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  ششمبيست و دوره چهارم سال 

  1388  اول آذر 
  

   دالر، 1 كانادا   آمريكا
  اروپا يك يورو

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  

   سياسي يادداشت

چه كسي ساده لوح 

است؟ خامنه اي يا 

  جنبش بيشماران
  مهدي سامع

سـتيز جانانـه بـا      .  آذر هـستيم   16 ابـان و     13در ميانه   
استبداد در تار و پـود جامعـه ريـشه دوانـده و جنـبش               
بيشماران همچون طوفاني سـهمگين بارگـاه سـلطنت         

خيـزش  . مستبدانه خامنه اي را به لـرزه درآورده اسـت     
 آبان پيامي صريح به همه طرفهاي درگير        13مردم در   

جهت اصلي قيـام مـردم، يعنـي        . در بحران كنوني داد   
مبارزه عليه ديكتاتوري و اصل واليت فقيه كه قـدرت          
واقعي و جوهر قانون اساسي جمهوري اسالمي اسـت،         
با شعارهاي صريح و همگاني خود را به طور برجـسته           

ير كـشيده شـد و زيـر        عكس ولي فقيه به ز    . نشان داد 
. پاي جنبش رنگين كمان آزاديخواهان لگـدكوب شـد        

آنهايي كه چنين صحنه جسورانه را آفريدند و يا فريـاد          
 يا خامنه«، »مرگ بر خامنه اي«،  »مرگ بر ديكتاتور  «

مـرگ بـر اصـل     «و  »  باطل اسـت   تشيقاتل است وال  
جمهـوري  «سر دادند، بدون ترديد شـعار    » واليت فقيه 

را » ك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتـر        اسالمي نه ي  
  .نيز به سخره گرفتند

  2بقيه در صفحه 

هدفمندكردن يارانه ها، تعرض 

  به زندگي و معيشت كارگران 

  و مزدبگيران است

  زينت ميرهاشمي
 با توجه به نقش سپاه پاسداران در اقتصاد و وجود «

اقتصاد شبه دولتي، نقش رانت خواران و كابينه نظامي 
 يارانه كردند، فرآيند طرح هدفمند ا احمدي نژامنيتي

ها فربه كردن سپاه و دست اندازي مستقيم آن بر 
  ».د، استآي يارانه ها به دست مي فسودي كه از حذ

    4در صفحه 

زنان در جنبش 

   آبان13بيشماران در 

  »يا با اونا يا با ما«

  9صفحه 
  جهان در آيينه مرور 

  "بيشماران"تئوري 

  )1(*  آن  و مباحث گرد
   جديديليال

 اين است كه يك جامعه متفاوت و چند "بيشماران"«
رنگ بتواند با يكديگر ارتباط و حركت دست جمعي 

  ».داشته باشد اگر چه در درون متفاوت است
  8در صفحه 

شكاف عميق بين رژيم و مردم 

  و خال يك جبهه وسيع

  جعفر پويه
ري جنبش اجتماعي همچنان در ميانه ميدان پايدا «

مي كند و سعي دارد تا از گردنه هاي صعب در 
  » .شرايطي دشوار خود را عبور دهد
  10در صفحه 

  ..…سرمقاله 

درهم شكستن اُسطوره 

  سركوب چه كسي 

  را نگران مي كُند؟
  منصور امان

باند ولي فقيه پس از يك دوره سركوب خونين و 
ناموفق اعتراضهاي توده اي، ناگهان راديكاليسم را به 

ابه ميدان تهاجم جديدي عليه جنبش دموكراتيك مث
رهبران و پايوران اين باند هشدار مي . كشف كرده است

 روي "افراطي"دهند كه مخالفان شان به روشهاي 
آورده اند و چهره هاي شناخته شُده منتقد مانند آقايان 

در همين راستا . موسوي و كروبي بر آنها كُنترُل ندارند
آنان به جدايي صفها توصيه اكيد مي كُنند كه اين اشاره 

 با نگاه به خطر "معتقدان نظام"روشني به تسليم 
  . اختراعي تازه و خط كشيهاي به دلخواه آن است

  3بقيه در صفحه 

پروژه صدور تروريسم و 

ي واليت فقيه در عراق ايبنيادگر

  با شكست روبروست

  اناهيتا اردوان
 به ضرر    را انتخابات آينده عراق مي تواند وزنه تعادل      . «

اليـت فقيـه تغييـر    نيروهاي ارتجاعي وابسته به رژيـم و     
  »    دهد

  13در صفحه 

   آذر16مراسم 

  ءگامي در جهت ارتقا

   جنبش انقالبي


	در دارو�   
جنبش دانشجويي بخشي از ايـن جنـبش بيـشماران           «

 آذر با انتخاب حركتهـاي اعتراضـي        16است كه در روز     
مناســب و مهمتــر از آن انتخــاب شــعارهاي صــحيح و 

حاضـر خواهـد    منطبق بر سطح عمومي جنبش در حال        
توانست به وظيفـه خطيـري كـه در ايـن مقطـع بـا آن              

  »ُ.روبروست پاسخگو باشد
  14در صفحه 
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  1بقيه از صفحه 
 آبان در بطـن جامعـه و از         13خيزش  

اعماق آن شكل گرفـت و بـا مداخلـه          
ــبش    ــاريخ جن ــه در ت ــشجويان ك دان
آزاديبخش ايران همواره نقش برجسته     
اي داشته اند به يك جنبش سراسري       

سازماندهي شبكه اي چـه     . تبديل شد 
در چالــشهاي خيابــاني و چــه در كــار 

و . درسانه اي وارد مرحله جديـدي شـ       
باالخره زنان ميهن ما جلوه ديگري از       
ظرفيت، توانايي و خالقيت خـود را در        

اين توانايي كـه از  . آن روز نشان دادند  
 آبان جابه جـا  13 خرداد تا روز 25روز  

 13بروز عملي پيدا كرده بـود، در روز         
آبان همگان را مجبور به اعتـراف بـه         

 13سراسري بـودن خيـزش      . آن نمود 
ــ   ري اصـلي آن عليــه  آبـان، جهـت گي

ديكتاتوري بـا آدرس مـشخص، بلـوغ      
سازماندهي شبكه اي و نقش برجسته      

 آبان را از خيزشهاي پيـشين       13زنان،  
تـا آن جـا كـه بـه         . متمايز مـي كنـد    

برخورد حاكميـت مربـوط مـي شـود،         
سركوب بي محابا كه از مـدتها پـيش         
نوسط سپاه پاسداران تدارك ديده شده 

بد در پايـان    بود به كار گرفته شد و ال      
آن روز اين پيام كه لـشگريان تجهيـز       
شده قادر به مهار جنبش نشدند، خبـر        

  .دردناكي براي كاخ واليت بود
ــه   ــان گرچ ــي جه ــاي جمع ــانه ه رس
پوششي متناسب با ابعاد ايـن خيـزش        
نداشتند، اما همـان ميـزان از پوشـش         
خبري و البته دهها برابر گزارشاتي كه       

ه هــاي روي ميــز ايــران در وزارتخانــ
خارجه كشورهاي جهان قـرار گرفـت،       
ــراي      ــژه ب ــه وي ــان و ب ــراي همگ ب
سياستمداران جهان روشـن كـرد كـه        
اين جنبش را ديگر نمي توان با معيـار    

و اعتراض به نتيجه تقلب     » انتخابات«
پش از پخش صـحنه  . آميز آن سنجيد 

شهادت زنده ياد ندا آقاسلطان، پخش       
 13صحنه هاي پيكار خيابـاني در روز        

آبان گوياترين و روشن ترين گواهي از  
آن چه به طور واقعي در ايـران زمـين          

پيـام روشـن    . در حال وقوع است، بود    
كـاخ واليـت مـستبدانه بـه لـرزه       . بود

افتاده است و تهديدها و تيغ كشيهاي       
  .ولي فقيه ديگر اثر ندارد

ــا  ــاريخ ب ديكتاتورهــا در مقــاطعي از ت
را سركوب و مانور مي توانند بحرانهـا        

به همانگونه كه خامنـه اي    . مهار كنند 
ده سال پيش بحران روزهـاي بعـد از         

ــرد 18 ــار ك ــر را مه ــين  .  تي ــا هم ام
ديكتاتورها بدون استثنا بـه نقطـه اي        
مــي رســند كــه در چرخــه اشــتباهات 

  . الزامي، تيشه به ريشه خود مي زنند
 آبان خامنه اي طـي سـخنراني        6روز  

زيـر ســوال  بـراي جمعـي از خبرگـان    
ردن اصل انتخابات را بزرگترين جرم      ب

همان فرداي انتخابات   «: و گفت  خواند
عـده اي بــدون دليــل و اســتدالل آن  
انتخابات عظـيم را دروغ خواندنـد آيـا         

 دشمن هم از    ....اين جرم كمي است؟     
اين بي انصافي حداكثر استفاده را كرد       
و در داخل هم عده اي كـه از اول بـا            

اند با توجه   نظام اسالمي موافق نبوده     
به صحنه گرداني و ميدان داري برخي      
از عناصر خود نظام فرصـت را مغتـنم         

در ......مـد آشمردند و آن حوادث پيش      
نهـا پيغـام دادم     آهمان ساعات اول به     

كه ممكن اسـت شـما شـروع كننـده          
برخي مسائل باشيد اما ديگران از آنها       
سوء استفاده مـي كننـد و شـما نمـي           

ترل كنيد و همانطور    توانيد ماجرا را كن   
   ».هم شد

» دشـمن ناميـدن   «پر واضح است كه     
مردم اعتراف به يـك واقعيـت آشـكار     
است كه مردم نظـام واليـت فقيـه را          

اما همين اعتـراف سـبب      . برنمي تابند 
آن شد كه مردم هم بـا صـراحت بـه           
خامنه اي پيام دهند كه واليتش باطل   
است و بنابرين مثل همـه ديكتاتورهـا       

 بـا مـديريت سـركوب و بـا          خامنه اي 
گفتار و رفتار خود موجب شفاف سازي     

ــي شــود  سياســت . صــحنه ســازي م
سركوبگرانه خامنه اي را ايادي او كـه        
بايــد آن را عملــي كننــد بــا شــفاقيت 

  .بيشتري بيان مي كنند
فرمانـده  ،  محمـدعلي جعفـري   پاسدار  

در پاسـداران در همـان روز   كل سـپاه    
 جمــع طــالب و ســپاهيان آذربايجــان

حفـظ نظـام جمهـوري      «: گفـت  غربي
تـر    اسالمي ايران از اداي نمـاز واجـب       

 متاسـفانه تعـدادي از عناصـر        .....است
داخلي كـه در مقـاطعي همـراه نظـام          
بودند به داليـل مختلـف بـا دشـمنان      
قسم خورده نظام همراه و هـم مـسير         
شدند تا محتواي جمهوري اسالمي را      

ــام ......از بـــين ببرنـــد دشـــمنان نظـ
ــوري  ــده  جمه ــران از پدي ــالمي اي اس

كننـد و     شومي به نام نفاق استفاده مي     
ــان   ــود را بيـ ــي خـ ــادات واقعـ اعتقـ

  ) خبرگزاري فارس(».كنند نمي
ــام  ــل از قي ــان 13دو روز قب ــپاه  آب س

تهديد اعالم  پاسداران، در بيانيه اي با      
ــاني اجــازه «:كــرد كــه ــه هــيچ جري ب

نخواهد داد با طرح شـعارها و مـسايل        
ين بـه اراده راسـخ و       انحرافي و دروغـ   

ــه  ــان خدش ــوالدين آن ــزم پ اي وارد  ع
  )ايلنا(».سازد

البته جنبش رنگين كمان مردم ايـران       
كه سركرده كل سپاه به درستي آنـان        

 ابان بـا    13را دشمن مي نامد، در روز       
صراحت و به طور شفاف نظر خـود را         

  .  با صداي بلند بيان كردند
ــالت در  10روز  ــه رسـ ــان روزنامـ  آبـ

 براندازان  «له خود تحت عنوان     سرمقا

مـا  «:نوشت» را براندازيد 
در انقــــالب اســــالمي 
خودمان شاهد بوديم كـه     
ــا    ــه ه ــضي از فتن ــا بع ب
برخورد جدي شد و آتش     
آن براي هميشه خاموش    

مانند فتنه گروه فرقـان و خلـق        ... گشت
مسلمان و مهدي هاشـمي و غيـره كـه          
انقالب از شر آنان راحت شد، امـا فتنـه          

ن خلق چون كامال ريشه كن نشد     منافقي
امـروز هـم مـا      ......متاسفانه ادامه يافـت   

شاهد فتنه اي بـزرگ و فتنـه انگيزانـي          
با ركن ركين   .....خطرناك تر هستيم كه     

ــه   ــه مقابل ــه ب ــت فقي ــي والي نظــام يعن
پرداختند و حيثيت و آبروي نظـام را بـه          

توجه اما بايد   ....رايگان به حراج گذاشتند   
كنيم كه رها كردن فتنـه و فتنـه گـران         
 تبديل به آتش زير خاكستر مي گـردد و        

ميدان دادن مجدد به فتنه گـران سـبب         
مي شود كه آنان خود را براي فتنـه اي          
ديگر آماده نمايند و به جاي مهره هـاي         
سوخته و ضايع شده خـود مهـره هـاي          
جديد و تازه نفس ديگري آماده نمايند و        

ب با شيوه هاي جديدتر     در فرصت مناس  
لـذا عقـل و شـرع و    ... وارد صحنه شوند 

تجربه به ما مي آموزد كه فتنـه و فتنـه           
  ».گري بايد ريشه كن شود

البته روزنامه رسـالت آگاهانـه در مـورد         
ناكارا بودن ابعـاد گـستره سـركوب كـه          
فاجعه كهريـزك گوشـه كـوچكي از آن         
ــد و در آرزوي    ــي كن ــكوت م ــت س اس

تـوپ، تانـك،    «با  روزيست كه حكومت    
بـه مقابلـه بـا خيـزش مـردم          » بسيجي
  .بپردازد

 آبـان سـيد     13يك روز قبل از خيـزش       
 طي سخناني به مناسبت     خامنه اي علي  
 آبان كه از تلويزيون شبكه يـك        13روز  

رژيم پخش شد، مـردم را مـورد تحقيـر          
آمريكاييها بدانند چنـد    «:قرار داد و گفت   

اثـت  نفر با هر انگيزه اي اعم انگيـزه خب      
آلود و يا انگيـزه بـد و همـراه بـا سـاده              
لوحي كه بـا جمهـوري اسـالمي ايـران          
مواجه شده اند نمي توانند براي آمريكـا        

  ».فرش قرمز پهن كنند
چنــد «خامنــه اي بيــشماران مليــوني را 

ــر ــزه   » نف ــد و انگي ــي كن ــمارش م ش
ــان را  ــواهي آن ــود«آزاديخ ــت آل » خباث

تعريف مي كند و البتـه فرامـوش نمـي          
كــه وقيحانــه بخــشي از مــردم را كنــد 

  . معرفي كند» ساده لوح«
روز بعد از اين سخنراني مردم به خامنـه     
اي نشان دادند كه بسيار هشيارتر از آن        
هستند كه ولي فقيه فكر مي كرد و لـذا          
ــتانه    ــه از آس ــت ك ــه اي اس ــن خامن اي
انتخابات قالبي در واليتش دچار سـاده       

  .لوحي شده است
 آبـان سـبب آن    13اگر خيـزش و قيـام       

نشده كه سيد علي خامنـه اي دسـت از          
ساده لوحي بردارد و بـه ايـن امـر آگـاه            
شود كه ديگر نمي تواند به شكل سابق         
حكومــت كنــد، جنــبش رنگــين كمــان 

 آذر پيام روشـن تـري       16بيشماران روز   
  .به آدرس او ارسال خواهد كرد
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  3بقيه از صفحه 

شتر در راس باند ولي فقيه با ترديد چه بي
با اين وجود، . روبرو ساخته است

راهكارهاي برآمده از درك مزبور نه از 
جنس سياسي و اجزاي سازگار آن 
همچون سازش موقت و عقب نشينيهاي 
تاكتيكي بلكه، پروژه امنيتي است كه با 
هدف ريل گذاري جديد به موازات و در 

 دست تكميل سياست ُكلي سركوب به
اين پروژه با افزايش فشار . گرفته مي شود

بر شُركاي پيشين قُدرت و اصالح طلبان 
جبهه مشاركت، سازمان (حكومتي 

مجاهدين انقالب اسالمي، كارگُزاران، 
مجمع روحانيون مبارز و تشُكلهاي فرعي 

براي فاصله گرفتن از اعتراضهاي ) آنها
 آغاز "پايين كشيدن فتيله"اجتماعي و 

ديده و آنگونه كه به نظر مي رسد، به گر
مخاطبان عالقمند در باغ سبز نيز نشان 

  .داده شُده است
گُفتمان سازي امنيتي پيرامون 

 و تالش "خُشونت" يا "راديكاليسم"
براي كشاندن نيروهاي جنبش به موضع 
گيري و مرزبندي به نفع يا عليه اين 
موضوع دست ساز، نمايه بيروني تالش 

 طرح بندي مي كُند كه در نهايت مزبور را
آماج ديگري جز تجزيه جنبش به 
بخشهاي پراكنده، ساده كردن سركوب 
آن و جلوگيري از طرح و گُسترش 

  .      مطالبات همگاني ندارد
با اينكه چنين مي نمايد كه اندكي 
چاپلوسي، چند تردستي نيرنگ آميز و 
مشتي وعده و وعيد جناح حاكم براي آب 

 و كوك "منتقدان خودي"ن دهان انداخت
 و "افراط"كردن آنها براي نواختن عليه 

حفظ " و همنوايي با "ُشعارهاي تُند"
 كافي باشد اما در انتها آنچه كه به "نظام

حساب مي آيد توان واقعي اينان براي 
 "خودي". تاثير گُذاري بر جنبش است

هاي از قُدرت اخراج شُده، جامعه جديد 
هنه را نمايندگي نمي كُنند و عليه قُدرت ُك

حداكثر در پس آن و به دنبال رويدادهايي 
كه اين تقابل شكل مي دهد، روان 

آنها نماينده منافع خود هستند كه . هستند
فقط به طور مشروط و تا جايي كه به 
حقوق پايه اي مربوط مي شود، از سوي 
جنبش دموكراتيك به رسميت شناخته 

 گيريهاي تازه از تمام خُرده. مي شود
نداشتن "جنبش اعتراضي مبني بر 

 يا جعل "لزوم مديريت"، "رهبري
تاريخچه دوم خُردادي و اصالح طلبي 
براي آن، از اين واقعيت سرچشمه مي 

آنها توانايي به زير مهميز كشيدن . گيرد
 امنيتي -اعتراضها را ندارند و باند نظامي 

د  خونولي فقيه نيز بضاعت شُركاي پيشي
انتخاب با . را مي تواند محاسبه كُند

آنهاست كه آيا مايلند به عنوان بازيچه 
تاريخ مصرف دار آقاي خامنه اي در 

  فينالي با پايان ناخوش ايفاي نقش كُنند؟     
  

  

  يادداشت سياسي

 چه كسي ساده لوح است؟ خامنه اي يا جنبش بيشماران
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  1بقيه از صفحه 

اين شگرد فقط در مصداق تازه است 
و از نظر متُديك روش كُهنه اي به 
حساب مي آيد كه پيشتر با بر سر 
دست گرفتن تابلوهايي مانند 

انقالب "، "آمريكا"، "دشمن"
 و جز آنها "صهيونيسم"، "مخملي

در اين معادله، . پديدار مي گشت
جنس و هويت تهديدات رويه ي 

را تشكيل را مي دهد و تنها استدالل 
اندكي خراش الزم است تا جوهره 

 و به زبان صريح "حفظ نظام"يعني، 
 امنيتي –تر، بقاي واليت نظامي 

  . آقاي خامنه اي ظاهر شود
مخاطبان و كساني كه مي بايست با 
به نمايش گُذاشتن مترسكهاي مزبور، 
حساسيت شان برانگيخته شود، در 

 شوند كه يا ميان دسته اي يافت مي
با وجود اختالفهاي معين با حاكمان، 

 اقتصادي مشخصي از -منافع سياسي 
حفظ روابط موجود مي برند و يا آن 
قدر ساده لوح هستند كه به تحول در 

در هر دو . مجموعه اُميد داشته باشند
مورد، شرط بندي باند واليت روي 

 و "نظام"هراس آنها از سرنگوني 
ن با تقدير خود همپيوندي سرنوشت آ

  . است
براي شناخت اين دسته چند رنگ 
سهم خواه و سهم بر، خيرخواه و ساده 
لوح و به گونه مشترك هراسان، كافي 
است نگاهي به سخنان و رويكردهايي 
افكنده شود كه در هفته هاي اخير از 

 حكومت "خودي"جبهه منتقدان 
شنيده و ديده مي شود و به طور 

ه، ابراز تفاهم آنها با پوشيده و با كناي
استدالل باند واليت در باره خطر 

  .  را عالمت مي دهد"افراط"
   آبان13

آنچه كه پايه تاكتيك جديد باند 
واليت و شريك شُدن منتقدان 

 در نگرانيهاي آن قرار گرفته "خودي"
است، تظاهرات سراسري ضد 

براي .  آبان است13حكومتي در 
آمدن جنبش دستگاه قُدرت، به ميدان 

اجتماعي در اين روز و مبارزه جويي 
آن يك شكست تمام عيار در تمام 
جبهه هايي است كه براي مقابله و 

اين . سركوب آن سازمان داده بود
تداركات كه بر امكانات قُدرت حاكم و 
منابع گُسترده مالي، ُلجستيكي و 
انساني آن اتكا داشت، در مرتبه ي 

دن نيروها و نخُست با به ميدان آور
ذخاير سركوب و تكيه داشتن بر تاثير 
رواني دادگاه هاي نمايشي، زندانها، 
شكنجه، تجاوز و آدمكُشي و شرارت 

  . خياباني، نمايان مي گردد

حكومت فقط در تهران، خيابانها و 
ميدانهاي اصلي و محلهاي اعالم شُده 

چه از جانب خود و چه از (راهپيمايي 
 را با هزاران )سوي كوشندگان جنبش

 پوش و لباس شخصي ممزدور اونيفور
به قُرُق در آوردن . به اشغال درآورد

خيابانها و متروها براي جلوگيري از 
تحرُك مردم، تشكيل ستادهاي 
بحران متشكل از بلندپايه ترين 
سركردگان سياسي، نظامي و امنيتي و 
در وضعيت آماده باش كامل قرار 

 كه مي دادن جملگي نيروهايي
توانستند گردآوري و بسيج شوند، سر 

  . خطهاي نمايان اين تداركات بودند
در مرتبه بعد، تالش همه جانبه براي 
اعمال اقتدار رواني و مديريت 
غيرمستقيم رفتار توده ها از طريق 
يادآوري تهديد آميز اتوريته ي خود و 
به زير شالق تنبه كشيدن ذهنيت 

سپاه .  بودجامعه توسط نمادهاي آن
پاسداران، بسيج، ستاد ُكل نيروهاي 
مسلح، نيروي انتظامي، مجلس، 
شوراي نگهبان، دادستاني و جز آنها 
مهره هاي نمايش صف آرايي اي 
بودند كه در البه الي تهديدات 
معمول خود، يك هدف را نشانه 
گرفته بود و آن القاي قُدرت مطلق 
 خود در برابر ناتواني تهديد شوندگان

  . بود
آيت اهللا خامنه اي و شُركا همه ي 
كارتهاي برنده ي مادي و رواني خود 
را روي ميز گُذاشتند، بدون آنكه به 
راستي بدانند وارد چه قُماري شُده اند 
و در صورت باخت، چه چيزي را از 

رژيم شاه مي . دست خواهند داد
توانست براي آنها تجربه عبرت 

ه به انگيزي از اين واقعيت باشد ك
ميدان آوردن همه ي ظرفيتهاي 
سركوب زماني كه سركوب شوندگان 
آمادگي ذهني رويارويي با آن را كسب 
كرده اند، تنها مي تواند اُسطوره 
سركوب و شاخكهاي آن را به گونه 

اين امر . ترميم ناپذيري در هم بشكند
به ويژه براي حكومتي كه در چالش 
دايمي با معضل فقدان مشروعيت 

ماعي قرار دارد و پايه اقتدار آن بر اجت
جامعه را سركوب و بستن دهان 
شهروندان تشكيل مي دهد، برابر با 
ريختن بنزين در آتش خيزش 

  . اجتماعي است
   

  شكار خامنه اي
 آبان با 13اين واقعيت را جنبش در 

نشانه گُذاري نوك دستگاه قُدرت، 
سيد علي خامنه اي به عنوان كانون 

. ه نمايش گُذاشتحمله خود ب
 و "مرگ بر خامنه اي"ُشعارهاي 

 يا به "مرگ بر اصل واليت فقيه"

زير كشيده 
شُدن و آتش 

زدن 
عكسهاي 

رهبر رژيم، 
پاسخ مستقيم 
توده ها به تداركات سركوبگرانه 
حكومت و كارزار افسارگُسيخته چند 

شكار ولي . هفته اي آن عليه خود بود
ز دست فقيه، درنده اي كه در حال ا

دادن دندانهاي خود است، آغاز شُده 
  . است

اين تحول نه فقط به گونه نمادين از 
كيفيت جديد در رويارويي باال و پايين 
حكايت مي كُند و پروسه مداوم 
تكامل جنبش اجتماعي و مطالبات آن 
را كه از اعتراض به تقلُب انتخاباتي 
. آغاز گرديد، به نمايش مي گُذارد

يت آقاي خامنه اي كه رعايت مصون
 "خط قرمز" آن را "نظام"مدافعان 

هم مي نامند، از سوي توده اي كه به 
جاي پاسخ به خواسته هاي خود، آماج 
سركوب بيرحمانه قرار مي گيرد، 
انتظاري بيهوده از جانب كساني است 
كه مردم را رعيت و رمه واليت مي 

دادن و بينند و هر واكُنشي جز قورت 
 ولي منبر نشين را -هضم شالق خان 

  . دكُفر و ناسپاسي مي شُمارن
فرا رفتن جنبش از خواست كنار 

 و "آقا"گُذاشته شُدن گُماشته ي 
رسيدن به شخص وي، محصول 

 5تجربه مستقيم آن در كوران نبرد 
آقاي خامنه اي دست . ماهه خود است

به تقلُب زده است، شوراي نگهبان آن 
د و مجلس تحليف كرده است، را تايي

مجلس خُبرگان به چاپلوسي از ولي 
فقيه متقلب پرداخته، همه درخواستها 
براي رسيدگي بيطرفانه به خيمه شب 
بازي انتخاباتي رد شُده است و به 
جاي آن نهادهاي نظامي، انتظامي و 
امنيتي اعتراض كُنندگان مسالمت جو 

جاوز را به گلوله و باتوم بسته اند و با ت
. جنسي از آنها زهر چشم گرفته اند

جامعه با نمايش نفرت انگيزي از 
پايمالي حقوق خود روبرو شُده است 
كه پشت و روي صحنه ي آن يكي 
است و بازيگران همان كارگردانان و 

  . اينان خود صحنه سازان اش هستند
آيت اهللا خامنه اي و همدستان او 
جنبش اعتراضي را به گونه بي 

شتي به بي ثمري شكايت از اين برگ
يا آن جلوه ي سلب خشن حقوق خود 
و دست نيافتني بودن اصالح جداگانه 
در روابط ناعادالنه اي كه بر آنها 

از اين . تحميل مي شود، قانع كرده اند
رو، مستقل از آنكه معترضان خواهان 
اصالح قانون اساسي بوده باشند، 

 يا تجديد نظر ُكلي آن را بطلبند و
تحول به گونه پايه اي را خواستار 
شوند، در انتها چاره اي جز قرار دادن 
حساب كار خود روي واقعيتهاي عيني 
و گرفتن تمام زنجير از دست وحشي 

  . مست ندارند
  

 بحران انقالبي 

آيت اهللا خامنه اي مي تواند دلداري يابد كه 
 آبان فقط 13ُشعارهاي جنبش اجتماعي در 

ص نيست بلكه، بيزاري و متوجه شخ
خواست همگاني براي طرد مناسبات غير 
انساني اي را در متن خود دارد كه در 
شخص متجلي شُده و رهبر حكومت آن را 

تمام وحشت . نمايندگي و برجسته مي كُند
 آن از "خودي"باند ولي فقيه و رقباي 

رسيدن آگاهي مبارزاتي توده معترض به 
ذاري از اين خاستگاه اين نُقطه و هدف ُگ

است؛ جايي كه ميان رويدادهاي پراكنده 
سياسي، تفاوتهاي ظاهري نقش آفرينان 
حكومتي، سخنان چند گونه و ژستهاي 

 و در "نظام"متفاوت رهبران و پايوران 
نهايت نهادها و اُرگانهاي به ظاهر مجزا خط 
وصل كشيده مي شود و جامعه با گامهاي 

مي شود آنها را به صورت بلند به پيش قادر 
  . يك مجموعه ي به هم پيوسته ببيند

 آبان نتيجه گيري در باره تيتر و 13خيزش 
 خُرداد در 22تابلوي رويدادهايي كه از 

كشور در جريان است و نيرويي كه به 
ميدان آورده است را براي همه طرفهاي 

سركوب بي رحمانه و . درگير ساده كرد
لفان در اين مدت نه مداوم معترضان و مخا

تنها قادر نشُده آنها را خاموش سازد بلكه، 
به ُشعله ور شُدن و گُسترش اعتراضها به 

  . بخشهاي ديگر جامعه نيز انجاميده است
در همين حال، جنبش اعتراضي هر چه 
بيشتر به يك فاكتور ثابت در زندگي سياسي 
فرا روييده است كه حضور پيداي خود را از 

آرايي در خيابان، دانشگاه و طريق صف 
مدرسه، محل كار، خانه و محله و شبكه 
هاي ارتباطي الكترونيكي و نُفوذ پنهان اش 
را توسط ديكته ي سياست به حكومت و 
منازعات دروني اش و ناچار ساختن آن به 
تنظيم اقدامات خود با واكُنش جنبش 
اجتماعي، لمس پذير و قابل اندازه گيري 

  . مي كُند
ويژگي ديگري كه مي توان به ثبت رساند، 
رشد كيفي خواسته ها و طرح جسورانه و 
مستقل مطالباتي است كه جنبش براي 
دستيابي به آزادي واقعي به تحُقق آنها نياز 

در حالي كه حكومت با تمام نيروي . دارد
سركوب نظامي، امنيتي و قضايي خود و 
شگردهاي سياسي در تالش است موج به 

 "مديريت"ركت آمده عليه خويش را ح
كُند، به گونه ي مداوم با خواستهاي فزاينده 
اي روبرو مي گردد كه سطح و ژرفاي 
كشاكش را به يك مرحله باالتر فرا مي 

در همين حال وضعيت مزبور كه . كشد
چيزي كم تر از بحران انقالبي نيست، آن 
دسته از عناصر منتقد، مياني يا مردد را كه 
به دليل قُدرت جنبش اجتماعي از نظر 
سياسي آزاد شُده اند به دنبال خود مي 

  . كشد
راه حل خامنه اي، همراهي منتقدان 

   خودي
آرايش كنوني نيروها و مضمون درگيري، 
شانس پيشبرد، ادامه و موفقيت راه حل تك 

 با توسل به حذف "يكدست سازي"پايه ي 
   را هر "ديخو"و قهر مستقيم عليه رقباي 

  2بقيه در صفحه 

  سرمقاله 

   سركوب چه كسي را نگران مي كُند؟درهم شكستن اُسطوره
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شعار مرگ بر چـين كـه در رسـتاخيز          
مردمـــي ماههـــاي اخيـــر در برابـــر 
شعارهاي حكومتي طنـين انـداز شـد،        
بازتاب تنفر در حوزه سياست و افتصاد       
. و از مناسبات نـابرابر بـا چـين اسـت          

چين براي حفظ منـافع اقتـصادي اش    
در ايران، تبديل بـه يكـي از حاميـان          
. رژيم در سطح بين المللي شده اسـت       

ش اقتصاد، از نظر مردم، يكي از   در بخ 
علتهــاي تعطيلــي و ركــود واحــدهاي 
توليدي، ورود بي رويه كاالهاي چيني      
به بازار ايران و منافعي كه رژيم ايران        
. از اين نوع روابط تجـاري دارد اسـت        

بازارهاي ايران بـا انباشـت كاالهـاي        
بنجل چيني، سـوگواري مـرگ توليـد        

  . داخلي را به نمايش مي گذارد
مه سياستهاي ارائـه شـده از طـرف         ه

رژيم بنا به ساختار انگلـي اقتـصادي،         
سبب بهبود در فراسـوي يـك توسـعه      
نشده و تنهـا در خـدمت فربـه شـدن           
بخش واردات زير كنترل هزار دسـتان       

  . مافياي حكومتي و رانت خواران است
بيكاري از اولين نتـايج تعطيلـي و يـا           

يكـي از   . ركود واحدهاي توليدي است   
رهاي فريبكارانه احمـدي نـژاد در       شعا

دوره اول دولــتش، پــايين آوردن نــرخ 
بيكاري و رساندن آن به يـك رقمـي         

بــر اســاس همــه گفتــه هــا در . بــود
چارچوب تضادهاي دروني رژيم و نيز      
آمارهاي ارائه شده، نرخ بيكاري سير      

ــته اســت  ــدادي از . صــعودي داش تع
كارشناسان ميزان صعود نرخ بيكاري     

 يك خطر جـدي اعـالم       را به عنوان  
آمار واقعـي از ميـزان نـرخ        . كرده اند 

ــايوران  بيكــاري داده نمــي شــود و پ
رژيم بر سر ارائه ميـزان بيكـاري بـه        

وزيـر تعـاون    . توافقي دست نيافته اند   
 4در گفتگــويي تعــداد بيكــاران را   

خبرگـزاري  . ميليون تن اعـالم كـرد     
ايلنا بر اساس ايـن گفتگـو و نـسبت          

يت فعال در جامعه،    اين تعداد به جمع   
 درصـد   18ميزان بيكـاري را تقريبـي       

 23بر اسـاس خبـر روز       . نتيجه گرفت 
در «پايگاه اينترنتـي آفتـاب      1378دي  

پرسشنامه هاي مركز آمار به شخصي      
 روز تنها 7شاغل گفته مي شود كه در   

  » ! ساعت كار كرده باشد2
بخـــشي از فـــساد مـــالي در ميـــان 

ــارگزاران دولتــ   ــتمداران و ك ي، سياس
كنش مستقيم  براي افـزايش واردات        

  . است
بر اساس آمار وزارت امور اقتـصادي و        
دارايي رژيم، حجـم واردات در شـش        
ماه نحست سال جاري دو برابـر نـرخ         

ايـن آمـار مـي      .  صادرات بوده اسـت   
 23گويد ميـزان واردات ايـران حـدود         

ــي   ــر نفت ــارد دالر و صــادرات غي ميلي
  . ست ميليون دالر بوده ا669معادل 

سازمان شفافيت بين المللـي، نهـادي       
بين المللي اسـت كـه كـشورها را بـر           
اساس فسادشان در ارگانهـاي دولتـي       

ايـن سـازمان در    . رتبه بندي مي كنـد    
گزارش ساالنه خود، ايران را در ميـان        

 168 كــشور جهــان، در رده ي   180
دويچه ولـه مـواردي كـه بـا         . قرار داد 

مـي  توجه به آن فساد دولتي سنجيده       
اختالس، رشوه گيري، خريـد     «شود را؛ 

و فروش پستهاي دولتي، رشوه پذيري      
دستگاه قضايي، فساد مـالي در ميـان        
سياستمداران و مقامهاي دولتي، عـدم      
مقابله با ناكارايي در پيكار عليـه مـواد         

  .اعالم كرد» مخدر و غيره
  

تصويب اليحه هدفمند كـردن      
  يارانه ها

نـد   مـاده اي اليحـه هدفم      14كليات  
 19كردن يارانـه هـا در روز يكـشنبه          

مهر در مجلـس ارتجـاع بـه تـصويب          
در جزئيات و چگـونگي اجـراي       . رسيد

اين طرح اختالفهايي بـين مجلـس و        
احمدي . د وجود دارد  ادولت احمدي نژ  

د در رفت و آمدهاي سرزده اش به         انژ
 آن   از يهارستان و موضع گيريهاي بعد    

نشان داد كه بـراي مجلـس نـشينان          

ــشي ــست و هــرم پ ــل ني زي ارزش قائ
قدرت را نـه آنهـا، كـه نظاميـان مـي            

د ايــن طــرح را ااحمــدي نــژ. گرداننــد
 و اي   30مهمترين اليحه اقتـصادي     «

در ايـران دانـسته     »  سال اخير  50بسا  
پايــه اصـلي ايــن سياسـت بــر   . اسـت 

  .اساس پيشنهاد بانك جهاني است
 بخـور بخـور     برايتضادهاي حكومتي   

كار شده كـه حتـا      شآمنابع ملي، آنقدر    
نقد اليحه فوق در دايره خوديهـا هـم         

آيت اهللا  . نوعي فتنه به حساب مي آيد     
جنتي دبير شـوراي نگهبـان، در نمـاز         

 آبان، مخالفان ايـن طـرح را        23آدينه  
ــازات     ــه مج ــده  و ب ــر خوان ــه گ فتن

در زمينـه   «:وي گفـت  . تهديدشان كرد 
ــا     ــه ه ــردن ياران ــد ك ــرح هدفمن ط

سـي مـي   حركتهاي شيطنت آميـز سيا  

شود، زيرا عده اي آن را نمي خواهنـد         
  » .و لذا بايد با فتنه گريها برخورد شود

يكي از آثار مـستقيم اجـراي هدفمنـد        
كردن يارانه ها افزايش فـساد دولتـي        

فسادي كه در گزارش سـازمان      . است
  . شفافيت بين المللي اشاره به آن شد

يكي ديگـر از اختالفهـاي مجلـس و         
 سـر سرنوشـت     دولت احمدي نژاد بـر    

 به دست آمـده از حـذف يارانـه          عمناب
 ايـن  9 در مـاده  .هاي مـستقيم اسـت   

صندوقي پيشنهاد شـده، كـه      «اليحه،  
منابع حاصل از اجراي اليحه هدفمند       
و عوائد حاصل از اصالح قيمتها به آن        

  ) 88 آبان 18رسالت (» .واريز شود
موضوع بهره برداري از حذف يارانه ها    

ــشاج ــورد م ــه در حــالي م ره اســت ك
ــزان   در آنكارشناســان حكــومتي، مي

 هـزار ميليـارد     20 معـادل     را سال اول 
تومان و در سـالهاي بعـد بيـشتر مـي           

احمـدي نـژاد مـي خواهـد كـه          . دانند
مجلس نحوه هزينه كردن اين ميـزان       
درآمد را تعين نكند و بنابرين اين منبع  
درآمد در سـتون درآمـد هـاي بودجـه       

د اين طـرح و     نتيجه پيشبر . مازاد نشود 
ــژ  ــدي ن ــشار احم ــس و  اف ــه مجل د ب

تهديــدهاي او جهــت تــضويب آن،    
تمركز هر چه بيشتر قـدرت در دسـت         

  . دولت پاسداران است
انبار لـويي در    
ــرمقاله  ســــ
ــه  روزنامـــــ
حكــــــومتي 
رســـالت بـــه 

 آبان  18تاريخ  
ــه 88  در رابط

ــه   ــا اطالعي ب
دفتر احمـدي   

د در رابطـه    انژ
ــازكردن   ــا ب ب
چنـــــــــين 

 مـي   يصندوق
توجيه «:نويسد

ايجاد يك خزانه جديد در كنار خزانـه        
داري كل كشور، به غير ممكن بـودن        
پيوند اليحه هدفمند كردن يارانه هـا،       

  ايـن امـر     كه است» با بودجه سنواتي  
  » ...تاويل و توجيهي قانونمند نيست«
  

ــه   ــد ك ــي كن ــراف م ــين «وي اعت چن
در هيچ كشور جهان يافت     » رويكردي

ــود ــهنمــــي شــ ــي  و در ادامــ  مــ
 هزار ميليـارد    20گردش مالي   «:يسدنو

ــان در ســال اول اجــراي اليحــه   توم
خارج از بودجه كل كـشور و خـارج از          

 درصـد   20خزانه داري كل كـه فقـط        
ــاي   ــالح قيمته ــل از اص ــابع حاص من
حاملهاي انرژي اسـت و در سـال دوم         

 درصد و در سال سوم و چهـارم      40به  

 هـزار ميليـارد     100و نهايتا پنجم به حداقل      
ن خواهد رسيد به مثابه تعبيه دو بودجه،       توما

دو خزانه داري كل در سامانه ماليه عمـومي    
  » .كشور محسوب مي شود

بان آ 18روزنامه حكومتي حيات نو در تاريخ       
احمدي نژاد سـه شـنبه گذشـته بـا          «:نوشت

ــدگان را   ــس، نماين ــرزده در مجل حــضور س
تهديد كرد كه اگر اختيارات مطلق در مـورد         

ه هدفمندي يارانه هـا جهـت        اليح 13ماده  
تشكيل صندوق هدفمند سازي يارانه ها بـه       
وي داده نشود، كل اليحـه را پـس خواهـد           

نگارنده مطلب حيات نو، نتيجه مي      » .گرفت
د كارسـاز   اگويي تهديد احمدي نژ   «گيرد كه   

شده و اختيارات صد در صـدي مـورد نظـر           
  » .وي تامين شده است

ر اقتصاد و   با توجه به نقش سپاه پاسداران د      
وجود اقتصاد شبه دولتي، نقش رانت خواران       

د، فرآينـد   او كابينه نظامي امنيتي احمدي نژ     
 يارانه هـا فربـه كـردن        كردنطرح هدفمند   

سپاه و دست اندازي مستقيم آن بر سـودي         
ـ  يارانه هـا بـه دسـت مـي           فكه از حذ   د، آي

  . است
 ، افـزايش نقـدينگي    ،افزايش سـريع قيمتهـا    

وليـدي بـه دليـل عـدم        تعطيلي واحدهاي ت  
افزايش ، رقابت با قيمتهاي كاالهاي وارداتي

 از آثـار     رشد بيكاري و ناامني شغلي     ،واردات
زيانبار هدفمنـد كـردن يارانـه هاسـت كـه           

توزيع يارانه در ميان وابـستگان      همزمان به   
 فساد و رشـوه خـواري       و گسترش حكومتي  

افـزايش  . منجـر مـي شـود     هر چـه بيتـشر      
ــ ــابرابري و فقيرتـ ــارگران و نـ ــدن كـ ر شـ

از عدم افزايش حداقل حقـوق       و   مزدبگيران
     .ديگر عوارض چنين طرحي خواهد بود

بر اساس اين طرح عده اي مستمري بگيـر         
اين كه چه ميـزان و بـه        . دولت خواهند شد  

چه كساني يارانـه داده شـود، بـا توجـه بـه             
ساختار فاسد قدرت در ايران، حتا مـستمري        

ــد در ل  ــي توانن ــران م ــازاده و  بگي ــاس آق ب
در مقابــل ايــن . ورنــدآخويــشاوندان ســر بر

طرح، حقوق پايه كارگران و مزدبگيران كـه        
به ميزان اندكي همه سـاله،  افـزايش مـي           

هادي قوامي عضو   . يافت، انجام نخواهد شد   
هيــات رئيــسه كميــسيون برنامــه و بودجــه 

 مهـر مـي     26مجلس در گفتگويي با ايرنـا       
وي افزايش  در صورتي كه مجلس جل    «:گويد

ــا اجــراي   حقــوق و دســتمزدها را نگيــرد، ب
اليحه هدفمند كردن يارانه هـا، بـا تـشديد          

اين طـرح قبـل از   » .تورم روبرو خواهيم بود   
از طرفـي   . اجرا با چالشي جـدي روبروسـت      

ــرف    ــت و از ط ــد ياف ــزايش خواه ــورم اف ت
ــران     ــارگران و مزدبگي ــوق ك ــري حق ديگ

در سياست يارانه هـا      .افزايش نخواهد يافت  
جمهوري اسـالمي، سياسـيت گـداپروري و        

ــه اســت ــر ضــد  . فريبكاران ــن سياســت ب اي
پرداخت دستمزد عادالنه و  واقعي كـارگران     

افزايش دستمزد با توجه    . و مزدبگيران است  
  .به ميزان تورم حق طبيعي كارگران است

  5بقيه در صفحه 

  .هدفمندكردن يارانه ها، تعرض به زندگي و معيشت كارگران و مزدبگيران است
 زينت ميرهاشمي
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برخي از مهمترين حركتهاي    
ــارگران و   ــي كــ اعتراضــ

 و آبـان     مزدبگيران در مهـر   
1388 
   

سركوب، آزار، پرونـده سـازي،      
دستگيري، شكنجه و محاكمـه     
فعاالن كارگري در ايران را بـه       

  .شدت محكوم مي كنيم
   
ــازي  * ــركت خودروسـ ــارگران شـ كـ

زاگرس بروجرد در اعتـراض بـه عـدم       
 د  پرداخت حقوقشان درماههاي خـردا    

و تير و همچنين عيدي امسال مجددا       
 مهــر بــراي ســومين روز 4روز شــنبه 

ــد ــع كردن ــدرت  . تجم ــزارش ق ــه گ ب
تجمـع كننـدگان    ) در فيس بوك  (سبز

بازگشت به محل كار خود را منوط به        
پرداخــت كامـــل حقــوق ومزايـــاي   

  . خودشان اعالم كرده اند
مشگالت اين شركت و مساله دستمزد   

ه چالـشي   كارگران آن مدتهاست كه ب    
بين كارگران و مديريت شركت تبديل      

روزنامه سرمايه در شـماره     . شده است 
 فــروردين امــسال مــي 22روز شــنبه 

شركت زاگرس خودرو يكي از     «:نويسد
بخش هـاي خـصوصي خودروسـازي       
است كه هم اكنون با مشكالت بسيار       
زيادي دست و پنجه نرم مـي كنـد؛ از       
جمله اينكـه بـا كـاهش توليـد قابـل           

.  سال گذشته را به پايان رساند      توجهي
اين شركت در حالي هنوز در خصوص       
پروتون ويرا تعهد دارد كه نتوانسته به        
تمامي تعهدات خود عمل كند؛ ضـمن       
اينكه در حالي كه قرار بـود نيمـه دوم         

 در ايـن    GEN-2سال گذشته پروتـون   
شـركت بـه مونتـاژ برسـد، ولـي ايــن      
شركت نتوانست موفق به انجـام ايـن        

ود و از قرار معلـوم بدنـه هـاي          كار ش 
CKD ايــن خــودرو هنــوز وارد نــشده 
  ».است
   
كارگران شـاغل در كارخانـه پارچـه        *

بافي كرپ نـاز در اعتـراض بـه عـدم           
 مــاه حقــوق معوقــه خــود 4پرداخــت 

  .دست از كار كشيدند
ــنبه   ــزارش روز چهارش ــه گ ــر 8ب  مه

اتحاديه آزاد كـارگران ايـران، در طـي     
فرمانـداري  روزهاي اعتصاب از طرف     

هرسين و اداره كار ايـن شهرسـتان و         
نيــز از طــرف اســتانداري نماينــدگاني 
جهت بررسي وضعيت به كارخانه رفته      
اند و در پايان كارگران از بـيم اخـراج          
به بهانـه ورشكـستگي كارخانـه و بـا          
قبول دريافت حقوق يك ماه خـود در        
ــود     ــاي خ ــر كاره ــر س ــت، ب دو نوب

  .بازگشتند
ته به بانـك ملـت و       اين كارخانه وابس  

زير نظر وزارت صـنايع و معـادن مـي          
ــيفت    ــه ش ــارگرانش در س ــد و ك باش

  .مشغول كار مي باشند
   

ــشدن  * ــال پرداخــت ن ــه دنب ــاه 4ب  م
ناز،   مطالبات كارگران پارچه بافي كرپ    

ــشانه    ــه ن ــه ب ــن كارخان ــارگران اي ك
  .اعتراض دست از كار كشيدند

 مهـر ايلنـا،     10به گزارش روز جمعـه      
 اعتراضي پـس از گذشـت       اين حركت 

چند روز با مداخلـه فرمانـداري و اداره         
كار هرسين مبني بر پرداخـت بخـشي       
ــان   ــارگران پاي ــه ك ــات معوق از مطالب

  .يافت
كارخانه كرپ ناز كه زيـر نظـر بانـك          

 كارگر در آن    250شود و     ملي اداره مي  
كـارگران در ازاي    . مشغول كار هستند  

انجام كار در سه شيفت كاري ماهانـه        
 هــزار تومــان دريافــت    275مبلــغ 

  .كنند مي
   
ــنبه * ــن از  11روز ش ــدها ت ــر ص  مه

ــه كــشت و صــنعت   ــارگران كارخان ك
  .هفت تپه دست به اعتصاب زدند

به گـزارش واحـد كـارگري مجموعـه      
فعاالن حقوق بشر در ايران، كـارگران       
معترض كه خواسـتار پرداخـت شـدن        
حقوق معوقه دو ماهـه خـود و مـنظم          

فتي بودند با تجمـع     شدن دستمزد دريا  
ــن    ــديرت اي ــر م ــل درب دفت در مقاب
شركت توليدي خواستار پاسـخ گـويي       

  .مديران كارخانه شدند
الزم به ذكر است در سال جاري ايـن         
دومين بـار اسـت كـه كـارگران ايـن           

  كارخانه دست به اعتصاب مي زنند
   
كارگران شركت واگـن پـارس اراك       *

در اعتراض به تاخير در دريافت حقوق       
 مهر در مقابـل     15 روز چهارشنبه    خود

  .اين شركت تجمع اعتراضي كردند
 ماه اسـت  2به گزارش ايلنا نزديك به     

كه هـيچ يـك از كـارگران و مـديران      
واگن پارس حقوقي دريافت نكرده اند      
و اين درحالي است كه سـال گذشـته         

  .نيز اين روند ادامه داشت
ــارس اراك يكــي از   شــركت واگــن پ

وليد ادوات ريلـي    بزرگترين واحدهاي ت  
 كــارگر مــشغول 1700اســت و در آن 

ايـن شـركت بـه محـض        .كار هـستند  
واگذاري بـه بخـش خـصوصي دچـار         

  .بحرانهاي شديد مالي شده است
 مهر سـايت نـوروز      16به گزارش روز    

كارگران واگن پارس اراك در اعتراض  
بــه عــدم پرداخــت حقــوق و ســنوات 
معوقه و بـه دنبـال نهمـين تجمـع در         

اري دسـت بـه اعتـصاب       طول سال ج  
  .غذا زدند

كارگران اين شركت در حركت قبلـي        
خود جاده ورودي بـه اراك را مـسدود         

  .كرده بودند
   
كارگران شـهرداري بوشـهر كـه در        *

غالب گروه پاكبان در اين نهاد مشغول 
 مهـر   21به كار هستند روز سه شـنبه        

 ماه حقـوق از     3به دليل عدم پرداخت     
ش قـدرت  به گـزار  . كار دست كشيدند  

ايـن كـارگران از     ) در فيس بـوك   (سبز
سه ماه گذشته تاكنون نه تنها موفـق         

به دريافت حقوق و مزاياي خود نشدند      
بلكه اكثر اين كارگران به دليـل نبـود         
امنيـــت شـــغلي و شـــرايط ســـخت 
ــدن    ــراج ش ــرس از اخ ــصادي و ت اقت
نتوانسته اند صداي خـود را بـه جـايي       

  . برسانند
   
زسـتان در   كارگران لولـه سـازي خو     *

 26 و 25اهــواز روز شــنبه و يكــشنبه 
ــر    ــتانداري و دفت ــل اس ــر در مقاب مه

  .اند مديرعامل اين شركت تجمع كرده
سـازي    به گزارش ايلنـا كارخانـه لولـه       

  اهواز در سالهاي اخير در پي خصوصي  
سازي و تغيير متعدد مديران عامـل در    

حالي در پرداخـت مطالبـات كـارگران        
خــود دچــار بحــران اســت كــه هنــوز 
  فعاليــت توليــدي خــود راحفــظ كــرده

  .است
  در ادامه ايـن حركـت اعتراضـي روز        

ــنبه  ــه س ــن  28س ــارگران اي ــر ك  مه
خانــه در يكــي از ميــدانهاي شــهر كار

  .اهواز تجمع اعتراضي برپا كردند
بــه گــزارش هرانــا بــه نقــل از واحــد 
كارگري مجموعه فعاالن حقوق بـشر      
در ايــران، تجمــع كــارگران مــورد    
استقبال شهروندان نيز قـرار گرفـت و        
در حمايــت از آنــان شــعارهايي عليــه 

در ايـن   . مسئوالن دولتي سر داده شد    
 همراه با كارگران شعار     تظاهرات مردم 

زنــدگي در ايــران حــق «مــي دادنــد، 
دولت كودتـا اسـتعفا     «،  »مسلم ماست 

  .»استعفا
ي  حركت اعتراضي كـارگران كارخانـه     

 طي روزهاي بعد نيز      لوله چدني اهواز  
  . ادامه يافت

به گـزارش واحـد كـارگري مجموعـه      
فعاالن حقوق بشر در ايران، اعتـراض       

ي اهواز، روز   كارگران كارخانه لوله چدن   
 آبـان، در خيابانهـاي نـادري ،         2شنبه  

طالقاني و سـي متـري ايـن شـهر بـا            
راهپيمــايي و ســر دادن شــعارهايي   

  .همچان ادامه داشت
 آبان كارگران در چهـار      3روز يكشنبه   

ــاي   ــادري، خيابانه ــري و 30راه ن  مت
 صـبح   9طالقاني تجمع خود را ساعت      

  .آغاز كردند
توليـدي  الزم به ذكر است اين واحـد        

 كــارگر 400 كــارگر رســمي و  300
 ماه حقوق   10پيماني دارد كه بيش از      

  .دريافت نكرده اند
 آبان حركـت اعتراضـي      4روز دوشنبه   

كــارگران لولــه ســازي اهــواز وارد    
ــن روز . هفتمــين روز خــود شــد در اي

كارگران بـا حمايـت مـردم در مقابـل          
استانداري شهر اهواز دست به تجمـع       

  . زدند
   
 سد ماملو در نزديكي منطقه كارگران*

ي نظامي پارچين از صبح روز دوشنبه       
 مهر در اعتراض به عدم پرداخـت         29

حقوق و مطالبات معوقه شـان دسـت        
  .به اعتصاب زدند

به گزارش سايت سـالم دمـوكرات در        
 كـارگر شـاغل در كارگـاه        500حدود  

اين سد كه در محدوده ي منطقه ي نظامي         
اه حقــوق و  مــ5پــارچين قــرار دارد حــدود 

متالبات خود را دريافت نكرده اند در نتيجـه         
در اعتراض به اين مساله دست به اعتصاب        

  .زدند
   
بــه گــزارش خبرگــزاري هرانــا صــبح روز *

ــنبه  ــرز در   2ش ــي الب ــارگران چين ــان ك  آب
اعتراض به خلف وعده كارفرمـا و پرداخـت         

 مـاه مطالبـات معوقـه خـود بـراي           4نشدن  
تي البـرز را    ساعتي جاده اصـلي شـهر صـنع       

  . مسدود كردند
   
ــبح روز  * ــنندج ص ــاي س ــارگران خبازيه ك

ــنبه  ــزان   4دوش ــه مي ــراض ب ــان در اعت  آب
دســتمزد و حقــوق ماهيانــه و بــي تــوجهي 
مسئوالن استان به وضعيت معيشتي خود به       

  ...مدت چهار ساعت دست به اعتصاب زدند
به گزارش خبرگزاري هرانـا قـرار اسـت در          

هي خبازيهـاي   صورت ادامه ايـن بـي تـوج       
سنندج به طور كامـل اعتـصاب كـرده و از            

  .پخت و عرضه نان خودداري كنن
   
ــان جمعــي از كاركنــان 4روز دوشــنبه *  آب

نـوش در     قسمت توزيع و پخش شـركت ارم      
اعتراض به آنچـه روزمـزد شـدن كاركنـان          

اند در محوطه وزارت كـار در تهـران           دانسته
كننـدگان بـه     به يكي از تجمع   . تجمع كردند 

پس از چنـد سـال    «:گويد  گزارشگر ايسنا مي  
كارگران اين شركت را به صـورت روزمـزد         

 ساعت كـار    13اي كه با      اند به گونه    درآورده
آل حــداكثر بــراي يــك روز  در حالــت ايــده

شـود؛ در      هزار تومان پرداخت مي    17كاري  
ــط    ــده و فق ــذف ش ــت ح ــوق ثاب ــع حق واق

  ».اند پورسانت را در نظر گرفته
   
ركت كارخانجات مخابراتي راه    كارگران ش *

ــنبه   ــبح روز دوش ــيراز ص ــان در 4دور ش  آب
اعتراض به نحوه خـصوصي سـازي صـنايع       
خواستار مطالبات صـنفي خـود شـدند و بـا           
تجمع در مقابل استانداري فـارس اعتـراض       

  .كردند
به گزارش سايت جرس اين كارگران كـه از     
نحوه خصوصي سازي شركت خود ناراضـي       

بخـش خـصوصي    «دنـد   بودند شعار مـي دا    
زنـدگي و   «،  »شديم بيكار و بي پول شـديم      

  .»معيشت حق مسلم ماست
   
 ابان سايت پيام    7به گزارش روز پنجشنبه     *

 تن از كارگران شركت گوشت      200بيش از   
در اعتــراض بــه عــدم پرداخــت » زيــاران«

دستمزدهاي معوقه خود راهپيمايي اعتراضي  
داري برگزار نموده و با تجمع در مقابل فرمان       

 مــاه دســتمزد 6قــزوين خواســتار پرداخــت 
  .معوقه خود توسط كارفرما شدند

   
به دنبـال صـدور حكـم اخـراج كـارگران           *

 مهرماه توسط كارفرمـا     27پرريس در تاريخ    
و شــكايت آنــان بــه اداره كــار ســنندج روز 

 آبـان كـارگران پـرريس تجمـع         7پنجشنبه  
  .اعتراضي برپا كردند

تجمع كارگران  به گزارش سايت پيام در پي       
  پرريس در مقابل استانداري كردستان 

  6بقيه در صفحه 
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برخي از مهمترين حركتهاي    

ــارگران و   ــي كــ اعتراضــ

   مزدبگيران

  
  5بقيه از صفحه 

مــاموران لبــاس شخــصي و انتظــامي 
بالفاصله به نحو چشمگيري در مقابل      
ــا   ــد ام ــدا كردن اســتانداري حــضور پي
كارگران با تاكيد بر خواسـتهاي خـود        
با معاون امنيتي اسـتانداري كردسـتان      

ـ           ه ديدار كرده و بر رسـيدگي فـوري ب
  . خواستهايشان تاكيد كردند

   
كــارگران شــركت بخــش نظافــت و *

فضاي سبز شهر حاجي آباد هرمزگـان      
در اعتراض بـه از دسـت دادن شـغل          

ــشنبه   ــود روز يك ــل  10خ ــان مقاب  آب
ــهر   ــن ش ــداري اي ــهرداري و فرمان ش

  .تجمع كردند
به گزارش ايرنـا، كـارگران شـهرداري       
حاجي آباد در اين تجمع اظهار داشتند       

ز ابتداي آبان ماه به دليـل اتمـام         كه ا 
قرارداد شركت ياد شده بـا شـهرداري        

  .كار خود را از دست داده اند
هـزار  90حاجي آباد با جمعيتي حـدود       

كيلـومتري شـمال    165نفر در فاصـله     
  .بندرعباس قرار گرفته است

   
كارگران شركت آلومينيـوم اراك روز     *

 آبان در اعتراض بـه عـدم        11دوشنبه  
ي مزاياي خود در حقـوق      پرداخت برخ 

  .پرداختي شهريور اعتصاب كردند
به گزارش سايت اراك تايمز كارگران      
ايرالكو با تجمع در قـسمت بـارگيري         
ــارگيري    ــد ب ــف فرآين ــركت و توق ش
محصوالت ايرالكو خواسـتار پرداخـت      
مزاياي خود از جمله پـاداش افـزايش        

 هزار تومان بـراي    250توليد به ميزان    
  .هر كارگر شدند

ين دومـين تجمـع كـارگري در ايـن          ا
شركت طـي چنـد مـاه گذشـته بـوده           

  . است
   
كار رشت روز     كارگران كارخانه كنف  *

 آبــان بــا تجمــع در مقابــل 16شــنبه 
اســتانداري گــيالن خواســتار دريافــت 

  . حقوق پنج ساله خود شدند
به گزارش خبرگزاري فارس از رشـت،       
ــع از    ــن تجم ــر در اي ــارگران حاض ك

خواسـتند تـا      ري مـي  مسئوالن استاندا 
كار را بازگشايي كـرده و        كارخانه كنف 

ــصادي و    ــراوان اقت ــشكالت ف ــه م ب
خــانوادگي دههــا كــارگر بــال تكليــف 

  .پايان دهند
   
كارگران كارخانه صـنايع مخـابراتي      *

 16راه دور ايران در شـيراز روز شـنبه          
 8آبان در اعتراض بـه عـدم پرداخـت        

ماه مطالبات معوق خود و نيـز توقـف         
ليت كارخانه براي چنـدمين مرتبـه       فعا

  .در محل كارخانه تجمع كردند

به گزارش ايلنا چندي پيش هيـاتي از        
اعضاي كميسيون اجتمـاعي مجلـس      
دربازديد از اين كارخانـه بـه كـارگران      

  .وعده پيگيري و رسيدگي داده بودند
   
ــه   * ــبالن پارچ ــركت س ــارگران ش ك

اردبيل به خاطر عدم دريافت حقـوق و     
ــ ــا ، چن ــاي  مزاي ــه ه ــار در هفت دين ب

گذشــته در مقابــل ســازمان صــنايع و 
استانداري ارديبـل دسـت بـه تجمـع         

  .زدند
ــزارش روز پنجــشنبه   ــه گ ــان 16ب  آب

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

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

اه است حقـوق و مزايـاي    م 7به مدت   
  خود را دريافت نكرده اند

   
جمعــــي از راننــــدگان ســــازمان *

ــه   ــراض ب اتوبوســراني زنجــان در اعت
ــن   ــود در اي ــروي خ ــديل ني حكــم تع
سازمان و عدم پاسـخگويي مـسئوالن    

هاي آنـان تحـصن       مربوطه به خواسته  
  .كردند

 ابان ايسنا رانندگان    18به گزارش روز    
 در اعتراض   سازمان اتوبوسراني زنجان  

به صدور حكم تعديل خود و واگذاري       
خطوط اتوبوسراني به بخش خصوصي     
بدون توجـه بـه حقـوق راننـدگان، بـا         

هاي منتهـي     تحصن در يكي از كوچه    
به محل ساختمان استانداري خواسـتار   
رســيدگي هــر چــه ســريعتر بــه ايــن  

  .موضوع توسط مسئوالن شدند
   
بــيش ازهــزار تــن از كــارگران نــي *

شـركت نيـشكرهفت تپـه روز       برسياه  
.  آبان دسـت ازكاركـشيدند     18دوشنبه  

تپـه كـارگران بـه      7به گزارش سايت    
حركت اعتراضي خود در روز سه شنبه       

خواســته ايــن .  آبــان ادامــه دادنــد19
كارگران دريافت پاداش ساليانه بهـره       

ســرانجام روز . بــرداري مــي باشــد  
ــشنبه  ــت  21پنج ــي موافق ــان درپ  آب

ــشكره  ــركت ني ــديريت ش ــه م فت تپ
ــصاب   ــا، اعت ــات آنه ــت مطالب باپرداخ

  .كارگران ني برپايان يافت
نـــي برهـــا ازشـــهرها و اســـتان    

بــه صــورت فــصلي ) لرســتان(مجــاور
درشــركت نيــشكرهفت تپــه مــشغول 

  .بكارند
   
 تن از كارگران شـركت    100بيش از   *

ــه عــدم   ــرا ض ب صــنايع اراك در اعت
پرداخــت حقــوق و معوقــات خــود روز 

مقابل استانداري و  آبان در    18دوشنبه  
سـپس در حيــاط اسـتانداري مركــزي   

  .تجمع كردند
به گزارش آژانس ايـران خبـر در ايـن      

 نفـر از زنـان كـارگران نيـز          30تجمع  
ــتند  ــركت داش ــي   . ش ــعار م ــا ش آنه

. »دروغ مي گيد دروغ مي گيـد      «:دادند
به دنبـال ايـن اقـدام، نيروهـاي ضـد           
شورش مستقر در استانداري بـه آنهـا        

 نفـر از زنـان را مـورد        4هجوم برده و    
  .ضرب و شتم قرار دادند

   
 حـدود   88 آبانماه   19 سه شنبه     روز*

چهار صد و پنجـاه نفـر كـارگر طـرح           
توسعه پااليشگاه قديم بندر عباس بـه       
طـور يكپارچــه در اعتـراض بــه عــدم   
پرداخت دستمزدهاي خـود دسـت بـه        

  .اعتصاب زدند
بنا بر گـزارش اتحاديـه آزاد كـارگران         

 كارگران در استخدام شركت ايران اين 
ئي سي سـي پيمانكـار طـرح توسـعه          
پااليشگاه قديم بندر عباس هـستند و       
ــتمزدي   ــاكنون دس ــاه ت ــهريور م از ش

بــه دنبــال ايــن . دريافــت نكــرده انــد
اعتصاب كه سومين اعتصاب آنـان در       

ه گذشـته اسـت دو نفـر از         طي سه ما  
مسئوالن شركت ئي سي سي سـاعت       

ــتوران   4 ــل رس ــر در مح ــد از ظه  بع
شركت كه كـارگران در آنجـا تجمـع         
كرده بودند حاضر شدند و با اظهار اين      

پااليـشگاه بنـدر    (كه كارفرماي اصلي    
پول شركت را پرداخت نكـرده      ) عباس

است به كارگران اعـالم كردنـد طـي         
ستمزدهاي معوقه  پنج روز آينده تمام د    

  .آنان را تسويه خواهند كرد
   
 آبــان كــارگران  21روز پنجــشنبه *

فصلي بخش قند كارخانه قند شيروان      
مقابل اداره كار و امور اجتمـاعي ايـن         

  .  كردند شهرستان تجمع
به گزارش خبرگزاري فارس كـارگران      
خواستار احقاق حقوق قانوني خويش و      
 ادامــه فعاليــت در كارخانــه قنــد ايــن

  .شهرستان شدند
   
 آبان كارگران رفتگر    24روز يكشنبه   *

شهرداري خرمشهر بار ديگر اعتـصاب      
  كردند

بــه گــزارش ســايت جــرس رفتگــران 
شهرداري خرمشهر علـت اعتـصاب را       

  .عدم دريافت حقوق خود اعالم كردند
   
 آبان براي چنـدمين     24روز يكشنبه   *

كـار رشـت      بار كارگران شركت كنـف    
يالن به دليل عـدم     مقابل استانداري گ  

  .دريافت پنج سال حقوق تجمع كردند
به گزارش خبرگزاري فـارس شـركت       

ــف ــط   كن ــته توس ــال گذش ــار دو س ك
عليرضا جزايري اهل اهـواز خريـداري    
شد و مدت شش ماه ايـن كارخانـه را          
بازگشايي كرد و از كارگران كار كشيد       
اما حتي يك ريال هم به آنهـا حقـوق        

  .پرداخت نكرد
   
 كارخانه چيني حميد قم بار      كارگران*

ديگر براي دستيابي به مطالبات خـود        
در جلوي درب استانداري قم دست به       

  .تجمع اعتراض آميز زدند
ــنبه    ــزارش روز دوش ــه گ ــان 25ب  آب

خبرگزاري فارس تعدادي از كـارگران      
زن و مرد كارخانه چيني حميـد بعـضا         

هاي خود با تجمع در خيابان        با خانواده 
روي  خيابـان روبـه  ( متري رضـوي     45

و بند آوردن خيابان ترافيـك      ) استانداري قم 
  .سنگيني را ايجاد كردند

   
كارگران و راننـدگان شـركت جهـاد نـصر       *

تحت پوشش پروژه مسكن مهر سنندج كـه        
 20 نفر مـي باشـند، از روز چهارشـنبه           250

  .آبان دست به اعتصاب زدند
به گزارش خبرگزاري هرانـا كارفرمايـان در        

قبل در پي تهديـد كـارگران بـراي       روزهاي  
اعتصاب در جمـع كـارگران حاضـر شـده و           
تعهد دادند كه مطالبات آنان پرداخت خواهد       

اما چون كار فرما به وعده خـود عمـل          . شد
 صبح  10 تا   7نكرده بود، كارگران از ساعت      

  . دست به اعتصاب زدند
   
ــنبه * ــه  23روز ش ــارگران كارخان ــان ك  آب

 اعتراض به پرداخت آلومينوم سازى اراك در  
نشدن حقوق عقب افتاده و نـدادن افـزايش         
توليد كه باعث قطع اضافه كـارى كـارگران     

  . مي شود، تجمع اعتراضى برگزار كردند
بــه گــزارش آژانــس ايــران خبــر كــارگران 
خشمگين در اين حركت اعتراضى، تـابلوى       

  . بسيج كارخانه را پايين كشيدند
   

 اطالعيه سنديكاي كارگران شـركت    
  واحد اتوبوسراني تهران و حومه

 مهر سـنديكاي كـارگران      29روز جهارشنبه   
شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومـه بـا         
انتــشار اطالعيــه اي احكــام صــادره بــراي 
فعاالن سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپـه    
ــه    ــتار آزادي هم ــرد و خواس ــوم ك را محك

در اين اطالعيـه    .فعاالن كارگري در بند شد    
ت سـنديكاي كـارگران شـركت      كه در سـاي   

در راسـتاي   «:واحد منتشر شده آمـده اسـت      
اعتراضات كارگران نيشكر هفت تپه در سال 

 كه به دليل عـدم پرداخـت حقـوق و           1386
رسيدن بـه پايـه اي تـرين حقـوق صـنفي            

انجام شـد،   ) ايجاد تشكل مستقل  (كارگران  
تعدادي از كارگران دستگير شدند كه بعد از        

بـا قـرار وثيقـه، تـا روز     بازجويي هاي مكرر    
دادگاه در مرحلـه    . دادگاه از زندان آزاد شدند    

اول رسيدگي كارگران را به يكـسال حـبس         
كه شش ماه آن را به حالت تعليـق در مـي            
آورد محكوم كـرد و در زمـان معـين بـراي           
اعالم اعتراض، كارگران با اميد به رسيدگي       
عادالنه در دادگاه تجديدنظر شكايت كردند      

 حكـم   "اسفانه دادگاه تجديد نظر عينا    اما مت 
  ».صادره توسط دادگاه بدوي را تاييد كرد

سنديكاي «:در پايان اطالعيه اعالم شده كه     
كارگران شركت واحد اتوبوسـراني تهـران و        
ــن    ــواهي اي ــق خ ــراي آزادي و ح ــه ب حوم
نمايندگان كارگري از هيچ كوشـشي دريـغ        

  .نمي كند
اني سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسر    

تهران و حومه ضمن محكوم كردن احكـام        
صــادره بــراي فعــالين ســنديكاي كــارگران 
ــه، خواســتار آزادي همــه   نيــشكر هفــت تپ
فعالين كارگري از جملـه ابـراهيم مـددي و          
منصور اسالو، فرزاد كمانگر، مهـدي فراحـي        
شانديز و لغو احـضارهاي فعـالين كـارگري         
دســتگير شــده در روز جهــاني كــارگر مــي 

  ».باشد
   7بقيه در صفحه 
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ــرين   ــي از مهمتـ برخـ

ــي  ــاي اعتراضـ حركتهـ

  كارگران و مزدبگيران
  

  6بقيه در صفحه 
  

بيانيه سنديكاي كارگران كشت    

  و صنعت نيشكر هفت تپه
ــنديكاي     ــيس س ــال تاس ــين س يكم
كارگري شركت كشت و صنعت هفت      
تپه را در حالي جشن مي گيـريم كـه          
چندي پيش از سـوي دادگـاه تجديـد         

يـات  نظر اهواز پنج تـن از اعـضاي ه        
 اقايـان فريـدون      مديره اين سـنديكا،   

نيكوفر ، جليل احمدي ، علي نجاتي و        
  رمضان عليپور بـه مـدت شـش مـاه         

ــاه حــبس   ــي و شــش م حــبس تعليق
 محمد حيـدري مهـر       تعزيري و آقاي  

نيز با چهار ماه حبس تعزيري و هشت        
ماه حبس تعليق روبرو شـده و تمـامي    
نام برده شدگان به مدت پنج سـال از         

  .نه فعاليت صنفي محروم شدندهر گو
 هيــات مــديره ســنديكاي  از ايــن رو

كارگران كشت و صنعت نيشكر هفـت    
 بر خود الزم دانسته تا بـا انتـشار           تپه

بيانيه اي ضمن حمايت از نام بردگـان    
و محكــوم كــردن احكــام صــادره در  
خصوص اين فعالين كـارگري اعـالم       
دارد سنديكاي كارگري شركت كشت     

هفت تپه يك تشكل    و صنعت نيشكر    
كامال صنفي بوده و بدور از هـر گونـه        
فعاليت و جهـت گيـري سياسـي و در          
چهــارچوب قــانون، صــرفا بــه دنبــال 
احقاق حقوق كارگران رنج كشديه اين      

  .شركت توليدي فعاليت دارد 
كارگران اين شركت يك صدا اعـالم        
مي دارند ما فرزندان ايـران بـرانيم تـا       

 پر گهر    اين خاك   چرخهاي اقتصادي 
  . بچرخانيم  را همه با ياري هم

ــشت و    ــنديكاي ك ــديره س ــات م هي
  صنعت نيشكر هفت تپه 

  1388اول آبان 
   

نامه علي نجاتي رئـيس هيـات       

مديره ي سـنديكاي كـارگران      

     كارگراننيشكر هفت تپه به
  كارگران 

تا به امروز چهار نفر از اعضاي هيـات         
مديره ي سنديكاي كـارگران نيـشكر       

ه به نامهاي فريدون نيكوفرد،     هفت تپ 
جليل احمدي، قربان عليپور و محمـد       
حيدري مهر روانه ي زندان شده اند و        
هم اكنون در زندان دزفـول محبـوس        

  . مي باشند
 در چنـد روز آينـده،        دستگاه قـضايي  

دوره ي حبس مرا نيز به من تحميـل         
  .خواهد كرد

ما براي به دست آوردن حقوق خـود و      
 بر حق كارگران هفت  دفاع از مطالبات  

تپه و به دست آوردن كمترين امكانات  
معيشت و حقوق انساني تالش كـرده       

  .اما ما محكوم و زنداني مي شويم. ايم
ــز نامــه اي   ــيش ني مــا در چنــد روز پ
ــه ســازمان جهــاني كــار   سرگــشاده ب
نوشتيم و رونوشت آن را به تمام نهـاد         
هاي كارگري و حقوق بشري و رسانه       

  .يمها، ارسال كرد
ما مي دانيم كه آنها از بي حقوقي كـه     
بر كارگران ايران تحميل مي شـود بـا      

مي دانيم كه قرار نيست     . خبر هستتند 
ــه داد ِ    ــارگران ب ــود ك ــز خ ــسي ج ك

امـا مـا اتمـام حجـت        .خودشان برسـد  
ــا   ــان پرســيديم كــه آي كــرديم و از آن

  بيخبريد؟ آيا اقدامي خواهيد كرد؟
 از  مي دانيم كه نتيجه، اقـدام مـوثري       

  .سوي انان نخواهد بود
ما مـي دانـيم كـه ايجـاد تـشكلهاي           
مستقل كارگري حق مـسلم كـارگران       

  .است 
در حالي كه كارفرماها آزادانـه تـشكل    
دارند، كارگراني كه تشكلهاي مـستقل    
كارگري خود را بنا مي كنند محكوم و        

  .زنداني مي شوند
ما اعتقاد داريم به جز تالشـهاي خـود     

و همبـستگي ميـان     كارگران و اتحـاد     
آنان، ما كارگران موفق نخواهيم شـد       
به خواسته ها و مطالبات خـود دسـت         

  .يابيم
من و ديگـر همكـارانم در سـنديكاي         
كارگران نيشكر هفت تپه، براي مـدت      
شش ماه در زندان محبـوس خـواهيم        

  .بود
در مدت هشت مـاه اي كـه مـن را از       
كار اخـراج كـرده بودنـد كـم نبودنـد           

الوه بــر حمايتهــاي كـارگراني كــه عــ 
روحي خود، در حد توانشان كمكهـاي       

اين كمكها اگر چه بسيار     .مادي كردند 
كمتر از حقوق دريافتي سابق من بـود        
اما براي من از هـزاران هـزار كمـك          
ديگر با ارزش تر بود زيرا نـشان از آن          
داشت كه كـارگران بـه درسـتي مـي          
دانند كـه مـن و ديگـر همكارانـشان          

ق آنان تـالش مـي      براي دفاع از حقو   
به همين خاطر مـن بنـا بـر      . كرده ايم 

اعتقادم تنها كمكي كه دريافت كـردم       
مبلغ ان اگرچـه    .كمك از كارگران بود   

كمتر از حـدي بـود كـه حتـي سـطح            
زندگي سابق مرا حفظ كند اما ،بـسيار        

  .با ارزش بود
اين كمكها به جاي هر نهاد و مكان و         
كسان ديگري مرا مديون به همكاران      

اميدواريم كه ايـن    . رگر من مي كرد   كا
امر به شكل يـك سـنت كـارگري در          

  .ميان ديگر كارگران رواج پيدا كند
تا روزي كه فقط من اخراج شده بودم،     

 كـارگر    به همان كمكهـاي دوسـتان     
مـا امـروز    . آشنا با خود بـسنده كـردم      

عالوه بر من چهار كارگر ديگر نيـز از         
  .دريافت حقوق خود محروم مي شوند

ــه    د ــد ك ــيده ان ــادي پرس ــتان زي وس
  كارگراني كه امكان تماس چهره به 

  
  

چهره با خانواده هاي اين پـنج كـارگر        
زنداني را ندارنـد چگونـه مـي تواننـد          
براي همبستگي كـارگري، كمكهـاي      
مالي خود را براي رساندن به خـانواده        

  .هايشان به آنان برسانند
 امروز پيش از آن كه   11:45در ساعت   

دو نفر ديگر از دوسـتانم بـه دادگـاه و           
زندان فرستاده شوند، با آخرين تمـاس     
و توافقي كه با آنان و ديگر همكـارانم      
انجام شد، قرار بر اين شد كـه شـماره      
حسابي به نام اينجانب اعالم شـود تـا      
ــوي     ــالي از س ــالي ارس ــاي م كمكه
كــارگران بــه آن واريــز شــود و از آن 

 كمك شده بـه خـانواده      مبالغِ طريق،
. هاي اين پـنج كـارگر پرداخـت شـود     

كه اين شماره حساب متعاقبـا اعـالم        (
  )مي شود

ما مي خواهيم به جاي هر كمك مالي 
از هر طريق، فقط و فقط از حمايتهاي        

  .كارگري برخوردار شويم
  !كارگران 

امروز، روز حمايت از كـارگراني اسـت        
طالبـات  كه در هفت تپه براي احقاق م     

ــد و از ســوي  كــارگري، تــالش كردن
كارگران هفـت تپـه بـه نماينـدگي در      
يك تشكل مـستقل انتخـاب شـدند و     
امروز تنها بـه خـاطر دفـاع از حقـوق           
كارگري خود به زندان محكـوم شـده        

  .اند
بدون شك، فردا و فرداهاي بعد كه ما        
در زندان نباشيم، ما نيز در انجام ايـن         

  .يم بودوظيفه ي كارگري سهيم خواه
پيــشاپيش از حمايتهــا و تالشــهاي   
كارگران هفت تپـه و ديگـر كـارگران         
تشكر مي كنم و اميدوارم بـا اتحـاد و          
همبستگي هر چه بيشتر در راه ايجـاد        
تشكلهاي مستقل كارگري خود تالش     
كنيم تا بتوانيم بـه حقـوق و خواسـته          

  .هاي برحق خود دست پيدا كنيم
  به اميد اتحاد روزافزون كارگران

  علي نجاتي
ــنديكاي   ــديره ي س ــات م ــيس هي رئ

  كارگران نيشكر هفت تپه
  88 ابان ماه 16شنبه 
   

علــي نجــاتي بــراي گذارنــدن 

دوران محكوميت، بازداشـت و     

    به زندان دزفول منتقل شد
ــشنبه  ــاتي  24روز يك ــي نج ــان عل  اب

ــديره  ــات م ــيس هي ــنديكاي  رئ ي س

كارگران نيشكر هفت تپه كه به      
و شش  شش ماه حبس تعزيري     

ماه حبس تعليقي محكوم شـده      
ي  بود، پس از حـضور در شـعبه       

اجــراي احكــام دادگــاه شــوش 
بازداشــت و بـــراي گذرانـــدن  
دوران محكوميت خود به زندان     

  .فجر دزفول منتقل شد
بــه گــزارش مجموعــه فعــاالن 

بــشر در ايــران، مهرمــاه  حقــوق
سال جاري شعبه اول دادگاه انقالب دزفول       

هفت تپه را به دليل    فعاالن كارگري شركت    
فعاليتهاي صنفي خود محكوم كرد، در ايـن        

 نيكـوفر، قربـان       نجاتي، فريدون   احكام علي 
 مـاه   6احمدي بـه تحمـل        پور و جليل      علي

 مــاه حــبس تعليقــي و 6حــبس تعزيــري و 
پور به تحمل چهار ماه حبس        محمد حيدري 

تعزيري و هشت ماه حبس تعليقي محكـوم        
  .شدند
آبان ماه فريدون نيكوفر و      14 و در     تر  پيش

ــدن دوران     ــت گذران ــدي جه ــي احم جليل
محكوميت خود به زندان منتقل شده بودنـد        

  .اكنون در زندان دزفول هستند و هم
   

منصور اسانلو را به جـاي مـداوا بـا          

ضرب و شتم به زندان رجائي شـهر       

  باز گرداندند
طبق اخبار رسـيده بـه سـنديكاي كـارگران       

 آبـان   12وز يكشنبه   شركت واحد قرار بود ر    
 رئـيس هيئـت       آقاي منصور اسـانلو    1387

مــديره ســنديكاي شــركت واحــد را جهــت 
معاينات چشم و قلب بـه بيمارسـتان لبـافي        
نژاد منتقل كنند، اما مامورين به جاي انتقال       
منصور اسـانلو بـه بيمارسـتان لبـافي نـژاد،           
تــالش كردنــد او را بــه بيمارســتان فــارابي 

قاومـت منـصور اسـانلو    منتقل كنند كه بـا م  
  .مواجه شدند

منصور اسانلو در برابر ايـن عمـل مـاموران          
اظهار داشته كه پرونده من و پزشكاني كـه         
زير نظر آنها مداوا مي شـوم در بيمارسـتان          
لبافي نژاد هستند و حاضر نشد به بيمارستان 
فارابي منتقل شـود كـه بـا ضـرب شـتم از             

اي سوي ماموران مواجه شد و بدون معاينه        
. مجددا به زندان رجايي شهر منتقل گرديـد       

ــكي     ــادر پزش ــه ك ــود ك ــالي ب ــن در ح اي
  .بيمارستان منتظر وي بودند

آقاي منصوراسانلو در زندان رجايي شـهر در        
ايـشان  . شرايط بسيار سختي بسر مـي بـرد       

ازناحيه چشم، قلب و كمر رنج مي بـرد كـه           
متاسفانه مسئولين با ايشان طبق قوانين بين  

 كـرد    ه بيمار زنداني را بايـد مـداوا       الملي ك 
  .عمل نمي كنند 

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني     
تهران و حومه ضرب و شتم آقـاي منـصور          
ــنديكاي    ــديره س ــت م ــيس هيئ ــانلو رئ اس
كارگران شركت واحـد را محكـوم ميكنـد و     
خواهان آزادي بي قيد و شـرط ايـشان مـي        

  .باشد
بوسراني سنديكاي كارگران شركت واحد اتو    

  تهران و حومه
  1388 آبان 14سه شنبه 
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  : درآمد

نقــد و بررســي دو تفكــر در دو كتــاب 
منتـــشر ) Empire ("امپراتـــوري"

 و در پـــي آن 2000شــده در ســـال  
جنـگ و   ):Multitude(بيشماران  "

ــوري  ــصر امپرات ــي در ع  در "دمكراس
، در سالهاي اخيـر و در دو        2004سال  

ــانوس آتالنتيــك بحثهــاي  ســوي اقي
هـر  . استثنايي و حساسي را برانگيخت    

ــن كتاب ــشترك  دو اي ــالش م ــا ت ــا ب ه
 "مايكـل هـارت   " و   "آنتونيو نگـري  "

مايكــل هــارت، . نوشــته شــده اســت
ــشگاه   ــتاد دان ــسوف سياســي و اس فيل

ــسوف  "دوك" ــري، فيل ــو نگ  و آنتوني
ماركسيست پست مدرن، اسـتاد علـوم     
سياسي در دانشگاه پاريس و دانـشگاه       

   در رم هستند"پادو"
ــوري" ــرين "امپرات ــه در زمــره بهت  ك

ح بين المللي قرار گرفته     كتابها در سط  
است، جهاني گـسترده و همزمـان بـه         
هم پيوسته را تصوير مي كند و مدعي        
است كه امپرياليسم در شكل پيـشين       

نگــري و هــارت . ديگــر وجــود نــدارد
معتقدند كه دولتهـاي بـسياري، حتـي        
دولتهاي بسيار قدرتمند، حاكميت خود     
را به شبكه تازه اي از قدرت فرا ملـي          

 "امپراتــوري"ه انــد كــه تــسليم كــرد
از سـوي ديگـر، در      . خوانده مي شـود   

 وعـده و اميـد داده شـده         "بيشماران"
كه براي اولين بار امكان دستيابي بـه        
دمكراسي در سطح جهـان بـه وجـود         
آمده است زيرا يـك آلترنـاتيو زنـده و          
پويا در دل امپراتوري متولد شده و در        

  .حال رشد است
 و نگـاه مثبـت و نظرگاههـاي ظريـف    

عميق هارت و نگري به اين دو مقوله، 
آنها را در سطح جهاني به دو فيلسوف        
سياسي هيجان آور و جدال بـر انگيـز         

  .تبديل كرده است
 آغـاز   1999 در نـوامبر     "نبرد سياتل "

دوراني پر شور و اميدوار كننـده بـراي         
طرفداران تغييرات مترقي اجتماعي در     

ــود ــه ب ــرمايه . جامع ــشورهاي س در ك
جنبش عدالت خواهانه جهـاني     داري،  

عليه نشستهاي صـندوق بـين المللـي        
پول و بانك جهاني و ديگر نمادهـاي        

آنهـا بـا    . نئوليبراليسم متشكل مي شد   
 بـه   "جهاني ديگر ممكن است   "شعار  

سـازماندهي نيروهــاي اجتمـاعي مــي   
  . پرداختند

ــاب  ــن "امپراتــوري"انتــشار كت  در اي
دوران اگر چـه بيـشتر در اروپـا مـورد           

وجه قرار گرفت تا آمريكا و كانادا، بـا         ت
اين حال مهمترين كار تئـوريكي بـود        

كتـاب  . كه بـه جنـبش راه پيـدا كـرد         
 كه چهـار سـال بعـد بـه          "بيشماران"

چاپ رسيد، با بلند پروازي چشمگيري      
به آينده و دمكراسي جهاني نگريـسته       
و بدين جهت مورد توجـه بـسياري از         
جمله پژوهـشگران علـوم اجتمـاعي و        

  .علوم انساني قرار گرفت
مانيفـست  " را   "امپراتـوري "منتقدان،  

 در دوران جهاني    "21كمونيستي قرن   
شـــدن ســـرمايه نـــام نهادنـــد و    

ــشماران" ــان دوران " را "بيـــ پايـــ
 و آغـــاز دوران "پرولتاريـــاي ســـنتي

 توصــيف "پرولتاريــاي شــبكه اي "
 مـدل جديـدي از      "بيشماران". كردند

ــستم   ــه سي ســازماندهي مقاومــت علي
  .هاني سرمايه داري را ارايه مي كندج

ــه   ــد ك ــي كن ــالش م ــتار ت ــن نوش اي
ــا تئوريهــاي   ــدگان را نخــست ب خوانن
مطرح شده در اين دو كتاب بـه ويـژه          

ــث  ــشماران"مبح ــازد و "بي ــنا س  آش
سپس به بحثهـا و نظـرات مخـالف و          

اين مباحث . موافق پيرامون آن بپردازد   
براي نيروهاي چپ به ويـژه در ايـران         

 بحراني انقالبي را طي مـي       كه دوران 
كنـد، مــي توانــد از اهميــت ويــژه اي  

  . برخوردار باشد
ــه   در نخــستين بخــش بــه اختــصار ب

  :معرفي اين دو تئوري مي پردازيم
  

 ، مقاومت "امپراتوري"ستيز  
  "بيشماران"و پيروزي 

مايكل هارت و آنتونيو نگري در كتاب       
 توضيح مـي دهنـد كـه        "امپراتوري"

تـي كـشورهاي    هيچ كس در جهان ح    
قدرتمند و از جمله آمريكا ديگـر نمـي      
تواند به تنهـايي و بـه طـور يكجانبـه           
عمل كـرده و نظـم جهـاني را شـكل           
دهد بدون آنكـه بـا ديگـر قـدرتها در           
ــوري همدســتي داشــته   شــبكه امپرات

امپراتوري به مثابـه يـك مركـز        . باشد
ثقل براي پيشبرد جهاني سازي شبكه      

ـ        ا بـه  هاي توليدي خـود و حفـظ آن پ
ــاور و   ــور پهن ــذارد و ت ــي گ ــان م جه
انحصاري خود را آنچنان مـي گـسترد        
كه همه روابط نيرومنـد موجـود را در         
ــد   ــام كن ــويش ادغ ــاني خ ــم جه . نظ

همزمان، اقدامات پليسي قدرتمندي را     
نيز براي ثبـات بربريـت تـازه و عليـه           
برده هاي معترض كه نظم آن را بهم        

  .مي زنند، تدارك مي بيند
اما ما بـه هيچوجـه      ":ويدنگري مي گ  

مخالف جهاني سازي نيستيم، در واقع      
نيروهاي پرتوان چپ بين المللي، خود      
اين پروسـه را پـيش بـرده و رهبـري           

با اين حال ما دشمني داريم      . كرده اند 
كه يك رژيم ويژه اسـت و او هـم در           
روابط گلوبال نقش دارد اما در جهـت        

اسم اين رژيم، امپراتـوري   . مخالف ما   
  ".تاس

. جهاني سازي داراي دو چهـره اسـت       
اين دو چهره را آنتوني نگري و مايكل      
هارت بدين صورت توصيف مي كننـد       
كه اولي در گسترش جهاني امپراتوري      
در شبكه اي هيرارشيك نمود مي يابد       
كــه نظــم آن بــا مكانيزمهــاي جديــد 
كنترل و تضاد هاي دايمي حفـظ مـي       

ز اين گلوباليزاسـيون، حلقـه اي ا      . شود
همكاريها و همدستيها كه ملتها و قاره       
ها را در ميان مي گيرد، ايجاد مي كند      
و فرصت برخوردهاي نامحدودي را به      

  .وجود مي آورد
ــي    ــري م ــره دوم نگ ــشريح چه در ت

نوع ديگر جهـاني سـازي نيـز        ":افزايد
دن مردم به وسـايل و ابـزار        مجهز كر 

ارتباطات و سپس حركت است كه آن       
 "بيـشماران "هم در شـبكه گـسترده       

 نيـروي   "بيشماران". صورت مي گيرد  
اصلي جامعـه جهـاني مـا هـستند، در          
حالي كه امپراتوري دسـتگاهي اسـت       
ــات   ــري از حيـ ــود گيـ ــا سـ ــه بـ كـ

ايــن .  زيــست مــي كنــد"بيـشماران "
ــه   ــره اي اســت ك ــدرت چي ــان ق هم

 آن را اين گونه توصيف كرده       ماركس
يك رژيم خونخوار متـشكل از      ":است

مردگاني كـه تنهـا بـا مكيـدن خـون           
نيروي كار زندگان به حيات خود ادامه       

  ".مي دهد
دو فيلــــسوف مــــذكور در كتــــاب 

بـا  ": توضـيح مـي دهنـد      "بيشماران"
مشاهده تضادها و اختالفات موجود در     
جهان، در نگاه اول به نظر مـي رسـد          

تضادها ابدي و دايمي هستند،     كه اين   
دمكراسي تهديد مي شود و دسـتيابي        
به آن به رويايي دوردست تبديل مـي        
شود اما توجه كنيم كه مهمترين سـد        
. دستيابي به دمكراسـي، جنـگ اسـت       

جنگ هيچگاه با دمكراسي در سازش      
نبوده است زيرا موضوع دمكراسـي در       
زمان جنگ همواره به حاشيه مي رود       

دولتي براي دوران بحـران   تا مقامهاي   
ــند  ــته باش ــادي داش ــارات زي در . اختي

نتيجه، چون جنگ مساله اي جهاني و       
طوالني است بنابراين، دمكراسي هـم      
به همان صورت براي مدتها به عقـب        

در گذشته جنـگ يـك   . رانده مي شود 
پديده استثنايي بود اما اكنون كـه بـه         
ــده،    ــديل گردي ــادي تب ــك روال ع ي

  ".لزل تر شده استدمكراسي نيز متز

بيـــشماران يـــا  "هـــارت و نگـــري در  
"Multitude" كــه در واقــع ادامــه بحــث 

اسـت، علـت شكـست      ) امپراتـوري (پيشين  
آمريكا در جنگهاي اخيـر را دقيقـا بـه ايـن            
دليل كه از ابزارهاي گذشته براي مشكالت       

آنهـا  . دوران جديد استفاده مي كند، دانستند     
هاي كهنه  مي گويند كه به كارگيري راهكار     

منجر به تضادهاي بيـشتر و عـدم امنيـت و         
آنهـا تنهـا راه نجـات       . بي ثباتي شده اسـت    

ثروتمندان و قدرتمندان بـراي حفـظ منـافع        
خود را ايجاد نظم نـويني كـه همكاريهـاي          
قدرتهاي حاكمه را در بر دارد مي دانند كـه          
در واقع تشكيل نوع تـازه اي از امپراتـوري          

ي كـه بـين     امـا همبـستگي و صـلح      . است
قدرتهاي حاكمه به وجود مي آيـد، دردي را         

اين صـلح   . از اكثريت مردم درمان نمي كند     
خشونتي را در سطح جهاني بـه وجـود مـي           
آورد كه همـه اركـان جامعـه را در بـر مـي        
گيرد، هيرارشي را تشديد مي كند و امكـان         
تغييرات دمكراتيـك بـه شـكل سـنتي را از           

  .ميان مي برد
يط ابدي زندگي ما خواهد بود اما آيا اين شرا   

  و دمكراسي رويايي دست نيافتني است؟ 
ــه     ــت ك ــن اس ــري اي ــارت و نگ ــخ ه پاس
امپراتوري با دست اندازي بيش تر و عميـق        
تر بر همه جوانب زندگي، امكان بـه وجـود          
آمدن نوع ديگـري از دمكراسـي را ممكـن          

گروههاي مختلفـي از افـراد را در        . مي كند 
اني بـه يكـديگر     شبكه هاي اجتمـاعي جهـ     

ايـن گروههـا بـه صـورت        . نزديك مي كند  
. عناصر جاري مقاومت ديگر خاموش نيستند   

 را "بيـشماران "توده هاي ستمديده با هـم،      
با توانايي وارد كردن آلترناتيو دمكراتيك در       

  .نظم جهاني، تشكيل مي دهند
نگري در نوشته هـا، سـخنرانيها و منـاظره          
ــا مفهــوم  ــد ت  هــاي خــود تــالش مــي كن

او مي خواهـد درك     .  را باز كند   "بيشماران"
 "توده ها"، "مردم" با   "بيشماران"شود كه   

 متفاوت است زيرا اينهـا      "طبقه كارگر "و يا   
 "بيـشماران "هر يك معني منفرد دارند امـا    

 تعداد غير   "بيشماران". به معناي تعدد است   
قابل شمارشـي هـستند كـه يـك موضـوع           
. متحــد و يــا هويــت همــشكل ندارنــد    

فرهنگهاي مختلف، نژادها، مليتها، جنسيتها،    
همايـشهاي متفــاوت و گونـاگون نيروهــاي   
ــدگي كــردن و   ــف زن كــار، روشــهاي مختل
ديدگاههاي مختلف نسبت به جهان داشتن       
و خواســته هــا و تمــايالت گونــاگون ابــراز 
كردن، همه بيـشمار مجموعـه اي از دسـته      

  . بنديها و تفاوتهاي فردي است
شامل انواع و دسته بنديها     حتي توده ها هم     

ــستند ــن     . ه ــه اي ــت هم ــود گف ــي ش نم
ــده   ــشكيل دهن ــاعي، ت ــاي اجتم گوناگونيه

توده " است زيرا وقتي مي گوييم    "توده ها "
، از جمعي غير متفاوت با هـم صـحبت          "ها

  . مي كنيم
 تمامي رنگهـا بـه خاكـستري     "توده ها "در  

توده ها مي توانند با هم حركت       . مي گرايند 
 "بيشماران"در  . شكل هستند كنند چون هم  

آنهــا . تفاوتهـاي اجتمـاعي مـشخص اسـت    
  چالش . چندين و چند گونه هستند

  9بقيه در صفحه 
  

  جهان در آيينه مرور
  

  )1(*  و مباحث گرد آن "بيشماران"تئوري 
  

  ليال جديدي
  



  9 صفحه                  1388  آذراول  – 293نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
   آبان14پنج شنبه ...  خبر يفراسو

  

  " با مااي با اونا، اي"
  

  هي پوجعفر
  
ـ       كي  ي خامنـه ا   ي روز بعد از سخنان خصمانه عل

 آبـان،   زدهي باراك اوباما در آستانه سـ      كا،ي آمر هيعل
 انيسالروز اشغال سفارت آن كشور توسط دانشجو      

 مي رژ هي فق ي رو به ول   ي ا هياني با انتشار ب   ،يحكومت
 به طور آشكار مشخص كـرده ام كـه          من": گفت

 متحـده قـصد دارد گذشـته را پـشت سـر             االتيا
 ي رابطـه بـا جمهـور    ي و خواسـتار برقـرار     ذاردبگ

 بر اساس منافع دو جانبه و احترام متقابل         ياسالم
  ".است

 و اسـتمالت طلبانـه در       انـه ي جو ي سخنان آشت  نيا
 ،ي خامنـه ا   ي شود كه عل   ي به زبان آورده م    يحال
اگـر  ":  روز قبـل از آن گفتـه بـود         ميژ ر هي فق يول

مسووالن كشور باهوش، مجرب، پختـه و دل در         
 لبخند هـا  ني ابيگرو منافع ملت داشته باشند، فر  

  ".را نخواهند خورد
جنبش حق طلبانه مردم    )  آبان 13( روز گذشته    اما

 يهاي آمد و با پر رنگ كـردن خـط كـش         دانيبه م 
 در   بلنـد  ي با هـشدار بـه اوبامـا بـا صـدا           ياسيس
ـ  با اونا،    اي! اوباما":  زد ادي كشور فر  يابانهايخ  بـا  اي
  "ما
ـ  اعتراض به استمالت رژ    نيا  توسـط اوبامـا در      مي

 خود به مناسبت    امي شود كه او در پ     ي م اني ب يحال
 كرده اسـت تـا جنـبش مـردم          ي آبان سع  13روز  

ـ  بگ دهي را ناد  رانيا ـ اني و در ب   ردي  خـود تنهـا بـا       هي
ـ مـردم ا . ذرد تعارف از كنار آن بگ    ياندك  كـه  راني
 تيــ وال،ي و دموكراســي بــه آزاددني رســيبــرا
 داننـد  ي بر سر راه خود م   ي را سد اصل   هي فق قهمطل

ـ  آبـان بـا ز  زدهيدر روز س   عكـس او و  دني كـش ري
 نـشان   شي مـصمم خـو    ي گامهـا  ريانداختن در ز  

 همه موانع   صي قادر به تشخ   ياريدادند كه با هش   
  .راه جنبش خود هستند

ـ    "مقـام معظـم   "س   كردن عك  لگدمال  ي بـه معن
ـ       ي مذهب تي موقع ينابود  ني او و عدم كـاركرد چن
 و  تي و عدم مقبول   راني ا اري مردم هش  ني در ب  يترم

  . آن استتيمشروع
 و دولت اوبامـا     كاي آمر ژهي بزرگ به و   ي قدرتها اما
ـ         ديبا  خامنـه   ي بدانند كه با نان قرض دادن به عل
ــيا ــ رژمي و تحك ــتبدادمي ــذهب- ي اس  او، ي م

 و قاتـل فرزنـدان آنـان را         رانيـ گر مـردم ا   سركوب
 اسـب  ي بـر رو ي بخشند و به راستي م تيمشروع

  . كنندي ميمرده شرط بند
ـ    لگد  بـه   ابانهـا ي در خ  ي خامنـه ا   ي مال كردن عل
 راني از نگاه مردم ا    مي رژ ني نامشروع بودن ا   يمعن

 مـردم   ي غارتگر ثروت مل   هي فق تي وال ميرژ. است
ـ ا ــ   ران،ي  و يده راه آزاد قاتـل فرزنـدان و سـد كنن

ـ  رژ تگرانيحما.  آنان است  يدموكراس  ددمـنش   مي
 به  مي مستق ري و غ  مي كه مستق  ي و آنان  هي فق تيوال

ـ  رژ ني ا اتيادامه ح  ـ  مي ـ  رسـانند، عل   ي مـ  ياري  هي
  .  كنندي اقدام مراني مردم اي منافع ملنيتريعال
 دني رس ي كه عزم خود را برا     ي است مردم  يهيبد

 ي انـد بـه زود      جزم كـرده   ي و دموكراس  يبه آزاد 
 را در آغـوش خواهـد گرفـت و آن           يروزيشاهد پ 

ـ  رژ تگراني حمـا  نيروز ا   و  ي مـذهب  ي اسـتبداد  مي
 در  ديـ سركوبگر و قاتل فرزندان آنان هستند كه با       

  .  شرمسار باشندراني مردم اشگاهيپ
 

  
  8بقيه از صفحه 

 اين اسـت كـه يـك        "بيشماران"
جامعه متفاوت و چند رنگ بتوانـد       

اط و حركـت دسـت      با يكديگر ارتب  
جمعــي داشــته باشــد اگــر چــه در 

  .درون متفاوت است
  

  بيشماران يا طبقه كارگر؟
آنتوني نگري در فوروم اروپايي در       

 در پاسخ به    2003پاريس در سال    
ــالينيكس" ــس ك ــزب " از "الك ح

ــارگري ــست كـ ــي "سوسياليـ  مـ
همه ما در مورد اين واقعيت   ":گويد

كه مي خـواهيم بـا سـرمايه داري         
نيم و جهـان را بازسـازي       مبارزه ك 

كنيم توافق داريم اما من فكر مي        
كنم پتانسيل دست يـافتن بـه آن        

وقتـي مـن در مـورد       . وجود نـدارد  
بيشماران و مفهوم طبقاتي صحبت    
مي كنم منظـورم ايـن اسـت كـه          
كارگران امروز همه با هم شباهت      
ندارنــد و در مقايــسه بــا كــارگران 
. قرنهاي پيش نيز تغيير كـرده انـد       

ن تغييرات از همان عصر صنعتي      اي
شدن آغاز گشت و در هـر مرحلـه         
تفاوتهايي مـشخص از دوره هـاي       

   ".پيش داشت
نگري توضيح مي دهد كه چگونـه    

 تـا كنـون   18سازمان كار از قـرن     
بـه  ": تغيير كرده است و مي افزايد   

همين دليل است كه اگر ما تعريف      
ثابت و يگانه اي از طبقه كـارگر و         

اشته باشيم، عميقا در  سازمان كار د  
   ".اشتباه هستيم

نگري آغاز تغيير بـزرگ و عميـق        
 و 68تـر ســازمان كــار را از ســال  
  . آغاز ظهور ليبراليسم مي داند

وي در باره مشخـصات مناسـبات       
كارخانـه  ":توليدي جديد مي گويـد  

. ديگر در مركز ارزش توليد نيـست      
ارزش از به كارگيري تمامي جامعه   

ــ". حاصــل مــي شــود  "شمارانبي
تمامي كارگران جامعه هستند كـه      
در درون جامعه كار مي كنند و بـه     

تمامي . سرمايه دار سود مي رسانند 
ايــن افــراد كــه كــار مــي كننــد و 
استثمار مي شـوند، مـردان، زنـان،      
كساني كه در امـور خـدماتي كـار         
مي كنند، پرستارها، كساني كه در      
ارتباطــات و زبانهــاي گونــاگون   

ساني كه در امـور     شاغل هستند، ك  
فرهنگي به كار مشغولند، خالصـه      
در تمامي سطح جامعه، هر بخـش       
ــود از     ــي شـ ــتثمار مـ ــر اسـ اگـ

آنها چه گروهي .  است "بيشماران"

يا چه منفرد كار كنند، بـاز هـم در          
  ". هستند"بيشماران"مجموع از 

درك اين موضـوع از نظـر نگـري         
ــت و او از    ــت اس ــا اهمي ــسيار ب ب
توضيح و تـشريح بـيش تـر دريـغ       

ــد ــي كن ــه  . نم ــد ك ــي خواه او م
مخاطبانش اشـتباه نكـرده و ايـن        
گونه تصور نكنند كـه تـالش دارد        
بگويد نيروي كار مـادي گـسترش       

او بـراي رفـع ايـن       . نداشته اسـت  
ــا،  ســـووتفاهم بـــه كارخانـــه هـ

ي بـا پرداخـت    كارگاههاي استثمار 
ــار     ــايين، ك ــسيار پ ــدهاي ب درآم
كودكان و غيره اشاره مي كند كـه      
. به طور مادي نيروي كـار هـستند       

آنچه كه نگري بـر آن تكيـه مـي          
كند ايـن اسـت كـه بـه موضـوع           

ــشماران" ــد "بي ــه باي ــن زاوي  از اي
توجه كرد كه پروسه توليـد ارزش،       
ــبكه اي،    ــار ش ــروي ك ــامل ني ش

ار نيروي كـار مبتكـر و نيـروي كـ         
  . عملي است

نگري در جاي ديگر توضـيح مـي        
وقتي ماركس در مورد يگانه     ":دهد

و يا نمونه بودن طبقه كارگر حرف       
 كارخانـه   200 يـا    100مي زد بـه     

نظر مي انداخت اما حرف او جرقه       
بزرگي بود كه به ما راهـي را كـه          

   ".بايد ادامه دهيم نشان داد
ــي   ــري مـ ــر نگـ ــاي ديگـ در جـ

هميـشه از   پيش تـر، ارزش     ":گويد
فروش نيروي كار كارگر محاسـبه      
مي شد و نه از نيـروي كـار تـوده           

  ".اي
در مورد بخشهاي گوناگون جامعه      

 در دوره جديـد را      "بيشماران"كه  
ــري   ــد، نگـ ــي دهنـ ــشكيل مـ تـ
كشاورزان را مثال مي آورد و تاكيد 

آنهـا هميـشه خـارج از       ":مي كنـد  
طبقه كارگر محسوب مي شـدند و       

ست زيرا آنها   اين كامال بي معني ا    
كـشاورزان  . هميشه كار كرده انـد     

سخت كار كرده اند، بـه تنهـايي و     
مـا امـروزه بـا    . منفرد كار كرده اند   

ــشورهايي    ــتايي در ك ــه روس طبق
روبرو مي شويم كه بـراي توسـعه        
سرمايه داري بي فايده مي شوند و       
ــتايي از   ــه روس ــن طبق در درون اي
يك سو سـازماندهي نيـروي كـار        

ينــيم و از ســوي صــنعتي را مــي ب
ديگــر، تخــصص نيــروي كــار    
كشاورزي را كه در تهيـه ي مـثال        
پنير خوب، شـراب خـوب و غيـره         
مهارت دارد و به طور منفـرد كـار         

تنهـا توسـط يـافتن ايـن      . مي كند 
كيفيت از نيروي كار، يـافتن او در        
درون گوناگونيها، در درون عناصـر      

عــادي كــه در واقــع عناصــر مــشترك 
ز سوي ديگر با درك     استثمار هستند و ا   

ويژگي آنها كه مـي تواننـد خـود را بـا             
روابط مادي تطبيق دهند و پنير خوب و        
شراب خوب بسازند اسـت كـه مـا مـي           
توانيم به رابطـه آنهـا بـا طبقـه كـارگر            

  . صنعتي بيانديشيم
از سوي ديگر، بگذاريد به كـار خـانگي         
زنان فكر كنيم كه كاري پنهان ولي بـا         

ـ . اهميت بوده اسـت    روي كـاري كـه     ني
هميشه مي دانسته جورابها كجاي خانه      

در اساس رمز كار به اصـطالح        . هستند
خانگي اين بوده كـه نمـي توانـد واجـد       

اين درحالي است كه براي     . شرايط باشد 
نمونه، توليد مثل نيروي كار، داراي يك       

چگونه مي تـوانيم    . كيفيت اساسي است  
ــن   ــه اي ــارزه را ب ــن مب ــن ارزش و اي اي

اضافه نكنيم؟ اگر چنـين دليـل       ائتالف  
عميقي كافي نباشد كه زن خانه دار نيز        
نيـروي كــار بــه حـساب بيايــد و قابــل   
ارتباط داشـتن و قابـل تمـاس گـرفتن          
باشد، در اين صورت توليد ارزش، توليد       

   "!طرد روابط است
 در وحلــه اول يــك درك "بيــشماران"

بـا  . طبقاتي و بعـد درك سياسـي اسـت    
تي اسـت امـا بـه       اينكه يك درك طبقا   

درك طبقاتي ساده از طبقـه كـارگر در          
از . قالب درك توده اي پايان مـي دهـد        

 "بيـشماران "نقطه نظر سياسـي، درك      
 و هر چه كه     "ملت"،  "مردم"به درك   

توسط دولت سـاخته شـده، پايـان مـي          
  .دهد

  
  ...ادامه دارد

  
ــوري   *  ــه تئ ــاحثي ك ــه مب ــاه ب ــا نگ ب
ــشماران" ــا و  "بيـ ــان جريانهـ  در ميـ

ههاي فعال در جنبش دموكراتيـك      گرو
مردم ايران برانگيخته و اهميتـي كـه از      
اين زاويه يافته، اين شماره و چند شمار        

 به معرفـي  "جهان در آيينه مرور"آينده  
و كنكاش آن از نقطه نظرات گونـاگون        

  .اختصاص يافته است
  

  : توضيح
كتاب امپراطوري به وسيله رضـا نجـف        

ناشـر آن   زاده به فارسي ترجمه شـده و        
  .قصيده سرا در تهران است

بـه وسـيله    ) بيـشماران (كتاب مولتيتـود  
منوچهر هزارخـاني بـه فارسـي ترجمـه         
شده و ناشر آن بنياد رضايي در پـاريس         

ترجمه ديگري از اين كتاب قـرار       . است
است توسط نـشرني در تهـران منتـشر         
شود كه مترجم آن رضا نجف زاده است 

گزيـده  بر» انبـوه خلـق   «و براي آن نام     
  .است

  )1(*  و مباحث گرد آن "بيشماران"تئوري 
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جنبش اجتماعي همچنان در ميانه 
ميدان پايداري مي كند و سعي دارد 
تا از گردنه هاي صعب در شرايطي 

ورود . دشوار خود را عبور دهد
نيروهاي تازه نفس به ميدان و ياري 

 آبان 13رساندن به بدنه توانست روز 
آنچه . را هرچه باشكوه تر برگزار كند

  آبان اتفاق افتاد از چنان13در روز 
ارزشي در اعتالي جنبش برخوردار 
است كه اگر آن را سرفصلي جديد 

به ظاهر در روز . بناميم، بيراه نرفته ايم
 آبان تعداد مردمي كه سعي كردند 13

تا از امكان تظاهراتي كه حكومت 
برپا مي كند استفاده كنند به نسبت 

 كم تر بود اما از نظر "روز قدس"
كيفي آنچه در اين روز گذشت از 

  . ارزش بسيار بااليي برخوردار است
رژيم كه در برابر موج پرتوان مردم 
ناكار آمدي دستگاه سركوب خود را 

 را به كار اش ديده بود همه تالش
گرفت تا نيروهاي به ميدان آورده خود 

به همين . را از مردم جدا نگه دارد
دليل با كشيدن خط قرمز به دور 
محوطه ممنوعه تظاهر كنندگان 

تي و اجازه عبور ندادن به مردم حكوم
براي ورود به اين محوطه، به كلي 
صف معترضان و تظاهركنندگان 

اين . حكومتي را از يكديگر جدا كرد
پاره سازي فراي سياست شناخته شده 
حكومت است كه به دليل ذات 
تبعيض گراي خود مردم را به خودي 

اگر تا . و غير خودي تقسيم مي كند
ر تظاهرات حكومتي قبل از اين روز د

 كه شركت مي كرد به سهر آنك
حساب رژيم گذاشته مي شد و نشانه 
مقبوليت آن جلوه داده مي شد اما از 
اين روز به بعد رژيم بايد تظاهر 
كنندگان خود را در برابر مردمي كه در 
صفوف آنان شركت مي كنند و آن را 
به سود خود تغيير جهت مي دهند، 

و وحشت اين ترس . محافظت كند
رژيم از مردم باعث شد تا شكاف بين 
مردم و حكومت هرچه بيشتر بارز شود 
و رژيم از مردم تعريفي همچون 

به دليل همين . دشمن داشته باشد
دشمن پنداري مردم است كه رژيم 
مجبور مي شود تا از يك طرف 
تركيب و تعداد تظاهر كنندگان را به 
عناصر خودي و قابل كنترل محدود 

از جانب ديگر همه توان و كند و 
نيروهاي امنيتي و نظامي خود را به 
كار گيرد تا صفوف خود را از رخنه 

با اين اوصاف اگر تا . مردم حفظ كند
قبل از اين روز بسياري سعي داشتند 
با توصيه و نصيحت به سران حكومت 
آنها را وادارند تا با محملهاي قانون 

اساسي و يا اصالحات حتا در ظاهر 
ن شكاف را به نوعي رفو كنند اما در اي

اين روز رژيم نشان داد كه وحشت آن 
از مردم به حدي است كه نه تنها 
حاضر به ترميم اين شكاف نيست 
بلكه، خود سعي دارد هر چه مي تواند 
آنرا بيشتر كند تا از امنيت خود كه 
امروز توسط آنان به خطر مي افتد، 

بي دليل نيست كه . محافظت كند
مرگ بر "رها در اين روز از شعا

 "مرگ بر خامنه اي" به "ديكتاتور
تغيير مسير مي دهد و با قدرت، اصل 
واليت فقيه توسط تظاهر كنندگان به 
زير ضرب گرفته مي شود، عكس 
خامنه اي نقش زمين مي گردد و لگد 
مال قدمهايي مي شود كه او را سد 
راه رسيدن به خواسته هايشان 

  .تشخيص داده اند
گر رژيم و در راس آن خامنه اي از ا

مردم تعريف دشمن دارد و سعي مي 
كند آنها را به ضرب گلوله و چماق و 
باتوم از خيابانها براند، مردم نيز راس 
نظام و عمود خيمه آن يعني، واليت 
فقيه را دشمن اصلي خود مي دانند و 
در شعار و عمل او را به زير ضرب مي 

دله با هم گيرند تا دو سوي اين معا
و اين چنين در . همخواني داشته باشد

 آبان در گردشي سريع به چپ، 13روز 
همه پلهاي ممكن پشت سر حكومت 
خراب مي گردد و راه بازگشتي برايش 

شكاف بين حكومت و . متصور نيست
 به حدي رسيده است كه امكان ممرد

ترميم و يا پر كردن آن امكان پذير 
و سوي نيست و دو طرف معادله در د

  .اين شكاف به سنگربندي پرداخته اند
رژيم كه همه سعي و تالش اش را 
براي غير ممكن كردن برگزاري 
تظاهرات از سوي مردم به كار گرفت، 
در اين روز با ابتكارات زيادي روبرو 

اگر او همه توان خود را در . مي شود
اطراف سفارت سابق آمريكا و ميدان 

مردم بسيج هفت تير براي رويارويي با 
مي كند و به طور متمركز سعي دارد 
تا با پرشمار ظاهر شدن، رعب و 
وحشت توليد كند اما مردم با برگزاري 
تظاهرات در نقاط مختلف شهر آن را 
با يك حركت غيرقابل پيش بيني 

هرچند شمار تظاهر . مواجه ساختند
 با روزهاي قبل از هكنندگان در مقايس

 كه آن كمتر است اما مكانهايي
تظاهرات برگزار مي شود بسيار بيشتر 
است و نيروهاي سركوبي به دليل 
پراكنده شدن، توان ميدان داري را از 
دست مي دهند و از سوي ديگر 
تالش شان براي حراست از تظاهرات 
حكومتي و تجمع بسياري از عناصر 
خودي در ميان آنها، امكان سركوب 

افزوده بر . وسيع و هار را از آن گرفت
اين، به ميدان آمدن مردم در 
شهرهاي مختلف كشور و برگزاري 
تظاهرات همزمان با تهران، مرحله 
چشمگير ديگري است كه بسيار قابل 

اينكه رژيم در كردستان . اتكا است
مجبور مي شود حكومت نظامي اعالم 
نشده اي را اعمال كند و يا در تبريز و 
ديگر شهرهاي آذربايجان دست به 

 بزند، نشانده به هم حركات عجيب
آنهايي . ريختگي در اردوي آن است

كه تنها تهران را محل اعتراضات 
تصور كرده بودند و گاه نيروهاي 
اضافي خود را براي سركوبي به كمك 
مركز نشينان مي فرستادند تا هرچه پر 

ن خود در تعداد تر ظاهر شوند، اكنو
دامچاله مردم گرفتار شده اند و نيازمند 

هرچند امكان . كمك به مركز شده اند
شناسايي و رد گيري جوانان و مردم 
معترض توسط عناصر اطالعاتي و 
سركوبگر در شهرستانها بيشتر است 
اما حضور پر تعداد مردم در خيابانها 
امكان دستگيري گسترده و يا ضرب و 

اده و رژيم را با شتم آنها را كاهش د
يك معضل اساسي ديگر روبرو مي 

اينگونه است كه نيروهاي . كند
اطالعاتي و لباس شخصي و باقي 
عناصر سركوبگري كه در خيابانها 
دوربين به دست ظاهر مي شوند، به 
ظاهر مشغول شناسايي و فيلمبرداري 
هستند اما اين فيلمها و عكسها به 
 بايگاني سپرده مي شود و هيچگونه

زيرا تعداد . كاربردي پيدا نمي كند
تظاهر كنندگان به حدي است كه اگر 
بنا باشد اقدام به دستگيري آنان كنند 
بايد اگر نه اكثريت ساكنان يك شهر، 
دستكم بخش زيادي از آنان را 
دستگير كنند كه اين امري محال و 

  .كاري غير ممكن است
با اين حساب بايد پرسيد كه اگر چه 

به نظم ترتيب دادن به حكومت سعي 
عناصر خود دارد و تالش مي كند با 
سازماندهي آنان از پس مردم برآيد، 

 ميدان قرار دارد هجنبشي كه در ميان
چه مي كند يا چه مي تواند بكند؟ اگر 
وضع به همين منوال كه اكنون است 
پيش برود بايد گفت تا دير نشده بايد 
فكري به حال آن كرد و اوضاع را از 

  .نكه هست بهتر كرداي
بگذاريد براي بررسي امكان اين كه 
چه مي شود كرد نگاهي به گذشته و 
سابقه تاريخي جنبشها و خيزشهاي 

ببينيم آيا اين . سي ساله اخير بياندازيم
جنبش خلق الساعه است و يا از 

اگر . پيشينه اي برخوردار است
 كه اين چنين است -برخوردار است 

وزيم تا امروز  از گذشته چه مي آم-

بتوانيم آن را توشه راه كرده از وضعيت 
  فعلي به سالمت عبور كنيم؟

رژيم جمهوري اسالمي كه رژيمي 
ايديولوژيك است سعي مي كند تا به شيوه 
هاي مختلف راه اعتراض مردم را بسته و 

اين رژيم با . به مطالبات آنها پاسخ ندهد
مخلوط كردن حوزه عمومي و خصوصي 

ز به دخالت در تمام شئونات خود را مجا
زندگي مردم مي داند و بنابر تعريف خود از 
وظايف اش كه ريشه ديني و مذهبي دارد، 
اين حق را براي خويش قايل است كه پوزه 
اش را در خصوصي ترين زواياي زندگي 

حضور دين به عنوان . مردم فرو كند
ايديولوژي رژيم از يك طرف و تداخل 

ز سوي ديگر كار را وظايف شرعي و مدني ا
به جايي رسانده كه اكثريت مردم كارد به 

هيچ مشخص . استخوان شان رسيده است
نيست كه وقتي كسي در دادگاه اسالمي 
محاكمه مي شود، چرا بايد حاكم شرع حكم 

اما براي رژيم و سردمداران . نهايي را بدهد
آن موضوع بسيار روشن است زيرا مردم 

ها در دادگاه هاي ايران بنا به دريافت آن
شرع نه به جرم قانون شكني بلكه، به دليل 

بنابراين، . ارتكاب به گناه محاكمه مي شوند
حقوق مدني و حقوق جزايي كه ناظر بر آن 
است، در چنين وضعيتي به كار گرفته نمي 
شود بلكه، اين قوانين شرعي است كه بايد 

حال در . تكليف گناهكار را مشخص كند
 جامعه رو در روي يك اين موقعيت كه

دادگاه تفتيش عقايد و قرون وسطايي قرار 
  گرفته، بايد چكار بكند؟

مطالباتي كه هر روزه از سوي مردم فرياد 
مي شود چون در برابر حكومت اهللا و 
نماينده او بر روي زمين بيان شده، نماد 
مبارزه با خدا برآورد مي شود و مطالبه گر 

 است "ربهمحا"به اشد مجازات كه همان 
با اين حساب سرنوشت . محكوم مي شود

همه مردمي كه در برابر نمايندگان خود 
خوانده اهللا موضع گرفته اند چيزي جز اشد 

به . مجازات كه همانا مرگ است، نيست
غير از اين، سير اتفاقات از سالهاي اوليه 
برقراري جمهوري اسالمي تا كنون نشان 

حقوق مي دهد مردم بسياري براي حداقل 
شهروندي خود به خيابان آمده اند و 

اقليتهاي قومي ساكن . سركوب شده اند
ايران بارها مورد سنگين ترين اتهامات قرار 
گرفته و با شديدترين وجه ممكن سركوب 
شده اند بدون اينكه اندك توجهي به 
خواسته هاي انساني و مشروع آنان شده 

كارگران و حقوق بگيران بارها دست . باشد
از اعتصاب و .  اعتراضات پر شمار زده اندبه

راه بندان گرفته تا تجمع در برابر نهادهاي 
حكومتي بارها و بارها جمع شده اند، 
خواسته هاي خود را فرياد كرده اند، 

حضور . سركوب شده اند و به خانه رفته اند
پر شمار معلمان در خيابانها، اعتصابهاي 

طيل متفاوت آنها در مقاطع مختلف و تع
  . كردن مدارس نمونه هاي آن است

كارگران اكثر كارخانه هاي كشور بارها 
دست به تجمع و اعتصاب و تظاهرات زده 
اند، از بافنده هاي اصفهان تا كارگران 

  سيمان جنوب و كارخانه هاي اتومبيل 
  11بقيه در صفحه 

  

  شكاف عميق بين رژيم و مردم و خال يك جبهه وسيع
  

 هجعفر پوي
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شكاف عميق بين 

رژيم و مردم و خال 

   يك جبهه وسيع

  

  10بقيه از صفحه 
! سازي و فوالد اهواز و كارگران معادن

آنها نه تنها پاسخ خواسته هاي به حق 
خود را دريافت نكرده اند بلكه، حتا 
گاه با گلوله هاي كاليبر سنگين پاسخ 

شركت واحد و ماجراي . گرفته اند
 اشتهار دارد سنديكاي آن به اندازه اي

كه نياز به باز گويي ندارد، كارگران 
كارخانه قند و مزارع نيشكر نيز به 

زنداني بودن رهبران آنها و . همچنين
تحت سخت ترين فشارها قرار دادن 
رهبران اين كارگران اظهر من 

با همه اين تفاصيل اين . الشمس است
مطالبات پاسخ نگرفته و اين تجمعات 

شده، همان و اعتراضهاي سركوب 
آتش زير خاكستري است كه امروز 
گوشه اي از آن بيرون زده و حضور پر 
شمار مردم معترض در خيابانها را رقم 

  . مي زند
به غير از اين بايد به چند نمونه ديگر 

اگر تالش و تقالي . نيز اشاره كرد
زنان و دختران براي حقوق انساني 
خود و برابري حقوقي و اجتماعي كه 

 آنها انسان درجه دو ساخته رژيم از
است را نبينيم، بخشي از اين نيروي 

بيهوده . نهفته در خيابانها را نديده ايم
نيست كه در اكثر اعتراضهاي خياباني 
نه تنها زنان و دختران به صورت 
پرشمار حضور دارند بلكه، در بسياري 
موارد ديده شده كه رهبري جمعيت را 

 در به عهده داشته و شايستگي خود
رهبري اجتماعي را به خوبي به اثبات 

همچنين حضور قدرتمند . مي رسانند
دانشجويان به عنوان نيروي جوان، 
انديشمند و فرهيخته جامعه خود جاي 

اين نيروي توانمند با . تامل دارد
پتانسيل زياد و قابل انعطاف سالهاست 
كه مياندار مبارزه با ديو و دد حاكم بر 

آنان بارها . سر نوشت مردم است
توسط گزمه ها و اوباشان قلچماق 
رژيم مورد تجاوز قرار گرفته اند و 
سركوبهاي خونيني را پشت سر 

ره توشه آنها در هماوردي . گذارده اند
با استبداد در سالهاي متمادي دست و 
پنجه نرم كردن چيزي نيست كه به 
. آساني بشود از كنار آن عبور كرد

هاي تجربيات دانشجويان از سال
متمادي مبارزه ميداني آنقدر ارزشمند 
است كه بايد جايگاه شايسته اي را در 
. محاسبات براي آنان در نظر گرفت

زيرا توان اين بخش از جنبش به 
داليل گوناگون از جمله توان تحليل 
اوضاع، قدرت سازماندهي و سازمان 
پذيري، توان باالي اجرايي و امكان 

ش تازه، جابجايي سريع و گرفتن آراي

شايستگي آن را بيش از همه نمايان 
  .مي كند

همه آنچه تا كنون گفتيم يك طرف و 
موضوعي ديگر يك طرف و آن به سر 
بردن بخش وسيعي از مردم ايران 

زير خط ) طبق آمارهاي رسمي رژيم(
اوضاع بد اقتصادي، گراني . فقر است

بي حد و حصر، بيكاري، كمي دستمزد 
ان اكثريت و تورم چيزي است كه ام

با توجه به اينكه . مردم را بريده است
حداقل دستمزد در رژيم جمهوري 
اسالمي يك سوم خط فقر است و با 
عملكرد شركتهاي پيمانكاري كه با 
استخدام موقت كارگران با حداقل 
دستمزد كه گاه همان نيز پرداخت 
نمي شود، مي توان گفت بخش 
عظيمي از مردم ايران در زير خط فقر 

اين چنين مردمي . دگي مي كنندزن
قادر به تامين حداقل معاش خود و 
خانواده هايشان نيستند و در عمل به 
زمره پرولتاريايي در آمده اند كه حتا 
امكان بيگاري در ازاي لقمه اي نان را 

با اين حساب بايد گفت بخش . ندارند
وسيعي از آناني كه اكنون در خيابانها 

د پاي مي ايستاده اند و بر حق خو
فشارند، هم اين كساني هستند كه از 

يعني، . داشتن حداقلها هم محرومند
آنهايي كه جنبش كنوني را جنبش 
طبقه متوسط برآورد مي كنند و با 
توجه به جغرافياي اعتراضات سعي 
دارند تا خواسته هاي آنان را از جنس 
ديگري بدانند، راهي بس خطا مي 

يت مردم مگر اينكه بپذيريم اكثر. روند
ايران از درآمدهاي بااليي برخوردارند 
و مي توانند با وضعيتي كه هر روز 
گراني بيشتر مي شود و سطح 
دستمزدها همچون سد سكندر از جاي 
خود تكان نمي خورد، قادرند با 

اما واقعيتها . وضعيت موجود بسازند
. نشان از ماجراهايي ديگري دارد

آمارهاي خودكشي، تن فروشي، مواد 
خدر، دزدي و بزهكاريهايي كه تنها م

براي به دست آوردن مبلغ ناچيزي 
انجام مي گيرد، ثابت مي كند كه 

 از آن چيزي راوضاع بسيار اسفناك ت
است كه بسياري تصورش را مي 

اين منهاي طرحهاي دولت در . كنند
قطع كردن سوبسيدهاي انرژي است 
كه به طور غير مستقيم مي توانست 

قه متوسط و اقشار باري از دوش طب
منهاي آن، تاثير . كم درآمد بردارد

مخرب اين طرح بر ديگر بخشهاي 
اقتصادي آنچنان وضعيت اسفناكي را 
براي بسياري رقم خواهد زد كه بنيان 
خانواده ها و بخشهايي از سازمان 
اجتماعي جامعه از هم فرو خواهد 

به هرحال اكنون مي توان . پاشيد
ادي و گفت با اين وضعيت اقتص

اوضاع معيشت مردم بايد بسياري از 
كساني كه در اعتراضها شركت مي 
كنند را آناني دانست كه در زير خط 
فقر به سر مي برند و از وضعيت بد 

  . معيشتي برخوردارند

با اين حساب بدنه جنبش اجتماعي با 
توجه به سابقه طوالني در بيان 
مطالباتي كه هيچ وقت به جايي 

ي و كشاكش با نرسيده و درگير
رژيمي كه هميشه دست به سركوب 
زده، از بغضي تاريخي و كينه اي 
كهنه شده به علت سركوبي وحشتناك 
برخوردار است كه هر دو آنها مي تواند 
دستمايه جنبشي شده باشد براي 
پيگير بودن در بيان مطالبات و 
خواسته هايي كه تا كنون بي پاسخ 

براي پيدا كردن اين . مانده است
مطالبات و سرجمع كردن آنها و به 
يك نتيجه كلي رسيدن كافي است تا 
به سوابق اين اعتراضها رجوع كنيم و 
مطالبات آنان را يكبار ديگر بررسي 

اگر . كرده تا به آن نتيجه كلي برسيم
داده هاي ما سابقه جنبش كنوني را 
با توجه به آنچه تا كنون گذشته، در 

ي كند، مطالبات پاسخ نگرفته بيان م
پس بايد به آنچه تا كنون بيان شده 
مراجعه كرد و جواب اين سووال براي 

  .خواسته هاي همگاني را يافت
اگر در روزهاي اول، جنبش به دليل 
رويارويي با كليت حاكميت سركوبگر 
با شعارهاي سلبي تالش مي كند تا 
جبهه خود را با آن هويت بخشد و دو 
 سوي اين معادله را آرايش دهد،

اكنون حاكميت با بيشتر كردن شكاف 
بين خود و مردم در عمل دست به 
كاري زده است كه بيش از هميشه 

به . اين جداسري را عيان مي كند
همين دليل جنبش از مرحله اي كه 
سعي مي كند خود را هويت بخشد و 
صف كشيها را مشخص كند عبور 
. كرده و وارد مرحله ديگري شده است

ت كه راديكاليسم از اين به بعد اس
خفته در بطن جنبش به سطح مي آيد 

به بيان . و عمليات خود را آغاز ميكند
ديگر، از اين به بعد جنبش بايد بي 
مهابا دست حمله بزند و از الك 
دفاعي خارج شود تا رژيم نتواند با 
خاك پاشي به چشم ديگران شكاف 
به وجود آمده را مخفي كند و امكان 

سط ديگران از بين ديده شدن آن را تو
  .ببرد

به كار گيري درست از امكانات و در 
دست داشتن نبض انتشار خبر توسط 
جوانان و بخشي از بدنه جنبش، 
امكان انتشار كنترل شده خبر را از 

آنچه تا . بسياري سلب كرده است
كنون به نام مافياي خبري شناخته 
مي شد و به لطف دم و دستگاه 

ياري عريض و طويل خود نبض بس
حركات را در دست داشت، به قهقرا 
مي رود و مردم با بيان واقعيت بي 
شيله و پيله آنچنان غوغايي در جهان 
بپا كرده اند كه ديگر هيچ كس قادر 
. به انكار بسياري از اتفاقات نيست

انحصارات خبري و بنگاه هاي عريض 
و طويل خبر پراكني، دست هاي 
كنترل كننده خود را قطع شده مي 
بينند و مردم با ابتكارات خويش اين 
انحصارات تاريخي كه سرنوشت 

بسياري را تا كنون در جهان رقم مي زد را 
در چنين حالتي كه . به كناري زده اند

كنترل در بيان خواسته ها از بين رفته و 
همان چيزي انتشار مي يابد و به دست 
مصرف كننده مي رسد كه در خيابانها 

 رهبران و آناني كه جريان دارد، وظيفه
هدايت جمعيت را به عهده دارند بسيار 
سنگين تر شده و مسووليت آنها نسبت به 

هر شعاري . گذشته بسا بيشتر شده است
بايد دقت بيان شود و جمعهاي به خيابان 
آمده اجازه دست گرفتن فضا را از كسانيكه 
احتمالن نفوذي و يا براي منحرف كردن 

هر . د، بگيردفضا داخل جمعيت شده ان
شعاري مي تواند جنبش را از آنجايي كه 
هست گامي بلند به جلو ببرد و يا برعكس 
شعاري انحرافي نيز مي تواند بسياري از 
آنچه تا كنون با رنج و زحمت بدست آمده 
را تخريب كند و يا صدمات جبران ناپذيري 

بي دليل نيست كه اين . بر آن وارد نمايد
ر شعاري همچون روزها بسياري در براب

 موضع مي گيرند و به "جمهوري ايراني"
به آنچه . بيان نظرات گوناگون مي پردازند

دو طرف اين ماجرا، چه دوستان مردم در 
جبهه نقادي و چه دشمنان مردم در طرف 
دشمن بايد گوش سپرد و به ارزيابي نتيجه 

اگر شعار جمهوري ايراني از . كار دقت كرد
ري اسالمي داده يك طرف در برابر جمهو
استقالل، آزادي، "مي شود، يعني، شعار 

استقالل، " ل در مقاب"جمهوري ايراني
 بيان مي شود و "آزادي، جمهوري اسالمي

در عمل در برابر وجه اسالمي بودن آن 
موضع مي گيرد، به اين معني است كه 
مردم از حكومت ديني به تنگ آمده اند و 

اين . خواهان جدايي دين از دولت هستند
بسيار خوب است و همه آناني كه حتا از دور 
دستي بر آتش دارند بر اين موضوع واقف 

اما از طرف . هستند و آنرا تاييد مي كنند
 موضوعي "جمهوري ايراني"ديگر 

. ناشناخته، بيان نشده و ترمي مبهم است
اگر ساليان قبل خميني در مورد جمهوري 

م اسالمي و درك خود از آن به فريب مرد
پرداخت و بعدها آنچه خود مي خواست را 
به همگان تحميل كرد، دليل اش اين بود 

جمهوري "كه هيچكس نمي دانست 
.  چيست و چگونه سيستمي است"اسالمي

 مي تواند "جمهوري ايراني"امروز نيز شعار 
يك ترم مبهم و ناشناخته را بر جنبش 
تحميل كند و در آينده آن كساني كه 

هر وسيله اي خود را به توانسته اند به 
باالترين رده هاي آن برسانند، تعاريف و 
مقاصد خود را تحت يك شعار نا مفهوم به 
ديگران تحميل كنند و تعريف خود را از 
چيزي كه هيچكس درك درستي از آن 

پس اگر وجه . ندارد، به كرسي بنشانند
 مي تواند در "جمهوري ايراني"سلبي شعار 

 اسالمي موضع مقابل اسالميت جمهوري
بگيرد و حكومت ديني را نفي كند، از جانب 
ديگر اين خطر را افزايش مي دهد تا با يك 
ترم نا شناخته و موضوعي مبهم، بر تارك 
جنبش بدرخشد و بر آن مسلط شود كه در 

به همين دليل بايد . آينده خسارت بار باشد
  شعارها با دقت بيشتري انتخاب شده و در 
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  آبان11... فراسوي خبر

  يك معني

   مستند از شعار

  "مرگ بر ديكتاتور" 
  ليال جديدي 
اگر بخواهيم يك تعريف ساده و صريح از 

 كه ورد زبان "مرگ بر ديكتاتور"شعار 
مردم به پاخواسته ميهن است كرده 
باشيم، مي توانيم از واكنشهاي گوناگوني 

محمود وحيدنيا خطاب به كه سخنان 
  .  برانگيخته، مدد بگيريمخامنه اي

محمود وحيدنيا، دانشجوي دانشگاه 
صنعتي شريف كه داراي رتبه نخست 
المپياد كشوري رياضي است در سخنانش 
خطاب به خامنه اي به سه مورد اشاره 

سانسور رسانه اي، فرمان : كرده است
اعمال خشونت و سركوب از جانب وي، 

ننده نبود آزادي و حق بيان و انتقاد از گردا
  . اصلي حكومت

اين سه مورد كه همه ريشه در استبداد و 
عدم آزادي بيان دارد از پايه اي ترين 
حقوق شهروندي است كه در بسياري از 
كشورهاي جهان نقض حتي بخش 
كوچكي از آن از جانب هر شخص و 

تحت . مقامي جرم به حساب مي آيد
حاكميت ولي فقيه اما، انتقاد به عدم 

  .م شمرده مي شودرعايت آنها جر
پس از دست زدنهاي مشوقانه دانشجويان 
و ناله هاي عاجزانه بسيجيها، ديكتاتور 
شرمسارانه و خشمگين به پشت پرده مي 
خزد و نمازي كه قرار بوده دستجمعي 

دانشجويان . خوانده شود، ملغي مي شود
دانشگاه ها به حمايت از وحيدي نيا بر 

 را "ورمرگ بر ديكتات"مي خيزند و شعار 
مردم در . باز هم تكرار مي كنند

مراوادتشان با يكديگر، اين دانشجو را مي 
  .ستايند

رييس دانشگاه شريف در هراس از طنين 
 "مرگ بر ديكتاتور"فريادهاي 

دانشجويان، دست به ماست مالي كردن 
چارچوب "مي زند و انتقادها را در 

 جا داده، اعتراض رودر رو به "قانوني
 توصيف كرده و "سازنده " خامنه اي را

ولوله به پا شده را به رسانه هاي 
  .  نسبت مي دهد"بيگانه"

سر آخر احمدي نژاد، دست نشانده خامنه 
 تعريف "نخبگي"اي مي خواهد از 

هر ": ديگري بشود و منفعالنه مي گويد
   ".كسي كه باهوش بود لزوما نخبه نيست

تبديل اين رويداد به معضلي تازه براي 
مرگ "ع حاكم نشان مي دهد كه ارتجا

 را مردم به اين دليل مي "بر ديكتاتور
نويسند و فرياد مي زنند كه ديكتاتوري با 
حساسيت كينه توزانه اش نسبت به 
آزادي و اراده آزاد شهروندان، متعلق به 
عهد بربريت است و آنها تمدن و زيستن 

  .در عصر نو را مي طلبند

  
  آبان25... فراسوي خبر

  

كُميته "مشتركي كه نقش 

پليس " و "پيگيري

   بازي مي ُكنند"امنيت
  منصور امان

نزديك به پنج ماه پس از تشكيل بي نتيجه 
 اي از سوي مجلس مالها براي "كُميته"

بررسي تبهكاريهاي صورت گرفته در 
بازداشتگاه كهريزك، آقاي الريجاني رل 
مدعي العموم در يك جنايت تكان دهنده 

  .يز به خود اعطا كرده استديگر را ن
وي كه اينبار به اتفاق برادرش، رييس قوه 
قضاييه روي صحنه پديدار شُده است، آزار 
جنسي يك خاُنم از سوي دو ماموران انتظامي 
و كسان ديگري كه رسانه هاي رسمي از آنها 

 ياد مي كُنند را "چهار جوان"به عنوان 
رييس . دستمايه اين نقش قرار داده است

جلس مالها با توجه به قوز زمختي كه م
 بر "كميته پيگيري وضعيت بازداشت شُدگان"

پشت اين نهاد رويانده، اكنون به درآوردن يك 
  .  از آستين اكتفا كرده است"طرح"

رووساي قوه هاي مقننه و قضاييه با تاكيد پر 
، بخش "اوباش و اشرار"حرارت بر مجازات 

 ادا "رسيدگي"هه مربوط به خود را در ُفكا
كرده اند و سپس نوبت به اجرا كُننده ي قانون 
و گيرنده هشدارها مي رسد كه از سوي ديگر 

  . صحنه وارد شود
برخالف برادران الريجاني، نقش پاسدار 

رييس پليس امنيت . عليرضا عليپور كوتاه است
تهران مي گويد از تبهكاري مورد بحث 

 است كه اين همان پاسخي! اطالعي ندارد
 مامور مجلس در مورد نزديك به "كُميته"

همه ي اتهامها يا اطالعات پيرامون تبهكاري 
اوباش آقاي خامنه اي در كهريزك و 
بازداشتگاه هاي رسمي و مخفي ديگر ارايه 

  . كرده است
با اين وجود، همان داليلي كه موجب گرديده 

 تا "كُميته پيگيري وضعيت بازداشت شُدگان"
كتبي كردن انكار، تكذيب و ماله كُنون از 

كشي شفاهي اعضايش در قالب يك گُزارش 
طفره برود، آقاي الريجاني را نيز وا مي دارد 
كه به انتظار بيهوده ي اُفتادن آب از آسياب 
اين تدبير نماند و به طور عاجل بساط تازه اي 

  . را پهن كُند
قب جامعه اي رژيم واليت فقيه زير نگاه مرا

قرار گرفته است كه برداشتها و ارزيابيهاي 
خود از رفتار آن را به گونه بي واسطه و با 

تحت اين شرايط، اقدام . جسارت ابراز مي دارد
، بدون به "پايين"حكومت عليه و به زيان 

جان خريدن هزينه و اجبار در پرداخت آن 
  . تصور پذير نيست

تي دريافته اند كه پايوران رژيم مالها به درس
مردم معترض بين جنايت قيامدشت و 
تبهكاري كهريزك كُدام خُطوط موازي را 

صحنه گردانيهاي يكسان . ترسيم مي كُنند
حكومت در هر دو مورد، فقط مي تواند 

  . برداشت جامعه را تقويت كُند

   

  
شكاف عميق بين 
رژيم و مردم و 

  خال يك
   جبهه وسيع
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ميداني كه هر روز مي رود تا با 
رژيمي سركوبگر و ضد مردمي 
تعيين تكليف كند، آن چيزي 
بيان شود كه در تجارب سالهاي 
هماوردي با آن بيان شده، به 
اندازه كافي درباره آن بحث 
انجام گرفته و همچنين همگان 
مي دانند كه برداشت كلي از آن 
همان چيزي است كه اكثريت بر 

  . دارندسر آن توافق
در همين حال اگر چه با 
موضعگيري اي كه رژيم انجام 
داده و شكاف بين خود و مردم 
را به حدي رسانده كه غير قابل 
ترميم است اما باز بعضي از 
كساني كه خود را در گروه 
رهبران جنبش به حساب مي 
آورند، بر قانون اساسي رژيم 
تاكيد دارند و ادعاي مي كنند 

فصول معطل كه با عملكرد به 
مانده و يا فراموش شده آن مي 
. توان به حداقل خواسته ها رسيد

اين ادعا امروز ديگر از هر حرف 
بي موردي مضحك تر به نظر 

زيرا نه مردم حاضر به . مي رسد
پذيرش آن چيزي هستند كه در 
اين سي سال با توسل به آن 
تسمه از گرده شان كشيده اند و 
نه حاكميت حاضر است تا 

 را مف بين خود و مردشكا
ترميم كند و به خواسته هاي بر 

اگر در . حق آنان گردن بگذارد
روزهاي آغازين به ميدان آمدن 
مردم امكان چنين امري هرچند 

اندك وجود داشت، اكنون به طور 
كامل مي توان ادعاي كرد كه چنين 
امكاني موجود نيست و هيچكدام از 
دو طرف اين معادله حاضر به پذيرش 

با اين حساب آناني كه بر . ن نيستندآ
اريكه قدرت تكيه زده اند، با به كار 
گرفتن نيروهاي سركوبگر خود 
همچون سپاه، نيروهاي متعدد 
تشكلهاي اطالعاتي، بسيجيهايي كه 
دست به تجديد سازمان و آرايش 
آنان زده اند، نيروي انتظامي و 
نيروهاي تخصصي براي سركوبي 

 و "نوپو"ون مردم در خيابانها همچ
همه تالش خود را به كار انداخته ... 

اند تا به هر وسيله ممكن وضعيت را 
اما در سوي . به نفع خود تثبيت كنند

ديگر مردم با به خيابان آمدن حاضر 
نيستند اين فرصت را به حاكميت 
بدهند تا خود را جمع جور كند و 

تالش . وضعيت را تثبيت شده بداند
كساني كه در خستگي ناپذير يكايك 

خيابانها حضور دارند با وجود همه 
رنجهايي كه متقبل مي شوند، قابل 

اگر . ستايش است اما كافي نيست
اين جنبش نتواند سازمان مشخص 
خود را بسازد و نيروهاي خود را 
سازمان داده در مقابل حريف آرايش 
يافته جبهه ببندد، پر واضح است 

آنچه امروز بيش از . چيزي كم دارد
هميشه چشمگير است و خال آن 
احساس مي شود، يك جبهه وسيع از 
همه نيروهايي است كه در جبهه 

امروز آن روزي است . مردم قرار دارند
كه نياز ميداني هرچه بيشتر اين خال 

بدون حضور . را نمايان مي كند
نيروهايي كه سالهاي متمادي سابقه 
مبارزه ممتد با رژيم را در شناسنامه 

د، بدون به كارگيري تجربه خود دارن
اين سالها و كمكهاي تيوريك و 
سازماندهي، قدرت تشكيالتي و 

بعيد به ... تماس با عناصر متفاوت و 
نظر مي رسد كه موفقيتي چشمگير 

اين موضوعي است كه . به دست آيد
نياز به بحث و بررسي بيشتر و اظهار 
نظر تخصصي تر دارد كه توقع مي 

درباره آن گفتگو رود در آينده بيشتر 
  .و نوشته شود

  
  



  13 صفحه                  1388  آذراول  – 293نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يسيماه آبان با سفر الريجاني، ر
 شوراي اسالمي واليت فقيه مجلس

. مصادف بود به پايتخت كشور عراق
 پس از به ويژهرژيم واليت فقيه كه 

نمايش انتخاباتي دهمين دوره رياست 
جمهوري با تعميق تضاد در باال، 

 ادامه همه،ريزش نيرو و مهمتر از 
قيام و بحران انقالبي روبرو است، نه 

قادر نبوده با استفاده از  ها تا كنونتن
 جنبش انبوه زنان،  گذشتهابزارهاي

جوانان و ديگر اقشار جامعه را 
 نشان مي شواهد ،سركوب كند بلكه

ديكاليسم اين جنبش هر ادهد كه ر
. تر مي شود روز بيشتر از پيش پررنگ

سردمداران رژيم واليت فقيه كه 
اكنون بيش از هر زمان ديگري منافع 

 جهت صدور ، را در خطر مي بينندخود
بحران و نجات از باتالقي كه آنان را 
بيش از پيش فرو مي كشد، بر طبل 

عنوان ه ي بيصدور تروريسم و بنيادگرا
مي  ابزارهاي تخفيف بحران يكي از

سفر الريجاني به عراق در . كوبند
شرايطي كه مردم ميهن ما عزم خود 
را جزم كرده اند تا بساط ننگين 

مغان آوران تباهي را از تاريخ ار
 از يكسو و نزديك شدن برچينند

تالفها و ئانتخابات عراق با اعالم ا
جبهه گيريهاي جديد عليه طايفه گري 

ي كه با ياز سوي شخصيتها
سياستهاي رژيم مخالفند از سوي 

 گواهي مي دهد كه رژيم ،ديگر
واليت فقيه در مسيري نزولي در 

اد خاورميانه رابطه با انديشه سياه ايج
 رو از اين. اسالمي قرار گرفته است

 پرستي با فرستادن هياتي به سررژيم
الريجاني قصد داشت تا سياست 
دخالتگري، باج دهي در انتخابات 
عراق به شكل سابق و در انتها 
سركوب و صدور تروريسم را در كشور 

با اينكه رسانه هاي . عراق تشديد كند
ند بر وابسته به استبداد سعي كرد

 سفر الريجاني به هاساس عادت ديرين
عراق و گفتگو با نمايندگان دولت اين 
كشور را موفقيت آميز اعالم كنند اما 
اعتراض برخي از نمايندگان پارلمان 
عراق، شخصيتها و حقوق دانان و 

 الريجاني را دست از پا درازتر ،مردم
شوراي اسالمي اش مجلس به 

  . برگرداند
 ،سانه هاي عراقيبر اساس گزارش ر

ديدار دكتر طارق الهاشمي، نايب 
در يس جمهور عراق با الريجاني ير

 اختالف نظرهاي زياد از برگيرنده
لي مانند عفو برخي يجمله بر روي مسا

دليل حضور ه از نيروهاي رژيم كه ب
غيرقانوني در زندانهاي عراق به سر 

به گزارش روزنامه . مي برند، بود
علي "بان ماه،  چهارده آ،"المشرق"

، يكي از نمايندگان پارلمان "الصجري
 اعالم "جريان مردم"عراق و دبير 

كرد كه بيست و پنج نفر از نمايندگان 
پارلمان سندي امضا كردند كه بر 

ل ياساس آن با دخالتهاي رژيم در مسا
عراق مخالف كرده و حضور الريجاني 

قبول اعالم كرده قابل در بغداد را غير 
 كه هدف كرده استضافه وي ا. اند

ديدار الريجاني از عراق، اخراج 
اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران 

 "دولت قانون"و نزديك كردن ليست 
به رهبري نوري مالكي و ليست 

، متشكل "عراقملي "  شيعيائتالف
از مجلس اعالي اسالمي و جريان 

 كه رژيم دادوي ادامه . مي باشدصدر 
براي مقابله ايران مي خواهد آنها را 

با نيروهاي ملي و ليبرال و تضمين 
پيروزي در انتخابات آينده به وحدت 

  .برساند
 سيزده آبان ماه ،خبرگزاري آكي ايتاليا

نوشت كه نمايندگان پارلمان عراق 
 به "عراقيون" شكلوابسته به ت

 و فراكسيون "اسامه النجيفي"رهبري 
صالح " به رهبري "گفتگوي ملي"

تي خود را از سفر ، نارضاي"مطلك
يس مجلس واليت فقيه ي ر،الريجاني

به بغداد ابراز داشتند، چرا كه به گفته 
 جمهوري اسالمي هايآنها مقام

ول حمالت تجاوزكارانه به ومس"
  گزارشبر اساس.  هستند"عراق

 از "محمد تميم"همين خبرگزاري، 
استمرار دخالتهاي منفي رژيم در امور 

و ادامه داخلي عراق صحبت مي كند 
مي دهد كه رژيم اقدام به بستن 
رودخانه هايي كه به اروند رود مي 

  . ريزد، كرده است
 درباره سفر الريجاني به "العواني"

عراق به تلويزيون بغداد گفت كه 
الريجاني به عراق آمده تا فضا را بين 

ائتالف ملي " و "دولت قانون"ائتالف 
 بهبود بخشد تا يك فراكسيون "عراق

تشكيل بدهند و عراق را به بزرگ 
 ستمگري فرقه ،نقطه اول خود يعني

د و كشور را به ميداني ناي برگردان
براي درگيريهاي سياسي و فرقه اي 

  .دنتبديل ساز
 از چهارده آبان ،خبرگزاري مردمك

قول خبرگزاريهاي عراقي نوشت كه 
، نماينده سني "اسامه النجفي"

ايران سالح به ": پارلمان عراق گفت
راق ارسال كرده و جريان آب به ع

   ".جنوب عراق را قطع كرده است
النجفي با اشاره به وجود احزاب شيعه 

از ": در پارلمان كشورش تاكيد كرد
شود زيرا  سفر الريجاني استقبال نمي

هدف از اين سفر حمايت از نامزدهاي 
شيعه براي ورود به مجلس عراق 

  ".است
وسط افتضاح ورود الريجاني به عراق ت

 خبرگزاري مهر در تاريخ سيزده نوامبر
تر مي شود كه مي   روشنوقتي

ه نويسد، هيات رژيم بعد از اينكه ب
 قرار  بدنيطور دقيق مورد بازرسي

 توسط سگهاي  نيز آنانوسايلگرفت، 
.  قرار گرفتوارسيبمب ياب مورد 

 در تاريخ "الملف"مركز اطالع رساني 
دي هفده آبان ماه اعالم كرد كه تعدا

: از كارمندان پارلمان شعار مي دادند
الريجاني بيرون، بيرون، بغداد آزاد "

  ."بماند

 بر اين، شوراهاي عشايري افزوده
شوراي عشاير ملي "عراق شامل 

شوراي ملي "، "عراق در استان ديالي
تجمع عشاير "  و"عشاير عراق

 طي بيانيه ها و "دمكراتيك و مستقل
ه نامه هايي سفر مداخله جويان

 محكوم به شدتالريجاني به عراق را 
  .كردند

 چهارده آبان در "الشرقيه"تلويزيون 
ماه اعالم كرد كه مردم بغداد با ديدار 
الريجاني از كشور به دليل دخالت 
رژيم در امور عراق و ارسال سالح و 
اعزام نيروهاي شبه نظامي از ايران به 
عراق براي كشتن مردم به شدت 

شهروند عراقي يك . مخالفت كردند
تمام مردم عراق قاطعانه " :مي گويد

اين ديدار را رد مي كنند چرا كه ما در 
اساس عراقي هستيم و نمي خواهيم 

 اين ،كسي در امورمان دخالت كند
سفانه همينها امت. غيرممكن است

لي از يهستند كه به فرقه گرايي و مسا
اين قبيل كه در حال حاضر در كشور 

كسي به . مي زنندمي گذرد، دامن 
ديدن ما به اينجا مي آيد و در امور 
داخلي و غير داخلي ما دخالت مي 

ما نمي خواهيم كسي بيايد و به . كند
ما نمي خواهيم كسي . ما دستور بدهد

ه به ديدن ما به اينجا بيايد و پرچمي ب
  ".جاي پرچم ما بلند كند

يك شهروند ديگر بغدادي درباره سفر 
 : داشتاق ابراز به عرهيات رژيم

شما كه اين انفجار . دنبهتر است نياي"
وزارت را ديديد، كسي كه بدنبال آن 

كند؟ آيا  مي آيد آيا مساله اي حل مي
كند؟ از اين چند  دردي را چاره مي

خيابان تميز هم كه مانده است مي 
همه خيابانهاي بغداد ويران . ترسيم

شده اند، برق نيست، آب نيست، اين 
 اين . وضعيت استانها استصرفنظر از

  "؟كه مي آيد چه كار مي خواهد بكند
يك زن ساكن بغداد ضمن محكوم 
: كردن سفر الريجاني به عراق گفت

 االن ،قبال آدمها را تكي مي كشتند"
 كسي كه از خانه .جمعي مي كشند

را تواند جانش   نمي،بيرون مي آيد
 مردم مي ترسند . كندنتضمي

رژيم . ان بفرستنددخترانشان را به خياب
رژيم ايران . ايران بغداد را گرفته است

نسبت به ما كينه دارد، چه كسي غير 
. كند از رژيم ايران بر ما حكومت مي

همه چيز ما در اختيار رژيم ايران 
  ".است

اين ": شهروند عراقي ديگري گفت
 همه ،همه رنج برديم و تالش كرديم

هر كسي كه براي ديدار . از بين رفت
ولي را ومس هر.  ايراني است، آيدمي

مي بينيد، از رژيم ايران است، از 
. يس تا هر وزيري را كه مي بينيير

من به آنها مي گويم ما از شما 
كنيم چه مردم و چه  استقبال نمي

 به آنها .شخصيتهاي سياسي ما
ميگويم كسي از شما استقبال نمي 

 دخالتهاي شما به ستوه آمده از ،كند

اي آنها براي مردم عراق شناخته  دخالته.ايم
 ".شده است

رژيم ايران ما را ": يك عراقي ديگر گفت
عراق را فروخت ، اراضي . اذيت كرده است

عراق را از بين برد، عراق را ويران كرد 
 هر اتفاقي .انفجارها كار رژيم ايران است

  ".كه مي افتد، مسبب آن رژيم ايران است
عنوان  هرژيم مبتني بر واليت فقيه ب

ساختاري استبدادي در راستاي سياستهاي 
 ، كه در منطقه دنبال مي كندباريفاجعه 

خواستار اجراي انتخاباتي دموكراتيك در 
از به شدت عراق نيست و به همين دليل 

سهميه بندي در انتخابات بر اساس فرقه، 
استبداد . قوم و طايفه طرفداري مي كند

 دادن و حاكم بر تهران سعي مي كند با باج
 "خودي"استفاده از نيروهاي مرتجع و 

 كه "مجلس اعالي انقالب اسالمي"مانند 
 ابراز "ائتالف ملي عراق"دوباره تحت نام 

وجود كرده است، از انتخابات آينده عراق 
همانند انتخابات پيشين در راستاي پيشبرد 

مساله .  خود در منطقه استفاده كنداهداف
دخالت در امور  طي سالها  كهمهم اينجاست

، حمايت بمب گذاريداخلي كشور عراق، 
هاي مرتجع و  اقتصادي و سياسي از گروه

چهره كريه نظام ... ي شكنجه گاه ويبرپا
واليت فقيه در مقابل ديدگان نيروهاي 
مترقي و سكوالر، شخصيتهاي طرفدار 
منافع ملي عراق و همچنين بخش وسيعي 

 هرديد آشكار گاين كشوراز مردم محروم 
 اين بار استبداد حاكم با ،از ديگر سو. است

ي با نيروهاي ويائتالف بزرگي براي رويار
ارتجاعي روبرو است كه با سهميه بندي 
مذهبي، قومي و فرقه اي در انتخابات 
مخالفت مي كند و خواستار اجراي انتخاباتي 
دموكراتيك بر اساس منافع ملي مردم عراق 

يس ي، معاون ر"طارق الهاشمي". است
جمهور عراق چندي پيش تصميم خود مبني 
بر پيوستن به ائتالف با اياد عالوي و طالح 

پيش از اين رسانه . المطلك را اعالم كرد
جنبش ملي "هاي عربي از تشكيل رسمي 

 به "جنبش وفاق ملي" متشكل از "عراق
  جبهه گفتگوي"رهبري دكتر اياد عالوي و 

  به رهبري دكتر طالح مطلك،"ملي عراق
به مثابه يك تحول مهم در روند مبارزات 

تلويزيون . انتخابات پارلماني عراق خبر دادند
هدف از تشكيل اين اتحاد جديد را الجزيره 

ايجاد شرايط سياسى ملى براى تالش "
جهت پايان دادن به گرايشات طايفه اي در 

  .  توصيف كرد"عراق
 ژانويه 21انتخابات عراق قرار است در روز 

با توجه به . دي آينده برگزار گرددسال ميال
جبهه گيريها و ائتالفهاي اخير نيروهاي 

ي المالكي در برقراري صلح نايتوا ناعراقي و
به فرمانهاي سپردن وي و آرامش و گوش 

ي نيروهاي ي صحنه رويارو،واليت فقيه
تر و  شركت كننده در انتخابات حساس

انتخابات آينده عراق .  استشدهمشخص تر 
 به ضرر نيروهاي  رااند وزنه تعادلمي تو

ارتجاعي وابسته به رژيم واليت فقيه تغيير 
دهد و در انتها پروژه صدور تروريسم و 

ي واليت فقيه در عراق را با يبنيادگرا
  . شكست روبرو سازد

   

  ي واليت فقيه در عراق با شكست روبروستايپروژه صدور تروريسم و بنيادگر
  

 نآناهيتا اردوا
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 آذر امسال بـدون شـك در        16مراسم  
پنجاه و پنج سـال گذشـته بـي نظيـر           

تا كنون چگونگي برگزاري    . خواهد بود 
روز دانــشجو در هــر ســال نمــادي از 
ــشجويي در آن   ــبش دان ــعيت جن وض

امسال نيـز   . موقعيت زماني بوده است   
از . از اين قاعده مـستثني نمـي باشـد        

آنجا كه حركـت اعتراضـي تـوده هـا          
ابل و تنگـاتنگي بـا جنـبش        رابطه متق 

دانـــشجويي دارد ؛ ســـطح عمـــومي 
اعتراضات اجتماعي تاثير بـي چـون و        
چرايــي بــر نحــوه برگــزاري و ســطح 
شــعارهاي مطــرح شــده از ســوي    

  .دانشجويان داشته است
در سي سال گذشته اين جنبش فراز و        
فرودهاي بسياري را پشت سر گذاشته      

پس از ماجراي انقالب فرهنگي     . است
ه گسترده دانشجويان انقالبـي     و تسوي 

تشكلهاي . دوراني از فترت آغاز گرديد    
ــايگزين   ــه حاكميـــت جـ وابـــسته بـ
تشكلهاي مستقل و واقعي دانشجويي      
ــدايت    ــرل و ه ــه كنت ــدند و وظيف ش
جريانات به سـود حاكميـت را بعهـده         

اما با ضعيف شدن نقش ايـن       . گرفتند
تشكلها در مجموعه حاكميت به مرور      

و آگاه توانستند به    دانشجويان مستقل   
انواع و اقسام اشكال به ابراز وجـود در        
دانـــشگاهها بپردازنـــد و تـــشكلهاي 
مستقلي حتي به صورت نيمه مخفي و       

تا امروز كـه    . نيمه علني شكل گرفتند   
ــامال    ــشجويان ك ــستيم دان ــاهد ه ش
مستقل از هـر جريـان حكـومتي و در          
راس حركتهاي اعتراضي توده ها گـام   

تقل خود را شكل   به گام حركتهاي مس   
  .  داده و ارتقا مي بخشند

ــوع   22 ــاري و مجم ــال ج ــرداد س  خ
اتفاقـــاتي كـــه پـــس از آن صـــحنه 
اجتمــاعي و سياســي كــشور را تحــت 
ــبش   ــرار داده ؛ جنـ ــود قـ ــاثير خـ تـ
دانــشجويي را در مــوقعيتي قــرار داده 

 تيـر   18است كه حتي پـس از وقـايع         
 و مراسم روز دانـشجو در       78ماه سال   

  . قايسه نمي باشدآن سال قابل م
جنبش دانـشجويي در وقـايع پـس از         
انتخابات جعلي برگزار شـده از سـوي        
ــالمي در    ــوري اسـ ــان جمهـ حاكمـ
موقعيتي قرار گرفته است كه بـيش از        
هر زمان ديگري چشمهاي فعـاالن و       
تحليل گران سياسي در داخل و خارج       
كشور را به سـوي خـود جلـب نمـوده      

 در قبال وظيفه خطيـري كـه در    . است
مقابل جنبش دانشجويي قـرار گرفتـه       
ــه   ــد در س ــشجويان موظفن ــت دان اس
ــسترش    ــا و گ ــق ؛ ارتق ــه تعمي عرص
جنبش به راه حلهاي كليدي و اصولي       

ــام   ــا گ ــسير آنه ــه و در م دســت يافت
  .بردارند

جنبش مردم ايران بر بـستر بحـران       « 
كه طي چند مـاه     ) غير قانوني (انقالبي

نه گذشته در تار و پود جامعه ايران رخ       
كرده و سياست به معني دقيـق آن را          
در كانون عمل خود قرار داده، جنبشي       
رنگين كمان و آزاديخواهانه است كـه       
روز به روز بر ابعاد آن از نظـر كمـي و    

در پـنج مـاه     .  »كيفي افزوده مي شود   
گذشــته جنــبش اعتراضــي تــوده هــا 
روزهاي بزرگي را پشت سـر گذاشـته        

 «آبان  13است و در آخرين آنها يعني   
 كه روانشناسي تغيير در بـين  دادنشان  

. توده هاي مردم شـكل گرفتـه اسـت        
شكل گيري و تكامل روانشناسي تغيير 
در مردم ايـران محـصول شكـستن و         

  .»فروپاشي اقتدار ولي فقيه است
 در شرايط كنوني جنـبش دانـشجويي       
موظف است در جهت تعميق خواسـته       
ها چه در عرصه دانشگاهها و در ميان        

ــل  د ــاتيد بلكــه در ك ــشجويان و اس ان
جامعه به گونه اي حركت نمايد كه به        
بهترين شيوه اي به اين خواسته جامه       

  .عمل پوشانده شود
در مقابــل قــدرت حــاكم دو صــف  « 

بندي در كلي ترين حالت شكل گرفته      
» صـف رفـرم و صـف انقـالب        . است

حاميان رفرم و معتقدين به حركـت در   
ود موكـدا   چارچوبه قانون اساسي موجـ    

اظهار ميكنند كه هرگونه خواسـته اي       
ــي   ــانون اساس ــاي ق ــر از ظرفيته فرات
موجود باعـث ريـزش نيروهـا از يـك          
طرف شـده و از سـوي ديگـر دسـت           
حاكميـت را بــراي گــسترش هرگونــه  

آنها به اين نكته    . سركوبي باز ميگذارد  
خيزشـها و   « اساسي توجه ندارند كـه      

 قيامهاي اخير، جنبشي ضد ديكتاتوري    
و ضد حكومت دينـي و بـراي تحقـق          

  .»آزادي و عدالت است
 آنچه كه به عنوان ريزش نيروهاي در 
صحنه چه از سوي اصـالح طلبـان و         
چه از سوي بخشهاي مختلف هيئـت        
حاكمه مطرح مي شود در واقع سكوت 
و تامل بخشهاي بزرگـي از جامعـه در     
اين انديشه است كـه صـرف خواسـته      

 رهبـران   ابطال انتخابات و سـردرگمي    
ــان راه    ــاب مي ــبز در انتخ ــبش س جن
حلهاي قانوني و يا غير قـانوني ديگـر         
ــذاري خــود را از دســت داده   ــاثير گ ت

اين عـده و بيـشماران ديگـري        . است
منتظر آن هستند كـه در يـك مقطـع          
كليدي و در يك نقطه عطف مناسـب        
صــندلي كــه بايــستي بــر روي آن    

اين صندلي را   . بنشينند انتخاب نمايند  
دانشجويي مي توانـددر مقابـل      جنبش  

عبــور از "صــندلي . آنهــا قراردهــد 

وضعيت كنوني و خواست تغيير قـانون      
  "اساسي موجود

ارتقا جنبش بـه عنـوان يـك وظيفـه          
كليدي ديگر در مقابل فعاالن جنـبش       

آنچه كـه   . دانشجويي قرار گرفته است   
تا كنون به وضوح مشخص شده ايـن        

جرياني كه به دنبال تقويت     «است كه   
در ساختار نظـام    » جمهوريت«عناصر  

واليت فقيه است، همواره با سد سـتبر    
واليت مطلقه فقيه كه سـتون فقـرات        
قــدرت سياســي و قــانون اساســي    
جمهوري اسالمي را تشكيل مي دهـد     

ــي   ــود و ط ــي ش ــه م ــال 30مواج  س
گذشــته هرگــز نتوانــسته كــوچكترين 
ــت    ــدار در جه ــدي و پاي ــتĤورد ج دس

اما از سـوي  . »اهداف خود داشته باشد   
ديگـر شـاهد يـك مشخـصه كليـدي      
ديگر نيز در سطح جنبش هستيم و آن  

 انباشـت تـضادها و      «اين كه كماكان    
شدت و حدت آن و نيز شـيوه اعمـال          
ــسلط     ــدرت م ــب ق ــت از جان حاكمي

تي به وجود آورده كه جبهه رفرم    يوضع
و جبهه انقالب در همسوييهايي با هم       

جنبش دانشجويي با   . »به سر مي برند   
درك اين موقعيت ويژه بايد بـه گونـه         
اي شــعارها و نحــوه حركــت خــود را 
انتخاب نمايد كه بيشترين همراهـي و       
همگــامي ســـاير اقــشار و طبقـــات   
اجتماعي را با خود همراه نمـوده و در         
عين حال خواسته هاي آنان را گام به        

  .گام ارتقا بخشد
اين گسترش اجتماعي جنبش در عين      
حال بـا نـوع سـازماندهي حركتهـاي         
اعتراضي و چگونگي رهبري آنها گـره      

در واقع يكي از مهمترين     . خورده است 
دستاوردهاي جنبش كنـوني آن بـوده       

جنبــشها، خيزشــها و  « اســت كــه  
قيامهاي كنوني، در پروسه رشـد خـود       
از ســازماندهي ويــژه و شــعور جمعــي 

ــد  ــوردار ش ــال  » برخ ــين ح  «و در ع
بارزه طي دهه هاي    تمامي تجربيات م  

گذشته در اين جنبش به شكل مثبـت        
  .»لحاظ شده است

اين جنبش به خوبي توانست از سطوح    
ــاطي در    ــاي ارتب ــف تكنولوژيه مختل
دسترس چه در داخل و چـه در خـارج     

گونه اي جديد از ارتبـاط      . استفاده كند 
و همــاهنگي در ميــان افــراد و اقــشار 
مختلف حاضر در حركتهاي اعتراضـي      

تـشكيل شـبكه   . متولد شده است  اخير  
هاي اجتماعي و نوع ارتباط خاص آنها    
نشان از نـوع جديـد و متحـول شـده           
سازماندهي در برابر سركوب و اختناق      

شـيوه اي كـه رژيـم تـا         . حاكم اسـت  
كنون از مقابلـه جـدي و مـوثر بـا آن            
ناكام بوده است و اينگونه سازماندهي       
اگر به همين شكل گسترش پيدا كنـد        

رژيم را در مقابله با خود كـامال       مسلما  
  . به شكست خواهد كشاند

ســازماندهي شــبكه هــا يــا جنــبش «
ــاي   ــبكه ه ــي از ش ــشماران، تركيب بي
سياسي، اجتماعي، صـنفي، فرهنگـي،      
ــي، خــانوادگي   ــي، محفل ــري، محل هن

جنــبش بيــشماران گرچــه . اســت......و

داراي شعور جمعي است، امـا از يـك سـتاد      
د جمعـي و نـا      خـر . واحد رهبري نمي شـود    

نوشـــته گروههـــاي گونـــاگون سياســـي، 
ــسييتي،    ــري، جن ــي، هن ــاعي، فرهنگ اجتم
ــومي،    ــي، ق ــسي، مل ــذهبي، جن ــنفي، م ص

ــه اي و  ــانوادگي، محل ــي، خ ــعور ....محفل ش
  .»جمعي اين جنبش را شكل داده است

جنبش دانـشجويي بخـشي از ايـن جنـبش          
 آذر با انتخاب    16بيشماران است كه در روز      

 مناسب و مهمتـر از آن       حركتهاي اعتراضي 
انتخاب شعارهاي صحيح و منطبق بر سطح       
ــد   ــال حاضــر خواه ــبش در ح ــومي جن عم
توانست به وظيفه خطيري كه در اين مقطع        

  ُ.با آن روبروست پاسخگو باشد
 آذر امسال دانشجويان مي بايستي به       16در  

  :چند نكته كليدي توجه خاصي داشته باشند
ــم   ــستردگي و حجـ ــسئله گـ نخـــستين مـ

. كتهاي اعتراضي در ايـن روز مـي باشـد    حر
ــه در روز   ــه ك ــت همانگون ــان 13حاكمي  آب

نشان داد منتهاي تالش خود را خواهد كرد        
تا حتي االمكان از آغاز هر حركت اعتراضي        
جلوگيري نمايد و در صورتيكه موفـق نبـود         
ــري و   ــده نمــوده و از شــكل گي ــرا پراكن آن
گسترش آن به گونـه اي كـه حجـم قابـل            

از . ا نشان دهد ممانعت بعمـل آورد توجهي ر 
اين رو الزم است اين حركت در تـك تـك          
دانشگاههاي كشور به صـورت هماهنـگ و        
گــسترده و بــا شــعارهاي مــشابه و اشــكال 

  .اعتراضي همگون سازماندهي شود
استفاده از وسائل و شبكه هاي ارتباطي كـه    
در پنج ماهه گذشته كـارايي خـود را نـشان          

بطه نقش موثري ميتواننـد   داده اند در اين را    
داشته باشند و حداكثر استفاده از آنها بايد در 
دستور كار جريانات مختلف براي هماهنگي      

  .با يكديگر قرار گيرد
ــعارهاي   ــم انتخــاب ش ــسئله مه ــين م دوم
مناسب با سطح عمومي جنـبش و در عـين          
حال ارتقا آنها به سطحي مطلـوب تـر مـي           

  .باشد
پالتفـرم آن در    كه  » راه سبز اميد  «جريان  «

 مير حسين موسوي اعـالم      11بيانيه شماره   
شده است، نه كل جنـبش را تـشكيل مـي           
دهــد و نــه حتــي شــامل تمــامي نيروهــاي 

خــود موســوي و . جنــبش ســبز مــي شــود
ــد، و در  نزديكتــرين مــشاوران وي گفتــه ان
عمل نيز نشان داده شد كه تا آن جايي كـه           
به جريان ميرحسين موسوي و نيروهـاي در        

تالف با او بر مي گردد، آنها در پشت مردم    ائ
 30حركت كرده اند و در موارد بـسيار مثـل      

 تير هيچ نقشي در شكل گيـري    18خرداد و   
  .»آن نداشته اند

ــه در   ــه ك ــته  16همانگون ــال گذش  آذر س
پرچمهاي سرخ و شعارهاي ضد واليت فقيه      
و ضد ديكتاتوري به رنگ غالـب تظـاهرات         

ران ؛ پلي تكنيك    دانشجويان در دانشگاه ته   
و دانشگاه سهند تبريـز و چنـدين دانـشگاه          
ديگر تبديل شده بود امسال نيز دانشجويان       
بايستي به تمام فعالين سياسي چه در داخل        
و چه در خارج كشور نشان دهنـد كـه ايـن            
جنبش يك جنبش رنگين كمان اسـت كـه         
تمامي رنگها از سبز و سرخ در كنار يكديگر         

طلبي را براي تمـامي     آزاديخواهي و عدالت    
  .اقشار كشور خواستار مي باشند

  15بقيه در صفحه 

   آذر16مراسم 

   گامي در جهت ارتقا جنبش انقالبي
 نادر داروک
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   آبان26فراسوي خبر 

  

علوم انـساني در برابـر      

جزمواره هاي بينادگرايي   

 اسالمي
   

   زينت ميرهاشمي 
به دنبال اظهارات ولـي فقيـه در رابطـه بـا      
تهديدها و خطرهـايي كـه تـدريس علـوم          

 براي جهـان بينـي اسـالمي دارد،          انساني
بازبيني در رشته هاي علوم انساني و تبديل     

 در دســتور كــار آن بــه االهيــات اســالمي
شواري موسوم به انقـالب فرهنگـي رژيـم        

ــايي . قــرار گرفــت خامنــه اي از عــدم توان
معتقدان جهان بيني اسالمي در همـاوردي       
با رشـته هـاي علـوم انـساني، از تحـصيل        

 مليون نفر دانشجوي در اين رشته       2حدود  
و بي اعتقادي آنها بـه ديـن ابـراز نگرانـي            

  .كرد
گ اتـه ايـست   باردن هولباخ فيلـسوف بـزر     

ــه   عــصر روشــنگري در قــرن هيجــدهم ب
همين كه انسان جرات تفكر     «:درستي گفت 

» .يابد، امپراطوري كشيشان نابود مي گردد     
همين نگراني از نـابود شـدن در حرفهـاي          

  .خامنه اي موج مي زند
دبير شوراي انقالب فرهنگي رژيـم در روز        

 آبان از بحث مجلـس نـشينان        18دوشنبه  
ــاد د ــورد ايج ــساني  در م ــوم ان ــشگاه عل ان

اين اقـدام   . مخصوص بانوان پرده بر داشت    
گامي در جهت كنار گذاشتن تدريس علـوم   
انساني و نهادينه كردن تبعيض جنسيتي بر       

  . زنان است
 آبان، خواستار   25احمدي نژاد، روز دوشنبه     

ــالب    ــالي انق ــوراي ع ــصوبه ش ــراي م اج
فرهنگي در مورد تغيير رشـته هـاي علـوم          

 آن را بـه بخـشهاي مربوطـه         انساني شد و  
  . ابالغ كرد

رژيم واليت فقيه كه حكومـت خـود را بـا           
بستن دانشگاهها، اخـراج اسـتادان آگـاه و         
سكوالر و تصفيه كامـل دانـشگاه در سـال     

 براي مـدتي بيمـه كـرد، در تنـد پـيچ             59
رويدادهاي اخير و آماج قرارگرفتن حكومت      
به عنوان يك نظم عقب افتاده و ارتجاعي،        

 ديگر مخالفت خود را با علم و دانـشگاه          بار
در شرايط امروز كه فرصت     . نشان مي دهد  

تعطيل كردن كامل دانشگاه براي حكومت      
وجود ندارد، كارگزاران رژيـم گزينـه هـاي         
ارتجاعي ديگـر همچـون عنـوان بـازبيني         

  .دروس علمي را در دستور كار قرار داده اند
 رژيم از يك طرف دانشجويان و استادان را       

اخراج و يا به بند مي كشد و از طرف ديگر           
براي عدم پرورش دانشجويان آگـاه، علـوم        

ستير با علم و    . انساني را به قتل مي رساند     
هر آنچه كه روزنه هايي بر آگاهي باز كند،         

فـرارويش  . از شيوه هاي شب نهادان است     
ــژه نقــش      ــه وي ــي و ب ــشهاي مردم جنب
دانشجويان در به چالش كشيدن حكومـت       

ي، فرصت پياده كردن اينگونـه طرحهـا       دين
  .را نخواهد داد

  
   آبان15 نهيآد...  خبر يفراسو  

  

 ري دختران دستگانتقال

  شده به نقاط نامعلوم

  
  هي پوجعفر

ـ  روز پس از بـه م      كي  آمـدن   داني
 روز  لي مردم و تبد   يجنبش اعتراض 

 آبان به روز مبارزه با استبداد، از    13
 رسد كه   ي مختلف خبر م   يشهرها

 و گماشـتگان    ي اطالعـات  يروهاين
 اقـدام   "يلباس شخص "موسوم به   

 از  ياري گـسترده بـس    يريبه دستگ 
  . كرده اندخواهيجوانان آزاد

ــسار گــسيســركوب  ختهي هــار و اف
ــاين ــنش واليروه ــ ددم ــ فقتي  هي

 شرمانه بود كه اعتراض     يآنچنان ب 
ـ  را در اقصا نقـاط دن      ياريبس  بـر   اي
 ي سـخنگو  تس،يرابرت گ . ختيانگ

 مـسالمت   هياني با وجود ب   ديكاخ سف 
ــهيجو ــه رژان ــا خطــاب ب ــ اوبام  مي
 به سركوب معترضـان    ه،ي فق تيوال

دولـت  ": واكنش نشان داد و گفت    
 اوبامـا از نزديـك تحـوالت        اراكب

 در ايـران را     هـا يمربوط بـه نـا آرام     
دنبال مـى كنـد و عميقـا اميـدوار          
است كـه خـشونت گـسترش پيـدا      

  ".نكند
ـ  از ا  ي داند بخش  ي كه خود م   او  ني
 ي تفـاوت  ي حاصل ب  مي رژ ي شرم يب

 تي نـسبت بـه وضـع      يجامعه جهان 
 و عــدم رانيــحقــوق بــشر در ا 

 قاطعانه در برابر آن به      يريموضعگ
ـ      مـردم   ي پـروا  يخاطر سـركوب ب

ــا ي اســت، ســعخــواهيآزاد ــرد ب  ك
 متفاوت، نسبت بـه   ي ا يريموضعگ

ـ    .  تفـاوت نباشـد    يسركوب مردم ب
 نـسبت بـه   ي عموم ار افك تيحساس

ــردم ا  ــبش م ــجن ــه دلراني ــ ب  لي
 هست  ي به قدر  ي مردم يگزارشها

 وا  ي را به واكنـش    استمدارانيكه س 
ــدان    ــود چن ــل خ ــه در اص دارد ك

  . به آن ندارنديليتما
ــان، ــنر، وز همزم ــارد كوش ــ برن  ري

ـ  يامورخارجه فرانسه با برگزار   كي
 بـه خـشونت     يكنفرانس مطبوعـات  

انجام گرفتـه توسـط سـركوبگران       
نسبت بـه مـردم معتـرض موضـع         

 اقدام به وجهه   نيا":  و گفت  گرفت
ـ دولت ا  ـ  ب بي آسـ  راني  وارد  يشتري

ـ  كند؛ يم  كـه در داخـل بـه        ي دولت
 و در   آورد ي فشار م  ي داخل يروهاين

 ي گفت و گو م    استي از س  زي ن رجخا
  ".زديپره

ــا  ــدام  در يري موضــعگنيدتري ش
 آلمان  ي توسط حزب سبزها   نبارهيا

 روت ايــخــانم كلود. انجــام گرفــت
ـ  مـان بــا   آلي حـزب سـبزها  سيرئ

 نسبت بـه    يدالحني شد هيانيصدور ب 

ــط   ــردم توسـ ــركوب مـ سـ
گماشتگان استبداد اعتـراض    

:  خود نوشت  هيانياو در ب  . كرد
ــه و " ــدون وقف اعتراضــات ب

 د ابعا ران،ي در ا  ابندهي گسترش
 كـه   دهد ي را نشان م   يبحران

ــر ــردموكراتي غيرهبـ  كيـ
 كـشور را بـه كـام آن         ران،يا

 كـشور   يرهبر. كشانده است 
 و فــشار متوســل ديــبــه تهد

 بـاز هـم     طي و شـرا   شـود  يم
ما با همه   . شود ي م تر يبحران
ــقربان ــاني ــد بي و آس  دگاني

 همـدرد و    رانيـ سركوب در ا  
  ".ميهمبسته ا

ــا ــهي اب ــسنك ــ علياري ب  هي
اقدامات سركوبگرانه و شدت    

 نسبت  ميعمل گماشتگان رژ  
به مردم اعتراض كـرده انـد       

 همچنان به اعمـال     مياما رژ 
 يسركوبگرانه خود ادامـه مـ     

دهد و با وارد شدن به خانـه        
 افــراد ايــ و ياســيفعــاالن س

شناخته شـده مـدافع حقـوق       
 اقدام يبشر و حقوق شهروند

ــه دســتگ ــان كــيريب  رده آن
 دهيطبق گزارشات رسـ  . است
 اتوبـوس   كي بهار،   ابانياز خ 

 شده  ريمملو از دختران دستگ   
كـان   آبان به م   زدهيدر روز س  

.  منتقـل شـده انـد      ينامعلوم
 از دختـران  ي عده ا نيهمچن
 و  ابانهـا ي شـده در خ    ريدستگ

ـ  اطـراف م   يكوچه هـا    داني
ـ   ريهفتم ت  ـ  عـصر ن   ي و ول  زي

 از  يمفقوداالثر هستند و كس   
 آنهـا بـاخبر     يارمحل نگهـد  

 است كه ي در حال نيا. ستين
 شـدگان   ري از دسـتگ   ياريبس

در آخر وقـت روز تظـاهرات       
ـ  نيبه زندان او   رده شـده و     ب

  . هستندي زندان209در بند 
 ي توجه به اعمال و رفتار ب      با

شرمانه گماشـتگان اسـتبداد     
ــران  ــان و دختـ ــسبت زنـ نـ

 ي شده در اعتراضـها   ريدستگ
 ني مجامع ب  يگذشته، از تمام  

 مـدافع   ي و سـازمانها   يالملل
 مـدافعان   ژهيحقوق بشر به و   

 ي مـ  انيحقوق زنان و زنـدان    
 نسبت به سرنوشـت     ميخواه
ان بازداشت شده كه به     دختر

 شـده   منتقـل  ينقاط نامعلوم 
 نـشان داده و     تياند، حـساس  

ــرژ ــرار مي ــشار ق  را تحــت ف
 آنان  يدهند تا محل نگهدار   

  .را اعالم كند
 شده،  ري شجاع دستگ  دختران

 ي اعتراضـها  يدانيرهبران م 
ــا. مــردم بودنــد  رهبــران ني

 ديــ باخــواهيشــجاع و آزاد
 و  ديـ هرچه زودتر و بـدون ق     

  ! شوندشرط آزاد 

  

گـامي در جهـت     ،   آذر 16مراسم  

    جنبش انقالبييارتقا
  14بقيه از صفحه

سومين نكته كليدي در تظاهرات امسال نشان دادن       
همبستگي با ساير اقشار و طبقات اجتمـاعي حاضـر          

جنـبش دموكراتيـك خـواه و       . در جنبش مي باشـد    
برابري طلـب زنـان ؛ جنـبش مـستقل كـارگران و             

د باشند كه جنبش دانشجويي   معلمان بايد بعينه شاه   
 16. در كنار آنها ايستاده و تا به آخر خواهـد ايـستاد          

آذر امسال بايستي آن نقطه عطفي باشد كه به ساير          
اقشار اجتماعي نشان دهد كه از ايـن پـس جنـبش            
دانشجويي در هر حركت اعتراضي و عدالتخواهانـه         

انتخـاب  . آنها به طور موثر در كنار آنها خواهـد بـود         
رهاي مناسب در حمايت از خواسـته هـاي ايـن           شعا

اقشار و دعوت از فعالين اين اقشار براي شـركت در           
مراسم و سخنراني آنها مي توانـد گـام كـوچكي در            

 آذر امـسال  16اين مسير باشدو تظاهرات و مراسـم    
  . مسلما يك حركت دانشجويي صرف نخواهد بود

از نمايندگان كمپين يك ميليـون امـضا گرفتـه تـا            
ــد و   نم ــركت واح ــان ش ــنديكاي كاركن ــدگان س اين

نمايندگان كارگران نيـشكر هفـت تپـه تـا انجمـن            
مستقل معلمان بايستي در كنار دانشجويان مترقـي         

  .از جمله برگزار كنندگان مراسم امسال باشند
خواسته هايي نظير خـروج دسـته هـا و وابـستگان             
ــاي    ــشجويي و انجمنه ــسيج دان ــر ب ــت نظي حاكمي

ز محيطهـاي دانـشگاهي ؛ اجـازه        اسالمي وابـسته ا   
بدون قيد و شرط انتشار نشريات دانشجويي ؛ اجـازه    
تشكيل تشكلهاي مستقل دانشجويي ؛ آزادي كليـه        
دانشجويان زنداني و لغو تعليق و مجازاتهاي اعمـال     
شده بر عليـه دانـشجويان كـه شـعارهاي مخـتص            
جنــبش دانــشجويي مــي باشــند بايــستي در ســايه 

  :ي عمومي جنبش نظير شعارها و خواسته ها
آزادي بــدون حــد و مــرز بيــان و انديــشه، آزادي  «

ــسور، آزادي    ــه سان ــي هرگون ــاني و نف ــالع رس اط
زندانيان سياسي و عقيدتي و لغو شـكنجه و اعـدام،           
رفــع تمــامي اشــكال تبعــيض جنــسيتي از زنــان و 
برابري كامـل زن و مـرد در تمـامي عرصـه هـاي              

ـ        ضايي، لغـو   حيات سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي و ق
هرگونه تبعيض مذهبي، به رسـميت شـناختن حـق          
اعتصاب، حق تشكلهاي مستقل و حق برخـورداري        

ــسترده   ــاعي گ ــامين اجتم ــام ت ــك نظ ــراي  از ي  ب
كارگران، مزدبگيـران و كارمنـدان بخـش دولتـي و          
خصوصي، برخورداري اقوام و مليتهاي ساكن ايـران    
از حقوق مساوي و بدون تبعيض در همه ي زمينـه           

اي حيات كشور و جلوگيري از نـابودي طبيعـت و           ه
حفاظت و بهسازي محيط زيست بر اسـاس توسـعه          

  .قرار داده شوند» پايدار
شعارها و خواستهايي كه ارتقا و گـسترش هـر چـه            
بيشتر جنـبش عمـومي كنـوني در سـطح كـشور را            

  . تحقق خواهد بخشيد
  

  : توضيح
  جمالتي كه در گيومه آورده شده انـد بـه نقـل از             

قطعنامه سياسي مـصوب آخـرين نشـست شـوراي          
  عالي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران مي باشد
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  آبان23... فراسوي خبر

احسان فتاحيان، يك يار 

ديگر از گلستان انقالب 

   پرپر گشت
  ليال جديدي

بنا بر گزارشات رسيده، صبح روز چهارشنبه 
 آبان احسان فتاحيان بدون آنكه خانواده 20

اش بتوانند براي آخرين بار با او ديدار 
جوخه مرگ  كنند، به صورتي شتابزده به

جسد اين دالور .  شدواليت فقيه سپرده
كرد، مخفيانه از سنندج به كرمانشاه منتقل 
. شده و در محلي دور دست دفن مي شود

اين اقدام با زير پا گذاشتن همه موازين 
حقوق بشري بين المللي و حتي قوانين 
قضايي دست ساخت رژيم صورت گرفته 

  .است
او نخست به .  ساله پرپر شد28احسان 

 به "ه امنيت ملياقدام علي"اتهام واهي 
 سال 10جرم عضويت در حزب كوموله به 

زندان محكوم گشت و سپس در دادگاه 
تجديد نظر به جاي تاييد يا كاهش 

  . مجازات، محكوم به اعدام گرديد
اقدامهاي مشكوك رژيم در اين زمينه 
شك و ترديدهاي بسياري را اكنون 

مردم سنندج در اعتراض . برانگيخته است
 عادالنه دست به اعتراض به اين حكم نا

زده اند و البته با خشونت سركوبگران و 
يك روزنامه . مزدوران رژيم روبرو گشته اند

  . نگار نيز در اين ارتباط دستگير شده است
اوج گرفتن اقدامهاي سركوبگرانه رژيم از 
يك ماه پيش در منطقه كردستان حاكي از 
يك پروژه حساب شده در سركوب مردم 

  .استاين استان 
 پليسي در اين منطقه –ايجاد جو امنيتي 

به منظور خاموش كردن صداي مردم و باز 
داشتن آنها از پيوستن به جنبش سراسري 

  . صورت مي گيرد
رژيم واليت فقيه اگر چه با ارتكاب به 
جنايت تالش مي كند ثابت كند بدون 
توجه به نظرات در خارج و داخل آماده هر 

ست اما از سوي نوع خشونت عليه مردم ا
ديگر تالشهاي وسيعي را سازمان مي دهد 
تا نه تنها اخبار اين جنايتها به بيرون درز 
نكند بلكه، با هزينه كالن مزدوران خود را 
در خارج كشور به وارونه كردن حقايق و 

  . پرده پوشي مي گمارد
آنچه كه اهميت دارد اما اين است كه رژيم 

سنگ هر چه براي رهايي خود از زير 
سخت خشم مردم دست به جنايات 
بيشتري بزند، آتش خشم و انزجار مردم را 
بيشتر بر مي افروزد و عزم آنان را براي 

  . اتحاد و مبارزه تا پيروزي جزم تر مي كند
بهترين شاهد اين ادعا نگاهي ست به 
واكنشهاي مردم سراسر ايران و جهان به 

  . اين جنايت هولناك
 

  
  

ج شـنبه   پن...  خبر   يفراسو
   آبان21

  ! قاتلهي اخامنه

  هي پوجعفر
ـ  رژ تكاراني و جنا  انيجان  مي

 ي اسـالم  يددمنش جمهور 
ــواز  ــر خــالف همــه م  نيب

ــسان ــيان ــني و ب  و ي الملل
 يبدون توجه به اعتراضـها    

 روز ،ي و داخلــي المللــنيبــ
ــدان  ــته زن ــي سيگذش  ،ياس

 را در زندان    انياحسان فتاح 
  .ختنديسنندج به دار آو

ـ  فق تيـ ال درمانده و  ميرژ  هي
كه در مقابل امواج خروشان     

 مردم همه   يجنبش اعتراض 
 داشت و نداشت خـود را       ي

 ي مـ  يبه باد داده است، سع    
 يي بـا برپـا    گـر يكند تا بار د   
ــا  ــه ه ــال يچوب  دار و اعم
 جو رعب و    ان،يخشونت عر 

وحشت را بر جامعـه حـاكم       
اما مدتهاست كه مردم    . كند

ــه اگــريد ــهي ب  اعمــال نگون
نـــد و  نداري تـــوجهميـــژر
 "النـصر بالرعـب   " استيس
   با شكست مواجه شده ميرژ
  
  

 جوانان  دنيبه دار كش  . است
 لكه ننگ   خواهيمبارز و آزاد  

 است كه بر پرونـده      يگريد
 شود و   ي نقش م  ميقطور رژ 

 و همــه يبــه جامعــه جهــان
ــبش يچــشمها  نگــران جن

 دهـد   ي نشان م  رانيمردم ا 
 ددمـنش   مي تنها رژ  نيكه ا 

حاكم است كـه بـا توسـل        
 دارد مـردم را    يونت سع خش

. از عواقب اعتراض بترسـاند   
 خشونت گـر، قاتـل و       ميرژ

 ي اســالمي جمهــوريجــان
 دارد تـا    يسالهاست كه سع  

با قتل و كـشتار خـود را از         
ــت ــردم  ري ــراض م  رس اعت

ــه دارد  ــصون نگـ ــا . مـ بـ
 يي هـار و برپـا     يسركوبگر

ــام و    ــال ع ــه دار در م چوب
 رحمانه در   يضرب و شتم ب   

ها خشونت   تن مي رژ ابانها،يخ
 كشد  ي را به رخ م    يحكومت
 مردم نگونهي دارد تا ا يو سع 

  .را مرعوب كند
ــدام ــه دار آواع ــتني و ب  خ

ــسان فتاح ــاح ــدانان،ي  ي زن
 توانـد   ي مـ  زي كُرد ن  ياسيس

ــ دور جدكيــآغــازگر   از دي

 باشد كه در    ياسي س ياعدامها
 به آنهـا    مي گذشته رژ  يسالها

ـ بع. دست زده است   ـ  ن دي  ستي
در صــورت ســكوت مــردم   

ـ نسبت به ا    اعـدام و عـدم      ني
 ي سـازمانها  كپارچهياعتراض  

 حقـوق   ي و نهـاد هـا     ياسيس
 دسـت   مي رژ گري بار د  ،يربش

ــد ــويتع ــه س ــداني ب  اني زن
 دراز كنـد و همچـون       ياسيس

 گذشته از كشته آنهـا      يسالها
 ي حكومت يپشته بسازد؛ قتلها  

ــه داليا ــ كــه ب  مختلــف لي
 قـرار نگرفتـه و      يريگيمورد پ 

ـ م ا قاتالن فرزندان مـرد     راني
 نيهمچنــان در مجــامع بــ  

ــدون هــيالمللــ  يــي پرواچي ب
  . كننديرفت و آمد م

ــا ــراض بـ ــهي اعتـ  و كپارچـ
ــان ــيهمگ ــوي م  ي شــود جل

 ديبا.  اعدامها را گرفت   نگونهيا
ــعل ــاتالن  هي ــشان و ق  آدمُك

 در همـه    رانيفرزندان مردم ا  
ـ   ينهادها ـ  ني ممكن ب  ي الملل

 باز كـرد و آنـان را        يپرونده ا 
ـ  ني ب گرديمورد پ   قـرار   ي الملل

 اجازه داد قاتالن به دينبا. دارد
ــاليراحتــ  ني شــب ســر بــر ب
ـ با. دبگذارن  و ي بـا افـشاگر    دي
 آنـــان بـــه مـــردم، يمعرفـــ

 چــشم شيهمچنــان در پــ 
عموم، آنها را به عنوان قاتـل       

  .و آدمكش مارك دار كرد
ـ  احسان فتاح  اعدام  نـشان   اني

 شهيــ پتيــ و جناياز ددمنــش
ـ  رژ وراني پا يگ  ي جمهـور  مي

ـ  از صدر تا ذ    يماسال .  دارد لي
ـ  ـ  رژهيــ فقيول  بــه عنــوان مي
ـ  كه دستور ا   يكس  قتـل و    ني
 ي او صادر مـ    ي از سو  تهايجنا

 به عنـوان مـسوول      ديشود، با 
  . ردي قرار گگردي مورد پياصل
 اثبـات   مي رژ تي جنا ني تر تازه

كننده شعار جنـبش مـردم در       
 بلند  ي كه با صدا   ابانهاستيخ

 گـه يآنكه م ":  كنند ياعالم م 
  ." قاتلهگهيدروغ م –ه عادل

  

  
 آبان 20... فراسوي خبر

   

اعتـــصاب غـــذاي زنـــدانيان 

 لغو حكـم اعـدام      برايسياسي  

   احسان فتاحيان 
  زينت ميرهاشمي 

 ساله كرد،  28قرار است احسان فتاحيان، زنداني سياسي       
 سال محكوم شده بود بـر اسـاس حكـم           10كه قبال به    

مـداد چهارشـنبه    بيدادگاه تجديد نظر استان كردستان با     
در سنندج بـه    ) دشمني با خدا  ( آبان به اتهام محاربه      20

  . جوخه اعدام جالدان ولي فقيه سپرده شود
ــع در كردســتان و   ــدان واق ــد زن ــدانيان سياســي در چن زن
آذربايجان غربي در حمايت از احسان فتاحيـان دسـت بـه            
. اعتصاب غذا زده و خواهان لغـو حكـم اعـدام وي شـدند             

ان چند روز است در اعتصاب غذا به سر مـي           احسان فتاحي 
زنان زنداني سياسي در سنندج به جمع اعتصاب كننده   . برد

  .پيوسته و دست به اعتصاب غذاي نامحدود زدند
بر اساس اخبار پخش شده از زندانها، تعـدادي از زنـدانيان         
سياسي در رجايي شهر و اوين در اعتراض به حكم اعـدام            

  . اي نامحدود زده انداحسان دست به اعتصاب غذ
گماشتگان ولي فقيه در زندان سنندج همه راههاي منتهي         
به زندان سنندج را بسته تا مانع هر گونه تجمع اعتراضـي            

  . مردم در روز اعدام شوند
رژيم در رويارويي با اراده مصمم مردم به تغيير و با طنـين      
شعارهاي مرگ بر ديكتاتور و پاره كردن عكس ولي فقيه،          

فراينـد  . انتقام مستقيم از زندانيان سياسـي مـي پـردازد         به  
رويارويي مردم با رژيم طي سه دهـه گذشـته نـشان مـي              
دهد كه كشتن شايد بتواند ترسي كوتاه مدت ايجـاد كنـد            
اما وقتي مبارزه اي همه گير مي شود ايـن كـشتنها تـاثير            
عكس مي گذارد و تنفر عمومي را تبـديل بـه آتشفـشاني             

تاريخ مبارزه بشر نشان داده اسـت كـه بـا          . جاري مي كند  
  . كشتن معترض، اعتراض از بين نمي رود

 آبان نوشـته    18احسان فتاحيان طي يك رنجنامه كه روز        
بـا توضــيح پروســه دســتگيري و شــكنجه و محاكمــاتش  

حتـي  , هرگز از مـرگ نهراسـيده ام        «:شجاعانه مي نويسد  
ين زمان اكنون كه آن را در قريب ترين فضا و صميمانه تر

آن را مي بـويم و بـازش        . در كنار خويش حس مي كنم     , 
چرا كه آشنايي ست ديرينه بـه ايـن ملـت و            , مي شناسم   

نه با مرگ كه با داليل مرگ سر صـحبت دارم،           . سرزمين
دگرديـسي يافتـه و بـه طلـب حـق و            » تاوان«اكنون كه   

آيا ميتوان باكي از عاقبـت و   آزادي ترجمه اش نموده اند،   
بـه مـرگ    » آنـان «اي كه از سوي     » ما«م داشت؟   سرانجا

محكوم شده ايم در طلب يافتن روزنه اي به سـوي يـك             
جهان بهتر و عاري از حق كشي در تالش بـوده ايـم، آيـا     

احسان همچون همه   » آنان نيز به كرده ي خود واقف اند؟       
مبارزان كه به عدالت و آزادي مي انديشند و در راه تحقق            

ــد   ــي كنن ــازي م ــي   آن جانب ــه اش م ــان رنجنام  در پاي
اگر به گمان زورورزان و حاكمـان،       : اما سخن آخر  «:نويسد

مرگ من موجب حذف مسئله اي به نام مسئله كردسـتان           
نه مردن من و نـه      . خواهد شد بايد گفت زهي خيال باطل      

هزاران چون من مرهمي بر اين درد بـي درمـان نخواهـد             
بي گمان . نمودبود و چه بسا آتش آن را شعله ورتر خواهد       

  ».-هر مرگ اشارتي است به حياتي ديگر-
بـه هـر   . هنوز براي نجات جان احسان زمان مانـده اسـت       

  .شكل كه مي توانيم براي لغو حكم اعدام او تالش كنيم

  احسان فتاحيان، يك يار ديگر از گلستان انقالب پرپر گشت 
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   تلويزيون-سينما 
  

اعتراض بهمن قبادي به 
  همسويي كيارستمي با رژيم 

بهمن قبادي در نامه اي به كيارستمي 
به خاطر توهين به خود و ديگر 
سينماگران ايران و بويژه جعفر پناهي، 
او را به شدت مورد انتقاد قرار داده 

آقاي قبادي در بخشي از نامه . است
مي مي خود خطاب به آقاي كيارست

شما حق نداري براي پاك ": نويسد
كردن دامنت از سكوت و محافظه 
كاري، وجه پر ارزش تعهدي كه ما 
داريم و شما نداري را مورد سرزنش 

در تمام اين سالها با . قرار بدهي
كمترين تاثير گذاري از سياست و 

   ".جامعه فيلم ساختي
سكوت حق شماست ": او مي افزايد

ت اين است ولي آنچه حق شما نيس
كه حرفهاي شما تيتر روزنامه هاي 

   ".دولت ايران مي شود
بر چه اساسي به ": قبادي مي پرسد

خود اجازه مي دهي تالش فيلمسازان 
براي همراهي با مردم ستمديده را با 
كلماتي ناپسند و به همزباني با 

  "ديكتاتورهاي ديني به زبان بياوري؟
وي در انتهاي نامه سرگشاده خود مي 

در اين ! آقاي كيارستمي عزيز": نويسد
روز هاي حساس و سرنوشت ساز چه 
بخواهي چه نخواهي، چه درست چه 
نادرست، تنها معيار شرف و عزت و 
افتخار، همراهي با مردم و همراهي 

شما با . نكردن با مخالفان مردم است
حرفهايت، ما را از اعتراض كردن در 
جشنواره ها و پيوستن به مردم و 

مسازي درباره مشكالت اجتماعي و فيل
مردم سكوت . سياسي نهي كرده اي

. هنرمندان را فراموش نخواهند كرد
  ".مردم بهترين داوران تاريخ اند

  
زندگي رهبر استقالل مكزيك 

  بر پرده سينما 
، بازيگر مكزيكي كه "دميان بيچير"

 ساخته "چه" در دوگانه سال گذشته
  نقش فيدل"استيون سودريرگ"

ترو را بازي كرده بود، بار ديگر در كاس

نقش يك انقالبي آمريكاي التين 
  .شود ظاهر مي

هاليوود ريپورتر اعالم كرد بيچير به 
هيدالگو ـ " زودي در فيلم مكزيكي

 نقش هيدالگو، رهبر مبارزه "مولير
استقالل مكزيك در اوايل قرن 

آنتونيو "كند و  ايفا مي نوزدهم را
يلم را بر  كارگرداني اين ف"سرانو

  .عهده خواهد داشت

 زندگي هيدالگو را "هيدالگو ـ مولير"
فعاليتهايش به  از دوران جواني و

عنوان كارگردان و بازيگر تئاتر تا به 
 دست گرفتن رهبري جنگجويان

طلب مكزيك در حوالي  استقالل
. كند  روايت مي1800سالهاي 

فيلمبرداري فيلم در مكزيك آغاز شده 
  .است

ر اين، بيچير مشغول مذاكره افزوده ب
زندگي  براي بازي در فيلمي درباره

، سردسته كلمبيايي "لئونا سانچز"
يك گروه راهزن در فلوريداي جنوبي 

براي فيلم برگزيده  هنوز نامي. است
نشده و فيلمبرداري نيز اوايل سال 

اسپانيا آغاز  آينده ميالدي در آليكانته،
   .خواهد شد

  
ت مي اپرا وينفري باز نشس

 .شود
اپرا "برنامه گفتگوي تلويزيوني 

، مجري مشهور آمريكايي "وينفري
ها بيننده در سراسر جهان  كه ميليون

 سال در سپتامبر 25دارد پس از 
 گفتگوي . خاتمه خواهد يافت2011

تلويزيوني اپرا كه براي نخستين بار در 
به   پخش شد، هم اكنون1986سال 

 كشور جهان 145طور همزمان در 
پخش مي شود و مجري آن را از حد 

ستاره تلويزيوني فراتر برده و  يك
برنامه او را به سطح يك پديده 

 .داده است  اجتماعي ارتقا–فرهنگي 

اين برنامه مرزهاي نويني را براي 
كرد  گفتگوهاي زنده تلويزيوني تعريف

و اپرا را به متمول ترين زن سياه 
 .پوست جهان مبدل كرد

ري بي ترديد مديون شهرت اپرا وينف
 ستارگان بزرگي چون مايكل

جكسون، تام كروز و سايرين است كه 
در برنامه هاي او شركت كردند و 

را طي مصاحبه  رازهاي زندگي خود
  .هاي صريح اپرا فاش ساختند

 

  موسيقي
 

واشنگتن تايمز و هنرمندان 
  ايراني

واشنگتن تايمز در نوشته اي روزنامه 
 معترض عليههنرمندان "زير عنوان 
رضا  محمد":  مي نويسد"دولت ايران

كه همواره سعي كرده است شجريان 
از برخورد با حكومت پرهيز كند، به 

 نشانه اعتراض به دولت خواستار آن

شد كه راديو تلويزيون دولتي موسيقي 
 اين اقدام در .او را پخش نكند

رفتار دولت در سركوبي اعتراض به 
ط با مرتب بي رحمانه اعتراضهاي

چگونگي برگزاري انتخابات دوازدهم 
  ".صورت گرفت)  خرداد21(ژوئن 

 :متذكر مي شودواشنگتن تايمز 
موجب بروز  تالطم سياسي ايران"

يك شوك فرهنگي شده است و 
صدها تن از موسيقيدانان، بازيگران، 

شاعران و نويسندگان به  فيلمسازان،
دليل سركوبي ناراضيان و بازداشت 

درآمده  ليه دولت به صداهزاران نفر ع
يك مورد به خصوص و مايه . اند

خجالت براي دولت، دختر فيلمساز 
آقاي احمدي  مشاور فرهنگي خود

نژاد است كه در ماه اكتبر با تاكيد بر 
پناهندگي  سركوبيها دركشور، از آلمان

  ".خواست
  

  با رپ عليه سركوب
 ساله ٢٨ خواننده نجفي، شاهين

 آلمان در كه است سالي چهار رپ،

 از پيش او هايترانه .دارد اقامت

 منتشر اينترنت راه از همگي اين،

 بين زيادي طرفداران توانسته و شده

 كشور از خارج و ايران در جوانان

 و مسايل هاترانه اين كند چون پيدا
 بازتاب را ايران اجتماعي دردهاي

 .دهدمي

 شاهين شهرت باعث كه ايترانه

 نام "ستيمني مرد ما" شد، نجفي

 در زنان بر ستم طرفي از كه داشت

 از و دادمي شرح را ايران جامعه

 كردمي انتقاد مردان از ديگر طرف

 ستمها گونه اين به تنها عملبي كه

  .كنندمي نگاه
 با است توانسته نجفي شاهين

 از بسياري حتي خود رپ هايترانه

 كه كند جذب را موسيقي دوستداران

 ايعالقه معموال سبك اين به

 تصوير به او در باالي  توانايي.ندارند

 با احساساتش و هاديده كشيدن

 در چيز هر از بيش او. است كلمات

 و هاستم ،دروغگويي شعرهايش

 آميزاعتراض زباني به را هارذالت

 به خودش او قول كند، بهمي بيان

 مثل نيست باشد اما بايد كه چه هر

 .ددار درستي، اعتراض و عدالت

 حركتهاي از  پس"ايلوسيون" آلبوم

 شده اعالم نتايج عليه اعتراضي

 معترضانسركوب  و ايران انتخابات

 در نجفي و شده منتشر آن پي در

 اعتراض با را غم از ايمايه آن شعرهاي

  .است درآميخته
 

 ادبيات

 

 خواستار  نامه اياز برندگان نوبل در  تن50
  ممكن است و هوا كه مقابله با تغييرات آب

موجب بحرانهاي انساني، زيست محيطي و 
 .اقتصادي در جهان امروزي گردد، شده اند

و چند تن  "دوريس لسينگ"در اين نامه 
ادبيات همچون  برندگان نوبلديگر از 

 نيز "نادين گورديمر" و "جان كوئتزي"
 محمد البرادعي، ميخاييل. شود ديده مي

ا الما از ديگر امض گورباچف و دااليي
  .كنندگان اين نامه هستند

، برنده جايزه ")لسينگ(دوريس مي تيلور "
از  ١٩١٩  اكتبر22 در 2007نوبل ادبي 

والديني انگليسي در كرمانشاه، ايران متولد 
است  وي از نويسندگان مطرح معاصر. شد

هاي  كه عالوه بر ادبيات همواره دغدغه
  .است سياسي و اجتماعي هم داشته 

گ كه در ايران به چاپ رسيده از آثار لسين
 "چال مورچه"، "پنجم فرزند"توان به  مي
   اشاره كرد"تروريست خوب"و 
  

 در گذشت مهدي سحابي

ساز،   مترجم، نقاش، مجسمهمهدي سحابي،
 وي.  درگذشتنگار نويس و روزنامه داستان

پس از درگذشت در پاريس به تهران منتقل 
ن ي هنرمندا  در قطعه در بهشت زهراشد و

 .آرام گرفت

در مراسم تشييع پيكر سحابي، جواد مجابي 
 را "چو اين شب تار اي مرغ سحر"شعر 

دهخدا هنرمند را به عنوان ": خواند و گفت
آورده است؛ شمع  شمع مرده در اين شعر

شود، افروخته و  مرده كه هرگاه از او ياد مي
كارهاي يك هنرمند،  با ديدن. شود زنده مي

ي عمومي مردم   و حافظهاو دوباره در ذهن
 ".شود زنده مي

عالوه بر ديگر هنرهاي سحابي، ": او افزود
روشنفكر .  روشنفكر فرهنگي استاو يك

 بر كار  فرهنگي كسي است كه عالوه
سرنوشت جمعي مملكت  اش، در تخصصي

 دادن به  خود موثر است و براي جهت
تازه براي  هايي فكرهاي نو و گشودن راه

  ".ندك مردم كوشش مي
  

نمايشگاه عكس صادق تيرافكن در 
  پاريس

 شهر نوامبر، ٢٢ تا ١٩ روزهاي در

 ترينمهم از يكي ميزبان پاريس

 صادق .است عكاسي جهاني هاينمايشگاه

 يكي كه ايراني برجسته هنرمند تيرافكن،

 .است نمايشگاه اين در كنندگانشركت از
 دنيا به 1344 سال در تيرافكن صادق

 عكاسي رشته لتحصيلا فارغ و آمده

 تعداد در كنون تا او .است تهران دانشگاه

 از گروهي، و فردي هاينمايشگاه زيادي

 نيويورك تورنتو، پاريس، تهران، در جمله

 .است كرده شركت بروكسل و

 

 

  رويدادهاي هنري ماه
  

  ليال جديدي
  :سخن روز

 هر چه بيشتر از آزادي برخوردار شويم، مسئوليت بيشتري نسبت به -
ايزه نوبل، اوسكار آرياز سنچز، برنده ج. (خود و ديگران خواهيم داشت

  )1986 -1990سياستمدار و رييس جمهور كاستاريكا در سالهاي 
 همانطور كه يك روز خوب خواب آرام بخشي را در شب دارد، يك -

لئوناردو داوينچي، نقاش . (زندگي خوب مرگ آرامي را نيز خواهد داشت
  )1452 – 1519و مجسمه ساز ايتاليايي، 
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زنان بيشتري مي بايست در ساختار سياسي 

  كشور هند شركت كنند
فعاالن حقوق زنان تاكيد  - 2009 نوامبر 11تيو كارال، 

ل يكردند كه افزايش حضور و شركت زنان در مسا
. سياسي باعث سالم بودن و توانمندي دولت مي شود

كميسيون ملي زنان هند اعالم كرد كه زنان براي 
ان بايد در انتخابات كشور و دستيابي به اهدافش

 در قدرت آنهامديريت آن شركت كنند زيرا كه 
اين . بخشيدن به دموكراسي نقش بسيار مهمي دارند

موضوع مي بايست براي زناني كه در قدرت سياسي 
با ايجاد امكانات كافي . شراكت دارند نيز آشكارتر گردد

بايد مسير شركت زنان در قدرت سياسي كشور را 
ر كرد زيرا هر چه شركت زنان در ساختار ت آسان

 ميزان فساد دولتي ،سياسي حاكم بر كشور بيشتر باشد
زويا حسن، پرفسور دانشگاه ابراز  .ين تر خواهد آمديپا

دروازه "عنوان ه مي دارد كه احزاب سياسي از زنان ب
 استفاده مي كنند و به آنان نقشي مصنوعي مي "بان

 مردان بيشتري را جلب دهند تا بتوانند راي زنان و
 ،وي تاكيد مي كند كه پيشرفت اقتصادي. كنند

سياسي و اجتماعي رابطه اي ارگانيك با پيشرفت 
حقوق زنان و افزايش حضور آنان در قدرت سياسي 

او همچنين اضافه مي كند كه ترقي و . كشور دارد
 اقتصادي بدون از بين رفتن -پيشرفت سياسي 

  .تبعيض جنسيتي بي معني است
   

  !قاچاق انسان پايان دهيدبه 
بر اساس آمـار     - 2009 نوامبر   10ام اس ان بي سي،      

 هشتصد  نزديك به اداره مهاجرت دولت آمريكا ساالنه      
هزار زن، مرد و كودك در سراسر جهـان قاچـاق مـي             
شوند كه بيش از هفده هزار و پانصد تن آنان به كشور            

 مهاجرت   رسمي اداره  هايمقام. آمريكا آورده مي شوند   
مي گويند كه قربانيان قاچاق انسان معمـوال بـا قـول             
دستيابي بـه شـغل مناسـب، دسـتمزد و زنـدگي بهتـر          
توسط شبكه هاي سودجو فريب داده مي شوند، محـل    
زندگي خود را رها كرده و سپس در تور مافياي سكس       

عنوان خدمتكار خانگي و نيروي كار اجباري       ه  افتاده، ب 
  از ايــن رو،.ر مــي گيرنــدتحــت اســتثمار شــديد قــرا

 رسمي اداره مهاجرت با ايجاد يـك كمپـين،          هايمقام
 شهر آمريكا را جهت باال بردن آگاهي مردم نسبت          14

به سوداگري غيرقانوني و نيروي كار اجبـاري انتخـاب          
اين كمپـين قـصد دارد كـه از مـردم بـراي             . كرده اند 

دستگيري افراد سوداگر و همچنين حمايت و كمك به         
شـهرهاي آتالنتـا،    . نيان قاچاق انسان ياري بگيرد    قربا

نيو اورليان، نيويورك، لس آنجلس، ديترويت و        بوستن،
بـور  زي مي باشند كه كمپين م     يارهشهاز جمله   داالس  

برگزار كننـدگان ايـن كمپـين       . در آنها برگزار مي شود    
 مي نامند و اميدوارنـد      "بردگي مدرن "قاچاق انسان را    

اداره .  به قربانيان كمك برسـانند     با كمك مردم بتوانند   
 كرده اسـت كـه بـه قربانيـاني كـه بـا         ممهاجرت اعال 

 اجـازه  ،طور داوطلب همكاري كننده  رسمي ب هايمقام
اقامت موقت داده مي شود كـه سـپس قادرنـد بـراي             

  .م در آمريكا تقاضا كنندياقامت دا
  

  

  

  زنان به مردان راي مي دهند
به جرات مي  - 2009 نوامبر 9خبرگزاري دانمارك، 

توان گفت زناني كه در كشور دانمارك زندگي مي كنند 
جزو نادر زناني در جهان هستند كه از ميزان تقريبا 

مند مي شوند اما بر  ي از برابري جنسيتي بهرهيباال
 فقط يك ،اساس تحقيقات يك دانشگاه دانمارك

چهارم زنان دانماركي به زنان نامزد انتخابات محلي راي 
 ي سي و يك درصد نامزدها،از سوي ديگر. هندمي د

تحقيقات . انتخابات امسال كشور دانمارك زن هستند
مذكور تاكيد مي كند كه فقط بيست و هفت درصد از 

 راي 2005 زنان به نامزدهاي زن در انتخابات سال
  . دادند

 ميالدي به حق راي دادن 1908 زنان دانمارك در سال
جنبش زنان در . دست يافتندو انتخاب شدن در انتخابات 

دهه هاي هفتاد و هشتاد بسيار قوي بود اما امروز زنان 
  .توجه زيادي به مساله تبعيض جنسيتي نمي كنند

  
سازمان بهداشت جهاني خواستار فعاليت 

فراتر از مرز بخشهاي بهداشتي جهت اصالح 

وضعيت سالمتي زنان و دختران جوان در 

  جهان شد
 سازمان اين – 2009 نوامبر 9 سازمان بهداشت جهاني،

 ا وجود اعالم مي دارد كه كشورهاي مختلف بدر مطلبي
ه ي قابل توجه در دهه هاي اخير، در ارايتمام پيشرفتها

عنوان مهمترين عامل سالمتي ه امكانات بهداشتي ب
  . ندزنان موفق نبوده ا

اگر زنان جهان از " : آمده است مزبوردر بخشي از مطلب
رخوردار نباشند و علت آن عدم دستيابي سالمت كافي ب

 ما مي توانيم بگوييمآنان به امكانات بهداشتي باشد، آيا 
كه در جهاني سالم زندگي مي كنيم؟ اين مساله چه 

 در رابطه با پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعي  راحقيقتي
قرن بيست و يكم آشكار مي سازد؟ زنان بيشماري در 

 كار مي كنند اما خود آنها ه خدمات بهداشتييسيستم ارا
. طور كامل و كافي بهره مند نيستنده از اين امكانات ب

 بر اين، بيش از هشتاد درصد خدمات بهداشتي و افزوده
نود درصد خدمات در رابطه با بيماري ايدز توسط زنان 

ه مي شود كه به ندرت مورد توجه قرار مي يدر خانه ارا
شها مانند رسيدگي و بسياري از بخ، از سوي ديگر. گيرد

مراقبت در دوران بارداري نسبت به بخشهاي ديگر مانند 
خشونتهاي ه ويژه ل جنسي بيبهداشت روح و روان، مسا

 جنسي و مراقبتها و مداواي سرطان دهانه رحم، بيشتر
در بسياري از كشورهاي . مورد توجه قرار مي گيرد

جهان ميزان توجه به نيازهاي بهداشتي زنان متاهل 
. نسبت به زنان مجرد و دختران جوان باالتر است

بخشهاي بهداشتي مخصوص رسيدگي به نيازهاي زنان 
ي به ندرت در يتن فروش، معتادان و زنان روستا

 در مقياس كتهبيماريهاي قلبي و س. مي باشددسترس 
كه اين دو  شمار مي روند درصورتيه  بجهاني، مردانه

بيماري يكي از مهمترين و اصلي ترين علتهاي مرگ و 
از آنجا كه زنان مبتال به بيماري قلبي . مير زنان است

م متفاوتي نشان مي دهند، بنابراين ينسبت به مردان عال
هنگام تشخيص آنگونه كه مي بايست مورد توجه قرار 

  . نمي گيرند
عدم اطالعات و تحصيالت كافي، درآمد كم و بيكاري 

 زنان جهت حمايت از سالمتي ايي توانبرابرقادر است در 
  . خود مانع ايجاد كند

امروز زمان آن فرا رسيده كه جهان دسترسي زنان و 
دختران جوان به امكانات بهداشتي را تضمين كند تا 

 از حقوق اوليه آنان قادر باشند به عنوان يك انسان
  ".بهداشتي در تمام لحظات زندگي خود، برخوردار گردند

  
  

زنان كره جنوبي عليه نقض حقوق مادران 

   به مبارزه برخاسته اندمجرد
گروهي از زنان كره  - 2009مديكال نيوز، نه اكتبر 

جنوبي تالش مي كنند تا اولين اتحاديه كشور جهت 
د را تاسيس كنند دفاع از مادراني كه ازدواج نكرده ان

دنيا ه تا اين مادران تنها قادر باشند كودكان خود را ب
بر اساس گزارش تايمز  . را بزرگ كنندهابياورند و آن

 زناني كه ازدواج نكرده اما باردار رفشار جامعه ب
هستند آنقدر زياد است كه آنان با اينكه كورتاژ در 

 طور غيربهداشتيه  به اين عمل ب،كشور ممنوع است
 به زنان و  را خودنوزادانمبادرت مي ورزند و يا 

 فرزند سرپرستيمرداني مي سپارند كه خواستار 
وزارت بهداشت كشور تخمين مي زند كه . هستند

 نود درصد از هر هزار و دويست و پنجاه كودك
به كساني كه در خارج از كشور خواستار سپرده شده 

 و يا دمجر از مادران ،پذيرش فرزند كره اي هستند
يده يزناني بارداري كه ازدواج قانوني نداشته اند، زا

ي كه كودكان خود را نگه مي يزنان تنها. شده اند
دارند معموال از حقوق اجتماعي محروم مي گردند، 

، از كار اخراج مي گردند و از سوي شدهبا فقر روبرو 
  . قرار مي گيرندخانواده پدر كودك مورد تحقير

ي جزو كشورهاي كم جمعيت مي با اينكه كره جنوب
 دالر جهت باال بردن ميزان ميليونهاباشد كه ساالنه 

بارداري خرج مي كند اما از ديگر سو جزو يكي از 
ي محسوب مي شود كه باالترين نرخ يكشورها

 بر افزوده. صدور كودك به كشورهاي ديگر را دارد
 كمك نقدي دالر 85اين، دولت كره جنوبي ماهانه 

ي مي دهد كه كودكي را به فرزندي يه هابه خانواد
قبول كنند ولي اين ميزان براي مادران تنها كمتر از 

  . نصف آن است
با اين حال دولت كره جنوبي سعي مي كند كه توجه 
و حمايت خود نسبت به مادران تنها را افزايش دهد 

 ،دليل ترس از فرهنگ عقب افتاده حاكمه اما آنان ب
  .مي كننددر درخواست كمك درنگ 

  

 نيز به زنان در مبارزه  اندونزياييمردان

  عليه چند همسري پيوستند
اكنون كساني كه از چند  - 2009رويتر، دوم نوامبر 

از همسري در كشور اندونزي دفاع مي كنند نه تنها 
 فعاالن و مدافعان حقوق زنان، زنان خانه دار و سوي

 از  گروهي،شاغل مورد اعتراض قرار گرفته اند بلكه
اتحاديه مردان عليه چند "مردان كه خود را 

 جنبش و ستيز  اين مي نامند نيز به"همسري
اين مردان اعتقاد دارند كه چند همسري . پيوسته اند

تنها خشونت خانگي، تبعيض و نقض حقوق بشر را 
 كه قانون اندونزي كه مي گويند هاآن. تشديد مي كند

 الي ابتچند همسري را براي مردان در صورت
 ،يز مي داندجا بيماري فيزيكي و جنسي بههمسر 

بسيار ناعادالنه است زيرا اين قانون فقط نيازهاي 
  . مرد را مورد توجه قرار داده است

 مي كنند ستنادچند همسري به كتاب قرآن اان موافق
و ابراز مي دارند كه مسلمانان براي اجراي عدالت 

   .مي بايست به قران و شريعت مراجعه كنند
قابل توجه است كه بيش از هشتاد و پنج درصد 
جمعيت اندونزي مسلمان هستند كه بسياري از آنان 

 .خواستار تفسير ماليمي از مذهب هستند

  زنان در مسير رهائي 

  
 ن آناهيتا اردوا
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   آبان29 نهيآد...  خبر يفراسو

 ي در مذاكرات اتممي رژيبكاريفر

   شدليبه ضد خود تبد

  هي پوجعفر
 ي اسالمي مخالفت رهبران جمهورلي دلبه

 و سر باز زدن از انجام مبادله نيبا توافق و
 سوخت، ي هالهي شده با مي كم غنومياوران

دفتر سوالنا اعالم كرد كه روز جمعه 
 در بروكسل 5+1 ي كشورهاندگانينما

 نشت در نيا.  جلسه خواهند دادليتشك
 ري  وز،ي شود كه متكي برگزار ميحال

 در سئول اعالم هي فقتي والميرژخارجه 
 ي درصد3 /5 وميكرد دولت متبوعش اوران

 اما موضوع فرستد يخود را به خارج نم
 يمبادله همزمان سوخت را قابل بررس

  .داند يم
 شنهادي پيما چگونگ":  گفتني همچناو

 را در بحث مبادله گري ديآژانس و طرفها
 كه از جمله چارچوبها ميسوخت مطرح كرد

 معاوضه آن در داخل ،يشنهادي پني چنيبرا
اگر آنها بر .  به صورت همزمان استرانيا
 در توانند ي داشته باشند، مدي تاكشنهادي پنيا
  ". كنندع قالب با ما مذاكرات را شرونيا
 ندهي نماه،ي كه سلطان استي در حالنيا

 ي اتمي انرژي المللني در آژانس بميرژ
 يقدرتها (يي به آنهاهي توصنيبنابرا": گفت
 تي واقعنيكه تاكنون خود را با ا) يغرب

 ني است كه خود را با انياند ا وفق نداده
 ومي اورانيساز ي وفق بدهند كه غنتيواقع

 يبراآژانس ) نظارت( تحت يمتيبا هر ق
  ". ادامه خواهد داشتزيآماهداف صلح 

 ندگاني نماي نظرها از سوني از اعالم اپس
 ي رهبر و وليهايري موضعگني و همچنميرژ
 ي كشورهاهي علي آن كه سخنان تندهيفق

 سيي به زبان آورده بود، اوباما، ر5+1عضو 
 در سئول گفت كه مذاكره در كايجمهور آمر

 آغاز شده راني امي رژشتريمورد مجازات ب
 چند هفته وقت رانيا":  كردحياو تصر. است

 هي به ارالي از تماي نشانه اچي هيداشته ول
از ) تبادل سوخت (شنهاديپاسخ مثبت به پ

 ما گفت و نيخود نشان نداده است، بنابرا
 خود را در مورد ي المللني بيگو با شركا

 داشته دي رفتار باني كه ايامدي پتياهم
  ".ميباشد آغاز كرده ا

 اوباما، ي موضع از سونيم ا از اعالپس
 هي اتحادي روابط خارجونيسي كمسيير

 5+1 جلسه لي سوالنا خبر تشكاميلياروپا، و
  .در روز جمعه را به اطالع عموم رساند

 در ادامه پروژه مي رژي توجه به سرسختبا
 رهبران ي و آگاهي به بمب اتميابيدست

 آن با دني موضوع و وقت خرنيجهان به ا
 به ظاهر اتينشان دادن نظر و يظاهر ساز

 ي حناگري تازه، ديهايري گمي و تصمديجد
 ندارد و مشت يداري خرهاي دغل بازنگونهيا

 نزد همگان باز شده شي از پشي بميرژ
  . است

در نشست ) جمعه( رسد امروز ي نظر مبه
 ي براي جدييمهاي تصم5+1سران 
  . گرفته شودمي رژهي علني سنگييمجازاتها

  
  
  

  آبان16.. .فراسوي خبر
دستگيري خبرنگاران به اتهام 

  "نظام"انعكاس واقعيت ادعايي 

   آبان13 در 
  منصور امان

رژيم واليت فقيه در واكُنش به بازتاب 
 13جهاني تظاهرات گُسترده عليه خود در 

آبان، چند خبرنگار خارجي و ايراني را 
اقدام مزبور كه بي . دستگير كرده است

سانه هاي بين درنگ خود به موضوع اول ر
المللي تبديل شُد، در تناُقض آشكار با 
تبليغات رسمي قرار دارد كه به سختي تالش 
مي كُند حكومت را با ثبات و مخالفتهاي بي 
گُسست مردمي با آن را ناچيز و بي اهميت 

  .جلوه دهد
 امنيتي ولي فقيه در -باند تنگدست نظامي 

ل حالي كه به طور عملي از سركوب يا كُنترُ
جنبش اعتراضي ناتوان است، با شدت 
بيشتري به مايه گيري از معركه هاي 

حكومت . تبليغاتي خويش وابسته شُده است
اُميدوار است كه به اتكا ابزارها و دستگاه 
هاي عظيم و پرخرجي كه در اختيار دارد، 
بتواند عقب اُفتادگي خود از سير رويدادها را 

ده اي بر نيروهاي جبران كُند و تاثير بازدارن
از اين رو چنين مي نمايد . محرك آن بگُذارد

كه تمركُز فزاينده رهبران جمهوري اسالمي 
، "رسانه هاي مخملي" و "جنگ رواني"بر 

رابطه مستقيمي با كاهش گُستره ي نفوذ 
امكانات مادي آنها شامل سركوب خياباني، 
زندان، دادگاه، پاسدار، پليس و لباس شخصي 

  .باشدداشته 
تبليغات ريشخند آميز بلندگوهاي حكومت 

 آبان 13پيرامون قُدرت كمي نيرويي كه در 
مقابل رژيم واليت فقيه صف آرايي كرده 
بود، آرايش آن در برابر جبهه داخلي و خط 
سياسي آن رو به ناظران كُنجكاو خارجي را 

منابع رسمي در همان حال . فاش مي سازد
ر ثقيل جنبش كه مشغول هضم كردن حضو

اجتماعي در خيابانها بودند، تظاهركنندگان را 
چند صد "و حداكثر ) فارس ("چند ده نفر"

  . شُمارش كردند) ايرنا ("نفر
دو روز بعد و زير فشار انبوه اطالعات مستند 
ويديويي، تصويري و نوشتاري كه از سوي 
مخالفان يا گُزارشگران حرفه اي در سراسر 

 خط تبليغاتي حكومتي جهان پخش گرديد،
اين تعداد را به چندين برابر افزايش داد و در 

 "يكي دو هزار"آخرين رقم سازي، از 
سخن ) حجت االسالم احمد خاتمي(مخالف 

مي راند و در همان حال اصرار مي ورزد كه 
) همان منبع ("صدهزار نفر"هواداران رژيم 

  . بوده اند
 به اتهام انعكاس دستگيري خبرنگاران

واقعيت ادعايي آقاي خامنه اي و شُركا در 
 آبان، همه رشته هايي را كه دستگاه 13

 تبليغاتي حكومت بافته اند –هاي امنيتي 
اين نه يك حركت از سر . رشته مي كُند

ناداني بلكه، واكُنشي طبيعي از جانب 
حكومتي محسوب مي شود كه تعادل خود را 

بار تدبيرهاي آن به از دست داده و اعت
فاكتورهايي خارج از دسترس و حوزه قُدرت 

        .اش مشروط گشته است
  

  
   آبان 6فراسوي خبر 

  اعتراض به

  ي ارتجاعياستهاي س
  يرهاشمي منتيز

 خـود در    ري با حضور چشمگ   زنان
ـ  و ن  ري اخ يزشهايخ  مـشاركت   زي

 يفعاالنـــــه در اعتراضـــــها 
 مورد هجوم  گري بار د  ،ييدانشجو

 يتي جنــسي ارتجــاعياســتهايس
 سه دهه   رغميعل. قرار گرفته اند  

 كيـــ تفكاســـتي س،يســـركوب
 در دانشگاهها كـه هـر       يتيجنس

 ي بحرانطي شراچيبار در هر تند پ
ـ توسط كـارگزاران رژ     رح مطـ  مي

ــ شــود، بــه دليمــ  مقاومــت لي
  . خوردي شكست مانيدانشجو

  
ــشجو روز ــنبه دان ــه ش  در اني س

ــشگاه  ــوجيدان ــه تفكاس ــ ب  كي
ــس ــها در ايتيجن ــط يتوبوس  خ

ــواحــد ا ــراض ني ــشگاه، اعت  دان
ـ  شـدن ا   ييكرده و مانع اجرا     ني
ــدند  ــرح شـ ــ. طـ  در نيهمچنـ

 واحــد ياســيدانــشكده علــوم س
 يتهــران جــدا كــردن كالســها

 دختـر و پـسر      انيدرس دانشجو 
 قـرار   انيمورد اعتراض دانـشجو   

  . گرفت
  
 و دانش   اني كه دانشجو  ي حال در

 كيــ يآمــوزان خــود را بــرا  
ــا ــشيهم  13در روز  ،ي اعتراض

 كنند، كـارگزاران    يآبان آماده م  
ـ  با تهد  م،يرژ  و ارعـاب قـصد      دي

  .  از آن را دارنديريجلوگ
  

 ســه شــنبه پاســدار جوكــار، روز
ــ ــسسيرئ ــازمان ب ــش جي س  دان

ـ ي امن ري از تـداب   يآموز  در روز   يت
 آبان سـخن گفـت و دانـش         13

 دست  دني به بر  ديآموزان را تهد  
ــس  ــط ب ــاي و نانيجيتوس  يروه

ــركوبگر نمــ  ــا. ودس ــه ني  گون
 اعمـال   ي را بـرا   طي شرا دهايتهد

 و هايجيخـــشونت توســـط بـــس
ـ اوباشان وابسته بدان مه     ي مـ  اي

  . كند
  

 در  يي از زمان بازگشا   دانشگاهها
اول مهر امسال تا كنون همواره      

 و انيصــحنه اعتــراض دانــشجو
.  بوده است  هايجي با بس  ييارويرو
 اسـت   يطي در شرا  يياروي رو نيا

ـ  رژ زيم آ دي تهد ياستهايكه س   مي
تا كنـون نتوانـسته اسـت مـانع         

ــشجو   ــبش دان ــسترش جن   ييگ
ــان روز مهمــ13.  شــود  در ي اب

 ي مردم يامهايق و   زشهايادامه خ 
 و اني دانــشجويو در همــاورد

  .  خواهد بودميدانش آموزان با رژ
 

 

  نبرد خلق
ارگان سازمان چريكهاي فدايي 

  خلق ايران 
  زينت ميرهاشمي  : سردبير

  ديديليال ج: تحريريه
  منصور امان
  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
دخلق ارگان سازمان چريكهاي    نبر

فدايي خلق ايـران و بيـان كننـده         
امــا . نظــرات ايــن ســازمان اســت

بديهي است كه از چاپ مقاالت و       
مطالب فعالين سـازمان و جنـبش       
مقاومـت و صـاحب نظـران و نيـز     
ترجمه مطالبي كـه حجـم نـشريه        

و اطالع از آن مفيد دهد  اجازه مي 
مطالبي . كند است، خودداري نمي  

كه با امـضاي افـراد در نبردخلـق         
شود، بيان كننده نظرات     چاپ مي 

خود آنان است كه ممكن است بـا        
نظرات سازمان منطبق، همسو يـا      

ســرمقاله . اخــتالف داشــته باشــد
) با نـام و يـا بـدون نـام         (نبردخلق  

  .بيان كننده نظر سازمان است
  

ــت  ــراي اش ــا  ب ــق ب ــرد خل راك نب
  آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20     فرانسه

   يورو24  اروپا  معادل     
   يورو36          آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

ــبش    ــهاي جنـ ــار و گزارشـ اخبـ
كـارگران، مزدبگيــران و كــاركنلن  

ر تحوالت ايران، عـراق     ايران، اخبا 
ومسائل بين المللي مربوط بـه آن،     
اخبار و ديدگاههاي جنبش زنان را      
ــرد    ــران نب ــايت اي ــر روز در س ه

  .بخوانيد
 در شبكه سازمانآدرس 

  جهاني اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار 

رويدادهاي روز ايران و 

جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  بخش شنبداري

  )راديو پيشگام (

com.nabard-iran.www 

com.khabar-jonge.www 

com.radiopishgam.www 

org.fadaian.www  
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–د امپرياليسم و ارتجاع جهاني نابود با

  آبان27... فراسوي خبر
   

  اطالعيه دادگستري رژيم

   تشديد خشونت آشكار
   

  زينت ميرهاشمي 
  

 آبان انشتار يافت،    26اطالعيه دادگستري رژيم كه روز سه شنبه        
حكم اعدام تعدادي از زندانيان سياسي دستگير شده در ماههـاي           

 اطالعيه با اتهاماتي كه براي دسـتگير شـدگان  . اخير را تاييد كرد  
بر شمرده از يك طرف خشونت عريـان در مقابلـه بـا بـي بـاكي          
جوانان را به نمايش گذاشته و از طرفي ديگر مـشوق خـشونت از     

  . طرف نيروهاي عقب مانده و بسيحيها است
 مـاده   7در اطالعيه دادگـستري، اتهامـات دستگيرشـدگان را در           

توضيح داده و بـراي آنهـا مجـازات اسـالمي بـر اسـاس قـانون                 
تمامي ماده هايي كـه بـه       . ي اسالمي در نظر گرفته است     جمهور

عنـوان اتهـام دستگيرشـدگان در نظــر گرفتـه شـده مربـوط بــه       
هـزاران  . نيروهاي سركوبگر در صـحنه رويـدادهاي اخبـر اسـت          

زنداني سياسي طي اين سه دهه بر اساس همين احكام بـه قتـل        
  . رسيده اند

اي خياباني مطرح   در برابر شعارهايي كه از طرف مردم در خيزشه        
شده، رژيم به خشونت آشكار روي مي آورد تا مانع گسترش ايـن   

  .مبارزه شود
همه جهان ديده است كه مـردم بـا دسـت خـالي در خيزشـهاي                
خياباني شركت كرده و تنها با صداي بلند خواسته هـاي خـود را              

  .مطرح كرده اند
خشونت حكومتي كه با همه ابزارهاي سـركوب در سـاده تـرين              

كت اعتراضي از آن استفاده مي شود، امكان گسترش و تداوم           حر
بنابرين اين قدرت حـاكم     . يك حركت مسالمت آميز را نمي دهد      

  .است كه امكان مبارزه مسالمت اميز را از مردم سلب مي كند
رژيمي كه نيروهـاي خـودي و رشـد يافتگـان در دم و دسـتگاه                

ـ            د جنبـشي را    واليت را هم نمي تواند تحمل كند چطور مـي توان
حتا در مسالمت آميز ترين شكل آن هنگامي كـه مطالبـاتي دارد             

كساني كه شعارهاي جنبش مردمي يا دانشجويان را        . تحمل كند 
شعارهايي تند و يا خشن مي نامند، اساسا جايگاه قرباني و قاتـل             

  . را عوض مي كنند و صورت مساله را تغيير مي دهند
اكمنـد و از همـه ابزارهـاي    مساله اصلي اين است كـه اقليتـي ح    

سركوب استفاده مي كنند و اكثريتي زير حكمراني اقليتي مـستبد           
مي خواهند زندگيشان را تغيير دهند و حاضر نيستند به آنگونه كه   

  . اقليت مي خواهد زندگي كنند
طي سه دهه حيات جمهوري اسالمي همـه مبـارزات گروههـاي      

 اعمـال خـشونت     اجتماعي و سياسي و فرهنگي مـردم ايـران بـا          
  . عريان سركوب شده است

در شرايط كنوني، با توجه به تداوم حركتهاي اعتراضـي خـانواده            
هــاي دســتگير شــدگان و وجــود جنــبش مردمــي و گــستردگي 
ارتباطات و نيز فـشارهاي بـين المللـي، بايـد امكـان اعـدامهاي               

  .گسترده را از رژيم گرفت

   آبان30... فراسوي خبر
 

يم واليت  آذر، بازگشت رژ16

   آبان13فقيه به 
  

  منصور امان
بن بست رژيم واليت فقيه در برابر اعتراضهاي 
. پيوسته مردم را دادستان ُكل آن جار زده است

حجت االسالم دري نجف آبادي با تهديد شركت 
 آذر و رجزخواني براي آنها 16كُنندگان در تظاهرات 

 –ي ناخواسته اعتراف كرده است كه دستگاه امنيت
نظامي هيچ راه حلي براي پايان دادن به اعتراضها 

  .در چنته ندارد و تنها به دور خود مي چرخد
سخنان وزير اطالعات پيشين را مي توان نخُستين 
اظهار نظر يك مقام رسمي پيرامون تظاهراتي 
دانست كه مخالفان و منتقدان رژيم جمهوري 

 برگُزار  آذر، روز دانشجو16اسالمي قصد دارند در 
گُفته هاي وي بيانگر نگراني عميق رهبران و . كُنند

پايوران حكومت از تداوم يافتن اعتراضها و ورود به 
ميدانهاي گوناگون چالشي است كه جنبش اعتراضي 

  .زمان و مكان آن را تعيين مي كُند
تالش رهبران و پايوران حكومت براي جلوگيري از 

رويارويي در حالي شكل گرفتن اين صحنه جديد 
 هفته به فرا رسيدن اين 6آغاز گرديده كه بيش از 
شتابزدگي هراس آلود باند . هنگام باقي مانده است

ولي فقيه در تدارك چيني عليه همايش مخالفان و 
منتقدان، در نُقطه مقابل تبليغات رسمي آن قرار دارد 

 شركت كُنندگان در تظاهرات ضد "ريزش"كه بر 
و ارايه آمار گوناگوني براي ناچيز جلوه حكومتي 

  . آبان كوك شُده است13دادن جمعيت حاضر در 
حجت االسالم دري نجف آبادي با سخنان 
پرخاشگرانه خود يقه كُهنه اي را درانده است كه 
تقرييا همه ي اُرگانهاي نظامي، قضايي، امنيتي و 
سياسي حكومت و همچنين خود وي پيش از 

 آبان با همين كلمات و همين 13يش برگُزاري هما
عبارات براي تحت تاثير قراردادن مخاطبان شان 

نگون بختي رجز خوانها و سينه . پاره پاره كرده بودند
چاكها در اين بود كه شنوندگان آنها آمادگي زيادي 

 نظامي –براي يكه خوردن از اين بد مستي امنيتي 
رار صوت نشان ندادند و چنين نيز نمي نمايد كه تك

ناهنجار پيشين بتواند تغييري در رفتار مدني 
     .شهروندان بدهد

بازگشت به خانه ي اول، جايي كه يادآور يك راهكار 
و تجربه شكست خورده است، خالي شُدن توبره باند 
. ولي فقيه را از چاره و تدبير عالمت گُذاري مي كُند

           
 

  در برابر تندر

   مي ايستند

  شنخانه را رو

   مي كنند

  و مي ميرند
  

  
  

  شهداي فدايي 

   آذر ماه

 ي قرن-زاده يون پريهما: يي فدايرفقا
 اسداهللا -نژاد  رحمت طالب- يحسن

 ابوالقاسم -ر مسلم يز نصي پرو-بشردوست 
 ي عل-پور يرضا بهاري عل- يكچه همدانين

 - محمدرضا شهنواز -زاده  يعبدالعل
درضا ي حم- يچيان چايغالمرضا كارورد

 احمد - يسيو  مختار قلعه- يسعادت
 يسين تدري حس-ا ي بهروز بهروزن- ياقدس

 - يچ ر شانهي محسن مد- ي فرهود روان-
 - ي قلهكي زهرا آقانب- يدون شافعيفر
نا ي م-ال ي ماهرخ ف- يرضا شهاب رضويعل
 ي مسعود صارم-ار ي پاوي محمدعل- يعيرف
 حسن - يم تشكري رح- جالل دهقان -
ا به دست يروزنيد پي وح-زاده  يزك

 به شهادت يني شاه و خميمهايمان رژيدژخ
  . دنديرس
 


