر، دفتر رف

در مجمع تشخيص مصلحت مبادرت 
به انتشار بيانيه اي كرده و از موضع 

در . ضعف سعي به پاسخگويي كرد
رغم  علي": اين بيانيه آمده است

تالش شخصيتهاي مبارز و بزرگ 
انقالب براي آرام كردن فضا و خنثي 

القائات دشمنان خارجي به نظر  كردن
اي بسيار پيچيده براي  رسد توطئه مي

اركان نظام  قاي اختالف بينال
اسالمي وجود دارد كه دامن زدن به 

 اين توطئه نوعي ياس و نااميدي را در

  ".دهد جامعه گسترش مي
يعني، اعضاي باند مقابل با اضافه 
كردن فشار سعي مي كنند تا 
رفسنجاني را هرچه بيشتر به موضع 
تدافعي بيندازند و وادار به گفتن نكاتي 

وشاني شكاف در كنند كه براي الپ
همچنين . باالي نظام بدان نياز دارند

اين گفته مي تواند ضمن جدا كردن 
رفسنجاني از هم پيمانان سابق، عليه 
آنان نيز به كار گرفته شود و تبديل به 
دستمايه اي براي سركوب عيان تر 
جرياناتي كه در دادگاه هاي نمايشي 

  . براي آنان مايه گرفته مي شود، گردد
ن حال مهدي هاشمي، فرزند در همي

رفسنجاني كه در آخرين دادگاه مورد 
اتهام واقع شد، در نامه اي به رييس 
راديو تلويزيون درخواست وقت براي 

او در . پاسخگويي به اتهامات مي كند
حال كه پرونده ": اين نامه مي نويسد

 باز شده، براي تنوير 84انتخابات سال 
 دافكار عمومي خوب است دو ميليار

تومان ادعايي در اين دادگاه فرمايشي 
 ميليارد توماني كه از 340همراه با 
مفقود شده و بارها توسط  شهرداري

شهردار وقت و شوراي شهر و سازمان 
قرار  بازرسي كل كشور مورد سوال

تا رسوا شود (گرفته يكجا بررسي شود 
  ".)هر كه در او غش باشد

با اين حساب، فرزند رفسنجاني تالش 
 مقابله به مثل مي كند و هر چقدر به

كه پدرش ميدان را واگذار و اقدام به 
عقب نشيني بيشتر مي كند، او سعي 

  .به حمله دارد
شكاف در باالي رژيم به اندازه اي 
هست كه نصايح دير هنگام 
رفسنجاني و گرد و خاك پادوهاي 
ولي فقيه نتواند دردي از آن درمان 

رژيم جمهوري اسالمي از . كند
هيچگونه مشروعيتي برخوردار نيست 
و دعواهاي باندهاي باالي آن براي 
لت و پار كردن هم نمي تواند مرهمي 
بر زخم ناسور شده بحرانهاي عميق 

  .باشد
  شهريور 5
  
  

  
  
  

  16بقيه از صفحه 
  

 ايشان بيشتر   12دنبال آن نامه شماره     
شبيه وصيت نامه فردي است كه مـي       

ظي خواهد با صحنه كشاكش خـداحاف     
  .كند

كسي كه كمي بـا ادبيـات نگارشـي و         
نوع تفكر آقاي موسوي آشنا باشد بـه        
خوبي در مي يابد كـه مقـصود وي از          
. نگاشتن چنـين اطالعيـه اي چيـست       

سكوت معنا دار اطرافيـان و هـواداران        
نزديـك ايـشان و حتـي عـدم اسـتناد      
مخالفان ايشان به اين نامـه هـا هـم          

  .له استاگواه همين مس
اصــالح طلبــان كــه در تــوهم ايجــاد 
تغييرات از درون نظـام بـوده انـد هـر           
يك به شيوه خود نااميدي خود از اين        

يكــي در . مــسئله را بــروز مــي دهنــد
زندان خط و خطوط بقيه را مورد حمله 

يكي مانند دكتر سروش    . قرار مي دهد  
آنقدر شجاعت دارد كه بي پرده سخن       
آخر خود را بگويـد و يكـي هـم مثـل           

قــاي موســوي قــدري دچــار عــذاب آ
وجدان اسـت و راه حـل را بـه مـردم            
واگذار مي كند تا خود راه خود را پيـدا          

به مصاحبه فرزند آقاي منتظري     . كنند
پــس از دســتگيري فرزنــدانش توجــه 

كنـد كـه     به صراحت اعالم مي   . كنيد
اگر پدرش اطالعيه اي داده ناشـي از        
 آن بوده كـه درد نظـام را دارد و مـي           

 رژيمي را كه از پايه گـذارانش         خواهد
  .بوده خيرخواهانه نجات دهد

اين آقايان كه براي مـدتي چنـد گـام          
پشت سر مردم حركت كردند در قد و         
اندازه اي نبـوده انـد كـه پاسـخگوي          

هركس هـم كـه     . چنين تحولي باشند  
چنين اميدي داشته به خواب و خيـال        

  .بودن آن تا كنون پي برده است
ــاريخي   ــه ت ــا وظيف ــه ام ــن بره در اي

  چيست؟
تا همين چند روز قبـل زمزمـه هـايي          
شنيده مي شد كه همه چيز دارد تمام         
مي شود بايد عقب نشست بايد شرايط       
را تا انتخابات بعدي پذيرفت انتخابات      
شوراها و مجلس در راهـست بايـد تـا      
آن زمان صبر كرد و بـراي آن زمـان          
آماده شـد و بـسياري مـسائل از ايـن           

  .دست
دم در راهپيمايي روز جمعـه بـه        اما مر 

صورت گسترده اي نه تنها در تهـران        
بلكه در بسياري ديگر از شـهرها كـه         

كردند ديگر در آنها     همگان تصور مي  
ــاهراتي    ــد در تظ ــد ش ــري نخواه خب
شركت كردند كه بار ديگر به همگـان       
نشان داد كه مردم چنين ادعاهـايي را        

در عـين حـال     . نپذيرفته و نخواهند پذيرفت   
متزلزل بودن اركان حاكميت نيز به روشـني        

رژيم دسـتپاچه و مـستاصل      . نشان داده شد  
عنوان عيد فطر   ه  با عجله بسيار يكشنبه را ب     

ــارچگي     ــشي از يكپ ــا نماي ــود ت ــالم نم اع
حاكميت را با اقامه نماز در پشت سـر ولـي           

 در حـالي  . فقيه شان به رخ مخالفان بكشاند     
رفتـه تـا    كه اكثر مراجع از اقاي سيستاني گ      

منتظري و مكارم شيرازي و نوري همـداني        
ــرده بودنــد      ــد خــودداري ك ــالم عي از اع
سردمداران هر دو جنـاح رژيـم دوشـادوش         
يكديگر به صف شدند تـا نمـازي را برگـزار        
كنند كه به لحاظ اعتقادات دينـي خودشـان       

  .نيز خالي از شبهه نبود
اين مسئله گواه آن بود كه مردم همانگونـه         

رمز بود و نبـود حاكميـت عبـور       كه از خط ق   
كرده اند از خط توقف به خاطر سازش و يـا           

كه داعيـه رهبـري    مصلحت شناسي كساني 
جواناني كه تا . جنبش را دارند نيز گذشته اند   

ديروز در جستجوي راهي براي رسـيدن بـه         
 آزادي بودند هم اكنون آزادي را طلـب مـي         

  .كنند و آماده اند هزينه آنرا بپردازند
ه روشني بر اين نكته مي توان تاكيد         پس ب 

ورزيد كه با سازش و يـا سـركوب حاكمـان        
بحـران روز بـه   . هيچ چيز تغيير نخواهد كرد 

روز عميقتر خواهد شد و مردم بايد به گونـه          
اي هدايت شوند كـه خـود را بـراي چنـين            

اقشار مختلف اجتماعي   . شرايطي آماده كنند  
ــت در   ــازماندهي و حرك ــونگي س ــد چگ باي

يط سركوب و خفقـان را بياموزنـد و بـه           شرا
جنبش مدني روز به روز راديكالتر . كار گيرند 

خواهد شد و در كوران مبارزه مردم رهبـران      
واقعي خود را پيدا خواهند كرد و با اعتقـاد و       
تكيه به آنها مابقي راه را نيـز طـي خواهنـد           

  .كرد
به راستي كه ايـن غافلـه را ديگـر سـر بـاز             

  .ايستادن نيست 
  88 شهريور 29هران ت
 
  

  

  سنجاني، رف

 !چند گام به پس
  جعفر پويه

 

  آيا بحران انقالبي فروكش خواهد كرد؟
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ــع  ديســـــــ
 ،يمرتـــــضو

 و  نيـ جالد او 
قــــــــصاب 
مطبوعات كه  
ــمت  ســــــ
ــتان  دادســــ

ــوم  و يعمـــ
انقالب تهران  
را داشــت، در 
مراسم معارفه  

 عيـــــــو تود
ــتان  دادســــ

 انقالب تهران،   يقضات و دادسرا  
كارنامه خود در اعتراضات بعـد از       

او . انتخابات را درخـشان دانـست     
ــ   از يكــه در وقاحــت دســت كم

ـ     ي خامنـه ا   يپدرخوانده خود، عل
ـ  در ا  داردن در ":  جلـسه گفـت    ني

اواخــر ســمت خــود متاســفانه بــا 
حوادث بعـد از انتخابـات مواجـه        

 رو تــالش ني كــه از همــميشــد
 تا بحران به وجود آمده كه  ميكرد

 بــزرگ بــود بــا كمــك يفتنــه ا
 مي قـرار دهـ    يقضات مورد بررسـ   

 گفـت كـه     توان ي رو م  نيكه از ا  
 و انقالب تهران    ي عموم يدادسرا

 كارنامـــه ريـــاخدر اغتـــشاشات 
  ".دهد ي نشان ميدرخشان
 بــه نگونــهي اي در حــاليمرتــضو

 پردازد كه هنوز    يالف و گزاف م   
پرونده قتـل و كـشتار و شـكنجه      

 شــــده در ريجوانــــان دســــتگ
 ي تحت سرپرسـت   يبازداشتگاه ها 

 ي قرار دارد و طشت ب     زي م ياو رو 
 او و مجموعــه تحــت  يشــرافت

 به پسران   يامرش در تجاوز جنس   
 از  رانيرافتمند مردم ا  و دختران ش  

ـ بام فلـك بـه ز      . ر افتـاده اسـت    ي
ــ ــ فقيگماشــته ول  جــكي و ملهي

 جلــسه نيــتحــت امــر او در ا 
 سـوابق قتـل و كـشتار        نيهمچن

ـ  گذشته را ن   يجوانان در سالها    زي
ــش ــاي از موفقيبخ ــود در يته  خ
   رهبرش خواند و به يپابوس

: او گفت . اعمال خود مباهات كرد   
ــدا" ــسووليدر ابت ــده تي م در  بن

 انقـالب تهـران    ي عموم يدادسرا
ـ  ت 18 با حوادث    نهمتاسفا  20 و   ري

ـ  كـه در ا    ميخرداد روبرو شـد     ني
دوران قضات مجاهد بـه سـرعت      

هــا را  وارد عمــل شــده و پرونــده
  ". قرار دادنديمورد بررس

 18 در   مي حمله اوباش رژ   يماجرا
 و قتل و ضرب     اني به دانشجو  ريت

و شــتم آنــان و شــكنجه و آزار و 
ــاذ ــدگاني دستگتي ــپس رش  و س

 ي مهاجمان به كـو    يدادگاه رسوا 
ــ نيموضــوع  كــه از چــشم ستي
ــمــردم ا ــا .  پنهــان باشــدراني ام
 قابل  ري و غ  عي اعمال شن  يمرتضو

ـ تصور اوبـاش رژ     ي در سـركوب   مي
 ي دادگـاه هـا    يجوانان و برگـزار   

 ي افتخارات خود م    را از  يشيفرما
 از انجام آن بر خود      نگونهيداند و ا  

پــر واضــح اســت كــه .  بالــديمــ
 دستور و مجوز برخـورد      يمرتضو

 را از رهبر    رانيبا جوانان و مردم ا    
 گرفته و قتل و كشتار و آزار        ميرژ

 كه توسـط اوبـاش تحـت        يجنس
 نظــر ريــامــر او انجــام گرفتــه، ز

ـ ي مي رژ ام مق نيباالتر ـ  ،يعن  ي عل
بـه  .  اعمال شده اسـت    يخامنه ا 

 ي است كه در روزهـا   لي دل نيهم
ـ  يگذشته دفتـر مهـد      بـا   ي كروب

:  اعالم كـرد كـه     ي ا هيانيانتشار ب 
ــي" ــس يك ــاهدان آزار جن  ي از ش

 ي شده و خبـر    دي است ناپد  يمدت
ـ  كه بنابر ا   ستي ن ياز و   دفتـر   ني
 تي كند مـسوول   ي اعالم م  يكروب

 ي كـه بـرا    يهرگونه اتفاق ناگوار  
 دهـد  ي اش رو   فرد و خانواده   نيا

 يبا دادسـتان وقـت تهـران آقـا        
ــضو ــدگاني و نمايمرت ــ ان  شاني

  ".خواهد بود
 اهكاري سـ  ي است كه فرد   نگونهيا

 به  يو ددمنش كه در دست دراز     
 يجان و مال و ناموس مردم گـو       
ــار  ــواران ت ــبقت را از خونخ  خيس
ـ ربوده است، در چشم رهبر رژ       مي

 شود و به    ي تر م  زيروز به روز عز   
ـ     شـرافتانه اش،    يپاداش اعمال ب

  . ردي گي ميپست و مقام باالتر
   شهريور12

  

تواب سازي، نقض حقوق 

 بشر و محكوم است
   ميرهاشمي  زينت

 شـهريور، چهـارمين جلـسه    3روز سه شنبه     
جبهـه مـشاركت،    «بيدادگاه تعدادي از سران     

سازمان مجاهدين انقالب اسـالمي و حـزب        
. در تهران برگـزار شـد     » كارگزاران سازندگي 

ين نمايش مشمئزكننده و غير انساني تـواب        ا
در . سازي، نقض حقوق بشر و محكوم اسـت       

اين نمايش، دژخـيم مرتـضوي بـا تكيـه بـر           
اظهار پشيماني و اعترافهـاي رهبـران حـزب         
ــالب     ــدين انق ــازمان مجاه ــشاركت و س م
اسالمي تقاضاي انحـالل ايـن دو جريـان را          

  . كرد
ردن اعتراف عليه خود، اقرار به خطا، متهم ك       

ــستي و در   ــدادگاه فاشي ــك بي ــتان در ي دوس
نهايت طلـب بخـشش و تـشكر از شـكنجه           
گران، شـيوه هـاي شـناخته شـده نهادهـاي           

 سال 30اين شيوه ها طي  . امنيتي رژيم است  
ــدانيان    ــورد زن ــران در م ــكنجه گ توســط ش
سياسي اجرا شده و همه پايوران رژيـم از آن          
مطلع بوده و آتش تنور سـركوب را بـا كـف            

.  تاييد و سكوت پا بر جا نگاه داشته انـد    زدن،
ويزه گي نمايش تواب سازي كه ديروز شاهد        
ــه اصــطالح   ــوديم، ب ــسه آن ب چهــارمين جل
محاكمه مرداني است كـه در گذشـته نقـش          
. مهمي در نظام جمهوري اسالمي داشته انـد       

اين نمايشهاي مسخره، يك بـار ديگـر خـط          
رژيـم از   » اصالح پـذيري  «بطالن بر نظريه    

تني چند از كساني كه     . ون آن را مي كشد    در
با شكنجه و فشار مجبـور بـه اعتـراف عليـه           
ــردازان و   ــه پـ ــد، از نظريـ ــده انـ ــود شـ خـ

  . تئوريسينهاي اصالح رژيم بوده اند
، در  67قتل عام زنـدانيان سياسـي در سـال          

حـوادث و   . اوايل مرداد صورت گرفتـه اسـت      
ديگر انسان را به خاطر مقاومـت  رويدادها بار  

شگرف زنان و مردان دليري كه با نه گفـتن          
خود به شكنجه گران و دژخيمان خمينـي بـا       
بدنهايي شكنجه شده و خونين به پاي چوبـه        
هاي دار رفتند و استوره مقاومت را سـاختند،         

پايه گذار همـه ظلمـي   . به ستايش مي نشاند   
يـه  كه اين روزها نسبت به مخالفان ولـي فق         

قتـل عـام    . صورت مـي گيـرد خمينـي بـود        
 با فتواي خميني    67زندانيان سياسي در سال     

كساني كه نافشان را بـه خمينـي        . انجام شد 
مي بندند و در صدد احياي او هستند شريك         

  .جنايتهاي حاصل از اين فتوا هستند
بخــشي از فتــواي خمينــي بــراي قتــل عــام 

  :زندانيان سياسي چنين است
انديـشى اسـت،    سـاده  نرحـم بـر محـاربي   «

قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول     
اميـدوارم بـا    اسالمى است، ترديدناپذير نظام

خشم و كينه انقالبى خود نسبت به دشـمنان         
متعال را جلب نمائيـد،   اسالم رضايت خداوند

آقايانى كه تشخيص موضوع به عهـده آنـان         
نكنند و سـعى   است وسوسه و شك و ترديد

ترديـد در   . باشـند ] اشداء علـى الكفـار    [كنند  
گـرفتن   ناديده  مسائل قضائى اسالم انقالبى
  ».والسالم. باشد خون پاك و مطهر شهدا مى

  شهريور4
   

 

  يك گام به سوي

   سلب مصونيت

   از سپاه پاسداران

 
  منصور امان

زمينه سازي سركرده سپاه پاسداران براي فُرو 
، "نظام"بردن عميق تر كارد جراحي در پيكر 

محور درگيري جناحهاي حكومتي بر سر 
قُدرت را به پشت ديوارهاي ستاد جنگي باند 

  .  امنيتي واليت كشانده است-نظامي 
آقاي جعفري ادامه مسيري كه با اعتراف 
گيري از رهبران و پايوران جناح رقيب و 
نمايشات مربوط به آن آغاز گرديده را نشان 

ني كه عرابه داده و به گونه روشن از كسا
واليت قصد دارد در ايستگاه بعدي آنها را زير 

    .بگيرد، نام برده بود
درخواست پيگرد قضايي پاسدار محمد علي 

خالف "و ) مجمع روحانيون مبارز(جعفري 
 دانستن سخنان وي "شرع و مصالح ملي

، تنها بخشي از )حجت االسالم حسن روحاني(
ي است كه حمالت كم پيشينه و همه جانبه ا

بر سر اُرگان منزل كرده در آن سوي خُطوط 
قرمز جمهوري اسالمي باريدن گرفته است؛ 
امري كه مي تواند يك گام به سوي سلب 

 امنيتي –مصونيت اين تشكيالت فربه نظامي 
از نقد و كنكاش سياسي و قانوني انگاشته 

  . شود
سپاه پاسداران اين قاعده ويژه و رعايت با 

وي همه بازيگران را در درجه وسواس آن از س
ي نخُست مديون نقش محوري و چشم پوشي 

 امنيتي در حفظ –ناپذير تدبيرهاي نظامي 
 و جايگاه خود به عنوان ابزار "نظام"مجموعه 

سخنان آقاي جعفري اما يك . اجرايي آن است
 "اصالح طلبان"بار ديگر و با تاكيد بيشتر به 

ديگر جزو حكومتي نشان داده است كه آنها 
مجموعه به حساب نمي آيند و بهتر است براي 
جلوگيري از الك شُدن، هر چه زود تر به 

  .قواعد ديگري بيانديشند
بي شك يك تجربه ي آموزنده در مسير پي 
ريزي آرايش جديد، توجه آنها به پروسه 
افزايش فشار بر خود است كه به گونه پلكاني 

فتن طول و در حالي كه آنها مشغول اندازه گر
 بودند، صورت "مصلحت نظام"و عرض 

  . گرفته و اينك به خانه فعلي رسيده است
پهن شُدن نقشه راه سركرده سپاه پاسداران 
روي ميز، اينان را فقط با يك چشم از خواب 

 هنوز "اصالحات"چشم ديگر . پرانده است
مايل است روياي مجلس آشتي كُنان و رفتن 

 هذيانهايي مثل .به ماه عسل دوم را ببيند
توطيه قرار دادن مقام واليت در برابر اصالح "

توطيه انداختن نيروهاي انقالب به " يا "طلبان
 به جا - از همه بينوايانه تر - و "جان يكديگر

آوردن وقت و بي وقت سوگند وفاداري به 
خامنه اي، از محصوالت سير و سلوك در اين 

  . عرش است
   شهريور14

  

 به شكنجه، يفخر و مباهات مرتضو

  رشدگانيتجاوز و قتل دستگ
 هي پوجعفر
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  شهي به رشهي تينامه منتظر

  مي رژي مذهبتي مشروع
  

  هي پوجعفر
  

 خامنـه   ي با اعمال و رفتار عل     ي رهبران مذهب  ني مخالفت در ب   موج
 هـر روز  ي اسـالم ي آدمكش جمهـور مي رژهي فقي به عنوان ول يا

ـ انتشار نامـه جد   .  رود يباالتر م   خطـاب بـه رهبـران       ي منتظـر  دي
 نمونه مخالفت همـه  نير مختلف كشور تازه ت   ي در شهرها  يمذهب

ـ  رژانگـذاران ي كه از بنيمنتظر.  او است  هيجانبه بر عل    و مـدافع  مي
ـ  بود و خود در ا     هي فق تي وال يسرسخت تئور  ـ  نامـه ن ني  بـه آن  زي

 آنچنـان   ي خامنـه ا   ي كند از كردار و رفتار گماشتگان عل       ياقرار م 
  اكنـون در مقابـل مـردم آگـاه    ": سدي نويشرمنده شده است كه م 

 "هي فقتيوال"هايى كه تحت اين نام و عنوان   به خاطر ستم  ايران 
شـرمندگى كـرده و خـودم را در پيـشگاه              رود احساس   مى نانبر آ 

شـده شـهداى      هاى ريختـه    خون   خداوند بزرگ مسئول و در مقابل     
  ".بينم مورد عتاب مى   عزيز و تجاوزات به حقوق مردم بيگناه

 ضرب و شتم، شـكنجه و        خودسرانه و  يهايري و كشتار، دستگ   قتل
ـ  ي شـده كـه مهـد      ري بـه جوانـان دسـتگ      يتجاوز جنس   بـا  ي كروب

ـ  ب مي چون از داخل رژ    د،ي كش زي م ي تند آنرا به رو    يهايافشاگر  اني
ـ  آنچنـان رژ   هاي افشاگر نيا.  قرار گرفت  ياريشد مورد توجه بس     مي

 بـرون رفـت از آن       يا را دچار مخمصه كرده است كه بر       هي فق يول
 ي همچون نامـه منتظـر     يياما انتشار نامه ها   .  زند ي م يبه هر در  
  . بنددي را خنثا كرده و راه هرگونه فرار را بر او مميتالش رژ

 گذشـته و آنچـه بـر      ي ماههـا  عي در نامه خود با شرح وقا      يمنتظر
 شمارد و   ي را بر م   مي رژ ي ها ي و پلشت  هاي رود، همه تباه   يمردم م 

 داننـد   يمـردم مـ    ي خود را رهبران مـذهب     كهي اهللا ها و كسان    تيآ
 را ي مظالمني دهد و علت سكوت آنان در برابر چن       يخطاب قرار م  

ـ  نو ي به آنها مـ    خطاباو از زبان مردم     .  شود ي م ايجو   ايـن ": سدي
ها اگر خـالف اسـالم اسـت، چـرا        ها و بدعت    ظلم ها و حق كُشى     

علماى دين كه حـافظ ديـن و مـذهب و حـصن                مراجع محترم و  
هـا    اظهار علم و مخالفـت صـريح بـا بـدعت    ...هستند  ... اسالم و   

  "كنند؟ نمى
 خود به   ي مذهب تي مشروع ي برا مي داند كه رژ   ي م ي بخوب يمنتظر

ـ  د ي خود را علما   كهي اهللا ها و آخوندها و كسان      تيآ  نامنـد   ي مـ  ني
ـ  تواند خود را مقبول صـاحبان د       ي م نگونهي ا رايز.  است ازمندين  ني

 ي مقابـل اقـشار مـذهب       خود در  تي مشروع هي و  بعنوان توج    دهينام
ـ  كـه بـه سـو اسـتفاده رژ         ي منتظر لي دل نيبه هم . قرار دهد   از  مي
ـ  واقف است انگشت بر اينداري د اني اهللا ها و مدع    تيسكوت آ   ني

 ي آنـرا مـ  گـران ي كه خود آنها بهتـر از د ي گذارد و با زبانيمورد م 
 دهد و خواهان شكستن سكوت      يفهمند آنها را مورد عتاب قرار م      

حضرات مراجع محترم به قدرت و  ": سدي نو ياو م . ود ش ي م شانيا
داننـد كـه     دارنـد و خـوب مـى          كالم خود در حاكميت توجـه      فوذن

دارد و از ايـن رو     حاكميت در حفظ مشروعيت خود بـه آنـان نيـاز          
و از     شناسـد  اينك آنان را هرچند به حسب ظاهر به رسـميت مـى           

يـت از سـكوت آن      داننـد كـه حاكم     كند، و نيز مـى     آنان ترويج مى  
  ".كند  مىبردارى هرهدر قبال كارهاى خالف خود ب   حضرات

ـ  بـا ت   ي منتظـر  گـر ي بـار د   نگونهيا ـ  مـذهب بـه ر     شهي ـ  و پا شهي  هي
 ي كنـد و ضـربات     ي حملـه مـ    هي فق تي وال مي رژ ي مذهب تيمشروع

 حـوزه   ي اهللا ها  تي است آ  ديهرچند بع .  آورد ي بر آن فرود م    يكار
 ني بابت هم ا   مي از رژ  يمبالغ هنگفت  انهي آنها سال  تي كه اكثر  نينش

اما . ندي قابل توجه بنمايمل اقدام به ع   كنندي م افتيسكوت  خود در   
 در  ي رهبـران مـذهب    ني از بلند مرتبه تر    يكي ي منتظر كهياز آنجائ 

 ي توانـد بعنـوان مـستندات   ي نامه او مـ  ي است، محتوا  ي كنون رانيا
 نيبـاالتر  از   مي كاركرد مذهب در گردش قدرت رژ      هي بر عل  يمذهب

 آن اثر كند و بدنه لـرزان آنـرا كـه در معـرض            نينتريسطوح تا پائ  
  .     دي تند خشم مردم قرار دارد شكننده تر نماتوفان
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صداي خُرد ُشدن 

ستون فقرات رژيم 

  واليت فقيه در خيابانها

  
   20بقيه از صفحه 

  

  
آقاي خامنه اي نتوانست از پس توده 

او را به ميدان خشمگين و مصممي كه 
فرا خوانده بود برآيد زيرا برد آتش خون، 
شكنجه و تجاوز او براي رسيدن به اين 

نگون . مدعي گُستاخ بسيار كوتاه است
 كه -بختي آيت اهللا خامنه اي و شُركا 
 اين –ديروز آن را بيشتر احساس كردند 

است كه جز اينها سالح ديگري در 
  . زرادخانه ندارند

 "روز قُدس"ويژگي ديگري كه تظاهرات 
را به يك صحنه ي بي مثال قُدرت نمايي 
جنبش دموكراتيك فرا كشيده است، 
حساسيت اين روز به لحاظ بين المللي 

 "نظام". براي رژيم واليت فقيه مي باشد
نظامي، (نياز داشت كه تمركُز همه جانبه 

خود بر منابع اقتدار ) امنيتي، سياسي
ا به رخ طرفهاي بين المللي خارجي اش ر

بكشد و سپس به ابزارهاي اجرايي اين 
سياست در لُبنان، غزه و عراق پيرامون 

  . ثابت ماندن اين نقش اطمينان بدهد
با اين پيش زمينه، بديهي است كه باند 
واليت هر چه كه در توان دارد را براي 

 يا "روز قُدس"بهره گيري از فُرصت 
به اقدامي عليه جلوگيري از تبديل آن 
اكنون بدترين . منافع خود به كار ببندد

روز "سناريويي كه نمايش حكومتي 
 مي توانست داشته باشد، به "قُدس

واقعيت گراييده است، چون رژيم 
جمهوري اسالمي با تمام وزن خود در 
البه الي چرخ دنده يك پروسه تجزيه گر 
و خُرد كُننده به تله اُفتاده است و هر 

آن با هر ميزان از بار خُشونت و تقالي 
درندگي، با شكسته شُدن اُستخوانهاي 

  .بيشتر مترادف مي گردد
آنچه كه روز آدينه در خيابانهاي تهران، 
اصفهان، شيراز، ُقم، رشت، اهواز، كرمان، 

 صداي  يزد، بوشهر و جز آن شنيده شُده،
خُرد شُدن ستون فقرات رژيم واليت فقيه 

       .است
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  نبرد خلق

  
  ارگان سازمان چريكهاي

   فدايي خلق ايران 
  

  زينت ميرهاشمي  : سردبير
  ليال جديدي: تحريريه

  منصور امان
  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران        نبر

امـا بـديهي    . و بيان كننده نظرات اين سازمان اسـت       
چاپ مقاالت و مطالب فعالين سـازمان و        است كه از    

جنبش مقاومت و صاحب نظران و نيز ترجمه مطالبي     
دهد و اطالع از آن مفيـد        كه حجم نشريه اجازه مي    

مطالبي كه با امضاي افراد  . كند است، خودداري نمي  
شود، بيان كننده نظرات خـود       در نبردخلق چاپ مي   

ق، آنان است كه ممكن است با نظرات سازمان منطب        
بـا  (سرمقاله نبردخلـق    . همسو يا اختالف داشته باشد    

  .بيان كننده نظر سازمان است) نام و يا بدون نام
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس       
  بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشـهاي جنـبش كـارگران، مزدبگيـران و           
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عـراق ومـسائل    
بين المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش         

  .زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

  كه جهاني اينترنت در شبسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 
  ايران و جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
  

www.iran-nabard.com 
www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

  اطالعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت
  

 تـن از سـاكنان اشـرف        36حكم آزادي   
 توسط قاضـي مـورد تأييـد قـرار          مجدداَ

اما دولت عراق مـانع جديـدي در        ت،  گرف
  مسير آزادي گروگانها ايجاد كرد

  
قاضي دادگاه شـهر     ) 02009 سپتامبر 17(شهريور  26صبح روز پنجشنبه    

   در پي گروگان اشرف را كه36خالص، پرونده
, درخواست فرجام از سوي دادستان ديالي مجددأ به او ارجـاع شـده بـود              

يكشنبه (گروگان را كه در روز اول شهريور       36بررسي كرد و حكم آزادي      
اما گروگانها به خاطر    . مورد تأييد قرار داد   , صادر شده بود  ) 2009 اوت 23

  . يك ادعا و اتهام واهي جديد همچنان در زندان نگه داشته شدند
, دولت عراق بنا به درخواست سفارت رژيم ايـران در بغـداد   , از اين پيشتر  

شكايت , كه از صدور حكم آزادي گروگانهاي در بند به هراس افتاده بود           
سـاكن بيگنـاه اشـرف ارائـه     36جديدي از طريق اداره اقامت ديالي عليه    

ام اتهـ . كرد و آنها را به ورود و حضور غيرقـانوني در عـراق مـتهم نمـود          
جديد چيزي جز يك دسـتاويز مـسخره بـراي نگهداشـتن گروگانهـا در               

  . اسارت و ممانعت از آزادي آنها نبود
همه مدارك الزم به دادگاه شهر خالص       , براي ابطال اتهام جديد   , متعاقبا

ارائه شد و قرار بر اين بود كه دادگاه امروز حكم خود را درباره آن صـادر               
اينـده اداره اقامـت ديـالي را بـه دادگـاه            قاضي به همين منظـور نم     . كند

اما مقامات ذيربط از    . فراخواند تا به عنوان شاكي مورد استماع قرار بگيرد        
ارسال احضار نامه براي شاكي و موظف كردن او بـه حـضور در دادگـاه،              

با توجه به تعطيالت پايان هفته و تعطـيالت ايـام عيـد        . خودداري كردند 
ر براي به تاخير انداختن صدور حكم توسط اين يك كارشكني آشكا  , فطر

روز است گروگانها در اعتصاب غذا به سر        52قاضي در شرايطي است كه      
واضح است كه اين تاخير . مي برند و وضعيت جسمي بسيار وخيمي دارند     

  .مي تواند آنها را با خطر مرگ مواجه سازد
قـط و   گروگان و تـأخير در آزادي آنهـا ف        36ترديدي نيست كه نگهداري     

فقط به خواست رژيم ايران صورت مي گيرد كه هيچ ارزشي براي جـان              
  .انسانها و افكار عمومي بين المللي قائل نيست 

مقاومت ايران دولت عراق را پاسخگوي جان و سـالمت گروگانهـا مـي              
داند و از سفارت آمريكا در بغداد و فرمانـدهي نيروهـاي آمريكـائي مـي                

موافقتنامه يي كه با يكايك ساكنان اشـرف  خواهد تا به تعهداتشان طبق  
  .پايبند باشد, نفر امضاء كرده اند36از جمله اين 

مقاومت ايران دولت آمريكا، نيروي چند مليتي در عـراق، دبيركـل ملـل              
متحد، شوراي امنيت و كميسر عالي حقوق بـشر و همـه مراجـع مـدافع                

روگـان فـرا    گ36حقوق بشر را به اقدام فوري براي آزادي و نجات جـان             
  . مي خواند
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صداي خُرد ُشدن ستون فقرات 

 رژيم واليت فقيه در خيابانها
  منصور امان

  
  

 "روز قُدس"در همان زماني كه مراسم حكومتي 
تهران در سوراخي برزنت گرفته شُده و در محاصره 
ا چماق و سرنيزه برگُزار مي شد، صدها هزار نفر ب

 برافكن، خيابانها را به تسخير خود "نظام"ُشعارهاي 
اين آرايش نه فقط به گونه نمادين بلكه، به . درآوردند

طور حقيقي و باور پذير، توازن موجود بين حكومت و 
جامعه ايران را براي همه آنهايي كه چشمي براي ديدن 

  . و گوشي براي شنيدن دارند، مستند كرده است
 تير پديدار 18ر موازنه به سود مردم، در نشانه هاي تغيي

شُده بود؛ آنگاه كه جنبش دموكراتيك پس از يك نبرد 
 خُرداد كه در جريان آن حكومت 30 تا 22سهمگين از 

تمام توان و ظرفيتهاي سركوب خود را عليه آن به 
 را "نظام"آمد تا خدمت گرفته بود، بار ديگر به ميدان 

در اين روز، ناتواني رژيم . به چالشي سخت تر بكشد
ولي فقيه در سد كردن راه سيلي كه به سمت خيمه و 
بارگاه اش به حركت در آمده است، به عنوان يك 
فاكت رسمي در تحوالت سياسي ايران و همچنين در 

  . ذهن جامعه به ثبت رسيد
 صف آرايي و دو ويژگي تظاهرات روز آدينه به اين

جايگاه فرا يا فرو دست نيروهاي آن صراحت شگفت 
نخُست، حكومت ناتواني خود در . آوري داده است

جلوگيري از اشغال حياط خلوتش توسط مخالفان را در 
حالي به معرض تماشا گَذاشت كه بيش از دو هفته 
براي بسيج نيروي سياسي، امنيتي و نظامي به اين 

هجوم مردم به خيابانها با . تمنظور وقت داشته اس
 يك حركت از پيش اعالم "مرگ بر ديكتاتور"ُشعار 

شُده بود و از اين زاويه سد كردن يا سركوب آن براي 
حكومتي كه توان مادي و گُنجايش سياسي الزم را 
دارد، بسا ممكن تر بوده و به عبارتي مي توانست 

  . دويدن به سمت تيغه ي شمشير آخته معنا شود
  19بقيه در صفحه 

ــدايي   ــهداي ف ش

  مهرماه 

  
  : رفقاي فدايي

 محمدعي سالمي   -چنگيز قبادي   
 حـسن حامـدي    - سيد نوزادي    -

 - غالمرضــا صــفري  -مقــدم 
 رحمـــت -زاده  حـــسين علـــي

 - حسن جاللي نـائيني      -شريفي  
 جهانشاه سـميعي    -لقمان مدائن   

 - محمدرضـا فرشـاد      -اصفهاني  
 - پـروين فـاطمي   -ژيال سـياب   

 زهـــرا -ماعيل بيدشـــهري اســـ
 - مـصطفي رسـولي      -بيدشهري  

ــي  ــوش ابراهيم ــوچهر -مهرن  من
 - سيد احمـد الري      -پور   بهايي

 - زاهد سجادي    -كرامت قبادي   
ــديان   ــيامك اس ــكندر(س  -) اس

 عليرضا صـفري    -مسعود بريري   
 ايراهيم شريفي   - فريبا شفيعي    -
ــسن - ــي ح ــور   عل ــد -پ  محم

ــس ــي  كـ ــسين -نزانـ  غالمحـ
 - پرويــز عنــدليبيان -ونــدادنژاد 

 خيـــراهللا -مهـــدي خـــانزاده  
 - عبـداهللا يزدانـي      -ونـد    حسن

 - مريم توسلي    -علي محمدنژاد   
اهللا   عـزت  -چـي    فاطمه روغـن  

ــم  ــسيني  -معل ــع ح ــيد ربي  - س
 شهسوار شفيعي   -رمضان قرباني   

 - بهـرام بلـوكي      - جعفر دليـر     -
 غالمحــسين -اهللا الماســي  روح

 - احمــد ســليماني  -مجيــدي 
 - حسن سبعت  -س گودرزي   عبا

 كـامران   -حسن جان لنگـرودي     
 احمـد   - فرشـيد فرجـاد      -علوي  

 تـاكنون در    1350كياني، از سال    
پيكار عليه امپرياليسم و ارتجاع و      
ــايي و   ــي، رهـ ــراي دموكراسـ بـ
سوسياليــسم توســط مــزدوران   
ــه     ــي ب ــاه و خمين ــاي ش رژيمه

  . شهادت رسيدند
  


