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همه راهها به ُخروج از 

  بن بست ختم مي شود
  منصور امان

از شواهد چنين برمي آيد كه بن بست سياسي در 
ختار قُدرت به مرز گُنجايش خود براي جادادن سا

ناهمگونيها و تضادهايي كه يكي پس از ديگري وارد 
جدال علني بين آقايان . آن مي شود، نزديك شده است

صادق الريجاني، رييس قُوه قضاييه و احمدي نژاد، 
گُماشته ولي فقيه بر منصب رياست جمهوري و در پي 

ه اي با برچسب آن، خط و نشان كشيدن آقاي خامن
طرح سووال " و با اين وجود، به جريان افتادن "خيانت"

 در مجلس مالها، نشانه هاي "از رييس جمهور
مطميني از تالش براي خروج از بن بست از سوي 
بخشي از حكومت و مقاومت در برابر اين گام از سوي 

  . بخش ديگر است
تيكت بي ترديد نزديك شدن دور تازه تقسيم سهم كه ا

 را بر خود حمل مي كند، "انتخابات رياست جمهوري"
يك دليل متراكم شدن تضادها و ناهمگونيها زير 

با اين حال، دليل اصلي را مي .  است"خيمه نظام"
بايست در ناپايداري تعادل بين حكومت و جامعه و از 

ترك اليه هاي گوناگون شريك اين زاويه، ارزيابي مش
در قُدرت از خطرات تداوم شرايط سياسي و اقتصادي 

تحت قوانين اين . كُنوني براي حفظ آن جسُتجوي كرد
 شكل "نظام"چارچوب عيني، جدال دسته بنديهاي 

گرفته و به پيش مي رود و هموست كه مفهوم واقعي 
كشمكشهايي كه در سطح در جريان هستند و دامنه و 

  . اي آنها را به دست مي دهدژرف
  4بقيه در صفحه 

  
 ليجم

 يديسو

شهروند 

  تحت ياهواز

  به قتل رسيدشكنجه 
  13صفحه 
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واليت خامنه اي در گرداب خودساخته 
دست و پا مي زند و تا كنون هيچ 
. تدبيري نتوانسته برايش راهگشا باشد

اين روزها توصيه هاي مقام معظم به 
هيچ گرفته مي شود و جدال باندهاي 
درون هرَم قدرت هر روز ركورد جديدي 

خامنه اي در روز . را به ثبت مي رساند
ساني كه  آبان به ك10چهارشنبه 

اختالفات را به ميان مردم مي برند، 
مارك خائن زد و پس از دو روز خائنان 
در روز روشن با خنديدن به ريش ولي 

تالش ايادي خامنه . فقيه به صف شدند
اي براي خدايي جلوه دادن اوامر مقام 

  . معظم به هيچ گرفته مي شود
 مرداد، علي سعيدي 15روز دوشنبه 
 سپاه پاسداران در اي در نماينده خامنه

مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان 
وابسته به صدا و سيماي ولي فقيه 

فقيه هم واجب بوده و  حكم ولي«:گفت
همساني ...همطراز با حكم انبيا است

اختيارات ولي فقيه با امام معصوم در 
  اولياي امور،...اداره حكومت مشهود است

گانه  مسئوالن كشور و سران قواي سه
فقيه داشته  د تبعيت دوچنداني از وليباي

فرمايشات و تاكيدات مقام ....باشند
معظم رهبري، يك قانون الهي بوده كه 
بايد تمام قوا و آحاد ملت گوش به 

  .»فرمان آن باشند
  

هشت روز پس از سخنان خامنه اي و 
سه روز پس از حرفهاي نماينده ولي 
فقيه در سپاه پاسداران، علي الريجاني 

مي » وفانهايي كه بوي تخريبت«از 
  .دهد خبر داد

 آبان در 18علي الريجاني روز پنجشنبه 
گاهي «:مدرسه فيضيه قم گفت

توفانهايي در كشور داريم كه از سر 
طرح نظر نيست، بلكه تخريب و تهمت 
و كينه توزانه است كه اينها براي كشور 

خبرگزاري مهر . (»كند مشكل ايجاد مي
  )يغات اسالميوابسته به سازمان تبل

نژاد به حرفهاي  واكنش محمود احمدي
علي الريجاني را سايت خبر انالين در 

.  آبان منتشر كرد21روز يكشنبه 
احمدي نژاد در تقابل با دستورات ولي 

را به معركه » مردم«فقيه، پارامتر 
اختالفات وارد مي كند و مي 

خواهد  هنگامي كه دولت مي«:گويد
آيند  چندين جا ميكاري را انجام دهد از 

 كه   محض اين به...كنند و قيچي مي
گيرد مقداري پول در  دولت تصميم مي 

سر و صدا  جيب مردم بگذارد، شروع به 
 شوند   كنند و از چندين جا بسيج مي مي

قبالً هم . »تا نگذارند اين اتفاق بيفتد
در اين شرايط «:معاون اول او گفته بود

 اوج خود متأسفانه تهمت و افتراها به
. رسيده و برِكَت را از ما گرفته است

  )1391 آبان 10خبرگزاري مهر، (
  

اين گرداب خود ساخته كه رژيم در آن 
دست و پا مي زند و علي الريجاني آن 

مي » توفانهايي كه بوي تخريب«را 
دهد مي نامد و رحيمي، معاون اول 
احمدي نژاد نتيجه آن را گرفته شدن 

مي داند، محصول كَج از رژيم » برِكَت«
سليقكي و يا عدم آگاهي كارگزاران 
رژيم و در راس آن سيد علي خامنه اي 

اين گرداب محصول موجوديت . نيست
اگر به . نظام جمهوري اسالمي است

ادعاي برخي از مدعيان اصالح طلبي 
احيا شود، روح اهللا » دوران طاليي«

خميني زنده شده و مقام خود را بازيابد، 
اي رئيس جمهور، ميرحسين خامنه 

موسوي نخست وزير و هاشمي 
رفسنجاني به مقام رياست مجلس 
برگزيده شود، در موقعيت و خصلت اين 
. گرداب هيچ تغييري به وجود نمي آيد

دوران طاليي امام «دخيل بستن به 
اگر عوام فريبي نباشد، يك » خميني

اصل واليت فقيه . خرافه جاهالنه است
وشتي جز گرداب و حكومت ديني سرن

باندهاي گوناگون درون . كنوني  ندارد
هرَم قدرت و كساني كه در گذشته 
نقش مهمي در نظام واليت فقيه داشته 
اند بيهوده مي كوشند تا با حفظ واليت 
فقيه به مثابه ستون خيمه نظام از اين 

  . گرداب به سالمت خارج شوند
  

نقشه راهبردي خامنه اي براي ريل 
در واليت و تالش او براي گذاري جديد 

تحميل احمدي نژاد به رقبا نه 
هوسبازانه و خودمحورانه بود و نه بي 

بدون ترديد هيچكس . حساب و كتاب
بهتر از خامنه اي از ميراث خميني 

در مقابل . حفاظت نكرده و نمي كند
همه فشارهايي كه از درون هرَم قدرت 
و حاشيه هاي آن بر خامنه اي براي 

مدن در مقابل غرب وارد مي كوتاه آ
شود، خامنه اي همچون خميني بر حفظ 
نظام به مثابه مهمترين وظيفه تاكيد مي 
كند و واقعيت اين است كه نظام 
جمهوري اسالمي كه اكنون در ايران 
حاكم است بدون اصل واليت فقيه نه 
معني و مفهوم دارد و نه مي تواند پابرجا 

ركوب نظام واليت فقيه بدون س. بماند
كامل و بي حد و مرز در داخل و  توسعه 
تروريسم و بنيادگرايي به خارج، از درون 

  . متالشي مي شود
چندي پيش خامنه اي به كساني كه به 
او براي كوتاه آمدن فشار وارد مي كنند 
گفته است كه بايد با ذخائر ارزي موجود 

و استفاده از همه فرصتها براي كُند 
ها حدود دو كردن و دور زدن تحريم

اين دو سال زماني . سال مقاومت كرد
است كه خامنه اي با همه چالشها مي 
تواند به بمب اتمي دست پيدا كند و در 
اين صورت از نگاه خامنه اي غرب 
ناچار مي شود كه مثل كره شمالي 

را هرچند با » ايران اتمي«موجوديت 
در . سياست مهار به رسميت بشناسد

زارت خارجه چارچوب اين سياست و
رژيم بايد به مانورهايي براي خريد زمان 
مبادرت ورزد و سپاه تروريستي قدس 
بايد تا آنجا كه مي تواند از طريق 
عمليات ماجراجويانه و مداخله گرايانه 
چوب الي چرخ غرب به طور عام و 

  .  آمريكا به طور خاص بگذارد
  

روزنامه هاي حكومتي به طور آشكار از 
اي كالن براي تخصيص بودجه ه

كمك به حزب اهللا لبنان و نيروهاي 
حكومت . مشابه آن خبر منتشر كرده اند

به دروغ مدعي مي شود كه علت كمبود 
در حالي كه . دارو وجود تحريمهاست

تاكنون هيچ يك از اقالم داروهاي 
موجود در جهان تحريم نشده و رژيم با 
تخصيص بودجه الزم مي تواند هر نوع 

.  ميزان را وارد كشور كنددارو و به هر
مهم تر از آن در حالي كه طي ده سال 
گذشته، كه هيچ تحريم اقتصادي در 

 7مورد رژيم صورت نگرفته بود، و طي 
سال دولت احمدي نژاد كه نيمي از كل 

 500درآمد تاريخ نفت در ايران، حدود 
ميليارد دالر، نصيب رژيم شده است، 

ي مردم  ايران لطمات جبران ناپذير
متحمل شده و اين لطمات همچنان 

ذكر فقط دو خبر از منابع . ادامه دارد
  .حكومت اين موضوع را روشن مي كند

 آبان راديو آلمان به نقل از رسانه 9روز 
 5 تا 4ساالنه «:هاي حكومتي گفت

هزار نفر تهران قرباني آلودگي هوا 
خسارت آلودگي هوا در ايران . شوند مي

ر در سال برآورد  ميليارد دال8بيش از 
  .»شود مي

مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان 
شمار «:گويد بازرسي كل كشور، مي

اي، با شمار كشته  تلفات تصادف جاده
شدگان در دوران جنگ ايران و عراق   

  . »كند برابري مي 
  

بر طبق نظر كارشناسان با تخصيص 
يك ميليارد دالر مي توان خسارتهاي 

ران را به ناشي از آلودگي هواي ته
در مورد .  درصد كاهش داد80ميزان 

تلفات جاده اي نيز با تخصيص بودجه 
الزم براي بهينه كردن جاده ها، آموزش 
و كنترل مي توان از چنين تلفات فاجعه 

اما . باري به ميزان زيادي جلوگيري كرد
حكومت و در راس آن خامنه اي به 
فكر ترميم اين خُسرانهاي فاجعه بار 

اي حكومت مهم اين است كه بر. نيست
عمق استراتژيك آن صدها كيلومتر دور 
از مرزهاي ايران باشد و براي همين 
سياست راهبردي است كه منابع مالي 

  .كالن اختصاص داده شده است
  

بر اساس اين سياست تا وقتي رژيم 
ايران به بمب اتمي دست نيافته، رژيم 

در . بشار اسد نبايد سرنگون شود
ن سياست، خامنه اي در چارچوب همي

حرف با جنگ طلبان اسرائيل ستيز مي 
كند و در عمل براي توسعه جنگ در 
فاصله دور از مرزهاي ايران با نتان ياهو 
همسو مي شود تا مردم غير نظامي در 

جنگ اخير . غزه و يا لبنان قرباني شوند
بين دولت اسرائيل و دولت حماس، 
صرف نظر از اين كه چه كسي شروع 

ننده آن بوده باشد، و با اين تاكيد كه ك
كشتار مردم غير نظامي در دوسوي 
جنگ محكوم است و با توجه به ابعاد 
ويراني و ميزان قربانيان اين جنگ در 
غزه كه ابعاد جنايت دولت نتان ياهو را 
برمال مي كند، يك جنگ دفاعي از 

اين . جانب واليت خامنه اي است
حمالت حقيقت به هيچ عنوان ابعاد 

جنايتكارانه جنگ طلبان اسرائيل را 
كمرنگ نمي كند، بلكه همسويي دو 

  .نيروي ضد صلح را برمال مي كند
 آبان رامين مهمان پرست، 9روز 

اگر «:سخنگوي وزارت امور خارجه گفت
يك روز خاكريزهاي دفاعي ما در داخل 
كشور بود، امروز خاكريزها صدها 
كيلومتر دورتر از مرزها قرار 

خبرگزاري فارس وابسته به بنياد .(»ددار
  )تعاون سپاه پاسداران

خامنه اي و ايادي داخلي و منطقه اي او 
دو ملت و دو دولت اسرائيل «با راهبرد 

كه راه حل اساسي براي » و فلسطين
تحقق صلح در اين منطقه است به 
شدت مخالفت مي كنند و از هر 
كارشكني در اين مورد دريغ نمي كنند و 

لبان اسرائيل كه اكنون به جنك ط
وسيله نتان ياهو نمايندگي مي شوند نيز 

خامنه . در همين مسير قدم بر مي دارند
اي به اين گونه جنگها به شدت نياز 

» تضمين امنيت«دارد تا بتواند به ابزار 
دست يابد و ناچار نشود به توصيه 
مخالفان داخلي واليتش تضمين امنيت 

 اين سياست در. را از غرب گدايي كند
اين فرض به مثابه يك پارامتر اساسي 

  در نظر گرفته شده كه در چشم انداز 
  3بقيه در صفحه 

  ........يادداشت سياسي 

  چشم انداز ايجاد ُفرصت و چگونگي استفاده از آن
  مهدي سامع
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  2بقيه از صفحه 

  
قابل ارزيابي جنگي عليه جمهوري 

البته . اسالمي به وجود نخواهد آمد
خامنه اي از هرجنگي كه در خارج از 
مرزهاي خاكي و آبي ايران صورت 
گيرد، به جز جنگ در سوريه و از داغ 

» حمله به ايران«شدن هياهوي پوشالي 
استقبال مي كند و آن را يك فرصت 

ن از آن بيشترين سود را دانسته و تا كنو
  .  به جيب زده است

  
در مقابل سياست راهبردي خامنه اي 
سياست ديگري هم وجود دارد كه 
هاشمي رفسنجاني آن را نمايندگي مي 
كند و به گُمان من همه محاسبات 
غرب به طور عام و آمريكا به طور 
خاص بر اين سياست متمركز شده 

  . است
ره روز ساالري در شما روزنامه مردم

 آبان خود نظرات هاشمي 25پنجشنبه 
رفسنجاني، رئيس  مجمع تشخيص 

را » وحدت ملي«مصلحت نظام در مورد 
با كنار گذاشتن . منعكس كرده است

به » وحدت ملي«جنبه عوامفريبانه طرح 
دولت و وحدت «كُنه نظر او كه همان 

رفسنجاني . است پي مي بريم» خوديها
يك اين طرح بايد در «:مي گويد

مجموعه كلي مورد بحث قرار 
براي اجراي اين طرح بايد .....گيرد

مجموعه اقداماتي كه ما را از وضع 
الملل و  نامساعد فعلي در عرصه بين
درحال . داخل خارج كند، بهره گرفت

در . حاضر مشكل اصلي با خارجيهاست
.  طور بود زمان جنگ هم اوضاع همين

 ما اولويت را داديم به اصالح روابط
در . خارجي و از قطعنامه شروع كرديم

آن مذاكرات طرف مقابل هم متوجه شد 
كه با يك جريان منطقي در ايران روبه 

البته خوب هم با ما همكاري . روست 
اين طرح بايد با هماهنگي تمام .....كردند

جريانهاي موثر در انقالب شكل 
در ساير موارد هم نظر من ......بگيرد

زجمعه بيان كردم همان است كه در نما
  .»و آنها را مالك قرار دادم

براي فهم بهتر نظر رفسنجاني بايد روي 
» قطعنامه«بخشي از حرفهاي او كه به 

وقتي . اشاره مي كند متمركز شد
 شوراي امنيت ملل متحد 598قطعنامه 
 پيرامون جنگ ايران و 1366در سال 

عراق به تصويب رسيد، حميني در مقابل 
ن قطعنامه و يا نوشيدن دو راهي رد كرد

او نزديك يك . جام زهر قرار گرفت
سال در مقابل پذيرش قطعنامه مقاومت 
كرد و سرانجام با به بن بست رسيدن 
سياست جنگي اش مجبور به پذيرش 

اكنون هم رفسنجاني به . قطعنامه شد
خامنه اي توصيه مي كند كه براي حل 
معضل اصلي كه با خارجيها است، يعني 

فع تهديدهايي مثل تحريمها و براي ر
فشارهاي ديگر بايد از قطعنامه شروع 

جمله هاشمي رفسنجاني را يك بار . كرد
از قطعنامه شروع «. ديگر مرور مي كنيم

در آن مذاكرات طرف مقابل هم . كرديم
متوجه شد كه با يك جريان منطقي در 

البته خوب هم با ما . روست ايران روبه 
 طرح بايد با اين.....همكاري كردند

هماهنگي تمام جريانهاي موثر در 
  ».انقالب شكل بگيرد

از نگاه هاشمي رفسنجاني بايد دولت 
تمام «كه به نظر او » وحدت خوديها«

هستند » جريانهاي موثر در انقالب
شكل گيرد و با پذيرش قطعنامه هاي 

شوند » متوجه«شوراي امنيت خارجيها 
» با يك جريان منطقي در ايران«كه 

از آنجا كه در آن زمان . روبرو هستند
با رژيم » البته خوب«خارجيها هم 

در اين شرايط هم » همكاري كردند«
رفسنجاني مطمئن است كه با پذيرش 
قطعنامه ها خارجيها با رژيم خوب 
همكاري خواهند كرد و مساله تضمين 
امنيتي براي مدتي در نظر و عمل به 

  . دست خواهد آمد
  

ه اي طرح هاشمي اين كه اگر خامن
رفسنجاني را بپذيرد خارجيها چگونه 
رفتار مي كنند، از نگاه من اهميت درجه 

خارجيها هرگونه كه با . سوم هم ندارد
حكومت همكاري كنند، عقب نشيني 
خامنه اي كه همان پذيرش طرح 
رفسنجاني با كمي حك و اصالح است، 
به سود مردم و جنبش ترقيخواه مردم 

چه براي من مهم و به آن . ايران است
گُمان من در اين معادله مي تواند نقش 
اساسي بازي كند، پارامتر مردم ايران و 
نيروهايي است كه براي برچيدن نظام 

عطف . حاكم بر ايران مبارزه مي كنند
توجه به همين پارامتر است كه 
طرفداران سياست بي دنده و ترمز بارها 

ني تاكيد كرده اند كه اولين عقب نشي
آغاز فروپاشي نظام خواهد بود و 
سركَرده كل سپاه پاسداران چند سال 
پيش در تشريح راهكارها و راهبردهاي 
سپاه پاسداران به صراحت اعالم كرد 

بنايرين . كه؛ تهديد اصلي داخلي است
حرف رفسنجاني كه مشگل اصلي را با 
خارجيها مي داند به طور قطع و يقين بر 

كه در صورت اين فرض استوار است 
عقب نشيني تهديد داخلي را مي توان 

وحدت «به اضافه » سركوب«با 
مهار » همكاري خارجيها«و » خوديها

البد در مذاكرات دروني هاشمي . كرد
رفسنجاني به قتل عام زندانيان سياسي 

 و پس از نوشيدن جام 1367در سال 
زهر از جانب خميني استناد مي كند كه 

قاي منتطري در همه ي خوديها به جز آ
مورد آن سكوت كردند و خارجيها هم 

» همكاري خوب«به گفته رفسنجاني 
تنها نقطه ضعف در ارزيابي . كردند

رفسنجاني مساله گذشت زمان و انباشت 
انباشت تضادهاي طبقاتي . تضادهاست

همراه با تكامل استبداد مذهبي و 
بسياري پارامترهاي ديگر، شرايط كنوني 

. به كلي متمايز مي كند 1367را با سال 
اكنون گوشه كوچكي از داغ و درفش 
واليت نصيب هاشمي رفسنجاني شده و 

. ان هستندبه طور نقد دو فرزند او در زند
بسياري از وزرا و وكالي دوران طاليي 
هم به همين سرنوشت دچار شده و 
تعداد ديگري هم  آن گونه كه 
. رفسنجاني گفته خانه نشين شده اند

اين وضعيت به معني تكامل استبداد 
ريل «مذهبي و به بيان خامنه اي 

همزمان . است» گذاري جديد در واليت
نمود بارز با تشديد تضادهاي طبقاتي كه 

آن جنبشهاي پي در پي كارگران و 
مزدبگيران است، جامعه ما قيامهاي 

 و پايان 1388جنبش رنگين كمان سال 
.  را تجربه كرده است1389سال 

بسياري از پارامترهاي ديگر داخلي و 
خارجي را هم مي توان براي متَمايز 

 رديف 1391 با سال 1367كردن سال 
 مي كنم و كرد كه از ذكر آن صرف نظر

فقط به يك پارامتر بسيار مهم كه 
محصول انقالب اطالعات و ارتباطات 

امروز شبكه . است بسنده مي كنم
جهاني اينترنت ديوار سانسور را به 
. ميزان قابل توجهي درهم شكسته است

يك ابزار به طور نسبي ارزان و در همه 
اكنون شعار هر فرد . جا دست يافتني

ت انكارناپذير در يك رسانه يك واقعي
چالش با همه مستبدان و چپاولگران 

فراموش نمي كنيم كه صحنه . است
شهادت زنده ياد ندا آقا سلطان چه 
موجي از خشم و نفرت را در جهان 
برانگيخت و اين روزها هم شاهد آن 
هستيم كه شهادت زنده ياد ستار 
بهشتي چگونه موجب خشم و نفرت 

 مشكالتي جهانيان شده و رژيم را با چه
بنا به آنچه ذكر كردم . روبرو كرده است

يك بار ديگر تاكيد مي كنم كه عقب 
نشيني خامنه اي با هر واكنش احتمالي 
خارجيها به سود مردم ايران است و 
براي جنيشهاي اجتماعي فرصتهاي 

اين كه از اين . زيادي ايجاد مي كند
فرصتها چه نيروها و چه كساني چگونه 

دافي استفاده مي كنند و در جهت چه اه
يك مساله است و مساله ايجاد فرصت 
براي مردم به مثابه يك پارامتر اساسي 

براي اين كه اين دو مساله . مساله ديگر
و چگونگي برخورد با آن روشن تر شود، 
سه نوشته از ديگران كه نمونه هايي از 
هزاران نوشته مشابه است را ذكر مي 

  .كنم
  

 جمعه كه در در شماره چهارم كتاب
، يعني چند ماه 1358تاريخ اول شهريور 

پس از به قدرت رسيدن خميني با 
سردبيري زنده ياد احمد شاملو منشر 

گفت و گو با «شد، مطلبي تحت عنوان 
به قلم محمود » يك ساواكيِ اُلگو

نقش محمود ايراني . ايراني منتشر شد
مصاحبه «آن گونه كه خود ذكر كرده 

است و  اين نوشته » گر و تنظيم كننده
بخشي از يك گفت و گوي طوالني 

در بخش آخر اين . معرفي شده است
گفت و گو، مصاحبه گر دو سوال را 

دو سوال و پاسخهاي آن .مطرح مي كند
  :چنين است

   چرا ورق بر مي گردد؟-«
مگر شده كه برنگردد؟ تاريخ يعني * 

. برگشتن ورق و بازهم برگشتن ورق
ي كه ازش اين حرف را يك جوان

حافظه . بازجويي مي كردم به من گفت
نمي دانم چرا تو مدرسه آن . بدي ندارم

  .مزخرفات را نمي توانستم ياد بگيرم
 به نظر تو، كي ورق بر مي گردد و -

  چطور بر مي گردد؟
شايد وقتي كه مسلمانهاي . نمي دانم*

حاكم، بيش از حد مردم را زير منگنه 
شرعيات مرا بگذارند، و نقش آن معلم 

چرا با دگمه ي ! تَرَق. بازي كنند
شلوارت بازي مي كني؟ آنوقت، همه 
مردم، محض خنده هم كه شده شروع 
. مي كنند به بازي كردن با دگمه هاشان

  »!معركه است: مجسم ُكن
  

نرگس عياري در متني كوتاه و با معني 
عميق در فيس بوك اش، دو برخورد 

 قرار مي انسانها با شرايطي كه در آن
وي مي . گيرند را توصيف كرده است

  :نويسد
كمال گرايي افراطي براي كساني كه «

هيچ حركتي نمي كنند، چيزي نيست 
جز شانه خالي كردن از ابتدايي ترين 

  . مسئوليتهاي اخالقي
با اخالقگرايي من، : آنچه نادرست است

رنجها و نابرابريها پايان نمي پذيرد، پس 
  . بيخيال

با اخالقگرايي من، :  استآنچه درست
رنجها و نابرابريها پايا ن نمي پذيرد، اما 
از شدت رنجهاي ديگران كم مي شود و 

  .بر آرامش من افزوده مي شود
و آنچه شگفت آور است اين است كه 
فتح قله هاي سر به فلك كشيده كه در 
ميان ابرهاي در هم پيچيده، از نظرها 

رين پنهانند، براي كسي كه در پايين ت
مكان ايستاده يك نا ممكن است، اما 
براي كسي كه قدمهاي اول را بر مي 

  ».دارد يك روياي دست يافتني ست
  

و نوشته سوم از شهيد راه آزادي، ستار 
با اندوه بسيار و با تسليت . بهشتي است

به خانواده زنده ياد ستار بهشتي كه 
يكي از شگفت آورترين رزمندگان راه 

 آخرين روزهاي زندگي او در. آزادي بود
تهديد مي كنند اطالع «:اش نوشت

رساني نكنيد وگرنه دهانتان را مي 
پا به . شعار ما هم اين است....بنديم

ميدان گذاشتيم در اين مبارزه يا از قفس 
تن رهايي مي يابيم يا قفس ظلم شما را 

  » .درهم مي شكنيم
  

به گمان من اين سه نوشته مي تواند 
كمال گرايي «چار براي كساني كه د

نيستند، اما درگير مساله ايجاد » افراطي
فرصت و چگونگي استفاده از آن هستند 

  . راهگشا باشد
  
  

 چشم انداز ايجاد فُرصت و چگونگي استفاده از آن
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  خامنه اي شناسه بن بست
هر گاه بن بست سياسي باند حاكم 
داراي چهره باشد، كسي جز آيت اهللا 
خامنه اي را در نگار آن نمي توان باز 

او در يك پروسه ي نزولي، به . شناخت
نماد هر آنچه تبديل شده كه براي 
اعمال موثر قُدرت و حفظ اقتدار ساختار 

 كه "ممقام معظ". مستبد زيانبار است
لنگرگاه ثبات داخلي و يا طبق ادبيات 

 به "عمود خيمه نظام" ها، "خودي"
شمار مي رود، مهار اوضاع را گام به گام 

 بدون هر "قايق نظام"از كف وانهاده تا 
وزنه متعادل كننده اي، روي امواج ليز 

  .بخورد و دست به دست جزر و مد شود
 1388او از ضربه سهمگيني كه در سال 

نبش اجتماعي دريافت كرد، هرگز از ج
يورش همه جانبه ي . بهبود نيافت

 -جامعه به گوهره استبداد سياسي 
و نشاندن ) اصل واليت فقيه(مذهبي 

شخص وي در كانون حمله به عنوان 
نماينده اين مناسبات، فقط داغ عدم 

 را بر پيشاني "نظام"پذيرش اجتماعي 
آن نكوبيد؛ اين ضربه ترميم ناپذيري 

ود كه نقشه راه آقاي خامنه اي براي ب
يك كاسه كردن قُدرت را نيز به كاغذ 

زير تاثير اين تحول، . باطله بدل ساخت
 باند واليت به شتاب به كانون "رهبر"

ناهمگوني در باند حاكم تبديل شد و 
روند تجزيه قُدرت سياسي در دستان 
فراكسيونها و محفلها را به جريان 

  . انداخت
ر آقاي خامنه اي اما فقط تضعيف اقتدا

مشكل . يك شكست شخصي نيست
اين جاست كه او به اعتبار جايگاه 

 "نظام"واليت فقيهي اش، نُقطه ثقل 
هم هست و مجموعه دستگاه سياسي، 
بنيانهاي ايديولوژيك آن و منابع 
مشروعيت حكومت گرد او چيده شده 

موال و مرشد دولت ياغي شده . است
شت اولي است كه  امنيتي، خ-نظامي 

تاب نگه داشتن ساختارهاي تا ثُريا رفته 
رژيم جمهوري اسالمي را ندارد و تعادل 

  .    آن را بر هم زده است
  

  اره بر صندلي خود
بر اين پايه، هر كُنش نادرست و ذهني 
آقاي خامنه اي كه بدون توجه به 

 اتخاذ شده باشد، 1388شرايط بعد از 
 زنجيره اي بي درنگ موجب برانگيختن

از واكُنشها مي شود كه به گونه دوجانبه 
هم بر صندلي كه او بر آن نشسته اره 

 را در مجموع "نظام"مي نهد و هم 
  . آشُفته تر و نا متوازن تر مي كند

 برمي گردد، "مقام معظم"تا آنجا كه به 
به نظر مي رسد كه به موازات كم رنگ 
شدن نُفوذ وي، شكاف بين قُدرت 

 و پندار ذهني وي از آن عمق حقيقي
اين گمانه را تشكيل . بيشتري مي يابد

 تنظيم و اختالف عالي حل هيات"

 تاييد مي كند؛ "گانه سه قُواي روابط
اُرگاني كه به دليل نداشتن لنگرگاه و 
تُهي بودن از آتوريته ي پشتيبان، به 
جاي همسنگ كردن سطحهاي درگير 

ي در سه قُوا، خود به سنگي به پا
 بدل گرديد و تنها دستاورد آن "نظام"

يك سال بعد از تشكيل، چيزي جز 
در تازه . اثبات بي اعتباري مبتكرش نبود

قُواي "ترين و شديدترين درگيريهاي 
، حتي در دوردستها نيز نشانه "سه گانه
 مزبور به چشم "هيات عالي"اي از 

نمي خورد و هيچيك از طرفهاي 
نه نيازي مي كشمكش نه تمايلي دارد و 

 را به داوري و يا "آقا"بيند كه 
  . ميانجيگري بخواند

خيز ديگر آقاي خامنه اي به سمت 
بازسازي هژموني خود از طريق جراحي 
بدون خون ريزي آقاي احمدي نژاد نيز 

او . به همين گونه فرجام بهتري نيافت
پيش از آنكه موفق شود با همكاري 
 گروهي از وفاداران خود در دولت و

 سر هم "وه ايستاد فراُق" مجلس، يك
 قانوني گُماشته  اختياراتبندي كرده و

نافرمان اش را كاهش و بدان انتقال 
دهد، با پاتك سنگين حريفان روبرو شد 

 را با جزييات فاش و "رهبر"كه نقشه 
او را با رسوايي كودتا عليه فرد برگُزيده 

واكُنش زبونانه . خود روبرو ساختند
 به اين تهاجم، شيب "مامقام عظ"

سرازيري كاهش اقتدار او را به گونه 
او بي درنگ . چشمگيري افزايش داد

پس از لو رفتن موضوع، با آقاي احمدي 
نژاد و دوستان ديدار كرد تا در ميان 
شگفتي شُركا و بيزاري رقبا، به دلجويي 
و چاپلوسي از آنها بپردازد و در باره 

  . خن بدهد داد س"دولت قُوت نُقاط"
  

  راهكار ائتالفي 
معناي عملي وضعيت مزبور، شكست 

 در مديريت بحران در دستگاه "رهبر"
قُدرت و بن بست راه حلهاي او است و 
نتيجه جبري آن، باز شدن فضاي بيشتر 
براي راهكارهاي ديگري است كه در 
خارج از حوزه نفوذ وي تدوين و طرح 

  . گرديده يا مي شوند
دولت " و ايجاد " فُقهاشوراي"تشكيل 

 دو نمونه از جدي ترين "وحدت ملي
طرحهاي گُزينه اي به شمار مي روند 
كه راست سنتي و باند آقاي رفسنجاني 

  . در حال پختن آنها هستند
همانگونه كه پيداست، دو راهكار مزبور 
در حقيقت اجزاي يك هدف واحد 
هستند كه در دو پهنه ي قشر ممتاز 

ياسي پي گرفته مي ديني و كاست س
، "شوراي فُقها"بر اين اساس، . شود

جلب نظر و دخالت دادن مراجع ارشد و 
حوزه در پروسه انتخابات رياست 
جمهوري و بدين وسيله خارج كردن آن 

 و سپاه پاسداران را "رهبر"از انحصار 

 به "دولت وحدت ملي"هدف دارد و 
بسيج و همگرايي گرايشهاي متضرر از 

، از "رهبر"ت سازي سياست يكدس
اصالح طلبان تا راست سنتي و 

 چشم دوخته "اُصولگرايان معتدل"
حجت االسالم علي عسگري، . است

پايور حكومت در مجمع تشخيص 
مصلحت و يكي از نزديكان آقاي 
: رفسنجاني موضوع را اينگونه باز كرده

 ملي آشتي ملي، وحدت دولت از منظور"
 دولت تر  كارانه  محافظه شكل در و

 نظام دلسوزان همه ائتالف ائتالفي،
.. .است نظام به بخشي استمرار براي
 آقاي مثل افرادي گرفتن قرار هم كنار

 رضايي، پورمحمدي، نوري، ناطق
 آقاي حتي و الريجاني روحاني، واليتي،
  ".است كشور و نظام نفع به خاتمي

  
  راهكار قانون اساسي و اوين

خواندني ترين راهكار از كُنج فراكسيون 
 امنيتي دولت مي آيد و گوهره –نظامي 

آن را سوار شدن بر امواج نارضايتي 
 در تمامي حوزه ها "نظام"جامعه از 

براي ديدن كانونهاي . تشكيل مي دهد
، "نظام"تضاد و اصطكاك جامعه با 

نيازي به ديدگان هوشمند يا زيركي آب 
حمدي نژاد به آقاي ا. نكشيده نيست

عنوان يك مقام اجرايي بلندپايه كه 
بخش عمده اي از اشتغال روزانه او را 
رويارويي با همين چالشها تشكيل مي 
دهد، بديهي است كه بداند جامعه و 
اقشار گوناگون آن در ُكجا و چگونه از 
حكومت فاصله مي گيرند و در چه 

  . نُقاطي در برابر آن صف كشيده اند
ستي است كه نشانه هاي شكل اين سيا

گيري ابتدايي آن را مي توان در طرح 
 -، غُر زني فرهنگي "مكتب ايراني"

گير دادن به " در باره -براي مثال 
 يا تالش براي جذب "دخترها و پسرها

  .  مشاهده كرد"ايرانيان خارج كشور"
واكُنش شديد باند واليت به 

 كه با تدابير "قايق نظام"سوراخكاري 
يهي عليه شماري از پايوران تنب

 امنيتي دولت مانند –فراكسيون نظامي 
آقايان مشايي، ملك زاده، جوانفكر، 
بقايي و جز آنها نشان داد كه تير آنها به 
هدف خورده و انگُشت بر نُقطه حساسي 

از اين رو شگفت آور نيست كه . دارند
فراكسيون مزبور به همان ميزاني كه 

 جمهوري هنگام انتخابات رياست
نزديك تر مي شود، فشار از اين زاويه را 
افزايش داده و مولفه هايي همچون 

 يا "اجراي كامل قانون اساسي"
 كه "صيانت از حقوق اساسي مردم"

ناقد خودكامگي فردي شناخته مي شوند 
  .را به ميان مي آورد

ژست آقاي احمدي نژاد با علني كردن 
 رييس قُوه "خيلي محرمانه"نامه 

اييه و زير ذره بين گذاشتن مخالفت قض

 او از زندانها و برخي "سركشي"رقبا با 
. ، رنگ و لعاب بيشتري گرفت"دادگاهها

او به اين ترتيب طور آشكار و بدون 
مجوز، وارد حيات خلوط ولي فقيه و 
سپاه پاسداران مي شد و خط قرمز 

  . حياتي آنها را پشت سر مي گذاشت
  

  خيانت 
 و همدستانش به جبهه "رهبر"واكُنش 

 امنيتي -تازه اي كه فراكسيون نظامي 
گُشوده بود، تهديد به سركوب با 

آقاي خامنه اي .  بود"خيانت"برچسب 
با لحني پرخاشجويانه، رقبا را از بهره 

 حكومت –گيري از قُطب بندي جامعه 
به سود خويش كه وي از آن عنوان 

  ياد كرد،"استفاده از احساسات مردم"
  .  پرهيز داد و برابر با خيانت شمرد

وحشت رهبر باند واليت از گُسترده 
شدن ميدان جدالهاي دروني به صحنه 
جامعه و يارگيري آقاي احمدي نژاد از 
ميان اين فاكتور، به خوبي در خط و 
نشان مكرر وي در همان سخنراني 

نكشاندن اختالفات به ميان "مبني بر 
  او نه فقط. مشاهده پذير است"مردم

، "نظام"تجربه اولين رييس جمهور 
آقاي بني صدر را در پشت سر دارد 
بلكه، خود به عنوان مجوز دهنده به 

 1388مناظره هاي تلويزيوني در سال 
براي بدنام كردن رقبايش، پيامدهاي 

 نزاع به جامعه را به تلخي "كشاندن"
با اين حال چنين به . تجربه كرده است

 -كه فراكسيون نظامي نظر مي رسد 
امنيتي دولت همچنان بر كار كردن 
روي نُقاط تضاد جامعه و حكومت پا مي 
فشارد و مصمم به رودرو كردن آقاي 
خامنه اي و بيت اش و راست سنتي و 
اُصولگرايان با جامعه و طرف حساب 

 در كشمكش خود با "مردم"قرار دادن 
 اين ادعا را تازه ترين حركت. آنها باشد

 " در راستاي "آقا"پادوهاي نافرمان 
 ثابت مي "استفاده از احساسات مردم 

 "سركشي"آنها ميان درخواست . كند
آقاي احمدي نژاد از زندان اوين با قتل 
آقاي ستار بهشتي خط وصل كشيده و 
اين جنايت را گُواهي بر موجه بودن 

 هاي وي پيرامون وضعيت "نگراني"
اييه معرفي مي زندانها و عملكرد قُوه قض

  . كنند
  

  برآمد
ديرك "ضعف و سستي آقاي خامنه اي، 

، ضعف باند حاكم و به "خيمه نظام
گونه ناگُزير، نظام جمهوري اسالمي در 

تاثير بي واسطه اين . مجموع است
شرايط فقط تالشي دستگاه واحد قُدرت 
به اجزاي جداگانه و از ميان رفتن 

 آب رفتن. آتوريته مركزي آن نيست
 در صحنه عمومي، "نظام"حضور كيفي 

به مفهوم گُشايش فضا براي جنبشهاي 
. اعتراضي، صنفي، ملي و جز آن است

اكنون زمان تصرُف اين فضا فرار رسيده 
است؛ هم براي آنها كه امتيازگيري را 
بر پرچم خود نوشته اند و هم براي 
دسته اي كه عقب راندن رژيم حاكم تا 

  .  دارندپرتگاه را در اُفق

  ......سرمقاله 

  ختم مي شودهمه راهها به ُخروج از بن بست 
 منصور امان
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نظام حاكم بر سياستهاي استثمارگرانه 
ايران از ابتداي به قدرت رسيدن در 
مسير ويراني و به فالكت كشيدن توده 
هاي محروم و زحمتكش قرار داشته 

امنيتي - قدرت گيري باند نظاميبا. است
و توسعه اقتدار سپاه پاسداران بر 

و مهمترين حوزه هاي اقتصاد ايران 
اين ، ين روند از احمايت مطلق ولي فقيه
نتيجه . يده استويرانگري به اوج رس

حرف خميني كه اقتصاد را مال خر 
، تسلط سپاه پاسداران و باندهاي دانست

  و اقتصادشريانهاي حياتيمافيايي بر 
واردات قاچاق در حجمي گسترده با 

از اين . استامكانات و امتيازات دولتي 
رانت خواران، آقازاده و وابستگان روند 
سودهاي سرشار به جيب مي تي حكوم

زنند و همزمان زندگي كارگران و 
  .مزدبگيران تباه مي شود

  
اجرايي كردن مرحله اول حذف يارانه ها 
از جمله مدالهاي بر سينه احمدي نژاد 
در برابر اوامر صندوق بين المللي پول و 

حذف . سازمان جهاني تجارت است
يارانه ها طي دو سال چنان ضربه اي 

، توليد و زندگي معيشتي مردم زد به كار
كه توقف مرحله دوم به دولت احمدي 

  .د تحميل شدانز
  

احمدي نژاد در پي تصويب كليات طرح 
حذف مرحله دوم متوقف كردن اجراي 

يارانه ها در مجلس، بار ديگر با سياست 
. ينان را تهديد كردشگداپروري مجلس ن
 مصوبهد در برابر اپاسدار احمدي نز

هر گونه افزايش يارانه «عدم مجلس بر 
به محض اين كه «ادعا كرد » نقدي

دولت تصميم مي گيرد كه مقداري پول 
در جيب مردم بگذارد، شروع به سر و 
صدا مي كنند و از چندين جا بسيج مي 

  » .شوند كه نكذارند
  

احمدي نژاد در دوره زمامداري خود در 
حالي كه بيشترين درآمد از فروش 

 گازي را نصيب محصوالت نفتي و
دولت خود كرده، سطح معيشت و 

. استبه قهقرا كشانده ردم را مزندگي 
پرداحت مقدار ناچيز يارانه در برابر 

 كاالهاي سرسام آور قيمتافزايش 
اساسي و مايحتاج زندگي و همچنين 
گسترش ركود و تعطيلي در واحدهاي 

 بهبود زندگي نقشي درتوليدي، هيچ 
نجر به نداشته و برعكس ممردم 

افزايش تعداد كساني كه زير خط فقر 
عدم . مطلق زندگي مي كنند شده است

پرداخت دستمزد، گاهش روزانه ارزش 
دستمزد در برابر باال رفتن هزينه هاي 
زندگي، غير واقعي بودن حداقل دستمزد 
تعيين شده در برابر تورم موجود، فقر و 
تندگدستي را به مردم تحميل كرده 

و مزدبگيران حق خود را كارگران . است
در برابر كاري كه انجام مي دهند طلب 

آنها خواهان افزايش حقوق به . مي كنند
نسبت تورم و برخورداري از كار و امنيت 

بيكاري همراه با مبلع . شعلي هستند
ناچيز يارانه كه هر لحظه امكان توقف 
آن است دردي از زندگي آنان را دوا 

  . نمي كند
  

 از كارگران قزوين به  هزار تن3نامه 
 هزار كارگر به 20وزير كار و نيز نامه 

افشاكننده وزير كار و رفاه اجتماعي 
گوشه اي از شرايط سخت زندگي 

  . استكاركران 
  
 هزار تن از كارگران قزوين در نامه 3

از يك سال و نيم پيش «:خود نوشته اند
با آغاز فاز اول طرح قطع يارانه ها، 

ساسي زندگي چندين اقالم و كاالهاي ا
برابر افزايش قيمت يافته است و اين در 
حالي است كه حتي در طول اين مدت 
ميانگين دستمزد كارگران حتي نسبت 
به سالهاي قبل از اجراي فاز اول قطع 

  » .يارانه ها نيز كاهش پيدا كرده است
  

اقتصاد مقاومتي با خالي كردن 

  جيب مردم 
گفتگويي وزير امور اقتصاد و دارايي در 

با خبرگزاري حكومتي ايلنا در مورد 
اگر در «:ادامه تحريمها اعالم كرد

فروش نفت دچار مشكل شديم از طريق 
منابع مالياتي كشور هزينه ها تامين مي 

معني شعار اقتصاد مقاومتي ولي . »شود
پرداخت . فقيه، هر روز آشكارتر مي شود

هزينه هاي سرسام آور نظاميگري، 
 منطقه، حمايت مالي و صدور بحران به

.... تسليحاتي از ديكتاتوري بشار اسد و 
با خالي شدن سفره مردم انجام مي 

  . شود
  

تحريمهايي كه از منظر پاسدار احمدي 
نژاد كاغذ پاره اي بيش نيست به گفته 
برخي از پايوران رژيم آنچنان بحران 
آفريده كه مجبور هستند با اقتصاد 

ژي طال وارد پاياپاي در ازاي فروش انر
كنند و يا با فروش نفت به چين 

افزايش . كاالهاي بنجل وارد كنند
ماليات براي پرداخت سياستهاي 
ماجراجويانه هم به اين شيوه ها بايد 

  . اضافه كرد
   

راهكارهاي اقتصاد «وزير اقتصاد رژيم 
» تدوين قوانين جديد«را » مقاومتي

از جمله قوانين جديد همان . اعالم كرد
يش مالياتي است كه وي اشاره افزا

با كاهش ارزش ريال در . كرده است
برابر ارز خارجي، چند نرخي شدن ارز، 
ارزش دستمزد كارگران و مزدبگيران 

وضعيت معاشي . بسيار پايين آمده است
. مردم بحراني تر از هر هنگام شده است

با توجه به وضعيت آقازاده ها، رانت 

 قدرت، خواران حكومتي و وابستگان به
كه با شيوه هاي مختلف از دادن ماليات 
فرار مي كنند معلوم است كه افزايش 
ماليات بر شانه هاي چه كساني سنگيني 

در حكومتي كه از فاسدترين . مي كند
حكومتهاست، سيستم مالياتي آن هم 

  . شامل فساد حكومتي مي شود
  

بر اساس خبر خبرگزاري رويترز، تركيه 
 ميليارد دالر 2در ماه اوت نزديك به 

شمش طال از طرف خريداران ايراني به 
اين طالها در . دوبي ارسال كرده است

ازاي فروش گاز و نفت به تركيه است 
كه به علت تحريمها پول آن تبديل به 

سرنوشت اين طالها در . طال شده است
پول فروش مواد جايي كه ميلياردها 

اوليه نفتي به خزانه داري كشور واريز 
  . نمي شود معلوم است

  
بر اساس داده هاي آماري درآمد ارزي 

 700 سال گذشته حدود 7حكومت طي 
بر اساس اين . ميليارد دالر بوده است

 درصد به جيب 97گزارش از اين درآمد 
حال تدوين قوانين . دولت رفته است

 در جهت پر جديد و افزايش ماليات
كردن جيب گشاد حكومت و وابستگان 

اتحاد همگاني . آن و به ضرر مردم است
در مقابله با سياستهاي رياضت كشانه 
تحميلي حكومت، اقتصاد مقاومتي ولي 

  . فقيه را بيشتر رسوا مي كند
  

وعده هاي احمدي نژاد اندر خَم 

  يك كوچه
طول عمر طرح آتيه فرزندان چون 

ي نژاد به هاله طرحهاي ديگر احمد
نوري مي رسد كه وي را گاهي اوقات 

بر اساس طرح فوق، . احاطه مي كند
بايد به هر نوزاد، يك ميليون تومان از 

اين طرح . طرف دولت پرداخت مي شد
 اعالم شد و بعد از مدتي 1388در سال 

پولهايي هم كه ريخته شده بود همان 
  . وقت از حساب نوزادان پس گرفته شد

سيون اجتماعي وقت مجلس، مخبر كمي
جواد زماني، ضمن اين كه طرح فوق را 
دلخوش كردن مردم دانست از بازپس 

 20روز شنبه . گيري اين پولها خبر داد
  آبان، مشاور احمدي نژاد بار ديگر

سخن پراكند و گفت؛ هنوز اين مصوبه 
وي عملي شدن طرح . ابالغ نشده است

 پرداخت يك ميليون تومان به هر نوزاد
اين وعده در سال . را دوباره وعده داد

 زماني كه جيبهاي حكومتيان با 1388
درآمدهاي كالن ناشي از فروش نفت 
پر بود داده شد و با توجه به وضعيت 
فعلي، طرح دوباره اين شعار براي فريب 

  . مجدد مردم است
  

يكي از مجلس نشينان به نام شهرياري 
ن  آبان از وضعيت نابساما19روز آدينه 

وي . بهداشت و درمان آمارهايي داد
طبق برنامه پنجم توسعه بايد «:گفت

شاخص پرداخت هزينه هاي سالمت 
 درصد كاهش 30توسط مردم به زير 

اما ما رو به عقب حركت . مي يافت
 سال گذشته، سهم 3كرده ايم و در 

 54مردم از هزينه هاي سالمت از 
 درصد افزايش پيدا 70درصد به باالي 

اين مجلس نشين به » .ستكرده ا
وضعيت نابسامان بهداشت و درمان در 
حكومت واليت فقيه اعتراف كرد و 
گفت در زمينه عدالت در سالمت، ايران 

بعد از افعانستان، بدترين كشور در «
  . »منطقه است

  
روزنامه مغرب در گزارشي وعده هاي 
دولت احمدي نژاد را به طور متوسط 

 نويسد  طرح شمارش كرده و مي473
 درصد از آن وعده 28تاكنون فقط «كه 

اين وعده » .هاي محقق شده است
هايي كه اين روزنامه به آن اشاره كرده 

 درصد آن 28و از طر لطف به حكومت 
 سال 7را محقق شده مي داند مربوط به 

  . وعده هاي احمدي نژاد است
در رويدادي ديگر، رئيس كميسيون 

رح اجتماعي مجلس از عدم اجراي ط
بيمه زنان خانه دار صحبت كرد و گفت 

اجراي اين قانون اندر خم يك كوچه «
  » .باقي مانده است

  

سازمان تامين اجتماعي در 

  تسلط يك شكنچه گر 
سعيد مرتضوي، شكنجه گر و قاتل 
سياهچالهاي اوين و كهريزك، همسر 
خود را به سمت مدير كل آموزش و 
پژوهش سازمان تامين اجتماعي 

اقدام سعيد مرتضوي با . دمنصوب كر
توجه به اعتراضهاي عده اي از مجلس 
نشينان به موقعيت او، نشان از مخالفان 
بي يال و دم و نيز حمايت ولي فقيه از 

  . د استاگزينشهاي احمدي نژ
  

بر اساس خبرهاي منتشر شده در رسانه 
هاي حكومتي، سعيد مرتضوي مدير 
عامل سازمان تامين اجتماعي قصد دارد 

در . انون تامين اجتماعي را تغيير دهدق
پيش نويس قانون تامين اجتماعي دست 
پخت اين شگنجه گر، مواردي از جمله 
افزايش سن بازنشستگي، به نفع 

  . كارفرمايان گنجانده شده است
  

و تشكلهاي مستقل  اتحاد، همبستگي
كارگري راهبرنده مبارزات كارگران و 

انون مزدبگيران در برابر تعييرات در ق
كار و قانون سازمان تامين اجتماعي 

 .داران است سرمايه ميت وتوسط حاك

  
   

   رادامردم حق خودشان را مي خواهند نه صدفه احمدي نژ
 زينت ميرهاشمي
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 پروژه بحران حاصلتحريمهاي بين المللي 

آفرين ساخت بمب اتمي رژيم جمهوري 

 رهبر و ولي ، علي خامنه اي واسالمي است

 بر ادامه اين لجوجانهفقيه رژيم همچنان 

 براي لجاجتاين . پروژه پافشاري مي كند

مردم ايران از يك طرف برباد دادن ثروت 

 تحريمهاي بين ،ملي آنان و از طرف ديگر

خامنه اي كه . استدر بر داشته المللي را 

بارها در مورد كارساز نبودن اين تحريمها 

 قطعنامه هاي  گماشته اشسخنراني كرده و

 مي داند، "كاغذ پاره"سازمان ملل را 

پايوران رژيم را به دور زدن تحريمها تشويق 

اكنون مشخص شده است كه به . مي كند

 و سو دليل تحريمهاي مالي و بانكي از يك

جلوگيري از فروش نفت و تحريمهاي 

 ديگر، رژيم امكان دور  از سوياقتصادي

 را مجازاتهاي اعمال شده عليه خودزدن 

ين آمدن ي پاعلتكمبود ارز كه به . ندارد

فروش نفت و جلوگيري از نقل و انتقال 

 مخرب اتبانكي دامنگير رژيم شده، تاثير

  بر اقتصاد كشور يكي پس از ديگريخود را

در اين ميان باندهاي . نشان مي دهد

اي كه به پايوران رژيم نزديك  يافته سازمان

هستند، با پارو كردن پول، حسابهاي بانكي 

 فشارهاي ،كنند و با مانور خود را انباشته مي

 گرده اقشار مزدبگير و كم رويرا تحريم 

  .  تخليه مي كننددرآمد

كمبود كاالهاي اساسي، چند برابر شدن 

بسياري از كاالهاي ضروري و بهم قيمت 

ريختگي اقتصادي بازار، در مقابل دستمزد 

كه حقوق و دستمزدشان  اندك كساني

تغييري كه نكرده هيچ، گاه همان مقدار 

اندك نيز توسط كارفرماهاي دزد نيز 

اقشار پرداخت نمي شود، زندگي را براي 

.  به جهنمي واقعي تبديل كرده استضعيف

 به جاي اينكه فكري براي اما پايوران رژيم

حل و فصل مشكالت مردم بكنند، خائنانه 

كنند تا هرچه بيشتر بار تحريمها  تالش مي

 گرده مردم انداخته و اينگونه با تبليغاتي هرا ب

منفي عليه مجامع بين المللي كه در مقابل 

جاه طلبي و بحران آفريني رژيم ايستادگي 

في كنند، آنان را طرف حساب مردم معر مي

 دوشتلنبار كردن فشار بحرانها بر . كنند

مردم از سوي رژيم هدفمند صورت مي 

آنها حتا كار را به جايي رسانده اند كه . گيرد

به عمد از واردات دارو جلوگيري مي كنند تا 

مجامع بين المللي و كشورهاي عضو آنها را 

. مقصر مرگ و مير شهروندان معرفي كنند

و مواد غذايي اين درحالي است كه دارو 

 شامل تحريمها نمي شود و رژيم به عمد از

  . جلوگيري مي كندهاواردات آن

بحران كمبود دارو اين روزها يكي از 

بحرانهايي است كه فشار مضاعفي بر 

 مردمي كه به دليل ؛كند شهروندان وارد مي

 مقدار اندكي  خريد براي،اعمال خائنانه رژيم

ال آن بگردند و دارو بايد در بازار آزاد به دنب

اگر موفق شوند هم بايد چندين برابر قيمت 

 رژيمسرنخ آنها به را به كساني بپردازند كه 

كه از و دستجات رانت خواري برمي گردد 

به انباشتن  تجارت با سالمت مردم قبل

  .جيبهاي خود مشغولند

 مختلف حافلموضوع عدم واردات دارو در م

 كس رژيم نيز سر و صدا برپا كرده و هر

وجود آمدن وضعيت ه ديگري را مقصر ب

اما شاه بيت همه . كند موجود معرفي مي

آنها تحريمهاي بين المللي و مقصر دانستن 

كمبود . كشورها و نهادهاي بين المللي است

دارو و عدم واردات آن يكي از مواردي است 

كه مجلس آخوندي نيز به آن پرداخته و 

مقصر  دولت را ،بسياري از مجلس نشينان

محمد جواد . اين كمبود معرفي مي كنند

نظري مهر، عضو هيات رييسه كميسيون 

 مي ،بهداشت و درمان مجلس

 ماه از سال 9اكنون حدود  هم":گويد

گذرد، ولي اعتبارات حوزه سالمت هنوز  مي

صورت مناسب اختصاص داده   به

  ".است نشده

  

  گم شدن بودجه سالمت

 چي هي دولت در نه ماهه سال جار،يعني

 حوزه سالمت و واردات دارو ي برايارز

 نكاري اگريمفهوم د. اختصاص نداده است

 ي مدت از داروهاني است كه كشور در انيا

 شده استفاده كرده و اكنون در رهيذخ

 نيبه هم.  بردي خطرناك به سر ميتيوضع

 ونيسي عضو كم،ي رسول خضرليدل

 كند كه يبهداشت و درمان مجلس، اعالم م

 تمام گري تا دو ماه دراني اييدارو ريذخا"

 گري حساب تا دو ماه دنيبا ا. "شود يم

 در كشور ي اي وارداتي داروچي به هكينزد

 ازمندي كه نييمارهايموجود نخواهد بود و ب

 هستند، با مرگ روبرو يي داروهانيچن

 سيي صدر، رنيالد شهاب. خواهند بود

 تي وضعني از اران،ي ايپزشكسازمان نظام 

 كه در يتيريمد":دي گوياد كرده و مانتق

 ي مطلوبتيريعرصه اقتصاد كشور بوده، مد

 در ژهي در حوزه اقتصاد به وي و تزلزلستين

 به حوزه ماي رخ داده كه مستقي ارزتيريمد

 وارد كرده و باعث شده كه بيسالمت آس

 دارو و ني مختلف در تاميها تمام عرصه

  ". دچار مشكل شوندزاتيتجه

 تي وضعني اي پاسخگوي چه كسحال

 در دي پاسخ باافتي درياست؟ برا

 سرگردان مي رژلي و طوضي عريبوروكراس

 هي چگونه آنرا توجي هركسديبود تا فهم

 تي بار مسوولري كند از زيكرده، تالش م

 ،ي دستجرددي وحهيمرض.  كنديشانه خال

 در ي بهداشت، درمان و آموزش پزشكريوز

 ضاحيست به اديتهد مجلس او را كهيحال

 ي به دارو ميكرده، در مورد ارز اختصاص

 اختصاص ارز ي براياديما تالش ز":ديگو

 واردكننده دارو و مواد يمرجع به شركتها

 ماه گذشته انجام داده 6 ي طيي داروهياول

 ارز ني امي داني و نممي موفق نشدي ولميا

  ".در كجا مصرف شده است

 ي اطالعي اظهار بي بهداشت در حالريوز

 او را ناني از مجلس نشياري كند كه بسيم

 ي متهم متيري و سوو مديتي كفايبه ب

 سيي ربي نا،ييچاي دل ينيحسن تام. كنند

قطعا ":دي گوي بهداشت مجلس، مونيسيكم

 در وزارت بهداشت وجود يزير اگر برنامه

 واردات ي ارز را براي كنونطيداشت، در شرا

  ".داد ي اختصاص نميشيلوازم آرا

 ارز اختصاص داده شده به گر،ي د زبانبه

 شي به لوازم آرالي تبدهايدارو توسط بعض

 نگران نكهي بدون اري شود و خانم وزيم

 ي بنيا.  دهديباشد، به كار خود ادامه م

 بخش از ارزها خالصه ني تنها به ايتوجه

 داند كه سهم ي بهداشت مريوز.  شودينم

 متيش قيوزارتخانه او از مابه التفاوت افزا

 نژاد به پاداش كاركنان ينفت توسط احمد

 شود ي اختصاص داده ميوزارت راه و ترابر

 وانمود نگونهياو ا. دي آي در نمشياما صدا

 بهداشت ونيسي كمسيي كند كه از ريم

 كه با ارز اختصاص داده شده به دارو، دهيشن

 وارد شده متي لوكس و گران قينهايماش

حله پرت  از مره همني ارياگر خانم وز. است

و است و از دور و اطراف خود خبر ندارد، 

 وزارتخانه را اشغال كرده و يپس چرا كرس

 كشانده نجاي كشور را به ايي داروتيوضع

 است؟
  

از چپاول شركتهاي بيمه تا 

  ورشكستگي بيمارستانها 

 از مشكالت بخش سالمت ي تنها بخشنيا

 ي مي سازمان نظام پزشكسيير. كشور است

تومان به   ارديليم1400 اه مهيب":ديگو

 يلي تكمي هامهي دارند وبي بدهمارستانهايب

 مارستانهاي تومان ازمطالبات بارديلي م200 زين

  ".اند را نپرداخته

 را از مهي حق بمه،ي بي شركتهاكهي حالدر

 مارستانهاي كنند، اما سهم بي مافتيمردم در

 نيبه هم.  پردازندي را نمسي سروهي ارايبرا

 روبرو ينگي كه با كمبود نقدستانهاماري بليدل

 يشده اند به گفته صدر قادر به پرداخت بده

 نيبه هم. ستندي نيي دارويخود به شركتها

 تومان ارديلي م750 مارستانهاي اكنون بليدل

.  بدهكار هستنديي دارويبه شركتها

 چرخ بهداشت و سالمت كشور با نگونهيا

  از حركتافتهي و چپاول سازمان ي توجهيب

 ي از شركتهاياري بسرايبازمانده است، ز

 زد و بند دارند و ي دولتي با مقامهامهيب

 يكس. ستندي خود نونيحاضر به پرداختن د

.  تواند آنان را وادار به پرداخت كنديهم نم

 ني غلط خود اياستهايدولت هم با س

 ي متيري شهروندان مدانيچرخه را به ز

 نويسي كمسيي ر،ياري شهرينعليحس. كند

از نظر شاخص ":دي گويبهداشت مجلس، م

 سالمت توسط مردم يها نهيپرداخت هز

 درصد 30 ري به زديكه طبق برنامه با

 رو به عقب حركت افت،ي يكاهش م

 سال گذشته سهم مردم 3 ي و طميا كرده

 درصد به 54 سالمت از ي ها نهياز هز

  ". كرده استداي پشي درصد افزا70 يباال

به صورت برنامه ريزي  دولت به اين ترتيب

 سالمت را بر دوش  هزينهشده نه تنها بار

تر كرده، بلكه شركتهاي بيمه  مردم سنگين

نيز با دريافت اين سياست ضد مردمي، به 

چپاول مشغولند و حاضر به اجراي تعهدات 

كه از آنان حق بيمه  خود در مقابل كساني

همزمان به دليل .  نيستند،كنند دريافت مي

ص ارز براي واردات دارو، بهاي عدم اختصا

آن در بازار به شدت گران شده و بعضي 

اقالم آنچنان رشدي داشته كه به هيچ وجه 

همچنين بعضي از اقالم . قابل قبول نيست

دارويي يا ناياب شده اند و يا چندين برابر 

اين درحالي است كه . رشد قيمت داشته اند

، "طرح هدفمند كردن يارانه ها"به دليل 

 برابر و برق 5.6 برابر، آب 11يمت گاز ق

 اما دولت سهم. چندين برابر شده است

 وزارت بهداشت از شش هزار ميليارد توماني

 را 1391 لدر سامحل هدفمندي يارانه ها 

مرضيه وحيد . تا كنون پرداخت نكرده است

 وزير بهداشت، درمان و آموزش ،دستجردي

 درصدي بودجه 50پزشكي از كاهش 

يعني . اي صعب العالج خبر مي دهدبيماريه

دولت همان مقدار بودجه اي كه تا كنون 

براي درمان اين بيمارها اختصاص مي داد 

اگر همه اينها اقدام . را نيز نصف كرده است

عليه شهروندان، همدستي با عزراييل در 

كشتار مردم و برنامه ريزي هدفمند عليه 

دهد، چه اسم  سالمتي جامعه معني نمي

  ي براي آن مي توان گذاشت؟ديگر

  

تامين دارو در اولويتهاي رژيم قرار 

  ندارد

 اقدام عليه سالمت د بودنهدفمن

شهروندان وقتي واضح تر مي شود كه مي 

بينيم دولت در اولويت بندي كاالهاي 

ضروري، اقالم دارويي و تجهيزات پزشكي 

   به بعد 3را در اولويت 

  7بقيه در صفحه 

  ؟كمبود دارو، تاثير تحريمها يا عدم واردات
 جعفر پويه
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 فقط چند تا ست،ي نيزيچ"

 ؟!"بچه كشته شده اند
 

 يدي جداليل
  

  آبان1دوشنبه ...  خبريفراسو

 خانواده كي آموزش و پرورش بروجن در پاسخ به سيير
معترض كه فرزندش را در حادثه واژگون شدن اتوبوس 

 ست،ي نيزيچ":  از دست داده، پرخاش كرده" نورانيراه"
 ."فقط چند تا بچه كشته شده اند

 

 ي و بي دون صفت،ي شرمي صدها كتاب هم در شرح باگر
 به همه وابستگان و دست اندركاران "رهبر" كه از ياقتيل

 ني در هميياي گوني كرده نوشته شود، بدتي سرايحكومت
 . تواند شرح دهدي جمله صفات مزبور را نمكي

 

 نمره دي كودكان مردم را به اجبار و با تهدهي فقتي والميرژ
 دادن آن بي ترتلي كند كه تنها دلي مي پرخطر سفريراه
 نيا.  كودكان استكيولوژيدي ايي و مغز شوياسي سغيتبل

 بار ري نمره ز8 ي كه براي كه خانواده و جوانانستيدر حال
 نمره خوب و ل،ي روند، تنها به فكر تحصي ملي تحمنيا
 . روشن هستندندهيآ

 

گرفته تا  آموزش و پرورش سيي به حال ثابت شده، از رتا
، "رهبر" جمهور و وزرا تا سيي مجلس و از رندگانينما
 در سر دارند، ي اسالمي كه مسووالن جمهوري فكرنيآخر
 ني كه كودكان را در ايكسان.  مردم استي بهتر برايزندگ

 ني ترمني با ايحي تفري و اردوهاي سفر علميسن به جا
ه جاده  مادران، باي از پدران ي و همراه تعدادهينقل ليوسا

 55 داده شده، ي فرستند كه بنا به آمارهاي مييخرابه ها
 آنهم رد،ي گي در آنجا صورت مراني در ايعيدرصد مرگ طب

 هستند كه در ي همان بزدالن،ي از مناطق جنگداري ديبرا
 را به مردم حواله "خدا" ،يعي فجاني آمدن چنشيهنگام پ

مان  سازسيي ر،يپاسدار كالش، محمدرضا نقد.  دهنديم
 خانواده ي تالش كرده در برابر اعتراضهان،ي مستضعفجيبس

 ني كرده و اهي تبرتي را از مسوولشيهايها، خود و همپالك
 جا "امبريمهاجرت در راه خدا و پ" مرگ را ي اجباريتورها

 .بزند و وعده گرفتن پاداش از خداوند بدهد

 

.  ننشسته استي كسگري روضه خوانها دني منبر اي پااما
 ندارند، در اتي چرندني به اي داغدار كه توجهيواده هاخان

.  زننديمقابل دفتر سپاه شهر بروجن دست به تجمع م
 كشته شدگان را به داخل ي خانواده ها،يتيماموران امن

 كنند كه در مالء عام ي مديساختمان برده و آنها را تهد
 . نكنندتيشكا

 

 ستين حاضر چكسي هرد،ي پذي نميتي كس مسوولچي هاگر
 يلهاي از اتوموبكيچي كند، هيي دلجوي قربانياز خانواده ها

 شود و تنها چند ي ظاهر نمي در مراسم خاكسپاريدولت
 يي حرفهاشاني حساب با رقباهي تصفي مجلس براندهينما
 ي حكومت جمهورستمي است كه كل سلي دلني زنند، بديم

.  كندي عمل م"رهبر"  اخالق و رفتار شكل همياسالم
 .ستي پاسخگو نچكسي هم به ههيفق يول
 

 بودند كه با هزاران ي پدران و مادرانزاني نوجوانان، عزنيا
مسوول مرگ .  فرزندان خود را بزرگ كرده بودنديدشوار

 ي سفرهاني در همي قبلي سانحه هاانيآنها، قربان
 در جاده ها جان قهي دق19 كه هر ي و همه كسانييمغزشو

 جان، ي كه براياست؛ حكومت ي اسالمي سپارند، جمهوريم
 خود ست،ي نلي قاي مردم ارزشتي و امنشتي مع،يندگمال، ز

 را به مردم وعده گري دياي كند، اما دني فربه مني زميرا رو
 . دهديم

   

حمايت از خواست زنان 

  زنداني سياسي
  

  زينت ميرهاشمي 
  

  آبان 14فراسوي خبر يكشنبه  
  

ز نسرين ستوده، وكيل زندانيان سياسي ا
 مهر در اعتصاب غذا به سر مي 26روز 
 نفر از زنان زنداني 9همچنين . برد

سياسي در زندان اوين از روز سه شنبه 
 آبان در اعتراض به رفتارهاي توهين 9

آميز ماموران در داخل بند زنان، دست 
  . به اعتصاب غذا زدند

عليرغم اعتراض نهادهاي بين المللي 
ي و مدافع حقوق بشر و فعاالن سياس

اجتماعي ايراني، نسرين ستوده در 
شرايط نامساعد پزشكي و بهداشتي به 

خانم نسرين ستوده به جرم . سر مي برد
به عهده گرفتن وكالت زندانيان سياسي 

ستوده به دليل . در زندان به سر مي برد
فعاليت براي حقوق انسانها جايزه حقوق 
. بشر آندره ساخاروف را صاحب شد

گر ويژه سازمان ملل احمد شهيد گزارش
  . متحد خواستار آزادي نسرين ستوده شد

وضعيت زندانيان سياسي در 
سياهچالهاي رژيم در سراسر ايران 
. بسيار غير انساني و فاجعه بار است

بسياري زندانيان در شرايط غير 
بهداشتي و درماني از بيماريهاي سخت 

عدم مداواي زنداني بيمار . رنج مي برند
 شرايط براي حذف و آماده سازي

فيزيكي او، از شيوه هاي غير انساني و 
ضد بشري جمهوري اسالمي است كه 

در . در سالهاي اخير افزايش يافته است
سياهچالهاي رژيم واليت فقيه هيچ 

هر ماموري . استانداردي وجود ندارد
خصلت جنايتكاري بيشتري از خود 
نشان دهد در بارگاه واليت فقيه جايگاه 

مانند جنايتكار . اهد داشتبرتري خو 
مزدور سعيد مرتضوي كه مدال افتخار 
در ميزان جنايت خود در كهريزك را با 
رسيدن به مقام مدير عاملي سازمان 

  . تامين اجتماعي دريافت كرد
رژيم در شرايط كنوني با استفاده از 
وضعيت بحراني در روابط بين المللي، در 
زندانها دست به فشار و آزار زندانيان مي 

تعداد بسياري از زندانيان به اعدام . زند
پخش اخبار در باره . محكوم شده اند

نقض حقوق بشر و اعمال شكنجه 
زندانيان تا حد مرگ، ابعادي بين المللي 

احمدي نژاد با دستگيري . گرفته است
جوانفكر، هوس بازديد از زندان اوين را 

اي وي از طرف صادق تقاض. نمود
» مصحلت«الريجاني رئيس قوه قضائيه 

احمدي نژاد در نامه . تشخيص داده نشد
اش خواستار بازديد و دادن گزارش 
بازديد خود از وضعيت زندان به مردم 

موضوع بازديد از زندان اوين . شده است
هم از شعارهاي پوچ و عوامفريبانه 

  . احمدي نژادي است كه خريداري ندارد

بود دارو، تاثير كم

تحريمها يا عدم 

  ؟واردات
  6بقيه از صفحه 

حتا . دسته بندي كرده است
بعضي از تجهيزات پزشكي در 

.  قرار گرفته اند8اولويت 
آنوقت وزير بهداشت رژيم 
وقيحانه به خبرنگاران مي 

 درصد 90بيش از ":گويد
تجهيزات پزشكي در اولويت 
سه به بعد بوده و حتي برخي 

 8 در اولويت از تجهيزات
  ".دريافت ارز قرار دارند

 يعني دارو و تجهيزات 
پزشكي كه در تحريمهاي بين 

 استثناها والمللي نيز جز
هستند و به دليل ارتباط با 

 مجازاتهاسالمت مردم شامل 
نمي شوند؛ در اولويت اوليه 
دولت جمهوري اسالمي قرار 

 اگر دارو جز به راستي. ندارد
 چه ،شداقالم اولويت اول نبا

تر وجود دارد كه  چيزي مهم
  جاي آنرا بگيرد؟

سقوط   عمقاز اينجا مي شود
 پايوران رژيم واليت اخالقي

 جانيان ؛فقيه را فهميد
آدمكشي كه براي واردات 
خودروهاي گران قيمت و 

 ميليون 600كاالهاي لوكس 
دالر ارز مرجع اختصاص مي 
دهند، اما براي واردات دارو و 

دعا مي تجهيزات پزشكي ا
به اين . كنند كه ارز ندارند

دليل است كه خبرهاي نگران 
كننده اي از بخش سالمت 

  .كشور به گوش مي رسد
در روزها گذشته محمد مهدي 
قيامت، رييس انجمن بيهوشي 

 در مورد كمبود داروي ،كشور
بيهوشي هشدار داد و 

داروي بيهوشي يك ":گفت
بحث استراتژيك است و 
 ،وقتي دچار كمبود شود

عوارض شديدي متوجه 
 وضعيت در .شود بيماران مي

حال حاضر به جايي رسيده 
كه نه تنها نگران كيفيت 

 بلكه نگران ،خدمات هستيم
  ".ايم  جان بيماران شده

او در ادامه مي 
داروهاي بيهوشي ":گويد

اند و مجبور   كمياب شده
ايم از داروهاي نسل قبل   شده

نگران سالمت . استفاده كنيم
ان نيازمند عمل جراحي بيمار

والن وسفانه مساهستيم اما مت
در اين زمينه پاسخگو 

  ".نيستند
پاسخگو نبودن مسووالن را 
مي شود در اين گفته رييس 

كميسيون بهداشت مجلس 
جستجو كرد كه مي 

براي واردات دارو حتي ":گويد
با دالر سه يا چهار هزار 

 هم در بانكها و هم در ،تومان
  ".شود گمرك كارشكني مي

اوج كينه پايوران رژيم نسبت 
به سالمت مردم را مي شود 
از اينجا فهميد كه روز 

 خبر رسيد ) آبان29 (دوشنبه
 ، جديد دولتمصوبه بنا به كه

 محافظ بهداشتي واردات
به عنوان ) كاندوم(جنسي 

يكي از كاالهاي غيرضرور و 
در . است لوكس ممنوع شده

 حاليكه مراكز پزشكي نسبت
 گسترش ايدز در  رشد وبه

كشور هشدار مي دهند، معلوم 
نيست به چه دليل دولت 
كاندوم را جز كاالهاي لوكس 
 ،طبقه كرده و از همه بدتر

را ممنوع كرده  واردات آن
عصر " وبگاه اصولگراي. است
 در گزارشي در اين "ايران

پس چرا به ":مورد مي نويسد
جاي اينكه فرهنگ استفاده از 

امعه محافظ بهداشتي در ج
ترويج شود، دولت رفتار 
پرخطر اكثريت روگردان از 
اين كاال را عقالني فرض 
كرده و اقليت مشتري اين 
كاال را از دسترسي به آن 

  "كند؟ محروم مي
تر از اين نمي شود در  واضح

مورد قتل عمد شهروندان و 
برنامه ريزي براي پر خطر 
  . كردن زندگي آنان توضيح داد

  

تحريم سالمت 

  دان جرم استشهرون

 دارو و عامل اصلي بحران
 رژيم ،تجهيزات پزشكي

واليت فقيه است كه سالمت 
و جان شهروندان را به بازي 
گرفته و تالش مي كند تا با 
تحت فشار قرار دادن آنان، 
افكار عمومي را عليه تحريمها 

كه اين   درحالي،برانگيزد
روزها ديگر كمتر كسي است 

ارز كه نداند رژيم همان اندك 
حاصل از فروش نفت را 

 و پروژه م تروريس صدورصرف
  .بمب اتمي مي كند

بي توجهي به نياز حياتي 
شهروندان و در خطر قرار 

 آنان با  و سالمتدادن جان
كمبود دارو، اقدام به قتل عمد 

 تلقي مي و سازمان يافته
 عملي كه در هر شود؛

به دادگاهي جرمي بزرگ 
 سردمداران .حساب مي آيد

اين  به دليل ارتكاب به رژيم
 بايد تحت محاكمه قرار جرم

  .گيرند
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 قوي تر و پر سروصدا تر پيروزي اوباما
، 1960 كندي در  اف جاناز برنده شدن
 كارتر، 1968  سالن دروريچارد نيكس

  درش جورج دبليو بو و1976 در سال
  .  بود2000 سال

 خبرنگار مجله ،"جان نيكولس"
 در ، و نويسنده چندين كتاب"نيشن"

سووال اين است كه ":اين باره مي گويد
راحتي براي بار ه ي كه بيس جمهورير

سرمايه را در  اين  آيا،دوم انتخاب شد
هزينه خواهد كرد كه با آن ي يپروژه ها

   "؟لب كندجيها را يعتماد آمريكابتواند ا
 گفتگوها ،اين تنها سوال مطرح نيست

 مهم ديگري نيز  پرسشهايگردهمه جا 
   :جريان دارد و از آن جمله

 جهان و برايآينده انتخاب اوباما در  - 
 و به چه معناست ت متحده آمريكااياال

  ؟ برخوردار است اهميتياز چه
 پيامي  چه دربرگيرنده نتيجه انتخابات-

  ؟بوداز جانب مردم اين كشور 
   تفاوتهاي اوباما و رامني در چه بود؟-
   نقش نيروهاي مترقي چه بود؟-
 ديگري در آمريكا غير گزينه هاي آيا -

 دموكرات و  طبقه ممتاز،از دو حزب
   وجود دارد؟جمهوريخواه،

 و  بحثها،پرسشهاين ه اپاسخ بدر 
 به  كهاست داغي در جريان گفتگوهاي

 در .يافتخواهد  ادامه نيزنظر مي رسد 
اين نوشتار به برخي از نظرات و 

كه پاسخ پرسشهاي مطرح ديدگاهها 
  .شده را در بردارند، پرداخته مي شود

  

  ،امانوئل والتر استاين*
  

  
هاني  جامعه شناس و تحليلگر سيستم ج

تفسير روابط سياسي جهان مي  در
بگذاريد با سياست خارجي آغاز ":گويد
 دولت آمريكا همچنان آرزوي. كنم

وري سراسر ت امپراتخت نشستن بر

 اشكال كار . را در سر مي پروردجهان
 آن در ايفاي چنينتوان  در اين است كه

طور چشمگيري كاهش پيدا ه ب نقشي
امل ش(كرده است، اما طبقه حاكم 

 را درك واقعيتمايل نيست اين ) اوباما
ت متحده را آنها همچنان اياال. كند

 بزرگترين كشور" و "ضروري"كشوري 
اين تضادي   ودانند مي "همه ي اعصار

است كه نمي دانند چگونه با آن برخورد 
شهروندان عادي نيز همچنان بر . كنند

ت متحده نمونه اين باور هستند كه ايال
اين در حاليست كه . استي جهان يطال

 نظرسنجي از راي دهندگان، در در يك
چه امري سبب كه پاسخ به اين سووال 

ندوقهاي راي بروند، ص  پاي به آنهاشده
 درصد سياست خارجي را نام برده 4تنها 

   ".اند
 از اين رو": معتقد است"والتر استاين"

 كه اوباما مي توانيم انتظار داشته باشيم
به همان روشهاي پيشين خود ادامه 

بدين معني كه در گفتار سخت و . دهد
يل، يدر رفتار در مورد ايران، سوريه، اسرا

، چين، مكزيك و در واقع نمصر، پاكستا
.  عمل كند"قالنيع" ،ديگر كشورها

 بتواند روي اين طنابآيا حال اينكه 
، ، روشن نيستكه نيافتد راه برود طوري

ديگر در حقيقت آمريكا آنكه، ژه ويه ب
 را نقش آفرينان ديگر جهاننمي تواند 
  ".كنترل كند

بر اين باور  آينده اقتصادي وي پيرامون
 اقتصاد نخواهد توانست اوباما است كه

 آمريكا و اقتصاد جهاني را كنترل كند و
من گمان نمي برم كه او ":مي گويد

 بدهد و كاهشبتواند درصد بيكاري را 
براي جمهوري امر فرصتي ديگر  اين

. خواهد آوردوجود ه خواهان ب
سوال اصلي اينجاست كه بار 
سقوط اقتصادي به دوش چه 

 اگر چه اوباما ؟كساني خواهد بود
 پوپوليستي وعده هايبه خاطر 

  اما جايگاه او در،انتخاب شد
سياست او .  ميانه استراست

رياضت اقتصادي مدل آمريكايي 
 با جمهوري در يك معاملهرا 

كه شامل افزايش ناچيز خواهان 
 و در قبال ماليات ثروتمندان در
بهداشت و  ، افزايش بودجهآن

درمان و حقوق بازنشستگي 
  ".، پيش خواهد برد استتاكثري

در ادامه او معتقد است كه 
  كه احتماال باسرمايه داران

 بر سر اين موضوعات معامله
 را، جمهوريخواهان لفت خواهند كرداخم

 تا پاسخ مثبت مي گذارندتحت فشار 
 و اتحاديه ها از سوي ديگر،. بگيرند

 )داخل يا خارج حزب دمكرات(ليبرالها 
مخالفت به اوباما   معامله ي بانيز

 اين در حاليست كه ،برخاستخواهند 

فشار مخالفان ليبرال ضعيف تر از 
تاكيد مي  وي .استسرمايه داران 

سنتي اين يك مبارزه طبقاتي ":كند
 برنده آن  درصد لزوما99است كه 
  ".نخواهد بود

  
  ، جوزف كيشور*

 "يحزب برابري سوسياليست" ملي دبير
در مقاله اي وي . اياالت متحده است

محور سياست اوباما پس "تحت عنوان 
مي  "از انتخابات، رياضت و جنگ

در زمينه سياست خارجي، دولت ":نويسد
وريه  در س"تغيير رژيم"سمت ه اوباما ب

.  ايران مي شتابدعليه تازه يو تهديدها
 دولت ،در اولين اقدام پس از انتخابات

 هايه مقاميتحريمهاي تازه اي عل
 يك اليحه دو حزبي. وضع كردايراني 

 به سنا مي رود كه تحريمهاي جديد هم
 بر اقتصاد ايران  ديگريو فلج كننده

 اقتصادي كه همين حاال نيز ؛وارد آورد
 و اتحاديه اروپا نابود شده توسط آمريكا

  ".است
بعد از اوباما اولين سفر وي پيرامون 

ا صورت نوامبر به آسي17 در  كهانتخابات
اين سفر هدف ":مي گيرد، مي گويد
چين كمپين ايزوله شدت بخشيدن به 

  ".است

اقدامات ": مي نويسد"شوريجوزف ك"
 جو ،هفته اول اوباما پس از انتخابات

 به نمايش گذاشته چهار سال آينده را
اين همچنين تاكيدي بر فروپاشي . است

   ".دمكراسي در اين كشور است
  
   الن ماس،*
  

 كه "كارگر سوسياليست"سردبير نشريه 
 تسوسياليسحزب كارگر "از انتشارات 

سازمان بين " است و توسط "بريتانيا
 در منتشر مي شود، "اليستيالمللي سوس

خته ين امر پرداه امقاله اي مشروح ب
 نامزدهاي انتخابات رياست است كه

، احزاب آنها و رسانه جمهوري آمريكا
 پوشش خبري  انتخابات را كهييها

 همگي منافع ،انتخابات مي دهند
مشخصي در اين امر دارند كه تصويري 

در به واقع بسازند تا مردم تصور كنند 
  . برابر دو گزينه متفاوت قرار گرفته اند

ه فراسوي اين اگر ما ب":وي مي گويد
 ناگواري را  واقعيت،لفاظيها توجه كنيم

هر دو  است كه  و آن اينمي بينيم
 آنان، اوباما و رامني، كانديداهايحزب و 

 ،ل و اهداف پايه اييروي مسا
   ". دارندي مشابهرويكردهاي

 مواضع مشترك  اين"الن ماس"به باور 
سياستهاي رياضت اقتصادي "شامل 
، گري اشغال بدهي، جنگ وكاهشجهت 
 "اصالح" ماليات سرمايه داران، كاهش

آموزش همگاني در خدمت منافع 
 قانون بازنشستگي "بازنگري"كمپانيها، 

  . "مي شود... و بيمه كهنساالن و
اشتراك نقاط ":بنابراين او نتيجه گرفته

 ناختالفات شااز بيشتر دو حزب بسيار 
  ".است

  
   گلن گرين والد*

  
ياسي، وكيل، مقاله روزنامه نگار، فعال س

نويس، نويسنده چندين كتاب و نويسنده 
 معتقد است كه "گاردين"روزنامه 

در مهمترين و برجسته ترين نكته 
او .  دوباره اوباما نيستپيروزيانتخابات، 

آنچه كه نتيجه انتخابات ":توضيح داده
ما نشان مي دهد، بدين معناست كه ه ب

رال و  بلكه تفكر ليب،اين دمكراتها نبودند
اگر  بنابراين مترقي بود كه پيروز شد و

 ،ما روي حرف تاريخ حساب كنيم
 از اين قرار خواهد سناريوي در پيش

  : بود
 ، نمايندگان ليبرال مي گويند-گام اول

يچوجه قابل  هرياضت اقتصادي به
قبول نيست و آنها هرگز نمي پذيرند و 
اگر الزم باشد جنگي سخت را با 

  .كننددمكراتها آغاز مي 
  9بقيه در صفحه 

  )25( پس از جنگ سرد ديجد عصر ي جنبشهايسازمانده
  

   چپگزينه بدونانتخابات آمريكا بين دو حزب راست و 
  ليال جديدي
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  8بقيه از صفحه 

  زير دولت آمريكاهايمقام: گام دوم
تدابير گوش آنها زمزمه مي كنند كه 

 زياد هم بد نيست و حتي براي رياضتي
، جلوگيري از حذف نيازهاي بزرگتر

  .ضروري هم هست
جريانهاي مترقي قانع مي : گام سوم

شوند كه حذف خدمات اجتماعي و 
حقوق و مزاياي كارورزان و كاهش 

است و  اقدامي عملگرايانه ستگانبازنش
  . نداردياوباما راه ديگر

 با اين نها كهآ از يچند نفر: گام چهارم
 ، به مخالفت خود ادامه مي دهندوجود

ايزوله مي شوند و ديگر به جلساتي كه 
 ، انجام مي شود در اين بارهگفتگوها

با آنها تنها در كانال . دعوت نمي شوند
به  چند مصاحMSNBCتلويزيوني 

  .خواهد شد
نتيجه اعالم مي شود و هر  :گام پنجم

 به انواع ،نيروي مترقي كه اعتراض كند
چپ " از جمله لقبها مفتخر مي شود،

، راست "تي پارتي"  باا ي و"افراطي
افراطي كه حاضر نيست در هيچ موردي 

 مقايسه مي ،با كسي به توافق برسد
  . شود

 سر وقتي معامله دو حزبي: گام ششم
 جشن مي گيرند و اگر باز هم گرفت،

نيروهاي مترقي اعتراض كنند، گفته مي 
 بروند پي رسيده كهشود وقتش 

 پس از آن، به اهميت برنده !كارشان
شدن دمكراتها در انتخابات بعدي مي 

 اگر به ،پردازند و به مخالفان مي گويند
 و مجلس سنا و ددمكراتها راي ندهي

ريد،  واگذا جمهوري خواهانه را بكنگره
  . مي شود اوضاع وخيم تر

 ادامه پيدا مي  داستان به همين شكلو
اين يك روش استاندارد است كه . كند

خود از تدريج ه ي بيليبرالهاي آمريكا
  اختيار  و خلع قدرت مي كنند و تحت امر

  

دولت قرار مي گيرند و اين تنها شامل 
 بلكه نمي شود،موضوعات اقتصادي 

بر مي گيرد، از همه ابعاد سياست را در 
  ميليتاريسم گرفته تا هزينه هاي نظامي 

  آزاديهاي مدني و ازو سياستهاي جنگي
 سياستهاي  تا انتخاب اعضا كابينهو

   "...مهاجرتي و غيره
اشكال كار در ،  معتقد است"گرين والد"

اين است كه هيچكس گام اول را جدي 
كه  تا زماني":نمي گيرد و مي افزايد

 "غير قابل قبولها" و "خط قرمزها"
جدي گرفته نشود، گامهاي بعدي پشت 

  آمد كه در مقايسه با آنها،آن خواهد سر
شوخي به نظر نمي گام اول جز يك 

  ".رسد
  
 تحليلگر سياستهاي لنس سلفا،*

حزب "آمريكا و نويسنده كتاب 
 مقاله در، "يك تاريخ منتقدانه: دمكرات

 در اين يتيو چپاهيچ آلترن"اي با عنوان 
، پيرامون راه "انتخابات وجود ندارد 

 صحبت گزينه ايحلهاي ايجاد چنين 
 بارز انتخابات ويژگيوي . مي كند

نزديكي دمكراتها "رياست جمهوري را 
 اختالف  نبودبا جمهوري خواهان و

  هم به لحاظ ديدگاهها،فاحش بين آنها
 روشهاي  از نظر برنامه ها و همو

.  توصيف مي كند"كمپين انتخاباتي
 تكيه مي كند هايي بر موضوع"سلفا"

يچوجه در اين انتخابات از  هكه به
 مطرح ا دو كانديدزسوي هيچيك ا

بحران اقتصاد جهاني، "  از جمله،نشدند
 رشد  ياتغييرات زيست محيطي

   ."چشمگير نابرابري
 باره در بحثهاتمامي ":وي مي گويد

جنگ " ، گردسياست خارجي آمريكا
يل، خاورميانه، ي، اسرا"عليه تروريسم

افغانستان و پاكستان و رابطه با چين 
   و هيچ صحبتي از بحران جريان داشت

  

  نيز و اشاره اي نشداقتصادي در اروپا
  . "گرديدبه آمريكاي التين ن

نكه هيچ  با اشاره به اي"لنس سلفا"
 ما اوبانظرات  داراي اهميتي بينتفاوت

وجود و رامني پيرامون سياست خارجي 
هنگامي كه نظر ":مثال مي زند نداشت،

كار بردن هواپيماي ه رامني در باره ب
بدون سرنشين در پاكستان توسط دولت 

يد يرا كامال تا  آناواوباما پرسيده شد، 
  ".كرد

همچنين تاكيد دارد كه هر دو  "سلفا"
 بارها از كسري بودجه صحبت نامزد

كردند، امري كه بيشتر از نيازها و 
  . مطالبات مردم براي آنها اهميت داشت

در برابر  براي همين اگر": مي گويداو
 يس جمهورياين سوال كه چه كسي ر

تحميل رياضت اقتصادي است قرار 
رامني و : جواب مي دهيم ،بگيريم

 "!اوباما
 نقشه زببا آگاهي بر اين امر كه دو ح

تحميل رياضت اقتصادي بر مردم را 

 در همان ما، همانطور كه اوباكشيده اند
 انتخاب خود به اين سمت هفته اول

  و در سياست خارجي نيزحركت كرد
چندان تفاوتي با هم ندارند، چگونه مي 

  وجود آورد؟ ه  براي آنها بگزينه ايتوان 

 سازماندهي اعتراضات "لنس سلفا"
سال گذشته در   حركتهايمانند

وال "، جنبش اشغال "ويسكانسين"
 و يا اعتصاب آموزگاران در "ستريت

شيكاگو را ضروري مي داند و مي 
تمامي اين مبارزات در جذب ":گويد

حزب بيشترين  دو زحمتكشاني كه هر
،  گذاشته اندبار اقتصادي را بر دوش آنها

  ".ضروري بود
جنبش اشغال در ":او مي افزايد

استهاي مشترك دو حزب روشنگري سي
 نشان مي دهد كه نظرسنجيها. موثر بود

مريكايها آ دو سوم ،پس از اين جنبش
 مهمترين تضاد را بين ثروتمندان و

 و اين دانندتنگدستان در اين كشور مي 
 مهمترين 2009در حاليست كه در سال 

 مي تضاد را بين شهروندان و مهاجرين
  ".ديدند

ها اكنون دمكرات":وي مي گويد
خوشحالند كه با مطرح كردن 
موضوعاتي كه جنبشهاي سال جاري 

 را به جيب خود ريخته آرا، ندپيش كشيد
اند، بدون آنكه به هيچيك از مطالبات 

  ".اده باشند پاسخ دهااين جنبش
  
مقاله نويس، ، منايمي گوود*

گرداننده راديو  خبرنگار تحقيقي و
"Democracy Now" كه 

ياسي جهان را گزارشات و تحليلهاي س
اگر چه ":مي نويسد ،ه مي دهديارا

 براي به "وال ستريت"كوششهاي 
قدرت رساندن رامني به نتيجه نرسيد، 

تصويب بودجه اي اي تالش بر اما در
كه فشار بر زحمتكشان را افزايش 

  ".عقب نمي نشيند خواهد داد،
 امينگامهاي پرزيدنت اوباما به سمت ت

 50ز ا  بيشتر"وال ستريت"رضايت 
اينكه ميليونها نفر به پاي . درصد است

صندوقهاي راي آمدند به اميد اينكه شر 
  براي اورامني و دوستان را كم كنند،

رياضت اقتصادي . رداهميت چنداني ندا
در راه است و اوباما هدايت كننده و 

 مگر آنكه كارگران و ،مجري آن
زحمتكشان اين كشور از طريق اتحاديه 

لي و سازمانهاي هاي محهها، گرو
سياسي چپ، بانكداران، سرمايه داران و 

 هزينهساي كمپانيها را وادار كنند تا ورو
  .  را خود بپردازنند شانفساد مالي

اين اقدامات راه را برای 
سازماندھی نيروی سوم و 

  . چپ باز خواھد کردگزينه

  )25( پس از جنگ سرد دي عصر جدي جنبشهايسازمانده

  چپگزينه بدونانتخابات آمريكا بين دو حزب راست و 
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ژرفش بحرانهاي اقتصادي، سياسي، 
اجتماعي و بين المللي، تعميق ستيز 
باندها و جناحها در ساختارِ قدرت، 

 فقيه جهت يكوششِ بي سرانجام ول
ترميم شكاف و اعمال سياست ضد ملي 

مردمي تعديل اقتصادي در شكلِ ضد و 
حذف يارانه ها به موازات گسترش فقر، 

 گري و ديگر معضالت بيكاري، تكدي
اجتماعي و بسط اعتراضات توده اي 

ي از بختك يسبب شده تا جهت رها
استبداد به رهيافتهاي عاجل و قاطع 

مذهبي در -ساختار استبدادي. بينديشيم
تنگناي بي عالجي، راهي جز تشديد 
سركوب خشن و عريان جهت كنترل و 

 يابي از گسترش و امتدادجلوگيري
هرگونه .  نمي يابداستبداديجنبش ضد 

 در ساختار حاكميتيكرد اصالحي با رو
 و به پايان شتهتعارضي مشهود قرار دا

 از اين. حيات اهريمني اش مي انجامد
رو، فعاليت نهادهاي سركوبي وابسته 

 حاكم مانند سپاه، فتا و هبه طبق
ه ابزارهاي ثبات مثابه ي بيدستگاه قضا

و بقاي آن اجتناب ناپذير گرديده و 
 و شكنجه دستگيري.  استشدت يافته

زنده ياد ستار بهشتي، كارگر وبالگ 
  .  ادعاي فوق را گواهي مي دهد،نويس

  
قتل وحشيانه كارگري دردمند كه به 
گفته خواهر دالورش تنها نان آور 

به جرم دفاع از حقوق ، خانواده بود
انساني بار ديگر بر ددمنشي و سبعيت 
رژيم حاكم صحه گذاشت و عناصر 

آنچنان به ريز و درشت حكومتي را 
ياوه گويي و سفسطه وادار ساخت كه 

.  دادابعاد بين الملليبه رسوايي شان 
، وليكن، قتل يك كارگر توسط ارتجاع

  بلكه،نه به دليلِ دفاع از مطالبات صنفي
 دفاع از آزادي بيان و حق نشر به خاطر
در نوع خود ويژه و از جنبه بود كه 

ضرورت شركت گسترده و جدي طبقه 
 ضد ديكتاتوري و جنبش كارگر در

. چرايي آن شايان تمركز و توجه است
محمد "اگر شعله هاي آتشي كه 

 ، كارگري فرودست در تونس"بوعزيزي
 به كام خود كشيد در غريو و آماجهاي را

دهه ها  عدالت طلبانه مردماني خسته از
 دامن جبر و زور حكومتهاي خودكامه،

 و جنبش موسوم به حاكمان را گرفت
 را در تاريخ به ثبت رساند، "عربيبهار "

قتل ددمنشانه كارگري چون ستار 
بهشتي قادر است با اتخاذ تاكتيك 
صحيح بر اساس تحليل درست از 
شرايط مشخص توسط كارگران و 

 آغاز فصلي نوين ،پيشاهنگ طبقه كارگر
در پيشبرد اهداف طبقه كارگر ايران و 

  . نبرد عليه استبداد باشد
 وخيم اقتصادي دربه موازات وضعيت 

عرصه توليد و بيكار شدن كارگران و 
 وضع قوانيني كه در پيمزدبگيران و 

تر مي  قراردادهاي استخدامي را ضعيف
كند، امنيت شغلي اين طبقه از جامعه 

فقر، اعتياد، . روز كاهش مي يابده بز رو
شي و طالق نيز با رشد فزاينده كخود

ترديدي نيست كه . اي روبروست
حذف   بحران اقتصادي،تاوانبيشترين 

 و خصوصي سازي بي خدمات اجتماعي
رويه رژيم را كارگران و مزدبگيران مي 

تصويب قوانين ضد كارگري به . پردازند
 وضعيت اسف بار ا وجودسود كارفرما ب

معيشتي كارگران، افزايش مرگ و مير 
 ابتدايي ترين شرايط نبودآنها به دليل 

 عدم  اخراج و وايمني در محل كار
  ام گسيخته گ ل به گونهپرداخت دستمزد

 رژيم با به تازگي. به پيش مي رود
 مترصد "اليحه تغيير قانون اجتماعي"

  است تا سن بازنشستگي را افزايش دهد 

  
و حق بيمه كارگران را نيز به ميزان دو 

بدينوسيله، رژيم در . درصد باال ببرد
 جامعه انمين منافع غارتگراجهت ت

 تا بيشتر از پيش حقوق تالش مي كند
 افزوده. به جيب آنها بريزدكارگران را 

بر اين، استبداد حاكم از اين رهگذر 
 ساختاركوشش مي كند تا بر اساس 

طبقاتي اش راهي براي حل -سياسي
  . بحران دامنگير ساختاري اقتصاد بيابد

 اگر بپذيريم كه عامل تعيين كننده در
 انسانهايپيشرفت مناسبات اجتماعي، 

 ناچار از پذيرش ،مولد آن جامعه هستند
اين موضوع هستيم كه طبقه كارگر 
ميهنمان راهي جز شركت جدي و 
مستمر در نبرد ضد ديكتاتوري فراروي 

 زيرا هرگونه تغيير در وضعيت ،خود ندارد
 تغيير بنيادين در مناسبات و هآنان ب

 و  گره خوردهروابط اقتصادي حاكم
 نمايندگان پيش از هر چيز مستلزم نفي

  . آن، دولت و تيوري سياسي حاكم است
  

طبقه كارگر با ديگر اقشار زحمتكش 
جامعه داراي حقوق، مطالبات و انگيزه 
سياسي مشترك جهت تغيير ساختار 

تجلي . اقتصادي و سياسي مي باشد

 بسياري از مطالبات صنفي مانند حق
 در مستقل و آزاد هاي تشكلايجاد

خواهانه چارچوب جنبشِ دموكراسي 
كارگران هر حرفه . همه مردم مي گنجد

 براي دستيابي به  كهصنعتي و توليدي
 افزايش دستمزد، شاملحقوق صنفي 

بهبود وضعيت و شرايط كار، افزايش 
عليه ...  بازنشستگي و و مزايايحقوق

 نيازمند مبارزه ،كارفرما مبارزه مي كنند
-ي حقوق دموكراتيك فردبراي كسب

اجتماعي و حقوق شهروندي از جمله 
  نشر تجمع، حقحق آزادي بيان، حق

  عقايد و مطبوعات، حق پوشش آزاد آزاد 
 حقوق شهروندي رعايت. هستند ...و

 محتاجِ ،همراه با روابط اقتصادي عادالنه
توسعه سياسي است كه تنها در پرتو 

  همكاري و همبستگي مبارزات طبقه 

  
گرفتنِ منافع حفظ و در نظر كارگر با 

، در قيام سراسري مردم ممكن طبقاتي
  . است

 زنده ياد ستار مبارزهاين مهم، كانون 
با همه محدوديتهاي  بهشتي بود كه

به مالي و كنترل شديد امنيتي، نه تنها 
عنوان يك ه  خواستهاي صنفي بطرح

، بلكه قلم در دست  پرداختكارگر
گرفت و به نام آزادي و در دفاع از 

جتماعي از خواستهاي عدالت ا
. دموكراتيك همگاني حمايت كرد

هستي اجتماعي زنده ياد ستار بهشتي را 
توان نماد پيوند مبارزه طبقه كارگر  مي

 بدون هرگونه ،با جنبش ضد ديكتاتوري
غفلت ورزي از آرمانهاي راستينِ طبقه 

 پيچيدهكارگر كه همانا حل بحران 
اين . حساب آورده ، باست يطبقات

 تلخ سبب مي شود كه به اهميت رويداد
و ضرورت شركت گسترده طبقه كارگر 

ديكتاتوري از جنبه  در قيام ضد
سودمندي آن در روند تحقق منافع 

  .طبقاتي كارگران بپردازيم
ارگران شامل بي واسطه كمنافع 

خواستها و مطالباتي است كه طبقه 
 مسايل روزمره خود براي حل كارگر

 كه در مطالباتي ومطرح مي سازد 
چارچوب اين منافع بيان مي شود، از 
خواست برخورداري از رفاه بيشتر، توزيع 

 نمي  فراترعادالنه ثروت جامعه و غيره
 مبارزات كارگري  جنبه ازاين. رود

 ، امااگرچه سيستم را زير سوال نمي برد
 زيرا نقش قابل توجهي ، نيست هممنفي

در پرورش و آموزش طبقه كارگر ايفا 
 اما مبارزه اقتصادي تنها كافي .مي كند

نيست، بلكه طبقه كارگر ايران در مسير 
تحقق منافع استراتژيك خود مي بايست 

 ستم گري رژيم را به نمودهايهمه 
  . چالش بگيرد

محدود كردن مبارزات كارگري به 
 قايل حيتمبارزات اقتصادي و يا ارج

شدن براي آن در مقايسه با مبارزه 
 مانند هاي ديگركارگران در حوزه 

 عليه نقض آزادي بيان، مبارزه
آزادي ابراز عقيده و دفاع از 

 مذهبي، هايحقوق اقوام و اقليت
دفاع از آزادي مطبوعات و عليه 

 مو احكانيروي سركوبي رژيم 
غير انساني چون سنگسار، 
قصاص، شكنجه و اعدام، 

ترديونيونيستي و  سياستي
  سطحاكونوميستي است كه

 هاي كارگران را مبارزات توده
 رشد  مانع ودهدتنزل مي 

 مي شناخت طبقاتي كارگران
  . شود

مدافعان  تبليغات جدي و پيوسته
 انحقوق كارگران و پيشاهنگ

طبقه كارگر پيرامون جنبه هاي 
 به سودمند شركت طبقه كارگر

 سازمانيافته در مبارزات روزمره صورت
از آن رو كه ظلم و بيدادگري نظام 

 گوناگون حيات بخشهاير واليت فقيه د
و فعاليتهاي كارگران و مزدبگيران، اعم 
از حرفه اي، شخصي، خانوادگي، علمي 

 موجبات بسط ،و غيره متظاهر مي گردد
و تكامل آگاهي همه جانبه كارگران و 
مزدبگيران را فراهم مي سازد و آنان را 
بيش از پيش به مبارزه سياسي سوق 

  . مي دهد
قادر نيست تنها در  طبقاتي آگاهي هالبت

چارچوب تيوريك باقي بماند، بلكه بايد 
آگاهي . وارد عرصه عمل شود

سوسياليستي و دموكراتيك كارگران 
 كه استمجموعه به هم پيوسته اي 

 شناخت همه جانبه كارگران از شامل
طبقه و منافع طبقاتي خود و مناسبات 

 قدرت حاكم ساختارآن با ساير طبقات، 
د نيروهاي وابسته به و ماهيت و عملكر

آن، درك رسالت مقطعي و تاريخي خود 
و ضرورت مبارزه با حكومت مطلقه 

  جهت وصول به حقوق و مطالبات 
  

  11بقيه در صفحه 

 كارگر جهت شركت سازمان ه انگيزه اي براي طبق،ستار بهشتي قتل ددمنشانه

  يافته در قيام ضد ديكتاتوري
 آناهيتا اردوان
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از ... ستار را ديديم

  جهنم روي زمين

  ! آمده بود
  

مردم ايران و مردم جهان كه نگران جان و حيثيت 
  !انسان هستيد

 عقيدتي را در تاريخ –ستار بهشتي زنداني سياسي 
از .  زندان اوين آوردند350 به بند 1391 آبان 10

لحظه هاي ورود هر كس او را ديد دانست كه وي 
چهره .  بيرون آمده استاز يك جهنم روي زمين

ي زرد و تكيده و ژوليده كه فرياد فروخفته ي درد 
و آزار را در جلوي چشمان همه ي هم بنديان به 

بدني فرتوت و ناتوان از راه . نمايش مي گذاشت
رفتن عادي، حتي نشستن و خوابيدن و كالمي كه 

از آغاز دانستيم كه او . اصوات رنج را هجا مي كرد
آزارها و شكنجه ها بوده و از زير سخت ترين 

بازداشتگاههاي پليس امنيت به اينجا آورده شده 
جاي جاي كبود شده ي بدن و جاي دستنبد . است

هرهايي بودند براي تاييد و غل بر دست و پايش م
او فرزند اعماق شهر تهران و . رفتار سنگدالنه با او

متعلق به خانواده اي بسيار محروم بود و جرمش 
فاده از كامپيوتر شخصي و بيان آراي خود هم است

بهشتي . و دردهاي ديگران اعالم شده است
چندين بار در اينجا اعالم كرد كه به عنوان فردي 
مستقل همواره مدافع حقوق محرومان و 
آزاديخواهان به بند افتاده از طريق افشاي حقايق 
به ويژه مجازاتهاي اعدام و حبس و شكنجه بوده 

  .است
ه توقف او در اين تنفس گاه موقت و رنج متاسفان

او را به جاي نامعلومي .  ساعت پاييد20زا كمتر از 
بازگرداندند كه بعداً معلوم شد يكي از شعبه هاي 

او در مدت توقف و به . پليس امنيت بوده است
خصوص هنگام بازگردانده شدن بارها در حضور 

د بسياري از هم بنديان اعالم كرد كه با او به قص
انهدام يا تبديلش به چيزي خالي از هر چيز رفتار 
كرده اند و افزود كه اينبار او را در زير شكنجه و 

نسخه اي از تظلم خواهي و . آزار خواهند كشت
  . برخي از حرف هاي او موجود است

 16پس از يك هفته در تاريخ . حرف او درست بود
 خبر جان باختن او اعالم شد و ما مي 1391آبان 

انيم كه لحظه به لحظه ي مراسم تحويل و د
تدفين جنازه زير شديدترين مراقبتهاي پليسي و 

  . امنيتي خواهد بود
ما وظيفه انساني و تاريخي خود مي دانيم كه در 
اين حصار و بند فرصت را براي بازنگري حقيقت از 
دست ندهيم، با هر هزينه اي كه ممكن است 

ن ما فقط صحه خاموش ماند. برايمان داشته باشد
گذاشتن بر رفتارهاي ضد بشري عليه مردم 
آزاديخواه و به حرف آمده نيست، بلكه امضا كردن 
گواهي رفتارهاي ضد انساني باز هم بيشتر بر ما و 

  . فراموش كردن انسان بودن خودمان است
  

فريبرز رئيس دانا، عبدالفتاح سلطاني، سعيد : امضاء
د جاللي فر، متين پور، فريدون صيدي راد، سعي

سروش ثابت، ياشار دارالشفاء، وحيد علي قلي پور، 
داور حسيني، وجدان، رضا شهابي، بهنام ابراهيم 
زاده، رضا انصاري راد، اسداله اسدي، غالمرضا 
خسروي، علي معززي، كامران ايازي، اميد 

  .خوارزميان
  

ستار  قتل ددمنشانه

 انگيزه اي ،بهشتي

 كارگر هبراي طبق

جهت شركت 

زمان يافته در سا

  قيام ضد ديكتاتوري
  10بقيه از صفحه 

دموكراتيك تا نيل به سوسياليسم را 
  . شامل مي شود

اين آگاهي دموكراتيك و 
 سازمان سوسياليستي بدون شركت

 طبقه كارگر در مبارزات روزمره يافته
زندگي اجتماعي، اقتصادي و سياسي 
و تبليغات سياسي وسيع توسط 

ست، نيروهاي چپ و ماركسي
مدافعان منافع زحمتكشان و 
افشاگري پيرامون همه اشكال 

 رژيم واليت ستمگري  واستثمار
فقيه و دولت ضد مردمي احمدي 

پيشاهنگان . نژاد امكان پذير نيست
طبقه كارگر و سوسياليستها براي 
سياسي كردن هرچه بيشتر 
فعاليتهاي كارگري مي بايست از 
همه اهرمهاي تبليغي و ترويجي 

عوت طبقه كارگر به شركت جهت د
 بهره ببرند استبدادي ضد جنبشدر 

 قتل ستار  دادخواهيكه يكي از آنها
  . عنوان يك كارگر استه بهشتي ب

مي  "؟چه بايد كرد"لنين در كتاب 
باالبردن فعاليت كارگران ":نويسد

فقط در صورتي ميسر خواهد بود كه 
ما به تبليغات سياسي در زمينه 

يم و به اقتصادي اكتفا نكن
جانبه سياسي ه افشاگريهاي هم

   ".بپردازيم
  

مبارزات صنفي كارگران جهت بهبود 
 عليه صاحبان ابزار توليد  خودشرايط

با توجه به ساختار استبدادي حاكم 
طور كلي در كليه ه مي بايست ب

مظاهر اجتماعي و سياسي در مقابل 
 قرار داده شود تا سرانجام حكومت

 واليت ماشين حاكميت استبدادي
فقيه را از هم بپاشد و راه را براي 
باال بردن سطح مطالبات تا سطح 

كه  هنگامي. كندسوسياليستي باز 
كارگران با هرگونه خودسري، زور و 

نقض حقوق انساني اعم از اينكه اين 
 ديگر  خود ياموارد در رابطه با

، از گيردگردانهاي اجتماعي صورت 
 ،نظرگاه چپ مخالفت مي ورزند

 باديگر طبقات قادرند از مناسبات 
 و اينگونه آگاه شده حكومت خود و

به آگاهي سياسي حقيقي نايل 
 طبقه كارگر نه از روي تجزيه. گردند

 بلكه از ، تحليل تيوريك مسايلو
طريق شركت در عرصه هاي 

 عليه استبداد جاري هگوناگون مبارز
 طبقاتي دست آگاهيحاكم به چنان 

ارايي تيوريهاي  ناك بهمي يابد كه
رنگ باخته مانند امكان اصالحات 

  . در چارچوب رژيم پي مي برد
حضور سازمان يافته طبقه كارگر و 
مزدبگيران در اعتراضات روزمره و نه 

ديكاليسم و اتنها اقتصادي، به ر
پلوراليسم جنبش مي انجامد و آنان 

 تريبون مخالفت با ددمنشي ايجادبا 
 خود و سركوب خشن رژيم نه تنها

 سياسي حقيقي دست مي شناختبه 
 بلكه به جذب نيروهايي ،يابند

مبادرت مي ورزند كه با آنها منافع 
 ،مشترك دموكراتيك دارند

افشاگريهاي همه جانبه سياسي "
شرط ضروري و اصلي پرورش روح 
فعاليت انقالبي توده هاي زحمتكش 

  )1 (".است
شركت سازمان يافته طبقه كارگر در 

 ضد ديكتاتوري با يجارمبارزات 
توجه به سودمنديهايي كه به آن 

ثير بسزايي در شرايط ا ت،اشاره شد
كه  هنگامي. بعد از انقالب نيز دارد

 رشد يابد،  طبقاتي كارگرانآگاهي
شانسِ قدرت گيري نيروهاي 

ستي و امپرياليستي يارتجاعي، اپورتون
را كاهش مي دهد و اجازه نمي دهد 

 ردمين مكه انقالب دموكراتيك نو
يكي ديگر از .  رودتاراجايران به 

جنبه هاي مثبت حضور سازمان 
يافته طبقه كارگر در قيام ضد 

 تلفيق شعار سياسي ضد ،ديكتاتوري
ديكتاتوري با شعارهاي اقتصادي 
طبقات و اقشار زحمتكش ميهنمان 

  . توسط جنبش مي باشد
عنوان ه دفاع بي نظيرِ ستار بهشتي ب

موكراتيك يك كارگر از حقوق د
مردم ايران و مخالفت با 

 فحشا قادر است  وسركوبگري، فقر
 مدافعان حقوق كارگران نه ياريبا 

تنها انگيزه طبقه كارگر جهت ايجاد 
يك جبهه وسيع از نيروهاي مترقي 

 در يو عدالتخواه و ضد استبداد

راستاي دستيابي به دموكراسي و 
عدالت اجتماعي را راسخ تر سازد و 

 حاكم لگام زند، بلكه بر ارتجاع
مرحله فعلي مبارزه كه همانا مبارزه 

 رهبري  نيزبا ديكتاتوري است را
  .كند

   
   چه بايد كرد- لنين)1

*******  
  

 رانندگان شركت يكايسند

 هيواحد تهران وحومه، اتحاد

 و كانون ي كار پروژه ايروين

مدافعان حقوق كارگر در 

 خواهان ي مشتركي هياعالم

 يار بهشت مرگ ستيريگيپ

 .شده اند

 يسي كارگر وبالگ نو،ي بهشتستار
 هيكه تنها جرم او دفاع از حقوق اول

 جان سي بود، در بازداشت پليانسان
 ي كارگر كه تنها صدانيا. باخت

 حاكم بر تياعتراض خود را به وضع
 ي شخصي نوشته هاقيجامعه از طر

در وبالگش اعالم كرده بود، به 
ر  در اثشي هايشهادت هم بند

 بازداشتگاه در در وارده يشكنجه ها
 ي جز اعتراض به بياو جرم. گذشت

 حاكم ي هاتي ها و محروميعدالت
بر كارگران و زحمتكشان نداشت و 
به گفته خودش به علت كارگر بودن 

 ي هاهي و سهميو نداشتن تمكن مال
 در دانشگاه، نتوانست به رعادالنهيغ

 . ادامه دهدالتشيتحص

 ي خروار زندگ ازي او مشتيزندگ
 است كه به علت ي ها كارگرونيليم

 ناعادالنه طي و شرايفقر و تنگدست
 روزگار ي و تنگدستيحاكم در سخت

 ي كه افراديدر حال.  گذراننديم
 و ي افسانه اي هايمحدود از زندگ

 حساب ي بي و بپاش هازيبر
 . برخوردارند

 در بازداشتگاه يرانساني غيرفتارها
 منابع يوها، سالهاست كه از س

.  قراگرفته استدييمختلف مورد تا
 ي هاي ، قربانيمرگ زهرا كاظم

 ي ارهي زنجي و قتل هازكيكهر
مخالفان از زمره گواهان شناخته 

متاسفانه .  روند هستندني ايشده 
 شده در موارد لي تشكيپرونده ها
 دهي نرسيي به جاكي چيگذشته ه

 است

 و مشخص يري گي خواهان پما
 برخوردها نيمالن اشدن آمران وعا

 گري تا بار دميدر همه سطوح هست
 و مي نباشيعي فجانيشاهد چن

كارگران و زحمتكشان و همه آحاد 
 خود را يمردم بتوانند خواسته ها

 . كننداني بيتي محدودچيبدون ه

 

 رانندگان شركت واحد يكايسند
 تهران وحومه

 ي كار پروژه ايروي نهياتحاد
   مدافعان حقوق كارگركانون
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ستار بهشتي، 

نويس، زير  وبالگ

  شكنجه كشته شد
  

بنا بر گزارشها ستار بهشتي 
 نويس كه در روزهاي اخير توسط وبالگ

 بازداشت شده بود، زير »پليس فتا«
. شكنجه ماموران كشته شده است

گويد، علت  عموي اين وبالگ نويس مي
فوت را جويا شديم ولي به ما گفتند 

  .ارد و به شما ربطي ند"خفه شويد"
 

وبالگ «ها ستار بهشتي  بنا بر گزارش
  هاي  نويس و از فعاالن شبكه

  
 ساله زير شكنجه 35، »اجتماعي

مادر . ماموران امنيتي كشته شده است
 آبان به 16شنبه  ستار بهشتي روز سه

از ما «:  گفته است»نيوز سحام«سايت 
خواسته اند فردا صبح پس از هماهنگي 

جعه كنيم و با ماموران به كهريزك مرا
عموي ستار . "جنازه را تحويل بگيريم

تا امروز هيچ «:  نيز گفته استبهشتي
كه امروز  تا اين. خبري از وي نداشتيم

اند و به وي  دامادمان را احضار كرده
گويند كه ستار فوت كرده و به مادر  مي

هنگامي كه . و خواهر وي اطالع دهيد
علت فوت را جويا شديم به ما گفتند 

 ».شويد و به شما ربطي نداردخفه 

 نيز در »بازتاب«در همين زمينه سايت 
درگذشت يك «گزارشي با عنوان 

نويس حين بازجويي، نگذاريد به  وبالگ
 »سرنوشت پرونده كهريزك تبديل شود

بار اين   درگذشت تاسف؛نوشته است
جوان كه احتماال به دليل قصور يا 
تقصير عوامل دخيل در پرونده وي 

فته است، يادآور خاطرات صورت گر
تلخي نظير مرگ زهرا كاظمي در زندان 
اوين، مرگ زهرا بني يعقوب، پزشكي در 
همدان، مرگ هاله سحابي و پرونده 
كهريزك است كه تا كنون، هيچ يك 

 .به نتيجه قطعي نرسيده است

  
طور كه در گزارش سايت بازتاب  آن

رسيدگي دقيق و علني به «:آمده است
هشتي و محاكمه قاصران پرونده ستار ب

و مقصران اين پرونده، انتظاري است كه 
افكار عمومي از مقامات قضايي، به ويژه 
دادستان تهران دارند تا بدون اثرپذيري 

از فشارها، اعتماد مخدوش شده به 
اقتدار دستگاه قضايي در پرونده هاي 

 ».مذكور را ترميم كند

 از قول »سايت كلمه«پيش از اين 
ني از زندان اوين گزارش شاهدان عي

داده بود كه وي در بازجوييها به شدت 
مورد ضرب و شتم و شكنجه قرار 
گرفته و آثار كبودي و شكنجه بر تن 
و صورت و سر اين زنداني سياسي 

 .مشهود بوده است

  
  

دستگيري ستار بهشتي در 

 منزل

بنا بر اين گزارشها ستار بهشتي 
در چند گزارش اين ( آبان 7شنبه  يك

  ) آبان ذكر شده است9شنبه  تاريخ سه

  
 اكتبر، با يورش ماموران امنيتي 28 

اش در رباط كريم   به منزل پدري
دستگير و به مكان نامعلومي منتقل 

 زندان 350زندانيان سياسي بند . شد
اوين كه ستار بهشتي يك شب را در 

اند  آنجا سپري كرده بود، روايت كرده
شتم كه بدن اين جوان زير ضرب و 

له شده بود و به گفته آنها حتي يك 
بر اين . جاي سالم در بدنش نبود

اساس ستار بهشتي كه در بازجوييها 
تحت فشار براي اعتراف و پذيرفتن 
خواست بازجويان پليس فتا بوده است، 
پس از مقاومت به صندلي بسته 

شده و مورد ضرب و شتم قرار  مي
 .گرفته است مي

 بهشتي نيز فاطمه بهشتي خواهر ستار
اند   گفته است كه شوهر او را خواسته

برو مادرش را آماده «اند  و به او گفته
كن، قبر بخر، فردا بيا جنازه را تحويل 

به گفته خواهر ستار بهشتي . »بگير
اند، او  وقتي ماموران برادرش را برده

سالم بوده و حتي قرص سردرد هم 
خواهر ستار بهشتي . خورده است  نمي

 درباره تهديد خانواده توسط همچنين
گفته اند «:گويد كه ماموران امنيتي مي

با هيچ جا مصاحبه نكنيد، اگر مصاحبه 
داداشم . كنيد پدرتان را در مي آوريم

كاري نكرده بود، چي كار مگر كرده 
بردند ) ستار را(شنبه كه  بود؟ از آن سه

تا االن هيچ خبري ازش نداشتيم كه 
 ». آوردندامروز خبرش را برايمان

  دويچه وله:منبع
  

يادداشت ديگري از 

  وبالگ شهيد 

  سّتار بهشتي
  

هنگامي كه سخن از تحريمها عليه 
جمهوري اسالمي به ميان آمد، دهان 

از . گشاد مسئوالن نظام باز شد
كوچكترين مسئول تا باالترين مقام 

همه آنها . مشغول شعار دادن شدند
دريك كالم متّفق بودند؟ آن هم سخن 
از اينكه آماده تحريمها هستيم، همه چيز 
را برنامه ريزي كرده ايم، ما پيش بيني 
 همه جوانب را كرده ايم وبسياري از

آن گونه ياوه مي گفتند . شعارهاي ديگر
كه گويي جمهوري اسالمي قرار است 
دنيا را با تحريم خود درمانده 

با احتمال آغاز تحريمها كم . كند
 رنگ كم سخنان مسئوالن نظام

باخت و سخن از در حال ذخيره 
سازي كاال هستيم جامعه نگران 

ما متحد هستيم، تحريمها ! نباشد
 با آغاز تحريمها و. نگراني ندارد

كمبود كاال سخن از توطئه 
با آغاز ! خارجي است به ميان آمد

تازه  نارضايتيها و احتمال قيامها
متوجه شدند قرار نيست دنيا 

 جمهوري اين نظام! درمانده شود
. اسالمي است كه درمانده شده

سبب شده مسئوالن مشغول  همين امر
از جمله آخوند . تهديد معترضان شوند

خضراهللا موسوي دادستان نيشابور 
معترضين را اينگونه مورد خطاب قرار 

دادستان نيشابور مردم را «. مي دهد
خدا نكند روزي بخواهيد : تهديد كرد

مقابل نظام بايستيد ما انقالب نكرديم 
و اين در شان مردم » نان و آب« براي

براي يك يا دو عدد “نيشابور نيست كه 
ها بيايند و عليه مسئوالن نبه خيابا” مرغ

به گزارش ديگربان، . شعار بدهند
 دادستان عمومي و ،خضراهللا موسوي

انقالب نيشابور به مردم اين شهر نسبت 
به برپايي تظاهرات اعتراضي عليه 
گرانيها هشدار داد و ادعا كرد عامالن 

» .اند اسايي شده اين شهر شن اعتراض
اخوند علم الهدي امام جمعه مشهد چنين 

اگر مرغ در دسترس « :اظهار مي دارد
نيست آن را با يك ماده پروتئيني ديگر 

وي خطاب به مردم . جايگزين كنيد
مشهديها مگر اشكنه پياز «:مشهد گفت

داغ را يادتان رفته و آن زندگي را 
ايد؛ مگر قرار است برنامه  فراموش كرده

  . »بوده است ان باشد كه قبالً هم
  

در اينجا وظيفه خود مي دانم به عنوان 
. يك ايراني جواب اين اراجيف را بدهم

آخوند خضراهللا موسوي، كمتر دروغ 
مگر مردم براي آب و برق ونفت . بگوييد

مجاني قيام نكردند؟ مگر خميني با شعار 
نفت، برق، آب مجاني است نيامد؟ مگر 

بهشت برين  مردم راقرار نبود زندگي 
كنيد؟ دنياي آنها آباد و آخرت آنها 
گلستان گردانيد؟ پس براي چه قيام 
كردند؟ آيا مردم در عبادت كردن مشكل 

داشتند؟ يا در شركت مراسمهاي مذهبي 
خود مانده بودند؟ كه قيام كنند و 
گرگهاي گرسنه اي چون شما را بر سر 

شما و سران نظام ، . خود بزرگ گردانند
ياي مردم را ويرانه كرديد و آخرت آنان دن

مردم را از چه . را به بيابان تبديل كرديد
مي ترسانيد؟ از فيلم و عكسهايي كه 
گرفته ايد؟ چه كار قرار است انجام 
دهيد؟ آنها را مي كشيد و سربه نيست 
مي كنيد؟ اول آن كه شغل شما جنايت و 

دوم با كشتن معترضان . خونخواري است
كشور حل مي شود؟ حتي ديگر مشكل 

اگر به كشتن باشد يك بارمردن بهتر از 
! روزي صد بار در خفت جان كَندن است

مردم را از چه مي ترساني از شكنجه و 
اعدام؟ بنده با دل و جان مي پذيرم 
هرگونه شكنجه و هر گونه جان دادن 
،اما سكوت دربرابر خفاشاني چون شما را 

الن جاي ننگ است براي مسئو. هرگز
حكومتي كه نتوانند مايحتاج زندگي مردم 
جامعه خود را تهيه كنند و تازه به خاطر 
! بي لياقتي خود مردم را هم تهديد كنند

شما كه توانايي اداره يك كشور را نداريد 
بهتر است دست از قدرت پرستي برداريد 
. و زحمت خود را از سر مردم كم كُنيد
ن واقعا خجالت دارد براي شما و سرا

چنان با وقاحت ادعا كردن چنين . نظام
آخوند علم ! در حقارت التماس كردن

الهدي امام جمعه مشهد از مردم دعوت 
كرده به جاي مرغ، از پروتئين ديگري به 

آقاي علم الهدي ! نام اشكنه استفاده كنند
شما عمامه اي به سر داريد و ادعاي 
روحاني بودن داريد، به ظاهر ذكر خدا 

و در باطن عبادت شيطان را مي گوييد 
شما انساني بي چاك و ! انجام مي دهيد

يكي از نمونه هاي اين بي . دهان هستيد
 88 دي 9ادبي شما در راهپيمايي كذايي 

كه مخالفان نظام را گاو گوسفند و  بود
اما با اين سخنراني كه ! بزغاله خوانديد

شما انجام داديد نشان داديد كه تمام آن 
البته بايد از ! ه شما استالقاب برازند

تمامي گاوها، گوسفندان و بزغاله ها عذر 
خواهي كنيد كه شما را با آن ها تشبيه 

آقاي علم الهدي هر قوطي ! مي كنم
 تومان، كشك 20000 روغن

 1500 تومان، پياز كيلويي 5000كيلويي
تومان، شما حساب نكرديد هزينه اين 
نسخه جديد شما چقدر مي شود؟ يك 

ه در فقر و فالكت چگونه اين خانواد
مخارج را با اين وضعيت بيكاري تهيه 
كند؟ آقاي علم الهدي فرموديد جو را از 

مرغداريها براي خود  افغانستان بياورند و
! فكري كنند و مردم صرفه جويي كنند

و بسياري ...نفرموديد نخود، لوبيا، عدس،
اقالم زندگي را مردم از كجا بياورند؟ از 

نظام كه عكسهاي بسيار شما سران 
مفصل درج مي شود، البته در صرف 

در ! خوردن انواع گوشت و مرغ، نه اشكنه
ضمن چرا مردم بايد اشكنه بخورند وقتي 
مي توانند با داشتن حاكمان با درايت 
بهترين زندگي را كنند؟ لياقت انسانهاي 
بي لياقت و ظالمي هم چون شما است 

ردن نان كه نه تنها اشكنه بلكه از خو
تا درد ! خشك هم محروم شويد

  گرسنگي، فقر، فحشا و شرمنده زن و 
   13بقيه در صفحه
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يادداشت ديگري از 

  وبالگ شهيد

  سّتار بهشتي

  
  12بقيه از صفحه 

هرچند در وجود . بچه بودن را درك كنيد
. شما چيزي به عنوان درك و فهم نيست

آقاي علم الهدي مي بينيد فقط خوردن 
گوشت و مرغ نيست كه جايگزين براي 
آن شما معرفي مي كنيد بقيه اقالم 
 زندگي هم واجب است نسخه جايگزيني

براي آن اقالم نداريد؟ هرچند نسخه اول 
شما قيمتش برابري با گوشت و مرغ مي 

نظري بدهيد كه با عقل منطق قابل ! كند
درك و استفاده باشد نه از سرناداني 

احمق  چيزي نگوييد و{. چيزي بگوييد
به نظر برسيد بهتر از آن است كه سخني 
بگوييد ونشان دهيد تا چه اندازه در 

به راستي شما كه آن } حماقت هستيد
همه ادعا داشتيد اكنون چرا اين گونه 
التماس مي كنيد؟ براي سران نظام 

چنان با . مردن بهتر از زيستن است
وقاحت ادعا كردن، چنين در حقارت 

درآخر مطلبم عرض مي ! التماس كردن
را بگيريد، ببنديد، شكنجه دهيد،  ما. كنم

ر ديگ. اعدام صادر كنيد احكام زندان و
هراسي بر دل نيست، اصال قرار نيست 

يكبار آزاده مردن ! كه هراسي مانده باشد
بهتر از صدها سال با خفت زندگي كردن 
است، مردم ايران هرروز روزي صدها 
بار،از خفت فقر، فحشا، اعتياد، فالكت 

بار مردانه مردن بهتر از  يك. مي ميرند
  . صد سال در خفت زيستن است

  
 گل سيصد گل سرخ و يك

   ،نصراني

  ما را ز سر بريده مي ترساني؟ 

   ،ابروي كشيده تو را سنجيديم

شمشير نشان دادي و برقش 

  ديديم

تا ظن نبري كه ما به خود 

   ،لرزيديم

   ،گر ما ز سر بريده مي ترسيديم

  در كوچه عاشقان نمي گرديديم 

در مجلس عاشقان نمي 

   ،رقصيديم

ما پا دراين ميدان نهاديم يا قفس 

را مي شكنيم يا از قفس تن ظلم 

زنده وپاينده . رهايي مي يابيم

  .جانم فداي ايران. ايران ايراني و
  

  ستار بهشتي
  2012 ژوئيه 31شنبه  سه
  

  آدرس وبالگ ستار بهشتي
  
dk.blogspot.91magalh://http  

 شهروند يدي سوليجم

   تحت شكنجهياهواز

  ه قتل رسيدب 

  
شهروند عرب اهوازي ساكن در )  ساله45(جميل سويدي 

  منطقه لشكر آباد تحت شكنجه نيروهاي امنيتي كشته شد
  

به گزارش فعاالن حقوق بشري از اهواز جميل سويدي 
كارگر يك كارگاه جوشكاري است و حدود يك ماه 

هنوز . گذشته به دست نيروهاي امنيتي بازداشت شده بود
نگي و داليل بازداشت اين شهروند عرب گزارشي از چگو

بنا به گزارشهاي رسيده، خانواده جميل . در دست نيست
سويدي طي يك ماه گذشته مراجعات مكرر اما بي نتيجه 

  .اند  انتظامي در اهواز داشته به مراكز امنيتي و
  

ويدي گزارشگران حقوق بشري مي گويند جنازه جميل س
وسط يكي از آشنايان او در  اتفاقي تبه شكل كامالً

سردخانه پزشكي قانوني ديده شده و به خانواده او اطالع 
جنازه جميل سويدي هنوز به خانواده او . داده مي شود

پيگيري خانواده او براي كشف داليل  تحويل داده نشده و
بازداشت، شگنجه وچگونگي مرگ او تا به حال به نتيجه 

  .نرسيده است
  

ش فعال سياسي عرب اهوازي به پيش از اين نيز ش
محمد چلداوي از  نامهاي غيبان عبيداوي از حميديه،

اهواز، رضا مغامسي از دزفول، محمد كعبي از شوش و 
ناصر آلبوشوكه از اهواز و عليرضا غبيشاوي از اهالي خلفيه 

  .نيز زير شكنجه كشته شده بودند
  

كه از-ويدي كارگر جوشكار بود و برادرش جليل جميل س 
 در سال شصت يا شصت و يك به -جميل بزرگ تر است

 و ارتباط با گروههاي چپ دستگير شد »خلق عرب «جرم
و پس از سه سال آزاد گرديد اما با حالتي آميخته با جنون 

پس . كه ناشي از شكنجه هاي فراوان در زندان اهواز بود
ويدي حالت طبيعي اش را باز يافتاز سه سال جليل س .

ت برادر ايشان رسيد كه به اين شكل جان واكنون نوب
ايشان اهل لشكر آباد است و همين بچه هاي عرب . ببازد

لشكر آباد بودند كه در اوايل انقالب شماري از بچه هاي 
چپ غير عرب را نجات دادند و يكي از اتهامات جليل 

ويدي نيز همين بودس.    
  
ويدي  به گزارشات رسيده خانواده جان باخته جميل س بنا

همسايه ايشان اعالم  ن هستند،ا تحت كنترل مأمورشديداً
اين كنترل آنقدر زياد است كه ايشان مجبور شدند  :كرده

  .به شهرستان ديگري جهت مراسم عزاداري بروند
 1391  آبان19 جمعه

   

قتل ستار 

بهشتي 

نيست » تخلف«

قتل عمد و 

سركوبي 

سيستماتيك 

  است
  زينت ميرهاشمي

  
   آبان26 نهي خبر آديفراسو

   
 و قتل كارگر شجاع، شكنجه

 توسط ي ستار بهشتاديزنده 
 از ي موجه،ي فقيمزدوران ول

تنفر در سراسر جهان 
 ياسي سانياز زندان. ختيبرانگ

 تا مي رژياهچالهايدر س
 مدافع حقوق بشر و ينهادها

 ي از كشورهايمسئوالن تعداد
 عي قتل فجنيمختلف جهان ا

 را محكوم كرده و خواستار
بر . دندروشن شدن آن ش

 امر ري زي منظر نهادهانيهم
 از دروغ و ي كارزارهي فقيول
 ري خود از زيي رهاي برارنگين

 را آغاز ني ننگتي جنانيبار ا
  . كردند كه همچنان ادامه دارد

 مجلس، ي ملتي امنونيسيكم
 ضي غلط و ضد و نقيگزارش

 از مجلس يكي.  دادهيارا
 در اعتراض به سكوت نانينش
 هايبرخ «دي گوي مورد منير اد
 ي مي مرگه، برخندي گويم

 صورت گرفته ي قتلنديگو
 ني مجلس نشيابوتراب. »است

»  مجلستيثيح«در دفاع از 
 نيچرا ما ا« شود ي ميمدع

 چرا م؟ي كنيطور رفتار م
 نهي هزدي و نظام بايرهبر
 چند نفر را بدهد؟ اگر يخطا

 اشتباه كرده اند سيچند تا پل
 اش را نهي هزيهبر رديچرا با
  . »بدهد؟
 قتل ستار قهرمان پرونده

 را ي حكومتيجدال باندها
صادق . شدت داده است

 ه،ي قوه قضائسي رئيجانيالر
 يدر مورد برخورد رسانه ها

متعلق به جناح دولت گفت 
» شورش را درآورده اند«آنها 

 نژاد از ي احمدداري ديو تقاضا
 را بهانه قرار داده نيزندان او

 برخورد رسانه ني ايو. اند
 يتالش« دولت را فدار طريها
 به يجانيالر. دي نام»حانهيوق

 دستگاه ي كه عده انيا
 دانند ي را مقصر مييقضا

اگر «اعتراض كرده و گفت 
 يروي تخلف كرده و نيمامور
 حي صحمي را بكوبيانتظام

  . »ستين
 در دفاع از خود، چند يحانيالر

 را ي انتظاميرويتن از افراد ن
 با يو. سئول قتل دانستم

 شد كه ي تمام مدعييپررو
 اياهمال «اگر ستار در اثر 

 باشد، دهيبه قتل رس» شكنجه
 چند مامور تيتخلف و جنا«

 و ينتظاما ي نبروديو نبا» بوده
  .  كردفي را تضعهيقوه قضائ

 به پرونده قتل يدگي رسانيجر
 در دست يستار بهشت

 تي واليكتاتوري دتكارانيجنا
 ماند ي ميشيانند نما همهيفق

 روشن شي آن از پيكه انتها
 چند مامور و يريدستگ. است

 در يمحاكمه آنها در اتاقها
 مورد هم مثل نيدر ا. بسته

 ي روزنه اچي موارد هريسا
 دادگاه كي به يابي دستيبرا

 ني به ايدگي رسي براهعادالن
 باز قتي و كشف حقتيجنا

  . نخواهد شد
 ياسي ساني قتل زندانكشتار،

 ي شكنجه و تجاوز به زندانريز
 ي در تمامجي راي هاوهياز ش
 تي واليكتاتوري ديسالها

اگر .  در زندانها بوده استهيفق
 اعمال يتهايچه همه ابعاد جنا

 رانيشده بر فرزندان مردم ا
تاكنون ثبت نشده، اما آن 
مقدار از آن كه تا كنون از 

 هادت انتشار كتاب، شقيطر
 از بند انين ماندگان و زندايباق

رها گشته و مهمتر از همه 
 آنها اعالم ي كه اسامييشهدا

 ي براي كافيشده، مدارك
 در ميمحاكمه سران رژ

 ني بصالحي ذيدادگاهها
 ي با شركت خانواده هايالملل
 رها ياسي ساني و زندانانيقربان

شده از بند را به ثبت رسانده 
  . است
 ي ستار بهشتدي شهقتل

مور  چند مااي كي» تخلف«
به قتل رساندن ستار . ستين

 كيستماتي سي اوهي شيبهشت
 هي فقتي واليكتاتوري دجيو را
 مهي برپا نگهداشتن خيبرا

 ورانيهمه پا. عمود نظام است
 در مي رژي و همه نهادهاميرژ
 نهينهاد.  قتل نقش دارندنيا

شدن شكنجه، قتل و حذف 
 آغاز ينيمخالفان با فرمان خم

 و يگشت و با خامنه ا
بر .  استافتهينصارش ادامه ا

 منظر آمران و عامالن نيهم
 به يدگي رستي صالحتيجنا

پرونده ستارها را هرگز ندارند 
 متهم ي بر صندلديو خود با

  .ننديبنش
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خصوصي سازي متكي (در مقاله ي قبل 

شرح ) 4بر راند و تحكيم استبداد
مختصري بر وضعيت طبقات و پيامد 
هاي انقالب مشروطيت و زمينه ي 
شكل گيري سرمايه داري داده شد؛ اما 
آنچه ازين پس داراي اهميت ويژه و 
تعيين كننده در دگرگوني ابزار توليد و 
نيروهاي توليدي است رشد سرمايه 

اري، بنيان گذاري مدرنيزاسيون در د
ايران و حركت موازي ايدئولوژيك 
شاهنشاهي رضا خان همزمان با 
گسترش فاشيسم و ميليتاريسم در 

. تفاوتهايي استكردن  با لحاظ ،جهان
از آنجا كه ذكر جزئيات تاريخي مسلم و 

 تكرار مكررات نوشتهقطعي در اين 
است به بررسيهاي ساختاري مي 

  . پردازيم
  

زماني كه ديكتاتوري و فاشيسم در 
كشورهاي كوچك اروپايي يعني مدتي 
 ،بعد از جنگ جهاني اول گسترش يافتند

در ايران نيز با ظهور رضا خان به 
موازات اين جريانات ميليتاريسم و 
فاشيسم گسترش پيدا كرد، اما با 

مهمترين دليل . خصلتي متفاوت از غرب
پيامد تماميت خواهي در غرب كه 

يكتاتوري و فاشيسم از اشكال ناتوان د
آن هستند، انقالب صنعتي و در پي آن 
رشد سرمايه داري و فرد گرايي و انزوا 
طلبي در نظام بورژوايي بود كه در 
دوران مدرنيته غلبه ي معرفت شناختي 

ميليتاريسم و فاشيسم . را سبب شده بود
در ايران بر زمينه اي متفاوت از غرب 

عقب ماندگي صنعتي  زيرا .شكل گرفت
و امپرياليسم رنگي ديگر به ايدئولوژي 
شاهنشاهي رضا خان داد و تا حدي از 
شدت تماميت خواهي و پيامدهاي 

  . فاجعه بار آن كاهيد
تالش رضا شاه به دليل عقب ماندگي 
تاريخي در ايران بر بستري متفاوت از 
غرب بود كه مهمترين پيامد آن نقطه 

 شهري و ي شروع شكل گيري طبقات
در اين . پيدايش پرولتاريا در ايران است

روند احساس ناسيوناليستي توانست تا 
حدودي از قدرت تخريبي استبداد 

قوت گرفتن احساس . آسيايي بكاهد
ناسيوناليستي در كشورهاي مستعمره به 
طور عام و باالخص در ايران گستره ي 
استبداد را كمي تنگ تر از قبل كرد و 

ي را تا حدودي فراهم فرصت رشد صنعت
  . كرد

  
انباشت سرمايه و در پي آن ظهور 
پرولتاريا و ايجاد طبقات شهري مستلزم 

 *مصنوعايجاد زير ساخت و فضاي 
است كه شرايط را براي توليد، گردش، 

شرط بعدي . مبادله و مصرف مهيا كند
براي رشد سرمايه داري جدا كردن 
مصرف در آمد و ضرورت بازتوليد نيروي 

ر است كه مستلزم جذب بخشي كا

ارزش اضافي توسط دولت و مصرف آن 
انقالب . در تجديد زير ساخت است

 توليد مناسباتپرولتاريايي انقالبي در 
است، زماني مي تواند مسير درست را 
بپيمايد كه طبقه ي پرولتاريا با پيدايش 

. نشو و نمو كند) urban(اورباتيسم
شناخت جهان فرآيندي ديالكتيكي 

شناخت و عمل بايد با يكديگر . ستا
رابطه ي ديالكتيكي داشته باشند؛ در 
غير اين صورت جنبشها محكوم به 

آنچه در انقالب . شكست خواهند شد
پرولتاريايي و امر تسريع آن بايد مورد 
توجه قرار گيرد رشد نيروهاي توليدي 
است كه مستلزم فرآيند شهري شدن و 

. تطبقه ي متوسط شهري و كارگر اس
با توجه به گذشت زمان از شروع اين 
فرآيند در ايران توانايي رسيدن به 
شهري شدن سوسياليستي با رشد 

  .نيروهاي توليد مهيا خواهد شد
  

بخش اول فرآيند شكل گيري سرمايه 
داري و انباشت سرمايه در دوره ي 
سلطنت رضا شاه شروع شد؛ اما به سبب 
استبداد و سلطنت مطلقه كه هنوز 

ي خود را به عنوان عامل موثر در چيرگ
عقب ماندگي تاريخي ايران و كشورهاي 

 اين فرآيند ،شرقي از دست نداده است
. به چند دليل به طور ناقص انجام شد

  : اين داليل به اين شرح هستند
  
استبداد و سلطنت مطلقه سبب  -1

ايجاد فضايي رعب انگيز براي سرمايه 
بي گذاري بود، چرا كه به علت قدرت 

هر آن امكان مصادره  شاه چون و چراي
اموال و مورد تهديد قرار گرفتن جان 

در اين قدرت . سرمايه دار بوده است
مواردي هم كه قانون از اقدامات خود 

  شاه،سرانه ي شاه جلوگيري مي كرده
 بر اعضاي دولت به دليل با تسلط

فرمايشي بودن انتخابات از اجراي قانون 
  .تجلوگيري مي كرده اس

به علتي كه ذكر شد اغلب ثروتمندان 
 گرايش به بودند،كه غالب آنها تجار 

داشته به صورت مخفي حفظ اموال در 
و از سرمايه گذاري در توليد و صنعت 

  . امتنا مي ورزيدند
  
 استبداد و سلطنت مطلقه با ايجاد -2

فضايي رعب آور از ارتباطي سازنده با 
دولت كه با شخص شاه يكي است 

در اين ميان زمينه  و يري مي كردجلوگ
 ،براي نفوذ امپرياليسم مساعد مي شد

چرا كه به دليل نا امني و عدم پيوستگي 
بين دولت و مردم ثروتمندان كه توانايي 
سرمايه گذاري در توليد و صنعت را 

با خيانت داشتند براي حفظ جان و مال 
متصل  به امپرياليسم مجبور مي شدند

  .شوند
  
ت امپرياليستي درايران سبب مداخال -3

. بسيار كند شدن رشد سرمايه داري شد

چنانچه در امر اصالحات ارضي توطئه 
هاي امپرياليستي مانع از برداشتن اين 
سد بزرگ در رشد توليد صنعتي شد؛ 

 60 در ايران 40زيرا تا حدود سال 
درصد از دهقانان به كلي فاقد زمين 

زير  درصد زمينهاي 30بودند و بيش از 
كشت متعلق به مالكاني بوده كه بيش 

 ولي تعداد ،از صد هكتار زمين داشتند
 درصد زمين داران بوده 2آنها حدود 

 تابستان سال -نشريه ي دنيا! (است
رشد صنعت به نيروي كار آزاد از  )1340

باال رفتن انقياد رسوم ارباب رعيتي و 
حال اين . سطح توليد مواد خام نياز دارد
 درصد 80ارقام با توجه به اين رقم كه 

توليدات ايران را توليدات كشاورزي 
 عمق فاجعه نمايان ،تشكيل مي داده

چرا كه بعد از گذشت بيش از . مي شود
يك قرن از انقالب صنعتي، در ايران 
خبري از پيدايش پرولتاريا و پيشرفت 

  .بودصنعت ن
  
 استبداد و سلطنت مطلقه براي حفظ -4

خود از اصالحات ارضي جلوگيري مي 
كرده زيرا راضي به آزردن حاميان و 
چاكران خود براي حمايت از تصميمات 

 اين يكي .خودسرانه و قدرت طلبانه نبود
از داليلي بود كه با وجود بنيانگذاري 
مدرنيته در ايران توسط رضا شاه نظام 

 هنوز پا بر 40 تا دهه ي ارباب رعيتي
  .زي براي رشد صنعت بودمجا و تر

  
 قدرت طلبي و جنگ طلبي رضا شاه -5

و نفوذ گرايشات حاكميتهاي عصر در 
اروپا يعني ميليتاريسم، فاشيسم، 
ديكتاتوري و توتاليتاريسم كه از پيامد 
هاي بورژوازي و صنعتي شدن در اروپا 
بود، مانعي براي پيشرفت چشمگير 

در ايران شد، زيرا صرف هزينه صنعت 
هاي هنگفت براي نظامي گري و اخذ 
مالياتهاي سنگين و صرف نيروي 
انساني در ارتش بخش زيادي از توان 
ايران نوپا در پيشرفت صنعتي را از بين 
برد و در نهايت نيز با شكست مواجه شد 
اما با وجود اين امر جمع كل هزينه ها 

  .رسيد 4333 به 245از 
، 1092 راه از صفر به در بخش

صنايع از  ،121كشاورزي از صفر به 
، ماليه 194 به 7، معارف از 992صفر به 

 565 به 94 جنگ از  و205 به 30از 
  . افزايش يافت

جمع : در آمد ها نيز به اين شرح است
 تا سال 1305از سال  كل در آمد ها

ماليات مستقيم ، 3613 به 245 از 1320
، 85 به 20راه از  عوارض ،75 به 34از 

 36جمع كل مالياتهاي غير مستقيم از 
 به 91 عوارض گمركي از  و180به 

ارقام بر حسب . ( افزايش يافت 298
ارقام از كتاب . ريال است-ميليون قران

تاريخ ايران مدرن نوشته يرواند 
  ).است 136آبراهاميان صفحه ي 

  

 يكي از داليل كه البته نمي تواند به -6
قبل باشد، مساله ي زمين قوت داليل 

خواري رضا شاه بود كه تا حدودي از 
اصالحات ارضي و كاهش استبداد و 
قدرت طلبي در زمان مناسب جلوگيري 

  . كرد
  
 يكي ديگر از اقدامات انجام شده در -7

اين دوره ايجاد مراكز درماني و تربيت 
 اين امر سبب .پزشك به طور مدرن بود

ن اميد به كاهش مرگ و مير و باال رفت
زندگي در ايران و در نتيجه افزايش 
جمعيت و ايجاد نيروي كار براي توليد 

  . شد
عوامل ذكر شده سدي را در برابر برنامه 

با وجود ايجاد زير ) فضايي(ريزي كالبدي
چنانچه . ساخت براي توليد ايجاد كرد

ارتباط بين شهر و روستا كه در 
كشورهاي نوپا در توليد صنعتي و 

يي كه جوالن گاههاي كشورها
امپرياليسم هستند مهمترين عامل براي 
پيشرفت صنعتي است نتوانست به هدف 
. خود كه رشد توليد صنعتي است برسد

زيرا در كشورهاي مستعمره، استثمار 
شديد و عدم دسترسي به منابع ديگر 
سرزمينها داليلي براي ممانعت از رشد 
عظيم صنايع هستند؛ برنامه ريزي 

هم ترين راه دسترسي به فضايي م
اين امر با توجه . گسترش صنايع است

به داليل ذكر شده نتوانست به خوبي 
اما داليل ذكر شده با . صورت گيرد

نقاط ضعف و قوت روي هم رفته منجر 
به ايجاد شهر نشيني و شروع رشد 

آن مدرنيته در ايران شد كه در ادامه 
چگونگي روند انباشت سرمايه در ايران، 

خالت دولت در اقتصاد، نتايج استبداد مدا
در ساختار جامعه، روند پرولتاريزه شدن 

  است...  و
 توسط رضا شاه ي بانك ملسيتاس

 جادي اي براي نظام اعتبارجاديموجب ا
 از يكي آن شد و دي ساخت و تجدريز

 ندي در شروع رشد فرآياقدامات ضرور
 و ي مالي نهاد هارايز.  شدن بوديشهر
 ش از ارزير جذب بخش در اميدولت

مصنوع  ي فضاياي احياضافه برا
عدم دخالت دولت . فرسوده مهم هستند

 داران به هيدر اقتصاد و رها كردن سرما
 ريحال خود سبب عدم توجه آنها به ز

 كه دي تولي مصنوع برايساخت و فضا
.  شودي رشد صنعت است ماتياز ضرور

 ي ساخت براري مصنوع و زيفضا
د است و ي فعاالن تولي تمامياستفاده 

 از يكيعدم دخالت دولت در اقتصاد 
 نظام ي تناقضات و بحرانهانيبزرگتر
 و  شودي را سبب ميي بورژواياقتصاد
 گذار از انباشت ي را در دوره يبحران
 طي محياي دوباره و احني به تامهيسرما

  .  آوردي مديمصنوع پد
  
 مصرف ي مصنوع چارچوب اصلطيمح*

 امكانات ، سد ها،رو ها ادهياست مانند پ
 ....حمل و نقل مسكن و 

   

  )5( استبداد مي بر رانت و تحكي متكي سازيخصوص
 يشهره صابر
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با تعطيلي كارخانه بنيان ديزل درجاده *

 400منطقه صنعتي غرب تبريز، بيش از 
تن از  كارگران اين كارخانه روز دو 

 آبان در مقابل كارخانه تجمع 1شنبه 
به گزارش سايت . اعتراضي برپا كردند

آدوخ، كارگران اين كارخانه خواستار 
حضور مالك كارخانه و مذاكره مستقيم 

س از گذشت چندساعت پ. با وي شدند
از آغاز تحصن، ماموران پليس و 
نمايندگان اداره كار و فرمانداري رژيم 
درمحل حاضر و تحصن را ازبيم سرايت 
به ديگر كارخانجات منطقه به داخل 

  . كارخانه منتقل نمودند
 سال 40شركت بنيان ديزل با بيش از 

سابقه در زمينه توليد موتورهاي ديزلي 
وليدكنندگان اين نوع يكي از نخستين ت

  . رود ها در ايران به شمار مي موتور
  
كارگران شركت پيمانكاري سازه *

صنعت كاران در طبس به علت عدم 
شنبه   ماه حقوقشان، روز سه 3پرداخت 

 آبان مقابل اداره كار شهرستان طبس 2
  .تجمع كردند

به گزارش ايلنا، مشكالت مالي شركت 
بس، كه كاران ط پيمانكاري سازه صنعت

به سبب عدم دريافت مطالبات معوقه از 
شود، باعث  سوي اداره گاز عنوان مي

شده اين شركت پيمانكاري در پرداخت 
حقوق سه ماهه مرداد، شهريور و مهر 

  .خود كوتاهي كند
اين تجمع اعتراضي با وعده پيمانكار 
مبني برپرداخت يك ماه ازحقوق معوقه 

  .كارگران خاتمه يافت
  
 آبان كارفرماي شركت 2به روز سه شن*

) بنير(جهاد توسعه به كارگران سد آزاد
وابسته به شركت جهاد توسعه كه به 
مدت سه روز در اعتصاب بودند، قول 

 2 روز سه شنبه 24داد كه تا ساعت 
آبان حقوق معوقه يك ماه را پرداخت 
نمايد به شرطي كه كارگران در روز بعد 
اعتصاب خود را شكسته و مشغول به 

به گزارش كميته ي . كار شوند
هماهنگي براي كمك به ايجاد 
تشكلهاي كارگري، اعتصاب كنندگان 
اعالم كردند چنانچه كارفرما به وعده 
ي خود عمل نكند اعتصاب تا دريافت 

  .حقوقهاي معوقه ادامه خواهد يافت
  
 آبان، رانندگان تاكسي 2روز سه شنبه *

 4خط حسن آباد سنندج، به مدت 
به .  به اعتصاب زدندساعت دست

گزارش كميته ي هماهنگي براي كمك 
به ايجاد تشكلهاي كارگري رانندگان 
خواستار اضافه نمودن كرايه و همچنين 
اختصاص دادن محلي به عنوان ايستگاه 

  .تاكسي براي خود شدند
  

 آبان، كارگران 3روز چهارشنبه *
مخابرات همدان در اعتراض به تحميل 

و كم شدن حقوق  وقت  قرارداد پاره
بار در سال  ماهيانه خود براي دومين 

جاري اقدام به برپايي يك تجمع 
آميز در مقابل ساختمان مركزي  اعتراض

  . اين شركت كردند
به گزارش ايلنا، كارگران حاضر در اين 
تجمع، علت اين اقدام اعتراضي را 
كاهش حقوق و مزاياي ماهيانه خود 

  .كنند عنوان مي
  

  
نجمن صنفي كارگران برق به گزارش ا*

 3و فلزكار كرمانشاه، روز چهارشنبه 
 كارگر جوشكاري 50آبان بيش از 

شركت كيسون در اعتراض به خوداري 
 ماه و نيم 2شركت از عقد قرارداد بعد از 
طبق اين . كار، دست به اعتصاب زدند

گزارش اعتصاب اين كارگران روز 
  .پنجشنبه هم ادامه داشته است

  
ن سوخت در شهر اصفهان در تانكردارا*

اعتراض به ميزان كرايه خود براي جابه 
 آبان، 4جايي سوخت، از پنجشنبه شب 

 و اعتصاب خود را  دست از كار كشيده
به .  آبان ادامه دادند5در روز جمعه 

گزارش ايلنا، عدم سوخت رساني به 
جايگاهها باعث ازدحام مردم در 

  . جايگاههاي سوخت شده است
  
 اخراج شده در پروژه دو سد كارگران*
در شهرستان » آناهيتا و قشالق تپه«

كنگاور به عدم پرداخت حقوق سه ماه 
 آبان دست به 4گذشته، روز پنجشنبه 

  . اعتراض زدند
 دو سد  به گزارش كُردپا، احداث پروژه

و قشالق تپه در ) كبوترالنه(آناهيتا 
شهرستان كنگاور در استان كرمانشاه به 

بريت درست و كمي بودجه علت عدم مد
اين . متوقف و كارگران آن اخراج شدند

 به علت عدم 1391پروژه از سال 
پرداخت اعتبارات مالي از سوي وزارت 
نيرو و نبود مديريت صحيح، متوقف 

  .شده است
 كيلومتري غرب شهر 10سد آناهيتا در 

  .كنگاور و شهر صحنه واقع شده است

  
ان با جمعي از كارگران نساجي مازندر*

تجمع در تشكيالت خانه كارگر 
مازندران خواستار پيگيري اين 
تشكيالت نسبت به مطالبات خود از 

  .مسئوالن شدند
 آبان، اين 6به گزارش ايلنا روز شنبه 

ها در مقابل  ها و بار كارگران گفتند؛ بار
  فرمانداري و استانداري حضور پيدا كرده

ولي مسئوالن نه تنها كاري انجام 
هاي پي در پي ما را  د بلكه با وعده ندادن

  .اند سرگردان كرده

  
جمعي از كارگران كارخانه قند اهواز *

به همراه اعضاي خانواده خود در روز 
 آبان، در اعتراض به پرداخت 6شنبه 

نشدن حقوق و مزايايشان، مقابل 
استانداري خوزستان تجمع كرده و 

هاي داده  خواستار عملي شدن وعده 
  .ي مسئوالن شدندشده از سو

به گزارش فاس، كارخانه تصفيه قند 
اهواز به دليل مشكالت مالي از سال 

به بانك واگذار شده و تعدادي از 1387
تعداد ديگري . كارگران آن اخراج شدند

از كارگران كه به صورت نگهبان يا 
مكانيك هنوز مشغول كار هستند بيش 

  .اند  ماه است كه حقوق نگرفته18از 
  
ان باز نشسته صنايع فلزي كارگر*

 آبان، با حضور در 6، روز شنبه 2شماره 
كارخانه اقدام به برگزاري تجمع و 

به گزارش . مجمع عمومي كردند
اتحاديه آزاد كارگران ايران، اين 

 سال پيش 3كارگران همگي از 
بازنشسته شده و هيچيك سنوات خود را 
دريافت نكرده اند و پيگيريهاي فردي 

  .اكنون نتيجه اي نداده استآنها نيز ت
  
كشت و » بر ني«كارگران فصلي *

صنعت شوشتر در اعتراض به عدم 
اجراي طرح طبقه بندي مشاغل براي 
چندمين بار متناوب طي يك سال اخير 

 آبان دست از كار كشده و 7روز يكشنبه 
به گزارش ايلنا، دو هزار . تجمع كردند

كشت و صنعت كارون » ني بر«كارگر 
 خواستار اجراي طرح طبقه بندي شوشتر

مشاغل و همچنين افزايش دستمزد 
  .ماهانه خود شدند

  
به دنبال كارشكني مديريت پتروشيمي *

بندر امام و مافياي شركتهاي پيمانكاري 
در صنعت پتروشيمي در حذف 
شركتهاي پيمانكاري و عقد قرارداد 
مستقيم با كليه كارگران پيمانكاري، 

 براي چندمين بار كارگران اين واحدها
به . دست به اعتصاب و اعتراض زدند

گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، اين 
 آبان از شركت 6اعتصاب از روز شنبه 

كيميا آغاز شد و روز سه 
 آبان كارگران شركت 9شنبه 

فراورش و بخشي از كارگران 
شركت بسپاران نيز به 

روز سه . اعتصاب پيوستند
 شنبه مدير عامل شركت

فراورش در ميان كارگران 
اعتصابي حاضر شد و تالش 
كرد آنان را به پايان دادن به 
اعتصاب قانع كند اما 
كارگران اعتصابي بر خواست 
خود مبني بر اجراي فوري و 
كامل حذف شركتهاي 

  .پيمانكاري پاي فشردند
  
كارگران شركت جهاد توسعه پيمانكار *

 كيلومتري روستاي نگل از 5سد بنير در 
توابع شهرستان مريوان در پي عدم 
پرداخت حقوقهاي معوقه روز سه شنبه 

  . آبان مجددا دست به اعتصاب زدند8
به كميته ي هماهنگي براي كمك به 
ايجاد تشكلهاي كارگري، كارگران اين 
پيمانكاري در اعتراض به عدم پرداخت 

 مهر دست 28حقوقهاي معوقه خود در 
ده به اعتصاب زده بودند كه با وع

كارفرما مبني بر پرداخت حقوقهاي 
معوقه آنان طي يك هفته به سر كار 

  .خود بازگشته بودند
  
كارگران شركت تارا كه كار آبياري *

تحت فشار دشت بيلوار كامياران را به 
عهده دارند، در يك اقدام اعتراضي 

  .دست از كار كشيدند
به گزارش سايت موكريان، روز 

ن شركت تارا  آبان، كارگرا10چهارشنبه 
 5در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 

ماه گذشته خود، در روستاي باتمان 
  .درمقابل درب اين شركت تجمع كردند

  
به دنبال اعتصاب و اولتيماتوم كارگران *

شركت كيميا و فراورش در مجتمع 
پتروشيمي بندر امام، كارگران فراورش 

 ابان به 14طي توافقي در روز يكشنبه 
ان دادند اما اعتصاب اعتصاب پاي

  .كارگران شركت كيميا ادامه يافت
  به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 

  16بقيه در صفحه 
  

  1391 آبان در راني كارگران و مزدبگي اعتراضي از حركتهايبرخ
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 ي از حركتهايبرخ

 كارگران و ياعتراض

  رانيمزدبگ

  1391 آبان در 
  16بقيه از صفحه 
 آبان مديريت شركت 14روز يكشنبه 

فراورش ناچار شد طي نشستي با 
كارگران اعتصابي وارد مذاكره شد و 
توافقات زير به صورت كتبي ميان 
نمايندگان كارگران و مديريت فراورش 

  :ضا شدبعمل آمد و از سوي طرفين ام
 مديريت متعهد شد در اسرع وقت -1

پيگيريهاي الزم را در مورد تبديل 
وضعيت كارگراني كه همچنان تبديل 

  .وضعيت نشده اند به عمل آورد
 هزارتوماني كه 100 مقرر شد مبلغ -2

به كارگران تبديل وضعيت نشده تعلق 
گرفته بود و چند ماه بود پرداخت نشده 

ت شود و بود به اين كارگران پرداخ
 هزارتومان نيز 150عالوه بر آن مبلغ 

به عنوان كارانه توليد هر ماهه به 
كارگران تبديل وضعيت نشده تا زمان 
نهايي شدن اجراي حذف شركتهاي 

  .پيمانكاري پرداخت شود
 مديريت متعهد شد در اسرع وقت -3

مبلغ يك ميليون و پانصد هزارتوماني را 
رات كه اين كارگران به مناسبت تعمي

اساسي طلبكار بودند به حساب آنان 
  .واريز كند

  
كارگران افغاني شاغل در پاركها در *

شمال شهر تهران زير نظر پيمانكاران 
وحشيانه مورد استثمار قرار مي گيرند در 
ازاء كار شاق روزانه دستمزد ناچيزي آن 
هم پس از چند ماه تعويق دريافت مي 

  آبان دست از17كنند روز چهارشنبه 
  .كار كشيدند

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 
كارگران با دست از كار كشيدن در يك 
نقطه پارك تجمع و به شروع به رقص 
دستجمعي بسيار زيبا و از اين كه به 
كارفرما و شرايط ذلت بار كار نه مي 

  .گويند شادي مي كردند
  
 آبان، تعدادي از 20روز شنبه *

ازمانها و بازنشستگان كشوري از س
نهادهاي مختلف ازجمله بازنشستگان 
آموزش و پرورش در مقابل اداره 

ميدان (صندوق بازنشستگي كشوري 
به گزارش فارس . تجمع كردند) فاطمي
 6كننده خواستار دريافت مطالبات  تجمع

 ماه اول سال 6 و 1386ماه دوم  سال 
 براساس اليحه خدمات مديريت 1387

  .كشوري  بودند
  
از كارگران كارخانه پتروشيمي جمعي *

فجر در اعتراض به عدم دريافت پاداش 
روز كارگر، عدم افزايش حقوق خود با 
توجه به قولهاي قبلي شركت پيمانكاري 

 20رامپكو و مسائل ايمني از روز شنبه 
آبان دست از كار كشيدند و اين 

 آبان ادامه 21اعتصاب در روز بكشنبه 

 كارگران به گزارش ايلنا،. پيدا كرد
 ماه است كه 4كارخانه پتروشيمي فجر 

  .در انتظار وصول طلب خود هستند
  
جمعي از كارگران اصفهان در اعتراض *

به گران فروشي شركت ماموت ديزل در 
 آبان جلوي درب شمالي 21روز يكشنبه 

به گزارش ايلنا؛ .مجلس تجمع كردند
 نفر بودند به 50اين افراد كه حدود 
هاي پيش  كشنده دليل عدم تحويل 

فروش شده كه با قيمت ارز مرجع وارد 
شده بود ولي قيمت فعلي آن بيش از 
قيمت اعالم شده قبل بود، جلوي درب 
شمال مجلس در اعتراض به شركت 

  .ماموت ديزل تجمع كردند
  
 روزه رانندگان بيش از 15اعتصاب *

 تريلي و بونكر حمل سيمان 400
 بجنورد در اعتراض به عدم افزايش

 22كرايه حمل سيمان در روز دوشنبه 
  .آبان با موفقيت پايان يافت

به گزارش ايلنا توافق بين نماينده 
كاميون داران و كارخانه مبني برافزايش 

  . هاي قبلي خبرداد  درصدي به كرايه17
  
تعدادي از بازنشستگان اخراج شده از *

هاي سازماني شركت پااليش و  خانه 
دان روز دوشنبه پخش پااليشگاه نفت آبا

 آبان در مقابل شركت پااليش و 22
پخش نفت خيابان استاد نجات الهي 

  .تهران تجمع كردند
به گزارش سايت قانون، اين افراد كه 
همراه همسرانشان به تهران آمده بودند 
پيش از تجمع به نهاد رياست جمهوري 

  .نيز مراجعه كردند
  
جمعي از كارگران نساجي مازندران *

 آبان در راستاي احقاق 23شنبه روز سه 
حقوق خود در مقابل مجلس رژيم 

 به گزارش ايلنا، اين  . تجمع كردند
كارگران در تجمع خود با در دست 
گرفتن پالكاردهايي مبني بر اين كه 

 ماه 27مسئوالن شما را به خدا بعد از «
بي حقوقي و دربه دري به داد ما 

  »واماندگان نساجي مازندران برسيد
تراض خود را به نمايندگان مجلس اع

  .نشينان اعالم كردند
 1388كارخانه نساجي مازندران در تير 

طي قراردادي به صورت آزمايشي و 
موقت از شركت سرمايه گذاري بانك 

اي  ملي به يك سرمايه گذار تركيه
  .واگذار شد

با گذشت بيش از سه سال از آن زمان 
ي اي در فعاليتها  تنها توسعه  هنوز نه

كارخانه صورت نگرفته بلكه به دليل 
 همان فعاليت سابق، كارگران    توقف

باقيمانده نيز بدون دريافت مطالبات خود 
  .از كار بيكار شدند

كارگران باقيمانده نساجي مازندران 
خواهان خلع يد و بازپس گيري كارخانه 

، بازگشايي  از سرمايه گذار خارجي
 27كارخانه زير نظر دولت و پرداخت 

  .ماه مطالبات معوقه خود هستند
  

كارخانه نساجي مازندران يكي از قديمي 
 هاي مدرن صنعت  ترين كارخانه 

نساجي كشور است كه پس از انقالب، 
مالكيت و اداره آن ابتدا به شركت 
سرمايه گذاري بانك ملي واگذار شد و 

نهايت به دنبال اجراي سياست     در
خصوصي سازي واحدهاي دولتي 

لكيت آن با حمايت يكي از نمايندگان ما
وقت قائمشهر در مجلس هشتم در 

  .اختيار سرمايه گذار خارجي قرار گرفت
  
كارگران كارخانه نورد لوله صفا روز دو *

 آبان، در اعتراض به عدم 22شنبه 
پرداخت دستمزد هايشان به طور 
يكپارچه اي دست به اعتصاب زدند اين 

النهاي اعتصاب روز بعد در يكي از س
  .اين كارخانه ادامه يافت

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 
بدنبال اين اعتصاب كارفرما وعده داد 
يكماه از مطالبات كارگران را به حساب 
شان واريز كند به همين دليل كارگران 

 آبان به اعتصاب 23عصر روز سه شنبه 
  .خود پايان دادند

  
انه جمعي از كارگران بازنشسته كارخ*

  روز سه 2 و 1هاي صنايع فلزي شماره 
  آبان در مقابل معاونت برنامه 23شنبه 

ريزي استانداري تهران در تقاطع خيابان 
وصال و ايتاليا دست به تجمع اعتراضي 
زدند و خواهان رسيدگي به خواستهاي 

  .خود شدند
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 

پس از كارگران بازنشسته صنايع فلزي 
اين كه با خبر شدند معاونت برنامه 
ريزي استانداري تهران بر خالف وعده 
داده شده، كاري در رابطه با پيگيري 
خواستهايشان انجام نداده است عازم 
محل اين نهاد شدند و در مقابل آن 
دست به تجمع زدند اما به علت بارش 
شديد باران به ناچار تجمع خود را در 

برنامه ريزي محل مسجد معاونت 
  . استانداري تهران ادامه دادند

  
اعتصاب كارگران شركت سازه پاد در *

 منطقه پارس جنوبي در روز سه 12فاز 
.  آبان وارد سومين روز خود شد23شنبه 

به گزارش وبالگ انجمن كارگران برق 
و ساختمان اصفهان، اين اعتصاب به 
دنبال عدم پرداخت حقوق و اخراج 

  ان صورت گرفته وطبق تعدادي از كارگر
اعالم نمايندگان انتخاب شده از سوي 
كارگران تنها درصورت تحقق خواسته 

  .هايشان به اعتصاب پايان خواهند داد

اعتصاب كارگران سازه پاد از روزشنبه 
 آبان آغاز شد و پس از آن كه 20

حراست فاز مانع از ورود آنان به درون 
سايت شد، اعتصابشان را درمقابل درب 

تن 150همچنين . ورودي برگذار كردند
از جوشكاران اين شركت كه در 
اعتصاب حضور داشتند اخراج شدند و در 
نتيجه با اين اخراج دسته جمعي 

  .اعتصاب پايان يافت
  
 1200 آبان، بيش از 27روز شنبه *

كارگر كارخانه نورد لوله صفا براي 
 روز در حالي كه كليه 5دومين بار طي 

نه نيز به اعتصاب مهندسان كارخا
پيوسته بودند دست از كار كشيدند و 
خواهان پرداخت شش ماه دستمزد 

  .معوقه خود شدند
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 
به دنبال اصرار كارگران مبني بر حضور 

مالك كارخانه هاي (رستمي صفا 
و ) پروفيل ساوه و نورد لوله صفا

پاسخگو شدن او به خواستهايشان، 
نهايتاً وي ناچار شد در ميان كارگران 

رستمي صفا پس از . حضور پيدا كند
  :حضور در ميان كارگران متعهد شد

 طي دو روز آينده دستمزد تير ماه -1
  كارگران پرداخت شود،

 وسط هر ماه در صورت نياز -2
  كارگران به آنان مساعده پرداخت شود، 

 ماه باقي مانده 5 تا پايان سال، -3
معوقه كارگران همراه با حقوق دستمزد 

ماهيانه آنان طوري پرداخت شود كه در 
 ماه دستمزد معوقه به 5پايان سال، اين 

  .طور كامل تسويه شود
  
 آبان كارگران 28روز يكشنبه *

 استانها براي چندمين بار در  مخابرات
مقابل مجلس رژيم دست به تجمع 

به گزارش ايلنا اين . اعتراضي زدند
 دليل عدم پرداخت حقوق از كارگران به

سوي مخابرات مقابل درب شمال 
  .مجلس تجمع كردند

  
 ،يسركوب، آزار، پرونده ساز

 شكنجه و محاكمه ،يريدستگ
 را به راني در ايفعاالن كارگر

  .مي كنيشدت محكوم م
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  .......کتاب 
  

فيليپ راث نويسندگي را ترك 

  كرد

، از بزرگ ترين "فيليپ راث"
نويسندگان آمريكايي كه سال گذشته 

مان "برنده چهارمين جايزه بين المللي 
 شد، در گفت و گو با يك نشريه "بوكر

فرانسوي گفت كه در سه سال گذشته 
هيچ چيز تازه اي ننوشته و ديگر هيچ 

  .رماني نخواهد نوشت
 سالگي 74 گفته است كه در "راث"

متوجه شده كه سالهاي عمرش رو به 
پايان است، بنابراين همه رمانهاي 

آثار (محبوبش را دوباره خوانده 
داستايوسكي، تورگنيف، جوزف كنراد و 

و همه كتابهاي خودش را ) همينگوي
نيز به ترتيب معكوس مطالعه كرده 

 بسياري از معتبرترين "راث" .است
 ادبي جهان، به جز جايزه ادبي جوايز

او مي .نوبل از را از آن خود كرده است
مي خواستم ببينم آيا وقتم را با ":گويد

نوشتن تلف كرده ام يا نه و به اين 
نتيجه رسيدم كه نوشته هايم نسبتا 

من ديگر آن تعصب براي . موفق بوده
نوشتن را كه در زندگي ام تجربه مي 

  ".كردم، احساس نمي كنم
 نخستين داستانش را با عنوان "اثر"
 سالگي 29 در "خداحافظ، كلمبوس"

نغمه "او براي نوشتن كتاب . منتشر كرد
.  شد"پوليتزر" برنده جايزه "آمريكايي

 با انتشار كتاب جنجال برانگيز "راث"
 كه 1969 در سال "شكايت پورتنوي"

در آن با جزييات، روابط جنسي را 
هفته . تشريح مي كند، به شهرت رسيد

 اين رمان را در فهرست "تايم"نامه 
بيست گانه رمانهاي برگزيده قرن بيستم 

  .جاي داده است
 جامعه "راث"بسياري از داستانهاي 

يكي از . يهوديان را ترسيم مي كند
 نام "ننگ بشر"پرفروش ترين آثار او 

دارد كه بر اساس آن فيلمي در سال 
 و "نيكول كيدمن" با بازي 2003

  .  ساخته شد" هاپكينزآنتوني"

يكي " و "خشم"، "رييس جمهور ما"
 "فيليپ راث" از جمله آثار "مثل همه

هستند كه به زبان فارسي ترجمه و در 
  . ايران منتشر شده اند

مديران دولتي از ايران در 

نمايشگاه كتاب فرانكفورت چه 

  مي كنند؟

مصطفي رحماندوست، شاعر و نويسنده، 
ز مسووالن از حضور تعداد زيادي ا

وزارت ارشاد در نمايشگاه كتاب 
من ":فرانكفورت انتقاد كرده و مي گويد

المللي فرانكفورت  در نمايشگاه بين
 نفر از مسووالن ارشاد 18امسال از 

خواستم كه سووالي را براي من به زبان 
. انگليسي بپرسند و هيچ كدام نتوانستند

كنم با اين وضعيت،  حاال به اين فكر مي
عداد حضور در چنين اين ت

 "آيد؟ نمايشگاههايي به چه كار آنها مي
به جاي پاسخ، روابط عمومي معاونت 
فرهنگي وزارت ارشاد از سخنان 
رحماندوست انتقاد كرد و اعالم كرد كه 

 در زمينه شيوه حضور "مالحظات"
جلسات "ايران در اين نمايشگاه بايد در 

  . مطرح شود"كارشناسي و خصوصي
  

 " گريز به تنهايي" ترجمه كتاب

   منتشر شد آرتور شنيتسلر

 

صادق هدايت، كه با ادبيات غرب به 
 1320اوايل دهه  خوبي آشنا بود، در

ي بزرگ   خورشيدي چند نويسنده
زبان   فارسي اروپايي را به خوانندگان

آرتور "معرفي كرد كه يكي از آنها 
  ، "ديوار" او در كتاب.  بود"شنيتسلر

  
  
  

  
  

اين نويسنده را به نام داستاني از 
  . منتشر كرد"كور و برادرش"

 44داستان فيلمي  از اين 1356در سال 
نعمت  توسط "سكه"اي به عنوان  دقيقه

كانون پرورش فكري "براي  حقيقي
 . ساخته شد "نوجوانان كودكان و

 "آرتور شنيتسلر"صادق هدايت داستان 
، اما برگردانده بود را از زبان فرانسوي

اي اخير از زبان سالهدر 
 و با) آلماني(اصلي 

عنوان اصلي 
جرونيموي كور و "

 توسط "برادرش
نيا به زبان  نسرين شيخ

ترجمه شده و  فارسي
در كنار چند داستان 

گريز "ديگر در كتاب 
 منتشر "به تاريكي

 .است شده

گريز به "كتاب 
 داستان 6 "تاريكي

كوتاه از آرتور شنيتسلر 
را در بر دارد، اين 
داستانها به بهترين 
شكلي ديد فلسفي و 

 "شنيتسلر"سبك ادبي 
او در . دهد مي را نشان

آثار ادبي و نمايشي 
داد كه  خود نشان مي

منعهاي  بيشتر تابوها و
ي عرف و   اجتماعي به بهانه

اخالق، اميال طبيعي و غريزي 
. كند يسركوب م انسان را

سركوب يا واپس زدن 
كششهاي طبيعي، الجرم به 

 زخمهاي دروني مي ها و   عقده
انجامد كه گرايش به  

خودآزاري و ديگرآزاري، نفرت 
برخي از پيامدهاي  و حسادت

 .آن است

 با جسارتي "شنيتسلر"
سابقه و با بياني طنزآميز  بي

 نشان داد كه بسياري از

هنجارها و رفتارهاي جنسي در 
. اي نهاد آدمي ريشه دارندژرف

سامان، به جاي   به اي خودآگاه و  جامعه
انكار اين اميال طبيعي، با آنها با شناخت 

كند و به آنها ساماني   مي علمي برخورد
 .دهد منطقي مي

  
  
  

 

   "تونسيها اين"

 خاطرات و "تونسيها اين"كتاب 
نگار ايراني از   برداشتهاي يك روزنامه

در تونس است؛ در اش  اقامت چندماهه
زماني كه اين كشور شمال افريقا آبستن 

بهار "سازي بود كه به   حوادث سرنوشت
 انجاميد و تمام دنياي عرب را "عربي

مصطفي خلجي، . دگرگون كرد
ها و آزموده   نگار ايراني، ديده روزنامه

هاي خود از اقامت در تونس را بر پايه 
از  هفت شخصيت بنا كرده و هر فصل

ب خود را به يكي از آنها اختصاص كتا
اين سبك نگارش، به . داده است

او حال و هوايي زنده بخشيده و  گزارش
خواندن آن را چنان پركشش ساخته كه 

  .شود رماني جذاب نزديك مي گاه به

داند درباره تونس آگاهي  نويسنده كه مي
 زيادي به زبان فارسي وجود ندارد و

اسي و بيشتر خوانندگان با تاريخ سي
شرايط اجتماعي و فرهنگي تونس 

ي  گانه هستند، در فصلهاي هفت بيگانه
كتاب، به هر مناسبت اطالعاتي مهم، 

چندان مفصل و دقيق، درباره  هرچند نه
زندگي فرهنگي و اجتماعي و سياسي 

دهد  خواننده قرار مي تونس در اختيار
اي متنوع از ادبيات و سينما   كه گستره

ي و آشپزي را در بر دار خانه تا آداب
  .گيرد مي
  

  18بقيه در صفحه 

  دادهاي هنري ماهروي
  ليال جديدي

  
  سخن روز

آلفرود جيمز ( در زندگي حقايقي هست كه مي شود فهميد، ولي نمي توان فهماند -
  )، هنرپيشه آمريكايي و برنده جايزه اسكار1940متولد  پاچينو، )اَل(
 آري، براي شنا كردن در جهت مخالف رود قدرت و جرات الزم است، هر ماهي -

سامويل اسپايلز، دسامبر ( همسو با جريان آب حركت كند مرده اي مي تواند
  ) ، شاعر و نويسنده بريتانيايي1904 آوريل -1812
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  رويدادهاي

  هنري ماه

  17بقيه از صفحه 
  

  ......نمايشگاه 
  

   هنر در اروپا-وسوسه آزادي 
وسوسه آزادي ـ هنر در اروپا از سال "

 عنوان نمايشگاهي است كه از "1945
 در 2013 فوريه 10 تا 2012 اكتبر 17
.  در برلين برپاست" تاريخ آلمان موزه"

 هنرمند 113در اين نمايشگاه آثار 
يي كه مفاهيم آزادي، منطق، اروپا

را در ... خشونت، جنون مصرف و
اند، به  كارهاي خود دستمايه قرار داده

  . نمايش گذاشته شده است
 "ژان تينگولي"ساز سوييسي،  مجسمه

(Jean Tinguely) نقاش و ،
 "ايو كالين"ساز فرانسوي،  مجسمه

(Yves Klein) هنرمند و طراح نور ،
 Mario) "ماريو مرس"ايتاليايي، 
Merz) و هنرمند بريتانيايي 
 Mona)  "مونا هاتوم"تبار،  فلسطيني

Hatoum)اين هنرمندان  از جمله   
  .هستند

 سالن اين 12آثار به نمايش درآمده در 
دهد كه اغلب هنرمندان  موزه نشان مي

اروپايي از پايان جنگ جهاني دوم تا 
كنون، همواره به مفاهيم اجتماعي ـ 

اند و برداشت و تجربه  سياسي پرداخته
شخصي خود را با ديدي انتقادي در 

  .اند  كارهايشان بازتابانده
  

هفت تابلو از نقاشان معروف 

  جهان از موزه رتردام ربوده شد

، "ماتيس"، "مونه"هفت تابلو از آثار 
 "لوسين فرويد" و "گوگن"، "پيكاسو"

  .از موزه رتردام هلند ربوده شده است
ي از آثار نقاشان اين موزه، نمايشگاه

قرن نوزدهم و بيستم را به نمايش 
 .گذاشته بود

در اين نمايشگاه نقاشي آثار بيش از 
 نفر از هنرمندان مشهور، از جمله 150

اندي " و "سالوادر دالي"، "پل سزان"
 نيز به نمايش گذاشته شده "وارهل
اين براي اولين بار بود كه تمامي . است

ه نمايش اين آثار در كنار يكديگر ب
اين بزرگترين سرقت .گذاشته شده بود

آثار هنري در هلند پس از سرقت از 
  . است1991 در سال "ونگوگ"موزه 

  ......فيلم 
  

زاد،  ضرب و شتم محمد نوري

شعبون "كارگرادن فيلم 

  "مخها بي

نگار و كارگردان   روزنامه،زاد محمد نوري
 هنگام بازديد از نمايشگاه ،منتقد

رب و شتم و هتاكي مطبوعات مورد ض
شعبون "كارگردان فيلم . قرار گرفت

شعبون "تر گفته بود   پيش"مخها بي
شان  تاريخي مخها درهمه ادوار بي

اند اما درزمان ما  تماشايي بوده
  ".ترند تماشايي

 را كساني "شعبون بي مخها"وي 
اي  هيچ قاعدهبه ":توصيف كرده بود كه

دهانشان از فحش و . متقاعد نيستند
. زا و البته از الفاظ ديني پراستناس

مشتهايشان هميشه مهياي فرود آمدن 
است و دهانشان مهياي فحشهاي 

هايشان بيش از  چهره! ناموسي حتي
گشايش و لبخند، با عبوسي و 

. رويي و اخمهاي غليظ آشناست ترش
 "!ادب؟ هرگز

 

 المللي فيلم هفتمين جشنواره بين

  رم
 رم در المللي فيلم هفتمين جشنواره بين

در ) بيست و هفتم آبان(هفدهم نوامبر 
مراسمي در مجموعه پارك موزيك اين 

دختر "شهر به پايان رسيد و فيلم 
 از آمريكا، "لري كالرك" ساخته "مارفا

 طاليي را از آن "ماركو آئورليو"تنديس 
لري "جالب توجه آنكه . خود كرد

 در اين جشنواره، هاليوود را "كالرك
  .  ناميد"انمجمع كالهبردار"
  شليك گلوله"، كارگردان "والتر هيل"

) Bullet to the head ("به سر
نيز كه در اين جشنواره به خاطر يك 

اش از وي قدرداني  اي عمر فعاليت حرفه
شد، فضاي هاليوود را شبيه به سيرك 

او فيلمهايي چون . توصيف كرد
، "جنگجويان مرداب خاموش"
 "ي شبها شواليه" و "هاي آتش جاده"

  .را كارگرداني كرده است
در بخش رقابتي چشم انداز ايتاليا، بابك 
كريمي، تدوين گر سينما و بازيگر تياتر 

جدايي نادر از "و سينما كه در فيلم 
 به ايفاي نقش قاضي پرداخته "سيمين

بود، به عنوان يكي از اعضاي هيات 
مرجان ساتراپي . داوران شركت داشت

يلم انيميشن هم كه پيش از اين با ف
پرسپوليس در سطح جهان درخشيده، 

، فيلم "خورش مرغ و آلو"پس از فيلم 
 را به جشنواره رم "گروه ژوتا"اش  تازه

  .آورده بود

قصه "فيلم ممنوعيت نمايش 

    رخشان بني اعتماد اثر"ها

يچ فيلمي، هيچ وقت، تو هيچ كُمدي ه"
نمونده، باالخره يه روز، يه جايي ديده 

اش زنده باشه، چه  سازندهچه . شه مي
  ".همرد

اين جمله شايد كليدي ترين و اصلي 
 آخرين اثر "قصه ها "ترين جمله فيلم 

رخشان بني اعتماد باشد؛ فيلمي كه در 
پروسه پيچيده از عرضه در سينماها  يك
به گفته بني اعتماد، اين . شده استمنع 

 حق  محافل خصوصيتنها درفيلم 
 محدوديت نمايش دارد اما با وجود اين

و باور نكردني، او همچنان اميدوار است 
در همين جمعهاي خصوصي فيلمش را 

  . مي گذاردبه نمايش 
 روايتگر مشكالت يك "قصه ها"فيلم 

كارگران مستند ساز است؛ كارگراني كه 
مشكالت زندگي او را به ستوه آورده 

حراست در جايي از فيلم، ماموران . است
در پايان فيلم، . گيرند دوربين او را مي
 همان مستندساز فيلم،   حبيب رضايي يا

گويد كه با وجود همه  در صحبتهايي مي
مشكالتي كه در سر راه او به وجود 
آمده، اما به اين وضع عادت كرده و به 

او كه فيلمش . هيچ عنوان نااميد نيست
گويد، هيچ فيلمي  را توقيف كرده اند مي

. ماند يچ وقت در هيچ كمدي باقي نميه
 همان ديالوگ مشهوري   اين ديالوگ

است كه رخشان بني اعتماد در واكنش 
به عدم نمايش فيلمش در پرديس 
سينمايي قلهك در يادداشت خود به كار 

ها،  اي دررسانه برد كه بازتاب گسترده
 .خبر گزاريها و سايتهاي خبري داشت

لمهايي چون رخشان بني اعتماد كه با في
زير پوست "، "روسري آبي"، "نرگس"

...  و"خون بازي"، "گيالنه"، "شهر
ترين آثار تاريخ  خالق بخشي از مهم

ها نيز  سينماي ايران است، در فيلم قصه
همانند ديگر آثارش، راوي صادقي براي 

  .وقايع تلخ روزگار بوده است

سوت "فيلم  نيكي كريمي با

ي  جشنواره برنده جايزه "پايان

   آلمانفيلم مانهايم

  
 امسال "زندگي كردن، ولي چگونه؟"

موضوع محوري فيلمهاي به نمايش 
ي  شصت و يكمين دوره درآمده در

 در آلمان "مانهايم"ي فيلم  جشنواره
 "سوت پايان"فيلم  نيكي كريمي با. بود

ي نخست اين جشنواره را از آن  جايزه
   .خود كرد

امسال ي  از ديد هيأت داوران، جشنواره
 ) آبان20( نوامبر 10 كه در "مانهايم"

 با تصاويري "سوت پايان"آغاز شد، 
گويا، زيبايي احساسات انساني و كمك 

ي  در بيانيه. دهد همنوع را نشان مي به
اين ":تهيات داوران همچنين آمده اس

 به ما "سوت پايان"كارگردان در فيلم 
 كند كه براي سعادتمند يادآوري مي
ايد به فكر كمك به ديگران شدن ابتدا ب

  ".و همنوعان خود باشيم
  

 بزودي بر صحنه "لينكلن"

  سينما

 با "استيون اسپيلبرگ"آخرين فيلم 
 در ماه نوامبر بروي " لينكن"عنوان 

  . صحنه مي آيد
اين فيلم تصوير سينمايي قدرتمندي از 
مبارزه لينكلن را به نمايش مي گذارد 

سي كه به تصويب اصالحيه قانون اسا
، 1865مبني بر لغو برده داري در سال 

در سال پاياني جنگ داخلي آمريكا 
  . انجاميد

  

  ........شعر 
  

   درنگي ميان حقيقت و افسانه

درنگي بر پنجره گشاده بر غروب و 
  بيابان

درنگي در ابر سرگرداني كه در پيشاني 
  من مي بارد

هنگامي كه مرگ با آينه هاي هفت 
  گانه اش مي آيد

 . ان در فضا شناورندو خداي
   با اين همه

  تا آن هنگام كه بميرم نخواهم مرد
  اگر فانوسي در دوردست بتابد

يا ابري ببارد يا كسي براي ماه آوازي 
   بخواند نخواهم مرد

  و دست من ادامه روح شاعراني است
كه سرشار زندگي و شكوفه هاي 

  گيالس مردند
  بگذار سازدهني خود را بردارم

  رو هاي خلوت بنوازمو در پياده 
 :بگذار بگويند

چهل و اند ساله مردي بيگانه و خيس و 
  مجنون

  بهتر است اين
  تا خاموش باشم
 دتا خاموشم كنن

   نه در گورهاي گذشته
  و نه در گورهاي آينده

من در آفتاب خونين امروز تنفس مي 
   كنم

در گذرگاه ارابه هايي كه لبريز زندگي و 
 جسدند

   صد و مقصودو ميان خويشتن و مق
  غافل وار براي تو آوازي مي خوانم

 . ترانه هاي سكوت را
 از مجموعه ي _اسماعيل وفا يغمايي 

  "ماه و سازدهني كوچك"
  19بقيه در صفحه 
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 يجاني و الري خامنه اديتمه

   نژادي مهار احمديبرا
  هي پوجعفر

 
  آبان17چهارشنبه ...  خبر يفراسو

 ي نژاد در مجلس آخوندي بر سر سووال از احمدجنجال
 اني اصولگراوني فراكسهيانيبرخالف ب. همچنان ادامه دارد

 ي از آنان، طرح سووال از احمدي تعدادونيو آبستراكس
 تيدها اعالم وصول شد و پس از قرانژاد در مجلس آخون

كشاكش بر سر حد نصاب . دي ارسال گرديبه دفتر و
 ستيامضاها و مخدوش دانستن طرح، باعث انتشار ل

 دهد كه ي اتفاق نشان منيا.  امضاكنندگان شدياسام
 آنچنان باالست كه مي قدرت رژي باندهاني بيريدرگ

 يريلوگ نتوانست از آن جزي نيهشدار چند باره خامنه ا
  .كند

 تحت ي سازاستي رود كه دستگاه سي گمان مهرچند
 تي والي نظام استبدادي مشكل ساختار،ينظر خامنه ا

 ي انتخابي با نهادهاهي فقتي نهاد واليري درگيعني هيفق
 دو ني بيري به درگنگونهي را اي جمهوراستي رژهيبه و

 ي گود، تماشاچروني كرده و خود در بلي تبدينهاد انتخاب
 يري درگني است كه شكل و نوع اني اتيقعانده، اما وام

 مي رژهي فقي و ضعف وليهر چه باشد، نشان دهنده ناتوان
.  خود را بر آنان اعمال كندتهي تواند اتورياست كه نم

 از يري و ادامه درگي خامنه ايعدم توجه به هشدارها
 روز يرعلني در جلسه غيجاني الري مجلس را عليسو

 كه سووال از يندگانينماخطاب به ) بهسه شن(گذشته 
 نگونهي دانستند، اي م"رهبر" نژاد را خالف نظر ياحمد
 بود ي موضوع صحت ندارد، اگر مطلبنيا":  كردهيتوج

  ".كردم ي و من به شما اعالم مگفتند ي به بنده مشانيا
 ي اقتصادونيسي كمسيي ربي نا،يگي روح اله بنيهمچن

مقام معظم ": دي گويم " دانشجويخبرگزار"مجلس به 
 در مورد سووال از يجاني در پاسخ به سووال الريرهبر

 ي نظرنهي زمني جمهور اعالم كردند كه در اسيير
  ".ندارند

 مورد ني در ايجاني الري علي و ادعايگي گفته باگر
 ي خامنه اي توان گفت كه عليصحت داشته باشد، م

 يادها با نهتي نهاد والني بي ساختاريريعامدانه درگ
 ي كه از آغاز جمهوري جمهوراستي رژهي به ويانتخاب
 سيي كدام از رچي تا كنون به جز خودش هياسالم

 ني بيري اند را به درگشده نري آن عاقبت به خيجمهورها
 داده، تا ريي تغي جمهوراستي مجلس و ريدو نهاد انتخاب

 هر كدام از ي مدارتي والاري به معلي آن را تبدنگونهيا
  .ندآنها ك

 نژاد ي احمد،ي جمهوراستي در جلسه سووال از راگر
 را شيتالش كند، آنگونه كه خود ادعا كرده، ناگفته ها

 او قرار ني در زمهي فقتي با والتي آنوقت توپ ضدد،يبگو
 موج را از سربگذراند، نيخواهد گرفت و اگر او با مدارا ا

  .آنچه تا كنون بافته پنبه خواهد شد
 تا هم ،ي مجلس آخوندسيي ر،يانجي الري علنيهمچن

 كه گفته بود ي خامنه ايها هي برخالف توصزياكنون ن
گانه كار خودشان را   سهي قوايمسووالن و روسا"

 ني نژاد را در مقابل اياو احمد. ، عمل كرده است"بكنند
 اني كه بخواهد اختالفها را به ميهركس" يگفته خامنه ا

 ي قرار م" كردهانتي قطعا به كشور خ ....مردم بكشاند 
  .ديازماي بتيدهد تا او را به محك وال

 ي علدي جمهور هر آنچه باشد، تمهسيي سووال از رجهينت
 نژاد به اطاعت و ي وادار كردن احمدي برايخامنه ا

 د،ي نخواهد رسيي خود به جاكدستينشان دادن قدرت 
 ني تواند اختالفات بي كه او نمتي واقعني هم ارايز

 ي را كنترل كند، نشانه ضعف و ناتوانمي رژيباندها
 آن را به شيردستان و پادوهاي كه زيتياوست؛ وال

 بر قامت او ي گشادي شناسند و همچون قباي نمتيرسم
 .ناسازگار است

  هنري ماه رويدادهاي

  
  18بقيه از صفحه 

  
  .....طنز 
 

  خطرناك است نسرين ستوده

 

 پدرسگ توپ دارد تانك دارد

 انك دارددالر نفت در صد ب

 همه دورش بسيجي، پاسدار است

 ره بيت اش حصار اندر حصار است

 در اوج سكوريتي منزلش هست

 براي روز وحشت، تونلش هست

 ندانم علت ضعفش چه بوده

 !كه ترسيده ز نسرين ستوده

... 
 نه نسرين ستوده لشكرش هست

 نه فكر كودتايي در سرش هست

 نه اسراييل زد دستي به پشتش

 نه غرب او را گرفته توي مشتش

 نه دارد يوزي و خمپاره انداز

 نه مي گيرد دالر از نفت و از گاز

 نه مامور و نه باديگارد دارد

 نه در جيب و به دندان كارد دارد

 نه مي خواهد كه بنشيند به جايش

 نه مي باشد رقيب مجتبايش

 وليكن هرچه هست و هرچه بوده

  !خطرناك است نسرين ستوده
...  

 خطرهاي دگر هم هست در راه

 كه مي لرزاند او را گاه و بيگاه

  كرده وحشت فوق العادهاخيراً

 ز يك وبالگنويس صاف و ساده

 جوان از مدرسه چون خانه آمد

  سراغ صفحه رايانه آمد
 چو زد انگشت خود را روي كيبورد

 سه بار آقاي رهبر زنده شد مرد

 نتيجه در اوين با ضرب شالق

  گشت ابالغبه ستار بهشتي

...  
 پدرسگ پول دارد، زور دارد

 رواني اين وسط ناجور دارد

 چو آيد اسم منصور اسانلو

 دوباره لرزه افتد بر تن او

 بپيچد برخودش از وحشت و درد

 عبا عمامه او مي شود زرد

 چنان پر قدرت اما اين چنين خوار

برو ! خدايا زين معما پرده برنداشتي هم برنداشتي
  !عمو

  
 سنديهادي خر

  
   

   

  
  
  

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ه،يمنصور امان، جعفر پو: راني دباتيه

  يرهاشمي منتي ز،يدي جداليل

 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 اردوان، جعفر تاي آناه،يرهاشمي منتيز

   سامعي مهده،يپو

  نبردانجمن فرهنگي : چاپ 
  
دخلق ارگان سـازمان چريكهـاي فـدايي خلـق          نبر

امـا  . ايران و بيان كننده نظرات اين سازمان اسـت        
بديهي است كه از چاپ مقاالت و مطالـب فعـالين           
سازمان و جنبش مقاومت و صـاحب نظـران و نيـز     

دهـد و    ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مـي       
. كنــد اطــالع از آن مفيــد اســت، خــودداري نمــي

بي كـه بـا امـضاي افـراد در نبردخلـق چـاپ              مطال
شود، بيان كننده نظرات خود آنـان اسـت كـه            مي

ممكن است با نظرات سازمان منطبـق، همـسو يـا           
با نام و يـا     (سرمقاله نبردخلق   . اختالف داشته باشد  

  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام
  

براي اشتراك نبرد خلق بـا آدرسـهاي نبـرد خلـق            
  تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنبش كـارگران، مزدبگيـران و         
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل       

 المللـي مربـوط بـه آن، اخبـار و ديـدگاههاي             بين
  .جنبش زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد

   
   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

 

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org 
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  آبان30... فراسوي خبر
در بدترين هنگام ممكن، حاكمان 

 امدادگر 21ايران قصد محاكمه 
در همان . زلزله آذربايجان را دارند

حال كه انتقادها و اعتراضها نسبت 
به عملي نشدن وعده هاي 
حكومت و رو به وخامت گذاشتن 
وضعيت زلزله زدگان با آغاز فصل 

ن زمستان افزايش مي بايد، نشاند
امدادگران مردمي بر صندلي تعزير 
و اتهام مي تواند سيلي سختي باشد 
كه حكومت به بناگوش خود مي 

  . نوازد
براساس گُزارشهاي منتشره، 
دستگاه قضايي جمهوري اسالمي 

 از تن از امدادگران زنداني را 21
براي محاكمه به دادگاه فراخوانده 

اين كوشندگان اجتماعي كه . است
ي رساني به هم ميهنان براي يار

زلزله زده و رساندن كُمكهاي 
مردمي به دست آنها به آذربايجان 
شرقي سفر كرده بودند، در اول 

  . شهريور ماه دستگير شدند
هنوز معلوم نيست دستگاه قضايي، 

توزيع نان "امدادگران را به اتهام 
صرف مشروبات "، "كپك زده

 يا چه "تبليغ وهابيت"، "الُكلي
نتزي ديگري به محاكمه ايده فا

روشن اما اين است . خواهد كشيد
كه بازتاب گُسترده ي عملكرد 
منفي حكومت در مناطق زلزله زده 
و كارنامه ي فضيحت باري كه 
بيش از سه ماه پس از وقوع زلزله 
بر جا گذاشته، تهاجم به فعاليتهاي 
امدادگرانه مستقل و غير حكومتي 

. ه استرا توجيه ناپذير تر ساخت
بدين سبب نيز پهن كردن سفره 
چرمين قضايي براي امداد رسانان، 
به مثابه ترفند حاكمان براي 
سرپوش گذاشتن بر بي كفايتي و 
بي اعتنايي غيرانساني خود به 
قربانيان زلزله به شمار خواهد آمد و 

رفتار و عملكرد آنها در آذربايجان 
شرقي را با فشار شديد تري به 

ي اجتماعي خواهد تريبون داور
  . كشاند

فشاري كه حكومت از اين زاويه با 
آن مواجه است را مي توان در 
داستانهاي كارگُزاران آن پيرامون 

 "بازسازي مناطق زلزله زده"
مشاهده كرد كه به نسبت رو به 
وخامت گذاشتن بيشتر اوضاع، به 
اجبار شاخ و برگ بيشتري پيدا مي 

راضها، در اين ميان، موج اعت. كند
مسووالن غارت كُمكهاي مردمي و 
از جمله كُمكهايي كه امدادگران 
زنداني توزيع مي كردند را نيز از 
پشت صحنه به جلو رانده و به 
توجيه اقدامات خود ناگُزير ساخته 

  . است
در همين راستا پاسدار علي اكبر 
پورجمشيديان، كه به نظر مي رسد 

سپاه "نيروي تحت امر وي به نام 
 چپاول هدايا و كُمكهاي "اشوراع

داخلي و خارجي را هدايت مي كند، 
نرسيدن كُمكها به دست نيازمندان 
: را اينگونه سفيد شويي كرده

كُمكهاي جمع آوري شده از مردم "
براي روزهاي آينده كه طرحهاي 
عمراني بزُرگ تر اجرا خواهند شد، 

  ".ذخيره شده است
 قضايي –سركوب امنيتي 

، كُمك ناخواسته ي امدادگران
حكومت به پر رنگ شدن مرزهايي 
است كه ميان آن و جامعه وجود 
دارد و در فاجعه زلزله، جغرافياي 
اجتماعي ديگري براي ترسيم شدن 

نور افشان تر از . يافته است
دادگاهي كه در آن فرومايگي، 
شهامت و مسووليت پذيري مدني 
را محاكمه مي كند، چراغي براي 

دن صف مردمان از تميز دا
    .نامردمان وجود ندارد

 
 

 

 ي فصلگزارش

آژانس، محور 

 يمذاكرات آت
 

 يدي جداليل
 

  آبان29دوشنبه ...  خبريفراسو

 خود، آژانس ي گزارش فصلني آخردر
 ي هسته ايتهاي فعالراموني پي اتميانرژ
 با نصب ي اسالميجمهور": دي گوي مميرژ

 تير سا ساخته شده ديوژهايفيتمام سانتر
 را به ومي اوراني سازي فردو، غنينيرزميز

 ري ذخانيهمچن. شدت گسترش داده است
 ي آن كه به سرعت ميحساس هسته ا

 در حد ساختن بمب ومينتواند به اورا
 كيپردازش شود، رشد كرده و در حال نزد

 ساختن ي است كه برايزانيشدن به م
 ". باشدي مي كافيسالح هسته ا

 ) نوامبر17 ترز،ي رويخبرگزار(
 

 از خاموش شدن راكتور ني همچنآژانس
 ي جمهوري بوشهر، خودداري اتمروگاهين

 و ني در باره پارچي از همكارياسالم
 كرده و ادي ي نظاميتهاياحتمال وجود فعال

 گفته است كه به علت عدم گريبار د
 زي تواند صلح آمينم" حكومت، يهمكار

 ." كندديي را تايبودن برنامه اتم
 

 در واقع اي "خاموش شدن" نماند كه ناگفته
 بوشهر را ي اتمروگاهياز كار افتادن راكتور ن

 ي هسته ايتهاي آشنا با فعاليپلماتهايد
 " تهران و مسكويباعث شرمسار" ميرژ

 .   كرده اندفيتوص
 

 كرده كه دي در گزارش خود تاكآژانس
 در راني امي رژيا  هستهي نظاميتهايفعال

 از شي پافته،يمه سازمان  برناكيچارچوب 
 سال ادامه داشته ني و پس از ا2003سال 

 اطالعات به دست آمده گريو آژانس بار د
 ي قرار مدي را مورد تاك2011در گزارش 

 آژانس اطالعات موجود از نيهمچن. دهد
 به ي مبن2011 در سال ني پارچدگانپا

 ي انفجارهاي بزرگ برايوجود مخزن
 را كيناميدرودي هيتهاي و فعاليشيآزما

  نيچن":  آژانسديبه تاك.  كرده استدييتا
 

 

  شهداي فدايي 

  آذر ماه

  
 ي قرن-زاده يون پريهما: يي فدايرفقا
 اسداهللا -نژاد  رحمت طالب- يحسن

 ابوالقاسم -ر مسلم يز نصي پرو-بشردوست 
 ي عل-پور يرضا بهاري عل- يكچه همدانين

 - محمدرضا شهنواز -زاده  يعبدالعل
درضا ي حم- يچيان چايرضا كاروردغالم
 احمد - يسيو  مختار قلعه- يسعادت
 يسين تدري حس-ا ي بهروز بهروزن- ياقدس

 - يچ ر شانهي محسن مد- ي فرهود روان-
 - ي قلهكي زهرا آقانب- يدون شافعيفر
 -ال ي ماهرخ ف- يرضا شهاب رضويعل
 مسعود -ار ي پاوي محمدعل- يعينا رفيم

 - يم تشكري رح-  جالل دهقان- يصارم
ا به دست يروزنيد پي وح-زاده  يحسن زك

 به يني شاه و خميمهايمان رژيدژخ
 . دنديشهادت رس

  
 

 

 

 ي ساخت احتمالي براي نشانه قويقاتيتحق
 ".بمب اتم است

 

 ني اداست،ي آژانس پري از گزارش اخآنچه
 ،ي هسته اياست كه محور مذاكرات بعد

 مي رژي اتميتهاي فعاليهمچنان جنبه نظام
 رود، ي انتظار مميخواهد بود و آنچه از رژ

 امر است ني اثبات اقي از طرياعتماد ساز
 . نداردي نظامتي ماهتهاي فعالنيكه ا
 

 است ي معنني بد"ياعتماد ساز" پروسه
 ندارد مگر ي چاره اي اسالميكه جمهور

 را يبكاري و فريآنكه بساط دروغپرداز
 ي ا هستهساتيجمع كرده و درب همه تاس

 شامل نيا. دي بازرسان بگشاياش را به رو
 از جمله ي هسته ايتهاي ساي از تمامديبازد
 كه مراكز اعالم "ژهي ويتهايسا" و نيپارچ

 هستند، ي مواد هسته اي نگهدارنشده
 برآوردن تي سرزده و در نهايهايبازرس
 آژانس از روز اول ي خواسته هايتمام

 . استي بحران هسته ايريشكل گ
 
  

  

دادگاه امداد گران، چراغي براي 

  تميز دادن صف مردمان از نامردمان
 منصور امان


