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  294 شماره
  ششمبيست و دوره چهارم سال 

  1388  دياول  
  

   دالر، 1 كانادا   آمريكا
  اروپا يك يورو

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  

 يادداشت سياسي 
   

  تحجر، جنايت،

  دو پايه واليت
   

  مهدي سامع
   

در ابتدا با تاثر ضايعه درگذشت آقاي حسينعلي 
منتظري را از جانب خودم و از جانب رفقايم در 
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، به خانواده و 

آقاي منتظري يكي . طرفداران ايشان تسليت مي گويم
ان سياسي در دوران رژيم گذشته از مبارزان و زنداني

بود كه در پايه گذاري نظام ارتجاعي واليت فقيه 
اما آقاي منتظري در مخالفت . نقش مهمي داشت

شجاعانه با قتل عام زندانيان سياسي در تابستان سال 
 كه به دستور مستقيم خميني صورت گرفت، 1367

كرسي واليت را ترك كرد و سرانجام در جريان قيام و 
شهاي اخير، واليت مطلقه خامنه اي را باطل خيز

  .اعالم كرد
  2بقيه در صفحه 

  
  

  كنفرانس چپ براي كارگران

 در 2009 نوامبر 22تا 20

  )يالايتا(جنوا
  20در صفحه 

  

نسخه هاي پوچ اقتصادي 

  احمدي نژاد
مهمترين حركتهاي اعتراضي كارگران و 

  1388مزدبگيران در آذر 

  زينت ميرهاشمي
  4در صفحه 

  

  داني سياسي آزاد بايد گرددزن
  

  مجيد توكلي، دانشجوي زنداني
  

  جهان در آيينه مرور

 و "شمارانيب" يتئور

  )2* (مباحث گرد آن 
  

  ليال جديدي
  8در صفحه 

  

پيش گفتار كتاب بيشماران، 

جنگ و دمكراسي در عصر 

 امپراطوري

  
  مايكل هارت و آنتونيونگري: نويسندگان

 منوچهر هزارخاني:ترجمه

  10ه در صفح
  

زنان در صف مقدم مبارزه 

 با اصل واليت فقيه

  آناهيتا اردوان 
  13در صفحه 

  

  

  ........سرمقاله 
  

: تاكتيك كاغذ پاره

  روزمرگيهاي

  پا به گور  استبداد
  

  منصور امان
يك آتش سوزي شبانه، كليد رمز آغاز تهاجم هيتلر 
براي ريشه كن كردن آخرين بقاياي جمهوري وايمار و 

در يك صحنه . ين مخالفان سياسي بودتصفيه خون
 فوريه 27در ) رايشستاگ(سازي داغ، پارلمان آلمان 

عله هاي آتش سپرده شُد تا در همان  به دست ُش1933
 مخالفان آغاز شود و روز "خودجوش"شب، سركوب 

به منظور پاسداري از مردم و "بعد طرحي در مجلس 
 به تصويب برسد كه حقوق پايه اي "حكومت

شهروندان را ملغي كرده و مجازات اعدام براي جرايم 
  .  را برقرار سازد"خيانت"سياسي تحت عنوان 

  3يه در صفحه بق

  جنبش اجتماعي

   كنش و واكنشها

  جعفر پويه 

  6در صفحه 

  

  مهمترين 

  رويدادهاي هنري ماه
  ليال جديدي

  17در صفحه 

  

  زنان در مسير رهايي 
  آناهيتا اردوان

  14در صفحه 
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آقــاي منتظــري همچنــين در نظريــه 
ــت و    ــه حاكمي ــورد رابط ــي در م فقه
ــول    ــت قب ــايي در جه ــذهب گامه م
حاكميت عرفي برداشت كه گرچه بـه       
قبول قاطع جدايي دين از دولت منجر       
نشد، اما همين گامهـا از جانـب يـك          
مرجع مـذهب شـيعه كـه در تـصويب       
اصل واليت فقيـه در اولـين مجلـس         

بــل خبرگــان نقــش مهمــي داشــت قا
همين نگاه جديـد سـبب      . ارزش است 

فاصله گيري كامل آقـاي منتظـري از        
واليت خامنه اي و به ميزاني از قانون        

سـاده  . اساسي جمهوري اسالمي شـد    
ــدانيان   ــوق زن ــاع از حق ــستي و دف زي
سياسي و بـه ويـژه ايـستادگي آقـاي          
منتظـري در برابـر واليـت خامنـه اي     
هميشه در تاريخ جنـبش آزاديخـواهي     

در . يـران بـه يـاد خواهـد مانـد     مردم ا 
همين جا الزم اسـت تنفـر خـود را از           
پيام تسليت مزورانـه علـي خامنـه اي         

 تمـام سـركوبگريهايش در مـورد         كه
آقاي منتظري را به حساب خـدا مـي         

  . گذارد اعالم كنم
   

 ***  
 آذر امسال حماسـه اي    16خيزش روز   

ديگر از جنبش رنگين كمان بيشماران      
ر ديكتاتور، مرگ بـر     فرياد مرگ ب  . بود

ــهرهاي   ــسياري از ش ــه اي در ب خامن
بزرگ و كوچك ايران، نـشان داد كـه         
قيـام ادامـه دارد و مـردم ديگـر نمــي     
خواهند به شكل سابق زندگي كننـد و        

 آذر و نقـش  16. به دنبال تغيير هستند 
پيشتازي دانـشجويان و جوانـان دليـر        
ايران زمين صحنه سياسي جامعه ما را   

خواســت آزادي، . مــودبــسيار شــفاف ن
دموكراسـي و حكومـت غيـر دينـي از     
يك آرزو به يـك چـشم انـداز دسـت           

چـشم انـدازي كـه      . يافتني تبديل شد  
زنان و مردان ايران زمـين بـا جنـبش          

سـر  . خود آن را تحقق خواهند بخشيد     
تحجـر، جنايـت، دو پايـه    «دادن شعار  

كه به ساده ترين و گويا ترين » واليت
شخص مـي   شكل ماهيت رژيـم را مـ      

ــبش   ــشياري جن ــشاندهنده ه ــد، ن كن
  .  آذر بود16دانشجويان ايران در 
 آذر بـه ويـژه      16در حماسه شورانگيز    

بايد به سخنان شجاعانه مجيد توكلي      
در پلي تكنيك تهران اشاره كـرد كـه         

امروز اين جاييم تا اعتراضـمان      «:گفت
را بر سر همه مـستبدان و مـستكبران         

امنـه اي   جامعه و در راس آنها آقاي خ      
وي بالفاصـله پـس از      » .فرياد بـزنيم  

  .خروج از دانشگاه بازداشت شد
   

در مقابل ايـن خيـزش گـسترده ضـد          
استبدادي، خامنه اي به حيله رذيالنـه       
اي متوسل شد و با پنهان شدن پشت        
پاره شـدن عكـس خمينـي جـالد در          
ــردن    ــاره ك ــوايي پ ــد رس ــدد برآم ص
ــان    ــاند و همزم ــسهايش را بپوش عك

ــان د ــرنش  مخالف ــه ك ــام را ب رون نظ
ــا . وادارد ــه    ام ــق جعب ــي زود ت خيل

شـيادي او   . مارگيري خامنه اي درآمد   
را كسي جدي نگرفـت و وي مجبـور         

 13(1388 آذر 22شـــد روز يكـــشنبه 
در يك سخنراني در تهران از      ) دسامبر

اراذل و اوباش طرفدارش بخواهد كـه       
 خامنـه اي    .آرامش خود را حفظ كنند    

ه عمله و اكره اش     براي روحيه دادن ب   
كساني كه در مقابل شما قـرار       «:گفت

دارند، كساني نيستند كه ريشه داشـته       
ــت   ــل عظم ــد در مقاب ــند و بتوانن باش

خواهيـد  «و  » .انقالب مقاومـت كننـد    
ديد كه مخالفان در مقابل چشم شـما        

  » .نابود خواهند شد
جنجال بـر سـر پـاره كـردن عكـس           
خميني نه فقط موجب انـسجام درون       

 خامنه اي نشد، بلكه تضادهاي      واليت
  .دروني نظام هرچه بيشتر تشديد كرد

مـــدافعان سرســـخت خامنـــه اي در 
ســخنرانيها و در اظهارنظراتــشان در   
رسانه هاي حكومتي مخالفان درونـي      

ــون   ــاتي همچ ــا كلم ــاي «را ب دلقكه
، »هيزم بيار آتـش فتنـه     «،  »سبزپوش

ــوي« ــه موس ــه«، »فرق ــران فتن ، »س
سگهاي «، »تكبارتفاله ها و ايادي اس «

قـالده هايـشان بـاز    «كـه  » زنجيـري 
جريــان باطــل و ضــددين و «، »شــده

تفاله هـا و وابـسته هـاي        «،  »ضدخدا
» فرقــه قــانون شـــكنان  «، »حقيــر 

ايـادي  . مورد خطـاب قـرار دادنـد      .....و
ــه اي  ــشر «خامن موســسه تنظــيم و ن

ــار ــي را » آث ــع  «خمين ــاه تجم جايگ
مجمع روحـانيون   « و  » منافقان امروز 

آغـازگر ايـن اوضـاع فتنـه      «را  » زمبار
  .ناميدند» آميز
   

ــشنبه   روح اهللا 1388 آذر 22روز يكــ
حسينيان در يك تجمـع در سـر قبـر           
خميني خطاب به هاشمي رفـسنجاني      

آقاي هاشمي تو بارها در فتنـه       «:گفت
اخير به مقـام معظـم رهبـري خيانـت         
كردي و رهبري از تو حمايت كرد امـا        

ـ        شان دادي  تو كينه خود را در مشهد ن
ــري را   ــردم رهب ــر م ــه اگ ــي ك و گفت

 23سايت جـرس    (».نخواهند بايد برود  
ــين  ) 1388آذر  ــسينيان در همــ حــ

موسـوي و خـاتمي     «:سخنراني گفـت  
حقيرتر، كوچك تر و پست تـر از آننـد     
كه نظام بخواهد با آنان مقابله كنـد و         

حتي هاشمي هم كوچكتر از آن اسـت    
  ».كه بخواهيم با وي مبارزه كنيم

محمد يزدي خطاب به هاشـمي      شيخ  
من از همين تريبون    «:رفسنجاني گفت 

و به عنوان عضو خبرگان خطـاب بـه         
ايشان به عنوان رئـيس خبرگـان مـي         
گويم كه آقاي هاشمي فاصله تـان را        
با رهبري كم كنيد، با واليت باشـيد و         

اگـر  . بـازي سياسـي را كنـار بگذاريـد    
ــري   ــه رهب ــئن باشــيد ك ــد مطم بيايي

ايشان گفته اند كـه     . نداستقبال مي كن  
 آذر  24رسـالت،   (».راه توبه بـاز اسـت     

حرفهاي محمد يـزدي نـشاني      ) 1388
ديگر از آن اسـت كـه خامنـه اي بـه            

ولي فقيه تـسليم    . دنبال سازش نيست  
رقبا را طلب مي كنـد و بـراي همـين           
فرصتهاي سازش يكي پس از ديگري      

 اگر خامنه اي به دنبـال       .سوخته است 
بـي  « نفي سياسـت  سازش بود، بايد با   
ــز ــده و ترمـ ــمي »دنـ ــرح هاشـ ، طـ

 26رفسنجاني كه در نمـاز جمعـه روز         
ايـن  . تيرماه اعالم كرد را مي پذيرفت     

ادعاي دروغي است كه خامنه اي بـه        
» دفــع حــداقلي و جــذب حــداكثري«

 در ادامه    امنيت واليت او  . اعتقاد دارد 
سياست بي دنده و ترمـز تعريـف مـي         

 به سركوبي بيشتر از آن       شود و اگر او   
چه اكنون بدان دست مي زند مبادرت       
نمي كند، فقط و فقط به علت ضعف و 

  . عدم توانايي او است
ــزدي   ــد ي ــسنجاني در پاســخ محم رف

سالهاست كـه جـواب مـن بـه         «:گفت
ــراي  آقــاي يــزدي درخواســت شــفا ب

متاسفانه .... ايشان است و ارسال سالم      
 ايشان بــراثــر مـشـكالت جـسمـي    

شـود و     گـاهـي دچـار عـصبانيت مـي    
... كـنـــد مـــي عجوالنــه اعــالم نظــر 

افرادي هم هستند كه شهرت خـويش     
خواهنـد    را از راه اهانت به ديگران مي      

ــواب  ــه ج ــن ك ـــم  اي ــراد هـ ــه اف گون
ـــت و  ـــوت اســـــــ ســـكـــــــ
دعــــــــــــــا بـــــــــــــراي  

روزنامـه آفتـاب    (».شــان  هـــدايــت
  )1388 آذر 26يزد، پنجشنبه 

در همــــين ســــخنان رفــــسنجاني 
اگر برخي فكر كنند با ارعاب و       «:گفت

فضاسازي مي تواننـد مـسائل را حـل         
كنند در اشتباهند و اگرهم به صـورت        
ظاهر، آن را حل كنند، پس از گذشت        
زمان كوتاهي، آن موضوع وسيع تر از       

وضـعيت  .....گذشته مطرح خواهد شـد    
امروز دنيا بـا گذشـته تفـاوت كـرده و          

مروز با اتكـا بـه از بـين رفـتن           نسل ا 
انحصارهاي رسانه اي، آگـاه و مطلـع        
است و در آينده هم مطلع تـر خواهـد          

  ».بود
   

 آذر حيدر مـصلحي،     25روز چهارشنبه   
ــك     ــي ي ــم ط ــات رژي ــر اطالع وزي
سخنراني در مدرسه فيـضيه بـا انكـار         
وجود بحران نـا خواسـته بـه حقيقتـي       

توطئـه هــاي  «:اعتـراف كـرد و گفــت  
ــ  ــمنان بع ــت  دش ــات رياس د از انتخاب

جمهوري به توليد فتنه انجاميد و ايـن        

فتنــه ماننــد كــوه يخــي اســت كــه در آب  
اقيانوس سرگردان بوده و فقط بخش كمـي        

  » .از آن بيرون از آب است
حسين شريعتمداري در اجتماع بسيجيان در      

اسناد كمتـرين   «:مسجد نوريان تهران گفت   
ـ          ر ترديدي باقي نمي گذارد كه در فتنـه اخي

موسوي و خـاتمي و كروبـي نقـش سـتون           
پنجم آمريكا و اسرائيل را بر عهـده داشـته           

 آذر 28كيهــان شــريعتمداري، شــنبه (».انــد
اين جمالت در مورد كساني نوشـته       ) 1388

شده كـه طـي دو دهـه در مقامـات بـسيار             
نظـام مقـدس   «باالي بـه قـول خامنـه اي         

 8كـسي كـه     . بوده انـد  » جمهوري اسالمي 
 8ر خميني بوده، كسي كـه   سال نخست وزي  

سال رئيس جمهور خامنه اي و چندين سال        
 ســاله وزيــر 8و بــه ويــژه در دوران جنــگ 

ارشاد بوده و كسي كـه نماينـده خمينـي در         
بنياد شـهيد و رئـيس مجلـس رژيـم بـوده،          
اكنون به قول نماينده خامنه اي در روزنامه        
كيهان به سـتون پـنجم آمريكـا و اسـرائيل       

   .تبديل شده اند
محمد نبي حبيبـي، دبيركـل حـزب موتلفـه       

ديگر لفظ جنبش سبز را     «:اسالمي مي گويد  
براي حاميان موسوي استفاده نمي كنـيم و         
حاميان وي را تنها با فتنه سبز نام خـواهيم          

  )1388 آذر 28روزنامه رسالت، شنبه (» .برد
اين ادعاها در شرايطي مطرح مي شود كـه         

تضح ترين   آذر به مف   27تظاهرات روز جمعه    
تمام كركـري خوانـدنهاي   . شكل برگزار شد  

اراذل و اوباش خامنه اي در روزهاي پس از         
 آذر بـه يـك نالـه      27 آذر، در روز جمعه      16

 لشگر از هم پاشيده ولي       .خفيف تبديل شد  
فقيه به جاي نمايش قدرت، درماندگي را به        

جنجال بر سـر تكـه پـاره        . رخ مردم كشاند  
 گويـا بايـد     شدن عكس خميني، كسي كـه     

وحدت دهنده باشد فقط چندين هزار نفـر را         
 آذر بـه    27روز جمعـه    . در تهران بسيج كرد   

عنوان روز شكست عربده كشان باند خامنه        
اما تظـاهرات شكـست     . اي ثبت خواهد شد   

 آذر درس ديگري هـم بـراي   27خورده روز  
كساني كه فكر مي كنند با حلوا حلوا كردن         

ه اي را كند كنند     خميني مي توانند تيغ خامن    
هيچ يك از كساني كه در گذشته در        . داشت

هرم قـدرت جمهـوري اسـالمي مـشاركت         
داشتند و اكنون در اثر سياست بـي دنـده و           

 يا مورد حمله قرار دارند و يا از صحنه         ترمز
قدرت حذف شده اند بنا به داليل گونـاگون         
و منجمله به خاطر آن كه قتل عام زندانيان         

 را محكـوم نكــرده  1367سياسـي در سـال   
 داراي مقبــوليتي در رديــف آقــاي    انــد،

وقتـي  . منتظري نبوده و هرگز نخواهند بـود      
آقاي منتظري پاره شدن عكـس خمينـي را         
يك خطاي ساده ارزيابي كرد و اعالم نمـود    
كه خميني هم اشتباهاتي داشته است، پـس      
هيچ كس نمي توانـد بـا كـرنش در مقابـل            

ـ     ه اي حاشـيه    هياهوي شكست خورده خامن
اگر آقايان موسوي و كروبي     . امن ايجاد كند  

واقعا براي آقـاي منتظـري ارزش و اعتبـار           
قايل هـستند، بايـد بالدرنـگ كـشتار دهـه          
شصت و به ويژه قتل عام زندانيان سياسـي         

 را محكـــوم كـــرده و تمـــام 67در ســـال 
اطالعات خود در ايـن مـورد را بـه اطـالع            

را » يـه مرگ بر اصل واليت فق    «مردمي كه   
  .فرياد مي زنند برسانند

 يادداشت سياسي 

  ، جنايت، دو پايه واليتتحجر
 1بقيه از صفحه 
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  1بقيه از صفحه 
  

برخي شباهتهاي سناريوي عكس 
پارلمان در "خُميني در آتش با ترفند 

 نه تصادفي بلكه، "ُشعله هاي آتش
كارگردانان در هر دو سو . ناگُزير است

نُقطه عزيمت يكساني داشتند كه با 
كوشش براي يافتن پاسخ به مساله 

براي . قُدرت مي تواند تعريف شود
چگونگي ) ازيهيتلر و حزب ن(يكي 

تصرُف تام و تمام آن و براي ديگري 
 –آقاي خامنه اي و باند نظامي (

از دست ندادن اش، پايه ي ) امنيتي او
هر دوي آنها به . اين چاره انديشي بود

جاي استفاده از ظرفيتها و روابط 
قانوني موجود، به دسيسه روي آوردند 

 چارچوب تنظيم 1933زيرا در آلمان 
اال و همينطور با پايين مناسبات در ب

براي تامين اين هدف ناكافي و دوگانه 
 بي اعتبار و 1388بود و در ايران 

در همين حال، نُقطه . ناكارا شُده است
اتكاي هر دو آنها براي انجام موفقيت 
آميز دسيسه شان را ساختارها و 
ابزارهاي قهري تشكيل مي داد كه در 
اختيار داشتند و مي توانستند براي 
چيدن ُگل فضايي كه مهيا كرده بودند 

  . وارد ميدان كُنند
  

  يكدست شدن 

طرح رهبر نازيها به موفقيت انجاميد، 
بيش از همه به اين دليل كه طبقه 
ممتاز سياسي و اشرافيت اقتصادي 
آلمان با تمام توان از يكدست شُدن 

 وايمار "ضعيف"قُدرت در جمهوري 
اهي آنها به هر ر. پشتيباني مي كرد

براي خالصي از كابوس زير گرفته 
شُدن توسط طبقه كارگر ناراضي، 
كمونيستها و سوسيال دموكراتها كه 
روي امواج يك بحران اقتصادي 

 به حركت "باال"فراگير به سمت 
  .درآمده بودند، خوش آمد مي گُفتند

در مقابل، فقدان فاكتور مزبور تنها 
يكي از داليلي است كه لوله شُدن 

 امنيتي ولي فقيه – باند نظامي نقشه
. از روي ميز را مي تواند توضيح بدهد

آيت اهللا خامنه اي كه پس از خيز به 
سوي يك پايه كردن قُدرت، به جاي 
سير در آسمان هفُتم واليت اكنون 
خود را سرازير به درون آتشفشان 
گُدازان يك جنبش اجتماعي مي يابد، 
 به گونه واقعي نمي توانست انتظار

داشته باشد جرقه يك شوك 
احساسي، شرايط را به يك ضربت به 

از سوي ديگر، . سود وي تغيير دهد
سياست مشت آهنيني كه وي مي 

بايست بي درنگ براي تكميل اين 
پروژه وارد ميدان مي كرد، يك تدبير 
از پا اُفتاده و فرسايش يافته است كه 
نزديك به شش ماه پس از عملياتي 

رگ زخمي در خيابان شُدن، همچون ُگ
رژه مي رود در حالي كه از هر سو زير 

  . رگبار حمله هاي تازه قرار دارد
نبود شرطهاي الزم براي به راه 
انداختن يك موج بلند تر سركوب و 
سوار شُدن بر آن، معركه كاغذ پاره را 
هر چيزي جز يك طرح انديشه شُده با 
هدف كسب نتايج درازمدت و توليد 

. ديد جلوه گر مي سازدفاكتهاي ج
نيروي محركه اين تدبير، فقط مي 

از اين ستون به آن ستون "تواند ُشعار 
اگر نيك نگريسته .  باشد"فرج است

شود، براي آقاي خامنه اي امكان 
ديگري هم جز شرط بندي روي تاس 

به راستي . چرخان باقي نمانده است
نيز او چگونه مي تواند از دريچه 

 به طور استراتژيك سياست ورزي و
به صحنه بنگرد هنگامي كه كارتهاي 
برنده اش يكي پس از ديگري 
  سوزانده شُده اند و آستين خالي است؟ 

 او با "قانون و پليس"خانه مقوايي 
همه تزيينات داخلي و روكاري 
بيروني، پس از تقلُب انتخاباتي در 
برابر توفان اعتراضها و برنتابيدن 

ه شُده است و محصول اش از جا كند
ساكنانش برهنه و وحشت زده روانه 
پياده رو شُده اند تا با معماي هولناك 

در واكُنش به اين . بقا روبرو شوند
شرايط، آيت اهللا خامنه اي نه مي 
تواند عقب بنشيند زيرا فقط نُقطه آغاز 
آن را خود مي تواند تعيين كُند و نه 
قادر است نيروي مقابل را عقب 

ر اين برزخ نه مرگ و نه د. بنشاند
زندگي، او همچون بندبازي كه زميني 
زير پا ندارد، فقط به رشته ي رويدادها 
آويزان مانده است و انتظار معجزه اي 
را مي كشد كه تور نجات را براي او 

  . پهن كند
  

  تاكتيكي روي خشت كج اول

تحت اين شرايط، آنچه كه ولي فقيه 
 سازمان مي دهد نبرد نظم دهنده
. نيست، دست و پا زدن براي بقا است

اگر كسي هنوز آدرس جديد وي در 
انتهاي بن بست را نمي دانست، اينك 
با تاكتيك لگدمال كردن آيت اهللا 
خُميني، نشاني را به طور مستقيم از 

باند نظامي . خود او دريافت كرده است
 امنيتي با تبديل اولين ولي فقيه –

مه جمهوري اسالمي به عروسك خي
شب بازي خود، نشان داد كه نه تنها 

تصور مشخصي از نتيجه بازيهايي كه 
شروع مي كُند ندارد بلكه، حتي از 

  . درك قواعد آنها نيز ناتوان شُده است
هيچكس بيشتر از آقاي خامنه اي آثار 
جانگُداز شفافيت تلويزيوني را بر تن 

افشاگريهاي گُماشته ي او در . ندارد
خاباتي و واكُنشهاي مناظره هاي انت

طرفهاي مقابل، نه فقط يك ضربه 
كاري بر حيثيت رقبا بلكه، بر مجموعه 
اي كه آنها رهبران طراز اول آن به 

رختهايي . شُمار مي آمدند، وارد آورد
كه با فساد، بي كفايتي، دروغگويي، 
ساختارهاي مافيايي، آدمكُشي و جز 
آن چركين شُده بودند از پستوي نظام 

 طور مستقيم در خانه ميليونها به
بيننده تلويزيوني آويزان گرديدند تا 
بدترين گمانه هاي آنها پيرامون 
داليل زيست و معاش تحمل 

آقاي خامنه . ناپذيرشان را تاييد كُنند
 را به مثابه هدفي كه "نظام"اي، 

خشم و ياس شهروندان مي توانست 
به سمت آن به حركت در بيايد، نشانه 

  . كرده بودگُذاري
نمايش تصوير ُشعله ور يا به زير پا 
افكنده شُده ي آيت اهللا خُميني، بر پا 

 و تابوي مقدس آن در "نظام"كُننده 
، يك پرده جديد از "صدا و سيما"

. نمايش ساختار شكن مناظره ها است
آقاي خامنه اي از همان سوراخي كه 
يكبار گزيده شُده بود، حاجت گرفت و 

هات مرگبار خود را به سريال اشتبا
  . يك مورد تازه غني كرد

در نگاه اول دريافت اين امر كمي 
دشوار به نظر مي رسد كه چگونه 
حكومت در گرماگرم جنبش اعتراضي 
گُسترده كه آن را با بزُرگترين بحران 
مشروعيت تاريخ خود روبرو ساخته، به 
اين انديشه رسيده كه تبليغ سراسري 

 از تكيه گاههاي اش خُرد شُدن يكي
مي تواند چاره برون رفت از اين 

اما هر گاه به پايه زيرين . شرايط باشد
تدبير مزبور و نيز راه حلهاي ديگر باند 

 امنيتي ولي فقيه يعني، –نظامي 
اشتباه محاسبه استراتژيك در مقطع 
نمايش انتخابات نگريسته شود، آنگاه 
پاره هاي پازل سياستهاي آشُفته اين 

اند بر سر جاي خود قرار خواهند ب
خشت اول را معمار كج نهاده . گرفت

است و از اين رو هر آنچه كه بر آن 
بيافزايد، مسيري جز كج رفتن نخواهد 

داده هاي غلط باند ولي فقيه . داشت
از موقعيت خود و شرايط حقيقي 
جامعه، آن را با هر بار جمع و تفريق 
به يك نتيجه گيري غلط تازه اما 
. وخيم تر از قبلي رهنمون مي شود

براي توضيح بيشتر در اين باره به (
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  )كُنيد
  

  اهداف و نتايج

به گمان باند واليت، لجن مال كردن آيت 
اهللا خُميني كه تبليغات رسمي او را به 

 مي توانست جايگاه قدسين نشانده است،
شوكي باشد كه روي موج آن سازمان دادن 
اقدامات سركوبگرانه بيشتر عليه جنبش 
اجتماعي و نيز چهره هاي شناخته شُده 
مانند آقايان موسوي، كروبي، رفسنجاني و 

طرف خطاب . جز آنها امكان پذير مي شُد
حكومت، نيروها و گرايشهاي خودي بودند 

 –د نظامي كه از يك سو در توانايي بان
امنيتي در سركوب جنبش اجتماعي به ديده 
ترديد مي نگرند و از سوي ديگر، نسبت به 
موقعيت خويش در قُدرت و اراده موتلفان 
شان به تقسيم آن چه اكنون و به گونه 
دوچندان در صورت به دست گرفتن يك 
. تنه مهار اوضاع، نگراني جدي دارند

ان نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسدار
 "گُسل در اركان حاكميتي"آرايش مزبور را 

 "گُسل مراجع و روحانيت با واليت فقيه"و 
  . تعريف كرده است

با هر تظاهرات مخالفان و منتقدان و با هر 
روزي كه تدبير حذف آنها ناكام مي ماند، بر 
تحرُك اين گروه قُدرتمند نيز افزوده مي 

آنها پس از تالش بي نتيجه براي . شود
انجيگري بين آيت اهللا خامنه اي و مي

معترضان شناخته شُده و به سينه زدن مدال 
تسليم آنها و از اين طريق پر رنگ كردن 
نقش خود در ساختار قُدرت، به تدريج به 
سوي جدا كردن حساب خويش از كساني 

 مي نامدند، گرايش مي "افراطيها"كه 
تحرُك عسگراوالدي، علي الريجاني، . يابند
سن رضايي و جز آنها براي واسطه گري مح
 از اين آرايش بر مي خيزد، "آشتي ملي"و 

همانطور كه استعفاي آيت اهللا جوادي آملي 
از امامت نماز جمعه ُقم، كناره گيري آيت 
اهللا امامي كاشاني از جامعه روحانيت مبارز 

 آيت اهللا مكارم "آتش بس"يا پيشنهاد 
دن آيت اهللا شيرازي و ريش سفيد به گرو دا

مهدوي كني كُنش و واكُنشهاي سرچشمه 
  . گرفته از آن است

معركه كاغذپاره به اين دسته كه به طور عمده 
در طيف راست سنتي يافت مي شوند، پيام مي 
داد كه جنگ آقاي خامنه اي و همدستان نظامي 

 امنيتي اش با معترضان و منتقدان و خيزش –
طه و كُنترُل اجتماعي، فقط بر سر حفظ سل

هرمهاي ثروت و ُقدرت در دستان خود نيست 
بلكه، آنها براي حفاظت از حكومت ديني تير مي 

  اندازند 
  5بقيه در صفحه 

  سرمقاله 

  روزمرگيهاي استبداد پا به گور: تاكتيك كاغذ پاره
 نمنصور اما
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طرح هدفمند كردن يارانـه هـا كـه از          
طرف احمدي نژاد به عنوان يك تغيير       
و تحول بزرگ در اقتصاد ايران شـمار        
شده است، قبل از اجرايي شدنش، بـه        

رشـد  . گسترش فقـر دامـن زده اسـت       
صـعودي قيمتهـا و نيـز پـايين آمــدن     
قدرت خريد مردم، فقر را بيشتر دامـن        

كارگران و مزدبگيراني كـه     . زده است 
ــرده در   م ــت نك ــوقي درياف ــا حق اهه

شرايط ناپايدار معيـشت زنـدگي قـرار        
شعارهاي عوام فريبانه انتخاباتي    . دارند

احمــدي نــژاد همــراع بــا پخــش     
 تومــاني در اســتقبال 50اسكناســهاي 

كنندگان از وي جز رشد آزمندي جلوه       
  .اي ديگر نيافت

 احمدي نژاد قصد دارد با طرح حـذف        
ــردن  ــي ك ــا در اجراي ــه ه ــر ياران  اوام

ــك   ــول و بان ــين المللــي پ صــندوق ب
جهاني، دست به يك جراحـي بـزرگ        
در اقتصاد ايران به نفع سـرمايه داران        
ــاني    ــرمايه داران جهـ ــي و سـ داخلـ

وي در كنفـــرانس . نئـــوليبرال بزنـــد
 دسامبر در رابطـه     18كپنهاك كه در      

با محيط زيست برگزار شد بار ديگر با        
حرفهايي پوچ و توخالي، نسخه هـايي       
براي اقتصاد جهان پيچيـد كـه هـيچ         

احمــدي نــژاد مــشتي . ارزشــي نــدارد
حرفهاي كلي كه در بسته پيـشنهادي       

  ارائه كرده بـود را  1+ 5به كشورهاي  
ــرد  ــرار ك ــرانس تك ــن كنف وي . در اي

رئيس دولت رژيمي است كه بيشترين      
خــدمت را بــه نئوليبراليــسم در ايــران 

حكـومتي كـه در آسـتانه       . كرده است 
اي ورودي به سازمان جهاني     دروازه ه 

تجارت دست و پا مـي زنـد و قبـل از            
ورود رسمي به آن با كم كردن تعرفـه       
ــت   ــذاري دسـ روي واردات و آزاد گـ
بانــدهاي مافيــايي، رانــت خــواران    
حكومتي در بخش تجـارت، بيـشترين      

  . فرمانبر اين سازمان بوده است
ــاتي از   ــژآد در راس هيـ ــدي نـ احمـ

ط گماشــتگانش در كنفــرانس محــي  
ايـن  . زيست در كپنهاك شركت كـرد     

ــتفاده از    ــراي اس ــو، ب ــدار جنگج پاس
تريبون و دادن توصيه و نـصيحت بـه         
ديگران هيچ فرصتي را از دست نداده       
و عليــرغم نفرتــي جهــاني كــه از وي 
وحود دارد، حرفهاي پوچ خود را تكرار       

شيوه اي كه تا كنون وي در       . مي كند 
 روابط بين المللي به كار گرفتـه هـيچ        

گونه مـشروعيتي بـراي او بـه همـراه          
ــاورده اســت ــژه در شــرايط . ني ــه وي ب

كنوني، ماهيـت وي بـه عنـوان يـك          
ديكتاتور و كوتوله سياسي در اكثريـت       
رســانه هــاي جهــان توســط جنــبش  

  .مردمي به تصوير كشيده شده است

احمدي نژاد با سـخن پراكنـي خـود در          
تريبونهاي بين المللي در رابطه با فقـر و      

التي و نابسامانيهاي اقتـصادي در      بي عد 
جهــان، از طرفــي مــي خواهــد صــورت 
مساله يعني فاجعه بي عدالتي كـه طـي         
سالها حاكميت استبداد مذهبي در ايران      
رخ داده را كتمان كند و از طـرف ديگـر    
عدم مشروعيت رژيمش در ايـران را بـا         
فريب عـده اي نـا آگـاه در كـشورهاي           

حرفهاي گرچه اين . پيراموني جبران كند
پوشالي هزينه هاي زيادي بـراي مـردم        
ايران تا كنون داشته است امـا ايزولـه و          
مطرود بودن چنين حكومتي بعد از سـه        
دهه و عليرغم هزينه هاي هنگفت براي 
البيهايش، ناكامي رژيـم را نـشان مـي         

  .دهد
احمدي نژاد در كنفرانس مطبوعـاتي در       
كپنهاك طي سخن پراكني خود مـدعي       

در استانه تحـوالت بزرگـي     جهان  «: شد
دوراني به پايان مي رسد و دوران       . است

وي مدعي شـد    » .جديدي آغاز مي شود   
ماركسيسم از دور خارج شده و سـرمايه        

البد اين . داري هم به پايان رسيده است  
كوتوله سياسي خود را منجي اين تغييـر        
و تحول بزرگ بعـد از سـرمايه داري بـا      

 رئـيس   .رهبري ولي فقيه اش مي دانـد      
ــا    ــايش ب ــر پ ــين زي ــه زم ــومتي ك حك
شعارهاي مردم در خيابانهاي ايران مـي       

ايـن  . لرزد، چنـين ادعاهـايي مـي كنـد        
اظهارات سخيف و بي مايه چيـزي جـز         

  . تمسخر به همراه خود نخواهد داشت
احمدي نژاد در حـالي ادعـاي مـديريت         
بهبود اقتصادي جهان را مي خواهـد بـه    

 اقتـصادي   عهده بگيرد كه ايران از نظـر      
 اقتصاد جهاني قرار دارد ايـن       23در رده   

 بوده  9، در رديف    1379جايگاه در سال    
همچنين سـهم ايـران در اقتـصاد     . است

  .جهاني كمتر از يك درصد است
جمهــوري اســالمي طــي ســه دهــه از  
حكومتش بيشترين ضربه را بـه محـيط        

طـوري كـه    . زيست در ايران زده اسـت     
توليـد   كـشور اصـلي   10ايران در رديف    

كننده گازهاي گلخانه اي قرار داشـته و        
يكي از كشورهايي بوده كه در افـزايش        
گازهاي گلخانه اي سرعت زيادي داشته 

عملكــرد رژيــم ايــران در زمينــه . اســت
محيط زيست، جز تخريـب، دسـتاوردي       

دالل منـشي   . به همـراه نداشـته اسـت      
ســـرمايه داران ايرانـــي و در راس آن  

 زيـست و    دولت، نگاهـشان بـه محـيط      
طبيعت در بهره بري تـا انتهـا بـه سـود            
عده اي خـاص اسـت همـانطور كـه در       
استثمار كارگران و مزدبگيـران از شـيوه        
هاي ارتجاعي و عقب افتاده استفاده مي    

  . كنند
  
 

  

برخي از مهمترين 

حركتهاي اعتراضي 

كارگران و 

مزدبگيران در آذر 

1388 
   
 كــارگران 1388 آذر 2روز دوشــنبه *

ساجي مازندران به دليـل عـدم   واحد ن 
دريافــت حقــوق اقــدام بــه برگــزاري 

  .تجمع در مقابل اين شركت كردند
به گزارش خبرگزاري دولتـي فـارس،      

 900كارخانه نساجي مازندران داراي     
مديران اين شـركت    . تن كارگر است  

تهديــد كردنــد در صــورت ادامــه    
اعتراضـات كــارگران قـراردادي ايــن   

  .شوند شركت اخراج مي
   
به دنبال كارشكني سـازمان تـامين       *

ــراي    ــتان ب ــتان كردس ــاعي اس اجتم
 كـارگر قـديمي     16بازنشسته كـردن    

شركت شاهو، اين كارگران روز نهـم       
 با مراجعه به سازمان تامين 1388آذر  

اجتماعي در تهران، اعتراض خـود را        
به عملكرد سازمان تـامين اجتمـاعي       

  . استان كردستان اعالم كردند
ــزارش روز ــه گ ــنبه ب  آذر 10 ســه ش

 آژانس ايـران خبـر بـه دنبـال          1388
ــه شــاهو و   ــر ســاختار در كارخان تغيي
تبديل آن به كارخانـه توليـد نوشـابه         

 با نام   1388 اول تير     كه از ) ايستك(
ــت    ــار فعالي ــيد زريب ــه خورش كارخان
توليدي خـود را شـروع كـرده اسـت          
شرايط كار كارگران در ايـن كارخانـه     

ران ايـن   به شدت سخت شده و كارگ     
كارخانه در طول تابستان مجبـور بـه        

 ساعت در روز بـوده انـد و         16كار تا   
طبق قراردادي كـه كارفرمـا بـا ايـن          
ــان   كــارگران منعقــد كــرده اســت آن
متعهد شده اند هر زمان كه توليد بود        
كار كنند و هر زمـان كـه نيـازي بـه            
توليد نبود بدون دريافت دستمزد كـار       

  .را تعطيل كنند
   
ـ  * ال عـدم پرداخـت مطالبـات       به دنب

ــارگران    ــدمت ك ــنوات خ ــه س معوق
بازنشسته كارخانه پارسيلون، روز سـه      

ــنبه  ــد   آذر10ش ــن واح ــارگران اي  ك
توليـدي تجمـع اعتراضـي در مقابــل    

  . استانداري لرستان برگزار كردند
به گزارش آژانس ايران خبر از سـال        

 تــاكنون دو گــروه از كــارگران   82
د كه گروه   پارسيلون بازنشسته شده ان   

ــه   ــه ب اول پــيش از ايــن كــه كارخان
بخـــش خـــصوصي واگـــذار شـــود؛ 
مطالبات و حقوق سنوات خدمتي خود     

با واگذاري كارخانه   . را دريافت كردند  
به بخش خـصوصي؛ گـروه دوم كـه         

 نفـر اسـت؛ پـس از        360تعداد آنها حـدود     
گذشت سه سال هنـوز حقـوق و مطالبـات          
مربوط به سنوات خـدمت خـود را دريافـت       

  .كرده اندن
   
جمعــي از كــارگران كارخانــه صــنايع    *

صـــبح ) ITI(مخـــابراتي راه دور ايـــران 
 بــه منظــور پيگيــري 1388 آذر 9دوشـنبه  

هـاي خـود بـراي چنـدمين بـار در          خواسته
  .مقابل استانداري فارس تجمع كردند

بـه گـزارش خبرگــزاري دولتـي كــارايران،    
ــري   ــع پيگي ــن تجم ــدف از اي ــاه 11ه  م

و مـشخص شـدن وضـع       مطالبات معوقـه    
  .كارخانه است

ــر روز     ــي مه ــزاري دولت ــين خبرگ همچن
 اعـالم كـرد كـه       1388 آذر   11چهارشنبه  

 در ادامـه اعتـراض      كارگران اين كارخانـه   
خود روز چهارشنبه بازهم مقابل استانداري      

  .فارس در شيراز تجمع كردند
كارخانــه مخــابرات راه دور ايــران يكــي از 

ه شـمار مـي     مراكز صنعتي قديمي شيراز ب    
رود كه پيش از اين پروژه هـاي بزرگـي را        
. در سطح كـشور بـه اجـرا در آورده اسـت           

يكــي از ايــن پــروژه هــا كــارت هوشــمند 
  .سوخت است

هاي اخير اين چندمين بار اسـت كـه           درماه
كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايـران در   
اعتـراض بـه تعطيلــي كارخانـه و دريافــت    

قابل اسـتانداري   نكردن مطالبات خود در م    
  .كنند تجمع مي

   
 به سياست  كارگران شركت ايران خودرو  *

ثغيير ساعت كاري ايـن شـركت اعتـراض         
 آذر 12بـه گـزارش روز پنجــشنبه   . كردنـد 
 سايت خودروكـار تـصميم مـديريت        1388

ايران خودرو براي تغيير ساعت كار و فشار        
ــصوص در   ــه خ ــارگران ب ــراي ك ــشتر ب بي

ــ  ــا اعت ــدي ب ــالنهاي تولي ــديد و س راض ش
  يكپارچه كارگران به شكست انجاميد

   
ــارگران رفتگــر شــهرداري  * شــماري از ك

ــه  ــشنبه  5منطق ــرج روز پنج  آذر در 12 ك
اعتراض به اخراج خـود دسـت بـه تجمـع           

  .زدند
ــه   ــزارش روز جمعـــ ــه گـــ  آذر 13بـــ

، كـارگران   )خبرگزاري رسـمي دولـت    (ايرنا
 نفـر بـود     50معترض كه تعدادشان حـدود      

  .ت به كار خود بودندخواستار بازگش
مير حيدر موسوي يكي از كارگران معترض  

چندين سـال اسـت   «:به خبرنگار ايرنا گفت  
كه در اين شهرداري به صورت قـراردادي        
مشغول كار هستم و هربار با تغيير كارفرما        

  ».مشكالتي را براي ما ايجاد مي كنند
   
ــزارش روز يكــشنبه * ــه گ  1388 آذر 15ب

 كنفدراسـيون بـين      تپه، دبير كـل    7سايت  
آي تـي يـو     (المللي اتحاديه هاي كـارگري    

و دبير كل اتحاديه مواد غـذايي طـي         ) سي
نامه اي شكايت خود از دولت ايـران را بـه         

مسئول همـاهنگي سـازمان     (خوان ساومويا 
  . اعالم كردند) جهاني كار

  
  5بقيه در صفحه 

  نسخه هاي پوچ اقتصادي احمدي نژاد
 يزينت ميرهاشم
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ابتكار حكومت، 

  سالحي عليه خود

 
  ليال جديدي

فتيله نظرپردازي بر سر حيله تازه 
 "به آتش كشيدن عكس خميني"

كه با هدف تحريك نيروهاي رژيم 
و تهديد بيشتر معترضين صورت 
گرفته، همچنان در حال باال كشيده 

اما از سوي ديگر، روز . شدن است
 آذر 16دانشجو همانطوركه پيش از 

طرح ريزي مي شد، پس از پر شور 
 در آن هم با تجمع دانشجويان

تهران و  پرديس مركزي دانشگاه
 ادامه دارد و مردم تعطيلي كالسها

نيز براي حمايت از حقوق فرزندان و 
همرزمان دانشجوي خود بدانها مي 

  .پيونند
اين روزها همه به ظاهر گرد 
موضوع سوخته شدن عكس خميني 

 اما در اين تجمع. جمع شده اند
بيش از هر زماني تضادها و اختالف 

اينكه اين . نظرها بيرون زده اند
اقدام زمينه سازي براي دستگيري 
احتمالي آقاي موسوي طرح ريزي 

با اين . شده، بر كسي پوشيده نيست
همه برخي براي سفيد كردن 
تشديد سركوب، دست به دوختن 

نتيجه اين . زمين به آسمان زده اند
ايي هر چه بيشتر امر تنها به رسو

  . طراحان آن ختم مي شود
براي نمونه، فيلم به آتش كشيدن 
عكس خميني است كه فيلمبرداران 
صدا و سيما فقط از دست و پاي 
كساني كه عكس خميني را به 
. آتش كشيده اند، گرفته است

تلويزيون دولتي تا به حال هم 
عنوان نكرده است فيلم را كسان 

  . ديگري تهيه كرده اند
حكومت تا كنون حاضر به برداشتن 
گامي به عقب نشده اما از آنجايي 
كه سر جاي خود نيز نمي تواند 
متوقف بماند، ناچار است ابتكار 
برداشتن گام به جلو و اقدامي كاري 

  . را داشته باشد
اما طراحان بي استعداد از آنجا كه 
تالش مي كنند صداي مردم را 
 ناشنيده بگيرند، دست به خطاهاي

بزرگ و جبران ناپذيري مي زنند كه 
تبديل به سالحي عليه خود آنها 

  شده است
  آذر23فراسوي خبر 

  
  
  
  

  

  ...سرمقاله 

روزمرگيهاي : تاكتيك كاغذ پاره

 پا به گور استبداد

  
  3بقيه از صفحه 

اين يك يادآوري نسبت به موقعيت . و چماق مي كشند
انيت را از آن فرادستي است كه مناسبات موجود، دستگاه روح

برخوردار كرده است و به ُگفته باند واليت اكنون با لگدمال 
ُشدن عكس نماد حكومت روحانيون، آيت اهللا ُخميني و شُعار 

بنابراين، اگر .  در حال از دست رفتن است"جمهوري ايراني"
آنها مايل به حفظ منافع خود هستند، بايد زير تصفيه قهري 

 ضايي مانند آيت اهللا ها در اين دستگاه و حذف اع

منتظري، رفسنجاني، صانعي، دستغيب، حجت االسالم 
 و "جامعه روحانيون مبارز"كروبي و افراد وابسته به 

 را مهر "مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه ُقم"
  . بگُذارند

همچون مقطع يكدست سازي، باند واليت در اين جا 
، "پايين"دن فاكتور نيز محاسبات خود را بدون وارد كر

حكومت از درك اين واقعيت . جمع و تفريق كرده بود
كه اكراه يا تزلزل متحدانش محصول فشار مقاومت 
ناپذير جنبش اجتماعي و شكل گيري موازنه جديد 
. قُدرت زير نگاه نگران آنها است، ناتوان مانده است

تداوم و گُسترش اعتراضها، شك آنان نسبت به قُدرت 
 و مجموعه اش را به "رهبر"ارايي تدبيرهاي و ك

چندان يقين سختي بدل ساخته است كه تاكتيك 
عوامفريبانه اي از جنس كاغذپاره به دشواري مي تواند 

آنچه كه . آن را قلقلك داده تحت تاثير خود بگيرد
 "گُسل"نماينده آقاي خامنه اي در سپاه پاسداران 

اركان "نيت در ناميده است، در حقيقت تقويت اين ذه
 است كه الزاما راه "مراجع و روحانيت" و "حاكميتي

حلهاي آقاي خامنه اي و دوستان، بهترين روش حفظ 
  .منافع آنها نيست

از اين رو، كوره ي جنجال مزبور با وجود استفاده از 
 به جاي هيزُم، سرد و بي نفس باقي "نظام"آنتيكهاي 

نه اي و ماند و گرد خويش جز نزديكان آقاي خام
. مستخدمان وي، كسي را به جست و خيز بر نيانگيخت

تغيير ريل دسته ي معركه گيري در ميانه راه از تشديد 
سركوب به باج گيري و طلبكاري، سر زا رفتن تدبير 

مبتكران با دستپاچگي، عقب . اصلي را جار مي زند
نشيني از حاصل كار خود را سازمان مي دهند و وانمود 

ه ابراز همدردي ُطعمه هاي خود با مي كُنند ب
آنها در همان . نگرانيهاي ساختگي شان راضي شُده اند

حال كه به سختي مشغول بيرون آوردن دم خويش از 
تله امنيتي خود نهاده هستند، دام سياسي پهن مي كُنند 
و براي درگير ساختن مخالفان و معترضان به سوژه 

سيگار " و "روزه خواري"هاي بيهوده اي مانند 
، دانه پاشيده و توبه مي "روز قُدس" در "كشيدن

  . طلبند
...  

 را به "رايشستاگ"نازيها، نماد دموكراسي پارلماني، 
آتش كشيدند تا پايان اين نظم سياسي را اعالم كُنند و 

 –باند نظامي . ديكتاتوري عريان را جايگُزين آن سازند
امنيتي ولي فقيه با آتش زدن نماد حكومت ديني، بدون 
آنكه قادر باشد روابطي را به جاي آن حاكم گرداند، 
فقط تنور پايان اصل واليت فقيه و استبداد مذهبي را 

  . گُر انداخته است
  

  

  
در اين نامه نسبت بـه زنـداني        
ــاالن    ــانوني فع ــر ق ــودن غي ب
كارگري هفت تپه آقايان علـي      

ون نيكوفر، قربـان    نجاتي، فريد 
عليپور، محمد حيـدري مهـر و       
جليل احمدي اعتراض شـده و      

  . خواهان آزادي آنها شدند
   
چهار نفر از كـارگران معـدن       *

 نفري هجتـك از معـادن       500
سنگ كرمان سـه شـنبه        ذغال

ــب  ــر 1388 آذر 17شـ  در اثـ
گــازگرفتگي ناشــي از عــدم   
رعايــت اصــول ايمنــي معــدن 
هجتك راور كرمان جان خـود      

  . ا از دست دادندر
به گـزارش خبرگـزاري دولتـي      

، اين رويداد در حـالي      )ايلنا(كار
افتد كه هفته قبل نيز       اتفاق مي 

در معدن پابدانا كه نزديك بـه       
هزار نفـر كـارگر در واحـدهاي     
مختلف آن مشغول به كارند دو  
نفر از كارگران كشته و مجروح      

  . شدند
   
در پي عدم احقاق پنج سـال       *

كارگران شـركت   حقوق معوقه   
كار رشت، كـارگران ايـن        كنف

ــشنبه  ــركت روز پنج  آذر 19ش
ــيالن   ــتانداري گ ــل اس در مقاب

  .تجمع كردند
به گـزارش خبرگـزاري دولتـي      
ــرر    ــع مك ــل تجم ــارس دلي ف

كار رشت مقابـل      كارگران كنف 
استانداري گيالن، عمل نكردن    

هـاي خـود      مسئوالن به وعـده   
  .است

گـذار    عليرضا جزايري سـرمايه   
خواهد   ي اين كارخانه مي   اهواز

انــدازي كارخانــه  بــه بهانــه راه
ــان وام    ــارد توم ــغ دو ميلي مبل
بگيرد در حـالي كـه قـبالً نيـز          

ــارد و  ــك ميلي ــون 600ي  ميلي
تومان وام گرفته بود اما حقوق      

  .كارگران پرداخت نشد
به گفته يكي از كارگران رئيس     
سازمان صنايع و معادن استان      
بــه حرفهــاي كــارگران توجــه 
ــز  نــدارد و اســتاندار گــيالن ني
حاضر نيـست بـا كـارگران بـه        

  .گفتگو بنشيند
   
» آونگـان «كارگران كارخانه   *

 آذر 23اراك، روز دوشــــــنبه 
 براي چندمين بار بـراي      1388

ــات  ــوق و مطالبـ كـــسب حقـ

افتاده خود، به نشانه اعتـراض        عقب
در مقابــل فرمانــداري اراك تجمــع 

  .كردند
بــه گــزارش خبرگــزاري دولتــي    

، فرماندار اراك با حضور در     )ايلنا(ركا
جمــــع كــــارگران در نمازخانــــه 
ــه    ــه ب ــل كارخان ــداري تحوي فرمان

ريـزي    مديريت جديد را بدون برنامه    
آونگان از جملـه    :عنوان كرد و گفت   

شركتهاي صنعتي با سوددهي بـاال       
در استان است چرا بايد به وضعيتي       
برسد كه بازنشستگان شركت بـراي   

موال شركت را   گرفتن سنوات خود ا   
مصادره كرده و يـا كـارگران بـراي         

 ماهـه خـود در خيابــان   5مطالبـات  
  . تحصن كنند

سهام شركت آونگان پس از بحـث       
 44سازي و اجراي اصـل        خصوصي

توسط مجتبـي جعفـري خريـداري       
  .شد

قبال نيز كارگران اين واحـد بـزرگ        
ــه تحــصن و   ــار دســت ب ــدين ب چن
اعتراض زده بودنـد كـه تعـدادي از         

ان توسط نيروهاي سـركوبگر     كارگز
  .رژيم دستگير شده بودند

ــرين    ــان اراك بزرگت ــركت آونگ ش
ســازنده بــرج هــاي انتقــال نيــرو و 

  .مخابراتي است
   
ــنبه  روز* ــارگران 28 شــ  آذر كــ

شــهرك صــنعتي فــوالد و مجتمــع 
فوالد آلياژي مالير در اعتـراض بـه     
عدم همكاري بانـك تجـارت ايـن        
ــدهي   ــت بـ ــتان در پرداخـ شهرسـ

مقابل فرمانـداري و بانـك      شركت،  
  .تجارت مالير تجمع كردند

بــه گــزارش خبرگــزاري دولتــي    
، مديرعامل شركت فـوالد     )ايلنا(كار

آليــاژي ماليــر در پاســخ بــه علــت 
عدم همكاري  : تجمع كارگران گفت  

بانك در پرداخت به موقع طلب اين       
شركت و تعويق چند ماهـه حقـوق        
كارگران دليـل نارضـايتي و تجمـع        

  .بوده است
در شهرك صنعتي فوالد و مجتمـع       

 كــارگر 450فــوالد آليــاژي ماليــر 
  .مشغول به كار هستند

   
   

سركوب، آزار، پرونده سازي،    
دستگيري، شكنجه و محاكمه    
فعاالن كـارگري در ايـران را       

  .به شدت محكوم مي كنيم
   

برخي از مهمترين حركتهاي اعتراضي 

 1388كارگران و مزدبگيران در آذر 
 4بقيه از صفحه 
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جنبش اجتماعي مردم، پر قدرت و 
تنومند در ميانه ميدان ايستاده است، با 
استواري در مقابل قدرت واليت 
مطلقه فقيه پايداري كرده و موفق 
شده تا برتري خود را بر ابواب جمعي 

جنبش با . آن به اثبات برساند
محاسبات درست، روزهاي خاصي كه 
نشانه گذاري مي كند را از آن خود 

اند و پس از وارد كردن ضربه مي گرد
در روز جمعه . كاري عقب مي نشيند

 آذر كه گماشتگان استبداد قصد 27
ميدان داري داشتند، خانه نشين شد و 
ميدان را واگذار كرد تا دريوزگان 
مواجب بگير خود را مضحكه عام و 

بر افراشتن بيرق عكس . خاص كنند
پاره پاره خميني نه تنها دردي از آنها 

نكرد بلكه، باعث يك آبرو ريزي دوا 
كم شمار . تمام عيار براي آنان شد

بودن كساني كه به نداي سيدعلي 
خامنه اي پاسخ مثبت دادند آنچنان 
حكومت را مات كرد كه دم و دستگاه 
تبليغاتي آن، معروف به صدا و سيما 
نيز نتوانست با دوربينهاي حرفه اي و 
 .وسايل مونتاژ خود كاري از پيش ببرد

خبرگزاريهاي حكومتي نيز تنها به 
مخابره پرتره هايي از شركت كنندگان 
بسنده كردند تا با پر كردن صفحات 
خود از چهره ها، نمايش قدرت ولي 

اين از . فقيه را به پوچي كامل برسانند
تيز هوشي جنبش است كه 
سركوبگران را به ميانه ميدان مي 
كشاند و در عمل كار را به يك 

. عالم نشده تبديل مي كندرفراندوم ا
نمايش سياهي لشگرهاي حمل شده 
از اقصا نقاط كشور با اتوبوسهاي اجاره 
اي و دولتي با وعده چند توماني از 
محل مداخل مقام واليت بيش از اين 

 حزبي باشد، عرصه گكه يك ميتين
ظهور لشگر شكست خورده اي را به 
نمايش گذاشت كه شركت كنندگان 

ايان يافتن اين در آن به اميد پ
مضحكه يك چشم به عقربه ساعت 
داشتند و چشمي ديگر به روزنه فرار 
. تا مگر خود را از مهلكه نجات دهند

اين گونه بود كه در كُر كُريهاي بيت 
 نظامي –رهبر و دم و دستگاه امنيتي 

با عربده هاي بدمستانه اي كه وعده 
جويدن خرخره و اعدام و بگير و ببند 

ر بوق كرده بودند، سر به ديگران را د
زير و پشيمان از خود كرده به النه 
هايشان باز گشتند تا اين آبرو ريزي را 

اما ناگفته پيداست . چاره انديشي كنند
آنچه بيش از همه در اين بين عيان 
شد، ناچيز بودن استعداد مقام واليت 
براي بسيج توده ها در زير بيرقهاي 

 به. مصنوعي و مهندسي شده بود
روشني آشكار شد كه اگر اين نمايش 

را به يك رفراندوم اعالم نشده تعبير 
 امنيتيها به -كنيم، دار و دسته نظامي 

سركردگي علي خامنه اي بازنده آن 
شدند و نتوانستند به نتيجه اي كه 
انتظار داشتند دست يابند و در عمل 
جنبش اجتماعي در كم شمارترين 

 نظر روزهاي به ميدان آمدن خود از
تعداد بر آنها مي چربد و بسا پر شمار 

  . ظاهر شده استرت
اين موفقيتها بسيار چشمگيرند و بايد 
به همه آنهايي كه دست اندركار 
هستند خسته نباشيد گفت و از آنان 

اما اگر از زاويه ديگري به . تجليل كرد
اين اتفاقات نگاه كنيم و باب نقد را 

يم، براي ديدن كم و كسري كار باز كن
آنگاه مسايل ديگري نيز هست كه 

  .مي شود گفت و به آنها اشاره كرد
اگر چه جنبش اين روزها گرم و 
قدرتمند در ميانه ميدان حضور دارد و 
به خوبي توانمنديهاي خود را به 
نمايش مي گذارد اما چگونگي اين 

اين كه . حضور نيز مهم است
مدتهاست حضور جنبش حضور سلبي 

 همگان واضح و واكنشي است بر
مدتهاست كه جنبش در ميدان . است

حضور دارد، هر بار نيز با قدرت 
توانسته است عليه ستمگري استبداد 
حاكم افشاگري كند و با شعارهايي 
بسيار زيبا به نفي آن بپردازد، به خوبي 
راس رژيم يعني، ولي فقيه آن را زير 
ضرب گرفته و به قول معروف، آن را 

جنبش اين . ستسكه يك پول كرده ا
خط قرمز پر رنگ رژيم را به خوبي 

 ديد و مقامي كه كسي جرات ردرنو
ايما و اشاره به آن را نيز نداشت، از 
اوج به زير كشيد و در زير پاي خود 

دروغ و دغل حاكمان . لگد مال كرد
تبهكار را برمال كرد و آنها را رسواي 

شكنجه گاهها را . خاص و عام گرداند
جه هاي قرون عيان كرد، شكن

وسطايي را فاش ساخت، قتل زندانيان 
سياسي در زير شكنجه را اثبات كرد و 
تجاوز جنسي به زندانيان سياسي را 

هر كدام از اينها كاري است . افشا كرد
كارستان كه به همت شجاعت و 
دليري زنان و مردان آزاديخواه حاضر 

از سوي ديگر، . در ميدان انجام گرفت
يز باعث شد تا وجه واكنشي آن ن

دسيسه هاي رنگارنگ مراكز توطيه 
رژيم را بر ضد خود تبديل كند و با 
برخوردهايي به موقع آنها را در انجام 

يكي از . برنامه هاي خود ناكام بگذارد
دستاوردهاي اين تاكتيك، بي روحيه 
شدن نيروهاي سركوب و توطئه گر 

آنها وقتي كه خود را در برابر . است
در ميدان ناچيز مي جوانان حاضر 

بينند، آنها وقتي در مقابل دختران 
شجاعي كه رهبري جمعيت را در 

خيابانها به عهده دارند ناتوان مي 
شوند، روحيه خود را از دست مي دهند 
و به ناچيزي خود پي مي برند، ريزش 
مي كنند و يا به صورت پاسيو با 

به زبان . موضوع برخورد خواهند كرد
ت و توان زنان و ديگر، مقهور قدر

مرداني مي شوند كه براي حقوق 
انساني خود تمام سعي و تالش 

  .خويش را به كار بسته اند
اما همين واكنشها در مقابل اعمال 
رژيم باعث مي شود كه گاه اتفاقي را 
شاهد باشيم كه با چند لحظه اي 
درنگ به عمق آن مي شود بيشتر پي 

به عنوان مثال هنگامي كه دم و . برد
دستگاه توطيه گر ولي فقيه عكس 
پاره شده خميني را در تلويزيون به 
نمايش مي گذارد، آنهم در يك برش 
بسيار ناقص و ناچيز كه مي شود به 
ساختگي بودن آن پي برد، بخشي از 
دانشجويان روز بعد دست به واكنشي 
. مي زنند كه جاي تامل بسيار دارد

باال بردن عكس خميني در دانشگاه، 
هار وفاداري به او و يا با احترام ياد اظ

اتفاقي است كه نبايد به ... كردن و 
اگر بنا باشد كه . راحتي از آن گذشت

برخوردهاي واكنشي جنبش اين گونه 
حساب نشده باشد و به دليل توطيه 
چيني دم و دستگاه ولي فقيه، ما 
عكس خميني را باال برده و به زير آن 

را انجام بخزيم تا بگوييم اين عمل 
نداده ايم، آنوقت مثل اين مي ماند كه 
آنچه در طول اين مدت رشته ايم را 

مرگ بر "شعار . پنبه كرده باشيم
مرگ بر " سر بدهيم، شعار "ديكتاتور
 را فرياد كنيم، مرگ بر "استبداد

واليت فقيه و علي خامنه اي و اصل 
را تكرار كنيم، براي ... واليت فقيه و 

عارها كشته بدهيم، فرياد كردن اين ش
شكنجه بشويم، در زندانها مورد تجاوز 
جنسي و جسمي و روحي قرار بگيريم 
اما در انتها بار ديگر زير عكس خميني 
بخزيم كه مستبد بزرگ و بنيانگذار 
سيستم ولي فقيه و صادر كننده دستور 
. قتل عام هزاران زنداني سياسي است

اين اتفاق بزرگ و اشتباه اساسي را 
ه بايد مورد نقد قرار داد و چگون

  حالجي كرد؟
براي ديدن اشكاالتي از اين دست و 
تعيين تكليف نكردن با جرياناتي كه 
مي توانند هر آن زير پاي جنبش را 
خالي كنند و يا براي آن مشكلي 
اساسي بسازند، بايد به چگونگي سير 
اتفاقات پرداخت و در ادامه براي آينده 

ه بودن، بدون برنام. نقشه داشت
نداشتن يك استراتژي مشخص و 
عدم وجود يك پالتفرم يا توافق 

باعث به وجود آمدن اين ... جمعي و
كساني در اين . گونه حوادث مي شود

جنبش خود را رهبر مي دانند و يا بخشي از 
مردم حاضر در ميدان به آنان به چشم رهبر 
مي نگرند، با اين گذشته خونين و 

همين . نكرده انددهشتناك تعيين تكليف 
بالتكليفي باعث نشستن بين دو صندلي مي 
شود و آنان با در نظر گرفتن جهت وزش باد 

از .  مي توانند به طرفي ميل كنندمهر د
سوي ديگر، هم اينان به وجود آمدن يك 
توافق جمعي و شكل گيري يك پالتفرم را 
مخل حضور خود مي دانند و جنبش را 

مي كنند كه همچون نيروي فشاري تعريف 
بايد حاكميت را در تنگنا قرار دهد و فرصتي 
به وجود آورد تا آنان به گفتگو بپردازند و 

اين كه آنان در . حرف خود را پيش ببرند
صورت پيش آمدن چنين فرصتهايي چه 
خواهند گفت، بازگشت مي كند به نظريات 
خود آنها و ديدشان نسبت به رژيم و شكل 

قع نظر مردم در اين گونه موا. حكومت
چندان مدون نيست تا آن رهبران خود 
خوانده و يا برگزيده را وادار به گفتگو بر 
. روي خواسته هاي از قبل توافق شده كند

به دليل هم اين عدم وجود خواسته هاي 
مدون، آنان دست خود را باز مي بينند تا 
. هرآنچه خود مي خواهند را انجام دهند

 اين چنين اتفاقي بنابراين براي جلوگيري از
بايد دست به كار شد و از هم اكنون تكليف 

اينكار مي . خود را با آنان مشخص كرد
تواند در ادامه از پراكنده كاري و يا 

  .اشتباهات اساسي جلوگيري كند
در صورت به وقوع پيوستن چنين حالتي 
مشخص مي شود كه دموكراسي با وجود 

ف براي حذ. واليت فقيه امكان پذير نيست
چنين موقعيتي از قانون اساسي بايد به نفي 

آن وقت ديگر نمي . تام و تمام آن پرداخت
توان بيرق خميني علم كرد و براي عقب 

تقدس زدايي . راندن رژيم به زير آن خزيد
نه از شخصيتها بلكه از كل رژيم بايد شروع 
شود كه در ادبيات پايوران اش از كلمه 

. ي كنندمقدس براي بيان آن استفاده م
نظام مقدس "بارها مي شنويم كه آنان 

.  را به كار مي برند"جمهوري اسالمي
نظامي كه براي خود تقدس قايل است، 

نمي شود در كار آن چون و . نقدپذير نيست
چرا كرد و از پايوران آن درخواست 

اگر ميلياردها دالر پول . پاسخگويي داشت
نفت گم و به خزانه كشور واريز نشده و 

دي نژاد حاضر به پاسخگويي در اين احم
باره نيست و كسي هم نمي تواند او را وادار 
به اين كار كند، علت آن تنها نوچه و 
گماشته رهبر بودن او نيست، اين ساز و كار 
نظام مقدس است كه امكان چون و چرا را 
از مردم سلب كرده و براي پايوران خود 

ل به همين دلي. مقام الوهيت قايل مي شود
بايد نشانه گيري را درست انجام داد و براي 
وارد شدن به ابتدايي ترين خواسته مردم كه 

اين تقدس را از . همانا دولت پاسخگوست
نظام زدود و آن را تبديل به سيستمي 
زميني كرد كه در برابر نهادهاي همسو 

  .مجبور به پاسخگويي باشد
پالتفرم و برنامه قادر است از حركات 

 مي تواند منجر به خزيدن زير واكنشي كه
  زيرا . عكس خميني نيز شود، جلوگيري كند

  7بقيه در صفحه 
  

  جنبش اجتماعي، كنش و واكنشها
  

 جعفر پويه
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در آن صورت بسياري از ناگفته ها كه 
همچنان بسياري آگاهانه در مورد آن 
سكوت مي كنند، گفته خواهد شد و 

  .با آن تعيين تكليف شده است
اگر شعارها، خواسته هاي جمع بيان 
كننده را بيان مي كند، آن وقت هر 
شعاري نمي تواند در حالتهاي مختلف 
به ويژه اجتماعات تحريك شده، خود 

 بر جمع تحميل كند و كار را به را
جايي بكشاند كه براي توجيه آن نياز 
باشد كه ساعتها بحث و جدل انجام 

به بيان ديگر، حيله گري و . پذيرد
توطئه هاي مراكز متفاوت مهندسي 
افكار عمومي رژيم ديگر نمي تواند با 
يك برنامه از پيش مشخص شده، 
جمع را به موضعگيري در مورد 

دار كند كه در نهايت خود چيزهايي وا
او مي خواهد كه از اين موضعگيريها 

  .استفاده ببرد
براي نمونه مي توان به شخصيت 

او كه يكي . آقاي منتظري اشاره كرد
از بلند مرتبه ترين روحانيان تا كنوني 
در كشور بود، زماني كه با قدرت چند 
قدمي بيشتر فاصله نداشت عليه 

 علم جنايت و سياهكاري خميني قد
كرد و بيان حقيقت را به موقعيت 

او زماني در برابر . حكومتي ترجيح داد
خميني علم مخالفت برافراشت كه در 
مخيله بسياري حتا نام بردن از خميني 

او . بدون پسوند و پيشوند نمي گنجيد
در اوج قدرت خميني به قتل عام 
زندانيان سياسي اعتراض كرد، از 

ده برداشت تجاوز به دختران زنداني پر
و محاكمه هاي چند دقيقه اي را قتل 
نفس دانست و به خميني پرخاش 

عوامل شما روي ساواك شاه را ": كرد
 اين شهامت و رك ".سفيد كردند

گويي، اين اعتماد به نفس و صداقت 
در دفاع از اعتقادات شخصي نمونه 
بارز و قابل اتكا براي آناني است كه 

ل التجا به اين روزها با دليل و بي دلي
خميني مي برند و از او مثال مي 

  . آورند
باز در روزهاي علم كردن توطيه 
عكس خميني اين منتظري است كه 
بار ديگر با موضعگيري درست به پا 
مي خيزد و بر خالف دانشجوياني كه 
خود بايد نمونه روشني از تيز بيني 

خميني معصوم نبود ": باشند، مي گويد
 ".اي نداشتو خودش نيز چنين ادع

اين يعني كه پاره كردن عكس او 
جرم نيست و نمي تواند ارزش اين را 
داشته باشد كه عده بسياري آن را سر 
دست بگيرند و بار ديگر مرده او را 
رهبر خود كنند، هرچند دستگاه امنيتي 

كساني . نيز توطيه گري نكرده باشد
مثل كروبي و ميرحسين موسوي كه 

خميني مي يك خط در ميان خميني 
بايد . كنند نيز بايد تعيين تكليف كنند

مشخص شود كه اگر با منتظري 
مخالفند، چرا در مراسم تشييع جنازه 
او كه مورد احترام مردم به دليل 
شجاعت اش در بيان جنايتكاري 

آنها خود . خميني بود شركت مي كنند
سالها عليه منتظري موضعگيري كرده 

ا او اند و به او ناسزا گفتند زير
. تبهكاري خميني را فاش مي كرد

حال آن كسي كه بايد پاسخگو باشد 
بايد به جنبش نيز توضيح دهد كه 

  جايگاه او در اين ميانه كجاست؟
با گرگ دنبه خوردن و با چوپان "

 در مبارزه براي آزادي و "گريه كردن
دموكراسي كه به زير كشيدن رژيم 
واليت فقيه معني مي دهد، جايي 

ا قتل عام صورت گرفته، ي. ندارد
هزاران زن و مرد، دختر و پسر مورد 
شديدترين شكنجه ها و تجاوزات قرار 
گرفته و به چوبه دار سپرده شده اند 
يا نه؟ اگر بنا باشد كه اين گونه 
اتفاقات تكرار نشود، آناني كه اين 
روزها خود را رهبر جنبش اجتماعي 
مي دانند درباره اين اتفاقات چه مي 

د؟ چرا سكوت كرده اند و حرفي گوين
  به زبان نمي آورند؟

 همچنان –اگر آن را تاييد مي كنند 
 پس در -كه در گذشته كرده اند 

تشييع جنازه منتظري كه به همين 
جرم مغضوب خميني شد چه مي 
كنند؟ اگر آن را مي پذيرند چرا از 
منتظري كه تا آخرين روزهاي عمر بر 

شش مواضع خويش پافشاري كرد، بخ
نخواستند و با او همراهي نكردند؟ 
نمي شود كه هر جايي كه مردم 
هستند و از بزرگان و افراد مورد 
اعتماد و احترام خود تجليل مي كنند 
آنان نيز حضور داشته باشند بدون اين 
كه بگويند آيا اين كسان مورد احترام 

  عملي آنان نيز هستند يا نه؟
به زبان ديگر، بايد با جنايتكاري 
. همچون خميني تعيين تكليف كنند

شايد بعضي از پرسشها تند باشد، شايد 
بسياري بگويند حاال وقت اين حرفها 
نيست، شايد بسياري خرده گيري كنند 
و به عمد بخواهند موضوع همچنان 

آن وقت همين . مسكوت باقي بماند
افراد بايد بگويند كه با جمع شدن زير 
 عكس خميني بدون توجه به آن همه

جنايت و آدمكشي، آن همه حق كشي 
و نابود سازي چگونه بايد برخورد 

  كرد؟
اين نتيجه توضيح ندادن بسياري از 

اين نتيجه عدم وجود . ناگفته هاست
مي گويم . يك پالتفرم مشخص است

 چون به گونه گوني "پالتفرم"
جمعهاي دخالتگر در جنبش توجه 

دارم، چون به رنگارنگي اين جمعي 
 در خيابانها حاضر مي شود كه هر روز

و با پرداخت بهاي سنگين كمر 
استبداد خميني ساخته را شكسته است 

بنابراين اگر توافقي بايد . باور دارم
باشد، بايد با توجه به اين گونه گوني 
جمع نوشته شده باشد، بايد سرجمع 
خواسته هاي اين مردمي كه در زير 
چكمه بي رحم ترين استبداد قرن قد 

رده است باشد، بايد خواسته علم ك
هاي آنان را فرموله كند و نگذارد كه 
با بهاي به اين سنگيني، جنبش از 
مرحله اي عبور كند و پس از طي 
مسافتي طوالني بار ديگر به جاي 

  .اوليه خود باز گردد
تا . مورد ديگر راديكاليسم جنبش است

كه حرف راديكال شدن جنبش به 
 كه كسي ميان مي آيد، به مجرد اين

از راديكاليسم مسلط بر جنبش سخني 
به زبان مي آورد، كساني آگاهانه آن 
را به خونريزي، آدمكشي، ترور، 
تخريبگري و هرج و مرج و آتش 

اينان دانسته . افروزي تعبير مي كنند
سعي دارند با به ميان كشيدن اين 
گونه تعبيرات، جامعه را از بحث 
 .پيرامون راديكاليسم منحرف كنند

دليل آنهم بسيار روشن است زيرا با 
برخورد درست با اين مقوله و توضيح 
و تعبير آن مي شود به بسياري از 

آنها مي دانند كه . انحرافات فايق آمد
عبور جنبش از يك مرحله به مرحله 

به . بعد را راديكال شدن آن مي گويند
عنوان مثال، اگر خواسته اوليه جنبش 

ه بود، اين پس گرفتن راي دزديده شد
موضوع ديري نپاييد و جمع حاضر در 
خيابان متوجه مي شود كه با بودن 
ولي فقيه و اهرم قدرت بالمنازع او 
نمي توان هيچ انتخابات دموكراتيكي 

يعني، اگر ولي فقيه به . برگزار كرد
فرض محال بپذيرد كه انتخابات را 
تجديد كند، باز همين آش است و 

چيزي پس جنبش آن ! همين كاسه
كه باعث به وجود آمدن اين موقعيت 
مي شود را به زير ضرب مي گيرد و 
. حمله خود را متوجه آن مي كند

معناي راديكال شدن جنبش اين 
است، عبور از يك مرحله به مرحله 

حال آناني كه توقع دارند تا . اي ديگر
بر دوش جمع به ميدان آمده بار ديگر 
 به مسند رياست جمهوري برسند و از

دست ولي فقيه حكم رياست 
جمهوري خود را دريافت دارند، با اين 

آنها همچون . موضوع به كلي مخالفند
جن از بسم اهللا، از راديكاليسم مي 
ترسند و به همين دليل آن را به خون 

تقليل ... ريزي، قتل و كشتار و ترور و
زيرا . مي دهند تا از آن جلوگيري كنند

م ديگر با توجه به همين راديكاليس

نمي شود يك خط در ميان زير عباي 
خميني خزيد و با نوشتن بيانيه هاي پر سوز 
. و گداز به او التجا برد و مثال از او آورد

عبور از يك مرحله براي آناني خطرناك 
است كه همچون اسب عصاري جمع مردم 

براي آنها . را به دور يك محور مي چرخانند
يكال است، جنبش پيشرو كه به اين معنا راد

. همچون سمي است كه از آن پرهيز دارند
بي دليل نيست كه با هوچي گيري و كولي 
بازي هر اتفاق نامربوطي را به راديكال 

دسته و جوخه هاي . بودن نسبت مي دهند
ترور و سركوبگر رژيم را راديكالهاي درون 
رژيم مي نامند و در عمل خاك در چشم 

تعاريف من بايد با اين . ديگران مي پاشند
بايد با آناني . درآوردي با قاطعيت مبارزه كرد

كه از بلندگوهاي ريز و درشتي كه در اختيار 
دارند راديكاليسم را به معاني نا مربوط تعبير 
مي كنند مرز بندي كرد و سرجاي خود 

اين گونه است كه مي شود برداشت . نشاند
درستي از راديكاليسم داشت و عاقالنه با 

رد كرد و اجازه بازگشت به جنبش برخو
عقب و يا درجا زدن به آن را نداد تا نيروي 
زنان و مردان شجاعي كه به بهاي بسيار پر 

 مصرف مي شود به هدر نارزشي در ميدا
پيشرو و مدرن . نرود و يا منحرف نشود

. بودن جنبش مردم به راديكاليسم آن است
برخورد درست با مقوالت و تسلط داشتن در 

ها و حاكم گرداندن آن بر روح بيان آن
عمومي جنبش مي تواند جلو پراكنده كاري، 
هرز رفتن نيرو و يا واكنشهاي نابجا را 

  .بگيرد
جنبش امروزي مردان و زنان شجاعي كه 

 ميدان قد علم كرده اند و بر هدر ميان
خواسته خود كه همانا آزادي و دموكراسي 
. مي باشد پافشاري مي كنند، پيشرو است

 پيشرو بودن به زباني ديگر راديكاليسم اين
معني مي دهد زيرا درجا نمي زند و رو به 
جلو دارد، از مراحل مختلف عبور مي كند و 
سعي دارد تا در بالندگي خود به آن حد از 
رشد برسد تا بتواند نظامي را كه مي خواهد، 

به ليبرالهاي نو و آناني كه معاني . پي افكند
 ليبرالها معنا مي - نو مقوالت را از ديدگاه

كنند و برايشان آن چيزيهايي مهم است كه 
در بازار روز خريدار دارد، بايد با تاكيد 
فهماند كه در عرصه عمل اجتماعي تعاريف 
من درآوردي پست مدرنهاي بي عمل تنها 
مي تواند كاغذ سياه كند و در رد و يا تاييد 
قدرت سياسي به معناي بازار كه با رشد 

و سياستهاي بانك جهاني و صندوق مصرف 
بين المللي پول در ارتباط است، غزل 

و گرنه آن چيزي كه اين روزها . سرايي كند
براي مردم ايران مهم است و سعي دارند تا 
به آن دسترسي پيدا كنند، جابجا كردن 
رژيم واليت فقيه با يك سيستم 
دموكراتيك است نه چانه زدن با قدرت 

ر سر اين يا آن حاكم براي توافق ب
حداقلهايي كه هيچ وقت نتوانسته است 

اين برخورد . ضمانت اجرايي داشته باشد
رفورم معني نمي دهد و باز توليد خشونت 
حاكم است؛ آن چيزي كه بيش از سي سال 

  . است كه مردم ايران تجربه كرده اند
در آينده به اين موضوع بيشتر خواهيم 

  .پرداخت
  

  جنبش اجتماعي، كنش و واكنشها
  

 6بقيه از صفحه 
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  پيشين نشريه نبرد خلقهدر شمار
وري ئت"ي با يبه آشنا) 293شماره (

.  آنتونيو نگري پرداخته شد"بيشماران
 معرفي كوتاهدر بخش دوم، پس از 

وري ئ بنيان فلسفي تآنتونيو نگري،
نش اوي را از زبان خود او و منتقد

 به نظريه هاي و نگاهيبررسي كرده 
 آن مي كاربستگوناگون پيرامون 

  .دازيمان
   

تئوري " معرفي كوتاه طراح

  "بيشماران
نويسنده " كه برخي او را آنتونيو نگري

 مي "يمانيفست نوين كمونيست
شناسند، معتقد است كمونيست بودن 

 ! ي و خوشبختي راحتيعني
در دهه هفتاد دريافتم " :او مي گويد

كه ماركسيسم كالسيك نياز به رفرم 
  شبهاي كامپيوتري پرولتاريا.دارد

 به خانه ي سنتيكوفته تر از پرولتاريا
 زشت چپ و ي چهره ها.گردد باز مي

 . زشت راست شبيه هم انديچهره ها
ايتاليا تنها كشور جهان بود كه حزب 

  را نوافكار توان پذيرش يكمونيست
 اين توان خيانت ! اخته كردن:داشت

 بحران بزرگ را  وبه خالقيت بشر بود
 مدريافتهنگامي درك كردم كه 

 قابل رفرم يسيستم اتحاد شورو
  ".نبود

 ،"روندشاوفرانكفورتر "روزنامه آلماني 
  : معرفي مي كند اين گونهنگري را

 چپ جنبش ي شورش،يآنتونيو نگر"
 و 60 ي دهه هايي و دانشجويكارگر

مورد تنفر با آن كه  ايتاليا، امروز 70
طبقه حاكمه كشور خود است، در 

وان  اروپا به عنيجوامع روشنفكر
فيلسوف و نظريه پرداز غير قابل 

 شود كه مي ي شناخته ميانكار
 يخواهد با ايجاد رفرم در انديشه ها

 عنوان بديل را ي، راهكاريكمونيست
  . كند ارايه سرمايه جهانشموليبرا

 در ، كه اكنون هفتاد سال داردينگر
 كه دانشجو بود، ي هنگام1958سال 

 شمال يخود را وقف مبارزات كارگر
 را بنياد ي كارگريتاليا كرد، شوراهااي

 تظاهرات ينهاد و به سازمانده
 كه به يدر دوران.  پرداختيسياس

 كرد، يعنوان استاد دانشگاه تدريس م
خودمختار در ي حتي تا ايجاد كمونها

او به اين . چند شهر ايتاليا پيش رفت
 كينه توزانه يترتيب هدف دشمن

ن  قرار گرفت كه با تمام توايينيروها

كوشيدند از ورود كمونيستها به  مي
.  كننديحوزه قدرت جلوگير

 يفاشيستها، دست به اقدامات تروريست
 زدند و با استفاده از يهولناك متعدد
آن را مسئوليت خود ي ابزارهاي تبليغات

در .  چپ انداختنديبه گردن گروهها
 1979سال  درپايان اين دوران سياه، 

يگر نگري همراه با شصت روشنفكر د
از آن زمان تا روز بيست . دستگير شد

  سال،24 ، يعني2003و پنجم آوريل 
 روزگار خود را يا در ،فيلسوف معاصر

كرد و يا در تبعيد ي زندان سپر
  ".فرانسه

 با 2000در سال آنتونيو نگري 
را با ي كتابي مايكل هارت همكار

به دست انتشار  "وريتراامپ"عنوان 
 عنوان سپرد كه منتقدان از آن به

 در دوران "مانيفست تازه كمونيستي"
در .  برندي سرمايه نام ميجهانشمول

اين كتاب كه يكي از پرفروش ترين 
اروپا بوده است، آمريكا و كتابهاي 

پايان دوران ي يفيلسوف ايتاليا
 و آغاز دوران "ي سنتيپرولتاريا"
 ي را اعالم م"ي كامپيوتريپرولتاريا"

  . دارد
 رفت به ايران 2004نگري در ژانويه 

مركز بين المللي گفت وگوي "و در 
دفتر " و "خانه هنرمندان"، "تمدنها

 . سخنراني كرد"انتشارات قصيده سرا
جنگ و دموكراسي  "بيشماران"كتاب 

 وي نيز كه به "در عصر امپراتوري
 در ،يكل هارت نوشته بوداهمراه م

  . منتشر شد در ايرانهمين سال
  

 ريارتباط فلسفي تئوري نگ
در باره تئوري خود و  آنتونيو نگري 

ارتباط فلسفي آن طي مصاحبه اي با 
 ابراز "مجله فلسفي"رسانه فرانسوي 
 ي بينتمام دوره هامي كند كه 

در آثار اسپينوزا شناور  1983  تا1979
از دوران او مي گويد كه  .ه استبود

اسپينوزا را دنبال مي كرده  آثار  جواني
حفظ ا تقريبن از  رو ا"اخالق"كتاب و 

 به طور قلبي را وي و انديشه داشت
 :نگري مي افزايد.  استپذيرفته بوده

ي اسپينوزا در مورد انسان  نوشته"
 منحصر وشناسي و بررسي در فرديت 

 .كرد آن مرا به خود جلب به فردي
هد كه  د له به ما اجازه ميااين مس

 يم كهيه نما جهان را در افقي مشاهد
رود   ناپذير به پيش ميطور اجتنابه ب
افق وسيع . بازگشتي نخواهد داشت و

 خويش جاي  يگانگيره د ياد شد
سلطه گرفته است كه در برابر هيچ 

محدوديت و  و آورد  سر فرود نمياي

. نهايتي نخواهد داشت
اسپينوزا اولين فيلسوفي 
است كه وجود انساني را 
در چهارچوب ماديت آن 

  است وكشيدهبه تفسير 
ف هابس، تمايل بر خال

، منفي و اوبه حفظ زندگي 
 ، بلكهتخودخواهانه نيس

 انسانهاي  بهبه عشق
وجود ه  و حقيقت را ب مي گرودديگر
  ".آورد مي

نگري در بخش ديگري از اين 
مفهوم " :مصاحبه توضيح مي دهد
ي  وسيلهه بيوپوليتيك براي اولين بار ب

. گردد ميشل فوكو طرح و عرضه مي
هماند كه چگونه وي به ما مي ف

ي  وسيلهه  زندگي ما بهايمفهوم
 ،قدرت سياسي فراگير و همه جانبه

واقع رژيمهاي رد. شود پايه ريزي مي
 كهنه و سنتي و زورگو، جاي خود را به

اند كه قادرند كل جامعه  ي دادهيرژيمها
 و كنندونات آن كنترل ئرا درتمام ش

با فرديت  وجود آورند كهه نظمي ب
هماهنگي دارد و به رفتار دروني افراد 

 به .شود  مبدل مي آنهااجتماعي
اي را در  ه ساد الومن س عنوان مثال

 مي كنممورد جهاني شدن بازار طرح 
ست كه چگونه قدرت همه  او آن اين

دروني  احكام كلي و مطلق آن جانبه و
به طور گردد و حتا  و يكپارچه مي

 رفتار فردي را به خود جذب عميق،
   كند؟ مي
 جهاني شدن بازار و سرمايه، ،واقع در

. ه است طبيعت قدرت را تغيير داد
قدرتهاي سياسي را  امروزه تغيير شكل

 ملي حاكميت  كنيم،ه مي مشاهد
ه است و سازمانهاي  تضعيف شد دولتها

 قدرت همه ،دولتي و يا فرا دولتي غير
برند و احكام   را به پيش مي ايجانبه

. كنند ميرا تامين  كلي و امنيت آن
 ي بود كهينين پايه و مبناچدقيقن بر

 نظم و منطق قدرت سياسي براي
  را"وريتامپرا" اصطالح ،نوين

   ".برگزيدم
 سوال نآنتوني نگري در پاسخ به اي

 شما اصرار  كه چرا"مجله فلسفي"
ورزيد جهاني شدن بازار نه از  مي

 از درون بهبه كلي  ،خارج بلكه
خ مي پاس يكپارچگي دامن زده است

  : دهد
 رشدروزالوكزامبورگ معتقد بود كه "

ي بخشهاي  سرمايه داري به هزينه
آن صورت مي پذيرد و همه  بيروني

چيز از حاشيه و خارج از آن جذب 
شكل  بدين شود و مركز سرمايه مي
 موجب ي مذكور، ه است كه پديد

ي سرمايه داري فراتر از  توسعه
در .  مي شودمرزهاي كشورهاي غربي

توان به كلنياليسم قرن  زمينه مياين 
 ي اروپا در جهان و به همان نوزده

توجه ميزان، نفوذ آمريكا در شرق 
ست كه تا پايان  اواقعيت اين. كرد

عملكرد  جنگ سرد، ديناميسم و
سرمايه داري براي نفوذ هر چه بيشتر، 

گرفت ولي  مي سوي مركز بهرهه  ببيروناز 
وي،  اتحاد جماهير شورفروپاشيدر پي 

 شيوهبدين  ديگر رشد سيستم سرمايه
ه  عملكرد و كيفيت نوين ياد شد. نخواهد بود

ه ب از نقطه نظر فلسفي اهميت دارد و مرا
 براي از اين رو. كند  جلب ميدخومت س

ي نكات ضعف و خطرات ناشي از يشناسا
آن، بايد واقعيت يگانگي قدرت سياسي 

 چنيندر . يميوري نوين را درك نماتامپرا
مطلق نخواهد  ، هيچ نوعي از قدرتيياستار

 اي مي بود و هر قدرت سياسي در هر منطقه
 شرايط روشن در اين .تواند شكسته شود

ي ياست كه از اين پس تغييرات و جابجا
 از درون آن ،بلكه قدرت سياسي نه از خارج

  ".پذيرد صورت مي
وري تي امپرا غلبه: مجله فرانسوي مي پرسد

.  قرار دارد"چند گانگيكثرت و "بر مبناي 
كه تمامي بشريت و  شما مفهوم ياد شده را

گيرد از اسپينوزا  نيز فرد فرد آنها را در برمي
شما از كار  پيشنهادآيا . ايد به امانت گرفته

، در واقع "كثرت و چند گانگي"برد عبارت 
 كه "پرولتاريا" است در برابر گزينه اي

  ؟ ازنظر شما كهنه شده است
مفهوم خلق، " :پاسخ مي گويدنگري در 

. اند پرولتاريا و طبقات اجتماعي باطل گشته
 مشخص  واقعيتهايبا مفهومهاييچنين 

 بودند كه امروزه سازگارتاريخي خويش 
 متكي "خلق"در واقع . اند ديگر از بين رفته

ي   به توسعه"پرولتاريا"دولت ـ ملت و  به
  در حالي،هم وابسته بود صنعتي از قرن نوزد
 و  است ه تضعيف شد كه دولت ـ ملت

خود ه كاربرد نيروي كار شكل ديگري ب
رابطه  ل اساسي نوين دريگرفته است و مسا

 فكري تغيير شكل ، يعنييديبا كار غير 
 بخشهاي كمكي يا ارتش ذخيره. يابند مي

در كشورهاي سرمايه داري به نفع خدمات 
مفهوم . گردند شوند و محو مي كنار زده مي

صورت فكري با مهارت و آگاهي ه ب كار
شود و كميت جاي خود را به  عرضه مي

 ازعكاسي كه   همانند،دهد كيفيت مي
 يا . كندگرفتن كليشه، هدفي را دنبال مي

يا تباه  شود و كار او با موفقيت انجام مي
   ؟چگونه بايد مشخص شود  مزد او،گردد مي

 فكري ست كه هر اندازه كار اواقعيت اين
 اعتمادي بر بيد و ييابد، ترد گسترش مي

اين . گردد  غالب ميهاي فعاليت مجموعه
فعاليتهاي فكري و هنري نيز  دسته از

بايست از  همچنين مي. يابد كاهش نمي
ه بخش ديگر خدمات صحبت نمود كه ب

ه ب، اي گسترش يافته است طور قابل توجه
 كه در هواپيما اريعنوان نمونه پرست

 اناران و مسافردرصورت لزوم به مهماند
رساند و يا مدد كار اجتماعي و  ياري مي

كاربرد سرمايه بر مبناي در گذشته  .غيره
نيروي كار فيزيكي در محل كارخانه صورت 

ولي امروزه اين استعدادهاي  پذيرفت مي
فكري اند كه نيازهاي واقعي سيستم مذكور 

بنابراين ديگر نه  .سازند را برآورده مي
كز و پايتخت و يا  مرا،كارخانه بلكه

نيمي از بشريت در آن بسر هايي كه متروپل
عرضه   رااتخواهند برد هستند كه توليد

  در   متروپلي كه،عبارت ديگره ب. كنند مي
  9بقيه در صفحه 

  

  جهان در آيينه مرور

  )2* ( و مباحث گرد آن "شمارانيب" يتئور
  

  ليال جديدي
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  جهان در آيينه مرور 
  

  8بقيه از صفحه 
  
  

حال حاضر با چنين شيوه اي در آن 
بريم، استثمار آن بسي شديد  بسر مي

 زمان ،در آن تر از سابق است و
 زيرا داشت نخواهد وجوداستراحتي 

  مركزكارهاي فكري كه از درون
بيست و چهار ساعت  برمي خيزد،

  ".مي كند  اشفالشبانه روز انسان را
  
  گل يا اسپينوزا؟ه

 تحت نوشته ايدر  بابك سليمي زاده
انقالب پرولتاريا و نگري "عنوان 

نگري نظريات  در مخالفت با "!مرتد
آنتونيو نگري و به عقايد " :مي گويد

اي كه در  خواسته يا ناخواسته انحرافِ
كند، نقدهاي  ماركسيسم ايجاد مي

چنانچه . شده است بسياري وارد
توان از عنوان متن مشهور لنين  مي
 "وتسكي مرتدئكا انقالب پرولتاريا و"

نگري "بهره گرفت و آنتونيو نگري را 
 ناميد اما كجاست كه نگري "مرتد
جا  قيقاً در هميند شود؟  مي"مرتد"

كه از ساختن مفهوم امپراتوري در 
ماركسيسم استفاده  جهت انحراف از

ي اين انحراف در  اما ريشه. كند مي
فكري او در  كجاست؟ ذات ارتداد

انجامد؟ براي  چيست و به كجا مي
 ي ماركسيستي شناخت يك نظريه

ي مبتني بر دموكراسي  تبار اين انديشه
 امري "مارانبيش" يا مطلق انبوه خلق

نگري به عنوان يك  .ست ضروري
كه امكانات جديدي  كمونيست با اين

فراهم  را در خوانش ماركسيستي
كند اما اين به قيمت ناديده گرفتن  مي

ماركسيسم  افتد كه اصولي اتفاق مي
  ".ي آن بنا شده است بر پايه

وي سپس اين سوال را مطرح مي 
توان نتايجي كه نگري و  آيا مي" :كند

حسن گيرند را  هارت از ماركسيسم مي
تر در   آن موجي دانست كه پيشختام

   "فرانسه آغاز شده بود؟
 ي در فرانسه": و خود پاسخ مي دهد

ي شصت گرايشي در جهت  دهه
گسست از ديالكتيك هگلي در 

 "آلتوسر"اين  .ماركسيسم ايجاد شد
بود كه آشكارا در جهت حذف 

 هگليسم از كارهاي ماركس و

ين كردن اسپينوزا به جاي هگل جايگز
 ؛ها تالش كرد در بسياري از جنبه

اي از  ي اوليه كه اين نسخه هرچند
اين گرايش بود و هنوز حالتي مبهم و 

طور ه حال ب با اين. داشت نابسنده
چشمگيرتر، اين آنتونيو نگري است 

اسپينوزا را  كه جانب ماتريالسم
قد است كه ماترياليسم تگيرد و مع مي

ي  مدرن و اوليه نادي پيشا موا
. ماترياليسم كامالً مدرن ماركس است

 "پير ماچري" ،از طرف ديگر

اي مستقيم ميان اسپينوزا و  مواجهه
گويد كه  كشد و مي  پيش مي راهگل

از برداشتي كه هگل از تاريخ  اسپينوزا
در كند و  فلسفه داشت دوري مي

آلترناتيو مهم را در برابر  نهايت يك
 و. دهد  هگل نشان ميديدگاههاي

از سنت  "ژيل دلوز" سرانجام
ي غرب در راه عبور از هگل  فلسفه

 كند كه در اين ميان استفاده مي

حساب ه ترين گزينه ب اسپينوزا را مهم
  .آورد مي

پرسش اوليه اين است كه چرا در 
هاي اخير تدارك يك  ي دهه انديشه

براي ماركسيسم هگلي بسيار  آلترناتيو
مد روز شده است؟ در مورد پسنديده و 

اين راهي بود براي  "آلتوسر"خود 
مبارزه عليه استالينيسمي كه در درون 

. حكمفرما بود حزب كمونيست فرانسه
 و اغلب پساساختارگرايان، "دلوز"نزد 
بود كه اسپينوزا را   نيچه موثر جذبه

دانست و روش  اش مي همچون منادي
و نه با (هگل  و متدش به سختي با

طور كل بايد ه ب. در تضاد بود) كسمار
براي  اي گفت كه چنين انگيزه

بازنگري در ماركسيسم هگلي در 
جهت پاسخگويي به پيشرفتهاي پس 

ي سياست و ركود  در عرصه از جنگ
ي   زوال طبقه:آكادميك سر بر آورد

عنوان عاملي سياسي  كارگر فرانسه به
 و حزب "آگاهي طبقاتي"از 

 وانعنه كمونيست فرانسه ب

 همچنين  وقراول انقالبي آن پيش
 زوال كمونيستهاي شوروي و چين به

عنوان مهمترين رژيمهاي ملهم از 
 نيز كي آكادمي  در عرصه وماركس

ناخرسندي از اركان  رشد افزايش و
هگليِ تفكر ماركسيسم در ميان 

   .فيلسوفان دانان و همچنين خود تاريخ
اگر قدرت را به عنوان قدرت يك بدن 

 ميم، به مفهوم اسپينوزايي قدرتبفه

از نظر او، ما . شويم تر مي نزديك
تواند  دانيم كه يك بدن چكار مي نمي
دانيم كه او قدرت  اما اين را مي بكند

اش را اعمال  اش، حق طبيعي طبيعي
اگر در فرايندي ضد توليدي  كند مي

كاري كه اين بدن . مسدود نشده باشد
 است اي اخالقي وظيفه دهد انجام مي

 هاييعني همان اخالق ميل و اشتياق(
اينجاست كه ). بيشمارانجمعي نزد 

اخالق اسپينوزايي بدن را به عنوان 
كه هر بدن  چرا ،گزيند يك مدل برمي

تا آنجا كه بتواند قدرت خودش را 
 اين. دهد گسترش و بسط مي

هستيهاي در تالش براي بسط و 
گستردن قدرت خويش و ميل خويش، 

 و "دلوز" د كهشو موجب مي
 اسپينوزا را "اخالق" كتاب "گتاري"
  بنامند"كتاب بدنهاي بدون اندام"

ي بدنهاي گسترده   كتابي درباره،يعني
نواع يا گونه هايي از  او بسط يابنده

   ".بدن بدون اندام

  
  بديل اجتماعي از درون فرديت 

مجله "در همين رابطه نگري به 
شما در رابطه  ، كه مي پرسد"لسفيف

ي عليه يبا كثرت و چند گانگي، نيرو
كنيد  مي مشاهده وري راتقدرت امپرا

ه ولي چگونه از درون فرديتي كه ب
، زندگي و دگرد پخش مي طور مجزا

 نيروي اجتماعي سازماندهي مي
ما در چنين " :پاسخ مي دهد،شود

اي انگشت خود را بر روي  رابطه
مي بزرگترين مشكل فلسفي غرب 

 آن از درون بر اساسكه گذاريم 
طور قطعي هژموني فردي ه مدرنيته ب

مين او نيروي خصوصي تملك آن ت
روابط اجتماعي مذكور، تنها . دگرد مي

و بر اساس  ي مقاصد ابزاري بر پايه
آيد و  حقوق فردي به انديشه مي

 منبع آن نيز ،شود سازماندهي مي
صورت مجزا و ه ب بررسي انسانها
ي سياسي  فلسفه در. جداگانه است

 مدرنيته از هابس و روسو تا به هگل،
اساس تمامي روابط اجتماعي بر اصل 
تفوق فردي بنا شده است و 

احكام آن مشروعيت خود هاي مفهوم
  .  گيرد طبيعت انساني ميازرا 

كرديم   گذشته فكر ميدوره هايدر 
فرديت بر اساس روابطي عالي و  كه

جود وه برتري با خدا و طبيعت و هنر ب
 يابد و تعريف مي مي د، مفهوميآ مي

شود ولي اين ديدگاه اشتباه آميزي 
 نمي بيش نبود زيرا هر فرد انساني

ي پرورش يابد و يا تغيير يتواند به تنها
 با ديگر ارتباطاو در . و تكامل پذيرد

 دست خواهد اهدافيبه چنين  انسانها
اگر كودكي حافظ و حامي . يافت

 .خواهد رفت نداشته باشد، از دست
ي يتنهاه تواند ب هيچ فردي نمي

فرديت .  ببردزندگي اش را به جلو
 با ديگران تعريف ارتباطهمواره در 

با ديگران تقسيم شود و زندگي را  مي
  . مي كند

طور ه  واقع ما در يك جامعه برد
به گونه و به اختيار خود  ارادي
طور ه كنيم و ب  زندگي ميكمشتر

 آن ختن سامداوم و بدون وقفه در
 ولي عليه برتريت .رويم پيش مي

ي مدرني كه در باال  فردي و غلبه
 فيلسوفان ديگري بدان اشاره گرديد،

كيد كرده تا اشتراك زندگي انسانها بر
اند كه از نظر من مهمترينشان 
 ماكياول، اسپينوزا و ماركس مي

از ديدگاه ماكياول زماني يك . باشند
  وهبه گونه حقيقي عادالنجمهوري 

 كه نقش نه تنها  شود مينيرومند
 در  نيز فقرا و تهيدستان را،بلكه خلق
در .  قرار دهد خودسازندگي مركز

اي تداوم مشخصي از  چنين رابطه
چشم ه اسپينوزا ب انديشه ماكياول و

  . خورد مي
هد كه كثرت و  د اسپينوزا نشان مي

 ،بلكه گردد چند گانگي اعطا نمي
ز معتقد ماركس ني. ساخته مي شود

  طبقاتي، است كه طبقات و مبارزه

 گسترش اقتصادي و تاي جه موتور محركه
  ياد شده،انديشمندان. ست اگشايش آزاديها

روي ل زندگي مشترك انسانها را پيش يمسا
 اين  كه آموزندما ميه دهند و ب  قرار ميما

ما امروزه . م استيي غنا  همهسرچشمه امر
 چند گانگينام كثرت و ه ه اي ب با پديد
 بايد ،وري استتي امپرا ايم كه نتيجه مواجه

 هميشه نيز يادآوري. عليه آن مبارزه نمود
ي پيكار سياسي آن روشن  ه ام كه شيوه كرد

 خودخواهي  بامبارزهدر است و آن عشق 
  ".است

  
كار غيرمادي همان كار مزدوري 

    است
، 1950، متولد سال آلكس كالينيكوس

 عضو كميته تئوريسين تروتسكيست و
او . مركزي حزب سوسياليست در لندن است

كه همچنين دبير مركز مطالعات اروپا در 
 ضمن ،كالج كينگ در اين كشور مي باشد

 نگري "وريتامپرا"ابراز نظر در باره تئوري 
 ات آن با نظر هايو هارت و شباهت داده

گزينه تر را   خطاي بزرگكائوتسكي،كارل 
همان ،  يعني"يورتامپرا" در برابر آنها

  . مي داند"بيشماران"تئوري 
هاردت و نگري اين ": كالينيكوس مي گويد

 است "امپراتوري فضاي همواري"ايده كه 
اند كه اند و پذيرفتهرا مشخصا پس گرفته

همه قدرتهاي شبكه امپراتوري برابر "
 ،كه رقابتهاي اساسي  و اين"نيستند

 داري را همچنان ازدولتهاي اصلي سرمايه
در درازمدت آمريكا " .كنديكديگر جدا مي

 اروپا، روسيه و چين رو ،سه رقيب يعنيبا 
   ".ست ادر رو

كه بين اين تحليل و تئوري  درك اين
 امپرياليسم چه  در بارهماركسيسم كالسيك

 .تفاوت ماهوي وجود دارد مشكل است
 ، تئوري ماركسيستي كالسيكبراساس

زه و رقابت اقتصادي بين شركتها و مبار
رقابت نظامي و سياسي بين دولتهاي 

هاردت و . داري مدرن حاكم استسرمايه
 رد "امپراتوري"نگري اين نظر را در 

ست  ا اين"بيشماران"بحث آنها در . كردند
كه استراتژي بوش در استفاده از قدرت 
نظامي پنتاگون براي تثبيت سلطه جهاني 

داري آمريكا، استراتژي نامعقولي سرمايه
امپراتوري به منظور حفظ خود بايد ". است

نوع شبكه قدرتي را به وجود آورد كه نه 
مركز كنترل را منزوي كند و نه هيچ كشور 

 ".اي را كنار بگذاردخارجي يا نيروي مولده
 توصيه كرده بودند كه آمريكا  آنهاجادر آن
 جهان بايد با "فرمانرواي مطلق"
 شركتهاي چند – "اشرافيتهاي جهان"
 ه گونه كنار بيايد تا جهان را ب–يتي مل

اين نظر با نظر كارل . تري اداره كندمعقول
كائوتسكي در زمان جنگ اول جهاني 

 در آن زمان كائوتسكي. تفاوت زيادي ندارد
نفع ه  معتقد بود كه جنگ ديگر بنيز

  . غولهاي جهاني نيست
 جا كه هاردت و نگري به بحث پيرامون آن

 اغتشاش و ،پردازند مي"امپراتوري" بديل
  .  حاكم است ترتر و خطا آشكارابهام بيش

  12بقيه در صفحه 
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 زندگي مشترك

دموكراسي دارد ,  براي نخستين بار    
به يك امكان واقعي در مقياس جهـاني        

موضوع اين كتاب همين    . شودميتبديل
ــروژة    ــه آن پ ــا ب ــه م ــت ك ــان اس امك

پـروژة بيـشماران    . ايمبيشماران نام داده  
تنها خواستِ دنيايي مبتني بر برابـري و        

 تنهـا بـه طلـب     , كندآزادي را بيان نمي   
يك جامعة بـاز و دموكراتيـك جهـاني         

بلكه وسيله تحّقق ايـن     , كندبسنده نمي 
اما جـاي   . كندخواست را هم عرضه مي    

گيـري كتابمـان    اين مطلـب در نتيجـه     
  .نه در نقطة شروعش, است

 امكان دموكراسي امـروزه توسـط           
نــوعي وضــعيت جنگــي كــه دائمــي و  

تيـره شـده و     , رسـد نظر مـي  عمومي به 
نقطـة  . يد قـرار گرفتـه اسـت      مورد تهد 

واقعيت . جا باشد حركت ما بايد از همين    
ايــن اســت كــه در تمــام طــول دوران 

دموكراسي در تمـامي شـكلهاي      , مدرن
ــيش  ــي و محل ــروژه, مل ــام  پ ــي ناتم ي

از سوي ديگر رونـدهايي كـه       . ماندباقي
طـي  , شدن بر آنها اسـتوار اسـت      جهاني
ــه ــرده ــاي اخي ــشهاي , ه ــكارا چال آش

 بـا . انـد هـم بـه آن افـزوده   ديگري را 
همــه امــروزه مــانع اساســي در راه ايــن

ــي    ــعيت جنگ ــين وض ــي هم دموكراس
در عـــصر , درواقـــع. عمـــومي اســـت

رسـد  نظـر مـي  به, شدن مسلحانه جهاني
ــراي   ــاي مــدرن دموكراســي ب كــه روي

جنگ همواره  . هميشه از بين رفته است    
در . با دموكراسي ناسـازگار بـوده اسـت       

ــگ  ــان جن  دموكراســي ,گذشــته در زم
طور موقت بـه    ماند و قدرت به   معلق مي 

يك دسـتگاه مركـزي نيرومنـد واگـذار         
. شد كه ماٌمور مقابله با بحـران بـود        مي

در حالي كه وضع جنگي نه تنهـا     , امروز
بلكـه  , تمام جهان را دربرگرفتـه اسـت      

جا پاياني براي   تداوم هم دارد و در هيچ     

دموكراسـي بـازهم    , شودآن ديده نمي  
طـور  مدتي نامعلوم و شايد هم به     براي  
. به حالـت تعليـق درآمـده اسـت        , دائم

جنگ خصلتي عمومي پيدا كـرده و در        
كردن تمام زندگي اجتماعي و   حال خفه 

وجود آوردن نظم سياسي خاص خود      به
رسـد كـه    نظرميبدين ترتيب به  . است

در وضع جنگي عمومي كه  , دموكراسي
كلــي خــارج از بــه, در آن قــرار داريــم

سترس قرار گرفته و زيـر سـالحها و         د
  .نظامهاي امنيتي دفن شده است

, گـاه مثـل امـروز     هيچ,     با اين همه  
جــا يعنــي زمــاني كــه جنــگ در همــه

دموكراســي ايـن قــدر  , ور اسـت شـعله 
هيچ راه ديگري   . ضرورت نداشته است  

ناامني و  , براي خارج كردن ما از ترس     
زده را كه اين جهان جنـگ    , جوييسلطه
ــو ــتآل ــيچ راه  , ده اس ــدارد؛ ه ــود ن وج

ــدگي   ــه يـــك زنـ ــا را بـ ديگـــري مـ
. رســاندآميـز و مــشترك نمـي  مـسالمت 

گـاه  رسد كه دموكراسـي هـيچ     مينظربه
تـر از   حال ضـروري  تر و در عين   ناممكن

  .امروز نبوده است
,     اين كتاب دنبالة كتاب پيشين ما

است كه شكل جهانيِ , »امپراتوري«
. كرد ميحاكميت معاصر را بررسي

 نظام سياسي گرايشموضوع آن تفسير 
يعني , گيري بودجهاني در حال شكل

شناسايي شكل نويني از نظام جهاني 
كه از ميان مجموعة گستردة روندهاي 

شدن و معاصر در حال مشخص
 امپراتوريرا سربرآوردن است و ما آن

ما از اين نقطه شروع . ناميممي
سم را حركت كرديم كه اگر امپرياليبه

به معنايي بگيريم كه توسط قدرتهاي 
يعني , آمدهمدرن به مرحله عمل درمي

اساساَ مبتني بر توسعة حاكميت دولت ـ 
در , ملت به يك سرزمين خارجي است

صورت درك اين نظم نوين با رجوع اين
. به مفهوم امپرياليسم ميسر نيست

قدرت جديدي كه امروز در حال 
ه شكل يك ب, جاافتادن است، به عكس

شود كه گر ميجلوه» ييقدرت شبكه«
عناصر اوليه يا نقاط گرهيش عبارتند از 

نهادهاي , جوهاي سلطهدولت ـ ملت
فوق ملي و هم چنين مؤسسات بزرگ 

گوييم كه اين ما مي. داريسرمايه
است و نه » امپريال«يي قدرت شبكه

واضح است كه . »امپرياليست«
را عناصري كه شبكة امپراتوري 

همه اهميت يكساني , دهندتشكيل مي
برخي از دولت ـ , عكسندارند ـ به

آسايي هستند ها داراي قدرت غولملت
در حالي كه برخي ديگر عمالَ فاقد 

و همين امر در مورد شركتهاي , قدرتند
چندمليتي و نهادهاي ديگري كه اين 

آورند صادق است ـ وجود ميشبكه را به
بايد همكاري كنند , هااما باوجود نابرابري

  تا نظم 
ــا تمــام تفرقــه هــا و تمــام جهــاني را ب

ــسله ــه سل ــيش ب ــاي درون ــود مراتبه وج
  .بياورند و حفظ كنند

, ترتيببدين, امپراتوري     مفهوم
كند كه ميبودن مباحثاتي را افشاكاذب

نگري و جانبهخواهند يكمي
نگري يا آمريكادوستي و چندجانبه

نها آلترناتيوهاي ستيزي را تآمريكا
. سياسي در مقياس جهاني جلوه دهند

كرديم كه سو تاٌكيد ميما از يك
حتي نه , هايك از دولت ـ ملتهيچ

حتي نه اياالت , قدرتمندترينشان
و حفظ » سوارييكه«قادر به , متحده

نظم جهاني بدون همكاري قدرتهاي 
بزرگ ديگر در بطن شبكة امپراتوري 

  گفتيماما از سوي ديگر مي. نيست
 برابـر كه اين نظم معاصر بر مـشاركت        

يـي از دولـت ـ    يا حتي گزيـده , همگان
ــت ــامل ــوي   , ه ــه در الگ ــان ك آن چن

چندجانبــه تحــت نظــارت ملــل متحــد 
ظــم ن. اســتوار نيــست, گــر اســتجلــوه
هاي عميـق و    ما بيشتر به تفرقه    جهاني
چـه  , مراتبهاي سفت و سـختش    سلسله

يي و چـه در مقيـاس       در مقياس منطقه  
نظرية . شودمشخص مي , ملي يا محلي  

گويـد كـه    طور سهل و ساده نمـي     ما به 
, نگــرينگــري و چندجانبــهجانبــهيــك

چيـز  هـيچ , چنان كه با آنها آشـنائيم     آن
گويد لكه مي ب, كردن ندارند براي عرضه 

كه در شرايط كنوني قابل اجرا نيستند و        
هيچكدامشان قادر نيست كـه پاينـدگي    

وقتي تاٌكيد  . نظم جهاني را تضمين كند    
 گـرايش كنيم كـه امپراتـوري يـك        مي

خــواهيم بگــوييم كــه تنهــا مــي, اســت
توانــد شـكلي از قـدرت اســت كـه مـي    

ــد  ــضمين كن ــن نظــم را ت ــدگي اي . پاين
 در پاســخ بــه تــوانيمترتيــب مــيبــدين
ايـن  , نگر آمريكـايي  هاي يكجانبه پروژه

خظاب طنزآميز ماركي دوساد را تكـرار       
خواهيــد اگــر مــي, آمريكاييهــا«: كنــيم

بايد كمي بيـشتر    , امپراتوروار عمل كنيد  
  »!زور بزنيد

    امپراتوري بر نظمـي جهـاني حـاكم        
هـا و   است كـه نـه تنهـا درگيـر تفرقـه          

ائمـي  بلكـه جنـگ د    , مراتبهاستسلسله
ــي  ــداد م ــم درآن بي ــده ــن . كن در بط

وضع جنگـي قابـل اجتنـاب       , امپراتوري
عنوان ابزار فرمانـدهي    نيست و جنگ به   

امروز هم مثل دوران روم     . كندعمل مي 
صلح امپراتوري ظاهر كاذبي از     , باستاني

صلح است كه در واقع بـر يـك وضـع            
تمـامي ايـن    . جنگي دائمي نظارت دارد   
ــوري و  ــل از امپرات ــاني تحلي نظــم جه

موضوع كتاب قبلي ما بود كـه در ايـن          
  .جاستجا تكرارش بي

ــه بيــشماران       ايــن كتــاب سراســر ب
يي يعني به آلترناتيو زنده, اختصاص دارد

اگر . كندكه در بطن امپراتوري رشد مي     
تـوانيم  مـي , مسائل را خيلي ساده كنيم    

. شدن دو چهـره دارد    بگوييم كه جهاني  
است كـه شـبكة     يكي چهرة امپراتوري    

ــسله ــهسل ــا و تفرق ــايش را در مراتبه ه
مقياس جهـاني گـسترده و نقـش ايـن          
شــبكه هــم حفــظ نظــم از طريــق     
مكانيسمهاي جديد كنترل و نزاع دائمي      

شدن ايجـاد مـدارهاي     اما جهاني . است
كـه  , نوين همكاري و تعاون هم هست     

نوردند و مالقاتها  ها را درمي  ملتها و قاره  
ــل   ــشهاي متقابــ ــشماري و كنــ بيــ

ــي ــدبرمـ ــرة دوم  . انگيزنـ ــن چهـ ايـ
ــد  جهــاني ــه رون شــدن اضــالَ ربطــي ب
, سازي در مقياس جهاني ندارد    همشكل

بيشتر عبـارت اسـت از      , نظر ما به, بلكه
كه به ما امكـان    » اشتراك«كشف وجه   

بـا  , دهد در عين حفظ اختالفهايمان    مي
هم ارتباط برقرار كنيم و به اقدام دست        

تـوان بيـشماران را     يبنابر اين مـ   . بزنيم
: صورت يك شبكه درنظر گرفـت     هم به 
يابنده كه در آن    يي باز و گسترش   شبكه

توانند آزادانه بيان شوند    همة تفاوتها مي  
يـي كـه كـار و      شبكه, همين عنوان و به 

  .سازدزندگي مشترك را ممكن مي
بايــد , كــه دورتــر رويــم    پــيش از آن

 مفهوم بيشماران را از مفـاهيم ديگـري       
هـاي اجتمـاعي    كه آنها هـم بـر سـوژه       

هـا و   تـوده , شوند مثل مـردم   اطالق مي 
مشخـصة  . طبقه كـارگر متمـايز كنـيم      

, جمعيت البته وجـود انـواع تفاوتهاسـت       
اين گونـاگوني   ) يا خلق (ولي لفظ مردم    

دهـد و از    را به نوعي وحدت تقليل مـي      
خلق : سازدجمعيت يك هويت ويژه مي    

. بسيارندبيشماران به عكس    . يكي است 
بيشماران مركـب از تفاوتهـاي بيـشمار        

تـوان بـه يـك     دروني هستند كـه نمـي     
وحدت يا هويـت ويـژه تقليلـشان داد ـ     

ــي  ــاي فرهنگ ــي, تفاوته ــومي, رنگ , ق
چنين شكلهاي  و هم , جنسي و جنسيتي  

ــار ــاگون ك ــاگون شــيوه, گون هــاي گون
اميال و  , بينيهاي گوناگون جهان, زندگي

ران از بيـــشما. خواســـتهاي گونـــاگون
. اندوجود آمده بسياري تفاوتهاي ويژه به   

تـوان بـه     هم در حدي كه نمـي      هاتوده
در مقابل  , وحدت يا هويت تقليلشان داد    

واضـح اسـت كـه      . گيرندمردم قرار مي  
ها مركب از عناصري از همـه نـوع    توده

توان گفت كه   ولي در واقع نمي   , هستند
  هاي اجتماعي مختلف تركيب از سوژه
  11 صفحه بقيه در

  

 اطوريپيش گفتار كتاب بيشماران، جنگ و دمكراسي در عصر امپر

  
  مايكل هارت و آنتونيونگري: نويسندگان

 منوچهر هزارخاني:ترجمه
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ــاب  ــار كت ــيش گفت پ

ــگ و   ــشماران، جن بي

ــصر  ــي در ع دمكراس

  امپراطوري

  
  10بقيه از صفحه 

  
: تفاوتي است ها بي جوهر توده . اندشده

همة تفاوتهـا در تـوده شـناور و غـرق        
همة رنگهـايي كـه در ميـان        . اندشده

در رنــگ , جمعيــت تالٌلــو داشــتند  
هـا  اگـر تـوده   . اندخاكستري حل شده  

فقط به  ,  درآيند حركتقادرند با هم به   
دليــل آن اســت كــه يــك مجموعــة  

ــي ــشكيل  ب ــك شــكل را ت ــايز و ي تم
ــي ــدم ــشماران  . دهن ــل در بي در مقاب

اختالفهاي اجتماعي همچنان اختالف    
بيشماران مثل پيـراهن    . مانندباقي مي 

رنگارنــگ و از , يوســف پــسر يعقــوب
موضوع مـورد بحـث در      . اندهمه رنگ 
ـ    در, اين مفهوم  ر نظرآوردن نـوعي تكّث

اجتمــاعي اســت كــه در عــين حفــظ  
گيري و  تفاوتهاي دروني قادر به ارتباط    

  .طور مشترك باشداقدام به
طبقة     سر انجام بايد بيشماران را از       

مفهـوم طبقـة    .  هم تميز بدهيم   كارگر
تدريج معنايي بـيش از پـيش       كارگر به 

طـوري كـه نـه     به, انحصاري پيدا كرد  
 جـدا  تنها كارگران را از افـراد مرفهـي    

كرد كـه بـراي رفـع نيازمنـديهاي         مي
, كـردن ندارنـد   كـار خودشان احتياج به  

بلكــه طبقــة كــارگر را از انــواع ديگــر 
در . سـاخت زحمتكشان هم متمايز مي   

ــه  ــگ كلم ــاي تن ــوم  , معن ــن مفه اي
منحــصراً در مــورد كــارگران صــنعتي 

ــه ــي ب ــار م ــارگران  , رودك ــه از ك ك
خدمات و بخـشهاي ديگـر      , كشاورزي
همـة  , در معناي وسيع كلمه   . متمايزند

در , گيـرد كارگران مزدبگير را دربرمـي    
مزد خـدمات   مقابل كارگران فقير و بي    

ــزد     ــه م ــساني ك ــه ك ــانگي و هم خ
ــي ــدنم ــشماران. گيرن ــه, بي ــسب , عك

ــده  ــاز و در برگيرن ــت ب ــومي اس . مفه
مناسبت بايد از اهميت تغييـرات      اينبه

از : اخير در اقتصاد جهاني غافل نمانـد      
با آن كه   ,  طبقة كارگر صنعتي   يك سو 

در مقياس جهاني از تعـداد اعـضايش        
ــت  ــشده اس ــته ن ــش  , كاس ــر نق ديگ

از . هژمونيك را در اين اقتـصاد نـدارد       
سوي ديگر امروز توليـد را نـه تنهـا از      

تـر  نحوي كلي بلكه به , جنبة اقتصادي 
به عنوان توليد اجتماعي بايـد در نظـر        

تنهـا بـه عنـوان توليـد      گرفـت ـ نـه   
بلكه هـم چنـين بـه       , هاي مادي كاال

ها و اشـكال    رابطه, عنوان توليد ارتباط  
طـور  ترتيب بيشماران بـه   بدين. زندگي

هـاي  بالقوه مركب است از تمام چهره     
بايد بار ديگـر    . مختلف توليد اجتماعي  

ــز   ــادآور شــد كــه شــبكة غيرمتمرك ي
نوعي طرح تقريبي يا الگـوي      , اينترنت

اول بـه   در وهلة   : اولية بيشماران است  
كـه نقـاط گرهـي كـه ايـن          خاطر اين 

گونـاگون  , آورنـد شبكه را بوجـود مـي     
مانند در حالي كـه بايكـديگر       باقي مي 

خـاطر ايـن كـه      و بعد به  , ارتباط دارند 
بـه  , مرزهاي خارجي شبكه باز هستند    

ــد و    ــي جدي ــاط گره ــه نق ــوي ك نح
توانند بـه آن اضـافه      ارتباطات تازه مي  

  .شوند
ــشم  ــصه بي ــشان       دو مشخ اران ن

توانند امـروزه   دهند كه چرا آنها مي    مي
نخــستين . حامــل دموكراســي باشــند

» اقتـصادي «توان بعد   مشخصه را مي  
هـر چنـد جـداكردن      , هم نام گذاشت  

هــاي ديگــر زنــدگي اقتــصاد از زمينــه
تصنعي بودن خود را خيلـي      , اجتماعي

ــي  ــت م ــدزود ثاب ــه  . كن ــدي ك در ح
مثـل  (بيشماران نه يك هويـت اسـت     

و نـه يـك همـشكلي       ) ردم يا خلـق   م
تفاوتهـاي درونـي آن     , )هـا مثل توده (

 را پيدا كنند كه به  مشتركيبايد عنصر   
ــاط  ــان ارتب ــا امك ــل آنه ــري و عم گي

در واقع امـر، عنـصر      . مشترك را بدهد  
, مشتركي كه ما در آن  اشتراك داريم       

ــا كــشف   بيــشتر توليدشــدني اســت ت
» مشتركات«كاربردن لفظ   بهاز. (شدني

)les communs ( ابا داريم چون
اين اصطالح بـه فـضاهاي اشـتراكي        

داري كه با ظهور مالكيت سرمايهماقبل
. شداطالق مي , خصوصي از بين رفتند   

هـر چنـد    » عنصر مشترك «اصطالح  
بر محتواي فلسفي آن    , تر است زمخت

تاٌكيد دارد و نيز بر اين واقعيت كـه در        
جـا منظـور بازگـشت بـه گذشـته          اين

بلكه سخن از يك پديدة جديد      , نيست
ــت ــيوه.) اس ــاط ش ــاد ارتب ــاي ايج , ه

همكاري و همياري ما فقط بر عنـصر        
بلكه به نوبة خود , مشترك تكيه ندارند 

 در يـــك مـــارپيچ پويـــا و, آن را

. كننـد توليـد هـم مـي     , يابندهگسترش
امروزه اين توليـد عنـصر مـشترك در         

ولـو  , قلب هر شكل از توليد اجتمـاعي    
قـرار دارد و مشخـصة      , انترينشمحلي

اول شــكلهاي غالــب كــار را تــشكيل 
چنان كه تغييرات   آن, خودِ كار . دهدمي

ــه آن شــكل داده اســت  ــصادي ب , اقت
هـاي  شدن در شـبكه   گرايش به ادغام  

و در عـين حـال      , ارتباطي و همكاري  
پيـدا كـرده    , مشاركت در ايجـاد آنهـا     

مثالَ هـر كـس بـا اطالعـات و          . است
از كشاورزي كه   , ارددانش سر و كار د    

ــار    ــذرها ك ــژة ب ــصات وي روي مشخ
از , نـويس كمپيـوتر   كند تـا برنامـه    مي

دانش مشتركي كه از ديگـران منتقـل    
كند و بـه نوبـة      شده است استفاده مي   

ما به  . شودخود در توليد آن سهيم مي     
اين الگوي توليـدي كـه از ايـن پـس           

ــرده    ــدا ك ــب پي ــة غال ــد «, جنب تولي
م تـا بـر ايـن    گـويي مـي » بيوپوليتيـك 

واقعيت تاٌكيد كنـيم كـه الزمـة ايـن          
نه فقط توليد كاالهاي مادي بـه       , الگو

بلكـه  , معناي خاص اقتـصادي اسـت     

ــام   ــد تم ــشاركت در تولي ــت و م دخال
هاي زندگي اجتماعي از اقتصادي     جنبه

ايـن  . و فرهنگي و سياسي هم هـست      
توليــد بيوپوليتيــك و افــزايش عنــصر 

نهايي ستو, مشترك كه نتيجة آن است 
هستند كه امكان دموكراسي امروزه بر      

  . آنها استوار است
ــشماران  ــصه دوم بي ــه در ,    مشخ ك

كننـده  مساًلة دموكراسي اهميت تعيين   
به سازماندهي سياسيش ارتبـاط     , دارد

جا هـم عنـصر     اما در اين  (كند  پيدا مي 
, سياسي به سرعت با عنصر اقتـصادي      

بـراي  ). آميزدفرهنگي درمي , اجتماعي
ن كــه چــشم انــدازي از گــرايش    آ

بخـش اسـت    دموكراتيكي كه تحـرّك   
كـافي اسـت بـه نحـوة        , داشته باشيم 

ــت   ــدرن مقاوم ــكلهاي م ــوين ش , تك
ــيم  . شــورش و انقــالب نظــري بيفكن

خواهيم ديـد كـه گـرايش بـه سـمت           
شكلهايي بيش از پيش دموكراتيك از      

از اشـكال متمركـز     , سازماندهي است 
ي و فرمانـدهي انقالبـي بـه        ديكتاتور

يي كـه در    سوي سازماندهيهاي شبكه  
آنها اتوريتـه در روابـط تعـاوني جـاي          

چــه از خــالل چنــين تحــولي آن. دارد
اين است كه شـكلهاي     , شودعيان مي 

فقـط  , مقاومت و سازماندهي انقالبـي    
هـايي بـراي رسـيدن بـه يـك          وسيله

بلكه بـيش   , جامعة دموكراتيك نيستند  
ــيش ــش ن, از پ ــازي  نق ــايي را ب هاده

در , بايـست از درون   كنند كـه مـي    مي
روابـط  , بطن سـاختارهاي تـشكيالتي    

از سوي ديگر   . دموكراتيك ايجاد كنند  
ــه , در مقيــاس جهــاني, دموكراســي ب

خواستي بيش از پـيش گـسترده بـدل       
شود كه بيانش گاه صريح و آشكار       مي

از , طورضــمنيولــي اغلــب بــه, اســت
ز نظـم   خالل شـكايات فراوانـي كـه ا       

شود و مقاومتهـايي كـه در       جهاني مي 
. شودبيان مي , آيندوجود مي مقابلش به 

شعار مشتركي كه در جهان امـروز در        
بـــسياري از مبـــارزات و جنبـــشهاي 

ــبخش ــي , آزاديـ ــاس محلـ , در مقيـ
طلـب  , يي يا جهـاني رواج دارد     منطقه

ناگفته پيداسـت كـه     . دموكراسي است 
ــب ــتن  طلـ ــردن و خواسـ ــك  كـ يـ

هــاني تحقــق آن را بــه دموكراســي ج
اما توانـايي   , كندوجه تضمين نمي  هيچ

اين مطالبات را هم نبايـد دسـت كـم          
  . گرفت

خـواهيم       ما از خوانندة كتـاب مـي      
همواره به خاطر داشته باشد كـه ايـن         

ــت   ــسفي اس ــر فل ــك اث ــاب ي از . كت
كوشـند  يي كه مـردم امـروز مـي     نحوه

جنــــگ را براندازنــــد و جهــــان را 
ــردموكراتيــك ــه,  ســازندت هــاي نمون

اما نبايـد   , فراواني عرضه خواهيم كرد   
انتظار داشت كه كتاب مـا بـه سـؤال          

هـم پاسـخ دهـد يـا        » چه بايد كرد؟  «
  .برنامة عمل مشخصي را پيشنهاد كند

ــا در نظــر گــرفتن چالــشها و          ب
امكانهــايي كــه در جهــان مــا پنهــان 

بـــه بـــاور مـــا بازانديـــشي , اســـت
اســي مثــل تــرين مفــاهيم سيابتــدايي

بيــشماران و دموكراســي , مقاومــت, قــدرت
پيش از كمربستن بـه تحقـق       . ضرورت دارد 

يــك پــروژة سياســي عملــي بــراي ايجــاد  
ــاعي   ــاختارهاي اجتم ــد و س ــاي جدي نهاده

ما بايد از خود بپرسيم آيا واقعـاَ     , دموكراتيك
دانيم امروز دموكراسي چـه معنـايي دارد        مي

لي مـا   ؟ هـدف اصـ    )تواند داشته باشد  يا مي (
هاي نظـري الزمـي اسـت كـه         تدارك پايه 

بتوان برويشان يك پروژة جديد دموكراسـي      
ما تا جايي كه ممكن بوده سـعي     . را بنا نهاد  

ايم به زباني قابل فهـم بـراي همگـان     كرده
اصطالحات فني را تعريف كنـيم و       , بنويسم

ــيم  ــسفي را توضــيح ده ــاهيم فل ــه . مف البت
 معنــايش ايــن نيــست كــه خوانــدن كتــاب

شـك پـيش    بـي . هميشه آسان خواهد بـود    
خواهد آمد كه بـراي خواننـده معنـاي يـك         

در نظـر اول روشـن      , جمله يا يك پاراگراف   
بايد به خوانـدن    , صبري كند نبايد بي . نباشد

بـراي  , بعـضي مفـاهيم فلـسفي     . ادامه دهد 
. بـازكردن معنايــشان بــه زمــان نيــاز دارنــد 
 خواننده بايد اين كتـاب را مـوزائيكي تلقـي         

تدريج طـي خوانـدن     كند كه طرح كليش به    
  .ظاهر خواهد شد

      ما حركتي را كه از آن كتـاب بـه ايـن            
, رسـد  به بيشماران مـي    امپراتورياز  , كتاب

گيريم كه هـابز را     وارونة حركتي در نظر مي    
. رسـاند ) 1651(به لوياتان ) 1642(از دِسيوه   

اين پيشروي وارونـه بـه سـبب اختالفهـاي        
ه بين دو وضع تاريخي وجود      عميقي است ك  

, هابز در دِسيوه, دمان مدرنيتهدر سپيده . دارد
ماهيت بدنة اجتماعي و اشكال شهروندي را       
در تطابق كامل با بـورژوازي نـوزاد تعريـف          

اما اين طبقة جديد اجتماعي قادر نبـود      . كرد
نظم اجتماعي را بـا تكيـه بـه نيـروي خـود       

يك , الزم بود يك قدرت سياسي    . حفظ كند 
يـك خـداي زمينـي بـاالي        , اتوريتة مطلق 

لوياتــان هــابز شــكل . ســرش قــرار بگيــرد
كنـد كـه بعـدها در       حاكميتي را توصيف مي   

سراسر اروپا به شكل دولت ـ ملت گسترش  
دمـان دوران پـست     در سـپيده  , امروز. يافت

, امپراتـوري ما ابتـدا كوشـيديم در       , مدرنيته
شكل جديد حاكميت در مقيـاس جهـاني را         

در اين كتـاب سـعي      , كنيم؛ اينك اسايي  شن
خواهيم كرد چگونگي تركيب طبقة جهـاني       

در حـالي كـه   . يعني بيشماران را درك كنيم 
هابز از طبقة اجتماعي نوزاد به سمت شكل        

مـا امـروز در     , نوين حاكميت حركـت كـرد     
تالشيم تا از شكل جديد حاكميت به سـوي        

مـا در جهـت عكـس حركـت         . طبقه برويم 
كنيم چون اگر بورژوازي نوزاد     ميهابز عمل   

در آن زمان نياز داشت بـه قـدرت حـاكمي           
, متوسل شود تا بتواند منافعش را تاٌمين كند       

از بطن حاكميت جديد    , به عكس , بيشماران
كوشند تـا از آن     آورند و مي  امپريال سربرمي 

بيشماران از درون امپراتـوري را      . عبور كنند 
ترنـاتيو  خورند تا يـك جامعـه جهـاني آل        مي

در حالي كـه بـورژوازي مـدرن        . ايجاد كنند 
مجبور بود براي تثبيت و تحكيم نظم مـورد        
, نظرش به حاكميـت جديـدي روي بيـاورد        

بـه آن   , مدرن بيشماران به جلو   انقالب پست 
  , بيشماران. نگردسوي حاكميت امپريال مي

  12بقيه در صفحه 
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  جهان در آيينه مرور 
  

  9بقيه از صفحه 
  

اي خالصه اين بحث در ايده
 "بيشماران"شود كه عنوان مي

منظور هاردت و . اندبه آن داده
همه "نگري از اين عنوان 

كساني است كه تحت حاكميت 
... اند و بنابراين بالقوهسرمايه

طبقه كساني است كه حاكميت 
 بدين ".پذيرندسرمايه را نمي

تيب منظور آنها از تر
 طبقاتي ي مفهوم،"بيشماران"

است كه در عين حال آن را 
 مفهوم ماركسيستي جايگزين

 مي كنندكالسيك طبقه كارگر 
و مفهوم ماركسيستي طبقه 

مفهومي "كارگر را به عنوان 
هاردت و . كنند رد مي"استثنايي

نگري اصرار دارند بگويند 
طبقه "منظورشان اين نيست كه 

 "عتي ديگر وجود نداردكارگر صن
گويد كه اما نگري رسما مي

مبارزه طبقه كارگر ديگر وجود "
 "بيشماران" ايده ".ندارد

 از ادعاهاي آميخته اي براساس
يكي از اين .  بنا شده استآشفته

 "غير مادي"ادعاها افزايش كار 
كاري كه توليدات غير " ؛است

مادي همچون دانش، اطالعات، 
يا پاسخي ارتباطات يك رابطه 
 بي ."آورداحساسي به وجود مي

ترديد سهم توليد كاالهاي مادي 
در كشورهايي چون اياالت 
متحده و بريتانيا كاهش يافته 
است اما اين بدان معني نيست 

كار "كه كساني كه به 
 در مفهوم ، مشغولند"غيرمادي

  . ماركسي كلمه كارگر نيستند
ماركس طبقه را نه با آنچه توليد 

 با وضعيتي كه ،بلكهكرد مي
ناميد، تعريف روابط توليدي مي

كارگران به خاطر فقر و . كردمي
زني مجبورند نداشتن قدرت چانه

نيروي كارشان را در مقابل 
آنها تحت . دستمزد مبادله كنند

كنترل سرمايه قرار دارند و بدين 
-ترتيب است كه استثمار مي

 خواه محل كارشان يك ،شوند
نه، يك اداره، يك كارخا

 تلفنبيمارستان يا يك مركز 
هاردت و نگري در واقع . باشد

اهميت كار مزدوري را در 
ي داري مدرن انكار مسرمايه

آنها در دفاع از چنين . كنند
گويند كه كار و زندگي نظري مي

 آنها مي. شوندشبيه هم مي
در باالترين سطح، ": نويسند

بازار كار شركتهايي چون 
ي ارند كه ممايكروسافت قرار د

كوشند اداره محل كار را 
 غداي ،تر شبيه خانه كنندبيش

هاي ورزشي مجاني و برنامه
دهند تا بدين طريق ه مييارا

توانند تا آنجا كه مي
-ن را ساعات بيشامستخدم

. نگهدارندمحل كار تري در 
ترين سطح بازار كار، در پايين

كارگران مجبور به پذيرش 
چندين شغل براي گذران 

   ".اندندگيز
 هاردت و نگري در چهاما آن

 كار ،دهندجا توضيح مي اين
كار مزدوري . كمرشكن است

شيره  ،روز به روز بيشتر شده
 خواه ،مكدجان مردم را مي

افزار باشند يا طراحان نرم
 يكارگران مهاجري كه ب

 .شوندنهايت استثمار مي
رابطه برعكس ادعاي آنها، 

به بين سرمايه و كار مزدوري 
لحاظ اقتصادي و اجتماعي از 

از . شده استگذشته فراگيرتر 
جا كه سرمايه به استثمار  آن

 در ، وابسته استكارگران
 كسب آنهانتيجه قدرتي كه 

كنند براي همه كساني كه مي
خواهند جهان را تغيير مي

دهند، اهميت استراتژيك خود 
ضعف تئوري . كندرا حفظ مي

 ،طبقاتي هاردت و نگري
مي تالشهايشان جهت تما

 براي بديلتدوين يك 
 را به آشفتگي "امپراتوري"

  .كشاندمي
 در "تصاوير جذابي"آنها 

 مثال اتحادي كه ،آستين دارند
به تفاوتهاي بين مردم احترام 

دموكراسي "گذارد،  مي
 كه در خالقيت توليد "مطلقي

اجتماعي ريشه دارد و انقالبي 
 "به كابوس استبداد"كه 

اما اينها . شودمنتهي نمي
يادداشتهاي نويد بخشي است 
كه با تجزيه و تحليل دقيق 

هاي هشرايط مادي، گزين
 ،استراتژيك يا امكانات نهادينه

كتاب . تضمين نشده است
 با به دست دادن "بيشماران"

رويدادي پر "چشم انداز 
رستاخيزي " ادعاي  و"اهميت

مهروزي " كه "راديكال
 "سياسي واقعي خواهد بود

 ويرهايايان مي گيرد اما تصپ
براي جايگزيني شاعرانه 

انديشه دشواري كه اين جهان 
، زا به آن نياز داردوحشت
  .نيست

  
 اين مقاله از ي ازيبخشهادر *

  واحمد بخرد طبعنوشته هاي 
 نيز كمك گرفته شده رياحي.ح

  . است
 

  

  

پيش گفتار كتاب   

بيشماران، جنگ  

ــي در  و دمكراس

  عصر امپراطوري

  
  11 از صفحه بقيه

  
عكـسِ بـورژوازي و سـاير       به

ــدود   ــگ و مح ــشكلهاي تن ت
قادرنـــــــد , اجتمـــــــاعي

طورمستقل جامعه بسازند و    به
چنـان كـه    هـم , اين اسـتعداد  

ــواهيم ديـــد  در قلـــب , خـ
ظرفيتهــاي دموكراتيكــشان  

  .قرار دارد
تـوانيم    با اين همه ما نمي      

ايـــن كتـــاب را بـــا پـــروژة 
ــات   ــشماران و امكانـــ بيـــ

ايـن  . روع كنيم دموكراسي ش 
ــسمتهاي دوم و  مباحــث در ق

مـا بايــد  . سـوم خواهنـد آمــد  
مطلب را بـا وضـعيت جنگـي      
كنوني و با دعواي عالمگيري     
شروع كنيم كـه بـه سـادگي        
چون مانعي غيرقابل عبـور در     
راه رسيدن بـه دموكراسـي و       

عمـدة  . رسدنظر مي رهايي به 
 11مطالب ايـن كتـاب بـين        

 2003 و جنگ    2001سپتامبر  
يعني در زير ابرهاي    , در عراق 

سياه و سنگين جنـگ نوشـته     
مـا بايـد تغييـرات      . شده است 

تــازه در رابطــة جنــگ بــا    
سياســت و بــا حاكميــت را   
تحليل كنـيم و تـضادهايي را       
كه در سراسـر نظـام كنـوني        
ــيح    ــود دارد توض ــگ وج جن

مـه اميـدواريم   با اين ه . دهيم
كه از هم اكنون روشن باشـد       

ــي ــه دموكراســ ــو , كــ ولــ
, نظربرسـد اندازي دور به  چشم

, براي جهان ما ضـرورت دارد     
چون تنها جـواب بـه مـسائل        
عاجل كنوني و تنها راه بـراي    
بيرون رفتن از وضعيت جنگ     

بـه عهـدة بقيـه      . دائمي است 
ــه    ــت ك ــاب اس ــب كت مطال
خواننده را قانع كند كه امروزه   

ــط دمو ــشماران فق كراســي بي
ممكـــن هـــم , الزم نيـــست

  .هست
 

  
  
  
  

  

معركه گيري براي آتش زدن 

عكس خميني نظام را از سقوط 

 نجات نخواهد داد
  

  زينت ميرهاشمي
  

» انقـالب مخملـي   «در پي بي تاثير بودن سناريوي هويت گذاري         
بر جنبش مردمي، از اتاق فكر فرماندهان سركوب، طرحـي ديگـر            

طرحي بـراي وحـدت در      .  نمايش گذاشته شد   براي نجات نظام به   
در اين طرح با جنجال در مورد . هرم قدرت و سركوب بيشتر مردم     

آتش زدن عكس يك ديكتاتور مرده، شـرايطي بـه وجـود آورده              
مي شود كه مخالفان درون نظام به تسليم وادار شوند و مـردم بـا               

  .شدت بيشتر سركوب شوند
  

 شعارهاي دانشجويان عليه    در حالي كه سيماي جمهوري اسالمي     
اصل واليت فقيه و شخص ولي فقيه را ناديده مي گيرد، يك باره             

  .آتش زدن عكس خميني بارها به نمايش گذاشته مي شود
به تصور طراحان اين پروژه، نمايش اين صـحنه شـعار مـرگ بـر               
خامنه اي و آتش زدن عكس ولي در سايه قرار مي گيرد و با ابراز            

يان سيز به خميني، كارت سـبز بـراي سـركوب    وفاداري سران جر 
خيزش دانشجويان صادر مي شود و همزمان امكانات براي روانـه           
كردن گله هاي اراذل و اوباش به دانشگاهها براي ايجاد رعـب و             

جايگاه . اما در عمل كل اين طرح ناكام ماند . ترس بيشتر مي شود   
ر از ان جنبش رنگين كمان بيـشماران و شـعارهايش بـسيار بـاالت      

است كه جنجال بر سر آتش زدن عكـس خمينـي بتوانـد آن را از     
» خدا«اين جنبش، سلطان زنده كه خود را نماينده        . حركت بازدارد 

  .بر روي زمين مي داند را نشانه رفته است
برجسته كردن تصوير آتش گرفته خميني براي وحـدت در بـاال و             

بـودن  سركوب جنبش مردمي دقيقـا نـشانه ضـعف و بـي ارزش               
  . جايگاه خامنه اي به عنوان ولي فقيه است

شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي، طي بيانيه اي نمـازگزاران روز          
. آدينه را به جوالن دادن در خيابانهاي تهران دعوت كـرده اسـت            

محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظـام از كروبـي و            
ماز جمعه  لبيك گويند و در ن    » رهبر«موسوي خواسته است كه به      

  .شركت كنند
موسوي و كروبي خواستار بر پايي تظاهراتي شـده انـد كـه بـدين       

رفـسنجاني در  . وسيله دلبستگي خـود را بـه خمينـي شـان دهنـد         
. صحبتهايش عاقالن دو طـرف را بـه چـاره جـويي دعـوت كـرد               

پايوران رژيم همه بر وضعيت بحراني تاكيد مي كنند و دنبال چاره      
تند و مي خواهنـد قيـام مردمـي را يـك      اي براي نجات نظام هس    
در حالي كه جنـبش مردمـي مطالبـات    . دعواي خانگي جلوه دهند  

مشخص دارد و كنشگران اين جنبش با تداوم حركتهاي اعتراضي          
  . خود اراده خود را براي يك تغيير دموكراتيك نشان داده اند

 وحدت و يـا   ترفند نشان دادن عكس آتش گرفته خميني نه فقط      
.  در ميان باالئيها ايجاد نكرد كه تضاد آنان را تشديد كـرد            سازشي

طرح بستن شكاف در باال به شرطي مي تواند موفق شود كه ولي             
فقيه براي پرداخت هزينه آن كه در گام اول تقسيم قـدرت اسـت              

  .اعالم آمادگي كند
ابــراز دلبــستگي آقايــان موســوي و كروبــي بــه خمينــي و نظــام 

 براي خامنه اي قابل قبول است كـه         جمهوري اسالمي به شرطي   
اين آقايان پرچم سفيد را باال برده و به گماشـته ولـي فقيـه ابـراز         

همچنين براي خامنه اي محكوم كردن تـوهين بـه          . فاداري كنند 
از منظر طراحان اين سناريو اين دلبـستگي        .  كافي نيست   خميني

بايــد وحــدت كامــل در ســركوب عملــي جنــبش رنگــين كمــان 
  . باشدبيشماران

   آذر25فراسوي خبر 
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تبعيض جنسيتي در دوران رياست 
جمهوري احمدي نژاد تشديد شده 

 اين مساله بدون شك جزو يكي .است
از مهمترين سياستهاي سلطنت مطلقه 
فقيه جهت مقابله با سيل خروشان 
مبارزه زنان در كنار ديگر اقشار 

هر چه از . اجتماعي به شمار مي رود
 تالش مي ، حاكم مي گذردرژيمعمر 

از پيش در راستاي حفظ كند كه بيش 
 با ،و تثبيت ساختار ارتجاعي حاكم

 قوانين متحجرانه و گذراندنتوسل به 
عملكردهاي سياسي اقتصادي مخالف 

 بر سر راه ،با منافع اكثريت مردم
مبارزه براي استقرار دموكراسي، 
برابري و عدالت اجتماعي مانع ايجاد 

موقعيت زنان در ايران به موازات . كند
 معضلهاي ،، بيكاريرشد فقر

رانت خواري، چپاول منابع ، اجتماعي
 يملي و تسلط اختاپوسي نهادها

انگلي همچون سپاه پاسداران و بسيج 
بر شاهرگ اقتصادي كشور، هر روز 

ايران بر . بيش از پيش تنزل مي يابد
مجمع جهاني "اساس گزارش امسال 

 به لحاظ تبعيض جنسيتي "اقتصاد
 كشور 134 را در ميان 128رتبه 

. ه استجهان به خود اختصاص داد
 پرداخت دستمزد بين زنان و درشكاف 

مردان در ميهن ما آنچنان عميق است 
 قرار 110كه از اين لحاظ در رتبه 

 ترفندهاي مضحك با وجود. دارد
احمدي نژاد و جنجال آفرينيها 

 زن در كابينه شركت دادنپيرامون 
دولت باز هم ايران نتوانست رتبه اي 

 از لحاظ مشاركت زنان 130هتر از ب
در ساختار سياسي بين كشورهاي 

ايران بر اساس . جهان به دست آورد
يكي از بدترين ياد شده، گزارش 

قوانين حمايتي از زنان عليه خشونت 
  . را دارد

 با وجودزنان و دختران جوان ايراني 
 بيش از سه دهه اعمال ستم جنسيتي

م  اقتصادي از سوي توتاليتاريسو
مذهبي حاكم از پاي ننشسته و با 
شركت فراگير خود در مبارزه مردم 
عليه سلطه واليت فقيه فصل جديدي 
نه تنها در تاريخ مبارزه زنان در ايران 

شركت .  در كل منطقه گشودند،بلكه
يهاي بعد از يگسترده زنان در راهپيما

انتخابات مهندسي شده واليت فقيه، 
نان، به دستگيري تعداد بيشماري از ز

قتل رساندن زنده ياد ندا آقا سلطان، 
شكنجه و به قتل رساندن دختران 
جوان در حبس، تجمع هفتگي مادران 

با داغدار در پارك الله و ادامه آن 
 حمله يگان ضد شورش و وجود

 تا طنين ،دستگيري برخي از آنان
مرگ " و "مرگ بر ديكتاتور"فرياد 

 زنان شجاع در "بر واليت فقيه
ضات سيزده آبان و شانزده آذر اعترا

نشان مي دهد كه تحقير، زندان، 
شكنجه و اعدام تاثيري بر تصميم و 
تالش خستگي ناپذير زنان ايراني در 

عنوان ه حذف اصل واليت فقيه ب
نخستين گام حياتي جهت استقرار 
برابري جنسيتي و عدالت اجتماعي، 

عزم راسخ زنان در گزارش . ندارد
، مورخ شانزده آذر "آژانس ايران خبر"
  :سادگي عنوان مي شوده ب
كه نيروهاي سركوبگر  زماني"

بسيجي، سپاه و گارد ويژه مستقر در 
ها قادر نشدند با استفاده از  هچهاررا

 استفاده از گاز اشك  وضرب و شتم
آور مردم را متفرق كنند و در مقابل 
 ،سيل عظيم مردم به خشم آمده بودند

اين .  كردندشروع به دشنام و فحاشي
كار ه فحاشيها در برابر زنان بيشتر ب

نيروهاي سركوبگر وقيحانه . گرفته شد
ترين دشنامها را نثار زنان كردند اما 
زنان آزاده در برابر هجوم فحاشيهاي 

مرگ بر "سركوبگران، فريادهاي 
مرگ بر اصل واليت " و "ديكتاتور

  ". سر دادند"فقيه

  
خانه زنان كارگر، دانشجو، كارمند و 

دار با انديشه ها و منافع طبقاتي 
متفاوت براي دستيابي به مطالبات 

 خود، گرد هم كدموكراتيمشترك و 
 تبعيض و عقب عامل اصليآمدند تا 
اصل  يعنيدر اين مرحله افتادگي 

واليت فقيه را از صحنه ساختار 
مبارزه . سياسي كشور پاك كنند

خستگي ناپذير و قابل تحسين زنان 
ماد درخشان اتحاد، مبارزه و ميهنمان ن

همبستگي و وفاق . پيروزي است
سو و اتحاد آن با  جنبش زنان از يك

جنبش اعتراضي مردم عليه نظام 
 در حالي بالنده حاكم از سوي ديگر،

تر از پيش قد علم كرده است كه 
 -بحرانهاي ساختاري اقتصادي

طور فزاينده اي در ه سياسي نظام ب
ه از مبارزه هر روز ك. حال رشد است

 نشانه هاي ، مي گذردرژيمزنان عليه 
زيادي بر اين مساله مهر تاكيد مي 
زند كه آنان با هوشياري تمام از هر 

فرصتي براي ابراز اعتراض و به انزوا 
 فقيه و دولت منتخب او يكشيدن ول

  . استفاده مي كنند
بدون شك زناني كه در قيام مردم 
 ،عليه واليت فقيه شركت مي كنند

داراي عقايد گوناگوني هستند كه 
نشاندهنده رنگارنگ بودن پيكار 

در اين ميان . سراسري مردم است
نگرشي كه بدون توجه به اين مهم 

 در اصالح نظم كهنه نمي "تغيير"كه 
گنجد زيرا كه رفرم به معناي 

ا  مي باشد و ب"تغيير" و نه "ترميم"
 سركوب وحشيانه زنان و مردان وجود

ان دولتي، آنان را همواره توسط مامور
و در هر شرايطي به مبارزه مسالمت 
آميز فرا مي خواند، هر حركت تدافعي 
مردم را حركتي خشونت آميز و بي 

نگرش مزبور . تاثير نامگذاري مي كند
 اين مساله كليدي كه با ناديده گرفتن

 دتاكتيك مبارزه انتخاب نمي شو
 از سوي شرايط در روند مبارزه ،بلكه

 هنوز اجراي عدالت ،تحميل مي شود
اجتماعي، رفع تبعيض جنسيتي و رفع 
معضالت اجتماعي را در اصالح نظام 
و اجراي قانون اساسي آن امكان پذير 

اين در . مي داند
حاليست كه 
جنبش مردم 
ايران همراه با 

عنوان ه زنان ب
ي نيرومند، يبازو

در فرايند مبارزه 
موفق شده كه 
شكافي آنچنان 
عميق در ساختار 
سياسي حاكم 
ايجاد كند كه امروز با ريزش فزاينده 

 جنبش. است روبرو "خودي"نيروهاي 
 ،ين به بااليبا اعمال فشار از پا

نيروهاي جدا شده از حاكميت را يا به 
جلو هل مي دهد كه آنان نيز نسبت 
به منافع اقتصادي خود تصميم گرفته 

پيوندند و يا به ضد ديكتاتوري به مبارز
. كشيده شونددر غير اينصورت به انزوا 

ي جنبش مردم يبدين ترتيب برآيند نها
تر  ديكالاعليه حاكميت با هر روز ر

 مي سازد كه حذف اصل آشكارشدن 
ثقل نقطه عنوان ه واليت فقيه ب

 اولين گام در ،ساختار ارتجاعي حاكم
ي مسير تغيير اساسي كه همانا سرنگون

سيستم تحجر همراه با قانون اساسي 
جنبش زنان نيز . آن است، مي باشد

كه پيوندي طبيعي با مبارزه اكثريت 
 در ،استثمار شدگان در ايران دارد

فرايند مبارزه هر آن با انديشه هاي 
مترقي تر و تاكتيكهاي واقع بينانه 

 از ،محصول تحليل درست از شرايط
 بر  كهنه خود بيرون مي زند وهپوست

نگرشي كه قصد دارد شكل مبارزه را به آن 
  . تزريق كند، دست رد مي زند

مبارزه زنان ايران در مسير رفع كامل 
 مستلزم انقالبي ، جنسيتي و طبقاتيراستثما

اجتماعي است كه نياز به پروسه مبارزاتي 
در شرايط كنوني اولين گام . طوالني دارد

  سرنگوني،ييرسيدن به اين هدف نهابراي 
ساختاري مي باشد كه واليت فقيه در هرم 

انديشه اي كه راهكارهاي . آن قرار دارد
عملي تر و عيني تري در اختيار جنبش زنان 

ي از چنگال ستم مي گذارد و يبراي رها
مايل نيست مطالبات زنان را در چارچوب 

 قادر ،حقير قانون اساسي كنوني محدود كند
بارزه است نقش تعيين كننده اي در مسير م

 فاي نقشاياين  .با استبداد به ثبت برساند
 جنش عام سراسري را نيز بدون بي شك

 عبور آن از نظام و وتاثير نخواهد گذشت 
  . قانون اساسي را ناگزير مي سازد

جلوه ديگري از مبارزه و مقاومت دليرانه 
زنان در برابر واليت پوسيده خامنه اي را 

نان شهر مي توان در استقامت و پايداري ز
 زناني كه در بيابانهاي ؛اشرف دريافت

سوزان عراق تحت فشارهاي گوناگون، از 
ي ترين حقوق انساني يزير پا گذاشتن ابتدا

 از دسترسي به آب جلوگيريآنان در شكل 
آشاميدني، امكانات بهداشتي و پزشكي، 

 و مجروح  كردن به سوي آنانتيراندازي
 اجباري  تا اعمال فشار براي انتقالشانكردن

 رژيم واليت در دست نشانده هاياز سوي 
اما هرگز از پا آنها . عراق قرار گرفته اند

ي پراقتدار در ي همچون سروها وننشسته اند
ي و تروريسم استوار يمقابل صدور بنيادگرا

  .ايستاده اند
حضور پر رنگ زنان از طبقات مختلف 
اجتماعي و تاثير به سزاي آن بر نيرومند 

اوم قيام سراسري مردم عليه ساختن و تد
نظام واليت فقيه خط بطالن بر نگاهي 

 را در "انسان" و نه "جنسيت" كه كشيد
كانون انديشه خود قرار مي دهد و بدين 

ي ي توانا،ترتيب با تجزيه تحليلهاي نادرست
و اقتدار زنان را كوچك و يا ناديده مي 

حماسه آفرينيها، شهامت و فداكاري . گيرد
 در كه دوچندانيجه به ستم زنان با تو

سالهاي متمادي حاكميت استبداد بر آنان 
 را در صف مقدم هاروا شده، موقعيت آن

  . مبارزه عليه واليت فقيه، تثبيت كرد
حضور و شركت فعاالنه زنان در مبارزه عليه 

 بر صحت ارتباط ارگانيك بين استقرار رژيم
دموكراسي و پيشرفت حقوق زنان در جامعه 

اين مهم، قيام مردم . يد هزار باره زدمهر تاك
ي واال، ي مبارزه و تثبيت خواستهامسيررا در 

همچون رفع تبعيض جنسيتي قرار داد كه 
ناگزير مي بايست از كل نظام ارتجاعي 

  .حاكم و قانون اساس آن عبور كند
  
  
  

 زنان در صف مقدم مبارزه با اصل واليت فقيه

 

 آناهيتا اردوان
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آزار و اذيت جنسي زنان در 

  كشورهاي عربي

آزار  - 2009 دسامبر 17ماالزيا نيوز، 
و اذيت جنسي در خيابان، مدارس و 
محل كار باعث مي شود كه زنان در 
كشورهاي عربي به اجبار به خانه 

  دستور كاردر .نشيني روي آورند
نشستي كه از سوي فعاالن حقوق 

 ،دزنان از هفده كشور جهان برگزار ش
گفتگو پيرامون پديده آزار و اذيتهاي 

دليل نبود ه جنسي، فيزيكي و لفظي ب
 از آن، جلوگيريي جهت يقوانين جزا

عدم گزارش از سوي زنان، رد كردن 
و يا ناديده پنداشتن وجود آن از سوي 

آمار دقيقي . جريان داشت ،اولياي امور
در رابطه با ميزان اعمال انواع آزار و 

 زنان در دست نيست  نسبت بههااذيت
درصد از زنان در كشور يمن نود اما 

مورد انواع آزار و اذيت قرار گرفته اند 
كه در كشور مصر از هر هزار  در حالي
 درصد آن مربوط به آزار و 83گزارش، 

. اذيت جنسي و يا فيزيكي بوده است
 سيبر اساس تحقيقات انجام شده، 

درصد زنان لبناني ابراز كرده اند كه 
خانم . رد آزار و اذيت قرار گرفته اندمو

بدل كمسان، فعال حقوق زنان عنهاد 
از مصر ابراز مي دارد كه اين پديده از 

 در آنهاپيشرفت حقوق زنان و شركت 
. جلوگيري مي كندتمام امور زندگي 

آزار و اذيت جنسي در خاورميانه 
  سال پيش3قدمتي ديرينه دارد و تا 

 قرار به ندرت مورد بررسي و بحث
آزار جنسي لفظي يا . گرفته است

 سال گذشته در نيمي از 5 درفيزيكي 
ي و خالف ي كشور عربي عملي جنا12

بيشتر . قانون شناخته شده است
كشورهاي عربي حركتهاي خشونت 
آميز مانند تجاوز جنسي يا آزارهاي 

  .  فيزيكي را ممنوع ساخته اند-جنسي
گفتگو با زنان ساكن كشورهاي عربي 

 كرده است كه برخي از زنان فاش
  اجبار بهبراي حفاظت از خود به

حجاب و پوشاندن صورت پناه آورده 
صورت نيز فايده اي  اند كه در اين

نداشته و آنان راهكار ديگري جهت 
  .محافظت از خود نمي يابند

  

  فقر مانعي در برابر آگاهي زنان

 دسامبر 14 پرس، پرساسوشيتد
خانم  بر اساس گفتگو با - 2009

نزهاجسوس، يكي از اعضاي زن 
 اصالح قانون خانواده كميسيون

 سال پيش در راستاي 5 كه راكشم

 پيشرفت نگرش برابري صورت گرفت،
اگر چه اين اصالح تاثير زيادي بر 

ل زنان داشت اما هنوز يروي مسا
بسياري از زنان فقير از آن آگاه نيستند 

. مند شوند و يا قادر نيستند از آن بهره
، سن راكشا اصالح قانون خانواده مب

 زدهقانوني دختران براي ازدواج از پان
به هيجده سال رسيد، زنان از حق 
طالق برخوردار شدند تا بتوانند بدون 

چند . اجازه همسر خواستار طالق شوند
همسري نيز به ميزان اندكي متاثر از 

 مردان تنها در  واين قانون شد
 وريبارمواردي همچون مساله عدم 

همسر دوم، سوم و يا چهارم اجازه 
يافتند تا همسر ديگري اختيار كنند كه 
حتي در اين صورت مي بايست 
. برابري را بين همه زنان رعايت كنند

دستيابي به همين امتيازات به نفع 
زنان در كميسيوني كه تحت تسلط 

بنابراين، . مردان بود بسيار دشوار است
ي ما دستيابي به همين اصالحات برا

سه زن انتخاب شده در كميسيون (
يك پيروزي ) اصالح قانون خانواده

با اين حال هنوز . محسوب مي شد
شكاف بسيار عميقي بين زنان و 

 وجود دارد كه مي راكش مرمردان د
 ،از سوي ديگر. بايست از بين برود

فقير از حقوق خود  بسياري از زنان
عنوان مثال، قانون ه ب. آگاه نيستند

ي يده اصالح شد و زنان تواناخانوا
درخواست طالق بدون اجازه همسر را 
پيدا كردند، در اين صورت طالق به 

ي مي شود اما يمدت شش ماه اجرا
اگر زني قادر نشود با پيدا كردن كار با 
دستمزد مناسب به مطالبات خود پاسخ 
دهد، چگونه مي تواند از مفاد اصالح 
 شده در قانون خانواده به نفع خود

اصالح قانون خانواده  استفاده كند؟
 و هتحصيل كردبيشتر به نفع زنان 

شاغل شد كه هم از آن آگاهي پيدا 
ي مالي پرداخت يكردند و هم توانا

دستمزد وكيلي كه از آنان دفاع كند را 
ي رفع يداشتند و مهمتر از همه توانا

  . مايحتاج خود را داشتند
 سال صبر كرد تا به 30 مراكش

بور دست پيدا كند و زنون ماصالح قا
 البته موقعيت زنان بسيار تحت تاثير

هر بيست از اكنون .  قرار گرفتآن
 توسط  مراكشي، يك خانوادهخانواده

اصالح قانون . زنان اداره مي شود
بور اعتماد به نفس زنان را باالتر زم

برد و بيشتر از پيش از آن حمايت 
در هر صورت، هنوز زناني در . كرد

ستند كه مي خواهند از كشور ه
همسرانشان جدا شوند اما به دليل فقر 

و ناآگاهي قادر به درخواست طالق به 
  .دادگاه نيستند

   

زنان لبناني مي توانند براي 

كودكان خود حساب بانكي باز 

  كنند

 2009 دسامبر 14 خبرگزاري بيروت،
زنان اتحاديه "بر اساس گزارش  -

 و بر اساس تصميم "مترقي لبنان
انجمن بانكهاي لبنان، زنان لبناني 
اجازه يافتند تا براي كودكان زير 
هيجده سال خود حساب بانكي باز 

پيش از اين فقط مردان قادر . كنند
  .بودند اين كار را انجام دهند

  

رنج زنان افغاني هنوز ادامه 

  دارد

 - 2009 دسامبر 8ديدبان حقوق بشر، 
يدبان حقوق بشر، دولتهاي آمريكا، د

افغانستان و حمايت كنندگان جهاني را 
 وضعيت بردليل بستن چشم خود ه ب

وحشتناك زنان در افغانستان، مورد 
 اين نهاد مي گويد، .انتقاد قرار داد

 حامد وعده هاي قول و باوجود
كرزاي، اعمال تبعيض وحشيانه 

 هنوز جنسيتي عليه زنان در اين كشور
 سال بعد از سقوط 8. ادامه دارد

طالبان، وضعيت زنان در افغانستان 
 جزو اين كشورآنچنان بغرنج است كه 

بدترين كشورها براي زنان محسوب 
تبعيض جنسيتي همه حوزه . مي شود

هاي تحصيلي، بهداشتي، استخدام، 
 خشونت خانگي و شركت تامين عدم

 .ل سياسي را در بر مي گيرديدر مسا
 يكي از نمونه هاي سماه مار در

اعمال تبعيض جنسيتي در شكل 
 كه "احوال شخصي شيعيان"قانون 

به امضاي حامد كرزاي نيز رسيد توجه 
در تاريخ . جهانيان را به خود جلب كرد

ريل سيترا آچاكزي، يك ودوازده آ
فعال حقوق بشر و مشاور محلي در 
قندهار به قتل رسيد كه اين نيز 

 زناني بود كه امسرانجنشاندهنده 
مايلند در امور وابسته به زندگي و 

  . سياسي خود دخالت كنند
بر اساس تحقيقاتي انجام شده در 

 2008 زن كه در سال 4700ميان 
انجام گرفت، بيش از هشتاد و هفت 
درصد از زنان در افغانستان دست كم 
از نوعي خشونت فيزيكي، جنسي، 
روحي و رواني و ازدواج اجباري در 

. ل زندگي خود رنج مي برندطو
دليل ه قربانيان اين خشونتها معموال ب

ترس از پليس و كساني كه به اين 
 گزارش  دادنجنايت دست زده اند، از

تجاوز جنسي در .  مي ورزندخودداري
 عنوان جرم ي افغانستان بهيقوانين جزا

 و متجاوز گر فقط شناخته نمي شود
ار دليل زناي اجباري مورد اتهام قره ب

مي گيرد و به همين ترتيب قرباني نيز 
نه مورد صمي تواند به دليل زناي مح

پنجاه و هفت درصد . ي قرار بگيرديبازجو
ان صورت مي تي كه در افغانسيازدواجها

 دختران زير شانزده سال ، مربوط بهگيرد
مي باشد و هفتاد تا هشتاد درصد از آنها 

اين ازدواجهاي اجباري باعث . اجباريست
 شود كه دختران ترك تحصيل كنند و مي

باردار شوند كه نتيجه آن به سرعت 
مشكالت بارداري در سن و سال كودكي 

 حمايتهاي بشردوستانه در باوجود. مي باشد
رابطه با تحصيالت، دختران زيادي از 
تحصيل محرومند كه اين نيز ازدواج 
اجباري در سن كودكي و مرگ هنگام 

  .  مي دهدبارداري و زايمان را شدت
سازمان ديدبان حقوق بشر از دولت كرزاي 

ه  كه حمايت از زنان را بخواسته است
عنوان بخش مهمي از بازسازي افغانستان 

 دهد و خشونت عليه زنان را تا گسترش
. ميزان استانداردهاي جهاني كاهش دهد

 بر اين، كرزاي مي بايست زناني را افزوده
ن به سر مي كه به دليل فرار از خانه در زندا

آزاد كرده و مورد حمايت د، بي درنگ برن
نهادهاي بين المللي مي بايست از . قرار دهد

نامزدها و راي دهندگان زن در انتخابات 
پارلماني حمايت كرده و امنيت آنان را 

  . تامين نمايد
مدافعان حقوق زنان در افغانستان نيز 

كاهش دخالت شديد روحانيون كه  خواستار
 شدن زنان طرفداري  ترمحدوداز هر چه 

مدير . ل سياسي شده انديمي كنند در مسا
ما به " : ابراز داشت"تجمع زنان فمينيست"

اين همه آخوند در ساختار سياسي احتياجي 
جاي استفاده از ه  دولت مي بايست ب.نداريم

 ،ي كه مخالف حقوق زنان هستنديآخوندها
ي استفاده كند كه به اصالح و ياز شخصيتها

  ".يشرفت حقوق زنان اعتقاد راسخ دارندپ
  

افزايش اعمال خشونت عليه زنان 

   هند گوجارت ايالتدر

بر اساس  - 2009 دسامبر 7نيو كراال، 
بيانيه اي كه توسط فعاالن حقوق زنان در 

 منتشر شد، حداقل روزانه يك ، هندگوجارت
تجاوز جنسي در اين منطقه گزارش مي 

اي غير شود، اين جدا از مرگ و ميره
طبيعي بيش از پانزده زن و شكايت روزانه 

طور متوسط هفده زن پيرامون خشونت ه ب
  . فيزيكي و رواني است

تشكلهاي مختلف زنان، حقوق مدني و 
هاي حقوق بشري گرد هم آمدند تا  گروه

اعمال خشونت عليه زنان را در نشستي 
سكوت و . عمومي مورد بررسي قرار دهند

 تجاوز زايش شديديري موجب افناديده گ
جنسي، مرگ و ميرهاي غير طبيعي، ختنه 
دختران، خشونت خانگي، آزار و اذيتهاي 
جنسي زنان و دختران كم سن و سال در 

. است شده محل كار و انستيتوهاي آموزشي
جاي اقدام ه در اين نشست عنوان شد كه ب

مناسب عليه افزايش اين معضلهاي 
لت ايا تالش شده كه به شدتاجتماعي، 
عنوان منطقه اي ثروتمند، ايمن ه گوجارت ب

  .و موفق به جهانيان معرفي شود
   15بقيه در صفحه 

  ييزنان در مسير رها
  

 آناهيتا اردوان
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در دفاع از حقوق انساني 

  ساكنان شهر اشرف

  زينت ميرهاشمي 

دولت عـراق در سـناريويي طراحـي شـده و           
ضمن دعوت از خبرنگاران، اعالم كرده است       

 15    آذر برابـر بـا     24كه امروز سـه شـنبه       
دسامبر ساكنان اشرف را بـه محـل ديگـري          
منتقل خواهد كرد تا در فرصت مناسب آنهـا         

اين طرح ضـد بـشري   . درا از عراق اخراج كن  
در حالي مطرح مي شـود كـه كمـپ اشـرف           
ماههاست كه تحت شديدترين محاصره قرار      

ساكنان كمپ اشرف اعالم كرده اند كه       . دارد
براي اين جا به جايي هيچ گونـه تـوافقي بـا            

اين سناريوي ضـد  . آنان صورت نگرفته است   
انساني، دستاورد تسليم ننگ آور دولت عراق       

تصميم . فقيه رژيم ايران است   در مقابل ولي    
دولت عراق موجي از تنفر و محكوميت بـين         

  . المللي را تاكنون به همراه داشته است

طرح جا به جايي ساكنان اشرف با مخالفـت          
 24گسترده نيروهاي روشنفكر عراقي و نيـز         

  . تن از اعضاي مجلس عراق روبرو شده است
اگــر چــه دولــت عــراق در مــرداد مــاه      

خوش خدمتي به خامنه    ) 2009 ژوئيه(گذشته
 عليه ساكنان كمـپ      اي را با رفتار وحشيانه    

اشرف به نمايش گذاشت، اما مقاومت زنان و        
مرداني كـه تمـام هـستي آنـان در دفـاع از             
ــذهبي   ــاتوري م ــا ديكت ــارزه ب آزادي و در مب
جاكم بر ايران تعريف مي شود، دولت عـراق         

انتقال اجباري سـاكنان  . را رسواي جهان كرد  
كمپ اشرف، در ادامه خواست رژيـم ايـران،         
پروژه اي خطرناك، بيرحمانه و غيـر انـساني         

بـدون شـك ايـن سـناريو در صـورت           . است
عملي شدن بار ديگـر كـشتاري از فرزنـدان          

اين كشتار  . مردم ايران را در بر خواهد داشت      
گسترده تر از كشتار مرداد ماه گذشته خواهد        

  . بود
كم بـر ايـران بـه    فشار ديكتاتوري مذهبي حا  

دولت عراق براي اجرايي شدن اين پروژه در        
امتداد سركوب قيام و خيزش جوانان و مردم        

رژيم در هر تند پيچ رويـدادهاي       . ايران است 
ناشي از بحران سرنگوني، فلـش سـركوب را         
به طرف اپوزيسيون سازمان يافته نشانه مـي        

پايوران رژيم در سوداي انتقام گيـري از        . رود
مـا زن و    «دمي كه شعار مي دهنـد       خشم مر 

گماشتگانش » مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم    
در عراق را تهديد مي كنـد كـه بـه سـرعت             
تكليف اعضاي سازمان مجاهـدين خلـق در        

رژيم قصد دارد تكليـف  . عراق را روشن سازد   
آنان را قبل از تعين تكليـف خـودش روشـن           

اين پروژه ضد انـساني تحقـق نيـافتني         . كند
  . است

كنان كمپ اشرف در كادر كنوانـسيونهاي       سا
بـه حـساب    » افراد حفاظت شده  «بين المللي   

مي آيند و دولت عراق ملزم به رعايت قوانين      
بــر اســاس . و ميثاقهـاي بــين المللــي اسـت  

كنوانسيونهاي مربوط به حقوق انساني افـراد       
تحت حفاظـت، هرگونـه جابجـايي اجبـاري         

  .ممنوع است
ـ         دار و مـدافع    همصدا بـا همـه وجـدانهاي بي

حقوق بشر، همزبان با همه نيروهاي مترقـي        
و صــلح دوســت خواهــان رفــع آزار و اذيــت 
اعضاي سازمان مجاهدين در عراق هستيم و       

  . انتقال اجباري آنها را محكوم مي كنيم
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 ري ابزار تحقيلي تحمحجاب

  ميمردم توسط رژ
  هي پوجعفر
ـ  ي به خـوب   گري د حال ـ  شـود كـه رژ     يوم مـ   معل  مي

 را بـه    يابـان ي تام و تمـام مبـارزه خ       تيددمنش وال 
ــه اســت ــكارســاز نبــودن تهد. مــردم باخت  يدهاي

 گـل بـه     يسركردگان اوباش مسلح و نرمش اهدا     
ـ  رژ وراني پا ي اوج درماندگ  انيدانشجو  را  يـي  وال مي

در مقابــل، حــضور قدرتمنــد مــردم در . بــارز كــرد
ـ در حما  سراسر كشور    ي ها شگاه دان رامونيپ  از  تي

 يابـان ي پراكنده اعتراضات خ   ي و برگزار  انيدانشجو
ــا ــايدر ج ــي ج ــزم و اراده و  هني م ــشان از ع  ن
  .  جنبش مردم دارديقدرتمند

 شدن پوزه اسـتبداد     دهي آذر روز به خاك مال     16 روز
و بر افراشـتن پـرچم رشـادت و شـهامت زنـان و              

ــ ــرا  يمردان ــه ب ــود ك ــي ب ــه آزاددني رس  و ي ب
 را سـد    مي رژ هي فق ي ول ،يخامنه ا  ي عل ،يدموكراس

 سـركردگان گزمـه     ي شرم ياز ب .  دانند يراه خود م  
ـ  بس كه پاسدار عز    ني هم ي حكومت يها  رجـب   زي

ـ  تهران بگو  ي انتظام يروي ن ندهزاده، فرما   كـه در    دي
ـ     ـ  از دو هـزار ن     شياطراف دانـشگاه ب  مـسلح   يروي

 بدون محاسبه كـردن     ي آمار ده  نيا. گمارده است 
 است كه ييهايجي و بسي شخص  و لباس  هاياطالعات

اما بـا همـه     .  دهند هي هد انيبنا بود گل به دانشجو    
ـ   دي گو ي اوصاف رجب زاده م    نيا  204 از   شي كه ب

ـ ا.  كرده اسـت ريتگنفر را دس   و يي اوج دروغگـو ني
 است  ي خامنه ا  ي رجب زاده، گماشته عل    ي شرم يب

با توجه به گـسترش واحـدهاى     ":  كند يكه ادعا م  
د كه حدود دو هـزار نفـر بودنـد،          پليس، به اين افرا   

  ".هيچگونه اجازه تجمع داده نشد
 زن 39 مـرد و  165 اجازه تجمع داده نشد پس       اگر

  د؟ي بازداشت كرده ايرا به چه جرم
ـ  گوي پس چرا رجـب زاده مـ      فتادهي ن ي اتفاق اگر : دي
 نفـر از نيروهـاى پلـيس مـصدوم          17در اين روز    "

اننـد   مورد خسارت بـه امـوال دولتـى م   19شدند و  
تابلوهاى راهنمايى و رانندگى و سـطلهاى زبالـه و          

  ؟"خودپردازهاى بانك وارد شد
 شجاعت و شهامت اسـت كـه روز    ني هم ي تالف به

 ي و پادوهـا   ياوبـاش لبـاس شخـص     )  آذر 17(بعد  
 برند و ي به دانشگاه ها هجوم م   يجي خوار بس  رهيج

 يآنهـا مـ  .  پردازندي مانيبه ضرب و شتم دانشجو    
 ندي آي مردم بر نم   يس جنبش اجتماع  دانند كه از پ   

 پس  نند،ي ب ي م كي شان را نزد   ميو مرگ خود و رژ    
 كنند تا   ي به دانشگاه حمله م    هانهي شرمانه و سف   يب

ـ امـا ا .  از خـشم خـود را فرونـشانند       يمگر اندك   ني
ـ  با ا گريجنبش د  ـ  ني  عقـب  هاي شـرم ي رذالتهـا و ب

  .نخواهد نشست و عزم خود را جزم تر خواهد كرد
 خامنـه   ي عل ي شرم ي كه دستگاه ب   ستي ن لي دل يب
 گـر ي خنك كردن دل خود و فرونشاندن د       ي برا يا

 ر،يـ ركبي دانـشگاه ام ي دانـشجو ش،ي هادهيپوزه مال 
ــمج ــوكلدي ــي ت ــم  شي را در پ ــردم و ه ــشم م  چ

 كنـد و بعـد از چنـد        ي مـ  ري دسـتگ  شيهايدانشگاه
 يتهايساعت عكس او را با چـادر و مقنعـه در سـا            

ـ ا.  دهد يخود انتشار م    سـفاهت دسـتگاه داغ و       ني
 كنـد   ي رساند كـه فكـر مـ       ي را م  هي فق يدرفش ول 

 را تـرور    ي مبارز ي خواهد توانست دانشجو   نگونهيا
 فهمند كـه    ي نم هي فق ي ول مانيدژخ.  كند تيشخص

ـ  كـه ا يهزاران زن و دختـر    ابـان ي روزهـا در خ ني
 جنبش مردم را بـه عهـده دارنـد، چـشم و             يرهبر

 شود كـه    يص م  مشخ نگونهيا. چراغ مردم هستند  
ـ  سال است كه رژ    ي از س  شيب ـ  وال مي  چـادر و    تي

 بلكـه،  يمقنعه را نه فقـط بـه عنـوان نمـاد مـذهب       
 كـرده   لي تحم هني به زنان م   ري تحق ي برا نيهمچن
ـ  رژ ريچادر و مقنعه ابزار تحق    . است ـ  عل مي  مـردم  هي

 او  ي توكل دي مج ري تحق ي نبود برا  نگونهياست، اگر ا  
  .دادند ي نمشيرا با چادر و مقنعه نما
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  زنان

  رهايي درمسير 
  

  14بقيه از صفحه 

زنان پنجابي مبارزه 

 تشديد اعمال باوجود

  خشونت خانگي

 10 پرس، پرساسوشيتد
 درصد از 70 - 2009نوامبر 

موارد گزارش شده به 
ايالت ماموران دولتي در 

پيرامون  هندوستان پنجاب
اعمال خشونت خانگي نسبت 

 3اما فقط  اشدبه زنان مي ب
عنوان خشونت ه مورد آن ب

خانگي در اداره پليس ثبت 
اين در حاليست . شده است

كه شكايت زنان در رابطه با 
تنها خشونت اعمال شده از 

 دو ماه در همسرانشان يسو
 14فوريه و آگوست بيش از 

اعمال . مورد بوده است
خشونت خانگي نسبت به 
زنان در پنجاب نه تنها 

 كشور هند  نگرانيوجبم
 انگليس و كانادا شده ،بلكه
با اين حال زنان . است

پنجابي از پا ننشسته اند و 
 در مسير با اميدهنوز 

دستيابي به حقوق خود مبارزه 
  .مي كنند

  
  موج فمينيستهاي جديد

 2009 نوامبر 29اينديپندنت،
دختران جواني كه تا ديروز  -

در راهپيمايي شركت نمي 
 به كردند و بيشتر از همه

رقص و پايكوبي مي 
احساس مي امروز  ،پرداختند

كنند كه به اندازه كافي مورد 
استثمار جنسي قرار گرفته اند 
پس مي بايست دست به 
اعتراضي جديد در نوع خود 

آنان براي دستيابي به . بزنند
ي ييهايحقوق زنان راهپيما

برگزار مي كنند كه در دهه 
  . اخير بي نظير است
يسم با نام تجديد حيات فمين

 به "فمينيستهاي جديد"
سرعت در سايتهاي اينترنتي، 
روزنامه ها، كتابها و جوامع 

زنان . عرض اندام كرده است
در زمين دانشگاهها دست به 
اعتراض مي زنند و چهره اي 
جدي از زنان و دختران 

 را به نمايش مي جواني
 كه دستيابي به گذارند

حقوقشان برايشان بيش از 

. ر با ارزش استهر چيز ديگ
روزانه تعداد بيشماري زن از 

نگهام و منچستر يرميشهرهاي ب
 "شبكه فمينيستهاي جديد"به 

 اين پيوستن زنان به. مي پيوندند
 جديد در دوازده ماه تشكل

د رشد داشته  درص25گذشته 
 كساني كه روزنامه شماراست، 
 دو ،بور را آبونه شده اندزشبكه م
و هزار  و بيش از درديدهبرابر گ

زن از سوي اين شبكه به خيابانها 
 زمين ،آمدند تا به گفته خود آنها

را از مرداني كه آن را ناامن كرده 
ي از ييهايراهپيما. اند، اصالح كنند

اين دست در شهرهاي ديگر 
  . كشور انگليس برگزار شده است

شركت كنندگان دليل طغيان 
فمينيستي جديد را تشديد 

 مردان در نااميدي پيرامون تسلط
تمام امور زندگي زنان، عنوان مي 

 خانه تا محل  ازاين تسلط. كنند
 دانشگاه، ساختار سياسي و  وكار

فرهنگي را آنچنان احاطه كرده 
كه زنان در سراسر جهان درآمدي 

بر اساس . كمتر از مردان دارند
تحقيقات پرفسور ريچارد رابين، 
زنان دو سوم از كار جهان را 

 اما فقط ده درصد انجام مي دهند
. از ثروت جهان به آنان تعلق دارد

شبكه فمينيستهاي "فعاالن 
 از تشديد نگرش جنس "جديد

 زنان در خنثيدوم بودن و نقش 
روزنامه ها، كلوبهاي لختي و 
تبليغات تلويزيوني در انگليس 

فين مك كي، دبير . خبر مي دهند
 ابراز "شبكه فمينيستي لندن"

 به ميدان مي دارد كه زنان جوان
آمده اند زيرا آنان بيش از ديگران 
مورد تحقير فرهنگ عقب افتاده 
اي قرار گرفته اند كه زنان را 

  . ي بيش نمي بينديكاال
طبق تحقيقات جديد، بيش از 
نيمي از فمينيستهاي موج جديد 

گي زير سن بيست و پنج سال
 1300چهارم از هر   و سههستند

نوجوان معتقد است كه مي 
مسوول .  فمينيست باشدخواهند

اين تحقيقات، كاترين ردفرن مي 
 جديدترين كتاب جنبش ،گويد

جنبش "فمينيستي جديد به نام 
جديد فمينيستها، فمينيسم هنوز 

زودي منتشر ه  ب"وجود دارد
يكي ديگر از فعاالن . خواهد شد

شبكه فمينيستهاي جديد مي 
 سالهاي اخير مافياي رگويد كه د

افته و  يگسترشسكس بسيار 
خيابانهاي كشور را احاطه كرده 
است كه اين مبارزه و فعاليت 

وي همچنين . زنان را مي طلبد
ابراز مي دارد كه اين جنبش براي 
استقرار عدالت اجتماعي مبارزه 

  .مي كند
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  20بقيه از صفحه 
. از دست رفته كارگران را احيـا كنـيم        

ــه ....دومــين نكتــه فعــال شــدن در  ب
منظور مهار راست روي رهبـري ايـن        

 مليون عـضو    6نهاد بزرگ كارگي كه     
و ســومين موضــوع مخالفــت بــا . دارد

. استفاده از انرژي اتمي در ايتاليا اسـت  
 سال پيش   20الزم به يادآوريست كه     

 در صـد مـردم     90طي يك رفرانـدوم     
ــي    ــرژي اتم ــتفاده از ان ــا اس ــا ب ايتالي

ــد ــت . مخالفــت كردن ــون دول امــا اكن
بريسكوني به دنبال آن اسـت كـه بـا          
تغيير توازن قوا در ايتاليا دوبـاره طـرح         

 6استفاده از انرژي اتمي براي ساختن       
نيروگاه هسته اي به تصويب پارلمـان       

  .برساند
  

ــورتي از    ــدريا في ــدي آن ــخنران بع س

ــستياتحا« ــه كموني ــود» دي وي در . ب
ابتدا كفت تشكر من به خاطر دعـوت        
به اين سمينار نيست، بلكه بـه خـاطر         
اين كار مشتركي است كه آغـاز شـده        

آندريا گفت ما نبايد فقط از ايـن        . است
كه چرا تكه تكه شديم گله كنيم و در         

بلكـه مـا بايـد      . اين مورد بحث كنـيم    
ــراي  اكنــون  در جــستجوي جــوابي ب

بايد به ايـن    . ه بايد كرد باشيم   سوال چ 
نكته توجه كنيم كه بـراي اولـين بـار          

 سـال هـيچ كمونيـستي در      60پس از   
مجلــس ملــي ايتاليــا و در تعــدادي از 
مجـــالس منطقـــه اي و شـــهرداريها 

  .حضور ندارند
ــتالف    ــساله ائ ــه م ــپس ب ــدريا  س آن

نام قبلـي   (انتخاباتي با حزب دمكرات     
ــوده   ــپ ب ــك چ ــزب دمكراتي ) آن ح

ت و گفت هدف ما از شركت در        پرداخ
چنين ائتالفي ممانعـت از تعـرض بـه         
حقوق كارگران بود اما در عمـل ايـن         
تعرض با حضور ما گسترده تـر شـد و          
در نتيجه كارگران و كارمنـدان دليلـي        

آنـدريا  . براي راي دادن به ما نداشـتند      
در پايان سخنراني اش پاسخ خود بـه         
. چه بايد كرد را چنين جمعبندي كـرد       

ار براي اتحاد نبايد موقت و ناپايـدار        ك

ــد ــافع   . باش ــد از من ــپ باي ــروي چ ني
كارگران، محيط زيـست و دمكراسـي       
هم در جامعـه و هـم در درون حـزب           

به نظر آندريا ايـن هـا مـي         . دفاع كند 
  .تواند كارپايه براي اتحاد باشد

آندريا تاكيد كرد كه ما بايد به شدت و         
به طور گسترده با خصوصي سازي آب 

  .و جمع آوري زباله مخالفت كنيم
پـروژه  «سخنران بعدي ماركو ريسو از      

جدا شـده از    » چپ كمونيستي مردمي  
وي . حــزب كمونيــستهاي ايتاليــا بــود

ماركو . قبال نماينده مجلس بوده است    
گفت مـا بايـد بـه نقـد سياسـتهايمان           
بپردازيم چون طي اين مدت از جامعه       

وي گفت . و زحمتكشان فاصله گرفتيم
 مشي سياسي ما بايد آينده روشني خط

وي . براي عمـوم مـردم ترسـيم كنـد        
سپس بـه گذشـته حـزب كمونيـست         

ايتاليا پرداخت كه در آن اين حزب بـا         
تالش خود دستĤورهاي زيـادي بـراي       

ماركو گفـت مـا در      . مردم داشته است  
 سال گذشته همه ايـن دسـتاوردها    20

كه با رنج و خون و عـرق فـتح كـرده           
  .باد داديمبوديم را بر 

ــتالف   ــتباه را در ائ ــرين اش وي بزرگت
انتخاباتي با حزب دمكرات و متحـدان       
آن دانست و گفت با اين اتحادهـا مـا          
در عمــل جنــگ در يوگوســالوي و   
افغانستان را تائيد كرديم و بـه قـانون         

مــاركو . كــار موقــت صــحه گذاشــتيم
همچنين به فساد مـالي بعـضي افـراد         

 با رشوه   سودجو در بين كمونيستها كه    
خواري به حيثيـت كمونيـستها ضـربه        
زده اند اشاره كـرد و گفـت ايـن را در          
نظر داشته باشيم كه ما سه سال پيش        

 نماينده در دو مجلـس و چنـدين     142
ــتيم و در    ــر داش ــاون وزي ــر و مع وزي
ــوذ    ــتان نف ــوراهاي اس ــسياري از ش ب

اما در اين لحظـه     . گسترده اي داشتيم  
 و  حتي يك نماينـده مجلـس نـداريم       

نفوذ توده اي ما در شـوراهاي اسـتان         
هم به سبب اشـتباهات اسـتراتژيك و        

وي . تاكتيكي بسيار كاهش يافته است    
سپس به تشريح برنامه نظرات ايجابي      

خود پرداخت و گفت؛ ما يك پروژه هـستيم         
كه قصد داريـم يـك مجمـع متحـد ايجـاد           

نبايد گذاشت كه جريان چـپ نردبـان     . كنيم
بـه  . اسـتفاده شـود   ترقي شخصي براي سو     

محض اين كه همه مـا توانـستيم بـا يـك            
برنامه چپ بـه توافـق برسـيم، مـا خـود را             
منحل مي كنـيم و بـه جريـان متحـد كـه             

وي . همگي ايجاد كـرده ايـم مـي پيونـديم       
گفت؛ ما بايد تالش كنيم كه در بحرانهـاي         
فعلــي نــه فقــط جامعــه كــه همــه فعــاالن 

  .جنبشهاي اجتماعي را متحد كنيم
 به ذكر است كه ماركو ريسو زماني كه         الزم

عضو حـزب احيـاي كمونيـستي و نماينـده          
مجلس بود به اليحه شركت ايتاليا در جنگ     
افغانستان راي مثبت نداد و همين امر سبب        
شد كه عضويت او در حزب به حالت تعليـق    

  .درآيد
 تـن از فعـاالن      5 نوامبر   22در روز يكشنبه    

ه مـن   سنديكايي و چپ سخنراني كردند كـ      
فقط توانستم از سخنراني جـوهيگن، عـضو        
حزب سوسيالسست ايرلند و نماينده پارلمان      

  . اروپا يادداشت بردارم
ارگران جو در ابتدا همدردي و همبستگي كـ       

ايرلند را با كارگران ايتاليا و فعـاالن چـپ و           
سـپس بـه مبـارزات      . كارگري اعـالم كـرد    

جاري در سطح اروپا پرداخت و گفت، مساله        
مهم سمت گيـري درسـت ايـن مبـارزات و         

او گفـت   . پيوستگي و همبـستگي آن اسـت      
من كمونيست هستم، اما در ايرلند نمي شود  

ــرد، چــو  ــست اســتفاده ك ن از كلمــه كموني
بالفاصله آن را بـا استالينيـسم مـرتبط مـي        

  .دانند
جو در ادامه سخنانش گفت؛ ده ساله گذشته       
دوره مشگلي بود و تمام رسانه هاي جمعـي         
از پيروزي قطعي كاپيتاليسم بر سوسياليـسم       

در ايـن دوران بـسياري      . صحبت مي كردند  
حتـي حـزب    . احزاب از چپ به راست رفتند     

ــتالف   ــستي در ائ ــاي كموني ــزب احي ــا ح ب
امـا اكنـون دنيـا    . دمكرات به راست غلطيـد    

عوض شده و بحرانهـاي سـرمايه داري بـه          
شكل جدي بروز كرده و سرمايه داري قـادر     

در ايـن شـرايط     . به حل اين بحرانها نيست    
اين امكان به وجود آمـده كـه بـراي ايجـاد       

كساني كه بـار    . يك بلوك چپ تالش كنيم    
ينـه  بحران بر دوش آنهاست و بيـشترين هز     

را در اين راه مي پردازند، پايه هـاي بلـوك           
  .چپ هستند

جو در ادامه صحبتهايش به شـرايط ايرلنـد         
پرداخت و گفـت، درحـال حاضـر در ايرلنـد           
ــد در   ــرين حــزب ســرمايه داري ايرلن بزرگت
ائتالف با حزب سبز حكومـت مـي كننـد و           
ايــن حكومــت درصــدد قطــع كليــه حقــوق 

 شـرايط   با توجه به  . اجتماعي كارگران است  
يكسان در اروپا ما نياز به يك آلترناتيو ضـد          

  .سرمايه داري داريم
جو در تشريح اين الترناتيو گفت، اين حـزب         
بايد حزبي براي كارگران، حزبي براي مردم        
محروم و حزبي با روابط دروني دمكراتيـك        

  .باشد
با پايان سخن جوهيگن، پايان كار كنفرانس      

ري جلـسات   با اظهار اميدواري بـراي برگـزا      
ــپ و   ــاي چ ــاد نيروه ــت اتح ــر در جه ديگ

  . كارگري اعالم شد

قامت بلند جنبش بيشماران 

   آذر16در روز 

  زينت ميرهاشمي 
ــنبه  ــف 1388 آذر 16روز دوش  در ردي

ــبش  ــاريخي و حماســي جن روزهــاي ت
. آزاديخواهانه مردم ايران قـرار گرفـت      

جنبش رنگين كمان بيـشماران در روز        
ردم ايـران بـراي      آذر امسال اراده م    16

تحقق آزادي و دموكراسي در ايـران را        
خيـزش دانـشجويان و     . به ثبت رسـاند   

زنان و مردان در سراسر ايران بـه خبـر       
اول مهمترين رسانه هاي جهان تبديل      

  .شد
با وجود تهديدهاي بيدادستاني رژيم در      
تهران و خط و نشان كشيدنهاي سـپاه        
و بسيج ضدمردمي و نيروي سـركوبگر       

مي در روزهاي قبل و با وجود اين        انتظا
كه به گفته شاهدان تهران به يـك دژ         
نظامي تبديل شده بود، دانـشجويان بـا        
خيزش خود حماسـه ديگـر در جنـبش         

جنبش . آزاديخواهي مردم ايران افريدند   
دانشجويان و جوانان به تهران محـدود       
نشد و دانشگاههاي سراسر كشور را در       

    .بر گرفت
ــن روز د  ــت اي ــه   اهمي ــود ك ــن ب ر اي

فريادهاي بلند مرگ بر ديكتاتور، مرگ      
بــر خامنــه اي قبــل از داده شــدن بــه 
گوش جهانيان رسيده بـود و تظـاهرات    

به راسـتي   . خودش را رسميت داده بود    
مي توان گفـت چـشمها از شـب قبـل           
بيدار، قلبها در تـپش، مردمـي در زيـر           
پوست ايـن شـهر خـود را بـراي يـك            

ر پرونـده اش    رويارويي با رژيمي كـه د     
ــدام و    ــشتن، اع ــاوز، ك ــزك، تج كهري

  . ثبت شده، آماده مي كردند...
صداي جنبش دانشجويان و جوانان در      
سراسر ايران آن چنان گسترده، قاطع و       
شــفاف بــود كــه بــه گــوش ناشــنواي 
سياستمداران غرب هم رسيد و چشمان      
جهانيـان را متوجـه واقعيـت خيـزش و     

  .نمودقيام آزاديخواهانه مردم ايران 
ــهدا و    ــادران ش ــر م ــدادي ديگ در روي

 آذر  16زندانيان سياسي دو روز قبـل از        
ــداد زيــادي از فعــاالن جنــبش     و تع

 آذر 16دانشجويي در روزهـاي قبـل از      
  .دستگير شدند

اين اقدامات سركوبگرانه نتوانـست بـر       
خـشونت  . اراده جوانان خللي ايجاد كند    

حكومتي اثرگذاري خودش را به عنوان      
براي رعـب و تـسليم از دسـت         ابزاري  

  . داده است
 آذر بعد از همه سـركوبهاي       16خيزش  

خشن و عريان و نيـز تهديـدهاي ولـي      
فقيه و انصارش پيام روشـني بـه همـه          

توپ، تانك، بسيجي، ديگـر     «شعار  . داد
بــا بــي بــاكي و شــجاعت » اثــر نــدارد

گامهاي استوار  . جوانان تحقق پيدا كرد   
 16 روز   زنان و مردان ايـران زمـين در       

ــق آزادي و   آذر  ــداز تحقـ ــشم انـ چـ
  .دموكراسي را هرچه بيشتر ترسيم كرد

   آذر17فراسوي خبر 

  كنفرانس چپ براي كارگران

  )ايتايا( در جنوا2009 نوامبر 22تا 20
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  :سخن روز

، بسته به ي هر فرد ارزش اخالق-
. شمار وظايفي است كه انجام مي دهد

، )19429-1862(موريس مترلينگ (
  )نمايشنامه نويس

 راسخ است، ي عزمي كه داراي كس-
جهان را مطابق ميل خويش عوض 

) ١٨٣٢-١٧�٩(گوته . (مي كند
 ،محقق ،نقاش ،نويسنده ،اديب ،شاعر
 سياستمدار و فيلسوف ،شناس انسان

  )آلماني
 

  
  موسيقي

  فرامرز پايور از استادان

 موسيقي سنتي ايراني 
  درگذشت 

ر و از نام سنتوه فرامرز پايور، نوازنده ب
سنتي  استادان تاثيرگذار موسيقي

ايراني، چهارشنبه نوزدهم آذرماه در 
  سالگي بر اثر سكته مغزي در77سن 

  .تهران درگذشت
  

 در 1311 بهمن ماه 21آقاي پايور در 
تهران به دنيا آمد و آموزش موسيقي 

از نوجواني نزد ابوالحسن صبا آغاز  را
 كاريهاي كرد و پس از آن ريزه

 را نزد استاداني چون عبداهللا موسيقي
 .دوامي و نورعلي برومند ادامه داد

آقاي پايور كه ساز تخصصي او سنتور 
بود، هارموني و كمپوزيسيون را نيز 

  .نزد امانوئل مليك اصالنيان آموخت
آموزش "نگارش كتابهايي چون 

 قطعه 30"، "دستور سنتور"، "سنتور
دوره "، "چهار مضراب براي سنتور

رنگ "، "استاد صبا رديفچپ كوك 
رهگذر، رديف و "، "شهر آشوبريا

  نيز بخش"تصانيف استاد دوامي

ديگري از تالشهاي او در زمينه 
  .موسيقي اصيل ايراني است

توان  از ديگر فعاليتهاي استاد پايور مي
از  از همكاريش با خوانندگان بسياري

جمله عبدالوهاب شهيدي، شجريان، 
 براهيمي،محمود خوانساري، احمد ا

خاطره پروانه، سيما بينا، نادر گلچين، 
سروش ايزدي، شهرام ناظري، 

نوربخش و علي رستميان  حميدرضا
 پايه گذار ،فرامرز پايوراز  .ياد كرد

 بيش ،گروه نوازي در موسيقي سنتي
از صدها كتاب و آلبوم به جا مانده 

  .است
  

آلبوم شهرام ناظري انتشار 

   سال رفع توقيف 5پس از 
سفر " مي گويد، رام ناظريشه

 آلبومي است كه نزديك به "عسرت
مجوز انتظار  پنج سال براي گرفتن

كشيد و به تازگي باالخره مجوز گرفت 
   .و در بازار منتشر شده است

براساس اطالعاتي كه پيش از اين 
 سال پيش در 2منتشر شده، اين اثر 

پيش . از كشور به بازار آمده بود خارج
ايتها درباره اين آلبوم از اين برخي س

صورت غير  گزارش داده بودند كه به
مجاز در اينترنت و گوشي موبايلها 

  .دست چرخيده است به  دست 
 قطعه است كه 10آلبوم مزبور شامل 

اشعاري از مهدي اخوان ثالث، دكتر 
كدكني و هوشنگ ابتهاج را  شفيعي

هايي مثل  در خود گنجانده و نوازنده
ن كامكار، شروين بيژ سيامك آقايي،

مهاجر به همراهي ارسالن كامكار و 
آن  همايون نصيري هم در توليد

  .همكاري داشته اند
  

  گوگل در بازار فروش موسيقي
غول اينترنتي گوگل با سرويس 
جديدي براي يافتن و خريد آهنگها در 
اينترنت، به بازار موسيقي آنالين وارد 

   .شد
كه تنها در آمريكا  اين سرويس

كند، به كاربران امكان  يت ميفعال
عنوان آهنگ،  دهد با استفاده از مي

اي از متن آهنگ،  هنرمند يا قطعه
 چنين وجو انجام داده و هم جست

آهنگهاي مورد نظر را به صورت 
  .كند مستمر پخش مي

  
 كتاب

   
كلمات قصار آدولف هيتلر در 

  بازار نشر ايران
پيامهاي سياسي، اجتماعي، تاريخي "

ايران  روانه بازار نشر "هيتلر آدولف
جمالتي از سخنرانيهاي نژاد  .شد

پرستانه هيتلر و قسمتهايي از كتاب 
 در اين كتاب درج شده "نبرد من"

 در تمام صفحات اين كتاب، .است
آرم صليب شكسته به صورت كليشه 
ثابت در وسط صفحات به چشم مي 

  .خورد

، كلمات قصار اين كتابناشر 
شيرازي،  شخصيتهايي چون حافظ

را نيز جمع آوري و ... فرخي يزدي و
  .منتشر كرده است
كه "نبرد من " كتاب گفتني است كه

هيتلر  به انجيل نازيها مشهور است و
آن را در دوران حبس خود در قلعه 

رودلف "نورنبرگ به منشي خود 
ديكته كرده بود، در ايران به  "هس

  .يده استچاپ هجدهم رس
  

 در 2009كتاب برنده نوبل 

  ايران تجديد چاپ شد
  تنها كتابي"هاي سبز سرزمين گوجه"

 هرتا مولر، برنده امسال جايزه كه از
ادبي نوبل به زبان فارسي ترجمه 

 . براي بار سوم تجديد چاپ شدشده،
 عنوان كتابي كه وي تا 22در ميان 

نوشته، اين اثري اتوبيوگرافيك  كنون
  .قع زندگينامه خودِ اوستو در وا

 پدرش  مي گويد كهمولر در اين كتاب
  و در واقع يكي از"اس اس"مامور 

وي . قبرسازان آن دوره بوده است
همچنين يادآور شده كه داييهاي 
دوست نزديك او همگي از ماموران 

مولر همچنين در . اند  بوده"اس اس"
چون خروجش از  اين كتاب چند و

صورت  دن رشوهروماني را كه با دا
  .كند گرفته بازگو مي

وي در اين كتاب مي نويسد كه 
مانده  يكسال (1944روسها در سال 

مادرش را ) به پايان جنگ جهاني دوم
 در 1949بازداشت كردند و تا سال 

اردوگاه كار اجباري در اسارت نگه 
  .داشتند

 در برلين غربي 1987مولر از سال 
 به 1955ساكن شد و در سال 

نويسندگان و شاعران   كانونعضويت
برخي از آثار او عبارتند . آمد آلمان در

 ،"تانگوي نحس"، "مفلوكان": از
، "آدم به كلي باطل"، "فوريه پاپتي"
مسافر روي يك "، "روبا شكارچي"
  . "هاي سبز سرزمين گوجه" و "پا
  

خالد حسيني مدال نيكولز 

  كند چانسلر را دريافت مي
غان و خالق خالد حسيني، نويسنده اف

 و "باز بادبادك"رمانهاي پرفروش 
 با حضور در "خورشيد تابان هزار"

، مدال نيكولز "واندر بيلت"دانشگاه 
 نيكالس .كند دريافت مي چانسلر را

زپوس، رييس دانشگاه واندربيلت 
بديهي است كه آموختن ": عنوان كرد

گيرد  التحصيل شدن پايان نمي فارغ با
حسيني و بلكه، تالش شخصي خالد 

اش درسي  انسان دوستانه كارهاي
التحصيالن براي  عالي به اين فارغ

جديد خواهد  آماده شدن به سفري
 ".بود

مدال نيكولز چانسلر كه شامل جايزه 
 شود يكي از باالترين نقدي نيز مي

افتخارات اين دانشگاه معتبر است كه 

بهترين  شود كه معناگر به افرادي اعطا مي
 .نساني باشندويژگيهاي روح ا

بنياد خالد "اين نويسنده همچنين از طريق 
 به انجام كمكهاي بشر دوستانه در "حسيني

  .كند افغانستان اقدام مي
  

نويسنده رمان دست نوشته هاي 

  سرخ و سياه
هاي فرانسه با استفاده از  يكي از دانشگاه

ناياب و هاي  نوشته  مدرن، دست تكنولوژي
ه بنام فرانسوي را ناشناخته استاندال، نويسند

خود در دسترس  سايت از طريق وب
  .دهد مندان قرار مي عالقه

كه بعدها به استاندال  ماري هانري بل
معروف شد، قبل از انقالب كبير فرانسه 

دوران جنگهاي ناپلئون در  متولد شد و در
وي در طول حيات ادبي خود . فرانسه زيست

م بخش اين دوران مه و منابع الهام ويژگيها
از تحوالت اروپاي مدرن را بررسي كرد و 

مورد آنها يادداشتهاي مهمي را به رشته  در
 .تحرير درآورد

  
 فيلم

يكوالس كيج برنده جايزه سازمان ن

   ملل شد
  

نيكوالس كيج، هنرپيشه معروف آمريكايي 
به دليل فعاليتهاي بشر دوستانه عنوان سفير 
حسن نيت دفتر مبارزه با جرم و جنايت و 

را نيز از ملل اچاق مواد مخدر در سازمان ق
  .آن خود كرد

بان كي مون، دبير كل سازمان ملل متحد 
پاس فعاليتهاي بشر به در ضيافت شامي 

  جايزه شهروند جهاني سال رادوستانه كيج،
  .به وي اعطا كرد

نيكوالس كيج كه از كوشندگان عفو بين 
 -الملل است، درباره مشكالت سرباز 

اق مواد مخدر، خشونت عليه كودكها، قاچ
  .زنان و ساير فجايع بشري سخنراني كرد

  
  " نوار سفيد"اسكار اروپا به فيلم 

 ي ميشايل هانكه، كارگردان برجسته

. ي بزرگ جايزه فيلم اروپا بود اتريشي برنده
طاليي  نخل، "نوار سفيد"او كه با فيلم 

ي امسال كن را كسب كرده بود،  جشنواره
بهترين فيلم،  پا را هم برايجايزه فيلم ارو

 .كارگرداني و فيلمنامه دريافت كرد

  18بقيه در صفحه 

  مهمترين رويدادهاي هنري ماه
  

 يليال جديد
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  آيت اهللا منتظري 

نماد ديگري در مرزبنديهاي 

  هوشيارانه 

  جنبش بيشماران

 
  ليال جديدي

، پيشواي كليساي كاتوليك "اسكار رومرو"اسقف 
السالوادر كه پس از يك دوره حمايت از واتيكان به 
مبارزات مردم اين كشور عليه ظلم و ستم حاكم پيوست، 

مزدوران پيش از آنكه قلب اش زير رگبار گلوله هاي 
پس از مرگم، ": رژيم السالوادر از حركت بايستد گفت
 منتظري مانند ".من در مردم السالوادر خواهم زيست

او پيش از مرگ و . رومرو يك روحاني استثنايي بود
بيشتر پس از آن، مرزبندي ميان سودجويي، تملق، ضعف 
شخصيتي، كور ذهني را با هوشياري، انسان گرايي و 

بي جهت . ن سران مذهبي برجسته كردواقع بيني ميا
نيست كه شركت كنندگان در مراسم سوگواري وي در 

ديكتاتور، ديكتاتور، منتظري "نجف آباد نيز با شعار 
  . به او اداي احترام كردند"راهش ادامه دارد

اين رهبر مذهبي كه از مراجع عالي مسلمانان است، در 
 1367ل مبارزه با حكومت شاه ايستادگي كرد و در سا

شجاعانه به اعتراض عليه شكنجه و كشتار زندانيان 
سياسي برخاست و به همين خاطر به حبس در خانه 

او تالش خود براي گنجاندن اصل واليت . محكوم شد
 خواند و عالوه بر آن، در "خطا"فقيه در قانون اساسي را 

يك اقدام بي سابقه از جانب يك رهبر شيعه، به حكومت 
ايرانيان بهايي اعتراض و از حق شهروندي به خاطر آزار 
از سوي ديگر، وي پس از نمايش رسواي . آنان دفاع كرد

به خاطر اشتباهات انجام شده "انتخابات از رژيم خواست 
 كند و در نامه اي به "در رويدادهاي اخير عذر خواهي

حكومت واليت "مراجع تقليد و مقامهاي شيعه، رژيم را 
 را به "صداي زنگهاي خطر"ن  خوانده و شنيد"نظامي
او بدينگونه .  توصيه كرد"روحانيت و مرجعيت"

محبوبيت اصلي خود را با قرار گرفتن در سمت مردم به 
  . دست آورد

دقيقن به همين خاطر است كه حكومتي كه با خشونت 
در برابر خواستهاي به حق مردم ايران ايستاده حتي از 

نيروهاي سركوب پيكر بي جان او نيز در هراس است و 
. امنيتي و سپاه پاسداران را در مقابل آن آرايش داده است

در حالي كه مهمترين خبرگزاريهاي جهان خبر فوت او را 
به عنوان يك رهبر مذهبي طرفدار جنبش و مورد 
ستايش گزارش مي دهند، خبرگزاريهاي حكومتي مانند 

) آيت اهللا(ايرنا و فارس حتي از ذكر عنوان مذهبي وي 
 خطاب يوزارت ارشاد در دستور العمل. خودداري كردند

براي انتشار اخبار   فراواني رايبه روزنامه ها، محدوديتها
و به خاطر  اعالم يمربوط به درگذشت آيت اهللا منتظر

  .مي كندحالت فوق العاده اعالم ، "آرامش"
خامنه اي، چهره منفور در برابر مردم ايران، در پيام 

د، بخشش خطاي او كه همانا پيوستن تسليت مزورانه خو
.  است را از خدا خواست"نظام"به مردم و روگرداني از 

در مقابل، موج بزرگي از مردم ايران حتي آنها كه 
اعتقادات مذهبي ندارند براي اداي احترام به او و نشان 
دادن تنفر خود از نظام جمهوري اسالمي به خيابانها 

  . آمده اند
 مردم ايران، جنبش بي شماران، جنبش آزاديخواهانه

هوشيارانه صف بنديهاي مردمي و ضد مردمي را به رخ 
  .دارو دسته خامنه اي كشيده است

     

  

  

  برندهبهرام بيضايي

بهترين فيلم در تصوير 

كردن نقش اجتماعي زنان 

  شد
دبيرخانه پنجمين جشنواره بين 
المللي فيلم پروين اعتصامي در 

ه چهر 130 يك نظر سنجي از
باشو "برجسته فرهنگي هنري، 

، اثر بهرام "غريبه كوچك
بيضايي را با كسب اكثريت آرا 

عنوان بهترين فيلم در به  به
تصوير كشيدن نقش اجتماعي 

 زن درتاريخ سينماي ايران

  .معرفي كرد
روسري "در اين نظر سنجي، 

، ساخته رخشان بني "آبي
، "كافه ترانزيت"اعتماد و 

 رتبه كامبوزيا پرتوي ساخته
 را به دست هاي دوم و سوم

 .آوردند
  

حنا مخملباف جايزه اش را 

  به امير انتظام تقديم كرد
 حنا "روزهاي سبز"فيلم 

مخملباف برنده جايزه ويژه 
 آلمان "زنان جهان"فستيوال 

هنگام دريافت حنا در  .شد
مي خواهم اين ": جايزه گفت

 جايزه را با عشق و احترام كامل

 25قديم كنم كه به امير انتظام ت
سال بي گناه در زندانهاي 

مقاومت كرد  جمهوري اسالمي
و اگر . يعني، بيشتر از عمر من

 امروز من و نسل من مي توانيم

آزادي را فرياد بزنيم به خاطر 
وجود كساني چون امير انتظام 

در زندانهاي   سال25است كه 
جمهوري اسالمي مقاومت 

 ."كردند

 

 در پاسخ به كيارستمي 

  : انتقاد بهمن قبادي
تر از آن است  جايگاه هنر رفيع

كه آلوده مسايل سياسي روز 
  شود

در حاشيه برگزاري نمايشگاه 
مشترك عباس كيارستمي و 
پرويز تناولي در دبي، عباس 
كيارستمي در باره نامه بهمن 

آنچه كه در درون خود "قبادي 
گونه بيان مي   را اين"مي گذرد

  :كند

ست كه كجا سوال من اين ا"
اين قاعده و قانون هست كه 

اجتماعي  بايد حتما فيلمهاي
بسازيم؟ اين سوال از كجا مي 
آيد؟ كجا اين تعهد را به دوش 

گذارند  يا فيلمساز مي هنرمند و
كه تم كارش را مشخص كنند؟ 

 شايد اگر اين سوال از سوي

كسي غير از يك فيلمساز مطرح 
 مي توانستم علت طرح  مي شد،

اوال يك . كنم پيداآن را 
فيلمساز بايد احساس آزادي و 
امنيت كند، بايد در مقابل آنچه 

خودش به خودش حكم مي  كه
ول باشد نه حكمي كه ئكند مس

. شود از بيرون به او تحميل مي
ثانيا كدام يك از فيلمهاي من 

  اجتماعي نبوده اند؟
راستش من فيلمهاي شعارگونه 

كنم  فكر مي. دارم نمي را دوست
 .ر شان هنر نيستد

اگر ما با آزادي كار كنيم و 
فيلممان هم راجع به انسان 

است  امروز باشد كه مشخص
كند و تحت  كجا زندگي مي

طبيعتا  تاثير چه شرايطي است، 
اما . است آن فيلم اجتماعي

اينكه الزاما فيلم سياسي مناسب 
مد روز و به نرخ روز بسازم 

كنم از آن  من سعي مي راستش
براي اينكه جايگاه . كنمپرهيز 

دانم كه  مي تر از آن هنر را رفيع
خودش را آلوده مسايل سياسي 

 به اعتقاد من فيلمهاي. روز كند

شاعرانه آثار ماندگارتري هستند 
چون راجع به مسايل انساني 

كنم   من فكر مي.زنند حرف مي
هر هنرمندي بايد ببيند در درون 

افتاده است؟  خودش چه اتفاقي
بايد همه از هم الگو  چرا مي
  "بگيرند؟

در درون كيارستمي احساس 
تعهدي نسبت به مردم سركوب 

در درون . شده ايران وجود ندارد
او عشق به شهرت آنچنان است 
كه دوست نمي دارد مانند صدها 
هنرمند ايراني لب به اعتراض 

او سكوت تاييدآميز را . بگشايد
براي كسب فرجه رفت و آمد به 

ت آثار جشنواره اي ايران و ساخ
جاه و نان دار خوش تر مي 

  . دارد
 

نامزدهاي جوايز گلدن 

  گالب اعالم شدند
نامزدهاي نهايي شصت و 
هفتمين دوره جوايز گلدن گالب 

با  "در هوا" فيلمهاي .شدند اعالم
بازي جرج كلوني در شش بخش و 

 كه درباره زندگي و "9"موزيكال 
 عشق يك كارگردان است، در پنج

 .ه نامزد دريافت جايزه شده اندرشت

ر ميان اين نامزدها، ساندرا بوالك، د
مريل استريپ و مت ديمن هر يك 

 جرج .اند نامزد دريافت دو جايزه شده
در "كلوني به خاطر بازي در فيلم 

 نامزد جايزه بهترين بازيگر مرد "هوا
  .گلوب شده است گلدن
 

 

  طنز
  

   !مجيديم ما جمله
 هادي خرسندي 

  
    ما پيك نويديم-غرق اميديم ما 

   مردان رشيديم - در حمله به دشمن
    زنهاي جديديم-با پوشش تازه 

   !مجيديم ما جمله
  
    همشكل زنانيم-مرد جوانيم  ما

   سبز از دل و جانيم-در جنبش ملي 
   راهي كه گزيديم - هرگز نشود كج 

  !مجيديم ما جمله
   

    برنا و جسوريم-ما اوج غروريم 
    با دولت زوريم- و ستيزه جنگ در

    زين جمع پليديم-بيزار و فراري 
  !مجيديم ما جمله
   

 در جوش و -ما مقنعه پوشيم 
  خروشيم
  ما دوش به-با يك يك زنها  

   دوشيم
    يكخرده كشيديم-از آنچه كشيدند 

  !مجيديم ما جمله
   

 از فتنه -يك جان  ما يك دل و
   گريزان

   ران با دختر اي-همفكر و همĤواز 
   فرياد كشيديم - آزادي خود را

  !مجيديم ما جمله
   

    اين وضع نپايد-فردا كه بيايد 
    در بند نبايد-آزادي از اين پس 
 چون -پس قفل طرف را 

   شاهكليديم
   !مجيديم ما جمله

  

  

  برخي از رويدادهاي هنري 
  

 17بقيه از صفحه 
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ولي فقيه درمانده رژيم دست به 

 دامن مرده خميني شد
  جعفر پويه

را براي نمايش قـدرت و    ) آدينه(رژيم جمهوري اسالمي امروز     
رژيم كه  . به ميدان آوردن نيروهاي طرفدار خود برگزيده است       

طي اين مدت و در مقاطع مختلف سـعي كـرده تـا تظـاهرات          
ن نشده اسـت، بـا      پرشماري را برگزار كند اما موفق به انجام آ        

دستاويز قرار دادن عكس پاره شده خميني و جنجال پيرامـون           
  . آن مــــي خواهــــد از آب گــــل آلــــود مــــاهي بگيــــرد

به ته ديگ خوردن كفگير علي خامنه اي، ولي فقيـه رژيـم و              
شعارهاي پي در پي مردم عليـه او، سـناريو سـازان بانـدهاي               

. م انداخته استامنيتي را به فكر استفاده از ولي فقيه سابق رژي   
آنها فكر مي كنند با به ميدان آوردن مرده خمينـي و بـر سـر                
چوب كردن آن خواهند توانست حتا به طور موقت بـر بحـران        
كنوني فايق آيند تا از فرصت به دست آمده حداكثر استفاده را            

به همين دليل سـپاه     . برده و به سركوب جنبش مردم بپردازند      
فتنه عظيم اخير كه در ":  يي مي گويدپاسداران با انتشار بيانيه  

امتداد جريان تاريخي فتنه آفريني دشمنان اسالم و انقالب در          
گـر توسـط      چارچوب سناريوي بيگانگان و طراحي سران فتنـه       

اي آشوبگر و اغتشاشگر كليد خورد نيـز بـا روشـنگريهاي              عده
هوشمندانه و عالمانه رهبر معظم انقالب اسالمي و هوشـياري        

ي آحاد ملت به ويژه دانـشجويان فهـيم و انقالبـي بـه             و بيدار 
  ".سرنوشــــت محتــــوم خــــود نزديــــك شــــده اســــت

 نظامي فكر مي كند كه مي تواند با اين          –اينگونه باند امنيتي    
امـا در  . صحنه سازي بر سرنوشت جنبش نقطه پايـان بگـذارد    

ادامه، بيانيه باز به خـط و نـشان كـشيدن روي آورده و سـعي          
خــشم "يــد، فعــاالن جنــبش را ترســانده و از دارد تــا بــا تهد

بـي ترديـد   ": پاسـداران مـي نويـسند    .  بـر حـذر دارد     "مقدس
خروش عظيم ملت واليتمدار و عاشورايي ايران در روز جمعـه           
و در طليعه ماه محرم طومار فتنه را در هم پيچيده و با نـشان               
دادن نقش بي بديل رهبـري در انقـالب و حفاظـت از كيـان               

يري از تحقق آرزوهاي باطل و شيطاني دشـمنان         نظام و جلوگ  
گـشايي و خـصومت بـا     به آناني كه هنوز اسرار بر تداوم عقـده   

خط راستين امام و واليـت فقيـه دارنـد هـشدار خواهـد داد از        
 اسـتفاده كننـد در    رهبـري  معظم فرصت هديه شده توسط مقام   

غيراينصورت در انتظـار آتـش قهـر الهـي و خـشم مقـدس و                
ــي مـــــــ  ــند انقالبـــــ ــران باشـــــ   ".ردم آزاده ايـــــ

جمالت باال به خوبي بيانگر نگرانـي و تـرس نويـسندگان آن             
است كه به فرصت هديه شده رهبر مفلـوكي كـه در بحرانـي              
فراگير غرق شده و قادر نيست كـوچكترين تـاثيري بـر رونـد              

 و  "مرگ بر واليت فقيـه    "شعار  . جنبش بگذارد، تكيه داده اند    
نويسندگان را آشفته كرده اسـت   آنچنان   "مرگ بر خامنه اي   "

 شـده انـد،     "ملت واليتمدار "كه مجبور به ساختن لغت جعلي       
 گرديـده، نكتـه     "ملـت " تبـديل بـه      "امـت "دليل اينكه چرا    

و مشخص است كه هشدارهاي     . كليدي اين جعل بزرگ است    
آنها نيز نه از موضع قدرت بلكه، از سر درمانـدگي اسـت زيـرا            

ر بر خواسته هاي خود است كه       شهامت و تداوم جنبش و اصرا     
  .همچون ميخي در چشم گماشتگان استبداد عمـل مـي كنـد           

ملــت "روز جمعــه مــشخص خواهــد شــد كــه چــه تعــداد از 
 را سپاه و همـه دم و دسـتگاه واليـت            "واليتمدار و عاشورايي  

خامنه اي قادر است به زير مرده بر چوب كـرده خمينـي گـرد         
  .مردم خط و نشان بكـشد     آورده به ميدان آورد تا براي جنبش        

زنان و مردان آزاديخواه، جوانان و رزمنـدگان عرصـه آزادي و            
دموكراسي، اوج افالس رژيم واليت فقيه را در روز جمعـه بـه           

  .تماشا خواهند نشست
  آذر27فراسوي خبر 

   

 

   آذر، 16نبرد 

 يك گام بلند به پيش
  

  منصور امان
  

 آذر 16ر حتي پيش از آن كه نخُستين فرياد اعتراض د
طنين انداز شود، جنبش دموكراتيك مردم ايران، باند 

 امنيتي واليت فقيه را در اين ميدان –نظامي 
ريل امنيتي جديد . رويارويي نيز به زانو درآورده است

حكومت مبني بر به محدود نگاه داشتن خيزش به 
محوطه دانشگاه ها، يك اعتراف با صداي رسا به 

گُسيخته اي است كه ماشين شكست تدبيرهاي افسار
سركوب براي جلوگيري از شكل گرفتن هر گونه 

  .  آذر به كار بسته بود16اعتراض در 
ناتواني اوباش تحت امر خامنه اي از مهار برنامه 
اعالم شُده جنبش با به جلو فرستادن يك سركرده 
سپاه پاسداران براي تكذيب نقش بازوي مسلح 

 خُرداد و بازي با 24 در  در حمله به دانشگاه"نظام"
پاسدار .  آشكار گرديد"عناصر خودسر"كارت سوخته 

علي فضلي، سركرده سپاه پاسداران تهران به منظور 
تزيين غليظ تر اين چرخش، تدبير تُفنگچيهاي ولي 

 آذر را 16فقيه براي رويارويي با اعتراضهاي 
  .  معرفي كرد"فرهنگي"

در همين حال نايب رييس كُميته امنيت ملي مجلس 
مالها نيز سياست نذر روغن ريخته را به جلو هل داد 

نيروي انتظامي حق ورود به دانشگاه را ": و تاكيد كرد
      ".ندارد

ژستهاي مزبور كه با هدف اعالم ادعاي عدم دخالت 
نيروهاي نظامي در گردهماييها و اعتراضهاي داخل 

رت مي گيرد، در ناهمگوني فاحش با دانشگاه صو
تهديدهاي مستقيم اُرگانهاي سركوب و گردانندگان 
آنها قرار دارد كه در هفته هاي اخير و همگام با 
نزديك شُدن موعد شانزده آذر، بر شدت و غلظت آن 

از اين رو چنين مي نمايد كه باند . افزوده شُده است
 اعتنايي  امنيتي ولي فقيه با توجه به بي–نظامي 

مخالفان و منتقدان به تهديهاي اُرگانها و مقامهاي 
رسمي و شكست تداركات گُسترده براي سد كردن راه 
آنها، در آخرين دقايق به تالش پيشگيرانه براي 
جلوگيري از خُرد شُدن بيشتر اقتدار و هيبت سركوب 
  . در جامعه ي معترض و گوش به زنگ دست زده باشد

 آبان و بي ثمر 13 كه تجربه تلخ حكومت در حالي
ماندن تالشهايي مشابه را همچنان زير زبان مزه مزه 
مي كُند، با نگاه به عاقبت كار ترجيح مي دهد به 
صورت خزيده وارد ميدان شود تا بتواند با كمترين 

  . جلب توجه از آن فرار كُند
تاكتيك حكومت در درجه اول ممانعت از گُسترش 

انشگاه به خيابان و تمركُز بيشتر روي اعتراضها از د
جلوگيري از شكل گرفتن تظاهرات در بيرون از آن 

در اين راه حل، سركوب تجمعات در دانشگاه . است
امري تابع تعادل نيرو بين دانشجويان و مزدوران 

  . بسيجي، حراست و اطالعاتي است
 آذر، آمادگي دانشجويان براي مبارزه و 16در نبرد 

دگي از يكطرف و حركت عموم مردم به ايستا
پشتيباني از فرزندان و همرزمان دلير خود از سوي 
ديگر، حركت ملي عليه استبداد مذهبي را يك گام 

    . بلند به جلو خواهد برد
  آذر15فراسوي خبر 

  
  

  

  

  

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  زينت ميرهاشمي  : سردبير
  ليال جديدي: هتحريري

  منصور امان
  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سـازمان چريكهـاي فـدايي        نبر

خلق ايران و بيان كننده نظرات اين سازمان        
اما بديهي است كه از چاپ مقـاالت و   . است

مطالب فعالين سازمان و جنـبش مقاومـت و     
صاحب نظـران و نيـز ترجمـه مطـالبي كـه            

دهـد و اطـالع از آن    زه ميحجم نشريه اجا 
مطالبي كـه   . كند مفيد است، خودداري نمي   

شـود،   با امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي      
بيان كننده نظرات خود آنان است كه ممكن      
است با نظرات سازمان منطبـق، همـسو يـا          

بـا  (سرمقاله نبردخلـق    . اختالف داشته باشد  
بيان كننده نظـر سـازمان      ) نام و يا بدون نام    

  .است
  

براي اشتراك نبرد خلق بـا آدرسـهاي نبـرد          
  خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبـــار و گزارشـــهاي جنـــبش كـــارگران، 
ان و كاركنلن ايران، اخبار تحـوالت       مزدبگير

ايران، عراق ومسائل بين المللي مربـوط بـه         
آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش زنـان را هـر          

  .روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

 در شبكه جهاني سازمانآدرس 

  اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي 

روز ايران و جهان، تحليل مسائل 

  روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(خش شنبداري ب

  
www.iran-nabard.com 
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

  كنفرانس چپ براي كارگران

 در 2009 نوامبر 22تا 20

  )يالايتا(جنوا
  مهدي سامع:گزارش

 22 روز يكـشنبه      بعد از ظهـر     نوامبر تا  20از روز جمعه    
از حزب احياي   » خالف جريان  «انجمننوامبر به ابتكار    

چـپ بـراي    «كنفرانـسي زيـر عنـوان       كمونيستي ايتاليا   
هدف اين . رگزار شددر شهر جنوانا در ايتاليا ب » كارگران

كنفرانس حركت در جهت اتحـاد كمونيـستهاي ايتاليـا          
بود و در آن بـسياري از فعـاالن كـارگري و چـپ كـه                
اكنون در حزب احياي كمونيستي فعاليت مي كنند و يا          
در گذشته در اين حـزب فعاليـت مـي كردنـد، شـركت        

در اين كنفرانس به طور متوسط هر روز حـدود          . داشتند
ت مي كردند و به طور فعـال در مباحـث            نفر شرك  150

  . آن مداخله مي كردند
  

  
در اين كنفرانس از طـرف سـازمان چريكهـاي فـدايي            

 بـه   مهرداد قادريو رفيق ) مهدي سامع (منخلق ايران   
 و در   يم شركت كـرده بـود     دعوت انجمن خالف جريان   

 در مورد سركوب جنـبش سـنديكايي در         جمعه من روز  
  .بت كردمدر اين كنفرانس صحايران 

. شهر جنوانا در ايتاليا يك شهر كارگري، توريستي است     
ـ در ژوئ  ي تظـاهرات پرشـور ضـد جهــان   2001  سـال هي

 كيـ شهر برگزار شد كه در آن       اين   در   برالي نئول يساز
ـ       سيجوان رزمنده به نام كارلوگيوالني در اثـر حملـه پل

  جان باخت
 نوامبر كنفرانس با سخنان ماركو وروجيو       20روز جمعه   

غاز به كـار كـرد و در ادامـه روخـواني كتـابي در نقـد          ا
مناسبات سرمايه داري و نئوليبراليـسم عنـان گـسيخته       
توسط دو نفر از هنرمندان جنبش چپ ايتاليا بـه شـكل       

در ادامه برنامه صحبتهاي مـن شـروع        . جذابي اجرا شد  
 دقيقه پيرامـون سـركوب      30قرار بود من به مدت      . شد

امـا بـه علـت     .  صحبت كنم  جنبش سنديكايي در ايران   

اين كه صحبتها همزمان ترجمه نمي شـد و بـه علـت             
سوالهاي بسيار و منجملـه سـوالهايي در مـورد جنـبش      

 سـاعت   2اجتماعي اخير،اين قـسمت از برنامـه حـدود          
  .طول كشيد و ادامه برنامه به روز بعد موكول شد

  
 ابتدا به تاريخچه جنبش سـنديكايي       صحبتهايم در   من

 و  ماز ابتداي قـرن گذشـته تـا كنـون پـرداخت           در ايران   
 كه طي بيش از يك صد سـال رژيمهـاي   منتيجه گرفت 

ديكتاتوري مانع فعاليت سنديكاها در ايران بـوده و بـه           
جز در دورانهاي كوتاه تشكلهاي مستقل كارگري را به         

 نشناخته و فعـاالن ايـن جنـبش را دسـتگير و             ترسمي
سـپس  . اده اند تحت شكنجه و آزار و محكوميت قرار د       

به شكل گيري جنبش كارگري در آستانه انقالب بهمن  
 و نقش اين جنبش و بـه وبـژه نقـش كـارگران              1357

صنعت نفت، و كارگران و كاركنان شركتهاي دولتـي و          
پـس از   . مخصوصي در سرنگوني رژيم گذشته پـرداخت      

ــدن  مآن توضــيح داد ــار آم ــا روي ك ــه ب جمهــوري  ك
يجـاد تـشكلهاي دولتـي      دارودسته خميني بـا ا    اسالمي  

ــار و    ــالمي ك ــاي اس ــارگر، انجمنه ــه ك ــون خان همچ
شوراهاي اسالمي كـار بـه مقابلـه بـا جنـبش مـستقل        

  .كارگري مبادرت كردند
آن گاه به تشريح شرايط طبقه كارگر طي يـك دهـه            

ــرداخت ــرفتمگذشــته پ ــارگران و م و نتيجــه گ ــه ك  ك
مزدبگبران ايران از يك طرف تحت فشار و سـركوب          

د مذهبي حاكم بوده و از طرف ديگر به شدت از استبدا
تحـت اسـتثمار شـديد      طرف برنامه نئـوليبرالي رژيـم       

 تـشريح خـصوصي سـازيها، خـروج         سپس به . هستند
بسياري از كارگاهها از شمول قانون كار و بيكارسازيها       

 كـه ابعـاد سـركوب و ابعـاد          م و نتيجه گـرفت    مپرداخت
ــارگران و    ــشت ك ــدگي و معي ــطح زن ــه س ــرض ب  تع

مزدبگيران ايران طي دو دهه گذشـته هـر روز بيـشتر            
  ..روز ديگر بوده است

حركتهـاي كـارگري طـي دو    روند رو به رشد    سپس به   
 كه طـي چهـار سـال اول         م و گفت  هدهه گذشته پرداخت  

دولت احمدي نژاد حركتهاي كارگري هر روز گـسترش     
بيشتري پيدا كرده به نحـوي كـه تنهـا در شـش مـاه               

هر (حركت كوچك و بزرگ كارگري  60گذشته بيش از    
 در ايـران بـه وقــوع   )سـه روز يـك حركـت اعتراضــي   

 60در ايـن قـسمت مـروري بـه ليـست            . پيوسته است 
 ماه گذشته نموده و نتيجه گرفتم       6حركت كارگري در    

كه جنبش كارگري در ايران نه يك جنبش در حاشـيه،         
  .بلكه جنبشي فعال و رو به رشد است

سپس به تالش فعاالن كارگري براي ايجاد تـشكلهاي    
مستقل پرداختم و سياست سركوبگرانه رژيـم در مـورد          
فعاالن كارگري و منجمله دستگيري و محكوم نمـودن     

  منصور اسانلو و اعضاي سنديكاي كارگران نيشكر 
در پايان صحبتهايم بـه نقـد       . هفت تپه را تشريح كردم    

  ها وآن گرايش در چپ جهاني كه خيزش
  

  شهداي فدايي 

   دي ماه
 مرتضي - خاطره جمالي -اهللا كريمي   فتح: رفقا

 مرتـضي   - حسين محموديان    -ها   حاج شفيعي 
الديني   محمد زين- سيروس قصيري -احمدي 

 -پـور اصـيل     فاطمه حسن- يوسف زركاري  -
 - مــسرور فرهنــگ -آهنگــران  بهمــن روحــي

 -نهــاني ) شمــسي( فاطمــه -حــسن نــوروزي 
اولين شهيد جنبش دانـشجويي     (ميثاقي  شاهرخ  

 خــدابخش شــالي  بــه دســت -) خــارج كــشور
ــراي      ــارزه ب ــي در مب ــاه و خمين ــان ش دژخيم

 تـاكنون   1350دموكراسي و سوسياليسم از سال      
  . به شهادت رسيدند

  
را  متعلق به طبقه متوسط ايران و      قيامهاي اخير   

  .به علت توطئه آمريكا ارزيابي مي كند پرداختم
ايان صحبتهايم به سوالهاي زيادي كـه       پس از پ  

در مورد وضع اقتصادي ايران و موقعيـت طبقـه          
كارگر و روند جنبش اجتمـاعي مـردم مـي شـد            
پاسخ دادم و از فعاالن كـارگري و چـپ كـه در             
جلسه حـضور داشـتند درخواسـت كـردم كـه از           
مبارزه مردم ايران بـراي حقـوق دمكراتيكـشان         

  .حمايت كنند
  

ـ  21در روز شنبه     وامبر بـا سـه تـن از فعـاالن           ن
  .كارگري و چپ در ايتاليا سخنراني كردند

در » خـالف جريـان   «ماركو وروجيـو از انجمـن       
سخنراني خود به ضرورت اتحاد چپ راديكال و        
مستقل پرداخت و گفت نگاه ايـن چـپ نـه بـه             
حزب دمكرات كه به كارگران و كارمندان اسـت   

ت وي بـه مـشگال    . و آنها را نمايندگي مي كنـد      
چنين اتحادي اشاره كرد و نتيجه گرفت كه بايد         
. از هم اكنون شروع كنيم چون فردا ديـر اسـت          

ماركو تاكيد كرد كه هدف ما بايد به طور جـدي       
. اتحاد تكه هاي جدا از هم چپ راديكـال باشـد          

به نظر او سه مورد مي تواند به عنـوان كارپايـه            
اولين نكته چپ   . اين اتحاد مورد بحث قرار گيرد     

بايد به سخنگوي نيازهاي كارگران تبديل شـود        
و تنها در اين حالت است كه مـي توانـد برخـود           

چنين چپي در اتحادهـايي كـه       .  نام چپ بگذارد  
در عمل منجر بـه دسـت برداشـتن از خواسـته            
هـاي كـارگران و مزدبگيـران و كارمنـدان مـي      

ما بايـد بـا قراردادهـاي       . شود، شركت نمي كند   
در مـورد جوانـان مخالفـت    موقت كار بـه ويـژه    

  كرده و تالش كنيم تا با جنبش توده اي حقوق 
  16بقيه در صفحه 

  


