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ـ  استي و مفهوم س   ي روزها معن  نيا  ي ب

 نژاد بهتـر    يدنده و ترمز محمود احمد    
پر واضح اسـت    . قابل درك شده است   

 گرچه از زبان گماشته     استي س نيكه ا 
 آن در   ي شده و نمودها   اني ب هي فق يول

 شـود،   ي نژاد برجسته مـ    يگفتار احمد 
 استي س ني ا يرانياما مبتكر و مخترع ا    

ـ ن ي اهللا خامنـه ا    تي جز آ  يكس . ستي
ـ  مـصلحت وال   يخامنه ا  ـ  را ا  تشي  ني

 داده كـه آن چـه بـه         صيگونه تـشخ  
 اش  تي در ب  ي اساس يعنوان راهبردها 

 شــود، از زبــان محمــود ي مــيطراحــ
 و البتـه    ني نژاد بـا گزنـده تـر       ياحمد

 كلمات به رسانه ها راه      نيمضحك تر 
 شده آن چـه     انيمضمون عر .  كند دايپ

 كنــد، ي مــانيــ در لفافــه بيخامنــه ا
 اش بـه رخ مخاطبـان       ماشتهگتوسط  

 تصور كـرد كـه      دينبا.  شود ي م دهيكش
 و ني پــوچ تــرانيــ نــژاد در بياحمــد

ــر  ــضحك ت ــصلحت  نيم ــا، م  ادعاه
  .ردي گي مدهي را نادتيوال

 دي با ديبرعكس مصلحت نظام و با تاك     
 ي خامنـه ا   تيـ گفت كه مصلحت وال   

ـ  كند كه هر چنـد روز        ي م جابيا  كي
 رانگـ ي نـژاد بـه د  يبار با زبان احمـد    

 دنـده و    ي ب تي وال ني كند كه ا   ميتفه
 گونـه سـازش و مـدارا        چيترمز سر ه  

 هي كه قادر است بر پا     يندارد و در حال   
ـ  به ح  ريسركوب، دروغ و تزو     اش  اتي

ـ ي تواند به ميادامه دهد، م    رهيـ  جيزان
 وارد  اسـت يخوار و گماشته به بـازار س      

 بـر   اي و   ي از سر نادان   يگرانيكند كه د  
 مماشـاتگران  يا برياساس شغل دالل  

 گونه به خورد رسانه ها بدهند كه        نيا
ـ  عناصر فعـال در وال     ني ا ايگو  بـه   تي
در پنج سال   .  شده اند  لي امر تحم  يول

 كـه در    ميـ گذشته بارها شاهد بـوده ا     
ــا ــانه ه ــي ايرس ــ و غيران ــي اري  يران
 نه چندان اندك ادعـا      ياسيمفسران س 

 نـژاد از جانـب      يكرده اند كـه احمـد     
 ي به خامنـه ا   راندا از سپاه پاس   يبخش
 رابطه كي دو را در    ني شده و ا   ليتحم

پاشنه .  كرده اند  فيو منافع متقابل تعر   
ـ  ا لياش ـ  تحل ني  خـود را    يي آن جـا   لي

 مفـسران را در     ني دهد كه ا   ينشان م 
 كه اگر در    مي سوال قرار ده   نيمقابل ا 

ــواقع ــش تي ــه بخ ــپاه و ي رابط  از س
ـ      يتي امن يروهاين  ي وابسته بدان بـا ول

 تـوان از    ي است كه مـ    يلشك به   هيفق
ــآن پد ــ تحمدهي ــرد،  لي ــشف ك  را ك

 بدون هرگونه شكاف  يچگونه خامنه ا  
 سـابقه از    ي و به طور ممتد و ب      هيو زاو 

 ي قـاطع مـ    تي نژاد حما  يدولت احمد 
 سي از دو رئ  يتي گونه حما  ني ا ايكند؟ آ 

 گاهي كه در هرم قدرت جا     يجمهور قبل 

 نـژاد   ي از احمـد   يبه مراتـب مهمتـر    
ـ    ورت ص داشته اند   ي گرفته اسـت؟ وقت

 بودجه  بي پس از تصو   ي خامنه ا  يآقا
 ي شوراديدر مجلس تحت امرش و تائ    

 حانـه ينگهبان دسـت نـشانده اش، وق      
 نژاد كـه    ي نظر احمد  تيدستور به رعا  

 يدر مقابله با مصوبه مجلس و شـورا       
ـ          ينگهبان دست به شـورش زده و حت

ــتهد ــرا دي ــدوم ب ــه رفران ــ پي ب  شبردي
 چگونـه   هـد،  د ينظرش كرده است، م   

 بــروز ليــ تحمنيــ از اي انــدكزانيــم
 كنــد؟ مفــسران و ي نمــدايــ پيرونــيب

ـ  تحم ي كـه از تئـور     ي گران ليتحل  لي
 يني نژاد توسط باند مع    يمحمود احمد 

ـ ي امن يروهاياز سپاه و ن     بـه خامنـه     يت
ـ  كنند بـه ا    ي دفاع م  يا  ي سـوالها  ني

.  نـداده انـد    يمشخص تاكنون پاسـخ   
از  يروشن است كه بخش قابل توجه     

 ني ماشـ  ي روغنكـار  ي برا هاي تئور نيا
 رود و   ي مماشـات بـه كـار مـ        يجهنم

 بنجـل را بـا      ي كاال ني آن، ا  دارانيخر
 نـژاد قابـل     ي احمـد  اتيكمك چرنـد  

 كننـد تـا جبهـه مماشـات         يفروش م 
 خـود همچنـان     اسـت ي س شبردي پ يبرا

 روهـا در  انهيچراغ به دست به دنبال م    

ــدرون وال ــه اتي ــدي خامن ــا .  باش ام
 هي فق تي وال مي در رژ  خترس س تيواقع

 ياسي پس از برآمد كوتوله س     ژهيو به و  
 نـژاد كـه     يبه نام دكتر محمود احمد    

 ندارد  هي فق ي از گماشته ول   شي ب ينقش
 ي مكث بر آن چه در روزها  يو با اندك  

 توســط شي خــرداد ســال پــ23 و 22
 ي به اجرا درآمـد، نـشان مـ        يخامنه ا 

ـ  استيدهد كه س    دنـده و ترمـز را       ي ب
 به ثبت ي خامنه ا  ي عل دي س ام ن  به ديبا

ـ  فق ي ول نهي مدال بر س   كيرساند و     هي
 مناسـب   يارينصب كرد كـه بـا هـش       

ـ  ب ي فرد برا  نيتر  ري اهـداف و مـس  اني
 ادعا كند   حانهيراه را كشف كرده تا وق     

 كشور جهان   ني قدرتمندر رانيامروز ا «
 طي تـوان از شـرا     ي را م  نيو ا »  .است

ـ  ني ب يكشورمان در عرصه ها     ي الملل
  . مشاهده كرد يخوبه ب

ـ  نژاد ا  ياحمد  بـاالتر از الف را در       ني
 بـا   داري در د  ني فرورد 19روز پنجشنبه   

 جـان ي آذربا»ختگـان ينخبگان و فره  «
 را بـه خـاطر      ي كرد و جهان   اني ب يغرب

ـ  ريتكث  ي شـده كـوبلز بـه شـگفت       ي غن
  .واداشت
 ني قــدرت را چنــاريــ نــژاد معياحمـد 

امـروز بـرخالف گـذشته   «: كرد فيتعر
ـــ ــود و  قـ ــت خـ ـــاع از ملـ درت دفـ

ـ  مع ي برمناسبات جهـان   يرگذاريتاث  اري
  ».اقتدار كشورها است

 رامـون ي صرف نظر كردن از بحـث پ  با
ـ  اقتدار و با توجـه بـه ا        يتئور  كـه   ني

 به شـكل    يي خودنما ي نژاد برا  ياحمد
» بر خالف گذشـته « از ترم  ي ا هودهيب

 الف  زاني م نيي تع ياستفاده كرده، برا  
ـ و گزاف ح   ـ  ا يدر حرفهـا   آور   رتي  ني
ـ  مع ني همـ  ،ياسيكوتوله س   را مبنـا    اري

  . دهميقرار م
دفـاع  » ملت خود « توان از    ي م چگونه

ــام ــرد؟ ت ــاه و امن،ي آزادنيك ــ رف  تي
 نظام  كي استي س ني و موثرتر  نيبهتر
.  در دفـاع از ملـت خـود اسـت     يمردم

 نيــ در حـرف منكــر ا ي حكــومتچيهـ 
 شود و البتـه هـم خامنـه    يموضوع نم 

 نيــ اي نــژاد مــدعي و هــم احمــديا
 كشورهاست  ني آزادتر رانيهستند كه ا  

 مــردم تيــ و امنرفــاه يو دولــت بــرا
  . كنديتالش م

ــا اتيــ واقعامــا  ادعاهــا فاصــله نيــ ب
ـ  كاف ني ا ي دارد و برا   ينجوم  بـه   ستي

 هزاران گفته و    اني از م  يچند آمار دولت  
ـ نوشته در هر ماه كه بـدون ترد    بـه  دي

 شــود ي مــيســود حكومــت دســتكار
  .كرداستناد 

   
ــا ــنبه تيس ــاب در روز چهارش  18 آفت

 بــر اســاس گــزارش بانــك نيفــرورد
ـ  در پا  ينگي حجم نقـد   يمركز  آذر   اني

ــلي هــزار م217 از شي را بــ1388  اردي
 است  ي در حال  نيتومان اعالم كرد و ا    

 صـندوق   تي سـا  نيكه به نوشته همـ    
  در   ينگي پـول حجـم نقـد      ي الملل نيب
ــا ــزار م238 را راني ــلي ه ــان اردي  توم

 مــشخص يبــرا. م كــرده اســتاعــال
 شود كه ي م يادآوريشدن ابعاد فاجعه    

 برابـر   1368 در سـال     ينگيحجم نقـد  
ــلي م1600 ــوده اســت و اردي ــان ب  توم

 و نـه    ي اگر مبنا را بر آمار دولت      نيبنابر
 ي طـ  م،يري پول بگ  ي الملل نيصندوق ب 

 136 ينگي نقـد  زاني سال گذشته م   20

 يدر آغاز شروع كار احمـد     . برابر شده است  
 تومـان   ارديلي هزار م  60 ينگي نقد زانينژاد م 

 فقط  و فقـط  ينگي حجم نقد  زاني م نيا. بود
ـ  اقتصاد و صنعت ا    يبه فرسودگ   منجـر   راني

شده و رشد سرسام آور نرخ تورم از عوارض         
  . آن استميمستق

   
 جهــان صــنعت در شـــماره روز   روزنامــه 
ـ  نو ي مـ  ني فـرورد  19پنجشنبه   رتبـه  «:سدي

 اني در م  يالديشته م  در سال گذ   رانيتورم ا 
 بـوده اسـت و فقـط        216 كشور جهان    222

 ي كـشور جهـان تـورم      222شش كـشور از     
  ».اند  داشتهرانيباالتر از ا

   
ــه ــساالرروزنامـ ــماره روز ي مردمـ  در شـ
ـ  نو ي م ني فرورد 19پنجشنبه   گمـرك  «:سدي

ــه در ســال گذشــته   ــرد ك ــران اعــالم ك اي
صـادرات غيرنفتــي كــشورمان بــا احتــساب  

 25ي و تجـارت چمـداني بـه         ميعانات گـاز  
و ...... ميليـــون دالر رســـيد596ميليـــارد و 

ــته در   ــال گذشـ ــشورمان در سـ واردات كـ
 ميليـون دالر    189 ميليـارد و     55مجموع به   

  ».رسيد
   

 در شــماره روز ي ابــرار اقتــصاد روزنامــه
ـ  نو ي م ني فرورد 19پنجشنبه   چنـدى  «:سدي

پيش مركز پژوهشهاى مجلس نـرخ تـورم        
 55نــدى يارانــه هــا را مــورد انتظــار هدفم

درصد و صندوق بين المللى پول اين رقـم          
  ». درصدپيش بينى كرده بود30را 
   

اقبال    از قول    ني فرورد 21 در روز شنبه     ايلنا
محمدي، عضو كميسيون كشاورزي، آب و      

اثر واردات    در  «:منابع طبيعي مجلس نوشت   
رويه محصوالت كـشاورزي، ايـن حـوزه          بي

اقبـال  » .ي گذاشته استاشتغالزا رو به تعطيل 
اگـر در مـورد     « كند كه    ي اضافه م  يمحمد

 و  يعگيري سـر    اين رفتارهاي دولت، تصميم   
منطقي صـورت نگيـرد كـشاورزي نيـز بـه           

همچون نساجي، كفـش،      سرنوشت صنايعي   
  ».دچار شود... لوازم خانگي و

   
ــه ــنبه  روزنام ــماره روز ش ــار در ش  21 ابتك

ناسان بسياري از كارش  «:سدي نو ي م نيفرورد
گويند؛ در شرايط كنوني وضعيت اشتغال        مي

و افراد بيكار در جامعه در وضـعيت بحرانـي        
ــراكم از   ــه بيكــاري مت ــا توجــه ب اســت و ب

هـاي گذشـته ايـن موضـوع بـه يـك              سال
اولويت اصلي و مسئله حساس براي كـشور        

  ». استشدهتبديل 
   

 خبر كـه نـشاندهنده كـذب        ني تاسفبارتر اما
 21ت، خبر روز شنبه      نژاد اس  ي احمد يادعا

   ي روزنامه منيا.  روزنامه ابرار استنيفرورد
  3بقيه در صفحه 

  يادداشت سياسي 

  رين كشور جهان استت ايران قدرتمند:ي نژاد گفتاحمد
  مهدي سامع

 

ـ ي اي كه در رسانه هـا ميدر پنج سال گذشته بارها شاهد بوده ا  .  ـ  و غيران  ري
 نـژاد از    ي نه چندان اندك ادعا كرده انـد كـه احمـد           ياسي مفسران س  يرانيا

 كي دو را در ني شده و الي تحمي به خامنه ا  ران از سپاه پاسدا   يجانب بخش 
 خود يي آن جالي تحلني اليپاشنه اش.  كرده اندفيرابطه و منافع متقابل تعر 

 كـه اگـر   مي سوال قرار دهني مفسران را در مقابل اني دهد كه ايرا نشان م  
ـ  فق ي وابسته بدان با ول    يتي امن يروهاي از سپاه و ن    ي رابطه بخش  تيدر واقع   هي
  را كشف كرد،لي تحمدهي توان از آن پدي است كه ميلبه شك
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 :احمدي نژاد گفت  

ايـــــــــــران 

ــد رين تقدرتمنـــ

   كشور جهان است
  

  2بقيه از صفحه 
  
ــنو ــوه و  «:سدي ــرش، مي ــد از ف بع

هزاران كاالى چينـى موجـود در       
بازار ايران اين بار صـنايع دسـتى        
چينى هم بازار ايران را شوك زده     

 ازبراساس مـشاهدات عينـى    .كرد
بازار صنايع دستى شهر اصـفهان،    

ى اين شهر   بسيارى از صنايع دست   
به صورت كپـى بـردارى شـده از     
كشور چين به اين بازار وارد شـد        
و تحقيقا به مرحله اشباع رسـيده       

  ».است
   
 فقط چند نمونه از دهها خبر       نهايا

بـه  . و گزارش در چنـد روز اسـت     
 تــوان در حــوزه ي اخبــار مــنيــا

ــامن ــات   تي ــه تلف ــهروندان ب  ش
 اشاره كرد كـه  يتصادفات جاده ا 
ان همچون زلزله   به قول كارشناس  
 كند و سـاالنه     يخاموش عمل م  

 هزار تـن در جـاده هـا         22حدود  
 روشـن   يبـرا .  شـوند  يكشته مـ  

 از  ي بـه بخـش    جعـه شدن ابعاد فا  
ــزارش روز  ــرورد14گ ــاي اني ف  لن

  . كنمياستناد م
ـ  نو ي م لنايا  دقيقـه   25هـر   «:سدي

يك نفر جان خود را در تصادفات       
... دهد  اي كشور از دست مي      جاده

آسـان مـي چرخـد و بـه      در زبان   
 هزار كـشته   22راحتي مي گوييم    

در سال، اما وقتي به عمق فاجعه       
بـريم كـه مـي بينـيم، در           پي مي 

خيلي از جنگهـاي منطقـه تعـداد        
ها كمتر از ايـن رقـم بـوده           كشته

 و اين يعني اين كـه مـا در          تاس
ايران با چيزي فراتر از يك جنگ       

چندي .....رو هستيم   به  تمام عيار رو  
ازمان ملـل متحـد، آمـار       پيش س 

تلفات غير نظاميان افغان در سال      
 118 را بيش از دو هـزار و         2008

بـه ايـن ترتيـب      . نفر اعالم كـرد   
شـدگان يـك سـاله        تعداد كـشته  

افراد غيرنظـامي در يـك كـشور        
 مثل افغانستان كمتـر از      زده  نگج

هـاي مهرمـاه سـال          تعداد كـشته  
ــدگي   ــصادفات رانن ــته در ت گذش

ماجرا همين جـا    تلخي اين   . است
زيرا بايد بگـوييم،    ! يابد  پايان نمي 

هـاي    در گزارشي كـه وزارتخانـه     
بهداشــت، دفــاع و كــشور عــراق 

انــد، تعــداد تلفــات  منتــشر كــرده
غيرنظاميــان عراقــي در ســپتامبر 

 نفر بوده اسـت و در       884گذشته  

 هـم كـه يكـي از        2009ماه اوت   
هـا در چنـد سـال         ترين ماه   خونين

سـت، تعـداد    گذشته اعالم شـده ا    
 نفر يعني   1559نظاميان    تلفات غير 

شـدگان يـك مـاه        كمتر از كـشته   
ــده   ــزارش ش ــران گ ــصادفات اي ت

  ».است
 ابعاد فاجعـه    زي هوا ن  ي آلودگ تلفات

روزنامه ابتكار در شماره .  دارديبار
 1388 بهمــن مــاه 4روز يكــشنبه 

سال گذشته ميزان مـرگ     «:نوشت
و مير ناشي از آلودگي هـوا طبـق         

ئــه شــده از ســوي مراكــز آمــار ارا
  نفـردر مـاه و       400علمي، هزار و    

 يهـاد » . هزار نفر در سال بود     16
 تهـران   ردار مـشاور شـه    درزاده،يح

 در  1388 بهشتي ارد 19روز شنبه   
 مهـر   ي دولتـ  يگفتگو با خبرگـزار   

در هشت سال گذشته تعداد  «:گفت
 تهـران از    ي هـوا  ي آلودگ انيقربان

تعداد كشته شدگان جنگ هـشت      
ـ ساله ا  ـ  و عـراق ب    راني  بـوده   شتري
  ».است

ـ  و فحشا ن   ادي مورد فاجعه اعت   در  زي
 وجود دارد   ي تكاندهنده ا  يآمارها
 نوشته ني نشدن اي طوالنيكه برا

.  كــنم ياز آن صــرف نظــر مــ  
 كـــه ي در مـــورد آزادنيهمچنـــ

ـ  و او  زكيكهر  در مقابـل ابعـاد      ني
 ي كـــردن حـــق انـــسانمـــاليپا

ــهروندان ا ــيش ــره ايران  در ي قط
  .است ايمقابل در

   
 محمود  اري مورد قسمت دوم مع    در

 بر  يرگذاريتاث «يعني نژاد   ياحمد
 دي با دي بدون ترد  »يمناسبات جهان 

 و توسـعه    سميدر حوزه صدور ترور   
ـ  ا مي به رژ  ي اسالم ييادگرايبن  راني

ــا ــه ايو آق  حــق داد كــه ي خامن
 بــر مناســبات يرگــذاري تاثيمــدع
 نقطه قوت نظام    نيا.  باشند يجهان
 بعـد   ژهيت كه به و    اس هي فق تيوال

 به عراق و اشـغال      كاياز حمله آمر  
 در اتخـاذ  ي اژهي وي كشور جا  نيا

امـا  .  دنده و ترمـز دارد   ي ب استيس
ـ  عامل مهم در استفاده از ا      كي  ني

 مماشات از  استي س شبرديفرصت پ 
 خامنه  تيجانب غرب در قبال وال    

 مماشات با   استيس.  بوده است  يا
 ثابت غرب   استي كه س  راني ا ميرژ

ــ ــح دوران يطـ ــوراتيـ  ي جمهـ
 بوده سـبب آن شـده كـه         ياسالم

ـ  با محاسبه ا   راني ا ميرژ  كـه از    ني
ــرب ه ــب غ ــهيجان ــ تهدچگون  دي

ـ  وجود ندارد، از     ينظام  طـرف   كي
 ييادگرايــ و بنسميــاز صــدور ترور

 ي ابـزار بـرا    كي به مثابه    ياسالم
ــهي در منطقــه خاورميشرويــپ  و ان

ــد و از قــايشــمال آفر  اســتفاده كن
 ضد  شكار آ ياهوي با ه  گريطرف د 

 و همزمان معاملـه و داد       ييكايآمر
 نه چندان آشكار بـا      ياسيو ستد س  

 خـود را در مقابلـه       تي موقع كايآمر
ـ  تقو ي مردم يبا حركتها  .  كنـد  تي

 حـسن   ديسرلشكر پاسدار سـ   
 ستاد كـل    سي رئ ،يروزآباديف
 در  ي مسلح خامنـه ا    يروهاين

ــ ــرانس ني نخــستهيحاش  كنف
 خلع سالح در جمع     يالملل  نيب

ـ ما نزد «: گفت نبرنگاراخ  كي
 سال اسـت كـه آمـاده        10به  

ـ  و تجهروهاي تا ن ميا  شده  زاتي
اگـر  ......مي را منهدم كن   كايآمر
 راني اشتباه كرده و به ا     كايآمر

 ي سرباز چيحمله كند قطعا ه   
از آنهــــا زنــــده نخواهــــد 

ــد ــا،يا(».مان ــرورد28 لن  ني ف
1389(  

 از  يـي  جز دي ادعا را هم با    نيا
 يمز تلق  دنده و تر   ي ب استيس

كــرد كــه شــالوده آن صــدور 
ــترور ــ و بنسميــ  ييادگرايــ

  .  استياسالم
ــر ــ اب ــه  ني  اســاس اســت ك

   ياستبداد مذهب
بــه صــورت ســلطنت مطلقــه 

 روز به روز تكامـل      يخامنه ا 
 منظـور   نيبـه همـ   . ابـد ي يم

 نگهبان كـه    ياست كه شورا  
ــ ــشانده  كي ــان دســت ن  ارگ

ــه ا ــرح  يخامن ــه ط ــت ب  اس
مجلــس ارتجــاع در مــورد   

طرح تدوين و تنقيح قـوانين   «
ـ ا» و مقررات كشور    ي مـ  رادي

 يل و مجلس تحت امر و     رديگ
 شود به حرف    ي مجبور م  هيفق
 امـر خـود كـه از جانـب          يول

 شــده انيــ نگهبــان بيشــورا
 كـه   ييگوش كرده و ارگانهـا    

 نظــر ريــ زميبــه طــور مــستق
 هستند را از شمول     يخامنه ا 

  .ن معاف كند قانونيا
 كي از آغاز    ي اسالم يجمهور

 بـر   ي مـذهب  ي اسـتبداد  ميرژ
ـ ا.  بـود  هي فق تياساس وال   ني

 تكامل خـود و     ري در مس  ميرژ
ــدر دوران وال ــه اتي  ي خامن

ــدها ــتم را يبن ــتبداد و س  اس
ــون در   ــرد و اكن ــر ك محكمت

ــ ــه حركــت ب ــده و يمرحل  دن
ــ  ــزش در جنگ ــداوم، يترم  م

 يآشكار و خشن بـا حركتهـا      
 قــرار رانيــم ا مــردياجتمــاع

ـ   . دارد ـ  فق ياگر گماشته ول  هي
 حـاكم   ني گفت مـستبدتر   يم

ـ در جهان در ا     حكومـت   راني
 بـه صـداقت او      دي كند، با  يم

امــا در .  شـد ي داده مـ زهيجـا 
 كــه حــاكم جبــار و يكــشور

 حفظ قـدرت    يمستبد آن برا  
 كـشور   شهي به ر  شهيهر روز ت  

ــ ــردم م ــد، صــحبت يو م  زن
كردن در مورد قدرتمند بودن     

 كيـ حـرف پـوچ و      كيفقط  
  . مقدار استيالف ب

   

  

  

مساله محوري، عدم مشروعيت 

 رژيم واليت فقيه است
   

  زينت ميرهاشمي
   

همزمان با مطرح شدن تحريمهاي جديـد از طـرف شـوراي             
 فـروردين، معـاون سـازمان انـرژي         24امنيت، روز سه شنبه     

اتمي اعالم كرد كه جمهوري اسـالمي ظـرف يـك مـاه بـه            
  .  خواهد پيوستباشگاه اتمي جهان

طي هفته اخير، از ولي فقيه تا گماشتگان ريز و درشـت او در              
اركستر حمله به آمريكا و رئيس جمهور آن سازهاي مختلفي          

نوازنده هـاي ايـن اركـستر بـا ايجـاد فـضاي جنگـي،               . زدند
امـا  . توانائيها و قدرت نظامي رژيم را بـه رخ جهـان كـشيدند     

ن بحـران سـرنگوني و   قبل از هر چيـز، هـدف همانـا دور زد        
سركوب قيام با استفاده از فضاي فعال مجازي به نـام جنـگ             

  . است
تا كنون اين جمهوري اسالمي بوده است كـه از سياسـتهاي            
مماشات گرايانه و مـصلحت گرايانـه حكومتهـاي غربـي بـه             

هزينـه ايــن  . شـمول آمريكـا بيــشترين بهـره را بـرده اســت    
ار گـران تمـام شـده       سياستها براي مردم ايران تـاكنون بـسي       

در هر تند پيچ بحران سرنگوني و حركتهـاي مردمـي،           . است
رژيم با سوار شدن بر تهديـد نيروهـاي خـارجي و تراشـيدن              

، با سـركوب سـعي در كـاهش بحـران سـرنگوني             »دشمن«
  . نموده است

 47در پي دعوت اوباما، رئـيس جمهـور آمريكـا، نماينـدگان             
 فـروردين در    26به  كشور داراي انرژي هـسته اي روز دوشـن        

موضـوع اصـلي گردهمـايي دو روزه        . واشنگتن گردهم آمدند  
سران ايـن كـشورها، ايمـن سـازي اورانيـوم غنـي شـده در                
ــادن    ــر افت ــوگيري از خط ــان و جل ــف جه ــشورهاي مختل ك

  . سالحهاي اتمي به دست گروههاي تروريستي بود
برخورد قاطع تر در برابر عدم سرپيچي جمهوري اسـالمي در          

 قطعنامه هاي صادر شده شوراي امنيـت سـازمان ملـل            برابر
متحد از جمله موضوعهاي مـورد بحـث ايـن اجـالس بـوده              

سازمان ملل تـا كنـون سـه قطعنامـه بـا يـك سـري                . است
ايـن قطعنامـه هـا      . تحريمهاي غير موثر صـادر كـرده اسـت        

بر اساس موضع . خواستار توقف برنامه اتمي رژيم ايران شدند   
 بـه اضـافه يـك، و نيـز          5 كـشورهاي    گيريهاي اخير سـران   

انعكاس گردهمايي اخير در واشنگتن، براي تصويب قطعنامـه      
  . ديگر مبني بر تحريمهاي جديد، توافقي همگاني وجود دارد

واقعيت اين است كه پايوران رژيم سـعي مـي كننـد فـضا را               
ملتهب نگاه دارند و گرد و غبار حاصـل از آن را بـه مـصرف                

نظام برسانند و دمي بيشتر نظام واليـت        استخوانهاي پوسيده   
اگر چه اين تحريمها در وضـعيت       . فقيه را بر سر پا نگاه دارند      

رژيم تاثيرگذار بوده است اما مهمترين تحريمي كـه بايـد در            
مورد رژيم ايران اعمال شـود، تحـريم سياسـي قـاطع آن در              
تمام نهادهاي بين المللي و رسـيدگي بـه شـكايات قربانيـان           

  . دادگاههاي بين المللي استرژيم در
وقتي مردم ايـران بـراي رسـاندن صـداي خودشـان و عـدم               
مشروعيت رژيم چنين بهاي سنگيني پرداختـه انـد، پـذيرش           
سران رژيم در نهادهاي بين المللي به معنـاي پـذيرش عـده             

سياسـتهاي مماشـات گرانـه در شـرايط         . اي جنايتكار اسـت   
ان و بـه نفـع رزيـم        بحران انقالبي موجود به ضرر مردم ايـر       

توقف برنامه اتمي رژيم و خاتمـه دادن بـه          . حاكم خواهد بود  
دستيابي رژيم بنيادگراي اسالمي به سالح اتمي همانا قبـول          
خواست مردم ايران يعني عدم مشروعيت رزيم در صحنه بين   

  .اين موثرترين راه است. المللي است
  فروردين 25فراسوي خبر 
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چنين مي نمايد كه هيچكس پيرامون 
مفهوم شرايط كنوني حاكم بر ميدان 
نبرد و چشم انداز آن به سووتفاهم 
دچار نيست اگر چه پروسه ي حركت 
فراز و نشيب دار قُطب توده اي اين 
رويارويي مي تواند به خوبي بازيگران 
و ناظران را به برداشت اشتباه از آن 

  . گرايش دهد
بان حكومتي، حجت رهبر اصالح طل

االسالم خاتمي هشدار مي دهد كه 
، سال بحرانهاي اجتماعي 89سال "

 و آقاي محمد نبي حبيبي، "خواهد بود
 سخن وي را "اُصولگرايان"از رهبران 

توليد موج دوم "با اعالم خطر در باره 
در همين .  تكميل كرده است"فتنه

حال، يك نگاه گُذرا به وضعيت 
ت، بيانگر افزايش عمومي حكوم

تصاعدي اضطراب و پريشان احوالي 
آن است؛ وضعيتي كه نه فقط در 
تالش همه جانبه و هرج و مرج آميز 
آن براي سركوب جنبش اجتماعي 
بلكه، هشدارهاي امنيتي بي وقفه 
منابع رسمي و رسانه اي پيرامون 
تهديدهاي در راه با وجود همه ي اين 

  .تالشها مشاهده پذير است
   

  مطالبات بر زمين مانده
فاكتورهايي كه به رژيم جمهوري 
اسالمي اجازه مي دهد كابوس خود 
يعني، حيات بي وقفه ي جنبش 
اجتماعي را در زندگي واقعي تجربه 
كُند، به گونه بي بازگشتي در جريان 
سر برآوردن آن در ماههاي گُذشته 

نخُستين و مهمترين . توليد شده است
ه ها و اُميدهاي آن تبديل خواست

ذهني جامعه به ميدان عمل و نقشه 
خيزش گُسترده توده . ي راه آن است

ها بيان مادي انتظار آنها چگونگي 
شرايط زيست و جايگاه خود در نظم 
سياسي و واكُنشي سخت به 
ناهمگوني توُقعاتشان با وضعيتي است 

  . كه در آن زندگي مي كنند
، 57 دموكراتيك –قيام ضد سلطنتي 

واست تغيير نظم موجود براي خ
برآورده ساختن اين انتظارات را به 

اگر . يك زمين لرزه سياسي فراز داد
چه نيروي اجتماعي اين تحول، درك 
روشني از مسير و ابزارهاي به واقعيت 
گراياندن آن نداشت اما اين به معناي 
غير پايه اي يا صوري بودن نيازهايش 

كه از اين روست . نمي توانست باشد
پروژه آيت اهللا خُميني و جانشينان او 
مبني بر تبديل نظام جمهوري اسالمي 
به گورستان مطالبات دموكراتيك و 
عدالتخواهانه در عمل به مجازاتي 

همچون . سيسيفوسي تغيير ماهيت داد
قهرمان لعنت شده اساطير يونان، 
جمهوري اسالمي نيز اين صخره 
سنگين را به سوي ُقله ي آماجش مي 
غلتاند تا درست در يك قدمي آن از 
دستش رها شود و به پايين، به نُقطه 

  . آغاز باز گردد
 را مي توان يك 88خيزش خُرداد 

نُقطه آغاز ديگر و مرحله تازه اي از به 
سطح آمدن مطالبات دموكراتيك و 

وهن انتخاباتي . دادگرانه جامعه شمرد
آيت اهللا خامنه اي و همدستان نظامي 

يتي او همان قطره تعيين كُننده  امن–
اي بود كه كاسه ي صبر توده ها را 
لبريز و در نقش كاتاليزاتوري براي به 
باال جهاندن خواسته ها و نيازهاي 

اين نيروي . فروخُفته آنها عمل كرد
محرك، تاثير خود را در شتاب خيره 

 تا "راي من كو"كُننده تحول از ُشعار 
 آشكار "مرگ بر اصل واليت فقيه"

جنبش اعتراضي عليه تقلُب . ساخت
انتخاباتي، پيش از آنكه حاكمان حتي 
دريابند، از دست آنها ليز خورد و به 
نُقطه آغاز، جايي كه كوشش و 
اُميدهاي ديرينه جامعه براي گُذار از 
استبداد سياسي و ستم اقتصادي 

  . متراكم گرديده، بازگشت
آقاي خامنه اي نمي تواند اوين و 

ريزك يا اتوبوس و سانديس را كه
جايگُزين خواسته هايي كند كه جامعه 
روي ميزش كوبيده است، همانگونه 
كه آقاي خُميني با پناه بردن به جنگ، 
با كُشتار دسته جمعي زندانيان 
سياسي، با تبديل سركوب زنان، 
جوانان، اقوام، مذاهب و احزاب به 
آيين رسمي و دستور كار دايمي 

كومت از عهده اين كار بر نيامد و ح
اين ناكامي را براي جانشين اش به 

  . ارث گذاشت
  

  بحرانهاي كه در راه است
اولين بحراني كه ولي فقيه فعلي در 
سال جديد نيز با آن روبرو خواهد بود، 
خواسته هايي است كه نه مي خواهد 

او از . و نه نمي تواند به آنها تن دهد
اتي اش ابطال نمايش رسواي انتخاب

سر باز زده است، در برابر خواست 

پايان دادن به پيگرد، شكنجه و 
دادگاههاي صحرايي مقاومت مي 
كند، مانع مجازات عامالن تجاوز و 
قتل مخالفان و منتقدان مي شود، 

 حتي نمايشي -حاضر به فرو گُذاردن 
 اختيارات مستبدانه خود نيست، -

 سرسختانه از دخالت اوباش امنيتي و
نظامي در سياست و اقتصاد دفاع مي 
كند و بند ناف خويش را به حفظ 
اختناق رسانه اي و گُفتاري، ممنوعيت 
تشكلها سياسي و صنفي و جز آنها 

  . گره زده است
 اين است كه "نظام"بحران بعدي 

اين خواسته ها، برنامه چانه زني اين 
 توسري خورده "خودي"يا آن جريان 

تي است كه يك نيست بلكه، مطالبا
جنبش اجتماعي نيرومند و رزمنده بر 
پرچم خود نوشته و همانگونه كه در 
ماههاي گُذشته به اثبات رسانده است، 
براي به واقعيت گراياندنشان حاضر به 

بنابراين، . پرداخت هزينه هم هست
ر يعني، باقي تصور اين كه معادله مزبو

ماندن خواسته ها بر سر جاي خود و 
وجود نيرويي اجتماعي تحُقق آنها 
كُدام نتيجه را عرضه خواهد كرد، 

  . چندان دشوار نمي تواند باشد

همراه با تشديد فشار حكومت براي 
افكندن بار بحران اقتصادي به دوش 
مزدبگيران و زحمتكشان، يك كانون 

 گرد اعتراض و مقاومت جديد
خواستهاي معيشتي و حق زندگي 
شرافتمندانه نيز بر دو بحران قبلي 

اعتالي حركت . افزوده مي شود
اعتراضي عليه تقلُب انتخاباتي نشان 
داد كه چگونه تحت يك شرايط 

 و "باال"تحول يافته در رابطه ي 
، برنتابيدن يك دست درازي "پايين"

مشخص فرمانروايان به حقوق جامعه 
د به تعرُض به حكومت در مي توان

جوشش جنبش . مجموع فراز يابد
اجتماعي و مبارزه بي امان آن كه 
بيشتر از ده ماه است كه همه ي 
رويدادها و كُنش و واكُنشها در كشور 
را تحت تاثير خود دارد و به همه پهنه 
هاي زندگي اجتماعي رخنه كرده، 
براي اقشار و طبقاتي كه آماج يورش 

ر مي گيرند، مسير حكومت قرا

شناسايي سريع علت و عامل اصلي وضعيتي 
  . كه بدان دچار شده اند را هموار نموده است

اين ويژگي، اعتراضهاي صنفي كُنوني را از 
. انواع مشابه خود در گُذشته متمايز مي كند

اعتراض به ويژه هنگامي محتمل و همزمان 
موثر خواهد بود كه آماج حمله مشخصي 

 باشد و قادر باشد سرخوردگي، خشم داشته
به . و انتظارات حامالنش را متوجه آن سازد

همان ميزاني كه جايگاه و نفوذ طرف 
خطاب اعتراضها كليدي تر باشد، خواسته ها 
بنيادي تر و مبارزه براي آن سرسختانه تر 

  .  خواهد بود
  

  پرسش تاكتيكي
جنبش اجتماعي پر توان تر از پيش به 

گام خواهد نهاد، اكنون پرسش اين صحنه 
است كه چه خط مشي و كُدام تاكتيكها مي 
تواند آن را در دور جديد رويارويي با 

مساله محوري . حكومت به موفقيت برساند
در اين رابطه كه پروسه گُزينش روشهاي 
مبارزه بر پايه آن قرار مي گيرد، چارچوبي 
 است كه جنبش ابتدا به گونه ذهني و سپس

از نظر عملي خويشتن را مقيد به حركت 
اين چارچوب قانوني، . تحت آن مي كُند

غيرقانوني و يا آميزه اي از هر دو مي تواند 
در اينجا يك وضعيت ناهمگون به . باشد

بدين گونه كه در همان . چشم مي خورد
حال كه جنبش در جريان حركت عملي 
خود و براساس تجربه هايي كه از آن مي 

، مرزهاي مجازي كه حكومت براي آموزد
حفاظت از خود ترسيم كرده را هر چه 
بيشتر پشت سر مي گُذارد، يك كارزار 

 سياسي گُسترده در نفي و -ايديولوژيك 
نكوهش اين آموزه كه از سوي عناصر 
مياني، مردد و به ويژه شُركاي رانده شُده 
دستگاه قُدرت هدايت مي شود، به موازات 

  .حركت استآن در حال 
يك تاثير مشاهده پذير اين تالش مخرب، 
عدم استفاده ي جنبش دموكراتيك از تمام 
قُدرت خود در نبردهاي گوناگون و كُندي 
در تغيير تاكتيكهايي است كه براي حكومت 
شناخته شُده و ديگر آن را غافلگير نمي 

بنابراين، پيش از اتخاذ هر راه و . كُند
رك روشن و بدون روشي، مي بايست يك د

سووتفاهم نسبت به ظرفي كه تحت قواعد 
آن حركتهاي آتي تنظيم خواهد شد، وجود 

  . داشته باشد
برخالف آن چه كه ساده لوحان سياسي يا 
ميانه روهاي حرفه اي وانمود مي كنند، اين 
ظرف مسالمت آميز نيست، امري كه نه 
محصول تمايل ارادي جنبش اجتماعي به 

ت مي باشد و نه از ضعفهاي اعمال خُشون
 و "ناپختگي"كاراكتريستي آن همچون 

  .  بودن سرچشمه مي گيرد"عجول"
  5بقيه در صفحه 

  

  سرمقاله 

  ه نبرد و پرسشهايي پيرامون چگونگيدور تاز
 منصور امان

 را مي توان يك نُقطه آغاز ديگر و مرحله تازه اي از به              88خيزش خُرداد   
وهن انتخاباتي  . سطح آمدن مطالبات دموكراتيك و دادگرانه جامعه شمرد       

 امنيتي او همـان قطـره تعيـين         –آيت اهللا خامنه اي و همدستان نظامي        
اي بود كه كاسه ي صبر توده ها را لبريز و در نقش كاتـاليزاتوري               كُننده  

ايـن  . براي به باال جهاندن خواسته ها و نيازهاي فروخُفته آنها عمل كـرد  
راي "نيروي محرك، تاثير خود را در شتاب خيره كُننده تحـول از ُشـعار               

 . آشكار ساخت"مرگ بر اصل واليت فقيه" تا "من كو
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دور تازه نبرد و 

پرسشهايي 

  پيرامون چگونگي
  4بقيه از صفحه 

  
  اينجا ُكجاست؟

در اصل هيچ اپوزيسيوني 
تعيين كننده مشخصه رابطه 
خود با حكومت نيست بلكه، 
همواره اين قُدرت حاكم است 
كه زمين بازي را تعيين و خط 

 نظم ههر گا. كشي مي كُند
سياسي، مشاركت بخشها و 

گوناگون جامعه گروه بنديهاي 
در حيات سياسي را پيش بيني 
كرده و جابجايي قُدرت در 
صورت تبديل هر يك از 
بازيگران به اكثريت را به 
رسميت شناخته باشد و 
همزمان، اين رابطه از سوي 
حاكمان وقت نيز محترم 
شمرده شود، در اين صورت 
هر پروژه سياسي نيز به خودي 
خود تابعي از معادله مزبور 

اهد بود و با تنظيمات غير خو
خُصومت آميز آن هماهنگ 

  . مي شود
زماني كه از ظرف غيرمسالمت 
آميز رقابت سياسي سخن 
گُفته مي شود، منظور شرايطي 
است كه فقدان بخشي يا 
جملگي اين پيش شرطها 

ناگُفته . شكل داده است
پيداست كه اپوزيسيون دقيق 
ترين آدرسي نيست كه براي 

رطهاي مزبور تامين پيش ش
يا شكايت از عدم رعايت آنها 

  .مي توان به سراغش رفت
ميانه روها اما اصرار مي ورزند 
كه مخالفان و معترضان به 
رژيم واليت فقيه، خود را 
اپوزيسيون جمهوري پارلماني 
فرانسه يا آلمان بپندارند و با 
تصور اين كه حقوقشان به 
رسميت شناخته مي شود، 

. پيشه كُنندرفتاري در خور 
آنها صميمانه از سركوب 
خونين و وحشيانه اعتراضها 
ابراز تاسف مي كنند و 
همزمان خواهان نشان دادن 

 از سوي "رفتار متمدانه"
 مي شوند "ملت نجيب ايران"

 مسالمت - گويا –تا روند 
  . جويانه اوضاع منحرف نشود

مضحك اينجاست كه خود 
آنها به ساده ترين و در 

ترين دليل غير واقعي دسترس 
 شده لبودن ارزيابي شان تبدي

زماني كه حكومت، حتي . اند
مدافعان اصالحات جزيي و 
شُركاي پيشين اش كه هيچ 

فُرصتي را براي تاكيد بر 
 از "نظام"رعايت قواعد بازي 
 "جراحي"دست نمي دهند را 

مي كند، به زندان مي افكند، 
وادار به اعتراف به جاسوسي 

ه كرده و از صحنه يا توطي
رقابت حذف مي كُند، دريافت 
اين كه رژيم آقاي خامنه اي، 
جمهوري پنجم فرانسه نيست 
و خيابان شانزه ليزه به ميدان 
توپخانه ختم نمي شود چندان 

  . دشوار نيست
شايد الزم به يادآوري نباشد 
كه هدف از پراكندن چنين 
توهماتي بي شك احساس 

  نگي رسالت براي تربيت فره
 محبوب تر از آن –جامعه يا 

 احساس نگراني نسبت به –
واقعيت . آينده كشور نيست

اين است كه بخش مهمي از 
تالشها در اين راستا به منظور 
جلوگيري از تبديل جنبش 
اجتماعي به قُدرت واقعي، به 
چنان نيروي سياسي كه قادر 
باشد اعتراض و برآشُفتن خود 

د، را به ماده عيني بدل ساز
نيروهايي كه . انجام مي گردد

هنوز براي مشاركت داده شدن 
در قُدرت يا عقب نشيني 

 باند ولي فقيه به "عاقالنه"
سود خويش شانسي قايل 
هستند، به شدت به كاهش 
قُدرت سياسي جنبش اجتماعي 
به سطح يك شبه قُدرت 

تنها در اين صورت . عالقمندند
است كه آنها مي توانند اين 

ت را همچون بازيچه شبه قُدر
 فشار بر ناي براي وارد آورد

  .   حكومت به كار بگيرند
  

  برآمد
شيپورهاي دور تازه اي از 
رويارويي جنبش اجتماعي و 
گُردانهاي تازه نفس آن با 
رژيم واليت فقيه به صدا 

از هم اكنون . درآمده است
 ماه 10پيداست و تجربه ي 

گُذشته نيز جز اين را گواهي 
د كه مسير دستيابي به نمي ده

خواسته ها سخت و غير 
نيروهاي . مسالمت آميز است

جنبش براي آمادگي در برابر 
خُشونت ورزي حكومت و 
تعيين راهكارهايي كه با وجود 
درنده خويي آن قادر باشد نه 
فقط در برابر قهر حكومت 
بايستد بلكه، بتواند بدان ضربه 
كاري وارد آورد، آن را به عقب 

ند و به نتايج عيني دست برا
يابد، ضروري است كه اين 
واقعيت را نُقطه عزيمت به 

  . سوي كارزار جديد قرار دهند
   
  

من درد مشتركم مرا 

 فرياد كن

به حمايت از 

هموطنان معترض به 

تخريب درياچه 

  اروميه
  ليال جديدي

يكبار ديگر مزدوران رژيم با لباس 
شخصي و يا در اونيفورم نيروهاي ضد 

رش به گردهماييهاي اعتراضي شو
مردم سرزمين ما و اين بار در 

پرتاب گاز . آذربايجان حمله ور شدند
اشك آور، ضرب و شتم و بازداشت و 
انباشتن دسته جمعي دستگير شدگان 
در سلولهاي انفرادي به سبك شكنجه 
هاي رايج در گوانتانامو، راه و روش 
شناخته شده رژيم در سراسر ايران در 

  .ه مردم معترض استپاسخ ب
 فروردين، هزاران نفر 13سيزده بدر، 

از مردم آذربايجان به فعالين حركت 
ملي آذربايجان و مدافعان محيط 
زيست در پل ميان گذر درياچه اروميه 
پيوستند تا به خشك كردن عمدي 
اين درياچه توسط حكومت اعتراض 

  .كنند
سطح آب درياچه اروميه به دليل 

 احداث سدهاي خشكسالي و همچنين
مخزني در مسير رودخانه هايي كه به 
اين درياچه سرازير مي شود، به تدريج 

.  متر كاهش يافته است6بيش از 
تبديل شدن اين درياچه به شوره زاري 
بزرگ و نفوذ پسابهاي صنعتي حاوي 

آمونياك به خاك و آبهاي آرسنيك و 
كناره، ابتال به سرطان و ديگر 
بيماريهاي مرگ زا را افزايش مي 

به گفته كارشناسان، اين مشكل . دهد
مي تواند با سرمايه گذاري اندك 
دولت حل شود اما رژيم در وحشت از 
نيروي مقاومتي كه در مردم اين 
بخش كشور وجود دارد، با نگاه امنيتي 

يست كوتاهي نمي از تخريب محيط ز
  .كند

شماري از مردم معترض كه با 
شجاعت و استقامت ساعتها به 
درگيري با نيروهاي مزدور رژيم 
پرداختند، اكنون در بازداشتگاه هاي 
رژيم تحت رفتار غير انساني قرار 

  .گرفته اند
به ياري هموطنان خود بشتابيم و با 
اطالع رساني و حمايت از آنها، 

تار غير مردمي مقاومت مردمي و رف
  . رژيم را زبانزد خاص و عام كنيم

مبارزه با حكومت ظلم و ستم واليت 
فقيه را هر چه بيشتر سراسري كرده و 
پيوند بخشهاي گوناگون آن را 

  .برجسته تر كنيم
   فروردين16فراسوي خبر  

 

 و مي رژزي ميبمب اتُم رو

   آني خارجيطرفها
  

   امانمنصور
  
 اعمـال   ي برا ي الملل ني ب يشها موازات شدت گرفتن تال    به

ـ  رژ هي تازه عل  يمهايتحر  ي طرفهـا  ،ي اسـالم  ي جمهـور  مي
 ي از اهداف واقعـ    ي تر حي با لحن صر   راني حاكمان ا  يخارج

  . ندي گوي آنها سخن مي هسته اييماجراجو
 آلمـان و فرانـسه بـه        ا،يتاني رهبران بر  مي از اشاره مستق   پس
ـ  رژ ي پروژه هـسته ا    ي نظام تيماه ـ  ن  مالهـا و   مي  ابـراز   زي
 سيـي  باره، اكنـون ر    ني در هم  هي روس نهيشي پ ي ب "ينگران"

:  به طور شفاف اعالم خطـر كـرده اسـت          زي ن كايجمهور آمر 
ـ  آن است كه رژ  انگري نشانه ها ب   يهمه  " ـ  امي ـ راني  ي در پ

   ". باشدي مي به منظور ساخت بمب اتُمي سازتيفظر
 از  هي فق تي وال مي رژ ي خارج ي هشدار دهنده طرفها   يابيارز

ـ  قرمـز،    تي آن و اعـالم وضـع      يپرونده هسته ا   ـ  تغ كي  ريي
 ني چـ  نطـور ي و هم  هي غرب، روسـ   استي عمده در س   كرديرو

ـ  خود كـه در آنهـا آگاهانـه تهد         نيشينسبت به مواضع پ     دي
 جلوه  زي ناچ ي به جنگ افزار هسته ا     راني حاكمان ا  يابيدست

 مي نامعلوم ترسـ ي اندهي احتمال آن تنها در آ     اي شد   يداده م 
  . دي آي به شُمار مد،ي گرديم
 مـوش و گُربـه و       ي مزبور كه ماراُتن مـذاكره، بـاز       استيس

 را در كارنامـه اش بـه ثبـت          ينيري شالق و ش   ني ب يبندباز
 بحران هـسته    دنييرسانده، در عمل فُرصت و امكان فرارو      

.  را فـراهم آورد    ي مالها به مرحله خطرناك كُنـون      مي رژ يا
 نـگ، ي ري در گوشه   جيكسور گ  سرپا نگه داشتن بو    كيتاكت

  .  داشترندگانشي به كار گي براي متنوعافعمن
 توانستند با حفظ تنش در مناسبات غرب        ي م ني و چ  هيروس

 مـانع بـر سـر راه نفـوذ          جـاد ي ضمن ا  ،ي اسالم يو جمهور 
ـ  قدرشناس خود را ن    اني مشتر انه،ي در خاورم  باني رق شتريب  زي

 تيري مـد  ي بـرا  كـرد ي رو ني متحده از ا   االتيا. چپاول كنند 
 در سـلطه    مي تحك زي اشغال عراق و افغانستان و ن      يامدهايپ

 برد و سرانجام اروپا قادر بود از پشت         ي فارس بهره م   جيخل
 ي بـا جمهـور    ي چشم به منافع بازرگـان     كي مزبور با    نكيع

 دهـد و بـا   ي مـ لي كـه تـشك  ياسي سي و حوزه ها ياسالم
  .   بنگرد"ي جهاننينظم نو" شراكت در دهي به اگريچشم د

 "ي اطالعات مل  يشورا" را در گُزارش     استي س ني ا ي پا رد
 16نهاد مزبور كه متشكل از      .  توان مشاهده كرد   ي م كايآمر

 كشور اسـت در آذر مـاه        ني ا ي و اطالعات  يسازمان جاسوس 
ـ  دارد كه رژ   "يادي ز نانياطم" اعالم كرد،    86 ـ  ا مي  در  راني

 خــود را يه ا هــستحاتي برنامــه توســعه تـسل 2003سـال  
 2007 دارد كه تا تابستان      "ي نسب نانياطم" كرده و    فمتوق

  . هم آن را از سر نگرفته است
ــدر ــارچوب، وارني هم ــهي چ ــدار" ت ــه تُفنگ ــادام " و "س م

 ي آنهـا مـ    "محافظه كـار  " و   "مدره" يوي و سنار  "تيآلبرا
  . گُنجد

 اما ثابت قدم تـر در نـشان دادن دم ُخـروس،             نهاي همه ا  از
ـ  نيبنهاد    ي هـسته ا   يتهـا ي و نظـارت فعال    ي بازرسـ  ي الملل

 يهاي گري بود كه پشتكارانه، ناش    ي اتُم يمالها، آژانس انرژ  
 ،ي البرادعـ  يآقـا .  كـرد  ي مـ  نيي مالها را اصالح و تز     ميرژ
ـ  علـت ا   ي وقت آژانس بـه تـازگ      سيير  را هاي سـند سـاز  ني
  . عنوان كرده است" از جنگيري جلوگيكوشش برا"

 زي م ي سرانجام رو  ي كه موضوع اصل   دي نما ي م ني چن اكنون
 تي از اشباع ظرف   ني نشانه مطم  كي نيا. گُذاشته شُده باشد  

 حال تحول مزبـور بـه طـور    نيدر هم.  است نيشي پ كرديرو
ـ  موضع جد  ياي زوا ي همه   ستيمجرد قادر ن    حي را توضـ   دي

  .   بدهد
   فروردين15فراسوي خبر 
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 بـر سـر      جدال باندهاي حكومتي   پيامد

چگونه اجرايي كردن سياست هدفمند     
كردن يارانه ها و به عبارتي دقيق تـر         

 دخالت ولي فقيه به     حذف يارانه ها، با   
نفع دولت نظامي امنيتي احمدي نـژاد       

   .سرانجام پيدا كرد
دستور مستقيم خامنـه اي بـراي حـل         
تضاد بين مجلس و دولـت، نـشان داد      

 نژاد نقـشي بـيش از يـك         كه احمدي 
ــاح   ــدهاي جن ــدارد و غرولن گماشــته ن
مخالف او نيز براي خنثي كردن يكـه         

  .تازي دولت پاسداران بي نتيجه است
 فروردين، مجلـس در     30روز دوشنبه   

جلسه غير علني خود توافق به دسـت        
ــت و     ــين دول ــسيون ب ــده در كمي آم

ايـن  . مجلس به نفع دولت را پذيرفت      
ب شده كه بـه     پذيرش رد قانون تصوي   

تاييد شوراي نگهبان هم رسـيده بـود،       
 بـار  جدال در ايـن مرحلـه  پايان  . است

ديگر بر نقش ولي فقيه در حمايـت از         
سپاه پاسداران و سرمايه داري نظامي،      
ــه و   ــوه مقنن ــودن ق ــشي ب ــز نماي و ني

ي كه خودشـان تـصويب كردنـد        قانون
  . گذاشتصحه

در جنگ اقتصادي باندهاي حكـومتي،   
قيه است كـه منـافع كـالن      اين ولي ف  

سرمايه داران نظامي را پاسداري مـي       
يكي از داليل شـتابزدگي دولـت       . كند

در پياده كردن حذف يارانه هـا كـه از          
جمله توصيه هاي صندوق بين المللي      
پول و بانك جهاني است تثبيت قدرت       
اقتصادي سرمايه داري مافيايي نظامي     
از طريق ابزارهـاي سياسـي در دوران        

  .  نژاد استاحمدي
بدون شك نظريه پردازان ولي فقيه و       
اتاقهاي فكر آنـان هـيچ چـشم انـداز          
ــدون    ــام ب ــاي نظ ــراي بق ــداري ب پاي
سركوب سياسـي و در اختيـار داشـتن         
مطلق شـريانهاي اقتـصادي كـشور و        
. حذف باندهاي ديگر بورژوازي، ندارند    

در حالي كه ماشين سركوب رژيم بـه        
ــها   ــر خيزش ــادي در براب ــزان زي ي مي

مردمي ناتوان شده اسـت و در روابـط         
بين المللي موقعيتش تـضعيف شـده و     
امكان سخت تر شدن تحريمهاي بين      
المللــي پررنــگ تــر وجــود دارد، بانــد 
نظامي امنيتي حاكم درصدد اسـت تـا        
به انجماد هرچه بيشتر در همه عرصه       
هاي سياسـي، اقتـصادي و اجتمـاعي        

  . دست بزند
وليــد اســتبداد دينــي نــه بــر اســاس ت

صنعتي كه بر پايـه اقتـصاد تجـاري و      
سرمايه مالي نظامي بـه  حيـات خـود          

در تنظيم بودجه سـال     . ادامه مي دهد  
، منافع سـپاه پاسـداران و بـسيج و          89

نهادهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي     
وابــسته بــه بانــد حــاكم اولويــت     
ــل بودجــه  چــشمگيري دارد و در مقاب
نهادهاي اجتماعي و خدماتي كـه بـه         

دگي مـردم بـر مـي گـردد كـاهش           زن
  .فاحشي پيدا كرده است

از همين منظر طرح حذف يارانه ها يا        
هدفمند كردن آن، نهادينه كردن فقـر       
عمومي و همزمان باج دادن به لمپينها    
و افرادي از جامعه است كـه در دايـره        
سركوبگران لباس شخصي، بـسيجيها     

  .. و هورا كشان حكومتي قرار دارند
رشد جمعيت و داشتن    سياست تشويق   

فرزندان بيشتر كه توسط احمدي نـژاد       
مطرح شده و يكي از ضد انساني ترين  
سياستها كه در تقابل با توسعه پايـدار        
قرار دارد به ويـژه در سـرايط بحـران          
اقتصادي به بحران بيكاري و فالكـت       
عمومي دامن مـي زنـد و فقـط قـشر           
ــراي    ــه را ب ــوچكي از جامع ــسيار ك ب

نقـدي و در نتيجـه وارد       دريافت رايانه   
شدن در دايره سركوبگران به وجد مي      

  .آورد
خميني نيز در ابتداي به قدرت رسيدن       
براي تربيـت سـربازان ايـدئولوژيك و        
گرم كردن تنور جنگ، مدافع افـزايش       
جمعيت بود و همان سياست منجر بـه      
رشد سرسام آور و فاجعه بـار جمعيـت         

فرزندان كساني كـه در آن زمـان        . شد
ــه  ــد،  ب ــوش دادن ــي گ ــود خمين رهنم

همانهــايي هــستند كــه اكنــون شــعار 
  . مرگ بر واليت فقيه مي دهند

خامنه اي اكنون قصد دارد لشكري از       
نان خوران دولتي و گوش بـه فرمـان         

  . براي نظام توليد كند
كه مبلـغ   » آتيه فرزندان ايراني  «طرح  

يك ميليون تومان به هر نوزاد ايرانـي        
 100ت ماهانه    و پرداخ  1389در سال   

هزار تومان را وعده مي دهد در رديف        
ايـن شـعار در     . همين سياسـت اسـت    

حالي داده مي شـود كـه هـر روز بـر             
شمار كودكان كار اضافه مـي شـود و         
بـــسياري از جوانـــان و نوجوانـــان از 
ابتدايي ترين حقوق يعني آمـوزش بـه        

ايـن گونـه    . دليل فقر محروم هـستند    
يـر  طرحها قـرار اسـت در حكـومتي غ        

ــشتي    ــيطره م ــر س ــك و زي دموكراتي
چپاولگر كه هيچ قانوني را به رسميت        
ــه     ــرايطي ك ــند، و در ش ــي شناس نم
آموزش، كار و تحصيل گزينشي شده،      

نتيجـه ايـن طرحهـا فربـه        . اجرا شود 
ــاكم و     ــرمايه دار ح ــه س ــدن طبق ش
ــومتي    ــستگان حك ــره اي از واب زنجي

رقم تعيين شده حداقل دستمزد     . است
مزدبگيـران در سـال     براي كارگران و    

 كه يك سوم رقم خط فقـر اسـت،    89

ــت  ــدم پرداخــ عــ
دســـتمزدها بـــراي 
چنــدين مــاه نــشان 
مي دهـد كـه تـوده       
محروم و زحمتكش   
ايـــران از ثـــروت و 
منابع ملـي سـهمي     

وضـعيت  . نمي برنـد  
اشتغال، بهداشت،بيمه درماني، امنيـت     

  .بدتر از گذشته شده است... شغلي و 
ي حاصل  دست انداختن روي منابع مال    

از حذف يارانه ها، مساله مهمي اسـت        
. كه روي ميز پايوران رژيـم قـرار دارد        

هراس رژيم از تنشهاي متعاقب آن، و       
به ويژه اختالفهاي باندهاي حكـومتي      
بر سر تقسيم آن، باعث شده كه براي        
اجراي اين طـرح جـو جامعـه امنيتـي          

  . شود
  

  سرنوشت طرح حذف يارانه ها
كـه در گـام   مجلس تصويب كرده بود   

 هـزار   20اول براي يـك سـال مبلـغ         
ميليارد تومان از حـذف يارانـه هـا بـه      
صندوق دولـت واريـز شـود  و حـذف           

 سال انجام 5يارانه و تغيير قيمتها طي     
 هزار 40احمدي نژاد اين مبلغ را     . شود

. ميليارد تومان درخواسـت كـرده بـود       
به خزانـه دولـت     مبلغ مصوب مجلس    

واريز نخواهد شد يعني در صندوقي به       
نام صندوق توسعه واريز مي شود كـه        
دولت در هزينه كردن آن دستش بـاز        
خواهد بود و به هيچ نهادي پاسـخگو         

احمدي نژاد اين قانون را     . نخواهد بود 
و سرانجام بـدون گذرانـدن   . اجرا نكرد 

متمم و يا قانوني دوباره، با دخالت ولي  
 طرح به گونه اي بزك شـد كـه          فقيه،

ــامين شــود  ــژاد ت در . نظــر احمــدي ن
حقيقت بر اساس اين توافق پروژه اي       
كه قرار بود يك سـال اجـرا شـود، بـا       

  .  ماهه اجرا خواهد شد6تاخير 
در حقيقـت مجلــس بــا ســه خواســت  
ــدون    ــرح ب ــن ط ــورد اي ــت در م دول
گذراندن قانون و از طريق كميـسيون       

 هـم  متشرك موافقت كـرد و مجلـس      
 فروردين ايـن توافـق      30روز دوشنبه   

  .ولي فقيه فرموده را به تصويب رساند
در . سه خواست دولت بدين قـرار بـود       

 هزار 40 هزار ميليارد تومان به 20آمد  
ماليـات و   . ميليارد تومان تبـديل شـود     

. عوارض بر اين منبع مالي حذف شود       
خواست سوم، دست دولت براي توزيع      

احمـدي  . از باشد اين منبع بين مردم ب    
نژاد با ژست عوامفريبانه ايـن مـاده را         
به معناي توزيع بين فقرا توجيه كـرده        

در حـالي كـه در شـرايط فعلـي      . است
استادان دانشگاهها بـه دليـل انديـشه        
هايشان و عدم تمكـين بـه چـارچوب         
فكري نظام از كار بركنار مـي شـوند،         
آموزش و تحصيل در عمـل گزينـشي        

 دانـش آمـوزان   شـده و دانـشجويان و  
مخالف به راحتي از تحـصيل محـروم        
مي شوند، كـساني در ليـست گـرفتن         
اين عايدي ناچيز دولت قرار مي گيرند       
كه از تور ايدئولوژيك و امنيتـي رژيـم     

به همين دليل احمدي نژاد     . خواهند گذشت 
ــستم كمــك دهــي را در   ــا سي ــه حت موذيان

  . انحصار دولت قرار داد
مــه و بودجــه تــوكلي عــضو كميــسيون برنا

حذف ماليات بر اين درآمد را چنـين تفـسير          
 20زماني كه مـي گـوئيم دولـت         «:مي كند 

هزار ميليارد درآمد خالص داشته باشـد اگـر         
اين ماليات و عوارض را به آن اضافه كنـيم          

 هزار ميليارد تومان مي رسد يا زماني        31به  
 هـزار ميليـارد تومـان در        40كه مي گوئيم    

 ميليـارد تومـان مـي        هـزار  53واقع حـدود    
 24خبرگــزاري فــارس ســه شــنبه (» .شــود

بنابرين در عمل در شكل توافـق        ) فروردين
جديــد دريــافتي دولــت بيــشتر از رقــم     
درخواستي اوليه شد به ويژه كه اجراي طرح        

  .نراي شش ماه دوم سال خواهد بود
با افزايش بودجه دولت، نقدينگي رشـد مـي      

 در توليـد    كند و با توجه به اين كه نقدينگي       
و صنعت هزينه نمي شود تورم افزايش پيدا        
مي كند و حجم واردات بيشتر خواهـد شـد          
ــشتر    ــه بي ــر چ ــي ه ــه آن تعطيل ــه نتيج ك
واحدهاي توليـدي داخلـي، بيكـاري و فقـر          

كارشناسان خود رژيم پيش بيني    . خواهد بود 
مي كنند كه بـا اجـراي ايـن طـرح كـشور             
مواجه بـا ركـود و كـاهش رشـد اقتـصادي            

  . اهد شدخو
  

  به سوي روز جهاني كارگر
رويـارويي   روز كارگر امسال بـا توجـه بـه          

خونين خيزشهاي مردمي بـا نظـام واليـت          
. فقيه، رنگ ديگري به خود خواهـد گرفـت        

ــضاي   ــاالن و اعـ ــكنجه فعـ ــبس و شـ حـ
سنديكاهاي مستقل كارگري، جنـبش ايـن       
طبقه را از مطالبات اقتصادي فراتـر بـرده و          

ي رويارويي مـستقيم بـا   به حوزه سياسي يعن  
ــشانده اســت  ــت ك ــارگران . حكوم آزادي ك

ــي،     ــدانيان سياس ــه زن ــداني، آزادي هم زن
برخورداري از تشكلهاي مـستقل كـارگري،       
ســرلوحه خواســته هــاي جنــبش كــارگري 

اين مطالبات با ساختار و ماهيت      . خواهد بود 
 . استسازگار نادستگاه حكومت 

الن در حالي كه كارگران و مزدبگيران، فعـا       
جنبش كارگري و سنديكايي خـود را بـراي         
برگزاري اول ماه و تبـديل ايـن روز بـه روز      
اعتراض به شرايط نامناسب كـار و معيـشت     
خود آماده مي كنند، اتاق فكر رژيم براي به         
حصار كشيدن كارگران در چارجوب برنامـه       

  . هاي خود به كار افتاده است
ــنبه  ــور  30روز دوش ــسئول ام ــروردين، م  ف

زش و اعضاي خانه دولتي كارگر، برنامه       آمو
ــارگر    ــه ك ــومتي هفت ــاي حك ــا 5(ه  11 ت

  . را اعالم كرد) ارديبهشت
اين طرحهاي سركوبگرانه درست در سالگرد 

 كـارگر معـدن بـاب      15فاجعه كشته شـدن     
كـارگران  .  شـد  اعـالم نيروز در شهر كرمان     

اين معدن قرباني منافع سرمايه داران شدند       
 آنها همچنان قربانيان و سرنوشت دادخواهي  

ــد    ــم ض ــدادگاههاي رژي ــار، در بي ــر ك ديگ
  . كارگري بي نتيجه مانده است

از بخشهاي مضحك اين برنامـه رفـتن بـه          
سر قبر خميني، تجديـد ميثـاق بـا واليـت،           

  . اعالم شده است.... ديدار با خامنه اي، و 
  7بقيه در صفحه 

  

به فالكت كشاندن مردم و هدفمند كردن يارانه ها، 

  توزيع منابع مالي ميان وفاداران نظام
  

 يزينت ميرهاشم
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 هدفمند كردن يارانه ها،   

.....  
  6بقيه از صفحه 

تنظيم اين برنامه در شرايط فعلي كـه        
طنين مرگ بر اصل واليت فقيه كـاخ        
ولي فقيه را بـه لـرزه در آورده اسـت،           
رنگ و بويي به مراسـمهاي نمايـشي        
حكومت به مناسبت ايـن روز نخواهـد    

كيست كه نداند در اين روز حلقـه       . داد
 سربازان صدقه بگير    وفادارن به امام و   

ولــي فقيــه و احمــدي نــژاد در نقــش 
كارگر به ايـن ديـد و بازديـدها بـرده           

مراسمي كه ولي فقيه بـه      . خواهند شد 
نمايش آن بيش از هر هنگـام احتيـاج     

  . دارد
برگــزاري مــستقل روز كــارگر توســط 
كــارگران در ســالهاي گذشــته بهــاي 
ســنگيني از جملــه بيكــاري، حــبس و 

 هنوز هم تعدادي    .شكنجه داشته است  
از كــارگران در زنــدان و زيــر فــشار و 

اما اين گونـه   . سركوب به سر مي برند    
ــبش   ــد در جن ــايي بلن ــا، گامه حركته
كارگري ايران بوده كـه بـدون شـك         
دستاوردهاي مثبتـي در رويـارويي بـا        
حكومت به عنوان كارفرمـا و سـرمايه        

رژيـم تـالش    . دار بزرگ داشته اسـت    
گري را بـه    مي كند تا حركتهـاي كـار      

عقب براند و به همين منظـور شـرايط      
معيشت و كاري را بـه عقـب بـر مـي          
ــه     ــارگري ن ــات ك ــا مطالب ــد ت گردان
گامهايي بـه جلـو بلكـه بـراي حفـظ           

بـه همـين دليـل      . شرايط موجود باشد  
ــر   ــالهاي اخي ــتاوردهاي س ــد دس و باي

ي مستقل  براي تشكيل سنديكا  تالش  
 و برگزاري مستقل روز كارگر      كارگري

  . رج گذاشتارا 
روز كارگر نقطه پيوند قيام عمومي بـا        

به همـين   . جنبش كارگري خواهد بود   
منظور از هم اكنون رژيم براي به بـه         
بند كشيدن كارگران و فاصله انداختن      
بين آنها برنامه هايي را تـدارك ديـده         

برگزاري مستقل اين روز در هر      . است
كميت و كيفيتـي ضـربه ديگـري بـه          

  . يت فقيه خواهد بودنظام پوسيده وال
  

ــرين   ــي از مهمتـ برخـ

ــي  ــاي اعتراضـ حركتهـ

كارگران و مزدبگيران در    

  1389فروردين 
  

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

  .شدت محكوم مي كنيم
  
ــه  * ــبالن پارچ ــه س ــان كارخان كاركن

 فــروردين در 16اردبيــل روز دوشــنبه 
 به عدم پرداخت حقوق هفـت    اعتراض

ماهشان در مقابل ساختمان استانداري     
  .اردبيل تجمع كردند

به نوشته روزنامه جمهوري اسالمي در  
مراسم افتتاح اين كارخانـه گفتـه شـد       

 هـزار   5كه اين واحد توليدي حـداقل       
نفر از تعداد بيكاران استان را در آينده         
نزديك كاهش خواهد داد امـا اكنـون        

كارخانـه مـشابه ديگـر      همچون چنـد    
 درصـد  15كاركنان خود را بـه حـدود        

تقليل داده و آنها نيز دچـار مـشكالت         
  .هستند

  
كارگران شركت طريق آفتاب كه در      *

 آبادان مشغول بـه     2شهرداري منطقه   
كار هستند به دليل نگرفتن نزديك به       

 ماه حقـوق عقـب افتـاده خـود روز           3
 فـــروردين دســـت بـــه 23دوشـــنبه 

 خواسـتار رسـيدگي بـه    اعتصاب زده و 
بـه گـزارش    . خواسته هايـشان شـدند    

رهانا به دليل بي اعتنـايي مـسئوالن،        
كارگران دوباره در خيابـان شـهرداري       
در مقابل شوراي شهر تجمـع كـرده و     
كارگزاران رژيم را وادار كردند كـه تـا         
هفته آينده حقوق عقب افتـاده آنهـا را     

  . پرداخت كنند
  
ر مينـاب   كارگران صيد ماهي در بند    *

بندر عباس به دليل نداشـتن دسـتمزد        
آژانس . مناسب دست به اعتصاب زدند    

ــه روز    ــر ك ــران خب ــروردين 20اي  ف
گزارش اين اعتـصاب را منتـشر كـرد         
يادآوري كرده كه بازار فـروش مـاهي        
در بندر عباس ماننـد گذشـته فـروش         

 درصـد   40خوبي ندارد و قيمت ماهي      
 افزايش يافته و به دليل گرانـي مـردم        

هم ديگر مانند گذشته زياد براي خريد       
  .به آنجا نمي روند

  
ــدگان * ــارگران و نماين  شــركت 23ك

ــداز   ــال در باران ــارگيري فع ــه و ب تخلي
شلمچه در مقابـل سـاختمان مركـزي       
منطقه آزاد اروند در آبادان و در محـل       
نماز جمعه خرمـشهر تجمـع اعتـراض     

 22بـه گـزارش روز      . آميز برپا كردنـد   
 جـرس ايـن افـراد در        فروردين سايت 

نامه اي به نمايندگان خبري در منطقه   
از مسئوالن خوزستان و كشور خواسته      
اند از زندگي به خطـر افتـاده بـيش از         

 كارگر بارانداز و خانواده هاي آنها       400
  .دفاع نمايند 

واگذاري تمام امور اين بارانداز به يك       
ــن   شــركت خــصوصي ســبب ســاز اي

  .اعتراضات شده است 
ــي ــبح  روز همچن ــروردين، 22ن ص  ف

ــال   ــرانان ترمينـ ــارگران و اتوبوسـ كـ
زاگرس واقع در بلوار پاسـداران اهـواز        
به خاطر دريافت نكردن حقـوق چنـد         
ماهشان دسـت بـه اعتـصاب زدنـد و          
جمعييت انبوهي از مـسافران و مـردم        
هم با دادن شعار رانندگان و كاركنـان        

بعد از گذشـت    . را همراهي مي كردند   
ين اعتـراض صـنفي بـه    چند ساعت  ا   

دخالــت مــاموران انتظــامي و امنيتــي 
  .انجاميد

كارگران كارخانـه چينـي حميـد روز        *
 فـروردين در مقابـل درب       22يكشنبه  

اداره كل كار و امور اجتمـاعي اسـتان         
  .قم تجمع اعتراضي كردند

به گزارش ايلنا كارگران اين كارخانـه       
 سال تعطيل شده، در اعتراض به 2كه 

 سـال از    2 نزديك بـه     پرداخت نشدن 
حقوق و مطالباتشان دست بـه چنـين        

  .حركت اعتراضي زدند
  
 فروردين كـارگران    19روز پنجشنبه   *

شركت صـنايع اراك بـه دليـل عـدم          
پرداخت حقوق شش ماهه خود دسـت       

  .به تجمع اعتراضي زدند
ــا   ــزارش هران ــه گ ــل ب ــرين دلي مهمت

اعتراض  بسياري از كارگران شـركت       
صنايع اراك اين است كه اكثر آنها تـا         
سه سال آينده بازنشسته خواهنـد شـد        
اما كارفرما در اقدامي نادرست آنهـا را        

  . به بيمه بيكاري معرفي كرده است
كارگران اين شـركت در طـول شـش         
ماه اخير هيچ گونه دستمزد و مزايـايي     

  .نددريافت نكرده ا
  
راديو المان در برنامه روز چهارشـنبه       *

 فروردين گفت؛ گزارشـهاي تاييـد       25
شده از اعتـصاب كـارگران واحـدهاي        

. دهنــد كـاري در خوزســتان خبــر مــي 
رانان اهواز، كارگران شهرداري      اتوبوس

آبادان، نوشـابه خرمنـوش و كـارگران        
تخليه و بارگيري خرمشهر بـه حقـوق        

ود افتــاده يــا خطــر بيكــاري خــ عقــب
  .اند اعتراض كرده

سازي خرمشهر بـر اثـر        كارخانه نوشابه 
ــه    ــت ب ــدهي هنگف ــوءمديريت و ب س
بانكهاي ملي و صـادرات، ورشكـسته       
شده و دست به اخراج كـارگران خـود         

ــت ــالي   . زده اس ــه در ح ــن كارخان اي
هــا و  ميــوه شــود كــه آب تعطيــل مــي

هاي توليد عربـستان، كويـت و         نوشابه
ـ       ران را اشـباع    امارات، بـازار جنـوب اي

  .اند كرده
  
كميته هماهنگي براي ايجاد تـشكل      *

ــارگري در روز  ــي  23ك ــروردين ط  ف
اطالعيــه اي چنــد خيــر پيرامـــون    
ــاهرات  گـــسترش اعتراضـــات و تظـ

  . كارگران منتشر كرد
بر اساس اين اطالعيه كارگران صـيد       
ماهي در بندر ميناب در اعتـراض بـه          
سطح نازل دستمزدهاي خود دسـت از     

اعتصاب كـارگران ادامـه     . دندكار كشي 
  دارد

كارگران در مالرد كرج در اعتراض به       
سطح پايين دستمزد و فقدان تـضمين       

  .استغال دست به تظاهرات زدند
ــاعي   ــأمين اجتم ــازمان ت ــارگران س ك
مدتهاست كه براي افـزايش دسـتمزد       

  .خود در حال مبارزه و اعتراض هستند
ــرب    ــرش غ ــه ف ــرمايه دار كارخان س

ضر به پرداخت حق بيمه     كرمانشاه  حا  
 كـارگر شـركت     204. كارگران نيست 

مدام به اين وضعيت اعتراض كرده اند     
  .اما تا حال هيچ نتيجه اي نگرفته اند

ــه   ــشهر در منطق ــداز در خرم ــارگران باران ك
ــعيت     ــار و وض ــرايط ك ــه ش ــلمچه، علي ش
سردرگم اشتغال خود تظاهرات اعتراضي بـر    

  .پا كردند
يــد در ادامــه كــارگران كارخانــه چينــي حم

ــل   ــازهم در مقاب ــارزات دو ســاله خــود ب مب
ساختمان سازمان تأمين اجتماعي دست بـه       

  .تظاهرات اعتراضي زدند
شــمار زيــادي از كــارگران راننــده ترمينــال 
زاگرس در اهواز در اعتراض به تعويق چنـد         
ماهه دستمزدهايشان دست از كار كشيدند و   

  .تظاهرات كردند
  
كارگران كارخانـه    فرودين   29روز يكشنبه   *

قند بردسير در اعتراض به سياسـتهاى ضـد         
كارگرى دولت و تعطيل شدن كارخانه قند و   
براى پيگيرى حقوق معوقه مقابـل كارخانـه        

  .قند بردسير تجمع كردند
به گزارش آژانس ايران خبر، اين كارگران از 

 صبح مقابل كارخانه بودند     11 الى   8ساعت  
ن شـهر بـه     و سپس در مقابل فرماندارى اي     

  .تجمع خود ادامه دادند
 احـداث  1335كارخانه قند بردسير در سـال     

شده و نخستين كارخانه قند در جنوب شرق        
كشور است و در سالهاي اول تاسـيس ايـن          
كارخانه سطح زير كـشت محـصول چغنـدر         

 هكتار بوده و اكنـون      230قند در شهرستان    
 هكتـار   500 هزار و    2اين سطح به بيش از      

  .رسيده است
  
كارگران شركت مجتمع گوشت مرودشـت     *

فـروردين مقابـل اداره كـار        30روز دوشنبه   
بـه گـزارش سـايت      . مرودشت تجمع كردند  

همبستگي ملي، كارگران خواستار رسـيدگي      
يكـي از   . به مطالبات و اشتغال خـود شـدند       

كارگران گفت مـا نمـي تـوانيم از خواسـته           
هايمان كوتاه بياييم، اگر مقامـات يـك روز         

ل ما زنـدگي مـي كردنـد مـي توانـستند            مث
بفهمند ما چه مشكلي داريم، امـا متاسـفانه         
در اين مملكت كسي نيست كـه بـه داد مـا     

  .برسد
  

  موج اخراج كارگران
موج اخراج كارگران از كارخانه ها و مراكـز          
, مختلف دولتي و خصوصي در سـال جديـد        

  .هر روز ابعاد گسترده تري مي يابد
 فـروردين دبيرخانـه     25بنا به اطالعيـه روز      

شوراي ملي مقاومت ايران، در تهران حـدود    
تن از كارگران كاخانه نوشـابه ساسـان        400

بدون پرداخت مزايا و بدون ذكر هيچ دليلي         
تـن از     50 شركت مترو . از كار اخراج شدند   

كارگراني را كه بيش از پنج سال سابقه كار         
 40همزمـان   . داشتند را اخراج كـرده اسـت      

كت ايران خودرو با سابقه دوسال و       آشپز شر 
كارگر با پنج سال سابقه كار از شـركت          30

 كارگر مجتمع   20تيتان، توليدكننده مانيتور،    
ــسان  ــانواده (مــسكونيِ پردي ــه خ ــسته ب واب

كــارگر بــا ســابقه بــيش از 40و ) الريجــاني
سال از شركت سنگركاران در جاده كرج       10

  .اخراج شدند
ابه خرم نوش   شركت توليد نوش  , در خرمشهر 

يكي از بزرگترين كارخانه هاي توليد نوشابه       
  اين . تعطيل و كارگران آن بيكار شدند

  8بقيه در صفحه 
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برخي از مهمتـرين حركتهـاي      

 اعتراضي كارگران و مزدبگيران   

  1389در فروردين 
  7بقيه از صفحه 

كارخانه تحت سرپرستي دفتر تبليغات     
ــدور     ــاي ص ــم، از نهاده ــالمي ق اس

  . تروريسم رژيم قرار دارد
تــن از 150نزديــك بــه  , در اهــواز

كارگران كارخانـه لولـه سـازي اهـواز         
 بدون گرفتن حقـوق و عيـدي اخـراج        

  .شده اند
 تـن ديگـر از كـارگران        49,  در تبريز 

در . كارخانه كبريت توكلي اخراج شدند  
ــوني از   ــن 400شــرايط كن  كــارگر اي

  . نفر شاغل هستند130كارخانه تنها 
در قزوين اكثر كارخانه هـاي شـهرك        

ــد  ــده ان ــل ش ــنعتي تعطي ــوق . ص حق
كارگران كارخانه چيني البرز طي هفت  

ت و مــاه گذشــته پرداخــت نــشده اســ
كــارگزاران آخونــدها در اســتانداري   
قزوين به مراجعات اين كارگران هـيچ       

  .گونه پاسخي نمي دهند
تن از كـارگران شـركت      100در رشت   

تـن  15. ايران برَك از كار بيكار شـدند   
از كارگران شركت پرنيان مرغ نيز بـه        
ــت   ــه شــرايط طاق ــراض ب ــال اعت دنب
فرساي كار و عدم پرداخـت حقـوق و         

  .ز كار اخراج شدندمزايايشان ا
 كارگر شركت نساجي بافته هاي      100

كرمان نيز از ديگر زحمتكشاني هستند    
كه طي روزهاي اخير به خيل كارگران 

  .اخراجي پيوسته اند
 فـروردين كميتـه     10به گـزارش روز     

هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري،     
 كـارگر   40كارخانه نور بركات قم كل      
گران كـار . خود را اخـراج كـرده اسـت       

اخراجي همه زن هـستند و هـر كـدام       
 سال در اين كارخانه     15 تا   10حداقل  

سـرمايه  . كار كرده  و استثمار شده اند      
دار صاحب شـركت بـه دنبـال اخـراج          
كارگران بي درنگ عده اي ديگر را با        
دستمزد بسيار نازل تر به كار گمـارده        

  .است
كارخانه چيني حميـد قـم نيـز تمـامي      

ــاغل در 300 ــارگر ش ــد   ك ــن واح  اي
ــرد ســرمايه دار . صــنعتي را اخــراج ك

شركت هنگام اخراج كارگران به آنـان       
  . دستمزد نپرداخته است

 هزار تن   40تعداد كارگران عسلويه از     
 هزار تن در پايان 4  به   1383در سال   

  . كاهش يافته است1388سال 
 فـروردين   26به گزارش روز پنجشنبه     

سايت كلمه هم اكنـون درآسـتانه روز        
ــ ــب كـ ــرين قطـ ارگر اراك در بزرگتـ

ــزرگ   ــركتهاي ب ــران و ش ــنعتي اي ص
دولتي مستقر در آن، وضعيت بحرانـي       

شـركتهاي بـزرگ    . گزارش شده است  
دولتي چنـد مـاه اسـت كـه قـادر بـه             
. پرداخت حقوق كارگران خود نيـستند     

ــارس و    ــن پ ــركتهاي آذر آب، واگ ش

پااليــــشگاه اراك در ايــــن مــــورد 
  .وخيمترين وضعيت را دارند

  
ــارگران ف ــي از ك ــوان جمع راخ

فلزكار مكانيك جهت برگـزاري     
  مراسم روز كارگر

   1388 اسفند 21
 اتحاديـه   1301 ارديبهشت   8در تاريخ   

مركزي كـارگران ايـران بـه رهبـري         
محمد دهگان براي اولين بار تعطيلـي       
اول ماه مـه را بـه عنـوان روز كـارگر            
مطرح نمود و از كارگران دعوت كـرد        

ل مـاه مـه شـركت    كه در تظاهرات او  
ــد ــن  . كننـ ــت درايـ ــه حقيقـ روزنامـ

اول ماه مـه بايـد تعطيـل        «:روزنوشت
. شود اين تعطيلي هـرج مـرج نيـست        

اين تعطيل انقالب هـم نيـست، ايـن         
تعطيل است كه بايد ملت از حكومـت        

ايـن  . با زور حقوق خود را مسترد دارد      
ايـن  . عيد نيست بلكه دادخواهي است    

ـ        ت روزي است كه دولت بايـد موجودي
ملت را بفهمد، بايد به حكومت فهماند       
كه تو نوكر ملت هـستي بايـد موافـق          
خواهش ملـت رفتـار كنـي، تـو نمـي           
تواني از آزادي قلم، آزادي مطبوعـات       
وآزادي اجتماعات جلوگيري كني، زيرا     

تـو نبايـد    . آن حق مشروع ملت اسـت     
بدون رضا و خـواهش ملـت بـرخالف     
مصالح ملت بـا اجانـب معاهـده عقـد          

 زيرا آن حق را ملت به تو نـداده          كني،
تو نبايد و نمي تواني حكومت را       . است

براي شخص خود آلـت اسـتفاده قـرار     
داده، اوالد اتباع خود را وكيل كنـي و         
قوم و خويش خود را در ادارات دولتي        

  » .جا به جا نمايي
 ارديبهـشت  11روزنامه حقيقت در روز   

به عقيده  «:همان سال بار ديگر نوشت    
  :ما
فردا بايد بدون تاخير در تمام نقاط        -1

ايران حكومت هاي نظامي لغـو شـود،      
  .زيرا مخالف قانون اساسي است

محبوسين سياسـي كـه بـه جـرم          -2
ــسلك    ــوع م ــا هرن ــواهي ي آزادي خ
سياسي در ايران توقيف شده انـد، آزاد        

  .گردند
 جرايـدي كـه تــا بـه حـال بــدون     -3

ــز   ــصفه در مرك ــات من محاكمــات هي
  .شده اند، منتشرگردندواليت توقيف 

اصول امتياز روزنامه كه بـرخالف       -4
  .قانون اساسي است ملغي گردد

نظارت و جلوگيري از هـر قبيـل         – 5
  .آزاديخواه لغو بشود

كنفرانس، ميتينگ، اجتماعـات در      -6
  .همه جا آزاد باشد

مامورين دولتي كه به آنهـا اتهـام         -7
ــم از   ــده و اع ــت زده ش دزدي و خيان

ل يا مستشار تحت محاكم     وزير و وكي  
  .بيرون آيند

 قانون براي تعيين حدود كـارگر و         -8
كارفرما وضع شـود، بـه طوركامـل از         
مظالم و غارتگري حكـام و مـامورين        
دولت عموما جلـوگيري و در صـورت         
تجديد فجايع آنها، مجـازات بـه آنهـا         

  ».داده شود

  
ــس از ــدوراين   87پ ــه از ص ــال ك  س

 از  اطالعيه مي گـذرد هنـوز بـسياري       
اين خواسته ها عملي نشده انـد و مـا          
درحالي به پيشواز روز كارگر مي رويم       
كــه زنــدگي و كــار كــارگران بــا بــي 
تدبيري مسووالن هر روز بـدتر از روز        

بيكـاري، فقـر و فـساد       . گذشته اسـت  
فاصله طبقاتي هـر روز     . بيداد مي كند  

دستاوردهاي پدران  . گسترش مي يابد  
. فته انـد  كارگرمان مورد هجوم قرارگر   

رق پاره اي تبديل شـده      قانون كاربه و  
است، از تامين اجتماعي جز سـازماني       
رنگ رو رفتـه چيـزي بـاقي نمانـده و        
دستمزد مـصوب دولـت بـراي طبقـه         
. كارگر سه برابر با خط فقر فاصله دارد       

نيمي از مردم ايـران در زيـرخط فقـر           
خطوط اصلي انقالب بهمن    . قرار دارند 

ــصادي و   كــه عــدالت و اســتقالل اقت
مـين   31ي بود امـروز در    آزاديهاي مدن 

سالگرد آن به فراموشي سـپرده شـده        
  چه بايد كرد؟. است

وظيفه همه كارگران پيشرو اسـت       -1
كه در تشكيل سنگ بناي يك جامعه       
مدني به تشكيل سنديكاهاي كارگري     
مدد رسانند و اين وظيفـه را در صـدر          
خواسته ها و عمل روزمره اشان قـرار         

  .دهند
ــه ظرفيتهــاي  -2 ــا توجــه ب ــانون ب  ق

هيچ مقـامي    (9اساسي از جمله اصل     
ــتقالل و    ــظ اس ــام حف ــدارد بن ــق ن ح
تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع     
را، هرچند با وضع قـوانين و مقـررات،         

احزاب، جمعيـت    (26اصل  ) سلب كند 
هــا، انجمنهــاي سياســي و صــنفي و  
انجمنهاي اسالمي يا اقليتهـاي دينـي       

 هـيچكس را    …شناخته شـده آزادنـد،    
توان از شركت در آنها منـع كـرد   نمي  

يا به شركت در يكـي از آنهـا مجبـور           
تشكيل اجتماعـات    (27اصل  ). ساخت

و راهپيماييها، بدون حمل سـالح، بـه        
شرط آن كه مخل بـه مبـاني اسـالم          

ــراي  (43اصــل ). نباشــد آزاد اســت ب
تــامين اســتقالل اقتــصادي جامعــه و 
ريشه كن كـردن فقـر و محروميـت و      

ي انــسان در جريــان بــرآوردن نيازهــا
ــصاد   ــي او، اقت ــظ آزادگ ــا حف رشــد، ب
جمهوري اسـالمي ايـران بـر اسـاس         

تـامين   -1: ضوابط زير استوار ميـشود    
مــسكن، خــوراك، : نيازهــاي اساســي

پوشاك، بهداشت، درمـان، آمـوزش و       
پرورش و امكانات الزم براي تـشكيل       

آزادي تــشكيل ) خــانواده بــراي همــه
ــت  ــات، داش ــنديكا، آزادي اجتماع ن س

زندگي مناسـب بـا دسـتمزد در شـان          
زحمكتشان، منزلـت خـود را خواسـتار        

  .باشيم 
 براي آزادي همه زنـدانيان مـدافع        -3

حقوق كارگران از جمله اعضاي هيات      
مديره سـنديكاهاي كـارگران شـركت       

منصوراسانلو، ابراهيم  : واحد وهفت تپه  
مددي، علي نجاتي و فعـال كـارگري        

 كوشـا   محمد اشرفي و ديگر زنـدانيان     
  .باشيم

ما دسـت يـاري و كمـك بـه طـرف همـه              
خواهران و برادران زحمتكش و مزدبگير بـا        
ــا همبــستگي  فكــر و عقيــده دراز نمــوده، ب
كارگري خود نگذاريم عرصه زندگي برايمان  

  .دشوارتر گردد
  دوستان كارگر و هموطنان عزيز

ما كارگران فلزكـار مكانيـك بنـاي تجديـد          
ــسايل    ــاره م ــان درب ــد و پيم ــشترك عه م

كارگريمان را داريم و به يمـن فـرا رسـيدن        
اين جشن بزرگ، مي خـواهيم ايـن جـشن          
بين المللي را با همبستگي خودمان، هر چه        

كـساني كـه    . باشكوهتر به نمايش بگـذاريم    
دغدغه آزادي، استقالل اقتـصادي، عـدالت       
اجتماعي، صلح و آباداني و سـرافرازي ايـن         

ا پـذيراي   مرز و بوم را دارند، دست و قلب م        
جهت همراهي و پي گيري     . ياري آنان است  

و دستيابي به مطالبات بر حق ومـشتركمان        
ما را ياري كنيد تـا بـا سـربلندي و افتخـار             
. فردايي بهتر براي فرزندانمان را آماده كنيم      

  .تصميم با ماست
  كارگران فلزكار مكانيك 

  
  :رونوشت به

 سنديكاي  -سنديكاي كارگران شركت واحد   
ــارگران ــه ك ــت تپ ــران  - هف ــارگران اي  ك

 هيـات بازگـشايي   -)سايت خودروكار (خودرو
 كميته هماهنگي   -سنديكاي كارگران نقاش  

 كميتـه  -براي ايجاد تشكل هـاي كـارگري   
 -پيگيري براي ايجاد تشكل هاي كـارگري      

 اتحاديـه آزاد    -كانون مدافعان حقوق كارگر   
 GFK جمعي ازفعـالين كـارگري     -كارگران
ب آهن وديگرتـشكل     شوراي كارگران ذو   –

  .هاي كارگري 
 : منبع

http://felezkar.blogfa.com/post-

52.aspx 
  

  مهشيد محدود درگذشت
خانم مهشيد محدود، از وكالي پرونـده اول        

 سقز، در اثر بيمـاري سـرطان        1383ماه مه   
  . درگذشت

 فروردين كميته   24به گزارش روز سه شنبه      
همــاهنگي بــراي ايجــاد تــشكل كــارگري، 

زن آزاده و زندان كشيده اي بود كه        مهشيد  
حتي هزينه زندگي خود را به سختي تـامين         

او داوطلبانـه و شـجاعانه و بـدون         . مي كرد 
هيچ ادعايي وكالت كارگران دسـتگير شـده        

را پذيرفت و براي دفـاع از   1383در اول ماه    
كارگران بارها رنج سفراز تهران بـه سـقز را          

حادثـه  همچنين، پس از    . به خود هموار كرد   
انفجار معدن باب نيـزو در كرمـان و كـشته          

 تن از كارگران اين معـدن پـذيرفت     9شدن  
كه وكالت خانواده هاي اين كـارگران جـان         
باخته را برعهده بگيرد، كه با انـصراف ايـن          

خانــه «خــانواده هــا در اثــر ســم پاشــيهاي 
  . منتفي شد» كارگر

ــرگ   ــي م ــازراني، محــسن حكيم ــژه گ مني
ــشيد محــدو  ــاك مه ــانواده، دردن ــه خ د را ب

  .دوستان و همكاران او تسليت گفته اند
نبردخلق درگذشت خانم مهـشيد محـدود را        
بــه خــانواده، دوســتان و فعــاالن كــارگري  

  .تسليت مي گويد
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روزهاي پر فراز و نشيب جنبش 
بعد از . اجتماعي همچنان ادامه دارد

آنكه جوانان شجاع همچون تندبادي 
سريع در پهنه وسيع ميهن وزيدن 
گرفتند و اوباش سركوبگر مسلط بر 
خيابانها را روبيدند، خودباوري در رگ 

جنبش در . و پي شهرها جاري شد
ماههايي كه مي رود تا به يكسال 

ي پا پس نكشيده، هرچند برسد، اندك
گاه پر . فراز و فرودهايي داشته است

خروش خيابانها را در زير پاي گله 
هاي اوباش ولي فقيه آنچنان داغ 

 چه كنم –كرده كه به درد چه كنم 
 كرده است و گاه خيابان نگرفتار شا

را واگذاشته و سركوبگران را عالف و 
بيكار در حال آماده باش نگاه داشته 

روزهاي . ه و فرسوده شوندتا خست
سهمگيني كه بوقهاي تبليغاتي رژيم 
نعره هاي بدمستانه كشيدند و داد و 

 نسركوب شا"هوار راه انداختند كه 
زيرا به . ، چندان دوامي نياورد"كرديم

ناگاه فرصت پيش آمده در پايان سال 
در جشن و مراسم ملي و آييني بار 
ديگر آرايش صحنه را تغيير داد و 

. حريفان را به شماره انداختنفس 
لرزه هاي بيم و هراس به سراي ستم 

گان بازگشت و فريادهاي  پيشه
غوغاگران آنچنان پرطنين بر فراز شد 

بار . كه سرتاسر ميهن را فرا گرفت
ديگر لبخند به لبان خسته باز آمد و 
مردم دست افشان و سرود خوانان از 
چهارشنبه سوري به عيد نوروز گذر 

 آنچنان هول هراسي به دل كردند و
ولي فقيه و دار و دسته دولت نظامي 

 امنيتي انداختند كه برگزاري جشن –
روز برقراري رژيم جمهوري اسالمي 
را يا فراموش كردند و يا خود را به 

  . فراموشي زدند
رژيمي كه هر روزه براي مردم خط و 
نشان مي كشيد و از باالترين رده 

ادوهاي هاي نظامي و امنيتي تا پ
ناقابل دست چندم آن به هزاران زبان 
مردم را تهديد مي كردند، آنچنان در 

 12چنبره قدرت مردم گرفتار آمد كه 
فروردين، يكي از برجسته ترين 
مناسبتها در تقويم رژيم از صحنه 

شايد اين موضوع . تاريخ حذف شد
زياد بزرگ جلوه نكرده باشد، شايد به 

ودن، دليل درگيري و سرگرم كار ب
فرصت پرداختن به آن پيش نيامده 

اما اكنون كه مدتي از آن . باشد
گذشته، مي شود به اين موضوع 
بازگشت و بار ديگر صحبت از اتفاقي 
كرد كه نه تنها نادر بلكه، به كلي غير 

يعني، رژيم جمهوري . قابل باور است
اسالمي از كنار روزي كه رفراندوم 

ظاهر با فريبكارانه خميني برگزار و به 
 درصد پيروز شد، عبور كرد و به 2/98

روز بنيانگذاري رژيم . روي خود نياورد
كه بايد يكي از مهمترين مناسبتها و 
يا به قول خودشان جشنها را برگزار 
مي كردند را به فراموشي سپردند و به 
زبان ديگر ترسيدند كه آن مراسم 

چرايي . كذايي هر ساله را برگزار كنند
را مي شود از چند منظر اين اتفاق 

  . مورد بررسي قرار داد
در صورت برگزاري مراسم حكومتي با 
مخارجي بسيار باال، اين ترس براي 
برگزار كنندگان وجود داشت كه مردم 
بار ديگر به صحنه بيايند و آن را از 
دستشان درآورده به ضدش تبديل 

براي جلوگيري از اين اتفاق نيز . كنند
 عمل مي كردند  بهمن22بايد مثل 

يعني، با هزينه بسيار باال و صرف 
وقت زياد و بسيج نيرو، همه توان 
انساني خود را به مركز مي كشاندند و 

اين . در مقابل مردم سازمان مي دادند
كار يكبار در دو ماه قبل از آن يعني، 
بهمن انجام گرفته بود و رژيم بهتر از 
هر كس ديگري به دشواري اين 

ابتدا، در . د دليل آگاه بودموضوع به چن
روزهاي تعطيالت رسمي امكان بسيج 
و وادار كردن كارمندان و كاركنان 
موسسات و نهادهاي دولتي و 

سپس، كمتر . حكومتي وجود نداشت
كسي حاضر مي شد در روزهاي 
تعطيل رسمي سال نو، به خاطر رژيم 
از تعطيالت خود بگذرد و براي 
نمايشي مضحك آلت دست عده اي 

همين موضوع . اوباش حكومتي شود
به عدم باور بسياري از كساني كه در 
اينگونه مراسم ها به زور يا تهديد و 
تطميع كشانده مي شوند صراحت مي 

و دست آخر اينكه بسياري از . بخشد
عوامل و پادوها و مزدبگيران و 
كنتراتچيهاي رژيم براي برگزاري اين 
 گونه مراسمها خود در تعطيالت بودند

فقط در . و حاضر به كار نمي شدند
اين ميان مي ماند عده اي اندك كه 
براي رژيم جزو سياهي لشكر دايمي 
به حساب مي آيند اما تعداد و شمار 
آنها نيز به اندازه اي نيست كه در 
مقابل جنبش اجتماعي توان ايستادگي 

به . داشته باشد و يا بتواند بر آن بچربد
ديگري را اين سياهه مي شود داليل 

نيز اضافه كرد و نشان داد كه پايه 
هاي اجتماعي رژيم چقدر ضعيف و تا 
چه اندازه در بين همان كساني كه 
خود را طرفدارش نشان مي دهند نيز 

به همين داليل گفته و . متزلزل است
ناگفته است كه علي خامنه اي و 

 امنيتي دست نشانده –دولت نظامي 
ه و رسمي او از برگزاري مراسم ساليان

روز جمهوري اسالمي انصراف دادند و 
  .عطاي اين روز را به لقايش بخشيدند

حال اين افتضاح و روسياهي را چگونه 
اما . مي توانند توجيه كنند بماند

جنبش اجتماعي و بخش تبليغات آن 
به نظر من روي اين موضوع بسيار 
ضعيف عمل كرد و آنرا به دست مايه 

م تبديل اي براي رسوا ساختن رژي
نكرد، زيرا اين يكي از پيروزيهاي 
. بزرگ جنبش در ماه گذشته است

جسارت و شهامت دختران و پسران 
شجاع مردم و همراهي و همدلي زنان 
و مردان ميهن با آنها باعث گرديد كه 
فتواي ولي فقيه در آتش چهار شنبه 

اين تنها فتواي او . سوزي بسوزد
 پوزه و نيست كه در اين روز سوخت؛

ريش و ريشه او نيز در اين اتفاق 
نشاني آن نيز ترس از . سوخته است

. برگزاري روز جمهوري اسالمي است
او و دار و دسته سركوبگرش بعد از 

 بهمن بسيار گفتند و در 22ماجراي 
بوقهايشان دوچندان بيشتر دميدند كه 

اما . فالن كرديم و بهمدان كرديم
ودند و حساب اينجاي كار را نكرده ب

يا به اين اندازه فكر نمي كردند كه 
سر نترس اين جوانان تمام رشته هاي 
تا كنوني آنها را پنبه كند و هرچه در 
تار و مار كردن سرجنبانان جنبش 
گفته بود را الف و گزاف بي مايه 

  . جلوه دهد
بعد از مراسم پرشكوه چهارشنبه 
سوري و برگزاري زيبا و چشمگير 

اي علي خامنه اي عيد، ديگر شكي بر
و دار و دسته امنيتي او باقي نماند كه 

زيرا هرچند . اين رشته سر دراز دارد
اكثريت مردم در شب عيد دست تنگ 
بودند، بانكها از پرداخت پول به مردم 
سر باز مي زدند و بسياري همان 
حداقل دستمزد ناچيز را نيز دريافت 
نكرده بودند اما جشن نوروز را سنگ 

شتند و به كوري چشم تمام گذا
آخوندهاي روضه خواني كه مردم را 
سياه پوش و گريان مي خواهند، 
صورت خود را حتا با سيلي سرخ 
كردند ولي در مقابل رژيم عقب 

برگزاري اين مراسم با چنين . ننشستند
شكوه و جاللي، اين بيم و ترس را در 
دل رژيم ضد ملي و ضد مردمي 

ست بيشتر كرد كه با مردمي طرف ا
كه براي رو در رويي هيچ چيز كم 
ندارد بلكه، اين بشكه باروت نيازمند 
جرقه اي است كه رژيم بايد به 
. سختي مراقب باشد زننده آن نباشد

اينست كه زبونانه عقب نشيني مي 
همچون سگ كتك خورده . كند

دمش را الي پا گذاشته، فرار را بر 
مراسم روز . قرار ترجيح مي دهد

ود را از ترس مردم بنيانگذاري خ
تعطيل مي كند و بدون اينكه به روي 
خود بياورد، بدون هيچ سر و صدايي 

موضوع را خاتمه يافته قلمداد مي كند و از 
  .خير آن مي گذرد

اما اين سكه . اين يك طرف ماجرا است
يك روي ديگر هم دارد، آنهم برگزاري 
مراسم براي يادآوري اين موضوع است كه 

بيت موقعيت خود و كاله رژيم براي تث
گذاشتن سر مردم دست به يك رفراندوم 
ساختگي زده و از آن پيروز بيرون آمده و 
. همه ساله آن را به رخ ديگران مي كشد

اين يعني كه براي موجه بودن رژيم نيازمند 
راي همگاني است و اكنون با توجه به 
اعتراض گسترده و وسيعي كه روزانه در 

 كشور جريان دارد، اين شهرها و خيابانهاي
موجه بودن و يا مورد اقبال عمومي قرار 

رژيم اعتراف مي . داشتن از بين رفته است
كند كه راي اكثريت مردمي را ندارد و 

همچنين . مشروعيت اش از بين رفته است
اين موضوع مي تواند به بسياري يادآوري 
كند كه مي شود امروز بار ديگر رفراندوم را 

 ميزان پذيرش رژيم در بين تجديد كرد و
اين چنين است كه . مردم را سنجيد

برگزاري روز رفراندوم جمهوري اسالمي به 
ضد خود تبديل مي شود و مردم خواستار 
تجديد رفراندوم يا برگزاري رفراندومي ديگر 
مي شوند و اين خود مي تواند چالشي جدي 

رژيم خود با دست خودش . براي رژيم باشد
رفراندوم را وسط معركه موضوع و علم 

برافراشته است و از مردم مي خواهد كه دور 
. آن به نفع ولي فقيه منفور سينه بزنند

بديهي است كه چنين اتفاقي نخواهد افتاد و 
با توجه به اتفاقات ماه هاي گذشته مردم را 
براي برگزاري رفراندومي تازه جدي تر و 

اينست كه رژيم به . مصمم تر خواهد كرد
 اينكه تخم لق چنين چيزي را در دهن جاي

مردم بشكند و خودش براي طرح موضوع 
پيش قدم شود، ترجيح مي دهد از خير تبليغ 

 12براي خود به مدد رفراندوم قالبي 
فروردين بگذرد و آن را به فراموشي بسپارد، 
هرچند كه از نظر وجه عمومي براي آن 

  . زيان غير قابل جبراني خواهد داشت
وع رفراندوم و برگزاري سالروز طرح موض

آن خود مطرح كردن موضوعي است كه 
مي تواند توجه عمومي نسبت به آنرا 

طرح . برانگيزد و غول خفته اي را بيدار كند
 و در بوق 58موضوع رفراندوم فروردين 

كردن آن به معني تبليغات براي آناني است 
كه سعي به مطرح ساختن همه پرسي دارند 

.  گوشه و كنار زمزمه مي كنندو يا آنرا در
با چنين حسابي طرح مبحث رفراندوم، 
امنيتي مي شود در حالي كه خودش 
موضوع يك مراسم رسمي حكومت زير 
عنوان سالروز بنيانگذاري آن است كه رژيم 

پس بهترين . بايد فكري به حال آن كند
حالت همان در نظر گرفتن مصلحت نظام 

داشتن وقتي كه در صورت ترجيح . است
  مصلحت نظام يا همان قدرت مطلقه ولي 

  10بقيه در صفحه 
  

  جنبش اجتماعي، روز بنيانگذاري رژيم را از تقويم امسال بيرون كرد
  

 جعفر پويه
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جنبش اجتماعي، روز بنيانگذاري رژيم 

  را از تقويم امسال بيرون كرد
  9بقيه از صفحه 

فقيه مي توان طبق فتواي خميني واجبات ديني را نيز تعطيل كرد، 
چگونه نمي شود از كنار روز بنيانگذاري رژيم به دليل طرح 
موضوعي امنيتي كه خالف مصلحت كنوني است گذر نكرد؟ اينست 

شت رژيم و به خطر افتادن مصلحت نظام از سوي كه ترس و وح
 حتا اگر به دليل بنيانگذاري -مردم به دليل طرح موضوع رفراندوم 

 به جايي مي رسد كه از جست و خيز معمول در اين -رژيم باشد 
روز چشم پوشي كرده و آنرا به زباله داني روزهاي سوخته سرازير 

  .كند
خنرانيهاي خميني را به همانطور كه مدتهاست رژيم بعضي از س

داليل معلوم حذف كرده و هرگز از دستگاه هاي تبليغاتي اش 
پخش نمي كند، احتمالن اين روز و موضوع رفراندوم نيز به 

سالهاست . سرنوشت همان وعده هاي دروغ خميني دچار مي شود
كه كسي اولين سخنراني خميني پس از بازگشت به كشور در 

رسمي نشنيده است؛ همان سخنراني اي بهشت زهرا را بلندگوهاي 
اين . كه او وعده آب و برق و اتوبوس مجاني مي دهد را مي گويم

سخنراني به كلي از آرشيو دستگاههاي تبليغاتي رژيم حذف شده 
است زيرا زماني كه احمدي نژاد و ولي فقيه درمانده رژيم سخن از 

 برابر شدن حذف يارانه ها مي راند و پايوران ديگر رژيم دايم ده
پول برق، چندين برابر شدن قيمت گاز و گران شدن قيمت آب را 
تكرار مي كنند، چگونه اين موجودات دروغگو و فريبكار پيرو خميني 
مي توانند توجيه كنند كه براي روي كار آمدن و به دست گرفتن 
قدرت، به مردم وعده آب و برق و اتوبوس مجاني مي دادند و امروز 

ي را مجاني نكرده اند بلكه، مردمي كم درآمد و اقشار نه تنها چيز
فرو دست در زير بار هزينه سنگين چند برابري اقالم و خدمات 
ضروري زندگي كمر خم كرده اند و كسي نيز پاسخگو نيست كه در 
كشوري كه روزانه بيش از چهار ميليون بشكه نفت آن فقط توسط 

ول نزديك مي شود، چرا دالالن وابسته رژيم در بازار جهاني به پ
بايد چنين هزينه هاي غير قابل تصوري را بپردازند؟ چرا مردمي كه 
بايد سهم اصلي از فروش ثروت ملي خود را داشته باشند، مي 
بايست به دولت دست نشانده ولي فقيه به قيمت بازار جهاني هزينه 
 آب و برق و گازي را بپردازند كه به ظاهر بنا بر وعده بنيانگذار

  رژيم، خميني بايد آنرا مجاني دريافت مي كردند؟ 
حال از مجاني شدن اين اقالم بگذريم، آيا حق اين مردم زحمتكش 
و كم درآمد نيست كه از كمكهاي دولتي در مورد اقالم ضروري از 
محل فروش ثروت ملي بهره ببرند و آنرا با حداقل قيمت مورد 

  استفاده قرار دهند؟
ه خميني به مردم داده، به كلي از بنگاه اگر پخش وعده هايي ك

هاي تبليغاتي رژيم ممنوع شده و خطر امنيتي برآورد مي شود، 
اكنون همين خطر و مصلحت ايجاب مي كند كه از روز بنيانگذاري 

 فروردين نيز عبور كنند و 12رژيم يا همان رفراندوم تقلبي و پوچ 
يران با همين اگر جنبش اجتماعي مردم ا. آن را مسكوت بگذارند

جديت بر خواسته هاي خود پاي بفشارد و مياندار باشد، شك نكنيد 
 فروردين از تقويم رژيم خط 12كه روز بنيانگذاري رژيم يعني، 

اين كار نيز هيچ دليلي ندارد مگر ترس و وحشت از . خواهد خورد
جنبش اجتماعي و مردمي كه حق تعيين سرنوشت و انتخابي بودن 

  . خواسته هاي به حق و اوليه آنان استمسوولين يكي از
اكنون بدون هيچ شكي مي توان گفت كه جنبش اجتماعي و زنان و 
مردان آزاده ايراني شكست سختي به رژيم واليت فقيه وارد كرده 

 فروردين 12اند و آنهم روفتن روز بنيانگذاري جمهوري اسالمي در 
رگزاري چنين رژيم از ترس مردم جرات ب.  است1389از تقويم سال 

روزي را نيافت و جنبش، طعم تلخ شكست را يكبار ديگر در گلوي 
. علي خامنه اي بعد از همه آن خط و نشان كشيدنهايش فرو كرد

اين پيروزي بزرگ جنبش اجتماعي مردم و شكست رژيم واليت 
فقيه ارزشي بيش از اينها دارد و شايسته تكريم و تحليل و ارزش 

  .گذاري بيشتري است
  

  

حلقه تحريم بين المللي 

  رژيم هر روز تنگ تر

  . مي شود
  

  جعفر پويه
حلقه تحريمهـاي بـين المللـي پيرامـون رژيـم           

روز . جمهوري اسالمي هر روز تنگ تر مي شود       
 1+5نمايندگان كـشورهاي    ) چهارشنبه(گذشته  

براي بار دوم در عرض يك هفتـه بـه صـورت            
 طبق اخبار منتشره، پـس از . تلفني گفتگو كردند 

مدتها رايزني و گفتگو بـاالخره چـين و روسـيه           
پذيرفته اند تا مذاكره درباره قطعنامه جديد عليه        

  .جمهوري اسالمي را امروز آغاز كنند
روز ســه شــنبه بــاراك اوبامــا، ريــيس جمهــور 
آمريكا در كنفـرانس مطبوعـاتي بـا سـاركوزي،          
رييس جمهور فرانسه گفـت، خواهـان تـصويب         

وي سـازمان ملـل     تري از سـ     تحريمهاي سخت 
هـاي آينـده      عليه جمهـوري اسـالمي در هفتـه       

  .است
 كشور بزرگ   8از سوي ديگر وزيران امورخارجه      

صنعتي در پايان نشست خود در كانادا با انتـشار          
بيانيه شـديدالحني از رژيـم خواسـتند تـا غنـي            
سازي اورانيوم را متوقف كند يـا بـراي تـشديد           

ـ . تحريمهاي بين المللي آماده باشـد      ن بيانيـه   اي
همچنين از جامعه بين الملل مي خواهد تا براي         
نشان دادن يكپـارچگي خـود در مقابـل رژيـم،           

  .تدابير قوي و موثري را اتخاذ كند
پس از انتشار اين خبرها و امكان زياد تـصويب          
قطعنامه و مـشاركت چـين و روسـيه در آن، از            
تهران خبرگزاري حكومتي ايرنا گزارش داد كـه        

 مذاكره كننده ارشد هسته اي رژيم سعيد جليلي،
براي گفتگو با مقامهاي چيني راهي پكـن مـي          

از سعيد جليلي بعد از توافق تبادل اورانيوم        . شود
در ژنو و سپس مخالفت رهبـران رژيـم بـا آن،            

در اين مدت مسووليت سـخنگويي      . خبري نبود 
دربــاره پرونــده اتمــي گــاه توســط علــي اكبــر  

 اتمـي و گـاه      صالحي، ريـيس سـازمان انـرژي      
توسط منوچهر متكي، وزير امورخارجه انجام مي 

اما اكنون جليلي راهي پكن مي شود تـا         . گرفت
با چينيها بـه دليـل تـصميم اخيـر آنـان بـراي              

اما از  . مشاركت در تصويب قطعنامه مذاكره كند     
قبل مي شود حدس زد كه تالش جليلي بيهوده        

ن بوده و مذاكرات طوالني طرفهاي درگير در اي       
پرونده به نتيجه رسيده است و او تنها مي تواند          

  .به حرافي هميشگي خود بپردازد
حلقــه محاصــره اي كــه رژيــم بــا ســرپيچي از 
قطعنامه هاي بين المللي و درخواستهاي مكـرر        

اين . به گرد خود تنيده، هر روز تنگ تر مي شود
موقعيت خود ساخته رژيم را ديگر نمي شود بـه          

رياليـستي بـه هـيچكس      عنوان ماهيت ضـد امپ    
فروخت زيـرا بحثهـاي طـوالني انجـام گرفتـه           
پيرامون تالش رژيم بـراي دسـتيابي بـه بمـب           
اتمــي و پنهــان كاريهــاي آن از يــك طــرف و 
عملكرد آن عليـه مـردم و بـاج دادنهـاي بـين             
المللي از طرف ديگر خالف ايـن را ثابـت مـي            

  . كند
   فروردين 12فراسوي خبر 

  

  

آور اعدام، مجازاتي شرم 

 و بايد لغو شود

  
  زينت ميرهاشمي 

   
بر اساس گزارش عفـو بـين المللـي، در سـال            

گرچه .  نفر اعدام شده اند    388، در ايران    2009
آمار اعدام در ايران بيشتر از اين تعـداد اسـت،           
اما بر اساس همين آمار، روزانه به طور متوسط         

ــت    ــده اس ــدام ش ــر، اع ــك نف ــيش از ي در . ب
ايد ناپديد شدن زنداني،    كشورهاي ديكتاتوري ب  

به قتل رسيدن زير شكنجه و مـرگ مـشكوك        
زيـرا  . در زندان را هم در رديف اعدام قـرار داد         

نهادهاي جهاني حقوق بشر تعداد اعدامها را بر        
اساس آمارهاي رسمي اعالم شـده بيـان مـي          
. دارند و دسترسي به شمار قربانيان ساده نيست       

يمهـاي  اعدام به عنـوان ابـزاري در خـدمت رژ      
ديكتاتور براي سركوب مخالفان سياسـي قـرار        

در ايران، مجازات اعدام به ويژه طي       . مي گيرد 
سه دهه حكومـت واليـت فقيـه، بـه صـورت            
مــستمر در مــورد مخالفــان سياســي حكومــت 

بعد از سه دهـه هنـوز ابعـاد         . اعمال شده است  
جنايتي كه در زندانهاي جمهوري اسـالمي بـر         

  . ت، بر مال نشده استزندانيان سياسي رفته اس
در گزارش سازمان عفو بين الملل آمـده اسـت         

 درصـد   54كه صرف نظـر از چـين، بيـشتز ار           
اعدامهاي صورت گرفتـه در سـطح جهـان، در         

  . ايران صورت گرفته است
ايـران از جملــه كـشورهايي اســت كـه اعــدام    

 سـال دسـتگير شـده انـد،         18جوانان زير سن    
  . تبديل به امري رايج شده است

اجراي حكم اعدام بايد به عنوان نقض حقـوق         
يكي از راههـاي    . بشر شناخته شود و لغو گردد     

دست يافتن به لغـو ايـن حكـم غيـر انـساني،             
محاكمه نقض كنندگان حقوق بـشر و دسـتور         
دهندگان و مجريان حكم اعدام در دادگاههاي       

روابط بين المللي   . صالحيتدار بين المللي است   
تنفس گاهي براي ناقـضان     نبايد جايگاه امن و     

كه به اين امر     بايد دولتهايي   . حقوق بشر باشد  
غير انساني دست مي زنند، از طرف نهادهـاي          

  . مربوطه بين المللي تحت فشار قرار گيرند
 فـروردين   9فرمانده پليس تهران روز دوشـنبه       

ــشكيل  ــر از ت ــت حقــوق «خب ــسيون رعاب كمي
ــهروندي ــامل  . داد» ش ــوق را ش ــن حق وي اي

اين كميسيون بـه همـه گـستره        » ه ويژه توج«
هـاي حقـوق شــهروندي و نيـز يازداشــتگاهها    

اين خبر به اندازه كافي مضحك است،       . دانست
زيرا در جايي كه شهروندان در زنداني بزرگ به  
اسم جمهوري اسالمي در بند هـستند، رعايـت      
اولين و پايـه اي تـرين حقـوق شـهروندان در            

  .چارچوب ان غير ممكن است
   فروردين 11وي خبر فراس
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 بخش گذشته كه به نظرات 5در 

آنتونيو نگري و مايكل هارت 
دريافتيم كه آنها شايد . پرداختيم

بيشتر از تعداد صفحات هر يك از دو 
كتاب پر سرو صدايشان، 

، به "بيشماران" و "امپراطوري"
توضيح نظرات و تيوريهاي خود 
پرداخته اند تا پاسخ منتقدين شان را 

 هاي زيادي آنها با رسانه. داده باشند
به گفتگو نشسته، در ده ها ميتينگ و 
گردهمايي شركت كرده و به طور 
مكرر به سوواالت پاسخ داده و 

از . ديدگاههاي خود را تشريح كرده اند
آنجا كه آنها با اين وجود همچنان در 
برابر پرسشهاي زيادي در باره مفهوم 
اين تيوريها قرار مي گيرند، اين ظن 

ه شايد ما با يك به وجود مي آيد ك
  . نقص بنيادين نظري مواجه هستيم

ي بارها تكرار هارت و نگراگر چه 
 "فلسفي"كرده اند كه كتابهاي آنها 

گويي  از كتاب ما انتظار پاسخ" و است
 يا "چه بايد كرد؟"پرسش  به

اي انضمامي براي  نهادن برنامه پيش
 اما به طور "باشيد عمل را نداشته

يد نكرد كه ضمني به اينكه چه با
همانا عدم لزوم تشكل طبقه كارگر 

از اين رو . است، اشاره كرده اند
پرسشهاي جدي فراواني از سوي 
كنشگران سياسي و به ويژه نيروهاي 

  .چپ مطرح شده است
سووال اين است كه نگرش پست 

 را "بيشماران"مدرنيته اين دو كه 
ناسخ تشكل گرايي توصيف مي كند، 

ي ما را به چگونه و با چه ابزار
دمكراسي و انقالب ضد سرمايه داري 
رهنمون خواهد شد؟ در اين حالت 
تيوري و يا تبين به چه درد مي خورد؟ 
آيا آنها تنها فالسفه اي هستند كه به 
گفته ماركس جهان را تفسير مي كنند 

  يا در پي تغيير جهان نيز هستند؟
در نوشته زير در جستجوي يافتن 

ا، به پاسخي براي اين پرسشه
جمعبندي كلي نظرات نگري و هارت 
كه در دو كتاب مذكور و در سلسله 
مقاالت و سخنرانيها و غيره مطرح 

  .كرده اند، مي پردازيم
  

امپراطوري و سرمايه داري اين 

  عصر
 "امپراطور" واژه ،"امپراطور"در كتاب 
گفته . شده است امپرياليسم جايگزين

 اگر امپرياليسم داراي يك مي شود كه
مركز بود و از آن مركز جهان را 

 كرد، امپاير يا امپرياليسم كنترل مي

 .جديد داراي مراكز متعدد قدرت است
ي امپاير نه بر  سرمايه داري دوره

طبقه (كار توليدي پرولتاريا  اساس
در تيوري ماركس بلكه، تمام ) كارگر

كنندگان و  مصرف توليدگران و
هاي جامعه بنا شده  كنشگران نهاد

  .است
  

  بيشماران
 "بيشماران" سرانجامآنها مي گويند، 

  توليدگران وكه تمامي

هاي  كنندگان و كنشگران نهاد مصرف
از  را تشكيل مي دهند، جامعه آن

جهاني شدن به يكديگر وصل  طريق
شوند و در انقالبي جهاني،  مي
 .داد  را تغيير خواهند"امپراطور"

ند در حالي كه  معتقد هارت و نگري
 يهاي موجود از باال هدايتدمكراس

اين دمكراسي از پايين، شوند،  مي
پادزهر نظم غيرعادالنه جهاني است و 
همانگونه كه ماركس معتقد بود 

خود، طبقه كارگر  داري دشمن سرمايه
معتقدند  آنها نيز آورد، را به وجود مي

 را كه عامل "بيشماران"كه امپراطور، 
 .آورد حذف آن خواهد بود به وجود مي

به ديده آنها، طيف وسيع جنبشهاي 
هاي اين  نطفه ضد جهاني سازي

  .  است دگرگوني
 كه  ادعا مي كنندهارت و نگري 

قدرت جهاني در دوره جهاني  سرشت
آنها مي گويند . شدن تغيير كرده است

كه در هم آميختن هر چه بيشتر 
اقتصاد، جامعه، سياست و نيروهاي 
 فرهنگي در يك يگانگي جدا ناپذير

 سياسي خوانده مي شود، -كه زيست 
در واقع گامي راديكال به سوي آزاد 

آنها بر اين . سازي نوع بشر است
باورند كه بيشماران جهاني مي توانند 

 سياستي مشترك بسازند -يك زيست 
كه از آن مي تواند دمكراسي در سطح 

  . جهاني به دست بيايد
 "بيشماران"به گفته نگري، طرح 

 سياست سنتي و گسستي است از
دست يافتن به ميدان ديگري است 

 ناميد "خود گرداني"كه مي شود آنرا 
و به لحاظ نظري، مساله ي هستي 

.  است"سياست"شناسي در پهنه 
سياست هم در دو هستي متضاد 

يكي سياستي . توضيح داده مي شود
كه با ايجاد نظمي موزون آنرا تحت 
قدرت فراتري قرار مي دهد و ديگري، 

 كه گزينه "شركت همگاني"تي هس
  .  است"سياست انحصاري"

 "بيشماران"اينگونه است كه مقوله 
كه امروزه در غرب يكي از مباحث 

دهد، در كانون چپ نو را تشكيل مي
گيرد  جاي مي"سياست"مركزي نقد 

و از اين رو با توجه به بحران جهان 
شمول انديشه و عمل سياسي، مورد 

 جنبش فكري توجه خاص ما و نيز در
  .و عملي چپ ايران قرار گرفته است

بنا به گفته نگري، نظريه پرداز اصلي 
، اسپينوزا و تفسير "بيشماران"تيوري 

وي توانمندي . شورشگرانه او است
 را مركز موضوع هستي "بيشماران"

شناسي سياست و تاريخ قرار داده 
اين بدان معني است كه ما از . است

جه فالسفه حيطه حقوقي كه مورد تو
كالسيك سياسي بود به هستي 
شناسي كه به تالش و مقاومت براي 

  . حفظ خود مي پردازد، وارد مي شويم
 اين فلسفه با سياست اختالف اصلي

سر توانمندي كالسيك بر 
هيچ يك از اين .  نيست"بيشماران"

. دو، واقعيت مزبور را رد نمي كند
تفاوت در اين است كه هر يك به 
سيستم و دستگاه ويژه خود متوسل 

 نماينده "مي شود، يكي از طريق 
نظم "، "شدن و نمايندگي كردن

 و به عبارت ديگر از تشكل "قراردادي
و سازماندهي و ديگري در گسست از 
انديشه و فلسفه كالسيك سياسي، 

 را اصل هستي، اصل "بيشماران"
بودن و شدن، اصل فعاليت اجتماعي و 

 شمارددگرديسي خود و جامعه مي

 بازيگر فعال اجتماعي، "بيشماران"
نيروي خودسامان و خودگرداني است 

 واقعا موجود "سياست"كه مطلقهاي 
  .گذاردرا كنار مي

  
 "، " طبقه كارگر"تفاوتهاي 

 با " عوام "، " خلق"، "توده

   "بيشماران"
در توضيحات آنتونيو نگري متوجه مي 

 را "بيشماران"شويم كه وي و هارت 
. يك مقوله طبقاتي توصيف مي كنند

اما آنها معتقدند كه در واقع توده بي 
شمارگونه همواره مولد است و هميشه 

از نقطه نظر زماني، در . متحرك
شود و از نقطه ميفرآيند توليد استثمار 

شود و نظر حقوقي، باز هم استثمار مي
اين بار به مثابه جامعه مولد يا تعاون 

اما . اجتماعي به قصد توليد
طبقه " را نبايد مانند "بيشماران"

 مورد بررسي و تحليل قرار "كارگر
آنها مقوله طبقه كارگر را در واقع . داد

زيرا در اساس زحمتكشان (هم از نظر توليد 
و هم از موضع ) گيردنعتي را در بر ميص

چون بخش كوچكي از (تعاون اجتماعي 
زحمتكشان فعال در مجموعه توليد 

، ترم محدودي )گردداجتماعي را شامل مي
در اين باره نيز به روزا . مي دانند

لوگزامبورگ استناد مي كنند و اينكه وي 
 را نظريه تنگ نظرانه بين "كارگر گرايي"

 توصيف "اشرافيت كارگري"الملل دوم و 
كرده و با اين نظريه به موازات ناسيوناليسم 

  . مبارزه مي كرده است
نگري مي گويد كه برداشت مدرن از 
استثمار به گونه اي كه ماركس توضيح مي 
دهد، مفهومي از توليد است كه بازيكنان آن 
افراد هستند و به همين دليل افرادي كه با 

د مي كنند، تنها با عمل خود كااليي را تولي
توده . قانون ارزش قابل سنجش مي شوند

به معناي افزايش تعداد افراد است و خلق 
وي . هم خود مفهوم گونه اندازه گيري است

مي گويد اما برخالف اين مفهومات، 
 قابل اندازه گيري و سنجش "بيشماران"

در اينجا استثمار توسط قدرتي . نيست
 با ويژگيها صورت مي گيرد كه به مقابله

مي رود و ويژگيها قابل سنجش نيستند زيرا 
  . بي اندازه مي باشند

اگر گذار تاريخي را چون ": او مي افزايد
گذاري دوراني تعريف كنيم، اين بدين معنا 
است كه مالكها يا آرايش ساز و برگهاي 

اند، در اي معتبر بودهگيري كه در دورهاندازه
طور بنيادين زير توانند به اي ديگر ميدوره

   ".پرسش روند
نگري معتقد است كه بيشمارگونه مقوله 
توانمندي است اما اين توانمندي نمي 
خواهد توسعه پيدا كند بلكه، مي خواهد به 

توانمندي مزبور در . عقل كلي تبديل شود
  :سه گرايش نمود مي يابد

اول گذار به پست مدرني كه تبار شناسي 
مدرن است و آن گذار از مدرن به پسا 

مبارزات طبقه كارگر كه از شكلهاي مختلف 
ديسيپلين اجتماعي كه همان مدرنيته است 

  .را رد مي كند
سپس، گرايش به خرد گرايي اي است كه 
بيشماران را تشكيل مي دهد و رو به شيوه 
هاي فرا توليدي دارد كه غير مادي و عقلي 

اين خردگرايي، روند تثبيت مطلق . مي شود
 در كار زنده را به جريان مي عقل كلي

  .اندازد
سوم، گذار آزادي و شادي در بحران و رنج 
كه گذاري نو آورانه است و مانند انبساط و 
انقباض، در بطن خود تداوم و گسست را به 

  . همراه دارد
و سرانجام اگر بخواهيم تفاوتي كه نگري 

 قايل مي شود را "خلق" و "شماران"بين 
 از نمايندگي و از "رانبيشما"خالصه كنيم، 

 "خلق"نماينده گري مي پرهيزد ولي 
همواره به صورت يك واحد نمايندگي مي 

 قابل نمايندگي شدن "بيشماران". شود
نيست زيرا از نگاه خرد گرايي، پديده اي 

، بي شمار، "خلق"عظيم است و برخالف 
  .ويژه و جهان شمول است

، خود يك بازيگر اجتماعي "بيشماران"
  است، بي شماري است كه عمل و فعال 

  12بقيه در صفحه 

  آيينه مرورجهان در

  )بخش پاياني( و مباحث گرد آن "بيشماران"وري ئت

  "ثروت اشتراكي"معرفي آخرين اثر آنتونيو نگري با عنوان 

 ليال جديدي
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  جهان در ايينه مرور 
  

  11بقيه از صفحه 
  

، "خلق"برخالف . كنداقدام مي
 واحد نيست اما همزمان، "بيشماران"

توان آن ها و خلق، ميبر خالف توده
را به مثابه پديده اي تشكل يافته 

گونه، در واقع، توده ي بسيار. انگاشت
 سازماندهي -بازيگري فعال در خود

  .است
  

  در مبحث قدرت
 چيست؟ "بيشماران"اط قدرت با ارتب

در واقع هيچ، زيرا ": نگري مي گويد
اي در در اينجا قدرت، تغيير ريشه

شيوه توليد با برتري يافتن نيروي كار 
. غير مادي و كار زنده تعاوني است

اين به معناي واقعي كلمه يك انقالب 
 –هستي شناسي، زاينده و زيست 

همه اينها از سويي . سياسي است
 را كامالً "حكومت خوب"رهاي متغي

 و از سوي ديگر، نظريه زير و رو كرده
مدرنيته در رابطه با كاركرد جوامع 
يعني، انباشت سرمايه كه خواست 

داران بوده است را هميشگي سرمايه
  . منسوخ مي كند

گونه ما را و سر انجام، مقوله بسيار
كند، به درون وارد دنيايي كامالً نو مي

. برد كه در حال وقوع استانقالبي مي
-در درون چنين انقالبي ما تنها مي

. توانيم خود را يك غول تصور كنيم
در قرن شانزده و هفده، در قلب 
انقالبي كه مدرنيته را ساخت، غولهاي 

هاي آزادي و ترين چهرهنمادين عالي
آنها انقالب را سراسر . اكتشاف بودند

گذرانند و وظيفه عظيم آزاد شدن مي
ما امروزه نياز . كنند به ما تكليف ميرا

به غولهاي تازه و هيوالهاي جديدي 
داريم كه قادر باشند طبيعت و تاريخ، 
كار و سياست، هنر و نوآوري را با هم 
جمع زنند و نيروي نويني كه پيدايش 

 برتري كار غير ماديعقل كلي، 
، شوقهاي جديد و )تاكيد از نويسنده(

وده بيشماران انتزاعي و فعاليتي كه ت
اند را به ما به بشريت عرضه داشته

   ".نشان دهند
  

تعريف هستي شناسانه از 

  بيشماران 
 "بيشماران"تعريف نگري را از تفاوت 

بدين . با مفهوم خلق بررسي كرديم
 جمع ويژگيها "بيشماران"صورت 

آنتونيو نگري در بحثي با عنوان . است
، "تعريف هستي شناسانه بيشماران"

 مي "فرد"جمان آن در دورنماي به تر
رسد و تالش مي كند ترتيب و آرايش 
. شماري گوناگون از فرد را روشن كند

هنگامي كه ": وي توضيح مي دهد
دهيم، فرد ها را مورد توجه قرار مي

پي خواهيم برد كه تنها در برابر 

بسياري فرد قرار نداريم بلكه، هر 
با . فردي به تنهايي بيشمارگونه است

ميختن در بيشمارگونه، با آميختن درآ
بيشمار گونه در بيشمارگونه، فرد ها در 

شوند، پيوند آميزند، دو رگه ميهم مي
. سازندخورند و خود را دگرگون ميمي

آنها هم چون امواج دريا مدام در حال 
اند، مدام در حال دگرسازي حركت

گفتمان متافيزيك فرديت . يكديگرند
ها، يك راز فرد در باره بيشمارگونگي 

براي يك . آميزگري دهشتناك است
فرد هيچ امكان تنها بودن وجود ندارد، 
. حتي تصور آن نيز نامقدور است

زماني كه انسان را به مثابه فرد تعريف 
كنيم، هنگامي كه وي را به مثابه مي

سرچشمه خودمختار حق و مالكيت در 
نظر گيريم، آن وقت او را تك و تنها 

 اما امر خاص تنها در رابطه .ايمساخته
متافيزيكهاي . با ديگري وجود دارد

گرا، هنگامي كه در برابر فرد فرديت
گيرند، براي اين كه بتوانند قرار مي

ها را منكر شوند، بيشمار گونگي فرد 
كنند، فرد بيشمار گونه را انكار مي

فرديت مجرد شرط كليدي تمامي 
 باشد، همانگرا ميمتافيزيك فرديت

طور كه شرط كليدي تمامي 
اما بر . است متافيزيك، حاكميت

عكس، از نقطه نظر فرد، هيچ چيز جز 
فرد، كار . رابطه و فرايند وجود ندارد

زنده است، پس نيروي بيان و تعاون 
است، پس ساختمان مادي جهان و 

  . تاريخ است
خواهيم اين را انكار كنيم كه ما نمي

خود قدرت حاكمه قادر است به دست 
تاريخي و ذهنيتي بنا نهد ولي، قدرت 
حاكمه، قدرتي است دو چهره، قدرتي 

تواند بر مناسبات حاكم است كه مي
تواند آن را از ميان عمل كند اما نمي

بهتر بگوييم، قدرت حاكمه . بردارد
تواند، همچون در برابر معضلي، در مي

شرايط مقابله با يك قدرت خارجي كه 
اين . ، قرار بگيردكندمانعي ايجاد مي

مانع دوم اين . مورد، مانع اول است
است كه در مناسباتي كه قدرت 

آورد و در حاكمه را به وجود مي
ضرورت حفظ آن مناسبات، محدوديت 

بدين ترتيب، . كندخود را پيدا مي
مناسبات حاكم از يك سو و در بار 

در (شود اول، به مثابه مانع ظاهر مي
خواهد بر ميآن جا كه قدرت حاكمه 
و در بار دوم ) روي مناسبات عمل كند

در آن جا كه (به مثابه محدوديت 
خواهد مناسبات را قدرت حاكمه مي

اما ). حذف كند ولي موفق نمي شود
برخالف قدرت حاكمه، توانمندي 

توانمندي تك هستيهايي (بيشمارگونه 
كنند كنند، اقدام و عمل ميكه كار مي

كنند اما در يو گاهي نيز نافرماني م
-، مي)باشندهر صورت با همديگر مي

. تواند مناسبات حاكم را حذف نمايد
بدين ترتيب، ما دو موضوع كه مي 

شناسي تواند گشايشي بر هستي
  : كنيم باشد را تصديق مي"بيشماران"

- قدرت حاكمه در حركت خود مي-1

تواند از مانع عبور كند اما قادر نيست 
 حاكم برايش محدوديتي كه مناسبات

  كند را حذف نمايد ايجاد مي
 بر "بيشماران" توانمندي -2

تواند مناسبات حاكم را مي عكس،
حذف كند زيرا كه تنها فعاليت توليدي 

 است كه هستي ساز "بيشماران"
شناسي اما تشريح اين هستي. است

هنگامي آغاز خواهد شد كه تركيب و 
 در عمل "بيشماران"ساخت هستي 

  ". باشدتبيين شده
  

  نقدي بر مبحث قدرت 
، در واكنش به 2001در دسامبر سال 

حركات و مبارزات ضد جريانات 
سياسي كه در آرژانتين مشاهده شد و 

 معروف شد، "آرژانتيناژ"بعدها به 
 I que se vayan todosشعار 

رهبران سياسي و احزاب "به معني 
 بر سر "شان بايد پي كارشان بروند

  . زبانها افتاد
تسخير جهان بدون تسخير "كتاب 
، يك "جان هالوي"، نوشته "قدرت

استاد اسكاتلندي در دانشگاه پوئبلو در 
مكزيك كه با نويسندگاني نظير 
مايكل هارت و آنتونيو نگري مقايسه 

 سياسي اين –مي شود، نتيجه فلسفي 
  .رويداد بود

 كه اين كتاب را نقد "پال داماتو"
مهم تر " :كرده در اين باره مي گويد

از آرژانتيناز، جنبشي كه مهمترين تاثير 
را بر جمعبنديها و نتيجه گيريهاي 
هالووي گذاشت، جنبش زاپاتيستي بود 

.  آغاز شده بود1994كه از سال 
بياييد دنياي ": زاپاتيستها مي گفتند

جديدي بسازيم تا احترام جهاني 
كسب كنيم ، جهاني از انسانيت اما 

  ".بدون كسب قدرت سياسي
تغيير جهان بدون "كتاب هالووي 

 توجه بسياري را به "تسخير قدرت
اما اين كتاب . خود جلب كرده است

حاوي مفاهيم بسيار مجرد، مشكل و 
تكراري است كه خواندن و فهميدن 

هالووي . آنرا بسيار دشوار مي كند
حتي دست به كار ساختن ترمينولوژي 
خاص خود مي شود كه اين خود در 

خواننده سهم به سزايي گيج كردن 
  . دارد

مهمترين تاثير نظري بر افكار هالووي 
 آنتونيو "ماركسيسم باز"را نظريه 

او در باره . نگري گذاشته است
  : چنين مي گويد"ماركسيسم باز"
مهمترين هدف و انگيزه ما درك "

. سرمايه به عنوان مبارزه طبقاتي است
به عبارت ديگر، سرمايه به عنوان 

باز كه روند مبارزه طبقاتي مقوله اي 
   ".را نقب مي زند

چكيده نظرات هالووي به قرار زير 
  :است

 كسب قدرت سياسي چه از طريق -1
قهر آميز و چه از طريق انتخابات 
همان چيزي را جايگزين مي كند كه 

   . قرار بوده از ميان بردارد

 اشكال سنتي سازماندهي مانند حزب -2
ها يك رابطه سياسي رد مي شوند زيرا آن

هيرارشيك ايجاد مي كنند كه درآن نخبه 
ي در جستجوي قدرت، نماينده توده ها مي 

  .شود
از " از نظر هالووي، درك ماركسيستي -3

 يعني، جدايي كارگران از "خود بيگانگي
ابزار توليد و حاصل دسترنج خود بسيار 

از خود بيگانگي . محدود و عقب مانده است
بنابراين، مبارزه . همه را شامل مي شود

عليه سرمايه داري به كارگران محدود نمي 
. شود و كل جامعه را در بر مي گيرد

انسانهايي كه عليه اين از خود بيگانگي 
هستند، در جستجوي راه حلي براي خالص 
شدن از آن، براي ارتباط جديد با يكديگر 

  . مي كوشند
 ما در پروسه از -) بت وارگي( فتيشيسم -4

با . نگي مان شركت مي كنيمخود بيگا
هويت دادن به خودمان زير عناويني مانند 

، "بوميان"، "سياهان "، "كارگران"
 و غيره به اين نتيجه مي "سرمايه دار"

رسيم كه قادر نخواهيم بود از شر از خود 
بيگانگي مان خالص بشويم و جامعه را 

ماركسيسم با اين مساله اين . تغيير بدهيم
كند كه به نيرويي از خارج طور برخورد مي 

متوسل شود مثل يك حزب يا روشنفكران 
نخبه كه طبقه كارگر را از خارج آزاد مي 

اما تجربه نشان داده است كه اين به . كنند
  . هيچ وجه راه حل مساله نيست

 تنها راهي كه به ما در حل اين مساله -5
بغرنج كمك مي كند، آن است كه سرمايه 

ديده اي كه به طور داري را به عنوان پ
  .مداوم چالش مي طلبد، نگاه كنيم

هالووي معتقد است تمام جنبشهاي انقالبي 
الهام گرفته از ماركسيسم در تاريخ، 
جنبشهاي شكست خورده هستند زيرا در پي 

  .تسخير قدرت بودند
اما " :داماتو در نقد اين تفكر مي گويد

ماركسيسم تنها به تسخير قدرت نمي 
 خرد كردن ماشين دولتي كهنه انديشد بلكه،

ايده تسخير دولت . را هم اضافه مي كند
حاضر و آماده، مخدوش كردن ماركسيسم 
است كه توسط كاووتسكي و ديگر 
رفرميستهاي انترناسيونال دوم مطرح شد و 

اگر  .بعد ها استالينيستها به آن دامن زدند
طبقه كارگر از گرفتن قدرت دولتي امتناع 

 سر باز زده و شكست را كند، از انقالب
بنابراين هنگامي كه هالووي . پذيرفته است

عليه قدرت صحبت مي كند، در واقع عليه 
سرنگوني انقالبي سرمايه داري موضع 

تنها نتيجه منطقي كه از . گرفته است
دولتي  كسب قدرت مواضع هالووي در رد

هالووي . است مي توان گرفت، پاسيفيسم
كه  ي گويددرمورد مبارزه مسلحانه م

مشكل مبارزه مسلحانه اين است كه متد 
هايي را برمي گزيند كه دشمني كه قرار 
است در مبارزه شكست داده شود از قبل 

واقعا اين چه استداللي است؟ . برگزيده است
همين جنبش مورد عالقه هالووي يعني، 

اگر . جنبش زاپاتيستي را در نظر بگيريد
را براي دولت مكزيك هزاران سرباز مسلح 

  سركوب زاپاتيستها به چياپاز بفرستد آيا آنها 
  13بقيه در صفحه
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  جهان در آيينه مرور 
  

  12بقيه از صفحه 
بايد معصومانه بنشينند و نگاه كنند زيرا اگر 
دست به دفاع مسلحانه بزنند از همان شيوه 
اي استفاده كرده اند كه دولت مكزيك 

اين ديگر چه استداللي !!! ؟ استفاده كرده
  "است؟

  
  طبقه زدايي طبقه

داماتو مهمترين بخش افكار هالووي را رد 
 مركزي طبقه كارگر و مبارزه طبقاتي نقش

هالووي سعي كرده ": مي داند و مي گويد
مفهوم طبقه كارگر را كنار گذاشته و به جاي 

 استفاده كند و مي "گروهي از مردم"آن از 
 آيا ما كه در دانشگاه كار مي كنيم، " :پرسد

به طبقه كارگر تعلق داريم؟ آيا ماركس و لنين 
 آيا فعاالن جنبش جزو طبقه كارگر بودند؟

همجنس گرايان به طبقه كارگر تعلق دارند؟ 
در باره پليس چطور؟ در مورد هر كدام از اينها 
تعريف از پيش مشخص شده اي وجود دارد 
كه آنها را در داخل اين طبقه قرار مي دهد يا 

   ".دهد نمي
از نظر او (پاسخ هالووي نفي تعريف نيست 

ن تعريف را به ، او اي)طبقه كارگر وجود ندارد
. مفهوم گسترده مبارزه طبقاتي بسط مي دهد

طبقه كارگر در باز تعريف او به كساني گفته 
مي شود كه تحت سيطره انباشت سرمايه به 

بوميان چياپاز ، استادان دانشگاه، . سر مي برند
كارگران معادن و تقريبا همه در اين تعريف 

پذير اين امكان " :او اعتقاد دارد. جا مي گيرند
است زيرا سركوب خالقيتها فقط به 
محيطهاي توليد محدود نمي شود بلكه، كل 

تقريبا . جامعه سرمايه داري را در بر مي گيرد
تقريبا همه . همه بخشي از طبقه كارگر هستند

به نوعي از خود بيگانگي را تجربه مي كنند، 
بنا براين ديگر نيازي به استفاده از واژه طبقه 

  "وجود دارد؟
مبارزه عليه "زد هالووي مبارزه طبقاتي به ن

اين .  تبديل مي شود"طبقه بندي شدن
مبارزه آگاهانه هدفش را طوري تنظيم كرده 
كه به چيزي دست يابد كه با ساختار و عمل 
گذشته يعني، آن چيزي كه با آن مبارزه كرده 
متفاوت باشد و روابط جديدي را كه مورد نظر 

  . است پديد آورد
در راستاي نفي تعين، ": مي گويدهالووي 

كارگران نبايد به آگاهي طبقاتي دست يابند تا 
بتوانند خود را سازمان دهند و مبارزه كنند 

 "بلكه، بايد به آگاهي غير طبقاتي دست يابند
ما به عنوان طبقه كارگر مبارزه ": و مي افزايد
ما عليه طبقه كارگر بودن مبارزه . نمي كنيم
ه طبقه بندي شدن مبارزه ما علي. مي كنيم
  ".مي كنيم

. اكنون منظور هالووي كامال آشكار مي شود
او مفهوم ماركسيستي مبارزه طبقاتي را برمي 
دارد و به جاي آن ايده مبارزه كل بشريت 
عليه عنوانهايي كه روي ما گذاشته اند را قرار 

بر من هيچ عنواني "تحليل . مي دهد
 كم اهميت رنج واقعي در جامعه را ،"مگذار

جلوه مي دهد و با مساوي قلمداد كردن از 
خود بيگانگي طبقه متوسط و استثمار 
سيستماتيك كارگران و ديگر زحمتكشان، 

مبارزه طبقاتي كه در اشكالي همچون تظاهرات 
،اعتصابات و گرفتن كنترل واحدهاي توليدي 
صورت مي گيرد را با مقايسه با اشكال مختلف 

ضهاي اجتماعي طبقه متوسط مبارزه فردي و اعترا
همچون گياه خواري و زندگي در خانه هاي دست 

  . جمعي از اهميت واقعي اش تهي مي كند
افزوده بر اين، او تعريف طبقه را كامال تيره و تار 
كرده است و به جاي آن مجموعه اي از هويتهاي 
طبقاتي نااميد كننده با منافع اجتماعي نااميد كننده 

آيا هالووي واقعا مي . ب مي كندرا به وسط پرتا
خواهد كارگران و توده ستم ديده را با استادان 
دانشگاه يكي جلوه بدهد؟ يا بد تر از آن، با پليس 
كه وظيفه اش سركوب طبقه كارگر است در يك 
مكان قرار بدهد؟ در واقع اگر ما همه از خود 
بيگانه شده ايم، بنابراين ديگر مبارزه طبقاتي 

ه جاي آن مي بايست تقاضاي ايده نداريم و ب
آليستي همبستگي انساني و اتحاد همه طبقات را 

پست ماركسيستها طبقات مختلف . مطرح كنيم
اجتماعي را روي هم مي ريزند و همه آنها را 

 مي نامند و در اين مسير نقش مركزي "كارگر"
طبقه كارگر را به نفع اقشار مياني ناديده مي 

  .گيرند
 "وايلدكت سيركوالر"نتي به نام يك سايت اينتر

كه در بسياري موارد با هالووي هم نظر است به 
نكته اي در افكار او اشاره مي كنند كه به نظر آنها 

  :اشتباه است
اگر ما مفهوم طبقه را به تضاد كلي بشر بين از "

خود بيگانگي و بازگشت به خود و بين خالقيت و 
انسانيت كاهش تبعيت از بازار، بين انسانيت و نفي 

بدهيم، ديگر مفهوم طبقه معني خود را از دست 
در چنين صورتي يك ارزش اخالقي . خواهد داد

وجود خواهد داشت كه درباره جنبشهاي احتمالي 
صحبت مي كند بدون آنكه حرفي در باره آنها، 
كاراكتر شان و اهميت آنها در پروسه انقالب 

   ".جهاني بزند
  

ثروت ": ارتتازه ترين اثر نگري و ه
  "اشتراكي

مي توان گفت انتقادات و سوالهايي كه طرح 
گرديده و به نمونه هايي از آن در آغاز اين نوشته 
اشاره شد، از يك گوش وارد و از ديگري خارج 
نشده است، زيرا به نظر مي رسد آنتونيو نگري و 
مايكل هارت سرگشتگي خوانندگان خود را 

يافته اند كه آنها در. سرانجام درك كرده اند
پرسشها و ابهامات بي پاياني كه نظريات آنها بر 

از اين . انگيخته، هر چه كه باشد بي بنيان نيست
ثروت "رو، اين دو به نگارش كتاب ديگري به نام 

آنتونيو نگري اين باره مي .  دست زده اند"اشتراكي
 "امپراتوري" ما "ثروت اشتراكي"پيش از ": گويد

 "امپراتوري"كتاب . شر كرديم را منت"ماليتود"و 
طوري بود كه از زاويه ويژگي قدرت مي شد به 

 مشكالتي ايجاد "مالتيتود"اما . آساني آنرا فهميد
كرد كه مهمترين آن اين پرسش بود كه چگونه 

   ". مي توانند خود را سازماندهي كنند"بيشماران"
وي توضيح مي دهد كه بنابراين آنها تصميم 

، ستون فقرات يا استخوان "بيشماران"ند به گرفت
  .بدهند

 كه با طرح اين سلسله "نبرد خلق"نشريه 
مقاالت، آگاهي رساني به خوانندگان در مورد 
بحثهاي موجود در جنبشهاي پيشرو جهاني را 
هدف گرفته، پرداختن به اثر تازه نگري و هارت را 

  . در دستور كار آينده خود قرار خواهد داد
  پايان

  

   دومشيراي، و"جنگ نعمت است"
  

   امانمنصور
ـ      اني موازات به جر   به ـ  ني افتـادن اقـدامات ب  اعمـال   ي بـرا  ي الملل

 رهبران حكومـت    ،ي اسالم ي جمهور مي رژ هي گزنده عل  يمهايتحر
 ي نظام يري بحران و كشاندن آن به بن بست درگ        دي تشد نهيبه گُز 

  .  آورده انديرو
ـ  به حمـالت ترور    دهي آخوند تُرمز بر   كي حي صر ديتهد ـ  عل يستي  هي
ـ  نماز جمعـه اعـالم گرد      ي رسم بوني كه از تر   كايآمر  بـه طـور     د،ي

 كنـد كـه از      ي م ي را نشانه گُذار   يموقت نُقطه اوج حمالت گُفتار    
 به گـردش  هي فقتي والمي رژ وراني بر زبان رهبران و پا     شيهفته پ 

  . درآمده است
 كـه از  يبمب گذار آدمُكش و ي با اشاره به باندهاي اهللا خاتم  تيآ
ـ  پكـا ي شوند، بـه دولـت آمر   ي م هي تغذ فهي خل ي سهيك  داد اگـر  امي
 در سراسـر  يدوستداران انقالب اسـالم  "،  " كند يوانگيبخواهد د "

  . "جهان منافع آن را به خطر خواهند انداخت
ـ  پاسدار احمـد وح    ز،ي آم كي سخنان تحر  ني با ا  هماهنگ ـ  ن يدي  زي

 ي هـا  نـه يتمـام گُز  "،  "دشمنان داتيدر برابر تهد  "اعالم كرد كه    
ـ بـرخالف آ . "مي دهـ ي ممكن را در مد نظر قرار مـ      يدفاع  اهللا تي
ـ  چنـد و چـون تهد      حي به تشر  ي چندان ازي ن يدي وح ي آقا ،يخاتم  دي
 – ي نظام نهي دفاع در كاب   ي كُنون ريوز.  احساس نكرده است   شيخو
 سـپاه پاسـداران در      يستي واحد ترور  ي مدتها مقام سركردگ   ،يتيامن
ـ   ني و به همـ    دهي كش دكيرج از مرزها را     خا  ني اعتبـار در سـطح ب

 خـود اجـازه     ياو به جا  .  برخوردار است  ي از شُهرت مشكوك   يالملل
) نترپلي و ا  ني آرژانت يدادستان (ي الملل ني ب بي دهد دو حكم تعق    يم

  .   كُنندري را تفسداتشيتهد
ـ  آقاي زبـان يختگي توان علت افـسار ُگـس    ي م ي تا اندازه ا   فقط  اني
 نژاد را از ي و احمدي آبادروزي تر، فشي پي كماي يدي و وح  يخاتم

.  كرديابي ارزي خارج ي فشار طرفها  ريدست دادن كُنترُل اعصاب ز    
 لي سخنان تـشك  ني كه مضمون مشترك ا    ي ا هي ال ري ز شتر،يبسا ب 

 شود كه آگاهانـه چرخانـدن       ي م دهي مشخص د  استي س كيداده،  
  .  گرفته است بحران به سمت باال را هدفچيپ

 ناگوار تر از اجبـار بـه        زي چ چي ه ،يتي امن - ي نظام وني فراكس يبرا
 كه نتوانسته   ي در حال  مي تحر يامدهايدست و پنجه نرم كردن با پ      

 بـا بحـران   "نييپـا " ثبـات ببخـشد و در        "باال"قُدرت خود را در     
ـ باندها و گرا  . ستي باشد، ن  ي روبه رو م   تياقتدار و مشروع    ييشهاي

 دي شـد  تي محدود جهي را در نت   يني مع افع كه من  "نظام" در ساختار 
 ي از دست مـ    ي جهان ي با بازارها  ي و بازرگان  ي اقتصاد ،يروابط مال 

 كه به سبب انحصار قُدرت و ثروت از         يگريدهند، در كنار دسته د    
 يي دو چنـدان كـارا  ي رانـده شـده انـد، بـا شـدت         روني بهره ب  رهيدا
مصلحت " ري تدب ين برا  آ تي مزبور و صالح   وني فراكس ياستهايس

  . دي سووال خواهند كشري را به ز"نظام
 ي در مـاه هـا  ي جنبش اجتمـاع  ري مهار ناپذ  زشي خ گر،ي د ي سو از

 ي عموم ي از آگاه  يگُذشته و مبارزه و مقاومت آن كه اكنون بخش        
 و  يتي شُدن نارضـا   ي جار ي برا ي دهد، بستر  ي م ليجامعه را تشك  

 يال فشار بـر خـود را بـر نمـ           كه انتق  ياعتراض طبقه ها و اقشار    
 و همدسـتان حتمـا      ي خامنه ا  هللا ا تيآ. تابند، به وجود آورده است    

 شُده  ي كنند كه موج جار    يني ب شي گو باشند تا بتوانند پ     بي غ دينبا
  . شودي مريبه كُدام سو سراز

ـ يامن – ي بانـد نظـام   ي حالت برا  ني رو، بهتر  ني ا از ـ يت ـ  فقي ول  هي
 بـه هـر     مي خود در پنجه تحر    بانير از به چنگ اُفتادن گ     يريجلوگ

و  – به گونه همه جانبه      دي با اي ستند،ي ن ادي ها ز  نهيگُز.  است بيترت
ـ          ـ  ندي عقـب بنـش    - ينه فقط در مورد جنـگ افـزار اتُم  ي از رو  اي

 ادامـه كـشمكش بـه     ،يعني مرحله بعد    ه ب مي بپرد و مستق   مهايتحر
  .   پا بگُذاردزي آمرمسالمتيگونه غ

 توانـد   ي مـ  يني اهللا خُم  تي، آ "نظام" هي فق ي ول ني رابطه اول  ني ا در
 منجـر   ي بحران خارج  كيبا  .  وارثان خود باشد   ي برا ي خوب ياُلگو

 ي جنگ طي شرا ري در داخل را ز    ياسيبه جنگ، او توانست بحران س     
 ي آقـا ي در حفظ قُدرت بـرا ري تدبني اتياهم.  كندتيريببرد و مد 

 ي آن در هـر فُرصـت       خوانـدن  "نعمـت " از چندان بود كـه      ينيخُم
 داوطلبانه از زي ني فعل"رهبر" كه  دي نما ي نم نيچن.  شد يخسته نم 

  .    كندي چشم پوش"نعمت" نيا
   فروردين 21فراسوي خبر 
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ائتالف العراقيه به رهبري اياد عالوي      
 "راي ها   % 28 " كرسي   91با گرفتن   

از همه جريانهاي ديگـر در انتخابـات        
ــروزي . عــراق پيــشي گرفــت ايــن پي

جريانهــاي رقيــب بخــصوص ائــتالف 
دولت قانون به رهبري المالكي را كـه        
گمان مي برد انتخابات را خواهد بـرد،        

ائــتالف . در شـوك عميقــي فــرو بــرد 
 89ت قانون بـه رهبـري المـالكي         دول

، ليـست   "از راي هـا   % 27,4 "كرسي  
راي % 21,5 " كرسـي    70ملي عراق     

، كه دراين ائـتالف جريـان صـدر         "ها
 كرسـي،   14 كرسي، حزب فضيلت     39

ــري  ــراهيم جعف ــان اب  كرســي، 1جري
 كرسي مجلس را به     17جريان حكيم   

  .خود اختصاص دادند
اتحاديــه ميهنــي بــه رهبــري جــالل 

ني و حزب دمـوكرات كردسـتان       طالبا
به رهبري بارزاني از ليست كردسـتان       

 كرسي را به دست     32 و   11به ترتيب   
  .آوردند

پيروزي ائتالف العراقيه و حمايت سني    
ها و بخش قابل توجه اي از شـيعيان         
الئيك در جنوب از ايـن ائـتالف كـه          
خواستار عراقي يكپارچه، سكوالر، جدا     

و طايفـه   از دسته بندي هاي فرقه اي       
اي و مخـــالف دخالـــت كـــشورهاي 
همسايه بخصوص حـاكم بـر تهـران،        
مي باشد بدرستي نشان داد كه مـردم        
عــراق مــشتاقند كــه فراينــد تغييــر را 
جهت بازسازي عراق بعـد از جنـگ و         

عـالوه  . اشغال بطور جدي  پيش ببرند  
بر اين، انزجار مردم از دولت المـالكي        

ي كه منافع ملي عـراق را بارهـا قربـان       
منافع سروران خود در آنـسوي مرزهـا        
نموده است بطور واضحي بـه نمـايش     

رژيم واليت فقيه از ابتـدا بـا        . گذاشت
ــساني    ــر ان ــاي غي ــتفاده از ابزاره اس
همواره تالش كرده است نفوذ خود را       

 ادامـه . بر اين كشور گسترده تر سـازد      
جنگ هشت ساله خانمانسوز،حمايت و     
 كمك بـه نيروهـاي آمريكـائي بـراي        

حملــه بــه كــشور عــراق و ســرنگوني 
دولت صدام حسين، حمايتهـاي مـالي       
كالن و تقلب بـراي روي كـار آوردن         
نيروهــاي وابــسته بــه خــود در اولــين 
انتخابات عراق، سپس تغييـر تاكتيـك     
در جهت خروج نيروهاي آمريكائي بـا       
حمايت مـالي و معنـوي از گروههـاي         
بنيادگرا بـا قتـل عـام مـردم عـراق و            

 و وحشت ميـان نيروهـاي       ايجاد رعب 
مخالف تنهـا گوشـه اي از تالشـهاي         

امـا اكنـون پيـروزي      . رژيم مي باشـد   
ليـست العراقيــه بعنـوان يــك جريــان   

ــعار    ــكوالر  ش ــم و س ــالف رژي  "مخ
 رژيم  "كربال، كربال، ما داريم مي آئيم     

را به خاكستري در هوا معلـق، مبـدل         
  .ساخته است

 البته همانطور كه پيش بيني مي شـد        
الف العراقيه بـا وجـود پيـروزي در         ائت

انتخابات قادر نيست به تنهائي دولـت       
زيرا، بـر اسـاس     . آينده را تشكيل دهد   

قانون عراق جريان پيروز در انتخابـات       
مي بايست حمايـت ديگـر جريانهـاي        

 راي  163سياسي براي رسيدن به مرز      
در مجلــس را جهــت تــشكيل دولــت 

بـا توجـه بـه تنـايج        . آينده، جذب كند  
تخابات، ائتالف دولت قانون، ائتالف     ان

كردســـتان و ائـــتالف ملـــي عـــراق 
مخصوصا جريان صـدر نقـش مهمـي        

بـا توجـه    . دراين رابطه بازي مي كنند    
ــين  بــه تــشديد و تعميــق اختالفهــا ب
جريان بنيـادگرا و مـذهبي المـالكي و         
ائتالف العراقيه بعنوان جرياني سكوالر     
بسيار بعيد به نظر مي رسد كه اين دو         

ريان بتوانند دولت آينـده را تـشكيل        ج
از سـوي ديگـر اخـتالف بـين         .  دهند

ــت    ــم جه ــه رژي ــسته ب ــاي واب نيروه
تشكيل دولت آينده كـامال مبـرهن و        

اختالف بين جريان صدر    . آشكار است 
ــروه   ــوان دو گ ــالكي بعن ــان الم و جري
وابسته به رژيم يكـي از نمونـه هـاي          

، 2008المالكي در سال    . بارز آن است  
را گسيل كرد تا ارتش مهدي،      گروهي  

نيروي شبه نظامي وابسته به صـدري       
ها را در هم بكوبد و بسياري از عناصر   
وابسته به جريـان صـدر را بـه زنـدان           

ايـن زخـم كهنـه در پروسـه         . انداخت
انتخابات و عدم پيـروزي المـالكي بـه     
چــالش بزرگــي بــراي ائــتالف دولــت 
قانون تبديل شـده اسـت كـه جريـان          

رد كـه از ايـن فرصـت        صدر تالش دا  
براي هـر چـه بيـشتر ضـربه زدن بـه           

در همين رابطـه    . المالكي استفاده كند  
مقتدي صدر اعالم كرده است كه  بـا         
ــا   ــدي فرقــه اي در رابطــه ب صــف بن
ائتالف ليست دولت قـانون و ائـتالف        
ملــي بــدون مــشاركت ديگــر احــزاب 

قابل ذكر است   . (سياسي مخالف است  
تن بـين   كه اگـر چـه البـي راه انـداخ         

ليـست دولــت قــانون و ائــتالف ملــي  
درابتدا بسيار سر و صدا كرده بـود امـا          
بعد از مدتي خبرگـزاري هـاي عـراق         
عنوان كردند كه اين نيز ره بـه جـائي          

برگزاري يك همه پرسي بـين      ).  نبرد
 مناطق شيعه نـشين طرفـدار  جريـان        

 از سوي محمد جعفـر صـدر نيـز         صدر
بارز يكي ديگر از نشانه هاي مخالفت       
از . اين جريان بـا المـالكي مـي باشـد         

سوي ديگر چندي پيش عمار الحكيم،      
ه رهبر مجلس اعالي اسالمي عراق ب     

طور غير منتظره اي اعـالم كـرد كـه          
بدون حضور ايـاد عـالوي بـه دولـت          
نخواهد پيوست كه اين نيز نمونـه اي        
ديگر از تعميق تضاد بـين گروههـاي        

بـي  وابسته به رژيم مي باشد كه البته        
شباهت به ريزش نيروهاي خـودي از        

 خـرداد   22رژيم بعد از شـعبده بـازي        
  . نيست

در اين ميان المالكي كه همانند خامنه       
اي و احمدي نژاد مزه تلخ شكـست و         
انزوا را بعد از پيروزي ليـست العراقيـه         
به خوبي چشيده است تالش مي كنـد    
تا با تعبير غيرقانوني از قانون اساسـي        

دادن بمبگذاريهاي اخيـر   عراق، ارتباط   
به اعضاي حزب بعث و در واقـع زيـر          
فشار گذاشتن سني ها و باالتر از همه        
فشار بر كميسيون ملي انتخابات عراق      
براي بازشماري آرا، نتيجه انتخابات را      

اخيرا بـا وجـود     . به نفع خود تغيير دهد    
اينكه اد ملكرت، نماينده سازمان ملل      

مايـت  از نتايج انتخابـات سراسـري ح      
ــي    ــاي عراق ــام گروهه ــرد و از تم ك

عـالوه بـر   . خواست تا نتايج را بپذرنـد    
اين، كريستوفر هيل، سـفير آمريكـا و        
ژنران ري اوديرنو، فرمانده ارشـد ايـن        

ر در عراق در بيانيـه مـشتركي از         كشو
نتايج اين انتخابات حمايت كردند، امـا       
كميسارياي انتخابات عراق از تـصميم      
هيات كميساريا در رابطه با بازشماري      
دستي آرا در بغداد در طي اعتراضـات         

ايـن  . فراكسيونهاي انتخاباتي خبر داد    
مساله با انتقاد ليـست العراقيـه روبـرو         

همچنـين ابـراز    المـالكي   . گشته است 
مي دارد كه جرياني كه بعد از ائـتالف       
با جريانات ديگر حـد نـصاب كرسـي          
هاي مجلس را به دست مـي آورد بـر         
طبق قانون مي توانـد دولـت آينـده را      
تعيين كند، نه ليستي كه در انتخابـات        

 داده  اختصاصخود  ه  اكثريت راي را ب   
ــت ــكوالر،  . اس ــي و س ــاي مل جريانه

ران عراقي  شخصيتهاي سياسي و مفس   
ابراز مي دارند كه اين تعبيري اشـتباه        

در . از قانون اساسي عـراق مـي باشـد        
همين رابطه محمود عثمان از ائـتالف      
كردستان ابـراز داشـته اسـت كـه بـر           

 قـانون اسـاس عـراق       76اساس ماده   
عنـوان فراكـسيون بزرگتـر      ه  العراقيه ب 

در . حق تـشكيل دولـت آينـده را دارد        
مي ليـست   همين راستا،سخنگوي رسـ   

العراقيه در رابطه با تالشهاي مذبوحانه 
و غير انـساني المـالكي عنـوان كـرده          
است كه برخي از عناصر ائتالف دولت      
قانون قصد داشته اند كه با دادن پـول    

 العراقيـه از    يباعث ترك بعضي اعضا   
ايـن نيـز گوشـه اي از        . ائتالف شـوند  

تالشهاي جريان بنياد گـراي مـذهبي       
كــشف زنــدانهاي .در انتخابــات اســت

مخوف زير نظر دولت المالكي از جمله    
ــه   ــي و تجــاوز جنــسي ب ــدان المثن زن
ــك ســكه   ــز از دو روي ي ــدانيان ني زن
بــودن دولــت احمــدي نــژاد و دولــت 
المالكي تحت فرمان خامنـه اي، خبـر       

  . مي دهد
كشور عراق بعد از هشت سال جنـگ        
بيهوده خانمانـسوز، تحـريم، جنـگ و        

وهـاي  اشغال كشور توسـط نير     
ائـــتالف در وضـــعيت بـــسيار 

بـر  . بغرنجي بـه سـر مـي بـرد        
ــاي   ــزارش آمارهـ ــاس گـ اسـ
اقتصادي جهاني، نـرخ بيكـاري     

مي باشـد، عـراق بـا       % 40در عراق برابر با     
بحران عميق كمبود بودجه روبروست كه در       
همين رابطه بودجه آمـوزش و بهداشـت در         

عـراق جـزو    . حال اضمحالل و سقوط است    
كـه داراي بيـشترين     كشورهائي مـي باشـد      

افراد تبعيدي، نزديك به دو ميليون نفر، مي        
عالوه بـر ايـن، يـك ميليـون نفـر از            . باشد

عراق مهاجرت كرده انـد كـه بخـش قابـل           
توجه اي از آن به  نخبگـان عراقـي تعلـق            

اين تنها گوشه اي از وضعيت بحرانـي        . دارد
كــشور عــراق اســت كــه يــك چــرخش در 

ــادگرائي  ــدرت از بني ــاختار ق ــس ــوي ه  ب س
ــين گــام جهــت   ســكوالريزم قادراســت اول

در ايـن ميـان     . اصالح وضعيت موجود باشد   
كوتاه كـردن دسـت رژيـم واليـت فقيـه از           
دخالت كردن در امور داخلي عـراق و پـاك          
كردن جريانهاي وابـسته بـه آن از سـاختار          

ـ           ه قدرت نقش بسيار مهمي در ايـن رونـد ب
اكنون عراق با چالشي بزرگ     . شمار مي رود  

كه همانا تـضاد بـين بنيـادگرائي مـذهبي و        
در ايـن   . سكوالريزم مـي باشـد، روبروسـت      

، تضادهاي بين جريانهاي وابـسته بـه        حالت
رژيم براي تشكيل دولت و اخـتالف نظرهـا     

ــ  ــه ب ــتالف العراقي ــا ائ ــوان ه در رابطــه ب عن
بزرگترين فراكسيون پايه هاي نظام استبداد      

در مذهبي واليت فقيه حـاكم بـر تهـران را         
  . خارج از مرزها به لرزه در آورده است

 رحذف ليست العراقيـه از شـركت كـردن د         
دولت و تبديل آن به اپوزيسيوني در مجلس        
بدون داشتن وزير و درواقع بدون در دسـت         
داشــتن اهرمهــاي قــدرت اگرچــه بــاز هــم 
وضعيتي كامال متفاوت با آنچه قبال بـود، را         

نـد  امـا، قـادر نيـست رو      . وجود مـي آورد   ه  ب
اخـتالف  .  اصالح را به سرعت پـيش ببـرد       

بين نيروهاي وابسته به رژيم واليـت فقيـه         
كه نمي خواهند قدرت در انحـصار المـالكي    

ـ        عنـوان  ه  كه حتي براي نيروهاي خود نيز ب
فردي مستبد شناخته شـده اسـت، فرصـت         

ه مناسبي براي نيروهاي مستقل و سكوالر ب      
ند جريانهاي سكوالر قادر  . وجود آورده است  

با استفاده و تعميق اين تضادها توازن قوا را         
به نفع منافع ملي عراق و سكوالريزم تغييـر         

به همين ترتيـب، اگـر ايجـاد دولتـي          . دهند
ــ  ــراق ب ــكوالر در ع ــستقل و س ــوان ه م عن

كشوري در همسايگي ما، به معنـاي كوتـاه         
كردن دست رژيم بنيادگراي واليت فقيـه از     

 امپراطوري  عراق مي باشد كه بر سر روياي      
اسالمي خامنه اي موانع جـدي ايجـاد مـي          
كند، پس اين مساله قادر اسـت بـه جنـبش     
اجتماعي مردم ايران نيز جهت رسـيدن بـه         
دموكراسي، سكوالريزم و عـدالت اجتمـاعي      

برآيند نهائي انتخابات عراق از     . ياري برساند 
جمله ائتالفها براي تشكيل دولـت آينـده و         

يده اي تبديل شده    نوع آن به مساله اي پيچ     
كه مسلما سرنوشت دو ملت عـراق و ايـران    
كه خواسـتار رهـائي از بنيـادگراي مـذهبي          
هستند را به تا حدود زيادي به هم گـره زده    

  . است
  

 تضاد بين بنيادگراي مذهبي و سكوالريزم مهمترين چالش بعد از انتخابات عراق

 آناهيتا اردوان
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پيرامـون انتخابـات عـراق كــه در روز    

 برگزار شـد و  2010 مارس 7يكشنبه   
ــه  ــه آن در روز جمع ــارس 26نتجي  م

 اعــالم شــد، تحليلهــاي بــسيار 2010
  .منتشر شده است

ــ ــات بـ ــن انتخابـ  6172يش از در ايـ
 سياسـي بـراي     جريان 165كانديدا از   

 كرسي پارلماني با يكديگر     325كسب  
يان آتـش    سرانجام در م   .رقابت كردند 

ــن   ــسيار اي ــه هــاي ب و خــون و توطئ
انتخابات انجام گرفت و نتيجه آن نيـز     

ــد  ــالم ش ــه  . اع مــسئوالن بــه گفت
، »كميسارياي عالي انتخابـات عـراق    «

 ي را طي افراد واجد شـرا    ونيلي م 19از    
ايـن دوره    در صد انتخابـات      62 ،يده

  .نده اشركت كرد
اين كه بر اساس نتايج به دست آمـده         

ياسـي جهـت گيـري      كدام گـرايش س   
آينده دولت عراق را تعيين مي كنـد و         
اين گرايش را كدام شخصيت عراقـي       
در پست نخست وزيري نمايندگي مي      
كند، مساله ايست كه پـيش بينـي آن         

اما بعضي از . براي من غيرممكن است  
ــوني  واقعيتهــا در صــحنه سياســي كن
عراق مي تواند به ما كمك كنـد كـه          

اريوها را  بعضي از چشم انـدازها و سـن       
  .به ميزاني ارزيابي كنيم

ابتدا چند واقعيـت در مـورد نيروهـاي         
سياسي كه درگير رقابت بودند را ذكـر        

  .مي كنم
  
 در ايــن انتخابــات در كــل عــراق -1

تضاد بين مدافعان حكومت طايفه اي،      
فرقه اي و مـذهبي بـا مخالفـان ايـن           
گونه ساماندهي حكومـت خـود را بـه         

  . نحو بارز نشان مي داد
 در اين انتخابات مخالفت بـا يكـه         -2

تازي نـوري المـالكي، نخـست وزيـر         
وقت به نحو محـسوس برجـسته مـي      

  .شد
 در اين انتخابـات موضـوع عربـي         -3

بودن و يا غير عربي بودن عراق يكـي    
از عواملي بود كه دو صف بندي را در         

  .مقابل هم قرار داده بود
 در اين انتخابـات، بـه جـز صـالح           -4

ميزانــي مقتــدي صــدر مطلــك و بــه 
ديگـــران در مخالفـــت و ســـتيز بـــا 

بـا حــذف  . اشـغالگري آمريكـا نبودنـد   
صــــالح مطلــــك و تعــــدادي از   

ــهيكم«شخــصيتهاي ديگــر توســط   ت
 كه اساسا تحـت     » و عدالت  يحسابرس

كنترل رژيم ايـران و بيـت خامنـه اي          
است، بخش زيـادي از جامعـه منـافع         
قابل قبـولي بـراي مـشاركت در ايـن          

هرچند جريان صـالح    . دندروند نمي دي  
مطلك به مثابه يك پايـه اساسـي در         

بـه رهبـري ايـاد      » العراقيـه «ائتاالف  
عالوي، مردم را به مشاركت در رونـد        

صالح مطلـك   . عراق تشويق مي نمود   
يك شخصيت مستقل عراقي بود كـه       
طي سالهاي گذشته همـواره مخـالف       
ــه وســيله آمريكــا  و   اشــغال عــراق ب

رژيم ايـران   همزمان به شدت مخالف     
ــم از    ــراق و ه ــاي آن در ع و دخالته
مدافعان جدي و پايدار شـهر اشـرف و     

  .مقاومت ايران بود
ــات يكــي از مهــم  -5 ــن انتخاب  در اي

ترين موضوعاتي كه منجر به دو صف       
بندي شده بود، مساله رابطه بـا رژيـم         
ايران و موضوع دخالتهاي ايـن رژيـم        

ــود  ــراق ب ــدادهاي ع ــت . در روي دخال
نه اي در ايـن انتخابـات در      آشكار خام 

مرحله اول تالش بـراي جـوش دادن        
به رهبـري   » ائتالف قانون «پيوند بين   

بـه  » ائـتالف ملـي  «نوري المـالكي و   
ــود  ــيم ب ــار حك ــري عم ــس از . رهب پ

شكست اين پروژه كه ناشـي از زيـاده      
خواهي نـوري المـالكي بـود، عملـه و          
اكره خامنه اي با تمام توان و استفاده         

زارهايي كه در اختيار داشتند،     از تمام اب  
بـه  » العراقيه«تالش كردند كه ليست     

رهبري اياد عالوي به پيروزي دسـت       
پيدا نكند و براي اين تا آن جا كـه در           
توان داشتند و با اسـتفاده از تجربيـات       
نمايشهاي انتخاباتي در ايران از ايـزار       
تقلب، تطميع، ترور و تهديـد اسـتفاده        

  .كردند
ائـــتالف «خابـــات  در ايـــن انت-6

بر اساس نزديكي و دوري      » كردستان
با موضـوعات مـورد مـشاجره در امـر          
ــتان   ــيم كردس ــت اقل ــتهاي دول خواس

جالل طالبـاني،   . جهت گيري مي كرد   
رئيس جمهور عراق و رهبر يكي از دو        

در مـوارد   » ائتالف كردسـتان  «نيروي  
بسيار همسو با نيروهـاي نزديـك بـه         

عود رژيم ايران عمل مـي كـرد و مـس         
بارزاني، رئـيس سـرزمين كردسـتان و       

» ائتالف كردستان «رهبر نيروي ديگر    
از نزديكي با خواسته هاي رژيم ايران        
ــا جــايي كــه   و عــواملش در عــراق ت

  .مصلحت مي ديد خودداري مي كرد
 مورد به نظر من عوامـل ثابـت         6اين  

در شـــرايط مـــشخص و در آســـتانه 
  .انتخابات عراق بود

ر ايـن انتخابـات   عوامل متغير زيادي د 
موثر بودند كـه بـراي موضـوع مـورد          

  .بررسي نيازي به ذكر آنها نيست
در پروسه راي گيري، دولت مالكي تـا        
آن جا كه مي توانست به سود ليـست         

  . خود اعمال نفوذ مي كرد
در جريان شمارش آرا و بـا مـشخص         

» العراقيـه «شدن برتري نسبي ليست      
نوري المالكي شروع به دبـه درآوردن       
. كرد و خواستار شمارش دستي آرا شد      

جالل طالباني نيز در آستانه مـسافرت       
. به ايران همين خواسته را مطرح كـرد  

ــضي از    ــالكي و بع ــوري الم ــل ن دالي

اطرافيــان او بــه قــدر مــسخره و بــي 
كميـسارياي  «ارزش بود كـه صـداي       

هم بلند شـد و     » عالي انتخابات عراق  
  .اين ارگان مجبور به پاسخگويي شد

ــرا ــه سـ ــارس 26نجام روز جمعـ  مـ
» كميسارياي عالي انتخابـات عـراق     «

نتيجه انتخابات را به شرح زير اعـالم        
  .كرد

   كرسي91ليست العراقيه 
   كرسي89 دولت قانونليست 
   كرسي70 ملي عراقليست 
   كرسي43 ائتالف كردستانليست 

 8ليست فراكسيون تغيير در كردستان      
  كرسي

ــست  ــقلي ــه تواف ــان جبه ــك جري ، ي
   كرسي6مذهبي سني 

ليست  وحدت عراق به رهبـري جـواد    
   كرسي4بوالني، وزير كشور مالكي 

 4ليــست  اتحــاد اســالمي كردســتان 
  كرسي

ليــست جماعــت اســالمي كردســتان  
   كرسي2عراق 

اقليتهــاي مــسيحي، كلــداني، شــبك، 
   كرسي8صائبي و يزيديه مجموعا 

      
ابه به مث » العراقيه«بدين ترتيب ليست    

يك جريان الئيك، ضد دخالت رژيـم       
ايران، طرفـدار عربـي بـودن عـراق و          
طرفدار سازماندهي نظام دولتـي غيـر       
طايفه اي و غيـر مـذهبي برنـده ايـن           
انتخابات اعالم شد و بديهي بـود كـه         
اين يك ضربه جدي بـه نقـشه هـاي          

بر اساس قانون اساسي    . خامنه اي بود  
 عراق ليست برنده در انتخابات مسئول     

تعيين دولت خواهـد بـود و بايـد ايـن           
 نماينـده را داشـته      163ليست حمايت   

  .باشد
پس از اعالم نتيجـه انتخابـات نـوري        
. المالكي از تائيد انتخابات سـر بـاز زد        

اما فضاي عمومي عليـه ايـن موضـع         
نخست وزير عراق بود و به اضافه اين        
كه بنا به گزارش يك روزنامه معتبـر،        

لكي اخطـار داده  آمريكا به نـوري المـا   
ــل    ــدم تحوي ــورت ع ــه در ص ــود ك ب

 دقيقـه او را     3مسالمت آميز قدرت در     
سرنگون مي كند، مـالكي مجبـور بـه         

  .پذيرش نتيجه انتخابات شد
د ميلكرت، نماينده ويژه سازمان ملـل   ا

 اعـالم در عراق نتيجه انتخابات معتبر      
از كليه احزاب سياسي در عراق       و   كرد

  . را بپذيرندخواست كه نتيجه انتخابات
كريستوفر هيل، سفير آمريكا در عراق      
و ژنــرال ري اوديرنــو، فرمانــده ارشــد 
ــراق در   ــايي در عـ ــاي آمريكـ نيروهـ

اي اعالم كردند كه هيچ مدركي        بيانيه
ــات  دال بــر تقلــب گــسترده در انتخاب

 آنان اعالم   .پارلماني عراق وجود ندارد   
ــه از   ــد ك ــاظران  كردن ــهاي ن گزارش

ــين ــستق ب ــي و م ــات الملل ــن انتخاب ل در اي
  .كنيم حمايت مي
عــراق روز دادگــاه عــالي فــدرال همچنــين 

اسامي برندگان انتخابات    مارس   28يكشنبه  
  .را تأييد كرد

  
نوري المالكي پس از تـن دادن بـه نتيجـه           
انتخابات تالش جديدي را همـسو بـا بيـت          
خامنه اي بـراي تـشكيل يـك فراكـسيون          

را  نفره در مجلـس كـه بتوانـد دولـت            163
  . تشكيل دهد آغاز كرد

براي تشكيل دولت از جانب دو ليست برتر،        
ليست ملي عراق و ليست ائتالف كردسـتان       

  . اهميت بسيار دارد
 كرسي از   39 نفري ملي عراق،     70از ليست   

 كرسـي از آن     17آن جريان مقتدي صـدر،      
 كرسي متعلق بـه حـزب   14جريان حكيم و  

فضيلت، حـزب الـدعوه ابـراهيم جعفـري و          
. بعضي از جريانهـاي كوچـك ديگـر اسـت         

بديهي است كـه در معادلـه كنـوني قـدرت           
نقش جريان مقتدي صدر بسيار مهم است و 
مي دانيم كه مقتدي صدر بارها تاكيد كرده        
كـه زيــر بـار ائتالفــي كـه نــوري المــالكي    

  .نخست وزير آن باشد نمي رود
اتحاديه  نفره ائتالف كردستان،     43از ليست   

 طالبـاني   جـالل   رهبري  به ميهني كردستان 
و حزب دمكـرات كردسـتان بـه        كرسي   11

دسـت  ه  رسي ب  ك 32 مسعود بارزاني    رهبري
با توجه به اين كه ليست تغييـر         .آورده است 

ــاني    ــالل طالب ــا ج ــسو ب ــتان هم در كردس
نخواهد بود، بنابرين براي هـر جريـاني كـه          
بخواهد دولت آينده را تشكيل دهـد، جلـب         

رزاني و ليست تغيير    حمايت جريان مسعود با   
  . اهميت دارد

همين جا يادآوري مي كنم كه در انتخابـات     
قبلي كه در آن بسياري از نيروهاي سياسي        

 59 مناطق سني نشين شركت نكرده بودند،       
ــادل طي شــرانادرصــد كــل واجــد  5/8  مع

 و   نفـر در انتخابـات شـركت كردنـد         ونيليم
 عراق در مجلس ي كرس275  از  ي كرس 131 
ـ     « ارياخت بـه رهبـري    » يائـتالف متحـد مل

ــيم،  ــدالعزيز حك ــ70  عب ــ در اختي كرس  اري
در اختيـار    ي كرسـ  38 ،  »ائتالف كردستان «

ـ  ن ي كرسـ  38  و   ي عالو ليست اياد   ي بـرا  زي
 مقايـسه ايـن دو      .بود تها  سي احزاب و ل   گريد

نتيجه نشان مي دهد كـه جامعـه عـراق بـا         
سرعت به سمت احزاب و جريانهاي الئيك       

  .متمايل شده استو غيرطائفي 
ــا صــرف نظــر كــردن از تقلبهــا،  نتيجــه   ب

 اسـتان عـراق قابـل تامـل         18انتخابات در   
  .است

در سه استان سليمانيه، اربيل و دهوك كـه         
ــتالف   41 ــد، ائ ــده ان ــاب ش ــده انتخ  نماين

 نماينده  8 نماينده، ليست تغيير     27كردستان  
 نماينـده روانـه مجلـس      5و احزاب اسالمي    

 سه اسـتان هـيچ نماينـده        در اين . كرده اند 
  .غير كرد وجود ندارد

  16بقيه در صفحه 
  

  *نتيجه انتخابات عراق و رابطه آن با قيام بيشماران
 مهدي سامع
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  15بقيه از صفحه 
در دو استان صالح الدين و االنبار كه        

26   
ــه    ــب دارد، العراقي ــده منتخ  19نماين

ــده و 4نماينــده، ليــست توافــق   نماين
 نماينـده روانـه   3ليست وحدت عـراق     

در ايـن دو اسـتان      . مجلس كرده انـد   
هــيچ نماينــده اي از ليــست قــانون و 

  .ليست ملي وجود ندارد
لثنـي و نجـف     در سه استان ميسان، م    

 14 نماينده دارد، ليـست ملـي        29كه  
 نماينــده 15نماينــده و ليــست قــانون 

در ايـن سـه    . روانه مجلس كـرده انـد     
استان ليست العراقيه هيچ نماينـده اي       

  .ندارد
ــوك و     ــالي، كرك ــتان دي ــه اس در س

اين استان بعد از بغداد بيـشترين       (نينوا
 نماينـده دارد،    56كـه   ) نماينده را دارد  

ــه ليــست ال ــست 34عراقي ــده، لي  نماين
 نماينـده، ليـست     15ائتالف كردستان   

 نماينده  1 نماينده، ليست قانون     4ملي  
 1و ليستهاي توافق و وحدت هر يـك   

 12. نماينده روانه مجلـس كـرده انـد       
نماينده استان كركوك به تساوي بين      
ــست   ــتان و لي ــتالف كردس ــست ائ لي

  .العراقيه تقسيم شده است
 نماينـده دارد،    68 در استان بغداد كـه    

 نماينده كه اكثر آنان از      17ليست ملي   
جريان مقتدي صدر مي باشند، ليـست      

 و 24 نماينده، ليست العراقيه 26قانون  
 نماينده مجلـس روانـه   1ليست توافق   

  .مجلس كرده اند
ــار، قادســيه،  6در  ــصره، ذيق  اســتان ب

 نماينـده   90واسط، كربال و بابـل كـه        
نـده، ليـست     نماي 33دارد، ليست ملي    

 12 نماينده و ليست العراقيه      45قانون  
  .نماينده روانه مجلس كرده اند

با بررسي اين امار مشخص مي شـود         
كـه نفـوذ جريـان الئيـك در منــاطق     
ــذهبي و   ــاي م ــلطه جريانه ــت س تح
طايفه اي بـسيار بيـشتر از نفـوذ ايـن           
جريانها در مناطق تحت نفـوذ جريـان        

 به طور مثـال در اسـتان      . الئيك است 
نينوا كه پس از بغداد بيشترين نماينده       

 نماينـده منتخـب،     31را دارد، از ميان     
ــه  ــست 20ليــست العراقي ــده، لي  نماين

ــتان  ــده، 8كردس ــده از 2 نماين  نماين
ــك    ــدت و ي ــق و وح ــستهاي تواف لي
نماينده از ليست ملـي روانـه مجلـس         

در حالي كه در استان بـصره       . شده اند 
كه سـومين اسـتان از نظـر جمعيتـي          

 نماينده دارد، ليست قـانون      24است و   
 نماينـده و    7 نماينده، ليست ملـي      14

 نماينده روانه مجلس    3ليست العراقيه   
  .كرده اند

در وضعيت كنوني و همراه بـا تـالش         
براي ايجاد ائتالفهـاي جديـد، نـوري        

 و  ي حسابرس تهيكم«المالكي به كمك    

 كه اساسا تحت كنتـرل بيـت        »عدالت
ي كنـد كـه     خامنه اي است تالش مـ     

بعضي از منتخبان مردم عراق را فاقـد        
صالحيت براي امر نمايندگي مجلـس      

  . اعالم كند و آنان را حذف كند
علي االمـي مـدير     نكته جالب اين كه     

خـودش كانديـداي    كميته  اين  اجرائي  
انتخابات بود كه با شكست مفتصحانه      

  . اي روبرو شد
 28خبرگــزاري فرانــسه روز دوشــنبه  

 كميتـه شي اعالم كرد؛    مارس در گزار  
ول ممنوعيـت هـواداران     ئاي كه مـس   

اعـالم  صدام حسين است روز دوشنبه      
 شش نفر از كانديـداهائي كـه        كرد كه 

جزو برندگان كرسـيهاي پارلمـاني در       
انتخابات عراق بودند مواجه با از دست      

اين شش  . باشند دادن كرسي خود مي   
اند   نفري بوده50نفر جزئي از بيش از      

ان جايگزين نفـرات ممنـوع      عنوه  كه ب 
. شده سري اول معرفي گرديده بودنـد      

نفرات سري اول توسط كميته عـدالت     
و حــسابرسي از شــركت در انتخابــات 

  . منع شده بودند
بـا  انتخابـات عـراق     عالي  كميسارياي  

تلويزيـون  . اين تصميم مخـالف اسـت     
 مارس از 29  در روز سه شنبه الشرقيه

ــزاري    ــسئول برگ ــاد م ــن نه ــول اي ق
ــات اعــالم كــرد  ــل از ق«:كــهانتخاب ب

انتخابــات از نــوري المــالكي نخــست 
وزيري كه دوران صدارت وي به پايان 
رسيده نامه اي رسمي دريافـت كـرده        
كه در آن اختيارات و تصميمات سـتاد        
حسابرسي و عدالت در خصوص حذف      

 كانديداي انتخابات را ملغي كـرده       55
يك عضو شـوراي كميـساريا بـه        . بود

برگزاري محلي گفـت نـوري      آژانس خ 
 ماه فوريه گذشته نامه اي      18المالكي  

رسمي به كميساريا ارسال كرد كـه در       
آن از كميـــساريا خواســـته بـــود تـــا 
تصميمات ستاد حسابرسي و عدالت را      

 به اين اعتبار كـه ايـن       .به اجرا نگذارد  
ستاد بعد از تكميل كارش منحل شده       

وي روشـن سـاخت كـه نـوري         . است
ر ديگر بـر ايـن موضـوع بـا     المالكي با 

ارسال نامه اي به كميـساريا سـه روز         
   ».قبل از انتخابات تاكيد كرده بود

بــا توجــه بــه آن چــه در بــاال آمــد و 
عليرغم آن كه رژيم ايـران همـراه بـا          
مالكي و شركا به توطئـه گـري عليـه          
جريان پيروز انتخابات ادامه مي دهند،      
به طور قطع مي تـوان نتيجـه گرفـت         

 همين مرحله واليت خامنـه اي       كه تا 
. دچار يك شكست فاحش شده اسـت      

دار و دسته هـايي كـه خامنـه اي بـر            
ــرده     ــذاري ك ــرمايه گ ــان س روي آن
همچنان دچار تشتت و چنـد دسـتگي        
بوده و گرايش به جريان الئيك كه در     

  .انتخابات برنده شده بيشتر شده است
در همين جا ايـن سـوال مطـرح مـي           

نيروهـاي  بنـدي    آيـا صـف   شود كـه    

سياسي در عـراق تـاثيري بـر جنـبش      
  آزاديخواهي مردم ايران دارد؟

براي پاسخ به اين سوال نكات زيـر را         
  .مورد توجه قرار داد

ــف ــوري  :ال ــردي جمه ــت راهب سياس
ــعه   ــاني توس ــه جه ــالمي در عرص اس
بنيادگرايي اسالمي و تـامين هژمـوني       

ايـن  . واليت فقيه در خاورميانه اسـت     
مرجــع تقليــد كــه خامنــه اي خــود را 

شيعيان خارج از كـشور ايـران اعـالم         
كرده در جهت همـين سياسـت بـوده         

  . است
حاظ شرايط جغرافيايي و    عراق به ل  :ب

تركيب جمعيتي از نظر مذهبي اولـين        
ميدان جـوالن دادن بـراي خامنـه اي     

سياسـت جنـگ افروزانـه جـرج        . است
بوش در حمله به عراق و اشـغال ايـن      
كشور بهتـرين فرصـت را بـراي يكـه        

خامنـه  . تازي رژيم ايران فـراهم كـرد     
اي هم عـراق را جوالنگـاه نيروهـاي         

 و هم با توجه بـه       وابسته به خود نمود   
شرايط پس از اشـغال عـراق احمـدي         
. نژاد را به رقبـاي خـود تحميـل كـرد          

سياست بـي دنـده و ترمـز در واليـت         
خامنــه اي، راهكارهــاي مشخــصي را 
براي عراق در دستور كـار خـود قـرار          

تروز شخـصيتهاي مترقـي،    . داده است 
ــضاد    ــشديد ت ــك، ت ــرات و الئي دمك

 و  مذهبي و تضادهاي فرقه اي، قومي     
طــايفي، اعمــال نفــوذ حــداكثر در    
ارگانهاي حكومتي و نابودي و انحالل      
شهر اشرف از مهمتـرين راهكارهـاي       

  .خامنه اي براي تسلط بر عراق است
ــادي  :ج ــيم در ابع ــان حك ــه جري گرچ

بيشترين نزديكي با بيت خامنـه اي را        
دارد و همواره در پيـشبرد سياسـتهاي        
ولي فقيه نقش ممتاز داشته، امـا ايـن         
جريان در برخورد با جامعه عراق و بـا         
افشاگريهاي مقاومت ايران و با توجـه       
به فرسوده بودن ساخت تشكيالتي آن      
كه وابسته به سپاه قدس است، بـراي        

در . خامنه اي يك كارت واقعي نيست     
همين انتخابات اين جريـان بـا همـه         
حمايت مالي رژيـم ايـران و بـا همـه           
دخالتهـــاي مـــستقيم ســـپاه قـــدس 

 كرسي به دسـت     17نست بيش از    نتوا
  .آورد

ــه     ــز گرچ ــدر ني ــدي ص ــان مقت جري
نزديكيهاي قابل توجهي با بيت خامنه      
اي دارد اما به علت مخالفت بخشي از        
حزب الدعوه با ايـن جريـان و فقـدان          
كادرهايي كه بتواننـد بـه سـازماندهي        
امور مربوط به دولـت بپردازنـد و نيـز          

ان روحيه ملي گرايي عربي در اين جري 
و ضديت شديد با آمريكا، براي خامنه        
اي نيروي قابل اعتمـاد بـراي اتكـاي         

بديهي است كـه خامنـه      . اصلي نيست 
ــواردي    ــز در م ــان ني ــن جري اي از اي

  . استفاده الزم را مي كند

نيرويي كه بـراي خامنـه اي بتوانـد قابـل          :د
محاسبه باشد و همزمان از حمايـت آمريكـا         

حـزب الـدعوه    نيز برخوردار باشد، بخشي از      
تـالش  . به رهبـري نـوري المـالكي اسـت        

خامنه اي و سپاه قـدس ايـن اسـت كـه از             
همه كارتهـاي موجـود در عـراق بـه طـور            

از همين روسـت كـه      . جداگانه استفاده كنند  
سياستهاي جمهوري اسـالمي در عـراق در        
. مواردي ظاهرا متناقص به نظـر مـي رسـد         
 رابطه خامنه اي با حزب الدعوه عراق كه به        

انگليسي بـودن مـشهور بودنـد بـه قبـل از            
سالها قبل  . سرنگوني رژيم شاه بر مي گردد     

مجله الشراع اين رابطـه را بـا ذكـر اسـامي            
افرادي مثل گلپايگاني كه رئيس بيت خامنه       
اي است و هاشمي شاهرودي كه رئيس قوه    

نـوري  . قضائيه خامنه اي بود تـشريح كـرد       
 ســاله خــود ايــن 4المـالكي طــي صــدارت  

مسويي را كامال نـشان داد و همزمـان در          ه
نقش سوگلي جرج بوش بهترين رابطه را بـا   

ايـن رابطـه    . بيت خامنه اي برقرار كرده بود     
البته هميشه با توافق همراه نبوده و خامنـه         
اي از نيروهاي وابسته به حكيم و صـدر بـه     

از . مثابه ايزار فشار استفاده كرده و مي كنـد        
لكي شـباهتهاي   نظر روش كـار نـوري المـا       

قابل توجهي با محمود احمـدي نـژاد دارد و      
در دايره اول پيرامون او افرادي قـرار دارنـد          
كه براي حفظ قدرت به هر جرم و جنـايتي          

براي مثال مي توان فـردي      . دست مي زنند  
 حقوق  ري وز ،ليخائيخانم  وجدان م   همچون  

 كابينه مالكي كـه بايـد مـدافع حقـوق           بشر
ت دولت عراق باشـد     انسانهاي تحت حاكمي  
  .را مورد مطالعه قرار داد

 تيسـا  طي مقاله اي در    عبداهللا النجار    ديمو
ــف ــاريخالمل ــه ت ــارس 21  ب ــي 2010 م  م
 كـه خـانم  وجـدان        مي بـود  دواريام«:نويسد

 حقوق بـشر  سـمبل و نمونـه    ري وز ليخائيم
ـ  ز. باشد كه از آسمان نازل شده است       يا  راي

 دارد  را در دسـت خـود    يكه او وزارتخانـه ا    
ـ كه  شـعار آن رحمـت و عاطفـه و حما             تي

 صـرف   ،مظلوم است كه تحت نـام انـسان         
ــستگ  ــر از واب ــژاديهاينظ ــي و ملي ن  و يت

ــعق ــه اي و گروهــيدتي ــگ و ي و فرق  و رن
 ي اظهارات دني با شن  ي ول .شناخته مي شود  ....

ـ  جـز فاش   يكه در واقع كلمه ا      ي بـرا  يستي
  .مي شوكه شدنمي بي آن نمفيتوص
 دولت قانون   ستيكه عضو ل   (ليخائي م خانم

)  است ي المالك ي نور ري نخست وز  يبه رهبر 
 الـصباح كـه در      ي عراقـ  يدر روزنامه رسـم   
ـ ي وزارت ايبغـداد بـا همكــار    غــاتي تبليران

 18 در شماره روز پنجشنبه  ، گردد يمنتشر م 
 در بـاره     ي اظهـارات  ي خود  طـ    2010مارس  

 سـاكن اشـرف در      يراني ا ياسيپناهندگان س 
 جيـي مـات در هـم و بـرهم و  ته    با كل ياليد

 شــده اســت كــه يشــده و غــضبناك مــدع
 ريحضور ساكنان قرارگان اشرف در عراق غ      

 ني حـضور مجاهـد    تي است و وضـع    يقانون
   سازمان كي است كه آنها ني اانگريخلق ب

  17بقيه در صفحه 
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  16بقيه از صفحه 
 هستند كـه خلـع سـالح شـده          ينظام

ـ  و خـاك اشـرف ن      ستندين  ي از سـو   زي
 نه اجاره شده و نه به آنان        ي طرف چيه

  »! شده استدهيبخش
ــدان    ــت وج ــات موقعي ــين انتخاب هم
. ميخائيل در جامعه عراق را بارز كـرد       

 راي مـردم عـراق را   300وي كمتر از   
  .براي خود كسب كرد

ارد ذكر شده در باال     با توجه به اين مو    
هر ضربه اي كه به سياست بي دنده و 
ترمــز خامنــه اي در عــراق وارد شــود 
ــدان او در   ــضعيف دو چن ــه ت منجــر ب

مهار سياسـت   . عرصه داخلي مي شود   
صدور تروريسم و بنيـادگرايي واليـت       
ــزار    ــرين اب ــلي ت ــه اي را از اص خامن
حــاكميتش محــروم مــي كنــد و ايــن 

نـه اي   منجر به تضعيف مـضاعف خام     
گفـتم كـه حاصـل اشـغال        . مي شـود  

عراق توسـط دولـت جـرج بـوش بـه           
. كيسه واليت خامنـه اي ريختـه شـد        

اكنون اگر به هر ميزاني كه اين منافع        
جرج بـوش آورده بـراي خامنـه اي از          
كيسه گشاد او خارج شـود، بـه همـان      
ميزان ابـزار سـركوب او سـائيده مـي          

اين رابطه ايست كـه در شـرايط        . شود
بين قيام  بيشماران در ايـران و    كنوني  

تحوالت سياسي در عراق ايجاد شـده       
پايـداري زنـان و مـردان شـهر         . است

اشرف در اين معادلـه و دفـاع آنـان از         
نيروهاي عراقي كه براي خلع يد رژيم       
ايران در عراق تالش مي كنند، منجر       
ــاع و     ــد ارتج ــه ض ــت جبه ــه تقوي ب
بنيادگرايي و تضعيف سـلطنت مطلقـه       

ي و بنابرين تضعيف ابزارهـاي      خامنه ا 
سركوب و تقويـت خيـزش بيـشماران        

و . رنگين كمان در ايران خواهـد شـد       
البته و با تاكيد بايد گفت كه خيزشـها         
و قيامهاي زنان و مردان ايران زمين و    
افشاي سياستهاي سركوبگرانه استبداد    
ديني حاكم بر ايران و پايداري زنان و        

شهاي مردان شهر اشرف در مقابل يور     
مداوم مزدوران بيـت خامنـه اي تـاثير     
ــضعيف نيروهــاي   ــر ت ــذيري ب انكارناپ
ــت    ــران و تقوي ــم اي ــه رژي ــك ب نزدي
ــام    ــالف نظ ــك و مخ ــاي الئي نيروه

  .مذهبي و طايفي داشته است
مداخله آشكار رژيم ايـران در اوضـاع         
ــي را   ــي ايران ــاي سياس ــراق، نيروه ع

جبهـه  . مجبور به انتخاب كرده اسـت     
 مقابل جبهـه نيروهـاي      بنيادگرايان در 

دمكرات و الئيك، جبهـه بـي دنـده و      
ترمزها در مقابل جبهه مدافعان تحمل      

اين صف بنـدي از مقـدرات       . و تعامل 
تاريخي و تحوالت به هـم پيوسـته و         
مشخص ايران و عراق ناشي مي شود       

  .   و گريزي از آن نيست
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  شارپس از اولين انت

اين مقاله براي اولين بـار در سـايت         *
همبستگي ملي و جنـگ خبـر منتـشر         

پس از انتشار اطالعات مفيدي در     . شد
رسانه هاي جمعـي منتـشر شـده كـه          

  :برخي از آنها در زير مي آيد
  
 بازنـــدگان انتخابـــات  مهمتـــرين-1

  مجلس عراق چه كساني بودند؟
 11تلويزيـــون الجزيـــره چهارشـــنبه 

  )2010 مارس 31(1389فروردين 
صحبت از انتخابـات عـراق مـا را بـه           

كنـد   سمت موضوع داغي هدايت مـي    
دهـد چـرا نتـايج       كه به ما نشان مـي     

انتخابات خيلي از احزاب و جريانـات و      
شخصيتها را در احراج قرار داده اسـت        
و برخي از آنها حتي يك كرسـي هـم          

كه برخـي    همچنان. بدست نياورده اند  
ه در جريانــات دههــا كرســي را كــ   

 بدست آورده بودنـد از      2005انتخابات  
دست دادند كـه از نظـر نـاظران ايـن           
يكي از دستاوردهاي ليست بـاز بـوده        

  .است
 در انتخابات   يجريانات و احزاب ديگر   

  ضرر كردند
ــيس ســابق  * محمــود المــشهداني رئ

مجلــس و كانديــداي جريــان وحــدت 
  راي1644عراق 

موفق الربيعـي مـشاور امنيـت ملـي         *
  راي 1274انديد ائتالف ملي سابق و ك

علي الالمـي رئـيس اجرايـي سـتاد         *
عـــدالت و كانديـــداي  حـــسابرسي و

  راي 697ائتالف ملي 
همــام حمــودي از رهبــران مجلــس *

ــسيون 50اعــال  ــيس كمي  راي وي رئ
تدوين قانون اساسي در مجلس قبلـي       

  بود
جالل الدين صغير از رهبران مجلس     *

  راي بدون كرسي  26اعال 
ه چي شخـصيت سياسـي      عدنان پاچ *

  راي 878 كانديداي ليست العراقيه 
 وزير كشور و رهبر ليست      جواد بوالني 

 نماينـده  4ايـن ليـست     . وحدت العراق 
روانه مجلس عراق كـرده اسـت، امـا         
رهبر آن نتوانست راي الزم را كـسب        

  .كند
  رئيس سازمان بدر هادي العامري

  شيخ جالل الدين الصغير
  خلف العليان
ي رهبر حزب امت عـراق      مثال األلوس 

كه حزب او و احزابي ديگر مانند حزب       
و حزب  ) حزب احرار (اياد جمال الدين    

كمونيــست بــه هــيچ كرســيي دســت 
  .نيافتند

برجسته ترين وزاريي كه كانديد ليست   
دولت قانون به رهبري نوري المـالكي       

  بودند و بازنده شدند

 علي غالب بابان وزير برنامه ريـزي        *
  راي 1620ب اسالمي جدا شده از حز

عبدالصمد رحمان وزيـر مهـاجرت و       *
  راي1069شدگان  داده كوچ

 550عبدالقادر العبيـدي وزيـر دفـاع        *
  راي بدون هيچ كرسي 

وجدان ميخائيـل وزيـر حقـوق بـشر      *
  راي 190

عامر عبـدالجبار وزيـر حمـل ونقـل         *
  راي 145

مهدي الحـافظ وزيـر سـابق برنامـه         *
  راي بدون كرسي110ريزي 

كرسي از   63 كه   طور خالصه اين  ه  ب
كرسي مجلس جديد متعلـق بـه        325

  .نمايندگان مجلس قبلي است
  
كرسي ليـست   70توزيع و تقسيم     - 2

  ائتالف ملي
ــشرق   ــون المـ ــشنبه تلويزيـ  15يكـ

  )2010 آوريل 4 (1389فروردين 
يك منبع در ليست ائتالف ملي گفـت        

 كرسي كـه ليـست ائـتالف        70توزيع  
ـ     شكيل دهنـده آن    ملي بين جريانات ت

 39به اين شكل است كه جريان صدر   
 21مجلس اعال و سازمان بدر      , كرسي

ــي ــضيلت  , كرس ــزب ف ــي7ح ,  كرس
جريــان اصــالح بــه رياســت ابــراهيم 

 كرسـي و كنگـره ملـي بـه          1جعفري  
 كرسي دست   1رياست احمد چلبي به     

اين منبع گفت كه نظام     . پيدا كرده اند  
 انتخاباتي پيچيده باعث شد تا مجلـس  

اعال به كرسي هـاي بيـشتري دسـت         
  .پيدا نكند

  
 بـه   2009جنبش تغييـر در سـال        -3

رهبري نوشـيروان مـصطفي يكـي از        
رهبـــران ســـابق اتحاديـــه ميهنـــي 

  .كردستان تاسيس شد
  
ــوثر در  -4 ــصيتهاي م ــضي از شخ  بع

  تحوالت عراق
قاسم العبودي سخنگوي كميسارياي    -

  عالي انتخابات عراق
ـ ي م هيدجالل طالباني رهبر اتحا   -  يهن

  كردستان و  رئيس جمهور عراق
ــيس  - ــاون رئ ــدي مع ــادل عبدالمه ع

  جمهور عراق
طارق الهاشمي، معاون رئيس جمهور    -

 6 و رئيس فهرسـت توافـق كـه     عراق
  .كرسي در مجلس جديد خواهد داشت

،  حـزب الـدعوه    سي رئ ي المالك ينور-
ـ  و نخـست وز    رئيس ليـست قـانون      ري

  عراق
تگـوي  صالح المطلك رهبر جبهه گف    -

  ملي عراق
، ليـست العراقيـه   رئـيس    عالوي   اديا-

نخست وزير سابق و كانديداي نخست     
  وزيري

مسعود بارزاني، رئـيس منطقـه كردسـتان        -
   و رهبر حزب دمكرات كردستانعراق

ــالي   - ــس اع ــيس مجل ــيم، رئ ــار حك عم
  اسالمي و رئيس ائتالف ملي عراق

 ، معاون نخست وزير عراق،    رافع العيساوي -
ان ليست العراقيه و مسئول تيم      يكي از رهبر  

  گفتگو كننده ليست العراقيه
 عبدالكريم السامرايي عضو ليست العراقيـه     -
 معاون كميسيون امنيت و دفاع در مجلس        و

  عراق
اســامه النجيفــي يكــي از رهبــران ليــست -

  العراقيه و رئيس تجمع عراقيون ملي
  ليست ميسون الدملوجي سخنگوي رسمي   -

  العراقيه
   العراقيهليست از رهبران حيدرالمال-
   عراقيهان سخنگوي از فتاح الشيخ-
هـادي العـامري از رهبـران ائـتالف ملـي      -

  عراق
مها الدوري نماينده مجلس از جريان صدر       -

  و عضو فراكسيون صدر
ابراهيم جعفري رئيس جريان اصالح ملـي     -

   و از رهبران ليست ائتالف مليعراق
ـ      امير-  يد الكيناني رئيس بلوك سياسي مقت

  صدر
  صالح العبيدي سخنگو جنبش صدر-
  سليم عبداهللا، سخنگوي فهرست التوافق-
الدين، دبير كـل اتحاديـه        الدين بهاء   صالح-

   كرسي4 كه اسالمي كردستان
حاجم الحسني، سـخنگوي رسـمي دولـت       -

  قانون
   ائتالف كردستاناز ليستمحمود عثمان، -
 انيـ سـخنگوي جر  , شيخ صالح العبيـدي   -

   صدريمقتد
  ي السهيل از رهبران جريان صدرقص-
  بهاء االعرجي عضو جريان صدر-
حاچم الحسني سخنگوي ليـست ائـتالف        -

  دولت قانون 
ــاي   - ــات علم ــيس هي ــضاري رئ ــارث ال ح

  مسلمين عراق
قصي عبدالوهاب معاون  بخـش سياسـي        -

  جنبش صدر
  

  مراجع مهم در نجف
 يرانــيالعظمــي علــي سيــستاني، ا اهللا آيــت

  االصل، ساكن نجف
 محمـد اسـحاق الفـايض،        العظمي اهللا آيت

  متولد افغانستان ساكن نجف
 محمد سعيد حكيم، عراقي     العظمي اهللا آيت

  االصل
  
 ي بررسـ تيـا ه به گـزارش خبرگزاريهـا      -5

 فروردين  30انتخابات در عراق، روز دوشنبه      
به صورت شمارش    بغداد   ي آرا يبه بازشمار 

  . داديرادستي 
 عـالي   كميـسارياي  سيي ر ،يني الحس هيحمد

 گفته اسـت    مي تصم ني ا ي درباره   ،انتخابات
 آرا بـه سـرعت آغـاز        ي دسـت  يكه بازشمار 
  .خواهد شد

  
  

  

  

  

 *نتيجه انتخابات عراق و رابطه آن با قيام بيشماران
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   رويدادهاي هنري ماه
  

  ليال جديدي
  :سخن روز 
تمام گلهايى كه در آينـده خواهنـد    -

انـد   روييد، در دل بذرهاي امروز نهفته     
، )1306 -1384 (- نظام وفا كاشانى   -

  نويسنده و شاعر
آينــده، . گذشــته، مكــان يادگارهاســت

 -مقام اميدها و حال، جايگاه تكليفهـا        
ــام  ــه دو نـ ، )1811-1883(ادوارد رنـ

روزنامــه نــويس و قاضــي فرانــسوي، 
  "كنت بلو"نويسنده 

بـزرگ تـرين اخـتالف بـين انـسان و      
حيوان، فهم و فكر نيست بلكه، اراده و  

 1778( ژان ژاك روسـو   -اختيار است   
   ، متفكر سوييسي)1712 –
  

  فيلم
  

 واقعي در آمازون    "آواتار"يك  
  درجريان است

جيمــز كـــامرون، كــارگردان فـــيلم   
گويـد كـه يـك مبـارزه         مي   "آواتار"

آواتارگونه واقعي در جنگلهاي آمـازون      
  .در جريان است

اين سينما گر كانادايي مـي گويـد، در         
جنگلهاي آمـازون قـرار اسـت سـدي         
ساخته شود كه به محـيط زيـست آن         

زنــد و گروههــاي  منطقــه آســيب مــي
 هـستند تـا جلـو        بومي آنجا در تالش   

كامرون به  . ساخته شدن آن را بگيرند    
ــرا ــل  هم ــت برزي ــور در پايتخ ه ال گ

حضور يافت تا به گروههايي كه براي       
جلوگيري از سـاخته شـدن ايـن سـد          

: او گفت . كنند، ياري برساند    تالش مي 
آنچه در فيلم آواتار رخ داد، اكنون به        "

طور واقعي در كشورهايي مثل برزيـل       
و چين و هندوستان در حـال رخ دادن         

در كشور چين روسـتاها توسـط       . است
هـاي زيرسـاختي درحـال نبـود          ژهپرو

  ".شدن هستند
  

تحريم فيلم اخراجيها از سـوي      
  مردم

عده اي از فعـاالن سـينمايي و افـراد          
عادي با صدور اطالعيـه اي از مـردم         
خواستند كه فيلم مسعود ده نمكـي، از     
حاميان احمدي نـژاد و از جنايتكـاران        

 را تحـريم    78كوي دانشگاه در سـال      
  .كنند

من، تـو،   ":  آمده است  در اين اطالعيه  
او، شما، آنها، ما اگـه ايرانـي هـستيم،          
 اگه به وطـن و همـوطن عـشق مـي          

ورزيم؛ اگه خون پاك نداها و سهرابها       
، فرزندان برومند   ...و اشكانها و اميرها     

و جوانان به خون خفته وطن برايمـان        
 ارزش دارد، اين فيلم را تحريم كنـيم 

!  

هر كسي اين حق را دارد كـه عـوض          
بايــد بــراي هــر جــالدي ايــن . ودبـش 

شانس را قايل شـويم كـه از گذشـته          
اما بـراي ايـن كـه       . اش فاصله بگيرد  

بدانيد او هيچ فرقي با گذشـته نكـرده         
ــراي    ــز ب ــي هرگ ــه ده نمك ــد ك بداني
جناياتي كه كرد، براي زنجيرهايي كه      
خودش و مـزدوران تحـت امـرش بـر       
روي زنان ايـن كـشور كـشيد، بـراي          

 تيــر و كــشتن 18رهبــري اوبــاش در 
پرونـده اي كـه بـا       (عزت ابراهيم نژاد    

، )دزدي يك ريشتراش ماستمالي شـد     
توبه نكرد بلكه، به آن گذشته ننگـين        

  افتخار هم مي كند
ــراي     ــي ب ــه وقت ــاوريم ك ــاد بي ــه ي ب

ــاي  ــرافتمند 1اخراجيهــ  داوران شــ
جشنواره به او جايزه ندادنـد، بـر روي         

  "!سن چه عربده كشي راه انداخت
  

ــر پــرده "ده ايــرانشــاهزا"  ب
  سينماهاي جهان

شـاهزاده  "بازي كامپيوتري پرفـروش     
 توسط كمپاني فيلمسازي والت     "ايران

ديزني به صورت فيلم سينمايي عرضه      
شده و قرار است از اواخر مـاه مـه در            

  .سينماهاي جهان به نمايش در آيد
 در فـضاي  "شـاهزاده ايـران  "داستان  

شـود امـا    قرون وسـطايي روايـت مـي     
اي اســت و بــه  راهــاي آن افــسانهماج

  .واقعيات تاريخي ارتباطي ندارد
يك شهسوار دلير و نيكدل در دفاع از        
سرزمين خود ايران با نيروهاي شرور و 

جنگد و براي ملت خـود        بدسرشت مي 
  .آورد عزت و افتخار مي

  
المللـي    بالكان در جشنواره بين   

   كلن/ فيلم زنان دورتموند 
  
ــل 14از  ــشن2010 آوريـــ واره  جـــ

ــين ــان در دو شــهر   ب ــيلم زن ــي ف الملل
تـا  . دورتموند و كلن شروع به كار كرد      

 100،  ) آوريل 18(آخرين روز جشنواره    
 كـشور بـه     30فيلم متعلـق بـه زنـان        
بالكـان    حـوزه   . نمايش درخواهـد آمـد    

ــشنواره   ــسال ج ــوري ام موضــوع مح
  .است
 "!ي دوربـين    زنان به پـشت دريچـه     "

 اسـت   شعار جشنواره امسال فيلم زنان    
 آوريل كار خـود     14كه روز چهارشنبه    

ي مسووالن ايـن      به گفته . را آغاز كرد  
هنـوز  "جشنواره به هنگـام گـشايش،       

ميزان مشاركت زنان در مـسووليتهاي      

 درصد قرار   20باال در صنعت فيلم زير      
  ."دارد
   

ــشنواره    ــين ج ــست و نهم بي
   المللي فيلم استانبول بين

ـ   بيست و نهمين جـشنواره بـين       ي الملل
 آوريــل 3فــيلم اســتانبول كــه شــنبه 

در . شـت  روز ادامـه دا    15افتتاح شـد،    
 فــيلم از 200ايــن جــشنواره بــيش از 

 فيلم از ايـران  4سراسر جهان از جمله   
اللـه  "بـه برنـدگان     . انـد   شركت كرده 

  .شود  اهدا مي"طاليي
المللـي    يكي از اهـداف جـشنواره بـين       

استانبول معرفـي فيلمهـاي محـصول       
به ايـن ترتيـب در بـين        تركيه است و    

 فـيلم   50 فيلم از سراسر جهـان،       200
تركي در سينماهاي شهر استانبول بـه       

   .شوند نمايش گذاشته مي
 آوريل آغـاز شـده و       3اين جشنواره از    

  . آوريل ادامه دارد18تا 
  

آقايان هنرمند شرافت تان كجا     
  رفته؟

 تئــاتر -دانــشجويان دانــشكده ســينما
دانشگاه هنـر تهـران در تجمعـي بـه          
ادامه بازداشت جعفر پناهي، كارگردان     
ــوري زاد اعتــراض  ســينما و محمــد ن

اين دانشجويان، در روز تجمع     .. كردند
خود، كالسـهاي درس را نيـز تعطيـل       
كرده و خواسـتار پايـان بخـشيدن بـه          
فشارها بر هنرمنـدان از جملـه جعفـر         

ــا همچنــين، انجمــن  . هي شــدندپن
اسالمي دانشجويان دانشگاه هنـر نيـز     
همزمان با اين تجمع بيانيه اي صـادر        

در بخشي از بيانيه ايـن انجمـن        . كرد
آقاياني كه خيـال كرديـد     ": آمده است 

بزرگــي پنــاهي هــا و نوريزادهــا را بــا 
زندان از بين مي بريـد بدانيـد كـه در           
 بيرون آن آزاده سرا هر روز كـه آنـان         

در بندنــد صــدها پنــاهي و نــوري زاد 
  ".متولد مي شوند

ــد   ــي گوي ــه م ــور در ادام ــه مزب : بياني
اكنون روي سخنمان بـا سـينماگران     "

آقايان هنرمند الاقل بـه انـدازه       . است
. ذره اي از شهرت تـان بـزرگ باشـيد         

چه بر سرتان آمده؟ چه كـرده انـد بـا           
شما؟ هويت تان را مي رباينـد و شـما          

قايان هنرمنـد شـرافت     آ. دم نمي زنيد  
تان كجا رفته؟ همكاران تان را يكـي        
پس از ديگري به اسارت مـي برنـد و          

از چـه مـي     . شما سـكوت مـي كنيـد      
ترسيد؟ كه ممنـوع الكـار شـويد؟ كـه      

  "ديگر در دايره خوديها نباشيد؟
  

  تئاتر
بيضايي و چرمـشير از شـركت       
در جشنواره تئاتر فجر انصراف     

  دادند
امه نــويس و بهــرام بيــضايي، نمايــشن

كارگردان و محمد چرمشير، نمايشنامه     
نويس از بيست و هـشتمين جـشنواره        

  .تئاتر فجر خبركناره گيري كردند

به دليل ": بهرام بيضايي در اين ارتباط گفت     
 "كـشي   سـهراب "اعمال چند حذف در متن      

وگوهاي قبل صـحبتي از آنهـا         كه در گفت    
 ديگري كـه     تفاهمهاي ناخواسته   نبود و سوو  

حصول حساسيتهاي اين روزهاسـت، چنـد      م
وگويي با مركـز هنرهـاي        روز پيش در گفت   

نمايشي، رسـما اجـراي ايـن نمـايش را بـه         
ــب  ــرايط مناس ــول   ش ــده موك ــري در آين ت

  ".ام كرده
 آخرين نمايشي بود كه آقاي بيضايي       "افرا"

  .در ايران به روي صحنه برد
  

 بـه   "زيـر نقـاب   "اجراي نمـايش    
   ر كاناداكارگرداني مري آپيك د

 اثـر مـري آپيـك، كـارگردان         "زير نقـاب  "
نمايشي ايراني مقيم ايـاالت متحـده بـراي         

  .اولين بار در تورنتو به نمايش در مي آيد
خانم آپيك، ده روايت را با گـروه بـازيگران          
ــا موســيقي، رقــص و درام بــه روي  خــود ب
صحنه مي برد و هر يك از اين شخـصيتها          

يي دارنـد و    كه بيشتر آنها زن هستند، صـدا      
آن صدا بنا به گفته وي، صداي زنان جهان         

ايـن هنرمنـد ايرانـي مقـيم آمريكـا،          . است
داستان زندگي زناني را روايت مي كنـد كـه     
وادار به سكوت شده اند و يا جان خـود را از     

  .دست دادند
 به سـركوب و اسـتبداد       "زير نقاب "نمايش  

عليه زنان در منطقه خاورميانه مي پـردازد و     
 از آن بـه زهـرا كـاظمي، عكـاس و            بخشي

خبرنگار كانادايي ايراني اهدا شده است كـه        
   در زندان اوين به قتل رسيد2003درسال 

  
  شعر

 

در فرار از سانسور، انتـشار اشـعار         
  جواد مجابي در اينترنت

جواد مجابي، شاعر و طنزپرداز ايراني اعالم       
كرده است به دليل عدم صدور مجوز بـراي         

 تصميم گرفته است اشعار خود      انتشار آثارش 
وي با اشـاره    . را بر روي اينترنت منتشر كند     

به اينكه به تازگي مجموعـه شـعري تحـت          

ــوان  ــان "وطــن روي كاغــذ"عن ــه پاي  را ب
رسانده، دليل اين اقدام را فرار از وقفه چنـد          
ساله براي دريافت صدور مجوز انتشارعنوان      

  .كرده است
بارهـا از   ناشران كتاب در سـالهاي گذشـته        

محدوديتهايي كـه بـراي دريافـت مجـوز و          
چاپ كتاب بـا آن روبـه رو هـستند، اظهـار            
نگراني كرده و اتحاديه ناشران وكتابفروشان      

 نشر كتـاب بـه      "ركود بي سابقه  "تهران به   
  .شدت معترض است

  19بقيه در صفحه 
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  رويدادهاي هنري 
  

  18بقيه از صفحه 
  

ــا    ــيلي ب ــره ش ــت كنگ مخالف
گـذاري فرودگـاه پايتخـت        نام
  "پابلو نرودا"نام  به

ي شـيلي مخالفـت خـود را بـا            كنگره
المللـي شـهر      گذاري فرودگـاه بـين      نام

ي   ، برنـده  "پابلو نرودا "نام    سانتياگو به 
  .نوبل ادبيات اعالم كرد

 بـا   نگذاران چـپ ميانـه در شـيلي         قانو
گــذاري فرودگــاه  كــه نــام اعــالم ايــن

 "پابلو نرودا "نام    المللي سانتياگو به    بين
توانــد بــه  و شــهرت جهــاني وي مــي

 گردشگري اين كـشور كمـك         توسعه
 ايـن    كند، پيشنهاد خود را بـه كنگـره       

كشور ارايه كرده بودند اما نهاد مزبـور        
  كه تحت كنترل راست گرايان است 

 فرودگـاه   اعالم كرد كه عنـوان فعلـي      
سانتياگو كه به يـاد بنيانگـذار نيـروي         

گذاري شده نيـاز      هوايي اين كشور نام   
  .به تغيير ندارد

 از  1904 ژوييـه    12پابلو نرودا، متولـد     
فعاالن عرصه سياست بود كه سـناتور       
ــزب     ــوري ح ــت جمه ــامزد رياس و ن
كمونيست شيلي و از دوستان نزديـك       

  .سالوادور آلنده بود
مـن  "ي چـون    وي خالق آثار مـشهور    

مـــا "، "خـــاطرات مـــن"، "هـــستم
، "اقامـت بـر روي زمـين      "،  "بسياريم

ــاني" ــرودهاي همگـــ آواي " "ســـ
ــاني ــن "، "جهـ ــك و روشـ  و "تاريـ

  . است" سياه خاطرات جزيره"
  

اسماعيل خويي، برنـده جـايزه      
  ادبي روكرت

بنياد جايزه ادبـي فريـدريش روكـرت،        
ــورگ   ــهر كوب ــستقر در ش ــان(م ، )آلم

 ايراني را برنـده     اسماعيل خويي، شاعر  
ــست  ــن دوره دان ــاعر و  . اي ــار ش چه

نويسنده ايرانـي بـراي مرحلـه نهـايي         
: معرفــي شــدند كــه عبــارت بودنــد از

محمدرضا شفيعي كـدكني، اسـماعيل      
ــور و شــهريار  خــويي، منيــرو روانــي پ

  .پور مندني
جايزه ادبي شهر كوبورگ، كـه هـر دو    
سال يك بار بـه نويـسنده و اديبـي از           

گيرد، بـه     زديك تعلق مي  خاورميانه و ن  
، ) 1866 – 1788(ياد فريدريش روكر  

شناس نامي آلمان ناميده      شاعر و شرق  
  .شده است

ــرت در   ــايزه روكـ ــات داوران جـ هيـ
ــه ــان    اطالعي ــه از مي ــر داد ك اي خب

نامزدهاي اين بنياد، جايزه امـسال بـه        
  .اسماعيل خويي تعلق گرفته است

تــا كنــون تعــدادي از كارهــاي او بــه 
 انگليــسي، ايتاليـايي، عربــي،  زبانهـاي 

تركي، روسي و آلمـاني ترجمـه و بـه          
  .چاپ رسيده است

  
شاعره سعودي تهديد به مرگ     

  شد
حصه هالل، شـاعره سـعودي كـه در         

ــالم   ــود از اس ــعرخواني خ ــان  ش گراي
افراطي انتقاد كـرده اسـت، بـه مـرگ          

وي در شعرخواني خـود در      . تهديد شد 
، از "شاعر توده مـردم  "جريان مسابقه   

برابري زن و مردان در جوامع اسالمي       
جلــسه شــعرخواني خــانم . دفــاع كــرد

هالل كه از تلويزيون ابـوظبي پخـش        
ــي را   ــل افراطـ ــشم محافـ ــد، خـ شـ

  .برانگيخت
خانم هالل كه با روبنده در اين جلسه        
شركت كـرده بـود، در شـعر خـود در           
انتقاد از مراجع بنيادگرا گفت كه تنهـا        

حتـي  حربه آنها خشونت است و بـه را       
به قتـل مخالفـان خـود فتـوا صـادر           "

  ".كنند مي
حصه هالل در مراسم شـعرخواني بـا        
پنج شاعر ديگـر بـراي دريافـت لقـب          

. دهـد    مسابقه مـي   "شاعر توده مردم  "
 هـزار   300مبلغ جايزه يك ميليـون و       

دالر است كه از جانب وزارت فرهنگ       
   .شود ابوظبي اعطا مي

  
 بـا   "ژاك پـرور  "آلبوم اشـعار    

  صداي احمد شاملوترجمه و 
 بـا ترجمـه و      "ژاك پرور "آلبوم اشعار   

صداي احمد شاملو از سـوي موسـسه        
. فرهنگي و هنري مـاهور منتـشر شـد     

موسيقي متن اين آلبوم كه با سبك و        
سياق كالم و ترجمـه همخـواني دارد،     
از انواع موسيقي مدرن محسوب شـده       

  . و ساخته امير صادقي كُنجاني است
ــاعر، سن  ــرور، شـ ــست و ژاك پـ اريـ

نويس معاصـر فرانـسوى در       نمايشنامه
 پـاريس     در حومه  1900ى سال    فوريه

ــل   ــد و در آوري ــا آم ــه دني  در 1977ب
او در اشعارش با طنز     . مانش درگذشت 

انديشى و تعصب    به رويارويى با خشك   
پرسـتى رفتـه و بـا      و جزميت و خرافـه    

فريبى و بالهت و جنگ با شـدت       عوام
  .تمام مقابله كرده است

  
  

                           موسيقي
  

   لغو كنسرت باب ديلن در چين
باب ديلن، اسطوره موسيقي راك كـه       
قرار بود در پكـن، پايتخـت چـين بـه           
اجــراي كنــسرت بپــردازد، بــه خــاطر 
ــين،    ــت چ ــديد دول ــدوديتهاي ش مح

  .كنسرت خود را لغو كرد
اين ستاره راك قرار بود در يـك تـور          

وان و در   موسيقي در هنگ كنگ، تـاي     
ــيقي    ــراي موس ــه اج ــن ب ــت پك نهاي

ــردازد ــن  . بپ ــته وي در ژاپ ــاه گذش م
   .كنسرتهاي موفقي را برگزار كرده بود

ديلن سياسـي تـرين خواننـده جهـان         
است و به قول گزارشگر وال اسـتريت        
ژورنــال، ســمبل و نمــاد موســيقي    
اعتراضي در سراسـر جهـان مـي مـي      

  .شود

از بهترين نمونه آهنگهـاي ديلـن در         
زمـان تغييـر    "ين زمينه مي توان بـه       ا

 "نـواختن در بـاد    " و   "فرارسيده است 
ايـن دو آهنــگ در اكثــر  . اشـاره كــرد 

ــط   ــدجنگ توسـ ــاي ضـ گردهماييهـ
دولـت  . طرفداران صلح اجرا مي شـود     

چين به هيچ وجه مايل نيست صـداي      
زنده بـاد اسـتقالل     "،  "زنده باد تبت  "

 در  "بيـورك " كـه در كنـسرت       "تبت
اران نفر تكرار مي    شانگهاي توسط هز  

سابقه ديلن در   . شد دوباره شنيده شود   
برپــايي كنــسرتهاي اعتراضــي بــسيار 

  .درخشان است
  
قطعه براي بازپريدن، گروه  14

  مشتاق در لندن
 فــروردين، كليــساي 6مــارس،  26

سنت ماري لندن ميزبان رضا قاسـمي       
 با كنسرتي با عنوان     "گروه مشتاق "و  
 بـود كـه     " قطعه براي باز پريدن    14"

ــالي    ــاي خ ــوروزي ج ــام ن ــن اي در اي
  .موسيقي سنتي در لندن را پر كرد

ــو،  ــدين و آيــدين بهرامل بابــك معيدال
نوازندگان سه تار از پـاريس و سـپيده         
رييس سـادات، خواننـده و نوازنـده از         
كانادا و رضا قاسمي را در اين كنسرت     

  .همراهي مي كردند
ــادات  ــيس س ــالگي 9از ســپيده ري  س

آموختن آواز و رديف موسـيقي ايرانـي       
را نزد پريسا آغاز كرد و نواختن سه تار  
را هــم از پرويــز مــشكاتيان و محمــد 

رضا قاسـمي نيـز     . رضا لطفي آموخت  
همنــوايي "نويــسنده رمانهــايي مثــل 

ــبانه ــل " و "ش ــاه باب ــره اي "چ ، چه
  .شناخته شده در ادبيات فارسي است

 شـجريان   شهرام ناظري و محمد رضا    
در دهه هفتاد هجري با رضا قاسمي و        

  .اين گروه همكاري داشتند
  

موســيقي متــال و راك، ســالح 
تازه سربازهاي آمريكايي عليـه     

   طالبان
ــايي در   ــاي آمريك ــا نيروه ــن روزه اي

ــشين   ــه كشاورزن ــه"منطق  در "مارج
ــاي   ــراي نيروه ــستان، ب ــوب افغان جن

 پخـش   "هوي متال "طالبان موسيقي   
ا را آشـفته و عـصباني       مي كنند تا آنه   

  .كنند
ــه   ــان در مارج ــيان طالب ــي شورش وقت
ــودرو   ــك خ ــد، ي ــي كنن ــدازي م تيران
ــدگوهاي   ــا بلن ــوش آمريكــايي ب زرهپ
بسيار قوي شـروع بـه پخـش كـردن          

 مي  "راك" و   "هوي متال "آهنگهاي  
كند كه آن قدر بلند اسـت كـه تـا دو            
كيلومتر آن سو تر هم به گـوش مـي          

  .رسد
يروهـاي ويـژه    به گفته يك افـسر از ن      

آمريكايي، آهنگهايي كه ايـن نيروهـا       
انتخاب مي كنند براي اين اسـت كـه         

  ".حرص طالبان دربيايد"
ــن    ــه در اي ــايي ك ــي از گروهبانه يك
عمليــات روانــي شــركت دارد، بعــد از 
پخش چند ساعت صداي كركننـده از       

ــروه   ــاي گ ــپرينگ"آهنگه ، "آف اس

 در محدوده ايالت    "تين ليزي " و   "متاليكا"
طالبان از اين موسيقي نفرت     ": ند گفت هلم

  ".دارند
  

  نقاشي
  

  سال كاراواجو؛ نقاش ناآرام باروك
به مناسبت چهارصـدمين سـالمرگ ميكـل        
آنجلو كاراواجو، ايتاليا با برگزاري نمايـشگاه       
و برنامه هاي گوناگون ياد اين نقاش بزرگ        

  .دوران باروك را گرامي مي دارد
مايــشگاه در رم، فلــورانس و ريمينــي ســه ن

بــزرگ از آثــار نقــاش بــر پــا گرديــده و در 
هـا و مراسـم بـسياري         سراسر ايتاليا برنامـه   

بــراي بزرگداشــت ايــن فرزنــد يــاغي هنــر 
  .كالسيك اعالم شده است

به نظر هنرشناسان، زندگي آلوده به گنـاه و         
شــرارت كــاراواجو، بــا ذوق و ســليقه دوران 

ــك  ــدرن نزدي ــت  م ــر اس ــراي،  . ت ــر ف راج
 1905گ اوايل قرن، در سال      هنرشناس بزر 

 تـاريخ   "اولين هنرمنـد مـدرن    "كاراواجو را   
  .خواند

كاراواجو نه تنها در هنـر نُرمهـا و آيينهـاي           
آكادميك را زير پا گذاشت، در زندگي نيز با         
. هنجارهاي اخالقي زمانه سر جنگ داشـت      

او بيشتر اوقات خود را با اشرار، روسـپيان و          
  .گذراند اشرار بي سروپا مي

   
  ادبيات

نامزدهاي جايزه هـانس كريـستين      
   اندرسن

احمدرضا احمدي از ايران، ديويـد آلمونـد از         
بريتانيا، بارتولومو كومژوس كوييرو از برزيل،  
لنارت هلسينگ از سوئد و لوييس جنـسن از   
دانمارك، نامزدهـاي نهـايي جـايزه هـانس         
ــسندگي   ــه نوي ــن در زمين ــستين اندرس كري

  .شدند
ـ       نـامزد اوليـه كـه       55ان  اين نامزدهـا از مي

المللـي   ، دفتـر بـين  IBBY  دفتر32توسط 
كتاب براي نسل جوان در سطح جهان براي 

  . اعالم شدند، برگزيده شده اند2010جايزه 
جايزه هانس كريستين اندرسن كه به جايزه       

 معروف است، هر دو سـال       "نوبل كوچك "
يك بار در حوزه ادبيات كودك و نوجوان در        

گي و تصويرگري بـه يـك       دو رشته نويسند  
  .برنده تعلق مي گيرد

  
اطالعيه مشترك كانون نويـسندگان    
ايران در تبعيد و انجمن قلم ايـران        

  در تبعيد
جمهــوري ": در ايــن اطالعيــه آمــده اســت

اسالمي كه به خاطر تبه كاري ديرينه بيش        
از سه دهه خود و ايجاد خفقان، سـركوب و          

اتي جنايتهاي بيشمار، با خيزش بزرگ مبارز     
توده هاي ميليوني مردم ايران روبـرو سـت،         
در پي آن بر آمده است كه براي جلـوگيري          
از همبستگي ايرانيان خارج از كشور با ايـن         
مبــارزات، دادســراي ويــژه تــشكيل دهــد و 

  صداي افشاگرانه آنان را خاموش كند
در پـيش گـرفتن سياسـت محكوميـت      ...

  بازداشت شدگان ماههاي اخير در ايران به 
  

  20بقيه در صفحه 
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  رويدادهاي هنري 
  

  19بقيه از صفحه 
  

زندان و مرگ، تهديد فعـالين سياسـي        
خـــارج از كـــشور بـــه محاكمـــه در 
دادسراي ويژه و ايجاد ترس و بـيم در        
ميان ايرانيان مقيم خارج كه به كشور       
بــازمي گردنــد؛ نــشانه اوج درمانــدگي 

ايــن امــر . جمهــوري اســالمي اســت
همچنين نشان مي دهد كـه مبـارزات      

ــي در خــارج از فعــاالن  سياســي ايران
كشور تا چه حد در روحيه مردم مبـارز        
ايران تاثير مي گذارد و تـا چـه انـدازه         
رژيم را در برابر افـشاگريهاي جهـاني        

  .آنها زير فشار قرار مي دهد
  

آنچه مردان در مورد زنان نمـي       
دانند، نگاهي بـه رمـان سـنگ        

  صبور
، شــاعر و نويــسنده "عتيــق رحيمــي"

ندن يك دانـش آموختـه      افغان مقيم ل  
سينماست و بر اسـاس كتـاب اولـش         
فيلمي ساخت كه در ميان كانديداهاي      

  .جايزه كن هم قرار گرفت
ــاب   ــست كت ــفحه نخ ــنگ "در ص س

، جديدترين اثر وي، تنها يـك       "صبور
، .الـف .تقديم بـه ن   ": جمله آمده است  

شاعر زنـي كـه بـه دسـت شـوهرش           
  ".كشته شد

ــاعر   ــعري از شـ ــفحه دوم شـ در صـ
همه چيـز از    ": وي آنتونين آرتيد  فرانس

تن، از راه تن، با تن و به مقصد تن به           
  ".وجود مي آيد

بعد، رمان كم حجم و ميني ماليـستي        
 با توصيفي سينمايي و     "سنگ صبور "

شاعرانه از اتاقي در جـايي نـامعلوم در      
  .زماني نامعلوم شروع مي شود

خالد حسيني در مقدمه اي كه بر ايـن         
 را كتابي   " صبور سنگ"كتاب نوشته،   

بي مانند و شاعرانه مـي دانـد كـه در           
نشان دادن صدا و چهره زن بي صـدا         
و بي چهره افغان موفق بـوده اسـت و        
بعد به اين نكته اشاره مي كند كه بـه          
راستي نمي شده اسـت ايـن كتـاب را          

 اسـت بـه     "تـن "كه سـر تـا سـر راز         
  .فارسي نوشت

 روز زندگي زنـي     99كتاب، سرگذشت   
 بـالين شـوهر بيمـارش       است كـه بـر    

نشسته است و طبق تجويز ماليي بايد   
 نام خداوند را هر روز يك نـام، بـر       99

  .بدن شوهر بخواند و بدمد
و به اين گونه داستان وارد سر گذشت        

وارد . همه زنان افغانـستان مـي شـود       
روياها، رازها و ناگفته هاي آنـان، وارد        
ميلها و تنهاييها و هوسـهاي سـركوب        

ــا ديگــر در حــال شــده اي كــه  تقريب
تركيدنند و در اين تركيـدن نـه فقـط          
ذهنيــت مــذكر حــاكم بلكــه، جامعــه، 
سنت و مذهب نيز به چـالش كـشيده         

  .مي شود
  

 سيي و پاسخ ركاي آمري اتمديتهد

  هي فقتي والميجمهور لومپن رژ

  
  هي پوجعفر

ـ    دي كل جد  ري از اظهار نظر آمانو، مد     پس ـ  ني آژانـس ب  ي الملل
 ياطالعـات موثـق و قابـل قبـول    "فته بـود    كه گ  ي اتم يانرژ

 به سـالح  يابي در راه دستراني ادهند يوجود دارند كه نشان م  
، " اسـت  ي و در حـال سـاختن كالهـك اتمـ          كوشد ي م ياتم

 گـو  هم روز دوشنبه در گفت     كاي جمهور آمر  سييباراك اوباما، ر  
ـ  يما مـ  ":  گفت مزي تا وركيويبا روزنامه ن   ـ  كـه ا  ميدان  در راني

 بوده اسـت و اكنـون       يا  نبال ساخت سالح هسته   گذشته به د  
 گـام بـر     ي سـالح اتمـ    دي تول يي به توانا  يابي دست ري در مس  زين
  ".دارد يم
ـ  رژي اظهارات قاطع درباره برنامـه سـاخت بمـب اتمـ           نيا  مي

ـ  شود كـه رژ    ي م اني ب ي در حال  ي اسالم يجمهور  وسـته ي پ مي
ـ ول ت ي خوانده و آنرا در راستا     زي خود را صلح آم    يبرنامه اتم   دي

 شود كـه    ي مشخص م  ي كند اما پس از مدت     ي اعالم م  يانرژ
 خـود اسـت و      ي اتم يتهاي در حال ساخت و توسعه سا      يپنهان

 ي مساله را بـه نهادهـا      ني خود ا  ي الملل ني تعهدات ب  برخالف
ـ  جد ي در استراتژ  گري د ياز سو . مربوطه اطالع نداده است     دي

ر متعهـد    كـشو  ني ا ،ي درباره استفاده از سالح هسته ا      كايآمر
 حملـه كننـد از      كـا ي كه به آمر   يي كشورها هيشده است كه عل   

 را ي و كره شمالرانياما اوباما ا  .  استفاده نكند  يسالح هسته ا  
اى بـه      همچنان با سـالح هـسته      كايآمر": استثنا كرد و گفت   

   ".آنها پاسخ خواهد داد
 رابرت گيتس، وزير دفـاع آمريكـا پـس از سـخنان             نيهمچن

 بـا ايـن دو كـشور        يمينه گفت كه در رويـاروي     اوباما در اين ز   
  . ميز قرار دارديها بر رو همه گزينه

 و تي امني در شورامي قبل از طرح پرونده رژدي رسي نظر م به
 از  يگـر ي د ي تازه، جنبه هـا    يمهاي درباره تحر  يري گ ميتصم

ـ  وال مي رژ هي اعمال شده عل   يتهايمحدود ـ  فق تي  مـشخص   هي
  . شوديم

 جمهـور   سيـي  نژاد، ر  يمحمود احمد ) چهارشنبه( گذشته   روز
ـ   هي در شهر اروم   ي در سخنران  هي فق ي ول دهيبرگز ـ  غ ي با لحن  ري

:  خطاب قـرار داد نگونهي اوباما را ا،ي لومپناتي و ادب كيپلماتيد
 بـدان  ،ي كردند بزن هي را كه به تو توص     ي ندارد هر حرف   يليدل"

ط  غلني نتوانستند از امگنده تر از تو و گردن كلفت تر از تو ه
  ".ي خود داريتو كه جا. ها بكنند

 چالـه  ي و جاهلهـا هاي كاله مخملي از سو شتري لحن كه ب   نيا
ـ  ب وهي شود، شـ   ي استفاده م  يدانيم ـ  جمهـور رژ   سيـي  ر اني  مي

 در سرتاسـر جهـان      هاي خبرگزار ي است كه از سو    هي فق تيوال
 كاربه  ي و سطح اجتماع   ي شود تا درجه كاردان    يبازتاب داده م  

 با نژاد   ياحمد.  مشخص شود  شتري ب هي فق تي وال ميدستان رژ 
 يدي اوباما شـما تـازه از راه رسـ         يآقا":  لحن ادامه داد   نيهم

 مقـدار سـرد و      كي مقدار صبر كن تا عرقت خشك شود         كي
 گذاشته تي را كه جلويگرم را بچش و مراقبت كن بعد كاغذ      

  ".ي ندارد آن را بخوانيلياصال دل. اند بخوان
 ي را روخـوان   گـران ي كاغذ نوشته د   كاي جمهور آمر  سيي ر نكهيا
.  كه بشود دربـاره آن نظـر داد        ستي ن ي نه موضوع  اي كند   يم

 از يكــي جمهــور سيــي ردني و تــازه از راه رســيامــا كــاردان
 اسـت كـه    ي جهان از آن موضـوعات     ي كشورها نيقدرتمند تر 

ـ  والمي عمله اكره رژوهي نژاد به شي گفت احمد  ديبا ـ  فقتي  هي
  . كندي قضاوت مگرانيدرباره د
ـ  فق تي وال مي رژ وراني كاربه دستان و پا    ي و نادان  جهالت  تـا  هي

 را بـه خطـر   راني است كه نه تنها منافع مردم و كشور ا         ييجا
 ي مـ  يي كـار را بـه جـا       يپلماسي د نگونهيانداخته اند بلكه، با ا    

ـ     ي برا ي امكان چگونهيرسانند كه ه    كـه   ي برون رفت از بحران
  . انداز متصور نخواهد بود آن كرده اند در چشمريكشور را درگ
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 در محاصره مردم، ناتوان "نظام"

   خودسي سالروز تاسياز برگُزار
  

   امانمنصور
  
 مراسـم   ،ي اسالم ي جمهور سي بار از هنگام تاس    ني نخُست يبرا

ـ  سالگرد آن كه همـه سـاله بـا نما          يحكومت  پـر خـرج و      شاتي
 لغو و در سـكوت      د،ي گرد ي برگُزار م  "نظام" رهبران   ييخودنما

  .   فرش جارو شدريكامل به ز
ـ       يي گو حهيمد  كـسوت كـه از اسـرار        شي چند منبر گرم ُكـن پ

 تا دفع فتنه    وژيفي خرخره و از رموز سانتر     دني تا جو  كيتيژووپول
 ي ا نـه ي شود، بخش بزُرگ تر هز     ي م ياز دماغ شان پرده بردار    

 ياضر شُده بود در سـال جـار        ح "نظام" داد كه    ي م ليرا تشك 
  .  فُرصت بپردازدني ايبرا
 ي بـرا  "نظـام " سـاالنه    ركي سـ  ني كه جانش  يگري بخش د  در
بوسـتان  " ُشـده بـود،      "انيـ جهان" بـه    يي گُرز فرمانروا  شينما

 كرد؛  ي م ي باز يدي نقش كل  "پاسدار گُمنام " اباني در خ  "سهند
 سيســالروز تاســ" تهــران 14 منطقــه ي كــه شــهردارييجــا

ـ  ،يحـ ي تفر يغُرفـه هـا   " را بـا     "ي اسـالم  يجمهور  و  ي فراغت
  . كردي مبرگُزار "ينقاش

ـ  فـرار از آبرور    ي بـرا  زي ن ي اسالم ي رهبر جمهور  همزمان،  يزي
 جنوب كشور پناه برده بود تا بدون اشاره به          يابانهاي به ب  شتر،يب

 با  "ني فرورد 12 اهللا   ومي" دار   هي تهو گاهيعلت عوض كردن جا   
ـ مناطق عمل " شده   يبندداربست با عجله سرهم      ، عـرق   "ياتي

  .  كنديخنران از اوباش سورچران سي تعدادي برازانير
 يغاتي و شُركا از گُستردن بساط تبل      ي خامنه ا  ي آقا ي پوش چشم

 ثبات و در دست داشتن كماكان سكان ُقـدرت          رامونيمعمول پ 
 ي بـرا  ني نمـاد  ي بزنگاه ها  ني تر زي از جلب توجه برانگ    يكيدر  

 توان تـصور كـرد كـه        يم. ستي گمان داوطلبانه ن   ي كار، ب  نيا
ـ  با حـسرت، ك    و دندان سابان    يتيامن – يچگونه باند نظام    سهي
 خارج  ي ها سهي ك گري را در كنار د    شي نما ني ا يدوخته شُده برا  

 13 همچـون    يي و موعـدها   خيشُده از حساب گذاشت كـه تـار       
 بهمـن و جـز آنهـا را بـر خـود       22، عاشورا،   "روز قُدس "آبان،  

  .  وشته دارندن
 ي اختـصاص  ي قلمروهـا  ،ي كه جنبش اجتماع   ي همان هنگام  از

 ُقـدرت را بـه تـصرُف        شي نمـا  يحكومت در پهنه جامعـه بـرا      
 شتابان يني كرد، عقب نشلي خود تبدبونيدرآورد و آنها را به تر  

 تي مـشروع  ي و فُرصـتها   يغـات ي تبل ستي ز ي از فضاها  "نظام"
 ي بـرا  هرها شـ  ي اشغال نظام  اجبار به . دي آغاز گرد  زي آن ن  يينما

 آن از ي دوران تلقـ اني بهمن، پا22 مراسم اعالم شده    يبرگُزار
 تـوان  ي تك نفـره بـه اتكـا      شي نما يجامعه به عنوان صحنه     

 اضطراب به   ان،ي م نيدر ا .  خود بود  ي و امكانات سازمانده   يمال
ـ  از چهره به چهره شدن خُرد        ي خامنه ا  يحق آقا   كـالن بـا     اي

ـ  اسـت عل   اچـار  است كـه ن    دهيرسجامعه به آنجا      چهارشـنبه   هي
 بـدر، ُقـشون   زدهي جنـگ بـا سـ   ي اعالم جهاد كند و برا يسور

  .بكشد
 در  ني فـرورد  12 در   " نظام يكشت" ي ساز و صدا   ي رفتن ب  فُرو
ـ  راندن رژ  روني شُماران، ب  ي جنبش ب  يايدر ـ  وال مي ـ  فق تي  از  هي

 يبرا.  است دهي بخش تي خود را سند   يي حوزه فرمانروا  نيمهمتر
ـ  بـر كهر   "مطلقـه " فقط حكومت    ي خامنه ا  يآقا ـ  او زك،ي  ن،ي

 هـا   دادگـاه  شـكنجه و     ي قُدرت در اُتاقها   شيگوهردشت و نما  
 .      مانده استيباق

   فروردين 14فراسوي خبر 
  



  21 صفحه            زنان    1389  ارديبهشتاول  – 298نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ييزنان در مسير رها
  

  آناهيتا اردوان
  
  

 ميزان باايالت جورجياي آمريكا 
باالي خشونت خانگي عليه 

  زنان
به  - 2010 آپريل 15، پرساسوشيتد

گزارش مركز كارداني خشونت 
 تخانگي، ايالت جورجيا در اياال

متحده آمريكا از نظر مرگ و مير زنان 
در اثر اعمال خشونت خانگي در 

ر رده پانزدهم قرار سراسر كشور د
همين ايالت سه سال . گرفته است

. گذشته در رده هفتم قرار داشته است
 هزار مورد خشونت 72سال گذشته 

خانگي گزارش شده است كه قربانيان 
 مورد آن، جان صد و سي پنجدر هشت

بيشتر اين . خود را از دست داده اند
 تا شريك خود ه اندقربانيان قصد داشت

  .را ترك كنند
قابل ذكر است كه يك زن از هر سه 
زن در آمريكا، حداقل يكبار در طول 
زندگي، توسط همسر و يا دوست پسر 
خود مورد خشونت فيزيكي و يا جنسي 

  .قرار مي گيرد
  

زنان را براي پوشيدن برقه 
  نمي توان تحت فشار قرار داد

يك  - 2010 آپريل 9آسيا نيوز، 
دادگاه عالي كشور بنگالدش از 

ت آموزشي در كشور خواسته موسسا
است كه زنان آموزگار را به هيچ وجه 
مجبور به استفاده از برقه و يا 
پوشاندن سر و موي خود نكنند زيرا 

ي آنان را ياين مساله حقوق ابتدا
گفته مي شود كه . مال خواهد كردپاي

 راست گرايان بي گماناين مساله 
  . مذهبي را به خشم خواهد آورد

نگالدش اعالم كرده دادگاه عالي ب
  حجابداشتن و يا نداشتن"است كه 

حق انتخاب شخصي و مستقل زنان 
 و از وزير آموزش و پرورش "است

خواسته است كه اين فرمان را به اجرا 
عالوه بر اين، اين دادگاه . در آورد

 كرده است كه اگر شخصي ماعال
 به يلشتالش كند زني را خالف م

 ، سازدپوشاندن مو و سر خود وادار
قانون اساسي   اصلي بندهاييكي از

ي يكشور كه همانا رعايت حقوق ابتدا
  .نقض كرده است را مي باشدافراد 

  

ژاپن از نظر شكاف رتبه 
جنسيتي پايين گزارش شده 

  است
 – 2010 آپريل 7آسيا آن الين، 

 در به ويژه جنسيتي ميزان شكاف
 در كشور ژاپن تحوزه اقتصاد و سياس

  فوروم ". ده استين اعالم شيپا

  
 اعالم كرد، ژاپن از "اقتصادي جهان

 115 از بين 2006 سال اين نظر در
 2007، در سال مكشور در رتبه هشتاد

 نود و يكمرتبه در  كشور 128در بين 
  در كشور130 بين 2008در سال  و

.  قرار گرفته استمرتبه نود و هشت
ژاپن در فهرستي كه در همين رابطه 

كتبر به چاپ رسيد به در پايان ماه ا
  .  كردهفتاد و نهم صعودرتبه 

شبكه " با مخالفت اين افزايش رتبه
مي  روبرو گشت كه "زنان كارگر

 با واقعيت در جامعه  مزبور آمارگويند
اين شبكه نامه اي در . همخواني ندارد

فوروم اقتصادي "همين رابطه به 
  . نوشته است"جهان

  
تنها پانزده درصد نيروي زنان 

 را تشكيل مي ر عربستانكا
  دهند

 در – 2010 آپريل 3تجارت عربي، 
استخدام زنان در "تحقيقاتي به نام 

عربستان سعودي يك چالش بزرگ و 
 كه زنان تنها پانزده گفته شده "جدي

 لي كار عربستان را تشكيرويدرصد ن
سوي شركت ه حركت ب.  دهنديم

 كه نقش تآن جه كار از بازارزنان در 
اس سنتهاي قديمي در  بر اسآنها

عربستان سعودي تنها در چارچوب 
 ،همسر و مادر بودن خالصه مي شود

 بدبيني و حتي خشونت روبرو  مانعبا
اين تحقيقات اضافه مي . مي گردد

كند كه عربستان سعودي احتياج دارد 
تا با تصويب قوانيني كه شركت برابر 

 كار را افزايش مي بازارجنسيتي در 
ا ايجاد نهادهاي دهد و همچنين ب

 اسباب اجراي  در اين رابطه،مسوول
.  قوانين را مهيا سازد اينواقعي

اصالحات در رابطه با اين مساله نه 
 در ،تنها در عربستان سعودي بلكه
 ، البتهسراسر جهان عرب الزامي است

اگر اين كشورها مايلند در فرايند بازار 
طور كامل شركت ه  بي اقتصادجهان
  . كنند

 بازار شركت زنان سعودي در ميزان
 درصد به 5,4 از 1992كار از سال 

البته اين .  درصد رسيده است14,4
 درصد كه نرخ مطلوب 59ميزان از 

 ،براي عربستان سعودي مي باشد
  . مي باشدقابل انتقادبسيار دور و 

 "اين تحقيقات اصرار مي ورزد كه 
 فاكتورها مانع ر از يكي ديگ"بيسوادي

 كار محسوب مي بازاردر شركت زنان 
 26,6، يونيسفبر اساس گزارش . شود

درصد زنان سعودي باالي پانزده سال 
بدين .  بيسواد بوده اند2007در سال 

ترتيب، يك ميليون زن قادر به شركت 
 كار به دليل نداشتن مهارت بازاردر 

زنان سعودي بيشتر از . بوده اندنكافي 
ديگري در بخشهاي هر بخش 

 درصد از نيروي 30عمومي كشور كه 
خود اختصاص مي ه كار كشور را ب

بخش . دهد، مشغول به كار هستند
خصوصي فقط پنچ درصد از زناني كه 

گرفته كار مي كنند را به استخدام 
  .است

تحقيقات مذكور از جنبه مديريت 
 كمتر  زنان تنها دراعالم مي دارد كه
 تصميم ههايجايگااز يك درصد از 

  . حضور دارندگيري
  

زنان آلماني از پرداخت نابرابر 
دستمزد بر اساس جنسيت رنج 

  مي برند
 - 2010 س مار31، پرساسوشيتد

 مخابرات و ارتباطات شركتبزرگترين 
 فاش ساخت، "دويچه تلكام"اروپا، 

كه كشور آلمان هنوز در رابطه با 
 به زنان و مردان  برابرپرداخت دستمزد

دفتر آمار فدرال . عقب استبسيار 
 داشته است كه زنان م اعال نيزآلمان

 درصد در ساعت كمتر از 23,2آلماني 
 2008همكاران مرد خود در سال 

اين آمار به اين . دستمزد گرفته اند
 كه زنان بايد سه ماه بيشتر استمعنا 

در سال كار كنند تا دستمزدي برابر با 
 تنها كشورهاي. نندمردان دريافت ك

استوني، استراليا و هلند در اين رابطه 
كشور ايتاليا . عقب تر از آلمان هستند

ترين شكاف در رابطه با پرداخت م ك
 بين زنان و مردان را داراست  برابردستمزد

اين .  درصد در ساعت مي باشد4,9كه 
، بلژيك و اسلونيميزان براي كشورهاي 

 9,2 و 9,0 درصد، 8,5روماني به ترتيب 
 بر اين، كشور نروژ افزوده. ي باشددرصد م

  امكانقانوني به تصويب رسانده است كه
دسترسي زنان به پستهاي باالي مديريتي را 

كشور هلند و فرانسه نيز . تر مي كند آسان
  .در صدد تصويب چنين قانوني هستند

  

افزايش قتل زنان و دختران در 
  السالوادر
بر اساس  - 2010 س مار25نيو كراال، 

ش متخصصان مستقل سازمان عفو گزار
ر بين الملل، خشونت عليه زنان در السالواد

 زنان، آزار و ربودنقتل و . هنوز شايع است
طور مرتب ه اذيتهاي جنسي و فيزيكي ب

طور ه ب جامعه السالوادر. تكرار مي شود
 ؛جدي با چالش اختالف جنسيتي روبروست

مساله اي كه مورد حيرت متخصصان قرار 
طريق ه  قتل بيشمار زنان ب.تگرفته اس

بسيار وحشتناك معموال پس از آزار و 
خشونت عليه . اذيتهاي جنسي مي باشد

 كارخانه ها، به خصوصزنان در محل كار 
در خانه و مكانهاي عمومي صورت مي 

السالوادر راهي طوالني براي اجراي . گيرد
حقوق بشر پس از دوازده سال جنگ داخلي 

  .در پيش رو دارد
   

 دو برابر  در ايران زنانيكاريرخ بن
   استمردان

 يبررس - 1389 فروردين 14آفتاب نيوز، 
 و اشتغال كشور در كاراني بتيوضع
 دهد كه ي نشان م80 تا 60 يها دهه

 افراد در ورود به ليعالوه بر باال رفتن م
 ذائقه كاران،ي تعداد بشيبازار كار و افزا

ب شغل  در انتخازي افراد نقي و سالياشتغال
به خدمات در ) يكيزيف (ياز بخش كشاورز

  . استرييحال تغ
 ،ن تعداد شاغال،يكاري روند نرخ بيبررس

 رشد ني مرد و زن و همچننينسبت شاغل
 دهد كه به ي كشور نشان متي جمعانهيسال

 ورود به بازار كار، ي تقاضازانينسبت م
 ني شغل و همچنيايدرصد جوانان جو

 ي مريير دچار تغ و كسب و كادي تولتيوضع
 گذشته يشود كه نگاه به نوسانات دهه ها

  .اندي نماي مشتري را براتييغ تنيا
  

 در كاري نفر بونيلي م3نزديك به 
 85سال 

 نفر ونيلي م1,5 با وجود حدود 65در سال 
 زن، نرخ كاري هزار ب332 مرد و كاريب
 25,4 زي درصد و زنان ن12,9 مردان يكاريب

 انهي بخش رشد سالنيدرصد بوده كه در ا
 3,4 زي و زنان ن6,9 مردان كاري بتيجمع

  .درصد گزارش شده است
 و تعداد مردان يكاري نرخ بتي وضعيبررس

 نسبت به دو دهه 85 در سال كاريو زنان ب
   كاراني دهد كه تعداد بي نشان مزيقبل ن

  22بقيه در صفحه 
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  زنان در مسير رهايي 

  
  21بقيه از صفحه 

 خود در دو دهه قبل زاني منيشتري سال به بنيمرد در ا
 به زي نفر و زنان نونيلي م2,1 از شي به عدد بي،عنيگذشته 

 مردان از يكاري نرخ بشي كه باعث افزادي هزار نفر رس847
 به 13,3 از زي و در مورد زنان ن10,8 به 65 درصد سال 8,5

 ،كاري سال تعداد مردان بني در انيهمچن. ديرصد رس د23,3
 12,1 رشد ي دارازي نكاري و زنان بي درصد6,1 رشد يدارا

 . شديدرصد
 زي ن65 ، 75 و 85 ي اشتغال مردان در سالهاتي جمعيبررس
 نفر از مردان در سال ونيلي م10 از شي از آن است كه بيحاك
 87,1 زينها ن مشغول به كار بوده اند كه نرخ اشتغال آ65

 سال با نرخ ني در ازي هزار نفر از زنان ن975. درصد بوده است
  . درصد مشغول به كار بوده اند74,6اشتغال 

 و حدود 75 مردان شاغل سال ي نفرونيلي م13 حدود تيجمع
 زنان شاغل در همان سال با نرخ اشتغال ي نفرونيلي م1,8

 شاغل تي زنان به جمعي درصد86,7 مردان و ي درصد91,5
 ونيلي م3 و حدود 85 مردان در سال ي نفرونيلي م18حدود 

 ي درصد89,2 زنان در همان سال با نرخ مشاركت ينفر
 . شدلي زنان تبدي درصد76,7مردان و 
 نيشتري گذشته بي صنعت و خدمات در دهه ها،يكشاورز

 ي اشتغال به خود اختصاص داده اند به نحوجاديسهم را در ا
 درصد اشتغال زنان 26رصد اشتغال مردان و  د29 از شيكه ب

 درصد مردان و 26 و حدود ي كشاورزقي از طر65در سال 
 42 ني صنعت و همچنقي از طرزي درصد اشتغال زنان ن23

 در زي درصد اشتغال زنان ن43درصد اشتغال مردان و حدود 
  .بخش خدمات بوده است

 درصد 24 مردان حدود ي برابي به ترت75 نسبت در سال نيا
 30.  درصد بوده است17 حدود ي در كشاورززي زنان نيو برا

 سال مشغول به ني در ازي درصد زنان ن34,5درصد مردان و 
 درصد اشتغال مردان و حدود 47حدود . كار در صنعت بوده اند

 مربوط به ي در سال مورد بررسزي درصد اشتغال زنان ن57
  .خدمات بوده است

  
ـ يزيال افراد از ف    محسوس ذائقه اشتغ   رييتغ  بـه   يك

  يخدمات
 به ي مردان و زنان با بخش كشاورزي ارتباط شغل85 سال در

در بخش صنعت مردان . افتي درصد كاهش 15 و 19حدود 
.  درصد فعال بوده اند25 با زي درصد و زنان ن33با حدود 

 از اشتغال را به خود يشتري سهم ب85خدمات در سال 
 درصد اشتغال 47 حدود  كهياختصاص داده است به نحو

 قي سال از طرني درصد از اشتغال زنان در ا57مردان و 
   . صورت گرفته استي خدماتيتهايفعال

  
  التي سطح تحصي در ارتقاشتازي شاغل؛ پزنان
 65 درصد در سال 18,1 زنان شاغل از ي عالالتي تحصنسبت

 شي افزا85 درصد در سال 36,7 و 75 درصد در سال 27,5به 
 درصد سال 6,45 بخش مردان از نسبت نيدر ا. است افتهي

  . انددهي رس85 درصد سال 13 و 75 درصد سال 10,1 به 65
 اشتغال دهه تي وضعي توان از بررسي كه ميجي نتاني ترمهم

 ،ي به استقالل ماللي است كه مني گرفت ا80 تا 60 يها
 زنان و دختران از ي توانمند سازالت،ي سطح تحصشيافزا
 سطح تخصص افراد شي در كنار افزاي شغليارتها مهقيطر

 كار و اشتغال شده ي زنان در عرصه هاشتريباعث حضور ب
 .است
 نقاط ي ادغام برخ،ي كشاورزيتهاي شدن فعالزهيمكان

 كار به شهرها و مشاركت در يروي مهاجرت ن،ييروستا
 باعث كاهش مشاركت مردان و زنان غير كشاورزي يكارها

  .ش شده است بخنيدر اشتغال ا

صيغه و ازدواج موقت، از 

 فكري ارتجاع بنيانهاي

   
 زينت ميرهاشمي

ميزان طرح حقوق زنان، دماسـنج لـرزش بنيانهـاي           
حكومـت  . حكومتي است كه بر شرع بنـا شـده اسـت       

بنيادگراي اسالمي برابري و آگـاهي زنـان را دشـمن           
درجه اول خود دانسته و زن را به عنوان شيطاني مـي   

در است پايه هاي حكومت دينـي را ويـران     داند كه قا  
  . كنند
 فـروردين   24طرح حمايت از خانواده روز سه شـنبه          

در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مـورد بررسـي          
مـوادي از ايـن طـرح بـه ويـژه          . قرار خواهـد گرفـت    

بندهايي كه به ازدواج موقت و صيغه بـر مـي گـردد،             
. ي گذارددست مردان را براي ازدواجهاي بيشمار باز م      

اين طرح تا كنون مورد اعتراض بسياري قرار گرفتـه           
هر طرحي كه در مورد خانواده از طرف مجلس         . است

رژيم تصويب شود واضـح اسـت كـه بـه سـود زنـان           
نخواهد بود زيرا نگرش قانونگذران نسبت به خـانواده         

  . تعيين كننده است
از آن جايي كه رياست خانواده به عهده مـرد اسـت و       

برابر با مرد بلكه بـه عنـوان نيمـي از مـرد بـه      زن نه  
شمار مي ايد پس هر طرح و اليحه اي كه به قـانون             
اساسي و مدني تكيه داشته باشد مخالف حقوق زنـان          

  . است
فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي        

 فــروردين در دفــاع از چنــد 23مجلــس روز دوشــنبه 
 از صـيغه و ازدواج موقـت         همسري اعالم كـرد كـه     

 اين موضوع را از مباني شـرع و       وي. كوتاه نمي آييم  
آزاديهايي براي مردان كه «دين اعالم كرد و صيغه را  
  . دانست» مبناي شرعي و عرفي دارد

در . خوانـد » فمينيست و خارج نشين «وي مخالفان را    
حالي كه رژيم از هر امكاني براي جداسـازي زنـان و            

ه مـي كنـد و روابـط زن و مـرد غيـر از         مردان استفاد 
تجـري   چارچوب تعيين شده جرم محسوب مي شود        

بي شرمانه ادعا مي كند كه ازدواج موقت در صـورتي         
كه قيد نشود به نعع زنان است زيرا كه شانس ازدواج           

  . دائم را براي آنها از بين نمي برد
ازدواج موقت و صيغه كه در ايران بـه بركـت قـوانين     

در نظام واليت فقيه شديدا رايـج شـده، بـه           ارتجاعي  
صـيغه  . نفع مردان و آنهم به نقع مردان مرفـه اسـت          

يك نوع خريد زن محسوب مـي شـود و بايـد اكيـدا              
ممنوع اعالم شود و در مقابل روابط زن و مرد بايد بر            
پايه انتخاب آزادانه، آگاهانه و متكي بر حقوق انـساني   

  .باشد
   فروردين 14فراسوي خبر 

  

جلوگيري از سفر خاتمي، 

  دستور خامنه اي است

  

 ليال جديدي

با وجود آدرسـهاي گمـراه كننـده اي كـه از             
جانب دو طـرف در علـت جلـوگيري از سـفر            
خاتمي به ژاپـن داده مـي شـود، ايـن سـوال        
مطرح مي گردد كه براسـتي چـه كـسي جـز         
علي خامنه اي مي تواند اراده كننده يا دستور         

اقدام مزبور، تـداوم فـرار   . دهنده اين امر باشد   
ناگزير و دايمي خامنه اي به جلو اسـت زيـرا           
وي نه مـي خواهـد و نـه مـي توانـد ذره اي           
عقب نشيني كند و يا در بهتـرين حالـت سـر          

بـه ايـن علـت، جلـو     . جاي خود در جـا بزنـد     
دويدن او و حملـه در ميـدان نبـرد تـا وقتـي             
رقبايش برخورد قاطعي نداشته باشند، اجتناب      

  . ير استناپذ
ــت    ــاتمي عل ــان خ ــي از حامي ــه برخ ــر چ اگ
جلوگيري از سفر وي را دريافت نامه كتبي از         

محمـود  وزارت خارچه رژيـم عنـوان كردنـد،         
ــايي  ممنــوع ، وكيــل خــاتميعليــزاده طباطب

ايــن .  را تكــذيب كــردوي الخــروج شــدن
عليـزاده  درحاليست كه دفتر خاتمي گفت كه       

  . وكيل خاتمي نيستطباطبايي 
يكـي از اسـاتيد حقـوق بـين       ن حـال    در همي 

 غير حقوقي،" اين امر راالملل دانشگاه تهران 

 توصـيف   "تمـصلح  به   سياسي، امنيتي يا بنا   
،  حجت االسـالم قـدرت اهللا عليخـاني        كرد و 

 در مجلس ارتجـاع     عضو فراكسيون خط امام   
 حـاكي از آن  هاي وي پيگيرياظهار داشت كه    

خاطر بعـضي از مـصالحي كـه    "كه به  است
از  خي محافل تشخيص دادنـد، محترمانـه  بر

آقــاي خــاتمي خواســته شــده اســت در ايــن 
و ايـن بـا توصـيه       اجالس حضور پيدا نكننـد      
  ".برخي از نهادها بوده است

از سوي ديگـر، حميـد رسـايي از نماينـدگان           
حامي دولت در مجلس ارتجاع گفت كـه بـر          
اساس اطالعات دقيـق، موسـوي، كروبـي و         

ستند و علـت آنـرا      خاتمي ممنوع الخـروج هـ     
 نماينده مجلس و عـزم جـدي   150خواست  "

  . خواند"قوه قضاييه در برخورد با سران فتنه
ــيم كــه  ــان"مــي بين  خــود را "اصــالح طلب

همچنان بـه كوچـه علـي چـپ مـي زننـد و              
آدرس اين يا آن را مـي دهنـد و حتـي خـود              
خاتمي باز هم از ترس زبان به اعتراض نمـي    

ين تصميماتي خـود    اما اينكه منشا چن   . گشايد
خامنه اي است كـه هـدايت كننـده و رهبـر            
پروژه هاي حفظ قدرت و حكومت اسـت، بـر          

خامنـه اي حتـي بـه       . كسي پوشـيده نيـست    
قيمت بي آبرو شدن بيشتر در صحنه داخلي و   
ــه    ــه ب ــا فرج ــت ي ــه اي فرص ــارجي لحظ خ

  . مخالفين خود نمي دهد
نتيجه آنكه شخص رهبر بـيش از هـر كـس           

كومت وي در شرايط بحرانـي      بدين امر كه ح   
وي مي داند  . سختي بسر مي برد، واقف است     

اين بحران فراتر از امثال خاتمي عمـق پيـدا          
كرده است و نبايد هيچ روزنه اي، حتي اندك         

  .را نيز ناديده بگيرد
  فروردين30فراسوي خبر 



  23صفحه                      1388 ارديبهشتاول  – 298نبرد خلق شماره  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و ي از فساد و تباهمي رژاشباع

  صدور آن توسط سپاه قدس
  

  هي پوجعفر
  

ـ  فق تي وال يستي فاش مي رژ ي نظام ي پاسداران، بازو  سپاه  همـراه بـا    هي
ـ  از رژ  يي جلوه ها  يصدور انقالب اسالم   ـ  وال مي ـ  فق تي ـ  را ن  هي  بـه   زي

بر اسـاس گزارشـات منتـشر شـده،     .  كندي منطقه صادر م  يكشورها
ـ  از اي و عناصرييپاسداران شناسا سپاه   يي شبكه پولشو  كي  بانـد  ني

 قرض  ي گذشته صندوقها  يسپاه كه در سالها   .  شده اند  ريفساد دستگ 
 كرده بود   لي تبد في كث ي كردن پولها  دي سف ي برا يالحسنه را به محل   

 كنـد تـا   ي مـ ي سـع  گري د ي شبكه به كشورها   نياكنون با گسترش ا   
 آورد يدسـت مـ   به في خود كه از معامالت كث ي قانون ري غ يدرآمدها
  .  كندييرا پاكشو

 مواد مخدر و معامالت اسلحه تي پولها از راه قاچاق و ترانز   ني ا شتريب
ـ  ا يسپاه قدس كه واحد خارج كشور     . دي آ يبه دست م    اختـاپوس   ني

 تا سودان و مصر خود      ني منطقه، از بحر   يهزار سر است، در كشورها    
 را يي پولشو  و في از معامالت كث   يرا گسترش داده و شبكه گسترده ا      

ـ  نزد استمداراني شبكه فساد، س   ني ا رد.  دارد اريدر اخت  ـ  بـه رژ   كي  م،ي
 دارنـد و بـه   تي و دالالن همه كاره عضو    ي بانك يبازرگانان و مقامها  

  . مشغولنديكارچاق كن
 مشاور در   ري منصور بن رجب، وز    ن،ي گزارشات، دادستان بحر   براساس

 سپاه پاسداران   ييشو كشور را متهم كرده كه در شبكه پول        ني ا نهيكاب
 و بـه    افـت يدر" اتهامات بن رجـب را       نيدادستان بحر .  دارد تيعضو

 نگـه داشـتن     ي از راه ارتكـاب جـرم و مخفـ         رمشروعيكسب اموال غ  
 از راه   نكـه ي از ا  ي بـا وجـود آگـاه      ال امـو  نيـ روش به دست آوردن ا    

  . اعالم كرده است"ارتكاب جرم به دست آمده
 زن تـاجر  كي ران،يسپاه پاسداران ا فساد،  ي  شبكه ني ا گري د متهمان

ـ  چون كو  يي آنها در كشورها   اراني از دست  يادي و شمار ز   تياز كو   ت،ي
  .مصر و سودان هستند

 بـن   ن،ي پادشاه بحـر   سا،ي احمد بن ع   خي موضوع، ش  ني ا ي از افشا  بعد
 كـه  يزمان" در خبرها آمده بود رايرجب را از سمت خود بركنار كرد ز    

ـ  ونيلي م6 چك كيوده  در تالش ب   ي مصر ي  تبعه كي  را در ييوروي
 لبنـان متوجـه مـاجرا       ي نقد كند، سـازمان اطالعـات      روتي در ب  يبانك

ـ  كو ي بانكهـا  ي خـوددار  زي ن نها آ ي علت ناكام  ".شود يم  امـارات   ت،ي
 و لبنان از خرد كردن چك متعلـق بـه سـپاه پاسـداران          يمتحده عرب 
معـامالت سـپاه    پرونده، منشا پولهـا را  ريگي پيتيمنابع امن. بوده است 

  . مواد مخدر اعالم كرده اندتيپاسداران در ترانز
ـ  بـن رجـب در       د،ي گو ي م ني همچن ني بحر دادستان  معاملـه بـه     كي

 بـه ارزش  يي بانك اروپـا كي كمك كرده است چك    "يجي خل يزن"
 رسد كه  ي گزارش م  تي از كو  نيهمچن.  را نقد كند   وروي ونيليشش م 

ـ لي م 9 به مبلغ    يزن بازداشت شده، چك    ـ  وني  صـادره در كـشور      وروي
  . به او داده استني بحرر مشاوري دارد كه وزاري را در اختهيجرين

 خود را در داخل گسترش      يمني پاسداران كه هر روزه قدرت اهر      سپاه
 نـژاد، اكثـر     ي از دولـت احمـد     ي دهد، با در دست داشـتن بخـش        يم

ـ  سود آور كشور همچون مخابرات را با زد و بنـد خر       يشركتها  يداري
 و ي قـانون ري غي با در دست داشتن اسكله هان،ي ا ريبه غ . ده است كر

 از قاچاق مواد مختلـف را       يعي شبكه وس  نام نام و با     ي ب يفرودگاه ها 
  .در كنترل خود دارد

ـ  والمي رژي نظامي شود كه بازو   ي مشخص م  اكنون ـ  فقتي  جلـوه  هي
 گذاشته و فساد و     شي به نما  گري د ي خود را در كشورها    مي از رژ  ييها
 ي كه سراسر كشور را فرا گرفته را به آنها صادر مـ            ي روز افزون  يباهت

 همچـون   افتـه ي سازمان   ي جرمها يگسترش شبكه ها و باندها    . كند
ـ  رژ ي از فساد و تبـاه     ي تنها گوشه ا   در و قاچاق مواد مخ    ييپولشو  مي

ـ  والمي گفت كه رژ   تي شود با قاطع   ياكنون م . آخوندهاست ـ  فقتي  هي
 و مـشغول صـدور     دهيبـه مرحلـه اشـباع رسـ        ي فساد و تباه   ديدر تول 

  . خود استداتيتول
 ني فرورد5پنج شنبه ...  خبر يفراسو 
 
 
  

  

  

  ويروس سكوالريسم
  

  زينت ميرهاشمي
  

ــنبه   ــه ش ــاون  31روز س ــروردين، مع  ف
فرهنگي نهـاد نماينـدگي ولـي فقيـه در          
ــدازان    ــشگاهيان را بران ــشگاهها، دان دان

وي اعـالم كـرد     . جنگ نرم خطاب كرد   
يك استاد سكوالر مي توانـد ماننـد   «كه  

  » .ويروس تمام دانشگاه را مـسموم كنـد       
ــشگاهها     ــنل دان ــاتيد و پرس ــراج اس اخ
همزمان با خيزشهاي مردمي، همچنـان      

جنـــبش دانـــشجويي در . جريـــان دارد
آن بــا سـالهاي اخيــر و بـه ويــزه پيونـد    

جنبشهاي اجتماعي مردمـي، بـار ديگـر        
دانشجو و دانشگاه را تبـديل بـه كـانون          
   .پرخطـــر بـــراي نظـــام كـــرده اســـت

بعد از سه دهه، دانشگاهي كه با انقالب         
فرهنگي رژيم بازسازي شـد، شـاهد بـي     
باكي و شـحاعت دانـشجوياني شـد كـه         

مـا زن و مـرد جنگـيم،        «شعار مي دادند    
رگ بر اصـل    شعار م . »بجنگ تا بجنگيم  

ــا   ــه خيابانه ــشگاه ب ــه از دان ــت فقي والي
استبداد ديني در برابـر خـود       . كشيده شد 

ــه   نيــروي ضــد خــود يعنــي معتقــدان ب
. حكومت عرفي و سكوالر را پرورش داد      

التزام به واليت فقيه، نفي واليت فقيه را        
ــرورش داد ــرين  . پــ ــي از مهمتــ يكــ

دستاوردهاي تجربـه سـه دهـه اسـتبداد         
ريسم و جـاي گيـري      ديني، رشد سكوال  

بـه  . گفتمان جدايي دين از دولـت اسـت       
همــين خــاطر پــايوران رژيــم رشــد     
ــراي   ــدي جــدي ب ــسم را تهدي سكوالري
. سرنگوني نظـم دينـي خـود مـي داننـد          

سكوالريسم همان ويروس خوبي اسـت      
. كه حكومت ديني را به چالش مي گيرد       

اين ويروس، يك نـوع ويـروس آگـاهي         
ــا   ــرغم اخراجه و بخــش اســت كــه علي

سركوبگريها، رشد كرده و سرتاپاي بنيان      
ــورد  ــي خـ ــم را مـ ــدئولوژيك رژيـ   . ايـ

ــه در   اســاتيد اخــراج شــده و كــساني ك
ايـدئولوژيك ســازي دانــشگاهها گرفتــار  
ــدانهاي    ــف وج ــدند در ردي ــركوب ش س
بيداري هستند كه طـرف دانـشجويان و        

ادامـه حمايـت آنـان از    . مردم را گرفتنـد   
دانـــشجويان و جنبـــشهاي مردمـــي   

استهاي رژيم در برابر پادگاني كـردن       سي
 . دانشگاهها را به عقب خواهد زد

  
  چهارشنبه اول ارديبهشت...فراسوي خبر
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   خلق ايران 

  زينت ميرهاشمي  : سردبير

  ليال جديدي: تحريريه

  منصور امان

  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

  
رگـان سـازمان چريكهـاي فـدايي خلـق         دخلق ا نبر

امـا  . ايران و بيان كننده نظرات اين سـازمان اسـت    
بديهي است كه از چاپ مقاالت و مطالـب فعـالين           
سازمان و جنبش مقاومت و صـاحب نظـران و نيـز          

دهـد و    ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مـي       
. كنــد اطــالع از آن مفيــد اســت، خــودداري نمــي

افـراد در نبردخلـق چـاپ       مطالبي كـه بـا امـضاي        
شود، بيان كننده نظرات خود آنـان اسـت كـه            مي

ممكن است با نظرات سازمان منطبـق، همـسو يـا           
با نام و يـا     (سرمقاله نبردخلق   . اختالف داشته باشد  

  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام
  

براي اشتراك نبرد خلق بـا آدرسـهاي نبـرد خلـق             
  تماس بگيرد 

  نه بهاي اشتراك ساال
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنبش كـارگران، مزدبگيـران و         
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل       

ـ    ه آن، اخبـار و ديــدگاههاي  بـين المللـي مربــوط ب
  .جنبش زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد

   
  

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org 
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–د امپرياليسم و ارتجاع جهاني نابود با

  
گزارشهاي ارسالي از سفارت فاشيسم     
دينــي حــاكم بــر ايــران بــه نيــروي  
, تروريستي قدس و وزارت اطالعـات     

از همكــاري همــه جانبــه كميتــه    
ســركوب اشــرف مــستقر در نخــست 
وزيري عراق و گردان ارتـش مـستقر    

ــرف بـــا مـــزدوران وزارت  , در اشـ
اطالعات كه در مقابل اشرف مـستقر       

 رضايت  خبر مي دهد و ابراز    , شده اند 
  .مي كند

بـــر اســـاس ايـــن گزارشـــها از    
كــه مــزدوران تحــت 1388بهمــن19

ــانواده در ورودي اشــرف    ــوان خ عن
پشتيباني و حل كليه    , مستقر شده اند  

 از  3مسائلشان توسط فرمانده گـردان    
ــپ ــشگر 37تي ــراق و  9 ل ــش ع  ارت

ــدهي آن ــب فرمان كــه , سلــسله مرات
مأموريتشان به ظاهر حفاظت اشـرف      

  . دانجام مي شو, است
ــلي    ــار اص ــته ك ــاه گذش ــي دو م ط
ــداالمير هاشــم   ــف عب ســرهنگ لطي

كــه , فرمانــده ايــن گــردان, العنــاوي
تحت امر كميته سركوب اشرف قـرار       

رسيدگي به اين مـزدوران بـوده     , دارد
او شخصأ جزيي تـرين مـسائل    . است

. مـــزدوران را پيگيـــري مـــي كنـــد
دو تــن از , همچنــين معــاون گــردان

 دو تن از    افسران استخبارات ارتش و   
تمــام وقــت در , درجــه داران گــردان

فرمانده گردان دو   . اختيار آنان هستند  
نظامي را مأمور نظارت بـه رسـيدگي        
به مزدوران كرده تـا رضـايت كامـل         
آنها را جلب نموده و هـيچ كمبـودي         

  .نداشته باشند
ــداركاتي و   ــه نيازهــاي ت ــردان كلي گ
استقراري و وسـايلي ماننـد بلنـدگو و      

ا براي مزدوران تـأمين     طبل و سنج ر   
رفت و آمـد مـزدوران بـين        . مي كند 

سـفارت رژيـم و     , محل استقرارشـان  
ــل و    ــين نق ــرف و همچن ورودي اش

بغـداد و   , انتقالهاي آنـان بـين ايـران      

اشرف تمامأ توسط همين گردان انجام مي       
سـه خـودرو از بهتـرين خودروهـاي     . شـود 

گردان همراه با راننده ازجمله اين امكانـات     
ــ. اســت ــن  ب ــردان اي ــده گ ه دســتور فرمان

خودروها هر روز بايد شسته و تميز و مرتب         
  . باشد

شامل , همه روزه يك اكيپ حفاظت گردان   
قبل از استقرار مـزدوران     , سه نفربر هاموي  
در محل مستقر مي شود     , در ورودي اشرف  

بـه سـاكنان    , و در تمام مدتي كه مزدوران     
اشرف فحاشي نموده و آنان را به كـشتار و          

از آنان حفاظت   , آتش زدن تهديد مي كنند    
  .مي كند

ــراي   ــه ب آشــپزخانه گــردان غــذاي جداگان
مزدوران تهيه مي كند و مجـاز نيـست بـه           

اگـر  . خواستهاي آنهـا پاسـخ منفـي بدهـد        
ــشود  ــخ داده ن ــزدوران پاس ــتهاي م , خواس

آشپز و  . مسئوالن آشپزخانه تنبيه مي شوند    
كمك آشپز قبلـي فرمانـده گـردان و فـرد           

, ري كه در رستوران افسران كار ميكند      ديگ
به تهيه مـواد صـنفي و پخـت غـذا بـراي             

  .مزدوران اختصاص يافته اند
يك پيمانكار از جانب گردان بـراي تـأمين         
نيازهاي مزدوران اختصاص داده شده است      
تا به صورت روزانه درخواستهاي آنان را از         

مـزدوران هـيچ پـولي      . بغداد خريداري كند  
ـ    ن خواسـتها پرداخـت نمـي       براي تأمين اي

  .كنند
بـه دسـتور    , اين گردان در روزهـاي اخيـر      

تعدادي بنگال جديد   , كميته سركوب اشرف  
در , براي گسترش محل اسـتقرار مـزدوران      

فرمانـده  . مستقر كرده است  , ورودي اشرف 
ــردان ــات  , گ ــات و عملي ــسران اطالع , اف

سرگروهبانها و قسمت تعميـرات و ترابـري       
 گردان را رها كرده     گردان همه امور جاري   

تا اين بنگالها هر چه سريعتر نصب و آماده         
  .شود

اختصاص انرژي و امكانات فوق العـاده بـه       
ــزدوران ــان  , م ــديدي در مي ــايتي ش نارض

امـا  , پرسنل و سربازان به وجود آورده است     
فرمانده گـردان و افـسران اسـتخبارات بـا          

سركوب شديد اين اعتراضات فـضاي رعـب و         
  . سربازان كرده اندوحشت در بين 

روز است مزدوران با بلندگوهاي قـوي و بـا          70
ــه نخــست   ــستماتيك و همــه جانب كمــك سي
وزيري و گردان عراقي سـاكنان اشـرف را بـه           
قتل و كشتار و به آتـش كـشيدن تهديـد مـي             

و » مـرگ بـر مجاهـدين     «كنند و با شعارهاي     
ــوري اســالمي « ــر جمه و فحاشــي و » درود ب

ــوا هتــاكي بــه تحريــك و ايجــا د آشــوب و بل
مشغولند و آسايش و آرامش ساكنان بـه ويـژه          
بيماراني كه در بيمارستان اشـرف در مجـاورت      

ــد ور . ودي مــستقر هــستند را ســلب نمــوده ان
مزدوران رسمأ اذعان مـي كننـد كـه از سـوي          

) شـــعبه وزارت اطالعـــات(انجمـــن نجـــات 
مأموريت يافته اند به اشـرف بياينـد و تـصريح           
مي كنند تا اشـرف نـابود نـشود و همـه افـراد              

كليپ (آنجا را ترك نخواهند كرد      , بيرون نروند 
  ). ويديويي موجود است

ها از مصاديق بـارز شـكنجه روانـي و    اين اقدام 
سيستماتيك و همچنـين زمينـه سـازي بـراي          
كشتار مجدد ساكنان اشـرف اسـت كـه افـراد           
حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو مـي        

عـــامالن و آمـــران ايـــن اقـــدامات . باشـــند
جنايتكارانــه بــه خــاطر نقــض بــسياري از     
ــه   ــين المللــي از جمل ــسيونها و قــوانين ب كنوان

منــع «ن چهــارم ژنــو و كنوانــسيون كنوانــسيو
و ديگـــر رفتارهـــا و مجازاتهـــاي , شـــكنجه
قابـل  » غيـر انـساني و تحقيـر آميـز        , بيرحمانه

فرمانــدهان گــردان مزبــور و . تعقيــب هــستند
مسئوالن كميتـه سـركوب اشـرف در نخـست          
وزيري عـراق در ايـن شـكنجه روانـي نقـش            

دادگاه ملي اسـپانيا    . مستقيم و انكارناپذير دارند   
ــي  از ــصميم قطع ــك ت ــته در ي ــوامبر گذش ,  ن

مقامهاي عراقي را به خاطر حملـه جنايتكارانـه     
 ژوييه و نقض كنوانسيون چهارم ژنـو        29 و   28

  .تحت تعقيب قرار داده است
  

  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت
ــروردين 26 ــل 15 ( 1389 فـ  آوريـ

2010(  
  

  

  شهداي فدايي 

   ارديبهشت ماه

  

كاظم سـعادتي   : رفقاي فدايي 
خليــل - بهــروز دهقــاني  -

ــژاد   ــلماني نـ ــيرين -سـ شـ
 -) فــضيلت كــالم (معاضــد

 عبداهللا -هادي فرجاد پزشك 
ــر -پنجــه شــاهي  ــي اكب  عل

 مرضـيه   -جعفـري   ) فريدون(
 هيبت اهللا   -احمدي اسكويي   

 - محمود نمـازي     --بهرامي  
 مهوش حاتمي   -الدن آل آقا    

محمدرضـا  - مهدي حاتمي    -
 فـرزاد   -و احمدرضا قنبرپـور     

ــر ــرادران  -دادگـ ــب بـ حبيـ
 - عزت غروي    -خسروشاهي  

ارژنگ و ناصر شـايگان شـام       
ــديقي -اســـبي  ــاد صـ  فرهـ
 هوشـنگ اعظمـي     -پاشاكي  

 تــورج اشــتري  -لرســتاني 
-مسعود دانيـالي    -تلخستاني  

قربـانعلي  -فرشته گل انبريـان   
 - جهانگير باقرپور    -رزگاري  

 بهروز ارمغـاني    -رضا نعمتي   
 زهـره   - اسماعيل عابـدي     -

 حـــسين - چــي  مديرشــانه 
 - ميترا بلبل صفت     -فاطمي  

مريم پنجـه   -عليرضا باصري   
 نسرين پنجه شـاهي   -شاهي  

 منصور  - حبيب اهللا مومني     -
 محمــود خــرم  -فرشــيدي 

 مصطفي حـسن پـور      -آبادي  
كمال - فريده غروي    -اصيل  
احسان -محسن رفعتي -كيانفر

ــاني  ــسين -اهللا ايمـ غالمحـ
رويا علي پنـاه فـرد و       -خاكبلز

 50ام زاده از سـال      مقصود بير 
تاكنون، بـه دسـت رژيمهـاي       
ــه شــهادت   ــي ب شــاه و خمين

  . رسيدند
  

, فرمانده گردان عراقي مسئول حفاظت اشـرف و افـسران اسـتخبارات           

در شكنجه رواني سـاكنان شـركت       , همدست مزدوران وزارت اطالعات   

 دارند


