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   دالر، 1 كانادا   آمريكا
  پا يك يوروارو

ي ي   كارگران همهكارگران همه
  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  ....يادداشت سياسي 
  

در  »أولي األمر«فتواي 
  ميان شعله هاي آتش

  مهدي سامع
 اسفند ولي فقيـه نظـام و مرجـع خـود            6روز پنجشنبه   

خوانده شيعيان جهان، آيت اهللا خامنه اي در ديـدار بـا            
خوانـد و   » فتنـه «اعضاي خبرگان بازهم قيام مردم را       

ــشدند را   ــاتي او ن افــرادي كــه تــسليم نمــايش انتخاب
خامنه اي كه فلسفه وجودي اش      . گناهكار بزرك ناميد  

است از همگـان خواسـت كـه بـه          » نفي آراي مردم  «
او . او تمكــين كننــد» چهــل مليــوني«شــعبده بــازي 

افرادي كه حاضر نيستند قانون و رأي اكثريـت         «:گفت
ــات     ــون انتخاب ــوتي همچ ــه ق ــد و نقط ــول كنن را قب

 ضـعف   افتخارآفرين چهل ميليوني را تبديل بـه نقطـه        
 صالحيت حضور در چارچوب نظام اسالمي را       ،كنند  مي

  ».اند دهند كه از دست داده از دست مي
  2بقيه در صفحه 

حداقل دستمزد در سال 
  ، فقر را نهادينه مي كند89

برخي از مهمترين حركتهـاي اعتراضـي       
 به 1388كارگران و مزدبگيران در اسفند      

  قرار زير است
  زينت ميرهاشمي

  4در صفحه 

  
  انتخابات عراق

  آناهيتا اردوان
  14در صفحه 

  
  جهان در آيينه مرور

 و "بيشماران"تئوري 
  )5(مباحث گرد آن 

  ليال جديدي
  7در صفحه 

  
  پيام نوروزي

 سخنگوي سازمان چريكهاي 
  فدايي خلق ايران

  
، فرارسيدن عيد نوروز و جشن جنـبش        1389آغاز سال   

چريكهـاي  از جانب خودم و  رفقايم در سازمان         بهار را   
  زنان و مردان ايران زمين     فدايي خلق ايران به همه ي     

به حماسه سازان جنبش بيشماران و زنـان و مـردان           و  
  . شادباش مي گويمپايدار در شهر اشرف 

ــشق و    ــرافرازي، ع ــبزي، س ــالمتي، سرس ــان س برايت
  .شادكامي و صلح و آزادي آرزو مي كنم

  اندك اندك مي رسد اكنون بهار
  گارخوش به حال روز

  6بقيه در صفحه 
  

، سال 1388سال 
شجاعت، شهامت و جنبش 

  بيشماران
 جعفر پويه

  10در صفحه 
  

  زنان در مسير رهايي
  آناهيتا اردوان

  17در صفحه 

   ....سرمقاله
  

  ُكدام بحران؟
  منصور امان

بحران همچنان حيات سياسـي و زنـدگي اجتمـاعي در           
 از   بهمـن يـك جلـوه      22. كشور را تحت تاثير خود دارد     

اين شـرايط بـود، همچنانكـه خيـزش شـب چهارشـنبه        
  . سوري نماد ديگري از آن

  
   بهمن در سه پندار 22تجربه 

يادآوري اين امر از آن رو ضروري است كه در تـاثيرات            
 بهمن، يك  22اوليه ناشي از گُستره ي سركوب در نبرد         

تصور نادرست از موقعيت عمومي جنبش و حكومت كه         
ل پس رفتن و دومي را پيش رونده معرفي         اولي را در حا   

ايـن ارزيـابي از يـك طـرف از          . مي كرد، شكل گرفـت    
سوي نيروهاي مياني و كم تجربه تر جنبش و با شـدت            

 كـه  ابتكـار      "اصـالح طلـب   "بيشتر، توسط گرايشهاي    
مستقل و خود سامان خيابان را تضعيف سياست سـنتي          

، د شـده از پـايين مـي ُشـمارن         لخود مبني بر فشار كُنترُ    
  .تبليغ مي شُد

 بهمن تمام تالش خـود را بـراي بـي           22اينان پيش از    
رمق كردن اعتراضها در اين روز و كاسـتن از دامنـه ي             

از طرح ُشعارهايي براي انحـالل  . آن به كار گرفته بودند  
جنبش در مراسم حكومتي تا ارايه نقـشه جنگـي بـراي            

    نبش به سياهي لـشگر بـي       تبديل نيروهاي صف اول ج
مزد آن، رد پاي كوشش سازمان يافته گرايشهاي مزبور         
براي تضعيف مضمون جدال در ميدان اصلي نبرد و بـه           

از ايـن رو    . انفعال كشاندن نيروها به چـشم مـي خـورد         
شگفت آور نيست كه پس از بلندگوهاي حكـومتي، پـر            
حرارت ترين مبلغان فروكش كردن ُشعله هـاي جنـبش     
دموكراتيك، در ميان همان دسته اي يافـت شـوند كـه            
براي ريختن آب روي آن، سـطل بـه دسـت بـه صـف               

  .    ايستاده بودند
  2بقيه در صفحه 
  

  شهامتِ تحملِ 
  *زمان حاضر

  **نوشتة آلن باديو
  ترجمه منوچهر هزارخاني

  ۱۵در صفحه 

  هواردزين در گذشت
  اسد طاهري 

  ۱۶صفحه 
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خامنه اي با وقاحت تمـام بـا خوانـدن      

 أطيعــوا اهللا وأطيعــوا الرســول و«آيــه 
خـود را در رديـف      » أولي األمر مـنكم   

خدا و فرستاده خدا قـرار داد و واليـت      
نتيجــه و تبلــور «ضــد مردمــي اش را 

  .دانست» اطاعت از راه و هندسه الهي
پــس از ايــن ســخنان ديكتاتورمĤبانــه 

د ديگـران   همگان منتظر بودند تا ببينن    
روز . چــه واكنــشي نــشان مــي دهنــد

 اسـفند خامنـه اي كـه بـا       23يكشنبه  
 بهمن  22 دي و    9دروغ براي خود در     

پيروزي رقم زده بود در فرازي ديگر از    
ــدپروازي بــي دنــده و ترمــزاش     بلن

 ي مبنـا  چي هـ  يچهارشنبه سور «:گفت
 ندارد و مستلزم ضـرر و فـساد         يشرع

 است كه مناسب اسـت از آنهـا         ياديز
  ».جتناب شودا

پس از اين سخنان نفرت آور، همه ي        
چشمها و گوشها براي ديدن و شنيدن       

سوال . واكنش مردم ايران تيز شده بود
ــبش    ــا جن ــه آي ــود ك ــن ب ــي اي اساس
بيشماران در مقابـل چنـين گـستاخي        
واكنش مناسب نشان مي دهد و يا به        
هر دليل و به ويژه به خاطر آشنايي بـا   

رانه ولــي خــوي مــستبدانه و ســركوبگ
. فقيه تن به عقـب نـشيني مـي دهـد          

نيروهاي سياسي كه مـساله محـوري       
ــذهبي و   ــتبداد م ــرنگوني اس ــان س آن
تحقق آزادي و عدالت است، بـه طـور         
قاطع و بدون تزلـزل از مـردم دعـوت          
كردند كه اين جشن حماسـي را ايـن         

در . بار در ابعادي بزرگ تر برگزار كنند      
ــزدالن و   ــه ب آن لحظــات حــساس ك

كاران مردم را به آرامش دعـوت       سازش
مي كردند، تاريخ ايران زمـين در هـر         
كوي و برزن رقم مي خورد و زنـان و          
مردان ايران زمـين در تـدارك جـشن         
آتش آماده مـي شـدند كـه آرش وار،          
اين بار با برافروختن آتش، عكـسهاي       
اهريمن زمان به همراه فتوايش را بـه        

  . شعله هاي آتش بسپارند
  

  ج آمد پچ پچ خفته كم كمك در او
   بر آشفته يخلق چون بحر
  به جوش آمد 
  خروشان شد 
  به موج افتاد 

   چون صدف ي بگرفت و مردبرش
   داد روني بنهياز س

  منم آرش 
   آغاز كرد آن مرد با دشمن نيچن

   آزاده ي مردي آرش سپاهمنم
   تركش آزمون تلختان را ري تنها تبه
   آماده نكيا

   نسب دمييمجو
  ج و كار فرزند رن

   چون شهاب از شب زانيگر
   داري صبح آماده دچو

 بـاد آن جامـه كـه انـدر رزم           مبارك
  پوشندش 

ــاده كــه انــدر فــتح   ــاد آن ب گــوارا ب
  نوشندش 

  شما را باده و جامه 
  * و مبارك بادگوارا

  
قابل پيش بيني بود كه چنين فتوايي 
و تدارك گـسترده بـراي مقابلـه بـا          
ــانع    ــد م ــي توان ــردم نم ــبش م جن
برگــزاري مراســم شــب چهارشــنبه 

اما من اعتراف مي كنم     . سوري شود 
كه هرگز فكـر نمـي كـردم جنـبش         
رنگــين كمــان مــردم ايــران چنــين 
گسترده و حماسي در سراسـر ايـران    
از كالن شهرها تا شهرهاي بزرگ و       

چنـين  . شهرستانها وارد عمـل شـود     
خروش بي سابقه اي همچنين اداي      

م وظيفه و احتـرام بـه شـهداي قيـا         
مردم ايـران و مـشت محكمـي بـر          
دهــان خامنــه اي و اراذل و اوبــاش 

  .تحت واليت او بود
گريـزان از پليـدي     جنبش بيشماران   

نظام واليت فقيه، در شب چهارشنبه      
سوري درس مهمي هم بـه آقايـان        

ايـن خيـزش    . موسوي و كروبي داد   
دليران نـشان داد كـه كـانون سـتيز      
مردم ايران حاكميت و اصل واليـت       

ه است و از اين نظر اين جنـبش         فقي
را مي توان خيزش و قيام محاربـان،     
هنجارشــــكنان و ساختارشــــكنان 

اگر مساله مركزي اصل    . تعريف كرد 
واليت فقيـه نبـود، زنـان و مـردان          
ايران زمـين ايـن گونـه بـي محابـا           
فتواي ولي فقيه را با رقص و شادي        
در ميانه شعله هاي آتش به سـخره        

ــد  ــي گرفتن ــان . نم ــوي و آقاي موس
كروبي مي توانند هرچقدر كـه مـي         
خواهند پند و اندرز آرامـش دهنـد و         
به ساختارشكنان هشدار و يا آنان را       

مردم ايـران بـا اسـاس       . تهديد كنند 
حاكميت يعني اصل واليت فقيه سر      

محاربـان،  .  و مماشات ندارند   سازش
هنجارشكنان و ساختارشكنان خـود     

 اسـفند در    25را در سه شـنبه شـب        
سراسر كشور و بـه ويـژه در تمـامي         
نقاط تهران از شهر ري تا شميران و        
ــدان آزادي   ــا مي ــارس ت از تهــران پ
نشان دادند و بعيد است كـسي پيـام     

  . اين خيزش را دريافت نكرده باشد
روده سياوش آرش كمانگير، س* 

  كسرائي

  

  

مراســــــــــم 
 زنده  يخاكسپار

ــ ــه اديـ  هنگامـ
 فرزنـــد ينـــيام

 هيخــانم مرضــ 
 ران،ي هنرا يبانو

ــر  ــانم مـ  ميخـ
ــو  خــانم ،يرج
ــع هيمرضــ  وجم

 يريـــــــــكث
ازهموطنـــــان  
درگورســـــتان 
شهراورســوراواز 

 س،يدرشمال پار 
 كـر يپ. برگزارشد

هنگامه، ازمقابل  
 نتـردام   يسايكل

اورســوراواز بــا  
 از  يريـ جمع كث 

 يندكان تا گورستان همراهـ    شركت كن 
 در گورسـتان    يو پس از خاكسپار   . شد

 چند از دوسـتان و    يشهر اورسوراواز، تن  
 و هنگامه و مقامات     هي خانم مرض  اراني

ــد    ــه مه ــوراواز، از جمل ــهر اورس  يش
 ي هـاد  ،يرهاشـم ي م نتي ز ،يشمچيابر

ــند ــلي و فيخرس ــوپه نماپي ــدهي ش  ن
ــخنران  ــوراواز سـ ــهردار اورسـ  يهايشـ

  . كردند رادي ايكوتاه
 ادي زنده   ني مراسم تدف  ي از برگزار  پس

ــه ام ــيهنگام ــركت كننــدگان  ،ين  ش
 مقاومـت حـضور بـه      ي مل يدرمقرشورا

ـ  از مراسـم     يلميهم رساندند و ف     ادبودي
 بـه   ني مجاهد تي تسل يدراشرف، و ادا  

  .  پخش شد, هيخانم مرض
  

ــتن ــخنان زم ــتي س ــمي من  در يرهاش
  يني هنگامه اماديمراسم زنده 

  

 نــــتيز ســــخنان مــــتن

ــميم ــم يرهاشــ  در مراســ

 امـه  هنگ ادي زنده   يخاكسپار

  هي فرزند بانو مرضينيام
 ي ساربان آهسته رو، كĤرام جانم مـ       يا

  رود
 دل كه با خود داشـتم بـا دلـستانم         وان

  رود يم
  

 و فـسون پنهـان كـنم        رنگي به ن  گفتم
   درونشير

 ي كه خون بر آسـتانم مـ   ماندي نم پنهان
  رود
  

  مكن با كاروان ي ساربان تندي بدار امحمل
  رودي روانم ميي عشق آن سرو روان گوكز
  
   چشانيي دامن كشان من زهر تنهارودي ماو
  رودي مپرس از من نشان كز دل نشانم مگريد
  

  ني دلستان نازني اني و بر چشمم نشيبازآ
  رودي بر آسمانم مني از زمادي و فركĤشوب

  
 تاسف و تـاثر از طـرف خـودم و از طـرف              با

ــازمان چر ــايس ــدايكه ــق ايي ف ــ خل  راني
 و جانـان  هيدرگذشت هنگامه را به بانو مرضـ  

 ي مـ  تي دوستان هنگامه تسل   ي و همه    زيعز
  .ميگو

ـ  هنگامه عز  درگذشت .  نـا بـه هنگـام بـود        زي
 و بـه جانـان و       هي به مرض  يعشق او به زندگ   

 شـگفت  اري بسيماري غلبه بر بيتالش او برا  
  . زيانگ

ن  ما را ترك كرد كه زمستا      ي هنگام هنگامه،
 شود اما نـرگس و  ي ذوب م ني فرورد ميبا نس 

 و جانـان بـه سـوگ        هيبنفشه در اندوه مرضـ    
  .نشسته اند

ـ  هنگامـه عز   ي راست به  ييبـا ي چـه اسـم ز     زي
 ي ما را تـرك كـرد      يدر چه هنگامه ا   . يدار

 و  ي نـاب در كـو     ي مـ  ي ب عت،ي طب يكه ساق 
  .  كند يبرزن بر چرخ گردون نظاره م

ش و لبخند    در آستانه جنبش آت    زي عز هنگامه
 و اكنون الله ها     يشكوفه ها ما را ترك كرد     

 ي و باشـد بـه زود      رندي گ يتو را در آغوش م    
ـ  فرا رسـد و مـا        يبهار عشق و آزاد     بـار   كي

 را بـه    كـرت ي و جانان پ   هي در كنار مرض   گريد
  .مي بسپاررانيخاك ا

 
  

  .....ياداشت سياسي

  ن شعله هاي آتشدر ميا »أولي األمر«فتواي 
 1بقيه از صفحه 

ميني فرزند مراسم خاكسپاري زنده ياد هنگامه ا

  ر ايرانخانم مرضيه  بانوي هن
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  ...سرمقاله 

  ُكدام بحران؟
  1بقيه از صفحه 

  
در همين حال، يك برداشت مكانيكي 

 به معناي موقعيتي -از شرايط انقالبي 
كه در آن صف بنديهاي پيشين و 
توازن ناشي از آرايش نيروها اعتبار 

 و "پايين"خود را از دست داده و 
 در گردونه تحوالت هر چه "باال"

ستقرار گُذشته بيشتر از مركز و نُقاط ا
 نيز نتيجه گيري –خود دور مي شوند 

در . وارونه از شرايط را تقويت مي كرد
اين ارزيابي انتزاعي، ژرفش يا حتي 
وجود بحران، تابع مطلقي از پارامترها 
در فُرم و اشكال تجلي بحران انگاشته 
مي شود كه همراه با شدت گرفتن يا 
كاهش يافتن نمود آنها، بحران 

بي نيز در ُكليت خود، فراز و انقال
براي . نشيب يا موضوعيت مي يابد

 اين نظريه آنچه كه در لحظه نمبلغا
ي معين در سطح جريان دارد، بيان 
كُننده موقعيت ُكلي جنبش و نيروي 
مقابل آن است و هر نبرد جداگانه در 
اين يا آن ميدان، شيپور تعيين نتيجه 

مي جنگ به طور نهايي را به صدا در
  . آورد

در اين ميان، خيزش سراسري 
چهارشنبه سوري محكم تر از هر 
استدالل كتبي يا شفاهي ديگر، 
موقعيت حقيقي نيروهاي درگير، 
آرايش عملي آنها و شرايط بدون 
تغييري كه وجود اين فاكتورها موجب 
شكل گرفتن آن گرديده را بيان داشته 

نه فقط ادعاي فتح ظفرنمون . است
امنه اي و همدستانش بر آيت اهللا خ

جنبش اجتماعي در صداي غُرش 
مهيب حركت آن در بيشتر شهرهاي 
بزُرگ كشور به ناله اي ضعيف تبديل 
شد بلكه و مهم تر از آن، جنبش 

 بهمن و محدوديتهاي 22تجربه 
تظاهرات بزُرگ و اعالم شده در 
شرايط اشغال نظامي شهر را در مبارزه 

و نشان داد عملي خود به كار بست 
كه با همان قاطعيت و شتابي كه 
خواسته هاي خود را با موقعيت عيني 

 "راي من كو"جهش از (سازگار كرد 
، قادر است )"مرگ بر خامنه اي"به 

روشهاي به چالش خواندن حكومت و 
هدف قرار دادن آن را نيز تكامل 

  .  بخشد
  

  يك مشخصه ديگر
با اين وجود، افزايش فعاليت سياسي 

ه ها و تغيير سريع انگاره هاي تود
ارزشي و معيارهاي داوري آنها تنها 
پارامتري نيست كه از وجود بحران 

در آثار . انقالبي در جامعه خبر مي دهد
 بازتاب مي "نخواستن پايينيها"مزبور، 

يابد اما اين گرايش اجتماعي با هر 
ميزان از گُسترش، هنوز براي تامين 

 نهادهاي شرايط بحران انقالبي در
سياسي و ساختارهاي اجتماعي كافي 

چگونگي برخورد وجه ديگر . نيست
 به اين تمايل و "باالييها"تضاد يعني، 

كارايي وسايلي كه براي زدودن يا 
غلبه بر آن به دست مي گيرند، پايه 

  . ديگر فراروييدن وضعيت مزبور است
 نيز "باال" بحران سياست در ههر گا

 اي يافته باشد چنان ژرفش و گُستره
كه فرمانروايان را از اعمال قُدرت خود 
به شيوه پيشين، چه توسط قهر و چه 
از طريق فريب و وعده و وعيد ناتوان 
ساخته باشد، جامعه در مجموع به 
وضعيت جديد و ناپايداري قدم نهاده 
است كه در آن، دو نيروي عمده 
اجتماعي يعني، اكثريت مردم و قُدرت 

فع و خُنثي كردن يكديگر، حقيقي با د
. مناسباتي بحراني را حاكم مي كُنند

وجه متمايز كُننده شرايط نوين از 
دورانهاي آرام، ويژگي انتقالي بودن آن 
به معناي حركت تدريجي يا ناگهاني 
به سمت گُذار از وضعيت موجود و 
تعيين تكليف يك طرف با طرف ديگر 

  . است
 شمردن بنابراين، يك راه ساده تر از

تعداد شركت كُنندگان در مبارزه 
خياباني براي نتيجه گيري پيرامون 
موقعيتي كه جامعه در آن بسر مي 
برد، مي تواند توجه به وضعيتي كه 

و .  در آن بسر مي برند باشد"باالييها"
 فقط به "باال"البته نبايد از ياد برد كه 

كساني كه سكان اُرگانهاي قُدرت را 
ند منحصر نمي شود بلكه، در دست دار

طبقه ي ممتاز سياسي را در برمي 
گيرد كه اعضاي آن چه به طور 
مستقيم يا غير مستقيم، حوزه هاي 
اصلي زندگي اجتماعي را كُنترُل مي 
كُنند يا بر چگونگي اداره آنها تاثير 

  . قطعي مي گُذراند
  

شناسه مشهود از بحران 
        "باال"ناتواني : انقالبي

ر اين ارزيابي، به گونه طبيعي ابتدا د
طرحها و اقداماتي كه حكومت از 
خُرداد ماه سال گُذشته براي چيرگي 
بر بحران و شكست نيروهايي كه آن 
را شكل داده اند در دستور گُذاشته و 
سازمان داده است، در تير رس نگاه 

شواهد انكار ناپذيري . قرار مي گيرد
ولي فقيه كه از درماندگي باند حاكم 

در اين زمينه وجود دارد و به مبارزه 
آشكار جنبش اجتماعي در بزنگاه هاي 
پر شُمار متكي است، سر نخهاي 
مطميني براي تشخيص اين ويژگي 

اما بر اساس آنچه كه پيشتر . است
اشاره شُد، توصيف موقعيت قُدرت 
رسمي به تنهايي براي نتيجه گيري 

بقه  به مثابه يك ط"باال"وضعيت 
دايره مانور . سياسي كافي نيست

ساختار قُدرت به منظور جبهه گيري و 
آرايش خود در برابر خطراتي كه آن را 
تهديد مي كُند، با توانايي مجموعه ي 

راه . آن مي تواند تخمين زده شود
حلهايي همچون سركوب، عقب 

نشيني يا طرحهاي بينابيني، 
سخنگويان و نمايندگان مشخص خود 

ند و منافع ويژه اي را تامين مي را دار
كُنند كه اغلب با عاليق مدافعان 

  .   طرحهاي ديگر سازگار نيست
اگر اعضاي طبقه سياسي، گروهها و 
دسته بنديهاي كه در هيرارشي قُدرت 
پله اي را از آن خود كرده اند، قادر 
باشند راه حل عملي براي چيرگي بر 

ي بحران ارايه كُنند و آن را به كُرس
ناتواني "بنشانند، در اين صورت ترم 

 فقط مي تواند يك تعريف "باال
سووتفاهم برانگيز مبتني بر ارزيابي 
يك سويه از موقعيت دستگاه قُدرت و 

  . نه ساختار آن در مجموع بوده باشد
 حكومت به هاز سوي ديگر، هر گا

مثابه يك مجموعه و با تمام 
استراتژيها و روشهاي متنوعي كه 
اعضاي آن آزمايش مي كُنند، از اين 
كار ناتوان باشد، در اين صورت تعريف 

 از وضعيت آن، دقيق و "ناتواني باال"
عيني بوده و شرط مزبور به عنوان 
يكي از پارامترهاي اساسي براي شكل 

را تامين شُده گيري بحران انقالبي 
  .مي توان پنداشت

بر اين پايه، توجه به تحرُك نيروهاي 
 خارج از دستگاه قُدرت براي "خودي"

مهار يا كُنترُل جنبش يك ضرورت 
اگر چه . چشم پوشي ناپذير است

رويكرد معترضانه اين دسته از 
ساختار  ("نظام"نيروهاي درون 

 يا باند "دوم خُرداد"مانند باند ) قُدرت
اي رفسنجاني مي تواند به ظاهر و آق

به گونه گُمراه كُننده اي جايگاه 
اجتماعي آنها را در بيرون از مدار 
حكومت آدرس بدهد اما واقعيت آن 
است كه به دليل عاليق ثابت اينان 
در حفظ مناسبات پايه اي كه 
جمهوري اسالمي بر آنها قرار گرفته، 

نظام "توانايي يا ناتواني اين بخش از 
در برخورد به مساله بحران، به گونه 

 و "باال"تعيين كُننده اي تعريف از 
  .   مشخصه آن را شكل مي دهد

در اين راستا، تالشهاي ناكام آقاي 
رفسنجاني در جهت قبوالندن يك راه 
حل ميانه به باند ولي فقيه كه 
دربرگيرنده منافع دو طرف باشد و 

دوم "همچنين كوشش بي فرجام باند 
 براي نگه داشتن جنبش "ادخُرد

اجتماعي در چارچوب نظام به منظور 
بهره برداري از آن در نقش ابزار فشار، 
تصوير فراگير تري از موقعيت حكومت 

هر . و ظرفيتهاي آن را ارايه مي كُند
گام بي نتيجه آنها هنگامي كه در كنار 

 امنيتي –اقدامات ناموفق باند نظامي 
 وجود بحران ولي فقيه قرار گيرد، بر

انقالبي كه نه فقط بخشهايي از 
سيستم دولتي بلكه، بنياد آن را تحت 

  .      تاثير خود گرفته، گواهي مي دهد
  

شناسه هايي كه بحران در 
 معرفي "انقالبي" را "پايين"

  مي ُكند

افزوده بر پارامتري كه پيشتر بدان اشاره 
 بحران كُنوني تا "انقالبي"گرديد، ويژگي 

 "پايين"جا كه به نيروي محرك آن در آن
مربوط مي شود، در درجه نخست از نوع و 
مضمون ُشعارها و مطالباتي كه مطرح مي 
كند و نيز از چگونگي حركت آن در عمل 
براي به واقعيت گراياندن خواسته هايش 

در همان هنگامي كه . سرچشمه مي گيرد
جنبش بساط انتخابات نمايشي حكومت را 

مي ريزد و خواستار ابطال آن مي به هم 
گردد، سقف تحمل حكومت را شكافته و 
سرپيچي از قواعد بازي آن براي فرمان 

توده . راندن بر خود را به رخش كشيده است
ها آنچه را كه تاكُنون در شرايط عادي و 
انفعال هضم كرده بودند، ديگر برنمي تابند، 
عليه آن سر به شورش بر مي دارند و 

  .ن اش را به مبارزه آشكار مي طلبندعامال
جنبش اجتماعي در همين حال نماد 
سيستم، خامنه اي و جايگاه تخته كوب 
شُده ي او در قانون اساسي و نيز ساختار 
قُدرت را چه در ُشعارهايش و چه به صورت 
عملي آماج حمله مستقيم خود قرار داده 
است و بدينوسيله تمايز مبارزه ي در جريان 
را از تالشهاي اصالح گرايانه براي تغييرات 
خُرد در چارچوب كالن به نمايش گُذاشته 

پيام روشن ُشعارهاي جنبش، نا باوري . است
آن به امكان هر گونه تغييري در وضعيت 
بي حقوقي جامعه با وجود تداوم شرايط 

جنبش با پيش كشيدن . حاكم است
ُشعارهاي مستقل، با دست زدن به اقدام 

ود سامان، در حقيقت ممكن ناپذير بودن خ
اصالحات و دگرگوني توسط وسايل و 
روشهايي كه آزموده شُده اند را مورد تاكيد 

خواست اصالح عمومي و نه . قرار مي دهد
اصالحات جداگانه كه از اين درك برخاسته 
است و در پي آن، كشاندن نبرد به كانون 

نبش مركزي قُدرت، مضمون تغييراتي كه ج
طلب مي كُند را بنيادي و به همين اعتبار، 

  . انقالبي معرفي كرده است
ويژگي بحران كُنوني را از يك زاويه مهم 

بدين . ديگر نيز مي توان انقالبي دانست
گونه كه اقدامات سركوبگرانه حكومت به 
جاي آن كه توده هاي معترض را خاموش 

ليه يا فلج كُند، آنها را با شدت بيشتري ع
خود برمي انگيزد و بخشهاي گُسترده تري 
. از جامعه را درگير زندگي سياسي مي كُند

تضاد راه حلهاي حكومت با سطح آگاهي 
 از همه -جامعه، ارزشهاي مورد قبول آن و 

 خواسته هايي كه دارد، -بحران زا تر 
كشاكش بين دو نيروي عمده را با شتاب به 

  .  استتضادي آشتي ناپذير فراز داده
  

  چكيده
بدون توجه به احكام مصلحت جويان 
دروغين و عربده هاي مستانه حكومت پس 

 بهمن، جنبش 22از اشغال نظامي تهران در 
اجتماعي در اولين فُرصتي كه يافت، بي 
شُمار و رزمنده در برابر چشمهاي هراسان 
گوركنان خود خوانده اش پديدار شُد و سينه 

ان انقالبي قادر است تنها يك بحر. سپر كرد
بر فراز اُفت و خيزها به حركت ادامه دهد و 
توده ها را در كُنش و واكُنشهايي كه بر مي 

  . انگيزد، در جريان عمل آموزش دهد
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ــاني ســال  ، چــون 88در روزهــاي پاي
سالهاي قبل، حداقل دستمزد كارگران     
و مزدبگيران بدون حـضور نماينـدگان       
كـــارگري و نظرخـــواهي از آنهـــا در 

مـساله  . شوراي عالي كار تعيـين شـد      
ــشيت   ــدگي و مع ــه زن ــه پاي ــوط ب مرب
كارگران، در شرايطي غير دموكراتيك     
و تنها با در نظر گرفتن منافع سـرمايه         

ران و دولت حامي آنان، تعيين شـده        دا
 89حداقل دستمزد بـراي سـال       . است

ــاي   ــا داده ه ــاده ب ــسه اي س در مقاي
حتا ارقام نهادهاي وابـسته بـه     (آماري  

و براوردهاي محاسباتي نرخ    ) حكومت
تورم و باالرفت قيمتهاي مواد خوراكي     
و پوشاكي و نيازهاي اوليه زندگي، نـه        

ارگران تنها به بهبود وضعيت معاشي ك     
ياري نخواهد رسـاند بلكـه بـه فقـر و           
تنگدستي بيشتر آنها و نيز اقـشار كـم         

بـه  . درآمد جامعه منجـر خواهـد شـد       
ميزاني كه اين فقر افزايش پيدا كنـد،         
ســـود حاصـــل از دســـتمايه و رنـــج 
ــرمايه داران   ــاي س ــارگران در جيبه ك

  . اضافه خواهد شد
بر اساس قاون كار جمهوري اسالمي،      

ار متــشكل از ســه شــوراي عــالي كــ
نماينده با در نظر گـرفتن دو پـارامتر،          
يعني نرخ تورم و سبد هزينه كارگران،       
موظــف بــه تعيــين حــداقل دســتمزد 

اين شورا به دليل تركيب  . ساالنه است 
آن، و عدم رعايت دو پـارامتر در نظـر          
گرفته شده مشروعيتي برا ي كارگران      

بر اين سنگ پايـه     . و مزدبگيران ندارد  
بر آمده از اين شـورا بـه هـيچ     تصميم  

ــارگران و   ــافع ك ــه در راســتاي من وج
   . مزدبگيران نيست

ــساني    ــه ك ــار از چ ــالي ك ــوراي ع ش
تشكيل مي شود؟ ايـن شـورا بايـد از           
نماينده دولـت در جايگـاه كارفرمـاي        
بزرگ، نماينده كارفرمايـان و نماينـده       

ــود  ــشكيل ش ــارگران ت ــت. ك   موقعي
ــر كــارگران    ــت در براب ــده دول  نماين

فعـاالن كـارگري بـه      . مشخص است 
دليل دفـاع از اوليـه تـرين حقوقـشان          
زنداني، شكنجه به حبس محكوم شده     

جرم آنها تالش براي دستيابي بـه       . اند
يكـي از جرمهـاي     . حقوق خود اسـت   

فعـــاالن كـــارگري، مبـــارزه بـــراي 
برخورداري از مـزد عادالنـه در برابـر         

نماينـده  . فروش نيروي كارشان اسـت    
راي عالي كار كه نهـادي      دولت در شو  

ــان اســت در   ــدرت كارفرماي ــافظ ق ح
  . جهت منافع كارگران گام بر نمي دارد
. نماينده دوم از طرف كارفرمايان است     

به دليل فقدان تشكل مستقل كارگري  
كه بتواند امر مبارزه براي دستيابي بـه        
ــد و    ــري كن ــه را رهب ــزدي عادالن م

همچنين نبود نماينده واقعي كـارگران      
افه بـر آن، سـركوبگري فعـاالن        و اض 

كارگري توسط حكومت، شرايط براي     
استثمار بيشتر و پرداخـت مـزد كمتـر         
ــام    ــر هنگ ــرمايه داران ار ه ــراي س ب

در اين شـرايط، وزن  . مناسبت تر است 
نماينده منافع سرمايه داران سنگين تر      
خواهد شد و در همسويي بـا نماينـده          
دولت، امكان پيشبرد منافع آنان بيشتر      

  . فراهم است
  

نماينده اي كه در ايـن نهـاد تـصميم          
ــده    ــوان نماين ــه عن ــاهرا ب ــري ظ گي
كارگران شركت مي كند، به هيچ وجه       
نماينده واقعي كـارگران نيـست و لـذا         
كانون توجه آن نه منـافع كـارگران و         
بهبود شرايط زندگي آنان بلكه بر پايه       

اين نماينده  . حفظ منافع حكومت است   
ري، نهادي دولتـي    از طرف خانه كارگ   

و وابسته به حكومت و از طرف كانون        
ــه   ــار ك ــالي شــوراهاي اســالمي ك ع
تشكلي دسـت سـاز حاكميـت اسـت،         

ــود  ــي ش ــين م ــن . تعي ــاب اي در انتخ
نماينده كـارگران و نيـز سـنديكاهاي        

ــد  ــشي ندارن ــستقل نق ــارگري م در . ك
چنين وضعيتي ميزان رقمي كه از اين       
ــد از    ــي آي ــرون م ــومتي بي ــاد حك نه

هاي جنبش كارگري با حكومـت      چالش
  .خواهد بود

با چنين تركيبي كه گفته شد، شـوراي       
 اســفند، 22عــالي كــار در جلــسه روز 

حداقل دستمزد كـارگران بـراي سـال        
ــزار و 303  را 1389 ــان 48 هـ  تومـ

حداقل دسـتمزد در سـالي      . تعيين كرد 
  . هزار تومان بود263كه گذشت 

ظاهرا اين افزايش نسبت به سال قبل       
امـا اگـر رشـد    .  درصد است 15ل  معاد

تورم و نيز رشد قيمتهـا را بـه حـساب        
 درصـدي حـداقل     15آوريم، اين رشد    

ــه    ــشده بلك ــافه ن ــا اض ــه تنه ــزد ن م
ــارگران ســيري    وضــعيت معاشــي ك

با توجه بـه خـط      . منفي خواهد داشت  
فقر كه برخي از نهادهاي حكـومتي و        
ــاحي   ــاي جن ــارگزاران آن در دعواه ك

 هزار تومان   900 افشا مي كنند، باالي   
است و اجرا شدن طـرح يارانـه هـا و            
حذف سوبسيدها و افـزايش قيمتهـا و        

 درصدي رشد تـورم، دسـتمزد       50نرخ  
تعيين شده كه خـود زيـر فقـر مطلـق       
است، به كاهش فقر منجر نخواهد شد  

  .و فقر و تنگدستي را نهادينه مي كند
نــرخ تــورم از طــرف دولــت ســرپوش 

يين تـر از    گذاشته مي شود و بسيار پـا      
مبنـاي  . نرخ واقعي آن اعالم مي شود     

نرخ تورم براي شوراي عالي كار نرخي   
در حالي كـه نـرخ      .  درصدي است  11

تـورم از طـرف بانــك مركـزي و نيــز    
 35 تــا 25مراكــز ديگــر دولتــي بــين 

نهادهاي غير رسـمي    . براورد مي شود  
  . اعالم مي كنند30آن را باالي 

 احمد تـوكلي يكـي از نماينـده هـاي         
اجـراي  «مجلس رزيم گفته است كـه       

اليحه دولت رشد منفي اقتصاد و تورم       
 درصدي را براي سال آينده در پي        50

  ) اسفند18راديو فردا (» .خواهد داشت
 تعـدادي از  1388 اسـفند    18در تاريخ   

تشكلهاي مستقل كارگران طي بيانيـه      
اي در مورد حداقل دسـتمزد در سـال         

سه گروهي كه   «:اعالم كردند كه    89
در ايــن شــورا بــراي تعيــين دســتمزد 
كارگران گرد هم مي آيند هـيچ كـدام     
ــا   ــا هــم منفعــت ب ــافع و ي مــدافع من

حتـا اگـر بـه جـاي        . كارگران نيـستند  
نماينده خانه كارگر و شوراي اسـالمي       
كار، نماينده اي به انتخاب كارگران در 
اين شورا حضور داشته باشد، بـاز هـم         

  ».نمي آيدكاري از دست او بر 
تشكلهاي كارگري كـه ايـن بيانيـه را         

هيــات «: امــضا كــرده انــد عبارتنــد از
بازگشايي سنديكاي كارگران نقـاش و      
تزيينات سـاختمان، كـارگران فلزكـار       
مكانيك، شوراي همكـاري تـشكلها و    

كميتــه همــاهنگي : فعــالين كــارگري
براي كمك بـه ايجـاد تـشكل هـاي          
كــارگري، كميتــه پيگيــري ايجــاد    

اي آزاد كارگري، جمع شـورايي    تشكله
  »فعالين كارگري

اين تشكلها مواضع خـود را بـه شـرح          
  :زير اعالم كرده اند

ــ شوراي عالي دستمزد بر اسـاس       1«
ماهيت اش و همينطور بنا به سـابقه و     
عملكرد تا كنوني اش صـرفا شـوراي        
ــارگران و    ــتثمار ك ــشديد ِ اس ــالي ت ع
حمايت عالي از منـافع سـرمايه داران        

  . و هستبوده
ــ تعيين دستمزد كـارگران بايـد بـر         2

اساس نيازهاي الزم براي حـداقلهاي      
يك زنـدگي مرفـه و انـساني توسـط          
نمايندگان واقعي كـارگران و از سـوي      
ــام   ــارگري انج ــستقل ك ــشكلهاي م ت

  .گيرد
ــ حتا رقم رسـمي و دولتـي اعـالم          3

شــده از ســوي ارگانهــاي وابــسته بــه 
 مبلـغ  حاكميت سرمايه، براي خط فقر، 

 هزار تومان درامد در ماه برآورد و   900
لـذا اعـالم حـداقل    . اعالم شده اسـت   
 هـزار تومـان در   900دستمزد كمتر از    

ي محكـوم كـردن       ، به منزله    89سال  
كارگران به يك زندگي فالكت بـار و        
زير خط فقر، توسط دولت و نهاد هاي        
حاكميت سرمايه به صـورت آشـكار و        

صـورت  و در ايـن     . رسمي مـي باشـد    
كـارگران حـق خـود ميداننـد كـه بـه       
هرگونه دستمزد زيرخط فقـر، عكـس       

  ».العمل مناسب و متحدي نشان دهند
   

  
تصويب بودجه نظامي امنيتي سـال      

89  
 اسفند، كليات بودجـه سـال       17روز دوشنبه   

 كه توسط دولت احمدي نژاد به مجلس        89
 راي  62 راي موافـق،     151ارائه شده بود، با     

 226ي ممتنــع از مجمــوع  را12مخــالف و 
تـصويب  . نماينده حاضر بـه تـصويب رسـيد    

كليات اين اليحه، بار ديگـر بـر نقـش بـي            
 تازي احمدي نـژاد در       رنگ مجلس و يكه   

ــذارد  ــد گ ــت پاســداران تاكي ــي . راس دول ب
اعتنايي احمدي نژاد به قوه مقننه در تنظـيم   

 كـه   ،، آن قـدر واضـح بـود    88بودجه سال   
نژاد در مجلـس را     صداي هواداران احمدي    

احمد تـوكلي، يكـي از نماينـده        . هم درآورد 
هاي رژيم در مجلس، در رابطـه بـا قـدرت           
دولت در بودجه در مصاحبه اي بـا روزنامـه          

 20حكــومتي اعتمــاد در تــاريخ ســه شــنبه 
معناي اين حرف اين است كه      «:بهمن گفت 

اصال بودجه يي نوشـته نمـي شـود و هـيچ            
  » .رقمي قابل اتكا نيست

، انعكاسـي از قـدرت      89يم بودجه سال    تنظ
ــصادي   ــداران در بخــشهاي اقت ــري پاس گي
كشور و نيـز نظـامي كـردن اقتـصاد ايـران            

افزايش چشمگير بودجه دسـتگاههاي     . است
نظامي و امنيتي به شمول بـسيج و سـپاه و           
سازمانهاي رنگارنگ وابسته به واليت فقيـه     

  . بر اين نهاده تاكيد مي گذارد
ي ديگـر از نماينـده هـاي       الياس نادران يكـ   

اين اليحه  «:حامي دولت، در اين مورد گفت     
در واقع مجموعه اي از اختيارات اسـت كـه          
به دولت داده شده كه بر اسـاس آنهـا مـي            
تواند به هر نحوي صـالح بدانـد بودجـه را           

 بنويسد و به هـر نحـوي كـه          89طي سال   
  » .مصلحت بداند به آن عمل كند

يم بودجه سـال    در مطلب ماه گذشته به تنظ     
به افزايش بودجه اي كـه      .  اشاره كرديم  89

نهادهاي وابسته به دولت و حاميـان دولـت         
اشـاره  ... تحت عنـوان كانونهـا، انجمنهـا و        

  . شد
وزير فرهنگ و ارشاد رژيم در گفتگـويي بـا          

ــارس  ــزايش 18خبرگــزاري ف  اســفند، از اف
 ميليــارد 25بودجــه كانونهــاي مــساجد بــه 

  . بر داد خ89تومان در سال 
  5بقيه در صفحه 

  ر را نهادينه مي كند، فق89حداقل دستمزد در سال 
 زينت ميرهاشمي
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  4بقيه از صفحه 
وزير ارشاد تعداد ايـن كانونهـا را كـه          

 هـزار   7شامل اين بودجه مـي شـوند        
  . كانون دانسته است

 سال،  5بودجه ساالنه اين كانونها طي      
محمـد حـسيني    .  برابر شده اسـت    13

وزير ارشاد در همين گفتگو اشاره مـي      
بودجه ساالنه كانونها از يك     «:كند كه 

 در سـال     هـزار تومـان    600ميليارد و   
ــه 1384 ــارد و 13 ب ــزار 300 ميلي  ه

  » . رسيده است88تومان در سال 
ــال   ــه س ــر  89بودج ــاس نظ ــر اس  ب

كارشناسان اقتصادي، باعـث افـزايش      
نــرخ تــورم، كــاهش توليــد داخلــي و 
تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي و      
افزايش وابستگي به درآمدهاي نفت و      

تنظـيم  . نيز كاهش اشتغال خواهد شد    
ودجه، در جهت فربـه تـر شـدن         اين ب 

دولت نظامي امنيتي و سرمايه داران و       
  .فقيرترشدن مردم خواهد بود

اوضاع چقدر خراب است كه نادران از        
  حاميان دولت احمدي نژاد در مجلس 

هـشدار داد كـه آن جـه نوشـته شــده     
سازي است كه صداي آن چند سال       «

  ».ديگر در مي ايد
 مزد عادالنـه، مـشاركت كـارگران در       

تعيين سرنوشت خود براي تعيين مـزد       
از طريق تشكلهاي مستقل كـارگري،      
از اوليه ترين حقوق انـساني كـارگران        

همبستگي و اتحـاد كـارگران و       . است
ــا جنــبش   فعــاالن كــارگري همــراه ب
مردمي مي توانـد جنـبش كـارگري را     
براي دستيابي بـه حقـوق خـود پـيش        

در ماه گذشته جنـبش كـارگري       . ببرد
  تب و تاب و در مبارزه بودهمچنان در 

   

ــرين   ــي از مهمت برخ
حركتهــاي اعتراضــي 
كارگران و مزدبگيران   

 بــه 1388در اســفند 
   .قرار زير است

ــر    * ــران خب ــس اي ــزارش آژان ــه گ ب
كارگران كارخانه ريسندگي و بافندگي     
كاشان صبح شنبه اول اسـفند مـاه در         
اعتراض به عدم پرداخت حقوق شـان       

انـداري  به مدت يك سال مقابـل فرم      
  .تجمع كرده اند

   
ــارگران  * ــفند ك ــنبه اول اس از روز ش

ــابراتي راه دور   ــنايع مخ در ) ITI(ص
شيراز دسـت بـه اعتـصاب زدنـد و در           
. جاده منتهي به كارخانه تجمع كردنـد      

به گزارش ايلنا، اين اعتصاب طي روز       
ــل   ــنبه در مقاب ــاي يكــشنبه و دوش ه

  . استانداري فارس ادامه يافت
مـه اعتـراض خـود روز       كارگران در ادا  
ــنبه   ــار ش ــع   5چه ــه تجم ــفند ب  اس

اعتراضي خود مقابل استانداري فارس     
در اين تجمع، كـارگران     . تجمع كردند 

به نـشانه اعتـراض در سـوتهايي كـه          
  .همراه خود داشتند دميدند

ــرح    ــراي ط ــا اج ــم ب ــارگزاران رژي ك
ضدكارگري تعديل، تعداد كارگران اين   

ده  نفـر كـاهش دا     600كارخانه را بـه     
  .اند
   
 اسـفند   3بنا به گزارش روز دوشـنبه       *

 600اتحاديه آزاد كارگران ايران حدود      
كارگر طـرح توسـعه پااليـشگاه بنـدر         

 5عباس در اعتراض به عدم پرداخـت        
ماه از دستمزدهاي خـود از روز شـنبه         
اول اسفند ماه دست به اعتـصاب زده         
  .اند و اين اعتصاب همچنان ادامه دارد

ارگران اعتـصابي طـرح     بنا بر اظهار ك   
توسعه پااليشگاه بندر عباس به دنبال      
تداوم اعتـصاب كـارگران در روزهـاي      
يكشنبه و دوشنبه حراست پااليـشگاه      
اقدام به تهديد كارگران كرده اسـت و        
نيروهاي انتظامي مسلح به گاز اشـك       
ــاتوم و ســاير ســالحها نيــز در  آور و ب
مقابــل درب خروجــي كارگــاه مــستقر 

ز خروج كارگران به بيـرون  شده اند و ا   
  .از پااليشگاه ممانعت مي كنند

   
كارگران شركت دنا ره سازان از روز       *

يكشنبه دوم اسفند در اعتراض به عدم   
پرداخت چهار ماه دستمزد خود دسـت       

بنا به گزارش روز    . به اعتصاب زده اند   
 اسفند اتحاديه آزاد كارگران     3دوشنبه  

ريافت ايران كارگران اعالم كردند تا د     
ــه خــود و   تمــامي دســتمزدهاي معوق
تسويه حساب كامل حاضر به بازگشت     
ــه     ــستند و ب ــشان ني ــر كارهاي ــر س ب

  .اعتصاب خود ادامه دادند
شــركت دنــا ره ســازان يــك شــركت 
راهسازي بـزرگ اسـت كـه در حـال          
حاضر مشغول ساخت اتوبـان همـدان       
ساوه است و محل كارگـاه آن حـدود         

ار  كيلومتري شهرسـتان سـاوه قـر       20
  .دارد
   
 نفـر از    80 اسفند حـدود     8روز شنبه   *

كارگران شركت متك از توابع مجتمع      
صنايع قائم رضا در دفتر اين مجتمـع        
واقع در سه راه توحيد شـهر اصـفهان         

  .دست به تجمع زدند
به گزارش هرانا، اين تجمـع در حـالي      

 كـارگر  200صورت گرفت كه بيش از  
 مـاه اسـت كـه هـيچ         7شركت متك   

افــت نكــرده انــد و پــس از پــولي دري
ــذاكرات    ــز م ــصاب و ني ــدين اعت چن
شوراي صـنفي كـارگران بـا مـديران         
متك و قائم رضا هـيچ يـك از وعـده      
هاي پرداخت حقوق به كارگران عملي  

  .نشده است
   
 اسفند تعـدادي  10صبح روز دوشنبه    *

ــع   ــيالد از تواب ــارگران شــركت م از ك

مجتمع صنايع قائم رضا به دفتـر ايـن       
اقع در سـه راه توحيـد شـهر         مجتمع و 

  .اصفهان تجمع اعتراضي بر پا كردند
به گـزارش شـوراي موقـت كـارگران         
ذوب آهن اصفهان، كـارگران پـس از        
بي نتيجـه مانـدن مـذاكرات از دفتـر          
شركت خارج شده و وارد خيابان شدند       
و بــه گفتگــو بــا عــابران پيــاده و     
ــوري    ــاي عبـ ــشينان خودروهـ سرنـ

 بـا آنـان   پرداختند و مشكالت خـود را     
  .مطرح كردند

حركت كارگران شركت مـيالد تحـت       
تاثير تجمع روز شنبه كارگران شركت      

كارگران در طـي    . متك صورت گرفت  
تجمع خود بارها اين موضـوع را بيـان     
كرده و از همكارانشان درشركت متك      

  .ستايش نمودند
شركت ميالد در شهرك صنعتي فوالد    
در شهرستان لنجان واقـع اسـت و در         
زمينه طراحـي و سـاخت سـازه هـاي          

  .فلزي فعاليت دارد
   
 اسفند، كارگران كيان    9روز يكشنبه   *

تاير دست بـه يـك تجمـع اعتراضـي          
  .زدند

به گـزارش آژانـس ايـران خبـر ايـن           
كارگران در حالي كه بيش از چهار ماه     

ته و از گذشـته نيـز       حقوق معوقه داشـ   
مانده حساب دارند دست به اعتصاب و   
تجمع مسالمت آميز زدنـد و خواهـان        
حقـوق خـود و عيـدي شـان شــدند و     
گفتند كه تـا دريافـت حـق خـود بـه            

  . اعتصاب خود ادامه خواهند داد
   
كارگران نساجي مازندران بـه دليـل       *

 ماه حقوق معوقه خـود      5عدم دريافت   
 11 شـنبه    و بالتكليفي صبح روز سـه     

اسفند از مسير كارخانه جـاده نظـامي         
قائمشهر به سمت فرمانداري قائمشهر     

  .به حركت درآمدند
، مــسئوالن شــمال نيــوزبــه گــزارش 

ــاي    ــه نيروه ــشهر ب ــداري قائم فرمان
حراست دسـتور دادنـد كـه از حـضور          

هاي جمعـي در بـين        خبرنگاران رسانه 
  .كارگران ممانعت كردند

   
خانـــه تعـــدادي از كـــارگران كار *

ريسندگي بافندگي سيمين اصفهان در     
اعتــراض بــه عقــب افتــادن دريافــت 

 اســفند 12حقوقــشان روز چهارشــنبه 
روبــروي اســتانداري اصــفهان تجمــع 

اين كـارگران خواسـتار توجـه       . كردند
اســتانداري اصــفهان بــه وضــعيت    
ــل    ــيمين و ح ــه س ــارگران كارخان ك

  .مشكالت آنان شدند
ش يكي از كارگران در پاسخ بـه پرسـ        

خبرنگار ايلنا در خصوص اين كه چـرا        
با وجود عدم دريافت حقوق هنـوز بـه         

اي  چاره: دهيد؟ گفت كار خود ادامه مي  
جز اين نداريم و اكنون زندگي همه ما        

گـذرد و رو بـه نـابودي          به سختي مي  
است و مسئوالن كارخانـه نـسبت بـه         

  .تفاوت هستند اين مساله بي
   

ركت در پي آخرين اعتـصاب كـارگران شـ      *
احياگستران اسپادان در ذوب آهن اصـفهان       
و بازتاب رسانه اي آن فشار بر كارگران اين         

بـه گـزارش روز     . شركت شدت گرفته است   
 اسفند هرانا به نقل از شـوراي        13پنجشنبه  

كارگران ذوب آهن اصـفهان، در طـي ايـن          
اعتــصاب حراســت ذوب آهــن از تجمعــات 
ــا   ــان ب ــاي آن ــركت و گفتگوه ــارگران ش ك

ن كارخانه فيلمبرداري كرد و كارگراني      مديرا
را كه در اعتصاب نقش فعال تـري داشـتند          

  .شناسايي كرد
   
كميته هماهنگي بـراي كمـك بـه ايجـاد         *

تشكلهاي كارگري اعالم كرد كه شماري از       
ــشكل   ــن ت فعــاالن كــارگري و اعــضاي اي
كارگري در شهرهاي سنندج، نقده و اشنويه       

  . اند هبازداشت، احضار و يا بازجويي شد
 15بر اسـاس ايـن گـزارش كـه هرانـا روز             

اسـفند آن را بازتــاب داده، صـمد احمــدپور،   
زاده، رحمان  پور، رحمان ابراهيم  عباس هاشم 

زاده، فتـاح سـليماني و        تنها، عيسي ابـراهيم   
حسين پيروتي در روزهـاي اخيـر بازداشـت         

  . اند شده
محمـدي، آزاد     فـرد، كـاوه گـل       فواد شـبكي  

صابري احضار و يا بازپرسي     منيرنيا و شعيب    
  . اند شده

غالمرضا خاني و همايون جابري، دو تـن از         
اعضاي سنديكاي كـارگران شـركت واحـد        
ــاه    ــه دادگ ــه، ب ــران و حوم ــراني ته اتوبوس
ــاي     ــل فعاليته ــه دلي ــده و ب ــده ش فراخوان

  . اند شان مورد محاكمه قرار گرفته صنفي
شماري از فعـاالن كـارگري ماننـد منـصور          

ابراهيم مديي، رئيس و نايب رئيس      اسانلو و   
ــد    ــركت واح ــنديكاي ش ــديره س ــت م هيئ
اتوبوسراني تهران و حومـه، علـي نجـاتي و          
چنــد تــن ديگــر از اعــضاي هيئــت مــديره 
سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت تپه      
و محمد اشرفي، از اعضاي كميته هماهنگي     

هاي كـارگري،     براي كمك به ايجاد تشكل    
  . زنداني هستند

   
رگران قطار شهري در كـرج روز شـنبه         كا*

 اسفند در محل ورودي مكـان عمليـات         22
ساخت رمپ قطار شهري تجمـع و در آن را       
با سيم مهر كرده و از هرگونه ورود و خروج          

  .از جمله خروج پيمانكار خود ممانعت كردند
به گزارش حقيقت نيوز اين كارگران بيش از    
چهار ماه است كه حقوق دريافـت نكـرده و          
در آستانه سال نو فشار مـالي مـضاعفي بـر           

  .آنان وارد شده است
   
از كاركنـــان پيمانكـــاري بـــرج  جمعـــي *

صبح روز  ) وابسته به شهرداري تهران   (ميالد
 اسفند دراعتـراض بـه پرداخـت        23يكشنبه  
 ماه مطالبـات معوقـه خـود مقابـل          4نشدن  

  .كردند محوطه اين برج تجمع
ج ميالد  به گزارش ايلنا كارگران معترض بر     

بــا بيــان ايــن كــه تنهــا بابــت دســتمزدها، 
هزينـه     ميليـون تومـان      200شهرداري بايد   

به دنبال تجمع امروز مسئوالن     :كند، افزودند 
 سـاعت ديگـر     48پروژه وعده دادند كه تـا       

  .تكليف مطالبات معوقه روشن خواهد شد
  6بقيه در صفحه 

 ، فقر را نهادينه مي كند89حداقل دستمزد در سال 
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  1بقيه از صفحه 
  

آرزو مي كنم كـه سـال جديـد سـال           
 ايرانــيدگرگونيهـاي اجتمـاعي بـراي    

 عادالنه، سرشار از عـشق   ايرانيديگر،  
جنـگ و   و دوستي و خالي از هر نـوع         

ملي و  مذهبي،  ستم و تبعيض جنسي،     
  . باشدقومي

  
ــشتاق فرارســيدن    ــه م در لحظــاتي ك

  هنگامه تحويل سال نو هستيم؛
بهاري ، مژده ي به     در حالي كه نسيم     

سرآمدن زمستان و دگرگوني و زايـش       
  ؛ طبيعت را مي دهد

و مــا در شــوق ديــدار بهــار آزادي    
  قلبهايمان مي تپد؛

و با نگـاه مجـدد بـه تـصاوير زنـان و         
مردانــي كــه طــي ســال گذشــته بــه  
خيزشها و قيامهاي سترگ دست زدند،      
و با گامهاي اسـتوار بـراي فرارسـيدن         

  تند؛بهار آزادي بپا خواس
  

در لحظاتي كه در اندوه شـهادت نـدا،         
، كـــامبيز، فاطمـــهمينـــا، ســـهراب، 

ــصطفي ــانوش، م ــر، ديهم، كي ، امي
، بهزاد، شعبان، مهرداد،    محسن،  ايمان

، مـريم ، آرش،   ترانـه ،  اشـكان ،  مسعود
، شاهرخ،  علي،  آرمان،  منهبحنيف،  

احسان، سياوش، فـردين و دههـا تـن      
  ديگر از جوانان كشورمان هستيم 

  
  :ان بياوريم كهايم

  .نفس باد صبا مشگ فشان خواهد شد
  .عالم پير دگر باره جوان خواهد شد

  
و ايمان بياوريم كه از خون جوانان مـا     
الله خواهد دميد و شكوفه هاي بهـار        
ــال   ــد و نه ــد ش ــكفته خواه آزادي ش

  . آزادي به بار خواهد نشست
پس با آغاز سال جديد به مزار شهداي   

يم و با وجـود     جنبش بيشماران مي رو   
غم و اندوه فقدان عزيزانمان فراموش      

  :نمي كنيم كه
  

  بهاران خوش است
  گل روي ياران خوش است

  .شكست غم روزگاران خوش است
  

هم ميهنمـانم، زنـان و مـردان ايـران          
  زمين  

در سال گذشته ولي فقيه حكومـت در        
ادامه سياست بي دنـده و ترمـز بـراي          
يك پايـه كـردن حاكميـت اقـدام بـه       

رگزاري يك شعبده بـازي انتخابـاتي       ب
نمود و با حقه بازي و تقلـب گماشـته           
ــوري   ــت جمه ــصدر رياس اش را در م

  .اسالمي نشاند

خامنه اي در نقش يك مستبد تبهكار       
تا جايي پيش رفت كه خود را در كنار         

اعـالم  » أولي األمر «،  »خدا و رسول  «
كرد و بدين سان آخرين مرحله سامان     

ــه اســتبداد ع نــان گــسيخته را دادن ب
  . تكميل كرد

اما مردم ايران و به ويژه جوانان دليـر         
كشورمان قدرت اهريمني خامنه را بـه   
ســخره گرفتنــد و بــا ســر دادن شــعار 

مرگ بر ديكتاتور، مـرگ بـر خامنـه         «
تمـام  » اي، مرگ بر اصل واليت فقيه     

جالل و جبروت او را در زير گامهـاي         
  . استوارشان لگد مال كردند

  
شماران مردم ايران نشان داد     جنبش بي 

هـيچ نيـروي اهريمنـي      همچنان كـه    
نمي تواند مـانع وزش نـسيم بهـار  و           
دگرگوني و زايش طبيعت بـا همـه ي         
رمز و رازش شود، حافظان نظام كهن       
ــيدن     ــرا رس ــد  از ف ــي توانن ــم نم ه

.   جلوگيري كند   دگرگونيهاي اجتماعي 
حقيقت كشور ما در سال گذشته ايـن        

جنـبش حـق طلبانـه      بود كه مردم بـا      
را به يك چشم    » تغيير و تحول  «خود  

پـر  و در گذر    انداز واقعي تبديل كردند     
حماسي خيزشهاي اجتمـاعي    شتاب و   
را همـوارتر   به سـوي آزادي     مسير راه   

  . كردند
  زنان و مردان ايران زمين

اكنون كه سال جديد را آغاز مي كنيم        
بسياري از كارگران، مزدبگيران، زنان،     

 و آزاديخواهان كـشورمان،     دانشجويان
به جرم دفـاع از حقـوق برحقـشان در          

ي واليت خامنه اي، اين فاسـد       زندانها
ترين و جبارترين مستبد در تاريخ چند       

بـا سـتايش از     .  هستند صد ساله اخير،  
مقاومت زنـدانيان سياسـي و عقيـدتي        
كه تحـت شـديدترين شـكنجه هـا و          

و رفتارهــاي ضـــد انــساني ايـــادي   
اي قرار دارند، به ياري    خامنه   مزدوران

خــانواده هــاي آنــان و خــانواده هــاي 
كساني كه در راه آزادي جان باخته اند    

  . بشتابيم
  

مــي فــشارم و بــه گرمــي دســتتان را 
همراه با شما در لحظه تحويـل سـال         

آرزو در كنار سفره هفـت سـين،      جديد  
ــال   ــه س ــنم ك ــي ك ــال1389م  ، س

شــكوفايي جنــبش رنگــين كمــان    
ادي مـردم ايـران از       آز بيشماران، سال 

چنگال اهريمنان و مرتجعان حاكم بر       
دمكراسي و  و سال تحقق    ايران زمين   

ــر   ــام غي ــك نظ ــتقرار ي ــي در اس دين
  . باشدكشورمان 
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 ياسي ساني زندانادي

و فرزندان گروگان 

 يگرفته شده را گرام

  ميبدار
  هي پوجعفر

ــرژ ــورمي ــبش  ي جمه ــرس جن  از ت
 مـردم هـر جـا كـه دسـتش           يتماعاج
 و هر گاه كه ممكن شده عـده         دهيرس

 و روانه بازداشـتگاه هـا       ري را دستگ  يا
 بـه وجـود     ي برا نيهمچن. كرده است 

آوردن جو رعب و وحشت، سردمداران      
 ي سركوبگر در آستانه روزهـا   ينهادها

 ي كنند و هـشدار مـ      ي م ديخاص تهد 
 كننـد   ريدهند كه هـر كـس را دسـتگ        

ـ ا. واهند كـرد   و چنان خ   نيچن ـ  ني  ي ب
 شلتاق كردن   ني ا ها،ي و خودسر  يقانون

ــان رژ  ــركوبگران و اوباشـ ــسـ  و ميـ
ــتگ ــيهايريدس ــاب ي ب ــساب و كت  ح

 هني گواه استبداد حاكم بـر مـ       نيبهتر
ـ     . ماست  ،ي خامنـه ا   يدار و دسـته عل

 جز  يگري راه د  مي درمانده رژ  هي فق يول
 پاسـخ   يزندان و شكنجه و اعدام بـرا      

.  برحـق مـردم نـدارد      يبه خواسته ها  
ـ  كـه بـه دستورها     يآنان هر كس    شاني

 ي واهـ  يگردن نگذارد را با بهانـه هـا       
 ي كرده و روانه بازداشتگاه ها      ريدستگ

  .  كنندي نام ميبا نام و ب
ـ  در آستانه سال نو و شب ع        اكنون  د،ي

ـ  نه تنها عز   ياري بس يخانواده ها   زاني
 شـده شـان را در كنـار خـود           ريدستگ

 ي خبـر ي در ب  زي ن يرايندارند بلكه، بس  
مطلق نسبت به سرنوشـت آنهـا بـسر         

 سو  كي از   هي فق تي وال ميرژ.  برند يم
 ياهچالهاي شده را در سـ     ريافراد دستگ 

 يدتها بـه مـ  يتي امنيخود و در بندها 
 كنـد،   ي حـبس مـ    ي در انفراد  يطوالن

 متفـاوت تحـت    ي هـا  وهيآنان را به ش   
 دهـد و  ي قرار مـ   يشكنجه و بد رفتار   

 آنـان را در  يواده ها خان گري د ياز سو 
ــ ــوم  ينگرانـ ــا معلـ ــت نـ  از سرنوشـ

ـ  زانشانيعز  سـركوبگر   ي نهادهـا  ني ب
 چگونـه ي كنـد و ه    يخود سرگردان مـ   

 ي به آنـان نمـ     ي از فرد بازداشت   يخبر
ـ  رژ نگونهيا. دهد  همزمـان بـا فـرد       مي

 را به   ي شكنجه و فشار روح    ،يبازداشت
ـ  آنان ن  يخانواده ها   ي گـسترش مـ    زي

 لي را تبد  يردهد و به زبان ساده كشو     
  .به زندان و شكنجه گاه كرده است

 اســت كــه ي متمــادي روزهــااكنــون
ــا ــانواده ه  بازداشــت شــدگان در يخ
 بـه   م،ي رژ ي سركوبگر يمقابل نهادها 

 و گوهردشت تجمـع     ني زندان او  ژهيو
ــان خواهــان يبعــض.  كننــديمــ  از آن

ـ  از عز  يخبر  بازداشـت شـده خـود       زي
 في تكل نيي خواهان تع  ياريبس. هستند

 اني زنـدان  ي خواهان آزاد  زي ن يده ا و ع 
ـ  رژ توسـط  كـه    يو كسان   گروگـان   مي

ـ رژ. گرفته شده هـستند     ي جمهـور  مي
 خـود در سـطح    هي همچون رو  ياسالم

 ي مـ يري كه دست بـه گروگـانگ      ي الملل نيب
 ي امـورات خـود را مـ       يزند و با بـاج خـواه      

گذراند، اكنون مدتهاست كه فرزندان مـردم       
 كنـد از    ي مـ  ي را گروگان گرفته و سع     رانيا
 آنـان را وادار بـه       ي خـانواده هـا    قي طر نيا

ـ  فق ي ول مي سكوت در مقابل رژ    اياطاعت    هي
 نه تنها   مي گونه عملكرد رژ   نيمردم با ا  . كند

مرعوب نشده بلكه، هر روز تعداد معترضـان        
 يو تجمـــع كننـــدگان در برابـــر نهادهـــا

ـ  رژ ي و زنـدانها   يسركوبگر ـ  ب مي  ي مـ  شتري
  . شود

ـ  به حما  ديبا  اني زنـدان  يواده هـا   از خـان   تي
 اعتـراض آنـان را    ي صدا ديبا. معترض رفت 

 با تجمع   ديبا. دي رسان انيبه گوش همه جهان   
 ي سـركوبگر  يدر مقابل زنـدانها و نهادهـا      

 آرامش را از سركوبگران سلب كـرد و         م،يرژ
وادارشان ساخت تا فرزندان گروگان گرفتـه       

 كـه   دي ع يادر روزه . شده مردم را آزاد كنند    
 خـود بـه     اليـ سركوبگران بـه خ    از   ياريبس

 رفتـه انـد و فرزنـدان مـردم را در            يمرخص
ــزار اهچالهايســ ــا برگ ــد، ب ــا كــرده ان  ي ره

ــدانها و ي اعتراضــيتجمعهــا ــل زن  در مقاب
 را  ي در آنجا شاد   دي ع ي مراسم سنت  يبرگزار

 و هر ماه با    مي كن كي زندان نزد  يوارهايبه د 
 ي را گرامــنــد دربزانيــ عزاديــخــانواده هــا 

ـ  فقي در چشم ول   يمچون خار داشته، ه   و هي
 .ميگماشتگان او عمل كن

   اسفند28فراسوي خبر 
****  

  

  برخي از مهمترين 

  رويدادهاي كارگري
  

  5بقيه از صفحه 
   
كفـش  (كاركنان شركت پخـش جمـشيد       *

 اسفند درمقابـل دفتـر      25روز سه شنبه    ) بال
مركزي ايـن شـركت درميـدان هفـتم تيـر           

يلنـا ايـن   بـه گـزارش ا    . تهران تجمع كردند  
ــدود    ــته ح ــد در گذش ــگاه 300واح  فروش

اما امروز برخي مديران همـين تعـداد          داشت
تابنـد و درصـدد        فروشگاه را هم برنمي    160

شركت پخـش   .  فروشگاه هستند  20فروش  
  .جمشيد وابسته به بانك ملي است

   
پيام نـوروزي سـنديكاي كـارگران       

  نيشكرهفت تپه 
ســـنديكاي كـــارگران نيـــشكرهفت تپـــه 

يدن نوروز باستاني رابـه عمـوم ملـت         فرارس
ايران وعلي الخصوص كارگران زحمت كش  
وشريف تبريـك گفتـه واميـدواريم درسـال         
جديــد،هيچ كــارگري درزنــدان نيافتــدوهيچ 
كــارگري بــه خــاطرحق طلبــي ازكــاراخراج 

  . اينهاعميقترين رويايه ماست.نگردد
  نوروزتان پيروز 
29/12/1388  

   
 ســركوب، آزار، پرونـــده ســـازي، 

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

  .شدت محكوم مي كنيم
   

پيام نوروزي سخنگوي سازمان 

 چريكهاي فدايي خلق ايران
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پست مدرنيسم، مبارزه طبقاتي 
  هاي آنتونيو نگريتئوريو 

در چهار شماره پيشين نشريه نبرد 
 تئوري"خلق در سلسله مقاله هاي 

 به "بيشماران و مباحث گرد آن
 و "آنتونيو نگري"بررسي نظرات 

 كه در دو كتاب "مايكل هارت"
 "مالتيتود" و "امپراتوري" يا "امپاير"

 اند  تشريح شده"بيشماران"يا 
همچنين مباحثي كه اين . پرداختيم

 را رد كرده و يا از آن پشتيباني تئوري
. مي كنند را مورد بررسي قرار داديم

در بسياري موارد نيز پاسخهاي آنتونيو 
نگري به مخالفان نظريه خود را 

  . مطالعه كرديم
هاي تئورياز آنجا كه بخش وسيعي از 

آنتونيو نگري بر ديدگاه پست 
ي بنا گرديده، در اين مدرنيسم و

بخش تالش مي كنيم آشنايي 
. بيشتري با اين ديدگاه داشته باشيم

در باره پست مدرنيسم سخنان زيادي 
بسياري از فالسفه و . گفته شده است

جامعه شناسان به صورتهاي گوناگوني 
آشنايي با اين . آن را تشريح كرده اند

تعاريف و درك بيشتر اين ديدگاه، به 
هاي نگري و طرح تئوريخت ما در شنا
 كمك خواهد "بيشماران"جنبش 

  . كرد
  

     پايه گذاران پست مدرنيسم
�٢ - 1926اكتبر15 ("ميشل فوكو"

 و تاريخدان، فيلسوف، )1983 ژوئن
 به  او.است فرانسوي معاصر متفكر

خاطر نظريات عميق و ديدگاه انقالبي 
از  تاريخ و سياست ،جامعه درباره

سرشناسترين متفكران قرن بيستم 
 رهبران وي از. شود محسوب مي

. مي باشد پسا ساختگرايي هنظري
آنتونيو نگري تحت تاثير نظرات او 

  .هاي خود را شكل داده استتئوري
ابطه اجتماعي، گويد كه هر ر فوكو مي

 اما او يادآور. يك رابطه قدرت است

شود كه هر رابطه قدرت به طور  مي
از . شود ناگزير به يك سلطه ختم نمي

در جامعه مدرن، نظامي  نظر او قدرت
شبكه ( دانش از روابط مبتني بر

است كه فرد را در ) قدرت/ نشدا
به اين معنا كه . دهد مي درون خود جا

از (شود  فرد، همزمان كه شناخته مي
شود و  مي سوي عوامل بيروني ثبت

يا از درون، خود را مطابق هنجارها و 
 دانش تحميل شده از سوي اجتماع

يا ) كند فهمد و طبقه بندي مي مي
تحت نظام دانشهايي چون پزشكي، 

يا آموزش قرار  اسي وروان شن
شود و به اين  گيرد، مرئي مي مي

قرار  قدرتترتيب، تحت سيطره 
قدرت، افراد را به گونه . گيرد مي

فيزيكي نيز از طريق آموزش و نظم 
دادن به محيط زندگي تحت تاثير قرار 

توان از  همين دليل مي دهد و به مي
 سياستي -قدرت يا زيست -زيست

خواهد بر وجود  حرف زد كه مي
اعمال شده و آن را در نظم  فيزيكي

  . مورد نظر خود سازمان دهد
يكي ديگر از منابع مورد استناد نگري، 

٨ - ١٩٣٠ ژوييه�١(ا ژاك دريد

ه اي الجزاير فيلسوف، )�٢٠٠ اكتبر
هاي وي تئوري. وي مي باشدفرانس تبار 

 نقد ادبي و فلسفه پست مدرن در
ي كه از و .بسيار تاثير گذار بوده اند

به ساختارگرايي و  پديدارشناسي پهنه
شد، با  ساختارشكني نزديك

هايش درباره زبان، دانش و  هديدگا
 معنا و به ويژه ماهيت متن مورد توجه

  . شناسان قرار گرفت ارتباط 
و  ساختارگرايي او شاگرد نهضت

ميشل  پساساختارگرايي هاي انديشه
بود و با نقدي كه از اين انديشه  فوكو

كرد،  شناسي نشانه از جنبه و بيشتر
 جامعه مورد توجه محافل نقد ادبي و

 دانشگاهي آمريكا قرار پست مدرن

ا در آثارش فاصله بين دريد. گرفت
فلسفه و ادبيات را كاهش داد و به 

منتقد ادبي قدرتمند هم  عنوان يك
  .شناخته شد

  
  )پسا نو گرايي(پست مدرنيسم 

براي شناخت پست مدرنيسم يا پسا 
نوگرايي بهتر است نخست به 
مدرنيسم بيانديشيم زيرا به اعتقاد 
بسياري، پست مدرنيسم از جنبش 

 مدرنيسم. استمدرنيسم برخاسته 
 است كه بهدو گونه تعريف داراي 

. درك پست مدرنيسم مربوط مي شود
از  اولين جنبه يا تعريف از مدرنيسم،

يك جنبش زيبايي شناختي كه به 
شد،   مي    طور كلي مدرنيسم ناميده

اين جنبش تماما . گيرد    مي سرچشمه
هاي غربي قرن بيستم در   با انديشه
عاليم در . همسان است مورد هنر

توان در قرن  مي حال ظهور آن را
مدرنيسم جنبشي . يافت نوزدهم هم

 است در هنرهاي تجسمي، موسيقي،

نويسي كه     ادبيات و نمايشنامه
معيارهاي سنتي در پاسخ به اين 

هنر چگونه بايد شكل  پرسش كه

بگيرد، استفاده گردد و 
 باشد چه معنايي داشته 

  .درا ناديده مي گير

مدرنيسم بين سالهاي 
 دوران 1930تا  1910

.  خود را طي كرداوج
هاي شاخص   چهره

ادبيات مدرن به عنوان 
گذاران مدرنيسم    پايه

توصيف  قرن بيستم، به
مجدد اين امر كه شعر و داستان بايد 

 تواند  چگونه باشد و چه كاري مي

   .، كمك كردندانجام دهد
به دوره زماني يا شرايطي  نوگرايي

و  ب صنعتيانقال گفته مي شود كه با
شناسايي  روشنفكري يا نهضت

گونه بيان مي گردد كه  اين. شود مي
يكي از كاربردهاي نوگرايي، پرورش 

 پيشرفت و ترقي است كه از طريق

سلسله  ،منطق كارگيري اصول به
در بخشهاي عمومي و هنري  مراتب

 .آيد  ميدست زندگي به

ترين تفاوتها بين  شاخص يكي از
 نوگرايي و پسا نوگرايي، نگراني از

 هانوگرا. يا كليت است جامعيت

را ها  كليت در برخي صحنهجامعيت يا 
مدرنيستها  پست. هدف قرار مي دهند

  . را كنار مي زننداين تمايل 
جين "برخي از فيلسوفها مانند 

 "جين بادريالرد" و "ليوتارد فرانكويز
عنوان يك وضعيت  را به نوگرايي

تغيير  فرهنگي كه داراي خصوصيت
مداوم در جهت پيشرفت است 

همچنين پسانوگرايي را . شناسد مي
كننده مرز نهايي اين پيشرفت  ارايه
دانند كه در آن تغييرات مكرر به  مي

عادي در آمده و  اي صورت پديده
  .گرايد پندار پيشرفت به كهنگي مي

 قايداز بيشتر عپست مدرنيسم 
كند، در حالي كه  مدرنيسم پيروي مي

بندي ميان اشكال واال و    منكر مرز
 ،تمايزات ثابت است و بر تقليد پست و

هنر . كنايه و فكاهي بودن تاكيد دارد
و انديشه پست مدرن از 

 آگاهي، از هم  پذيري، ناخود   انعكاس

ر ي به ويژه دگسيختگي و ناپيوستگ
  و تقارنابهام،  هاي روايي   ساختار

زماني حمايت كرده و بر موضوعاتي 
 .ورزد  ثبات تاكيد مي فاقد ساختار و

 پست مدرنيسم از ايده پراكندگي و

موقتي بودن و فقدان انسجام حسرت 
نمي خورد بلكه، بيشتر آن را 

پس  معناست،  بي جهان": ستايد   مي
تواند  بياييد وانمود نكنيم كه هنر مي

تنها با بياييد  بدان معنا بخشد،
   "!چرنديات بازي كنيم

:  معتقد است"فردريك جيمسون"
مدرنيسم و پست مدرنيسم اشكالي "

مراحل خاصي  فرهنگي هستند كه در
. داري شكل گرفته اند  از سرمايه

داري اي كه   مرحله اول را در سرمايه
اواخر قرن نوزدهم  از قرن هيجدهم تا

در كشورهاي اروپاي غربي، انگلستان 
پهنه هاي  و تمام(ت متحده و اياال

شكل گرفت، مي توان ) تحت نفوذشان
اين مرحله و شاخص فرهنگي . سراغ گرفت

 اي خاص به آن يعني، رئاليسم به گونه

پيشرفتهاي تكنولوژيكي مانند اختراع موتور 
  .باشد  مي بخار مرتبط

مرحله دوم، از اواخر قرن نوزدهم تا اواسط 
 دوم بيستم، در زمان جنگ جهاني قرن

اين مرحله، يعني دوران . شكل گرفت
انحصار طلبانه با  داري  پيدايش سرمايه

  . ظهور مدرنيسم مرتبط است
اي است كه هم اكنون   مرحله سوم، مرحله

داري     يعني، مرحله سرمايه در آن قرار داريم
 چند مليتي و مصرفي كه تاكيد آن بيشتر بر

 يابي، فروش و مصرف كاال است و نه بازار
تكنولوژي  توليد آن و ارتباطي تنگاتنگ با

  ".اي، الكتريكي و پست مدرنيسم دارد   هسته
پست مدرنيسم به   از"جيمسون"تحليل 

عنوان سبك توليد و تكنولوژي، بيشتر از 
شناسي نشات مي گيرد تا از  تاريخ و جامعه

اين تفكر، پست ! هنر ادبيات و تاريخ
مدرنيسم را به عنوان يك شكل كامل 

  اي از نگرشهاي جامعه   مجموعه اجتماعي يا
نامد و به بيان   تاريخي مي-شناختي    

اين روش بيشتر پست مدرنيته را با  دقيقتر،
 كند تا پست مدرنيسم را مدرنيته مقايسه مي

  اما فرق اين دو در چيست؟ ! با مدرنيسم

مدرنيسم عموما به جنبشهاي گسترده 
درنيته به در قرن بيستم و م شناختي زيبا

اي از عقايد فلسفي سياسي و    مجموعه
شناختي    گذار جنبه زيبا  پايه اخالقي كه

  .مدرنيسم هستند، اشاره دارند

. قدمت بيشتري از مدرنيسم دارد مدرنيته
بار در   كه اولين"مدرن"عنوان 

شناختي قرن هفدهم به كار برده شد،  جامعه
ساختن دوره كنوني از  به معناي متمايز

 ناميده "دوره عتيق"وره پيشين كه د
 .شد، است مي

محققان هميشه بر سر زمان دقيق آغاز 
مدرنيسم و چگونگي تمايز ميان  دوره پست

آنچه مدرن هست و آنچه مدرن نيست، 
اما در جمع، . اند  داشته بحث و مجادله

دوران مدرن با عصر روشنگري اروپايي كه 
هيجدهم شروع شد،  در اساس در قرن

  .ط استمرتب
 

 نگري و پست مدرنيسم
آنتونيو نگري در هنگام اقامت خود در 

 نظريه پردازان پست مدرن كنارپاريس در 
  قرار گرفت و همراه وي و"فوكو" مانند

 عضو حلقه "گاتري" و "دولوز"

نگري در اين . شد فرانسوي روشنفكران
به كارهاي نظري پرداخت و در سالها 

اقتدار مركزي دولت و  ماهيت سرمايه و
انقالبي  دموكراتيك ماهيت نيروهاي

كارگران، شورشيان و فقرا تعمق  همچون
 او سپس پس از چند سال زندان و .كرد

اقامت طوالني در فرانسه به حالت تبعيد و 
 مدرن ارتباط نزديك با انديشمندان پست

ژيل "، "ميشل فوكو"فرانسوي يعني، 
 به 1997 در سال "ژاك دريدا" و "دلوز

ايتاليا باز گشت و تفكرات جديد خود را در 
  ،"مايكل هارت"قالب اثر مشتركش با 

  نويسنده آمريكايي، كتاب
  8بقيه در صفحه 

  جهان در آيينه مرور
 

  )5( و مباحث گرد آن "بيشماران"تئوري 
  

 ليال جديدي
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  جهان در آيينه مرور 
  

  7بقيه از صفحه 
  .  منتشر نمود"امپراتوري"

از جمله نقدهاي قابل توجه و 
قدرتمندي كه پيرامون انديشه هاي 
نگري شده است، نقدي است كه 

، نظريه پرداز "آلكس كالينيكوس"
برجسته چپ، عضو شوراي مركزي 

 "حزب كارگران سوسياليست بريتانيا"
كينگز "ر و استاد علوم سياسي د

 لندن تحت عنوان "كالج
محدوديتهاي نظريه و عمل "

 به نگارش درآورده "اوتونوميستها
آلكس كالينيكوس نيز به . است 

واسطه ترجمه آثار متعددي از او به 
زبان فارسي، نامي نا آشنا در ايران 

  . نيست
روزبه كالنتري در نوشته اي تحت 

درآمدي بر نقد انديشه هاي "عنوان 
كالينيكوس ":  مي نويسد"ريتوني نگ
تفكرات نگري در مقطعي كه  به نقد

 تحت تاثير پست مدرنيستهاي

. فرانسوي قرار مي گيرد مي پردازد 
برداشتهاي نادرست  وي به دقت به

  و"گروند ريسه"نگري از متون 

به اعتقاد .  اشاره مي كند"كاپيتال"
نگري تحت تاثير  كالينيكوس،

  و ازمتفكرين پست مدرن فرانسوي

جمله ميشل فوكو، درك خويش از 
ساختار گرايي پيوند  ماركس را به پسا

يك  مي زند و انديشه ماركس را به
.  قدرت و ذهنيت تنزل مي دهدتئوري

كه گفته شد، با تبديل  او همانطور
 كارگر" به "كارگر صنعتي"

 به اين نتيجه مي رسد كه "اجتماعي
به تمام لحظات زندگي  مبارزه طبقاتي

آن،  زمره تسري مي يابد و پيرورو
هر كس . پرولتاريا هم همه جا هست

خويش سلطه سرمايه را  كه در زندگي
 احساس كند، جزيي از طبقه كارگر

كالينيكوس مي گويد كه همين . است
باعث شد كه نگري  دگرديسي فكري

بار  با كمال بي تفاوتي مسير فاجعه
مبارزه طبقاتي در ايتاليا در سالهاي 

 را بنگرد و با خوش 70دهه  پاياني
مقطع از  بيني شگفت آوري در آن

پيروزي و در اكثريت بودن كارگران 
كند و اين همان زماني است  صحبت

سين بر جسته تئوري، "توني كليف"كه 
تغيير  و ارتدكس چپ، تحليل خود از

توازن نيروهاي طبقاتي به نفع سرمايه 
داده بود و گذر زمان نشان داد  را بسط

بسيار صحيح تر از  تحليل كليفكه 
  ".ارزيابي نگري است

نگري و هارت بر اين باور هستند كه 
جهاني در حين قدرت جهاني ماهيت 

 جاي شدن تغيير كرده است و به
امپرياليسم كه شامل آمريكا و انگليس 
بود و جهان را تحت كنترل داشتند، 
اكنون امپراتوري كه شامل مراكز 

.  استمتعدد قدرت است، نشسته

همزمان، سرمايه داري در دوره 
امپراتوري نيز داراي مراكز متعدد 

  .قدرت است
  

دكتر كاظم علمداري در مقاله اي با 
 پايان تاريخ يا برگشت "عنوان 

از نظر نگري و ":  مي نويسد"تاريخ
ي امپاير نه  سرمايه داري دورههارت 

طبقه (كار توليدي پرولتاريا  بر اساس
ماركس بلكه، تمام  تئوريدر ) كارگر

كنندگان و  مصرف توليدگران و
هاي جامعه، از جمله  كنشگران نهاد
انبوه توده ( ها . او.جي.مذهب و ان

  ".قرار دارد) مردم
بيشماران يا ": وي ادامه مي دهد

 هارت و نگري  تئوريدر مالتيتود 
مردمي هستند كه در نهادهاي 
مختلف در جهان براي حفظ امپاير 

 هستند هاولي همين. كنند مي نقش ايفا
جهاني شدن  كه سر انجام از طريق

شوند و در انقالبي  به هم وصل مي
. داد جهاني، امپاير را تغيير خواهند

ند كه پادزهر  معتقد هارت و نگري 
دمكراسي از  نظم غيرعادالنه جهاني،

در حالي كه دمكراسيهاي . پايين است
شوند،  مي موجود از باال هدايت

.  پروژه ناتمام استدمكراسي يك
 همان نيروهايي كه امروز پايه حفظ

يعني توده مردم با (امپاير هستند 
) خواستهاي متفاوت درسراسر جهان

به . شوند حذف آن بدل مي به عامل
ديده آنها طيف وسيع جنبشهاي ضد 

هاي اين  نطفه جهاني شدن،
همانگونه كه ماركس . اند دگرگوني

خود،  داري دشمن معتقد بود سرمايه
 آورد، طبقه كارگر را به وجود مي

معتقدند كه امپراتوري،  هارت و نگري 
 را كه عامل حذف آن "مالتيتيود"

   ".آورد خواهد بود، به وجود مي
دكتر كاظم علمداري در ادامه مي 

بر خالف  هارت و نگري ": نويسد
ساير پست مدرنيستها به جاي توجه 

 به مسايل و معيارهاي محلي، به
اين ديد . جهاني توجه دارندمسايل 

ها با  ديدن پديده ماركسيستي جهاني
نگري پست مدرنيستي،  محلي ديگاه

 را "مالتيتيود" تئورياساس 
  ".سازد مي
  

منوچهر صالحي، نويسنده و مترجم 
است و از جمله كتابهايي كه به ترجمه 

عليه لنينيسم "وي منتشر شده، كتاب 
 "، مجموعه مقاالت كارل كائوتسكي

  . ي باشدم
بررسي سه وي در يك نوشته به 

 موجود  بندي صفكه كتاب پرداخته 
در برخورد به مبارزات سياسي، 

طبقات را  اجتماعي و مسايل مربوط به
اين سه  .به روشني بازتاب مي دهند

 نوشته "نيروي كار"اثر عبارتند از 
نيرومندسازي "، "بورلي سيلور"

 و "روبرت كاستل" نوشته "اجتماعي
نوشته مايكل هارد و  "شمارانبي"

  .توني نگري

  
  ها  مبارزه طبقاتي در كارخانه

تحرك معتقد است كه بورلي سيلور 
توان بدون  جهاني سرمايه را نمي

او در . بررسي مبارزه طبقاتي درك كرد
دهد كه از ميانه  كتاب خود نشان مي

بعد، ناآراميهاي كارگري  سده نوزده به
سرمايه در اي و جهاني  و فرار منطقه

. رابطه تنگاتنگي با يكديگر قرار دارند
عبارت ديگر، فرار سرمايه واكنشي  به

است در برابر مقاومتي كه كار زنده 
استثمار سرمايه از خود نشان  نسبت به

اين ترتيب، حركت سرمايه  به. دهد مي
كند و  از منطقي دروني پيروي نمي

العملي است در برابر  بلكه عكس
 و اقتصادي كه در مبارزات سياسي

اي كه سرمايه در آن فعال  جامعه
  .گيرد است، انجام مي

 بر اين باور است كه دگرگوني سيلور
شيوه توليد و همراه با آن از يك روند 
توليد به روند توليد ديگري پا نهادن و 
دگرساني سازماندهي كار و توليدهاي 

طور كلي  هم پيوسته و به به
توان در  پيشرفتهاي فني را فقط مي
بورلي . پرتو مبارزات طبقاتي فهميد

از اي  سيلور اين همه را نتيجه لحظه
گر  نامد كه تعيين مبارزه طبقاتي مي

كيفيت و كميت آن دگرگونيها و 
انتقال سرمايه از نيمه . دگرسانيها است

شمالي كره زمين به نيمه جنوبي 
اي است كه  نتيجه مبارزه طبقاتي

هاي كشورهاي  كارگران كارخانه
دست آوردن سطح مزد  شمالي براي به

تر ساختن شرايط كار  تر، آسان بيش
ها و بهتر نمودن   در كارخانهخود

اين امر . دهند زندگي خويش انجام مي
جايي  مراحل جابه همزمان در ارتباط با 

قرار دارد كه شاخص شيوه توليد 
  .داري است سرمايه

 رسيده است كهاين نتيجه  سيلور به
قدرت كارگران هنوز نيز در صنايع 
توليد اتومبيل بسيار زياد است زيرا 

گري اندكي   با دخالتكارگران قادرند
در عوض، . روند توليد را مختل سازند
بافي از انجام  كارگران در صنايع پارچه

تفاوت . چنين نقشي ناتوان بودند يك
ميان كارگران اين دو شاخه توليد در 
آن است كه موفقيت كارگران صنايع 

تر مرهون قدرت  بافي بيش پارچه
سنديكاها، احزاب (تشكيالتي آنها بود 

سي و اتحادهاي فرا طبقاتي آنان سيا
اما بنا بر ...). با جنبشهاي ملي و 

بررسيهاي سيلور، بنياد طبقه كارگر 
سازي آمريكا  جديد در صنايع اتومبيل

در درجه اول بر الگويي از سازماندهي 
سنديكايي متكي است كه بر اساس 
آن كارگران با عضويت در سنديكاي 

سازي از محل كار امن  اتومبيل
شوند و سنديكاها  خوردار ميبر

كننده محل كار براي اعضاي  تضمين
خود هستند و از استخدام كساني كه 
عضو سنديكا نيستند در صنايع 

. كنند سازي جلوگيري مي اتومبيل
دهد كه در  همين بررسيها نشان مي

چنين سازماندهي  بخش خدمات از يك
تر كساني  سنديكايي خبري نيست زيرا بيش

ني اكنند، مهاجر ها كار مي اخهكه در اين ش
از كشورهاي آمريكاي التين هستند كه هر 
چند بيشترشان به طور غيرقانوني در آمريكا 

خاطر  كنند، ليكن به برند و كار مي بسر مي
اي در  وجود جنگهاي پارتيزاني و توده

شان، داراي تجربه مبارزاتي  كشورهاي
كوشند با تكيه بر آن تجربيات،  هستند و مي

بنا . پيش برند بارزات سنديكايي خود را بهم
بازار  بر باور سيلور وارد ساختن مهاجرين به

اين  داري به كار كشورهاي پيشرفته سرمايه
گيرد كه سرمايه تمايل به  خاطر صورت مي

رفتن به كشورهاي نيمه جنوبي كره زمين 
گيري از  كوشد با بهره را ندارد بلكه مي

قد تجربه چنين نيروي كاري كه فا يك
سنديكايي و مبارزه طبقاتي است، طبقه 

 سود   سازش طبقاتي به كارگر خودي را به
  .خود وادار سازد

   
مبارزه طبقاتي در محدوده  

  ملي رفاه  دولت
در ) جامعه شناس فرانسوي (روبرت كاستل

بررسي  به "توانمند سازي جامعه"كتاب 
تنظيم مبارزه طبقاتي در محدوده دولت رفاه 

پردازد كه در سده گذشته در غرب  ميملي  
اروپا در ارتباط با امنيت اجتماعي و 

  .دمكراسي به وجود آمد
 دولتهاي كشورهاي صنعتي اروپاي غربي 

تدريج شالوده دولت   به20توانستند در سده 
 شالوده دولت رفاه بر كار .ريزندرفاه را بري

مزدوري استوار است كه در رابطه تنگاتنگ 
ي امنيتي مختلفي همچون با مكانيسمها

تعيين سقف دستمزدها، تضمين دريافت 
مزد، حق ائتالف تشكيالتي در حوزه كار، 

در . قرار دارد... هاي اجتماعي و تضمين بيمه
سود  دولت رفاه سه جنبه پرولتريزه سازي به

تنظيم و هدايت دايمي مشكالتي چون اداره 
هاي اجتماعي، بهداشت  بازار كار، بيمه

توسط دولت ... موزش و پرورش وعمومي، آ
رفاه و در همكاري تنگاتنگ با نمايندگان 

هم  هاي كارفرمايان به سنديكاها و اتحاديه
شوند و زمينه را براي بازتوليد  پيوند داده مي

كاالي "مناسب و اجتماعأ قابل پذيرش 
سياست . سازند  آماده مي"نيروي كار

اقتصادي بيشتر دولتهاي رفاه سياستي است 
دولت رفاه موظف است در ه بر اساس آن ك

دورانهاي ركود اقتصادي حتي با دريافت 
چون  وامهاي كالن در بخشهاي عمومي هم

سازي، نوسازي و گسترش مدارس و  جاده
گذاري كند تا از  سرمايه... بيمارستانها و

بر . بيكارشدن كالن كارگران جلوگيري شود
 تكامل اقتصادي و رفاه ،تئورياين مبناي 

شوند و گوهر  اجتماعي در هم تنيده مي
هدف آن است . دهند واحدي را تشكيل مي

ميان توليد و تقاضا ) ملي(كه در بازار داخلي 
  .توازن برقرار شود

 مانند كار  پيدايش اشكال نوين اشتغالاما با
نيمه وقت، اشتغال موقت و مشاغل به ظاهر 

ن فاقد تضمين حقوقي آزاد كه شاغال
اد بيكاري در اين كشورها به ابعهستند، 

همين دليل نيز كاستل  به. افزوده شده است
  خواهان جداسازي حق اشتغال افراد از 

  9بقيه در صفحه 
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  هرشب ستاره اي به زمين مي كشند و باز

  اين آسمان غمزده غرق ستاره هاست

  

  شهداي جنبش بيشماران
 3ن حقوق بـشر و دمكراسـي در ايـران، روز دوشـنبه           فعاالبه گزارش   *

اسفند ماه زنداني ياور خدا دوسـت در اثـر شـكنجه هـاي غيـر انـساني                
پيكر اين  . يدكرماني و فرجي رئيس و معاون اطالعات زندان به قتل رس          

زنداني به بهداري زندان منتقل و در حال حاضر در سردخانه اين زنـدان         
  .نگهداري مي شود

 زنـدان  1 بنـد  3ياور و لطيف خدا دوست دو برادر زنداني كـه در سـالن      
 بـه سـلولهاي     3مـدتي پـيش، از سـالن        . گوهردشت كرج زنداني بودند   

آنها پـس از    .كردند كه معروف به سگدوني است منتقل        2انفرادي سالن   
يورش گارد زندان و بازرسي سلول آنها بـه سـلولهاي انفـرادي منتقـل                

 .شدند

  
مصطفي مير ابراهيمي پس از تحمل شش ماه رنج و فشار در زنـدان در      

وي متولـد سـوم     . زير شكنجه جالدان خامنـه اي  بـه شـهادت رسـيد            
 لـي،  اسفند سايت همبستگي م    4به گزارش روز    .  در تهران بود   66اسفند

 توسـط مـأموران سـپاه        "نـدا "مصطفي شش ماه پـيش بـر سـر مـزار            
  ضدخلقي  دستگير

چند روز پيش از طرف پزشـكي قـانوني         .  و به محل نامعلومي برده شد     

پدر مصطفي فرزنـدش    . جهت تشخيص چهره، پدرش را فرا مي خوانند       
جوان شهيد را مي شناسد اما جالدان خامنه اي دژخيم پيكـر پـاكش را              

ماموران رژيـم  هـيچ خبـري در         . پدر و خانواده اش  نمي دهند      تحويل  
مورد شهادت وي و محل آن به خانواده نداده و گفته اند  كه خودشـان                
تدفين را انجام داده و  پس از آن تنهـا نـشاني محـل دفـن را خواهنـد              

  .گفت
  
اجساد دو زنداني سياسي به نامهاي مهرداد كـريم پـور و    در اسفند ماه    *

آشنايان به   و   با حضور اقوام  , بدون خبر قبلي  , ضي از منازلشان  داوود عيو 
  .سمت بهشت معصومه قم تشييع شد

سحام نيوز ماموران از هرگونه عكسبرداري و فيلمبـرداري از          گزارش  به  
اجساد در سردخانه و مراسم تـشييع توسـط خـانواده هـا و افـراد ديگـر                

  .ممانعت كردند
دو زنداني سياسي بودند كـه در روز  مهرداد كريم پور و داود عيوضي هر     

عاشــورا و در هنگــام شــركت و همكــاري در مراســم هفــتم آيــت اهللا  
منتظري دستگير و تا مدتهاي زيادي خانواده هايشان از محل بازداشـت       

داود عيوضـي كمتـر از بيـست سـال سـن داشـته و              . آنها بي خبر بودند   
رمنـد بيمارسـتان    داراي دو فرزند دختـر و كا      ،   ساله 38مهرداد كريم پور    

  .الزهراي قم بوده است
  
 ساله از اهالي روستاى پشت تپه نزديـك مهابـاد           23گلچين صالح پور  *

به گزارش روز پنجـشنبه  . زير شكنجه در زندان بوكان، به شهادت رسيد   
پيكر بي جان ايـن دختـر      ،  سايت سازمان ضد اعدام كردستان     اسفند   13

هاي  امنيتي در مكاني نامعلوم      كرد به دور از انظار عمومي از سوي نيرو        
خانواده ي مقتول كه از قشر بسيار فقير جامعه به شمار           . دفن شده است  

مي آيند تا كنون از زمان قتـل فرزندشـان و محـل دفـن وي اطالعـي           
  . ندارند

شده و » سيبل«خامنه اي 
ها به سمت او » تير«همه 

  شليك مي شود
   

  زينت ميرهاشمي
   اسفند5فراسوي خبر 

ن اجالس دوره چهارم مجلـس خبرگـان        هفتمي
 اسـفند گـشايش     4خامنه اي ديروز سـه شـنبه        

در آغاز اين جلسه كه با غيبت معنـي دار          . يافت
آخوند محمد يزدي همـراه بـود، اكبـر هاشـمي           

در اين سخنراني چند    . رفسنجاني سخنراني كرد  
پهلو كه رفسنجاني سعي مي كـرد جـا بـه جـا             

بحث انگيز هم   تملق خامنه اي را بگويد، نكات       
وجود دارد و به خصوص كه اين روزهـا مـساله           

ــي  ــاتي «بررس ــسيون انتخاب ــع » كمي در مجم
تشخيص مصلحت نظام واليت فقيه سبب بروز       
كشمكشهايي بين باندهاي درونـي رژيـم شـده         

  .است
رفسنجاني سياست حـذف يارانـه هـا از جانـب           

وي بر دخالـت    . پاسدار احمدي نژاد را تائيد كرد     
ر عراق كه سبب حـذف بعـضي از         سپاه قدس د  

كانديداهاي ملي و دمكرات شده است مهر تائيد    
گزارش جديد مديركل آژانـس بـين المللـي         . زد

« :انرژي اتمي را توطئه آمريكا دانـست و گفـت         
فضاحت ايـن گـزارش تـاكنون سـابقه نداشـته           

  ».است
« :در مورد تحريمها اظهار نگراني كـرد و گفـت         

كننـده   هاي فلـج  يمدانند معني تحر سياسيون مي 
  ».چيست

رفسنجاني بعضي از حرفهـايش در نمـاز جمعـه         
بـي  « تيرماه امسال را تكرار كرد  و از قيـام            26

باعـث اختالفـات و احيانـا       «مـردم كـه     » سابقه
وي . شده اظهار نگراني كـرد  » هايي در دل    كينه

به طور تلويحي به شـعار مـرگ بـر خامنـه اي             
هـايي كـه    كاري نكنـيم تير   «:اشاره كرد و گفت   

نبايد به سمت رهبري و نظام برود، به آن سمت        
  ».رفته و ايشان سيبل شود

بين وفاداران انقالب   «رفسنجاني تاكيد كرد كه     
 اساسي يـا رهبـري    و ساختارشكنان كه با قانون 

مشكل دارند، مرز وجود دارد كه اين مرز جعلـي       
  ».نيست و نبايد اجازه دهيم مخدوش شود

رفسنجاني همه اين حرفها را براي آن زده كـه          
به خامنه اي هـشدار بدهـد كـه سـيبل شـده و        
مردم او را مورد حمله قرار مي دهند تـا خامنـه            

رفـسنجاني مـي    . اي طرحهاي او را قبول كنـد      
اگر ايشان راه وحدت بـر عهـده بگيرنـد،          «:گويد
  ».توان حركت كرد مي

نقطه محوري حـرف رفـسنجاني همـين جملـه          
او پس از تائيد پروژه اتمـي و دخالـت در           . است

عراق و تائيد سياست اقتصادي دولت پاسـداران        
و تملق گويي از خامنه اي مي خواهد بـه همـه            
طرفها و بـه خـصوص بـه شـخص خامنـه اي             

حمله مردم شده اي و     » سيبل«بگويد كه چون    
همه تيرهاي مردم به سمت تو شليك مي شود،        

. ه عهـده بگيـري    را ب » راه وحدت «پس تو بايد    
خامنه اي هم از همين حرف بـدش مـي آيـد و     
براي همين است كه به رئيس صدا و سـيمايش   
امر مي كند كه اين جنبه از حرفهـاي هاشـمي           

ضـرغامي  . رفسنجاني را مورد مالمت قرار دهد     
در مورد شـخص    «:در مورد رفسنجاني مي گويد    

ايشان احترام ويژه قائـل هـستيم و همـواره بـه       
ايم ولي    اي داشته   ه ايشان توجه ويژه   نقش جايگا 

متاسفانه برخي مواضع رئيس مجلس تشخيص       
مصلحت نظام پس از انتخابات عمال در جهـت         
واگرايي نتيجه داد و در راهپيمايي اخير دوستان        

اند كه تصاويري از مـسير        ما تالش زيادي كرده   
دهنـد كــه جايگـاه وي حفــظ    ايـشان را نــشان  

 )ايلنا، اول اسفند(».شود

  جهان در آيينه مرور 

  8بقيه از صفحه 
عبارت  به. اشتغال استوضعيت قانوني 

ديگر، او خواهان آن است كه در قانون 
اساسي قيد شود كه اشتغال حق هر فردي 

اين ترتيب دولت در برابر فرد  به. است
مسوول است و بايد همه امكانات را براي 

تخصص و شغل فراهم  دستيابي فرد به
مي كه فردي نتواند شغلي آورد و هنگا

دست آورد، دولت بايد هزينه زندگي او را  به
  . تامين كند

  
    بيشمارانتئوري

مدل  هارد و نگريدر ديدگاه سوم، 
جانشين تضادي  را اسپينوزايي راديكال

دهنده طبقاتي  اند كه نيروي شكل ساخته
آنها با اين مدل . خود را از دست داده است

 را از جنبه سه سطح پرولتريزه سازي
آن دو . دهند ديگري مورد بررسي قرار مي

هاي ژيل دلوز و  در اين رابطه از انديشه
اند كه ذهنيت را  گرفته ميشل فوكو الهام 

. دانند اي از مناسبات جمعي مي فرآورده
اين ترتيب در تنوع جزييت، قدرت  به

 نهفته است كه هستي، كاركرد، بيشماران
گيرد بدون آن كه  زندگي و كار را در بر مي

  .هايي عادي بدل سازد پديده آنها را به
آنتوني نگري در يك رساله كوتاه با عنوان 

به سوي يك تعريف هستي شناسانه از "
 در باره طبقه مي ")مالتيتود( بيشماران 

  :گويد
در . بيشماران يك مقوله طبقاتي است"

واقع، توده بسيار گونه همواره مولد است و 
از نقطه نظر زماني، در . هميشه متحرك

شود و از نقطه نظر فرآيند توليد استثمار مي
شود و اين بار فضايي، باز هم استثمار مي

به مثابه جامعه مولد يا تعاون اجتماعي به 
  . قصد توليد

 را نبايد به سان "طبقه بيشماران"مقوله 
 مورد بررسي و "طبقه كارگر"مقوله 

ر، در واقع مقوله طبقه كارگ. تحليل قرار داد
باشد، هم از نظر توليد ترم محدودي مي

زيرا اساساً زحمتكشان صنعتي را در بر (
و هم از موضع تعاون اجتماعي ) گيردمي

چون بخش كوچكي از زحمتكشان فعال (
-در مجموعه توليد اجتماعي را شامل مي

  ").گردد
  
  :يك توضيح كوتاه*

آقاي علي نورالديني كه خود را مترجم 
تيتود معرفي نموده، از عدم اشاره كتاب مال

به نام خويش در سلسله نوشته هاي 
 "بيشماران"تحقيقي من درباره نظريه 

ضمن سپاس از توجه . انتقاد كرده است
ايشان، ابتدا متذكر مي شوم كه آقاي 
. نورالديني تنها مترجم اين كتاب نيستند

آقاي منوچهر هزارخاني نيز اين كتاب را 
  . ترجمه كرده اند

با ارج گذاري به اين تالشها، فاكتهاي 
مستقيم در نوشته من از كتاب مالتيتود، 

مزبور برگردان از نسخه انگليسي كتاب 
Multitude: War and Democracy 

in the Age of Empire نشر ،
Penguin Booksدر مواردي كه .  است

مطلبي از ديگران آورده شده، نام آنها قيد 
  . شده است
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 سال خودباوري مردم، سال 88سال 
برآمد جنبش رنگين كمان اجتماعي، 
سال تسلط جوانان بر خيابانهاي داغ و 
شلوغ شهرهاي خروشان ميهن به 

سالي كه خميني از ماه به . پايان رسيد
زير كشيده شد و در آتش خشم مردم 

سالي كه علي خامنه اي، . خاكستر شد
ولي فقيه ستمگر و مستبد رژيم 

ي اسالمي از اوج عزت به جمهور
حضيض ذلت افتاد و عكس اش در 
كف خيابانها لگد مال زنان و مردان 

سالي كه سكوت . آزاديخواه شد
گورستاني گزمه ها و اوباش ولي فقيه 
شكست و فرياد خروشان جوانان 
ميهن، ديوار استبداد حاكم را فرو 

سالي كه جو رعب و وحشت . ريخت
حاكم شده توسط سركوبگران 

نگارنگ كمانه كرد و تبديل به ر
كابوس هر شب ولي فقيه و پايوران 

.  نظامي او شد–دولت امنيتي 
فريادهاي خروشان مردم به جان آمده 
از ديوارهاي صدا گير كاخهاي رجاله 
ها گذشت و ترس و وحشت را در 
سراي ستم پيشگان جاري ساخت تا 
بدانند كه رسم گردان و دليران هنوز 

.  استهن رخت بر نبستاز ميهن آزادگا
سالي كه تا آخرين روزهاي آن، تن 
حاكمان قلدر و زورگو لرزيد و جنبش 
اجتماعي همچنان سربلند و مغرور بر 
. خواسته هاي به حق خود پاي فشرد

در پايان اين سال، مردم مراسم ملي و 
سنتي نوروز را به ياد عزيزان به خون 
خفته برپا مي دارند و سفره هاي هفت 

با عكسهاي زندانيان و اسيران سين 
تزيين شده است تا نشاني باشد از آن 
كه در سال جديد، پر صدا تر و 
قدرتمندتر همچنان به پيش خواهند 
رفت و تا رسيدن به حقوق انساني 

  .خويش از پاي نخواهند نشست
 در ابتدا با پيام نوروزي اوباما 88سال 

نويد شلتاق بيشتر حكومت ولي فقيه 
برخورد از موضع ضعف . را مي داد

ريس جمهور جديد آمريكا، رژيم را 
حريص تر كرد تا مگر از اين نمد 

نامه . براي خود كالهي بسازد
نگاريهاي مخفيانه بين اوباما و ولي 
فقيه رژيم اوباشان كه بخشي از آنها 
از پرده برون افتاده، سردمداران رژيم 
را به اين فكر انداخت كه حال ديگر 

ا همچون قدرت منطقه اي بايد خود ر
تثبيت كنند و امضا رييس جمهور 
آمريكا را به عنوان تاييديه به رخ 

شلتاق كردن . ديگران بكشند
گماشتگان رژيم در عراق و لبنان و 
فلسطين و افغانستان براي چرب تر 
كردن سهم خود ادامه داشت كه ناگاه 
توفان خشم و خروش مردم از 

ايي كه آنه. خيابانهاي كشور برخاست

خواب ابرقدرتي منطقه اي مي ديدند 
و خود را براي مديريت امام زماني 
جهان آماده مي كردند، تا رفتند 
بجنبند، هر آنچه بافته بودند يك شبه 

در پيش ديدگان جهانيان . پنبه شد
مشخص شد كه رژيم تروريست پرور 
و باجگير ولي فقيه در داخل كشور 

مه هاي تنها با زور سرنيزه و شلتاق گز
قمه به دست و تفنگ به دوش، حاكم 
است و پايه هاي آن سست تر و لرزان 
. تر از آني ست كه پنداشته مي شد

تنها يك روزنه كوچك و حداقلي 
كافي ست كه اين انرژي متراكم شده 
در پشت سد استبداد را آزاد كند و 
بنيان حاكمان ضد مردم و ستمگر را 

 همه اينها در يك. از ريشه بركند
نمايش از قبل محاسبه شده تلويزيوني 

آناني كه اين نمايش . اتفاق افتاد
مضحك را طراحي كرده بودند نشان 
دادند كه از حداقل برآورد درست از 

زيرا هنگامي . موقعيت جامعه عاجزند
كه احمدي نژاد در مناظره تلويزيوني 
شروع به افشاگري و پرده دري كرد، 

 با او قدم در راهي گذاشت كه پايانش
  .دم و دستگاه حاكم نبود

اينهم به آن دليل اتفاق افتاد كه 
انتخابات رياست جمهوري رژيم تا 
آخرين روزهاي خود آن چنان سرد و 
بي روح بود كه ترس و وحشت 

آنها كه . مجريان دولتي را فرا گرفت
موقعيت خود را در موازنه بين المللي 
خوب برآورد كرده بودند، به فكر چاره 

ادند و براي پر رونق كردن بازار بي افت
مشتري خود دست به عملي زدند كه 
. صد در صد به ضد خود تبديل شد

اين كه تا چه اندازه ترس از تحريم و 
عدم شركت مردم در انتخابات آنان را 
به خود مشغول كرده بود، كمتر كسي 
به آن توجه كرده است زيرا وضعيت 
 دولت دروغگو و بي شرم احمدي نژاد

كار را به جايي رسانده بود كه شرايط 
كشور به هر چيزي شبيه بود به جز 
نزديكي به انتخابات رياست جمهوري 
كه تكليف رياست دولت را براي چهار 

هنوز تعداد . سال بعد تعيين مي كرد
تحريميهاي دور قبل در خاطر آنان 

آمارهاي منتشره آنچنان . بود
سهمگين بود كه اگر بار ديگر تكرار 
مي شد، مدعيان ابرقدرتي و مقبوليت 
صد درصدي در بين مردم بايد فكري 

مي شد . به حال خود مي كردند
همچون ادوار گذشته آمارهاي بي 
حساب و كتاب ارايه داد اما وقتي كه 
حوزه هاي راي گيري از مردم خالي 
ست، وقتي كه چشمهاي خبرنگاران 
حوزه ها را تحت نظر دارد و دوربينها 

نها را ثبت خواهند كرد، كسادي آ
ديگر چگونه مي شود آمارهاي 

آنچناني را به خورد ديگران داد؟ بايد 
حداقلي از مردم را به پاي صندوقها 
كشاند تا آمارها را در دستكاري چند 

به همين علت به خيال خود . برابر كرد
تبليغات انتخاباتي مهندسي شده اي را 

مناظره اي . از تلويزيون شروع كردند
كه معلوم نبود با چه حسابي آن را برپا 
كرده بودند، همچون تيري كه از چله 
كمان رها شده باشد، كنترل آن از 
عهده تيرانداز خارج شد و كار خود را 

. به يكباره خيابانها غلغله شد. كرد
طرفداران دو طرف مقابل يكديگر 
صف آرايي كردند و جنگي بي محابا 

وجه چه كس اين ميزان ت. شروع شد
به موسوي كه سالها از سياست كناره 
گيري كرده بود و در بين جوانان و 
نسل جديد شناخته نشده بود را مي 
توانست حدس بزند؟ اين توجه از حب 
حسين كه نه بلكه، از بغض معاويه 

از يك طرف كروبي و موسوي و . بود
از طرف ديگر احمدي نژاد و دار و 

 نظامي به قبضه –دسته امنيتي 
عمله استبداد اين . خيابانها پرداختند

بار هم فكر كردند بعد از پايان كار و 
يكي دو روز سر و صدا، مردم خسته 

اما چيزي را . شده و به خانه مي روند
كه نمي دانستند، درجه انزجار از خود 

  . نزد مردم بود
آنها هرگز فكر نمي كردند علي خامنه 

. مردم منفور باشداي تا اين درجه نزد 
آنها هرگز نمي دانستند در صورت يك 
تقلب بزرگ نخواهد توانست با ضرب 
و شتم و چند گاز اشك آور و چند 

به . دستگيري موضوع را خاتمه بدهند
دليل همين محاسبات غلط بود كه 
دست به يك تقلب عجيب زدند و 
منفور ترين كانديداي تمام دوران 

بيشترين رژيم جمهوري اسالمي را با 
راي ممكن به رياست جمهوري 

علي خامنه اي از هول حليم . رساندند
در ديگ افتاد و زود هنگام و بد موقع 

اين . به احمدي نژاد تبريك گفت
عمل كاملن روشن مي كند كه او گز 
نكرده پاره كرد و بدون محاسبه 
پيامدهاي بعدي دست به اين عمل 

ز او فكر مي كرد اين بار ني. ابلهانه زد
همچون گذشته كانديداها را وادار به 
سكوت يا حداكثر شكايت به خدا مي 

به رخ كشيدن ولي فقيه به آنان . كند
و يادآوري الزام عملي به مقام واليت 
همچون چماقي كارساز تا كنون براي 
او عمل كرده بود اما اين بار تنها اين 
. كانديداها نبودند كه معترض بودند

 خيابانها به خانه بلكه، مردم حاضر در
نرفتند و بر حق خود پاي فشردند، ولي 
فقيه را به تقلب متهم كردند و پر صدا 
و پر شمار دست به راهپيمايي 

تعداد معترضان حاضر . اعتراضي زدند

 خرداد به اندازه اي بود كه او 25در روز 
. نتوانست در مقابل آنان دست از پا خطا كند

 شدند و نيروهاي سركوبگر او دست بسته
جمعيت ميليوني يكصدا عليه خامنه اي 

عكسها و فيلم اين . بسيار تند شعار داد
اتفاقات به سرعت منتشر شد و جهان به 
يكباره با اتفاقي روبرو شد كه هرگز 

  . انتظارش را نداشت
اگر تا كنون دستگاه دروغ پراكني رژيم و 
خبرنگاران بنگاههاي خبري تحت كنترل 

ودند تا خبرها را به روساي خود مجبور ب
گونه اي تنظيم كنند كه از آنها خواسته مي 
شد، اين بار جوانان و نيروهاي فعال جنبش 
دست به كار شدند و خود كاري كردند 

دوربينهاي موبايل و تلفنهاي . كارستان
همراه به روايت گران صحنه هاي 
اعتراضات تبديل شد، هر فردي كه توانايي 

مخابره اتفاقات داشت، خود را موظف به 
عكسها و فيلمها بدون . پيرامون خود كرد

سانسور و كنترل دستگاههاي خبر پراكني 
به طور مستقيم از شبكه اينترنت به خانه 
هاي مردم سراسر جهان رفت و چشمهاي 
آنان شاهد حماسه هايي شد كه ديگر به 
. هيچ وجه نمي شد آنها را حاشا كرد

اكني در تلويزيونها و دستگاههاي خبر پر
مقابل يك اتفاق نادر قرار گرفتند، يا بايد به 
آنچه به عنوان خبرهاي بي واسطه به مردم 
مي رسيد بي تفاوت مي بودند كه ضربه 
سختي به حيثيت شان مي خورد، يا اينكه 
به تاييد خبرهاي مخابره شده توسط جوانان 
و نيروهاي دلير جنبش اجتماعي مي 

انتخاب كردند و آنان راه دوم را . پرداختند
آدمهايي بي نام و نشان و فيلمها و 
تصويرهاي دستگاه هاي كوچك آنها به 
تيتر اول همه خبرگزاريهاي جهان تبديل 

حال ديگر مي توان گفت كه جهان . شدند
با اتفاق تازه و يك شيوه بديع در خبر 
. رساني و اطالع دادن روبرو شده است
و محاسبات دقيق و اخبار بي شيله پيله 

روايت صادقانه، آنچنان به دل مردم نشست 
كه كيفيت غير حرفه اي عكسها و فيلمها 

جهان مبهوت . به چشم هيچ كس نيامد
شهامت و شجاعت جواناني شد كه به عشق 
آزادي، بي پروا در برابر نيروهاي تا دندان 
مسلح ايستادگي مي كنند و از خواسته هاي 

ن دخترا. خود اندكي به عقب نمي نشينند
شجاعي كه اعتراضهاي خياباني را رهبري 
مي كردند، آنچنان درسي از شجاعت و 
كارداني به همگان آموختند كه كمتر كسي 
است كه به اين فيلمها نگاه كرده باشد و 
شجاعت و شهامت و احساس مسووليت 

اين گزارشها به . آنان را تحسين نكرده باشد
سرعت افكار عمومي جهان نسبت به مردم 

آناني كه تا كنون هر . ن را تغيير دادايرا
شهروند ايراني را يك احمدي نژاد معرفي 
مي كردند و كمتر حرفي از رشادت و 
دالوري جوانان مردم ايران در مقابل 
مستبدان حاكم بر زبان مي آوردند، به كلي 

در بسياري از شهرهاي . صحنه را باختند
جهان، مردم در حمايت از جوانان ايراني كه 

 حمايت از همرزمان خود در ايران تجمع به
  مي كردند پيوستند و همزمان با تحسين 

  11بقيه در صفحه 
  

  ، سال شجاعت، شهامت و جنبش بيشماران1388سال 
  

 جعفر پويه
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، سال 1388سال 

شجاعت، شهامت و 

  جنبش بيشماران
  

  10بقيه از صفحه 
آنان، به دفاع از خواسته هاي جنبش 

  . اجتماعي برخواستند
اين چرخش افكار عمومي و اين 
حمايت بزرگ بين المللي ممكن نبود 
مگر به همت و كارداني جوانان 
فرهيخته و شجاعي كه به درستي راه 

و تكنولوژي را استفاده بهتر از امكانات 
در حالي كه . تشخيص داده بودند

مردم در خيابانها در مقابل اوباش ولي 
فقيه ايستادگي مي كردند، در همان 
هنگامي كه بسياري از جوانان طعمه 
گلوله گماشتگان و پادوهاي علي 
خامنه اي مي شدند، هنوز بسياري 
بودند كه چشم بر اين واقعيتهاي غير 

و براي آن قابل انكار مي بستند 
. حساب ويژه اي باز نمي كردند

چندين ماه از جنبش گذشت تا اوباما، 
رييس جمهور آمريكا به قدرت جنبش 
اجتماعي پي ببرد و از رژيم روي 

او در حالي كه در انتظار . بگرداند
معجزه نامه هاي مخفيانه خود به علي 
خامنه اي بود، سعي داشت تا آنچه در 

 مي گذرد را خيابانهاي شهرهاي ايران
اما هنگامي كه افكار . ناديده بگيرد

عمومي او را به زير سووال كشيد، 
وقتي كه ديگر امكان حاشا كردن نبود 
و نمي شد تا اتفاقات داخلي ايران را 
زود گذر و مساله اي داخلي دانست و 
بر آن چشم پوشيد، وادار به 

هرچند دير هنگام اما . موضعگيري شد
 مجبور شد تا از باالخره اوباما نيز

جنبش مردم و خواسته هاي به حق 
آنان حمايت كند و مجبور شود تا ابتدا 
خيلي ماليم از رژيم بخواهد كه به 
خواسته هاي مردم ايران احترام 

بعد از اين ديگر مي شود گفت . بگذارد
كه صداي اعتراض جوانان و مردمي 

 ديو استبداد حاكم لكه در مقاب
 گوش بسياري ايستادگي مي كنند، به

رسيده است و ديگر نمي شود از كنار 
  . آن به راحتي عبور كرد

به دليل افشاگريهاي بي مهاباي مردم 
از يك طرف و پافشاري كروبي و تيم 
تحقيق او از سوي ديگر، بازداشتگاه 
كهريزك كه به گوانتاناموي ولي فقيه 
. معروف شده بود، تعطيل گرديد

شكنجه تا سرحد مرگ از سوي 
باشان ولي فقيه بر سر زبان همگان او

آشكار گرديد كه در اثر . افتاد
بدرفتاريهاي شكنجه گران واليت 
فقيه، فرزندان بعضي از پايوران رژيم 
نيز در بازداشتگاهها در زير شكنجه به 

تجاوز به دختران و . قتل رسيده اند
پسران زنداني از پرده برون افتاد و 

رار كساني كه تحت اينگونه اعمال ق
با . گرفته بودند، سكوت را شكستند

برمال كردن فجايع اعمال شده توسط 
اوباشان ولي فقيه كار به جايي رسيد 
كه رهبر رژيم مجبور شد تا دستور 
تعطيلي بازداشتگاه كهريزك را صادر 

  .كند
سركردگان نيروي انتظامي و امنيتيها 
و پاسداران يكديگر را متهم به بد 

س سعي كرد تا رفتاري كردند و هر ك
گناه اعمال دژخيمان را به ديگري 

تيمهاي فشل تحقيقاتي . نسبت دهد
تشكيل شد و از همه بدتر، قاضي 
مرتضوي، مليجك علي خامنه اي در 

احمدي نژاد . قوه قضاييه بركنار گرديد
سعي كرد تا او را به پست ديگري 
بگمارد تا از پيگرد در امان بماند و 

جديد رهبر الريجاني، قاضي القضات 
نيز او را سمتي ديگر در دستگاه 
قضايي داد و تا هر دو ثابت كنند كه 
اعمال مرتضوي سرخود و بدون 

در . اطالع مقامهاي باالتر نبوده است
كشمكش اين روزها مشخص شد كه 
نيروهاي امنيتي همراه با لباس 
شخصيهايي كه هنوز مشخص نشده 
است از كجا دستور مي گيرند و سر و 

ام كرباسند، با حمايت نيروي ته كد
 خرداد به كوي 25انتظامي شب 

دانشگاه تهران حمله كرده و از كشته 
آنان بعد از . دانشجويان پشته ساختند

اين كه وارد كوي شدند، آنچنان 
فجايعي به بار آوردند كه در ددمنشي 
دست گشتاپوهاي نازي را از پشت مي 

جالدان و اوباشان واليي بي پروا . بندد
انشجويان زخمي را بر روي يكديگر د

تلنبار كردند و آنها را زير باران ضرب 
. و شتم باتوم و چماق و زنجير گرفتند

خبر اين فاجعه دهان به دهان گشت و 
سردمداران جمهوري اسالمي مثل 
همه اعمال غير انساني خود آن را به 

احمدي نژاد از . بيگانگان نسبت دادند
ز سوي يك طرف و علي خامنه اي ا

ديگر مسووليت اين جنايت را 
مجلس و قوه قضاييه كميته . نپذيرفتند

حقيقت ياب تشكيل دادند و براي 
وقت گذراني سعي كردند تا حداقل 
. كساني را دنبال نخود سياه بفرستند

اما از قبل معلوم بود كه اگر كميته 
حقيقت ياب بخواهد درست عمل كند، 
در كوتاهترين زمان ممكن به بيت 

هبر جمهوري اسالمي مي رسد و ر
مشخص خواهد شد كه باعث و باني 
همه اين مشكالت در كجاست و آمر 

اما مگر . اين فجايع چه كسي است
چيزي به عنوان حقيقت نزد 
سردمداران رژيم واليت فقيه معني 
دارد كه آنرا درك كنند و يا به دنبالش 

آنان همه چيز را با محك . بگردند
م خود مي مصلحت و منافع نظا

سنجند و هيچ حقيقتي به جز منافع 
  .خويش و نظامشان را در نظر ندارند

بعد از تقلب بزرگ و با پيش بيني 
نيروهاي اطالعاتي و ترس و وحشت 
از اعتراض مردم، در همان ساعات 
اوليه بسياري از سردمداران جناح 
مقابل را دستگير و روانه بازداشتگاهها 

شاور از معاون و م. كرده بودند
كانديداها گرفته تا مسوولين 
دفترهايشان، از رهبران و سردستگان 
احزاب جناح مقابل گرفته تا وزرا و 
نمايندگان سابق مجلس، نويسندگان 
روزنامه ها، مديران سابق و جديد 
جرايد و در يك كالم، هر كس كه به 

انه بازداشتگاهها دستشان رسيد را رو
اما بعد از مدتي باز دوباره . كردند

 سدست به دستگيري زدند و هر ك
كه باقي مانده بود را نيز دستگير 

 نآنها به خيال اينكه رقباي شا. كردند
اعتراضات خياباني را سازمان و يا 
رهبري مي كنند، آنها را دستگير مي 
كردند تا معترضان را به خيال خود بي 

اما چيزي نگذشت كه . رهبر كنند
مشخص شد نه تنها آنها رهبران 
معترضان نيستند بلكه، آقايان موسوي 
و كروبي كه به ظاهر بايد رهبران 
اسمي اعتراض گران باشند نيز چندان 

 30زيرا روز . حرفشان در رو ندارد
خرداد بدون اينكه هيچ كدام از اين 
رهبران فراخوان يا درخواست 

ه باشد، جمعيتي تظاهرات از مردم كرد
عظيم به خيابان آمد و كار اعتراضات 
. خياباني به مسير بي بازگشت افتاد

راي "زيرا در اين روز مردم ديگر شعار 
 را به كلي كنار گذاشتند "من كجاست

 رهبر و ولي فقيه مو به طور مستقي
رژيم را به عنوان مسوول اعمال و 
فجايع انجام گرفته به زير ضرب 

 در "مرگ بر خامنه اي"شعار . گرفتند
خيابانها طنين انداز شد و اصل واليت 

مرگ بر اصل "فقيه را مردم با شعار 
 به زير ضرب گرفتند "واليت فقيه

زيرا روز قبل از آن خامنه اي در نماز 
جمعه براي مردم خط و نشان كشيده 

به . و تهديد به قتل و كشتار كرده بود
همين دليل پرده هاي رودربايستي در 

ورد او به كنار رفت و شعارها صريح م
اگر تا اين هنگام در اعتراضات . تر شد
 داده مي "مرگ بر ديكتاتور"شعار 

شد، از اين روز به بعد علي خامنه اي 
در نوك پيكان اعتراضات قرار گرفت 
يا به قول رفسنجاني تبديل شد به 

 كه همه شعارها به او برخورد "سيبل"
  .مي كند

به خاك در اين روز ندا 
افتاد و همچون سمبل 
. جنبش اجتماعي فراروييد

صحنه جان سپردن او 
بعد از اصابت گلوله به 
همه جهان مخابره شد و 
موجي از تنفر و انزجار را 
عليه واليت فقيه و دار و 
دسته ستمگر او 

تيراندازي بي . برانگيخت
مهاباي سركوبگران تعداد 
زيادي از جوانان و فعاالن 

ون كشيد جنبش را به خ
و عده اي زيادي در اين 

اما در . روز كشته شدند
اين روز، جنبش با 
حكومت تعيين تكليف كرد و نشان داد كه 
باعث و باني همه اين ستمگريها را به خوبي 
مي شناسد و واليت فقيه را مانع و سد 

  .اصلي راه خود مي داند
در اين ميان هرچند كساني مثل رفسنجاني 

ه را بگيرند و تالش كنند سعي كردند تا ميان
تا با واسطه گري، خود را حالل مشكالت 
رژيم نشان دهند اما سرسختي خامنه اي 
همه طرحها و نقشه هاي آنان را نقش بر 
آب كرد و همه آناني كه طرحهايي همچون 

 را پيش گرفته "وحدت" يا "آشتي ملي"
بودند، مثل آخوندهاي روحانيون مبارز و 

كارشان به جايي .. .بخشي از موتلفه و 
نرسيد و همچنان تماشاچي باقي ماندند و 

تالش . در مناقشات به بازي گرفته نشدند
رفسنجاني در نماز جمعه براي پادرمياني و 
نشان دادن راه حل با دخالت خامنه اي در 
نماز جمعه اي ديگر پاسخ داده شد و او 
ثابت كرد كه در رژيم جمهوري اسالمي 

ارد و او نه تنها هيچ مرغ هميشه يك پا د
كس را در قدرت خود شريك نخواهد كرد 
بلكه، براي بيرون راندن بعضي از كساني 
كه آنان را مزاحم خود مي داند، ترديد 

تنها در ميان اين مناقشات . نخواهد كرد
آيت اهللا منتظري بود كه با مواضع به موقع 
و پرقدرت خود جلو بعضي از فتواهاي من 

ي درباري براي منكوب درآوردي آخوندها
 لاو در مقاب. كردن جنبش را مي گرفت

معصوم قايل شدن خميني ايستاد و اجازه 
نداد تا آتش زدن عكس او را همتراز با 
سوزاندن قرآن و يا چيزي شبيه آن قلمداد 

 تير واليت خامنه اي 19منتظري در . كنند
 اعالم كرد و تا جايي "واليت جائرانه"را 

اري او را نيز به ايما پيش رفت كه بركن
اما عمر او نپايد . اشارت بي اشكال مي ديد

و مرگ زود هنگامش باعث از دست رفتن 
يكي از پشتيبانان سرسخت و پر قدرت 

شركت جمعيتي عظيم . جنبش اجتماعي شد
 ن آذر و سر داد30در تشييع جنازه او در 

شعارهايي كه كل نظام واليت را به زير 
 روزهاي پر فروغ ضرب مي گرفت، يكي از

جنبش اجتماعي براي تعيين تكليف كردن 
درباره مرگ منتظري . با نظام واليي است

گمانه هاي بسياري زده شد و كساني آنرا 
. زير سر رهبر و دستگاه آدمكشي او دانستند
  اما هرچه بود، پيرمرد بعد از سالها كه تحت 

  12بقيه در صفحه 
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، سال 1388سال 

شجاعت، شهامت و 

  جنبش بيشماران
  

  11بقيه از صفحه 
بدرفتاري و حبس خانگي رژيم قرار 
داشت، در اوج عزت از سوي مردم 
بدرقه شد؛ چيزي كه هرگز از سوي 
دستگاه امنيتي خامنه اي و آدمكشان 
و پادوهاي شكنجه گر او ناديده گرفته 

  .نخواهد شد و از يادشان نخواهد رفت
ف انتظار ولي فقيه و دستگاه برخال

سركوبگري او، جنبش اجتماعي هرچه 
از عمرش گذشت خسته نشد و عقب 
نشيني نكرد بلكه، با عبور از مراحلي 

كار . سخت، آبديده تر و مصمم تر شد
به جايي رسيد كه رژيم براي عدم 

 آبان و 13حضور مردم در تظاهرات 
سالروز اشغال سفارت آمريكا مجبور 

 دور كساني كه با هزينه شد تا به
هايي بسيار زياد براي نمايش 
حكومتي گرد آورده بود، ديوار امنيتي 
بكشد تا از حضور مردم معترض در 

يعني، خامنه . جمع آنها جلوگيري كند
اي و دستگاه حاكميت او در عمل 
صف خود را از مردم جدا كردند و 
شكاف به وجود آمده بين رژيم و ملت 

 رنگ تر به همگان را بارز تر و پر
نشان دادند؛ شكافي كه روز به روز 
عميق تر مي شود و اكنون آن چنان 
شده است كه هيچ اميدي به پر كردن 
آن توسط واسطه ها و داللهاي قدرت 

  .وجود ندارد
قدرت و سر زندگي جنبش اجتماعي 
آنچنان پايوران رژيم را به هراس 
انداخت كه براي چاره جويي دست به 

از جمله . عجيب زدندكارهايي 
محسني اژه اي، وزير اطالعات را 
مقصر و ناتوان در سركوب دانسته و 

برپايي دادگاههاي . بركنار كردند
نمايشي با حضور عده زيادي از افراد 
دستگير شده چنان افتضاحي براي 
رژيم به بار آورد كه خود تصورش را 

وادار كردن بعضي از . نمي كرد
به هاي دستگير شدگان به مصاح

تلويزيوني و ترتيب دادن مراسم 
اعتراف عليه خود نيز نتوانست دردي 
از رژيم واليت فقيه درمان كند و به 

در ادامه اين . ضد خود تبديل شد
اعمال، دو تن از كساني كه مدتها قبل 
از انتخابات دستگير شده بودند و در 
دادگاه نمايشي شركت داده شده 

و بيگناه اعدام د. بودند، اعدام شدند
براي زهرچشم گيري نه تنها مردم را 

 بلكه، آنان تبه عقب نشيني وا نداش
  .را به ادامه حق خواهي مصمم تر كرد

 بهمن به 22هرچند جنبش در روز 
داليلي بسيار و بر اثر اشتباه 

موفق به اجراي برنامه ... محاسباتي و 
از قبل طراحي شده خود نشد اما به 

شب چهارشنبه ميدان آمدن جوانان در 
سوري با وجود فتواي خامنه اي در 

نفي اين جشن و غير اسالمي دانستن 
آن، مشت محكمي به پوزه او وارد 
كرد و نشان داده شد كه جنبش نه 
تنها پر انرژي و اميدوار سر باز 
ايستادن ندارد بلكه، در هر فرصتي 
قدرتمند تر از گذشته وارد ميدان شده 

ود پاي و بر خواسته هاي به حق خ
  .خواهد فشرد

  
  فراي جنبش اجتماعي

هرچند جنبش اجتماعي به عنوان يك 
ابر اتفاق آنقدر بزرگ است كه مابقي 
اتفاقات اين سال را زير سايه خود نگه 
مي دارد اما در سال گذشته اتفاقات 
ديگري نيز به وقوع پيوست كه از كنار 
بعضي از آنها نمي شود به آساني عبور 

  .كرد
 يكي "ند كردن يارانه هاطرح هدفم"

از اتفاقاتي است كه به گفته صاحب 
نظران، صداي آن در آينده بلند خواهد 

اين طرح ضد ملي و مردمي كه . شد
دولت احمدي نژاد با سر و صداي 
بسيار خود را طراح آن قلمداد مي كند 
چيزي نيست جز برنامه ضد مردمي 
كه توسط بانك جهاني براي پيوستن 

ان تجارت جهاني در رژيم به سازم
رژيم در .  قرار داده شده استردستو

اين طرح، سوبسيد حاملهاي انرژي از 
سوي دولت را قطع مي كند و اقالمي 
همچون بنزين، گاز، آب و برق را با 
. نرخ آزاد در اختيار مردم قرار مي دهد

اينگونه كشوري كه مردم آن روي 
دريايي از نفت راه مي روند و ساالنه 

يعي از اين ثروت ملي آنان حجم وس
توسط دولت غارت مي شود و پول آن 
نيز معلوم نيست به چه مصارفي مي 
رسد، بايد بنزين را به قيمت فوب 

همين گونه . جهاني خريداري كنند
است نرخ سر به فلك كشيده برق و 
گاز كه كمر مصرف كنندگان در زير 

دولت در . هزينه آن خواهد شكست
اي پاياني سال اين طرح كه در روزه

توسط مجلس آخوندها به رياست علي 
الريجاني تصويب شد، مي تواند مبلغ 

 هزار ميليارد تومان از محل گران 20
كردن اين اقالم مصرفي درآمد كسب 

حاال حساب كنيد كه هر فرد . كند
ايراني بايد چه مقدار هزينه بيشتري 

 هزار ميليارد 20بپردازد تا دولت به 
از سوي ديگر، به . تومان خود برسد

دليل ماهيت عوام فريب رژيم 
آخوندها، آنان دايم تبليغ مي كنند كه 
دولت تصميم دارد كه مبلغي از اين 
پول را بين مردم به صورت يارانه 

كسي هست كه بپرسد . تقسيم كند
چرا دولت با زور و گران كردن انرژي 
مي خواهد چنين رقم سرسام آوري را 

اكنون براي از جيب مردمي كه هم 
گذران امورات خود بايد روزانه چندين 
ساعت اضافه كار كنند بيرون بكشد و 
بعد سر آنان منت بگذارد كه به آنان 

به گفته خودشان (مبلغي ناچيزي 
)  هزار تومان در ماه17 تا 15حدود 

پرداخت كند؟ اين دزدي آشكار و 

دروغ و دغل را چگونه مي شود توجيه 
رژيم استبدادي و كرد؟ اما به هر حال 

واليت فقيهي كه ادعاي رهبري 
جهان و دخالت در مديريت آن را دارد 
اين گونه آشكارا دست در جيب اقشار 
كم درآمد و مزد بگير كرده است تا 
همان لقمه اندك و ناچيز كودكان 

به . آنان را از سفره هايشان بربايد
همين دليل صاحب نظران براي سال 

 درصد را پيش 50آينده تورمي باالي 
اين درحالي است كه . بيني مي كنند

 هزار 40دولت از مجلس درخواست 
ميليارد درآمد از محل گران كردن 

هاي انرژي را داشت كه مجلس حامل
اگر همان . آن را به نصف تقليل داد

رقم پيشنهادي دولت تصويب مي شد 
و يا اگر دولت احمدي نژاد كه هيچ 
چيزي از او بعيد نيست چنين كيسه 
اي براي خود بدوزد، معلوم نيست 
سرنوشت اقتصاد كشور و سفره اقشار 
مزدبگير چه خواهد شد؟ اما آن چيزي 

اكنون مي شود انتظار كه از هم 
داشت، صداهايي است كه به دليل 
تجاوز دولت به حقوق مردم بلند 
خواهد شد و اعتراضاتي كه به همين 

  .دليل به وقوع خواهد پيوست
اما كار دولت چپاولگر به همين جا 

در خبرها آمده بود كه . ختم نمي شود
به دليل تحريمهاي بين المللي و عدم 

نفت و ديگر سرمايه گذاري در بخش 
بخشهاي صنعتي و اقتصادي، دولت 

 دارد تا در سال آينده اوراق ردر نظ
 ميليارد 10قرضه بين المللي به مبلغ 

به گفته مقامهاي رژيم . يورو چاپ كند
اين مبلغ بايد در بخش صنايع، انرژي، 
معادن و حمل و نقل سرمايه گذاري 

نا گفته پيداست كه كشوري . شود
آمد بسيار باال از همچون ايران با در

محل فروش نفت هرگز نيازمند 
فروش اوراق قرضه نيست، مگر اين 
. كه كاسه اي زير نيم كاسه باشد

دولت و پايوران رژيم دايم تكرار مي 
كنند كه تحريمهاي بين المللي 
نتوانسته هيچ گونه مشكلي براي آنها 

اما يكي از داليل . به وجود آورد
ر بخش سرمايه گذاري بين المللي د

صنايع و نفت و گاز در كشورهاي مثل 
ايران، تنها حضور فيزيكي سرمايه ها 
نيست بلكه، سرمايه گذاران براي سود 
ده كردن پولهاي خود سعي خواهند 
كرد تا از تكنولوژي و تخصص مدرن 
بهره ببرند و با ورود ابزار و وسايل 
مدرن، بخش صنعتي اي كه در آن 

بازسازي سرمايه گذاري كرده اند را 
به زبان ديگر، . امروزي كنند

تكنولوژي و تخصص همراه با جلب 
سرمايه به آن كشور راه مي يابد كه 
يكي از سودهاي حضور سرمايه 

اما اكنون رژيم با . خارجي است
فروش اوراق قرضه در صورت موفق 

 كه امكان كمي براي آن -شدن 
 ميليارد يورو وارد 10 اگر -وجود دارد 

نها به تورم پولي خود كشور كند، ت
زيرا از تخصص و . دامن زده است

تكنولوژي اي كه انتظار دارد همراه اين 
سرمايه ها به كشور راه يابند، اثري نخواهد 

حال با اين حجم عظيم پولهاي تلنبار . بود
شده، دولت مي تواند چه كاري انجام دهد؟ 
شايد فرماندهان نظامي و دزدان و دغلبازاني 

كس و هيچ مقامي پاسخگو كه به هيچ 
نيستند براي اين پولها كيسه دوخته باشند 
تا با حيف و ميل كردن آن، تنها بدهكاري 
تازه اي را بر گردن مردم بگذارند و پولهاي 

 از دست هباد آورده را به جيب بزنند و گرن
اين گونه سرمايه ها كاري بر نمي آيد تا 
 دردي از هزاران درد بي درمان رژيم واليت

  .فقيه را درمان كند
در همين راستا در سال گذشته مشخص شد 
كه افرادي نزديك به صاحبان قدرت، 
بانكهاي كشور را غارت كرده و چيزي 

 ميليارد دالر اين بانكها را باال 40حدود 
 از "وام"اين پولها تحت نام . كشيده اند

بانكها دريافت شده و پس از طي مدت سر 
. پس داده نشده اندرسيد آنها به بانك باز 

چون بانكها نيز تحت سيطره افراد صاحب 
نفوذ است، كسي را ياراي پيگري اموال و 
پولهاي به يغما رفته نيست و به يك كالم 
مي توان گفت منابع بانكها دود شده و به 

بعيد نيست براي پولهاي به . هوا رفته است
دست آمده از فروش اوراق قرضه بين 

نين برنامه هايي داشته المللي نيز كساني چ
  . باشند

همچنين به دليل نرخ باالي تورم در سال 
گذشته و انتظار تورمي بسيار باالتر در سال 
پيش رو، سر و صداي كارگران و مزدبگيران 

در روزهاي . از هم اكنون باال گرفته است
پاياني سال، دولت حداقل دستمزد در سال 

عالم  هزار تومان ا300آينده را چيزي حدود 
كرد، اين در حالي است كه بنا به محاسبه 
صاحب نظران و دست اندركاران، حداقل 
هزينه يك خانواده در شهر تهران چيزي 
بين يك ميليون تا يك ميليون و دويست 

با اين حساب سازمانها و . هزار تومان است
نهادهاي كارگري اعالم كرده اند كه اين 

تحميل گونه تعيين حداقل دستمزد به مثابه 
فقر و گرسنگي به كارگران و مزدبگيران 

همچنان كه در سال گذشته . است
اعتصابات و اعتراضهاي كارگري در كليه 
شهرهاي كشور ادامه داشت، انتظار مي رود 
در سال آينده اين اعتصابات و اعتراضات از 
شيوه تا كنوني فراتر رفته و وارد مرحله 

دستگيري و زنداني كردن . جديدي شود
هبران كارگران و فعاالن حقوق كارگران ر

. نيز در سال گذشته همچنان ادامه داشت
منصور اسالو همچنان در زندان ماند و 
سخت گيري و ضرب و شتم گاه و بيگاه او 

  .از جمله خبرهايي است كه مخابره مي شود
  

  سرگيجه در بحران بين المللي
 در سال گذشته وضعيت پرنده اتمي 

رانهاي اساسي رژيم با همچنان يكي از بح
تغيير مديركل آژانس . جامعه بين الملل بود

بين المللي انرژي اتمي وضعيت رژيم را به 
اگر تا كنون البرادعي، . كلي تغيير داد

دبيركل سابق آژانس با گزارشات دو پهلو و 
ماليم خود راه را براي فرار رژيم از زير بار 

  و، تعهدات خود باز ميگذاشت اما يوكيا آمان
  13بقيه در صفحه 
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چند طرح براي برون رفت از 

  بحران و موانع آنها
  

 منصور امان
   اسفند 9فراسوي خبر 

 ماه پس از بر هم خوردن معركه ي انتـصاب           9
رياست جمهوري، حفـره حـق مـردم ايـران در           
انتخاب سرنوشت و نمايندگان خـود، بـا ُقـدرت          

 و رويـدادهاي گـرد آن را بـه          "نظـام "بيشتري  
 مرگبار باند نظـامي     اشتباه. درون خود مي كشد   

 امنيتي ولي فقيه در تغييـر يكجانبـه نمـايش،        -
تشريفات انتخاباتي جمهـوري اسـالمي كـه رل     
تخته پرش از روي اين حفره مشروعيت را ايفـا          
مي كرد را به وزنه اي سنگين بر پاي آن تغييـر         

  . نقش داده است
از اين رو شـگفت آور نيـست كـه هـر راه حـل        

 از انتخابـات، مـستقل از       برخورد به بحران پس   
آنكه از سوي كُدام صف بندي ارايه گـردد، بـه            
گونه اي به مساله حق انتخاب جامعـه بـاز مـي      

  .گردد
در حالي كه باند ولي فقيـه هـر شـكلي از ابـراز      
نظر مستقل مردم چه در خيابان و چـه در پـاي            
صندوق راي را با پايان حكمراني خود متـرادف         

ماعي، گُزينـه ي انتخابـات      مي بيند، جنبش اجت   
آزاد با موضـوع تعيـين تكليـف دموكراتيـك بـا          

  .استبداد مذهبي را در برابر خود نهاده است
حتي راه حلهاي ميانه اي كـه بـه ميـدان ايـن             
كشاكش افكنده مي شوند نيز به شـدت تحـت          
تاثير فاكتور مزبور قرار دارند و در چـارچوب آن          

ـ      . طراحي مي شوند   وان بـه   در اين رابطه مـي ت
طرح آقاي رفسنجاني اشاره كرد كـه مـشاركتي     
كردن تعيين صالحيت نامزدهاي انتخابات بـين       
بانــدهاي ذي نفــع و در واقــع بازگــشت دســته 

 را پيشنهاد مـي     1384جمعي به شرايط پيش از      
  .دهد

در همين حـال آقايـان كروبـي و موسـوي نيـز            
ــدوم   ــان رفران ــي(خواه ــات آزاد ) كروب و انتخاب

ده اند و همزمان درخواسـت كـرده        ُش) موسوي(
اند كه به مردم اجازه داده شود تا از طريق يك            
راهپيمايي، نظر خود در باره حكومـت را اعـالم          

  .كُنند و به نمايش بگُذراند
تفاوت اصلي بـين طـرح آقـاي رفـسنجاني بـا             
پيشنهادهاي آقايان موسوي و كروبي در نُقطـه         

گراييـدن  اتكاي ايده هاي آنها براي به واقعيت         
اجراي طرح آقـاي رفـسنجاني بـه راي و          . ست

منفعت آيت اهللا خامنه اي مشروط گرديده است        
اما چنين مي نمايد كه آقايان كروبي و موسوي،         
نيروي جنبش اجتماعي را پشتوانه پيـشنهادهاي   
خود قرار داده اند، اگر چه زاويـه نگـاه آنهـا بـه             

 جهت  و"نظام"آماج انتخابات را بيشتر از درون 
اجراي بدون تنـازل    "گرفته از مباحثي همچون     

جمهوري اسالمي  "يا  ) موسوي ("قانون اساسي 
مي توان رديابي كرد تا بيـرون      ) كروبي ("واقعي

  .آن
مانع اصلي آقـاي رفـسنجاني در عملـي كـردن         
طرح خود، فاصله عميـق بـين دو انگاشـت جـا            
اُفتاده ي استبداد مذهبي يكپارچه شُده و جنبش        

ي عرف طلب و آزاديخواه است كـه بنـد          اجتماع
بازي روي آن را به يك ماجراجويي و نه ابتكـار     

آقايـان كروبـي و     . پراگماتيستي تبديل مي كُنـد    
موسوي توسط مراجعه شان به جنبش اجتماعي       

بــا ايــن وجــود، . بــا ايــن مــانع روبــرو نيــستند
ناهمگوني ميان عزيمتگـاه و مقـصد يـا تـصور           

ه هايي كه بين اين دو نُقطه       ذهني آنها از آن، را    
ــد پيمــوده شــود را نيــز در راه   وجــود دارد و باي
حلهاي اين دو در هاله اي گُنگ و محو فرو مي       

 .برد

زنداني سياسي نشان درماندگي 
  واليت فقيه، نماد مقاومت

 ! مردم ايران
  ليال جديدي

   اسفند 24فراسوي خبر 
 نسيمي بوي -هار آمد، گل و نسرين نياورد ب

  نياورد ينفرورد
 چرا گل با -از گل خبر نيست  و پرستو آمد

  پرستو همسفر نيست؟
در كمپين نابود كردن سياسي و فكري 

 ها، نازيها دست به قتل عام انسان و "غيرخودي"
آنها ارزشي براي فرديت افراد قايل . انسانيت زدند

نبودند و انسان را در تعلق داشتن يا نداشتن به 
. رزش گذاري مي كردند ا"خودي"باور و نژاد 

وجه تشابه اين تفكر و عمل با تفكر ارتجاعي و 
استبدادي رژيم جمهوري اسالمي نيز در همين 

زنان و مرداني كه در زندانها به تخت . است
شكنجه و ديرك اعدام بسته مي شوند، در خيابانها 
به دست سربازان خامنه اي ضرب و شتم مي 

، متعلق به تفكر شوند و آماج گلوله قرار مي گيرند
  .حاكم نيستند

از زمان روي كار آمدن حكومت جمهوري 
اسالمي، ده ها هزار نفر زنداني، شكنجه و اعدام 

در جريان خيزشهاي خياباني عالوه بر . شده اند
كشتار و ضرب وشتم، مزدوران خامنه اي دست به 
آدم ربايي زدند و بر تعداد بازداشت شدگان و 

تر عليه ستم سينه سپر زندانيان سياسي كه پيش
  .كرده بودند، افزوده شد

اكنون در آستانه سال نو كه خانواده هاي زندانيان 
سياسي تالش مي كنند اين ايام را با گرفتن حتي 
يك مرخصي كوتاه در كنار فرزندانشان بگذرانند، 
با سنگ بزرگ وثيقه هاي سرسام آور رو برو شده 

 800اني،  ميليون توم50تعيين وثيقه هاي . اند
ميليوني و يا حتي مشخص نكردن ميزان وثيقه و 
بالتكليفي آنهم در صورتي كه حقوق يك كارمند 

 هزار تومان و حقوق 500به طور متوسط ماهي 
 هزار 303به  كارگران به كرامت مصوبه جديد،

رسيده است، معناي ديگري جز فشار بر تومان 
  . خانواده ها و شكنجه رواني آنها ندارد

سنگين از خانواده ها در حالي طلب مي شود باج 
كه در بسياري مواقع نان آور خانه خود در زندان 
است و يا حقوق اش ماه هاست كه پرداخت نشده 

زندانيان توان مالي گرفتن وكيل مدافع . است
ندارند و از طرفي خود وكال از ترس پيگرد حاضر 

مادران عزادار، ضرب و . به قبول پرونده نمي شوند
شتم و دستگير مي شوند و حتي حاميان آنها به 

  .زندان مي افتند
دستگيري روزنامه نگاران، دانشجويان و فعاالن 
حقوق بشر همچنان ادامه دارد و در سال جديد با 
رو به وخامت رفتن هر چه بيشتر اوضاع اقتصادي، 
اعتراضات مردمي باال گرفته و بر تعداد زندانيان 

  .سياسي افزوده مي شود
در اين ميان، رژيم با آزاد كردن يك يا دو نفر 
مانند آقاي تاج زاده و يا تعداد انگشت شماري با 
وثيقه هاي سنگين هرگز نمي تواند اين داغ ننگ 

مردم ايران در اعتراضات خود . را از پيشاني بزدايد
سر داده بارها شعار آزادي همه زندانيان سياسي را 

با اين حال اگر به فرض محال اين مطالبه . اند
هم تحقق يابد، بدون شك رژيم براي 

  . دستگيريهاي دوباره دندان تيز خواهد كرد
زنداني سياسي، آيينه ضعف و درماندگي رژيم 
جمهوري اسالمي است و همزمان نماد مقاومت 

  !مردم ايران
سال نو را با انرژي و پر اميد در تالش براي 
آزادي همه زندانيان سياسي و سرنگوني رژيم آغاز 

  .مي كنيم
 

، سال شجاعت، شهامت و 1388سال 

  جنبش بيشماران
  12بقيه از صفحه 

دبير كل جديد با قاطعيت بيشتري نسبت به اين پرونده عمل 
لو . كرد و اولين گزارش او آب پاكي را روي دست رژيم ريخت

ر دست رژيم را در حنا رفتن سايت فوردو در سال جديد بار ديگ
آنها كه تا كنون ادعا مي كردند كه همه عملكردهاي . قرار داد

خود را زير نظر آژانس انجام مي دهند، به ناگاه مشخص شد كه 
مدت چهار سال است كه مخفيانه مشغول ساخت يك سايت 
. اتمي در كوههايي در منطقه فوردو، در اطراف قم مي باشند

سران سپاه به نام شهرام اميري به غرب پناهنده شدن يكي از اف
كه فرمانده سايت فوردو بود، كليه اطالعات اين مركز مخفي را 

به همين علت . برمال كرد و راه فرار رژيم را براي حاشا بست
اطالعات ": آمانو، مدير كل جديد آژانس در گزارش خود نوشت

 راه دهند ايران در موثق و قابل قبولي وجود دارند كه نشان مي
كوشد و در حال ساختن كالهك  دستيابي به سالح اتمي مي

  ".اتمي است
هرچند در ماههاي قبل رژيم سعي كرده بود در ژنو از فرصت 
شركت ويليام برنز، نماينده ويژه آمريكا در جلسه استفاده كند و 
گفتگوي كوتاه با او را به فرصتي تازه براي فرار تبديل كند اما 

وم كه احمدي نژاد پيشنهاد آنرا داده و در ابتدا طرح مبادله اوراني
با موافقت رهبران رژيم روبرو شده بود، مورد مناقشه داخلي قرار 
گرفت و در نهايت رژيم زير قول خود زد و همه قول و قرارهاي 

هرچند در آذر ماه آژانس با صدور قطعنامه . جليلي را حاشا كرد
 فوردو توضيح قانع كننده  سايتهاي از رژيم خواسته بود تا دربار

 آژانس بار ديگر نشستي 88اي دهد اما در ماه هاي پاياني سال 
نتيجه اين نشست محكوميتي تازه براي رژيم بود و . برگزار كرد

پرونده افتضاحات اتمي آن كه در شوراي امنيت باز است، براي 
اگر چه چانه زنيها بر روي .  قرار گرفترتحريمي جديد در دستو

حريم ادامه دارد اما حد و اندازه آن به هر مقدار كه باشد، نوع ت
شكستي تازه در عرصه بين المللي براي رژيم واليت فقيه به 

  .حساب خواهد آمد
به دليل همين تحريمهاي شوراي امنيت، در سال گذشته 
محموله هاي مختلف اسلحه رژيم در دريا كه توسط كشتي 

باند قاچاق اسلحه به قاچاق مي شد توقيف گرديد و نيز يك 
سرپرستي خبرنگار صدا و سيماي رژيم در ايتاليا به دام پليس 

در كشورهاي ديگر در طول سال گذشته ماموران و واسطه . افتاد
هاي بسياري كه براي رژيم به كارچاق كني اشتغال داشتند 

  .دستگير شدند و تحويل مقامهاي قضايي گرديدند
 كه همچون كابوس تمام اما سايه تحريم بنزين چيزي است

طرح سهميه بندي بنزين در داخل . هيكل رژيم را مي لرزاند
كشور، فرار به جلوي دولت احمدي نژاد براي مقابله با اين اتفاق 

هرچند اين تحريم به صورت جدي اجرا نشده است اما . بود
فشار آمريكا و بعضي از كشورهاي اروپايي باعث شده كه هم 

در صورت . مشكل خريد بنزين روبرو باشداكنون نيز رژيم با 
اجرايي شدن چنين تحريمي بايد گفت كه دولت با مشكلي 

  .جدي براي تامين سوخت مورد نياز خودروها مواجه خواهد شد
در پايان سال گذشته سركوب و قلع و قمع كردن روزنامه ها و 

اما كنترل و فيلتر اينترنت بيش از همه به . نشريات ادامه داشت
ارتش تبهكاران سايبري رژيم وارد عمل شد و به .  آمدچشم

شيوه دزدان و گردنه بگيران به سرقت فضاي اينترنتي سايتهاي 
اينترنت كه يكي از ابزارهاي جنبش اجتماعي . مخالفان پرداخت

براي خبر رساني است، بيشترين وقت رژيم را براي كنترل 
خته گان گرفت اما با همه اين سختگيريها، جوانان و فرهي

ايراني موفق شدند تا اخبار و گزارشات خود را به خوبي به 
  . سرتاسر گيتي مخابره كنند

در سال گذشته مشخص شد كه سهم كمپانيهاي غربي در 
كنترل اينترنت و رد يابي فعاالن سياسي و اجتماعي بيش از آني 

 در "نوكيا" و "زيمنس"رو شدن دست . است كه تصور مي شد
رت اطالعات باعث گرديد تا فعاالن جنبش همدستي با وزا

اجتماعي اعتراضهاي وسيعي را در شهرهاي مختلف جهان عليه 
اين دو شركت سازمان دهند و آبروي همدستان سركوبگران 
مردم ايران را در برابر چشم جامعه جهاني و افكار عمومي آن 

  .ببرند
و  با همه فراز و فرودهايش به پايان رسيد اما غرور 88سال 

توانمندي جنبش كه نتيجه خودباوري مردم است مانند چراغي 
  .نوراني همچنان بر تارك اين سال مي درخشد
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انتخابات پارلماني عراق كه يكشنبه، 
 انفجار بمب و حمالت  اسفند با16

تروريستي آغاز شد تيتر اول بسياري 
خود ه از رسانه هاي خبري را ب

  . اختصاص داده است
ائتالف "چندين ائتالف بزرگ از جمله 

 به رهبري اياد عالوي، "العراقيه
 به رهبري "ائتالف دولت قانون"

 "ئتالف ملي عراقا"نوري المالكي، 
به رهبري ابراهيم جعفري و ائتالف 
چلبي در اين انتخابات شركت دارند و 
كشمكشها بين دولت المالكي و 

.  ادامه داردنيروهاي سكوالر هنوز
بدون شك شكل گيري دولت جديد 

ه عراق براي دولتهاي سرمايه داري، ب
 امپرياليسم آمريكا به رهبري ويژه

چند ماه ديگر اوباما كه نيروهايش تا 
ز ي حاكنند،خاك عراق را ترك بايد 

نتيجه اين انتخابات . اهميت است
براي استبداد مذهبي حاكم بر ايران 

ه  را ب"خاورميانه اسالمي"كه ايجاد 
عنوان محور استراتژيك در منطقه از 
ابتداي ظهور در دستور كار قرار داده 
است نيز از اهميت ويژه اي برخودار 

 همانطور كه اين ،سواز ديگر . است
عنوان ابزار ه پديده براي دولتها، ب

اعمال قدرت طبقه حاكم، مهم ارزيابي 
 نزد آناني كه خواستار ايجاد ،مي شود

ه  دموكرات بوخاورميانه اي مستقل 
 پايه صلح و عدالت هستند نيز عنوان
 زيرا كه اين مي باشد اهميت داراي

ي بر يانتخابات قادر است تاثير بسزا
رزه ملتهاي تحت ستم خاورميانه مبا

خصوص ملت عراق و ملت ايران ه ب
  . داشته باشد

آنچه تا كنون از سوي رسانه هاي 
جهاني اعالم شده است نشان مي 
دهد كه ائتالف العراقيه به رهبري اياد 
عالوي در مناطق سني نشين مانند 

، انبار و كركوك از ديگر ااستانهاي نينو
به همين ترتيب . است  جلو ترائتالفها

ائتالف دولت قانون نيز به رهبري 
نوري المالكي در مناطق شيعه نشين 

بدون ترديد شركت . دست باال را دارد
سنيها در انتخابات كنوني با توجه به 

 را 2005كه آنان انتخابات سال  اين
تحريم كرده بودند، قادر است وزنه 
تعادل را به نفع فراكسيون اياد عالوي 

ر دولتي عرفي و مخالف كه خواستا
. انتخابات طايفه اي است، تغيير دهد

 25اين ائتالف در حال حاضر فقط 
كرسي در مجلس عراق دارد كه با 
توجه به آنچه تا كنون در رابطه با 

 در ،را منتشر شده استآشمارش 
مجلس آينده عراق به كرسيهاي 

. بيشتري دست پيدا خواهد كرد
 جعفري ائتالفي كه به رهبري ابراهيم

در انتخابات شركت مي كند نسبت به 
دو ائتالف باال در استانهاي شمالي و 

  . جنوبي با راي كمتري روبرو است
  

  
خبرهاي متعددي از سوي رسانه هاي 
عراقي و رسانه هاي خارجي مبني بر 
دخالت رژيم واليت فقيه در شمارش 
آرا با توسل به نيروهاي وابسته 

اهيت و گزارش شده كه با توجه به م
منافع استبداد حاكم بعيد نيز به نظر 

سخنگوي رسمي ائتالف . نمي رسد
 دولت آمريكا را به موضع ،العراقيه

گيري در مقابل تقلباتي كه توسط 
يس هيات رابطه با عراق در پارلمان ير

 اروپا، سازمانهاي غيردولتي و گروه
هاي سياسي ديگر عنوان شده، متعهد 

يس ين، راستروان استيونسو. دانست
هيات رابطه با عراق در پارلمان اروپا 
تاخير مشكوك در اعالم نتايج 

كه  انتخابات عراق را با توجه به اين
كميسارياي انتخابات عراق قبل از اين 
اعالم كرده بود نتايج سي درصد آرا 
به اطالع عموم خواهد رسد اما هنوز 
اين كار را انجام نداده است، نگران 

 كه كردوي اضافه . كننده اعالم كرد
 اي كه در حين تقلبات گسترده"

خير در اانتخابات صورت گرفت و ت
اعالم نتايج انتخابات، نه تنها 
مشروعيت انتخابات را زير عالمت 

 طرح جلو راندن ،برد بلكهال مىوس
عراق به سوى بحران را تقويت 

  . كندمى

  
سازمان ملل متحد، دولت آمريكا و 

 قوياً با هرگونه اتحاديه اروپا، بايد
تحريف آراى مردم عراق مقابله كنند 

كه عراق به دوران  و از اين
گرايانه برگردد، خشونتهاى فرقه

خبرگزاري . عمل آورندجلوگيرى به
رويتر نيز با اشاره به يك گزارش 

 ابراز داشته كه انتخابات ،محرمانه
  . عراق آزاد و سالم نبوده است

نسوز را  مردم عراق كه دو جنگ خانما
پشت سر گذاشته و با تضاد اشغال، 
كشمكشهاي فرقه اي، دخالتهاي 

ل كشورشان و ضعف يرژيم در مسا
 خواستار ،دولت كنوني روبرو مي باشند

سي ان ان در اين رابطه . تغيير هستند
آنان در مقابل شرايط سخت " :گفت

امنيتي ايستادند و خطر راي دادن را، 
 براي ،خاطر نسل خودشان بلكهه نه ب

   ".نسل بعدي به جان خريدند
گذاريها و   بمبا وجودملتي كه ب

حمالت تروريستي در انتخابات 
 با شنيدن مساله ،شركت كرده اند

شان به خشم آمده،  دستكاري راي
اين . افسرده و نگران نتيجه آن هستند

مساله كه ليست العراقيه حتي در 
بسياري از استانهاي شيعه نشين نيز 

خود اختصاص ه ايها را ببيشترين ر
 نشاندهنده روي برگرداندن ،داده است

مردم از نيروها و احزاب سياسي شيعه، 
 "مجلس اعالي اسالمي عراق"مانند 

كه ائتالف پارلماني ائتالف يكپارچه 
 به دليل ،عراق را تشكيل داده اند

تامين منافع استبداد مذهبي حاكم بر 
مردم شيعه متوجه . ايران مي باشد

شده اند كه يك سري از جريانهاي 
سياسي با استفاده از شيعه گري، منافع 
ملي عراق را زير پا مي گذارند پس، 

هاي ملي و سكوالر هبه سوي گرو
صورت  در اين. گرايش پيدا كرده اند

ئتالف يكپارچه سهم ائتالفهايي مانند ا
عراق به ميزان قابل توجه اي كاهش 

 مرگ ،از ديگر سو. پيدا كرده است
حكيم و جانشيني فرزند وي براي 
جريان حكيم تاثيرات مثبتي در جذب 

  . نيروهاي شيعه نداشته است
تازه ترين نتايج منتشر شده بعد از 
شمارش هشتاد درصد آرا نشان مي 

ي اياد دهد كه ائتالف العراقيه به رهبر
عالوي براي اولين بار با برتري اندكي 

 ائتالف نوري المالكي پيشي گرفته از
ائتالف ملي عراق كه شامل . است

گروههاي مذهبي مانند مجلس 
اعالي اسالمي و گروه مقتدي صدر 

 در رده سوم و ائتالف كردها ،مي باشد
  .در رده چهارم است

با نگاهي مختصر به اخبار و گزارشها 
حداقل سه احتمال را در نظر مي توان 

  اولين احتمال آن است كه . گرفت

ائتالف دولت قانون به رهبري المالكي با 
تفاوت اندكي با ائتالف العراقيه بيشترين 
كرسيهاي مجلس را به خود اختصاص دهد 

صورت نخست وزير هم از  كه البته در اين
ه  ب ابن ائتالفاما. همين ائتالف خواهد بود

ف اندك با ائتالف العراقيه قادر دليل اختال
ي دولت را تشكيل دهد و ينيست به تنها

  دولت درمجبور است كه با گروهي ديگر
 دو سوم تا بتواند حداقل شريك شود

خود اختصاص ه كرسيهاي مجلس را ب
 به سختي مي تواند  صورتدر اين. دهد

 ندهد زيرا شركتگروه العراقيه را در دولت 
انينش در مجلس كه با مشكل تصويب قو

  . رديدروبرو خواهد گ
اين مساله براي ائتالف العراقيه نيز صدق 

ي كه حاضرند يهاه البته نسبت گرو.مي كند
با العراقيه دولت تشكيل دهند به مراتب 

ي مي باشد كه حاضر به يهاهبيشتر از گرو
.  ائتالف دولت قانون هستندبا دولت تشكيل

در هر صورت ائتالفي كه بيشترين 
خود اختصاص مي ه سيهاي مجلس را بكر

 حد نصاب كرسي رسيدن بهدهد براي 
جهت تشكيل دولت مي بايست ائتالفي كه 

  رادر رتبه دوم ليست انتخاب شده قرار دارد
  در غير اين،در تشكيل دولت شراكت دهد

صورت با تنشها و كشمكشهاي فرقه اي 
دولت اوباما نيز به دليل . روبرو خواهد شد

 بودن با بحرانهاي اقتصادي و با گريبانگير
كه قرار است نيروهايش را تا  توجه به اين

 خواستار ، از عراق خارج كند2011سال 
 .تشديد جنگهاي فرقه اي و مذهبي نيست

كه تا كنون موضعي بي  بنابراين با اين
 خواستار يك ،طرف به خود گرفته است
  . دولت ائتالفي در عراق است

بر تشديد تنشهاي احتمال سوم كه عالوه 
فرقه اي و مذهبي در عراق، تضاد بين 

 رژيم و آمريكا را نيز ،طرفين ذي نفع يعني
عنوان مثال ه تشديد مي كند اين است كه ب

ائتالف دولت قانون بتواند با گروههاي شيعه 
ديگر دولت تشكيل دهد و ائتالف العراقيه را 
در دولت راه ندهد كه البته اين احتمال بعيد 

  .ظر مي رسدبه ن
تشكيل دولت عراق با توجه به شرايط 

 ي آرايكنوني انتخابات بعد از شمارش نها
مساله پيچيده اي است كه بايد در آينده به 

اما همانطور كه در مطلب . آن پرداخت
صدور بحران به عراق با فرمان حذف "

 ،"شخصيتهاي سكوالر و ملي از انتخابات
 ،شد عنوان 295درج شده در نبرد خلق 

تركيب دولت جديد عراق در هر صورتي به 
شكل سابق نخواهد بود كه همين مساله 
اهداف رژيم در عراق را تضعيف و با 

  .چالشهاي فراواني روبرو خواهد ساخت
  
  

 انتخابات عراق

  
 آناهيتا اردوان

خبرهاي متعددي از سوي رسانه هاي عراقي و رسانه هاي 

خارجي مبني بر دخالت رژيم واليت فقيه در شمارش آرا با 

توسل به نيروهاي وابسته گزارش شده كه با توجه به 

 . استبداد حاكم بعيد نيز به نظر نمي رسدماهيت و منافع

تركيب دولت جديد عراق در هر صورتي به شكل سابق 
نخواهد بود كه همين مساله اهداف رژيم در عراق را تضعيف 

 .و با چالشهاي فراواني روبرو خواهد ساخت
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زمان كنوني در كـشوري مثـل       
كشور ما، از تقريباً سي سال پيش بـه         
اين طـرف، زمـان سرگـشتگي اسـت؛      
منظورم زماني اسـت كـه بـه جوانـان          
خود، به ويژه جوانان برخاسته از تـودة        
مردم، هيچ اصلي براي جهت دادن به       

  .زندگي عرضه نمي كند
ــاً    ــازي دقيق ــشته س ــن سرگ اي

ز عبارت از چيست؟ به هرحال يكـي ا        
اعمـال مهمـي كــه انجـام مـي دهــد     
عبارت است از ناخوانـاكردن سـكانس       
تاريخي ماقبل، سكانـسي كـه كـامالً        

اين عمل مشخصة همه    . جهت داشت 
دوره هــاي واكنــشي و ضــدانقالبي   

 به بعـد،    1970است، مثل همين دورة     
  .كه ما در آن قرار داريم

به عنوان مثال مي توان يـادآور       
وري، شد كه مشخصة واكـنش ترميـد      

 ترميـدور و اعـدام بـي        9بعد از توطئة    
ــوبن،    ــزرگ ژاك ــران ب ــة رهب محاكم
ناخوانــاكردن ســكانس ماقبــل، يعنــي 
ســـكانس روبـــسپيري، از طريـــق   
فروكاســتن آن بــه بيمــارگونگي چنــد 
ــه،   ــام و، در نتيج ــون آش ــار خ جنايتك
جلوگيري از هر نوع درك سياسـي آن        

اين نحوة نگرش دهها سال ادامه      . بود
ــدف ــت و ه ــاختن ياف ــشته س ش سرگ

مداوم خلقي بـود كـه بـالقوه انقالبـي          
  .تلقي مي شد ـ و هنوز هم مي شود

ناخوانـاكردن يــك دوران، چيــز  
ديگري است، خيلي بيشتر از محكـوم       

چـون  . كردن صاف و سـادة آن اسـت       
يكي از نتايج ناخواناشدن، آن است كه      
ديگر كسي درصدد برنمـي آيـد تـا در       

كردن دوران مورد بحـث، دنبـال پيـدا       
اصولي بگردد كه مـي توانـست چـاره         

اگـر  . ساز بن بستهاي آن دوران باشـد      
دوران بيمارگونــه اعــالم شــود، ديگــر 
تعيين جهت يابي آن بالموضوع است       
و نتيجه اش ـ كه هر روز اثرات زيـان   
بارش را شاهديم ـ آن است كـه مـي    
بايست، به عنوان راه حل كم ضـررتر،        

  .به همين سرگشتگي راضي شد
براين درمورد يـك سـكانس      بنا

قبلي و كامالً به پايان رسيده، بپذيريم       
كه قضاوتمان درموردش هرچه هست، 
بايد آن سكانس برايمان خوانا و قابـل        

  .قرائت بماند
ــالب   ــه انق ــوط ب در بحــث مرب
ــوم،    ــوري س ــان جمه ــسه در زم فران
: كلمانسو فرمول معروفي را عنوان كرد

 انقالب فرانسه مجموعة يكپارچه يي    «
ايـن فرمـول از     . »را تشكيل مي دهـد    

آن رو اهميت دارد كه قابليـت قرائـت         
سراسر روند را، فارغ از همة  تحوالت        

  .فاجعه بارش، طلب مي كند
روشن است كه امروزه، درمـورد   
كمونيــسم اســت كــه گفتمــان رايــج، 
سكانس قبلي را به يـك بيمـارگونگي        

بنابراين من  . غيرشفاف مبدل مي كند   
مـي دهـم كـه بگـويم        به خود اجـازه     

سكانس كمونيستي هم، شامل تمامي     
طيف گرايشهايي كـه چـه در موضـع         
قدرت و چه در اپوزيسيون خود را پيرو        
يـك ايـدة واحـد مـي دانـستند، يـك       

  .مجموعة يكپارچه را تشكيل مي دهد
خــوب، در ايــن صــورت، اصــل 
پايه يي و جهت گيري واقعي امروز را        

ن، چه مي توان نام داد؟  به هرحال مـ   
ــه تاريخچــه سياســتهاي  باوفــاداري ب
رهايي طلب، پيشنهاد مي كنم بـه آن        

  .فرضية كمونيستي نام دهيم
خاطرنشان كرد  در ضمن جادارد

كه منتقدان ما عقيده دارند كـه چـون         
تجربة كمونيسم دولتي پـس از هفتـاد    
ســال بــا ناكــامي فاجعــه بــاري روبــه 

را » كمونيسم«روشده است، بايد واژة     
ــه د ــه زبال ــداختب چــه شــوخي . ان ان

وقتي قرار است تسلط صاحبان     ! خنكي
ثروت و ميراث خواران قدرت را كه از        
هزاران سال پيش تا كنون ادامـه دارد        

ــاد   ــل هفت ــداخت، حاص ــاله را  بران س
ــا   ــواٌم ب ــسته و ت هجوييهــاي چــشم ب
خشونتها و بن بستها را به رخ ما مـي           

واقعيـت ايـن اسـت كـه ايـدة          ! كشند
ناچيزي از زمـان  كمونيستي جز بخش   

تحقيق و تحقق خـود را طـي نكـرده          
  .است

اين فرضيه چيست؟ اين فرضيه     
  .بر سه محور استوار است

ــري  ــدة براب ــست، اي ــدة . نخ اي
بدبينانة مشتركي كه بـاز ايـن روزهـا         
تسلط پيداكرده، اين اسـت كـه طبـع          
بشر طالب نابرابري است، و البته جاي       
تاٌسف است كه چنين است، ولي پـس        

ــا ــن  از نث ــه اي ــد قطــره اشــك ب ر چن
مناسبت، مهم ايـن اسـت كـه اعتقـاد          

پاسخ . پيداكنيم بايد به آن رضايت داد     
كمونيسم به ايـن ايـده دقيقـاً مطـرح          
كردن برابري است، اما نه بـه عنـوان         
برنامه ـ برابري ريشه داري را كه جزء  

ـ ! طبيعت انساني است، تحقق بخشيم    
بلكه با پيش كـشيدن ايـن فكـر كـه           

رابري امكان مـي دهـد كـه در         اصل ب 
هـر اقــدام جمعـي، آن چــه را كـه بــا    
فرضـية كمونيـستي همگـون اسـت و     
بنابراين داراي يك ارزش واقعي است،   
از آن چه در جهت عكس آن اسـت و          
بنابراين به ديدگاهي حيواني از انـسان       

  .راه مي برد، تميز داد
بعد از آن اين اعتقاد مطرح مي       

بگر شود كه وجود يـك دولـت سـركو        
ظريـة  ايـن، ن  . جداگانه، ضرورتي ندارد  

ــستها    ــستها و كموني ــشترك آنارشي م
. درمــورد زوال تــدريجي دولــت اســت

جوامعي بوده اند كه دولت نداشته اند،       
و منطقي  اسـت كـه بپـذيريم چنـين           
جوامعي مي توانند باز هم وجود داشته       

ــا بــه خــصوص مــي تــوان . باشــند ام
اقدامات سياسـي مردمـي را خـارج از         
فكر قدرت يا نمايندگي در تـشكيالت       

  .لكتي، انتخابات وغيره سازمان دادمم
ــدام   ــش اقـ ــشار آزادي بخـ فـ
سازمانيافته مي توانـد از خـارجِ دولـت      

نمونه هاي فراوانـي از آن    . اعمال شود 
: را حتي در دوران اخيـر سـراغ داريـم         

ــامبر   ــبش دس ــرة جن ــدرت غيرمنتظ ق
ــصميمات   1995 ــد ت ــث ش ــه باع ، ك

ــستگي   ــورد بازنشـ ــدمردمي درمـ ضـ
ــه عقــب بيفتــد قــدامات ا. چندســال ب

مبارزه جويانه به طرفداري از كارگران      
فاقد جـواز رسـمي، مـانع از تـصويب          

بسياري قوانين جنايتكارانه نـشد، امـا        
امكان داد كه اين كارگران، به عنـوان        

بخشي از زندگي جمعي و سياسـي مـا      
به طـور وسـيع بـه رسـميت شـناخته           

  .شوند
و آخــرين محــور، ايــن كــه    

يم آن،  سازماندهي كار، مـستلزم تقـس     
تخصصي شدن وظايف و به خصوص       
تمــايز اختنــاق آور كــار يــدي از كــار 

مي بايست و مي تـوان      . فكري نيست 
چند شكلي بودن اساسي كار انساني را     

اين، اساس مادي محو    . هدف قرار داد  
طبقات و سلسله مراتبهـاي اجتمـاعي       

  .است
اين سـه اصـل، برنامـه يـي را          
تشكيل نمي دهند، بلكه رهنمودهـايي      

ستند براي جهت يابي، كـه هـركس      ه
مي تواند با تكيه بر آنها، آن چـه را در        
رابطه با فرضية كمونيـستي بـه طـور         
فردي يا جمعي مي گويد و عمل مـي         

  .كند، مورد ارزيابي قرار دهد
فرضــية كمونيــستي دو مرحلــة 
بزرگ را پشت سر گذاشت و بـه نظـر          

من مي رسد كه وارد مرحلة سوم زنـدگيش         
  .شده است
 1848ضية كمونيستي بين انقالب     فر

ــون پــاريس در   ــه نحــوي  1871و كم ، ب
مــضامين عمــدة آن . گــسترده تثبيــت شــد

بعـد  . مضامين جنبش كارگري و قيام بودنـد   
بين (سال  40دورة فترتي طوالني، در حدود      

برقرار شد كه بـا اوجگيـري       ) 1905و  1871
ــردن    ــاره ك ــه پ ــايي و تك ــسم اروپ امپريالي

ــا  ــاطق جه ــسياري از من ــتب ــط داش . ن رب
انقــالب  (1976 تــا 1905سكانــسي كــه از 

ادامه داشت، دومين سكانس    ) فرهنگي چين 
  .از به اجرادرآوردن فرضية كمونيستي بود

مضمون اصلي آن، مضمون حزب بود    
انضباط تنهـا   : با شعار عمده و بي گفتگويش     

 1976از . سالح كساني است كه هيچ ندارند  
واكنشي است  تا امروز، دورة دومي از تثبيت       

كه هنوز ادامه دارد، و طي آن به طور عمده          
شاهد فروپاشي ديكتاتوريهاي سوسياليـستي     
با حزب واحد بوديم، كه در سكانس اول بـه    

  .وجود آمده بودند
اعتقاد من ايـن اسـت كـه سـكانس          
سومي از فرضية كمونيـستي، متفـاوت از دو    
سكانس پيشين، گشوده خواهد شد كـه بـه         

ه سكانس اولـي نزديـك تـر        خالف انتظار ب  
اين سكانس درواقـع  . خواهد بود تا به دومي    

با سكانسي كـه در قـرن نـوزده برجـستگي          
داشت، داراي اين وجه اشتراك خواهـد بـود    
كه خودِ فرضية كمونيستي، كـه امـروزه بـه          
طرز گسترده مورد انكار قـرار گفتـه اسـت،           

آنچه را . موضوع اصليش را تشكيل مي دهد  
ك كساني ديگر مي كوشم تـا       كه من با كم   

انجام دهم، مي توان به عنوان كار مقدماتي        
براي برقراركـردن مجـدد فرضـية مزبـور و          

  ./گشايش دورة سومش درنظرگرفت
ما در اين سرآغاز سكانس سوم وجود       
فرضية كمونيستي، به يـك اخـالق موقـت         

مي . متناسب با دوران سرگشتگي نياز داريم     
ضـع ذهنـي    بايست بـه حـداقلي از يـك مو        

دست پيداكنيم، بـدون آن كـه از پـشتيباني          
فرضية كمونيستي ـ كـه هنـوز در مقيـاس     
. بزرگ برقرار نشده است ـ برخوردار باشـيم  

مهم اين است كه يـك نقطـة واقعـي پيـدا            
كنيم و به هرقيمت كه شده به آن بچسبيم،         

و غيرقابـل درج در     » غيـرممكن «نقطه يـي  
قعـي از   بايد به يك نقطـة وا     . قانون وضعيت 

اين نوع بچسبيم و نتـايج مترّتـب بـر آن را            
  .سازمان دهيم

شاهد اساسي در مورد اين كه جوامع        
  ما به نحوي آشكار غيرانساني اند، امروزه 

  16بقيه در صفحه 

چنان يك ايدة آينده است كه با وجود انحرافهايش در قرن بيستم در اين زمان سرگشتگي، فرضية كمونيستي هم
  ارزش اخالقي متناسب با آن چيست؟. هنوز از اعتبار نيفتاده است

  

  *تحملِ زمان حاضرشهامتِ 
  

  **نوشتة آلن باديو
  ترجمه منوچهر هزارخاني
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در نيويـورك   1922هواردزين در سال    

او . از خانواده اي يهـودي متولـد شـد        
تمام زندگيش در مبارزه بود و هيچگاه       

او . از نظرات و عقايدش عقب ننشست     
 در اوج سـربلندي     2009 ژانويه   28در  

  .درگذشت
ــشگاه    ــورك و دان ــشگاه نيوي او از دان

سـال  . كلمبيا دكتراي خـود را گرفـت      
ــشگاه 1965 ــت در يــك دان ــان ايال زن

شروع بـه تـدريس     ) سياپوست(آتالنتا  
كرد و همزمان در جنبش حقوق مدني       

اوايــل ســال . فعاليــت مــستمر داشــت
 به عنوان يك انسان ضد جنگ       1960

. و مـدافع حقــوق مــدني مــشهور شــد 
ــه از   ــد ك ــث ش ــاي او باع ــت ه فعالي

ســپس او بــه . دانــشگاه اخــراج شــود
  .   دانشگاه بستون مي رود

ر كشتي سـازي بـود و       هواردزين كارگ 
در جنگ جهاني دوم بطور داوطلب به       
عنــوان خلبــان نيروهــوائي بــه جنــگ 

. در اكثر بمباران شـركت داشـت   . رفت
بعد از جنگ اعالم كرد كه همه چيـز          
را عيان خواهد كرد، اواخر جنگ به ما        
دستور دادند كه يك گروه از آلمانيهـا         
كه در خـاك فرانـسه بودنـد بمبـاران          

  . ناپال روي آنها ريختمكنيم، من بمب
وقتي كه از جنگ برگشت گفـت مـن         
اين لباس و اين وسايل را به زباله دان     
مي ريزم و قـول مـي دهـم هيچگـاه           
جنگ نكنم و تالش كنم كه ديگـران        

بعـد از آن تمـام      . هم اين كار را نكنند    
زندگيش را وقف جنبشهاي آزاديبخش    

او مي گفـت جنـگ      . و ضد جنگ كرد   
تـا  5بـراي   ) للهـي ا(يك موحبتي است  

درصد اجتماع آنهائي كـه حكومـت       10
  .ضد مردمي در دست دارند

هواردزين يكي از اولين آمريكـا ئيـان        
بود كه به ويتنـام شـمالي رفـت و بـا            

  نخست وزير ويتنام شمالي ديدار كرد

 كتاب به رشـته تحريـر در       20حدود  
ــاركس را    ــاي م ــدگاه ه آورد، او دي

  .ندعمل ميكرد، فقط آنها را نمي خوا
يكي از معروفترين كتاب او كـه بـه         

به رشـته تحريـر در اورد       1980سال  
تاريخ مـردم   ( امريكا بود    مردمتاريخ  

كه در  ) آمريكا و نه رئيس جمهوران    
سراسر جهـان معـروف اسـت، ايـن         
كتاب يكي از پرفروش ترين كتابهـا       

  . مليون فروش داشت2بود بيش از 
مــرگ او بــراي آزادي خواهــان و   

ــاي ان ــان  نيروه ــر جه ــي سراس قالب
جبران ناپزير است امـا آثـار بـه جـا           
مانده او چراغي است بـراي فـرداي        
انقالبيوني كه بـه اسـتقالل صـلح و     
سوسياليسم بـه طـور پايـدار اعتقـاد         

  . دارند
  يادش گرامي باد

  
از پيشگفتار  نمايـشنامه مـاركس در     
سوهو نوشـته هـواردزين، ترجمـه از        

  تراب حق شناس
اي    را در دروهمــن ايــن نمايــشنامه

نوشتم كه فروپاشي اتحـاد شـوروي       
هاي بزرگ گروهي، و نيـز        در رسانه 

در رهبران سياسي، نـوعي شـادماني    
نـه  . تقريبا همگاني برانگيختـه بـود     

   مرده بود، بلكـه ايـده    "دشمن"تنها  
اعتبار شـده      هاي ماركسيسم نيز بي   

ــود ــازار  ســرمايه. ب ــصاد ب داري و اقت
يـسم باختـه    ماركس. پيروز شده بـود   

  .بود
  لـذا بـه   . ماركس به راستي مرده بود    

نظرم رسيد مهم اسـت بـه روشـني         
نشان دهم كه اتحاد شوروي و ديگر       

 "ماركسيــست"كـشورهايي كــه بــا  
هاي پليـسي برپـا       ناميدن خود، رژيم  

كرده بودند هيچگـاه مظهـر مفهـوم        
  .اند  سوسياليسم ماركس نبوده

خواستم نشان دهم كه مـاركس        مي
هايش چنان تحريف      كه ايده  از اين 

هـاي     شده كه آنهـا را بـا خـشونت        
دانند، چقـدر    رژيم استاليني يكي مي  

كردم بايـد     فكر مي . خشمگين است 
مــاركس را نــه تنهــا از دســت ايــن 

هاي قالبي كـه در نقـاط        كمونيست
مختلف دنيا رژيمهاي سركوبگر برپا     
ــه    ــم، بلك ــات ده ــد نج ــرده بودن ك

نويسان    لههمچنين از دست اين مقا    
بازان غربـي كـه در برابـر          و سياست 

داري حالت نشئه به      پيروزي سرمايه 
  .آنان دست داده است

  
  
  

  

چگونه فتواي حامنه اي 
  بار ديگر 
 رنگ باخت

   
  زينت ميرهاشمي

  
   اسفند26فراسوي خبر 

جنــبش بيــشماران در شــهرهاي تهــران،    
اصفهان، مشهد، شيراز، چالوس، اردبيل، خرم      

بار ديگر برج و باروي واليـت  .... و آباد، كرج   
خامنه اي با همه دم و دستگاه سـركوبش را          
به سخره گرفت و نشان داد كـه ايـن شـعله            

شعار مرگ بـر ديكتـاتور      . سر خاموشي ندارد  
بر فراز شعله هـاي آتـش و نـور در تـاريكي             
استبداد به گوش همگان رسيد و جشن شـب    
 چهارشنبه سوري امسال را به يك نبرد كامل  

 خرداد به   25. بين مردم و ارتجاع تبديل كرد     
پر صـدا تـرين و سياسـي تـرين چهارشـنبه            

  . سوري در تاريخ ايران به ثبت رسيد
در خيابانهــاي تهــران، جوانــان بــا ترقــه بــه 
استقبال نيروهاي سـركوبگر رفتـه و آنهـا را          

ــد ــه اي در . گوشــمالي دادن عكــسهاي خامن
منطقه مالصدرا و بسياري از مناطق ديگر بـا    
شعله هاي اتـش خـشم مـردم بـه خاكـستر            

  .تبديل شد
رژيم بعد از همه تهديدها و فتوا دادنها، براي         
ممانعــت از جمــع شــدن مــردم در خيابانهــا، 

 فـيلم   11اعالم كـرد كـه سـه شـنبه شـب            
يــوني اش ســينمايي را از شــبكه هــاي تلويز

فيلمهـايي از كـشورهاي     . پخش خواهد كـرد   
ــايي ــايي و آمريكـ ــب . اروپـ ــتانه شـ در اسـ

چهارشنبه سوري سبكه هاي تلويزيوني رژيم      
اقدام به پخش عكسهايي از صدمه ديـدگان،        
چشمهاي آسيب ديده، صورت آش و الش و        

كه در اثـر ترقـه هـاي جـشن چهارشـنبه          ... 
ـ         راي سوري به چنين روزي گرفتار شده اند، ب

ارعاب و تـرس مـردم و جلـوگيري از خـارج            
ايـن  . شدن مـردم از خانـه هـا پخـش كـرد           

اقدامهاي نمايـشي در اراده مـردم بـراي تـو           
دهني زدن به خامنه اي بي تاثير بود و مردم          
ايران به خصوص در تهـران از شـهر ري تـا            
تجريش و از نارمك تا ميدان آزادي و از پيـر   

مراه با رقـص و  و جوان به خيابانها آمدند و ه    
  .پايكوبي عليه حكومت شعار دادند

ــين      ــا و همچن ــانه ه ــزارش رس ــر گ ــا ب بن
گزارشهاي مردمي، شـب چهارشـنبه سـوري        
امسال از همه سالها، گسترده تر و با شـركت        

شـركت گـسترده    . وسيع مردمي برگـزار شـد     
ــا توســط   ــسخير خيابانه ــرغم ت ــي علي مردم
نيروهاي انتظامي، سـپاه و بـسيج بـار ديگـر           

ان داد كه بحران انقالبي همچنان وجـود        نش
دارد و عزم مـردم بـراي سـرنگوني و تغييـر            

  .دموكراتيك همچنان جريان دارد
بر اساس گزارشـها تعـداد زيـادي از جوانـان           

آزادي همـه   . دستگير و يـا مفقـود شـده انـد         
دستگير شدگان ايـن روز و نيـز آزادي همـه           
زندانيان سياسي با تداوم حركتهاي اعتراضي      

  . تواند تحقق يابدمي
 

  

  
شهامتِ تحملِ 

  زمان حاضر

  
  15بقيه از صفحه 

  
پرولتر خارجي بدون جواز اقامـت   

او نشانه يـي اسـت از ذات        . و كار است  
وضعيت ما و حكايت از آن مي كند كه         

برخـورد بـا    . فقط يك جهان وجود دارد    
پرولتر خارجي، چنان كه انگـار از يـك         

ـ       ژه دنياي ديگري آمده است، وظيفة وي
» وزارت هويـت ملـي    «يي است كه به     

واگــذار شــده اســت و ايــن وزارتخانــه 
نيروي پليس خاص خودش را هم دارد       

در برابر اين دستگاه    ). »پليس مرزي «(
دولتي، تاٌكيد بر اين كه هر كـارگر بـي          
جواز متعلق به همين جهـان ماسـت، و    
نتيجه گيري عملي، تـساوي طلبانـه و        

اند نمونه يي مبارزه جويانه از آن، مي تو
كامــل از يــك اخــالق موقــت و يــك 
جهت گيري محلي همگون با فرضـية       
ــشتگي   ــن دورة سرگ ــستي در اي كموني
جهانگير باشد كه تنها با استقرار مجدد       

  .فرضية مزبور برطرف خواهد شد
آن فضيلت اساسي كه مورد نياز      

ــت  ــهامت اس ــت، ش ــه . ماس ــن، البت اي
عموميت ندارد، چون در شرايطي ديگر،      

تن فضيلتهاي ديگري ممكن است      داش
مـثالً در زمـان جنـگ       . اولويت پيداكند 

انقالبي در چين، مائو صبر و شـكيبايي        
ــود ــسته ب ــا . را فــضيلت اساســي دان ام

امروزه، بي هيچ ترديـد، شـهامت ايـن         
ــام را دارد ــضيلتي  . مق ــهامت ف ش

است كه بي اعتنا به قوانين دنيا،       
ل     خـود را   » غيـرممكن «با تحمـ

بايد به هر نقطة    . نشان مي دهد  
غيرممكن چـسبيد، بـي آن كـه        
خــود را مــسئول كــلّ وضــعيت 

شهامت دربرخـورد بـا     : دانست
نقطــه بــه عنــوان نقطــه، يــك 

 اين فـضيلت    .فضيلت محلي است  
از يك اخالق محلّ سرچشمه مي گيرد  
و افق پيش رويش فرضية كمونيـستي       

  .است
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
ــد،  برگرفتــه از روزنا* مــة لومون

 2010 فوريه 15و 14

، 1937آلن باديو متولد سال     ** 
فيلسوف، درام نويس و استاد فلسفه در       
L'Ecole normale supérieure 

  

  

  هواردزين
ژانويه اين انسان بزرگ در گذشت و مـردم         28روز  

 .ترقيخواه را در غم گذاشت
  طاهرياسد
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موقعيت زنان عراقي در زمان 

  صدام حسين بهتر بود
زنان در  - 2010 مارس 17رويتر، 

زمان صدام حسين حق يك سال 
مرخصي در زمان بارداري داشتند كه 
امروز اين مرخصي به شش ماه 

زنان عراقي بر . كاهش پيدا كرده است
اساس قانون وضعيت شخصي كه از 

كه  ، زماني1958 جوالي سال 14
سلطنت انگليسي را منقرض  يهاعراق

كردند، حقوقي برابر با حقوق زنان در 
اما امروز بند . كشورهاي غربي داشتند

 قانون اساسي به روشني ابراز مي 2
 ،مذهب رسمي كشور اسالم"دارد كه 

 ،بنابراين. "منبع قانونگذاري مي باشد
قانوني كه با قواعد مذهب اسالم 

 داشته باشد، به تصويب مغايرت
حقوق زنان بر اساس . د رسيدنخواه

 از سوي مراجع ديني كه ،همين بند
تحت تاثير رژيم ايران هستند، تعبير و 

، فعال "يونار محمد". تفسير مي شود
حقوق زنان و فعال سياسي ابراز مي 
دارد كه دولت آمريكا تصميم گرفته 
است كه به حقوق زنان در عراق 
اهميتي ندهد و بدين ترتيب گروههاي 

 گراي اسالمي، جنوب عراق را افراط
طور كلي در دست دارند و از سوي ه ب

رژيم ايران مورد حمايت سياسي و 
  .مالي قرار مي گيرند

 يكي ديگر از فعاالن حقوق "سميرا"
زنان ابراز مي دارد كه اشغال براي 

او . زنان عراقي پايان نيافته است
 درصد از 25اضافه مي كند كه 

ن تعلق دارد كرسيهاي پارلمان به زنا
اما اين زنان از منافع حزب خود دفاع 

  . مي كنند نه حقوق زنان
، استاد دانشگاه علوم "ماها سبيرا"

:  مي گويد"النحرين"سياسي دانشگاه 
خشونت عليه حقوق زنان بخشي از "

خشونت عليه حقوق همه عراقيها 
اما فشار بر روي . محسوب مي شود

 زنان در شرايط اشغال دو برابر است
 هايزيرا آنان بسياري از حقوق و آزادي

   ".خود را از دست داده اند
دليل دستگيري ه زنان از يكسو ب

همسرانشان و يا كشته شدن آنها مي 
ي بار مسووليت خانواده يبايست به تنها

 قادر ،را به دوش بكشند و از ديگر سو
دليل عدم وجود ه به حركت آزادانه ب

هاي امنيت و ربودن زنان توسط گروه
اعتقاد  "يونار محمد". نيستند جنايتكار

دارد كه قانون اساسي دولت عراق نه 

تنها از حقوق زنان دفاع نمي كند 
 حتي حقوق اوليه آنان را تامين ،بلكه

 را در اين اوي دولت آمريك. نمي كند
امر مقصر مي داند كه پروسه 
دموكراسي در عراق را به ديگران 

  .واگذار كرده است
  

  ي زن در كره جنوبيروز جهان
 زن از 189 - 2010 مارس 10تايمز، 

تشكلهاي فرهنگي و حقوق بشري 
فدراسيون تشكلهاي زنان كره "شامل 
 به مناسبت روز جهاني زن در "جنوبي

تاريخ شش مارس با برگزاري 
ي بر خواستهاي خود تاكيد يراهپيما
 دولت را ،ييسخنگويان راهپيما. كردند

ي كه تبعيض ي اعمال سياستهالدليه ب
جنسيتي را تشديد مي كند و يكي از 
داليلش اقدام نكردن دولت عليه 
كاهش روزانه شركت زنان در 
فعاليتهاي اقتصادي و استخدام مي 

آنان عنوان كردند . باشد، متهم كردند
ي شكاف يكه دولت با اعمال سياستها

بين ثروتمندان و فقيران را در جامعه 
ه زنان را افزايش مي دهد و حقوق اولي

 از مردم خواستند هاآن. لگدمال مي كند
 جامعه اي كه حقوق ايجادتا براي 

طور كامل در آن رعايت شود، ه زنان ب
انرژي  تشكيل جنبشي پر. مبارزه كنند

عنوان اولين گام جهت تشكيل ه ب
چنين جامعه از سوي اين زنان مهم 

  .ارزيابي شد
  

 سوم يك حداقل اختصاص
  د به زنانكرسيهاي پارلمان هن

 2010 مارس 10خبرگزاري استراليا، 
فعاالن حقوق زنان در هند با  -

 سوم يكتصويب قانوني كه حداقل 
كرسيهاي پارلمان را به زنان واگذار 

اين . كرد، اعالم پيروزي كردند
پيروزي نه به سرعت و نه راحت به 

 سال پيش 14بور زطرح م. دست آمد
ب پيشنهاد شده بود كه اكنون به تصوي

در حال حاضر فقط ده درصد از . رسيد
  . اعضاي پارلمان زن هستند

زنان مبارز در هند با بستن خيابانها، 
ي، اعتصاب غذا و يبرگزاري راهپيما

دستگير شدن توانستند دولت را به 
اين . طرح مجبور سازنداين تصويب 

كار بدون همبستگي احزاب چپ، 
ديگر احزاب طرفدار حقوق زنان، 

لهاي غير دولتي و فعاالن فعاالن تشك
  .حقوق اجتماعي امكان پذير نبود

   

بزرگداشت روز جهاني زن با 
شركت دويست هزار زن در 

  ونزوئال
 مارس 9ل روز ونزوئال، يتحليل مسا

بزرگداشت روز  مراسم – 2010
جهاني زن با شركت دويست هزار زن 
و برخي از رهبران سياسي زنان در 

ز توسط اين رو. ونزوئال برگزار شد
دانشجويان و زنان در روستاها و 
شهرهاي كوچك اين كشور نيز جشن 

 "كورو" زن در شهر 233. گرفته شد
با برگزاري نشستي به مناسبت 
گراميداشت هشت مارس، بر 
فعاليتهاي اجتماعي زنان تاكيد 

  .ورزيدند
  

حقوق زنان مهاجر مي بايست 
  مورد حمايت قاطع قرار گيرد

 - 2010ارس  م9اليران آن الين، 
 ه شدنصد سال از به رسميت شناخت

نقش زنان در جوامع مي گذرد اما 
طور كامل رعايت ه  هنوز بآنهاحقوق 

ه حقوق زنان مهاجر ب. نمي شود
عنوان حقوق نيمي از مهاجرين دنيا 

دولتها مي بايست با . پايمال مي شود
سرمايه گذاري جهت اصالح خدمات 

 پديده ،بهداشتي و آموزشي براي زنان
مهاجرت را به مساله اي انتخابي و نه 

   .الزامي تبديل كنند
زنان كارگر مهاجر در پروسه جهاني 

 با تبعيض  داريسازي سرمايه
ه  بجنسيتيطبقاتي، نژادي، مذهبي و 

دليل موقعيت بي وطني و يا بي ثباتي 
 - اعمال سياستهاي نو. روبرو هستند

ليبراليستي، زنان را براي انباشت سود 
بيشتر با بهره كشي جنسي و همچنين 

عنوان نيروي كار ارزن قيمت به ه ب
اين پديده . كاال تبديل كرده است

زنان را به كار كردن در خانه هاي 
مجبور ساخته است از اينرو سود 

 نتيجهحاصل شده از كار آنان در 
ساعات كار طوالني و عدم امكانات 

 افزايش مي  دو چندان را بهرفاهي
  . دهد

  
بارزه براي برابري هنوز در م

  ابتداي راه قرار دارد
 زنان – 2010 مارس 7رويتر، 
هنوز به  نجمعيت شا نسبت انگليسي

كارهاي مديريتي دست پيدا نكرده اند 
و دستمزدي كمتر از همكاران مرد 

يك تحقيقات . دريافت مي كنندخود 
 كار 2742جديد نشان مي دهد كه از 

دن تنها مديريتي در شركتهاي شهر لن
 آن به زنان تعلق دارد كه حتي 242

اين ميزان نيز در بخش مديريت 
 درصد 17درآمد زنان، . ي نيستياجرا

 اين در ،كمتر از مردان مي باشد
 مبارزه زنان ايجحاليست كه يكي از نت

 تصويب طرح پرداخت ،در دهه شصت
 از تبعيض در جلوگيريحقوق برابر و 

اين آمار اين رابطه بود كه با توجه به 
  .هنوز رعايت نمي شود

  

تجاوز جنسي در كلمبيا در حال 
  افزايش است

 - 2010 مارس 7 پرس، پرساسوشيتد
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود به 
مناسبت روز جهاني زن به افزايش رشد 
تجاوز جنسي به زنان در كلمبيا اشاره كرد و 
ادامه داد كه به قربانيان اين جنايت معموال 

 چشم بدنام و كسي كه لكه ننگي به به
در حق  و عدالت  شودهمراه دارد، نگاه مي

 موردآمار دقيقي در .  رعايت نمي شودآنها
تجاوز جنسي در كشور كلمبيا در دست 

 كه با قربانيان اين جنايت كسانينيست اما 
از نزديك كار مي كنند ابراز مي دارند كه 

ر اين مساله در حال رشد است و بخش بسيا
چشمگيري از قربانيان را كودكان تشكيل 

سيستم پليسي كشور از دسترسي . مي دهند
قربانيان به امكانات بهداشتي و دادگستري 

 در حاليكه متهم معموال جلوگيري مي كند
 آزادانه در جامعه باقي ، مجازات تحملبدون

  . مي ماند
سازمان عفو بين الملل با سي زن قرباني 

 سال گفتگو 40 تا10تجاوز جنسي بين 
قدر  كرده است كه بيشتر اين زنان آن

فقيرند كه قادر به پرداخت هزينه درمان و 
امكانات پزشكي و يا پرداخت هزينه شكايت 

ي نبوده ياز متهم به ماموران پليس و قضا
بيشتر اين زنان تصميم به خودكشي . اند

  . گرفته و يا خودكشي كرده اند
ديگر زنان زنان و دختران فقير بيشتر از 
زيرا آنان . مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرند

قادر به دفاع از خود قبل و بعد از تجاوز 
  .نيستند

  
 طعمه گروههاي زنان فقير عراقي

  تروريستي
 - 2010 مارس 4 پرس، پرساسوشيتد

تعداد زنان عراقي كه در زمان جنگ همسر 
خود را از دست داده اند، زنان مطلقه و 

شان آنان را ترك كرده اند زناني كه همسران
 به بيش از صد هزار نفر "راانب"در ايالت 

ماموران . مي رسد كه منبع درآمدي ندارند
دولتي منطقه و گروههاي حمايتهاي انساني 

بمب ابزار مي دارند كه اين زنان به كارهاي 
 و تروريستي جذب مي شوند تا از گذاري

گروههاي مسلح از . فقر و فالكت فرار كنند
استفاده مي كنند و آنان را وقر اين زنان سوف

به كارهاي خطرناك وادار مي سازند زيرا 
اين زنان حاضرند براي نجات كودكان خود 

  .از گرسنگي به هر كاري دست بزنند
   

دليل بي ه گوش و بيني او را ب
  احترامي به خانواده شوهر بريدند

عايشه،  - 2010 مارس 18سي ان ان، 
:  از افغانستان مي گويددختري نوزده ساله

 ،كه گوش و بيني مرا بريدند زماني"
 او هنوز زيباست و داراي ".بيهوش شدم

خانواده . ي مي باشدياعتماد به نفس باال
 بيشتر از هشت سال اوكه  عايشه زماني

نداشت همراه با خواهر كوچكترش براي 
 "كاال" مشاجره به عنوان  يكحل و فصل

براي همسري به مردان خانواده ديگري 
كه او شانزده  زماني. قول داده مي شوند

  سال بيشتر نداشت به پدر شوهر و ده برادر 
  18بقيه در صفحه 

  ييزنان در مسير رها
  

  آناهيتا اردوان
  

، روز تجديد ميثاق با مبارزه زنان سهشت مار«

  »!زحمتكش جهان بر شما مبارك باد
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با تجربه اي پر از رنج و اميـد كـه     
پشت سر گذاشته ايم ، روز جهـاني        
زن را بــه همــه ي زنــان جهــان و 
ــژه آزادي خواهــان و  ــه وي ــران ب اي
فعاالن برابري و رهايي زن، تبريك      

  .مي گوييم
زنان آگاه جامعـه ي مـا مبـارزه ي          
شجاعانه بي سابقه و گسترده اي را       
عليه ستم، تبعـيض، خودكـامگي و       

ــر ــسين   تحقي ــد و تح ــاز كردن  آغ
تالش زنـان   . همگان را برانگيختند  

آزادي خــواه ايــران در ســال هــاي 
گذشـته بـا سـركوب و دســتگيري،    
ــرور   ــاوز،مرگ و تـ ــكنجه، تجـ شـ
خيابـاني رو بـه رو بـود ودر همــين    
حال تبليغـاتي دروغـين را در برابـر      

اما انـدوه ژرف، مـا را از        .خود ديدند 
اميد به فرداي روشـن و بهتـر بـا ز           

  .نمي دارد
مــا شــاهد رشــد مبــارزاتي برابــري 
جويانه زنان و به ويـژه تعميـق آن         

برابـري خـواهي چنـدان در       . بوديم
ــاهي   ــرا آگ ــد زي ــاقي نمان ســطح ب
ونيروي اجتماعي زنان به اين بـاور       

 نمي تواند انتظار مرحمت   رسيد كه 
تغييـر  . آزادي و برابري داشته باشد    

سياســت هــاي جزيــي، مقطعــي و 
 به امور زنان هرگـز      نمايشي نسبت 

زنان ما را از ماهيت سـركوبگرانه و        
ــه   ــدئولوژيك، ك ــري و اي ضــد براب
تبعيض را مقدس مي شمارد غافـل     

زنـان در جنـبش      اما نه تنها    . نكرد
مستقل دموكراتيك حضور يافتنـد،     
ــاده    ــي وس ــطحي گراي ــه ازس بلك
انگاري اصالح طلبي فاصله گرفتند     

به مبارزه ي    وبا پيوستن روزافزون    
همه جانبه ي اجتماعي براي محـو       
كامل خودكـامگي، تحجـر و بهـره        
كشي و بي عدالتي هـا، راه خـودرا         

  .ادامه دادند
امــروز برابــري بــراي زنــان مــا در 

  :خواسته هاي زير متبلور شده است
ــصادي           - ــري اقتـ  برابـ

  شامل رفع تبعيض در مشاغل
 برابري حقوق مساوي             -

كـار مـساوي ،     با مردان در مقابـل      
حق انتخاب كار، حق برخورداري از      
حقوق اجتماعي كار زنان و امنيـت       

  شغلي و موارد مشابه
 برابري سياسـي بـراي             -

برگزيدن و برگزيده شـدن در تمـام     
  شون دموكراتيك

 برابـــري اجتمـــاعي           -
شامل حق كامل انتخاب پوشـش ،       
رفت و آمد، بيان ، شركت يـا عـدم          

  تشكل ها و جز آنشركت در 
زنان ما كه خود را در پيوند زنده بـا         
جبهه ي كار مي دانند نه جبهـه ي       
سرمايه، چـه خـصوصي باشـد چـه         

ــري هــاي ســاده،  . دولتــي ــه براب ب
ــوچ   ــاي پـ ــده هـ ــشريفاتي وعـ تـ
ايدئولوژي مسلط و دلخوشي هـاي      

ــراي   ــورژوايي ب ــشانه و ب ــراف من اش
دستيابي به فرصـت هـاي ويـژه دل         

مـا دانـسته انـد كـه      زنان  . نمي بندند 
مبارزه شان بايد پيونـدي ناگسـستني       
ــا مبــارزات پيگيرانــه ودموكراتيــك  ب
ديگر گروه هاي اجتمـاعي بـه ويـژه         
ــشجويان   ــان، دانـ ــارگران، معلمـ كـ

مبــارزه . داشــته باشــد وزحمتكــشان 
عليــه ســتم چنــد بــاره، شــامل مــرد 
ساالري نهادينـه شـده ي فرهنگـي،        

ــي ــركوب فيزيكــ ــاق  ســ  واختنــ
، تبعــيض اقتــصادي ،  ايــدئولوژيك

  .تبعيض حقوقي و همانند آنها
زنان، آگاه تر و مـصمم تـر متوجـه           

عمق حيله هـاي ارتجـاع و سـرمايه         
... داري دولتي و خصوصي و نظامي و      

از .  بيشترهـستند   براي بهـره كـشي    
اين رو آنان مبارزات ضـد تبعـيض و         
برابـري جويانــه را جزيـي پيوســته از   
ــراي  ــاعي ب ــق اجتم ــارزه ي عمي  مب

دموكراتيسم پايدار وعدالت اجتمـاعي     
  .مي دانند

كانون مدافعان حقوق كارگر اشـكال      
 طلبانه، اصالح طلبي انفعـالي       تسليم

داراي هدف هاي تعريف شـده ويـژه        
ي بورژوايي و محدود به جنبه هـايي        
خاصي از ستم چند باره عليه زنـان را      
تاييد نمي كند، اما وظيفه ي خود مي        

ه و تشكل زنـان ،      داند از آزادي عقيد   
مـا همـه ي     . به هر روي دفـاع كنـد      

ــم   ــه همراهــي و ه ــارزان زن را ب مب
ــاعي و     ــارزات اجتم ــا مب ــدي ب پيون
سياسي ريشه اي و فاصله گـرفتن از        
هدف ها و خواسته ها و روش هـايي         
كه نمي تواند به نيرويـي اميـدبخش        
تبديل شده دعوت مي كنـد و معتقـد         
است كه اين روش ها تنها فرصت را        

راي سركوب و حيلـه گـري قـدرت         ب
  .سياسي و اقتصادي فراهم مي آورد

بار ديگر باغروري كه از پيـشگامي و        
آگاهي زنان مبـارز و يـاران خـود در          
جنبش زنان در دل داريم، روز جهاني       

  .زن را صميمانه تبريك مي گوييم
نگذاريم حاصل جان باختگي، شـور و    
شعور زنان ما نابود شود و ايـن تنهـا          

مه ي مبارزه در راستاي انديـشه       با ادا 
ورزي، پيگيري و ژرف نگـري و هـم       
ــارزات    ــا مبـ ــردن آن بـ ــد كـ پيونـ

بـه ويـژه     سايرعرصه هاي اجتماعي    
  .كارگري ميسر است

ــه و   ــارزه آزادي خواهان ــاد مب ــده ب زن
  برابري جويانه زنان

پيش به سـوي تـالش پيگيـر بـراي          
اتحـــاد مبـــارزه زنـــان و مبـــارزات 

  دموكراتيك
 پيوند جنـبش كـارگري بـا        برقرار باد 

جنبش برابر خواهي و آزادي خـواهي       
  زنان

   
  كانون مدافعان حقوق كارگر

  )2010 مارس 8 (88 اسفند 17
  

 : پيام روز جهاني زن
  انسان= مرد، انسان = زن 

  ليال جديدي
بر همه زنان و مرداني كه )  اسفند17( مارس 8روز 

 براي برابري زن و مرد تالش مي كنند و به همه
روز جهاني زن، . زنان تحت ستم جهان گرامي باد

فقط روز رد و بدل كردن كارت پستال نيست، اين 
 سال جدال سرسختانه زنان 150روز نماد بيش از 

با اينكه اين مبارزات . براي رفع تبعيض جنسيتي ست
دستاوردهاي چشمگيري داشته است و از اين رو بايد 

 كه در عين حال از آن با افتخار ياد كرد، روزي است
اين . بزرگترين ننگ جهان متمدن را برجسته مي كند

روز بر پيشاني استبداد مذهبي جمهوري اسالمي داغ 
اما اراده زنان . ننگ عميق تري بر جاي گذاشته است

ايراني در رويارويي با رژيم و قوانين ارتجاعي آن در 
  . زمره افتخارات ما است

است كه به كساني امروز يك فرصت دوباره براي آن 
كه مي خواهند رژيم را اصالح يا وادار به رعايت 
قوانين خود كنند، ننگ قانون شده جمهوري اسالمي 

  .يادآوري شود
 .تدوين شد  58 مهمترين قوانين ضد زن از بهار

 ناكافي كه خود "هخانواد از حمايت" قانون پيشين
سمي لغو و حق طالق به مراجع شرعي بود، به طور ر

 18 از دختران براي ازدواج سنسپس، . ه شدسپرد
 از قضاوت حق يافت، كاهش سال 13 به سال
 تعطيل شد، مختلط هنرستانهاي ،شد سلب زنان

 و شدند كشانده تعطيل به خانواده رفاه مراكز
محدود  خانواده نظيمت و كودكان به كمك مراكز

  .گرديدند
 كار جمهوري اسالمي، زنان متاهل فقط قانون در

 زناشويي آنها امور مزاحم كه يكارهاي انجام براي
 مناسب تشخيص داده شده اند و از اين رو،نباشد 

رضايت همسر  و اجازه به منوط استخدام آنها نيز
 ،"وقت نيمه كار انونق"است و براي محكم كاري، 

 ياجتماع فعاليت و توليد از پيش از بيشرا زنان 
 زنان حقوق رعايت به موازات اين،. دور مي كند

در   كارفرما سپرده شدهو ميل كارمند به و كارگر
 قرار يرهبر موضع در تواند ينمزن همين راستا، 

  .شود يقاض يا و گيرد
 تبعيض از مملو محيطي خانواده نيز به همين ترتيب

زنان حتي از حق انتخاب محل به عنوان مثال . شد
 شوهر كه يمنزل در بايد زندگي خود نيز محرومند و

  .ي گزينندسكن كند،ي م تعيين
 حق قانون مدني جمهوري اسالمي 1117 ماده

 قرار مرد دراختيار تماما نيز را زن حضور اجتماعي
 ترين روشن به مزبور قانون 1133 ماده .مي دهد

 مرد مقابل در محدوديتي گويد، هيچ يم وجه
به طور  حتي كند اراده كه زمان ندارد، هر وجود
 دهد و ماده طالق ار خود زن مي تواند غيابي
 پدر اجازه مشروط به را دختر ازدواج  آن حتي1043

  .مي داند
وسواس جمهوري اسالمي در اعمال تبعيض عليه 
زنان حتي در آداب وحشيانه سنگسار هم رعايت مي 

 تشريح كرده "مجازات اسالمي"  102 ماده. شود
و  كمر نزديك تا سنگسار بايد هنگام است كه مرد

ل دفن شود تا زن در گودا سينه ينزديك تا زن
  .شانس كمتري براي فرار داشته باشد

اكثريت زنان جامعه ي ما زنان محروم و كارگران 
فقيري هستند كه نه در خانه حقوقي دارند و نه در 

از اين رو مبارزه عليه مردساالري بايد . محيط كار
. تنها بخشي از مبارزه زنان و مردان عدالتخواه باشد

زه اصلي، شركت فعال براي بركناري زيرا مبار
حكومت واليت فقيه، به دور ريختن قوانين ارتجاعي 
. آن و برقراري دمكراسي و عدالت اجتماعي است

هيچ حكومت مذهبي و مستبدي حقوق زنان را 
  .رعايت نخواهد كرد

براي سرنگوني رژيم ضد زن و ضد انسان واليت 
هي فقيه تالش مي كنيم و به جنبش دمكراسي خوا

  .هر روز انرژي بيشتري مي دميم

  زنان در مسير رهايي

  17بقيه از صفحه 
ديگر همسرش كه همگي از 
. طالبان بودند، واگذار مي شود

بار  عايشه حتي همسر خود را يك
نديد زيرا او در حال جنگ در 

 دو سالي  خاللاو در. پاكستان بود
كه با آنان زندگي مي كند مانند 

 و آزار و يك زنداني مورد شكنجه
  .اذيت قرار مي گيرد

الخره تصميم مي گيرد كه اعايشه ب
از خانه فرار كند و سه زن همسايه 
به او قول همياري و كمك مي 

كه همراه با آن  عايشه زماني. دهند
سه زن به قندهار وارد مي شوند، 

 مي خواهند هامتوجه مي شود كه آن
آن . او را به مرد ديگري بفروشند

يس دستگير و به سه زن توسط پل
عايشه نيز به دليل . زندان مي روند

 و به سه سال فرار از خانه دستگير
چه  اگر.  مي شودزندان محكوم

فرار از خانه يك جرم محسوب 
نمي شود اما در مناطقي از 

 زن فراري از خانه  با،افغانستان
  .  رفتار مي شودهمسر بدينگونه

حكم سه سال زندان عايشه با 
زاي به پنچ ماه بخشش حامد كر

اما پدر شوهر . كاهش پيدا مي كند
عايشه او را پيدا كرده و به خانه 

اين لحظه اولين باري . برگرداند
است كه عايشه، همسر خود را 

  اوهمسر عايشه. مالقات مي كند
را به دليل بي احترامي به خانواده 

. مي برداش به دادگاه طالبان 
باالي كوه برگزار مي  دادگاه در

د و آنان فرمان مي دهند تا شو
. گوش و بيني عايشه بريده شود

اين حركت وحشيانه توسط همسر 
وي انجام مي شود و همانجا 
. عايشه رها مي شود تا جان دهد

ي و ي توسط يك گروه آمريكااواما 
 "تشكل زنان براي زنان"

افغانستان پيدا مي شود و مورد 
  .حمايت قرار مي گيرد

ن عفو بين بر اساس گزارش سازما
 نود درصد از زنان افغانستان ،الملل
 خشونت خانگي قرار مي هدف
در افغانستان فقط هشت . گيرند

پناهگاه براي زنان وجود دارد كه 
صورت خصوصي ه همه آنان نيز ب
بي بي عايشه، تنها . اداره مي شوند

يك نمونه از هزاران هزار زني 
است كه در سراسر دنيا مورد 

 ي گيرند و از اينبدرفتاري قرار م
 رنج آنگونه آزار و اذيتها و بدتر از 

تشكلهاي مدافع حقوق . مي برند
زنان ابراز مي دارند كه نقض حقوق 

 از سوي 2001زنان در سال 
جهانيان مورد شكايت و سرزنش 
زيادي قرار گرفت اما آنان امروز در 
مقابل جنايت طالبان و گروههاي 

كه  زماني. ديگر سكوت كرده اند
پنجاه درصد از جمعيت افغانستان 

سادگي توسط ه كه زنان هستند ب
طالبان مورد تحقير قرار مي گيرند، 
حكومت كردن بسيار آسان مي 

آنان جمعيت بزرگ زنان را به . شود
اين .  گرفته اندكنيزيبندگي و 

 در  كهبردگي را عايشه هر زمان
  . آينه نگاه كند به ياد مي آورد

ن مدافعان حقوق كارگر به بيانيه كانو

  مارس، روز جهاني زن8مناسبت 

 كانون مدافعان حقوق كارگرسايت 



  19صفحه                       1389 فروريناول  – 297نبرد خلق شماره  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ....رويدادهاي هنري 
  20بقيه از صفحه 

برنارد كوشنر، وزير امور خارجه فرانسه با تاكيد بر 
وضعيت نامعلوم جعفر پناهي، خواهان آزادي فوروي او 

 نيز به فردريك ميتران، وزير فرهنگ فرانسه. شد
 آقاي پناهي اشاره "به شدت نگران كننده" وضعيت

ه دستگيري همزمان، آكادمي فيلم اروپا نيز ب.كرد
 .جعفر پناهي به شدت اعتراض كرده است

 
  

  موسيقي
تحريم اركستر تبليغاتي از سوي دوستداران 

  موسيقي
دومين   اسفند8در تاريخ اركستر سمفونيك تهران 

روي صحنه برد و  اجراي خود را در تاالر وحدت به
   .قطعاتي از آهنگسازان ايراني و خارجي را اجرا كرد

موسيقي  اش را براي جشنواره ه ويژه برناماين اركستر،
 از سوي دوستداران موسيقي فجر درحالي اجرا كرد كه

به علت سوواستفاده تبليغي رژيم از آن تحريم شده 
 تقريبا نيمي از صندليهاي سالن و به همين دليل. بود

  .تاالر وحدت خالي از جمعيت بود بالكنهاي
  

ميراث دار بزرگ ، درگذشت كمال خان هوت 
   بلوچآواز

در كمال هوت، شاعر و خواننده برجسته بلوچستان 
كمال خان هوت، خواننده  .سالگي درگذشت68سن 

برجسته و نوازنده تنبورك موسيقي مقامي بلوچستان 
سبك خوانندگي حماسي و پهلواني بود كه از داراي 

قديمي ترين گونه هاي موسيقي بلوچي  اصيل ترين و
و ارزش   و اعتباربوده و در بلوچستان رواج داشته

  .بسياري نزد بلوچها دارد
  

 در "تحويل سال نو"نوازنده موسيقي 
 گذشت

علي اكبر مهدي پور دهكردي، نوازنده موسيقي 
 . در ايران درگذشت"تحويل سال نو"

 شهرت دارد و "نوروزنامه"ويژه نوروز كه به  موسيقي
رسانه هاي جمعي  هر سال در هنگام تحويل سال از

 پر مخاطب ترين و معروف ترين كار پخش مي شود،
از ديگر . پيشكسوت سرنا و كرناست اين نوازنده

مقامي،  كارهاي پر مخاطب اين نوازنده موسيقي
 . است"روزي، روزگاري"اجراي موسيقي سريال 

  
 در جنوب انگلستان ضبط "آواز ماهيگيران"

 و منتشر مي شود
 ان وكمپاني يونيورسال آلبومي از آوازهاي محلي ملوان

 را منتشر "كورنيش"ماهيگيرهاي دهكده ماهيگيري 
دوستان "ده نفره  خواننده هاي گروه .خواهد كرد

 سالهاست كه با هم آوازهاي ملواني مي "ماهيگير
  .خوانند
  بعد از اين كه در كافه اي"دوستان ماهيگير"گروه 

آواز خواندند، با پيشنهاد ضبط آلبومي از آوازهايشان 
 .روبه رو شدند نيورسالتوسط كمپاني يو

 
 ركورد "همه رنج مي كشند"ترانه 

 پرفروشها را شكست
كه براي كمك به  "همه رنج مي كشند" ترانه

قربانيان زلزله هاييتي ساخته شده، در اولين هفته پس 
اين .  هزار نسخه فروخت453از انتشار، بيش از 

آهنگ به سرعت به صدر جدول پرفروش ترين  تك
يتانيا در هفته گذشته صعود كرده آهنگ هاي بر تك

 .است
در اين ترانه تعداد زيادي از ستاره هاي موسيقي از 

بالنت، جان بون  جمله لئونا لويس، رابي ويليامز، جيمز
جووي، جيمز موريسن، سوزان بويل، ماريا كري و 

 .خوانده اند ( Take That) تيك دت
مديريت ضبط اين محصول كه بازخواني ترانه اي از 

است، به عهده سايمون  R.E.M روه آمريكاييگ
 .كاول بوده است

كميته بالياي "سود حاصل از اين فروش ميان 
 "سان" روزنامه "برنامه كمك به هاييتي" و "طبيعي

 .تقسيم خواهد شد
 
  

  عكس
 در 2009جوايز بهترين عكسهاي سال 

  زمينه اعتراضات مدني
ن  جوايز بهتري"رينولدز"موسسه روزنامه نگاري 

 را "اعتراضات مدني" در زمينه 2009عكسهاي سال 
حوادث از   اين عكسها.دادبه عكاسان خبري ايران 

راهپيمايي معترضان به نتايج انتخابات در  مربوط به
  .ايران و حوادث آن تهيه شده بود

 خبري در عكسهايحسن سربخشيان، عكاس خبري، 
لت پاشنه آشيل دو"جريان برخورد با مخالفان دولت را 

  . خواند"ايران
عكاسان ايراني با ثبت وقايع و انعكاس ":  گفتوي

رساندند و  آن، ارزشهاي حرفه اي خود را به اثبات
نشان دادند كه تالش دولت براي محدود ساختن 

  ".نتيجه اي نخواهد داشت عكاسي خبري در ايران
 عكسي به عنوان نيزورلد پرس فوتو "موسسه 

 متعلق به يك عكاس "معترضان بر بامهاي تهران"
برترين عكس خبري سال معرفي  ايتاليايي را به عنوان

  .كرد
همچنين مجموعه عكسهاي يك عكاس فرانسوي از 
اعتراضهاي مخالفان دولت ايران هم برنده دومين 

  . شد"ورلد پرس فوتو"مجموعه عكس سال 
 George جايزه روزنامه نگاري جورج پولك

Polk 2009 در سال براي بهترين فيلمهاي خبري 
به تصويربردار ناشناسي تعلق گرفت كه با استفاده از 

آقا سلطان را  گوشي تلفن همراه خود صحنه قتل ندا
در جريان تجمع معترضان به نتيجه انتخابات ايران 

  .در دسترس جهانيان قرار داده بود ضبط كرده و
حسن سربخشي تصاوير تهيه شده توسط مردم عادي 

مي  آغاز راهي  راتلفن همراه وشيهايو با استفاده از گ
 كه نشان داد تالشهاي سي و يك ساله دولت داند

محدود ساختن مجاري رسمي اطالع رساني  براي
راهي را براي  ديگر نمي تواند اثربخش باشد و مردم

اطالع رساني پيدا كرده اند كه هيچوقت متوقف 
  .نخواهد شد

 
  شود حسني به عنوان مفاخر ملي ثبت ميالم

روابط عمومي ميراث فرهنگي آذربايجان غربي اعالم 
كرد كه سرپرست، معاونان، مسوولين و مديران ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي 
با حجت االسالم غالمرضا حسني، نماينده ولي فقيه 

  .در استان و امام جمعه اروميه ديدار كردند
در اين ديدار اسداهللا عليزاده باراندوزي، سرپرست اداره 
كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

اندازي موزه ملي  آذربايجان غربي با اشاره به راه
مشاهير و مفاخر كشور اعالم كرد كه در صورت 
موافقت امام جمعه اروميه، نام وي به عنوان ميراث 

و تصاويري از سوابق زنده آذربايجان به همراه اسناد 
   .علمي و مبارزاتي براي ثبت در اين موزه ارسال شود

  
  

  ادبيات
   هشتادمين سال تولد نصرت رحماني

  ...خيزد  اي اسيران چه كسي باز به پا مي
از آغاز دهه بيست سرودن شعر را آغاز نصرت رحماني 

عالوه بر  .نمود و در دهه ي سي به مرز شهرت رسيد
كرد و با نام  اه داستان نويسي ميگ سرودن شعر، گه

 در مجالت هفتگي مطالب "ترمه"و  "لولي"مستعار 
  . داد خود را انتشار مي

شاعراني است كه در پنج دهه  نصرت رحماني از نسل
 او از. شعر معاصر ايران حضوري فعال داشته است

نخستين شاعران عصر ماست كه زبان مردم كوچه و 
شعر يك " :ماني مي گويدرح .بازار را وارد شعر كرد

خواهد  اگرنه، من دلم مي. امر كامال آزادي نيست
چه . باروت، عطر گل را داشته باشد جاي بوي شعرم به

 ي شعرم گل يخ بسا كوشيده باشم در يك باغچه

ام كه بوي باروت تمام  بكارم اما يك وقت به خود آمده
يد آدم با. ام را مال خود كرده بود خانه باغچه و حياط و

باشد كه در  خيلي با خودش و اطرافش غيرصميمي
چنين دوراني و در جهاني چنين ظلماني، خصيصه 

اين كار آنقدر . كارش كنار بگذارد سياسي بودن را از
  ".است شود گفت تقريبا غيرممكن زحمت دارد كه مي

، "كوچ صفي عليشاه"توان به كتابهاي  از آثار او مي
ميعاد در لجن "، "ترمه اشرفي"، "كوير گوتنبرگ"

پياله "، "شمشير معشوقه"، "زمان حريق باد"، "نيل
مردي "، "كولي وحشي"، "بيوه سياه"، "دور دگر زد

هايي كه هرگز به او  نامه" و "شد كه در غبار گم
  .اشاره كرد)  داستان مجموعه ("نرسيد
ياد نصرت رحماني سالهاي آخر عمر خود را در  زنده

م پوران شيرازي و رشت در كنار همسرش، خان
، روز جمعه 1379پسرش، آرش سپري نمود و در سال 

 ديده از جهان فرو 2000 جون 16 خرداد برابر 27
  .بست

  لب اگر باز كنم
  .زهر و خون مي ريزد

  اي اسيران چه كسي باز به پا مي خيزد؟
  چه كسي ؟

 
*** 

  پيراهن من را بدر خانه بياويز
  !تا مردم اين شهر بدانند ، كه بودم

  جز راه عزيزان وطن ره نسپردم؛
  !جز نغمه ي آزادي، شعري نسرودم

  

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي
  خلق ايران

  زينت ميرهاشمي  : سردبير
  ليال جديدي: تحريريه

  منصور امان
  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فـدايي خلـق ايـران و           نبر

اما بديهي است كه    . نظرات اين سازمان است   بيان كننده   
از چــاپ مقــاالت و مطالــب فعــالين ســازمان و جنــبش  
مقاومت و صاحب نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجـم            

ــشريه اجــازه مــي ــد اســت،   ن ــد و اطــالع از آن مفي ده
مطـالبي كـه بـا امـضاي افـراد در           . كنـد  خودداري نمـي  

 آنـان   شود، بيان كننـده نظـرات خـود        نبردخلق چاپ مي  
است كه ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همسو يا          

با نام و يا بـدون      (سرمقاله نبردخلق   . اختالف داشته باشد  
  .بيان كننده نظر سازمان است) نام
  

براي اشتراك نبرد خلـق بـا آدرسـهاي نبـرد خلـق             
  تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنـبش كـارگران، مزدبگيـران و         
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل       
بــين المللــي مربــوط بــه آن، اخبــار و ديــدگاههاي 

  .يت ايران نبرد بخوانيدجنبش زنان را هر روز در سا
   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

رد خلق ، اخبار رويدادهاي روز نشريه نب
ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

ــاد    ــاد ي ــي ب  7گرام

ــق و دو   ــدايي خلـ فـ

مجاهد خلق كه در تپه     

ــه   ــن بـ ــاي اويـ هـ

ــسته   ــه بـ رگبارگلولـ

  .شدند

  
 سال پيش فدائيان خلق رفقـا،       35

 ،حسن ضـياء ظريفـي  ،  بيژن جزني 
 )سـعيد ( مـشعوف    ،عباس سوركي 

 عزيـز   ، محمد چوپانزاده  ،كالنتري  
و دو   احمد جليـل افـشار       ،سرمدي

مجاهد خلـق، كـاظم ذواالنـوار و        
صطفي جــوان خوشــدل كــه در مــ

بيدادگاههاي نظامي رژيم شاه بـه      
زندانهاي طـوالني محكـوم شـده       
بودنــد و در حــال گذرانــدن دوران 
زندان خود بودند، بـا رگبـار گلولـه      
مزدوران ساواك شاه در تپه هـاي       

 . اوين به شهادت رسيدند

  رويدادهاي هنري ماه
  

  ليال جديدي
  :سخن روز

ه قدر عاقل ترين فرد كسي است ك -
 (يوهان ولفگانگ گوته  (–زمان را بداند 

 ،اديبشاعر، ) ١٨٣٢ -١٧�٩
 ،شناس انسان محقق، ،نقاش ،نويسنده
او يكي . آلماني مدار سياست و فيلسوف

 و ادبيات آلماني از كليدهاي اصلي
 همچنين و وايمار كالسيك جنبش

  .رود به شمار مي رمانتيسيسم
داند  آينده به كسى تعّلق دارد كه مى -

 ( وريس مترلينگم -باشد چگونه منتظر 
 و شاعر ،يسندهنو) 1949 – 1862

 .بلژيكي فيلسوف
  
  

  فيلم
ان معدن عليه شورش كارگر

  شود انگليسيها فيلم مي
شورش كارگران معدن طالي استراليا 

 راه 1854عليه ارتش بريتانيا در سال 
  .كند خود را به روي پرده سينماها باز مي
راجر "اين درام تاريخي ضد استبدادي را 

كند و با نام   كارگرداني مي"دانلدسن
 جلوي دوربين "افتخاري ميان مردان"

  .رود مي
 فيلم درباره يك برده فراري ستاندا

آمريكايي است كه از شهر نيويورك به 
در اين كشور در  وي .گريزد استراليا مي

. شود يك معدن طال مشغول به كار مي
عليه ارتش  بزودي كارگران معدن

استعماري بريتانيا سر به شورش 
هم درگير  دارند و اين برده فراري برمي

  .شود شورش آنها مي
 ميليون 25درصد از هزينه  40حدود 

توليد اين فيلم را اداره توريسم دالري 
  .كند استراليا پرداخت مي

  
بازگشايي سينماهاي عراق پس 

  از ده سال 
سالنهاي سينماي عراق ده سال پس از 
آغاز حمله نظامي آمريكا به اين كشور، 

پرندگان زير "با اكران فيلم عراقي 
  . بازگشايي شد"بالهاي رحمت الهي

داستان يك خانواده عراقي اين فيلم 
مادر خانواده پس از ربوده شدن  است كه

پدر و ترور پسرش از سوي گروههاي 
حفظ و نجات  تروريستي، براي

  .كند اش تالش مي خانواده
سينماي   سالن80  تا كنون2003از سال 

،  ساخته شده بود70بغداد كه در دهه 
  . بسته شده بود

  

سكار در ايك رويداد غير منتظره 
2010 

 مراسم اعطاي اسكار هشتادودوم،در
ي بهترين  نخستين بار جايزه براي

كه با  كارگرداني به يك زن رسيد؛ زني
   .كرد همسر سابق خود رقابت مي

فرمان "كاترين بيگلو براي درام جنگي 
 كه با ،)The Hurt Locker ("مرگبار

موضوع جنگ عراق ساخته شده، رقيب 
 ( هكار جيمز كامرون، شا"آواتار"خود، 

 11 كه برنده "تايتنيك"كارگردان فيلم 
عنوان پرفروش   را كه به)اسكار شده بود

ترين فيلم تاريخ سينما شناخته شده، 
 . پشت سر گذاشت

در بخش "روبان سفيد " آلماني فيلم
 زبان نامزد  بهترين فيلم غير انگليسي

  . دريافت اسكار شده بود
هترين جف بريجز و سندرا باالك ب

بازيگران نقش نخست مرد و زن شناخته 
 ساله اسكار را براي 60بريجز . شدند

ايفاي نقش يك خواننده در فيلم 
"Crazy Heart"كسب كرد .   

خاطر بازي در   ساله نيز به45بوالك 
ي  بچهنقش مادري از طبقه مرفه كه پسر

خانماني را در خانواده  پوست بي سياه
پذيرد و او را به يك فوتباليست موفق  مي

كند، برنده جايزه بهترين  تبديل مي
  .آفرين زن شد نقش

   
 در باره دستگيري باديبهمن ق

 جعفر پناهي 
جعفر پناهي، فيلمساز مستقل ايراني، در 

 اسفند در 11نخستين ساعات روز 
 15ر، دختر و و به همراه همس منزلش

بهمن . تن از ميهمانانش بازداشت شد
گويد  ،فيلمساز ايراني مي قبادي

همكارش از يك زندان بزرگ به يك 
 .شده است زندان كوچك منتقل

جعفر پناهي فيلمسازي است كه تقريبا 
هيچيك از فيلمهايش در ايران اجازه 

، "دايره"فيلمهاي . اكران نگرفته است
ترين  معروف "آفسايد" و "طالي سرخ"

هاي  فيلمهاي او هستند كه در جشنواره
معتبري چون كن و ونيز برنده جايزه 

 .شدند
اين فيلمساز هيچگاه حاضر به حذف 

اي از فيلمهايش براي  هيچ صحنه
نمايش داخلي نشد و اكران نشدن 
فيلمهايش در داخل را به سانسور آنها 

  .ترجيح داد
شود به  سايت تابناك نيز كه گفته مي

سدار محسن رضايي نزديك است، در پا
جعفر پناهي به همراه ": اين مورد نوشت

دوستان و همكاران خود در حال تهيه 
  اند كه با هوشياري فيلمي عليه نظام بوده

  

  شهداي فدايي 
  فروردين ماه 

 خشايار  - حبيب مؤمني    -جواد سالحي   : رفقا
 محمد معصوم   - منصور فرشيدي    -سنجري  

 - حسن ضياء ظريفـي      - بيژن جزني    -خاني  
 -كالنتري  ) سعيد( مشعوف   -عباس سوركي   

 احمـد   - عزيـز سـرمدي      -محمد چوپـانزاده    
 محمدرضـا   - حميـد اكرامـي      -جليل افـشار    

 سـيمين  -آيتـي   ) پريـدخت ( غزال   -كاميابي  
ــه ــاهي  پنج ــمند -ش ــاس هوش ــي - عب  عل

 ناصر توفيقيـان    - يداهللا سلسبيلي    -ميرابيون  
 عطــا -اتابــاي   بهــرام آق-جليــل اراضــي -

ــدآراز-خانجــاني  ــروز(محم ــد -)به  آراز محم
 عبـداهللا صـوفي     - غفور عمادي    -پور   وردي
 قربـانعلي   - بردي محمدكوسه غراوي     -زاده  

 علي محمد   - سعيد جوان مواليي     -پورنوروز  
 - آنه بردي سرافراز     - فيروز شكري    -خوجه  
 نـور  - فيـروز صـديقي   -شفيعي ) آرقا(قربان  

 -مـد رسـول عزيزيـان      مح -محمد شـفيعي    
 منوچهر  -پور    محمد حرمتي  -پروين افروزه   

در پيكـار   ... ور  و      صـديق ديـده    _كالنتري  
عليه امپرياليـسم و ارتجـاع توسـط مـزدوران          

  . رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند
  

****  
  

هاي امنيتي و با عملياتي به  ه دستگا
هنگام، پرده از اقدامات آنان برداشته شد 

  ".ي به همراه همكارانش دستگير شدو و
   

عباس اعتراض محتاطانه 
كيارستمي به بازداشت جعفر 

 پناهي
كيا رستمي هم در مورد بازداشت جعفر 

اگر ": وي گفت. پناهي ابراز نظر كرد
خبط و خطايي از او سر زده مسووليت آن 

 مديريت و سياست غلط  متوجه سوو
مسوولين سينمايي وزارت ارشاد است كه 

اند كه راهي ديگر  چنان راهها را بسته نآ
جز اين باقي نمانده است كه براي 
ساخت فيلم اين چنين خود را به مخاطره 

   ".بياندازد
 هاي من شايد مدافع شيوه" :وي افزود

تند و جنجالي جعفر پناهي نباشم اما 
نه  دانم آنچه او را به اين بند انداخته مي

وده يك انتخاب كه يك اجبار ناگزير ب
  ".است
 

ادامه اعتراضات بين المللي به 
 بازداشت فيلمساز ايراني

در روزهاي گذشته، بسياري از محافل 
هنري و سياسي غربي به بازداشت جعفر 

 .پناهي و همكاران او اعتراض كرده اند
  19بقيه در صفحه 

 


