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  ۲۶۵شماره
 سومبيست و دوره چهارم سال 

  ۱۳۸۶ مرداداول 
  

   دالر، ۱ كانادا   آمريكا
  اروپا يك يورو

  ي كشورهاي كشورها  كارگران همهكارگران همه
   متحد شويد متحد شويد

  يادداشت سياسي 
  شيوه ضد انساني 
 اعتراف عليه خود

   مهدي سامع
يكبار ديگر دستگاه امنيتي ولي فقيه بـه نمـايش مـشمئز            
كننده اعترافات تلويزيوني متوسل شد و با پخـش برنامـه           

سه تن از ايرانيـان    » به اسم دموكراسي  «اي تحت عنوان    
را با شكنجه روحي و جسمي مجبور كرد تا آن گونه كـه             

در ايـن برنامـه كـه در        . زجوها مي خواهند حرف بزننـد     با
از سـيماي   )  نيـر  ۲۸ ۲ ۲۷(چهارشنبه و پنج شـنبه شـب        

جمهوري اسالمي پخش شد، خانم هالـه اسـفندياري بـا           
چهره اي درهم شكسنه و آقايان كيان تاجبخش و رامين          
جهانبگلو شركت داشتند و هر يك بـه فرمـوده شـكنجه            

يتي اعتراف مي كردند كـه بـا   گران بر بستر تحليلهاي امن   
پوشـش نهادهـا و     «آمريكا در    » سيستمهاي اطالعاتي «

و » برانـدازي نـرم   «بـراي   » موسسات علمي و پژوهـشي    
  .همكاري مي كرده اند» انقالب مخملي«

خانم هاله اسفندياري تحت فـشار مجبـور مـي شـود بـا              
ادبيات امنيتي كه باب ميل شكنجه گرانش مي باشـد در           

كـه  ) بخوانيـد زنـدان و شـكنجه      (»دهفرصت پـيش آمـ    «
  »بخوانيد تهديـد بـه مـرگ شـدن        (» فكر كند «توانسته  

واقعا به اين نتيجه رسيدم كـه ايـن         «:اعتراف مي كند كه   
اي كـه     هـاي يـك زنجيـره       افراد و خود من بشويم حلقـه      

تشكيل شده از بنيادها، مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها كـه          
ي زنـان، بـه اسـم       به اسم دمكراسي به اسم توانمندسـاز      

هايي بوجود    ديالوگ حتي در ارتباط سعي كنند يك شبكه       
ها نهايتا در داخل ايران منجر بـشود        بياورند كه اين شبكه   

به بوجود آوردن يك تغييرات خيلي اساسي در درون رژيم   
  ».ايران يعني واقعا متزلزل كردن اين سيستم

شكنجه گر بدنام حسين شريعتمداري ضـمن اسـتقبال از          
ين اقدام غير انساني و ظالمانه و با قيد دير هنگام بـودن             ا

ايـن برنامـه و پخـش    «:آن در روزنامه كيهان مي نويـسد      
اعترافات آنها اگرچه اقدامي در خور تقدير بود و مي تواند           

 و نه كساني كه خود    -هشدار و عبرتي براي غفلت زدگان     
 باشد ولي حركتـي ديـر هنگـام و در    -را به خواب زده اند 

بـود  » نوشداروي بعد از مرگ سـهراب     «اره اي از موارد     پ
زيرا هويت جاسوساني كه اعترافات آنهـا پخـش شـد، از            
سالها قبل معلوم بود و اگـر دسـتگاه اطالعـاتي و برخـي             
ديگر از مراكز مسئول بـه موقـع وارد عمـل شـده بودنـد              
بسياري از عمليات تخريبي آنـان نظيـر، آشـوب آفرينـي،        

 اطالعات طبقه بندي شـده نظـام و         توهم پراكني، سرقت  
مخصوصًا فريب شماري از جوانـان سـاده انـديش و كـم          

  ».اطالع صورت نمي پذيرفت
  ۲بقيه در صفحه 

  سرمقاله 
  آرايش اقتصاد جنگي

   در برابر مردم 
  منصور امان

شورشهاي گُسترده اي كه پس از اعالم دزدانه و 
بسياري ناگهاني سهميه بندي بنزين خيابانهاي تهران و 

ديگر از شهرهاي پرجمعيت كشور را در ُشعله هاي خود 
فرو برد، پايه هاي لرزاني كه جمهوري اسالمي بحران 
روابط خارجي خود را بدان تكيه داده است را در برابر 
چشمهاي كُنجكاو چه در داخل و چه در آن سوي مرزها 

  . پرده برداري كرد
 آماده كردن تمام نمايشها و ترفندهاي حكومت براي

زمينه هاي اين گام در جامعه و ُگذار بي دردسر از آن، 
تنها ساعتي پس از عملي ُشدن، بي ثمري و بيهودگي 

 به "نظام"خود را به گونه دردناكي براي اداره كُنندگان 
  .نمايش گُذاشت

  ۳بقيه در صفحه 
  

ندج عليه نتظاهرات مردم س
  حكم اعدام

  جعفر پويه 
 نجـات جـان     تـه يمردم شهر سنندج بنابه دعوت كم      «
 خواسـتار   ي تظاهرات اعتراض  يي با برپا  "يمصلح زمان "

  »  .لغو حكم اعدام او شدند
  ۴در صفحه 

  
ابقا نام سازمان مجاهدين خلق 

» ليست تروريستي«ايران در 
  اتحاديه اروپا را 
  محكوم مي كنيم

  زينت ميرهاشمي 
  ۱۶صفحه 

  

  جهان در آيينه مرور
  

  ال جديديلي
  :در اين شماره مي خوانيد 
 تهاجم خونين مسجد لعل در پاكستان، پايان -

  يا آغاز چه كسي؟
 نمايشي در دافور با شركت ساركوزي در -

  نقش اول
   از سرمايه داري تا سرمايه گذاري-

  ۵در صفحه 
  حركتهاي اعتراضي كارگري
  زينت ميرهاشمي

اتخـاذ رهيافـت تـوحش لجـام گـسيخته دولـت       . «
 امنيتي احمدي نـژاد در برابـر اعتراضـهاي          -امينظ

دانشجويي، كارگري، زنـان و كنـشگران پويـشهاي         
اجتماعي و زنداني كردن آنان، جلـوه اي از هـراس           
پايوران رژيم از نابودي نظم ديكتاتوري موجود مـي       

   ».باشد
  ۳در صفحه 

  

جهاني سازي، انقالب 
  مخملي، اشغال و مذاكره

  جعفر پويه 
مخملي به جايي رسيد كـه جمهـوري        كار انقالب   «

اسالمي هم بخت خود را براي به قـدرت رسـاندن           
امـا پـس از يـك       . يك پادو در لبنان آزمايش كـرد      

مدت كوتاهي حسن نصراهللا و دارو دسته بساط اين         
زيرا آنها از قبل ثابت     . شامورتي بازي را جمع كردند    

شـان نمـي      كرده اند كه اين كارها به گـروه خـوني         
  ».خورد

  ۸ر صفحه د

  رويدادهاي هنري 
  ليال جديدي 

   ما تنگ نيست كوچه
  !شادمانه باش
  و شاهراه ما

  !گذرد ها مي منظر تمامي آزادي از
  ۱۰در صفحه 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در دفاع از آزادي 
عدنان حسن پور، 

  هيوا بوتيمار
 

  زينت ميرهاشمي 
   

عدنان حسن پور روزنامه نگار كرد      
 خـرداد   ۲۲از شهر مريوان كـه در       

ماه امسال دسـتگير شـده بـود در         
اقدام عليه  «بيدادگاه رژيم به جرم     

رژيم بـه اعـدام محكـوم       » امنيت
حسن پور، عضو هيات    . شده است 

توقيـف شـده    تحريريه هفته نامـه     
هيـوا بوتيمـار يـك      . است» آسو«

ــار  ــه نگـ كـــرد كـــه در  روزنامـ
ــي محــيط   ــر دولت ــازمانهاي غي س
زيست فعـال بـوده نيـز بـه اتهـام         

» محاربــه و اقــدام عليــه امنيــت«
  .رژيم به اعدام محكوم شده است

هفته گذشته اين دو روزنامه نگـار       
به زندان سنندج منتقل شدند و در       

ــداگ   ــته بي ــنبه گذش ــه ش اه روز س
ــم   ــالب اســالمي ســنندج حك انق

  .اعدام را به آنان ابالغ كرده است
اجــالل قــوامي و محمــد صــديق 
ــالحي در   ــود ص ــد و محم كبودون
ــال   ــتان در چنگ ــدانهاي كردس زن
ــالمي   ــوري اس ــاران جمه جنايتك

  .هستند
رژيم بيش از هر زمان، بر پاهـاي        
لرزان و نـامطمئن خـود، شمـشير        
سركوب را براي هر صدايي كه در       

ذره اي مخالفت وجـود داشـته       آن  
. باشد بـه حركـت در آورده اسـت        

دستگيري دانشجويان، حبس آنان    
در محلهاي نامعلوم، ضرب و شتم      
منصور اسانلو، دسـتگيري محمـود      

 نشان از گستردگي   ---صالحي و   
ــركوب دارد  ــشار و سـ ــاد فـ . ابعـ

رويكردهاي رژيم در برابر مقاومت     
مردم و كنشگران اجتمـاعي و نيـز    

ي اجتمــاعي، نـــشان از  پويــشها 
دولت پاسدار احمـدي    . ضعف دارد 

نژاد براي مقابله با سقوط نظام بار       
ــان را تكــرار  ديگــر ســركوب عري
كرده تا با ايجاد رعـب و وحـشت،         
. امنيت واليت فقيه را تـامين كنـد     

امـــا دولـــت پاســـداران بايـــد از 
گذشتگان خود بيـاموزد كـه تـاثير        
سركوب عريـان هميـشه كارسـاز       

اومت مردمي آن را بـه      نيست و مق  
چالش مي كشاند ماننـد اعتـراض       
مردمي در برابر جيره بندي بنـزين       

  .عليرغم ميزان سركوب موجود
  ۸۶ تير ۳۰شنبه 

  
  
  

  

  يادداشت سياسي 
  

  ۲بقيه از صفحه 
 مركـز اسـناد       تير ۳۰همزمان روز شنبه    

ــت    ــت حج ــه رياس ــالمي ب ــالب اس انق
 مشاوران   روح اهللا حسينيان از    االسالم  

اسي امنيتي محمود احمدي نژاد متني      سي
كه بـه گفتـه   » ندامت نامه «تحت عنوان   

  اعترافـات » پرونـده سـازي   «اين مركز   
آيـــت اهللا محمـــد حـــسين كـــاظميني 
بروجردي در بيداگاه ويژه روحانيت اسـت       

  .را منتشر مي كند
آقاي بروجردي مدتي پيش در پـي يـك         
سلسله حركتهاي اعتراضـي در مخالفـت       

ــي  ــت دين ــا حكوم ــت ب ــت و تح  بازداش
  .شكنجه قرار گرفت

 روز قبل از انتشار اين اعترافات آيـت         ۲۶
اهللا كــاظميني بروجــردي طــي نامــه اي 

پاپ، دبير كل سازمان ملـل،      «خطاب به   
پارلمان اروپا، سازمانها و نهادهاي حقوق      
بــشر و دادگــاه الهــه، روشــنفكران و    
ــارزان    ــان و مبــ ــان جهــ آزاديخواهــ

ظـام بـا    خـصومت ن  «نوشت  » دموكراسي
ــصي و    ــن، شخ ــاز وط ــرباز جانب ــن س اي

باشد بلكه اعتقادي اسـت،       خصوصي نمي 
حكومـت  « اجـدادم     زيرا همگام با سلسله   

دانـم    را غير قانوني و نامشروع مي     » ديني
  ».اعتقادي ندارم» واليت فقيه«و به 

در اين ندامت نامـه بـازجو پـسند آقـاي           
فريـب  «بروجردي اعتراف مي كنـد كـه        

ــوده و »  خــارجيخــورده ضــد انقــالب ب
االن من فكر مي كنم كه ازنظر ايمان،        «

علم و عقل از هر سه تهـي هـستم مـن            
حتي روخواني قرآن و مفـاتيح الجنـان را         

  ».خوب بلد نيستم
اين شيوه كار در نظام واليت فقيه تازگي        

 سـال گذشـته بارهـا از        ۲۸ندارد و طـي     
طرف دسـتگاههاي امنيتـي رژيـم مـورد         

طرز عمل بسيار . ستاستفاده قرار گرفته ا
ساده و در عين حال دردناك و تنفر انگيز       

زنداني را تحت شكنجه جـسمي و       . است
روحي قرار مي دهنـد تـا بـر طبـق نظـر            
. بازجوها به گناهي بـزرگ اعتـراف كنـد        

سپس چند بار اين اعترافات را مرور مـي         
كنند و پس از تائيد نهايي ولي فقيه آن را 

رك در  واژه مـشت  . پخش علني مي كننـد    
ارتبـاط بـا بيگانـه و       «تمام اين اعترافات    

است و همه ي    » ضد انقالب و جاسوسي   
كساني كه مجبور به اين كار مـي شـوند          

» داوطلبانه«در ابتدا متذكر مي شوند كه       
اعتـراف  » فرصت فكر كردن «و به خاطر    

تعدادي از كـساني كـه      . به گناه مي كنند   
تن به اعتراف عليـه خـود مـي شـوند در          

زارت اطالعات در مي آيند و يـا        خدمت و 
در زندان به شكل فعـال عليـه زنـدانيان          
سياسي عمل مي كنند و يـا در بيـرون از       
زندان اهداف دستگاه امنيتي را پيش مي       

   . برند
در حالي كه اين تاكنيك امنيتي از جانب        
توده هاي مردم با بي تفاوتي و در مـوارد          
بسيار با تمـسخر مواجـه مـي شـود، امـا            

ه امنيتي جمهوري اسالمي بـازهم      دستگا
براي اهداف معيني از اين شيوه اسـتفاده        

  . مي كند
هدف اصـلي دسـتگاه امنيتـي از پخـش          
اعتـراف عليـه خــود زنـدانيان سياســي و    

و » شكست پـذيري  « تبليغ    عقيدتي اوال 
و » عدم امكـان مقاومـت    «رواج گفتمان   

دومــا اســتفاده از اعترافــات در مناســبات 
در مــورد نمــايش  . ديپلماتيــك اســت 

ــن   ــه اســتفاده از اي ــر البت ــوني اخي تلويزي
اعترافات در مناسبات بـين المللـي مـورد      

 و بانـد احمـدي نـژاد ضـمن           نظر نبوده 
به علت سابقه   » شكست پذيري «نمايش  

حمايتهاي خانم هاله اسفندياري و آقـاي       
كيــان تــاجبخش از جنــاح رفــسنجاني و 
خاتمي، چماق تهديد را به رقباي درونـي        

  . ان دادنش
هدف رژيم هرچه باشد بايد همواره ايـن        
ــين     ــرد و چن ــوم ك ــار را محك ــيوه ك ش
ــرد   ــالم ك ــد ارزش اع ــاتي را فاق . اعتراف

متاسفانه در گذشـته بخـشي از مخالفـان      
جمهوري اسالمي به اين تاكتيك وزارت      
اطالعات يا تـوجهي نداشـته و يـا نگـاه           

  .گزينشي به آن مي كردند
براي مثال وقتـي يـك زنـداني شـكنجه          
شده و در حال مرگ با پيكري خون آلود         
در تلويزيون مجبور شد به عنـوان عـضو         
سازمان مجاهدين خلـق ايـران اعتـراف        
كند كه كشيشان مـسيحي را او كـشته و     
يا ديگري به انقجـار حـرم امـام هـشتم           
شيعيان اعتراف كرد، بسياري از مخالفان      

هـدين خلـق   رژيم تكـذيب سـازمان مجا     
ايران را ناديده گرفتند و رژيم توانـست از      
آن اعترافات در مناسبات ديپلماتيك عليه    

  .اين سازمان استفاده كند
اگر مخالفـان رژيـم يـك صـدا هرگونـه           
اعتراف گيري و انتشار هر سند و مدركي        
كـــه از جانـــب دســـتگاههاي امنيتـــي 
جمهوري اسالمي با هر پوششي كه باشد       

م كنند و اگـر مخالفـان       را بي اعتبار اعال   
رژيم يك صدا به اين حقيقت كه اكثريت   
زنــدانيان سياســي و عقيــدتي در موضــع 
مقاومت و ايستادگي هـستند مهـر تائيـد         
بزنند، اين تاكتيك ضد انساني و رذيالنه        
ــزان   ــه مي ــم ب ــي رژي دســتگاههاي امنيت

  .زيادي خنثي مي شود
ــات   ــاي وزارت اطالعـ ــه تاكتيكهـ البتـ

راي رواج گفتمــان جمهــوري اســالمي بــ
و مخدوش كردن   » عدم امكان مقاومت  «

چهره مخالفان استبداد مذهبي حاكم بـر       
ايــران در عرصــه بــين المللــي فقــط بــه 
اعتراف گيري و مصاحبه هاي تلويزيوني       
و يا چاپ ندامت نامـه زنـدانيان سياسـي          

دسـتگاههاي امنيتـي    . محدود نمي شـود   
رژيم كتابهاي گونـاگون در مـورد تـاريخ         

 و زندگي فعـاالن سياسـي تحـت         جنبش
پوشــشهاي مختلــف منتــشر كــرده و يــا 
سريالهاي تلويزيوني با هـدف مخـدوش       
كردن چهره مخالفان نظام پخـش كـرده      

بـه  «چند روز قبل از پخـش برنامـه         . اند
سـريالي تحـت عنـوان    » اسم دمكراسـي  

عليه سازمان مجاهـدين خلـق      » گرگها«
اخيرا كتابي بـه    . در چند نوبت پخش شد    

در ايران منتشر شده    » شكنجه گران «نام  

كه در آن ضمن چاپ اعترافات دو تن از         
بازجويان ساواك شاه در آن بـه بررسـي         
عملكرد دستگاههاي امنيتي رژيم گذشته     

در اين گونه كتابها با     . پرداخته شده است  
تحريـــف، دروغ پـــردازي و اســـتفاده   
مخدوش و گزينشي از اسناد سـاواك، از        

ــي گرو  ــدانيان سياس ــدار  زن ــاي طرف هه
خميني چهره مثبت و در مـورد زنـدانيان         
سياسي ديگر گروهها يا سـكوت شـده و         

  .يا چهره منفي از آنان ارايه مي شود
» شكنجه گران «همزمان با انتشار كتاب     

بـه زبـان    » زنداني تهـران  «نام  كتابي به   
انگليسي كه نويـسنده آن مارينـا نعمـت         
است به طور وسيع منتشر مي شـود كـه          

 اصلي آن ارايه چهـره ماليـم از         مضمون
زندان اوين و جنـاحي از شـكنجه گـران          

  . است
بسياري از زندانيان سياسي و به خصوص       
زندانيان سياسي زن كه سالها عمر خـود        
را در شكنجه گاههاي جمهوري اسالمي      
گذرانده اند خـانم مارينـا نعمـت را يـك           
تواب اعالم كرده اند كه با نوشـتن ايـن           

» اژگونــه جلــوه دادنو«كتــاب در صــدد 
و » لوث كردن «شكنجه گاههاي رژيم و     

كردن مقاومت در زنـدانهاي    » بي اعتبار «
  . جمهوري اسالمي مي باشد

اين كتاب تا كنون در بسياري از كشورها        
انتشار يافتـه و حتـي قـرار اسـت نـسخه       

بـه  . چيني آن هم به زودي منتـشر شـود      
» دپارتمـان مطالعـات زنـان     «گمان مـن    
رنتو در كانادا با نشر اين كتاب       دانشگاه تو 

» عدم امكان مقاومت  «نا آگاهانه گفتمان    
  . وزارت اطالعات را تبليغ كرده است

در اين ترديدي نيست كـه دسـتگاههاي        
امنيتي نظام واليت فقيه بـا شـيوه هـاي          

در » نــرم افــزاري«و » ســخت افــزاري«
جهت اهداف خود عليـه مخالفـان نظـام         

  .استفاده مي كنند
زجويان وزارت اطالعات زندانيان    وقتي با 

سياسي را شكنجه مي كنند مـي گوينـد         
كه هركس وارد سرازيري اوين مي شود،       
ايمانش بر باد مي رود و وقتـي بـا آزار و            
اذيــت موفــق بــه درهــم شكــستن يــك 
زنداني و آوردن او پشت صفحه تلويزيون       

» فرصـت «مي شوند مي گوينـد زنـدان         
ـ    . اسـت » فكر كردن «براي   ك اگـر مـا ي

صدا همـه ي شـيوه هـاي ضـد انـساني            
مزدوران و شكنجه گـران رژيـم واليـت         
ــشات   ــيم و در مناق ــوم كن ــه را محك فقي
ــناد و   ــالف از اسـ ــاي مخـ درون نيروهـ
نمايشات رذيالنـه دسـتگاههاي امنيتـي       
رژيم براي صحت اين يـا آن نظـر خـود           
استفاده نكنـيم، و اگـر مـدافع و مـشوق           

ضـد    مقاومت و پايداري در مقابل نظـام     
مردمي حاكم بر ايـران باشـيم، و اگـر در     
محكوم كردن رفتار وزارت اطالعـات بـا        
مخالفان نظام رفتـار گزينـشي در پـيش         
نگيـريم، مـي تــوانيم تـاثير ايـن اعمــال     

  . حاكميت را به ميزان زيادي خنثي كنيم
   ژوئيــه ۲۳(۱۳۸۶   مــرداد۱دوشــنبه 
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  ۱بقيه از صفحه 
 و "حق مسلم"نه سوگند مكرر به 

درخواست قُرباني براي آن، نه تهييج 
ناسيوناليستي و عظمت طلبانه وجيه 
اُلمله هاي يكشبه، هيچيك براي قانع 
كردن مردمي كه از آنها خواسته مي 
شود بار عقوبت بي تدبيري و جنون 
رژيم آيت اهللا خامنه اي را خاموش و 

  . ش بكشند، كافي نبودمطيع به دو
از لهيب آتشي كه از پمپ بنزينها 
برخاست، جمهوري اسالمي از نزديك 
گرماي ذوب كُننده دوزخ تحريمها و 
خالء مشروعيتي كه بتواند سپر 

  .خويش قرار دهد را احساس كرد
  

  آثار تحريم
اگرچه پايوران رژيم، بحراني كه اينك 

  را به صدا درآورده"نظام"كوبه بارگاه 
را با توضيحات ارزاني همچون 

 و اشاره به سيا، "توطئه دشمنان"
 سرويس و جز آن نتموساد، اينتليج

زير فرش جارو مي كُنند اما خود به 
خوبي مي دانند كه به فرمانروايي زير 
تاثير و پيامدهاي اين تصميم لعنت 

آنها به روشني به خاطر مي . شُده اند
امنه آورند كه چگونه گُماشته آقاي خ

افسانه "اي را با نيزه چوبي به جنگ 
 "القايي" فرستادند تا آن را "تورم

بخواند و دلقك وار به انبوه گُرسنگان 
و به تنگ آمده ها، جويهاي شير و 
عسل جاري در سوپر ماركت نارمك 

  .  را آدرس بدهد
در اين فاصله و به بيان دقيق تر از 
هنگامي كه شوراي امنيت سازمان 

 تحريمهايي بيشتر با ارزش ملل متحد
نمادين را عليه جمهوري اسالمي 
وضع كرده و چشم انداز تصويب 
مجازاتهاي اقتصادي عيني را در برابر 
خود نهاده است، توان پديدآورندگان 
بحران براي اداره و مديريت آثار 
مخلوق خود به گونه روزافزوني از 
سوي جامعه و طبقاتي كه بي واسطه 

قرار گرفته اند، به باد در مدار آن 
آنها براي . پرسش گرفته شُده است

دريافت جنس ُتحفه اي كه بر سر 
سفره شان آورده ُشده، نيازي به 
سنجش سخنان وهن آميزي در رديف 

.  ندارند"جابجايي خط فقر با خط بقا"
بحران بيكاري، بحران مسكن، بحران 
گراني، بحران مراكز توليدي و اينك 

سوخت و مژده در رسيدن بحران 
بحران انرژي، هريك به تنهايي براي 
تقويت بي اعتمادي به قُوه تدبير و 
كارداني كساني كه بر سر راه زندگي و 
معيشت آنان دام ُگذاشته و چاه كنده 

  . اند، كافي به نظر مي رسد
  

ماهيت واكُنش اقتصادي 
  حكومت

با وجود تمام كوته انديشي شگفت 
اه ُقدرت در محاسبه و انگيزي كه دستگ

پيش بيني اقدامهاي خود روي دايره 
مي ريزد اما پيرامون آن چه كه 
مطالبات و نيازهاي فوري يا استراتژيك 
جامعه مربوط مي شود، برنامه عمل را 
از پيش تنظيم و راههاي اجراي آن را 

پروژه گام به . نقشه برداري كرده است
گام به شكست كشاندن قيام 

 و ضد سلطنتي بهمن جز دموكراتيك
اين نبود همچنان كه در تحميل جنگ 
هشت ساله خارجي به مردم و مانور 

 و خريد يك فُرجه هشت "اصالحات"
ساله ديگر، با هدفي جز به عقب راندن 
و ايزوله كردن اصلي و مبرم ترين 

 فرودست رخواسته هاي طبقات و اقشا
  . جامعه پي گرفته نمي شُد

ي مي توان تصور كرد اينك نيز به خوب
جهتگيري حكومت در حل بحراني كه 

 است، از همردم را به كام آن در افكند
عدم . كُدام مولفه ها پيروي مي كُند

 و نه -تالش جدي براي تسكين 
 بخشي از آثار -درمان و چاره جويي 

شناور بحران مانند گراني كاالهاي پايه 
اي و خواربار روزمره كه با توجه به 

 بازرگاني خارجي توسط دولت، لنترُكُ
دسترسي سياسي و اقتصادي به شبكه 
توزيع و سر آخر درآمد هنگُفت و باد 
آورده از افزايش قيمت نفت، به خوبي 
در توان و امكان دولت قرار دارد، پا 
سفت ُشدن منافع حكومت در جهت 
مخالف نيازها و منافع مردم را به 

  . تصوير مي كشد
 دهها "دولت كريمه"كه در همان حال 

هزار راننده تُهيدست و شُمار بيشتري 
كارورز چند ُشغله را به يك ضربت به 
اعماق خط فقر پرتاب مي كند، كُميته 
خصوصي سازي آن با حرص و ولع به 
ُتخس قراردادها و شركتهاي دولتي بين 

با .  ادامه مي دهد"سرداران و برادران"
 توجيه دور زدن تحريمها، شركتهاي

پوششي همچون قارچ از زمين سبز مي 
 "خودي"شوند تا معامالت ميلياردي 

 را انگُشت "پارس جنوبي"ها از جنس 
بزنند و اين در هنگامي روي مي دهد 
كه خواست افزايش حقوق معلمان و 
پرداخت حقوق معوقه شان، با باتوم و 

  . زندان پاسخ مي گيرد
هيچ غيبگويي نمي تواند محل دهها 

يارد دالر درآمد مازاد نفتي را نشان ميل
بدهد، هيچ فالگير كاركُشته اي قادر 
نيست با خواندن كف خالي صندوق 
ذخيره ارزي، از سرنوشت كُنوني 
موجودي آن اطالعي بدهد، روشن تنها 

اين است كه بودجه هنگُفت دولت 
تحت امر آيت ُاهللا خامنه اي، به ظاهر 
 حتي براي تنظيم قيمت گوجه فرنگي

  . نيز كفاف نمي دهد
همگام با شتاب فاجعه آميز ورشكستگي 
كارخانه ها و كارگاههاي داخلي، دولت 

 امنيتي براي باز نگه داشتن –نظامي 
روزنه مبادالت بازرگاني خارجي و ايجاد 
مشوقهاي اقتصادي به طرفهاي مربوطه 
به منظور ناديده گرفتن انزواي رژيم، 

تر و تعرفه هر روز معافيتهاي مالي بيش
گُمُركي كمتري را تقديم آنها مي هاي 

ناگُفته پيداست كه در اين ميان . كُند
سهم سلطانهاي وطني شكر، الستيك، 
تلُفن همراه، وسايل الكترونيكي، پارچه، 
كفش و جز آن فراموش نمي شود و 
آنها مي توانند نعلين يا تسبيح خود را با 
عيار مرغوب تري از طال سفارش 

  . بدهند
  

  ادي براي جنگيك مدل اقتص
با هر ميزان گُسترش لمس پذير بحران 
خارجي، رژيم به گونه بي پرده تري 
هزينه ماجراجويي و نابخردي خود را به 
دوش مردم گذاشته و از آنها طلب مي 

به همين صورت، ميكرُبهاي رانت . كُند
خواري كه زير ظرف شيشه اي اين 
انزوا، محيط ايده آل خود براي رشد را 

 اند، نه فقط منافع سرشار يافته
اقتصادي بلكه همچنين، آينده ُقدرت 
سياسي را در تداوم اين شرايط و 
رساندن آن به نُقطه برگشت ناپذير مي 

از اين رو شگفت انگيز نيست كه . بينند
 –تصميمهاي اقتصادي دولت نظامي 

امنيتي بيش از هر امر ديگر، اين دو 
ت ويژگي را بازتاب مي دهد و در ُكلي

روي ريل تدارك چيني براي شرايط 
  .  به حركت در آمده استزانفجار آمي

آنچه كه جمهوري اسالمي طي يك 
سال اخير در پهنه آرايش اقتصادي خود 
صورت داده است، مي تواند به روشني 
كورس سياسي آن و نُقطه اي كه 
احتمال مي دهد با آن تالقي كُند را 

دف دولت از يك سو با ه. منعكس كُند
كوتاه كردن ايستگاههاي تصميم 
گيري، به حذف يا ادغام نهادهاي 
بوروكراتيكي همچون سازمان مديريت 
و برنامه ريزي دست زده و اختيارات 
آنها را به خود تفويض مي كُند و از 
سوي ديگر به ايجاد نهادهاي جديد كه 
تصميمهاي آنها به طور مستقيم اجرا 

 مبادرت پذير است مانند شوراي اقتصاد
  .ورزيده است

در همين حال، دستگاه اجرايي پروسه 
ي سلب اختيار از بنگاههاي مالي 

مستقل از دولتي يا خُصوصي بودن (
را با شدت و شتاب فراوان به ) آنها

جريان انداخته است؛ تالشي كه با 
تحميل نرخ بهره بانكي يا وادار نمودن 
موسسات مزبور به ارايه تسهيالت 

اين سياست .  استشاخص شُده
تهاجمي و مداخالنه گرانه، سازمان 
بورس به عنوان يكي از ُارگانهاي 

تنظيم و كُنترُل كُننده گردش پول را نيز 
. از آثار خود بركنار نگُذاشته است

ماموران دولتي هم اكنون در حساس 
ترين جايگاههاي تصميم گيري اين 
موسسه كاشته ُشده و به صراحت به 

 فعاليتهاي آن مشغول دستكاري در
  . هستند

تحول ديگري كه در همين راستا مي 
توان بدان اشاره نمود، به دست گرفتن 
انحصاري اداره اُتاق بازرگاني و صنايع و 
معادن و خلع مسئوليت از باند موتلفه و 
بازار پس از نزديك به سه دهه 
حكمراني بر آن مي باشد؛ اقدامي كه 

يشتر دولت بر امكان كُنترُل و نفوذ ب
بازرگاني خارجي و ُگذرگاههاي داخلي 

  . آن را فراهم مي آورد
ويژگي برجسته و مشترك گامهاي 
اشاره ُشده، گرايش پنهان ناپذير به 
سوي تمركُز دهي ُارگانهاي تصميم 
گيرنده ي فعاليتهاي اقتصادي و كوتاه 
كردن پروسه هدايت و جهت دهي آنها 

شايد . شدبه سود اقدامات ضربتي مي با
اشتياق گُروه اجرايي ولي فقيه به 
سازماندهي سربازخانه اي اقتصاد تا 

 امنيتي آنها –حدودي از منشا نظامي 
سرچشمه گرفته باشد اما بي گُمان، بايد 
انگيزه اي كه به عنوان نيروي محرك 
اين اقدامات عمل مي كُند را در شرايط 
و چارچوبهايي جست كه اين راه حلها 

  . كُنش بدان گُزيده شُده انددر وا
فاكتهاي ماديت يافته اي كه از تيز 
ُشدن بحران جمهوري اسالمي و صيقل 
خوردن كُنجهاي مبهم آن حكايت مي 
كُند، به خوبي مي تواند علت گرايش 
دستگاه ُقدرت به نظم ساده و آمرانه 

جمهوري . اقتصاد را توضيح دهد
اسالمي همچون هر رژيم ديگر ايستاده 

ر داالن جنگ، به سوي اقتصاد جنگي، ب
آرايش فرماندهي آن و در مجموع 
تدارك براي ورود به ميدان به حركت 

  .درآمده است
  

  برآمد
مفهوم سياسي اين امر، جز تصميم 
رهبران جمهوري اسالمي به ادامه ي 
خطي مشي كُنوني خود حتي به بهاي 
تحريمهاي بيشتر و سپس درگيري 

اي گُريز از آنها بر. نظامي نيست
پيامدهاي تحريم گُسترده، براي دور 
زدن بحران اقتصادي كه جامعه را 
بيشتر و عميق تر به رويارويي با 
حكومت مي كشاند و سر آخر در آرزوي 
گرفتن ماهي ثُبات از آب گل آلود يك 
بحران ويرانگر، از هيچ تالشي براي 
تشديد تخاصمات و تعيين مستقل زمان 

تجربه . خواهند كاستدرگيري فرو ن
سهميه بندي بنزين به آقاي خامنه اي 

موكب آينده . و شُركا مرزها را نشان داد
 فقط مي - اگر وجود داشته باشد –

تواند از آن سوي مرز براي آنها زين 
  .            شود

  ۸۶ تير ۳۰ 

  سرمقاله 
   آرايش اقتصاد جنگي در برابر مردم
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حركتهاي اعتراضي 
  كارگري

  زينت ميرهاشمي 
ــاالن   ــركوب روي فع ــشار و س ف
كــارگري افــزايش پيــدا كــرده و 
ــشار   ــر ف ــون، دســتگيري و زي رب
قراردادن براي اقـرار بـه اعتـراف        
عليه خـود، از جملـه شـگردهاي        
منفور رژيم در رابطـه بـا تحديـد         
جنبش و اعتراضهاي كارگري در     

  . بوده است) تيرماه(ماه گذشه 
 تيـــر، دو تـــن از ۲۳ز شـــنبه رو

كــارگران در شــهر ســنندج در    
بيــدادگاههاي رژيــم محاكمــه   

شبث اماني رئـيس هيـات      . شدند
مديره اتحاديه سراسري كارگران    
اخراجي و صديق كريمـي عـضو       

 تــن ۱۱ايـن اتحاديـه همـراه بـا     
ديگر در مراسم روز جهاني كارگر      

 نفــر از ۱۱. دسـتگير شـده بودنـد   
وز سـه   كارگران دسـتگير شـده ر     

 تير در سنندج محاكمـه      ۱۹شنبه  
  .شده اند

 نفر از كارگران    ۶ تير،   ۹روز شنبه   
شهر سقز به دادگستري اين شهر      

كامل حكيمي، خالد   . احضار شدند 
ــيم   ــسيني، رح ــا ح ــاني، عط بيخ
حــسيني و انــور حــسين زاده بــه 
اخالل در نظم عمومي متهم شده  

اين افراد از جملـه كـارگراني       . اند
رديبهـشت مـاه در     بودند كـه در ا    

تجمــع اعتراضــي بــه دســتگيري 
محمود صالحي شـركت كـرده و       
توسط نيـروي انتظـامي دسـتگير       

  .شده بودند
محمـــود صـــالحي و اســـانلو    
همچنان در زنـدان بـه سـر مـي          

محمود صـالحي در شـرايط      . برند
بد جسماني به سر برده و خطري       
جدي سـالمتي او را تهديـد مـي         

و همه فشارهاي بين المللي     . كند
ــراي   ــشري ب ــوق ب نهادهــاي حق

ز چنگال اسـتبداد تـا      ارهايي وي   
  . استنبودهكنون موفق 

از جملــه جرايمــي كــه بــراي    
 تعيين كـرده انـد،    كارگران در بند  

اخالل در نظم عمومي، عـضويت      
ــارگران   ــه سراســري ك در اتحادي

ــار اســت  ــي و بيك ــاذ . اخراج اتخ
رهيافت تـوحش لجـام گـسيخته       

 امنيتـي احمـدي     -دولت نظـامي  
نـــژاد در برابـــر اعتراضـــهاي   
ــان و    ــارگري، زن ــشجويي، ك دان
كنشگران پويـشهاي اجتمـاعي و      
زنداني كـردن آنـان، جلـوه اي از       
هراس پـايوران رژيـم از نـابودي        
. نظم ديكتاتوري موجود مي باشد    

توجه تمام نيروهاي مدافع حقوق     
بشر در سراسـر جهـان بـه رفتـار       
وحشيانه رژيم همچون سنگسار و   

 كـــارگران و زنـــداني كـــردن 

ــته   ــيش از گذش ــشجويان ب دان
ديكتـاتوري  . جلب شـده اسـت    

حاكم بـر ايـران در شـكافهاي        
موجود جهاني و با توليد بحران      
ــه،   ــاامني منطق ــركت در ن و ش
مردم ايران را سركوب وحشيانه     
مي كند، همان طور كه امـروزه       
شاهد زنداني بودن دانـشجويان     
ــطح   ــان در س ــارگران و زن و ك

نـام رژيـم    . گسترده اي هستيم  
به عنوان نقـض كننـده حقـوق        
كارگران بايـد در ليـست سـياه        
. سازمان جهاني كار قـرار گيـرد     

مماشاتهايي كه در صحنه بـين      
المللي با رژيم ايران انجام مـي       
شود و حقوق مردم ايران ناديده      
گرفته مي شود بايد خاتمه پيـدا       

  . كند
مهم ترين اعتراضهاي كارگري    

  ۸۶در تير
 تير، تعـدادي از     ۵روز سه شنبه    

كارگران كارخانه بارسيلون واقع    
در خرم آباد در محل استانداري      
لرستان تجمع اعتراضي بـر پـا       

كارگران شركت كننـده    . نمودند
در اين همايش به عدم پرداخت   

ــراض  ۳ ــشان اعت ــاه از حقوق  م
 . داشتند

ــنبه  ــر ۹روز ش ــر از ۱۵۰ تي  نف
راننــــدگان مسافركــــشهاي  
ــنندج و    ــهر س ــصي در ش شخ

ــتانداري   ح ــل اس ــه، در مح وم
كردستان تجمع اعتراضي بر پـا      

علت اعتراض راننـدگان    . كردند
تاكسي به جيـره بنـدي بنـزين        
بود كه با توجه بـه تنهـا منبـع          
درآمدشــان دچــار مــشكالت   

 .فراوان شده اند
 تيـــر، كـــارگران ۹روز شـــنبه 

يخچال سازي لرستان در برابـر      
ــع   ــن شــهر تجم اســتانداري اي

علت اعتراض  . اعتراضي نمودند 
اين كارگران، عـدم راه انـدازي       

 ۵خطوط توليد و عدم دريافـت       
  . ماه حقوقشان بود

ــيش از ۱۱روز دوشــنبه  ــر، ب  تي
 كارگر شركتهاي اقمـاري     ۱۰۰

وابسته به برق تهران، در مقابل      
ــع    ــران تجم ــرق ته ــركت ب ش

ايــن . اعتراضـي بـر پــا نمودنـد   
كارگران به پيامدهاي خصوصي    

طـر  سازي ايـن شـركت، بـه خ       
افتادن امنيت شـغلي كـارگران      

  . اعترااض داشتند
بر اساس گزارشي از راديو فردا،      
ابراهيم نظري جاللـي، معـاون      

بـيش از   «: وزير كار رژيم، گفت   
ده هزار و چهل كارگر در سـال        
گذشته، قرباني حوادث ناشي از     

وي علـت وقـوع   » .كار شده اند  
رعايـت نـشدن    «اين حوادث را    

وسـط  اصول ايمني و حفاظت ت    
 . دانسته است» كارفرما

  تظاهرات مردم سنندج 
   حكم اعدامهيعل

  هي پوجعفر
 ي م ي همچنان قربان  ي اسالم ي جمهور ي آدمكش نيماش

ـ  عهد باد  ني شرع با توسل به قوان     يدادگاههايب. رديگ  هي
 كنند و جالدان گوش به فرمان،       ي حكم صادر م   ينينش

ـ     ي م ي حكم يمجر  از  ي از آنكـه نـشان     شي شوند كـه ب
 ي كـش نـه ي و كيريـ لت داشته باشد، گـواه انتقـام گ   عدا

  .است
ـ  كردن چوبـه دار در مـال عـام چ          برپا  جـز بـه رخ      يزي
ـ  حاكمان شرع ن   ي قصاوت و سنگدل   دنيكش ـ ا. ستي  ني

 را متنبـه كنـد، باعـث فـشار          ي از آنكه كس   شياعمال ب 
 شود و   ي آن م  ي و ذهن  يني بر شاهدان ع   ي و روان  يروح

 ي م ي همگان نگونهيا حكومت خشونت را     گر،يبه زبان د  
ـ  جنا و كه آمار قتل     ستي ن لي دل يب. كند  روزبـه روز    تي

ـ  ن ي قتـل و كـشتار حكـومت       ني رود و ماشـ    يباالتر م   زي
  .ستدي اي از حركت باز نميلحظه ا

ـ      ي هنگامه آدمكـش   ني در ا  ياري بس اما  ي و قـصاوت و ب
 شـود،   ي گذاشته م  شي كه در چهار راه ها به نما       يرحم

ـ  نيكمر بسته اند تا بساط ا      ـ  قـرن ب   ي شـرم  ي ب  و  ستي
  .نندي را برچيكمي

 تـه ي سه شنبه مردم شهر سـنندج بنابـه دعـوت كم           روز
ــا"يمــصلح زمــان"نجــات جــان  ــا برپ  تظــاهرات يي ب

بنابــه .  خواســتار لغــو حكــم اعــدام او شــدندياعتراضــ
 شهر سنندج   في صدها نفر از مردم شر     ده،يگزارشات رس 

 شهر ي اطراف در مقابل ساختمان دادگستر   يو روستاها 
 اعدام مصلح كمسنندج تجمع كردند و خواستار توقف ح   

 ي سـنندج و حومـه بـه جـا         فيمردم شـر  .  شدند يزمان
ـ  رژ ي آدمكـش  ي چوبه اعدام و تماشـا     يتجمع در پا    م،ي

 اعتراض كرده اند و مخالفت      ي احكام ني صدور چن  هيعل
  . اعالم داشته اندمي رژي آدم كشنيخود را با ماش

 است كـه دوسـت او   ي دختر  رابطه با  ي مصلح زمان  جرم
 ندارد  ي خصوص ي پرونده شاك  ني ا كهيدر حال . بوده است 

ـ  تجد ۲۷اما براساس حكم شعبه      ـ  نظـر د   دي  ي عـال  واني
 بـه   ي و ،ي مجازات اسـالم   ۱۰۵كشور و به استناد ماده      
 ۱۷ يرياو كه در زمان دسـتگ    . اعدام محكوم شده است   

 حكم اعدام بـا     ري ز سال از چهار    شيسال داشته است ب   
 ي جمهـور  تكـاران يبوس مرگ بسر برده و اكنون جنا      كا

  . به اعدام او دارندمي تصمياسالم
 اطـراف بـا مخالفـت بـا     ي شهر سنندج و روستاها  مردم

 كشتارها  نگونهي نوجوان خواستار توقف ا    نيحكم اعدام ا  
 مردم از آنها    ديشده اند و سركوبگران مزدور تنها با تهد       

 يريقدام به دسـتگ   خواسته اند كه متفرق شوند و گرنه ا       
  .آنها خواهند كرد

 "سينا پـايمرد  " بنام   يگري گذشته نوجوان د   ي روزها در
ـ  چوبه دار بازگردانـده شـد ز       ياز پا   خـانواده مقتـول     راي

ـ ا.  تومان وجه نقد كرده انـد      ونيلي م ۱۵۰درخواست    ني
ـ  تومان ته  ونيلي م ۷۰ مبلغ   ناي است كه پدر س    يدرحال  هي

 مانـده   يمبلـغ بـاق    هي ته يكرده است و حاضر است برا     
 و بتوانـد در     ابـد يچك بدهد تا فرزندش از مرگ نجات        

اما برادران مقتـول  .  كند هي پول را ته   ي باق يزمان مقتض 
ـ  ارشيحاضر به پذ   كجـا ي وجـه نـشده و همـه آنـرا     ني
 ييآنها با مراجعه به مقامـات قـضا       .  كنند يدرخواست م 

 در صورت عدم پرداخت همـه پـول       نايخواستار اعدام س  
  .ندا شده
 آدمكش  مي رژ يي قضا ي پرسش از مقامات جان    ني ا حال

 ي است كه عـدم اجـرا      ي چگونه عدالت  نيا: مطرح است 
 اسـت   ي چگونه حكم  ني پول بسته است؟ ا    يآن به مبلغ  

 تواند از آن بجهد؟ ي شود و پولدار ميكه نادار سربدار م  
 ي احكام نينچني قضاوت و ا   نگونهي و ا  يشرم بر آن قاض   

     ۸۶ير  ت۲۸ پنجشنبه !باد
 

طرح سهميه بندي بنزين؛ 
فقر سهم زحمتكشان، 
قدرت و ثروت سهم 

 مزدوران حكومتي
  ليال جديدي

طرح سهميه بندي بنزين فقط 
واكنش وحشت زده رژيم جمهوري 
اسالمي به چشم انداز گسترش 

 كه صدور -مجازاتهاي اقتصادي 
بنزين را نيز مي تواند در بر داشته 

ه، روي ديگر سك.  نيست-باشد 
پرشدن جيب گشاد مزدوران حكومتي 

  . است
پيشبرد اينگونه اهداف همواره 
اعتراضات مردمي و سركوب 
وحشيانه حكومتي را نيز در پي داشته 

همانطور كه قابل انتظاربود، در . است
چند روز اخير مردم زحمتكش و 
تهيدست سرزمين نفت خيز ايران بار 
ديگر در اعتراض به تعرض آشكار به 

اراذل "دگي و معيشت خود، سطح زن
 و "مزدوران خارجي"، "و اوباش

  . خوانده شدند"عوامل منافقين"
سرهنگ مهدي احمدي، دبير شوراي 
اطالع رساني نيروي انتظامي، از 

نيروهاي ويژه  گشتزنياستقرار و 
پليس براي جلوگيري از تكرار 

وي گفت، . خيزشهاي مردمي خبر داد
ادي تعد"اين امر براي جلوگيري از 

 "اوباش تحت تعقيب پليس اراذل و
  .مي باشد

مزدوران رژيم در حالي مردم ايران را 
 مي خوانند كه مي "اراذل و اوباش"

دانند بنزين به جاي ثروتمند كردن 
كشور به يكي از مهمترين نمادهاي 
هرج و مرج اقتصادي حكومت تبديل 

طرح سهميه بندي گواهي . شده است
 كه پس از بي لياقتي حكومتي است

 سال ادعا، نه تنها در چنگال ۲۸از 
يك اقتصاد دولتي و نفتي گير كرده 
است بلكه به فساد و دزدي و باج 
دهي براي بقاي خود روي آورده 

  . است
 ميليون ليتر بنزين كه در ۸۰۰از هر 

 ۴۴ايران مصرف مي شود تنها 
ميليون ليتر آن در كشور تهيه مي 

 راه تاكنون چندين برابر هزينه. شود
اندازي پااليشگاه هاي جديد، صرف 
نيروگاه هاي هسته اي شده است 
زيرا مشكل رژيم، حل مساله انرژي 

  .براي رفاه مردم نبوده است
همانطوركه از فرداي سهميه بندي 
بنزين قيمت حمل ونقل شهري و 
بين شهري باال رفت، در روزهاي 
آينده اجناس مورد نياز مردم كه 

ه نرخهاي تحت حكومت واليت فقي
سرسام آوري پيدا كرده نيز باز 

اين در حالي . چندين برابر خواهد شد
خواهد بود كه فروش نفت آزاد به پر 
كردن جيب گشاد مزدوران حكومتي 

  . كمك خواهد كرد
  ۸۶ تير ۱۱
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  جهان در آيينه مرور
  

  ليال جديدي
  
  :در اين شماره مي خوانيد 
 تهاجم خونين مسجد لعل در -

  پاكستان، پايان يا آغاز چه كسي؟
 نمايشي در دافور با شركت -

  ساركوزي در نقش اول
   از سرمايه داري تا سرمايه گذاري-
  

تهاجم خونين مسجد لعل در 
پاكستان، پايان يا آغاز چه 

  كسي 
  

 ساعته نيروهاي ۳۶جم خونين آيا تها
ارتش پاكستان به مسجد لعل كه روز 

 ژوييه به يايان رسيد، ۱۲چهارشنبه 
شروع پاياني است براي دولت مشرف 

  يا آغاز باز شدن دست بن الدن؟
شدت حمله نيروهاي نظامي دولت 
مشرف به مسجد لعل، در صورتي كه 
افراد عادي و زنان و كودكان نيز در 

م نشان از چرخشي در آنجا بودند، ه
سياست بازي سه جانبه با آمريكا، 
طالبان و القاعده دارد و هم مي تواند 
آغازي در بي ثباتي پاكستان و آشفته 

دارا بودن . خاطري بيشتر غرب باشد
سالح هسته اي واحتمال دستيابي 
نيروهاي بن الدن بدان كه در 
بخشهاي شمالي اين كشور فعال 

ك و براي هستند، همانگونه خطرنا
غرب غيرقابل تحمل است كه سالح 
هسته اي در دست رژيم جمهوري 

  !اسالمي
بنا به اظهارات مقامهاي امنيتي 
پاكستان، ايمن الظواهري، مرد شماره 
دو القاعده، از طالب مسجد لعل 
خواسته بود تا عليه دولت پاكستان قيام 

اين مقامها ادعا كردند كه در . كنند
 ۱۸ه در مسجد، ميان اجساد يافته شد

تبعه خارجي كه مهاجران ازبك، مصرو 
افغاني بودند يافته شده است كه از چند 
هفته پيش به اين مسجد وارد شده تا 
به طالب آموزشهاي نظامي و نحوه 

  .استفاده از تجهيزات نظامي را بياموزند
از سوي ديگر، پس از كشته شدن 
رهبر شورشيان مسجد به دست 

ستان، امين نيروهاي امنيتي پاك
الظواهري به اعضا القاعده در پاكستان 
دستور مبارزه مسلحانه عليه دولت را 

نيروهاي القاعده به سرعت به اين . داد
دستور عمل كرده و در يك بمب 

 نفر ۳۲گذاري نزديك مرز افغانستان، 
از نظاميان پاكستان را كشته و يا 

  .زخمي مي كنند
باره روزنامه انگليسي ساندي تايمز در 

سركوب خونين مسجد لعل در پاسخ 

شورش طالبهاي آن كه گفته مي شود 
به دستور سران القاعده صورت گرفته 

 ۱۱پس از حوادث ": بود، مي نويسد
سپتامبر و پس از گرم شدن روابط 
مشرف با آمريكا، القاعده تالش كرده 
است تا جبهه جديدي براي مبارزات 
. خود در پاكستان دست و پا كند

يت از طالب لعل نيز در همين حما
   ".راستا بوده است

با اين كه روشن است رويداد اخير 
منجر به تحريك بيشتر تروريستهاي 
القاعده خواهد شد اما بي شك مشرف 
اهدافي را كه براي او مهمتر از اين 
تهديدها است دنبال مي كند؛ ريسكي 
كه مي تواند سرنوشت پاكستان را به 

آمريكايي آن را جهتي كه كارشناسان 
 خوانده اند، سوق " بزرگترين تهديد "

  .دهد
به تازگي عده اي از كارشناسان پر 
تجربه و سرشناس آمريكايي با 
تمايالت راست و چپ در حيطه 

بنياد "حكومت، در تشكلي بنام 
اين عده به .  گرد هم آمده اند"استنلي

طرح سناريويي پرداخته اند كه بر 
نظامي در اساس آن احتمال دخالت 

پاكستان براي جلوگيري از قرار گرفتن 
سالح هسته اي در دست القاعده 

در ميان اين گروه، . مطرح شده است
دو كارشناس به نامهاي فردريك 
كاگن، نو محافظه كار و عضو 
انستيتوي تجاري آمريكا و ديگري 
مايكل اوهانيون كه احتمال مي رود در 

اع دولت آينده دمكراتها معاون وزير دف
اين دو تالش . آمريكا شود قرار دارند

مي كنند با بهره گيري از كارشناسان 
 بين "پلي"متمايل به دو حزب، 

جمهوريخواهان و دمكراتها در 
 راه حلهاي "واشنگتن ايجاد كنند تا به 

  .  دست يابند"ميانه
بنياد "در ماه اوريل سال جاري، 

 پس از بررسي چندين سناريو "استنلي
ا پاكستان كه مي تواند در رابطه ب

تهديد بزرگي براي آمريكا باشد، به اين 
نتيجه رسيد كه براي جلوگيري از 

بنيادگرايان "افتادن پاكستان به دست 
، آمريكا ناچار است "اسالمي راديكال

 هزار نيرو راهي اين كشور ۱۰۰دستكم 
كند و از هم اكنون بايد در امر 

  . تجهيزات آن اقدام كند
 عده، سناريو سقوط دولت به گفته اين

پاكستان و قرار گرفتن سالح هسته اي 
كه پاكستان بدان مجهز است در دست 
تروريستها، چشم اندازي واقعي و تهديد 

  . آميز است
سناريو ديگر كه اين بنياد بررسي كرده، 
باال گرفتن اختالفات در آسياي جنوبي 
و پاكستان بر سر كشمير است كه مي 

  .ه اي منتهي شودتواند به جنگ هست
راه حل دخالت نظامي آمريكا به دو 
شيوه توسطه اين كارشناسان ارايه شده 

نخست آن كه آنها معتقدند . است
آمريكا و هم نظران و متحدانش بايد 

 "جراحي"تمام توان خود را متوجه 
  كردن و از بين بردن سالح هسته اي 

  
  

پيش از آن كه به دست تروريستهاي 
اما چنانچه اين . اسالمي برسد، كنند

امكان وجود نداشت و از مكان 
نگهداري سالحها اطالع كامل نبود و 
يا مشرف راضي به نابودي آن نباشد، 
آن وقت بايد به ياري مشرف شتافت و 

  .در برقراري نظم به او كمك كرد
به هر رو، تجربه عراق ثابت كرد كه 

 اوهانيون و يارانشان -مين كاگن تخ
 هزار سرباز براي ۱۰۰در مورد آمادگي 

ايجاد نظم يا به عبارت ديگر اشغال 
از آنجا . پاكستان بسيار غيرواقعي است

كه مردم پاكستان طرفدار آمريكا 
نيستند و امكان مقاومت به همان 
صورت عراق نيز ممكن است، مي توان 

و پيش بيني كرد كه اين تعداد نير
شايان ذكر است كه . ناكافي خواهد بود

 هزار سرباز در عراق را ۱۵۰رامسفلد 
كافي مي دانست اما بعدها لزوم حضور 

 هزار سرباز در عراق تذكر ۵۰۰دستكم 
مي توان گفت با تخمين . داده شد

رامسفلدي و با در نظر گرفتن اين كه 
 برابر عراق است، ۶جمعيت پاكستان 

مي اين كشور، آمريكا براي كنترل نظا
. به يك ميليون سرباز نياز خواهد داشت

پاكستان خود داراي هفتمين ارتش 
نيرومند جهان با داشتن يك ميليون 

 هزار سرباز آماده ۶۰۰عضو و بيش از 
با اين حال، احتمال . به خدمت، است

انشعاب در اين ارتش در صورت باال 
. گرفتن اختالفات نيز غير واقعي نيست

اينكه همين ارتش بزرگ و با توجه به 
قدرتمند كه بزرگترين سازمان در 
پاكستان است و بودجه ساالنه آن به 

 ميليارد دالر مي رسد، به داليل ۲۳
سياسي و غيره ارتباط خود با القاعده و 
طالبان را حفظ كرده است به طوري 
كه در بسياري از عمليات تروريستي 
جاي پايي نيز از پاكستان ديده مي 

  . شود
با اين حال اين سوال پيش مي آيد كه 
چرا مشرف به چنين حمله خونين و 

آيا مشرف از . گسترده اي دست زد
پيامدهاي آن و شورشي كه عليه او 

  خواهد شد، هراس ندارد؟
به نظر مي آيد كه اين حركت دو هدف 

هدف : مشخص را مد نظر داشته است
اول كنار آمدن با آمريكا بر سر القاعده، 

دولت بوش با . ن و طالبان استبن الد
فشار بر مشرف از او خواسته بود كه به 

واشنگتن . اين دو نگراني رسيدگي كند
هم با توجه به افكار عمومي در جامعه 
پاكستان، با جناح نرمتر طالبان و ورود 
آنها در ساختار سياسي افغانستان كنار 

  . خواهد آمد
دومين هدف مشرف، جلب توجه به 

بر مخالفانش درانتخابات خود در برا
اين . رياست جمهوري مي تواند باشد

هر دو شايد ارزش برانگيختن 
احساسات قومي و اقليت پشتوها و 

  . مسلمانان دو آتشه را داشته باشد
روشن است كه دولت بوش پس از 
انجام عمليات مسجد لعل، از مشرف و 

 "دمكراسي"تالش او براي برقراري 
 و در باره در پاكستان تجليل كرده

من او را دوست ": مشرف مي گويد
   ".دارم و از او قدرداني مي كنم

دولت بوش همچنين اين اقدام 
پاكستان را در راستاي حمايت مشرف 
از نيروهاي ناتو در افغانستان مي 

  .شمارد
آمريكا نقش مهمي درتقويت ارتش 
پاكستان و قدرت سياسي آن به بهانه 

رايي بازي مبارزه با تروريسم و بنيادگ
از سوي ديگر، اين نقش در . مي كند

راستاي منافع نيروهاي چپ و مبارز، 
طبقه كارگر و زحمتكش اين كشور 

آمريكا توانسته است با يك تير . نيست
  . دو نشان را هدف بگيرد

با اين كه ديگر گروههاي اپوزيسيون 
در پاكستان خواستار تظاهرات عليه 

برخي به حمايت از (مشرف شدند 
نيادگرايان و برخي عليه كشتار افراد ب

اما خانم بي نظير بوتو كه به ) عادي
تازگي ارتباط خود را با آمريكا بيشتر 
كرده است، از عمليات مسجد لعل 
استقبال كرد و گفت، اكنون زمان ايجاد 

بوتو و مشرف .  نيست"تحريكات"
براي ريختن طرح شراكت در قدرت در 

  . حال گفتگو هستند
شود، با در نظر گرفتن گفته مي 

خطرهايي كه كارشناسان دولت بوش 
از جانب پاكستان گوشزد كرده اند، 
آمريكا با دادن امتيازهايي به پاكستان 
از جمله تحمل ورود برخي از افراد 

  ميانه رو طالبان در ساختار سياسي 
  ۶بقيه در صفحه 
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  جهان در ايينه مرور 
  

  ۵بقيه از صفحه 
در برابر، كاخ . افغانستان، موافق است

سفيد از پاكستان خواسته هايي داشته 
كه يك از آنها پايان دادن به القاعده و 

حمله به مسجد . بازي سه جانبه است
لعل پاسخي به برخي از خواسته هاي 

به رسميت شناختن اسراييل، . مزبور بود
حهاي هسته اي، نظارت بر سال

دستگيري بن الدن و تحويل او به 
آمريكا و آزادي نيروهاي خارجي كه در 
اسارت طالبان و القاعده هستند، از 

  . جمله اين خواستها مي باشد
بدون شك مشرف با چالشهاي بسياري 
از درون مواجه خواهد شد و با وجود 
تعلق خاطر بخشي از نيروهاي درون 

همواري در ارتش به القاعده، راه 
همسويي بيشتر با آمريكا نخواهد 

 . داشت
  

نمايشي در دافور با شركت 
  ساركوزي در نقش اول

 ژوييه نمايندگان اياالت متحده ۴روز 
 آمريكا، فرانسه، اتحاديه اروپا و اتحاديه

عرب همچنين روسيه و چين در پاريس 
گرد هم آمدند تا به ظاهر پيرامون 

 زده طرحي براي صلح در منطقه جنگ
و اقدامهاي عملي در ) سودان(دافور 

رسانه ها . اين زمينه به گفتگو بنشينند
اخبار اين مالقات را حول تبليغات در 
باره نيكالس ساركوزي و وزير امور 
خارجه او برنارد كوشنر، منعكس كردند 
تا از اين راه نشان دهند او بيشتر از 
همتراز پيشين خود، ژاك شيراك، 

 با اياالت متحده حاضر به همكاري
  . آمريكا است

  

  
 هزار ۲۰گفتگوها پيرامون استقرار 

نيروي نگهبان صلح سازمان ملل و 
و به كارگيري ) AU(اتحاديه آفريقا 

كشور (سربازان فرانسوي در چاد 
بود كه همگي عنوان ) همسايه

  . در دافور را داشتند"كمكهاي انساني"
 ۱۰آقاي ساركوزي قول داد كه فرانسه 

 هزار نيروي اتحاديه ۷ون يورو به ميلي

همچنين . آفريقا كمك خواهد كرد
 ميليون ۴۲اتحاديه اروپا قول كمك 

از طرف ديگر فرانسه نيز . يورويي را داد
احتمال داد كه نيروهاي خود را كه 
اكنون در چاد مستقر هستند، افزايش 

  . دهد
اما اين قول و قرارها بيشتر نمايشي 

داشتند تا اقدامي بوده و جنبه سمبوليك 
جدي و عملي براي صلح در اين 

روزنامه لوموند پيش از شروع ! منطقه
 ۳كنفرانس، مدت آن را در مجموع 

ساعت و نتيجه نهايي را اعالم نشده 
  . پيش بيني كرده بود

جالب توجه آنكه نمايندگان كشور هاي 
اتحاديه آفريقا كه بيشترين نقش را در 

 دارند، در استقرار نيروهاي مدافع صلح
از سوي . اين كنفرانس حضور نداشتند

ديگر، با توجه به وخامت اوضاع در 
دافور، اگر چنين قولهايي واقعي هم مي 
بودند و عملي مي شدند، باز هم نمي 
توانستند مشكل گشاي وضع اسفناك 

با اين حال، براي عملي . دارفور باشند
شدن آن بايد منتظر شد اگر چه دخالت 

جي در سودان بيشتر نيروهاي خار
اهداف كشور گشايانه غرب را كه 
تالش مي كند از اين تراژدي انساني 

  .سود جويي كند، بازتاب مي دهد
همانطور كه تا كنون شاهد بوده ايم، 
تالش براي انحالل و كنار گذاشتن 

 از سوي "جان جاويد"جنگجويان 
خارطوم در دافور كه بيشتر از جانب 

مي شود، خشونت آمريكا و اروپا هدايت 
و ميليتاريسم را در اين منطقه افزايش 

خصومتها و خشونتها در اين . داده است
قسمت از جهان هولناك تر و گسترده 

جان "از آن بودند كه تنها با انحالل 
  .  از بين بروند"جاويد

در آغاز، نيروهاي مخالف در دافور زير 
رهبري ارتش جنبش آزاديبخش 

)Minni Minawi ( بش جن"و
 خليل ابراهيم عمل "عدالت و برابري

اين دو بعدها عليه يكديگر . مي كردند
اختالف مزبور بيشتر . به نزاع پرداختند

بر سر پذيرش يا عدم پذيرش قرارداد 
پايتخت ( كه در ابوجا ۲۰۰۶صلح سال 

. بسته شده بود، باال گرفت) نيجريه
 با ۲۰۰۳جنگي كه بي وقفه از سال 

رودگاه شمال دافور تهاجم دو گروه به ف
آغاز شد، حكومت خارطوم را به تالفي 
كشاند و با بسيج افراد محلي و بومي 

جان "كه بيشتر عرب بودند، گروه 
دو گروه نيز به .  را تشكيل داد"جاويد

گرفتن نيروهاي جنگجو كه اكثرا با زور 
از ميان آوارگان سوداني در كمپهاي 
واقع در چاد بسيج شده بودند، دست 

بنابراين، بي توجه به سرنوشت . دزدن
مردم، نه تنها جنگ بين آنان باال 
گرفت بلكه از غارت و دزدي و خشونت 
و تجاوز به زنان و دختران خردسال نيز 

  . كوتاهي نكردند
سرانجام اين درگيريها به چاد و 
آفريقاي مركزي نيز رخنه كرد؛ مناطق 
فقير نشيني كه زير بار بدهي به 

لي پول كمر خم كرده صندوق بين المل

 نيز براي پرداخت بدهي به IMF. بودند
  .آنها فشار مي آورد

سازمان عفو بين الملل به تازگي اعالم 
جمهوري آفريقاي مركزي ": كرده است

به منطقه آزاد براي گروههاي مسلح 
منطقه، سربازان دولتي و حتي سارقان 

  ".مسلح تبديل شده است
رانسه واقعيت اين است كه كنفرانس ف

كاري به كار حل مشكالت كثيري كه 
. در اين منطقه وجود دارد نداشت

هيچيك از بحرانهاي اجتماعي كه 
 IMF شامل بحران كشاورزي، بحران

 كه نقش به سزايي در ورشكستگي -
 -صادي و اجتماعي اين منطقه دارد اقت

عدم وجود ساختارهاي صنعتي در اين 
كشور و جنگ داخلي بي وقفه، مورد 

در واقع رسيدگي به اين . توجه نبود
امور هدف هيچيك از شركت كنندگان 
  . در كنفرانس پاريس را تشكيل نمي داد

انگيزه ساركوزي اين بود كه نشان دهد 
ستي اهداف سودجويانه و امپريالي

فرانسه در تصاحب منابع طبيعي آفريقا، 
او را يك شريك با ارزش اما كوچك 

فرصتي براي . با آمريكا خواهد كرد
تصميم گيري به پايان دادن تراژدي 

 و "كشتار جمعي"آنچه كه آمريكا 
 خوانده، وجود "فاجعه انساني "فرانسه 
  .نداشت

سودان گنجينه هاي با ارزشي مانند 
نفتي دارد كه در حال منابع قابل توجه 

حاضر با سرمايه گذاريهاي پيرامون آن 
چين .  ميليارد درآمد است۲داراي 

بزرگترين مشتري نفت و سرمايه گذار 
در اين منطقه است و البته كه آمريكا 
تالش مي كند تا دست چين را از اين 

  . منطقه كوتاه كند
تام النتوس، يك نماينده جمهوريخواه 

ريكا، ضمن تهديد مجلس نمايندگان آم
 به "۲۰۰۸المپيك "چين به نامگذاري 

، از چين "المپيك كشتار جمعي"
خواسته است تا از منافع اقتصادي خود 

اصرار . در سودان چشم پوشي كند
 ناميدن "كشتار جمعي"آمريكا در 

جنگ در اين منطقه و تحريم خارطوم 
به منظور فشار بر آن براي پذيرش 

ين كشور نيز نيروهاي مدافع صلح در ا
بنا بر . (در راستاي اين هدف است

، جنگي ۱۹۴۸مصوبه كنوانسيون سال 
كه در سراسر جهان به اين ويژگي 
شناخته و تعريف شود، دخالت سازمان 

با اين حال ). ملل را الزم كرده است
فرانسه به خاطر اختالف نظرهاي 

 ناميدن جنگ در دروني تا كنون به
 "سانيفاجعه ان" سودان زير عنوان

  . اكتفا كرده است
به هر جهت، دوستي موقتي فرانسه و 
آمريكا نمي تواند پايدار باشد زيرا اين 
دو به طور تاريخي در مسايل مربوط به 
آفريقا در برابر هم قرار گرفته اند كه از 
جمله مي توان فاجعه رواندا در سال 

 زيير را – و جنگ داخلي كنگو ۱۹۹۴
  .نام برد

ي كه كشورهاي چين، گذشته از منافع
فرانسه و آمريكا در اين منطقه جنگ 

زده دنبال مي كنند، خلع سالح 
 به هر شكل "جان جاويد"جنگجويان 

ممكن، اقدامي ضروري و فوري در 
راستاي ايجاد صلح در اين گوشه از 

  .جهان است
به گزارش سازمان عفو بين الملل كه 
اكنون بيشترين تالش خود را متمركز 

دادن به اين تراژدي اسفبار به پايان 
 كشمكشها ۲۰۰۳كرده است، از سال 

 ۸۵در دافور در غرب سودان، به كشتار 
 هزار نفر ۲۰۰. هزار نفر انجاميده است

نيز از اثرات ناشي از جنگ جان خود را 
 ميليون نفر ۲بيش از . از دست داده اند

آواره شده و در كمپهاي آوارگان در 
بيش از . ندسودان و چاد به سر مي بر

سه و نيم ميليون نفر به مددهاي بين 
  .المللي براي ادامه حيات نياز دارند

براي همكاري با سازمان عفوملل در (
امر نجات جان مردم دافور، به وب 

 سايت اين سازمان به آدرس 
http://thereport.amnesty.org

/eng/Regions/Africa/Sudan 
  )مراجعه كنيد

  
رمايه از سرمايه داري تا س

  گذاري
در ماه گذشته گزارشي از سوي دفتر 

 "كاپ جميني"مشورتي مالي اروپا بنام 
و موسسه بازرگاني وال استريت، 

اين گزارش .  انتشار يافت"مريل لينچ"
حاصل يك بررسي گسترده پيرامون 
توزيع ثروت در جهان و بر آوردي از 

ثروتمند ) (HNWIميزان ثروت فردي 
در اين . ان بودترين اليه اجتماعي جه

پژوهش در درجه اول شمار افرادي كه 
بيش از يك ميليون دالر نقدينگي در 
سال گذشته داشته اند، محاسبه شده 

حاصل اين بررسي تصوير روشني . است
از پروسه رشد روز افزون و سرسام آور 
انباشت ثروت در باالترين اليه 

در سال . اجتماعي به دست مي دهد
 ميزان افرادي كه  درصد بر۳/۸گذشته 

وارد اين رده از ثروتمندان جهان شدند، 
 ۵/۹افزوده گشته به طوري كه اكنون 

ميليون نفر در سراسر جهان را شامل 
ناگفته نماند كه اين عده تنها . مي شوند

جمعيت ) چهار ده صدم درصد (۱۴/۰
طي يك . كل جهان را در بر مي گيرند

سال، ميانگين رشد ثروت اين گروه 
 ۱۳ درصد بوده و جمع كل آن به ۴/۱۱

 .تريليون رسيده است
جالب توجه است كه حتي در ميان اين 
طبقه بندي نيز توزيع ثروت نامتناسب 

 درصد ۱به طوري كه تنها . بوده است
اين افراد، بيش از يك سوم ثروت باقي 

  .ثروتمندان را در اختيار دارند
براي اينكه توانسته باشيم به عمق و 

در ت انگيز تمركز ثروت در گستره شگف
حالي كه جمهوري اسالمي در آستانه 
تصويب چهارمين قطعنامه شوراي 

  امنيت براي وضع
  ۷بقيه در صفحه 

  

http://uk.iteksoft.com/pdf-writer/
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  مافياي خودي
  زير ضرب

  منصور امان
رسوايي فساد مالي محفل آقاي احمدي 
نژاد، اداره كننده ي او را نيز آشُفته 

آيت اهللا خامنه اي كه . ساخته است
گُماردگانش را با تيغ مبارزه با انواع 

 به ميدان جنگ رقيبان "مافيا"گوناگون 
آزمندي همچون حجت االسالم 

 وي فرستاده "كارگُزاران"رفسنجاني و 
است تا دايره نفوذ سياسي و اقتصادي 
آنها را محدود كُند، اكنون گارد خود را از 
اين زاويه نيمه باز و سالح محبوبش را 

  . زنگ زده مي يابد
واكُنش تُند و پرخاشگرانه پايوران دولت 
در برابر افشاي سوواستفاده گُسترده مالي 
آنها از دستگاه تحت اختيار خود نشان 

 مستقل از – دهد كه ضربه مزبور مي
 به نُقطه –اين كه از ُكجا وارد ُشده باشد 

يك مشاور . حساسي اصابت كرده است
در اين رابطه ) كلهر(آقاي احمدي نژاد 

شكل گرفتن يك كودتاي "حتي از 
 سخن مي راند و "خزنده عليه دولت نُهم

مايل است تالش ) جوانفكر(ديگري 
 را "ولتريشه كن كردن د"براي 

  . مشاهده كرده باشد
همزمان، شُماري از گردانندگان ستاد 
انتخاباتي آقاي احمدي نژاد به جلو 

 - اثبات ُشده –فرستاده ُشدند تا استعداد 
عوامفريبي خود را به كار گرفته و با ذكر 

 باند واليت، "تنگناهاي مالي"مصيبت 
. به چشم شنوندگان خود اشك بياورند

وول ستاد مذكور در آقاي ذبيحي، مس
دوستان با "اُستانها، بر زانو مي كوبد كه 

 امور را مي چرخاندند و "هزينه شخصي
آقاي زريبافان هم بغض در گلو، داستان 

طلبه هايي كه شهريه ماهانه خود را "
     . را نقالي كرده است"مي دادند

 نمي كُند "رهبر"اما همه اينها كُمكي به 
را باال زده و با و او به ناچار خود عبا 

دادن درس اخالق و موعظه پيرامون 
، پرهيزكاري خود و "حفظ بيت المال"

او كه به . برگُماردگانش را يادآور مي شود
نظر مي رسيد از سخنان خود به شوق 
آمده باشد، به حاضرين، شهردار و 
اعضاي شوراي شهر تهران، اندرز داده 

هزينه ها و بودجه هاي شهرداري ": است
 اين در حالي ". شفاف سازي كُنيدرا

است كه هنوز روشن نيست گُماشته او 
 ميليارد تومان بودجه شهرداري ۳۵۰با 

تهران در زمان رياست خود چه كرده 
  . است

تيم برگُمارده آقاي خامنه اي بر مسند 
رياست قوه مجريه، تصوير بدبينانه اي 
كه سازمان بين المللي شفافيت از روحيه 

سي آنها گُزارش كرده است  سروي–خود 
را بسيار بي آزار و بهداشتي جلوه گر مي 

سازمان مزبور، جمهوري اسالمي . سازد
را به لحاظ ميزان فساد دولتي در سال 

 ميالدي، در رتبه صد و شُشم قرار ۲۰۰۶
 ۸۶ تير ۵     .داده بود

ديوار آهنين در 
  برابر قطار بي 

 ترمز رژيم
  ليال جديدي

 عليه خود تحريمهاي بيشتر
قرار دارد، حسيني، سخنگوي 
وزارت خارجه رژيم با تاكيد بر 
ياوه گوييهاي پيشين احمدي 

براي قطار هسته ": نژاد گفت
اي ايران ترمزي در كار 

  ".نيست
از آنجا كه قطار بي ترمز رژيم 
مانند هر قطار بي ترمز ديگري 
محكوم به خارج شدن از ريل 
است و از آن رو كه خسارت 

 آمده توسط اين مركوب به بار
بي افسار فقط دامن رهبران 
ماجراجوي جمهوري اسالمي 
را نمي گيرد بلكه، متوجه 
مردم ايران و ديگر مردم 
جهان نيز هست، مي توان 
نتيجه گرفت توقف ايستگاهي 
آن هرگز نمي تواند در برابر 
هيچ منافعي از جانب 
كشورهاي غربي و غيره، پايه 

  . معامله قرار گيرد
 همين رو، اگر چه آقاي از

حسيني دريك نشست خبري 
ادعا مي كند كه موافقت رژيم 
با بازديد آژانس از راكتور آب 
سنگين اراك، همكاري با 

چارچوب " در آژانس در
است اما  "المللي بين مقررات

خود بهتر مي داند كه اهداف 
ديگري بيش از اين در دستور 

  .كار آژانس قرار گرفته است
خنگوي وزارت اينكه يك س

خارجه آمريكا در باره 
توافقهاي رژيم و آژانس تنها 

آمريكا منتظر خواهد "به گفتن 
ماند تا ببيند چه اتفاقي واقعًا 

 بسنده "افتد زمينه مي در اين
كرده است، بدون هيچ 
ترديدي نمي تواند به معناي 
در پيش گرفتن سياست صبر 
و انتظار از جانب آمريكا تلقي 

   .شود
محافل سياسي و تمامي 

كارشناسي غرب بر سر لزوم 
كشيدن افسار هسته اي رژيم 

بحثها و . با هم متحد هستند
همه فعاليتها همگي پيرامون 

  . چگونه كشيدن آن است
موضوع سرعت اين قطار و 
مشخصات واقعي آن در دستور 

درهمين . كار قرار گرفته است
راستا، طرح و اقدام پيرامون دو 

و جنگ با گزينه ديپلماسي 
شدت تمام و به طور موازي 

  ۸۶ تير ۲۵ .پيش مي رود
 

  جهان در آينه مرور 
  

  ۶بقيه از صفحه 
دست عده اي معدود از جمعيت جهان پي 
ببريم، كافيست كه تنها به يك نمونه از 

  . آمار درج شده در اين گزارش رجوع شود
در بررسي مزبور آمده است كه بهاي جمع 

مامي كشورهاي كل توليد ناخالص ملي ت
جهان كه شامل كاال و نيز خدمات مي 

تريليون ۱۰ تريليون است كه تنها ۴۸شود، 
 تريليون ثروت ۳۷بيشتر از ميزان بيش از 

باالترين اليه ثروتمندان . اين افراد است
جهان كه يك درصد از ثروتمندان را 
تشكيل مي دهند، به دليل تقبل ريسك 

اند سود بيشتر در سرمايه گذاري توانسته 
بيشتري را نسبت به بقيه همرديفان خود 

  .داشته باشند
 ثروتمند در اياالت متحده بيشترين افراد

 ۳بيش از (آمريكا شمارش شده اند 
اين رقم در كشورهاي اروپايي، در ). ميليون

 ۵/۲ ميليون نفر و در آسيا ۳جمع، كمتر از 
همچنين در . ميليون نفر مي باشد

كشورهاي تازه توسعه يافته مانند هند و 
اندونزي شمار اين عده به لحاظ كميت 

درصد رشد كمي . ترشد بيشتري داشته اس
 و در هنگ كنگ ۹/۷اين افراد در چين 

چنين افزايش جمعيت .  بوده است۲/۱۲
افراد ثروتمند، ميزان باالي اهميت تجارت 
صادراتي و سرمايه داري در چين را بازگو 

آسياي شرقي و براي نمونه . مي كند
 ۲۱سنگاپور، بيشترين افزايش را با بيش از 

 . انددرصد در سراسر جهان داشته
افزايش شمار ثروتمندان در كشورهاي 
. عضو پيمان ورشو نيز انفجاري بوده است

اين نيز در درجه نخست مديون پروسه 
خصوصي سازي و غارت تشكيالت 
اقتصادي متعلق به دولت اتحاد جماهير 

در روسيه، .  است۹۰شوروي در آغاز دهه 
 درصدي تعداد افراد ثروتمند، ۵/۱۵افزايش 

 نفت و فروش سهام حاصل از رشد قيمت
در جمهوري چك نيز تعداد اين . شده است

درصد افزايش ۶/۱۲گروه از ثروتمندان، 
 .پيدا كرده است

و اما در آمريكاي التين تعداد اين افراد 
درصد افزايش داشته، به طوري كه ۵/۱۰

 درصد مجموع ثروت در دست اين ۲۳
تجمع اين افراد . گروه قرار گرفته است

آرژانتين، برزيل، پرو و شيلي بيشتر در 
علت افزايش شمار ثروتمندان در اين . است

بخش از جهان، پرداخت بهاي باال در برابر 
 .مواد خالص اين كشور از جانب چين است

از سوي ديگر، رشد تعداد ثروتمندان در 
خاورميانه بيشتر به دليل رشد قيمت نفت 

اين افزايش بيشتر در . بوده است
نتي خليج فارس مانند حكومتهاي سلط

بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان 
سعودي و امارات متحده عرب به چشم مي 

 ۵/۱۲تعداد افراد ثروتمند در آفريقا . خورد
 درصد ثروت ۱۴. درصد افزوني داشته است

 .در دست اين گروه تمركز يافته است
رشد تعداد ثروتمندان در كشورهاي توسعه 

نعكس مي كند كه نيافته اين واقعيت را م
در اين كشورها ثروت به طور كلي در 

دست اليه كوچكي از جمعيت در گردش 
  . است

در يك ارزيابي عمومي مي توان گفت، 
نيمي از بزرگساالن سراسر جهان در 

 درصد دارايي جهان بهره ۱مجموع تنها از 
  .مي برند

افزايش تعداد ثروتمندان اليه بااليي در 
از سوي ديگر نشان كشورهاي مورد اشاره، 

محدوديت توزيع قدرت در اقتصاد جهاني 
در همين رابطه روزنامه انگليسي . دارد

 ژوئيه اعالم كرد كه ارزش ۳گاردين روز 
سهام سرمايه دار معروف مكزيكي 
،كارلوس اسليم هلو، مالك شركت 

telecom از ثروت بيل گيت، صاحب ،
مايكروسافت كه تا سال گذشته ثروتمند 

. د جهان بود، بيشتر شده استترين مر
روشن است كه سرمايه گذاري در بورس از 
جمله داليل افزايش شمار ثروتمندان 

 . جهان است
 درصد ثروت ۴/۱۱ميانگين جهاني رشد 

اليه بااليي جامعه، نزديك به دو برابر رشد 
اين امر . است) ۴/۵(سود ناخالص ملي 

ثابت مي كند كه رشد ثروت اين عده تنها 
شد توليدات جهاني به دست نيامده از ر
اين گروه قطعه مساوي از كيك رشد . است

اقتصادي جهان را در بشقاب خود نگذاشته 
بلكه، ثروت آن، قدر مسلم از تنزل غير 
انساني آن بخش از ثروت اقتصادي جهان 
است كه مزد كارگران و زحمتكشان جهان 

  .را در بر مي گيرد
اي بزرگ از در آمريكا افزايش سود كمپانيه

راه فشار بر طبقه زحمتكش و پايين نگاه 
داشتن مزدها به دست آمد در حالي كه در 

سود . اروپا ارزش سهام از آمريكا جلو زد
 و ۵/۱۷ درصد، فرانسه ۲۲سهام در آلمان 

برخي از .  درصد بود۷/۱۰در انگليس 
كشورهاي در حال توسعه نيز رشد قابل 

از . ردندتوجهي را در سود سهام مشاهده ك
 درصد، فيليپين با ۶۲اين ميان، اندونزي با 

 ۱۳۱ درصد و بندر آزاد شانگهاي با ۴۹
 .درصد رشد سرسام آوري داشتند

در اين گزارش آمده است كه خريد و 
فروش آثار هنري مانند اشيا، مجسمه و 
تابلو نيز يكي از پر درآمدترين سرمايه 

ر ثروتمندان با خريد آثا. گذاريها بوده است
هنري گرانبها خود را در بربر بحرانهاي آتي 
بورسي بيمه مي كنند تا هميشه به كوهي 

اين نيز . از پول نقد دسترسي داشته باشند
عالمت وحشت اين اليه اجتماعي از خطر 

  . واژگوني سيستم مالي در آينده است
بيماري نامتعادل ثروت اندوزي و 

ر بالتكليفي و عدم اطمينان به آنچه آينده د
پيش خواهد داشت و حتي حرص و 
سوءظن، روانشناسي و سياست اين اليه 
نازك انسانهاي يك جهان را پايه ريزي 

به همين صورت طبقه حاكمه نيز . مي كند
سياستهايش را در حوزه نيازهاي خود طرح 

رشد ميليتاريسم، حذف . ريزي مي كند
خدمات اجتماعي و ترويج سياسي و 

ثروت بيش از حد اخالقي آييني كه در آن 
  .پرستش مي شود، از آن جمله هستند
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حاال ديگر مشخص شده ا كه تب تنـد         
. جهاني سازي به عـرق نشـسته اسـت        

كساني كه تـصور مـي كردنـد قادرنـد           
جهان را يك شـبه همچـون لقمـه اي          
چرب و نرم قورت دهند، اكنون باور مي 

 كه آنها فكـر      كنند كه كار به آن آساني     
زمين زير پايشان   . مي كردند هم نيست   

يـن  همچنان سخت و مردمان در برابر ا     
همه بي پروايي اگر نه همان وحله اول        
ــدك سرســختي خــود را   ــدك ان ــا ان ام

ــد ــان كردن ــان و . نماي ــر زورگوي در براب
قلچماقان سرخم نكردند و با ايستادگي      
و مقابله با آن نه تنهـا آنهـا را وادار بـه           
عقب نـشيني بلكـه تجديـد نظـر و يـا            

  . بازبيني كردند
آساني كار در بالكان بـراي چماقـداران        
بين المللي اين تصور را بـه وجـود آورد         
كه مي توانند بدون هيچ مانعي هرآنچه       
. را كه مي خواهند به سر جهان بياورنـد   

نابود سازي يوگسالوي در زيـر گـوش        
اروپاي متمدن و بـا همكـاري آن گـام          
. اول يورش همجانبه را آسان نشان داد      

بي توجهي اروپاييها بـا آنچـه در خانـه          
و تن دادن به نـابودي      شان اتفاق افتاد    

بخش شرقي اين قاره البتـه بـي دليـل          
اميد بـه نيـروي كـار ارزان و         . هم نبود 

متخصصان بـاد آورده از يـك طـرف و          
بازار وسيع به دست آمده براي سـرمايه        
ها و اجناس اروپايي آنها را نـا تـوان از           

بـه كـار    . نگاه به عمق اين فاجعه كـرد      
گيري بمبهـاي اورانيـوم ضـعيف شـده         

سط اشغالگران بـراي آنهـا سـربازاني      تو
آلوده و منطقـه هـايي آلـوده تـر بـاقي            

ــت ــشورهايي  . گذاش ــر آوردن ك ــر ب س
كوچك با جمعيتي زير يك ميليون نفر،       
بدون هيچ ضابطه قانوني نيز مزيـد بـر         
ــشورهايي   ــا ك ــي ب ــد و مردم ــت ش عل
ورشكسته نه تنها تحفه اي دندان گيـر        
نبود بلكه مـشكلي شـد بـر مـشكالت          

 اين قاره پيـر كـه از بيماريهـايي     عديده
به هـر حـال آنچـه       . مزمن رنج مي برد   

نبايد مي شد، شد و اروپاييها اكنـون در         
مي يابند كه در محاسبه اشـتباه كـرده         
اند و  آب رفته بـه جـوي بـاز نخواهـد             

مگر با صرف هزينه هايي گزاف      . گشت
ــده   ــه از عه ــا ك ــت فرس ــاري طاق و ك

  .بسياري خارج است
 مـوج انقالبـات رنگـين       پس از بالكـان   

بخشي ديگر را مورد يورش قـرار داد و         
ميوه هايي رسيده را به راحتي به دامان        

اما اين انقالبـات و     . امپرياليسم انداخت 
شيوه هاي انجام آن نيز بـزودي رنـگ         
باختند و نشان دادند كه كاري كـه بـه          
يمن دالرها و يوروهاي اهـدايي انجـام        

ي اسـت   مي گيرد تنها در جاهايي شـدن      
كه عوامل گـوش بـه فرمـان سـرمايه          
جهاني مـي تواننـد همـان دموكراسـي         

حداقل موجود را مورد يورش قرار دهند       
و با نابود كردن آن بـار داللهـاي بـين           

زيرا به محـض ايـن      . المللي را بار كنند   
كه زمـين زيـر پـاي تظـاهر كننـدگان           
دستمزدبگير گرم شـود، كـسي حاضـر         

ي دريافت  نيست حتا تا سركوچه نيز برا     
اعالميه دعـوت بـه گردهمـايي بـرود،         
تاچه رسد به تحصنهاي چندين روزه در    
سرماي زمستان در چادرهـاي اهـدايي       
سازمانهاي حمايتگر و پذيرايي با انـواع       
اطعمه و اشربه و برگـزاري كنـسرتهاي        

در نــاتواني ايــن گفتمــان . پــاپ و راك
جديد كه دهان بسياري از خودباختگان      

رار آن شيرين مـي شـد       وطني نيز با تك   
زيـرا خيليهـا بـا      . بسيار مي شود گفـت    

هدف قرار دادن تـشكالتي كـه سـالها         
براي رسيدن بـه دموكراسـي در ايـران         
مبارزه كرده و مي كنند، آنها را خشونت       

امـا آنهـا نيـز    . طلب و چه و چه ناميدند     
پس از اندك زماني عقب نشيني كردند       
ــم دارد    ــم ك ــه ك ــمي ك ــز اس ــه ج و ب

ي شود چيزي از ايشان باقي      فراموش م 
زيرا از آن همه هياهو و برگزاري       . نماند

ــو و   ــا راديـ ــرانس و مـــصاحبه بـ كنفـ
خانم فرح  . تلويزيونها هيچ خبري نيست   

پهلوي كت نارنجي خود را به بايگـاني        
كمد لباسهايش سـپرد و دكـان برگـزار         

وقتـي  . كنندگان رفراندم هم تعطيل شد 
 كه همه ديدند موضوع در داخل سـفت       

و ســخت تــر از آن چيــزي اســت كــه 
صـداي  . فكرش را مي كردند جا زدنـد      

اكبر گنجي بلند شد كه براي رسيدن به    
دموكراسي بايد هزينه پرداخت كرد، اما      

تعـدادي ديگـر هـم بـا       . كو گوش شنوا  
همان شغل مشاور و معـاون نـان و آب      

زيرا اگر بنابود كـسي     . دار بسنده كردند  
بدهـد  هزينه براي دموكراسي مخملـي      

كــه ديگــر ايــن انقــالب قــاطي دارد و 
آنچنان كه مي گويند مخملِي مخملـي       

  . هم نيست
كار انقالب مخملي به جايي رسيد كـه        
جمهوري اسـالمي هـم بخـت خـود را          
براي به قدرت رسـاندن يـك پـادو در           

امـا پـس از يـك       . لبنان آزمايش كـرد   
مــدت كوتــاهي حــسن نــصراهللا و دارو 

ي را جمع   دسته بساط اين شامورتي باز    
زيرا آنها از قبل ثابت كـرده انـد         . كردند

شان نمـي     كه اين كارها به گروه خوني     
  .خورد

جمهوري اسالمي كه خود مي داند كـه    
در داخل كسي و يا كساني نمي تواننـد         
با اين شيوه او را از جا بجنبانند، بـدش          
هم نمي آمد كه بـراي منـزوي كـردن          
جريانات جدي و سرسختي كـه سـالها        

اش كمر همت بسته اند،       براندازيبراي  
امـا ايـن جريانـات      . به آنها ميدان بدهد   

ــه او    ــد ك ــي بودن ــر از آن ــل و ول ت ش
اكنــون نيــز بــا . تـصورش را مــي كــرد 

دستگيري چند نفر كه طرفـدار مـذاكره      
آمريكا با رژيـم هـستند تحـت عنـوان          
طرفداران انقالب مخملي يـا برانـدازي       
نرم، سعي مي كند كه بـراي سـركوب          

يانات جدي مايـه بگيـرد و البتـه بـا           جر
مطرح كردن آنها بار ديگـر ايـن مـرده          
فراموش شـده كـه حتـا تئوريـسينهاي         

اش نيز اعتقادي بـه آن ندارنـد را           سابق
اما از قبل مي شود گفت كـه        . زنده كند 

اين عمل آب در هاون كوبيدن اسـت و      
ات جدي با اينكارهـا جـا مـي         نه جريان 

زنند و نه ديگـر كـسي بـه موضـوعات           
كهنه اي همچون انقالب مخملـي دل       

  .مي بندد
از موضوع پرت نـشويم، پـس از مـوج          
انقالب مخملـي نوبـت بـه حـضور پـر           
قدرت ارتش براي رسـيدن بـه هـدفي         

اما در گل ماندن آن     . سهل الوصول شد  
در عراق و افغانستان نشانه خوبي براي       

ان رفتن راه صـد سـاله بـه يـك           طراح
آنها نه تنها نتوانـستند همـه       . شب، نبود 

جريانات را يـك كاسـه كننـد بلكـه در        
همان چهار چوب ملي كه مورد تجـاوز        

ابتدا فكر  . قرار داده اند، زمين گير شدند     
مي كردند كه مي شود با خسته كـردن         
ــوالني   ــغال و ط ــالف اش ــات مخ جريان

.  آورد كردن آن مخالفـان را از پـاي در        
اما اين گونه نشد و نه تنها هدف اوليـه          

ــشد ــرآورده ن ــه  . ب ــا ب بلكــه مــي رود ت
آمريكا و . شكستي خفت بار منتهي شود   

متحدانش نه تنها در برآورد خود دچـار        
اشتباه شدند، بلكه در ادامـه نيـز پـشت         
سرهم اين اشتباهات را تكرار مي كنند       
و با طرح اسـتراتژيهاي غلـط كـار را از           

در عراق  . ت نيز بدتر مي كنند    آنچه هس 
و افغانــستان بــا بــه رســميت شــناختن 
دسته ها و جريانات جنايتكار و بـه كـار       
گيري آنهـا گـام اول در راه پـر اشـتباه           

ميـدان دادن بـه     . برداشته شـده اسـت    
جريانات مذهبي و قومي و باز گذاشـتن       
دست آنها براي عمل، چيزي است كـه        
ــا و   ــاحش آمريكاييه ــتباهات ف ــز اش ج

به رسـميت   . متحدانش بايد قلمداد شود   
شناختن قانون اساسي بي سـر و تهـي         
كه دو كشور را بـه جمهـوري اسـالمي       
تبديل مي كند را آمريكا نمي توانـد بـا          

همكـاري در هـر     . هيچ رنگي پاك كند   
دو مورد با رژيم جمهوري اسالمي و باز      
گذاشتن دست عوامل آن كـاري اسـت        

  .  استكه از طرف آمريكا انجام گرفته
به زبان ديگر آمريكا براي رسـيدن بـه         
ــه     ــت ب ــبه دس ــك ش ــه ي ــك نتيج ي
اشتباهاتي زده است كه اكنـون همانهـا     
ــدعي كدخــدايي دهكــده   ــانگير م گريب

از يك طـرف رژيـم      . جهاني شده است  
جمهـوري اسـالمي كـه سـالها منتظــر     
فرصت براي دست درازي بـه عـراق و         

بــا خيــال راحــت وارد . افغانــستان بــود

شد و با دست باز هرآنچـه مـي         معركه  
توانست را انجام داد و اكنون هم او بـه          
عنوان يكي از مدعيان آمريكا در منطقه   
. بــرايش شــاخ و شــانه مــي كــشد    

فرماندهان آمريكايي به هيچ وجه نمـي       
توانند واگـذاري بخـشهاي بـسياري از        
خدمات شهري در شهرهايي مثل كربال 
و نجف را به عوامـل رژيـم جمهـوري          

آنهـا مـي دانـستند      . مي حاشا كنند  اسال
كه سپاه بدر و مجلس اعـالي انقـالب         
ــرورده ســپاه   اســالمي عــراق دســت پ
پاسداران و وزارت اطالعات جمهـوري      

حال چرا اكنون رابطـه     . اسالمي هستند 
با سپاه براي آنها جرم شده است؟ ايـن         
. پرسشي است كه جوابي برايش نيست     

اين درحالي است بخش بسيار زيادي از       
مردم عراق و نيروهايي كه با اشغالگران   
مبارزه مي كنند وابسته به جرياناتي كه       
در دولت دست نـشانده عـراق هـستند         

به زبان ديگر جريانـات وابـسته       . نيستند
به رژيم جمهوري اسالمي در عـراق در      

همانهــايي كــه وزارت . قــدرت هــستند
خانه هاي دولت عراق را در كنترل خود   

شان حكومتي دسـت    دارند و با انگ و ن     
حـال چـرا اگـر      . به هر جنايتي مي زنند    

آمريكا مي خواهد دخالت رژيم در عراق 
را ثابت كند به اين جريانات اشاره نمي        
كند و انگشت اشاره به سوي جريانـات        

  ديگر دارد؟
اين مشكلي اسـت كـه خـود نظاميـان          
آمريكايي نيز نه مـي تواننـد و نـه مـي          

زيرا اگر  . خواهند كه به آن جواب بدهند     
آمريكـــا بخواهـــد بخـــش زيـــادي از 
نيروهايي كه عليه اشـغال مبـارزه مـي         
كنند را ساكت كنـد بايـد در وحلـه اول      
آنها را بـه رسـميت بـشناسد و بـا آنهـا        

اما آنهـا هرگـز حاضـر بـه      . مذاكره كند 
زيـرا مـارك تروريـست      . اينكار نيـستند  

چيزي كه با آن بسياري از اعمال خـود         
ز حــيض انتفــاع را توجيــه مــي كننــد ا

. ساقط مي شود و ديگـر كـاربرد نـدارد         
اين يكـي ديگـر از داليلـي اسـت كـه            
جهاني سازي آمريكايي را بـه نـا كجـا          
آباد مي برد و در همان گامهـاي اوليـه          

آمريكـا بـراي    . با مشكل روبرو مي كند    
نجات از گردابي كه خود سـاخته اسـت       

او در ابتـدا  . دست به هر كاري مي زنـد   
فقيـه را جزيـي از محـور        رژيم واليـت    

امـا در   . شرارت دسته بنـدي مـي كـرد       
عمل با همين محور شرارت همكـاري       
ــشبرد   ــراي پي ــه ب ــشان داد ك ــرد و ن ك
كارش نظريه و تئوريهايي كـه بـه هـم       

حال با اين . مي بافد نيز بي ارزش است    
معيار دوگانه يعنـي از يـك سـو محـور        
شرارت و از ديگر سو همكـار روزهـاي         

ر گره خورده و هرچه مـي       نيازمندي، كا 
  .كوبد به در بسته مي خورد

آنچه امروز بايد به صراحه گفت اينست       
كه جهاني سازي به شيوه آمريكـا و بـا          
ــك شكــست   ــوپ و تان ــش و ت زور ارت

ابـزار ايـن شـيوه جهـاني        . خورده است 
  سازي يعني مارك تروريست زدن و 

  ۹بقيه در صفحه 
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توافق آژانس در تهران، 
واگذاري مكانيزم ماشه به رژيم 

 واليت فقيه
  جعفر پويه

بنا به گزارش خبرگزاريها، دور دوم مـذاكرات        
مقامهاي آژانس بين المللي انـرژي اتمـي بـا     
رژيم جمهوري اسالمي در تهـران بـه پايـان     

سرپرسـتي هيـات اعزامـي آژانـس را         . رسيد
نـس و   معاون مـديركل آژا    ،  "اولي هاينون "

سرپرست هيات رژيـم را جـواد وعيـدي بـه           
هرچنـد نماينـده آژانـس امـروز        . عهده دارند 

در مورد نحوه رفع ابهامهايي     "اعالم كرد كه    
كه درباره فعاليت اتمي ايران براي آنان وجود     
دارد با مقامهاي اين كشور به توافـق رسـيده      

 اما با توجه به نوع و شكل توافق انجـام           "اند
گفت كه آنهم چيزي نيـست      گرفته مي شود    

ــراي رژيــم و واگــذاري   اال خريــدن زمــان ب
  ! مكانيزم ماشه بـه آن عليـه جامعـه جهـاني          

زيرا جواد وعيدي، سرپرسـت هيـات رژيـم و         
معاون بين الملل دبير شـوراي امنيـت ملـي          

 ۶۰  طرفين در مدت  ":  مي گويد  "الريجاني"
روز، چارچوب و نحوه حـل و فـصل مـسايل           

ــده در موضــ ــران را  اي وع هــستهباقيمان اي
طراحي و تدوين خواهند كرد تـا پـس از آن،           

 به شرط خودداري غـرب از دسـت زدن بـه   
اقــداماتي كــه ممكــن اســت ايــن مــسير را  

   ".تخريب كند، آن را به مرحله اجرا درآورنـد        
يعني، رژيم بـدون توجـه بـه دو بـار مهلـت             

قطعنامه هاي شـوراي امنيـت    تعيين شده در
 سـازي ادامـه داده و   سازمان ملـل بـه غنـي     

زمان فقـط بـراي تعيـين     اكنون خود دو ماه
چارچوب و نحوه حل و فصل مـسايل معـين          

زمان و يا بـازي   اما اگر پس از اين. مي كند
جامعه جهاني كه    درآوردنهاي حقوقي رژيم،    

اعتراض كند و   ناميده شده"غرب"در اينجا 
يا هرگونه حركتي از خود بروز دهد، رژيم زير     

ــه ت ــده هم ــام ش ــات انج ــد زد وافق  .خواه
به زبان ديگر، بچه دبستاني را هـم اينگونـه          

مقامـات   نمي شود فريب داد كـه بـه ظـاهر   
  .پذيرفته اند آژانس 

به دست آوردن مكانيزم ماشه در اين توافـق         
عملكرد تا كنوني آن ثابت مي  توسط رژيم و

كند كه اين پرونده با اينگونه توافقهـا راه بـه       
بـرد و مقامهـاي آژانـس بـين     نخواهد  جايي

المللي انرژي اتمي نيز با پذيرفتن اين دسـت         
آبكي و بيهوده، بيش از بـيش ايـن    توافقات

نهاد بين المللي را در نزد افكار عمومي فشل         
دهند و بر ناتواني و نا كـار آمـدي    نشان مي

  .آن صحه مي گذارند
رژيم جمهوري اسالمي همه راههـا را بـراي         

 اتمـي پيمـوده اسـت و        به دست آوردن بمب   
اكنون خود را براي عواقبي كه به دليل عـدم       
اجراي قطعنامه هاي الزم االجراي سـازمان       
ملل متحد كه ممكن است گريبانش را بگيرد 

اما مقامات آژانس بدون توجه     . آماده مي كند  
به همه اطالعات تا كنوني، زمينه را براي در         
 خطر قرار دادن مردم ايـران و منطقـه آمـاده          

  .مي كنند
 ۸۶ تير ۲۲

آرايش فساد طبق 
كاتالوگ قانون 

  اساسي
 

  منصور امان
در همان روز كه شوراي نگهبان 
اعالم كرد رسيدگي به فساد 
حكومتي را مغاير قانون اساسي 

 مي شُمارد، نيروي انتظامي "نظام"
با انتشار بيانيه اي ضمن توهين به 
زنان و جوانان كشور و متهم 

ساد، بار ديگر به نمودن آنها به ف
تهديد مردم پرداخته و براي آنها 

  . خط و نشان كشيد
همزماني اين دو رويكرد مشخص، 
بخشي از داليل اشتياق هيستريك 
رهبران جمهوري اسالمي به ورود 
به خُصوصي ترين پهنه هاي 
زندگي مردم را به گونه برجسته 
. تري در برابر نگاه گُذاشته است

يزدي، رضواني آيت اهللا ها جنتي، 
و دوستان، روي حجاب ضخيمي 
كه آلت فعل اونيفورم پوش آنها 
ماموريت دارد جامعه را زير آن دفن 
. كُند، سفره رنگيني گُسترانده اند

 عليه "فساد"برداشتن دگنگ 
مردم، حمله پيشگيرانه براي دفاع 
از مواهبي است كه اين پرهيزكاران 
با آزمندي تمام از كيسه خلع يد 

ه ها بيرون مي كشند و با شُد
سرسختي تمام از دادن حساب در 

  . باره آن، تن مي زنند
بيانيه نيروي انتظامي اما نشان مي 
دهد كه آقاي جنتي و سر لوطي 
فقيه تر او، نمي توانند روي توان 
تحمل يخ نازكي كه بر آن سر مي 

تنظيم . خورند، شرط هنگُفتي ببندند
جود آن كُنندگان بيانيه مزبور با و

كه تالش نفس گيري براي نمايش 
اعتماد به نفس به خرج داده اند اما 
در انتها با اعتراف به اين كه 

هنجار شكنان پليس را تست مي "
، بر ناكامي گزمه هاي "كُنند

خياباني در پوشاندن لباس وحشت 
و انقياد بر تن جامعه صحه ُگذاشته 

همچنين دستگاه سركوب . اند
عان كرده است  اذ"آقا"اجتماعي 

كه خط و نشانهاي جديد آن نه 
اقدامي مستقل و از موضع ُقدرت 
كه، واكُنشي اجباري در برابر 

كساني است كه طرحها و "
اقدامات را موقتي احساس مي 

  ".كُنند
بوق لشگر كشي يك ُگذر قُرُق ُكن 

موي " عليه "سردار رادان"به نام 
، همه ي بضاعتي است كه "پسران

طرح امنيت "مه براي جنگ نا
     . باقي مانده است"اجتماعي

 ۸۶ تير ۲۷

جهـــاني ســـازي، انقـــالب 
  مخملي، اشغال و مذاكره 

  ۸بقيه از صفحه 
شلتاقهاي بيهوده نيز راه به جـايي نمـي         

بنابراين آمريكا براي بيرون رفـتن از   . برد
معضلي كه براي خود و منطقـه سـاخته         

  .است بايد اين موضوع را بپذيرد
ــرار ــر تك ــم  اگ ــار رژي ــر رفت ــه تغيي  جمل

جمهوري اسالمي را كه توسـط مقامـات     
آمريكايي تكرار مي شـود را بـه عنـوان          

 كنـيم، آن وقـت   استراتژي آمريكا قبـول  
مشخص مي شود كـه دليـل ايـن يـك           

زيرا از يـك سـو      . شهر و دو نرخ چيست    
طرفين براي يكديگر خط و نـشان مـي          
كشند و از جانب ديگـر بـراي مـذاكره و           

هرچنـد  . توافق منتظـر فرصـت هـستند      
بسياري معتقد هستند كه آمريكـا بـراي        
برانـدازي رژيـم جمهـوري اسـالمي بــه     

امـا بـازار    . دددنبال زمان مناسب مي گر    
گــرم البيهــاي دســت و دلبــاز و قــرار و 
مدارهاي نان و آبداري كه در گوشه كنار        

همه اين حدسها را بي   . مشاهده مي شود  
  .دليل مي نماياند

از جانب ديگر رژيم جمهـوري اسـالمي        
كه دشمني با آمريكا را رنگ ايدئولوژيك      

اين روزهـا بـراي مـذاكره بـا         . زده است 
ه مي كند و پايورانش     آمريكا اظهار عالق  

. با شور و شوق آن را به زبان مي آورنـد          
اينهــا همــان كــساني هــستند كــه اگــر 
ديگران به هر دليل چنين چيزي را بيان        
كنند هزاران انگ و برچسب از قبل تهيه        

از مـزدور بيگانـه   . شده را او مي چسبانند   
اما اين كـه خـود بـراي        ... تا جاسوس و    

شماري مـي   توافق با شيطان بزرگ روز      
. كند اين بايد دليل ديگري داشـته باشـد        

زيرا تا آنجا كه به آمريكا باز مـي گـردد،         
ساستمداران و مقامات رسمي مي گويند       

اما . كه به دنبال تغيير رفتار رژيم هستند      
عجله و شور و شوق رژيم براي مـذاكره         
با آمريكا تنها براي همـين تغييـر رفتـار          

 مـي   است؟ يا ايـن كـه از جـايي ديگـر          
ترسد؟ گمان مي رود كه بحرانهاي همه       
جانبه، عدم مـشروعيت داخلـي رژيـم و         
ــا را    ــاني آنه ــام همگ ــك قي ــرس از ي ت
واداشته كه از ترس آن به شيطان بزرگ        

  .پناه ببرند
جهاني سازي با آنچه در گذشته بيان مي  
شد دارد به رويايي شكست خورده تبديل      

جمهوري اسالمي كـه خـود را       . مي شود 
ز نيروي اين تغيير مي دانـست و  بخشي ا 

خواســتار دخالــت دادن خــودش در ايــن 
بايد به دنبال راهكار ديگـري   . پروسه بود 

ــد ــركوبگران و   . باش ــه س ــه هم ــن ك اي
اشغالگران چه نظـامي و چـه خزنـده در          
موقع بي سرانجامي مجبـور مـي شـوند         
هواي يكديگر را داشته باشند يك حرف       

بيداد بـه  اما مقابله با مردمي كه از      . است
جان آمده اند و هرآن ممكن است دست        

  .به كاري اساسي بزنند حرفي ديگر
اگر جناح دشمن مردم به سوي واگرايـي        
حركت كند، در جبهه مردم چـه تغييـري    

  ضروري است؟

معامله با آمريكا با 
 چاشني عقب نشيني

  ليال جديدي
خبر ديدار سفير و دو ديپلمات 

 –جمهوري اسالمي با پنج ديپلمات 
 ماه است دربند ۷تروريست رژيم كه 

نيروهاي آمريكايي هستند، در صورتي 
اعالم شد كه هم مقامهاي عراقي و 
هم دولت آمريكا از دخالتهاي رژيم 
در ايجاد ناآرامي در عراق بيش از 

  .پيش به ستوه آمده اند
بدون ترديد مقامهاي عراقي كه در 

ايجاد زمينه اي "روزهاي اخير براي 
 به ايران و آمريكا "اتجهت مذاكر

سفر كرده بودند، بايد قولهاي رضايت 
  .بخشي از مالها دريافت كرده باشند

شواهد حاكي از آن است كه اوايل تير 
ماه سال جاري هنگامي كه طالباني، 
ريس جمهور عراق به ايران سفر كرد 
و قول گرفتن مالقات با پنج پاسدار 
در بند آمريكا را به رژيم داد، پيام 

لچسبي هم براي آمريكا هديه د
او گفت كه اميدوار است اقدام . گرفت
 از ".تنشها در عراق بكاهد"او از 

سوي ديگر، وزير خارجه عراق نيز 
ايجاد فضاي مناسب و سازنده "براي 

 به آمريكا سفر كرد و "براي مذاكرات
پيام مثبت رژيم در برابر خواست 

  .آمريكا را رساند
 اسالمي مالقات مقامهاي جمهوري

با پنج مزدور خود در عراق در همان 
 ۱۵حال صورت گرفت كه روز آدينه 

تير، خانم رايس در مصاحبه اي با 
شبكه ان بي سي، جمهوري اسالمي 

 "كشوري با سياستهاي خطرناك"را 
به نحو فزاينده اي "خواند كه 

 جالل طالباني ".خطرناك تر مي شود
در همان روز در مصاحبه اي با 

ن العربيه، همكاري ايران و تلويزيو
 درصد موفقيت در جنگ ۷۰سوريه را 

  . با تروريستها در عراق توصيف كرد
از سوي ديگر، ژنرال كوين برگنر، 
سخنگوي ارتش آمريكا در عراق نيز 
هفته گذشته به جمهوري اسالمي 

عمليات سپاه قدس "هشدار داد كه از 
در عراق براي گسترش خشونتها 

گفت كه رژيم ايران  او ".اطالع دارد
 اردوگاه در نزديكي تهران، ۳در 

 ۶۰ تا ۲۰عراقيها را در دوره هايي كه 
شبه نظامي در آن شركت دارند، 

  . آموزش مي دهد
با توجه به آنكه هم مقامات عراقي و 
هم دولت آمريكا به وخامت اوضاع در 
عراق در نتيجه دخالت جمهوري 
 اسالمي تاكيد دارند، اجازه مالقات با

پنج مزدور رژيم آنهم در صورتي كه 
صليب سرخ هيچگونه حضور و يا 
اطالعي از آن نداشته، اين سوال را 
بر مي انگيزد كه رژيم به كدام عقب 

  نشيني تن داده است؟ 
  ۸۶ تير ۱۸
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  رويدادهاي هنري
  

  ليال جديدي
  
  

دعوت كانون نويسندگان به 
شركت در مراسم هفتمين 

 لوشام سالگرد احمد
  

قرار است روز سه شنبه دوم مرداد به 
 جمعي ت،دعوت كانون نويسندگان ايران

 مهر شهر –درگورستان امامزاده طاهر 
كرج براي بزرگداشت هفتمين سالگرد 

و  رگخاموشي احمد شاملو، شاعر بز
انون ك .آزاديخواه ايران برقرار شود

 به اين ندگان در اطالعيه خودسنوي
  : آورده استمناسبت

 
   ما تنگ نيست كوچه

  !شادمانه باش
  و شاهراه ما

  !گذرد ها مي منظر تمامي آزادي از
 

  !مردم آزاده
 

درگذشت  به مناسبت هفتمين سالگرد
 شاعر آزادي ، گردهم  احمد شاملو،

 انسان بزرگواري را  رهآييم تا خاط مي
بداريم كه هستي و شعر خود را  پاس

صرف پيكار با وهني كرد كه بر تبار 
بزرگي كه تا  رود، شاعر انسان مي

واپسين دم حيات هرگز از انديشه 
 بهروزي مردم ، آزادي و نبرد با جهل و

  .سانسور و نابرابري فارغ نبود
 

 را رژيم در "دايه دايه"ترانه 
 موزه گذاشت

 با صداي "دايه دايه"انه معروف تر
رضاسقايي و تنظيم مجتبي ميرزاده در 
فهرست آثار فاخر موسيقي ايران قرار 

  .گرفت

آهنگ و شعر بدين وسيله اين ترانه كه 
 ،آن از آثار محلي مردم لرستان است

همچنان تا سرنگوني رژيم جمهوري 
اسالمي كه تظاهر به عالقه مندي به 

   زبانها خواهد  بر سر،هنر مردمي دارد
 به جاي قرار "دايه دايه"ترانه . ماند

 گرفتن در موزه آثار تاريخي رژيم، شعار
مبارزان و زندانيان زندانهاي مخوف  روز

دايه دايه ". جمهوري اسالمي است
   ." وقت دوستي با تفنگه،وقته جنگه

  
 در "شرق بوخارست"

  سيدني
 زستيوال فيلم سيدني در استراليا كه اف
 ژوئن ۲۴ در روز ،ز شده بودا آغ ژوئن۸

  . به پايان رسيد
در سالهاي گذشته يك تحول بزرگ در 
 :اين فستيوال چشمگير بوده است

ماني و كارگردانان جوان آن وسينماي ر

امور مربوط به  كه تالش كرده اند از
   .كشور خود فيلم بسازند زندگي در

  
  

 كه در "شرق بوخارست"امسال فيلم 
 كان را از آن خود  جايزه۲۰۰۶سال 

 در سيدني برنده بهترين فيلم روي ،كرد
 كارگردان و ،كامرا دواور. پرده شد
 ،"شرق بوخارست" ساله ۳۲نويسنده 

ه در اين فيلم بازگشت سرمايه داري ب
يستي  پس از پايان دوران استالينروماني

 توضعي و ۱۹۸۹ در سال چاوشسكو
اسفناكي كه كشورش با آن روبرو شد 

  . مايش گذاشته استرا به ن

فيلم در شهر كوچكي در شرق داستان 
و در باره يك  روي مي دهد بوخارست

مهندس سابق است كه اكنون يك 
در . ي را اداره مي كنديايستگاه راديو

، او با ۱۹۸۹شانزدهمين سالگرد رويداد 
در  آيا انقالبي"عنوان برنامه اي به نام 

  . را اجرا مي كند"؟شهر ما رخ داد يا نه
  

اجراي زنده  " برگزاري كنسرت 
در پـنج قـاره      "روي كره زمين  

  جهان

  
 ۹ كنسرت در ۹ ،يهياز روز هفتم ژو

 ۱۰۰گوشه جهان با شركت بيش از 
 با  اين كنسرتها. گرديدهنرمند اجرا

آگاهي پيرامون گرم شدن نشر  هدف
 ترتيب داده شده زمين به مردم جهان

  .بود
ال گور، معاون رييس جمهوري سابق 

اصلي اين  آمريكا و از برگزار كنندگان
نخستين ": مجموعه كنسرت گفت

برگزار مي شود و  كنسرت در استراليا
با نهمين كنسرت در ريودوژانيرو در 

  ".برزيل پايان مي يابد
 ستاره هاي ، كنسرت ياد شده۹در 

محبوبي چون لينكين پارك، مادونا، 
يس و جنسيس به روي سنوپ داگ، پل

 .ندصحنه رفت
 كه حدود  بودندبرگزاركنندگان اميدوار

ميليارد نفر در سراسر جهان از  دو
طريق تلويزيون و اينترنت اين كنسرتها 

و پيام آنرا كه كاهش  را تماشا كنند
  .گرمايش زمين است، دريافت كنند

كه اميدوار است  ال گور نيز گفت
 فشار  رهبران خود را تحت،تماشاگران

جديدي  قرار دهند تا با امضاي معاهده
 موجب كاهش آلودگي ۲۰۰۹تا سال 

 شده است، كه موجب گرمايش زمين
  .گردند

 از ستارگان راك بريتانيا ،اما باب گلدف
 و "Live Aid" كه كنسرتهاي

"Live 8" دو از ايده هاي او  هر
بودند و با پيگيريهاي او برگزار شدند، 

 "زمين زنده تكنسر"در مورد تاثير 
 .چندان خوشبين نيست

 دنيا در حال ، گفت در اين رابطهوي
گرمايش زمين  حاضر در مورد خطر

زمين "گاهي كافي دارد و كنسرت آ
  .  است"هدف نهايي" فاقد "زنده

  
 

نادر  "هاي سرخ بر جاده
ابراهيمي به زودي منتشر 

  "شود مي
  
 

 تا "هاي سرخ بر جاده" جلدي ۵رمان 
سوي انتشارات روزبهان  زآخر تيرماه ا

   .شود وارد بازار كتاب مي
 ابراهيمي،  نادرنويسنده اين كتاب،

رمان بلندي از زندگي نامه ميرمهنا 
 مبارزان جنوب ايران را دغوابي، يكي از

 رمان نداستان اي. به روايت آورده است
براساس اسناد تاريخي درباره زندگي 

با كمك  يكي از مبارزان جنوب كه
ن همان خطه توانست حركت دالورا

اي در جنوب ايران به  طلبانه استقالل
  .، استدبرسان انجام

  مي توان بهاز ديگر آثار اين نويسنده
آرش در قلمرو "، "خانه اي بر شب"

، "ياي گاجراتومصابا و ر"، "ترديد
بار ديگر شهري كه دوست "

 هزارپاي سياه و"، "داشتم مي
  .اشاره كرد "هاي صحرا قصه
آتش "  ابراهيمي به نامن بلندداستا

 ۲۰، جايزه نويسنده برگزيده "بدون دود
  . كرداوانقالب را از آن  سال پس از

اثر ديگر نادر ابراهيمي به نام 
 جايزه اول فستيوال ،"كالغها"

توكيوي ژاپن، جايزه  كتابهاي كودكان
الو و جايزه اول ساول سيب طالي براتي

ن خود از آ تعليم و تربيت از يونسكو را
  .كرده است
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  ۱۱صفحه            جنايات رژيم    ۱۳۸۶ مرداداول  – ۲۶۵نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن حكم اعدام مجاهدين خلق در 
 توسط خميني همراه با نامه ۶۷شهريور 

  احمد خميني و جواب دوباره حميني
  

   الرحيم الرحمن اهللا بسم
از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجـه بـه اسـالم معتقـد               

گويند از روى حيله و نفاق آنهاست و به         نبوده و هر چه مى    
اند، و با توجه بـه       پيدا كرده اقرار سران آنها از اسالم ارتداد       

بودن آنها و جنگهاى كالسـيك آنهـا در شـمال و             محارب
غرب و جنوب كشور با همكاريهاى حزب بعث عراق و نيز           
جاسوسى آنان براى صدام عليـه ملـت مـسلمان مـا، و بـا          
ــا اســتكبار جهــانى و ضــربات    ــان ب ــاط آن ــه ارتب توجــه ب

هورى اسالمى  ناجوانمردانه آنان از ابتداى تشكيل نظام جم      
تاكنون، كسانى كه در زندانهاى سراسر كشور بر سرموضع         

كنند محارب و محكـوم بـه    نفاق خود پافشارى كرده و مى 
باشند و تشخيص موضوع نيز در تهـران بـا راى            اعدام مى 

قاضـى  (افاضـاته    االسالم نيرى دامـت    اكثريت آقايان حجه  
اى  ندهو نماي ) دادستان تهران (و جناب آقاى اشراقى     ) شرع

باشـد، اگـر چـه احتيـاط در اجمـاع            از وزارت اطالعات مى   
است، و همين طور در زندانهاى مراكز اسـتان كـشور راى            
اكثريت آقايان قاضى شرع، دادستان انقالب و يا داديـار و           

باشـد، رحـم بـر       االتبـاع مـى    نماينده وزارت اطالعات الزم   
انديـشى اسـت، قاطعيـت اسـالم در برابـر            محاربين سـاده  

دشمنان خدا از اصول ترديدناپـذير نظـام اسـالمى اسـت،            
اميدوارم با خشم و كينه انقالبى خود نـسبت بـه دشـمنان             
اسالم رضايت خداوند متعال را جلب نمائيـد، آقايـانى كـه            
تشخيص موضوع به عهده آنان اسـت وسوسـه و شـك و             

ترديـد  . باشند] اشداء على الكفار  [ترديد نكنند و سعى كنند      
گرفتن خون پاك و     ضائى اسالم انقالبى ناديده   در مسائل ق  

  .والسالم. باشد مطهر شهدا مى
   اهللا الموسوى الخمينى روح

  
   العالى پدر بزرگوار حضرت امام مدظله

اردبيلى در مورد حكم     اهللا موسوى  پس از عرض سالم، آيت    
 اند كه تلفنى اخير حضرتعالى درباره منافقين ابهاماتى داشته  

  :در سه سئوال مطرح كردند
اند و   آيا اين حكم مربوط به آنهاست كه در زندانها بوده  -۱

انـد ولـى تغييـر     اند و محكوم به اعدام گـشته    محاكمه شده 
اند و هنوز هم حكم در مورد آنها اجـرا نـشده             موضع نداده 

اند محكوم بـه     است، يا آنهايى كه حتى محاكمه هم نشده       
  اعدامند؟

انـد و    ن كه محكوم به زنـدان محـدود شـده          آيا منافقي  -۲
انـد ولـى بـر سرموضـع         مقدارى از زندانشان را هم كشيده     

  باشند؟ باشند محكوم به اعدام مى نفاق مى
هـاى    در مورد رسيدگى به وضـع منـافقين آيـا پرونـده      -۳

منافقينى كه در شهرستانهائى كه خـود اسـتقالل قـضائى           
به مركز استان ارسال    دارند و تابع مركز استان نيستند بايد        

  توانند مستقال عمل كنند؟ گردد يا خود مى
  فرزند شما، احمد

  
  :خميني در جواب پسرش در زير اين نامه مي نويسد

  
   تعالى بسمه

در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفـاق              
باشد حكمش اعدام است، سريعا دشـمنان اسـالم را نـابود     

ها در هـر صـورت       ه وضع پرونده  كنيد، در مورد رسيدگى ب    
  .كه حكم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است

  اهللا الموسوى  روح
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  ۱۲صفحه                  ۱۳۸۶اول مرداد  – ۲۶۵نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 تيـر سـايت     ۳۱يادداشـت هفتـه     : منبع
  ديدگاه 

  
  

  ني و شــشمستيــ بريــ ت۳۰ شــنبه  روز
ـ  ي شورا سيسالگرد تاس   مقاومـت   ي مل

ـ  پد ني كه ا  يياز آن جا  .  بود رانيا  و  دهي
ـ  ا ييداي پ يعلتها  ائـتالف همچنـان     ني

 روز ياسي س ادداشتيموضوع روز است،    
  .  اختصاص دادمييداي پنيرا به ا
 سلـسله   افـت يه مقاومت، ر  ي مل يشورا

 و ي مترقــيروهــاي نني بــيكشاكــشها
 و  ني بود كه نعل   ي در دوره ا   كيدموكرات

عمامه و عبا با توسل بـه زور در جهـت     
 تــاج و تحــت ي خــود  بــه جــاتيــتثب

  . داشتيسلطنت گام بر م
ــي جــدالدر ــه ب ــ دو نني ك ــ جرروي  اني

 ي آگـاه  يروهـا ي طرف ن  كيداشت، از   
 كي از ييبودند كه حاضر نبودند در رها     

ـ  نسبتا مدرن به    كتاتوريد  كتـاتور ي دكي
ـ   ييقرون وسـطا    ي تـن دهنـد و از طرف

 كه در پوشـش و پـز ضـد           يمي رژ گريد
ــاليامپر ــشيستي ــا نق ــهي فري و ب  بكاران

 كرد بـا شـكاف انـداختن در         يتالش م 
 آن روز، دست به ياسي سيروهاي ن صف

.  بزنـد  حواهانهي آزاد يقلع و قمع هر ندا    
ــيخم ــوامفر ين ــا ع ــان ب ــا  يبي همزم ب

شــكنجه و كــشتار، زنــدان و اعــدام در 
 را از قعـر  ي شـرع يسدد بود تا حكـومت  

 امروز عرضه كنـد و آن       يايقرون به دن  
 تـا   شي ارتجاع يرا بر طبق قانون اساس    

  . دهدوه ماندگار جلبيظهور امام غا
 مثل سازمان ياسي سيروهاي از نيبخش
ـ  و حزب تـوده، فر     تياكثر  پـز ضـد     بي
ده و دفـاع از   را خور يني خم يستياليامپر
 ي ارتجاع يروي ن كي ي و عمامه    نينعل

ــو بن ــها و   ادگراي ــاع از ارزش ــر دف  را ب
ـ  دموكرات يبهايپرنس  كـه دسـتاورد     ك،ي

 ي برا راني و مبارزه مردم ا    يمبارزه بشر 
 ي اجتمـاع  الت و عـد   ي دموكراس ،يآزاد

ـ البتـه رژ  .  دادند حيبود، ترج   پـس از    مي
 مقاومـت بـه   يروهـا ي نهيـ سـركوب اول 
 ي  قربـان   زيهم رفت و آنان ن    سراغ آنها   
ـ       يخشونت ب  ـ  رژ ني حـد و حـصر چن  مي

  .  شدنديهولناك
 كه تمـام    يطي ، در شرا   زي قهر آم  مبارزه
ـ  مبارزه مسالمت آم   يراهها  از طـرف    زي

ــرژ ــ والمي ــ فقتي ــه  هي ــد، ب ــسته ش  ب
ــاپوز ــ تحمونيسي ــدلي ــزاره .  ش در گ

 مـوثر بـودن در      ي بـرا  كالي راد يتفكر
 ياز بلندا  و دفاع    مي رژ ريي و تغ  دادهايرو
 ي كنشگران جامعـه در طـ      ي ها شهياند

 يكراس دمو ي برقرار يسه ربع قرن، برا   
  .  آمدييداي شورا به پ،يو عدالت اجتماع

 امي، در سالروز ق   ۱۳۶۰ سال   ري ت ۳۰ روز
 ي ملــي، شــورا۱۳۳۱ ريــ ت۳۰ يمردمــ

 ي مـسعود رجـو    يمقاومت به ابتكار آقا   
ـ  خلـق ا   نيمسئول سازمان مجاهد    راني

ـ  يشـورا .  شد سيتاس  مقاومـت از    ي مل
 صدر آغـاز بـه      ي بن ثاقينظر برنامه با م   

، ۱۳۶۰ مهـر  ۷كار كرد و پس از آن در     
 ي برنامه دولت موقت برا    يمسعود رجو 

 را  راني به مردم ا   تيدوران انتقال حاكم  
  . اعالم نمود

 سه سند مهم    ۱۳۶۰ اسفند ماه سال     در
ــصو  ــه ت ــضابيب ــوراي اع ــي ش  ي مل

ـ  كه از جمله ا    ديمقاومت رس  ناد،  اسـ  ني
 مبـرم دولـت   فيوظا«اساسنامه شورا و  

 يپس از آن طرحها   .  باشند يم» موقت
 كردستان،  يمربوط به  صلح، خومختار    

 و طـرح رفـع      ي جنس ضيطرح رفع تبع  
 از دولـت    ني د يي و جدا  ي مذهب ضيتبع

  .دي رسبيوبه تص
ـ  ي شـورا  ۱۳۷۲ تابستان سـال     در  ي مل

 را به عنـوان    ي رجو ميمقاومت خانم مر  
 به  تيران انتقال حاكم   جمهور دو  سيرئ

 و ريمردم انتخـاب نمـود و عالمـت شـ       
  . دي را به عنوان آرم شورا برگزديخورش

ـ  اخ ي سالها يط  ي طـ  ي رجـو  مي مـر  ري
ــان،  يهايســخنران ــر حقــوق زن  خــود ب

ـ  از دولت و چشم انداز       ني د ييجدا  كي
ــال  ــرا۶دوره انتق ــه ب ــذاري ماه  ي واگ

ـ  بـه مـردم از طر      تيحاكم  مجلـس   قي
ــسان، پا ــديموسـ ــيبنـ ــوق  بـ ه حقـ

ــدموكرات ــتقالل از كيـ ــردم  و اسـ  مـ
 مجازات اعـدام    ي و نف  ي خارج يقدرتها

ـ ه ا يكل.  نموده است  ديتاك  مـوارد در    ني
 شـورا مـورد     ي ها و قطعنامه هـا     هيانيب

  . قرار گرفته استديتائ
ـ  ي كه شـورا   يطي شرا در  مقاومـت   ي مل

 يي فـدا  يكهاي شد، سازمان چر   سيتاس
ـ  به   لي كه تبد  رانيخلق ا   سـازمان   كي

 شـده بـود، دچـار       رگـذار ي و تاث  يه ا تود
 متعـدد   ي و انـشعابها   ي درون ياختالفها

ـ  سـازمان بـا ن     نيا. شد  و  مي عظـ  يروي
ــره ا ــيچه ــ ي مردم ــت م ــه داش  ي ك

توانست به  اتحاد جنـبش چـپ اقـدام          
 در  ي مداخلـه گرانـه جـد      قشكرده و ن  

ــائ   ــه و ره ــبش عدالتخواهان  بخشيجن
ـ مردم ا  ـ  در مقابـل د    راني  ني سـهمگ  وي

 نيمتاسفانه چن .  كند فايا يارتجاع مذهب 
ـ  در اي ناتوانني اييفرصت چرا . نشد  ني
  .مي گذري و از آن مستيجا ن

ـ  از جنـبش پ  ي بخش ما  بـا  يي فـدا شتازي
ـ  ژني ب قي رف يدگاههاي بر د  هيتك  ي جزن
 و بـا اعتقـاد      بخش،ي جبهه رهائ  رامونيپ

 مـشترك در برابـر      ي جبهه ا  ليبه تشك 
 و يي جنــبش فــداي در چالــشهام،يــرژ

 كـه  يي آن با حفظ انتقادها   تيبخش اقل 
ـ  پيبه چگـونگ    از ي شـورا و برخـ  ييداي

 ورا بـه شـ    م،ياعضا و مواضـع آن داشـت      
  .ميوستيپ
 بر راني خلق ا يي فدا يكهاي چر سازمان 

 مقاومـت   ي مل يشورا«طبق منشور آن    

ــا ــراراني ــونطي را در ش ــاتي كن  وي الترن
 دانسته و   هي فق تي وال مي رژ كيدموكرات

سـاس اصـل     ائتالف بر ا   نيشركت در ا  
 اسـت يبا عمده بودن س  ( مبارزه   –اتحاد  
  ». داندي مي اصولاستيرا س) اتحاد

 نهاد  ني ا سي سال از تاس   ۲۶ گذشت   با 
 يي همه فـشارها رغمي عل ،ي و مردم  يمل

ــرف رژ  ــه از طـ ــكـ ــدرتهاميـ  ي و قـ
 كـه   يي  از طرف آنهـا     اي و   يستياليامپر

 خـود را    ي ادعاهـا  نهي هز ستنديحاضر ن 
و اتحاد را فقـط بـا      ائتالف   ايبپردازند و   

 خود قبول دارند، شورا همچنان      يرهبر
ـ ي آن   يپا برجاست و مـساله  اصـل         يعن

 حاكم  ي مذهب يادگراي بن مي رژ يسرنگون
  . همچنان در دستور روز استرانيبر ا

 آن  دهيـ چي و پ  ي بحران طي در شرا  مبارزه
 همانند  ي استبداد مذهب  كيهم با وجود    

ــ  ــردن در س ــنا ك ــاريالبهايش  و ي به
 مـستلزم   ي طوفان انوسي در اق  يرانيكشت

 ي هـا نهي و پرداخت هزهاي سخت رشيپذ
 يابي سـازمان  ،يداريپا.  باشد ي م نيسنگ

 جنـبش در برابـر      يروهايو حفاظت از ن   
 و سـركوبگر    ي ارتجـاع  تي به غا  يميرژ

 منـافع   يكه  غرب و شرق جهـان بـرا        
 كننـد، بـه     ي مـ  تشي حمـا  شانياقتصاد

 دارد كـه بـه عـشق        ازي ن يمردان و زنان  
 خود را به مبـارزه      ي سراسر زندگ  يآزاد

 مقاومـت  ي ملياختصاص دهند و شورا  
  .ستي افرادني چنرندهيدر برگ
 وي الترنــاتكيــ شــورا بــه عنــوان البتــه

ـ  ن كي و   ياسيس  فعـال و مداخلـه    يروي
گــر در حركــت خــود دچــار اشــكالها و 

ـ  شـود و ا    ي مـ  ييكمبودها  موضـوع   ني
ــراه داردي مشخــصيبهايآســ ــه هم .  ب

 در حركـت شـورا     ييودهـا نقصها و كمب  
 بـر   ي شود كه اسـتوار    ي نم نيمانع از ا  

 آزاد  يراني ساختن ا  ي با مردم  برا    مانيپ
ــو دموكرات ــدكيـ ــل تي و جـ  در عمـ

  . گرفته شوددهي ناديمبارزات
 و جامعـه    داري به توسعه پا   دني رس يبرا

 مــانع ديــ و كثرتگــرا باكيــ دموكراتيا
 را از سـر   ي اسالم ي جمهور يعني ياصل

  .راه برداشت
 خلـق    يي فـدا  يكهاي نظر سازمان چر   از
 ي نظـــامي برقـــراري بـــرارانيـــا

 ســكوالر بــا ،يستيــ پلورالك،يــدموكرات
ـ الي سوس يريجهتگ ـ  با ،يستي  در گـام    دي

 حـاكم   ي و اسـتبداد   ي ارتجاع مياول رژ 
 نيبـه همـ   .  را سـرنگون كـرد     رانيبر ا 

ـ  كـه عل   ييروهـا يجهت اتحاد همه ن     هي
ــام وال ــنظ ــ فقتي ــراهي ــق ي و ب  تحق

 تيـ  صلح و حاكم   ،يدموكراسل،  استقال
 كنند به هنگام تـر از    ي تالش م  يمردم

ـ  ا گـاه يدر گران .  است گريهر زمان د    ني
ـ  واقعـا بـه تغ     ايتفكر كه آ    و  ي اساسـ  ريي

 كه فقـط بـه      ني ا اي ميشي اند ي م يجد
 پرداختـه شـود اسـت،      دينقد حكومت با  

 يكه سازمان ما در ائتالف موجود شورا     
  .ند داي ممي مقاومت خود را سهيمل
ـ  رابطه با رو   در ـ  يدادهاي ـ  ني ب  و  ي الملل

 مقاومــت ي ملــي شــورار،يــمــسائل اخ
ــه نظــام  ــه مداخل  و يمخــالف هــر گون

 كيـ شـورا بـه عنـوان       .  اسـت  يخارج
 ي از دولتها و نهادها    كي دمكرات ويالترنات

ـ  نيب  خواهـد كـه دسـت از     ي مـ  ي الملل
 بردارند و حق مـردم  راني امي رژ تيحما

  وي بـــه آزاددني رســـي بـــرارانيـــا
ـ  دموكرات ي از حكومت  يورداربرخ  را  كي

  . بشناسندتيبه رسم
 ي شورا، به اراده هـا     سي سالروز تاس  در

 زنـان و مـردان رزمنـده        ري ناپذ يخستگ
مقاومت، به رزمندگان شهر اشرف  كـه        

ـ  و درا  ي سخت با اسـتوار    طيدر شرا   تي
 كه ي كنند و  به همه كسان      يمقاومت م 

 ي تـالش مـ    گري د ي ساختن جهان  يبرا
 ي همه كـسان   ادي.  فرستم يود م كنند در 
 و عـدالت    خواهانهي اهداف آزاد  يكه برا 

  .  باديطلبانه جان باختند گرام
  

  ۱۳۸۶ ري ت۳۱
  

  
افزايش يك ميليون 
تن به لشكر بيكاران 

 در سال
  زينت ميرهاشمي

وزير كار رژيم، روز شنبه اعالم كرد كه 
ساالنه يك ميليون نفر به صف بيكاران 

سي داده هاي در برر. اضافه مي شود
آماري توسط ارگانها و نهادهاي دولتي 
بايد توجه داشت كه اين آمار همواره به 
شكلي تنظيم مي شود كه واقعيتهاي 
جامعه را به درستي منعكس نكند و بنا 
بر اين آمار واقعي بيكاران بسيار بيشتر 
از ارقاميست كه گردانندگان حكومت 

  .اعالم مي كنند
مين ميزان محمد جهرمي با اعالم ه

بيكاري وضع فاجعه بار اشتغال را عيان 
وي از يك طرف اقرار مي . مي كند

كند سالي يك ميليون بيكار به جمعيت 
بيكاران اضافه مي شود و در بخش 

با توجه به هرم سني «ديگر مي گويد 
 هزار نفر ۴۵جوانان در هر سال حداقل 

  » .به بيكاران اضافه خواهد شد
ان ايران، تعطيلي با توجه به جمعيت جو

واحدهاي بزرگ توليدي و سياستهاي 
مخرب اقتصادي رژيم، بيكاري رشد 
صعودي داشته و در پي آن فقر و 
نابساماني ابعاد گسترده تري به خود 

  . گرفته است
   

 ۸۶ تير ۱۷
  

  شوراي ملي مقاومت ايران محصول جدال بين ترقي و ارتجاع
 زينت ميرهاشمي
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 ۲۰۰۷ مــه ۱۳يادداشــت هفتــه : منبــع
  سايت ديدگاه 

  
ــصور ســردمداران رژ  ــر خــالف ت ــب  مي

ــور ــالميجمه ــي اس ــي امنمي و ت  -يت
 وني خــود را مــدتيــ كــه موفقينظــام
 كـرد، حـاال     ي قلمداد م  هي چندال يطرح

 ار همه طـرف در محاصـره        مي رژ گريد
 كـه تـا كنـون راه بـرد          يآنان. قرار دارد 

 رونين به ب خود را در صدور بحرا     يعمل
 در داخــل دياز مرزهــا و ســركوب شــد

اكنون بطور كامل در    .  كردند يم نيتدو
 يني ب شي قرار دارند كه آنرا پ     يمنگنه ا 

 بـر   طياما آنچنانكه از شـرا    .  كردند ينم
 بحـران   تيري مـد  ري اكنون كفگ  دي آ يم

 ي خورده است و سروصدا    گيبه كف د  
بـه  .  آزارد ي مـ  زي را ن  انيآن گوش مجر  

 گريكـد ي بـه جـان      هايياال ب لي دل نيهم
ـ افتاده اند و هـركس در ا        بـه   انـه يم ني

 و ستيـ مقصر ك .  گردد يدنبال مقصر م  
 ي جمهـور  مي رژ وراني پا ست،ي چ ريتقص

ـ  پ ي برا ياسالم ـ  كـردن آن با    داي  در  دي
 نگاه كنند و كرده و خـود را مـرور           نهيآ

  .كنند
ـ  ها در حمايي پروژه اروپا شكست  از تي

ــسنجان ــات ريرفـ ــتي در انتخابـ  اسـ
ـ    ي رو ي برا يجمهور  ي كار آوردن دولت

بظاهر مدره اما تا مغز استخوان فاسـد،        
.  قـدرت نـشاند    كهي نژاد را بر ار    ياحمد
 ي ماجرا نبـود بلكـه آغـاز       اني پا نياما ا 

 سلــسله كيــ ورود بــه يشــد بــرا 
 كـدام از    چي هـ  ي كه بـرا   ييكشمكشها

 ي تاز كهي.  نبود يني ب شي قابل پ  نيرفط
 بـه   دهيش نژاد را بركـ    ي كه احمد  يباند

 در  ياري بـس  ي اسـت كـه بـرا      يگونه ا 
ـ      ـ  ن ي خامنـه ا   يجناح منتسب بـه عل  زي

ــول ن ــل قب ــقاب ــز . ستي دور زدن مراك
 از امـور از     ياري نفع در بـس    يمتفاوت ذ 

 آنـان از   ي اطالعـ  يجمله قوه مقننه و ب    
 شبه كي ي هايري گمي و تصم استهايس
 جمهور  سي خلق الساعه دولت و رئ     ايو  

 در مجلــس  رســاند كــهييكــار را بجــا
ـ  پ ي ا نـده يآخوندها نما   كـالس   شنهادي

.  جمهــور را دادسي رئــي بــرايهيتــوج
 تره ني داند كه اي ميالبته او خود بخوب  

 ي تعـداد  ي دولت برا  سيخرد نكردن رئ  
ـ  فرما ندهينما  شـده از    ني و دسـتچ   يشي

 و هم   ياعلم نكهيمگر ا . ستي ن بيعجا
 در مجلس آخونـدها بـه واقـع        شانشير

م بداننـد و خواسـتار       مرد ندهيخود را نما  
 خـود   ي حقـوق  تي دادن به موقع   تياهم

 كلي نژاد از س   ياما دانستن احمد  . شوند
 ي بـه ظـاهر انتخابـات جمهـور        وبيمع

 مجلـس بـه    ي كرسـ  مي و تقـس   ياسالم
 گنـده   ي بـرا  يي بله قربان گو جا    يتعدا

 و ي اعملــــي هــــاييگــــو
 نخواهـــد ي بـــاقانشيـــمتاه

  .گذاشت
 جـه ي هرچند پس از اعـالم نت     

 ها  ي بعض ي سروصدا انتخابات
 بگـوش   ييدر آمد و شكوه ها    

 لي اما چرب كردن سـب     د،يرس
 بـا واگـذار كـردن       يرفسنجان

 سـاله و    ستي برنامه ب  تيري در مد  ارياخت
 آتـش   ي خامنه ا  يكنترل آن توسط عل   

ــايريدر گ ــاحيه ــدكي جن ــرو ي را ان  ف
 نگذشت كه شـاگردان     يزياما چ . نشاند
 پدرخوانده باند احمد نـژاد      يزدي حمصبا

 و بـــا دنـــدي را دريستيـــرده رودرباپـــ
ــسنجان  ــوكردن رفـ ــم زدن يهـ  و بهـ

 از رو   يري او در قم بـا شمـش       يسخنران
 يفاطمه رجب . بسته حمله را آغاز كردند    

 و  هي قـوه قـضائ    يهمسر الهام سـخنگو   
 تي سـا  يبعدن دولت همـراه بـا تعـداد       

ــيا ــ از ينترنت ــاحبان  كي ــرف و ص  ط
 گـر ي نماز جمعه از طرف د     يا ه بونيتر

ـ  پر آتش را بر عل     ياتوپخانه   ـ  رق هي  بي
 نام و نـشان،    ي ب اتينشر. سازمان دادند 

 ي هـا  ي د ي امضا، سـ   ي ب يشبنامه ها 
 و  ديـ دست بدسـت چرخ   ... افشاگرانه و   

ــا مــ ــست رفــسنجانيت  گــري و دي توان
ـ  ي موسوم به دوم خرداد    انيجر  شي را ب
 يزد و خورد بانـدها    .  رسوا كرد  شياز پ 

 ي كـه مـ    ي حكومـت تنهـا كـار      اخلد
ـ آنچ:  بود نيبكند ا توانست    را كـه    يزي

ـ         ي سع ياريبس  ي داشتند تـا بـه زبـان ب
 پرده گفت و نقاب از ي را ب ندي بگو يزبان
  .  دغلبازان برانداختيرو

ـ  بانـد پ   هرچند  در داخـل توانـست      روزي
 ني را منكوب كند اما در عرصه ب       فيحر

ــ  را ي در پــي پــي شكــست هــايالملل
 ي ا ي تـاكنون  ياندوخت و همه بافته ها    

 شي بپـ رنـگ ي و نلهي ها با ح   يبلرا كه ق  
 بـه   يپرونده اتم . برده بودند را پنبه كرد    

ــا صــدور دو تيــ امنيشــورا  رفــت و ب
ــل د  ــست كام ــه شك ــيقطعنام  يپلماس

 نهيريروابط د .  را رقم زد   مي رژ يهسته ا 
 هياني اروپا برهم خورد و چند ب      هيبا اتحاد 

.  منتشر شـد   زي آن ن  ي از سو  زي آم ديتهد
روپا اعـالم كـرد      ا هي اتحاد ني از ا  يجدا

كه قطعنامه سازمان ملل را سـخت تـر         
ــر   ــت و تق ــد گذاش ــرا خواه ــه اج  بنيب

 ي از امكانـات فـرار از فـشارها        ياريبس
  . سلب شدميژ از ركايامر
 هـا  تي از موقعياري عراق نه تنها بس   در

 پلمـات يرا از دست دادنـد بلكـه چنـد د         
 شـد و بـا      ري دسـتگ  زيـ  شان ن  ستيترور

ــا  ــشا طــرح ه ــ ترورياف ــا و  آيستي نه
.  قرار گرفتند  ي بد تياعمالشان در وضع  

 ي شد و لـشگر مهـد      يمقتدا صدر مخف  
 فرمانـدهانش را بـه ام    يتا اطالع ثـانو   

 بـه ظـاهر   ددر لبنان هرچن  . القرا فرستاد 
ــا اســرائ  ليحــسن نــصراله در جنــگ ب

 بپا كنـد امـا      يادي ز يتوانست سروصدا 
در عمل ستاره اش رو به افول اسـت و          

 مـسئول خـسارات      او را  يارياكنون بس 
 بجـز   ي داننـد كـه حاصـل      يببار آمده م  

.  مردم لبنان در بـر نداشـت  ي برا يخراب
ـ  ب يابـان يبساط اعتراضـات خ     بـه   روتي

.  شد دهيجه برچ ي و بدون نت   دي نرس ييجا
 را  ي درد ي ارسـال  ي پول ها  نيدر فلسط 

 در  مي به رژ  كي نزد اناتيدوا نكرد و جر   
ـ  رژ يمـشكل بـرا   . انزوا قرار گرفتند    مي

ت كه هم چوب را خورده انـد و          اس نيا
ـ ز.  را ازيهم پ   چـه   ي ارسـال  ي پولهـا  راي

ـ  شده باشـد چـه بلوكـه، رژ        نهيهز  را  مي
ــشور  ــورات ك ــالتگر در ام ــري ديدخ  گ

 كه مانع صـلح و بـرهم    ند ك ي م يمعرف
ـ زننده ثبات است و با      تـاوان اعمـال     دي

  . كرده خود را پس دهد
 خود از   زي كه راه گر   ي آنان گري زبان د  به

 يري را كشاندن درگ   ي داخل يبحران ها 
 يكـ ي دنـد ي د ي مـ  گراني د ينهايدر زم 

 دهند  ي امكانات را از دست م     ني ا يكي
 يري درگ ي برا داني م نيو با كم شدن ا    

 ي در كنار مرزها   اي خود و    ني در زم  ديبا
ـ در ا.  به زد و خـورد بپـردازد    شيخو  ني

 يري هرچه درگ  كه مسلم است    تيوضع
 ي م رشتي تر باشد ب   كيبه مركز فتنه نزد   

 نيبـه همـ  .  آتـش گرفـت    ريتوان آنرا ز  
 كننـد تـا     ي مـ  ي سع مي رژ فاني حر ليدل
 را  ي و بـاز   رنـد ي امكانات را از او بگ     نيا

ـ  .  او بكشانند  يبه منطقه خود    نيدر چن
ـ   شي او ب  يحالت  رتري پـذ  بي آسـ  شي از پ

 خواهد ري گشتري ببانشيخواهد شد و گر  
  .دكر

ـ  ملوانـان انگل   يري گروگـانگ  نمونه  يسي
. است كه در دسترس است     يمثال خوب 

ـ  تا قبل از ا   رايز ـ  رژني  ي بـا همدسـت  مي
ــض ــم پيبعـ ــاني از هـ ــت مانـ  و دسـ

 دسـت  گـر ي ديپروردگانش در كشورها 
 زد و پــس از ي مــيريــبــه گروگــان گ

 يمذاكره و گرفتن بـاج آنـان را آزاد مـ          
 ي نمونه در لبنـان و جاهـا       نيچند. كرد

ــرا گــريد ــا  ي م ــه ب ــال زد ك  شــود مث
ـ ترور  شــده ريدســتگ ي صــادراتيستهاي

 كه پاسـداران  كهياما وقت. معاوضه شدند 
ــان    ــدند و ملوان ــار ش ــت بك ــود دس خ

 را گروگــان گرفتنــد، قبــل از يسيــانگل
 شـود و    دهي شرط و شروطشان شن    نكهيا
 كه با آنان وارد مذاكره      رندي اصلن بپذ  اي

 ي معامله شوند، مجبور به آزادسـاز      ايو  
 ني كـوچكتر  نكهيگروگانها شدند بدون ا   

 تي تجربه بغا  نيا.  بدست آورند  يازيامت
ـ   مي رژ يخفت بار برا    شـد   ي درس عبرت

 چندان هـم شـل و       فانيتا بداند كه حر   
ول كه تا كنون آنانرا فرض كـرده بـود          

ــن ــز. ستندي ــانگ راي ــران گروگ  يري بح
 آنچنان باال گرفت كه     يسيملوانان انگل 

ـ ژ بود تا طومـار ر     كينزد  را بـه هـم      مي
ا  كـن آنـر    اني بن يلي و همچون س   چديپ

ــازنيــهرچنــد در ا. بــا خــود ببــرد  ي ب
 موفـق شـد تـا ضـرب         ميـ خطرناك رژ 
ـ  امن ي قطعنامه شـورا   نيصدور دوم   تي
 اش بود   يپلماسي شكست د  يكه به معن  

 شي و بــا هــو و جنجــال نمــارديــرا بگ
اما اكنون  .  را برگزار كند   ي پوشال يقدرت

 ي رجز خوان ارپس از فرونشستن گردوغب   
  مردم مطرح اسـت    ي پرسش برا  نيها ا 

 هــا و ي بلنــد پــروازنيــكــه عاقبــت ا
 چه  ي در پرونده هسته ا    ينيجنجال آفر 

ــخواهــد شــد؟ ز ــاثراي ــاي تحرري ت  يمه
 كم كم مشخص خواهـد شـد و        ياعمال

ــاره ا  ــذ پ ــد يكاغ ــه احم ــژاد و ي ك  ن
ـ       ي سع مشيرژ  ارزش  ي دارند تـا آنـرا ب

 هــد خواليــبنامنــد ارزش خــود را تحم
  .كرد

  
  ي اوج رفسنجاني بپرش

  
ــان ــدور يهمزم ــ ص ــه و نيدوم  قطعنام
 و شـركا    ي جناح رفـسنجان   يريگروگانگ
ــار د ــريرا ب ــت و  گ ــرك واداش ــه تح  ب
ـ  كرد تـا بـا بـه م        ي سع يرفسنجان  داني

آمــدن و بدســت گــرفتن ابتكــار عمــل 
اما بار .  بدر آوردبي را از چنگ رق   دانيم
 آمد و بـا     داني به م  مي رژ هي فق ي ول گريد

 ه را كــكهي درشــت او و كــسانيكلمــات
ـ  تعامـل بودنـد را فر      يكخواستار اند   بي

 ي و سرجا  ديخورده و ناتوان و ترسو نام     
 كـه در  يياما بـا نـشانه هـا   . خود نشاند 

 شـود   ي م زي از كشور وجود دارد ن     رونيب
 و دارو دسته او     ي كه از رفسنجان   ديفهم

 ي رو ي كس گري شده است و د    ديقطع ام 
 همزمان بـا    رايز.  كند ياو حساب باز نم   

 ني ب شي ها اي و بروب  ينجانتحركات رفس 
 كهنه كار و گوشه     يقم و خانه آخوندها   

 نقاط، ناگـاه پرونـده رشـوه        گري و د  ريگ
 توتـال   ي خانواده او از شركت نفت     يريگ

در فرانسه  .  شود ي م دهي كش زي م يبه رو 
 شـوند و    يمقامات توتـال بازداشـت مـ      

.  پـردازد  ي از آنان مـ    يي به بازجو  سيپل
 او  نواده و خـا   ي نـام رفـسنجان    گريبار د 
 معامالت پـشت پـرده      ريان رشوه گ  بعنو

 ي ها تكـرار مـ     ينفت از جانب خبرگزار   
شود و بال و پر او را كـه در داخـل دور       

 نكـه يا.  كند ي م يچيبرداشته است را ق   
ــآ ــسواي ــات فران ــت و مقام ــي دول  ي م

 ي پرونده كـش   ني ا ي برا يتوانستند مدت 
ـ  تري به ت  ي كردن رفسنجان  ليو تبد   كي

 اتيهي بد  دارند، از  نگه دست   هايخبرگزار
 را نكردنـد و     نكـار ياما چرا آنهـا ا    . است

 سـكه   يتي مـوقع  ني را در چن   يرفسنجان
 پــول كردنــد؟ پاســخ آن چنــدان كيــ

ـ  ز ست،ي ن يمشكل  قطـع   گـر ي از او د   راي
 شده اسـت و دورانـش بـسر آمـده      ديام

  .است
  

   گُم شدهسردار
  
 از  يكي قبل   ي ها مدت  ي بخت بد بعض   از

 ي عـسگر  رضـا يسرداران سپا به نام عل    
كه از معاونان صاحب نام هم هست در        

 به قول مقامات   يعسگر.  ُگم شد  هيترك
ــيامن ــ رژيت ــدتمي ــار  ي م ــت از ك  اس

 و دهي دســت كــشي و ســپاهياطالعــات
 اشـتغال   هي در سـور   تونيبكار تجارت ز  

 ياو از چنــان بــار اطالعــات  . داشــت
ـ  است كه رژ   ورداربرخ  همـه تـالش     مي
 را بكار گرفت تا از سرنوشـت او         شيها

 آب  يامـا عـسگر   .  بدست آورد  يسرنخ
 هـا   يبعـض .  فـرو رفـت    نيشد و به زم   

. گفتند او به غرب پناهنـده شـده اسـت        
   ي گفتند او توسط سازمانهايبعض

  ۱۴بقيه در صفحه 
  

  در بدر به دنبال مقصر
  جعفر پويه 
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  در به در دنبال مقصر 

  
  ۱۳بقيه از صفحه 

  
امـا آنچـه از     ...  ربوده شده و     ياطالعات

 ظــاهرن ديــ آيمجمــوع خبرهــا بــر مــ
 دانـد كـه در      ي م يادي ز رار اس يعسگر

صــورت زبــان بــاز كــردن كــار دســت 
او كجاسـت و چـه      .  خواهد داد  ياريبس

ــا كنــون بطــور دق  ــگفتــه اســت؟ ت  قي
  .ستيمشخص ن

 اعالم  ييكاي آمر  بعدتر مقامات  ي مدت اما
كردند كه رابرت لوينسون مامور سـابق       

 بازداشت  شي ك رهي در جز  "ي آ ياف ب "
 مامور كار كشته و     كيحاال  . شده است 
 شي كـ  رهي در جز  "ي آ ياف ب "پرسابقه  

. گـر ي دي فرصتي كند؟ بماند برايچه م 
 همچون مفقود   مي رژ يمقامات اطالعات 

ـ   او از سرنوشت    يشدن عسگر   ي ابراز ب
 خبر  ياما پس از مدت   .  كنند ي م ياطالع

 سـر و    ي ب نسوني رسد كه رابرت لو    يم
 بــاز گــشته و حــال و كــايصـدا بــه آمر 

  .احوالش هم خوب است
 رسد  ي خبر م  نسوني لو ي بعد از آزاد   اما

ـ     اني موسو نيكه حس   مي از اعضا ارشد ت
ـ  رژ يمذاكره كننده سابق هـسته ا       و مي

 شده  ري دستگ ي باند رفسنجان  كانياز نزد 
 ،ي او هم جاسوس   يريستگعلت د . است

 و تبـادل    يارتباطات با عوامـل خـارج     "
ـ ا.  شود ي اعالم م  "اطالعات با آنها    ني

ــال ــ يدر ح ــه در ح ــر ال اســت ك  حاض
 معــاون مركــز تحقيقــات   انيموســو

استراتژيك مجمع تـشخيص مـصلحت      
بنا .  است ي رفسنجان استينظام تحت ر  

ـ به گفته منابع مختلـف از داخـل رژ          مي
فتـه اسـت كـه       گ يي نژاد در جا   ياحمد

ــسته ا " ــده ه ــصوص پرون ــه يدر خ  ب
ـ  ا افتهي دست   يدياطالعات جد   كـه   مي

 جلـسه از    نياو در ا  .  قابل باور است   ريغ
 پرونده هسته   ني از مسوول  يانت برخ يخ
ـ  و ارتباط ا   يا  خبـر   گانگـان ي بـا ب   شاني

 كنــد كــه در حــال يداده و عنــوان مــ
 ي افراد در دست بررس    نيحاضر پرونده ا  

 اطالعات اقدامات   لياست و بعد از تكم    
ـ آ . " به عمل خواهد آمـد     يمقتض  بـا   اي

 ختـه ي پـازل بهـم ر     ني ا دنيكنار هم چ  
ــ ــوان اينم ــهي ت ــ نگون ــدس زد ك  ه ح

ــسنجان  ــردن رف ــدمات دراز ك  دارد يمق
ــچ ــدهي ــد چــراغ ســبز  ي م  شــود؟ نكن

ـ  نيمدافع ـ  ني ب  او را هـم گرفتـه      ي الملل
 انجام گرفته باشد؟    زي ن يباشند و توافقات  

 مـشخص   يد بـزود   هرچه باشـ   تيواقع
ــد ــد ش ــا . خواه ــانيام ــه ادم ــرود ك  ن

 مار هفـت خـط اسـت و         زي ن يرفسنجان
 ها بشود   ي راحت ني كه به ا   ستي ن يكس
  . بدر كردداني از مرااو 
  
  ني شرمگخيش

 و  خي در كنفرانس شرم الش    مي رژ شركت
ـ  آن ن  رامـون ي پ يجنجال خبر   بـدون   زي

 حاكمـان   ي بـرا  ي مشخص جهي نت نكهيا

ــد پا   ــته باش ــران داش ــته ــتي ناي . اف
 در بغداد بـه علـت       يجاني الر ينيشرمگ

 شـركت در    ي بـرا  ميندانستن موضع رژ  
 از  يگـر ي نمونه د  خيكنفرانس شرم الش  

ـ  در داخل رژ   ي به هرك  يهرك .  اسـت مي
 آمده شي پ نروزهاي كه ا  ي بازار فتهدر آش 

 يهر كس از موضع خود شرط و شروط       
 ي شركت در كنفرانس مطرح م     يرا برا 
 نيــود كــه ا بــنيــ اتيــامــا واقع. كــرد

ـ  رژ ي بود بـرا   يتيكنفرانس موقع   تـا   مي
 معادالت منطقـه    ي از پاها  يكيخود را   

همچنانكه بـه   .  كند ديبنامد و بر آن تاك    
ــا در نكــهيمحــض ا ــر شــركت آنه  خب
ـ  تا كنفرانس  ي شـد، همـه خبرگـزار   ديي

 ي به احتمال گفتگويشروع به گمانه زن
ــ دو دشـــمن و رقيرو در رو  پـــر بيـ

ـ بـا همـه ا  امـا  . سروصـدا پرداختنـد    ني
 نه تنهـا اتفـاق   ي خبرياهويحرفها و ه  

 بلكه بـا خـروج   فتادي نيقابل مالخظه ا 
 موضـوع   گري شام بار د   زي از سر م   يمتك

 بـه   ي زن سرخ پوش   لوني و يحضور بانو 
ـ  را از ز   يكمك آنان آمد تا متكـ       بـار  ري

ـ امـا در ا . نگاه حظـار خـالص كنـد        ني
 ها مذاكرات فشرده    ييكايكنفرانس آمر 

ــ  ــطح ب ــپلماتي دياالو در س ــا كي  را ب
 كـه بـه     ي و در صـورت    شبردندي پ هيسور

 از يكــي ميــ رژابنــدي دســت يتوافقــات
 خـــود را در يكي اســـتراتژمانـــانيهمپ

ا حـداقل   يمنطقه از دست خواهد داد و       
خبـر  . روابطش محـدودتر خواهـد شـد      

 هم  كاي و آمر  ميمذاكرات كارشناسان رژ  
 ي سـ  ي ب ي ب رايز. ستي ن يتي پر اهم  زيچ

 در كـا ي آمر ري كراكـر سـف    انيرا"نوشت  
ـ ويبغداد و د   ـ  و نـده ي نما لدي سـترف  دي  ژهي

 در امـور عـراق بـا عبـاس          سيخانم را 
ـ  خارجـه ا  ري معاون وز  يعراقچ  بـه  راني

از قبـل   . " گفتگو كردند  قهيمدت سه دق  
 سـه   ي گفتگـو  نيـ مشخص است كه ا   

ـ  توانـد چ   ي نمـ  ي ا قهيدق ـ  يزي  از  شي ب
 باشد و دسـت آورد      كيپلماتيتعارفات د 
.  شـود ي محسوب نمـ يحظه ا قابل مال 

 ي و علنـ  يهرچند امكان مـذاكره رسـم     
 ري امكـان پـذ    ي به راحت  نيمقامات طرف 

ـ  ز اري و بار بـس    ستين  آنـان   ي بـرا  يادي
ــز. دارد ــ رژراي ــورمي ــالمي جمه  ي اس

 كيدئولوژي را رنگ ا   كايمخالفتش با آمر  
ــرا ــاري ايزده اســت و ب ــ بانك ــدا دي  ابت

چـون در   .  فـراهم كنـد    ياديمقدمات ز 
 آنچه تـا    دي نشستن با  زيت م صورت پش 

ـ  پـس بگ   اي گفت را    يكنون م  ـ  و   ردي  اي
 آن فتـوا و     ي كنـد و بـرا     ي مذهب هيتوج

ــذهب ــسازديدســتورالعمل م ــدر غ.  ب  ري
ـ  نزشي با ر نصورتيا  چـه در داخـل   روي

 روبرو  ي الملل نيكشور و چه در عرصه ب     
بـه هرحـال آنچـه از هـم         . خواهد شـد  

 كـه  نـست ي شود حـدس زد ا    ياكنون م 
 ميات بدون مطمئن شدن رژ     مذاكر نيا

ــت آوردن  ــاز بدس ــ امتكي ــل ازي  قاب
 است  يتي امن نيمالحظه كه همان تضم   
ـ  نكـا يو آمر. صورت نخواهـد گرفـت     زي

ـ  مطمئن شود كه رژ    نكهيبدون ا   بـه   مي
 لي آزار و حـرف شـنو تبـد        ي ب يموجود

.  را نخواهد داد   يازي امت نيشده باشد چن  

ـ      ري امكـان پـذ    يزيـ  چ نيچه وقـت چن
  .ستي در چشم انداز ناست؟ اكنون كه

  
   داغي گرم و اعتراض هافصل
 ي الملل ني ب نيادي در اكثر م   مي رژ هرچند

 ي شده اسـت، امـا سـع    رايشكست را پذ  
ـ  كند با سخت گ    يم  و سـركوب و     يري

ـ  بيتنـد رو   در داخـل خـود را بــر   شتري
 ريامــا ســ. اوضــاع مــسلط نــشان دهــد

 زي دستمزد ناچ  ،يكاري ب متها،ي ق يصعود
 كه همان هـم پرداخـت       رانيحقوق بگ 

 يزيـ چ....  و   ينگي شود، تورم نقـد    ينم
 كه بشود با زور چمـاق و زنـدان          ستين

  . آنرا خوابانديسروصدا
ــارگران، ــر ك ــان و تق  همــه بني معلم

 بحران روز افزون و     لي به دل  رانيمزدبگ
ــاف ــه  يناك ــودن دســتمزدها دســت ب  ب

 اعتراضات كه بـه     نيا. اعتراض زده اند  
ــورت زنج ــص ــي و ي ارهي ــس از يك  پ

ـ  امـان رژ   ابـد ي ي بـروز مـ    يگريد  و  مي
 كه  يمعلمان.  است دهيسردمداران آنرا بر  

 هماهنـگ كـردن     ي مزد و برا   يبه كم 
 بـار   ني اعتراض داشتند چنـد    مزدهادست
 كردند اگر   دي آمدند و حتا تهد    ابانيبه خ 

به خواسته آنان جواب مثبت دادن نشود     
 را سـامان خواهنـد      ي سراسـر  ياعتصاب

 ني چنــوســتنيوقــوع پاز وحــشت ب. داد
 شـبانه بـه   ي ماموران اطالعـات   يديتهد

 خانه  اي تجمع فعاالن آنها و      يمحل ها 
ــها ــ شاني ــد ورشي ــد و اق ــه ام بردن  ب

ــتگ ــسيريدس ــدياري ب ــد .  كردن هرچن
ـ  ها و بگ  يري دستگ نيممكن است ا    روي

امـا  .  گذار باشد  ري تاث يببندها بتواند مدت  
 تي كه كفا  ي گرسنه و حقوق   يشكم ها 

ــا را  ــداقل ه ــد، پــروا ي نمــح  ي ده
 ضرب و شتم را نخواهد      اي و   يريدستگ

 پرقدرت تر و پر    اري بس گريداشت و بار د   
  .ردتجربه تر سر برخواهد آو

 كه همان حداقل حقوق خـود       يكارگران
ـ  بود را ن   مي رژ يرا كه در قانون اساس      زي
كــارد بــه .  دهنــديدارنــد از دســت مــ

 ي مـ ري سرازابانهاي به خدهياستخوان رس 
 ي مـ  ني خورنـد، تـوه    ي مـ  كتك. شوند

 شـوند و بـه زنـدان      ي م ريشنوند، دستگ 
ـ  رونـد، امـا حاضـر ن       يم  سـاكت   ستندي

.  خود باز گردنـد    ي و به خانه ها    ننديبنش
ــاشــتباه رژ  و همــه ســركوبگران در مي

ـ  توانـد بفهمـد ا     ي كه نمـ   نجاستيا  ني
مردم به حقوق خود آگاه اند و خواسـتار         

 با  گريامروز د . بدست آوردن آن هستند   
ـ  تـوان گفـت كـه اكثر       ي م نانياطم  تي

ـ ي بـه ضـعف خـود        يرانيكارگران ا   يعن
 آگـاه اسـت و تمـام        التينداشتن تشك 

 ي بكار مـ   آن يي بپا يتالش خود را برا   
ـ كــارگران و مزدبگ. رديـ گ  شــركت راني

بارهـا  .  است ي مثال زدن  يواحد نمونه ا  
 و  يزنـدان . به آنـان حملـه شـده اسـت        

 يامـا همچنـان بـرا     . شكنجه شده انـد   
 ي مـ  ي پافشار شي خو يكاي سند ييبرپا

 تــوان گفــت كــه ي مــنطــوريكننــد و ا
 كارگران شركت واحد اكنون      يكايسند

ـ  بطور غ گريد  را ود وجـود خـ  ي رسـم ري
 ريـ مقـصودم از غ   .  كـرده اسـت    ليتحم

 ي ثبت نـشدن در مراجـع قـانون         يرسم
ـ  و   يـي  گـردهم آ   چيواال در هـ   . است  اي

بحث و گفتگو درباره حقوق كـارگران و    
 از فعـاالن  ي كه ردستين آنان  تيموقع
 نيــا.  شــركت واحــد نباشــديكايســند
 را ضرورت   التي تشك يي كه برپا  يآگاه

 آن يي برپـا ي داده و بـرا صيروز تـشخ 
 يبال.  زند ي م ي عمل يدست به اقدامات  

ــ ــشكالت زرد دولت  و عناصــر يجــان ت
ـ ز.  اسـت ميسركوبگر رژ   تـا  كـه ي آنانراي

 دنـد ي د ي م داني تاز م  كهيكنون خود را    
ـ ي بـا رغ  گـر يبعد د  ب نياز ا   محكـم و  يب

 خواهد كرد   ياستوار روبر هستند كه سع    
 ي كـار  ي هـا  طيتا همه آنان را از محـ      

ـ  مقامات رژلي دلنيبه هم . جارو كند   مي
 تـا از    رندي گ ي خود را بكار م    يهمه سع 

 تشكالت مستقل كـارگران جلـو    ييبرپا
 آگاهند كـه در     ي بخوب رايز.  كنند يريگ

ـ  ييصورت برپا  ـ  ي تـشكالت  ني چن ان  آن
 گذشـته  وهي نخواهند توانست به ش  گريد

  . خواهند انجام دهنديهرچه را كه م
ــر ــهرهابنيتق ــر ش ــزرگ و ي در اكث  ب

 از كارخانـه    ياري بس ي صنعت يشهركها
 كـارگران بـه     اي شده اند و     لي تعط ايها  

شدت با عوامل كارفرما بر سر دسـتمزد        
 ري كار درگ  طي مح طيو ساعت كار و شرا    

وصـــدا  پرسرياعتـــصابها. هـــستند
راهبنــــدانها و تحــــصن در مقابــــل 

ــار و ياســتاندار ــه ...   و اداره ك از نمون
 اسـت كـه همـه روزه شـاهد آن           ييها

 اعتراضات به تهران    ني ا يگاه. ميهست
 مجلس و   اي ي جمهور استيدر مقابل ر  

ـ در همـه ا   .  كـشد  ي م گري د يجاها  ني
 ي كارگران دست خال   بنياعتراضات تقر 
 يخـال  گردنـد و سـفره     يبه خانه باز مـ    

ـ  دل نيبه هم . ابندي ي م تريخود را خال    لي
 تخوان كار به اس   ي احتمال كه جمع   نيا

 شوند و هرچه    ري سراز ابانهاي به خ  دهيرس
ــابنــدي يرا دم دســت مــ  ببرنــد ني از ب

ـ ز. حداقل ممكن اسـت     در صـورت    راي
 بـا   يمـ ي تـوده عظ   نيمتشكل بودن چن  

ـ  مـشخص اسـاس رژ     يخواسته هـا    مي
  .ديظالم برهم خواهد غلط

  
   كوتاهي شال و مانتو،يسررو

 ي حقـوق برابـر از سـو       ي بـرا  يپافشار
از . ستيــ ني امــروزيزنــان خواســته ا
 تـا كنـون زنـان بـر         تيانقالب مشروط 

ـ  كوب يطبل برابر   هـر   ي انـد و بـرا     دهي
 كـه بدسـت آورده انـد      ي امكان متريسانت

از حـق  .  كـار و تـالش كـرده انـد       يكل
 تا حق كار و حـضور در        ي و را  ليتحص

 برابــر بــا يخواســت حقــوقجامعــه و در
 كـه   ي اسالم ي جمهور مياما رژ . انمرد

 تابـد بـا    يحضور زنان در جامعه را برنم     
ـ  كـه ب   يي ها يريسختگ  بـه آزار و     شتري

 دارد تـا آنـان را       ي است سع  هي شب تياذ
 كنترل  ي گشت ها  ييبرپا. منكوب كند 

 ي و مزاحمـت بـرا  يريحجاب و دسـتگ  
 در بني تقرنروزهاي است كه ا   يزنان كار 

   اهد بزرگ شي شهرهايابانهاي خهمه
  ۱۵بقيه در صفحه 
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  در به در دنبال مقصر 
  

  ۱۴بقيه از صفحه 
  

ـ اما ا . ميآن هست   پرواضـح اسـت كـه       ني
 ها نه حـد و انـدازه        يري سختگ ني ا ليدل

 ي مد روسر  اي مو و    شي شكل آرا  ايمانتو  
ـ رژ. است  كـه در    ي اسـالم  ي جمهـور  مي

 نيـ همه عرصه ها شكـست خـورده بـا ا     
 دارد هنوز خـود را قدرتمنـد        ياعمال سع 
 يروهـا يعـداد ن  حـضور پـر ت    . نشان دهد 

 كامل و حاتي با تسلابانهايسركوبگر در خ
ــ ترســناك، بي هــاافــهيق  تــرس و شتري

.  عاجـل  ي بردن امر  شيارعاب است تا پ   
 در اكثـر    ي اعالم نشده ا   يحكومت نظام 

 قدرتـشات  شيشهرها برپا كرده اند و نما    
 آنهـا   اياما آ .  است يري زهر چشم گ   يبرا

ــا ا  ــود ب ــد ب ــادر خواهن ــق ــه وهي شــني  ب
 است كه   يشان ادامه دهند؟ سئوال   حكومت

 آنـرا در عكـس العمـل مـردم          پاسخ ديبا
  .جستجو كرد

 يروهـــاي بـــا ناني دانـــشجويريـــدرگ
ــالب فرهنگــ    ــعار انق ــركوبگر و ش  يس

 عمـال حكومـت نـشان       ي از سو  يگريد
.  چرخدي دهد كه در بر كدام پاشنه م      يم
 كـه   ياني ترس و وحشت از دانـشجو      نيا
ه خـرد    سركوبگر تـر   يروهاي ن ي برا گريد

 دهد كه آنها بـدون      ي كنند، نشان م   ينم
 ي ا وهي برنامـه مـشخص از هـر شـ         كي

 ي موجود اسـتفاده مـ     تي ادامه وضع  يبرا
 ۵۹ سال طي امروز شراطياما نه شرا  . كنند

 مـشابه آن سـالها تـا        تياست و نه وضع   
...  صدر و    ي همچون سروش و بن    يكسان

.  بزننـد  انيدست به قلع و قمـع دانـشجو       
 ي حكـومت  ي بـه بانـدها     وابسته يروهاين

 كه بتواننـد بـه    ي كردن بهانه ا   داي پ يبرا
دسـت بـه    .  كننـد  له آگاه حم  انيدانشجو

ـ اتيانتـشار نــشر   اتي بــا آرم نــشري جعل
ـ در ا .  زننـد  ي مـ  ييدانشجو  اتي نـشر  ني

ـ  آم ني تـوه  ي مطالب يجعل  بـه رهبـران     زي
 كـاتور ي همـراه بـا كار     ي اسالم يجمهور

 كـه بدسـت     يكار.  شود يآنان منتشر م  
 بـدنام  ي و مـومن بـرا    يجي بـس  يوهارين

 يكردن و بدست آوردن بهانـه انجـام مـ     
 رسد ي نميي به جا  نكارهاياما همه ا  . شود
حـال  . ستي ترفند هم كارساز ن    نگونهيو ا 

 پـرده برافتـاده و چهـره زشـت          گريكه د 
ـ  افشا شده چه با    ي امروز يسروش ها   دي

 اري كردن راه نجات به ظاهر بسدايكرد؟ پ 
ـ  دل ني همـ  سخت شده است و بـه       بـا   لي

 ي حملـه مـ    گـران ي بهانه به د   يبهانه و ب  
 دارنـد  ياد سعيكنند و با كتك و داد و فر     

 يي برند كه آنهم به جـا      شيتا كار را به پ    
  . رسدينم
  

   عاقبتآخر
 شـود   ي مختـصر مـ    ي جمع بنـد   كي در

ـ  در همـه ا بني گفت كـه تقـر     نگونهيا  ني
 را  نيبحرانها عوامل حكومت دسـت پـائ      

عترض بر فـشار خـود       م يروهايدارند و ن  
 فشار  ني هم ليبه دل . ندي افزا يروز بروز م  

ــكافها  ــاال ش ــه در ب ــت ك ــياس  ي بزرگ
 ي بانــدهايريــدرگ.  شــوديمــشاهده مــ

ــا يحكــومت  و خــط و گريكــدي ب
 كــه بــا محمــل يدنيشنــشان كــ
ــ ــا بيجاسوس ــاط ب ــهي و ارتب  گان

 شــود، نمــاد بحــران ي مــهيــتوج
 نكهيا.  در كل جامعه است  ندهيفزا

ــو ــت موسـ ــد انيسرنوشـ  از بانـ
 ي در مصاف با بانـدها     يرفسنجان

 ي داخل حكومت به كجا مـ      گريد
 ي نهادهـا  يكشد؟ نه در پستوها   

ــيامن ــه در ميتـ ــ بلكـ  يدانهايـ
 ي عاصـ  ي بـا تـوده هـا      يريدرگ

 ييشكاف در باال  .  شود ي م نييتع
 آنان باالتر خواهـد     يها و جدالها  

 از حل   ي نشان ني در پائ  رايز. رفت
ــشكالت ن  ــصل مـ ــو فـ . ستيـ

 دارند تا با زور ي سعاهي س يباندها
ــار دزهيســرن ــاگــري ب ــوده ه  ي ت

امـا  . معترض را به خانه بفرسـتند     
 ي گرسـنه و سـفره هـا    يشكمها

 ماندن در   ي برا ي بهانه خوب  يخال
ــه ن ــخان ــت ســ . ستي  اهيحكوم

ـ استبداد و عمال آن با   رنـد ي بپذدي
 گذشته قادر به    وهي به ش  گريكه د 

ـ ز. ستنديادامه حكومت ن   ـ  ا راي  ني
ا هستند بـه هـزار زبـان         ه ينيپائ
 حاضـر بـه     گـر ي كـه د   ندي گو يم

 آنـان  ري زور و تزوستمي س رشيپذ
  .ستندين

 كه شـعار    يراني و مزدبگ  كارگران
ــود را  ــدگ"خ ــسانيزن ــق ي ان  ح

هـر  .  قرار داده انـد  "مسلم ماست 
ــ ــافاوهي ــود  ي ب ــل خ  را در مقاب

 يي ابتـدا  رايز.  خواهند كرد  يمنزو
 ي انـسان  ي زنـدگ  كي شرط   نيتر

 است كه بـا وجـود       يدداشتن آزا 
 ني چنـ  ي اسـالم  ي جمهـور  ميرژ
 آنكـه   نيبنابرا.  محال است  يامر
ـ  خـود تجد وهي در شـ  ديبا  نظـر  دي

 هـستند كـه نمـاد       يكند حاكمـان  
ـ  رشـوه گ   ،يحضورشان دزد   ،يري

ـ     كـشور، قتـل،     يغارت ثروت مل
 دنيبدون بر . است تيتجاوز و جنا  

دست دزدان با چـراغ حكـومتگر،       
 يبدون برهم زدم بساط بروكراس    

 بـدون   ،ي حكومت يعوامل باندها 
 اختاپوس  ندگاني راندن نما  رونيب

 لـه  معام ي هزار سـر بانـدها     يها
گر، بدون برهم زدن بـساط دم و        

 يتــي و امني اطالاتــيدســتگاهها
 ي برا ي ا ي انسان يسركوبگر زندگ 

ــمــردم متــصور ن ــابرا. ستي  نيبن
ـ بساط همه ا    ضـد انـسانها را      ني

ـ  از ر  ديبا هرچنـد  .  برانـداخت  شهي
 از  ي بـه ظـاهر معمـول      ييهاشعار

.  شـود ي مـ دهي شننيزبان معترض 
 شعارها و در باال     نياما در نهان ا   

 نهفتـه   يستمي آن مرگ س   گرفتن
 ن،ياست كه بجز سـركوب، تـوه      

 ي بـرا  يگريقتل و كشتار زبان د    
شـكاف در   . گفتگو با مردم نـدارد    

 ي حكومت ي باندها يريباال و درگ  
و هـركس   .  كه باشد  يبه هرشكل 

 يور قطعنامـه هـا    كه مقصر صد  
ـ  شكـست رژ   ايسازمان ملل و      مي

ـ  ي در عرصه هـا    انيمال ـ  ني ب  باشـد   ي الملل
 ي آنـان مـ    رايز.  كند ي نم ي تفاوت دم مر يبرا

 از ي گاز گرفتن عناثر حكـومت  ني ا ليدانند دل 
 ني اسـت كـه از جانـب همـ     ي فشار گريكدي

آنها با  . دي آ يمردم كوچه بازار به آنها وارد م      
 مـشكل خودشـان     ندي آ يخود چگونه كنار م   

امـا مـردم در برابـر همدسـت شـدن           . است
 چــه كــار خواهنــد كــرد، گريكــديدزدان بــا 

ــ درخــور نيســخپا ــدان ديــ دارد كــه باازي  ب
  .پرداخت

  
  

  نبرد خلق
ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق 

  ايران 
  زينت ميرهاشمي  : سردبير

  ليال جديدي: تحريريه
  منصور امان
  حعفر پويه 

  ي نبردانجمن فرهنگ: چاپ 
ــاي  نبر ــازمان چريكهـ ــان سـ ــق ارگـ دخلـ

فدايي خلق ايران و بيـان كننـده نظـرات         
امـا بـديهي اسـت      . اين سـازمان اسـت    

ــالين    ــب فع ــاالت و مطال ــه از چــاپ مق ك
ــت و صــاحب    ــبش مقاوم ســازمان و جن
نظران و نيز ترجمـه مطـالبي كـه حجـم           

دهــد و اطــالع از آن  نــشريه اجــازه مــي
. كنـــد مفيـــد اســـت٬ خـــودداري نمـــي

لبي كه با امضاي افراد در نبردخلـق    مطا
شود٬ بيان كننده نظرات خـود       چاپ مي 

آنان است كـه ممكـن اسـت بـا نظـرات            
ــا اخــتالف    ــق٬ همــسو ي ســازمان منطب

بــا (ســرمقاله نبردخلــق . داشــته باشــد
ــام  ــدون ن ــا ب ــام و ي ــده نظــر  ) ن ــان كنن بي

  .سازمان است

  

براي اشـتراك نبـرد خلـق بـا آدرسـهاي           

  نبرد خلق تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

 فرانسه       یورو۲۰    
    یورو۲۴     اروپا  معادل            

   یورو۳۶                آمريكا و كانادا 
   استراليا     یورو۴۰    

   یورو۱تك شماره              
ــار و گزارشــهای جنــبش کــارگران٬     اخب
ــران٬ اخبـــار     ــران و کـــارکنلن ایـ مزدبگيـ

ئل بـــين تحــوالت ایــران٬ عــراق ومــسا    
ــار و   ــه آن٬ اخبـــ ــوط بـــ المللـــــی مربـــ
ــان را هــر روز در   دیــدگاههای جنــبش زن

  .سایت ایران نبرد بخوانيد
   

ــانی   ــبکه جهــ ــرد در شــ آدرس نبــ
  اینترنت 
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  چنگ خبر
  انيداخبار روزانه را در جنگ بخو

www.jonge-khabar.com 
  

 به رادیو پيشگام گوش کنيد
  

  
  

  

پروژه دوشيدن گاو 
  مطيع در بوشهر

 
  منصور امان

بدون هيچ دگرگوني مشاهده پذيري، بازي 
تحقير آميز روسيه با رژيم مالها بر سر 
نيروگاه هسته اي بوشهر همچنان ادامه 

نُكته جالب در اين ميان استقبال . دارد
شورانگيز حاكمان جمهوري اسالمي از ادامه 
ي بازي خوردن است؛ امري كه مي تواند 
به مثابه يك شاهد ديگر از موقعيت دردناك 

 در پهنه ي بين اُلمللي به حساب "نظام"
  . آورده شود

پس از دو روز سكوت پيرامون نتايج سفر 
مانكار روس،  مالي پي–هيات تكنيكي 

پايوران پروژه هسته اي مالها روز سه شنبه 
يكي پس از ديگري ميكروفون را به دست 
گرفتند تا روايت مطلوبي از مالقات با آقاي 

اُتم استروي "شماتكو، رييس شركت دولتي 
آقاي اميري، معاون .  ارايه كُنند"اكسپورت

سازمان انرژي اتُمي مالها در همين رابطه 
نيروگاه بوشهر تا دو ماه آينده راه "د، مژده دا

 يك مقام ديگر همين ".اندازي مي شود
موسسه، آقاي خليل پور، با احتياط بيشتري 
چانه خود را به جنبش در مي آورد و تنها از 

 در مهلت ياد ُشده بشارت "انجام آزمايش"
     .مي دهد

 "نظام"اگر چه به نظر مي رسد كارگُزاران 
 كه در دو ماه آينده وعده رخ پيرامون اتفاقي

دادن آن را مي دهند مضمون يكدستي 
كوك نكرده اند اما شركت روسي طرف 
حساب آنها، با تكذيب بي درنگ و يكجاي 
ادعاهاي مزبور، خطر بروز مناقشه ميان 
پايوران هسته اي حكومت را برطرف مي 

اُتم "خانُم ايرينا ژسيپووا، سخنگوي . كُند
 "غير واقع بينانه" با "استروي اكسپورت

خواندن گُفته هاي مقامهاي جمهوري 
كار نيروگاه ": اسالمي، تاكيد كرده است

. بوشهر نمي تواند تا سپتامبر به پايان برسد
هنوز مشكالتي در انجام تعهدات مالي طرف 

   ".ايراني وجود دارد
اظهارات ياد ُشده در همان حال كه از جانب 

 ادامه دوشيدن طرف روسي بيانگر عزم به
گاو مطيع با وجود خودداري از تيمار آن 
است، از سوي ديگر نشان مي دهد 
جمهوري اسالمي مايل به حفظ نقش خود 

مشكل . در اين مناسبات يكطرفه است
 يعني، بحران هسته اي و "نظام"عمومي تر 

ُاميد به مرحمت سياسي روسيه، اين تصميم 
شودن را توجيه مي كُند؛ راهكاري كه گ

دروازه نفوذ و تاثيرُگذاري اين كشور و 
پرداخت باج و خراج هنگُفت بدان از كيسه 

    .مردم ايران را دستمايه خود گرفته است
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

  در سالگرد قتل عام زندانيان سياسي
  

  آن عاشقانِ شرزه، كه با شب نزيستند
  رفتند و شهرِ خفته ندانست كيستند

  
  فريادشان تموجِ شطِّ حيات بود

  چون آذرخش در سخنِ خويش زيستند
  

  مرغاِن پر گشوده طوفان كه روِزِ مرگ
  دريا و موج و صخره بر ايشان گريستند

  
  .رون شده ست خاكستَ!: كي گفتي، اي عزيز

  :اينك ببين برابرِ چشمِ تو چيستند
  

  هر صبح و شب به غارتِ طوفان روند و باز،
  . نيستندباز، آخرين شقايقِِ اين باغ

  
**********  

  !آه اي شقايقانِ بهارانِ من
  !يارانِ من

  از خاك و خاره، خونِ شما را
  حتي

  طوفانِ نوح نيز نيارد سترد،
  زانك

  ش بيش مي شود؛هر لخظه گسترانگي ا
  

  آن گونه اي كه باران،
  هر چه تندتر

  رخساِر ارغوان
  شاداب و

  .ش مي شودسرخ گونه تر از پي
***************  

  آن زندگاِن خوِب پس از مرگ
  خونينه جامه هاي پريشاِن برگ برگ

  در بارِش تگرگ
  آنان كه جان تان را

  از نور و 
  شور و 

  پويش و 
  !رويش سرشته اند

  اِز شمايانتاريخِ سرفر
  به هر بهار

  در گردشِ طبيعت
  تكرار مي شود،

  زيرا كه سرگذشتِ شما را،
  به كوه و دشت

  بر برگِ گل،
  به خونِ شقايق،

  .نوشته اند
  

  شعر ها از محمد رضا شفيعي كدكني

  شهداي فدايي 
  مرداد ماه

العابدين رشـتچي ـ    زين: رفقا
غالمرضــا بانژادــــ حـــسين  
ــاري ـ محمــد صــفاري    الهي

ني ـ عبـاس جمـشيدي    آشتيا
رودباري ـ داريوش شفائيان ـ   
ــريفيان ـ      ــعلي شــ عباســ

سـخن ـ    اهللا شـاهين  قـدرت 
فـرزاد صـيامي ـ عبـدالكريم     

پور ـ فرامرز شريفي ـ    عبداهللا
فــرخ ســپهري ـ مهــدي      

ــضيلت ــالم ـ مهــدي      ف ك
ــل ـ       ــسن كه يوســفي ـ ح
ــروز      ــي ـ في ــراهيم جالل اب
صــديقي ـ ونــداد ايمــاني ـ     

ش گودرز همـداني ـ جهـانبخ   
آذر ـ   پايداري ـ جميل اكبري 

جمشيد پورقاسمي ـ مرتـضي   
فاطمي ـ محمدرسـول   ) امير(

عزيزيـان ـ بيـژن مجنـون ـ      
زاده كرمـاني ـ    هادي حسين

زهـــرا فرمانبردارــــ عظـــيم 
سرعتي ـ مـسعود جعفرپورــ    
فريدون شافعي ـ جواد كاشي  

زاده ـ احمـد    ـ يوسف كيشي
زيبرم ـ سـعيد ميرشـكاري ـ     

 ـ ابوالقاسم  بياني هرمز گرجي
 ۵۰رشوند سـرداري، از سـال       

ــه   ــارزه عليـ ــاكنون در مبـ تـ
امپرياليسم و ارتجاع به دست     
ــاه و   ــاي ش ــزدوران رژيمه م
خميني به شـهادت رسـيدند،      

  يادشان گرامي باد 
  

ابقا نام سازمان مجاهدين 
ليست «خلق ايران در 

اتحاديه اروپا » تروريستي
  را محكوم مي كنيم

 
  زينت ميرهاشمي 

 وزيران محيط زيست شوراي 
 ژوئن ۲۷اتحاديه اروپا روز جمعه 

را » ليست سازمانهاي تروريستي«
بازبيني كرده و نام سازمان 
مجاهدين خلق ايران را همچنان 

  .در اين ليست ابقا كرد
در شرايطي كه مردم ايران با 
صداي بلند در حركتهاي 
اعتراضي خود تنفرشان را از رژيم 

د، واليت فقيه اعالم مي كنن
اتحاديه اروپا همچنان بر 
سياستهاي مماشات گرايانه خود 
با حكومت مالها پافشاري مي 
كند و در جنگ بين مقاومت 
مردمي با رژيم، با قراردادن نام 
سازمان مجاهدين خلق به تقويت 

  .رژيم مي پردازد
اين در حالي است كه طي دو 
سال گذشته هزاران پارلمانتر از 
كشورهاي مختلف اروپايي، چند 
صد هزار شهروند اروپايي و 
وجدانهاي بيدار به اين نام گذاري 
ننگين اعتراض كرده و خواهان 

سازمان  خارج كردن نام 
مجاهدين خلق از ليست فوق 

همچنين در دسامبر . شده اند
 دادگاه عدالت اروپا، با رد ۲۰۰۶

 گذاري به رفع شيوه اين نام
توقيف دارائيهاي مسدود شده 
. سازمان مجاهدين خلق راي داد

 سازمان  در پي اين حكم
مجاهدين خلق ايران خواستار تن 
دادن اتحاديه اروپا به حكم دادگاه 
شده و از اتحاديه اروپا به خاطر 
عدم اجراي حكم دادگاه شكايت 

  .نمود
مردم ايران خواهان يك زندگي 

دانه و حكومتي غير عادالنه و آزا
مانع تحقق اين . ديني هستند

خواست رژيم فاسد و قرون 
اين . وسطايي واليت فقيه است

خواست عادالنه و بر حق است و 
كسي نمي تواند مردمي را كه 
عزمشان را براي رسيدن به اين 
اهداف جزم كرده اند را با شيوه 

اگر . هاي استعماري مايوس كند
فع اقتصادي اتحاديه اروپا براي منا

خود با رژيمي كه عليه منافع 
مردم ايران است مماشات مي كند 
و اعمال تروريستي اين رژيم 
قورن وسطايي را تحمل مي كنند، 
مردم ايران كه جز فقر و 
نابساماني از اين رژيم چيزي 
نصيبشان نشده است حقشان 
است كه عليه نظام حاكم بر ايران 
 قيام كنند و ايران را آن طور كه

اتحاديه . دوست دارند بسازند
اروپا با گذاشتن نام سازمان 
مجاهدين خلق و حمايت از 
استبداد مذهبي حاكم بر ايران، 
تالش مي كند آن طور كه خود 
مي خواهد رژيم را رام كند و 
مردمي را از خواست برحقشان 

اين رفتار ننگين . محروم كند
ما همچنان از همه . محكوم است

ت و وجدانهاي نيروهاي صلح دوس
بيدار و مدافع حقوق بشر مي 
خواهيم كه با محكوميت عمل 
بيشرمانه اتحاديه اروپا خواستار 
حذف نام سازمان مجاهدين خلق 
ايران از ليست سازمانهاي 

  . تروريستي شوند
 ۱۳۸۶ تير ۹
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