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  302 شماره
  فتمهبيست و دوره چهارم سال 

  1389 شهريوراول  
  
  

ي ي   ران همهران همهكارگكارگ

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  

  يادداشت سياسي

  از حلواي نسيه 
خامنه اي تا چماق نقد 
  عمله و اكره ولي فقيه

  مهدي سامع 
سراسر جهـان   ولي فقيه تهديد به گسترش جنگ در«

را به اين علت مطرح مي كند كه مي داند جنگ يـك             
اي و نه سپاه پاسـداران   نه خامنه. احتمال قوي نيست

و پيـشبرد   نه اهل جنگ هستند و نه قادر به مـديريت           
  .Lجنگ

  2در صفحه 

  

  رويدادهاي هنري ماه
  ليال جديدي

  17در صفحه 
  

  

  ...سرمقاله

  زشي خزهر

   و مبارزه در حال 

   استياثر ُگذار
  منصور امان 

فقط يك كنايه تاريخي نيست كه رژيم حاكم بر  ينا«
گامي كه بـه سـمت تبـديل بـه حكومـت       ايران با هر

يك مي شود، گزافه توليد نزد اوباش و لُمپنهاي حاشيه
موقعيت حقيقي كـه در   هاي آن در بازتعريف خود و از

مهمل تـري   آن بسر مي برد، مضمونهاي بي ربط تر و
  ».به خود مي گيرد

  3در صفحه 
  

  جهان در ايينه مرور 

 يسازماندهي جنبشها

 پس از جنگ عصر جديد

  )3(سرد 
  ليال جديدي 

 " سازماندهي انقالب؟ "
  " جنگ، انقالب و خشونت پس از جنگ سرد" -
  "انقالب چيست؟" -

  10در صفحه 

  

  

افزايش بيكاري نسبت به 

  سال گذشته
  زينت ميرهاشمي

يارانه ها كه بدون شك يك مدل  دفمند كردنه «
غيرعادالنه است، تركشهاي خود را گام به گام بر 

و وضعيت معيشتي مردم به جا گذاشته و خواهد  صاداقت
  ».گذاشت

برخي از مهمترين رويدادهاي 

  ارگري در ماهك
  5در صفحه 

  

  زنان در مسير رهايي 
  آناهيتا اردوان 

  20در صفحه 

تشديد تضادها در 

  دولت نوري المالكي
  آناهيتا اردوان

سـوي بـاراك اوبامـا بـه      ارسـال نامـه از  «
سيستاني، تماس بايدن با عالوي، مالكي و       

از سـوي بـسياري از    بارزاني در ماه گذشته
ناظران سياسـي اقـداماتي بـراي فـشار بـه           

بيش از پـيش   مالكي و عليه او تلقي شد و
ر جهت پيشروي ائتالف العراقيه به عنوان       د

فقيـه در   نيروئي كه با دخالت رژيم واليـت 
مسائل عراق مخـالف اسـت، ارزيـابي مـي          

  ».شود
 13در صفحه 

زندان و زنداني 

سياسي در رژيم 

  واليت فقيه
به آناني كه استوار در برابر شكنجه  تقديم«

جان، زهر شكست را  گران ايستادند و با بذل
 رهبران خود خوانده شان فروبه گلوي 

  »ريختند
  جعفر پويه

 8در صفحه 
گفتگو با يك فعال 

 جنبش دانشجويي

فعال دانـشجويي   ،  امير معماريان 
كه به تازگي از ايـران بـه آلمـان      

به سـواالت مـريم     پناهنده شده   
  .سخ مي دهدافشاري پا

 15در صفحه 
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اكثريت قريـب بـه اتفـاق كـساني كـه           
رويدادهاي ايران را دنبال مي كننـد بـر         
اين نكته تاكيد دارند كه خامنـه اي بـه          
جاي بازي بين جناحهاي حكومتي همه      
تخم مرغهايش را در سبد بانـد نظـامي         
امنيتي و گماشته گوش به فرمانش قرار       

مـاجراي صـحبتهاي رحـيم      . داده است 
» ايـران «و  » اسـالم «مشايي پيرامـون    

فرصت مناسبي فراهم كرده كه موضـع       
خامنـه اي يــك بــار ديگـر بــه چــالش   

امروز ديگـر كـسي ترديـد       . گرفته شود 
به طور كامل   ولي فقيه    اتوريتهندارد كه   

 شده و آن چه در دربـار خامنـه          شكسته
اي و پيرامون آن مي گذرد بـه روشـني       

خامنـه   .همين مساله را نشان مي دهـد      
  اهي و يا اشتباه نه از سر نا آگاي 

محاسبه، بلكه بر اساس تخليل دقيق از       
به جاي بازي   وضعيت بحراني واليتش،    

قـرار  پشت باند نظامي امنيتي      با جناحها 
 كه رقبا را به سود      مجبور است و  گرفته  

 بنـابرين  .دحذف كن اين باند گام به گام      
همان گونه كـه بارهـا تاكيـد كـرده ام           

ن  بـي  )به معني تقـسيم قـدرت      (سازش
پـذير نبـوده و خواسـت       جناحها امكـان    

خامنـه اي    صريح و بدون شكاف آقـاي     
از طرف ديگر ايـن     . استتسليم  توبه و   

قـدرت  نه  » مرجع خود خوانده شيعيان   «
ناراضيان كافي براي به تسليم كشاندن      

دارد و نه اتوريته معنوي براي بـه توبـه          
واداشتن رقبا در درون و پيرامـون هـرم         

ضعيت اين است كه    اين و نتيجه  . قدرت
هـر  به مثابه عمود خيمه نظام  ولي فقيه   

شـده و   تـضعيف   روز بيش از روز قبـل       
ناچار است با سوت زدن در تاريكي بـه         
. نيروهــاي ســركوبي اش روحيــه دهــد

وي  مرداد   27  چهارشنبهسخنراني روز   
بيان دقيـق شـرايط و وضـعيت واليـت       

  .خامنه اي است
خامنه اي در ايـن سـخنراني بـا طـرح           

 و دفـع  يجذب حداكثر  «استيسجدد  م
 را كه جـزو  ي كسانديبا«: گفت »يحداقل

 ايـ مجموعه بوده اند اما بر اثـر اشـتباه          
 و حتيغفلت، كنـار افتـاده انـد بـا نـص         

 حتينص«پيام  » .داللت به راه برگرداند   
  آقا را اراذل و اوباش گوش » و داللت

  
  

به فرمان او با جان و دل گوش كردنـد          
 يانـصار ي،  حتشم م و به سرعت آقايان   

گرچــه .  را گوشــمالي دادنــدبيو دســتغ
هم » مقام معظم رهبري  «حلواي نسيه   

ــا ســوس   ــافي ب ــدازه ك ــه ان ــه«ب » توب
 حتينص«زهرآگين شده، اما چماق نقد      

كارايي بهتري بـراي جبـران      » و داللت 
  . ناراضيان دروني دارد»  غفلتاياشتباه «

همــين ســخنان و رويــداد متعاقــب آن 
خامنه اي را آشكار مـي      خواست واقعي   

با يـك ديـده بـاني منـصفانه بـه           . كند
همين بخش از سخنان ولي فقيه دروغ        
بــودن ايــن ادعــاي احمــدي نــژاد كــه 

كـور شـده اسـت بيـشتر        » چشم فتنه «
كابوس قيـام همـه ي      . روشن مي شود  

روياهاي رهبر معظم را به هم ريخته و         

براي همين جـا بـه جـا پـاي اشـتباه و             
شد و درخواسـت    غفلت را پيش مـي كـ      

  .توبه مي كند
بين جنبش مـردم     واقعيت اين است كه   

 يك تعادل ناپايـدار و      يو نيروي سركوب  
 و در ايـن حالـت       شكننده به وجود آمده   
ــه روز بيــشتر پتانــسيل انفجــاري  روز ب

 گر سـركوب  هـاي نيروي .انباشت مي شود  
وادارند و   مردم را به تسليم      نوانسته اند ن

و كننـد     مهـار  جنبش را به طور كامـل     
ــردم هــم منتظــر فرصــت  ــدم  هاي جدي

به اين وضعيت بايد شرايط پس  . هستند
كه در حقيقـت    شروع طرح يارانه ها     از  

از . حذف يارانه ها است را اضـافه كـرد        
شروع سال جديد قيمت اجنـاس اوليـه        
مورد نياز مردم به سرعت بـاال رفتـه و          

ابعاد نارضايتي بـه  با شروع اجراي طرح  
  .خواهد يافتش طور نصاعدي افزاي

ــيش از   خامنــه اي بــه ايــن موضــوع ب
هركس ديگر آگاهي دارد و براي همين     
. شمشير صدور بحران را تيز مـي كنـد        
  البته تا آن جايي كه به مساله جنگ و 

حمله نظامي به تاسيسات اتمي بر مـي        
گردد محاسبه وي بر غير ممكن بـودن        

امـا او بـراي اسـتفاده       . آن استوار است  
بهينه از بحران بـدون جنـگ كـه مـي           
تواند فرصـت كـافي در اختيـار او قـرار           
ــه    ــه دادن ب ــراي روحي ــه ب ــد و البت ده
  نيروهاي سركوبي اش در تاريكي سوت 

  
  

خامنــه اي در . مــي زنــد
ــرازي  ــا ف از ســخنانش ب

 و ميتحــر«اشــاره بــه  
ــتهد ــهدي در »  و قطعنام

مورد حمله نظـامي مـي      
 ني است آنها ا ديبع«:گويد

 .حماقت را انجـام دهنـد     
ـ اما همه بدانند اگـر ا       ني

 داني شود م  ي عمل ديتهد
ـ مقابله ملت ا    فقـط   راني

منطقه مـا نخواهـد بـود       
ـ  مقابلـه، م   نيبلكه ا   داني

ــر  ــسترده ت ــد يگ  خواه
 سـخنان احمـدي     پس از ايـن   » .داشت

رژيم به حملـه    پاسخ  نژاد نيز بر اين كه      
است تاكيـد   » نيكره زم «اختمالي تمام   

  .كرد
تمام محاسبه خامنه اي و گماشـته اش        
. بر عدم امكان وقوع جنگ استوار است      

ولي فقيه مي داند كه كشورهاي بزرگ       
جمهـوري  و البته كشورهاي خاورميانـه      

 اتمــي و مــدافع ســالحاســالمي داراي 
 و البته بـه ايـن      وريسم را بر نمي تابد    تر

مــساله نيــز وقــوف كامــل دارد كــه بــا 
پيشرفت تحريمهاي جديد واليت او بـه       

امـا بـين   . شدت ضربه پـذير مـي شـود    

ضربه پذير شدن تا نابود شـدن فاصـله         
بنـابرين ولـي فقيـه      . زيادي وجـود دارد   

تهديد بـه گـسترش جنـگ در سراسـر          
كه جهان را به اين علت مطرح مي كند   

. مي داند جنگ يك احتمال قوي نيست     
نه خامنه اي و نـه سـپاه پاسـداران نـه            
اهل جنگ هستند و نه قادر به مديريت        

حسن اين الف زدنها و     . و پيشبرد جنگ  
سينه سپركردنها براي ولـي فقيـه ايـن         
است كه در عدم احتمال جـدي جنـگ         
با گزاف گويي و صدور بحران با تهديـد    

سـازمانيافته  مقاومت داخلي و مقاومـت      
  .  ايران مقابله كنند

وقتي اسـاس حكومـت زيـر سـوال رود      
ــتفاده از  ــظرف«اس ــستي ــان جي ب  جه

. حرفــي پــوچ و بــي معناســت» اســالم
وقتــي نتيجــه » بــسيج جهــان اســالم«

مطلوب دارد كه ام القرا به تهديد جدي        
نظامي روبـرو نباشـد و بتوانـد ريـش و           

ــن   ــدگان اي ــبيل گردانن ــان«س را » جه
رابطه بين حلوا و يا هويج با       . چرب كند 

چماق در اين عرصه برعكس عمل مي       
در ايـن جـا حلـواي هيـاهو بـراي       . كند

جنگ به طور نقد بـه جيـب خامنـه اي           
بـسيج جهـان    «واريز مي شود و چماق      

  . به طور نسيه عملكرد دارد» اسالم
اما براي ما و مردم ايران كه به طور جد     
مخالف جنگ و مخالف ادامه مماشـات       
با استبداد مذهبي حـاكم بـر كـشورمان       
هستيم يك راه بيشتر وجود نـدارد و آن     

مـرگ بـر   «هم اين كه پيرامـون شـعار    
متحـد و متـشكل     » اصل واليت فقيـه   

شــويم و بــه مبــارزه و مقاومــت ادامــه 
  .  دهيم

  
  

  از حلواي نسيه خامنه اي تا چماق نقد عمله و اكره ولي فقيه
  

  مهدي سامع

 

 شده و آن چه در دربار شكستهبه طور كامل ولي فقيه  اتوريتهامروز ديگر كسي ترديد ندارد كه 

 .له را نشان مي دهدخامنه اي و پيرامون آن مي گذرد به روشني همين مسا

ننوانسته  گر سركوبهايونير

 مردم را به تسليم اند

وادارند و جنبش را به طور 

مردم هم و كنند  مهار كامل

 هاي جديدمنتظر فرصت

به اين وضعيت بايد . هستند

شروع طرح شرايط پس از 

كه در حقيقت  ها يارانه

حذف يارانه ها است را 

 اضافه كرد



  3 صفحه            سرمقاله      1389 شهريوراول  – 302نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

اين فقط يك كنايه تاريخي نيست كـه        
رژيم حاكم بر ايران با هر گامي كه بـه          
ــاش و   ــه حكومــت اوب ســمت تبــديل ب
لُمپنهاي حاشيه توليد نزديك مي شـود،     
گزافه هـاي آن در بـازتعريف خـود و از      
موقعيت حقيقي كه در آن بسر مي برد،        
مضمونهاي بي ربط تر و مهمل تري به        

ر، ايـن امـر     بـسا بيـشت   . خود مي گيـرد   
محصول بي سر و ته شُدن رژيمي است 
كه مغز آن با به انتها رسيدن گُنجـايش         
ايديولوژيك براي فُرم دادن بـه ُقـدرت        
سياسي در حال كوچك شـدن اسـت و         
بدنه و اعضاي اُرگانيك اش، سازگار بـا        
پروسه ي مزبور مشغول از دسـت دادن        
تعادل خويش بوده و تلو تلو خـوران در         

ــ ه گــاه هــاي جديــدي جــستجوي تكي
  .هستند

 
  خامنه اي 

تعريـف آيــت اهللا خامنـه اي از جايگــاه   
ُشـعبه اي از  "سياسي خود زيـر عنـوان       

واليت ائمه اطهـار كـه همـان واليـت          
، بـه طـور موقـت       "رسول اهللا مي باشد   

ــه    ــات حاكم ــهاي هي ــه اوج تالش نُقط
جمهوري اسالمي براي حفـظ ُقـدرت و     
 سر پـا نگـه داشـتن سـاختارهاي آن را          

  . مشخص مي كند
سخن رهبر جمهـوري اسـالمي، ابـداع        

صرف نظر از اشاره اكيد     . تازه اي نيست  
و مكرر آيت اهللا خُميني، نخُستين ولـي        
فقيه رژيم مالهـا در ايـن بـاره، قـانون           

) اصل پنجم (اساسي جمهوري اسالمي    
ــماني   ــاه آس ــز جايگ ــر"ني ــا "رهب  را ب

رسميت دادن به نمايندگي وي از سوي       
، مورد تاكيد قـرار     "ت ولي عصر  حضر"

  . داده است
جديد اين اسـت كـه آقـاي خامنـه اي،        
ــرد تخــت    ــشي گ ــه خــط ك شخــصا ب
فرمانروايي خود پرداخته و در اين راستا       

صادر كرده است و    ) فتوا(دستور مذهبي   
اين نشانه خوبي از بي گُفت و گو بودن         
. موقعيت وي در هيرارشي قُدرت نيست     

ن وظيفـه را بـراي      به عنوان مقايسه، اي   
ســلف او، آيــت اهللا خُمينــي، اُرگانهــاي 
رسمي حكومتي مانند مجلس خُبرگـان،      
مجلس شوراي اسالمي، دواير اجرايي و      
قضايي و همينطـور، سـاختارهاي نيمـه        
رسمي اما ادغام شده اي ماننـد شـبكه         
روحانيت، مساجد، بازار و جز آنها انجـام      

بــه بيــان ديگــر، آيــت اهللا . مــي دادنــد
ميني با در دست داشتن نخ و سـوزن         ُخ

قُدرت واقعـي، نگرانـي زيـادي در بـاره          

وصله و پينه قباي واليـت كـه بـه تـن       
بـر پـا كننـده      . خود دوخته بود نداشـت    

ــه ي    ــه مجموع ــالمي ب ــوري اس جمه
 حتي پـيش از آنكـه       -كارگُزار خود كه    

 او را بـه     -خود وي به اين فكر بيافتـد        
. كنـد  رساند مي توانست اتكا      "امامت"

بيشتر از اين، او حتي گـاه مـي بايـست          
 ها بـشود    "ذوب شده "مانع زياده روي    

ــاي   ــدازش آق ــه ُگ ــال درج ــراي مث و ب
ــه او را   ــازي ك ــدين حج ــام "فخرال ام

 معرفي كرد و اصرار داشـت كـه         "زمان
 را كمـي پـايين      "خودش است "بگويد  
  .       بياورد

 
  تضعيف موقعيت 

 اينك اما چنين مي نمايد كـه آيـت اهللا         
ــرايط   ــشتن را در شـ ــه اي خويـ خامنـ
متفاوتي مي يابـد و خـود را ناچـار مـي        
بينــد پلــه هــايي كــه او را بــاالي ســر 
زيردستانش جاي مي دهد را با شبرنگ       

ــد  ــوا عالمــت بزن ــشوره . حكــم و فت دل
در .  چندان نيز بي پايـه نيـست       "رهبر"

همان حال كه گرايشهاي درگير در باند       
ه مي گيرند   او به شتاب از يكديگر فاصل     

و بدينوسـيله اســتراتژي سياسـي آقــاي   
ــراي    ــاي وي بـ ــه اي و آماجهـ خامنـ
يكپارچه سازي قُدرت زير چتـر خـود را         

فــصل "بــه هــيچ مبــدل مــي ســازند، 
 شاهد آن است كه هژموني او   "الخطاب

هـر  . هر چه بيـشتر سـاييده مـي شـود         
فراخوان يا نهيب بي اثر مانده وي براي        

انه براي دادن   ، هر مانور رياكار   "اتحاد"
امتيازهاي بي مصرف، روزنه اي كـه از        
آن اتوريتـه واليـت نـشت مـي كنــد را     
گُشاده تر ساخته و به همراه آن، نيروي        
گُريز از مركز را در حلقـه هـاي شـكل           

  . دهنده كانون قُدرت تقويت مي كند

  
از سوي ديگر، موقعيت مزبـور فُرصـتي        
بي همتا را در اختيار رقباي سـنتي وي          

طيف روحـانيون مـي ُگـذارد كـه از          در  
تضعيف جايگاه سياسي ولي فقيه بـراي       
بــه چــالش گــرفتن نقــش و مقــام     

ايديولوژيك وي كـه بـه گونـه نـاگزير          
محدود كننده دايره نُفوذ و اختيارات آنها    

واقعيت ايـن اسـت     . است، سود بجويند  
كه مرتبه ادعايي آقاي خامنه اي هرگـز   

ته در هيرارشي حوزوي به رسميت شناخ     
نشده و مناسبات با وي تحت چـارچوب        

 "حـاكم " با "علما"روابط پراگماتيستي   
هـر گـاه در نظـر       . تعريف گرديده است  

گرفته شود كه روحانيت خود را محرك       
و پايه گُذار حكومـت دينـي جمهـوري          
اســالمي مــي دانــد، آنگــاه مــي تــوان 
دريافــت كــه چــرا مناســبات مزبــور در 

  .  جوهره، چالش آفرين است
 هـم   "علما و فُقهـا   "با اين وجود، براي     

در خالل سه دهه گُذشـته ايـن قاعـده          
اعتبار داشته است كه گُربه بايـد مـوش        
بگيرد، حال آقاي خامنه اي مي خواهـد        

شراكت آنها  . مرجع اعظم باشد يا نباشد    
و  مي بايست نُفـوذ سياسـي        "نظام"در  

منافع اقتصادي شان را تضمين مي كرد    
 "حاكم اسـالمي  "و اين هدفي بود كه      

اين تـوازن  . در برابر آن قرار نمي گرفت   
تنها در صورت بر هم خوردن بـه ضـرر        
ُقم و مشهد مي توانست چالش بـر سـر       
رتبــه و واليــت آيــت اهللا خامنــه اي را 
ــوم     ــا هج ــه ب ــاقي ك ــد؛ اتف ــال كن فع

روحــانيون فراكــسيون ســوُگلي وي بــه 
ــه   ــنتي در راســتاي سياســت يكپارچ س

 .سازي قُدرت روي داد
   

  انتخاب و اجبار يكدست سازي
گونه به نظر مي رسـد كـه راسـت     اين

سنتي و روحـانيون بـه عنـوان يكـي از           
 –مهمتــرين پايــه هــاي اجتمــاعي    

ايديولوژيك آن، قُرباني سياسـتي شـده       
باشــند كــه خــود از پــشتيبانان و آتــش 

آنها تمـام   . ال معركه آن بودند   بياران فع 

ُتخم مرغهاي خود را در سبد استراتژي       
آقاي خامنه اي بـراي انحـصار ُقـدرت          
گُذاشتند كه شش سال پيش بـا بيـرون         

ــركاي   ــتن ُش ــردادي"ريخ  از "دوم ُخ
رقباي كم تر   . مجلس هفُتم آغاز گرديد   

 منافع بيشتر، اين چيزي بود كه آنـان         -

ن زيـر   از كم شـدن تعـداد روزي خـورا        
  . خيمه واليت به خود وعده مي دادند

در حقيقت نيز همه ي شواهد بيانگر آن        
بــود كــه در انتهــاي داســتان يكدســت 
سازي، پاياني خوش به انتظـار نشـسته        

چه، سوژه مورد تصفيه يعني، باند      . است
ــار "اصــالح طلــب" ــا وجــود در اختي  ب

و ) هــشت ســال(داشــتن قــوه اجراييــه 
هيچ توان يا تمايل از ) چهار سال(مقننه  

واقعي براي مقاومت در برابر كنـار زدن        
آنهـا در حـالي كـه       . خود برخوردار نبود  

تمــام كارتهــاي برنــده ي خــود را زيــر 
 بـه بانـد     "حفـظ نظـام   "عنوان كشدار   

ــرده و در نقـــش   ــذار كـ واليـــت واُگـ
 آن خدمتُگـــذاري مـــي "تـــداركچي"

كردنــد، در پهنــه ي اجتمــاعي نيــز    
د كه آقاي خامنـه اي و      پشتيباني نداشتن 

شُركا را به وسـيله آن بـه احتيـاط وادار          
اين مساله زماني به فاكت تبديل     . سازند

ــدگان   دوم "شــد كــه شــماري از نماين
 دست به تحصن زدند و مردم       "خُردادي

ــواداران  ــان "و ه ــالح طلب ــه "اص  را ب
حمايت از خود دعوت كردنـد امـا هـيچ       
 اليه يا طيف اجتماعي حاضر به ايفـاي       

نقش به عنوان ويترين چانه زنـي آنهـا         
  .   نشد

در عمل نيز باند واليت توانـست بـدون       
بر خوردن به مانع جدي، مجلـس، ُقـوه         
مجريه و اُرگانهاي كليدي بوروكراسـي       
را يكي پس از ديگري به تـصرُف خـود     
دربياورد و به سوي جراحـي عميـق در         
دستگاه قُدرت و يكسره كـردن تكليـف        

  .  تاري آن خيز برداردناهمگونيهاي ساخ
ناگُفته پيداست كه تمام محاسبات آقاي      

 امنيتي او بـر     –خامنه اي و باند نظامي      
پايه يك معادله با دو متغير اصلي يعني،        

 بنـا   "اصالح طلب "جناح خود او و باند      
شده بود و بر اين اساس و با توجـه بـه            
وزن واقعي نيروها در دو سـوي، انتظـار         

چيـنش  . ا مـي كـشيد    فقط يك پاسخ ر   
مزبور، علت هجـوم بـي پـروا و بـدون           
بزك وي در جريـان نمـايش انتخابـات        

 . سال گُذشته را توضيح مي دهد
  

  تغيير ريشه اي استراتژي 
جنبش اجتمـاعي روي مـشق دفترچـه        
واليت خط قرمز كشيد و با حضور خود        
به مثابـه قُطـب اصـلي مقابـل ُقـدرت           

اتژي حاكم، نه فقط چارچوبي كـه اسـتر      
يكدست سازي، سازگار با آن انديـشيده       
شده بود بلكه، پيش فرضـها، مقدمـه و         

  . انتهاي آن را نيز بي اعتبار كرد
  4بقيه در صفحه 

  

  .....سرمقاله 

   استي و مبارزه در حال اثر ُگذارزشي خزهر
  

  منصور امان
 

، بدون طرح مطالبـه ي حـذف        "مرگ برخامنه اي  "بدون ُشعار   
 از بنياد، نه آقاي خامنـه اي از تخـت پادشـاهي             "واليت فقيه "

زميني اش فرو مي اُفتـاد و ناچـار مـي شـد بـراي مـشروعيت        
 پناه مي برد و نه سازشي كـه         "هواليت پيامبر و ائم   "تراشي به   

به فراكسيونهاي رقيب باند او اجازه مي داد، اختالفهاي خـود را          
  .  حل ُكنند، بر هم مي خورد"اُصولگرايانه" و "برادرانه"
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  ...سرمقاله 

  
  3بقيه از صفحه 

زير فشار جنـبش اجتمـاعي كـه بـه طـور            
مـستقيم نماينـده ُقـدرت حـاكم، آيـت اهللا      
خامنه اي را زير ضرب مي گيـرد و بـدون           

 "اصل واليت فقيـه   "حاشيه روي، چارپايه    
را از زير پاي او مي كشد، سياست تمركُز و          
ــدرت دســتخوش دو دگرگــوني  انحــصار ُق

  :  ريشه اي شده است
   تغيير ماهيت به يك ضرورت حياتي -1

ــا بحــران   بــراي همــه حكومتهــايي كــه ب
انقالبي يـا شـورش اجتمـاعي روبـرو مـي           
گردند، سازماندهي پادگاني قُدرت سياسـي      
ــر    ــه بـ ــاختن و غلبـ ــشُرده سـ ــراي فـ بـ
ناهمگونيهاي دروني آن و نيز كوتاه كـردن        
پروسه تصميم گيريها در شرايط فوق العاده       

اي ضربتي را مـي طلبـد، يـك         كه راه حله  
رژيـم آيـت    . اصل چشم پوشي ناپذير است    

اهللا خامنه اي نيـز از ايـن قاعـده مـستثني         
از اين نُقطه، استراتژي باند واليـت       . نيست

با هدف يكپارچه سـازي ُقـدرت كـه يـك           
انتخاب سياسي بود و بر ايـن اسـاس مـي           
ــاف    ــرايط، انعط ــا ش ــب ب ــست متناس توان

بـراي خـود فـضاي    تاكتيكي داشته باشد و    
مانور ايجاد كند، به يك اجبار استراتژيك و       
تنها راه نجات حكومت از بـاتالقي تبـديل         

  .  مي شود كه به داخل آن پرتاب شده است
   تغيير هدفهاي حمله و حذف -2

در حالي كه پيش از مواجه شدن با جنبش         
ــشهايي از  ــاعي، بخ ــام"اجتم ــي، "نظ  يعن

 آماج اين   "نكارگُزارا" و   "اصالح صلبان "
ــوده و روي تخــت   ــتراتژي ب ــي "اس جراح

 دراز شده بودند، اكنـون ُگـستره اي         "نظام
به پهناي جامعه ي متمرد و سر به شورش         
برداشته چشم در چشم آقـاي خامنـه اي و          

اين . همدستان كارد به دست، ايستاده است   
 و "دشـمن "يك تغييـر كيفـي در ماهيـت     

ـ         درت ابعاد تهديدهايي است كـه متوجـه ُق
تاثير انتقال جبهـه جنـگ      . سياسي مي كند  

به يك ميدان ديگر، تغيير در آرايش و صـف آرايـي       
باند واليت به صـورت بـي موضـوع شـدن برخـي             
ائتالفها يا دسته بنـديهاي گُذشـته و شـكل گيـري           

  . محافل جديد گرد ضروريات حال است
صدور تاييديه آيت اهللا خامنه اي براي خود و قُدرت         

زمـان در   حلول روح پـا ركـابي امـام   آسماني اش، 
 آقـاي  "مكتـب ايرانـي  "كالبد آقاي احمـدي نـژاد،       

ــي   ــل، نگران ــشايي و در مقاب ــا"م ــا و فُقه  از "علم
 همـه و  "ملـي گرايـي  " و   "منكرات"،  "بدحجابي"

همه ظرفهايي است كه با وجود شكل ُفكاهي خود،         
داراي محتوايي كـامال جـدي اسـت كـه از تـالش        

صــلي بانــد واليــت بــراي ســازگار فراكــسيونهاي ا
ساختن خويش با شـرايط مـتالطم جديـد و حفـظ            

 .تعادل خود تركيب شده است

          
  برآمد

بدون خيزشهاي سراسري، بدون مبـارزه و پايـداري      
 امنيتي  –بخشهاي پيشرو جامعه، مسير باند نظامي       

ولي فقيه به سوي يكپارچه سازي اُرگـان ُقـدرت و           
ــردن چنگالهــاي ــات، سياســي، فــرو ب  خــود در حي

اقتصادي و فرهنگي جامعه براي يك دوره طوالني،        
شاهراهي آسفالته بود كـه بـي نيـاز بـه تُرمـز مـي               

  . توانست بر روي آن به تاخت در بيايد
، بدون طرح مطالبه    "مرگ برخامنه اي  "بدون ُشعار   

 از بنياد، نه آقاي خامنه اي       "واليت فقيه "ي حذف   
ني اش فرو مي اُفتاد و ناچـار        از تخت پادشاهي زمي   

واليت پيامبر و   "مي شد براي مشروعيت تراشي به       
 پناه مي برد و نه سازشي كه به فراكسيونهاي         "ائمه

رقيب بانـد او اجـازه مـي داد، اختالفهـاي خـود را              
 حل كُنند، بر هـم مـي        "اُصولگرايانه" و   "برادرانه"

  . خورد
اك داغ  از اين رو، مهـم تـر از تمرُكـز روي اصـطك            

 بـه   نگرايشهاي مزبور با يكديگر و پيش از دل بست        
نتيجه آن، توجه به اين موضوع ضروري اسـت كـه           
. جنگ آنها ابتدا به ساكن و خود به خـودي نيـست           

درگيريهــا فقــط نــشانه ديگــري از ايــن واقعيــت را 
عرضه مي كند كه باند واليـت فرسـنگها از هـدف            

ت بود عقـب    ابتدايي خود كه تصرُف تام و تمام قُدر       
رانده شده و به جاي آن درگير نبرد ناب بر سـر بقـا         

  . شده است
آثار ماههاي خيزش و مبارزه، چونان زهري كه بـه          
تن حاكمان تزريق شده باشد، در حال اثـر ُگـذاري            

 را بــه "نظــام"آن نيرويــي كــه ايــديولوژي . اســت
مهمالت يك صناري و    
صــف بنــدي ســازماني 
ــه   ــي بـ اش را متالشـ

ي متفرق بـدل   دسته ها 
ساخته، همـو نيـز مـي       
ــه و   ــد تجزي ــد رون توان
ــو   ــه جل ــدام آن را ب انه
. ببرد و به فرجام برساند    

جنـبش اجتمـاعي بايــد   
  .   را ادامه دهد88مسير 

  
   

  

  
     مرداد 24فراسوي خبر 

  
 قصد دارد پـس     هي ظاهر روس  به

ـ  به سه دهه سرك    كياز نزد   سهي
ــور  ــردن جمه ــالميك  و ي اس

ــوار ــر و يسـ ــرفتن از رهبـ  گـ
ــا ــاگون آن، يمقامه  ارشــد گون
ـ  روگاهيساخت ن   بوشـهر را    ي اتُم

 برده و آن را بـه بهـره         انيبه پا 
  . برسانديبردار

  
 ي است كه وفـا    ني اما ا  موضوع

 يمسكو به عهد گران فروختـه   
 نيخــود، در خــوش هنگــام تــر

ـ  گ يزمان صورت نم    ي و مـ   ردي
ـ  جفـا د يتواند دست مـشتر     دهي

ـ  دلهي در ارا سوكياش را از      لي
 هـسته   ي مـواز  يتهاي فعال يبرا

 بـا بـه   گر،ي دي خود و از سو  يا
 آن بـه    ياسي س شيهم زدن آرا  
ــد ــور ج ــردو يط  در پوســت گ

  .گُذاردب
  
ــام از ــان هنگ ــاه ( هم ــن م بهم

كــه حجــت االســالم   ) 1381
 جمهــور وقــت سيــي ر،يخــاتم

 ي مالهــا بــه طــور رســمميــرژ
ــايفعال ــيته ــسته اي مخف  ي ه
 ي كرد، جمهـور   ديي را تا  "نظام"

 همواره ادعا كرده است     ياسالم
 خود را با هـدف      يكه پروژه اتُم  

ـ  گ ي م ي پ ي انرژ ديتول اگـر  . ردي
 يچه صدور چهار قطعنامه شورا    

 ني سازمان ملل و به همـ      تيامن
 ي فلج كُننده ا   يمهايگونه، تحر 

ـ  اعمـال گرد   يكه بـه تـازگ      دهي
 دهـد كـه اسـتدالل       ينشان مـ  

ـ  رژورانيرهبران و پا   ـ  والمي  تي
 قانع كننـده و اعتمـاد       ادي ز هيفق

 وجود،  ني نبوده است با ا    زيبرانگ
 پـس   ي هسته ا  يتهايادامه فعال 

 ي در راه انــدازهياز اقــدام روســ
 ني بوشهر و به رغم تـام      روگاهين

 مي رژ يهدف اعالم شده، تنگنا   
ــور ــالميجمه ــ در توجي اس  هي

ـ  يتهايفعال  خـود را بـه دو       ي اتُم
 داده و آن را در      شيچندان افـزا  

 قـــرار يندي ناخوشـــاتيـــموقع
ـ   . خواهد داد  ـ  ا يمفهـوم عمل  ني

 دي تـشد  ريامر، هموار كردن مس   
 و فراتـر از     ي اقتصاد يمهايتحر

 وسـل آن، فراهم آوردن بـستر ت     
 از  زي آم رمسالمتي غ يبه روشها 

ـ  رژ ي خـارج  ي طرفهـا  يسو  مي
  . باشديمالها م

  
ـ  بـه و   هي روس اقدام  از آن رو    ژهي

 تواند دردسر ساز باشـد كـه        يم
 جبهـه   كي يريس از شكل گ   پ

 هيــ علي المللــني ُگــسترده بــي
 كه به طور آشكار رانيحكومت ا 

 آن بـه    يابيگرد مخالفت با دست   
 متحـد و    يجنگ افزار هـسته ا    

 و همزمــان دهيــمتمركــز گرد
اعــالم كــرده اســت كــه حــق  

ــلح آم ــاســتفاده ص ــ آزي  اهللا تي
 ي و شُركا از تكنولـوژ     يخامنه ا 

 ي مــتي را بــه رســميهــسته ا
 يشناسد، هـر تـالش هـسته ا       

 را به سطح اعالم جنـگ       يمواز
  .      دهدي متي ماهريي تغيعلن
  

 كيــ از ني كــرملديــ جدابتكــار
 ي مـ  ي هم بـه خـوب     گري د هيزاو

ــرا ــد ب ــشكل يتوان كومــت مح 
 ختني باشد و آن به هم ر      نيآفر
ـ آرا  تـاكنون ثابـت دسـتگاه    شي
 بـر   ي اسـالم  ي جمهـور  ياسيس

ــونگ ــا آن يســر چگ ــورد ب  برخ
 دني بخش تيمسكو با واقع  . است

ــعار  ــه ُش ــام"ب ــ"نظ ــر ي مبن  ب
 حـق مـسلم     ،ي هسته ا  يانرژ"

 به رهبـران    قتي، در حق  "ماست
 راه كيــ ي اســالميجمهــور

 سروصـدا   ي خروج ب  ي برا يعمل
ـ  ياز تاالر الف و گزافه هـا        ي ب

 از شي خــوانــهي و ماجراجوهيــپا
ــطر ــره را نــشان داده  قي  پنج

 آن دسته از باندها و      يبرا. است
 پـروژه   ليحافل قُدرت كه تبد   م

 بـه نردبـان     يمشترك هـسته ا   
ـ  شان را با د    ي رقبا يهژمون  دهي
 ي نگرنـد، راه انـداز     ي م يانتقاد

ــاهين ــت روگ ــهر فُرص ــه ي بوش  ب
 كه بتوانند بدون    دي آ يحساب م 

حـق  " به   انتيمتهم شدن به خ   
 ي پــاريــ، فــرش را از ز"مــسلم

 .      بكشندفانيحر

  

  ستي ن"خوش" هم ادي كه زيخبر
  

  امانمنصور

بدون خيزشهاي سراسري، بدون مبارزه و پايداري بخشهاي پيشرو         
 امنيتي ولي فقيه به سوي يكپارچه سازي        –جامعه، مسير باند نظامي     

اُرگان ُقدرت و فرو بردن چنگالهاي خود در حيات، سياسي، اقتصادي      
و فرهنگي جامعه براي يك دوره طوالني، شاهراهي آسفالته بود كـه            

  . بي نياز به تُرمز مي توانست بر روي آن به تاخت در بيايد
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مركز امار ايران رشـد بيكـاري در بهـار          
امسال را نسبت به بهـار سـال گذشـته          

 درصد اعالم كرده و نتيجه گرفتـه         3,5
 / 6در بهـار امـسال        درصد بيكاران  كه
  . استبوده درصد 14
 كار  ي عال ي عضو شورا  ،ي صالح اهللا يول

در يك پاسخ احمدي نژادي بـه سـوال         
در حـال   «:گفـت خبرگزاري دولتي مهر    

 و  مي در كشور ندار   يكاري ما فرد ب   حاضر
 يكاري بفي خودمان را با تعر في تكل ديبا

  ».ميروشن كن
بر اساس داده هاي آمـاري، هـر سـال          
يك ميليون نيروي كـار وارد بـازار كـار          

با توجـه بـه بحـران و        . ايران مي شوند  
ركود در واحدهاي توليدي و عدم قدرت    
رقابت آن با واردات كاالهاي خارجي و        

طيلي واحدهاي توليدي، مي توان     نيز تع 
حدس زد كه به چه ميزاني آمار بيكاري        
افزايش پيدا مي كند و آمار واقعـي، آن         
آماري نيست كه مركز آمار ايران ارائـه        

تـا  . مي دهد و بسيار بيشتر از آن اسـت        
كنون طرحهـايي كـه بـراي اشـتغال و          
كاهش نـرخ بيكـاري داده شـده اسـت          

ح ايجـاد   مثال آن طر  . موفق نبوده است  
بنگاههاي زودبازده اسـت كـه عليـرغم        
هياهوي فراوان بر اسـاس گفتـه هـاي         
كارشناسان رژيم با شكست رويرو شـده    

راديو آلمان در گزارشي به مـساله    . است
ــه   ــرد ك ــالم ك ــه و اع ــت «پرداخت دول

 20 بـا صـرف دسـت كـم          نژاد، ياحمد
 طـرح   ،ي نفتـ  ي دالر از درآمدها   ارديليم
ودبـازده را   ز ي اقتـصاد  ي واحـدها  جاديا

امـا سـه سـال بعـد، بانـك          . اجرا كـرد  
 اعالم كرد كـه مطالبـات       راني ا يمركز

 17 وصـول بانكهـا بـه حـدود          رقابليغ
بخش اعظـم   .  است دهي دالر رس  ارديليم

 ي اجـرا  ياعتبارات پرداخـت شـده بـرا      
 جـاد ي زودبازده كه قـرار بـود ا       يطرحها

 پرداخـت   ي كنند، به كسان   ياشتغال فور 
 ي اعالم ورشكستگ  اي بعد   يشد كه اندك  

 حـال   در .ختنـد ي گر راني از ا  ايكردند و   
 عـدم بازپرداخـت   ليحاضر، بانكها به دل 

 عـدم پرداخـت     ني اعتبارها و همچن   نيا
 دولت،  ي دالر بده  ارديلي م 50 به   كينزد

 ي واحـدها  ي اعتبـار بـرا    ني تـام  ييتوانا
  ».اشتغالزا را ندارند

  

  تركشهاي حذف يارانه ها 

 كه بدون شـك     هدفمند كردن يارانه ها   
يك مدل غيرعادالنه است، تركـشهاي      
خود را گام به گام بر اقتصاد و وضـعيت        
معيشتي مردم به جا گذاشـته و خواهـد         

افزايش سرسام آور قيمـت آب      . گذاشت
و برق و گاز، باالرفتن قيمـت بنـزين و          

افزايش بهاي مايحتاج مردم مانند نـان       
و برنج، روزهاي دشواري را براي مـردم      

  .ويد مي دهدايران ن
اين طرح كه بر اسـاس سياسـت رانـت          
ــدرت و   ــرم ق ــاولگري ه ــواري و چپ خ
ــدادي    ــافع تع ــز من ــستگان آن و ني واب
مواجــب بگيــر مــديريت مــي شــود، در 
ــصاد    ــود اقت ــي و وج ــدان دموكراس فق
ناپايدار و وابسته به نفـت، راهكـاري در         
برابر كنشهاي ناشي از آسيبهاي حـذف       

بـر  . ديارانه هـا جـايگزين نخواهـد كـر        
اساس همه گفته هاي يك سال گذشته    
در مورد اين طرح، فقر افـزايش خواهـد     
ــط و     ــشار متوس ــژه اق ــه وي ــت و ب ياف
مزدبگيران و كـارگران فقيرتـر خواهنـد        

اگرچه هنـوز چـارچوب گيرنـدگان       . شد
كمك نقدي در ازاي حـذف يارانـه هـا          

مبلـغ  مشخص نـشده اسـت، حتـا اگـر          
دي ناچيز ادعا شده، بر اساس وعده احم      

نژاد به حساب  دو دهك جامعه ريختـه         
ــان    ــشكل هم ــيچ دردي از م ــود، ه ش
. بخشهاي مورد نظر حـل نخواهـد شـد        

اين مبلغ در برابر افزايش قيمتها و رشد        
تورم آن قدر ناجيز است كه نمي توانـد         
حذف يارانه ها براي اقـشار كـم درآمـد     

   .جامعه را جبران كند
احمدي نژاد كه با سخن پراكنيهاي غير       
 ،واقعي اش در زمينه سياسـت و جهـان        

تبديل به مضحكه ميان مردم شـده، در        
 و  تـه .  بي سر    زمينه اقتصاد با حرفهاي   

دادن آمارهاي دروغ و ناشيگرانه، مـورد       
غضب بخـشهايي از طرفـدران واليـت        

هـم  سـنتي   » اصولگرايان«فقيه به نام      
وي در آخـرين سـخن     . قرار مـي گيـرد    

رد كه بـا    پراكني اش، در همدان ادعا ك     
حتا يك فقيـري هـم   «پخش يارانه ها،    

  » .در كشور پيدا نخواهد شد
در كــشوري بــا تنومنــد شــدن مافيــاي 
واردات، فربــه شــدن بخــش اقتــصادي 
شبه دولتي بـه بركـت دولـت در مقـام           
سرمايه دار بزرگ و افزايش بيكاري، نه       
خبــري از عــدالت خواهــد بــود و نــه از 

هـايي  بنابراين چنين طرح  . توسعه پايدار 
  . بي عدالتي را افزايش خواهد داد

يكي از اعضاي    مرداد،   14روز پنجشنبه   
مجلس واليت، از عدم تناسب واردات و     
صادرات و عدم بهبود وضعيت اقتصادي      

بر اسـاس گـزارش     . صحبت كرده است  
خبرگزاري دولتي ايلنا، حجـت االسـالم     

 درصـد   80ژاپن،  «:حسين اسالمي گقت  
 دارد، امـا     درصـد واردات   10صادرات و   

 درصـد واردات و     70جمهوري اسالمي   
البتـه ايـشان    » . درصد صادرات دارد   20

مقدراي به حال تجار لطف كرده و گرنه 
ميزان واردات بر اساس خـود آمارهـاي        

 درصــد 70كارشناســان رژيــم بــيش از 

اين عضو مجلس اقرار مـي كنـد        . است
ــه  ــودن واردات، ريــشه در   «ك ــاال ب ب

غيـر قـانوني و     رانتهاي سياسي، ضوابط    
ايــن . تعرفــه گــذاريهاي نامناســب دارد

وضعيت موجب هدايت كـشور بـه بـن         
  » .بستها در همه زمينه ها شده است

  

  طرح موسوم به آتيه

يكي از طرحهاي فريبنـده ديگـر طـرح         
موسوم به آتيه است كه دولت احمـدي        

ــژاد طــراح آن اســت ــت پاســدار . ن دول
  پايبنــد بــهرا احمــدي نــژاد كــه خــود 

استانداردهاي بـين المللـي مربـوط بـه         
 ،حقوق بشر و حقوق كودكان نمي دانـد       

براي افزايش جمعيت و در مخالفـت بـا         
كنترل جمعيت طرح آتيه يا به عبـارتي         
طرح تشويق كودكان بيـشتر و گـرفتن        
. كمك از دولت را مطـرح كـرده اسـت         

ــشكر    ــزايش ل ــراي اف ــي ب روزي خمين
اسالم و شعله ور كردن آتش جنگ بـه         

يروي انـساني احتيـاج داشـت و طـرح          ن
كنترل جمعيت را ملغي اعالم كـرد كـه        

امـروز ولـي    . عوارض ويرانگري داشـت   
فقيه كه در ايزوله تـرين شـرايط اسـت          
طرحهاي افزايش جمعيت را تاييـد مـي        
كند تا لشكر فقيران كه نان خور دولـت         

  .باشند به وجود آورد
در حالي كه هيچ آمار واقعي از كودكان        

ده نمي شـود، هـر روز بـر تعـداد           كار دا 
كودكان فقير اضافه مي شود و بسياري       
ــشت   ــه جــاي نشــستن پ از كودكــان ب
نيمكت مدرسه در خيابانهـا پرسـه مـي         

  .زنند
در خيابانهاي شهرهاي بزرگ، در قـالي       
بافيها، در كوره پزخانـه هـا و توليـدات          
محلي، اين دستهاي كوچـك كودكـان       
كار است كـه بخـشي از چرخـه توليـد           
سرمايه داري انگل صفت ايران را مـي        

امروز در خيابانهـاي شـهرهاي      . چرخاند
بزرگ شاهد انبوه كودكان فقـر كـه در         
خيابانها شب را به روز مـي رسـانند تـا           
سكه اي دستان كوچكشان را پر كند و        
آنها را راهي كلبـه حقيرانـه شـان كنـد           

وجود كودكان در سـياهچالهاي   . هستيم
اي اجتمـاعي  رژيم گوشـه اي از آسـيبه     

ناشي از فقر را به بركـت رژيـم واليـت      
  . فقيه نشان مي دهد

 مرداد، رئـيس سـازمان      25روز دوشنبه   
ثبت احوال گفت كـه كودكـاني كـه در          

 متولد شده انـد، يـك ميليـون         89سال  
در . تومان به آنها يارانه داده مـي شـود        

اوايل سال جاري هنگامي كـه احمـدي       
تـه بـود    نژاد اين طرح را مطرح كرد گف      

دو فرزند براي يك خانواده كـافي       «كه  
. »نيست و روزي آنها را خدا مـي دهـد         

صحبتهاي وي مورد تمسخر بسياري از      

 رژيــم قــرار  مــردم و حتــا كارشناســان
كودكـان كـار و فقـر كـه هـيچ           . گرفت

سهمي از دوران كودكي خود نداشته اند       
و هيچ نهاد قانوني از آنها حمايت نمـي         

.  را نشان مي دهـد     كند پوچي طرح آتيه   
ــه    ــي هم ــق طبيع ــان ح ــوزش رايگ آم
كودكان است كه به دليل فقر بـسياري        

ــد ــايين . از آنهــا از آن محرومن ســهم پ
آموزش و پرورش در تعيين بودچه سال       

 نسبت به بودجـه نظـامي و بودجـه          89
ــاي   ــداران و نهاده ــپاه پاس ــسيج و س ب
آموزشي وابسته به آنهـا نـشان دهنـده         

اي احمدي نژاد   هدف غير انساني طرحه   
در رابطه با مـردم و بـه ويـژه افـزايش            

  .جمعيت است
ــدون مــرز از عــضو   ســايت پزشــكان ب
كميسيون بهداشـت و درمـان مجلـس        
نقل مي كنـد كـه؛ بـر اسـاس آخـرين            
اعالم سـازمان بهداشـت جهـاني رتبـه         
ايران از نظر شاخص مشاركت عادالنـه       
مردم در هزينه هاي سالمت در حـدود        

 بـوده كـه بـا       112 سال پيش رتبـه      10
توجه به روند نامناسب دهه اخير اكنون       
افت كـرده و بايـد از ايـن نظـر در رده             

 كـشور دنيـا     191 در بـين     120 تا   118
  . باشد

در فراسوي داده هاي آماري نهادهـاي       
وابسته به حكومت كه بخش كوچكي از 
ــشتي    ــدگي معي ــار زن ــعيت ناهنج وض
مزدبگيران و كارگران را مـنعكس مـي        

ــد  ــد، زن ــر   كن ــردم و فق ــي م گي واقع
روزافزون آنها به شعار فريبنده احمـدي       

  .نژاد زهرخند مي زند
در ماهي كه گذشت، فـشار بـر فعـاالن       
كارگري در زندان و نيـز خـانواده هـاي       

ــه اســت  ــزايش يافت ــان اف ــرغم . آن علي
ــرف   ــي از ط ــين الملل ــاي ب ــت ه حماي
ــنديكاهاي   ــارگري و سـ ــاي كـ نهادهـ

اي كارگري بـين المللـي و نيـز نهادهـ         
ــداني در    ــارگران زن ــشري، ك ــوق ب حق
سياهچالهاي قرون وسطايي زير فشار و      

منـصور اسـالو فعـال      . سركوب هـستند  
ســنديكاي شــركت واحــد اتوبوســراني  
عليرغم سالها حبس با عنوان اتهامهاي      

  . جديد زير فشار و سركوب قرار دارد
ــهاي     ــت اعتراض ــه گذش ــاهي ك در م
كارگران و مزدبگيران جريـان داشـت و        

چندين مورد مـاموران سـركوبگر بـا        در  
و حتـا   . كارگران معترض درگير شده اند    

در . به بازداشت آنها منجـر شـده اسـت        
زير به مهمترين رويـدادهاي اعرتاضـي       

  . كارگران مي پردازيم
 

   

  افزايش بيكاري نسبت به سال گذشته
 

  زينت ميرهاشمي
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 تن از   350 مرداد بيش از     2روز شنبه   *

كارگران كارخانه فـرنخ در مقابـل ايـن         
كارخانه در شهرك صنعتي البرز قـزوين   

 . تجمع كردند

بــه گــزارش آســمان ديلــي نيــوز ايــن  
 ماه حقوق معوقـه و دو مـاه         5كارگران  

حقوق عيـدي و پـاداش خـود را طلـب           
يكي ازكارگران در مـورد تجمـع       . دارند

تجمعـات مـا    «:رگران گفت اعتراضي كا 
بــه اســم شورشــي و اخاللگــر هميــشه 

درحــالي كــه بــه . ســركوب مــي شــود
ــز    ــان چي ــوق م ــق و حق ــرفتن ح جزگ

 ».ديگري نمي خواهيم
در ادامه حركتهاي اعتراضـي كـارگران       

 مـرداد  9كارخانه نازنخ قزوين روز شنبه  
كارگران ايـن كارخانـه بـراي پيگيـري         

  ماه گذشته خـود در مقابـل   7حقوقهاي  
وزارت صنايع قزوين تجمع كردند و بـه        
سياستها و سردواندن كا رگـران توسـط        

 مقامات اعتراض كردند

 مـرداد كـارگران   16همچنين روز شنبه    
كارخانه نازنخ قزوين و كارگران فرنخ و       

 نفر از كارگران چيني البرز      100بيش از   
به همـراه برخـي از كـارگران ديگـر از           

اداره كارخانه هـاي بحرانـي در مقابـل         
صنايع قزوين تجمـع كردنـدو خواهـان        

 .دريافت مطالبات خود شدند

ــزوين روز   ــازنخ ق ــه ن ــارگران كارخان ك
ــنبه ــرداد20 چهارش ــراي   م ــددا ب  مج

چندمين بار در مقابل اين شركت تجمع       
 ماه حقوق معوقه خود 7كرده و خواهان    

 . شدند

به آژانس ايران خبـــــــــــر يكي از      
ــو  ــورد برخ ــارگران در م ــاي ك رد نيروه
مـا جلـوي    «:سركوبگر با كارگران گفت   

وزارت صنايع فقط گفتيم كه مزدمان را       
كه كاركرده ايم مي خـواهيم امـا مـا را       
تحت عنوان اخاللگـر پراكنـده كردنـد،        

ما فقط نان براي خـوردن      ! البته با باتوم  
مي خواهيم نمـي دانـم ايـن كجـايش          

  »اخاللگري محسوب ميشود؟
  
و كاركنـان اداري    كارگران، راننـدگان    *

نـام  «يك شـركت راه سـازي بـه نـام           
 9در اعتراض به پرداخت نشدن      » آوران

ماه حقوق و دستمزدشان روز يك شنبه       
  . مرداد دست از كار كشيدند3

بــه گــزارش آتــي نيــوز كاركنــان ايــن 
شركت چهار روز پيش از ايـن حركـت          
اعتراضي هم در مقابل دفتر اين شركت       

ز دو ساعت   تجمع كرده بودند كه پس ا     
تجمع با وساطت ماموران انتظامي مبني 
بر اين كه طي چهار روز آينـده حقـوق          
خود را دريافت خواهند كرد بـه تجمـع         

  .خود پايان داده بودند

 130شركت راه سازي نام آوران ساخت   
كيلومتر از جـاده دو بانـده شـاهرود بـه           

  .سبزوار را بر عهده دارد
  
ــكي  * ــوم پزش ــشكده عل ــاي دان انترنه
انشگاه شاهد در اعتراض به كم بـودن     د

بـه  . حقوق دريافتي خود اعتصاب كردند    
ــارس،    ــي ف ــزاري دولت ــزارش خبرگ گ
ــوم   ــشكده عل ــاي دان ــدادي از انترنه تع
پزشكي دانشگاه شاهد در اعتـراض بـه        
اختالف حقوق خود با حقـوق انترنهـاي        
ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كـشور      

  .اعتصاب كردند
مـرداد  9  وز شنبه اين اعتصاب از صبح ر    

و به صورت عدم حـضور در بخـشهاي         
ــوم    ــشكده عل ــتان دان ــف بيمارس مختل

  .پزشكي دانشگاه شاهد انجام شد

  
كارگران كارخانه قنـد بردسـير صـبح        *

 مـرداد در مقابـل      13روز روزچهارشنبه   
بـه گـزارش    . اين كارخانه تجمع كردند   

آسمان ديلـي نيـوز، يكـي از كـارگران          
ا بارهـا بـه     مـ «:معترض گفته است كـه    

استانداري كرمان به فرمانـداري، دفتـر       
امــام جمعــه، نماينــده مجلــس و حتــي 
مقابل دفتر احمدي نژاد رفته ايـم ولـي         

مـا  . كسي به خواسته ما توجه نمي كند      
چيز زيادي نمي خواهيم مـا فقـط حـق         

  .وحقوق خودمان را مي خواهيم
  
 180 مرداد بيش از     13روز چهارشنبه   *

انه چينـي البـرز در      تن از كارگران كارخ   
مقابل اين شركت در شـهرك صـنعتي        

به گـزارش  . قزوين دست به تجمع زدند 
آســمان ديلــي نيــوز ايــن كــارگران در  
. اعتراض روي زمـين تحـصن كردنـد         

 24 تا   19كارگران متحصن همگي بين     
سال سابقه كار در اين شركت را داشتند    

 ماه است كه حقوق نگرفته      10اما مدت   
  .اند
  
 تـن  50 مرداد بيش از  18نبه  روز دوش *

از كارگران كارخانه چيني البـرز قـزوين        
بـه  . مقابل اين شـركت تجمـع كردنـد       

گزارش آژانس ايران خبر اين كـارگران       
به بي تـوجهي مقامـات بـه مـشكالت          
كارگران و همچنـين نـسبت بـه عـدم          

  .دريافت حقوق شان اعتراض داشتند
  
مـرداد كـارگران شـركت     19سه شنبه   *

يى ترومــر در مقابــل ايــن مــواد شــيميا
ــركت در كيلــومتر    جــاده قــديم  5ش

كـرج تجمـع اعتراضـى برگـزار        -قروين
به گـزارش آژانـس ايـران خبـر         . كردند

كارگران خواستار مطالبات عقب افتـاده      
 .اين كارخانه قرار دارد. خود شدند 

  
كارگران شركت بن رو در اعتراض به       *

 مـاه از دستمزدهايـشان   4عدم پرداخت   
 مـرداد مـاه دسـت بـه         23نبه  از روز ش  

 .اعتصاب زدند

بنا بـر گـزارش اتحاديـه آزاد كـارگران          
ز اين اعتـصاب، از     ايران از چهارمين رو   

زمان شروع اعتصاب كارگران هـر روزه       
به كارخانه مي آيند و كارت ورود خـود         

اين كـارگران اعـالم كـرده    . را مي زنند 
انــد تــا زمــاني كــه بــه خواستهايــشان 
رسيدگي نشود به اعتصاب خـود ادامـه        

 .خواهند داد

شركت بن رو مونتاژ كننـده ماشـينهاي        
ود اسـت بـا حـد     ) بنزهاي كوپه (خارجي

 نفر كارگر در جاده سلفچگان قرار       800
 .دارد
 

كارگران كارخانه كيان تـاير از صـبح        *
 مرداد در اعتراض بـه      28روز پنج شنبه    

عدم پرداخت دستمزدهاي خـود دسـت       
به اعتصاب زدند و با بستن درب انبارها        
. مانع خروج الستيك از كارخانـه شـدند      

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايـران،       
بال اين اعتصاب و تجمع كارگران      به دن 

كيان تاير در محوطه كارخانه، روز شنبه       
 مرداد ماه جلـسه اي در بخـشداري         30

ــا شــركت نماينــده هــاي  چهاردانگــه ب
نماينده . كارفرما و كارگران تشكيل شد    

كارفرما در اين جلسه اعـالم كـرد كـه          
پول براي پرداخـت دسـتمزد كـارگران        

ينـه نمـي    ندارند و قولي نيز در ايـن زم       
نماينده هاي كارگران نيـز     . تواند بدهند 

متقابال بر در يافت دستمزد خود و حـل         
ــد     ــه تاكي ــشكالت در كارخان ــاير م س

  .كردند
در ادامه اين جلسه نماينده كارفرمـا بـا         
تهديد كارگران اعالم كرد چنانچه فـردا     
درب انبارها را براي خروج الستيك باز       

 اقـدام   نكنند با آوردن مامور به كارخانه     
  .به باز كردن درب انبارها خواهد كرد

  
 نفــــر 250 مــــرداد 30روز شــــنبه *

ازكــارگران اخراجــي ســازمايه درمحــل 
كارخانه واقـع پاكدشـت بـراي گـرفتن         
. حقوق خود تجمع اعتراضي برپا كردنـد      

اين كارگران به مدت يك ساعت و نيم        
جاده خاوران را بسته بودنـد و ترافيـك         

  . سنگيني ايجاد شده بود
به گزارش آسمان ديلـي نيـوز، سـپاه و          
وزارت اطالعات به محل گـسيل شـده        
بودند و اقدام به متفرق كردن كـارگران        

ــد ــه . كردن ــن كارخان ــديريت اي  10م
روزاست كه فـرار كـرده و بـه كارخانـه          
نمي آيد وبه كـارگران گفتـه شـده كـه           

. كارخانه به فروش گذاشته خواهـد شـد       
ــه روز   ــن كارخان ــط 30اي ــرداد توس   م

  .ماموران حكومتي پلمپ شد
  
 مـــرداد جمعـــي از 31روز يكـــشنبه *

معلمان و آموزشياران شاغل در آموزش      
و پرورش در اعتراض به عدم اسـتخدام        
خود، در مقابـل مجلـس رژيـم تجمـع          

  .كردند
به گزارش ايلنا تجمع كننـدگان مـدعى       
بودند كه پس از پايـان قراردادشـان بـا          

ده آموزش و پرورش به آنهـا اعـالم شـ         
ايـن  . كه ديگر نيـازي بـه آنهـا ندارنـد         

 سال 3 تا   2درحالى است كه آنها سابقه      
  .خريد خدمت دارند

  
در شرايطي كه تنهـا راه بـاقي مانـده          *

براي رانندگان و كاركنان فنـي شـركت        
واحد اتوبوسـراني تهـران، كـه موضـوع      

 مــاه 14بازنشـستگي آنهـا نزديــك بـه    
بالتكليف مانده است، اعتصاب و دست      

 مرداد ماه بود    31 كار كشيدن در روز      از
و همة كاركنان بر انجام اعتصاب مـصر     
بودند، عناصر دولتي در سـازمان تـĤمين    
اجتماعي در مقابل تصميم به اعتـصاب       
كاركنـان شـركت واحــد عقـب نــشيني    
كرده و اعالم كردنـد كـه بـه خواسـته           
هاي كاركنان و رانندگان شركت واحـد       

ي دهند  براي بازنشستگي پاسخ مثبت م    
و به خواسته هـاي آنهـا رسـيدگي مـي      

بــه گــزارش آژانــس ايــران    . كننــد
خبــــــــر بعد از اعالم اين موضـوع       
رانندگان و كاركنان شركت واحد اعالم      
كردند كه فعـال از اعتـصاب خـودداري         
مي كنند و منتظر مي مانند كـه نتيجـه          
وعده هـاي سـازمان تـĤمين اجتمـاعي         

 .معلوم شود

  
 

ــهايي از ــاالن گزارشـــ  فعـــ
 ضدسرمايه داري گيالن

كميتــه همــاهنگي بــراي ايجــاد : منبــع
  تشكل كارگري

  
ــسندگي   ــصاب در ري ــه اعت ادام

 خاور

  1389 مرداد 16
كارخانه ريسندگي خاور در جاده رشـت       

.  فومن در منطقـه آتـشگاه قـرار دارد         –
سالهاست كه ايـن كارخانـه بـا بحـران          

در سـال گذشـته     . كارگري روبه روست  
 به نام دكتر المع مالـك       فردي) 1388(

كارخانه هاي حوله برق المع با استفاده       
از قانون خصوصي سازي بخش عمـده       

او دسـتگاههاي   . سهام كارخانه را خريد   
. مدرن و جديدي را وارد كارخانـه كـرد        
  اما در زمينه پرداخت مطالبات كارگران، 

  7بقيه در صفحه 

  1389برخي از مهمترين حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در مرداد 

ســـركوب، آزار، پرونـــده  
سازي، دستگيري، شـكنجه    
و محاكمه فعـاالن كـارگري      

شـــدت  در ايـــران را بـــه 
   . محكوم مي كنيم
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برخي از مهمترين حركتهـاي     

اعتراضـــــي كـــــارگران و 

   مزدبگيران
  

  6بقيه از صفحه 
كه بيش از يـك سـال حقـوق و مزايـا            
. طلب دارند، كوچك ترين اقدامي نكرد     

 تـن   9در گذشته، كارخانه خاور روزانـه       
در حال حاضر در اين   . نخ توليد مي كرد   

 كـارگر مـشغول بـه كـار         270كارخانه  
 70 قراردادي و     نفر آنها  200هستند كه   

. نفرشــان اســتخدامي دائــم هــستند   
 و بعـد از     1389كارگران از ابتداي سال     

عيــد، توليــد را خواباندنــد و بــه عنــوان 
ــدادي از كــارگران همــراه   ــراض تع اعت
اعضاي شوراي اسالمي كارخانـه بـراي    
ــه دفتــر رياســت   حــل مــشكل خــود ب
جمهوري در تهـران رفتنـد كـه توسـط          

 اطالعــات مـاموران نيـروي انتظـامي و   
تعدادي . مورد ضرب و شتم قرار گرفتند     

از كارگران و اعضاي شـوراي اسـالمي        
كارخانه نيز دستگير شـدند كـه پـس از        
اعتراضات كـارگران، اعـضاي شـوراي       
اسالمي و كـارگران دسـتگير شـده آزاد     
شدند و كارگران دست از پا درازتـر بـه          

 . رشت بازگشتند

  مرداد، كه مصادف   9كارگران در تاريخ    
بــا ســومين روز درگذشــت يكــي از    
كارگران فعال كارخانـه بـه نـام نعمـت          
ــود، همگــي در مراســم   ــورابراهيمي ب پ

الزم به ذكر  . سوگواري او شركت كردند   
اســت كــارگران خــاور در طــول ســالها 

 فـومن را    –مبارزه بارهـا جـاده رشـت        
اما به آنها وعده هاي سر خرمن       . بستند

ــد و عمــالً قــدمي در جهــت     داده ش
وردن مطالبات معوقه شـان برداشـته       برآ

ــشد ــارگران خــاور  . ن ــن همــه، ك ــا اي ب
همچنان جهت گـرفتن مطالبـات خـود        

الزم به ذكـر اسـت      . پافشاري مي كنند  
بيشتر كارگران در محل زندگي شان به       

 بدهكارند و در شرايط     …بقال و نانوا و     
فوق العاده سخت معيشتي به سـر مـي         

نه هـاي  لذا از تمامي فعاالن و رسا . برند
واقعــي كــارگري مــي خواهنــد كــه تــا 
رسيدن به مطالبات شان از مبارزات بـر        

الزم بـه ذكـر     . حق آنها حمايـت كننـد     
 تــن نــخ در انبــار 3اســت هــم اكنــون 

موجـــود اســـت و عليـــرغم اصـــرار و 
پافشاري دكتر المع كارگران حاضر بـه       
توليد نيستند و همچنان در اعتصاب بـه        

 .سر مي برند

  
 لبني و فرآورده    كاله، پخش مواد  

 هاي غذايي

  1389 مرداد 22
شركت توزيع و پخش مواد لبنـي كالـه         

 الهيجـان   – جاده رشـت     3در كيلومتر   
اين شركت وابسته به بخـش      . قرار دارد 

خصوصي و كارفرماي آن فردي به نـام        
سليماني است كه سمت مديرعاملي نيز      

وي نمايندگي كارخانه كالـه واقـع       . دارد
اين فرد اكثر   .  را دارد  )آمل(در مازندران   

اوقات در امريكا و انگليس به سـر مـي          
قبالً مديريت سوسيس و كالباس و      . برد

. مواد غذايي را در رشت برعهده داشت        
وي با حمايت و سرمايه گذاري شـركت   
توليد كاله توانست اين مركـز پخـش را     

در اين شـركت، حـدود      . راه اندازي كند  
در  نفــر 30.  كــارگر فعــال هــستند200

 نفـر در بخـش      4بخش اداري و مالي ،      
 نفر در دو شـيفت  200ويزيتوري و بقيه   

ــه و   ــش تخليـ ــاعت در بخـ دوازده سـ
بارگيري در سرتاسر شهر رشت و سـاير        
شهرهاي استان در مقابل مغـازه هـاي        
اغذيه فروشي مشغول فروش تبليغـاتي      

روزانه .  هستند -نفر2 مقابل هر مغازه     –
مـل بــه   تريلـر محـصوالت لبنـي از آ   2

ــود   ــي ش ــت وارد م ــتمزدهاي . رش دس
كارگران طبق مصوبه اداره كار است كه  

 500 الـي  400با اضـافه كـاري حـدود       
اين شركت فاقـد    . هزار تومان مي شود     

در ضمن  . هرگونه تشكل كارگري است   
 كــاميون و كاميونــت بــه 40در حــدود 

شــكل پخــش و دريافــت پورســانت در 
ــدود     ــت و ح ــركت اس ــدمت ش  10خ

ايـن  . نيز به شركت تعلق دارد    كاميونت  
شركت در واقع رقيب كارخانـه توليـدي    
پگاه است و توانـسته بخـش زيـادي از          
بازار پگاه را به علـت فـروش نـسيه بـا            

 . روزه در دست بگيرد10مهلت 

  
نساجي پارس ايران و مطالبـات      

 معوقه كارگران

  1389 مرداد 22
از اين كارخانه بحران زده كه بـه جـواد       

انواده اش تعلق دارد از سال   افراشته و خ  
 به بعد گزارشات مختلفـي از جانـب         83

كارگران به خبرنامه و سپس نامه كميته   
. هماهنگي ارسال و منتشر شـده اسـت       

ــيش از  ــارگران   2ب ــه ك ــود ك ــال ب  س
بازنشسته اين كارخانه، كه تعداد آنها به       

 نفر مـي رسـد، هـر يـك بـه طـور              53
  ميليون تومان بابـت    6 الي   3متوسط از   

مفاصاحـــساب بازنشـــستگي از جـــواد 
پس از  . افراشته ضدكارگر طلبكار بودند   

ــارزات     ــرخرمن و مب ــده س ــا وع ماهه
كارگران، باالخره كارگران توانـستند در      

 مرداد مطالباتـشان را     13روز چهارشنبه   
بــه صــورت چــك از كارفرمــا دريافــت 

در حال حاضـر كارخانـه مـشغول        . كنند
ايـن   كـارگر اسـت كـه از       12فعاليت با   
 25 الـي    23 نفر نزديك بـه      4كارگران  

ســال ســابقه كــار دارنــد و منتظــر     
ــار و   برخــورداري از شــرايط ســختي ك
اعــالم بازنشــستگي هــستند و هريــك 

 هـزار تومـان     850د يـك ميليـون      حدو
 نفر بقيه كـه بـه صـورت         8طلبكارند و   

قراردادي كار مي كنند هريك در حدود       
 ميليون تومان دستمزد و حقوق      6 الي   2

قابل ذكر اسـت كـه      . معوقه طلب دارند  
ــاه   ــتمزد تيرم ــوز دس ــارگران 89هن  ك

  .پرداخت نشده است
  
 

   

  
  

   مرداد 25فراسوي خبر 
نان با همه رژيم واليت فقيهي همچ

توان خود با فشارها و اعمال غير 
انساني و مغاير با همه موازين حقوق 
بشري، زندانيان سياسي را تحت فشار و 
شكنجه هاي روحي و جسمي قرار مي 

تعدادي از زندانيان هنوز در . دهد
اعتصاب غذا هستند و با فرا رسيدن ماه 
رمضان حتي از نوشيدن آب هم محروم 

  . شده اند
بر زندانيان سياسي همچنان ادامه فشار 

دارد و به همين صورت مقاومت 
زندانيان سياسي كه جمهوري اسالمي 
را به ستوه آورده و در سطح داخلي و 

به . بين المللي به رسوايي كشانده است
همين جهت، هم اكنون حمايت از 
زندانيان سياسي و افشاي جنايتهاي 
رژيم بيش از بيش مي بايست در 

. ر نيروهاي جنبش قرار گيرددستور كا
نمونه هاي زير بازگو كننده آخرين 
رفتار رژيم نسبت به زندانيان است كه 
عالوه بر وضعيت محكومين به اعدام 
بايد مورد توجه فوري فعالين جنبش 

  :قرار گيرد
در روزهاي گذشته، پنج نفر از زندانيان 
اعتصاب كننده اوين از سلولهاي 

سراي اوين  به داد240انفرادي بند 
مسووالن زندان در اين . منتقل شده اند

كوهيارگورزي، دادسرا، اين پنج نفر، 
بهمن احمدي امويي، كيوان صميمي، 

مليحي را  غالمحسين عرشي و علي
تهديد كردند كه آنها را شش ماه در 

ساير . انفرادي نگه خواهند داشت
كننده نيز به ادامه  زندانيهاي اعتصاب

و  روز ديگر 20 حبس در انفرادي تا
  .هديد شده اندقطع تماس با خانواده ت

ان صميمي همچنان در اعتصاب كيو
 غذا به سر مي برد و با توجه به

فرارسيدن ماه رمضان نگرانيها در باره 
  .استوي افزايش پيدا كرده 

 رحيم رش، زنداني سياسي كرد، چهار

روز پيش از زندان اطالعات سپاه 
هاباد منتقل اروميه به زندان عمومي م

به اعتصاب غذاي  شده اما هم چنان
 و حال او به گفته خود ادامه داده است

.  است"بسيار وخيم"يكي از پسرانش 
اين دومين بار است كه او به زندانهاي 
مخوف رژيم افتاده و دست به اعتصاب 

  .غذا زده است
خانم نازنين داودي، همسر زنداني 

عر نويسنده، شاسياسي، ارژنگ داودي، 
نيز در نامه اي اطالع و فعال سياسي 

داده است كه همسر وي در سي و 

دومين روز اعتصاب غذاي خود بسر 
 بهمن سال 22آقاي داودي از . مي برد

 به سلول انفرادي منتقل و مالقات 88
نازنين مي . او با خانواده قطع شده است

و  آقاي حسن زارع دهنوي": گويد
؟ حسن حداد و همكاران جان بركف

ايشان در دستيابي به اهداف ميهني و 
در راستاي آن، ساقط  انقالبي؟ خود و

نمودن اين خانواده از زندگي كه با 
ماهرانه  نقشه ها و برنامه هايي كه

طراحي و پياده نمودند، به قول 
ه خودشان ما را بدبخت و آواره كرد

   ".اند
ي آزادي از تمام": وي مي افزايد

راي رهايي آزادانديشان ب خواهان و
همسرم از اين وضعيت بسيار بحراني 

  ".طلبم استمداد مي
نگار، نزديك  عيسي سحرخيز، روزنامه

 ماه است كه درپي حوادث پس 14به 
اينك در  بازداشت و هم از انتخابات،
شهر كرج در حبس بسر  زندان رجايي

 همسر وي ضمن توصيف .برد مي
آسيبها و بيماريهاي وي كه پس از 

ان مبتال شده، خبر از دستگيري بد
ي در پاي او و  حسينوعي فلج و ب

دردهاي شديد كه نياز به رسيدگي 
  .فوري دارد، داده است

كبر كرمي، پزشك، نويسنده و فعال ا
 1388آذر ماه  حقوق بشري كه سوم

پس از ورود نيروهاي امنيتي به منزلش 
بازداشت گرديد، بعد از هشت ماه 

به ضر 74 سال حبس و 6زندان، به 
 اتهام او .شالق و تبعيد محكوم شد

تبليغ " و "رهبري توهين به مقام"
  .  اعالم شده است"عليه نظام

منصور اسالو، كارگر مبارز شركت واحد 
پس از مدتها حبس بار ديگر به يك 

  .سال زندان محكوم شد
همچنان خارج از زندان، از همه 
فرصتهاي به دست آمده و از همه 

 ايجاد كرد سود فرصتهايي كه مي توان
جسته و به حمايت از زندانيان سياسي 
كه براي آزادي و عدالت مبارزه و 

  .مقاومت مي كنند، ادامه دهيم
 

  

 پشتيباني از مبارزه و مقاومت زندانيان به

 !سياسي بشتابيم
  ليال جديدي
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تقديم به آنـاني كـه اسـتوار در         
برابر شكنجه گران ايستادند و با      

 بـه  زهـر شكـست را       ،بذل جان 
شـان   خود خوانده    گلوي رهبران 

  فرو ريختند
  

 و  نبند كـشيد  هنگامي كه سخن از به      
زنداني كردن افراد بـه ميـان مـي آيـد،          

 توجـه مـا بـه فرهنـگ       زهر چي بيش از   
زنـدان بـه    . سركوب معطوف مي گـردد    

تحمل و پرداخت غرامت فرد بـه  معناي  
دليل قانون شكني از يك سو و زنـدان          
به معناي ابزار سركوب و تسلط سيستم       

  در سوي ديگـر،    حاكم بر مخالفان خود   
 در  دسـتكم .  متفاوتنـد  به كلي دو مقوله   

سرزمين ما اين دوگانگي و تفاوت بسيار    
ــت  ــشمگير اس ــارز و چ ــد . ب ــيهرچن  ب

 كـه    عـادي   به زندان و زندانيان    يتوجه
به جرم قانون شكني و يا زيرپا گذاشتن        
مقررات حاكم به بند كشيده شده انـد و         
نوع رفتار با آنهـا مـي توانـد كمبـودي           

 اما در  باشداساسي در بررسي اين مقوله 
اينجا توجه من به مقوله زنداني سياسي       

  .است
جــز ه بــشــت خمينــي كــه تــصميم ندا

خود به خواسته هاي اقشار      سرسپردگان
 در  ،دم تـوجهي نـشان دهـد      مختلف مر 

نهـان و آشـكار سـنگ بنـاي ســركوب     
جديد را پي ريزي كـرد و حملـه هـاي           

گونه  اين. كردعوام فريبانه خود را آغاز      
مي شود كه بار ديگـر زنـدان و زنـداني      
سياسي به عنوان معـضلي بـراي مـردم       

اگر در رژيم گذشته تعداد     . رخ مي نمايد  
ــودن    ــاني نب ــل همگ ــه دلي ــدانيان ب زن

 سياسي و قدرت سركوب و       هاياضاعتر
 صنفي و سياسـي انـدك    هاي تشكل نبود

بود امـا حـال ديگـر تـرس مـردم فـرو           
ريخته و اعتراضـات پرشـماري سـامان        

ــود  ــي ش ــرو آن،داده م ــتگير  و پي  دس
شدگان اين تجمعات نيز بـسيار بيـشتر        

اگـر در رژيـم     . نسبت به گذشته هستند   
قبلي زندانيان افرادي روشنفكر بودنـد و       

صميم قبلي به عضويت يا هـواداري       با ت 
از سازمانهاي سياسي پرداخته و حاضـر       
به پذيرش هرگونـه سـختي و مـشقتي         

ــد ــشار  ،بودن ــي از اق ــازه مردم  در دور ت
متفاوت اجتماع كه حق خود را از قيامي        
كه در آن مشاركت داشـتند طلـب مـي          

اين گوناگوني  . كنند، به زندان افتاده اند    
آنجـا ناشـي    و تنوع دستگير شـدگان از       

مي شود كه عموم مردم با انديشه هاي        
اعتــصاب و ، متفــاوت كــه اعتــراض  

تظاهرات را حق خود مي دانـستند، بـه         
ميدان آمده بودند تا صداي خـود را بـه          
گوش رهبران برسانند و رژيـم سـفاكي        

  شمشير خـود را بـراي    ،كه در پس پرده   

ـ         گردن  بـه   ان آنها تيز كرده بـود، بـه آن
هرچنـد  . مـي كـرد   گونه اي دگر نگـاه      

ــراض آن  ــود اعت ــن ب ــاممك ــدك و ه  ان
 امـا  خواسته هايشان بسيار كوچك باشد  

 تعريفي به جز دشمن از ايشان       حكومت
نداشت زيرا همين روحيه حق طلبـي و        

 حـاكم و اقـدام      قدرتبرآشفتن در برابر    
به اعتراض است كه مي توانـد خطـري       
جدي براي حكومتي كه هنـوز تعريفـي        

در بر داشـته  ارد مشخص از آن وجود ند   
  .باشد

ــد  ــا پــي ريــزي رژيمــي اي ولوژيك و يب
تحكيم قدرت آن و سازمان دادن ابـزار        

 روي دژم آن نيـز      بـه تـدريج   حاكميت،  
مقوله زندان در چنـين     . هويدا مي گردد  

طور كلي با انـواع مـشابه آن        ه  رژيمي ب 
 دارد و برخــورد  ريــشه اي تفاوتهــاي 

زندانبانان نيز به گونه اي اسـت كـه در          
ابتدا بسيار مسخره مي نمود اما كم كم        

ي مـي رسـد     يجاه  كار باال مي گيرد و ب     
كه رژيم بدون پروا روزانه صدها نفـر را         
در زندانهاي خود به جوخـه اعـدام مـي       
سپارد و از ايـن كـار نـه تنهـا شـرمنده           

ر خـود   يرا همچون شعا    آن ،نيست بلكه 
 راديـو   دركند و    دايم در بوق و كرنا مي     

آنها انگـشت مـي گـذارد و        تلويزيون بر   
وضـع  .  دارد شـان  بزرگ نمايي سعي به   

به گونـه اي مـي شـود كـه هـر شـب              
شنيدن تعـداد بـسيار زيـادي اسـامي از          
راديو تلويزيون كه به جوخه هاي اعدام       

 عادي مي گردد و رهبر      ،سپرده شده اند  
ولوژيك نيـز دايـم و پـشت سـرهم         يايد

دادسـتانها  . دستور قتل و مرگ مي دهد     
ــي ــدركاران  و قاض ــت ان ــرع و دس ان ش

ها سعي دارند به تبعيـت از او از           دادگاه
يكي از تلويزيون  . يكديگر سبقت بگيرند  

 كـردن جوانـان و      "تمام كـش  "دستور  
مبارزاني كه هدف گلوله سـركوب قـرار        
ــد   ــي ده ــده را م ــي ش ــه و زخم . گرفت

 حكم ياغي و باغي و محاربـه و         يديگر
  و بر مي شـمارد   ... مفسد في االرض و     

ه يكباره دستگاه آدمكـشي چنـان بـي         ب
 مي تازد كه هـيچ عقـل سـليمي          محابا

  . اوت را باور كندسنمي تواند اين همه ق
 روي  ،اما اين تنها يك روي سكه است      

ديگر سكه موقعيت و شرايطي است كه       
بـــسياري از دســـتگير شـــدگان در آن 

اينجاست كه هدف   . نگهداري مي شوند  
زداشـت  رژيم از زندان و تصميم آن از با   

. و نگهداري بايد مورد توجه قـرار گيـرد        

ولوژيك واليـت فقيـه از     يدليل رژيم ايد  
ــست؟    ــدان چي ــراد در زن ــداري اف نگه
تصميم دارد چه كند و به چه دليل آنان         

  را در محبس نگه مي دارد؟
وجود زنـدان و مقولـه زنـداني در يـك           
حكومت عرفي تعريـف شـده اسـت يـا          

از آن  حداقل بر سر تعاريفي كه تاكنون       
ــد  ــق دارن ــسياري تواف ــداني . شــده ب زن

عنوان يـك مقولـه رسـميت       ه  سياسي ب 
يافته است و شرايط چنـين افـرادي بـا          

به ي  ديگر افراد بازداشت شده و يا زندان      
 جنحـه   يها دليل محكوميت در دادگاه   

  .يا جنايي متفاوت است
ولوژيك واليـت فقيـه     ياما در رژيم ايـد    

جرم به دليل قانون شـكني و يـا عـدم           
 چنـين   در. رعايت آن موضوعيت نـدارد    

  به مفهوم عرفي آن    كسي مجرم رژيمي  
نيست چون رژيم اسالمي توسط كـسي     
رهبري مي شود كه خود را نماينده خدا        

 مي داند، بنـابراين در همـه         زمين روي
نظـام مقـدس    "متون از آن بـا عنـوان        

حال نظامي كـه    . مي شود  ياد   "اسالمي
خود را مقدس مـي دانـد، كـساني كـه           
قوانين آنرا رعايت نمي كننـد را مجـرم         

 قانون شكني و يا عدم رعايت  ،نمي داند 

 گناه محسوب مـي     ،قوانين نظام مقدس  
اين اسـت كـه قـانون حـاكم بـر           . شود

دادگاههاي شـرعي نـه قـوانين مـدني         
در . اسـت  قـوانين شـرع مقـدس        ،بلكه

ايي حرف آخـر را قاضـي       چنين دادگاهه 
شرع مي زند و اوست كـه حكـم شـرع           
مقدس را در مورد گناهكار دستگير شده 

  .كند معين مي
با چنين برداشتي از يك رژيـم سـفاك         
 ،كــه خــود را مقــدس نيــز مــي پنــدارد

تكليف افرادي كه بر آن شـوريده و يـا          
عليه آن اقدام به برپايي تظاهرات و يـا         

 ،اشـند اعتراض به هرشكلي كه كـرده ب      
بارها شـنيده مـي شـود       . مشخص است 

كه اقدام مـسلحانه و يـا اقـدام نظـامي           
عليه رژيم جمهوري اسالمي است كـه       

ــي   ــدود يعن ــاالترين ح ــه"ب  را "محارب
كـه حـداقل      درحـالي  ،شامل مي شـود   

اقدام و اعتراض هر چند كوچـك و آرام     
 از ديدگاه شرع مقدس، اقـدام       ،نيز باشد 

او بـر روي    عليه حكومت اهللا و نماينده      
زمين معنا پيـدا مـي كنـد و مـستوجب           

  .شديدترين مجازاتهاست
ــي    ــين رژيم ــدانيان در چن ــابراين زن بن
گناهكاراني هستند كه به اميـد توبـه و         

ــدا و    ــده خ ــوي نماين ــه س ــشت ب بازگ
ايـن  . حكومت او نگهـداري مـي شـوند      

گناهكاران توسط عوامـل حكومـت اهللا       
كه خدمت خود بـه رژيـم را بخـشي از           

خويش مي دانند، به راه راسـت       عبادت  
كــه همــان راه اطاعــت از رژيــم اســت 

در قاموس اين افـراد  . واداشته مي شوند  
 هرچه بيشتر زنداني تحـت      ،ولوژيكيايد

آنهـا  تا زودتر توبه كند،     گيرد  فشار قرار   
ـ       يب خـود   صثواب اخروي بيـشتري را ن

اگــر ايــن تئوريهــاي رژيــم . كــرده انــد
  آن بگيــريم،يخودخوانـده خــدا را جـد  

وقت مشخص مي شـود كـه زنـدان در         
چنين رژيمي به طور كلـي بـا آنچـه در       
جوامع امروزي با حكومتي عرفي وجـود      

زنداني در  .  از اساس متفاوت است    ،دارد
ــيچ  ــي از ه ــين رژيم ــق و  چن ــه ح گون

جــان او در . حقــوقي برخــوردار نيــست
دست عـده اي جـاني و جنايتكـار كـه           

ـ         ،دبيشتر به بيماران رواني شـباهت دارن
آنچه مـي خواهنـد    اسير است و آنها هر  

  . مي توانند در حق آنان روا دارند
ولوژيك ياگر اين يكسوي توجيهات ايـد     
 سـويه   ،رژيم جمهوري اسـالمي اسـت     

ديگر آن قدرت طلبي و استبداد تاريخي       
بي حد و حصري است كه خميني بدان        

او بـه عنـوان بنيانگــذار   .  بـود مـستظهر 
عامدانــه  و آگاهانــه ،چنــين رژيمــي 

خواستار نابودي و فروكوفتن شخـصيت      
 انسانها و حس قـدرت و اسـتقالل آنهـا    

 به  57 آنچه از بهمن     ستاو مي دان  . بود
بعد در درون مردم زنده شده، يك حس        
قدرت جمعي و برنتافتن زور و قلدري و        

او بـا   . سرخم نكردن در برابر ظلم است     
گـام و محاسـبه شـده،       ه  اقدامات گام ب  
 نيروهايي را سازمان مـي      آهسته آهسته 

دهد و روانه خيابانها مي كند تا بي پروا         
و با شـقاوت بـه ضـرب و شـتم مـردم             

 ايـست و    يبرپايي ايـستگاهها  . بپردازند
بازرسي و وادار كردن مردم به كارهايي       

بار است به اين  كه بيش از همه حقارت   
 كه اين احـساس    صورت مي گيرد  دليل  

نيروي قدرت و استقالل و عدم ترس از        
ــا كـــشته و  ســـركوب را در درون آنهـ

گزمه ها و   .  را جايگزين آن كند    وحشت
 سعي مي كنند در برابر چشم       داروغه ها 

ــد   ــتم بپردازن ــرب و ش ــه ض ــوم ب  .عم
 دستگيري شـهروندان بـه بهانـه هـاي        

و ضرب و شتم آنان تـا سـرحد          متفاوت
مرگ، طرحـي محاسـبه شـده و بـراي          

حلـق آويـز   . حاكم كـردن تـرس اسـت    
 بيدادگاههاي شـرع در     انحكومكردن م 

 در  ، عام و بـه رخ كـشيدن مـرگ         ءمال
ــت ــين راستاس ــان . هم ــدتها محكوم م

  بيدادگاههاي سياسي را به خيابانها و 
  9بقيه در صفحه 

  

  زندان و زنداني سياسي در رژيم واليت فقيه
  

  جعفر پويه

 

 عام زندانيان را صادر مي  خميني حكم قتل67و در تابستان 
اين حكم نشانه قدرت و توانمندي رژيم و شخص خميني . كند

اين حكم نشان مي دهد كه خميني در برابر زندانيان . نيست
 .ده و ناتوان استشكست خور
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 ها آورده و به اقـدام بـه تيربـاران آنـان در             چهارراه
  .كردند  ميفضاي عمومي

اما در پشت درهاي بسته زندان نيز بايد حس قدرت      
. و سركشي و عـدم اطاعـت را در زنـدانيان كـشت            

كـار بايـد ابتـدا شخـصيت ايـن افـراد را              براي اين 
بايد حس غرور آنان را در پيش چـشم   . لگدمال كرد 

 را خـرد    هابايد به هرشكل ممكن آن    . جمع نابود كرد  
شالقهاي پي در پي، بهانه جوييهـاي بيخـود،         . كرد

بندان  وادار كردن زندانيان بريده به ضرب و شتم هم 
همـه  ... خود، بيدار نگه داشتنهاي طوالني مـدت و         

بخشي از پروژه اي است بلند مدت تا زندانيان را از           
 در   مي دانند جسم زنـداني     دژخيمان. درون بشكنند 

برابر اراده قدرتمند آنان چندان ارزشي ندارد بنابراين       
سعي شان خرد و نابود كردن زندانيان از درون است    

 را هـدف مـي     هاو بيش از همه شخصيت و غرور آن       
گونه است كه رژيـم نماينـده خـدا بـر        و اين . گيرند

انـسانها بـراي    نهـاد   روي زمين وظيفه اش نابودي      
گونه مـي    اين. مي شود وادار كردن آنان به اطاعت      

كه خود را مبـشر حكومـت اهللا بـر           شود كه كساني  
 تبديل به موجوداتي مي شـوند كـه       ،دنزمين مي نام  

.  بـر نمـي خيـزد      چيزي جز فساد و تبـاهي از آنـان        
 تحـت تـسلط اينـان بـه انـدك مـدتي از         ي جامعه

رهبـران  . حداقلهاي اخالقـي نيـز تهـي مـي گـردد          
ني مـي شـوند كـه        دزدان و پول پرستا    ،ولوژيكيايد

جز شرارت و فـساد را بـه رسـميت نمـي            ه  چيزي ب 
 توسط  شدهكار گرفتهه دروغ و بي شرمي ب    . شناسند

 زيـر آنان اگر از يك سو جامعه اي بيمـار و نـاتوان             
 عوامل   از سوي  فشارها و استرس پي در پي اي كه       

 از سو ديگـر     ،بار مي آورد  ه   ب  شود حكومت وارد مي  
بـران و پـايوران آن نيـز        بازخورد اين اعمـال در ره     

تاثير كرده و آنان را تبديل به موجوداتي مي كند كه 
ـ  تنها ظاهري شبيه انسان دارنـد         از هرگونـه    هو گرن

  .خصلت انساني تهي هستند
اگر زور و شقاوت مي تواند بخشي از افراد در زندان           
را بشكند و توان آنان را فرسـوده كنـد امـا هـستند              

كننـد و بـه    مقاومت مي  هكه تا آخرين لحظ    كساني
دوسـتان   سعي به حفظ خـود و        گوناگونشيوه هاي   

ـ        .  دارند نشا كـار  ه  رژيمي كه همه بي شـرميها را ب
  درهم شكسته وگرفته تا اينان را وادار به موجوداتي    

او . كنـد  مطيع كند، حال خود احساس ضـعف مـي        
  و خود را در برابر اراده چنين افرادي ناتوان مي بيند         

د بپذيرد كه حكومت اهللا و نماينده او در       اكنون يا باي  
برابر اينان ناتوان و شكست خورده است يا دست به          

اينجاسـت كـه آخـرين مرحلـه        . اقدام ديگري بزنـد   
 خميني حكم   67شقاوت رخ مي نمايد و در تابستان        

اين حكم نشانه   . كند عام زندانيان را صادر مي     قتل
. قدرت و توانمندي رژيم و شخص خمينـي نيـست          

اين حكـم نـشان مـي دهـد كـه خمينـي در برابـر                
ه خرج  او با ب  . زندانيان شكست خورده و ناتوان است     

 را  هـا التهـايش نتوانـست آن    ذ همه شقاوتها و ر    دادن
 نتوانـست از آنـان موجـوداتي     ،وادار به اطاعت كنـد    

 را لگـد مـال      شـان مطيع بسازد و غرور و سربلندي       
اينجاست كـه دسـت بـه يـك عمـل بـي             در  . كند
مانه مي زند و حكم نابودي همه آنـان را صـادر            شر
 حكم و شيوه نوشتن آن توسط       يخود انشا . كند مي

بـي دليـل    . خميني بهترين گواه اين موضوع اسـت      
نيست كه بسياري كه هنوز به جمهوري اسالمي اما     

 در برابـر چنـين      ، خودشـان اعتقـاد دارنـد      تفـسير  اب
ي كنند و يا خود را به ندانستن م       حكمي سكوت مي  

 ،آنها نه تنها به چرايي اين موضوع واقفند بلكه     . زنند

 را شكـست خـورده مـي        "ر بالرعـب  صالن"سياست  
 خود سالها بخشي از ايـن پـروژه بودنـد و         هاآن. بينند

حال بي دليل نيست كه در برابر آن سـكوت اختيـار            
  .مي كنند

اما سياست حذف و نابود سازي زنداني تنها در مقطع         
چرايي مـرگ   . كار گرفته شد  ه  كه ب  نبود   67تابستان  

زهرا كاظمي و اكبر محمدي تا ميرصيافي در اويـن،          
، محمــد كــامراني و اميــر جــوادي فــر در كهريــزك

همـه امتـداد    ....  و   اميرحشمت ساران در گوهردشت   
 بايد كشته   ،اگر با زور نمي شكنند    . يك پروژه هستند  

شوند آنهم به شـنيع تـرين و ظالمانـه تـرين شـكل              
 دژخيمـي همچـون     بـراي  نيست كـه     هودهيب. ممكن

، جانشيني همچون مرتضوي گذاشـته مـي       الجوردي
.  پيداسـت  اودر قتل بيشتر اين افراد رد پاي        شود كه   

عهده گرفته و كمر به قتـل  ه اوست كه اين همه را ب     
  .افراد مقاوم در برابر زور رژيم واليي بسته است

اگر در زندان رژيم پهلوي كـه ادعـاي پيوسـتن بـه             
، شـت را دا  ردوي سرمايه داري و رعايت قـوانين آن       ا

حداقلهايي از حقوق انساني زندانيان سياسي رعايـت        
 مقولـه   ،ولوژيك واليت فقيه  يمي شد اما در رژيم ايد     

  شمرده شدن ارزشبي. زندان از گونه اي ديگر است   
قوانين مدني در سيستم قضايي آن، بـي موضـوعيت          

بـه راسـتي    . اردشدن وكيل مدافع را نيز به همـراه د        
 كـه در    "گناهكـاري " مي تواند از     وكيل  يك چگونه

دادگاه شـرع   
ــل  ــه دليـ بـ
ــه  ارتكــاب ب
ــصيت  معـــ

محاكمه مي  
ــاع ،شــود  دف
ــد ــن؟كن   اي

ســـت كـــه ا
پــــــذيرش 
وكيل بـراي   

زندانيان تنها يك بازي رذيالنه بـا افكـار عمـومي و            
 نه تنها در چنين محاكمي هو گرنجامعه جهاني است    

 را سـامان دهـد       موثري د دفاع وكيل مدافع نمي توان   
  در صورت حمايـت از گناهكـار و قـصد دفـاع            ،بلكه

 از او، بـه عنـوان شـريك جـرم و كـسي كـه                واقعي
 خود مستوجب پيگرد و حد       را ترويج مي كند،    گناهي

  .مي شودخوردن 
 زنداني سياسـي و يـا بـه زبـان            نشناختن رسميتبه  

 عدم پذيرش زنداني سياسي و حاشا كـردن آن   ،ديگر
توسـط پـايوران رژيـم جمهـوري اسـالمي از بنيــان      

 ي،در چنـين رژيمـ   . ولوژيك آن ناشي مـي شـود      يايد
كيفـر مقولـه   . زندان و مقوله زنداني موجوديت نـدارد    

زنـداني نـه بـه      . ولوژيك و پاداش گناه است    ياي ايد 
از  دليل زيرپا گذاشتن قـوانين مـدني بايـد مـدتي را           

 تا ديگر بـه چنـين عملـي اقـدام           جامعه بركنار بماند  
 حضور او در زندان براي پاك شده از گناه       ،نكند بلكه 

 قـوانين شـرع ظالمانـه تـرين         ،به همين دليل  . است
كند تا    حد شالق را بر آنها جاري مي       ،شيوه ها يعني  

 ،بـه زبـان ديگـر     .  را از گناهان كرده پـاك كنـد        هاآن
 حد نوعي لطف به زنداني      شالق زدن و جاري كردن    

با چنين برداشتي   . استبراي پاك شدن او از گناهان       
از مقوله زندان و جاري كردن حدود الهـي همچـون           

عنوان شـكنجه معنـا پيـدا مـي         ه  شالق، آيا چيزي ب   
  كند؟

اين آن حلقه گم شده اي است كه سالهاسـت مـردم     
  .ما با آن سروكار دارند

  
   

   مرداد29فراسوي خبر 
 روز از   ني كه چنـد   ي حال در
 ي اعتـــصاب غـــذاانيـــپا

 در زنـدان    ياسي س انيزندان
 گـذرد، روز سـه      ي مـ  نياو

 نفر  12 كه   ديشنبه خبر رس  
ــوم  ــد عم ــه بن ــان ب  ياز آن

امـا بـا همـه      . منتقل شدند 
 ي احوال، خـانواده هـا      نيا
 كه  ندي گو ي م اني زندان نيا

 زانـشان ي از عز  ي خبـر  چيه
ــتگاه داغ و  ــد و دسـ ندارنـ

ــش علــ  ــه يدرف  ي اخامن
اجازه مالقـات بـه آنـان را        

 ي در صـورت   نيا.  دهد ينم
 ياست كـه عبـاس جعفـر      

 دادســتان و ،يدولــت آبــاد
ــردژخ ــتگاهميســ  ي دســ

ـ  وال مي رژ ييقضا ـ  فق تي  هي
 انيبارها خطـاب بـه زنـدان      

 گفته است كه آنها      ياسيس
ــرا ــ ي آزاديب  ي مرخــصاي

  . اظهار ندامت كنندديبا
 ي هـا  اوهي ني پاسخ به ا   در
 ادشنهيــ شــرمانه و پيبــ

ــاز   ــواب س ــتگاه ت  و يدس
ـ  عقا شيتفت  ،ي خامنـه ا   دي

 در  ري اس اني از زندان  يشمار
 شهر كرج بـا     ييزندان رجا 

 ،يانتشار نامـه سرگـشاده ا     
 بـه او   يي به پاسـخگو   يسع

ـ ا. كرده اند   در  اني زنـدان  ني
 نامه شان خطاب به     يابتدا

 ي مـ  ي دولت آبـاد   يجعفر
 يجنــاب آقــا ": سنديــنو

 هـر   ،ي دولت آبـاد   يجعفر
ــه اند ــچـ ــر ميديشيـ  كمتـ

 اظهار  دي كه چرا با   ميديفهم
ـ    و بابـت چـه      ميندامت كن

 از چه   ديي لطفا بفرما  ؟يزيچ
  "م؟ياظهار ندامت كن

 مي در ادامـه از سـردژخ     آنها
از ":  پرسـند  ي مـ  يخامنه ا 

 دهيبه خـاك و خـون كـش       
ــ   يشـدن مــردان و زنــان ب

 پناه حـق طلـب      يدفاع و ب  
 توسط مـاموران    ابانهايدر خ 

ــسلح؟ ا  ــدان م ــن دن ــا ب ز ت
ــادران و   ــردن م ــزادار ك ع

ــالخورده   ــدران سـ ــپـ  ايـ
ــدان   ــسران و فرزنــ همــ
سهرابها، كامرانهـا، نـداها،     

ــاينيروح االم ــدههـ  ا و صـ
 كـشور   گـر ي د يجوان رعنا 

ــان؟يعز ــ و زم ــن اي  از دف

ـ  ملـت ا   يشبانه شهدا   راني
 نام و نشان    ي ب يدر گورها 

 بهـــشت 302در قطعـــه 
  "زهرا؟

  
:  دهنـد  ي ادامه مـ   نيهمچن
از چه چيز،    بايد   يبه راست "

كدام جنايت اظهار نـدامت     
كنيم؟ از ضـرب و جرحهـا،    

ــا،يهتاك ــهــ  و هاي فحاشــ
 ي ناموســــيدهايــــتهد

 ي و انتظـام   يماموران نظام 
 نسبت به متهمان    يتيو امن 

ــسته؟ از   ــت ب ــشم و دس چ
ــان آو ــهيجوان ــا در خت  از پ

 آنـان كـه     ايشكنجه ها؟ و    
 توالتها نكيسرشان را در س  

 كردند تـا اعتـراف      يفرو م 
  " كنند؟نيدروغ

 دربنـد،   اني زنـدان  نگونهي ا و
 ميدادســــتان و ســــردژخ
 ميدستگاه داغ و درفش رژ     

ــوال ــ فقتي ــر هي  را در براب
 ي قـرار مـ    ي اساس يپرسش
ـ  نو يآنان م . دهند  آن  سندي
 اظهار ندامت   دي كه با  يكس

 شيكند حكومت و رووسـا    
شكنجه "هستند كه آمران    

ــا ــسميه ــس،ي ج  و ي جن
 جوانـان ايـن مـرز و        يروان

ــوم در ــتگاب ــاه بازداش  ي ه
 و پيـدا  ي و غير قانون  يقانون

ــان  ــاه ... و پنه ــكنجه گ ش
 ي كهريـزك و بنـدها     يها

 ي مـ  " 240 الف و    2،  209
  .باشند

 حرفهــا و ســخنان هرچنــد
ـ ي آهن خي حكم م  انيزندان  ين

دارد كه در سنگ دسـتگاه      
ـ  فق تي وال دي عقا شيتفت  هي

 رود امـا همچـون      يفرو نم 
 نيـــ اهيـــ عليدادنامـــه ا

 ير و بـــدســـتگاه ســـتمگ
ــردم   ــه گــوش م وجــدان ب

 گـر ي و بـار د    ديخواهد رسـ  
 كند كـه هرچنـد      يتكرار م 

ـ  با رژ  رانيمبارزه مردم ا    مي
ـ  فق تيوال ـ     هي  رود فـراز و ف

دارد امـا اعمـال ددمنــشانه   
 كـه   ستي ن يزي چ مانيدژخ

. از حافظه مردم پاك شـود     
 كـه   ي ا ي انـسان  ري غ ميجرا

ـ  به دل  ديآنان با   ارتكـاب   لي
ـ  يشان، در دادگاه   ه  عادالن

  پاسخگو باشنديو مردم

   

 هي علياسي سانيدادنامه زندان زندان و زنداني سياسي در رژيم واليت فقيه

  هي فقتي والشي تفتدستگاه

 هي پوجعفر
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  " سازماندهي انقالب؟ " -

 جنــگ، انقــالب و خــشونت " -

  "پس از جنگ سرد

  "انقالب چيست؟" -

  
 در بخش دوم سري نوشتارها پيرامـون       

 عـصر جديـد   سـازماندهي جنبـشهاي  "
انقـالب،  " كـه بـه      "پس از جنگ سرد   

ــرد آن  ــث گ ــا و مباح ــن "تيوريه  در اي
پــس از ": دوران پرداختــه شــد، گفتــيم

 تيوريـسينها،   جنگ سرد، بازار بحثهـاي    
پژوهــشگران و انديــشمندان بــورژوازي 
براي ريشه يابي بحرانها و نظـم نـويني         
كه بايد بر آنها غلبه كنـد، بـسيار گـرم           

تزها و تيوريهاي داده شـده،      . بوده است 
گاه همـسو و گـاه در تـضاد كامـل بـا             
ــي در   ــان، برخ ــوده و همزم ــديگر ب يك
خدمت حكومتها و برخـي در جانبـداري     

 بيرون از آن سمت و سـو        از گرايشهاي 
هدف ما از نگرش و تامـل       . داشته است 

در بحثهــاي مــذكور، معرفــي برخــي از 
مهمترين اين انديشه هـا و آشـنايي بـا          
ــس از   ــرمايه داري پ ــرش س ــه نگ زاوي
دوران جنگ سرد بـه موقعيـت خـود و          

 ".واقعيتهاي پيرامون است
 بـــه مبــاحثي از ســـوي  3در بخــش  

عــاالن آكادميــسينها، تيوريــسينها و ف 
سياســي پيرامــون وضــعيت جنبــشها و 
 . انقالبات پس از جنگ سرد مي پردازيم

در اين بخش سه گـروه برگزيـده شـده      
  :است

 در گروه نخست، جمعبنـدي نظـرات        -
از آكادميسينهايي ارايه خواهـد   شماري

ــه در  ــد ك ــشگاه گردي ســميناري در دان
  در بريتانيــا موضــوع"سوانــسي ويــل"
 مورد بررسـي     را "سازماندهي انقالب؟ "

  . قرار داده اند
 دومين گروه، تيوريـسينهايي هـستند       -

موضوعات بـد، آمـوزش     "كه در نشريه    
 به انتـشار  "سياسي براي زندگي روزمره 

نظريات خـود در بـاره انقـالب پـس از           
جنگ سرد پرداخته انـد و مقالـه اي بـا           

جنگ، انقالب و خشونت پـس      "عنوان  
  را مرور مي كنيم"از جنگ سرد

جـاني  "سومين قسمت با نظـرات       در   -
ــواش ــه  "برين ــال سياســي ك ــك فع ، ي

 اسـت   "كارشناس انقـالب  "مشهور به   
 . آشنا مي شويم

 

  " سازماندهي انقالب؟ "
ــاك " ــستن دو كـ ــشگاه "كريـ  از دانـ
 از دانشگاه   "پيتر فلمينگ "،  "سوانسي"

انـستيتو  " از "رن الـف " و "كمبـريج "
، سردبيران فـصلنامه    "تكنولوژي رويال 

 و تــــاريخ ســــازماندهي مــــديريت"
(M&OH)"   هـدف ايـن    .  مي باشـند

فصلنامه مطالعه و بررسـي برخوردهـاي    
تاريخي در سطحي آكادميـك پيرامـون     
مديريت، سـازمانها و سـازماندهي مـي        

اين نشريه به بررسي همه جانبـه       . باشد
ــه  ــاتي در زمينــ ــديريت و مطالعــ مــ
سـازماندهي از نقطـه نظــر تـاريخي بــا    

.  مي پـردازد   جنبه هاي تجربي و نظري    
لوس انجلس، لندن، نيـو     نشريه فوق در    

  . دهلي و سنگاپور منتشر مي شود
جلد دوم اين نـشريه دربرگيرنـده چهـار      
مقاله است كه حاصل سـميناري سـت         

 در "سوانــسي ويــل"كــه در دانــشگاه 
هـدف ايـن    . بريتانيا برگـزار شـده بـود      

سمينار بررسي و گشودن بحثي پيرامون     
بيـست يكـم و   نـوع انقالبـات در قـرن    

يــافتن مــسيري بــراي تيــوريزه كــردن 
ــالب " ــازماندهي انقـ ــعه "سـ  و توسـ

ــت  ــشيدن آن اس ــذكور  . بخ ــمينار م س
فراخواني براي نوشتن مقاله در اين باره       
نيز داده بود كه به گفته مدير نشريه بـا          

  .استقبال خوبي روبرو شد
مديريت و تـاريخ    "در سرمقاله فصلنامه    

ز هـر  پـيش ا ": آمده اسـت  "سازماندهي
چه بايد دليل توجه و عالقه خودمـان را   

 بازگو  "سازماندهي انقالب "به موضوع   
به نظر مي رسـد كـه انقـالب در         . كنيم

. جهان بازار امري دايمي و متداوم است      
كتابهاي درسي از تيلوريسم و فورديسم      

.  حـرف مـي زننـد      "انقـالب "به عنوان   
 به كتاب پـر نفـوذ       "چامپي" و   "هامر"

كمپانيها را بازسازي مـي    خود كه موتور    
مانيفـست بـراي انقـالب      "كند، عنوان   

 از  "گـاي كـوازاكي   ".  مي دهنـد   "بازار
ــوان  ــا "عن ــتورالعمل انقالبيه ــا "دس  ي

ــز" ــر " از "گــاري هامــل" و "رول رهب
محصوالت جديـد   .  مي نويسند  "انقالب

موي سر، دستور كار نيمـه وقـت همـه          
   ".انقالبيها توصيف مي شود

ايـن بحثهـا    ": دهـد سرمقاله ادامه مي    
. براي كارل ماركس غير مترقبه نيستند     

ــده   ــست آمــ ــست كمونيــ در مانيفــ
بورژوازى، بدون ايجاد تحـوالت     ":است

دايمــى در ابزارهــاى توليــد و بنــابراين، 
مناسـبات توليـد و    بدون انقالبى كردن

همچنين مجمـوع مناسـبات اجتمـاعى،      
آن  و حال. نمي تواند وجود داشته باشد

لين شـرط وجـود كليـه       كه برعكس، او  
طبقــات صــنعتى ســابق، عبــارت از    

شيوه كهنه توليد  نگاهدارى بدون تغيير
تحوالت پي درپي در توليد، تزلـزل       . بود

اجتماعى  پي درپي كليه اوضاع و احوال

و بـــي اطمينـــاني دايمـــى و جنـــبش 
دوران بورژوازى را از كليـه      ... هميشگى

كليـه  . سـابق متمـايز مـي سـازد     ادوار
وسيده و زنـگ زده، بـا همـه        مناسبات پ 

و  آن پنــدارها و نظريـــات مقـــدس 
كهنسالى كه در التزام خـويش داشـتند،        
محو مي گردند و آنچه كه تازه سـاخته         

از آن كه جانى بگيرد، كهنه  شده، پيش
آنچه كـه مقـدس اسـت، از        . شده است 

سرانجام  قداست خود عارى مي شود و
وند به وضع زندگى    انسانها ناگزير مي ش   

و روابــط متقابــل خــويش بــا ديــدگانى 
   ".بنگرند هشيار

ماركس به مـا يـادآوري مـي كنـد كـه       
سرمايه داري سيستمي است كه به طور    
دايم در شرايط و موقعيت خود انقـالب        
ايجاد مي كند و بدون آن نمي تواند بـه     

سـرمايه داري   . حيات خود ادامـه دهـد     
ر فقط يـك حادثـه تـاريخي بـين ديگـ          

حوادث تاريخي نيست بلكه، دايم برنامه      
ريزي و باز سازي مي كند، حتي ارزشها        
و روشهاي زندگي و عادتهاي فرهنگـي       

  .را
آنچـه كـه داراي اهميـت اسـت، لحــن     
مشتاقانه ماركس در نوشتار او است كه       
به ديناميسم سـرمايه داري بـه عنـوان         
ــاتي و حــساس در پروســه   ــي حي نيروي

بنـابراين،  . اسـت ديالكتيكي اشاره كرده    
آن گونه فعـاليتي انقالبـي بـورژوازي را     
سرنگون مي كند كه فعال و پر انـرژي         
باشد؛ هماني كه خـود بـورژوازي از آن         

يا به زبان ديگـر، بـراي       . برخوردار است 
انقالب بايد همان اندازه فعال بـود كـه         

   ".استثمار كننده فعاليت مي كند
در ادامــــه ســــرمقاله گفتــــه مــــي 

 با پرداختن به بـورژوازي      ماركس":شود
از اين آغاز نمي كند كه آن را دفن كند          
بلكــه، آن را تحليــل و متــدهايش را   

زيرا سرمايه داري بـا      استخراج مي كند  
همان ديالكتيكي كه خـود را بازسـازي        

  . مي كند، در نهايت دفن مي شود
اما اين ديالكتيـك دقيقـا آن طـور كـه           
ماركس مي گويد در قرن بيست و يك        

  . ل نكرده استعم
 پست  "مضحك"امروزه در اين دوران     

ــار   ــال در گفتـ ــا راديكـ ــسم امـ مدرنيـ
آكادميــك، بايــد متعجــب نــشويم كــه 

 بيشتر و بيـشتر از مـد    "انقالب"مفهوم  
  . افتاده است

اگر رهايي تقريبا هميشه معني خروج از       
بندگي چيزي يا كسي باشد، آيا نزديك        
 تــرين راه بــراي جوشــش انقالبــي،   

آيا يك سـري  ي مقاومت است؟   استراتژ
 مـي   "اسـتراتژي مقاومـت   "فرمولهاي  

 و "سـرنگوني "تواند جاي تمركـز روي      

يا روشهاي قهر آميز انقالب را بگيـرد؟        
آيا مقاومت عليه جهاني سـازي اكنـون        
به آلترناتيوي براي انقالب تبديل شده؟      
يا اين كه فقط تنها كارايي اش كنتـرل         

ري جنبه هـاي خيلـي بـدتر سـرمايه دا         
اين يـك نمـايش جهـاني در        آيا  است؟  

جهت ايجـاد سـوپاپ اطمينـاني بـراي         
  سرمايه داري نيست؟
 برخـورد   "انقـالب "شايد هم انتقـاد از      

تيورييسينهاي راديكـال و    . درستي باشد 
كوشندگان مي توانند واقعا از كار خـود،        
خواندن، نوشتن، سخنراني كردن، جلسه   
ا داشتن، سازماندهي كردن لذت ببرند ام    

در انتهــا ممكــن اســت خودشــان را در 
شكل رابطه فروشـنده و مبلـغ انقـالب         
ببينند كه مثل هر چيز ديگري به كـاال         

  . تبديل شده است
 پرسـشها و    "انقالب"بنابراين، موضوع   

تضادهاي بسياري را ايجاد مي كند كـه    
بايد به طور عميق تري با آنها برخـورد          

  ".كرد
  

م بـه  در همين زمينه نظري مـي انـدازي   
جنـگ،  "سري مقاله هـايي بـا عنـوان         

 "انقالب و خشونت پس از جنگ سـرد       
: موضــوعات بــد "منــدرج در مجلــه  

. "آموزش سياسي براي زندگي روزمـره     
اين مجله يك شماره خود را به بررسي        
رابطه خشونت و انقـالب و نقـش غيـر          
مــوثر چــپ در برابــر خــشونت ســرمايه 

نويـسندگان  . داري اختصاص داده است   
نين خوانندگان ايـن نـشريه كـه     و همچ 

ــه  ــين ب ــادمي و  "همچن ــين آك ــي ب پل
 معرفي شده اسـت، از      "كارورزان جامعه 

  . چارگوشه جهان هستند
  
 جنگ، انقالب و خشونت پس       "

  "از جنگ سرد
آموزش سياسـي   : موضوعات بد "مجله  

ــره  ــدگي روزم ــراي زن ــين "ب ــه ب  رابط
ــس از   ــالب، خــشونت و سياســت پ انق

 قـرار داده و  جنگ سرد را مورد بررسـي    
معتقد است كه اين رابطـه هـم اكنـون          

در . شكل تازه اي به خود گرفتـه اسـت        
  : اين مبحث آمده است

همه جنبشهاي اجتمـاعي مـدرن كـه        "
براي تغييرات بنيادي مبارزه كـرده انـد،        
مي بايستي به مبارزه مسلحانه به مثابه       
يكي از ابزار و اشكال فعاليتهاي سياسي       

دو جنبش اعتراضي   . بر خورد مي كردند   
  مهم از دوران روشنگري تاكنون، يكي 

جنبش آزاديخواهي بـورژوازي در قـرن       
   و ديگري جنبش انقالبي 19 و 18

  11بقيه در صفحه 
  

  جهان در آيينه مرور

  )3( پس از جنگ سرد عصر جديد سازماندهي جنبشهاي
 ليال جديدي
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  يينه مرور در آجهان 
  

  10بقيه از صفحه 
، 20 و 19ماركسيــستي در اواخــر قــرن 

هـر دو از مبـارزه مـسلحانه بـه عنــوان     
ابزاري براي ايجاد تغييرات بزرگ تـر و        

ــد  ــر اســتفاده كردن ــي ت ــبش . انقالب جن
ــراي   ــسلحانه را ب ــارزه م ــورژوازي، مب ب
برقراري رژيمهاي ليبرال دمكراتيك در     

نـــبش غـــرب بـــه كـــار گرفـــت و ج
ماركسيستي، مبارزه مسلحانه انقالبي را     
با اين باور كه راه حلـي عادالنـه بـراي           
مــشكالت پايــه اي برآمــده از سيــستم 
. ســرمايه داري اســت، راديكــاليزه كــرد

موضــوع دســت زدن بــه دگرگونيهــاي 
انقالبي نه تنها در مركز تمركز بسياري       
از لنينيستها و مائوييستها براي ضربه به       

رياليــسم و اســتعمار قــرار فاشيــسم، امپ
گرفت بلكـه، بـا اطمينـان خـاطر آن را           
ــه   ــت سياســي ب ــاالتربن شــكل فعالي ب

  ".حساب مي آوردند
اما به عكـس،  ": و سپس ادامه مي دهد 

 ماننـــد "جنبـــشهاي اجتمـــاعي نـــو"
جنبشهاي دانشجويي، جنبشهاي مدني،    
محيط زيستي و جنبش زنان، بـه طـور         

بخشي كلي مبارزه قهرآميز را به عنوان       
از استراتژي دست يابي بـه تغييـرات رد     

در عوض، آنهـا از آنچـه انتونيـو      . كردند
گرامـــشي، ماركسيـــست ايتاليـــايي   

 مــي " هژمونيــك–ضــد "اســتراتژي 
ايـن اسـتراتژي،    . خواند، پيروي كردنـد   

ــور    ــه ط ــت ب ــشه اي حكوم ــر ري تغيي
دمكراتيك و با بهره گيـري از فرهنـگ        
رايــج، مــدنيت، تــشكيل ائتالفهــاي    

نگي و بلوكهاي قدرتمند اقتـصادي      فره
ــت    ــي و سياس ــوانين داخل ــون ق پيرام
خــارجي در كــشورهايي ماننــد ايــاالت 
متحده آمريكا، انگليس، ايتاليا و آلمـان       

  . را تبليغ مي كرد
 -ضــد"از نظــر مــا دوران سياســت   

از نظر  .  ديگر سر آمده است    "هژمونيك
چارچوب سياسي و ساختاري، آن محيط   

 به اصطالح جنبشها    و زمينه اي كه اين    
رشد مي كردنـد ديگـر بـه كلـي تغييـر          

شرايط تازه اي زيـر ضـربه       . كرده است 
 محافظــه كــاران بــه -سياســتهاي نــو 
  . وجود آمده است

ــشكل و   ــشهاي مت حجــم و شــمار جنب
سازمان يافته به كمتر از نيمي از آنچـه         
كه پس از جنگ وجود داشـت، رسـيده         

  .است
ــي   ــاهش و تالش ــي در ك ــنعت زداي ص

اغل بـاقي مانـده دوران پيـشين بـه      مش
حذف مشاغل با   . طور وسيعي موثر بوده   

واردات كاالهــاي خــارجي كــه توســط 
كارگران ارزان ساخته مـي شـود، پايـه         
هاي صنعتي اين كشور ها را نابود كرده    

  . است
از طــرف ديگــر، آنچــه كــه بــا عنــوان 

 باقي مانده، قـشري جـدا بافتـه         "چپ"
ــا   ــنفكران، فرهنگي ــب از روش ن و مرك

آكادميسينهاي برجسته است كه معضل     
. اصــلي آنهــا جــدال بــا يكــديگر اســت

مخالفت بر سر متدولوژيك اكادميـك و      
مدلهاي فرهنگي مانند پست مدرنيـسم      
در برابر ماركسيـسم، چنـد فرهنگـي در     
برابر ماترياليسم و غيره در همان زماني       
ــرمايه داري   ــين س ــاي ماش ــه چرخه ك

ـ          ر و  همچنان بـر روي جـسد مـردم فقي
ــه    ــدانها بودج ــد، زن ــي چرخ ــنه م گرس
بيشتري از دانشگاهها دريافت مي كنند      
و طبقه متوسط كه رو به كـاهش دارد،         
پول بيـشتري بـراي آرايـش موهـايش         
خرج مي كند، به موزيكهاي پـر سـر و          
صدا تري گوش مـي دهـد و همزمـان،        
حصارهاي بلند تر امنيتـي سـاخته مـي         

چيزي به طور جـدي ناهنجـار در        . شود

  .ريان استج
بــرعكس تفاوتهــايي كــه درگذشــته در 
ديــدگاهها نــسبت بــه نقــش خــشونت  
انقالبي وجود داشت، جنبشهاي جديد از      

 به اين سو، به گونـه وسـيع در          60دهه  
اين امر توافق دارند كه  خشونت بـراي         
اهداف سياسي مشكل معنوي جدي در      

   ".بر دارد
در جايي ديگر در همين شـماره مجلـه         

  : ستمزبور آمده ا
 سوسياليـست،   –در اين دنياي پـست      "

 - مـدرن، پــست پانـك، پــست  -پـست 
سياسي و بي سيم ما، انگيزه و خواسـت      
دگرگونيهاي انقالبي تحقق ناپذير يا به      
. نظر امري مربوط به گذشـته مـي آيـد         

هيچ موضوع انقالبي نيـست كـه دايـم         
موضع گفتگو باشد، حتي جنبشهاي تازه      

يـادي امـا    اجتماعي كه اميد تغييـرات بن     
مسالمت آميز را داشتند، كمرنـگ شـده        

 كـه ترانـه     60اند و سرود ملي سالهاي      
 از باب ديلين    "دميدن در باد  "اي با نام    

بود، حـاال بـراي تبليـغ پپـسي هنگـام           
  . مسابقه راگبي پخش مي شود

حتي اگر جنبشهاي انقالبـي در صـحنه        
سياسي ظهور كنند ماننـد اعتـراض بـه         

ه و يا سياستهاي آزمايشهاي اتمي فرانس 
نژاد پرستانه دولت آلمان در برخورد بـه        

 در رو دارد – و –مهاجران ، حالت بزن   
  .و عمر آنها بسيار كوتاه است

 مــا شــاهد ســازماندهي 1996در ســال 
نيروي كار به شـكل سـنتي آن بـوديم،      
ــاميون داران   ــصابهاي كـ ــام اعتـ هنگـ
فرانسه، اعتصاب جنرال موتور و تازه تر،     

بـا  . هاي اقتـصادي آنتوريـو    عليه سياست 
اين حال رونـد رو بـه پـايين همچنـان           

  . ادامه دارد
سبزهاي آلمان كه زماني نمونـه موفـق        
جنبش اجتمـاعي بودنـد و تـوان ايجـاد       
گزينه سياسي مستحكمي را داشتند، در      

  .سيستم سياسي آلمان حل شدند
تنها بازمانده جنبشهاي اجتماعي از نوع      

ا در بـين    گذشته در آمريكاي شـمالي ر     

ائتالفهاي مسيحي با تعليمات سياسي و      
كمپين براي انتخابات مي شـود سـراغ        
گرفت كه آن هم اشـكالش ايـن اسـت        
كــه مــذهبيون راســتگرا كــه پزشــكان 
كلينيكهاي سقط جنين را به قتـل مـي         
ــي و    ــاختمانهاي دولت ــا س ــانند و ي رس
ــشند را   ــي ك ــش م ــه آت ــا را ب كلينيكه

  . برجسته مي كند
واهيم از ايـن موضـوع      اما اين كـه بخـ     

ــل    ــوييم در تحلي ــرده و بگ ــتفاده ك اس
انقالب، قهر سياسـي بـي ارزش اسـت،     
اشتباه است مـا بايـد بـه خـاطر داشـته           
باشيم كه خشونت، جنگ و انقالب بايد       
در هر تحليل منتقدانه از جامعه سرمايه       

داري، به خاطر كـاراكتر خـشونت آميـز         
به . نظام سرمايه داري جاي داشته باشد     

كارگيري خشونت توسط راست راديكال    
اگر بر  . آمريكايي بهترين نمونه آن است    

اين نقطه تمركز كنيم، مي توانيم يـك        
كمبود در تحليلهاي چپ در دوران پس       
از جنگ را رفع كنيم، براي مثـال ايـن          
ــرمايه داري   ــستم س ــه در سي ــر را ك ام

  . چگونه خشونت نهادينه شده است
ســازي اهميــت راســت راديكــال در باز

سرمايه داري مدرن زماني برجسته مـي      
شود كه ببينيم چه اموري را هدف خود        

وقتي تروريـسم راسـت     . قرار داده است  
مــي آيــد، مــددهاي اجتمــاعي دولتــي، 
اقليتها، كليساها، كلينيكهـا و نهادهـايي       

زمـاني  . از اين قبيل را هدف مي گيـرد       
كــه راســتها در برخــورد بــه ايــن نــوع 

گدلي به كار مـي     نهادها، خشونت و سن   
برند، در رد آنها به ويژه در پهنه برابري         
راديكال، دمكراسي، حقـوق جنـسيتي و       
مناسبات مالكيت بايد بـه ايـن فـاكتور          

  . توجه كرد
چپها بايد به نقش خشونتي كه راسـتها        
براي بازسازي سرمايه داري به كار مي       

چـپ كـه بـا      . برند به دقت نگـاه كننـد      
 "ژمونيـك استراتژي ضد ه  "تحليلهاي  

به طور كلي تحليلهاي مبارزه قهر آميـز        
ــا  ــشونت"ي ــته، در  "خ ــار گذاش  را كن

حقيقت خود سـرمايه داري بـه عنـوان         
موضوعي مهم و قابل ارزش براي قـرار     
گرفتن در مركز توجه را كنـار گذاشـته          

همين امر سبب شده كه چپ بـه        . است
نقاطي كور سياسـي تراژيكـي برخـورد        

  ".كند
  

  بسازماندهي انقال
 يك فعال سياسي كه     "جاني برينواش "

بارها به خاطر فعاليتهاي خود به زنـدان        
افتاده است و اكنون با مطالعات گسترده    

ــب    ــالب، لق ــاره انق ــناس "در ب كارش
 گرفته اسـت، در مـصاحبه اي        "انقالب

نظرات ديگري در باره انقـالب پـس از         
  . جنگ سرد دارد كه قابل تامل است

 آن را "قــالبان"او در تعريــف كلــي از 
تنها تغيير بنيـادي در رهبـري سياسـي         
ارزيابي نمي كند بلكه، مي گويد انقالب     
تغييراتي بنيادي در روابـط اقتـصادي و        
اجتماعي است بنابراين، انقالب آمريكا،     

 بـه   "انقالب"انقالبهاي رنگين و غيره     
  : وي توضيح مي دهد. حساب نمي آيند

در در انقالب آمريكا تغييرات نـاچيزي       "
ــي    ــت ول ــورت گرف ــاطق ص ــطح من س
زمينداران بزرگ دسـت نخـورده بـاقي        
ماندند و همينطـور بازرگانـان بـزرگ و         
همزمان برده داري هـم بـر سـر جـاي           

تنها طي سالها تغييـرات     . خود باقي ماند  
بزرگ صورت گرفت ولـي تحـولي كـه         

 سال طول بكـشد، ديگـر انقـالب         150
   ".نيست

ــپس بــه تــز هــاي     ســامويل "او س
  :  اشاره مي كند و مي گويد"گتنهانتين
هانتينگتن پيـشينه سـياهي دارد و بـه      "

ــه    ــه در ده ــوان نمون ــار 70عن  در كن
ديكتاتوري نظامي برزيل براي خاموش     

همزمـان ايـن    . كردن انقالب فعال بود   
بدان معناست كه دست وي به جزييات       

هـانتينگتن  . تاريخي آغشته شده اسـت    
خوب و عميق تحليل مـي كنـد، حتـي          

. ي در باره نيمه سياه حرف مي زنـد        وقت
اين او بود كـه انقالبهـا را بـه دو مـدل       

  .شرقي و غربي تقسيم كرد
اما انقالبهاي شرقي را در حـال حاضـر         

ــت   ــار گذاش ــد كن ــا،  . باي ــن انقالبه اي
جنبشهاي كالسيك چريكي بودند نظير     
آنچه كه در چـين و كوبـا و نيكاراگوئـه     

ايــن جنبــشها كــه از روســتاها . ديــديم
روع مي شد تا به قدرت كـافي بـراي          ش

ــم   ــسيار ه ــوذ در شــهرها برســد و ب نف
ــر   ــا كمت ــود، در دوران م ــده ب برانگيزانن

  .امكان وقوع دارد
اما مدلهاي غربي مانند فرانسه روسيه و       
ايران شامل دوراني طوالني از بحران و       
نا آرامي است كه سرانجام به فروپاشـي       

در . و سقوط طبقه حاكمه ختم مي شود      
ن حالت گاهي ديگران وارد عمل مي       اي

شوند، گاهي ارتش و يا جناح ديگري از        
طبقه ممتاز، قدرت را به چنگ مي آورد        
و تغييرات واقعي اجتماعي صورت نمـي       

ــرد ــر   . گي ــه اگ ــت ك ــالي س ــن درح اي
گروههاي ديگـر بـا پـشتوانه و نفـوذي          
ديگر و اهداف ديگر به قـدرت برسـند،         
 آن گاه يك انقـالب روي ميـز خواهـد         

از ايــن روســت كــه بــراي نمونــه . بـود 
، انقالب به حـساب     "انقالبهاي رنگين "

نمي آيند زيرا قدرت جديد، طبقه ممتـاز      
در تحولي كه زمين داران     . پيشين است 

همان زمين داران سـابق باشـند، تجـار         
ثروتمند باز هم تجار ثروتمنـد و مـردم          
ــي     ــتان، يعن ــان تهيدس ــاز هم ــر ب فقي

ده و آن را    دگرگونيهاي عظيمي رخ نـدا    
  .انقالب نمي توان ناميد

در تغييراتــي كــه پــس از فروپاشــي    
  شوروي رخ داد، در بسياري از 

  12بقيه در صفحه 

 به طور كلي    "استراتژي ضد هژمونيك  "چپ كه با تحليلهاي     
 را كنار گذاشـته، در  "خشونت"تحليلهاي مبارزه قهر آميز يا      

حقيقت خود سرمايه داري به عنوان موضـوعي مهـم و قابـل      
. ه است ارزش براي قرار گرفتن در مركز توجه را كنار گذاشت         

همين امر سبب شده كه چپ به نقاطي كور سياسي تراژيكي           
  ".برخورد كند
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  جهان در ايينه مرور 
  

  11بقيه از صفحه 
  

جمهوريها همان روساي حزبـي قـديم       
سكان دار شدند البته به جز چكسلواكي      
كه در آن تغييرات مـشخص و روشـني    
صورت گرفت و از سرمايه داري دولتي       

بـا ايـن   . به سرمايه داري بازار گذر كرد 
حال تغييـرات اجتمـاعي در آنجـا هـم          

ا آنچه كـه آب     ام. هنوز زير سوال است   
را گل آلـود كـرد، جـذب جمهوريهـاي          
كمونيست سـابق بـه نهادهـاي غربـي         

   ".مانند ناتو و اتحاديه اروپا بود
وي در پاسخ بـه ايـن سـوال كـه چـرا         
اعتقاد دارد مدل شرقي انقالب صـورت     

  :نمي گيرد، پاسخ مي دهد
اول اين كه الزمه مدل سنتي انقـالب،        

ميـان  دارا بودن پايه قوي در روسـتا و         
ــت ــشاورزان اسـ ــه دوم، . كـ در مرحلـ

پيروزي انقالب بـدين طريـق نيـاز بـه          
ــر از درون    ــه اگ ــوي دارد ك ــشي ق ارت
نيروهــاي ارتــش و پلــيس بياينــد، بــاز 
انقالبي نيستند و قدرت شكل گرفته بر       
اين اساس، به حكومت نظـامي تبـديل        

   ".مي شود
اين ايده بدي نيست كه     ": او مي افزايد  

ــ ــه انقــالب مــدل غرب ي مــورد نظــر ب
ببينيم تا چه حد    . هانتينگتن توجه كنيم  

مي توانيم در خالء سياسي وارد شـويم        
و خودمان را بـراي آنچـه كـه ممكـن           
است فوري و در آينـده نزديـك اتفـاق          
نيفتد، سـازماندهي كنـيم و اهـدافي را         
. پيگيري كنيم كه كمتر از انقالب است      

بايــد بتــوانيم در موقــع الزم و شــرايط 
 همراهانمـان تمـاس برقـرار       بحراني با 

كنـيم، بايـد داراي يــك شـبكه وســيع    
ارتباطــات بــا افــرادي بــود كــه آمــاده 

تنهـا راهـي كـه مـن        . همراهي هستند 
تصور مي كـنم ايـن اسـت كـه امـروز            
كــساني كــه در دســترس داريــم را    
ــود    ــا را از خ ــيم و آنه ــازماندهي كن س

با سر رسيدن بحران مي شود     . نترسانيم
ــشتر دخا  ــا را بي ــشتر  آنه ــت داد و بي ل
به هرحال دير يـا     . درخواست كمك داد  

زود زماني خواهد رسيد كه مـردم بايـد         
  ".انتخاب كنند

او شرايط وقوع انقالب را لزومـا زمـاني     
نمي داند كه همه امور بد هستند و سير    
نزولــي را طـــي مـــي كننـــد و مـــي  

انقالب بيشتر زماني صورت مي     ":گويد
 ولـي   گيرد كه امور بايد بهتر مي شدند      

نقطه كليدي، همان فاصله بين     . نشدند
   ".واقعيت و انتظارات است

وي معتقــد اســت كــه بــه طــور كلــي 
انقالبهــايي كــه بيــشترين موفقيــت را 
داشته اند، هميشه قهر آميـز و خـونين         

هر چه سن من باال تـر مـي         ":بوده اند 
رود و هر چه بيشتر تاريخ را مطالعه مي   
ــه روي    ــستن ب ــشم ب ــرايم چ ــنم، ب ك

تارهاي دست جمعي سخت تر مـي       كش

از سـوي ديگـر، ناديـده گـرفتن         . شود
خونريزي و خشونتهاي ناعادالنه عليه     

  . جامعه نيز ميسر نيست
ــاره انقالبهــاي   ــايلم در ب ــن رو م از اي
رنگي كه كمتر خـونين بودنـد، بيـشتر        

البته با در نظر گرفتن اين پيش       . بدانم
زمينه كه آنهـا بـا حمايـت قـدرتهاي          

يژه آمريكـا ميـسر شـدند و        غربي به و  
حاصل شان باز شدن راه بـه سيـستم         

اما باز هم سـازماندهي     . بازار غرب بود  
جامعه مدني شـايد بتوانـد انقالبهـاي        
آتي را ماليم تر و كمتر خـشونت بـار          

  ".كند
از وي سوال مي شود كه پـس تـصور          
مي كند نيروهاي راديكـال بـه جـاي         
اقــدامهاي انقالبــي، در زمينــه جامعــه 

ي فعاليت كنند و به تدريج به تغيير     مدن
  برسند؟
ايـن  ": پاسخ مـي دهـد     "برين واش "

بستگي بـه مـا نـدارد و در اختيـار مـا           
. نيست بلكه، بستگي بـه شـرايط دارد       

تصور مي كنم ممكن است بشود ايـن        
گونه يك سرنگوني به دست بيايد امـا        
بايد توان آن را داشـته باشـيم كـه از            

نظـر مـن    از  . سرنگوني استفاده كنـيم   
بحث رفرم يا انقـالب بحثـي قـديمي         
است و بايد كنار گذاشته شود، ما بايـد         

ما . خودمان را براي هر دو آماده كنيم      
بايد براي انقالب سازماندهي كنـيم و       

در اين صورت معلوم    . خالء را پر كنيم   
مـن واژه   . است كه انقالب مي كنـيم     

.  را زياد به كار مي بـرم       "سازماندهي"
 بودن كه "فعال"گماتيسم  ما زياد به د   

. كاري فردي اسـت تكيـه مـي كنـيم         
فردي فعاليت كردن كاري اسـت كـه        
خود شخص را راضي مي كند به جاي    
اين كه يك دستاورد مشخص داشـته       

  . باشد
 واقعي زماني است كـه      "سازماندهي"

با افراد ديگري كه ممكن است كامال       
هم عقيده نباشي كار كني، معنـي آن         

ن و تشكيالت است    ساختن يك سازما  
كه در موقع الزم بتـوانيم بـه شـرايط          

اگر بـه تغييـرات     . پاسخ الزم را بدهيم   
انقالبي فكر مي كنيم بايـد كـساني را       
هم كه مثل ما انقالبي فكر نمي كنند        
به جمـع سـازمان يافتـه خـود جـذب           

به آنها كمك كنيم تا خودشـان       . كنيم
ــد ــه . را راديكــاليزه كنن ســازماندهي ب

، سـازمان و ديـسيپليني      معني رهبـري  
 "است كه ريشه در چپ قـديم بـراي     

  ". دارد"چپ نو
مـا حـضرت    ":وي در نهايت مي گويد    

بـه زمـان و تـالش و        . مسيح نيـستيم  
بايـد بـا جهـان      . درك بهتر نياز داريم   

تيـوري  . پيرامون خود در ارتباط باشيم    
و تز داشتن خوب است اما تا گل زيـر          

اخته ناخن مان نرود، هيچ ساختماني س 
  ".نمي شود
 

   

  

  

  
   مرداد7فراسوي خبر 

ـ ا  از يكــي روزهــا مــصادف اسـت بــا  ني
ــر ــاي جنانيبزرگت ــ رژيته ــورمي  ي جمه

 و دو سـال     ستيب. تي بشر هي عل ياسالم
ـ ي خم يقبل به فتوا   ـ  هتكـار، ي جناين  اتي

مــرگ وارد زنــدانها شــد و گــروه گــروه 
 كــه در حــال گذرانــدن دوران يانيزنــدان

 ي جوخه هـا    شان بودند را به    تيمحكوم
 كه ترس و وحـشت      ينيخم. مرگ سپرد 

 پنهـان   ي را از مخالفان دربند و زندان      اش
 بود تا همه آنان ي فرصتي كرد، در پينم

  . بگذراندغيرا از دم ت
 بـا عـراق و      ي جنگ ضد مردمـ    اني پا در

 ياهـا ي جام زهر توسط او، رو     دنيسركش
 اش با شكست    مي صدور رژ  ي برا ينيخم

 بـه   يمار زخم او كه همچون    . مواجه شد 
 ي مـرداد فتـوا    6 در روز    د،يچي پ يخود م 

 را صادر كرد و     ياسي س انيقتل عام زندان  
 ي شده خـود بـرا     نيي تع اتيخطاب به ه  

كسانى كه در   ":  كشتار نوشت  نيانجام ا 
زندانهاى سراسر كشور بر سرموضع نفاق      

كنند محارب و    خود پافشارى كرده و مى    
باشـند و تـشخيص      محكوم به اعدام مى   

وع نيـز در تهـران بـا راى اكثريـت           موض
افاضاته  االسالم نيرى دامت     آقايان حجه 

و جنــاب آقــاى اشــراقى ) قاضــى شــرع(
اى از وزارت    و نماينـده  ) دادستان تهران (
باشد، اگـر چـه احتيـاط در          مى طالعاتا

اجماع است و همين طـور در زنـدانهاى         
مراكز استان كشور راى اكثريـت آقايـان        

انقالب و يا داديـار   قاضى شرع، دادستان    
االتبـاع   و نماينـده وزارت اطالعـات الزم  

انديـشى   باشد، رحم بر محاربين ساده     مى
است، قاطعيت اسالم در برابـر دشـمنان        
خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسـالمى        

  ".است
 در داخـل دسـتگاه      ي خطاب به كـسان    او

 تكارانـه ي حكـم جنا ني اش كه ا يآدمكش
 حياهـان توضـ    كردنـد و خو    يرا باور نمـ   

ســريعا دشــمنان ": شــده بودنــد نوشــت
اسالم را نابود كنيد، در مورد رسيدگى به        

ها در هر صورت كـه حكـم         وضع پرونده 
سريع تر انجام گردد همـان مـورد نظـر          

  ".است
 تيــ بــر جناي او كــاله شــرعنگونــهي او

ــهيســازمان   خــود گذاشــت و خــون افت
 را بــر ياســي سانيهــزاران نفــر از زنــدان

ــ ــتي رنيزم ــنگدل. خ ــقاوت و س  ياز ش
 خـود   ي بس كـه در فتـوا      ني هم ينيخم

آقايانى كه تـشخيص موضـوع      ": نوشت
به عهده آنان اسـت وسوسـه و شـك و           

اشـداء علـى    [ترديد نكنند و سعى كننـد       
  ".باشند] الكفار

 مـرگ وارد زنـدانها شـد و    اتي ه نگونهيا
 سوال كـه سـازمان      كي دنيتنها با پرس  

ـ  ديمتبوع خود را قبول دار     نـه؟ حكـم     اي
ــس  ــرگ ب ــواداران  ياريم ــضا و ه  از اع

.  خلـق را صـادر كـرد       نيسازمان مجاهد 
پس از قتل عام وابـستگان بـه سـازمان          

 ي زنـدان  ي خلق، نوبت به چپها    نيمجاهد
 ياري بـس  يني خم يدستگاه آدمكش . ديرس

 دربنـد را بـه      انياز فرزندان مردم و زندان    
 مرگ سپرد   ي دار و جوخه ها    يچوبه ها 

 خود را از وجـود      يندانها كرد تا ز   يو سع 
  . پاك كنديمخالفان جد

ــساد ــداناج ــده در  اني زن ــام ش ــل ع  قت
 نـام و نـشان   ي و ب ي دسته جمع  يگورها

به خاك سپرده شدند و اكنون بـا وجـود          
ـ  سال از آن جنا22گذشت    هولنـاك،  تي

 بـه   ي از خـانواده هـا بـرا       ياريهنوز بـس  
ـ  از عز يدست آوردن خبر    خـود بـه   زاني

 ي سـر مـ    تكـاران يا مختلف جن  يارگانها
بـا  . د آنـان هـستن    حيزنند و خواهان توض   

 هولنـاك كنـار     تي جنا ني پرده از ا   نكهيا
ـ رفته و همگان بـه ا       موضـوع واقـف     ني
ـ  رژ يهستند، هنوز مقامها    تي مـسوول  مي

 از  ي و بعـض   رنـد ي پذ ي را نمـ   تي جنا نيا
 وستهي و پ  مي از رژ  دهي به ظاهر بر   انيمدع

ـ  ن ونيسيبه صف اپوز   ـ      زي  ي خـود را بـه ب
 چگونـه ي زده و حاضـر بـه دادن ه   يبرخ

  .ستندي نتي جناني اره درباياطالعات
ـ  سـالگرد جنا   ني دوم 22 در  هولنـاك   تي

 كه در   ي به آنان  ياسي س انيقتل عام زندان  
 و بـا    اوردنـد ي سـر فـرود ن     مانيبرابر دژخ 

 ي افراشته سـربدار شـدند، درود مـ        يقد
ـ  ا يهمـراه بـا خـانواده هـا       . ميفرست  ني
 يار بـه دادخـواه     همچنان اصـر   انيقربان

 كشاندن آمران   ي و برا  مي دار تي جنا نيا
 ي از پا  ي مردم يو عامالن آن به دادگاه    

  .   نشستمينخواه
  

 به 67 قتل عام تيپرونده جنا

   همچنان باز استيني خميفتوا
  

 هي پوجعفر
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ارسال نامه از سـوي بـاراك اوبامـا بـه           
سيــستاني، تمــاس بايــدن بــا عــالوي، 
مالكي و بارزاني در ماه گذشته از سوي        
بــسياري از نــاظران سياســي اقــداماتي 
براي فشار به مالكي و عليه او تلقي شد         
ــشروي   ــت پي ــيش در جه ــيش از پ و ب
ائتالف العراقيه به عنوان نيروئي كه بـا         

 در مـسائل    دخالت رژيـم واليـت فقيـه      
. عراق مخالف است، ارزيابي مـي شـود       

در همين راستا درخواست باراك اوبامـا       
از آيت اهللا سيستاني براي دخالت جهت       
پايان دادن به اختالف بر سـر تـشكيل         
دولــت و همچنــين تمــاس تلفنــي جــو 
بايدن با اياد عالوي نشان مي دهد كـه      
موضع دولت آمريكا، كه قبال در مقابـل        

راق و عـدم تـشكيل      بحران سياسي عـ   
دولت به طور مستقيم دخالت نمي كرد،       

اكنون دولـت آمريكـا     . تغيير كرده است  
سعي مي كند بـا اسـتفاده از ابزارهـاي          
خود و از طريق ديپلماسـي بـه بحـران          
سياسي كشور عراق در راسـتاي منـافع        

مجله تـايمز   . خود در منطقه، پايان دهد    
حدود پنج ماه   «در اين رابطه نوشت كه      

انتخابات عراق مي گذرد اما وضعيت      از  
انتخاب يك دولت جديد همچنان تيـره       

اين مجله اضافه كرد كـه      » .و تار است  
نخست وزير بعـدي احتمـاال نخـست        «

وزير كنـوني، نـوري المـالكي نخواهـد         
همين چند جمله نشان مي دهـد       . »بود

كه سياست دولت آمريكا در عراق ايجاد  
ري و پافشا. يك دولت ائتالفي مي باشد   

ــازيهاي  ــران س ــالكي«بح ــوري الم » ن
جهت حفظ قدرت به موازات وابـستگي       
بيش از پيش او به سياستهاي جمهوري       
اســالمي در منطقــه بــراي پيــشبرد    
ــاني در   ــرمايه داري جه ــتهاي س سياس
. راس آن آمريكا، مشكل ساز مي باشـد       

برگــزاري جلــسه شــوراي امنيــت ملــل 
متحــد در رابطــه بــا عــراق بــه عنــوان 

 زمينه براي حـل مـشكالت و        مهمترين
اختالفات و تاكيد بـر انتقـال مـسالمت         
آميز قدرت و التـزام بـه جـدول زمـاني           
مشخص شده، منافع المالكي را تـامين       

ــد  ــي كن ــرين  . نم ــي از مهمت ــن يك اي
تحوالت ماه گذشته در مـسير تـشكيل        
هرچه سريعتر دولـت جديـد عـراق بـه          

در همين رابطه دبيركل    . حساب مي آيد  
ل نسبت به تأخير در تشكيل      سازمان مل 

ــرد و از   ــى ك ــراز نگران ــد اب ــت جدي دول
رهبران سياسى عراق خواست تا با كـار        
مشترك گـسترده بـه مـشكل تـشكيل         

وي گفـت؛  . دولت در عراق پايان دهنـد     
مردم عـراق اميـد بـسيارى دارنـد كـه           
رهبرانشان به قانون اساسى ملتزم باشد      

آميـز  يافتـه و مـسالمت    و انتقال سازمان  
عالوه بر ايـن،    . رت را برعهده بگيرند   قد

متحـد نگرانـى خـود را از        دبيركل ملـل  
  بـشر در عـراق بـه      بابت وضعيت حقوق  

ــد    ــور ض ــات ك ــزايش تهاجم ــژه اف وي
در ايـن   . شهروندان عراقى ابراز داشـت    

كننده كه با شـركت     جلسه مهم و تعيين   
 كشور عضو شوراى امنيت سـازمان       15

سازمان ملل برگزار شد، نماينده دبيركل   
ملل در عراق به تأكيد خواستار التزام به        
ــراى   ــانى مــشخص شــده ب جــدول زم
تشكيل دولـت شـد و گفـت؛ تـأخير در           

ثبـاتى    تشكيل دولـت بـر وضـعيت بـى        
كند كه  افزايد و شرايطى را ايجاد مى       مى

ــرى بــا سوءاســتفاده از چنــين     عناص
كنند مانع حركت عراق   وضعيتي، تالش   

همـين  در  . به سمت دموكراسـى شـوند     
ــت؛   ــره گفـ ــون الجزيـ ــه تلويزيـ رابطـ
پيشنهادى كه ملكـرت روى آن اصـرار        
داشت التزام به جدول زمانبندى تشكيل      
دولت بـود و اشـاره كـرده بـود كـه در             

كه اين روند بعد از انتخابات كه       صورتى
 ماه است ادامـه دارد، شكـست        5حدود  

بخورد شايد كه معقول باشد يك دولت       
اى كه زمينـه  اجرايى تشكيل شود تا اين    

  .براى حل اختالف به وجود بيايد
خبرگزارى فرانسه  در گـزارش خـود از         

 عـضو   15جلسه شوراى امنيـت گفـت؛       
يى صادر كـرده و از  شوراى امنيت بيانيه 

در «رهبران عراقى مصرانه خواستند كه      
اســرع وقــت يــك دولــت فراگيــر كــه   
خواست تمامى مردم عراق را نمايندگى      

 همزمـان بـا ابـراز       .تشكيل دهند » كند
متحـد از وضـعيت     نگرانى دبيركل ملـل   

 بـشر   بشر در عراق، وزيـر حقـوق      حقوق
بـشر در   عراق به وخامت وضعيت حقوق    

دليل عراق اذعان كرد و گفت؛ ايران به        
بشر در خاورميانـه    بيشترين نقض حقوق  

در ميان اين كشورها در مقام اول قـرار         
ن دارد و عراق در اين ليست بعد از ايـرا         

او اعـالم كـرده  كـه مــوارد    . قـرار دارد 
بشر شامل قتـل، تروريـزم،      نقض حقوق 

وادار كــردن بــه خودكــشى، تهديــد    
شــهروندان و مناســب نبــودن وضــعيت 
ــتانداردهاى    ــا اس ــاس ب ــدانها در قي زن

ــين ــت ب ــى اس ــون  . الملل ــو پيرام گفتگ
وضعيت وخيم حقـوق بـشر در عـراق و        
اشاره به شـرايط بغـرنج مـردم محـروم          

ه مثابه مهـر سـياهي بـر دوران         عراق ب 
دولت المالكي، بيش از پيش سياستهاي      
ــم   ــه سياســتهاي رژي ــه در دنبال او را ك
واليت فقيه در عراق اسـت بـه چـالش          

  . گرفته و به انزوا مي كشد
از ديگر سو، ماه گذشته، اختالف بـين         

ــت المــاكي   ــا دول گرايــشات مختلــف ب
آنچنان تشديد شد كه عمـار حكـيم بـا          

وري المالكي از وي خواسـت      حمله به ن  
 ميليارد دالر 280چگونگي هزينه كردن 

از بودجه چهار سـال گذشـته را روشـن          

ــه در دوران   ــتباهاتي ك ــه اش ــازد و ب س
وى . رياستش مرتكب شده، اعتراف كند    
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اگــر همــه آنهــا را هزينــه . شــده اســت
، بگوييد كجا و چگونـه آنهـا را         ايدكرده

اگــر پــول در دســت . ايــدهزينــه كــرده
ــج    ــد رن ــردم دارن ــست و م ــان ه خودت

ايد، باز هم بياييد    برند و هزينه نكرده   مى
. و بگوييد كـه فـساد ادارى وجـود دارد         

كنند وقتـى بگوينـد كـه       برخى فكر مى  
واهللا بخشى از ايـن امـوال يعنـى يـك           

ايـم، از  هـا را هزينـه نكـرده     سوم بودجه 
ــوده و   ــا ب ــده آنه ــه برعه ــسئوليتى ك م

 . شوندپيامدهاى آن خالص مى
ــوي    ــت از س ــن دس ــشهائي از اي واكن
جريانهاي سياسي متفاوت عليـه دولـت       
ــداتوري   ــذيرش كاندي ــدم پ ــالكي ، ع م
المالكي از سوي صـدري هـا و توقـف           
گفتگو با ائتالف قـانون تـا زمـان پـس           
گرفتن كانديـداتوري المـالكي آنچنـان       

 المالكي و به طور كلي سياستهاي  دولت
رژيم در عراق را تحت فشار قرار داده و         
به انـزوا كـشانده كـه روزنامـه دولتـي           

روزنامه وابسته به باند موتلفه     » رسالت«
نوشت كه اياد عالوي و برخي ديگـر از         
سياستمداران عراقـي همچنـان در پـي        
بين المللي كردن تشكيل دولـت عـراق        

نـاك اسـتقالل    اين اقـدام خطر   . هستند
  . بغداد را نشانه خواهد گرفت

ائتالف عمار حكـيم در يـك كنفـرانس       
مطبوعــاتى در بغــداد اعــالم كــرد كــه 

گفتگوهايش درباره تشكيل دولـت بـا       «
حالـت تعليـق    ليست نورى مالكى را بـه     

تزلــزل و فروپاشــي   . »درآورده اســت 
بيش از پـيش بـه      » اتحاد ملي «ائتالف  

ظ مقـام   دليل سماجت المالكي براي حف    
احمد چلبـى در ايـن رابطـه        . خود است 

ــرد ــى از شــروع «:اعــالم ك ــتالف مل ائ
گفتگوهــايش در كــادر اتحــاد ملــى بــا 

 منظـور تـسهيل رونـد       دولت قانون، بـه   
تشكيل دولت، انعطافها و خوشـبينيهاى      
زيادى از خود نشان داد ولى ديديم كـه         
ــا     ــر تنه ــانون ب ــت ق ــرادران در دول ب

سبيده و  كانديدايشان نـورى مـالكى چـ      
اصرار دارند، چيزى كه به نظر مـا مـانع      
ــتاى   ــه گفتگــوى جــدى در راس هرگون
ــروى   ــا گــشايش ب ــت و ي ــشكيل دول ت

لـذا ائـتالف ملـى      . ديگران خواهد شـد   
كند كه، ما مخالفت خود را بـا  اعالم مى 

كانديداتورى نورى مالكى براى دور دوم 
 ».كنيموزيرى مجدداً اعالم مىنخست

يمـان بـا دولـت      گفتگوها«:چلبى گفـت  
قانون را تا زمانى كه كانديـداى اعـالم         

حالـت تعليـق     آنان تعويض شود به    شده
چنين اصرار داريم كه      آوريم و هم  در مى 

به سرعت كانديداى جايگزين را معرفى      
  ».كنند

بدين ترتيـب رژيـم ايـران بـه مـوازات           
ــزون    ــست روزاف ــشار و شك ــشديد ف ت
المالكي، شمشير را براي نيروهايي كـه       

ا ديروز از او فرمـان مـي بردنـد، از رو            ت
در همـين راسـتا تلويزيـون       . بسته است 

ــه ــشرقيه ب ــق در  ال ــابع موث ــل از من  نق
ائتالف عمار حكيم گـزارش داد؛ رژيـم        
ايران پيام شديدالحنى به مجلس اعال و    
جريان صدر با اين محتوا فرستاده است       

يـى در برابـر آنهـا جـز         كه هيچ گزينـه   
مجـدد نـورى    وزيـرى   پذيرش نخـست  

مالكى، حتى اگر توى سر آنها زده باشد،  
الشرقيه افزود؛ منابع موثـق     . وجود ندارد 

در بغداد افشاي اين اطالعات را نـشانه        
موضع مخالف يا مردد حكيم و صدر در        

ايـن  . دادن به اين فـشار برشـمردند        تن
منابع گفتند اگر ائتالف عمار حكيم بـه        

بت خواست پاسخ مث  پيام رژيم ايران مى   
دهد، چنين اطالعاتى را بـه بيـرون درز         

داد و اين در حالى است كه جريـان      نمى
روشنى تمام موضع مخالف خود       صدر به 

وزيرى مجدد نورى مـالكى     را با نخست  
ابراز داشته است و تأكيد كرده است كه        
ــد   ــد آم ــاه نخواه ــع كوت ــن موض . از اي

تلويزيون الـديار نيـز افـشا سـاخت كـه        
رژيـم در ايـران     مقتدي صدر به سـران      

گفتـــه اســـت كـــه مخالفتـــشان بـــا 
ــراي    ــالكي ب ــوري الم ــداتوري ن كاندي
منــصب نخــست وزيــري يــك مــساله 
اصولي است و از آن كوتاه نخواهد آمد،        
حتي اگر نياز باشد ايران را ترك كرده و      

  . در لبنان اقامت گزيند
خـشم و انزجـار مـردم عـراق از دولـت      
. نــوري المــالكي رو بــه افــزايش اســت

ا تــن از مــردم در شــهر ناصــريه صــده
مركز استان ذيقار واقع در جنوب عـراق        
در اعتراض به اسـتمرار قطعـى جريـان         
برق و كمبود خدمات عليه دولت نـورى       
مالكى تظاهرات كردنـد و بـا نيروهـاى         
پليس كه براى متفـرق كـردن آنهـا از           
لوله هاى آب فشار قوى استفاده كردند       

  .درگير شدند
 گزارش داد؛ آخر شب     تلويزيون الشرقيه 

گذشته صدها تن از شهروندان از اهالى       
دو منطقه سومر و حبوبى واقع در مركز        
شهر ناصريه به منظـور شكـستن مـانع         
ممنوعيت تظاهرات، كه مقامات محلـى      
ــراى بيــان   ــد، ب آن را اعمــال نمــوده ان
اعتراض خود به كمبود خدمات و قطعى       
. مستمر جريان برق بـه خيابانهـا آمدنـد       

دان عينى گفتند كه نيروهاى پليس      شاه
با تظاهركنندگان درگير شـدند و بـراى        
  متفرق كردن آنها از لوله هاى آب فشار 
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تشديد تضادها در 
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  13بقيه از صفحه 

قوى اسـتفاده كردنـد كـه منجـر بـه           
جراحتهــــاى وخيمــــى در بــــين   

خبرگزاري فرانسه .  تظاهركنندگان شد
اعالم كرد كه در تظاهرات بصره عليه       
دولت المالكي شانزده تن از جملـه ده        

تلويزيون الجزيره  . پليس مجروح شدند  
ز اوضـاع عـراق     انگليسى در گزارشى ا   

گفــت؛ مــاه اوت مرگبــارترين مــاه در 
 كشته در ماه    311از  . عراق بوده است  

كـشته در مـاه مـه، و        376مارس، بـه    
اكنـون كـه    . كشته در ژوئيه رسيد   469

نيمه راه اوت هستيم، تعداد كشته هـا        
  . تن است300باالتر از 

مردم كركوك نيز كه چند هفته اسـت        
رنـد و   باز قطعى آب آشاميدنى رنج مى     

شـدت تحـت    فرسا به در گرماى طاقت  
باشند، اعتراض خود را عليـه      فشار مى 

گوينـد  آنهـا مـى   . كننـد دولت ابراز مى  
دولت و مقامات دولتى كه بـه كرسـى         

جنگنـد هـيچ    چسبيدند و براى آن مى    
  .اعتنايى به اين بحران ندارند

در راستاي تشديد بمبگذاريها و ترور از    
رى از جمله ترور قـضات عراقـي شـما     

فرمانـــدهان گروههـــاى تروريـــستى 
وابسته به نيروى قدس سپاه پاسداران      
در استانهاى مختلـف عـراق دسـتگير        

  . شدند
شيخ عجمى العيساوى از شيوخ عشاير      
ــاون اول    ــاده مع ــد العي ــه، محم فلوج
نيروهاى بيدارى استان االنبـار و رعـد     
كريم عضو شـوراى اسـتان بغـداد در          

ــاي اخ  ــدگان روزه ــدان ترورش ــر مي ي
ــستند ــشت   . ه ــا بازگ ــا ب ــن تروره اي

ــران   ــان از اي ــبه نظامي ســركردگان ش
ــود  ــان ب ــابع  27روز . همزم ــرداد من م

امنيتــى عــراق فــاش كردنــد يكــى از 
فرماندهان گروههاى ويژه به نـام ابـو        

طور مستقيم از سوى نيروى  درع كه به
  قدس سپاه پاسداران حمايت مي شود، 
از ايران به عراق بازگشته و در پـشت         

در . يشتر انفجارها در عراق قـرار دارد      ب
ــدهان   همــين حــال شــماري از فرمان
گروههاي ويژه وابسته به نيروي قدس 
در استانهاي مختلـف عـراق دسـتگير        

دو تن از فرماندهان گروههـاي      . شدند

وابسته به نيروي قـدس در اسـتاتهاي        
چند تـن   . مختلف عراق دستگير شدند   

از فرمانــدهان و اعــضاي تيــپ روز   
د نيز در اسـتان ديـالي دسـتگير         موعو

  .شده اند

ترور قضات عراقي نيـز نظـر     
ــتمداران  ــسياري از سياسـ بـ
عراقي و رسانه هاي عراقـي      
. را به خود جلب كرده اسـت      

نـــاظم الجبـــورى يكـــى از 
ــده در   ــابق القاع ــران س رهب
ــرور   ــاره تــ ــراق دربــ عــ
سازمانيافته قضايى عراق بـه     
العربيه گفت؛ بعيد نمى دانـم      

تيپ «ى به نام    كه كار جريان  
، كه بازوى رژيم    »روز موعود 

ايران در عـراق و يـا بـازوى        
سپاه پاسداران در عراق است   

تلويزيــون العربيــه در . باشــد
اين باره گزارش داد كه طي      
چند روز گذشـته تعـدادي از       
ــصفه    ــا ت ــي ب ــضات عراق ق
فيزيكي سازمان يافته مواجه    

وضعيت بـه جـايي     . شده اند 
 رسيده است كه در يـك روز      

هفت قاضـي مـورد تعـرض       
.  سازمان يافته قرار گرفته اند    

   
  

  برآمد
موضع گيري دولت آمريكا و     
نهادهاي بين المللي نـسبت     
به بحـران سياسـي عـراق و        
تاكيـد بـر تـشكيل هـر چـه      
سريعتر دولت ائتالفي آينـده     

ــشديد     ــسو و ت ــراق از يك ع
تـــضادها بـــين گروههـــاي 
ــه   ــم از جمل ــه رژي ــسته ب واب

ره قـدرت   صدري ها با دوبـا    
گيــري المــالكي بــه عنــوان 
نيروئــي تعيــين كننــده در   
تشكيل دولت آينـده عـراق،      
ضعف و تزلزل اتحاد ملـي و       
توقف گفتگوها بـين احـزاب      
در ائتالف با ائـتالف قـانون       
نشاندهنده به انـزوا كـشيدن      
هر چه بيشتر دولت المـالكي      
و تيره و تار شدن روابط بين       
رژيم و نيروهائي مـي باشـد       

يروز گوش به فرمـان  كه تا د 
شكـست  . واليت فقيه بودند  

المالكي و بـه انـزوا كـشيده        
شدن همانا به معناي انزوا و      
شكست سياستهاي رژيم در     

رژيم اسـتبدادي   . عراق است 
مذهبي مبتني بر واليت فقيه   
به مـوازات فـشار بـين       
ــه   ــه ب ــا توج ــي ب الملل
تحريمهـــاي جديـــد و 
شكـــست در ايجـــاد  
نيروئي متحد و منسجم  

ــشك ــاي مت ل از نيروه
ــل  ــودي در مقابــ خــ
ائتالف العراقيه اقدامات   
تروريستي خـود در عـراق را       
افزايش داده است كه نـشان      
ــست   ــعف و شكـــ از ضـــ
سياســـتهاي وي در عـــراق 

  .است

 و ي خامنه اي حداكثرتالش 

   بارشي افزايپاسداران برا

  ي تنش خارج
  

   امانمنصور
   مرداد30فراسوي خبر 

 كرده است كه بـه     دي تهد ي پاسداران به طور رسم    سپاه
ـ  عل يستيحمالت ترور  هـر  " در   "منـافع دشـمنان   " هي
 ي موضوع را بـازو    نيا.  دست خواهد زد   "نُقطه دلخواه 

 كـه در آن از      ي ا هي در اطالع  هي فق تي وال مي رژ ينظام
 خبـر داده شـده، گُنجانـده    كاي آمرياحتمال حمله نظام 

  .  است
ـ  پاسداران در امتـداد تغ     ي جنگ هيانيب ـ  ر ريي  غـات يتبل لي

ـ  و اقـدامات نما   يي حكومت از گزافه گو    يرسم  در يشي
ـ  بـه تاك   يـي روي و ن  يحاتيباره توان تـسل    ـ  ب دي  بـر   شتري

 ي صـورت مـ    يستي خرابكارانه و ترور   ،ييذاي ا يروشها
  .رديگ

ـ  در ا  مي مـستق  ي حجـم اخبـار و هـشدارها       شيافزا  ني
رابطه در هفته گُذشته، نشانگر آن اسـت كـه رهبـران            

 كي توسـط امكانـات كالسـ      ديـ هد ت ي اسالم يجمهور
 متــشنج ي متعـارف را بــرا ي و جنــگ افزارهــايجنگـ 

 ي نمـ  ي مقابل كـاف   ي طرفها كي و تحر  طيساختن شرا 
 افتهي شي گرا از رو، آنها به سمت قُمار رو ب       نياز ا . دانند

 خـود از    ي واقعـ  ي تكاندن كارتهـا   ي راستا برا  نيو در ا  
  .رندي گي سبقت مگريكدي از ن،يآست
ـ   ي ابتـدا در ـ  پاسـدار جزا ش،يهفتـه پ  ي كــشورهايري

 كرد و   دي كردن شان تهد   "رانيو" را به    راني ا هيهمسا
 ي كه منابع حكومت   ي شادمان يروز چهارشنبه پاسدار عل   

 ادي " مسلحيروهايمعاون ستاد ُكل ن" به عنوان ياز و
 يي از وجـود نقـشه هـا       نهيشي پ ي ب يكردند، در اظهارات  

 در هاييكايگان گرفتن آمر گرو رمز،بستن تنگه ه  " يبرا
  . خبر داد"لييعراق و افغانستان و حمله به اسرا

ـ  و غ  حي آمـد اعتـراف صـر      ي كه به نظر مـ     ي حال در  ري
 و تـدارك    مي به تـصم   ي نظام هي مقام بلندپا  كي يعيطب
ـ  عمل ي بـرا  ينيچ ـ  ا اتي ـ  و ترور  ييذاي  حي و توضـ   يستي

ـ   كي آن   اتييجز ـ  در اثـر پر    ي نقص فن ـ  ف دني  ي و وزي
 شخصا قلـم  ي اسالميوز بعد رهبر جمهور    ر كيبوده،  

ـ  ريو دوات به دست گرفت تا نه فقط ز         مزبـور   خنان س 
ـ آ.  بكشد بلكه، آن را بسط هم بدهـد        دييخط تا   اهللا تي

 ديـ همـه بداننـد اگـر تهد      ":  به اطالع رساند   يخامنه ا 
 فقط راني مقابله ملت اداني شود م  ي عمل كاي آمر ينظام

 گُسترده  دانيمقابله، م  نيمنطقه ما نخواهد بود بلكه، ا     
          ". خواهد داشتيتر
 تي مـسوول ي سپاه پاسـداران كـه بـه طـور سـنت        نكيا
 را به عهـده  "ي كاريفرنگ" و   "ي برون مرز  اتيعمل"

 يتي خط به جوالن درآمده و با شـفاف        ني هم يدارد، رو 
ـ  از ظرف  يريبهره گ "نادر، موضوع     " جهـان اسـالم  تي

 تپانچـه  ي خارجيباندها روشن به افراد و  يكه اشاره ا  
 ي اسـالم  يجمهـور كش و بمب گذار تحت اسـتخدام        

  . افكنده استي جنگ لفظدانياست را به م
 افـزودن بـار     ي بـرا  هي فق تي وال مي رژ ي حداكثر تالش

 نسبت بـه    ي الملل ني ب تي حساس شي افزا ،يتنش خارج 
 محافل جنگ طلـب، از مـوثر        تي راه تقو  نيخود و از ا   
ـ      مهايبودن تحر   و  ي خامنـه ا   يا زدن آقـا    و دسـت و پ

 خارج كردن گردن خود از حلقه آن بـه   يهمدستان برا 
  . كندي متي حكامتيهر ق
 بـزُرگ جنـگ، بـسته    سكي از ري به طور ابلهانه ا  آنها

 كشند كه در آن پروانـه       ي را انتظار م   يبزُرگ تر پاداش  
ـ       ينجات از زندگ    در  ي نكبت بار در باتالق بحران داخل

ـ  كپارچـه ي ير از سد فشارها   كنار كارت دعوت گُذ     ني ب
 . داده شده استي جايالملل

بازتعريف مسله التزام به 
واليت فقيه در برابر شعار 

 » مرگ بر اصل واليت فقيه«
   

   زينت ميرهاشمي
    مرداد6فراسوي خبر 

در ميانه شكافي كه بين دستگاه 
روحانيت كه بيشتر آنان در بينانگذاري 

 اند جمهوري اسالمي نقش مهم داشته
و دولت پاسداران به وجود آمده و هر 
روز عميق تر مي شود، بازتعريف 
جايگاه واليت فقيه آن هم از زبان خود 
ولي فقيه اهميت پيدا كرده و نشانگر 
اوضاع و احوال ناخوشايند حافظان اين 

صحبتهاي جنتي، . معبد ويرانه است
 5دبير شوراي نگهبان در روز سه شنبه 

فقيه، ارتباط وي مرداد در وصف ولي 
با خدا و امام زمان پرده اي از نمايشي 
است كه در آن خدا و امام زمان بايد 
براي طوالني كردن عمر نظام به 

در حالي كه ايده برقراري . كمك بيايند
حكومتي غير ديني و تاكيد بر امر 
خصوصي بودن مذهب در ميان مردم 
رواج يافته، بازتعريف واليت فقيه به 

  .ديل خواهد شدضد خود تب
جايگاه واليت فقيه درست در هنگامي 
كه بيش از هر زمان در پيرامونيهاي 
حكومت مورد سوال و در ميان مردم 
مورد تنفر قرار گرفته دوباره تعريف مي 

مرگ بر اصل «هنگامي كه شعار . شود
از پچ پچها و در خفا » واليت فقيه

تبديل به فريادي جمعي شد و 
 به لرزه درآورد، خيابانهاي ايران را

جايگاه واليت مطلقه فقيه تبديل به 
برفي شد كه اگر با كشتار و سركوب 
مخالفان از آن محافظت نكنند به 

  . آب خواهد شد سرعت 
دبير شوراي نگهبان كه اراده مردم 
براي تغيير حكومت را با دالرهاي 
آمريكايي يكي مي داند به خوبي مي 

پول داند كه حربه تبليغاتي دريافت 
توسط نيروهاي مخالف، حربه اي كهنه 
شده است و همه ديكتاتورها از آن 

به همين دليل حربه . استفاده كرده اند
دوم يعني مقدس بودن حكومت را 

شاه براي فريب مردم . تبليغ مي كنند
به حرم امام هشتم شيعيان متصل مي 
شد و خامنه اي خود را جانشين امام 

  . دوازدهم شيعيان مي داند
خامنه اي با بازتعريف از واليت مطلقه 
فقيه، خود را مجتهد جامع الشرايط در 
عصر غيبت دانست و دبير شوراي 

در زماني كه امام «:نگهبان گفت
خميني رحلت كرد، خداوند متعال، 
سمت رهبري انقالب را بر مقام معظم 
رهبري محول كرد و ايشان مامور شد 
از طرف خداوند كه اين انقالب را و 
اين نظام را و اين راه علي را حفظ كند 

  » .و ادامه دهد
بدون شك اين سخنان دليل آشفتگي 
در هرم قدرت را بيان مي كند كه 
التزام به واليت فقيه پايه همه ي 

تعريف خامنه اي از . قوانين آن است
از  «جايگاه واليت كه مي گويد بايد

دستورات حكومتى ولى امر مسلمين 
ر التزام كامل به آن اطاعت كنيد نشانگ

جدال درون قدرت را شديدتر » است
   . خواهد كرد
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ــاران، شــما در  :ســوال ــر معم ــاي امي آق

خيزشهاي يـك سـال گذشـته شـركت         
ــتيد ــي . داش ــما م ــم از ش ــه پرس چ

عواملي باعث شد كه همبستگي     
ميان مردم فارغ از ديـدگاههاي      
سياسي شكل بگيرد؟ بيكـاري ،      

ــورم ــتبداد  ، ت ــا اس ــي و ي گران
  سياسي؟

  
ايـن عوامـل     ببينيد هيچ يـك از    :جواب

يي بـين   و نيست كه بـه تنهـا       قادر نبود 
 . عظيم ملت اتحاد ايجـاد كنـد        ي توده

 نچه كه باعث اتحاد بـين مـردم شـد،         آ
مجموعه اي از عوامـل ذكـر شـده بـه           
همــراه انباشــت ســه دهــه اعتــراض و 
ــود  ــشيانه بــــ ــركوب وحــــ   .ســــ

دوره چهار ساله اول رياسـت جمهـوري        
احمدي نژاد و عمالً حكومت سـپاه بـر          

وري آكشور،جامعه را با سرعت سرسـام       
به حدي كـه اكثريـت     مي برد،به قهقرا 

احساس خطر كـرده     خاموش جامعه نيز  
همراه با ساير توده     و به صورت خودكار   

ــراض  ــشان دادن اعت ــراي ن در  مــردم ب
ــ  ــركت كــــ ــات شــــ   .ردانتخابــــ

نچه را كه مي خواستند برگزيـده       آمردم  
ن انتخاب ميـر حـسين      آبودند كه البته    

بلكه مردم مي خواستند با      موسوي نبود، 
ن احمدي نـژاد كـه رسـماً        شكست داد 

اعتراض  كانديداي سپاه و ولي فقيه بود،  
خود را نسبت به سيستم حـاكم و نـوع           
  .رفتار حكومت با ملـت را نـشان دهنـد         

ناني كـه   آحتي   بعد از انتخابات و كودتا،    
در انتخابات شـركت نكـرده بودنـد بـه          
صف معترضـين پيوسـتند و خـشونت و         
 سركوب وحشيانه روز به روز بـر اتحـاد        

  .مردم مي افزايد
  

آيا از همه طبقات جامعـه در       :س
   حضور داشتند؟هااين خيزش

  
عليرغم تمام تالشي كه حاكميت     .بله:ج

براي ارائه اين موضوع مي كند كه قيام        
به بخش و قشر     عمومي سال گذشته را   

در ايـن    خاصي از جامعه نـسبت دهـد،      
 قيام تمام جنبشها مثل جنبش كارگري،     

 بش زنان همه و   جن جنبش دانشجويي و  
ماهيـت ايـن     .ن حاضر بودنـد   آهمه در   

حركت اعتراضي به گونـه اي بـود كـه          
كارمنـدان   دانشجويان و  زنان، كارگران،

بدون حمل عالمـت مشخـصه خاصـي        
 مثل پالكارد و پرچم در اين تظاهرات و       

اعتراضها شركت مي كردند و همه يك       
ــر خواســته هــاي   رنــگ و ــا توافــق ب ب

ــا شــعار  ــر مــشترك كــه همان مــرگ ب
 .ديكتاتور در خيابانها حاضر مي شدند

كه مثالً كارگران يا زنـان همـه         اما اين 
واحد و يك صدا عليه ديكتاتوري قيـام        

كرده بودند و از دادن شعار هاي صنفي        
خـودداري مـي كردنــد دليـل بـر عــدم     

ــضور  ــستآح ــا ني ــوري .نه ــه جمه البت
اسالمي سعي و تالش گسترده اي مـي    

اين قيام به گـروه     كند تا با نسبت دادن      
 ن را تجزيـه كـرده و       آ خاصي از جامعه،  

ولي تحليلگـران    .راحت تر سركوب كند   
ــي و ــسائل سياس ــي  م ــاعي و حت اجتم

به روشني ديدند كه بـه       شاهدان عيني، 
راستي حضور همه توده هاي مـردم در        
ــود  ــرين بـ ــگفتي آفـ ــات شـ   .اعتراضـ

  
شما خود شاهد چه وقـايعي      :س

ــه   ــد؛ چ ــها بودي ــن خيزش در اي
ايعي تـأثير زيـادي بـر شـما         وق

  گذارد؟
  
 شـاهد   هاخوب بنـده در ايـن خيزشـ       :ج

رشادت و حق طلبـي      استواري، همدلي،
براي مثـال    .بودممردم  و ازادي خواهي    

مردم در خانه هايشان باز گذاشته بودند       
ن خانـه هـا     آتا  زمان فرار بتوان داخل       

يا من خود بـه شخـصه شـاهد          و. رفت
 توسـط   بودم كه چندين بار كـسي كـه       

جوم ه مردم   ،مامورين بازداشت مي شد   
بنـده   .مي بردنـد و ازادش مـي كردنـد        

شاهد صحنه هاي درگيري و سـركوب       
وحشيانه علـي الخـصوص عليـه زنـان         

واقعاً تاثير زيـادي بـر روي هـر          بودم و 
اما در ايـن     .شتوجدان بيداري مي گذا   

فـرين و روحيـه     آغـرور    بين بسيار زيبا،  
مردم نسبت  فداكاري   همدلي و  بخش ، 

به هم بود كه مرا بسيار تحت تاثير قرار         
مردمي سـراپا شـور و شـوق و          .داد مي

مده بودنـد يـك صـدا و در         آانگيزه كه   
سكوت بـه حكومـت خونخـوار و تمـام          

ــه  ــد كـ ــان بگوينـ ــي آجهانيـ زادي مـ
خواهند،به دنبال زندگي در يك فـضاي       

مردمـي كـه تنهـا       .دموكراتيك هـستند  
فقـــط  سالحـــشان در اعتراضاتـــشان،

 .سكوت بود

مردمي كه در كمال سكوت و وقارِ يك        
ملت  دموكرات راهپيمايي مـي كردنـد        
كه البته با شديد ترين نـوع سـركوب و          

 .نان برخورد شدآخشونت با 

از طرف حكومت هم سركوب شـديد و        
حضور نيروهاي لباس شخصي و ضرب      
و شتم مردم عادي بي دفاعي كه فقـط         

مـده  آن به خيابا  براي خواستن حق خود   
اصوالً لباس شخصي ها به كسي      .بودند

در يـك صـحنه مـن        .رحم نمي كردند  
ديــدم كــه چطــور يــك نيــروي لبــاس 

كه همان جوخه هـاي تـرور       - شخصي
يـك خـانم بـاردار را بـا          -رژيم هستند 

 با وجود ايـن    باتوم نقش بر زمين كرد و     
ن خانم كامالً مشخص    آكه باردار بودن    

 .زد ويبود چند لگد محكم به شكم 

اما در اين بين و در تظاهرات روز شنبه         
زادي صـحنه اي    آ خرداد در ميـدان      30

 به اين متاثر كرد و ديدم كه مرا بسيار

ـ آكه بايد اعتراضات از راه مسالمت         زمي
 .من تر شدموادامه پيدا كند م

- زاديآ خرداد در ميـدان      30عصر روز   
به پسر جـواني در      -كه واقعاً قيامت بود   

 -لوله اي اصابت كـرد    يك متري من گ   
گمان مي كنم ايشان شهيد شدند چون       
از ناحيه سينه مورد اصابت گلولـه قـرار         

قـايي بـا كـت و       آدر اين بـين      -گرفت
پيراهن يقه بسته و بسيار شـبيه      شلوار و 

نـا   تيپ حزب اللهيها بود ايـستاده بـود،       
 گهان صدايي از ميان جميعت فريـاد زد       

جمعيتي در  ،  »من ديدم او شليك كرد    «
نفـر ايـن شـخص را        30 الي   20حدود  

مورد حمله قرار دادند و شديداً در حـال         
من وچند نفر ديگر     .كتك زدن او بودند   

ن مرد را به زحمت از زير دست و پاي          آ
 اين مـرد   .ورديمآجماعت خشمگين در    

قدر كتك زده بودند كـه سـفيدي     ن آ را
در يـك    .چشم ايشان سـياه شـده بـود       

كي به او زدند كه يك      نچنان كت آلحظه  
جاي سالم در لباسـش نمانـده بـود و از     

مـن بـه     .تمام صورتش خون جاري بود    
ن لحظـه خـشم     آوضوح ديدم كـه  در       

 .سراپاي وجود مردم را فـرا گرفتـه بـود         
مسير حركـت خـشونت ماننـد حركـت         

به واقع من و نسل مـن        .بومرنگ است 
و مي خـواهيم يـك      بيزاريم  از خشونت   

ــشه ا ــراي همي ــار ب ــسل ب ــن دور تسل ي
خـشونت از هـر    .خشونت را پايان دهيم  

 .طرف كه باشد محكوم و مذموم اسـت       
اما پاسخ اين سوال كـه چـرا حكومـت          
دربرابر مردمي كـه هـيچ سـالحي جـز          

رام راهپيمـايي مـي     آسكوت نداشتند و    
ــورد   ــشيانه برخ ــه وح ــن گون ــد اي كردن
كرد؟به نظر من جواب اين سـوال يـك        

سـيده  حكومت به شـدت تر    :جمله است 
  .بود و اين ترس هنوز هم ادامه دارد

  
شما شاهد درگيريها بوديد ،     :س

  خشونتها تا چه اندازه اي بود؟
  
ميزان خشونتي كه حاكميت در برابـر       :ج

مردم انجـام مـي داد بـراي نـسل مـن           
ــود ــب نب ــن در دهــه  .غري ــسل م  60ن

ن آدكاني بوديم كه با فجايع سنگين       كو
 بـزرگ   67دوره و علي الخصوص سال      

 30كه حاكميت در طول      اما اين  .ديمش
توانسته گروهها  سال فرصتي كه داشته،  
كه اصـطالحاً   - و جوخه هاي تروري را    

 -نهـا لبـاس شخـصي مـي گوينـد         آبه  
تربيـت كنــد كـه خــشونتي بـه مراتــب    
سنگين تر و وحشتناك تـر از نيروهـاي         
رسمي امنيتـي و انتظـامي انجـام مـي          

در كل، صحنه هاي بسيار كمـي       . دهند
 سركوب و كـشتار بـه جهـان ِخـارج           از

چه  نآكه خود حاكي از    منتقل مي شد،  
همانطور كه  .در خيابانها مي گذشت بود    

قبالً عرض كـردم خـشونتي كـه رژيـم       
جمهوري اسالمي در سركوب اين قيـام     
به نمايش گذاشت مي توان بـه جـرات         

ن هـم در مقابـل       آ گفت بي نظير بـود،    
 ســالحي در دســت هــيچمردمــي كــه 

 .دنداشتن
فيلمهايي كه توسـط دوربـين تلفنهـاي        
شخــصي از ايــن خــشونتها و ســركوب 
وحشيانه به جهان ارسال مي شد بخش       
بسيار كوچكي از فجـايعي بـود كـه در          

قـدر   نآسـركوب    .داد خيابانها رخ مـي   
سنگين و خونين بود كه واقعاً نمي توان        
 .با نوشتن يـا گفـتن بـه تـصوير كـشيد      

 زنــان وحتــي شــتم كودكــان، ضــرب و
 .عابرين مسن و كهن سال

خشونتي كه جمهوري اسالمي به علت      
تــرس از مــردم و خطــر از دســت دادن 
همه چيزش در يك سـال گذشـته بـه           
ــياهترين   ــي از س ــت يك ــايش گذاش نم

  .صفحات تقويم تاريخ بشري را رقم زد
  

خواست شما به عنوان يـك      :س
شهروند كـه در ميـدان مبـارزه        
هستيد چيست؟ براي چه مبارزه     

  ؟كنيد مي
  
چه باعث شد شخـصاً بـه عنـوان          نآ:ج

حقـوقي   يك دانشجو در مبـارزه باشـم،      
تـا   است كه از ملت ايران سلب شـده و        

توتاليتر و   زماني كه حاكميتي فاشيستي،   
سلطه گر بر جامعه مستولي باشـد ايـن         

 زادي بيـان،  آ .حقوق قابل احقاق نيست   
ــشه،آ ــشكلها،آ زادي اندي زادي آ زادي ت

 غلبــه بــر فقــز و ب،احــزا ســنديكاها و
ــردم و   ــصادي م ــفناك اقت ــاع اس  اوض

همه مجمـوع مطالبـاتي      زاد،آانتخابات  
است كه مردم ايـران علـي الخـصوص         
 جوانان را براي ادامه مبـارزه ترغيـب و        

  .نـــان را راســـخ مـــي كنـــد   آاراده 
  

آيا زنان و دانشجويان و كـار      :س
ــي     ــد در پ ــسته ان ــران توان گ
مبارزاتي كه داشتند به حقـوق و       

چه خواست مبـارزاتي آنـان       آن
  ؟اســـت دســـت پيـــدا كننـــد

   
ببينيد،اعتراض و خيزش به شكلي كه    :ج

بعـدازانتخابات   تا امروز ادمه پيدا كـرده،     
اولين پيروزي دانـشجويان و      .شروع شد 

ــها،   ــن اعتراض ــارگران در اي ــان و ك  زن
مشروعيت زدايي و نـشان دادن چهـره        
 .بي نقاب رژيم اسالمي به جهانيان بود       

كه انتظارات غير واقعي وتـوهم       ناما اي 
  از اين نوع كه يك ، ِالود از اعتراض
  16بقيه در صفحه 

 گفتگو با يك فعال جنبش دانشجويي

  .به سواالت مريم افشاري پاسخ مي دهدفعال دانشجويي كه به تازگي از ايران به آلمان پناهنده شده ، امير معماريان
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گفتگو با يك فعال 

  جنبش دانشجويي
  15بقيه از صفحه 

ســال از عمــر ايــن مــي گــذرد  
داشته باشيم كامالً غلط و اشتباه      
  .اســـــــــــــــــــــــــت

اعتــراض و دگرگـــوني امـــري  
نيست كه در يك هفته يـا چنـد         
 .ماه به نتيجه و سر انجام برسـد       

مبارزه و اعتراض پروسه اي دارد    
كه بايد طي شود كه اتفاقـاً ايـن     

 تـشكلهاي   ايجـاد پروسه باعـث    
ينـده  آكـه در     مبارزاتي مي شود  

جامعه سياسي ايـران نقـش بـه        
ضــمناً  .ســزايي خواهنــد داشــت

توجه داشته باشيد حكومتي كـه      
 سال به هر قيمـت و هزينـه         30

حكومت  اي بر سر قدرت بوده و     
و قدرت را يك شبه يا يك ساله        

بنا  .به معترضين واگذار نمي كند    
ــايد   ــه اي ش ــام پروس ــراين قي ب

  .طوالني را طي كند
در پـي ايــن خيرشــها  :س

عــده بــسياري دســتگير و 
زنداني و شكنجه شـدند و      

بسيار در زندانها   خشونتها  
 واكـنش   .استفجيع بوده   

چگونـه  در اين مورد  مردم  
موضـوع را   بوده و چگونـه     

  كنند؟ پيگيري مي
من باور دارم كه اين خشونتها      :ج

ــاند و از   ــردم را ترس ــداري م مق
امـا بـاز     .تشدت اعتراض كاسـ   

تاكيد مي كـنم كـه ايـن كارهـا       
تــش خــشم مــردم را خــاموش آ

  .نكــرده و نمــي توانــد بكنــد   
 نحوه پي گيـري مـردم،     به  راجع  

اخبار زندانيها را از رسـانه هـاي        
مختلف مي شنوند و مطمئنـاً در       
دل به ادامه راه مـومن تـر مـي          

كه خود مردم چـه      اما اين  .شوند
 زنـدانها مـي   شرايطاعتراضي به  

 به نظر من در ايـن مـورد         ،دكنن
  كما اين  .انتظاري از مردم نيست   

ــشگران و  ــه كن ــن وظيف ــه اي  ك
ن سياســي اســت كــه    فعــاال

ــن   ــه ايـ ــود را بـ ــراض خـ اعتـ
ــتگيريها و ــا   دس ــار ب ــوه رفت نح

 اين  البتهزندانيان نشان دهند كه 
  .كار را مي كنند

چه چشم اندازي براي    :س
  مبارزه مردم وجود دارد؟

 از بـسياري    البته به نظر من و   :ج
ــشجويان، ــان و دان ــام و  جوان قي

 زاديخواهي شروع شده وآجنبش 
راه خود را در دل توده هـا پيـدا          
كرده است و ديـر يـا زود سـيلِ          
خشم مردم بنيان ستم و ظلـم را   

سرنگوني سرنوشـت    .خواهد كَند 
محتـــوم و نـــا گزيـــر تمـــامي 

و حكومتهاي مـستبدِ     ديكتاتورها
  .جهان است

 الله بيانيه مادران پارك

  ) مادران عزادار(
ســال  مــا، مــادران عــزادار پــس از يــك 

عزاداري همراه با دادخواهي، مصمم تر از        
خود را تا رسيدن به خواسـته       پيش حركت   

هــاي قانونيمــان ادامــه خــواهيم داد و در 
پـس خـود را مـادران     ادامه اين راه از اين  

پــارك اللــه مــي نــاميم چــرا كــه اولــين 
بـزرگ پـارك اللـه    ميعادگاه اين خـانواده     

تهــران بــوده و اولــين تجمــع ســكوت در  
 در همـين پـارك    1388 شـهريور    4تاريخ  

   . برگزار گرديد
مادران به رغـم فـشار، تهديـد، تـوهين و           
بازداشت از پاي ننشسته، همچنان و همـه    

   .  مردم حضوري فعال دارند جا بين 
مادران پارك اللـه، مـادراني هـستند كـه          

شركت در راهپيمايي   خاطر  ه  فرزندانشان ب 
آرام و ميليوني پس از انتخابات       اعتراضي،  

دوره دهم رياسـت جمهـوري بـه صـرف          
. انتخابات كـشته شـدند    اعتراض به نتيجه    

اعتراضي كه با شليك مستقيم بـه سـمت         
گفتـه شـد و در    ميليونهـا معتـرض پاسـخ    

   . نتيجه آن دهها تن به قتل رسيدند
زندانيان مادران پارك الله، مادران تمامي      

سياسي، عقيدتي، فعاالن مدني و زندانيان      
گمنامي هستند كه در زندانهاي كهريزك،       

 كــشته شــدند، …اويــن، رجــايي شــهر و
گشتند، مورد تجاوز قرار گرفتند و       شكنجه  

يا در دادگاههاي نمايـشي محاكمـه و بـه          
   . محكوم شدند احكام سنگين 

مادران پارك اللـه، مـادران جانباختگـان        
يك سال گذشته هستند كه هرگـز       سي و   

فرزندانـشان نخواهنـد گذشــت و    از خـون  
خواهـــان محاكمـــه آمـــران و عـــامالن 

ــته   ــردي و دسـ ــدامهاي فـ ــي،  اعـ جمعـ
كشتارهاي قومي و ديني، زندان، شكنجه،      

خـاك   تجاوز، ترور، شبيخون به منازل، به       
 از دهـه    …و خون كشيدن خوابگاههـا و       

   .  شصت تاكنون هستند
ك الله، مادران تمامي جوانـان      مادران پار 

اين سرزمين هستند كه توسـط نيروهـاي        
بازداشت و سـپس مفقـود شـدند و        امنيتي  

   . تاكنون هيچ اثري از آنان نيست
ــامي     ــادران تم ــه، م ــارك الل ــادران پ م
مجروحان حوادث يكسال اخير مي باشـند       

زنـدگي مـشقت بـاري را        كه با معلوليـت     
   .  پيش روي دارند

 اللـه، اعـدام را يـك قتـل          مادران پـارك  
سازمان يافته مي دانند و مخالف هرگونـه        

شـكل و هـر نـامي از جملـه           قتلي با هـر     
سنگسار و قصاص مـي باشـند و خواهـان      

   . اعدام هستند لغو قانون مجازات 
ــاني   ــه، كــه خــود قرب ــارك الل ــادران پ م
ــوده و   ــان ب ــه زن خــشونت و تبعــيض علي

فعاليـت هـاي مخـالف       هستند از تمـامي     
شونت و برابـري خواهانـه حمايـت مـي        خ

آزاده درود   كنند و بر همه زنـان و مـردان          
   .  مي فرستند

 –) مــادران عــزادار(مــادران پــارك اللــه 
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گرامي باد خاطره 

  شهرام فرج زاده تاراني
 شهريور مـصادف اسـت بـا        1شنبه  دو

شهرام فرج زاده   «سالروز ميالد شهيد    
روز عاشـوراي  ، جواني كـه در   »تاراني

 به همـراه  )1388 دي   6 (سال گذشته 
ــهيد  ــاجمير «ش ــد ت ــر ارش ــر »امي  زي

چرخهاي خودروي نيروي انتظامي در     
  .ميدان وليعصر تهران له شد

 

 ساله بود،   35شهرام فرج زاده جواني      
شــركت خــصوصي داشــت و در كــار 

 نـام   »آوا«. پخش مـواد غـذايي بـود      
آوا بعـد از    .  ساله ي وي است    5دختر  

شهادت پدرش ماشين كـه مـي بينـد         
بابام حواسش نبود ماشين    «: مي گويد 
اما هنوز نمي فهمد يعنـي      . »زد بهش 

. در سني نيست كه درك كند قضايا را 
گاهي نيز مي گويد بابا مسافرت رفته       

 .است

مادر شهرام از زناني بود كه در جريان        
به جبهه رفت تـا     جنگ ايران و عراق     

 .از وطن و مردمش دفاع كند

گويا به شـهرام الهـام شـده بـود كـه            
. عاشورا آخرين روز عمرش خواهد بود     

آخرين اس ام اسي كه از شهرام فرج        
زاده قبل از شهادتش باقي مانده، اين       

روز مرگم هر كه شـيون كنـد       «: است
 همه را مست    -از دور و برم دور كنيد     

بـر  / دهيـد   و خراب از مـي، شـرابي ب       
مزارم نگذاريد بيايد واعظ، پير ميخانه      

جـاي تلقـين    / بخواند غزلي از حافظ     
به بـاالي سـرم دف بزنيـد، شـاعري          

/ رقص كند جمله شـما دسـت بزنيـد        
روز مرگم درون سينه من چاك زنيد،       

/ اندرون قلب من يك قلم تاك زنيـد       
روي قبرم بنويسيد وفـادار برفـت، آن        

 ».دار برفتجگر سوخته خسته از اين 
خانواده ي فرج زاده تولد او را امـسال        
بر مـزار ايـن شـهيد گرامـي خواهنـد         

پيكـر پـاك وي در قطعـه ي         . داشت
 بهشت زهراي تهران دفن شـده       304
  .است

 روحش شاد و يادش گرامي باد

 فيس بوك قاصدان آزادي:منبع

  

  گرامي باد ياد

   علي حسن پور
ــسن ــي ح ــور  عل ــت48پ ــال داش .  س

د، و صـاحب دو فرزنـد، دو        حسابدار بو 
سال از جنگ هشت ساله را در جبهه        
گذرانده بود، و چهار بـار در سـال بـه           

كرد، تـا آن      هالل احمر خون اهدا مي    

 خردادماه، كه خـونش بـر زمـين داغ تهـران            25
 .نقش بست

 
 

  

  

  
  شهيد راه ازادي علي حسن پور

  

سردار «چرا شاكيان، نام واقعي 

 را افشا نكردند؟» مشفق

 1389مرداد  25، خودنويسسايت : بعمن
طلـب   كه هفت تن از فعاالن سياسي اصالح      پس از آن  

در اعتراض به دخالت سازمان يافته گروهي از نظاميان         
خالف قانون اين   «در انتخابات سال گذشته و اقدامات       

به رئـيس قـوه قـضائيه       » گروه مداخله گر در انتخابات    
 انتشار فايل پس از» مشفق«شكايت كردند، نام سردار    

بر سر زبانهـا    » گران  فتنه«اش در باره      صوتي سخنراني 
. طلبان بر اساس حرفهاي او بود       افتاد و شكايت اصالح   

همين شكايت منتهي به زندان رفـتن مجـدد كـساني           
 ...زاده شد، اما چون تاج

بسياري از فرمانـدهان و يـا       : بخش تحليلي خودنويس  
 اسامي مـستعاري    .افسران امنيتي، اسامي مستعار دارند    

را بـسياري از مخاطبـان      » اسـالمي «و  » عبـاد «چون  
علـي  . اند مطبوعات در سالهاي بعد از دوم خرداد شنيده    

ربيعي، مشاور امنيتي سيد محمـد خـاتمي در سـالهاي           
شـناخته  » عبـاد «خدمتش در وزارت اطالعات بـا نـام         

شد و سعيد امامي، معاون فالحيان را بسياري با نام            مي
شـود نـام      حتـي گفتـه مـي     . شـناختند    مـي  »اسالمي«

 .بوده است» محمدزاده«زاده  سازماني محسن امين

زاده، ميردامـادي  و   زاده، تـاج    اما آيا كساني چون امـين     
سرخي كه دسترسي بيشتري به منابع اطالعاتي و      عرب

اند از  هويت  شان داشته امنيتي در طول سالهاي خدمت   
 خبرند؟ بي» مشفق«واقعي 

گفـت  » خودنويس«اه به مسائل امنيتي به      يك فرد آگ  
ــر احمــد  همــان حجــت» مــشفق«كــه  االســالم دكت

بزرگي متولـد شـيراز اسـت و          جهان. بزرگي است   جهان
شود همـان اسـتاد دانـشگاهي اسـت كـه در              گفته مي 

ــي     ــث سياس ــين بح ــا متهم ــا ب ــسياري از بازجوييه ب
 .كرده مي

شود كه بـا توجـه بـه          با اين حال اين سوال مطرح مي      
طلبان زنداني كه سـخنان       ده امنيتي بعضي از  اصالح     ر
اند، چـرا نـام او    شان طرح كرده   را در شكايت  » مشفق«

انـد و تنهــا بـه نــام سـازماني او اشــاره     را ذكـر نكــرده 
رسد به خاطر همـين  محـدوديت،    اند؟ به نظر مي    كرده

اند  ياران شكايت كنندگان در فضاهاي مجازي، خواسته   
 . امنيتي را لو بدهندنام واقعي اين مقام

، تعهـد  »خودنـويس «بر اساس گفته همـين منبـع بـه     
طلبان مانع انتـشار رسـمي اسـم واقعـي            امنيتي اصالح 

ــشفق« ــناس،  . شــده اســت» م ــن كارش ــه اي ــه گفت ب
احتماال عضو وزارت اطالعات بوده است، اما       » مشفق«

مامور به خدمت در سپاه شده و زير نظر طائب، رئـيس         
 .ه پاسداران شدهسازمان امنيت سپا

زاده  شود احضار مجدد صفايي فراهـاني و تـاج     گفته مي 
شـان بـوده      به زندان پس از عدم پس گرفتن شـكايت        

با اين حال بايـد ديـد كـه بـسياري از نزديكـان         . است
هاي مختلف كارمندان     طلب كه در دوره     امنيتي  اصالح  

را » مشفق«اند، هويت     و مديران وزارت اطاالعات بوده    
واهند كـرد يـا نـه؟ آيـا مـشفق همـان دكتـر               عيان خ 

 بزرگي است؟ جهان
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     .....هرويدادهاي هنري ما
  

  ليال جديدي
  

  :سخن روز

خوش بين كسي است كه "
چندين صدف سفارش مي دهد 
به اين اميد كه بتواند قيمتشان 
را با مرواريدي كه در يكي از 

 ".آنها پيدا مي كند، بپردازد
 – 1898تئودور فونتانه، (

  )، نويسنده آلماني1819
انديشيدن دشوار است، به "

ل بيشتر آدمها داوري همين دلي
كارل گوستاو يونگ،  (".مي كنند

، روانشناس 1875  – 1961
سويسي و پايه گذار روانشناسي 

  )تحليلي
تنها ابزار قهري كه پيروزي را "

ميسر مي كند، روشنگري 
 "سياسي در نبرد روزانه است

– 1919رزا لوكزامبورگ، (
    )، انقالبي لهستاني1871

  
  سينما

   
  ما در ايرانوضع آشفته سين

وضعيت سينما در ايران هر روز آشفتگي 
دست . بيشتري به خود مي گيرد

 در "جريان برانداز"اندركاران معتقدند 
سينماي "سينما رخنه كرده و از اين رو 

  .  بايد تقويت شود"واليي
حسيني به جاي  با تكيه زدن محمد

صفارهرندي بر مسند وزارت فرهنگ و 
 سازنده شمقدري،  و ارشاد اسالمي

فيلمهاي تبليغاتي براي احمدي نژاد به 
محمدرضا جعفري معاونت به جاي 

جلوه، وضعيت آشفته سينماي ايران 
  . استشدهتر آشفته

شمقدري در واكنش به انتقادات 
به   نسبت"خانه سينما"اعضاي 

وضعيت صنفي و رفاهي هنرمندان و 
 مي دست اندركاران سينما

عاليت نيازمند فصل جديدي در ف":گويد
سينما هستيم و سينما نبايد به صورت 
يك حزب سياسي و در دست جناح 

   ".بازيها در آيد
در اين باره امين تارخ، بازيگر سينما و 
عضو هيات مديره خانه سينما مي 

نشانه اي از عزم دولت براي ":گويد
حمايت از سينماي مستقل وجود 

   ".ندارد
وي با اشاره به عدم پرداخت بودجه 

 گفت، حتي در پرداخت هزينه مصوبه
كاركنان خانه سينما نيز بسيار كمبود 

  . وجود دارد
  

 جعفر پناهي، "آكاردئون"فيلم
  "روزهاي ونيز"آغازگر 

در )  سپتامبر11تا 1(جشنواره فيلم ونيز 
 با پخش فيلم "روزهاي ونيز"بخش 

 به كارگرداني جعفر پناهي "آكاردئون"

 ال جعفر پناهي كه در س.آغاز مي شود
برنده جايزه  "دايره" با فيلم 2000

شير طاليي جشنواره ونيز شده بود، 
برگزاركنندگان به اين جشنواره  ازسوي

  .دعوت شده است

  
دو  اي درباره  دقيقه8اين فيلم كوتاه 

گرد در خيابانهاي تهران  نوازنده دوره
شان  است كه درپي يك حادثه آكاردئون

نند توا دهند و ديگر نمي ازدست مي را
  .بنوازند
اي كه درباره اين فيلم  در بيانيه پناهي

من ":منتشر كرده، گفته است
كه به تغييرات جامعه  كارگرداني هستم

   ".كنم و حوادث پيرامونم دقت مي
 بخشي از يك "آكاردئون"فيلم كوتاه 

 وراي: آنگاه و اكنون"پروژه به نام 

 درباره گفتگوي "مرزها و تفاوتها
ا حمايت سازمان فرهنگها است كه ب

  .اجرا مي شود ملل
 

فراخوان سينماگران به 
گردهمايي براي پيگيري 

  صنفي مطالبات
 ازدر فراخواني سينماگران عده اي از 

همكاران خود دعوت كرده اند كه با 
 گردهمايي، تامين امنيت شركت در يك

 خود را پيگيري شغلي و رفاه اجتماعي
  .كنند

 نافجامعه اص" از سويكه اين دعوت 
 صورت گرفته است، به "سينمايي

امضاي تعداد بسياري از هنرمندان 
بهرام بيضايي، : سرشناس ازجمله

مسعود كيميايي، جابرقاسمعلي، ابراهيم 
دوست،  حاتمي كيا، حسن حسن

فريدون فرهودي، رخشان بني اعتماد، 
 سعيد حاجي ميري، ناصر تقوايي، مهين

نويدي، علي الهياري، فريدون جيراني، 
هناز افضلي، علي مصفا، شهريار م

  .رسيده است... اسدي و
 

  سينماي شهرستاني كرمانتنها
  بسته مي شود

  

سالهاي اخير، سال افول سينما در 
استان كرمان است هر چند كه اين 

كشور درحال رخ  رويه در كل استانهاي
دادن است اما تعطيلي سينماهاي 

 كرمان چه در مركز استان و چه در

ا در سالهاي اخير شدت شهرستانه
  .گرفته است

 تعطيلي دو سينما در رفسنجان، سينما

 كهنوج، جيرفت، زرند، بافت و "شوباد"
بم در سالهاي اخير در استان كرمان 

تنها بازمانده سينماها  روي داده است و
در شهرستانهاي استان كرمان سينماي 

  تعطيليآن ازسيرجان است كه مدير 
آينده خبر داده اين سينما در ماههاي 

از گفته مي شود در سينما سيرجان  .اند
 صندلي اين سينما در هر سانس 500
صندلي اشتغال مي شود و اين  15تنها 

تعداد بليط فروشي، حتي نيمي از هزينه 
  .جبران نمي كند هاي هر سانس را نيز

 تعطيلي سينماها در شهرستانها و حتي

مراكز استانهاي كشور به زودي موجب 
كاهش شديد فروش فيلمهاي سينمايي 

ورشكستگي صنعت سينما  و در نتيجه
در كشور خواهد شد و اين درحاليست 

در  كه مردم همچنان رغبتي به حضور
سينماهاي قديمي و با صندليهاي 
مندرس و فيلمهايي كه با ذايقه آنها 

  .نشان نمي دهند فاصله دارد،
 مدير دو سينماي ي،هاداصغر فر

چرا بايد ":مي گويد "آسيا" و "مهتاب"
 سينما كه در بسياري از كشورها جزو

شاخصهاي فرهنگي است، در كشور ما 
به اين سرعت و با اين شيب سير نزولي 

  ".كند خود را طي
  

افتتاح سينما در شهر جنين 
 فلسطين

 در كرانه "جنين"در شهر فلسطيني 
اوت سينمايي باختري روز جمعه پنجم 

  .زيبا و مجهز افتتاح شد
  

در مراسم افتتاح، سالم فياض، نخست 
وزير تشكيالت خودگردان فلسطيني، 

هاي  صدها نفر از مردم جنين، چهره
فرهنگي، خبرنگاران و نمايندگان 

. المللي حضور داشتند سازمانهاي بين
هاي جمعي از قول بنيادگذاران  رسانه

اح اين سينما سينما اعالم كردند كه افتت
بايد نماد آشتي و گذار قطعي شهر به 

جنين تا چند سال . صلح و آرامش باشد
جنبش . پيش كانون ناامني و آشوب بود

 در "انتفاضه دوم"نوجوانان، معروف به 
از .  از همين شهر برخاست2002سال 

چند سال پيش شهر جنين آرامش يافته 
دوست آن به زندگي  و اهالي صلح
نيروهاي اسراييلي . اند عادي برگشته

شهر را به كلي ترك كرده و كار 
برقراري امنيت اكنون با ماموران وابسته 

  .به تشكيالت خودگردان فلسطين است
با بازگشت امنيت به جنين، زندگي 
اقتصادي رونق گرفت و عمران و آبادي 

جنين از . رو به پيشرفت گذاشت
ترين شهرهاي منطقه است و حاال  آرام

  .شود ايي زيبا نيز مجهز ميبه سينم

 به ابتكار يك "سينما جنين"احياي 
 "ماركوس فتر"مستندساز آلماني به نام 

  .صورت گرفت
  

شصت و سومين جشنواره فيلم 
  لوكارنو

  

در "جشنواره لوكارنو با نمايش فيلم 
، ساخته فيلمساز "اعماق جنگل

 . گشايش يافت"بنوا ژاكو"فرانسوي 
جشنواره كه با در مراسم افتتاحيه اين 

حضور مقامهاي سياسي و فرهنگي 
دولت سوييس و برخي چهره هاي 
سرشناس عالم سينما در سينماي روباز 

 "پياتزا گرانده"هشت هزار نفري 
فرانسوا "، "بروس البروس"برگزار شد، 

آنيتا "، "لوييس گارل"، "ساگات
والريا "، "ميگل گومز"، "كاپريولي

شركت  و گل شيفته فراهاني "گولينو
  .داشتند

جشنواره فيلم لوكارنو كه هر ساله در 
ماه اوت در شهر لوكارنو سوييس برگزار 

شود، يكي از معتبرترين و قديمي  مي
ترين جشنواره هاي فيلم جهان به 
حساب مي آيد و نامش همواره در كنار 
جشنواره هاي فيلم معتبر اروپايي مثل 

  .كن، ونيز و برلين قرار مي گيرد
ت جشنواره هاي بزرگ برخالف سن

اروپايي، جشنواره فيلم لوكارنو اهميت 
زيادي به سينماگران مستقل و تازه كار 
از سراسر جهان مي دهد و در سالهاي 
اخير نقش ويژه اي در كشف و معرفي 
برخي چهره هاي خالق سينمايي جهان 

  .و ايران داشته است
گلشيفته فراهاني، بازيگر مستعد ايراني 

در خارج از ايران زندگي كه مدتي است 
مي كند، به عنوان عضو هيات داوران 

پيش . اين جشنواره انتخاب شده است
 2005از اين نيكي كريمي نيز در سال 

به عنوان داور در اين جشنواره شركت 
  .داشت

امسال با تغيير مديريت جشنواره فيلم 
لوكارنو، سينماي ايران جايي در برنامه 

 "ماندوو"دي هاي آن ندارد و فيلم كر
تنها فيلمي است كه از يك سينماگر 

  .ايراني در اين جشنواره شركت دارد
جشنواره لوكارنو با مديريت هنري 

، در سالهاي گذشته توجه "ماركو مولر"
  ويژه اي به سينماي ايران نشان داده و 

  18بقيه در صفحه 
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   رويدادهاي هنري ماه
  

  17بقيه از صفحه 
  

بعد از جشنواره كن، يكي از مهم ترين 
تريبونهاي معرفي و پرتاب سينماگران 
. ايراني به عرصه بين المللي بوده است

توجه ماركو مولر به سينماي ايران تا 
حدي بود كه برخي از رسانه هاي 
سوييسي وي را عامل جمهوري 

  .نداسالمي ايران معرفي كرد
به هر حال بسياري از سينماگران 
برجسته امروز ايران موفقيت بين المللي 
خود را تا حد زيادي مديون جشنواره 

عباس . فيلم لوكارنو مي دانند
كيارستمي، ناصر تقوايي، جعفر پناهي، 
رخشان بني اعتماد، ابوالفضل جليلي و 
تعدادي ديگر، ابتدا از طريق جشنواره 

  .نيان معرفي شدندفيلم لوكارنو به جها
 

  
 هنرهاي تجسمي

 

نگارگر ايراني برنده نشان 
 المللي طاليي دوساالنه بين

  شارجه
المللي  نشان طاليي دوساالنه بين

تجسمي در  شارجه در حوزه هنرهاي
   به مصطفي آقاميري،2010سال 

هنرمند ايراني شاخه نگارگري و تذهيب 
 821از ميان  اين نشان .گرفت تعلق

 هنرمند از نقاط 333 به متعلق اثر
مختلف جهان به عنوان اثر برتر اين 

نشان طاليي و لوح  دوساالنه انتخاب و
 كه تقدير اين دوساالنه به آقاميري

كارشناس  كارشناس صنايع دستي و
  .ارشد هنرهاي اصيل است اهدا شد

 شارجه، هنرمندان 2010در دوساالنه 
 كشور جهان از جمله 28مختلفي از 

تركيه، ليبي، مصر  مان، بريتانيا،ايران، آل
  و آفريقاي جنوبي شركت داشتند

مصطفي آقاميري سال گذشته در گفت 
 در مورد "جام جم"گو با روزنامه  و

علت گرايش نگارگران ايراني به 
عربي گفته  نمايشگاههاي كشورهاي

جايي كه در ايران متولي  بود كه از آن
 درستي براي اين هنر وجود ندارد،

ان به ناچار آثار خود را در هنرمند
جاهاي ديگر براي فروش و نمايش 

  .كنند مي عرضه
  

  درگذشت بهمن محصص در رم
ساز  و مجسمه بهمن محصص، نقاش

سرشناس ايراني در پي ابتال به بيماري 
 سن هفتاد و هفت سالگي درريوي در

 از هنرمندان وي. شهر رم درگذشت
سازي و  پيشرو و جريان ساز مجسمه

 1310او كه در سال . ايران بود نقاشي
در رشت متولد شده بود، هنگامي كه 

كارآموزي در كارگاه   ساله بود،14

محمد حبيب محمدي نقاش گيالني را 
 گيالني خود هنر را در. آغاز كرد

  .آكادمي هنر مسكو آموخته بود

  
چند سال پيش، قرار بود نمايشگاهي از 

هاي اين هنرمند  مجسمه نقاشيها و
 در موزه هنرهاي معاصر برپا سرشناس

نشد و مدتي  شود اما اين برنامه عملي
بعد بخشي از نقاشيهاي وي از گنجينه 

و  نما در كاخ نياوران خارج موزه جهان
  .رونمايي شد

سازي  بهمن محصص در كنار مجسمه
كار ترجمه نيز اشتغال  و نقاشي، به

داشت و آثاري از ايتالو كالوينو، لوييچي 
پارته، ژان ژنه و چند  ماالپيرآندللو، 

نويسنده ديگر اروپايي را به فارسي 
  .است برگردانده

  
  بريتانيا" تيت مدرن"گالري 

تنها ده سال پيش بود كه گالري 
 بريتانيا، يكي از معتبرترين "تيت"

گالري هاي هنري دنيا، شعبه تازه اي 
از خود را در محل يك موتورخانه در 

ر مركز ساحل جنوبي رودخانه تيمز د
تيت "لندن افتتاح كرد و بر آن نام 

  . گذاشت"مدرن
امروز اين گالري از معتبرترين مراكز 
هنري جهان و از پر بيننده ترين 
آنهاست و يكي از گنجينه هاي بزرگ 
نقاشي و چيدمان جهان را در خود گرد 

  .آورده است
به مناسبت ده سالگي اين مركز، 

ن انتشارات فعال تيت، كتابي با عنوا
 منتشر كرده كه "تيت مدرن، ده"

اطالعات جالب و ارزنده اي درباره اين 
  .موزه دارد

 براي ارايه 2000تيت مدرن در سال 
گنجينه اي از هنر قرن بيستم افتتاح 
شد و قصد آن ارايه آثار بحث انگيز و 
جنجالي هنري قرن بيستم در كنار آثار 
ناشناخته اما با ارزش بود تا بدين ترتيب 

 ارايه آثار شناخته شده، آثار ضمن
ارزشمند نويي را هم به تماشاگران 

  .معرفي كند
گنجينه تيت مدرن شامل آثاري از سال 

شمار بازديد .  تا به امروز است1900
كنندگان اين گالري تا به امروز حدود 

 ميليون نفر رسيده و به يكي از 45
رقيب لندن در جلب  جذابيتهاي بي

  .توريست بدل شده است
  

 موسيقي

  
ي ستاره موسيقي كانديدا

 يجمهور انتخابات رياست
  يهاييت
 ي، خواننده نيويورك"وايكلف ژان"

 يزود به تبار تصميم دارد يهاييت
 انتخابات ي خود را برايكانديداتور

 يزده هاييت   كشور زلزلهيجمهور رياست
  .اعالم كند
در   كه نقش خودمي گويدوايكلف 

ن دادن به نسل  را اطمينايانتخابات آت
 كشوري  مشاركت در بازسازيجوان برا

:  همچنين گفتي و.مي بيند
 يباز شب خواهم عروسك خيمه نمي"

 يكارها خواهم ي م.ديگران باشم
  ". دهم انجاميبيشتر

 ماه نوامبر 28انتخابات  فردي كه در
 در يپيروز شود، مسووليت بزرگ

زلزله   اين كشور كه بعد ازيبازساز
ماه ژانويه گذشته ي هفت ريشتر

سنگيني شد، ي متحمل خسارتها
  .دارد برعهده
 

  خاموشي محمد نوري
محمد نوري درگذشت، نوري هنرمندي 

او با ادبيات ايران آشنا . فرهيخته بود
زبان انگليسي،  بود و از راه تحصيل

ادبيات جهان موسيقي را عميق و علمي 
چون   در نزد استاداني وي.آموخته بود

اش، سيروش شهردار و اسماعيل مهرت
فريدون فرزانه در آفرينش هنري 

خواند،  مي در آنچه. ر شدسختگي
 كاملي ميان موسيقي، شعر و  هماهنگي

  .اجرا وجود داشت صدا و احساس او در
هاي محلي   اجراي ترانهبانوري 
، "بازار جمعه"، "جان مريم" همچون

ترانه .  شهرتي فراوان يافت"واسونك"
ر ميان دانشجويان به د به ويژههاي او 

در كوه و  جمعي صورت فردي و دسته
هاي  در دهه. شد دشت بازخواني مي

 اتاقهاي كوه در 1350 و 1340
جايي براي تفكيك هنر  ها دانشگاه

اي بود كه  آوازي متعهد از موسيقي
 نوري در .شد مي  خوانده"مبتذل"

 همچنان به 57دوران بعد از قيام 
نسرت در آفرينش هنري و برگزاري ك

  .ايران ادامه داد
.  سالگي درگذشت81در  محمد نوري

ي آخر عمرش از يك  او در يك ساله
  .برد بيماري خوني رنج

 

 خوانندگان عدم مجوز به
   يآنجلس لس

 وزير فرهنگ و ارشاد ،محمد حسيني
وزارت  تاكنون": گفترژيم اسالمي 

ي فرهنگ و ارشاد اسالمي هيچ مجوز
 در كشور يآنجلس به خوانندگان لس

تمام اظهارنظرها در اين  نداده است و
  ".زمينه شايعه است

هر چند ورود و ":  تصريح كرديو
 مسووليتش يكنترل مرز خروج افراد و

با ما نيست اما ما در زمينه كار هنري، 
ايم و در اين  نداده به اين افراد مجوز

كننده داشتيم  ارتباط تنها يك مراجعه
از ي مجوز كه در اين زمينه نيز هيچ

 فرهنگ و ارشاد ارايه نشده يسو
  ".است
علما و " به ارتباط مستمر باي حسين

ما تمام ":  اشاره كرد و ادامه داد"مراجع
  وي كه از سر دلسوزينصايح و سخنان

اصالح در حوزه فرهنگ باشد را قبول 
  ".كنيم يم
  

  ليدي گاگا و موفقيت چشمگير او 
بر اساس فهرست ساالنه مجله 

، ليدي گاگا دومين چهره "فوربس"
. قدرتمند جهان در حوزه موسيقي است

 نامزدي در 13او در سال جاري با 
 در "ام تي وي"ويديو  جوايز موزيك

  .صدر نامزدهاي امسال نشسته است
 ساله آمريكايي، 24بعد از اين خواننده 

، رپر آمريكايي با )Eminem(امينم 
 نامزدي، كانديداي بيشترين جوايز 8

  .ل استامسا
ليدي گاگا، خواننده پاپ با موزيك 

 Bad ("رابطه عاشقانه بد"ويديوهاي 
romance ( تلفن"و")  كه بيانسه

، دو بار نامزد )هم در آن حضور دارد
جايزه بهترين موزيك ويديوي امسال 

  . شده است
مراسم اهداي جوايز در سپتامبر سال 

  .آنجلس برگزار خواهد شد جاري در لس
 ويديوي سال، امينم در بخش موزيك

با ) Not afraid ("بدون ترس" با
گروه . ليدي گاگا رقابت خواهد كرد

 هم با موزيك "فلورانس و ماشين"
 "روزهاي سگي تمام شد"ويديوي 

  . رقيب اين دو هنرمند خواهد بود
 Cold ("كلد پلي"گروههاي 
Play( گوريالز ،)Gorillaz (  و

 Mumford and(مامفورد و سانز 
sons  ( از نامزدهاي بريتانيايي جوايز

  .ام تي وي امسال هستند
  

نفر در فستيوال موسيقي 18
 در شهر "رژه عشق"

  دويسبورگ آلمان كشته شدند
دستكم هجده نفر در جريان فستيوال 

 در شهر "رژه عشق"موسيقي 
  .دويسبورگ آلمان كشته شدند

پليس مي گويد جمعيت منتظر در تونل 
 فستيوال ورودي محل برگزاري اين

ناگهان وحشت زده شده و بسياري در 
. زير دست و پا كشته و زخمي شدند

مقامهاي آلماني تعداد زخميها را بيش 
  . نفر ذكر كرده اند100از 

برگزار كنندگان اين فستيوال مي گويند 
بيش از يك ميليون نفر در آن شركت 

  .كردند
، سخنگوي "فرانك كوپاتچك"

ته شهرداري دويسبورگ گفت، كمي
بحران تصميم گرفت اين مراسم را 
متوقف نكند زيرا در آن لحظه جمعيت 

  .زيادي در محل حاضر بود
  فستيوال موسيقي رژه عشق همه ساله 

  19بقيه در صفحه 
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  رويدادهاي هنري ماه 
  

  18بقيه از صفحه 
هنرمندان و هنردوستان را از برزيل، روسيه،  

هلند، اسپانيا، استراليا و ساير كشورهاي جهان 
آنها در خيابانهاي شهر به مدت . جذب مي كند

فستيوال رژه عشق در . ده ساعت رژه مي روند
 در برلين و به صورت تظاهراتي در 1989سال 

صلح آغاز شد اما بعد به فستيوال طرفداري از 
  .موسيقي بزرگي در فضاي باز تبديل شد

  
علي رضا افتخاري و ابراز احساسات او 

  براي احمدي نژاد
علي رضا افتخاري، خوانند موسيقي اصيل 

 كه "روز خبرنگار"ايراني در مراسم بزرگداشت 
در مركز همايشهاي صدا و سيما با حضور 

اران برگزار شده بود، مديران، سردبيران و خبرنگ
در اين مراسم او از احمدي نژاد به . شركت كرد

خاطر عالقه وي به فرهنگ و هنر قدرداني كرد 
و سپس در پايين صحنه، محمود احمدي نژاد را 
: در آغوش گرفته و ضمن بوسيدن او گفت

  ".آقاي رييس جمهور دوستتان دارم"
ب پس از اين ماجرا او با انتقادات شديدي از جان

. مردم و حتي طرفداران صدايش قرار گرفت
سيل انتقادات همچنان به سوي وي روان است 
و برخي از طرفدارانش مي گويند كه سي 

  .ديهاي او را شكسته و از بين برده اند
  

 با صداي " ربنا"در ماه رمضان 
  شجريان پخش نشد

حميدرضا ترقي، عضو شوراي مركزي حزب 
از شجريان را موتلفه، پخش صداي 

 "خواست دشمنان انقالب"، "ملي رسانه"
اخير  شجريان در فتنه ":او گفت. توصيف كرد
از همين رو . ملت ايران جدا كرد راه خود را از

 با صداي شجريان پخش "ربنا"در ماه رمضان، 
  .نشد

محمدرضا شجريان، پس از انتخابات رياست 
 و سركوب خونين معترضان، 88جمهوري سال 

و خس "  تنها برايصراحت گفت وي به
 مي خواند؛ واژه اي كه احمدي نژاد "خاشاك

  .معترضان به انتخابات را لقب داده بود
،صدا و سيماي جمهوري  محمدرضا شجريان

اسالمي را از پخش آثار خود به جز دعاي پيش 
  .كرده است  منع"ربنا"از افطار 
 

 كتاب

 

  شود خاطرات فيدل كاسترو منتشر مي
 اعالم كرد كه سابق كوبا فيدل كاسترو، رهبر

 "پيروزي استراتژيك"كتاب خاطراتش را با نام 
 كاسترو در اين .به زودي منتشر خواهد كرد

مربوط به دوران  كتاب به خاطرات چريكي خود
 ميالدي 50انقالب كوبا و سالهاي پاياني دهه 

چگونگي پيروزي  كتاب وي در اين .پردازد مي
 گوني ديكتاتور جنگجو را كه به سرن300خود با 

  .اين كشور انجاميد شرح داده است
 فصل و حاوي عكسها، 25كتاب مزبور شامل 

سالحهاي  ها، نمودارها و معرفي انواع نقشه
  .استفاده شده از دو سوي اين جنگ است

جلد دوم اين   اكنون در فكر نوشتن كاسترو هم
استراتژي "كتاب است كه به گفته وي احتماالً 

  .داشت اهد نام خو"ضد حمله
رهبر سابق كوبا انگيزه خود از نوشتن اين 

متعدد درباره  كتاب را پاسخ به سواالت
اش و چگونگي و   نوجواني و جواني كودكي،

مبارزه  چرايي انقالبي شدن و شروع
 .اش عنوان كرد مسلحانه

  
، كتاب جديد سلمان " سالهاي فتوا"

  رشدي
 تبار سلمان رشدي، نويسنده بريتانيايي هندي 

قصد دارد كه با انتشار كتابي به عنوان 
، ماجراي سالهايي كه به سبب "سالهاي فتوا"

فتواي قتلش از سوي آيت اهللا خميني به طور 
  .مخفي زندگي كرده بود را بيان كند

 سال گذشته 20او همچنين گفت كه در 
مطالب نادرست بسياري درباره زندگي مخفيانه 

 مي خواهد خود او به سر زبانها افتاده است و او
  . خالص كند"اين اراجيف"را از 

بسياري سلمان رشدي را نماد رويارويي 
 مي 90جمهوري اسالمي و غرب در دهه 

  .دانند
  

  شعر
  

شاعر سرشناس روس، خانه مسكوني 
  اش را به موزه تبديل كرد

، شاعر روس خانه خود در "يوگني يفتوشنكو"
معروف به ( روسيه "دهكده نويسندگان"
را به همراه تمام اثاثيه، از جمله ) "كينوپردل"

هاي خود به دولت  تابلوها و عكسها و نامه
برخي از اشعار يفتوشنكو . روسيه واگذار كرد

توسط مترجمان ايراني مانند نسترن زندي به 
  فارسي ترجمه شده است

 ساله كه همچنان در خانه 77يفتوشنكو شاعر 
 در "دهكده نويسندگان"دوطبقه خود در 

زديكي مسكو زندگي خواهد كرد، بزرگترين ن
پس از مرگ ) سابق(شاعر اتحاد شوروي 

رفت و با بسياري  به شمار مي) 1953(استالين 
  .از نويسندگان و هنرمندان جهان در ارتباط بود

در ميان اشياي با ارزش خانه يفتوشنكو، 
تابلوهايي اصيل از پابلو پيكاسو، خوان ميرو، 

ال وجود دارد و ژرژ براك و مارك شاگ
هاي  شمار شاعر با چهره همچنين عكسهاي بي

  .برجسته قرن بيستم
:  گفت"نوويه ايزوستيا"يفتوشنكو به روزنامه 

آدم حق ندارد اين چيزها را كه ارزش معنوي "
  ".دارند از ديد مردم پنهان كند

، وزير فرهنگ روسيه هنگام "سرگي آوديف"
ه از اين نگاران گفت ك تحويل خانه به روزنامه

هاي شعرخواني و  پس در خانه يفتوشنكو برنامه
  .هاي هنري برگزار خواهد شد نمايشگاه

يفتوشنكو هرگز با نظام شوروي مخالفت 
 رابطه "ناراضيان"آشكار نكرد اما با اغلب 

  .كرد نزديك داشت و از آنها حمايت مي
او از نهضت نوگرايي به رهبري ميخاييل 
گورباچف، كه به فروپاشي نظام شوروي 

  .انجاميد، پشتيباني كرد
، آهنگساز بزرگ "ديميتري شوستاكوويچ"

برخي از اشعار يفتوشنكو را در قطعات و 
  . سمفونيهاي خود به كار برده است

  
 

   

  
  مرداد22فراسوي خبر 

ــراف ــ گاعتـ ــه يريـ  و وادار بـ
 در  ري اس انيزندان كردن   يخودزن

ــش   ــتگاه داغ و درف ــت دس دس
 ي امـر  ي اسـالم  ي جمهور ميرژ

. ستيــمخــتص بــه امــروز ن  
 شـناخته   هي رو نيسالهاست كه ا  
 به كار گرفتـه     ميشده توسط رژ  

 بـر روا بـودن      يلي شود تا دل   يم
 باشد كه فراشان و يظلم و ستم 

ـ  رژ وهي عدالت به شـ    انيمجر  مي
  . بر آن اصرار دارندهي فقتيوال

ـ زيشنبه تلو چهار شب ـ  رژوني  مي
 بـا   يمصاحبه مـشمئز كننـده ا     

 محكـوم   ،ي محمد نهيخانم سك 
در . به سنگـسار را پخـش كـرد       

ـ  مصاحبه، مجر  نيا  عـدالت   اني
ـ  رژ يي قـضا  ستمي س وهيبه ش   م،ي

ـ    يزن  پنـاه را وادار   ي شكسته و ب
 خـود   هيـ كردند تـا نـه تنهـا عل       

 ياعتراف كرده و به خواسته ها     
 عمـل   ن و پرونده سازا   انيبازجو

ـ  خـود ن   لي وك هيند بلكه، عل  ك  زي
 كه هر   يزن. دي نما يريموضع گ 

 و  نـد ي ب يشب كابوس مرگ مـ    
 سـال   4 از   شيبه قول خودش ب   

است كـه آرامـش را بـه چـشم          
 ي تواند بي است، چگونه م  دهيند

ــدون اند  ــروا و ب ــپ ــه دنيشي  ب
 در  شي خـو  يعاقبت گفتـه هـا    

ـ   ـ زي تلونيبرابـر دورب  ظــاهر وني
 ياخالق ي نسبتها نيشود و بدتر  

 شده را به خـود منتـسب        كتهيد
ــتگاه داغ و    ــه دس ــد؟ چگون كن

 خـردان و جـالدان و       يدرفش ب 
ــ ــدانهايب ــش ي وج ــوم ك  مظل
ــرژ ــنوندگان و بم،ي ــدگاني ش  نن

خود را آنقدر نادان فرض كـرده       
 ني كنند آنها چنـ ياند كه فكر م   

 كنند و بـه  ي را باور م يي ها اوهي
 خواهنــد ني آن آفــرانيــمجر

  گفت؟
 ياسين س  فعاال م،ي رژ سالهاست
 را با انواع شكنجه و      يو اجتماع 

ـ     ـ زي تلو نيفشار به جلو دورب  وني
كشانده و آنان را وادار بـه خـود         

ـ  كرده است امـا ا     يزن  ي بـرا  ني
 بار اسـت كـه محكـوم و         نياول

ـ    ييمتهم دادگاه جنا    ني را به چن
 برپا  زهيانگ.  كنند ي وادار م  يكار

ـ  شو كث  نيكنندگان ا  ـ  و غ  في  ري
ل آنـان    هر چه باشد، عم    يانانس

 چي است كـه بـا هـ       فيآنقدر كث 

 هي توانند آنرا توج   ي نم ي ا زهيانگ
  .كنند

ــواز ــر،ي دي س ــگ ــني كمپ  ني ب
 پس  راني حقوق بشر در ا    يالملل

 مصاحبه خواسـتار    نياز پخش ا  
 و محاكمـه عـزت اهللا       يبركنار
 يماي و س   صدا سيي ر ،يضرغام

ــرژ ــه دلمي ــ ب ــارلي ــا ي همك  ب
ــات  ــتگاه اطالع ــضايدس  يي و ق

ـ  ته يبرا  و پخـش اعترافـات      هي
ــاختگ ــت يس ــده اس ــا.  ش  ني

ــال ــزت اهللا  يدرح ــه ع  اســت ك
ــي يضــرغام ــدپايك  گاني از بلن

سپاه پاسداران و عناصر شناخته     
 تيشده سركوب در دستگاه وال    

 و مــورد اعتمــاد شــخص هيــفق
ــ.  اســتيخامنــه ا  از ،ياز طرف

ــ ــاي روزهــانياول ــ رژيي برپ  مي
ــور ــالميجمهـ ــ راد،ي اسـ  ويـ

 عوامل  ي نه تنها مجر   ونيزيتلو
ــات ــضا ياطالع ــتگاه ق  يي و دس

ـ  فق تيبلكه، در خدمت وال     و  هي
 آن  يغاتي تبل مهم از ارگانها    يكي

 ارگان همواره در    نيا. بوده است 
 اسـت كـه مـورد       يدست افراد 

 و امر بـر     مي رژ هي فق ياعتماد ول 
ـ  ا سيـي ر. او باشند  سـتگاه،   د ني

 هيـــ رهبـــر اســـت و كلنيامـــ
. ردي گ يدستورات خود را از او م     

ـ  ا يهمكار  گـر ي ارگـان بـا د     ني
ــا ــتگاه ه ــ زيدس ــه ري  مجموع

ـ  فق تيوال  نـه تنهـا همـواره       هي
 اتيهي بلكـه، از بـد     اشتهوجود د 

  .است
 ي به جرم پرونده ساز    ي كس اگر

 بـساط داغ و درفـش و   ييو برپا 
 ي خودزنفي كثيالهايساخت سر 

ات متهمــان و پخــش اعترافــ 
ـ  رژ ييدستگاه قضا  ـ  با مي  بـه   دي

ــش ــاه ك ــورد دهيدادگ ــده و م  ش
ــرار گ ــت قـ ــبازخواسـ  آن رد،يـ

ـ    ستي ن يشخص كس   ي مگـر ول
 ي اسـالم  ي و رهبر جمهور   هيفق

ـ  نيكه آمر و دستور دهنده ا       ي ب
ــتيشرم ــرغام. هاس ــا يض  تنه

ـ     يعروسك ـ  فق ي در دسـت ول  هي
ــرژ ــه ام،ي ــ اســت، اي خامن  ني

 همـه   ي پاسخگو دياوست كه با  
ــا ــاعم ــرمانه رژيل ب ــ ش  و مي
  . جالدان آن باشديهايددمنش

ـ زي پخش اعترافات تلو  در  و يوني
 كردن متهمـان   يوادار به خودزن  

ـ  رژهي فق ي ول ،ييدستگاه قضا   مي
 در  دي اول است و با    فيمتهم رد 

 به جـرم همـه      ي مردم يدادگاه
  . محاكمه گرددهاي عدالتي بنيا

 و آمر ي متهم اصلمي رژهي فقيول

   استيونيزيپخش اعترافات تلو
 هي پوجعفر
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 جان خود را به فيليپينيزنان 

دليل غيرقانوني بودن عمل 

  كورتاژ از دست مي دهند
 – 2010 آگوست 3خبرگزاري فيليپين، 
  حقوق زنان درنمايندگان كوشنده

 فيليپين از كنگره مي خواهند پارلمان
كه جهت تصويب قانوني براي آزاد 

. ن اقدام ورزديمكردن عمل كورتاژ ا
  گزارشيتشار اناين درخواست در پي

 مطرح گرديد كه در آن گفته شده
كورتاژ غير قانوني و غير بهداشتي جان 

 با روبرو زنان را به خطر انداخته و
 ، جراحت، بيماري و مرگ با آنانساختن

اين معضل را به يك فاجعه حقوق 
  .  تبديل كرده استيبشر

مركز حقوق "اين گزارش كه از سوي 
عيت  عليه ممنو"توليد مثل نيويورك

كورتاژ در فيليپين انتشار يافته است مي 
گويد كه بيش از نيمي از يك ميليون 

ه  ساالنه به عمل كورتاژ بفيليپيني،زن 
از . صورت پنهاني مبادرت مي ورزند

 از عوارض بعد  نفر نود هزار،اين ميزان
 رنج مي برند كه نزديك به ژاز كورتا

هزار نفر از آنها جان خود را از دست 
 دولت فيليپين مي ،بنابراين. دمي دهن

بايست با اقدامي جدي در رابطه با 
قانوني كردن عمل كورتاژ با اين مساله 

عمل . بهداشتي در جامعه برخورد كند
كورتاژ و يا پايان دادن به بارداري در 
حال حاضر در كشور فيليپين ممنوع 

  . است
مدافعان حقوق زنان تالش مي كنند كه 

انوني كه عمل دولت را به تصويب ق
كورتاژ را در شرايطي كه سالمتي 
رواني، روحي و يا فيزيكي زن باردار در 
خطر است يا بارداري محصول تجاوز 

 جنين معيوب  محصول آنجنسي و يا
كميته حذف ". دن سازوادارمي باشد، 

 تاكيد مي كند كه "تبعيض عليه زنان
 شمار از ،ي شمردن عمل كورتاژيجنا

طور پنهاني ه مل بزناني كه به اين ع
 ،مبادرت مي ورزند كم نمي كند بلكه

فقط اقدام به اين عمل را براي جان و 
  . كندبهداشت آنان خطرناك تر مي 

كه زنان در فيليپين تالش مي  در حالي
كنند تا كنگره را به تصويب قانوني 
جهت برخورد با كورتاژ غير قانوني و 
غير بهداشتي كه جان زنان را به خطر 

كنفرانس " اندازد وادار سازند،مي 
 با طرح "روحانيون كاتوليك فيليپين

نمايندگان  از سوي قانونيچنين 
 به شدت و مدافعان حقوق زنان پارلمان

ستدالل آنان ا. ستمخالفت ورزيده ا
 كه اگر بسياري از مواد مخدر مي كنند

استفاده مي كنند، دولت نبايد استفاده از 
  مي افزايندو! مواد مخدر را آزاد كند

اگر تعدادي زن فقير اقدام به اين عمل 
مي ورزند نمي توان خواسته اكثريت 

 داشتن كه خواهان فيليپينيزنان 
فرزندان بيشتر هستند را فداي خواسته 

  ! كرداين عده
  

آرژانتين دسترسي زنان به 

امكانات بهداشتي را تضمين مي 

  كند
ديدبان  - 2010 آگوست 10ديلي ورلد،
 با انتشار گزارشي ابراز داشت حقوق بشر

كه هزاران زن و دختر آرژانتيني از 
. امكانات بهداشتي محدود رنج مي برند

موانع زيادي در مسير دست يافتن زنان 
 سرويس مانندبه امكانات بهداشتي 

كورتاژ بعد از تجاوز جنسي، عقيم سازي 
و امكانات جلوگيري از بارداري وجود 

نان مي بايست در بسياري موارد ز. دارد
براي دسترسي به اين سرويسهاي 

 در انتظارمدت طوالني ه  ب،بهداشتي
دليل وضعيت بد معيشتي ه  ب يابمانند

 مزبورقادر به دسترسي به سرويسهاي 
  مراكز بهداشتياز سوي ديگر،. نشوند

 اجازه  ارايه از زنان خواستارغيرقانوني
همسر هستند، كلينيكها از زنان توصيه 

 متعدد ولي غيرالزامي از نامه هاي
پزشك خانوادگي يا مراكز بهداشتي 

ه ديگر مطالبه مي كنند و يا اصوال ب
طور مستقيم از در اختيار گذاشتن 

. خودداري مي كننداينگونه سرويسها 
 زنان مجبور مي شوند ،به اين داليل

كه به بارداريهاي ناخواسته و غير 
بهداشتي تن دهند و يا قادر نباشند در 

طور ه ل بهداشتي خود بيبطه با مسارا
  . مستقل تصميم بگيرند

 درصد از بارداريها در آرژانتين با 40
عمل كورتاژ پايان مي پذيرد كه معموال 

كورتاژ . غيربهداشتي مي باشد
غيربهداشتي يكي از داليل مرگ و مير 
زنان طي دهه ها در آرژانتين بوده 

 بر اين، پزشكان و پرسنل افزون. است
ز بهداشتي كه از در اختيار گذاشتن مراك

 به ندرت  خودداري مي كنند،امكانات
تحت پيگرد قانوني و جريمه قرار مي 

در همين راستا با زناني كه از . گيرند
ي فيزيكي، روحي و رواني رنج مي نناتوا
 همانگونه كه با زناني كه از ،برند
ي كامل برخوردار هستند، رفتار يتوانا

ان امكانات ويژه به اين زن. مي شود
به عنوان . ه نمي شوديبهداشتي ارا

 امكانات الزم براي زناني كه ،مثال
 در ارتباط ،ي كاملي ندارندي شنواقدرت

با پزشك قرار داده نمي شود و يا اصوال 
ه پزشك گمان مي برد كه اين زنان ب

دليل اينكه قادر به شنيدن و يا سخن 
 پس ارتباط جنسي نيز ،گفتن نيستند

 به امكانات نيازي بنابراين  وندندار

بهداشتي در رابطه با ارگان توليد مثل 
  . خود ندارند

در رابطه به تازگي البته دولت آرژانتين 
طور ه با اين مساله تصميم گرفته كه ب

عنوان مثال وزارت ه ب. جدي اقدام كند
بهداشت به دستور وزير بهداشت دولت 

 ماه مي گذشته با تهيه پرسش نامه در
اي به كنترل مراكز بهداشتي پرداخت تا 
اطمينان حاصل كند كه امكانات الزم 
جهت كورتاژ بعد از تجاوز جنسي در 

  .زنان، قرار مي گيرد اختيار
   

 از  نيوزلنديتشكل پرستاران

مطالبات زنان مهاجر حمايت مي 

  كند
 - 2010 جوالي 21اسكوپ نيوز، 

وزلند با حمايت از يپرستاران ناتحاديه 
 كه تعهد دحقوق زنان مهاجر اعالم كر

خود را با اين عمل از سالمت زنان 
مدير اين . جامعه خود نشان مي دهد

اتحاديه ابزار مي دارد كه اتحاديه 
وزلند از نابرابري و بي يپرستاران ن

عدالتي اعمال شده نسبت به حقوق 
 بر زنان مهاجر كه تاثير قابل توجه اي

سالمت و تندرستي مردم دارد، مخالف 
 بر اين، اين اتحاديه ابراز افزوده. است

مي دارد كه با هر سازمان و تشكلي كه 
ل اجتماعي، اقتصادي يبراي پيشبرد مسا

و فرهنگي كه امكانات بهداشتي بهتري 
را به شيوه اي عادالنه تر در اختيار 
. افراد، قرار مي دهد، همكاري مي كند

 مي كند اضافهاديه همچنين اين اتح
كه شاهد تاثير خشونت خانگي در 
بخش اورژانس بيمارستانها بر سالمت 

بدين .  استفيزيكي و رواني زنان
 حمايت از حقوق زنان يك ،ترتيب

مبارزه عليه اعمال خشونت خانگي كه 
شامل نابرابري اجتماعي مي شود، 

  .است
  

داستان دو زن و دو حكم مرگ 

  در ايران

  

 - 2010 جوالي 12ينگ پست،هافت
سازمان عفو بين الملل و سازمانهاي 
جهاني ديگر در هفته هاي اخير خبر 
محكوم شدن دو زن در ايران را بسيار 

هر دو اين زنان از بي . برجسته كرده اند
 هم باعدالتي در رنجند اما داستان آنان 

متفاوت است در حاليكه يكي از آنان 
عمومي توسط خبرگزاريها و افكار 

جهاني مورد توجه گسترده اي نسبت 
 مساله ،به ديگري قرار گرفته است
  . ديگري نيز مستحق توجه است

سكينه محمدي آشتياني، مادر دو فرزند 
با مرد   داشتن رابطه جنسياتهامبه 

 ،كه متاهل بوده است  در حالييديگر
به مرگ از طريق سنگسار محكوم شده 

وجه اين مساله آنچنان مورد ت. است
 و حتي  قرار گرفترسانه هاي خبري

آنچنان گسترش پيدا كرد كه دبير امور 
خارجي كشور انگليس اعالم كرد كه 

 رسمي دولت حاكم بر تهران هايمقام
از طريق سفارت اين كشور در انگليس 

 كه آشتياني سنگسار نمي ه اندابراز داشت
اگرچه آينده اين زن هنوز در هاله . شود

ر دارد و از آنجا كه رژيم اي از ابهام قرا
ها و كنوانسيونهاي پايران براي پرنسي

 حذف حكم ،ل نيستيجهاني ارزشي قا
سنگسار فقط مي تواند دروغي از سوي 

  . آنان باشد
 ساله مي 27 زن دوم، زينب جالليان،

باشد كه يك فعال سياسي كرد مي 
 ه اتهام ب2009جالليان از سال . باشد

ه است و محاربه به مرگ محكوم شد
وي . هر لحظه ممكن است اعدام گردد

. فعال در زندان اوين به سر مي برد
 ه اتهام ب2007جالليان در سال 

عضويت در يك حزب كردي مسلح 
او تحت شكنجه هاي . دستگير شد

فيزيكي و جنسي وحشيانه قرار گرفته 
زينب جالليان در دادگاهي كه . است

 قادر به  وفقط چند دقيقه طول كشيد
، به تباط با وكيل مدافع خود نبودهار

 در اين دادگاه هيچ .محاكمه كشيده شد
ه يمدركي مبني بر متهم بودن وي ارا

حكم اعدام وي توسط دادگاه . نشد
 2009 نوامبر سال 26عالي كشور در 

خانواده وي مدتها هيچ خبري . تاييد شد
از فرزند خود نداشته و مسوولين مدام 

 جالليان گم هبه آنان گفتند كه پروند
  آشكاري بي عدالتيبا وجود. شده است

كه بر جالليان اعمال شده و شرايط 
وخيم وي، او همانند سكينه آشتياني 
نظر رسانه هاي خبري جهاني را جلب 

اگرچه شايد سنگسار . نكرده است
دليل ه نسبت به اعدام و دستگيري ب

ل خصوصي نسبت به دستگيري يمسا
چند غير دليل تعلقات سياسي هره ب

براي رسانه هاي گروهي بيشتر ، اساسي
جلب توجه كند اما باز هم به مساله 
زينب جالليان آنطور كه مي بايست 

فعاالن حقوق بشر . توجه نشده است
 حال به هر گونه ،مي بايست عليه اعدام

   چه سنگسار و چه از طريق به دار ،اي
  21بقيه در صفحه 

  ييزنان در مسير رها
 آناهيتا اردوان
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  زنان در مسير رهايي 
  

  20بقيه از صفحه 
  

آويختن در ايران مخالفت كنند زيرا كه حكومت ديني در 
 اجراي احكام اعدام در  مواردايران بعد از چين باالترين

 نفر توسط اين 338 ،2009در سال  .تداراسجهان را 
حكومت از طريق اعدام جان خود را از دست داده اند و 

  .ن در سال جاري اعدام شده اند نفر تا كنو126دستكم 
  

قطار مخصوص زنان در جاكارتا نمادي از 
  آپارتايد جنسيتي

قطاري مخصوص بانوان در  - 2010 آگوست 20رويتر،
جاكارتا واقع در اندونزي كه بيشترين جمعيت مسلمانان 

 مقامهاي دولتي هدف . شروع به كار كردداراست،جهان را 
 از آزار و اذيتهاي گيرياز تفكيك جنسيتي قطارها را جلو

ه سرويس نقل و انتقال ي ارا. عنوان كرده اندجنسي
مخصوص زنان در كشورهاي اندونزي، هند، مالزي و 

  .استتايوان رو به رشد 
  

  افغانتجديد حيات طالبان، ترس در جامعه زنان
  را دامن زده است

گروه طالبان اعالم كرده  - 2010 آگوست 20سي پي نيوز،
دليل داشتن رابطه ه در غرب افغانستان را باست كه زني 

  مورد شكنجه قرار داده،ابتداجنسي خارج از ازدواج رسمي 
البته آنان . ست به دار آويخته و بعد تيرباران كرده اسپس

. اعالم مي دارند كه اين زن مي بايست سنگسار مي شد
 سنگسار يك مرد و زن، اين پس ازكرزاي حامد اگرچه 

تقاد قرار داد اما از سوي ديگر تالش مي عمل را مورد ان
  موضوع حقوق زنانطرحكند در سخنرانيهاي خود از 

  .خودداري كند
 يك زن حامله به دليل مشابه ابتدا  نيزغاز ماه جاريآدر 

 يك ، بر اينافزون. شالق زده شد و سپس تيرباران گرديد
زن و مرد توسط طالبان در شمال افغانستان به سنگسار 

طور وحشيانه اي جان ه دند و از اين طريق بمحكوم ش
  . سپردند

سيما سمير، مدير كميسيون مستقل حقوق بشر در كابل 
 طالبان عليه زنان تجديد حيات  گروهمي گويد كه خشونت

 است زيرا دولت حامد كرزاي هيچ عدالتي براي جامعه يافته
وي ادامه مي دهد كه دولت حامد كرزاي . به ارمغان نياورد

 ويتهاي متفاوتي مي دهد و بيم آن مي رود كه عالم
حقوق بشر را در هماهنگي با طالبان جهت پايان دادن به 

  .جنگ، قرباني كند
  

زنان ژاپني نسبت به زنان كشورهاي ديگر جهان 
  طول عمر بيشتري دارند

 سال 25زنان ژاپني در طول  - 2010 جوالي 27نيو كاراال،
ه اند، اين ميزان هشتاد و گذشته باالترين طول عمر را داشت

 ژاپن 2009آمار وزارت بهداشت . پنج و نيم سال مي باشد
نشان مي دهد كه حد متوسط طول عمر زنان ژاپني نسبت 

طور ه ب.  دست يافته است ركورد جديدي بهبه سال گذشته
متوسط پنج ماه به عمر زنان ژاپني نسبت به سابق اضافه 

 به دسترسي  مزبوررشاين افزايش بر اساس گزا. شده است
 به ويژه، در موردزنان به امكانات بهداشتي مناسب 

بيماريهاي سرطان، بيماريهاي عروقي و سكته كه مهمترين 
، ارتباط عامل مرگ و مير زنان در ژاپن اعالم شده است

   .دارد
زنان  سال، 86زنان هنگ كنگي در مقام دوم با حد متوسط 

با زنان سويسي  سوم و رتبه سال و نيم در 84 با ويفرانس
  . دن چهارم قرار دارمقام سال در 84

 بازمانده كي حكم اعدام هيعل 

  67ُكشتار 

   امانمنصور
   مرداد9فراسوي خبر 

 در سـال    ياسـ ي س اني با سالگرد كُشتار زنـدان     همزمان
 از يكـ ي كمـر بـه قتـل      ي اسـالم  ي جمهور مي، رژ 67

 جعفـر  يآقـا .  بـسته اسـت  ي فاجعه ملنيبازماندگان ا 
ـ  در ااني كه در هنگام قتل عام زندان     يكاظم  سـال  ني

 از سازمان   ي خود را به اتهام هوادار     تيدوران محكوم 
 گـام بـا سـپرده       كي گُذراند، تنها    ي خلق م  نيمجاهد

  . فاصله داردي خامنه اي آقامانيشدن به دست دژخ

  
 ي و ،ي كاظم ي همسر آقا  ،ي گُفته خانم رودابه اكبر    به

ـ انـش آمـوز بـود در جر    كـه د ي زمـان 60در سال    اني
 حكومت به سازمانها و گروه    ني و خون  يهجوم سراسر 

 بـه ده سـال را       كي و نزد  دي گرد ري مخالف دستگ  يها
  . كرديدر زندان سپر

 بـه   ياسـ ي س ي زنـدان  ني آن است كه ا    انگري ب گُزارشها
ـ  از بازجو  يشدت از سو    و شـكنجه گـران تحـت        اني

 كه دستگاه   ييهاي شب باز  مهيفشار قرار داشته تا در خ     
 ي بر پا م   "دادگاه" تري ت ري ز ي دولت ونيزي و تلو  ييقضا

ـ ي امن ي شناخته شـده دسـتگاه هـا       يكنند، اتهامها   يت
 بـا   ي جعفـر  يآقا.  را تكرار كند   ي جنبش اجتماع  هيعل

ـ  مـاموران آ   انهي و وحش  يرانساني غ يوجود رفتارها   تي
 آن بـه  ي نشد و در پ   ي حاضر به همكار   ياهللا خامنه ا  

ـ  محكوم بـه اعـدام گرد      "اربهمح"اتهام   الزم بـه   . دي
 ني بر اساس هم   اني از زندان  ي است كه شُمار   يادآوري

 ني پس از اعتراف دروغ    يتي امن ي دستگاه ها  يويسنار
  .   انددهي خود، اعدام گردهيعل

ـ  گو ي مـ  ي غنـو  مي خاُنم نس  ،ي و لي وك اكنون  كـه   دي
 دنظري در دادگاه تجد   دييحكم اعدام موكلش پس از تا     

ـ  د ي از سو  ياده دادرس و رد اع    كـشور بـه     ي عـال  واني
خـاُنم سـتوده   .  احكام ارسال شـده اسـت     ي اجرا رهيدا

 نتوانسته اتهام ييخاطر نشان كرده است، دستگاه قضا 
 كيـ چي ه زي ن ي كاظم ي را اثبات كُند و آقا     "محاربه"

  . استرُفتهي خود را نپذهياز اتهامات عل
 تحـت امـر     يي كه حكم دستگاه قـضا     داستي پ ناگُفته

ـ يامن – يباند نظام  ـ  وال يت ـ  فق تي  همچـون مـوارد     هي
 است كه با هـدف انتقـام        ياسي س مي تصم كيگُذشته  

سـكوت در   .  شده است  كتهي د ي و وحشت پراكن   يريگ
ـ برابر تاخت وتاز دستگاه سـركوب كـه در ا      مـورد،  ني

 عادالنـه  محاكم نا  ي صادر شده از سو    يمجوز آدمكُش 
ـ را چونان برگ انج     خـود گرفتـه، روشـن        در برابـر   ري

 آن به منظور ادامـه حركـت در    يكردن چراغ سبز برا   
  . خون فرش استري مسنيا

ـ  قتـل    ي بـرا  هي فق ي كه تالش ول   ستي ن يديترد  كي
 عـدالت  كپارچـه ي بـا واُكـنش   گـر، ي د ياسـ ي س يزندان

گُذشته از  . دي روبرو خواهد گرد   زانيخواهان و ستم ست   
 آن دسـته    ي، بـرا  67آنها، اكنون و در سالگرد كُشتار       

 اهللا تي كه در مقابل هولوكاست بر پا شده توسط آ       يا
 فُرصـت  دنـد، ي گُزيشـ  خامو ي به هـر بهانـه ا      ينيخُم

 خـود   ياسـ ي رفتـار س   حي است كـه بـه تـصح       يمناسب
 افتهي ريي پندار تغ  يبپردازند تا نشان داده شود كه ادعا      

 .    استريآنها باور پذ

 زندانيان سياسي زهري مقاومت

 كان در قدرتدر كام مفلو
   

  زينت ميرهاشمي
   مرداد14فراسوي خبر 

از ميان خون و شكنجه و زحمهاي چركين و 
بدنهاي به زنجير كشيده درحصار دستهاي مشتي 

و خشونت طلب، شعله هايي برفرازند  جنايتكار 
 در قدرت را  مفلوكان كه چون جام زهري كام 

تلخ مي كنند و اين رمز و راز مقاومت و ايستادگي 
مقاومتي كه . ر برابر جهل و دفاع از آزادي استد

تداوم و گستردگي آن خواب را از حافظان نظم 
مقاومت زندانيان سياسي، جام . موجود مي ربايد

زهريست به كام واليت فقيه كه مي خواهد 
سكوت قبرستاني بسازد و بر پشته هاي 
جانباختگان راه آزادي، امنيت رژيمش را تضمين 

  .كند
 100د روز چهارشنبه ادعا كرد كه اگر احمدي نژا

كام «جام زهر دشمنانش بر كنند آن را به 
اين واكنش گماشته ولي . خواهد ريخت» منافقان

فقيه در برابر اراده مردمي است كه چهره او و 
ولي فقيه اش را تبديل به منفور ترين چهره سال 

جنبش مردمي كه ثبات و امنيت جمهوري . كردند
ران آن را به رويايي لرزان تبديل اسالمي و طرفد

    .كرد
در خبرها آمده است كه حكم اعدام محمد حاج 
آقايي كه قبال در بيدادگاه انقالب صادر شده بود 

 دادگاه تجديد نظر بدون برگزاري 54در شعبه 
محمد خاج آقايي و جواد الري . جلسه، تاييد شد

دو زنداني سياسي سالهاي دهه شصت به اتهام 
 از سازمان مجاهدين خلق محكوم به هواداري

  . اعدام شده اند
علي صارمي، زنداني سياسي محكوم به اعدام در 
واكنش به تاييد حكم اعدام جعفر كاظمي نوشته 

شما مرتجعان زشت ناهنگام مگر جز مرگ «:است
اين زنداني شجاع در برابر » .حاصلي داشته ايد

م اظهارات دادستان جنايتكار كه از تاييد احكا
 نفر از هواداران سازمان مجاهدين حرف 6اعدام 

 نفر نه تعجب 6اعدام ما «:زده است مي نويسد
برانگيز بلكه تنها كاري است كه از دست شما بر 

  » .مي آيد
 مرداد خانواده هاي زندانيان 13روز چهارشنبه 

 اوين كه در اعتصاب به سر مي 350سياسي بند 
ان در برابر برند، براي دفاع از حقوق فرزندانش

اداره كل دادستاني تهران مورد يورش و آزار 
عكسهاي فرزندان آنها . ماموران قرار گرفتند
  . توسط ماموران پاره شد

اعدام زندانيان سياسي، از هر گونه انديشه و 
وابستگي سياسي و عقيدتي جنايت عليه بشريت 

سكوت در برابر اين جنايت، به معناي تاييد . است
از همه حركتهاي . عادالنه استاين احكام نا

اعتراضي عليه احكام اعدام و دفاع از حقوق 
همنوا و . زندانيان سياسي حمايت مي كنيم

همقدم با زندانيان سياسي و محكومان زير اعدام 
رفتارهاي ضد بشري رژيم را كه در هيچ كدام 
استانداردهاي جهاني نمي گنجد افشا مي كنيم و 

يصالح حواهان تحت از نهادهاي بين المللي ذ
پيگرد قراردادن سران اين حكومت جنايتكار 

  . هستيم
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علت قشون كشي حكومت بر 
مزار شاملو و اصرار بر اينكه آيدا 
و دوستان او با خواندن يك 

سرو ته يادبود او در "فاتحه "
دهمين سالگرد درگذشت اش را 
. به هم بياورند، روشن است

شاملو از خيلي وقت پيش 
.  ي رژيم را خوانده بود"فاتحه"

او خورشيدي است كه همواره بر 
  . ه و مي تابدبيداري مردم تابيد

  

شاملو كه استوار ترين نبرد 
خستگي ناپذير عليه فرهنگ 
واپسگرا را هدايت مي كرد، تنها 
مورد احترام عميق اهل ادب و 
هنر نيست بلكه، توده هاي 
گسترده مردم، او را كه زبان 
زندگي، كار و مبارزه شان بود 

او ستاره اي است . دوست دارند
د و در آسمان هنر انقالبي و متعه

به همين دليل نام وي در 
بلندترين جايگاه يادمانهاي مردم 

محبوبيت . ايران حك شده است
او در ميان مردم ايران آنچنان 
است كه حتي مراسم يادبودش، 

   . رژيم را به هراس مي افكند
 "دشنه" بود، " قطعنامه"شاملو 

. اي بود بر نقاب فريبكاران
 شاعري چپ بود كه دو "بامداد"

 انقالبيون دوران شاه و نسل از
شيخ شعرهاي او را بر زبان 

، "نازلي". زمزمه مي كردند
، "كاشفان فروتن شوكران"
، "دهليزهاي شكنجه"
  ...ميدانهاي اعدام"

او در مورد رابطه هنرمند و اثري 
: كه خلق مي كند مي گويد

هنرمند هرگز به قصد بيان پيام "
خاصي دست به خلق اثري نمي 

بايد از اعماق جان اين پيام . زند
   ".او بجوشد

: آيدا، همسر شاملو مي گويد
، تير آخر به 78 تير 18ي  واقعه"

  ". بودقلب شاملو

شاملو هميشه با سانسور 
پنجه در مي افكند و مي 

اجازه دادن به ": گفت
سانسور شدن به عقيده 
ي من يك نوع تسليم 

   ".است
در دوره اي كه عده اي 
به پستوي خودسانسوري 

قب نشيني كردند، او ع
شجاعانه به خيزش و 
انقالب نگريست و 

 توده مردم "همدست"
  :شد

  من همدست توده ام
تا آن دم كه توطيه مي 

  كند گسستن زنجير را 
تا آن آدم كه زير لب مي 

  خندد 
  دلش غنج مي زند

و به ريش جادوگر آب 
  ...دهان پرتاب مي كند

انديشه هاي شاملو از 
او . مرزها عبور مي كرد

به ضرورت رزم مشترك 
و جهاني ستمديدگان باور 

  . داشت
شب پرستان جمهوري 
واليت فقيهي از 

 در هراسند "بامداد.ا"
زيرا اگر چه جسم او در 
نبردي نا برابر اما واال و 
افتخار آميز مرگ را پذيرا 
شد، اما روحيه جوان و 
سرشار او در آثارش زنده 
است و نسل امروز و 

الهام نسلهاي آينده را 
شاملو آنها را . مي بخشد

به نبرد با ارتجاع، 
سنتهاي پوسيده و 
خرافات مي كشاند و از 

  . بي عملي باز مي دارد 
نيروي ": آيدا مي گويد
خواهد كه  انتظامي مي

، فاتحه بخوانيم و برويم
  : خواندم

ي سربي صبح  در زمينه
سوار خاموش ايستاده 

  است 
و يال بلند اسبش در باد 

  . شود يپريشان م
. رود ديدم عقب عقب مي

تر شروع كردم بلند 
  "خواندم

   مرداد4

  
  

   مرداد8فراسوي خبر 
، 67 در سـال     ياسي س اني سالروز قتل عام زندان    در

ـ گزارشها حكا   از  ي تعـداد  ي از اعتـصاب غـذا     تي
ـ  زنـدان او   350 در بنـد     ياسـ ي س انيزندان .  دارد ني
 در اعتراض به رفتار مـسووالن و        ياسي س انيزندان

 در  ي و مـانع تراشـ     تي محـدود  جاديندانبانان و ا  ز
 دست به اعتصاب غذا     شان،يمالقات با خانواده ها   

 كـه در بنـد      ي زنـدان  150طبق خبرها، از    . زده اند 
ــه 15 شــوند، ي مــي نگهــدار350  نفــر دســت ب

 زندان به   نياعتصاب غذا زده اند كه توسط مسوول      
  . منتقل شده انديانفراد

 روز اعتـصاب    ني سـوم  يي افراد، بهمن امـو    ني ا از
ـ  كوه ،ي تـوكل  ديغذا را پشت سر گذاشته و مج        اري

 در اعتــصاب غــذا و ي و عبــداهللا مــومنيگــودرز
ـ  پرو ي عل ،ي عرش ني حس انيآقا ـ  ز،ي  ،يحـ ي ملي عل
 از  تي در حما  زي ن ي در دي و مج  ي محمد درضايحم

 يهمبندان خود اعتصاب غـذا كـرده و بـه انفـراد     
عـالم كـرده     ا 350 بند   انيزندان. فرستاده شده اند  

 دســت از شانيــ بــه خواســته هادنيانــد تــا رســ
  .اعتصاب غذا برنخواهند داشت

 بان حقوق بشر بـا انتـشار        دهي سازمان د  همزمان،
 كبودوند قي محمدصدي جسم تي از وضع  ي ا هيانيب

ـ    و  ي كـرده و خواسـتار معالجـه فـور         يابراز نگران
 سـازمان عفـو     گر،ي د ياز سو .  او شده است   يآزاد

 ،ييورد مفقود شدن محمد مصطفا     الملل در م   نيب
ـ وك  سنگــسار خــانم ي كــه مـاجرا ي دادگــسترلي

 كـشاند و  ي المللني را به مجامع ب  ي محمد نهيسك
 هياني حكم ظالمانه شد، ب    ني از ا  يريخواستار جلوگ 

ــ صــادر كــرده و ضــمن محكوميا  گروگــان تي
 خواسـتار دسـت   ،يگرفتن همسر و برادر همسر و    

ـ  از آزار و اذ    هي فق تي وال مي رژ دنيكش  وكـال و  تي
خبر هتـك حرمـت     . فعاالن حقوق بشر شده است    

ـ  عبدالرضا تاج  يآقا  توسـط   ياسـ ي س يزنـدان  ك،ي
ـ  از تنفر را عل    يخانواده اش گزارش شده و موج       هي

ـ  رژ يدستگاه آدمكش  ـ  وال مي ـ  فق تي  ختـه ي برانگ هي
  .است

 ي حقوق يي رسد زندان نه به عنوان جزا      ي نظر م  به
 و خرد كـردن     ي نابود ي برا يبلكه، همچون ابزار  
 مـان ي در دسـت دژخ    ري اسـ  انيجسم و روح زنـدان    

ـ رژ.  شـود  ي استفاده مـ   هي فق تيوال  ي جمهـور  مي
ـ  ي از روزهـا   ياسالم  قـرون   ي كـه زنـدانها    ي اول
ـ ي خود را راه انداخت، به دسـتور خم        ييوسطا  و  ين

ـ  ا ي همچون الجورد  ي سفاك ميژخبرگماردن د   ني
 سـر    گرفته و هر آنچـه خواسـته بـر         شي را پ  هيرو

  . آورده استري اسانيزندان
 ي زندان ،ي ماسور دي توسط سع  ي گذشته گزارش  روز
 در زندان گوهردشت منتشر شده كـه پـشت          رياس

 ي را بـه لـرزه در مـ   يهر انسان با شرف و وجـدان      
ــور. آورد ــدان  يماسـ ــود از زنـ ــزارش خـ  در گـ

 لخـت و عـرق      يبـدنها ":  سدي نو يگوهردشت م 
ـ    بر  يكرده و سراسر قرمز و آبله ا   شياثـر زخـم ن

 لنگ پاره شده آن كـه بـه         با ييشپش ، شلوار ها   
 برهنـه و    يعنوان كمربنـد اسـتفاده شـده ، پاهـا         

 شده به خـاطر  دهي پشت و رو پوش ي لباسها ف،يكث
 ي پاره و لنگـه بـه لنگـه، هـوا          يهاييشپش، دمپا 

 متعفن شده، گنداب    يها   زباله ي و آلوده، بو   فيكث
  يشك ناشـ   خ ي شده، استفراغها  زي سر ر  يتوالتها

 شده كه همه     ي عفون نهي س ي خلتها تها،ياز مسموم 
 كـه در    يي عـرق بـدنها    يمحوطه را فراگرفته، بو   

 بسته و گرم و آلوده، به نـدرت امكـان        ي فضا نيا
 زخـم   يهمه و همه با بـو     ... ابندي    يحمام كردن م  

 كه نمي توانند خود را كنترل كنند به         يادرار افراد 
ياد و همهمه سرسام     و اين همه با فر     رسد  ياوج م 

 سياه شده   ي پالستيك يهاي كه با بطر   ينآور زندانيا 
 انبـوه، دو صـف      ي در صفها  يبه عنوان ليوان چا   

 چند رديفـه    يايستاده و يا پشت سر هم در صفها       
و فشرده در نوبت توالـت و حمـام و غيـره صـف              

  اند ، رخ مي دهد كشيده
  يو اين همه را وقت    ": دي افزا ي در ادامه م   يماسور

 كه حـداكثر   ييي توانيم بفهميم كه بدانيم در جا   م
 نفـر   1100 نفر گنجايش استاندارد آن اسـت،        90

 500 حمـام ، هـر       1 نفر   250 هر   يمحبوسند، برا 
 170 هـر    ،ينفر يك شير صابون يا مايع دستشوي      

 هآن هم اغلب پر و سر ريـز كـرد         (نفر يك توالت    
بـه همـين    ( نفر يك متـر مربـع جـا          5، هر   )است

ها هم استفاده مي       راهرو و راه پله    ي فضا خاطر از 
 و خوابنـد  ي پتـو مـ  1 ي نفـر رو   6 يا   5و هر   ) شود

 شب هم بيرون از سلولها      7 صبح تا    7مجبورند از   
 آفتـاب باشـند     ي و جلـو   يو در محوطه هواخـور    

 شـوند،   يچون در سلولها و زير سقف مطلقاً جا نمـ     
  يي هم بـه نـدرت جـا       ي در محوطه هواخور   يحت
 هاي خيلي غذا برا   ي و وقت  آيد  يادن گير م   ايست يبرا

   روزنامه ريخته مي شودي تكه اييتنها رو
ـ  سفاك و ددمـنش وال     مي است كه رژ   نگونهيا  تي

 مـرگ   ي كه بـرا   ي را همچون كسان   اني زندان هيفق
ــدر ــ در اختيجيت ــاري ــركش م ــد و ي دارد زج  كن

 يسـزا . ستي نلي آنان قا  ي برا ي حرمت نيكوچكتر
 خـود را   ياسي مخالفان س   كه روشنفكران و   يميرژ
 ي دهـد و سـع  ي مورد هتك حرمت قرار م  نگونهيا

ـ  آنـان دارد، چ    جـان  جـسم و     يبه نابود   جـز   يزي
 روفــتن آن از ي بــراي عمــومياميــ و قيبرانــداز
ـ  رژ يدستگاه آدمكـش  . ستيكشور ن   ي جمهـور  مي
ــالم ــع   ياس ــسار و دار زدن و قط ــا در سنگ  تنه

ـ    .  شود ي بدن خالصه نم   ياعضا  نيزنـدان در چن
ـ  رژ ي زنـدانها  ديبا.  است يجي مرگ تدر  يميژر  مي

آدمكش را بر سرش خراب كرد و بساط جالدان و  
   . بركندشهي شرمان ضد انسان را از ريب

 
   

  شاملو، خورشيدي تابنده 

 بر بيداري مردم
 ليال جديدي

  ي وحشتناك زندان و اعتصاب غذاطيشرا

  ياسي ساني زندان
  

 هي پوجعفر
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   مرداد17فراسوي خبر 

 ي دفتر آقا  سيي ر هي تُند و پرخاشگرانه عل    ي واكُنشها نه
ـ     ياحمد ـ  فق ي نژاد، گُماشـته ول  اسـت ي بـر مـسند ر     هي

 كه بـه سـرعت      ي و نه حمالت همه جانبه ا      يجمهور
 دولـت سـازمان داده      يتيامن – ي نظام وني فراكس هيعل

ـ  تواند بـر ا    يشد، نم  ـ  واقع ني  افكنـد كـه در      هي سـا  تي
 كـه بـه گونـه       ت اسـ  ي جناح راسـت سـنت     نيا قتيحق

  . شودي رانده مي به كُنج و به الك دفاعي اوستهيپ
ـ  چراموني پيي مشاي آقا زي آم كي تحر سخنان  بـه  يزي

، نشان داد كـه بـاال بـردن         " اسالم يرانيمكتب ا "نام  
 هدفمنـد و ادامـه دار       اسـت ي س كيدرجه فشار بر رقبا     

 ي مـ فاي را ا يا نُقاط اصطكاك نقش گوه      جادياست و ا  
 شكاف را تا مرز جدا كردن بخـش         ستي با يكند كه م  
  .   ببردشيمطلوب پ

     
 منظور، از دو    ني ا ي دولت برا  يتيامن – ي نظام شيگرا

ابتـدا در   .  برخاسته است  يجبهه به جنگ با راست سنت     
ـ نبرد سـاختارها     ـ  بـه ب   اي  يي بـرج و باروهـا     گـر، ي د اني

ــتاندار  ــت، اُس ــس، دول ــهردار ها،يهمچــون مجل  ها،يش
 و جز آنها كه نظـام       ي شبه دولت  ي ها رهيموسسات و دا  

.  كـرده اسـت    مي خود تقس  ي اعضا ني ب يفيملوك الطوا 
 ني پر گرد و خاك تر ،ي نقش مجلس در قانونگُذار    ينف

  .   پهنه استني در ايرينُقطه درگ
 رقبـا   ي دفـاع  يزهاي جنگ در موضع خاكر    گري د جبهه

 شـده   يزي قالب ر  ني د  و يولوژيديكه با ماده و مالط ا     
ـ  سـاخته شـده، جر     ي كُنترُل قُدرت دولت   يبرا .  دارد اني

ـ ي امن - ي نظـام  وني نبـرد را فراكـس     نيا  بـه قلمـرو     يت
 يي در درون مرزها   ي كشانده و به طور انحصار     فانيحر

ـ در ا.  بردي دارند، به جلو ماريكه آنها در اخت   نـه ي زمني
جره  توان به مـشا    ي نمونه برجسته م   كي به عنوان    زين

  .بر سر مساله حجاب اشاره كرد
ـ  فق ي روز گُذشته گُماشته ول    دفاع  ،يي مـشا  ي از آقـا   هي

ــخ ــ ازي ــسني ــراوني فراك ــدن پاي ب ــب ران ــاهي عق  گ
 خـود در    يمـ ي دا گـاه ي از جا  ي راست سـنت   كيولوژيديا

 دهنـده بـه     تي قُدرت به عنوان منبع مشروع     يرارشيه
  . را آشكار تر كرده استينيدولت د

 بـه   " اسالم يرانيمكتب ا "با برچسب    كه   ي بسته ا  در
ـ  ا ده،ي ارسال گرد  "تيروحان"آدرس   ـ  پ ني  مهي ضـم  امي

 توانند، چكمه   ي كه آنچه كه عمامه به سرها م       دهيگرد
  .     به بهتر آن قادرندتيپوشان تحت امر وال

  
 

   
  

   مرداد12فراسوي خبر 
 خــانواده همــسر محمــد يري هفتــه از گروگــانگكيــ

محمـد  .  گـذرد ي بشر م و فعال حقوق  لي وك ييمصطفا
 را كه به جـرم      ي محمد نهي وكالت خانم سك   ييمصطفا

رابطه خارج از ازدواج به سنگـسار محكـوم شـده، بـه             
 خانم  ي دادخواه ي همه راهها برا   كهيهنگام. عهده دارد 

ـ ك به بن بـست برخـورد كـرد، و         ي محمد نهيسك  او  لي
 از حكم ظالمانه و ضد      يري جلوگ ي برا يي مصطفا يآقا

 كرده و با كـشاندن آن       ي پرونده را علن    سنگسار يبشر
 از انزجـار    ي تا مـوج   دي باعث گرد  ي الملل نيبه مجامع ب  

ـ  فق تي وال مي رژ هيبر عل   قـوه   ي و دسـتگاه آدم كـش      هي
 حكـم فعلـن متوقـف    ي و اجـرا ختـه ي آن برانگ  هيقضائ
 هي قوه قـضائ   يي مصطفا ي آقا مل ع ني ا يبه تالف . شود

ـ   كي دست به    ميرژ چـون   شـرمانه زده و هم     ي عمل ب
 همـسر، بـرادر و پـدر        يري با گروگانگ  يياي ماف يباندها

 عدالتخواه را به زندان     لي وك ني دارد تا ا   يهمسر او سع  
  .بكشاند

ـ  كه رژ  سالهاست ـ  ماف مي ـ  وال يياي ـ  فق تي  بـا حربـه     هي
 خـود را بـه      ي كرده تا خواسـته هـا      ي سع يريگروگانگ

ـ  عمل دسـتگاه ماف    نيا.  كند لي تحم گرانيد  قـوه   يياي
ـ ا در داخـل سالهاسـت در جر        نه تنه  هيقضائ  اسـت   اني

ـ  ن ي الملل نيبلكه در سطح ب    ـ  بارهـا رژ   زي  ي جمهـور  مي
 خـود را بـه      ر امـو  يري و عوامل آن با گروگانگ     ياسالم

ـ  كرده اند تا بـا ا      ي برده و سع   شيپ  حربـه دسـتگاه     ني
 از كشورها را دور زده و عوامل خود را          ياري بس هيقضائ
 در سطح   ميرژ يباج خواه .  برهانند يريگي و پ  بياز تعق 

 ي شــهروندان كــشورهايري بــا گروگــانگي المللــنيبــ
 بعـد از    ميمختلف بارها اتفاق افتاده است و  عوامل رژ        

 پشت پرده موفق بـه فـرار از چنگـال    ي ها ستبند و ب  
  .قانون شده اند

 دست  مي كه رژ  ستي ن ني بار اول  ني در داخل كشور ا    اما
و  دسـتگاه داغ  بي شهروندان تحت تعقيريبه گروگانگ 

ـ  دراز رژ  انيسال. درفش خود زده است     وابـستگان و    مي
 را گروگان گرفتـه     ي و اجتماع  ياسيمنسوبان فعاالن س  

 و  يريو با تحت فشار قرار دادن آنها اقـدام بـه دسـتگ            
امـا مـورد محمـد      .  اسـت  ردهكشاندن فرد مورد نظر ك    

 و فعال حقوق بـشر عمـل        ي دادگستر لي وك ييمصطفا
ـ  ماف ي باندها يسو است كه حتا از      ي شرمانه ا  يب  يياي
ـ  بـه جـرم دفـاع از         يكـس . ردي گ ي صورت نم  زين  كي

 پرونده او در    يريگي نوع مرگ و پ    نيعتريمحكوم به شن  
 قرار گرفته و خـانواده  گردي مورد پهي قوه قضائ  يدالونها

 گروگـان گرفتـه شـده    هي قوه قضائ  ي او از سو   مسرو ه 
  .است

ـ  ن كـا ي ماههاست كه سه جوان شهروند آمر      نيهمچن  زي
 ي علت چي روش گروگان گرفته شده و بدون ه       نيبه هم 

ـ آنها مدتهاست كـه در بنـد رژ       تـالش  .  قـرار دارنـد  مي
 دهي نرسـ  ي بـه جـائ    ني ب ني در ا  زي جوانان ن  نيخانواده ا 

  .است
ــ مافميــ رژهي قــضائدســتگاه  از فعــاالن ي تعــداديياي

 كارگران را به گروگـان   يكاهاي و رهبران سند   يكارگر
  .وادار به سكوت كنندگرفته تا كارگران را 

 حقـوق   ي است كه همه سازمانها و نهادها      ي درحال نيا
ــ يبـشر   يري بــه امـر گروگــانگ ي المللـ ني و مجـامع ب

ـ  واقف بـوده و در برابـر ا       مي رژ يحكومت ـ  ني  ي عمـل ب
ـ  هم ي و بـرا   كباري.  كرده اند  شهيشرمانه سكوت پ    شهي

ـ  فق تي وال يياي ماف مي به رژ  ديبا  هي و دسـتگاه قـضائ     هي
 حربه  كمي ستي ب رنتحت امر او فهمانده شود كه در ق       

 آن زنـگ    ي و ضد انـسان    ي ضد بشر  ي دستگاهها يها
 ي همـه دسـتگاهها    ديبا.  ندارد ي برش گريزده است و د   

 ني ا هي بر عل  يمدافع انسانها و همه مجامع حقوق بشر      
ـ  وال ي ضد بشر  ميعمل رژ  ـ  فق تي  موضـع گرفتـه و      هي

 دسـتگاه   ي حكومت يري دادن به گروگانگ   انيخواهان پا 
 مي رژي از حربه ها يكي يريروگانگگ.  آن شوند  هيقضائ
 و تــرور ي حكــومتيريگروگــانگ.  اســتهيــ فقتيــوال

ـ  هستند كـه رژ    ي دو حربه ا   يحكومت ـ  وال مي ـ  فقتي  هي
 و ياســي شــهروندان و فعــاالن سهيــبارهــا از آن برعل

ـ بـر عل .  استفاده كرده است  ي و حقوق بشر   ياجتماع  هي
 ي و حكـومت   افتهي و ترور سـازمان    ي حكومت يريگروگانگ

ـ    كپارچـه ي ي اسـالم  ي جمهـور  ميرژ  و  مي اعتـراض كن
 و مـدافع    ي حقوق بشر  ي الملل ني ب يسازمانها و نهادها  

 و حي صــريريحقــوق شــهروندان را وادار بــه موضــعگ
  .ميي مورد نمانيروشن در ا

  

  نبرد خلق

  كهاي فداييارگان سازمان چري

   خلق ايران 

  زينت ميرهاشمي  : سردبير
  ليال جديدي: تحريريه

  منصور امان
  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران       نبر

امـا بـديهي    . و بيان كننده نظرات اين سازمان است      
است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و         

اومــت و صــاحب نظــران و نيــز ترجمــه جنــبش مق
دهد و اطـالع از      مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي     

مطالبي كـه بـا     . كند آن مفيد است، خودداري نمي    
شود، بيان كننده  امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي

نظرات خود آنان است كه ممكن اسـت بـا نظـرات            
. سازمان منطبق، همـسو يـا اخـتالف داشـته باشـد           

بيان كننـده   ) با نام و يا بدون نام     (خلق  سرمقاله نبرد 
  .نظر سازمان است

  
براي اشتراك نبرد خلـق بـا آدرسـهاي نبـرد خلـق             

  تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1        تك شماره      
اخبار و گزارشهاي جنـبش كـارگران، مزدبگيـران و         
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل       
بــين المللــي مربــوط بــه آن، اخبــار و ديــدگاههاي 

  .جنبش زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

ادهاي روز نشريه نيرد خلق ، اخبار رويد

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  

ــانگگ ــومتيريروگ  ي حك

 ي اسـالم  ي جمهـور  ميرژ

  .محكوم است
 هي پوجعفر

رژه چكمه پوشان به 

 كيولوژيدي اگاهيسمت پا

  يراست سنت
  امانمنصور
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

  جازاتهاي ضد انساني م

 بايد متوقف شود
  زينت ميرهاشمي

   مرداد27فراسوي خبر  
 دوازده تن از زندانيان سياسي اعتصاب غذا در حالي كه

كننده ديروز از سلول انفرادي به بند عمومي در زندان 
اوين منتقل شده اند، اما گزارشهاي منتشر شده در 

ندانيان رسانه هاي جمعي نشان مي دهد كه فشار بر ز
هنوز . سياسي از طرق مختلف به شدت ادامه دارد

كيوان صميمي، عبداهللا مومني و بهمن احمدي امويي 
  .در سلول انفرادي اوين هستند

رفتار خشونت آميز با زندانيان سياسي، احكام جابرانه 
بيدادگاههاي ولي فقيه همچون شالق، قطع اندامها، 

ر زندانيان براي اعدام، سنگسار و قطع مالقات و فشار ب
  .اعتراف كردن عليه خود همچنان ادامه دارد

به گزارش فعاالن حقوق بشر و دموكراسي در ايران 
واضحان از دستگير شدگان روز عاشورا در ) آلميرا(فرح 

بيدادگاههاي جمهوري اسالمي به حكم ضدبشري 
  .اعدام محكوم شده است

اه واضحان بيش از يك م) آلميرا(زنداني سياسي فرح 
در سلولهاي انفرادي تحت شكنجه هاي جسمي و 
روحي قرار بوده تا در سناريوي اعترافات تلويزيوني 

  .وزارت اطالعات شركت كند
كه ) معلم بازنشسته(همچنين محمد امين آگوشي 

محكوم به اعدام شده در زندان مركزي اروميه دست به 
  . اعتصاب غذا زده است

با سرويس حقوق بشر خانواده اين زنداني در گفتگويي 
آژانس خبري موكريان ضمن تاييد اين خبر اظهار 

اعتصاب آگوشي در اعتراض به محدوديتهاي : داشتند 
اعمال شده در قبال وي در زندان و نگهداري در بند 

  .قاتالن مي باشد
در رويدادي ديگر بيدادگاههاي ولي فقيه براي خديجه 

دگاه گلپور دهسري حكم وحشيانه سنگسار در بيدا
 7 ساله و يك فرزند 23وي . تجديد نظر صادر كرده اند

 ماه پيش در زندان الكان رشت به 9ساله دارد و از 
 اين در حالي است كه موج گسترده .سرمي برد

اعتراض به حكم ضد انساني سنگسار در مورد سكينه 
  .محمدي آشتياني همچنان ادامه دارد

 برزيل پيرامون اعتراض گسترده جهاني و درخواست
براي دادن پناهندگي به سكينه محمدي، سخنگوي 
وزارت خارجه رژيم در يك موضع گيري مضحك 

ديروز سه . اعالم كرد» ترفند غرب « پيشنهاد برزيل را
شنبه رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت امور خارجه 
رژيم درخواست برزيل را ناشي از آشفتگي غرب 

  .دانست
جه و قطع عضو مغاير با مجازات اعدام، سنگسار، شكن

سازمان ملل متحد و . موازين اوليه حقوق بشر است
 جريانهاي  نهادهاي جهاني مدافع حقوق بشر و

 دمكراتيك طرفدار خقوق انسانها اين احكام ظالمانه
رژيم ايران در قبال شهروندان ايراني را بايد به شدت 

  .محكوم كنند
  
  

 امي پكيچند اقدام فلج كننده، 

بسته " اتيمحتو ؛ ياسيس

   اروپا"سخت
   امانمنصور

   مرداد2فراسوي خبر 
 وعـده داده شـده بـه        يمي بسته تحر  يي اروپا هياتحاد

 27 يمـ ي دا ندگانينما.  كرد هي را ارا  ي اسالم يجمهور
 رامـون ي روز پـنج شـنبه در بروكـسل پ        ييكشور اروپا 

 كـه از    دندي بـه تواُفـق رسـ      ييمهـا يمفاد و مواد تحر   
ـ  سازمان ملل عل   تي امن يورا ش يشنهادياقدامات پ   هي

 خارجه  رانيوز. ود ر ي فراتر م  ي اسالم ي جمهور ميرژ
 در نشـست روز دوشـنبه       ستي با ي م يي اروپا هياتحاد

  .خود طرح مزبور را امضا و به دست اجرا بگذارند
ـ  در ا  يي اروپـا  هي اتحاد يپلُماتهايد ـ  رابطـه از     ني  كي
 ي بـه برخـ  ي و نگاهندي گو ي سخن م  "بسته سخت "

ـ  دهد كه ايآشكار شده آن نشان م    موارد   ـ  تعرني  في
 اهللا  تي آ ميآنچه كه رژ  . ستي ن زي مبالغه آم  زيچندان ن 
ـ  با يخامنه ا   و ي بـا وجـود فـشار جنـبش اجتمـاع      دي

 ي درون دسـتگاه حـاكم، خـود را بـرا          ندهيشكاف فزا 
روبــرو شــدن بــا آن روبــرو كنــد را در چهــار محــور 

 ي مـ  ياسي نفت و گاز و س     ،ي ا مهيب – ي مال ،يبازرگان
  . كرديتوان فهرست بند

 با مـصارف دوگانـه بـه        يفروش كاالها : ي بازرگان -
ـ .  ممنوع خواهد شد   ي اسالم ي جمهور ميرژ  نيهمچن

 يي اروپــاي در بنــدرهاي دولتــيهاي كــشتيريپهلــوگ
 در  هاي كـشت  ني از محموله ا   ي و بازرس  دهيمحدود گرد 

 يرانيشـركت كـشت   . دستور كار قـرار خواهـد گرفـت       
 ل مرتبط با آن مـشمو     ي و شركتها  ي اسالم يجمهور

  . شوندي مميتحر
 ي و نگهدار  لي انتقال، تبد  انيجر: ي ا مهيب – ي مال -

ـ  ي اسـالم  ي متعلق بـه حكومـت جمهـور       يپولها  اي
شركتها، موسسات و افراد وابـسته بـه آن بـه شـدت             

ارتباط بانكها و موسـسات بـزرگ       . محدود خواهد شد  
 ي قطع و برقرار   نراي ا ي دولت ي با بانكها  يي اروپا يمال

ـ  گ يم قرار   يي قضا گرديمراوده، تحت پ   ـ ا. ردي  بـه   ني
ـ  از س  ي اسـالم  يمفهوم اخراج جمهور    ي جهـان  ستمي

  .گردش پول و وام خواهد بود
ـ  ي دولتـ  ي و سازمانها  شركتها ـ    اي ـ  رژ ي شـبه دولت  مي

 يي حمـل و نقـل و اتكـا        ي هـا  مـه يمالها از بستن ب   
 مزبـور در بـه      ي هـا  مهيب.  شوند يمحروم م ) سكير(

 ي المللــني انــداختن مبــادالت در تجــارت بــانيــجر
  . داردي مركزتياهم

 در  ي گذار هي از سرما  يي اروپا يشركتها:  نفت و گاز   -
آنهـا  .  شـوند  ي نفت و گـاز منـع مـ        يدي كل يبخشها
ــ ــازه در اختنيهمچن ــ اج ــوژ اري ــرار دادن تكنول  ي ق

ـ  مربوط به ا   شرفتهيپ ـ  بخـشها را بـه رژ      ني ـ  ا مي  راني
  . داشتنخواهند

ـ  اتحاد اهي سـ  ستيـ سپاه پاسـداران در ل    : ياسي س -  هي
 روي نني تن از مسووالن ا40سفر  . ردي گ ياروپا قرار م  

ـ  عضو ا ي به كشورها  ي اسالم ي جمهور وراني پا اي  ني
 خواهـد  في آنها توقي بانكي ممنوع و حسابها  هياتحاد

  .  شد
  

  شهداي فدايي 

   شهريور ماه

ي ـ ايـرج سـپهري ـ     تقـدير ) امير(يعقوب : رفقاي فدايي
علـي ميرشـكاري ـ انـور اعظمـي ـ محمـود بابـاعلي ـ          

السادات روحي آهنگران ـ حسن سعادتي ـ پـروين     اعظم
فاطمي ـ طهمورث اكبري ـ جميل يخچالي ـ شـهريار و    
احسن ناهيد ـ محمـد مجيـدي ـ حميـد رضـا مـالكي ـ         
احمد صادقي ـ محمدتقي برومند ـ بهنام رهبـر ـ بهمـن    

رضـا فريـدي ـ سـعيده كريمـان ـ پرويـز       رهبـر ـ محمد 
داوري ـ غالمحسين بيگي ـ حسن صالحي ـ علي رضـا     
شاه بابايي ـ ناصر فتوتي ـ محمـد سياسـي ـ حميدرضـا       
ماهيگير ـ عباس كابلي ـ جواد كارشي ـ نـادره نـوري ـ       
عليرضا پناهي ـ قاسم معروفي ـ ابوبكر آرمان ـ هوشنگ    

 بيـژن جنتـي ـ    ــ ) سـمكو (احمدي ـ رشيد يزدان پنـاه    
الـديني ـ قاسـم     مرتضي خدامرادي ـ مـصطفي شـمس   

 -سيدباقري ـ عبدالرضا غفوري ـ عزيـز محمـد رحيمـي     
محمد تمدن ـ اصغر جعفري جزايري ـ خسرو مبـاركي ـ     

چي ـ محمدرضـا سـتوده ـ      سعيد رهبري ـ عليرضا يراق 
اياق  احمدرضا شعاعي ـ مهدي سميعي ـ ابوالفضل غزال  

حمد تمدن ـ جمـشيد ميرحيـدري ـ     ـ رشيد آهنگري ـ م 
يونس رمضاني ـ جالل فتـاحي ـ محمـدعلي ابرنـدي ـ       

 تـاكنون  1350سياوش حسنوند ـ ايرج سليماني، از سال  
در مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع و به وسيله مـزدوران        

  . رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند
  
  
ن و   شركت تحت كُنترُل سـپاه پاسـدارا       15 ن،ي ا رويپ

ــ نگــري شــركت و ســازمان د35 ــ در لزي  اهي ســستي
  .      قرار خواهند گرفتيي اروپاهياتحاد
 بر سر اقدامات    يي اروپا هي كشور عضو اتحاد   27 تواُفق

 ي از آن رو جالب توجه است كه موتورها        ژهيباال به و  
 بـا   ي از روابط بازرگان   ي قاره منافع كالن   ني ا ياقتصاد
 ي خارج استيكُنون س  برند و تا   ي م ي اسالم يجمهور
ـ  در برابـر رژ يي اروپا هياتحاد ـ  حـاكم بـر ا  مي  در ران،ي

 يازهاي نهي قرار داشته و بر پا     منافع ني چتر ا  ريعمل ز 
  . استدهي گردي مميآن تنظ
 موش و گربه    ي در باز  يي اروپا هي شدن اتحاد  يهمباز

 انهيم" و "مدره" دني تراشاي مالها مي با رژ  يهسته ا 
 جلوه دادن مناسبات، نقـش      ياشت بهد ي از آن برا   "رو

 منـافع مـشخص مزبـور و        ني تام ي برا ياسيپوش س 
  .        كرده استفاي اروپا را اي المللني بقي عالنيهمچن

 ي امـه ي و ب ي مـال  ي فلج كُننده در بخشها    يمهايتحر
ـ      ي واردات را بـرا ي پرداخـت بهـا    يكه به لحاظ عمل

 سـازد، همزمـان بـه       ي ممكـن مـ    ري غ رانيحاكمان ا 
 ي توُقف مبادالت تجـار    ي حت اي دي كاهش شد  يعنام

ـ محاسـبه ا  . اروپا با آنها است     خـسارت در جـدول      ني
 ي اكننـده  دلگـرم  امي آن، پ نهي هز رشي و پذ  مهايتحر
  .   و شُركا نداردي اهللا خامنه اتي آيبرا
  
  


