
 نبردخلق
  ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايرانارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
_____________________________________________________________________________________ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تر باد مبارزه مسلحانه انقالبيتر باد مبارزه مسلحانه انقالبي  بنديهاي دروني آن ، هر چه گستردهبنديهاي دروني آن ، هر چه گسترده   مذهبي واليت فقيه با تمام دسته مذهبي واليت فقيه با تمام دسته––ي ي سرنگون باد رژيم استبدادسرنگون باد رژيم استبداد

 273 شماره
 چهارمبيست و دوره چهارم سال 

 1387فروردين  اول
 

  دالر، 1 كانادا   آمريكا
 اروپا يك يورو

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  رهارهاكشوكشو

   متحد شويد متحد شويد

 يادداشت سياسي 

ا شعبده بازي ياتحاد ملي 
 واليت فقيهي
 مهدي سامع 

 گماشته ولي فقيه در 1386 اسفند  9روز پنجشنبه 
هشتمين كنگره سرداران شهيد مدعي شد 

كاروان جهان به منزلهاي آخر خود نزديك مي «:كه
امروز همه دنيا ملتهب و در تكاپو و ....و.......شود

» .غيير و تحول بزرگ استتحول است و در آستانه ت
ناميد و » ملت ايران«احمدي نژاد واليت خامنه اي را 

ملت ايران ابرقدرتها را «:سبك سرانه مدعي شد كه
پشت سر گذاشته است و امروز بر سكوي افتخار 

» .ايستاده و همه قدرتها زير پاي ملت ايران هستند
 » .ايران قدرت اول جهان است«وي نتيجه گرفت كه 

فوروم اقتصاد «بل سيد محمد خاتمي در مدتي ق
ايران، دمكرات «:در سوييس مدعي شد كه» جهاني

 » .ترين سرزمين در منطقه خاورميانه است
ناميدند » حماسه ملي« اسفند را رسانه هاي دولتي 24

و فراموش كردند كه آيت اهللا خميني همواره با كينه 
اطر استفاده مي كرد و البد به همين خ» ملي«از واژه 

است كه نوه بنيانگذار نظام واليت فقيه ابتدا رد 
صالحيت مي شود تا طمع نظام احمدي نژادي را 
خوب حس كند و بعد با منت گذاشتن به خانواده 
خميني صالحيتش تائيد مي شود تا در يك بازي با 
نتيجه از پيش تعين شده به كارت سوخته تبديل شود 

 سيد احمد و ديگر نيازي به آن نباشد كه همچون
 .خميني به تير غيب گرفتار شود

حضور پر قدرت و « اسفند را سيد علي خامنه اي 24
  »صحنه باشكوهي از اتحاد ملي«و » حماسه آفرين

ناميد و البد منظورش از حضور پر قدرت، همان 
اتحاد سپاه و بسيج است كه با شعبده بازي و با 

ند و آگاهي از ترس و تزلزل رقباي داخلي، خود كاشت
خود خوردند و بر خود آفرين گفتند كه مجلسي 

 . احمدي نژادي شده برپا كردند
 2بقيه در صفحه 

تعيين حداقل دستمزد زير خط 

 فقر  براي كارگران و مزدبگيران
 86رويدادهاي كارگري در اسفند 

 زينت ميرهاشمي

 4صفحه 

 بهاران خجسته باد

 

ش بهار، جشن پيروزي بر بجن

 بالندگي، جشن مرگ و تباهي، 
شكوفايي و رستاخيز طبيعت بر 

 .شما خجسته باد
 پيام شادباش سخنگوي سازمان

  چريكهاي فدايي خلق ايران

  1387به مناسبت عيد نوروز و آغاز سال 

 2صفحه 
 

 )زنان فدايي(زنان در مسير رهايي 
  بايقرهفرنگيس

 الف اناهيتا
يي سكوت ترك برداشت و دادخواهاني كه از  ديوار شيشه«

 ».ميدان نهادند جنس ديگر بودند، پاي به 
 14صفحه 

 

  بر مدار رويدادها86نگاهي به سال 
 جعفر پويه

 5صفحه 
 

 يدادهاي هنريور
 ليال جديدي

 17صفحه 

  سرمقاله

انتخابات، نمايشي رو به 

 خارج و پيامدهاي آن
 

 منصور امان
صحنه سازي انتخابات مجلس مالها براي اكثريت 
مردم ايران و همينطور محافل سياسي و رسانه اي 
در خارج از مرزها مي تواند ريشخند آميز به نظر 

 –برسد اما چه كارگردانان آن و چه بازيگران اش 
 در اين تابلوي رنگ پريده، نقش و –از هر قُماش 
براي .  بينند جدي و تامل پذيري ميرنگارهاي بسيا

آنها بزنگاه تقسيم كُرسيهاي اين اُرگان قُدرت، زماني 
است كه با نگاه از دو زاويه بين المللي و داخلي، 
آرايش خود را به روز كرده و سازگار با آن، به ارسال 

 . پيام بپردازند

 پيام نمايش انتخاباتي به طرفهاي خارجي
يه هيچ كس به اندازه آيت اهللا خامنه اي، ولي فق

جمهوري اسالمي، بر اهميت مراسم راي گيري 
 ندشمنا"مجلس هشُتم به مثابه مانُور  ثبات در برابر 

او مدتها پيش از بردن نمايش .  تاكيد نكرد"خارجي
 تماشاچيان اش را با  به روي صحنه،

 3بقيه در صفحه 
 

 جهان در آيينه مرور
 ليال جديدي

 
 :ددر اين شماره مي خواني

، دست خورده در نام و "براي مديترانهاتحاديه “ -
 محتوي

 كنيا به كدام سو؟ -
 نشست كنگره ملي خلق چين، به نام مردم به سود -

 بورژوازي 
 8صفحه 
 

ركود دستمزد، رشد ناامني و آينده 

 )قسمت دوم(طبقه كارگر آمريكا 
 الف آناهيتا

 10صفحه 
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 يادداشت سياسي 
 

1بقيه از صفحه   
 

اگر بنا به ادعاي آن كوتوله سياسي نظام 
است و » قدرت اول جهان«حاكم بر ايران 

اگر بنا به ادعاي خاتمي همين نظام 
دمكرات ترين سرزمين در منطقه «

، چه نيازي حكومت را وادار »خاورميانه است
مي كند كه از هر عوامفريبي براي غالب 

ده بازي به جاي انتخابات كردن يك شعب
اگر ينا به ادعاي سيد علي . استفاده كند

صحنه « اسفند 24خامنه اي در روز 
وجود داشته، چه » باشكوهي از اتحاد ملي

 هزار نيروي سركوبگر وجود 700نيازي به 
داشته است و مهمتر از آن چه نيازي بوده 
كه كار تقلب و راي سازي را به جايي 

مجيد انصاري كه يكي از برسانند كه آخوند 
مطمئن ترين افراد بيت خميني و يكي از 
مهره هاي سركوبي در سالهاي گذشته بوده 
نتايج اعالم شده در تهران را زير سوال ببرد 
و شيخ مهدي كروبي و سيد محمد خاتمي 
در رابطه با نتايج اعالم شده مجبور مي 
شوند در نامه خود به شوراي نگهبان 

 نظر از تنگناهايي كه صرف«:بنويسند كه
براي نمايندگان نامزدان براي حضور در 
صندوقها وجودداشت، آن چه از گزارشهاي 
متعدد چه از سوي معدود نمايندگان حاضر 
در راي گيري و شمارش آرا و چه از منابع 
موثق ديگر نشان مي دهد كه نتايج اعالم 
شده تناسبي با آرا ريخته شده در صندوق ها 

 ».ندارد
قدرتمند ترين و «راستي در اين به 

چه اتفاقي افتاده كه » دمكراتيك ترين نظام
خانواده خميني مجبور مي شوند اعالم كنند 

ما متاسفيم كه هنوز برخي سايتها عليه «:كه
علي اشراقي مي نويسند، البته به آنها مي 
گوييم آستانه تحمل ما هم اندازه اي 

ند كه اين و اگر كار را به جايي برسان.....دارد
تـحـمــل تـمــام شــود، شــايـد خـيلـي 
از پرونده هاي سياهي كه وجود دارد را با 
راه انـدازي يـك سـايـت خبري به اطالع 

روزنامه آفتاب يزد، ( ».عموم برسانيم
 )86   اسفند12يكشنبه 

اين پرونده هاي سياه كه شايد يك روز 
خانواده خميني مجبور به افشاي آن شوند و 

خيرا ابراهيم يزدي يك فقره آن را در مورد ا
چگونگي قتل امير عباس هويدا فاش كرد 

» دمكراتيك«و » قدرتمند«در اين نظام 
  چرا به اطالع عموم نمي رسد؟ 

 1386 اسفند 24واقعيت اين است كه روز 
مردم ايران ادعاهاي همه ي سران رژيم را 
به سخره گرفتند و نشان دادند كه ايرانيان 

فقط در يك شرايط دمكراتيك قرار نه 
ندارند، بلكه تحت فشار و سركوبي رژيمي 
هستند كه به علت ضعف و بن بستي كه با 
آن مواجه است حتي به نزديكترين خادمان 
نظام هم اجازه مشاركت نمي دهد و ولي 
فقيه نظام مجبور است نزديكترين 
خدمتگزاران به ارتجاع حاكم را با ادعاي 

از صحنه »  از اتحاد مليصحنه باشكوهي«
 .حذف كند

 اسفند روز شعبده بازي واليت خامنه اي 24
بود كه مردم ايران با همبستگي ملي و تحريم 

خود در » حضور پر قدرت« سراسري و عدم
نمايش انتخاباتي پيامي قاطع به جهان ارسال 

پيام مردم براي ولي فقيه رژيم از پيش . كردند
 به خاطر حفظ معلوم بود و براي همين وي

قدرت به هر شكل و با هر ابزار براي انجام 
طرح . اين شعبده بازي برنامه ريزي كرده بود

خامنه اي به طور كامل پيش رفت و سرانجام 
مجريان اين شعبده بازي با انبوهي تقلب و 
راي سازي و چند برابر اعالم كردن كردن 
تعداد كساني كه به تماشاي اين نمايش رفته 

تيجه مورد نظر ولي فقيه را اعالم بودند ن
اما همين نتايج پر از تقلب نشان . كردند

دهنده پيروزي جنبش تحريم و صف بندي 
 .مردم در مقابل حاكميت است

بر اساس آمار رسمي در تهران بزرگ و كالن 
شهرهايي همچون تبريز، اصفهان، شيراز، 

 در صد از دارندگان حق راي 30اهواز كمتر از 
انتخاباتي شركت كرده اند و در نمايش 

كساني كه به مجلس ارتجاع راه يافته اند 
 در صد راي داشته اند كه براي 10 تا 5حدود 

نمونه مي توان به نماينده شهر چند مليوني 
 هزار راي به 105تبريز اشاره كرده كه فقط با 

   .مجلس راه يافته است
نكته قابل توجه ديگر در نتايج اعالم شده، 

گي نيروهاي موسوم به اصالح طلب ورشكست
اين نيروها كه با خفت و خواري، . دولتي است

خود را در اين شعبده بازي سهيم كردند و با 
هياهو و استفاده از تعدادي معدود سينماگران 

فرصت طلب و تعدادي از  و هنرمندان 
ورشكستگان سياسي به شمول آقايان بابك 

شركت ه  ب  تبليغ امير خسروي و فرخ نگهدار
در اين نمايش را مي كردند با پاسخ منفي و 

بر اساس آمار چند . قاطع مردم مواجه شدند
برابر شده رسمي در مورد تهران بزرگ كه 

 مليون 6تعداد صاحبان حق راي در آن حدود 
نفر است، مجيد انصاري كه مورد تائيد همه 
ي دسته جات موسوم به اصالح طلب دولتي 

 هزار راي يعني 300د بوده، فقط توانسته حدو
 . درصد صاحبان حق راي را به دست آورد5

 24تحريم گسترده نمايش انخابات در روز 
اسفند و تمامي جنبشها و اعتراضهاي مردم 
طي چند سال گذشته نشاندهنده تضاد آشتي 
ناپذير بين مردم ايران و رژيم استبدادي 

ولي فقيه نظام كه . مذهبي واليت فقيه است
نزجار و تنفر مردم قرار دارد به در كانون ا

خوبي به اين واقعيتها آگاهي دارد و براي 
جلوگيري از سرنگوني واليتش بدون ترمز و 
دنده عقب، ابتدا طرح به كرسي نشاندن 
احمدي نژاد را به اجرا درآورد و اكنون در 

 اسفند مجلس احمدي نژادي را برپا 24شعبده 
 و در مهندسي اين دستگاه اجرايي. نمود

قانونگذاري راهبرد اعالم جنگ به مردم ايران 
و جامعه جهاني راهنماي عمل ولي فقيه بوده 

در مقابل اين سياست ارتجاعي و . است
ماجراجويانه اين مردم ايران هستند كه 
. ايستادگي و مقاومت كرده و خواهند كرد

سال جديد را با اميد به پيروزي مردم ايران در 
 .مي كنيماين پيكار سترگ آغاز 

 
 

 

 و مردان ايران  هم وطنانم، زنان
 زمين، بچه هاي مهريان

و  عيد نوروز، جشن جنبش بهار 
 را از جانب خود و 1387آغاز سال 

تمامي رفقايم در سازمان 
چريكهاي فدايي خلق ايران به 
همه ي شما تبريك و شادباش 

 .مي گويم
هر روزتان نوروز و نورزتان 

 .پيروزباد
 شما، برايتان در شوق ديدار

سالمتي، شادابي، سرزندگي، 
سرسبزي، سرافرازي، صلح و 

 .آزادي آرزو مي كنم
جنيش بهار، جشن پيروزي بر 

جشن بالندگي،  مرگ و تباهي، 
شكوفايي و رستاخيز طبيعت بر 

 . شما خجسته باد
  

 نرم نرمك مي رسد اينك بهار، 
 خوش به حال روزگار، 

 خوش به حال چشمه ها و دشتها، 
 خوش به حال دانه ها و سبزه ها، 

خوش به حال غنچه هاي نيمه 
 باز
  

اكنون كه درختان لباس رنگين به 
تن مي كنند و پرستوها مستانه 

 نغمه هاي شوق سر مي دهند، 
اكنون كه نور خورشيد بر ظلمت و 

 سياهي غلبه مي كند،
همراه با شما در لحظه تحويل 
سال جديد آرزو مي كنم كه سال 

سال فرا رسيدن بهار ، 1387
آزادي مردم ايران، سال رهايي 
ميهنمان از چنگال نظام اهريمني 

سال رهايي زنان و . واليت فقيه
مردان كشورمان، سالي سرشار از 
عشق و دوستي و بدون هر نوع 
ستم و تبعيض جنسي، مذهبي و 
ملي براي مردم ايران، سال 
تحقق عدالت، دمكراسي و 

ني و استقرار يك نظام غير دي
سال دگرگونيهاي ژرف در حيات 

 .اجتماعي مردم ايران باشد
 آغاز مي 1387اكنون كه سال 

شود در زندانهاي نظام جهل و 
جنايت حاكم بر كشور ما 
كارگران، زنان، دانشجويان و 
آزاديخواهان به جرم دفاع از 
حقوق برحقشان به بند كشيده 

با ستايش از مقاومت . شده اند
  عقيدتي كه زندانيان سياسي و

 

 

تحت شديدترين شكنجه ها و 
رفتارهاي ضد انساني قرار دارند، 
به همه آنها درود مي فرستم و ياد 

 همه ي 

 

يرانياني كه در سال گذشته در 
مبارزه عليه استبداد ديني جان 

 .باختند را گرامي مي دارم
 

مردم ايران در سال گذشته به 
اشكال مختلف خشم و نفرت خود 

 استبدادي مذهبي حاكم را از رژيم
بر كشور نشان دادند و حكام 
ايران با سركوب و صدور 
تروريسم و بنيادگرايي به جنگ با 

جدال بين . مردم ايران ادامه دادند
نور و ظلمت، آزادي و ارتجاع در 
سال گذشته هر لحظه شدت و 
حدت گرفت و فرياد زندگي 
انساني حق مسلم ماست و تحريم 

انتخاباتي و گسترده شعبده بازي 
هزاران حركت اعتراضي توسط 
كارگران، دانشجويان و زنان نشان 
دهنده مبارزه و مقاومت مردم 
ايران و تجلي اراده مردم براي 

 .دست يابي به بهار آزاديست
با تحويل سال و روز خجسته 

بهار مي رويم  نوروز به استقبال 
و با آروزي رسيدن بهار آزادي 

و دست در دست هم ديو جهل 
سياهي را با نور تابان خورشيد به 

 . بند مي كشيم
 شاد و سرفراز باشيد 

 1386 اسفند 29مهدي سامع 

پيام شادباش سخنگوي سازمان 

 چريكهاي فدايي خلق ايران
 به مناسبت عيد نوروز و آغاز 

  1387سال 
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 .......سرمقاله 
 1بقيه از صفحه 

تماشاچيان اش را با دست نشان مي 
داد و خطاب به باندهاي زير نُفوذ اش، 
بر ضرورت اجراي دقيق و بي نقص 

تنها چيزي كه . سناريو اصرار مي ورزيد
آقاي خامنه اي و گُماشته هاي نظامي 

 امنيتي او در ميانه بحران گرداگرد –
 پديدار شُدن خود بدان نياز نداشتند،

قطار بي "نشانه هايي از لنگ زدن 
 در اثر اختالفهاي داخلي يا "تُرمز

اين نگراني با . مقاومت بيروني بود
توجه به حجم و ميزان حساسيت 
چالشهايي كه آنها خود را دچارش كرده 
اند و آثار آن به صورت يكپارچه بر 

 نمايان مي شود، "نظام"سرنوشت 
 . وانست باشدچندان بي مورد نمي ت

خيمه زدن رسانه هاي چاپي و 
الكترونيكي و نيز دستگاه هاي روابط 
عمومي و تبليغاتي دولتهاي درگير بر 
بحران هسته اي، مانع از تشخيص 
جايگاه واقعي آن به عنوان دريچه ي 
ورود به پهنه هاي گُسترده تر بحران 
كه دايره اي جغرافيايي از افغانستان تا 

.  در بر مي گيرد، نمي شودفلسطين را
به اين سووتفاهم نه دستگاه حكومتي 
جمهوري اسالمي دچار است كه  ثبات 
خويش را در توليد ابزارهاي شانتاژ و 
باجگيري در داخل و خارج جسُتجو مي 
كُند و نه حريفان آن كه با تمام توان 
نظامي، سياسي و اقتصادي در پي 
ايجاد نظم منطقه اي و توازن 

 .ووپوليتيك در خاورميانه برآمده اندژ
در اين كشاكش تعيين كُننده و اجتناب 
ناپذير، چگونگي ساختاري و تركيب 
سياسي حكومت كه نقش هدايت كُننده 
و مديريت نُقاط متعدد اصطحكاك را به 
عهده دارد از اهميت مركزي برخوردار 

بدون درصد قابل قبولي از . است
 ديگر، استحكام دروني و از سوي

حركت بي چون و چراي مجريان 
حكومت در اين خط پر مناقشه، 
استراتژي اي كه با آقاي خامنه اي 
شروع نمي شود و همزاد جمهوري 
اسالمي است، طرحي متناقض با 
ابزارهاي ناكارا خواهد بود كه بدين 
سبب تنها مي تواند پروسه زوال چشم 
. اُميد دوختگان به آن را شتاب بخشد

 امنيتي محصول اين –ت نظامي دول
نياز است و انتخابات مجلس، ادامه ي 
كار از همان نُقطه اي به شُمار مي رود 
كه با نشاندن آقاي احمدي نژاد بر 

 . مسند رياست جمهوري تمام شُده بود
تركيب نظامي و امنيتي دستگاه 
بوروكراسي دولتي، جهت گيري و 
درونمايه دستور كار آن را نيز توضيح 

ي دهد و اين مدلي است كه بيش از م
هر كس ديگر، آيت اهللا خامنه اي در 
طرح و جا انداختن آن براي سازگاري 
مضمون سياست و شكل آن، سهم 

دولت گُمارده شده از جانب او، . دارد

ديوان ساالري جنگي براي شرايط فوق 
العاده اي است كه پيش بيني مي كرد 

با (سياست گُسترش بحران خارجي 
حورهاي هسته اي، عراق، لُبنان، م

 . در پي خواهد داشت) فلسطين
از اين رو، مهم تر از نتايجي كه 
حكومت در مورد انتخابات مجلس 
اعالم كرده است، پروسه برگُزاري آن 
است كه مي تواند اراده باند ولي فقيه 
بر ادامه گردش سياست بر مدار گُذشته 

 به و توانايي عملي آن براي اين كار را
آقاي . مخاطبان خارجي منتقل كُند

خامنه اي در اين انتخابات، گردش 
موسمي و مورد تواُفق باندها در مورد 
سكان داران ديوان ساالري قُدرت را 
دور زد و پر سهم ترين شُركاي اين 
دستگاه را بدون روبرو شُدن با هيچ 
مقاومت جدي از سوي آنان، به گوشه 

.  تبعيد كرد"امنظ"دور تري در حاشيه 
او در اين مسير همه ي ابزارهاي 
رسمي تصفيه و دست چين كردن 

 "نظام" كه "غيرخودي" و "خودي"
براي پاسداري از موقعيت انحصاري 
خود ايجاد كرده را به كار گرفت و 
همزمان، فاكتورهاي غير رسمي اعمال 
قُدرت در پروسه هاي سياسي مانند 

يتي و سپاه پاسداران، دستگاه هاي امن
باندهاي فشار را به گونه آشكار و بي 

 . پرده به ميدان آورد
 

ارزيابي مشترك از سياست 

 فشار بين المللي 
آنچه كه ولي فقيه جمهوري اسالمي را 
به تبديل انتخابات مجلس به يك 
صحنه ي جدال غير مستقيم با حريفان 
خارجي اش تشويق مي كرد، ارزيابي 

هداف سياست مشترك با آنها در مورد ا
فشاري است كه از كانال نهادهاي بين 
المللي مانند شوراي امنيت و آژانس 
انرژي اتُمي يا تدابير جداگانه آمريكا و 

 .   اتحاديه اروپايي اعمال مي شود
براي طرفهاي خارجي آقاي خامنه اي 
و هم دستان اش كه دست كم تا اين 
زمان انتظار داشتند فشارهاي اقتصادي 

 بين المللي بر رژيم مالها، و سياسي
 در درون حكومت را به "ميانه روها"

دفاع از منافع مورد تهديد خود تشويق 
كرده و به مخالفت موثر و لمس پذير 
با باند حاكم برانگيزد، جوالن باند حاكم 
در ميدان بي رقيب انتخابات و درست 
زمان كوتاهي پس از تصويب قطعنامه 

تشديد تحريمها، سوم شوراي امنيت و 
آنها اكنون . يك تحول مورد انتظار نبود
موثر بودن "مي توانند بحث در باره 

 را آغاز كُنند اما به نظر مي "تحريمها
رسد گره گاه اصلي بيشتر از آن كه اين 
موضوع به طور ُكلي باشد، به 
سمتگيري و اهداف آن مربوط مي 

 . شود
هر گاه جهت گيري اصلي سياست 

ر، تحريمها و تيز كردن لبه اعمال فشا
يي از "ميانه روها"بحران، برانگيختن 

جنس حجت االسالمها رفسنجاني، 
تُند "خاتمي و كروبي به جبهه سايي با 

 بوده باشد، در اين صورت به "روها
روشني و بدون چشم مسلح هم مي 
توان مشاهده كرد كه اين تدبير در 
رسيدن به نتايج مورد نظر، به ُكلي 

مستقل از آن كه . كام مانده استنا
مدافعان سياست مزبور ديد تفكيك 

 "ميانه روي"شُده اي در مورد اين كه 
در جمهوري اسالمي از ُكجا آغاز مي 
شود و در كُدام نُقطه با ظرفيت اشباع 

مي رسد ندارند، مهره شُده به پايان 
هاي مورد نظر آنان نيز مايل به پشت 
نويسي اين چك نيستند زيرا منافعي 
كه در صورت ايجاد يك شكاف جدي 
در حكومت از كف مي دهند، بسيار 
كالن تر از آنچه است كه به دست مي 

 . آورند
با وجود امواج گُسترده، آشكار يا جريان 

 ايران، يافته در زير نارضايتي جامعه ي
چشم انداز اينكه آنها بتوانند شكاف 
ايجاد شُده ناشي از جدال داخلي در باال 
را به سادگي و بدون روبرو شُدن با 
تهديد روبرو شُدن با نيروي آزاد شُده در 
پايين پر كُنند، به گونه قانع كُننده اي 

اين . دور از دسترس به نظر مي رسد
 به دورانديشي مي تواند به خوبي رفتار

ظاهر خودغرضانه آنها در نمايش راي 
گيري براي مجلس هشتم را توضيح 
بدهد؛ جايي كه برخالف قاعده ابتدايي 
هر انتخاباتي، نامزدهاي آنها اجازه 
شركت در بازي را نيافتند و حتي خود 
آنها اعتراف مي كردند كه تكليف 
كُرسيهاي مجلس پيشاپيش روشن 

دند  حاضر ُش"ميانه روها". شُده است
بر صفحه شطرنج آيت اهللا خامنه اي و 
باند او نقش سرباز پياده را بازي كُنند 

 بودن زير خيمه "هيچكس"زيرا 
 "ناكس" را صدها بار بيشتر به "نظام"

 .بودن در بيرون آن ترجيح مي دهند
  

فشار براي تغيير سياست با 

 ُكدام چشم انداز؟
اين يك راز طبقه بندي شُده دولتي 

ريكا و اروپا و به درجه نيست كه آم
ضعيف تري چين و روسيه، اعمال 

 اقتصادي بر –تحريمهاي محدود مالي 
جمهوري اسالمي را با هدف تغيير 
سياست آن در حوزه هاي مورد 

كاركرد و . كشمكش دنبال كرده اند
تاثير اين فشارها مي تواند يا به صورت 
مستقيم در تنگ كردن دايره تحرُك 

استهالك بردن امكانات مالها و نيز به 
و منابع آنان و يا در شكل غيرمستقيم 
با برانگيختن فشار در داخل و ايجاد 
سدهاي سياسي و اجتماعي بر سر 
راهكارهاي بحران زاي آن نمود پيدا 

حال اگر بخشي از حكومت به . كُند
عنوان گُذرگاه انتقال فشار و از اين راه 

داشته باز كُننده مسير تغيير سياست پن
شود، آنگاه غلط از آب درآمدن اين 
فرض، مفهوم ديگري جز تغيير نگرش 

به اهدافي كه در برابر سياست فشار 
بين المللي قرار داده شُده است، نخواهد 

 . داشت
آيت اهللا خامنه اي با نمايش عُضله ي 
خود در معركه انتخاباتي، روي شكل 
گرفتن اين وضعيت شرط بندي كرده 

با اثبات داشتن مهار اوضاع يعني، . است
در دست و روبرو نبودن دستگاه او با 
چالش دروني با وجود تحريم و انزواي 
سياسي، گُزينه ي معامله به مثابه يك 
امكان ناگُزير را روي ميز طرفهاي 

در اين . خارجي گُذاشته شُده مي بيند
فرضيه، رابطه مستقيمي بين  ثبات 

دن اين داخلي و به رسميت شناخته ُش
فاكتور از سوي طرفهاي خارجي و به 
بيان ديگر كسب تضمين امنيتي وجود 
دارد كه بر اساس آن امكان معامله و 
چانه زني بر سر مسايل مورد اختالف 

همانگونه كه پيداست . فراهم مي آيد
انگاره مزبور به تامين اقتدار برون 
مرزي و سلطه ي تمام عيار در داخل 

از اين رو در پهنه مشروط شُده است و 
خارجي حفظ و حتي گُسترش ابزارها و 
امكانات حكومت را به گونه عريان 
. تري در دستور كار قرار مي دهد

همزمان، در حوزه درون دستگاه قُدرت، 
باندهاي رقيب زير چادر اُكسيژن 
فرستاده مي شوند و تنها به اذن ولي 
فقيه خواهند توانست به طور نمايشي و 

ر بودن جنس بارگاه وي در براي جو
قرنطينه هاي استرليزه شُده اي مانند 

، نشانه حيات از خود "اقليت مجلس"
 .     بروز دهند

، حمل تاكتيك قبا توجه به اين اُُف
تُند " بر پشت معادله "تغيير سياست"

 از سوي آمريكا و اُروپا، " ميانه رو–رو 
ميدان تاثيرگُذاري بسا تنگ تري از 

مي يابد و از سوي ديگر، دفاع گُذشته 
از آن را در برابر مخالفت شُركاي آزمند 

 . مالها سخت تر خواهد كرد
اين حقيقت كه در برابر محاسبات آقاي 
خامنه اي و باند او تنها يك دريچه 
برخورد گُشوده نمي شود را سرنوشت 

ناكارا . رژيم پيشين عراق نشان داد
در ماندن سياست تحريم بين المللي 

وادار كردن حكومت اين كشور به عقب 
نشيني با وجود ضربات عميق و ويران 
كُننده بر اقتصاد عراق و گرفتن تلفات 
گُسترده انساني از مردم آن، در و دروازه 
را براي واكُنش شديد تر و برخورد 

تكرار اين وضعيت در . نظامي باز كرد
ايران با وجود جنبشهاي اعتراضي و 

قشار گوناگون جامعه و دموكراتيك ا
اپوزوسيون سازمان يافته اجتناب پذير 
است هرگاه طرفهاي خارجي رژيم 
جمهوري اسالمي، اين حقيقت را به 
عنوان راه پايدار چيرگي بر بحران و 
ابزار واقعي فشار بر حاكمان مستبد و 
ماجراجوي ايران به رسميت بشناسند و 
افسار تدبيرهاي خود را از چنگ منافع 
كوتاه مدت اقتصادي، امامزاده هاي 
ُقالبي و راه حلهاي ضربتي و معجزه 

 .    آسا برهانند
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 رسيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند
 چنان نماند و چنين نيز نخواهد ماند

 را به 1387بهار زيبا و شروع سال 
كارگران، مزدبگيران و كوشندگان 

گر .  جنبش كارگري تبريك مي گويم
چه اين بهار كه طبيعت نو را به ارمغان 
مي آورد در برابر جيبهاي خالي 

ان و  پدربي رنگكارگران و گونه هاي 
مادران و چشمهاي پر تمناي كودكان 
خجل مي شود اما باز هم مقدم آن را 
كه اميدها را يادآوري مي كند گرامي 

 . مي داريم
اگر چه سال گذشته، سالي پر از درد و 
رنج و شكنجه و كشتار از طرف 
ديكتاتوري نكبت بار براي مردم بود اما 
سالي بود كه كارگران، مزدبگيران، 

دانشجويان و زنان با تداوم فرهنگيان، 
مبارزه و مقاومت در برابر سركوب، 
قايق زهوار در رفته حكومت را با 

 .طوفان مبارزه خود به چالش كشيدند
در سالي كه گذشت، فعاالن جنبش 
سنديكايي، فعاالن اتحاديه كارگران 
. بيكار متحمل هزينه هاي زيادي شدند

آنها حبس، فشار و شالق را در دفاع از 
فعاالن . وق خود به جان خريدندحق

جنبش سنديكايي شركت واحد در سال 
گذشته دچار بيكاري، ضرب شتم و 

منصور اسانلو همچنان در . زندان شدند
كارگران سنندجي . زندان به سر مي برد

تنها به جرم بيان خواسته هايشان و 
برگزاري جشن كارگري به زندان، 

محمود صالحي . شالق محكوم شدند
بدون .  در زندان به سر مي بردهمچنان

شك همه ايرانيان آزاده بر سر سفره 
 .هفت سين به ياد آنان بودند

 
وزارت كار و امور اجتماعي روز شنبه 

 اسفند، حداقل حقوق كارگران و 27
 را اعالم 1387مزدبگيران براي سال 

اين نهاد دولتي حداقل دستمزد را   . كرد
.  تومان اعالم كرد600 هزار و 219

همه ساله شوراي عالي كار كه تركيبي 
از نمايندگان كارفرما، دولت و نماينده 

حداقل است، غير انتخابي كارگران 
برآيند . دستمزد را تعيين مي كنند

تصميم گيري اين شورا و تركيب آن، 
بيان كننده منافع سرمايه داران و نظام 

از آن جايي كه نماينده ي واقعي . است
ده از دل تشكلهاي كارگران كه بر آم

مستقل كارگري باشد در اين تركيب 
وجود ندارد، لذا اين تعيين مزد جيبهاي 
سرمايه داران و حافظان آن را مد نظر 

دستيافت بحثهاي پي . قرار مي دهد
آمده در اين شورا پيرامون تعيين حداقل 
دستمزد بيانگر آن است كه حتا كساني 

ورا كه به عنوان نماينده كارگر در اين ش

شركت داشته اند، ذره اي از كشاكشي 
كه بين طبقه كارگر و صاحبان سرمايه 
به طور عيني وجود دارد را نمايندگي 

 .نمي كنند
شوراي عالي كار حداقل دستمزد سال 

 هزار تومان تعيين كرده 183گذشته را 
 20امسال مدعي شد كه به ميزان . بود

 . درصد اين مزد را باال برده اند
ين وزارت كار، كميته اي به قبل از ا
تعيين كرده بود » كميته مزد«عنوان 

كه به اصطالح تحقيق اين كميته 
پيش زمينه اي باشد براي واقعي تر 

اما اين كميته كه ناف . كردن دستمزد
گردانندگان آن به حكومت گره خورده، 

 . منافع كارگران را در نظر نگرفت
وزارت كار اعالم كرد كه تعيين 

بر اساس تعيين نرخ تورم كه دستمزد 
از طرف بانك مركزي جمهوري 
اسالمي تعيين شده، در نظر گرفته شده 

بانك مركزي ترخ تورم را در . است
 بر اساس گفته وزارت 86بهمن سال 

 .  در صد اعالم كرده است8/17كار، 
اگر به آمارهاي محافظه كارانه رسانه 
هاي حكومتي هم بنگريم، كارگراني 

ن حقوق تعيين شده كار مي كه زير اي
كنند و شامل قانون كار نمي شوند مثل 

 درصد 80 تا 75كارگران قراردادي كه 
كارگران را شامل مي شوند و كارگران 

 نفر و كمتر كاركن 10واحدهايي كه 
دارند اكثريت قاطع كارگران و 

 .  مزدبگيران را تشكيل مي دهند
بر اساس داده هاي آماري، به بركت 

سداران، و نيز  افزايش درآمد دولت پا
بر . نفت، نقدينگي بيشتر شده است

خالف ادعاي پايوران رژيم كه مي 
گويند نرخ تورم را به يك رقمي كاهش 
خواهند داد، نرخ تورم از اين مقداري 
كه بانك مركزي اعالم كرده است 
بيشتر است و بنا به نظر كارشناسان 

 بسيار 87اقتصادي اين رقم در سال 
 . ر هم خواهد شدبيشت

مركز پژوهشهاي مجلس رژيم در 
گزارش خود كه تضادي كامل با آمار 
نرخ تورم داده شده از طرف بانك 

 1386مركزي دارد، نرخ تورم در سال 
 . درصد پيش بيني كرده بود23را 

محمد جهرمي وزير كار رژيم، اعالم 
كرد كه بر اساس بازديدهايي كه از 

ي توليدي تعدادي كارخانه و واحدها
 درصد كارگران در 5/21«شده است 

بنگاهها و كارخانه ها بر اساس حداقل 
اين » .مزد، حقوق دريافت مي كنند

حرف با توجه به اخباري كه از 
اعتراضهاي كارگري پخش مي شود 

 درصد كارگران و 80نشان مي دهد كه 
مزدبگيران حتا مورد لطف قانون كار 

ن هر هم قرار نمي گيرند و كارفرمايا
 . گونه بخواهند به آنها مزد مي دهد

جهرمي براي اين حرفي كه زده است 
توجيهي مي تراشد و طوري حرف مي 
زند كه گويا بقيه باالي نرخ تعين شده 
حقوق مي گيرند كه اين حرفي پوچ 

 . است

 

اما ببينيم اين حداقل دستمزد در چه 
شرايطي تعيين مي شود و كنشهاي 
كارگري براي بهبود وضعيت زندگي و 

 معيشيت خود چرا ادامه خواهد يافت؟ 
اگر به اخبار اعتراضهاي كارگري كه 
برخي از آنها از جمله تحصن و 
اعتصاب در برابر مجلس ارتجاع و 
فرمانداريها و بستن جاده ها نوعي 

رويي علني با نظام است توجه رويا
كنيم، مي بينيم كه اين جدال در همين 
ابعاد هم نتوانسته است صاحبان سرمايه 

 .مهار كندرا 
سياستهاي رژيم كه بيش از هر زمان 
در جهت نئوليبراليسم و جهاني سازي 
سرمايه قدم بر مي دارد، و از طرف 
ديگر خصلت انگل صفتي سرمايه داري 

ر بازتوليد صنعت بلكه در ايران كه نه د
در واردات كاالهاي بنجل و ته 
انبارهاي كشورهاي ديگر و در نهايت 
جابه جايي سرمايه به محل امن، باعث 
شده كه توليدات داخلي از بين رفته و 
در عدم توانايي رقابت با كاالهاي 
وارداتي، بحران دامنگير اين واحدها، 
وضعيت معاشي كارگران و مزدبگيران 

 . م تر سازدرا وخي
رژيم با همين قد و قواره آخوندي اش 
خدمت بزرگي به جهاني سازي سرمايه 
. كرده و راه را براي آن باز كرده است

نمونه آن واردات شكر توسط مافياي 
وابسته به حكومت كه فاجعه بزرگي 
. براي توليد شكر در ايران به وجود آورد

در شماره هاي قبل نبرد خلق به اين 
 . داخته شده استموضوع پر

 ميليون كارگر 15جهرمي مي گويد  از 
حمل و نقل و كشاورزي كه پايه 
حقوقشان همين مزد تعيين شده توسط 

 ميليون 8شوراي عالي كار است، فقط 
شامل بيمه سازمان تامين اجتماعي 

همين آمار نشان دهنده . هستند
وضعيت فاجعه بار كارگران در برابر 

ت پخت همين قانوني است كه دس
 . نظام است

اين سياستها كارگران را در موقعيتي 
قرار مي دهد كه خواسته هايشان را در 
حد حفظ موقعيت موجود و چيزهايي 
كه از دست داده اند نگاه دارند و براي 
بهبود وضعيت و بردن سهم بيشتر از 
ثروتي كه خود توليد مي كنند و 
ثروتهاي طبيعي كشور كه به جيب 

 . ي شود تالش نكنندحاكمان وارد م
شمار اعتراضهاي كارگري در ماه پاياني 

اما اين اعتراضها . سال قابل توجه است
به طور عمده بر سر دريافت حقوق 

اين يكي از شگردهاي كثيف . است
سرمايه داري است كه مي خواهد 
مبارزه كارگران را به خواستهاي عقب 
تر محدود كند و مانع سياسي شدن 

. ري و ارتقا آن شودخواستهاي كارگ
كارگري كه به مدت يك سال حقوق 
دريافت نكرده است مجبور مي شود 
كه براي دريافت آن مبارزه كند و 
ناني براي سير كردن موقتي شكم 

 .فرزندانش تهيه كند
 بهمن سال پيش شاهد 2در روز 

مجروح شدن كارگران كارخانه 
درخشان يزد توسط نيروي انتظامي 

جروح شده از ترس كارگران م. بوديم
آينده خود حاضر به رفتن به پزشك 

 . قانوني نشدند
اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و 
بيكار، طي بيانيه اي خطاب به شوراي 
عالي كار و كميته دستمزدها به مزد 

جعفر عظيم . تعيين شده اعتراض كرد
زاده سخنگوي اين اتحاديه اعالم 

 هزار كارگر از 2تا كنون «:كرد
هاي توليدي مختلف از اين طومار واحد

 » .حمايت كرده و آن را امضا كردند
خامنه اي و احمدي نژاد در پيامهاي 

و » عدالت«نورورزي خود، از 
حتا . سخن پراكني كردند» پيشرفت«

نامگذاري سال جديد از طرف ولي فقيه 
نشان دهنده وضعيت نابسامان 
اقتصادي كه زيانها و آسيبهاي آن به 

م بر دوش كارگران و طور مستقي
ولي . مزدبگيران است، حكايت دارد

نوآوري و « را سال 1387فقيه سال 
تاكنون مردم به بهانه . ناميد» شكوفايي

سركوب » عدالت اسالمي«برقراري 
مي شدند و در سالي كه آغاز شده به 

ارتجاع سركوب » پيشرفت«بهانه 
پاسدار احمدي نژاد سال . خواهند شد

اه با پيشرفتهاي خيره سالي همر« را 86
 . براي ايران اعالم كرد» كننده

ديكتاتوري مذهبي حاكم مانع هر گونه 
. توسعه دموكراتيك و پايدار است

توسعه اي دموكراتيك و پايدار بدون 
عدالت، دموكراسي و آزادي تحقق 

، 1387بر اين نهاده سال . نخواهد يافت
گسترده شدن اعتراضها و پويشهاي 

   .يد مي دهداجتماعي را نو
 11بقيه در صفحه 

 خط فقر  براي كارگران و مزدبگيرانتعيين حداقل دستمزد زير 
 86رويدادهاي كارگري در اسفند 

 زينت ميرهاشمي
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 با همه فراز و فرودهايش 1386سال 

به گذشته تبديل شد و با قدم گذاشتن 
ايران به سالي نو، دفتر جديدي از 
تالش براي گذر از بحرانهاي موجود 

رژيم جمهوري . شكل خواهد گرفت
اسالمي با همه عربده جوييهايش در 
داخل براي مردم ايران و در عرصه بين 

وله المللي براي جامعه جهاني، با ك
باري از شكستهاي پي در پي، خموده و 
. پژمرده خود را ناتوان تر حس مي كند

دوران عربده جويي و بدمستيهاي آن 
مدتهاست كه سرآمده است و همپاي 

اش، خويشتن را پا به  رهبران فرتوت
به همين دليل با درك . گور مي بيند

ي پزهاي  عدم توانايي در شلتاق، همه
ي در حد به رخ مبارزه جويانه اش چيز

كشيدن گذشته لوطي پيري است كه 
سعي دارد اينگونه به نسق گيري 

 .بپردازد
 نظامي كه به ظاهر –باند امنيتي 

موفق به كنار زدن رقباي خود از قدرت 
شده است، تنها در عرصه بگير و ببند و 
استفاده شديد از زور بازوي اوباش اجير 
شده مي تواند همچنان خود را يكه تاز 

اما بيش از همه، اين خود . س كندح
آنها هستند كه به بي حاصل بودن 
اينكار واقف اند زيرا هرچه شدت 
سركوب و بدرفتاري با مردم را بيشتر 
مي كنند، نه تنها نتيجه به دست آمده 
دلخواه شان نيست بلكه، برعكس هر 
روز خود را در برابر مردمي كه به 

 .عصيان آمده اند ناموفق تر مي بينند
 چندان بر وفق مراد رژيم در 86سال 

زمينه سركوب نبود و تجربه به دست 
آمده از آن براي مردمي كه به 
رويارويي با آن پرداخته اند پر از 

دستمايه كردن همين . موفقيت است
موفقيتهاي به ظاهر اندك چنان 
هراسي به دل گماشتگان استبداد 
انداخته است كه يكي پس از ديگري 

كنند و هركس عدم جا عوض مي 
موفقيت رژيم را به ناكارآمد بودن مقام 

اما چندي نمي . سابق نسبت مي دهد
گذرد كه خود او نيز به صف ناموفقان 
مي پيوندد و راه چاره اي كه براي نظام 
مي ماند اينست كه به دنبال قرباني 

 .ديگري بگردد
سالي كه گذشت با گروگانگيري و 

. وع شددستگيري ملوانان انگليسي شر
بحراني كه پير استعمار كه يكي از 
حاميان رژيم بود را به صف مخالفان 
  راند و تبديل به يكي از فعاالن مخالف

آزادي . در عرصه بين المللي كرد
سراسيمه ملوانان انگليسي پس از 
كشاندن آنان به تلويزيون و راه انداختن 
نمايش مضحك تواب سازي به سبك 

دئولوژيك، ثابت و سياق اطالعاتيهاي اي
كرد كه اين عمل با نقشه و توسط چه 

با . كساني طراحي و اجرا شده است
همه اينها، آنها نه توانستند 
تروريستهاي دستگير شده در عراق را 
آزاد كنند و نه رد و اثري از فرمانده گم 

شكست . شده سپاه در تركيه پيدا كنند
فضاحت بار رژيم نشان داد كه تاريخ 

نه گردنه گيري مدتهاست مصرف اينگو
كه گذشته و هرگز رژيم ديگر نخواهد 
توانست همچون گروگانهاي اروپايي در 
لبنان، آنها را با تروريستهاي دستگير 
شده اش معاوضه كند و يا به زدوبند 

همين شكست با تصويب . بپردازد
قطعنامه در شوراي امنيت كامل شد و 
بن بست فرار را پيش پاي باج گيران و 

 .وگانگيران سابق گذاشتگر
رهبر و ولي فقيه رژيم، علي خامنه اي 
كه روياي قدر قدرتي در سر مي 
پروراند، بيش از گذشته به حمايت از 
دولتيهاي شكست خورده در عرصه 
سياست و اقتصاد پرداخت و بيش از 
هميشه ثابت شد كه مسئوول همه بي 
. كفايتيهاي پايوران رژيم، خود اوست

او توانست رقباي خود، هرچند در عمل 
يعني باندهاي وابسته به رفسنجاني و 
موتلفه را به كناري زده و قدرت را 
قبضه كند اما همزمان، مسئووليت بهم 
ريختگي سياست و فروپاشي اقتصاد نيز 

اگر چه احمدي نژاد و . متوجه او شد
ديگر پادوهاي او سعي كردند تا 
شكستهاي متفاوت خود را متوجه 

يب كنند و آنها را باعث و باندهاي رق
باني قلمداد كنند اما براي اينگونه 
تشبثات دير شده و مردم به جان آمده 
از ظلم و ستمهاي رژيم، همه ي دسته 
ها و باندهاي آنرا مثل هم و سر و ته 
يك كرباس مي دانند و اين دست و پا 

 . زدنهاي بيهوده را به پشيزي نمي خرند
عاتي در احمدي نژاد و باندهاي اطال

سال گذشته هر كجا كه سرشكسته 
شدند براي بيرون كشيدن ولي فقيه از 
زير ضرب مردم، باندهاي رقيب را 
. مقصر ناكاميهاي خود معرفي كردند

اعضاي سابق تيم مذاكره كننده 
 لقب گرفتند و به "جاسوس"اي  هسته

. تباني با كشورهاي غربي متهم شدند
حسن روحاني، مسئول تيم مذاكره 

نده آماج اتهامات متفاوت قرار گرفت كن
و حسين موسويان بازداشت و زنداني 

دستگيري موسويان كه عضو يكي . شد
از نهادهاي قدرتمند تصميم گيري 
رژيم يعني، شوراي تشخيص مصلحت 
نظام بود و از نزديكان رفسنجاني، به 
معني بستن شمشير از روي خامنه اي 

ار با اين ك. براي رفسنجاني برآورد شد
 نظامي سعي كرد تا –باند امنيتي 

مقصر شكست در 
پرونده هسته اي را 
مذاكره كنندگان سابق 

زيرا آنها . نشان دهد
مدعي بودند كه زمان 
تصدي شان در آن 
پست نه تنها از بروز 
چنين اتفاقي جلوگيري 
كرده بودند بلكه، موفق 
به خريدن زمان براي 
رژيم شده بودند؛ چيزي 
كه حسن روحاني بدون 

به زبان رودربايستي 
آورد و به نظريه فعاالن 

اپوزوسيون ايراني كه بارها هشدار داده 
بودند كه قول و قرارهاي نمايندگان و 
فرستادگان رژيم بي ارزش است و آنها 
فقط براي به دست آوردن زمان بيشتر 

 مي گويند و "آري"به آن تعهدات 
حرفها و قولهاي ايشان هيچگونه 

 .اشتضمانت اجرايي نداشته، صحه گذ
 

متهم كردن باندهاي رقيب به جايي 
رسيد كه وقتي كه دولت در موج 
ناگهاني سرما نتوانست سوخت خانه 
هاي مردم را تامين كند، آنرا توطئه 
باندهاي رقيب دانست و احمدي نژاد 
اعالم كرد كه كساني از باند رقيب 
باعث و باني قطع گاز توسط 

 . تركمنستان شده اند
رت باند ولي فقيه در آخرين نمايش قد

عليه رقبا، همه دستجات و اهرمهاي 
بازدارنده به كار افتادند و كار را براي 
دوم خرداديهاي موسوم به اصالح طلب 

 هخاتمي و بقيه دارو دست. يكسره كردند
موسوم به دوم خردادي تالش كردند 
تا در انتخابات مجلس رژيم موقعيت 
خود را حفظ كنند و حداقلهايي را 

خامنه اي .  باشند اما اينگونه نشدداشته
با مزدور و وابسته به آمريكا ناميدن 
آنها، پا را از در پرده سخن گفتن فراتر 
گذاشت و زمينه حذف كامل آنها را 

در اين كار كروبي نيز همدست او . چيد
شد و آنها را كساني دانست كه براي 

در انتخابات . بقاي رژيم خطرناكند
ام از صاحب مجلس نزديك به هيچكد

نامان آنها امكان حضور نيافتند و 
باقيمانده نيز كساني هستند كه تنها 
يدك كش نام و نشان باند رقيب اند نه 

به هرحال با عزم جزم ! چيزي بيشتر
خامنه اي و همدستي احمدي نژاد و 

 نظامي، دوم خرداديها و –باند امنيتي 
باند موسوم به اصالح طلب به طور 

تا رهبر رژيم كامل حذف شدند 
جمهوري اسالمي بدون پرواي رقبا و 

 .با دست باز به مانور بپردازد
در سال گذشته تابوي مذاكره با آمريكا 
شكسته شد و نمايندگان احمدي نژاد 
با پشت گرمي رهبر نظام قدم جلو 
گذاشت و در عراق با نمايندگان آمريكا 

اين همارويي و . پشت ميز نشستند
جام گرفت كه از يك مذاكره در حالي ان

طرف وزير امور خارجه و ديگر پايوران 
رژيم حتا از حضور در مذاكرات و 

مهمانيهاي ديپلماتيكي كه نمايندگان 
آمريكا نيز حاضر بودند، طفره مي 

يك شهر و دو نرخ سياست رژيم . رفتند
در مورد آمريكا همچنان ادامه پيدا كرد 

هر . و دو طرف به برآورد هم پرداختند
د در نهايت چيز زيادي دست رژيم چن

واليت فقيه را نگرفت و موفق به باال 
بردن سطح مذاكرات و رسيدن به 

 .توافقات دندانگير نشد
سياست نزديكي با آمريكا و مذاكرات و 
توافقهاي نهاني با حريفان باعث به هم 
خوردن رابطه بين رژيم و اتحاديه اروپا 

تا اتحاديه اروپا سعي بسياري كرد . شد
توسط سوالنا با دادن وعده هاي دندان 
گير، ميدان دار سياست در خاورميانه 
بحران زده باشد اما رژيم كه مي داند 
بدون به دست آوردن دل آمريكا هر 
گونه توافقي با ديگر نيروهاي مطرح 
بين المللي نخواهد توانست او را در 
رويارويي با آمريكا محافظت كند، سعي 

تفاده تبليغاتي را از كرد تا حداكثر اس
مذاكره و گفتگو با آنها كرده و طرف 

همين . مقابل را دست خالي بگذارد
سياست ناشيانه كه به ظاهر توانسته 
بود براي رژيم امتيازهايي به بار آورد 
باعث شد تا سومين قطعنامه شوراي 
امنيت نيز عليه رژيم تصويب شود و 
 همراه با آن، اتحاديه اروپا خود نيز به

اعمال يك سري محدوديت عليه آن 
مانورهاي بيهوده نمايندگان . بپردازد

رژيم براي سركار گذاشتن طرفهاي 
اتحاديه نيز ناكام ماند و رابطه بين آنها 
روز بروز بدتر شد تا جايي كه اين رابطه 
اكنون در بدترين حالت خود در يك 

 .دهه گذشته قرار دارد
زمان آمريكا كه در عراق با باندهاي سا

يافته اي كه از سوي رژيم حمايت و 
مسلح مي شوند روبرو است، سعي كرد 
به شيوه هاي گوناگون به رژيم اثبات 
كند كه دستش در درگيريهاي عراق رو 
شده است و نمي تواند به هيچ وجه آن 

به همين دليل مقتدا صدر، . را حاشا كند
سردسته يكي از باندهاي آدمكش 

وسط رژيم از موسوم به ارتش مهدي، ت
درگيريها بيرون كشيده شد و طبق 
اخبار منتشره، در شهر قم مشغول به 

بيرون كشيدن . درس و مشق است
مقتدا يكي از نمادهاي باال گرفتن 
درگيري بين رژيم و واگذاري ميدان به 
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 5بقيه از صفحه 

كشاكش بين رژيم . طرف مقابل است
و آمريكا در مقاطعي آنچنان باال گرفت 
كه بسياري مشغول به شمارش 
معكوس براي شروع يك درگيري 

به همين دليل رژيم كه . نظامي شدند
سنبه آمريكا را پر زور ديد، عقب كشيد 

بمباران . و منتظر فرصت ماند
روستاهاي مرزي عراق به بهانه حضور 

 و بستن مرزها و "پژاك"اعضا 
محاصره اقتصادي عراق از كارهايي 

در عراق نيز . است كه رژيم انجام داد
اين حركات بي پاسخ نماند و شكايت 
دولت عراق از رژيم به دليل دست 
اندازي به منابع نفتي مشترك و متهم 

منابع كردن آن به بهره برداري از 
عراقي و دزدي و قاچاق نفت عراق از 

بي اعتبار . آخرين نمونه هاي آن است
شمردن قرارداد الجزاير و پاره كردن آن 
توسط طالباني يكي ديگر از واكنشهاي 

 اختالفهاي مرزي كه از . عراق بود
مشكالت ديرينه بين طرفين است، باال 
گرفت و رژيم ناچار شد تا به جاي 

يري به مذاكره روي عربده كشي و درگ
آورد و سعي كند حداقل آرامشي بر 

 .روابط حاكم كند
در سوريه، عماد مغنيه، يكي از رهبران 
. نظامي حزب اهللا لبنان كشته شد

فقدان عماد مغنيه كه يكي از مهره 
هاي مورد اعتماد رژيم بود، براي آن 
بسيار گران تمام شد زيرا بسياري بر 

مكاري اين عقيده هستند كه بدون ه
اطالعاتي يك از طرفين، امكان قتل او 

عماد مغنيه پس از . بسيار اندك بود
جنگ حزب اهللا با اسراييل از سوي 
رژيم ارتقاء مقام يافته بود و بعضي از 
مسئوليتهاي حسن نصراهللا به او سپرده 

بنابراين حذف او را دليل . شده بود
همين اختالف داخلي و درگيري دروني 

.  قدرت ارزيابي مي كنندحزب اله بر سر
موضوع چقدر به واقعيت نزديك است، 
در آينده روشن خواهد شد اما تا آن 
موقع دليل دندانگيرتري براي اين 

 .اتفاق در دسترس نيست
در كنار گوش سوريه، لبنان صحنه زور 
. آزمايي چندين رژيم و دولت است

كشاكش و درگيري آنان در لبنان، 
شور به جهنم زندگي را بر مردم اين ك

حضور اروپاييها به . تبديل كرده است
ويژه فرانسه از يك طرف و مهمان خود 
خوانده آمريكا با زور و نيرو از سوي 
ديگر، جا را براي بسياري به ويژه رژيم 

سوريه . و وابستگانش تنگ كرده است
مورد خشم مردم است بنابراين بازي 
رژيم در لبنان با كارت سوريه سر آمده 

 به همين دليل سرمايه گذاري .است
بيشتر روي حزب اهللا ضرورت بيشتري 

هشيار شدن اسراييل از . يافته است
قدرت گيري نيرويي وابسته به رژيم كه 
شعار محو او را از روي زمين مي دهد، 

بنابراين در . بي دليل نمي تواند باشد
عمل رويارويي حزب اهللا و اسراييل 

رد مي درگيري رژيم با اسراييل برآو
تا جايي كه تا كنون اسراييل . شود

چندين بار پرونده اتمي رژيم را بهانه 
قرار داده است و آن را تهديد كرده 
است كه مورد حمله نظامي قرار خواهد 

رهبران حماس در سال گذشته . داد
چندين بار به ديدار مقامهاي رژيم 
. رفتند و با چمدانهاي پر پول باز گشتند

ييل سرمايه گذاري اين عمل را اسرا
رژيم براي نا امن كردن مرزهاي خود 
ارزيابي كرد و باعث باال كشيدن فتيله 

درگيري اسراييل با . مجادالت شد
حماس هر روز باالتر مي گيرد و در 
روزهاي پاياني سال نيز چندين مورد 
اسراييل اقدام به بمباران نظامي منطقه 

اين . مورد تصرف حماس كرده است
 يكي از موارد مورد اعتراض موضوع نيز

بين المللي به رژيم جمهوري اسالمي 
به دليل دخالت در امور داخلي ديگر 
كشورها و نا امن كردن آنها برآورد شده 

 .است
با همه اين حرفها، به دليل بحران بين 
المللي و رو به افزايش داشتن قيمت 
نفت، درآمد ارزي رژيم به چندين برابر 

با اينكه قيمت . دپيش بيني شده، رسي
 110نفت در روزهاي پاياني سال از 

دالر در هر بشكه گذشت اما نه تنها 
تغيير مثبتي در وضعيت معاش مردم در 
ايران نداد بلكه، شرايط معيشتي آنها 

به دليل . هر روز بدتر از روز قبل شد
درك بدوي دولت احمدي نژاد از 
اقتصاد و ناتواني از بهره ي درست 

ين درآمد سرشار، اقتصاد گرفتن از ا
كشور به طور كلي ورشكسته شده و 
همه شيرازه ها از هم گسيخته است، 
به طوري كه دولت قادر به كنترل چند 
روزه قيمت مايحتاج روزمره مردم 
. نيست و قيمتها هر روز باالتر مي روند

احمدي نژاد كه سعي مي كرد در ابتدا 
گراني و بحرانهاي اقتصادي را حاشا 

 و تقصير را به گردن روزنامه ها و كند
يا راديوهاي بيگانه بيندازد و آنرا شايعه 
مي ناميد، در روزهاي پاياني سال 
مجبور به پذيرفتن آن شد اما ديگر كار 
از كار گذشته است و بدون يك برنامه 
دقيق و دراز مدت، امكان بازسازي 
خرابيهاي به بار آمده توسط دولت او 

 . امكان پذير نيست
با روانه كردن دالرهاي باد آورده نفتي 
به بازار داخلي، حجم نقدينگي روز به 
روز بيشتر شده و باعث تورم افسار 

در كنار آن، . گسيخته گرديده است
واردات بنجلهاي چيني و غربي باعث 
ورشكستگي كارخانه هاي داخلي شده 
و موجي از بيكاران را به همراه خود 

ن كه اكثريت اين بيكار شدگا. مي آورد
آنها چندين ماه حقوق و دستمزد 
دريافت نكرده اند، به صف معترضان 
پيوسته و تظاهرات و اعتصابهاي 

به . پيوسته اي را سازمان مي دهند
دليل غير جوابگو بودن مسئولين، بيشتر 
اعتراضات به درگيري و زد و خورد 

منجر شده و بيكاران و بي حقوق 
قع شده شدگان يا مورد ضرب و شتم وا

. اند و يا دستگير شده به زندان افتادند
همزمان، خانواده اين افراد به صف 
معترضان پيوسته و به صورت تصاعدي 

 . اعتراضات باال گرفته است
كارگران و كاركنان شركت واحد به 
دليل سازمان دادن سنديكا سال پر 

هر چند . دتنشي را پشت سر گذاشتن
 شركت اسانلو، رهبر سنديكاي كاركنان

واحد در زندان بسر مي برد اما ذره اي 
از عزم كارگران شركت واحد براي 
برافراشتن علم تشكل صنفي خود كم 

كارگران نيشكر هفت تپه . نشده است
نيز چندين نوبت دست به اعتراض زدند 
و دولت و سركوبگران آنرا وادار به 

واردات بي رويه . عقب نشيني ساختند
 وابسته به شكر توسط آيت اهللا هاي

حكومت باعث فروش نرفتن توليدات 
آنها شده و كارخانه را با ورشكستگي و 
كارگران را با بيكاري روبرو ساخته 

در بقيه بخشهاي توليد نيز سير . است
تظاهرات . اتفاقات به همين رويه است

بسياري در شهرهاي قزوين، سنندج، 
كرمان، آذربايجان، شهرهاي استان 

برپا شد و ...  و مازندران و گيالن
كارگران براي حقوق معوقه و 
درخواستهاي انساني خود مجبور شدند 
تا دست از كار كشيده و صداي خود را 

 .بلند كنند
سركوب زنان در سال گذشته نتوانست 
آنها را به گوشه آشپزخانه كه مورد 

زنان و دختران . عالقه رژيم است براند
با اراده اي پوالدين در مقابل 

گران حكومتي ايستادند و با سركوب
صدايي بلند، حقوق انساني خود را طلب 

برگزاري دادگاه هاي فرمايشي، . كردند
دستگيريهاي بي حساب و كتك زدن 
زنان معترض راه به جايي نبرد و در 
همه آنها مي شود گفت كه موفقيت از 
آن زنان بود و اين رژيم جمهوري 
اسالمي ست كه متحمل شكست شده 

خشيدن خبر اعتراضات زنان بر در. است
صفحات روزنامه هاي بيشتر نقاط 
جهان و تسخير صفحات تلويزيونها 
كاري بود كه زنان ايراني موفق به آن 

نزديك به اكثر راديوهاي معتبر . شدند
جهان از آنان و مبارزاتشان به خوبي ياد 

شان را  كردند و اخبار تالشهاي بي وقفه
 .انعكاس دادند
يز در سال گذشته موفق دانشجويان ن

تر از قبل، صحنه مبارزه خود با رژيم را 
موفقيت دانشجويان چپ . آرايش دادند

و برافراشتن پرچم مستقل آنها در 
اعتراضهاي دانشجويي كار را به جايي 
رساند كه راديو تلويزيونهايي كه به 
عمد از ديدن آنها پرهيز مي كردند، 
. مجبور به انعكاس صداي آنان شدند

هرچند بسياري سعي كردند اختالفهاي 
اندك داخلي آنها را بزرگ كرده و آنان 
را به درگيري با يكديگر مشغول كنند 
اما استواري دانشجويان آزاديخواه و 
تسخير ميدان در اكثر دانشگاه ها 
توسط آنان نشان داد كه دانشجويان از 

تجربيات گذشته آموخته اند و ديگر 
. حتي حذف كردنمي شود آنان را به را

دسيسه هاي رژيم براي بر قراري 
حكومت پادگاني در دانشگاه ها با عزم 
آنان ناموفق شد و به همين دليل رژيم 
سعي كرد تا با توطئه، آنان را دستگير و 

بر خالف شعارهاي . روانه زندان كند
بي ارزش قانون گرايي و مبارزات 
قانوني و مدني، دانشجويان بارها توسط 

و عوامل سركوبگر در مرتضوي 
بيدادگاه هاي رژيم محكوم به زندان 
شدند و آناني كه تبرئه شدند هم قاضي 
مرتضوي حاضر به رها كردن شان از 

تظاهرات هزاران . بند و زندان نشد
دانشجو در شهرهاي شيراز و شاهرود و 
به خيابان كشيدن اعتراضات و همراه 
با خود كردن مردم توسط دانشجويان 

ود نمونه هاي بسيار موفق اين را مي ش
شعارهاي جنبش . اعتراضات دانست

دانشجويي روز به روز راديكال تر مي 
شود و به همين دليل، نان به نرخ روز 
خورهاي تحكيم وحدتي و ستون پنجم 
بخشي از حكومت در دانشگاه منزوي 
شده و نتوانستند آنان را مجبور به 
سازش با بخشي از حكومت و يا 

 .نندمتزلزل ك
در سال گذشته طرح امنيت اجتماعي 
كه توسط پادوها و گماشتگان رژيم 
استبدادي مذهبي به اجرا گذاشته شد، 
يكي از شنيعترين صحنه هاي غير 
انساني برخورد رژيم واليت فقيه با 

اين طرح . مردم را به نمايش گذاشت
كه در ابتدا زنان و دختران را مورد 

 با يورش قرار داده بود، وقتي كه
استقامت و پايداري زنان و درگيري و 
زدوخوردهاي زيادي برخورد كرد، تغيير 
جهت داده و رژيم سعي كرد تا آنرا 

به همين دليل . اصالح گرانه جلوه دهد
فروشندگان خرده پاي مواد مخدر و 

اوباش و "جوانان محالت شهر را با نام 
نمايش قدرت .  هدف قرار داد"اراذل

رژيم در كتك زدن بي پرواي مزدوران 
و بي آبرو كردن آنان چنان موجي از 
انزجار برانگيخت كه بعدا اكثر دست 
اندركاران آن خود را مبرا از دخالت در 

ماسكهاي ترسناك، . اين اعمال دانستند
اسلحه هاي اتوماتيك، باتومهاي برقي 
و شوك آور، گازهاي فلفل و اشك آور 

به همراه بازوان ستبر و شدت ... و 
ل و شقاوت بي حد و اندازه و بي عم

باكي در ناكار كردن دستگير شدگان، 
به جاي موفقيت براي مجريان طرح 
امنيت اجتماعي، بيشتر آنان را بي آبرو 
كرد و رأفت اسالمي پايوران رژيم را 

 . پيش چشم جهانيان كشيد
به غير از اين، بساط اعدامهاي خياباني 

. ودو شالق زدن و سنگسار نيز برقرار ب
زياده روي گماشتگان استبداد در اعمال 
شنيع كار را به جايي رساند كه 
شاهرودي، قاضي القضات رژيم فرمان 
به مخفي كردن اعدامها داد و اعالم 
كرد كه اعدام خياباني تنها با مجوز او 

 7بقيه در صفحه 
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مقاومت در برابر پادگاني كردن 

 دانشگاه

 مي ايستيم، مي خوانيم 

 تا پاي جان مي مانيم 

 
 زينت ميرهاشمي 

 بهمن، 11دانشجويان دانشگاه شيراز، روز شنبه 
. پنجمين روز حركت اعتراضي خود را آغاز كردند

دانشجويان دانشگاه فني مهندسي شيراز در پي ضرب 
 يكي از  وسطو شتم قرار گرفتن يك دانشجو ت

يكي از  . مسئوالن دانشگاه دست به اعتراض زدند
خواسته هاي اصلي دانشجويان بركناري محمد هادي 

هزار نفر از . صادقي رئيس دانشگاه شيراز است
 اسفند در خيابانهاي 9دانشجويان در روز پنجشنبه 

شيراز دست به راهپيمايي زدند و شعار مي دادند ما 
 .» تا بجنگيمزن و مرد جنگيم، بجنگ«

دانشجويان معترض با شعارهايي هم چون دانشجو مي 
ميرد، ذلت نمي پذيرد اعتراض خود را در روز شنبه 

دانشجويان در پايان تجمع خود بيانيه اي . ادامه دادند
اينك ما ايستاده «:صادر كردند كه در آن آمده است

ايم تا دروغ و دورويي عجين شده با ذات مديريت 
حذف » يك بار و براي هميشه« دانشگاه )سابق(فعلي 

» .و ديگر باره فضايي مبتني برا اعتماد و اتحاد بسازيم
ما «: در قسمت پاياني اين بيانيه مي خوانيم

دانشجويان دانشگاه شيراز به همه ي دوستان و هم 
پيمانان خود كه داغ تبعيض و مظلوميت بر پيشاني 

 حقه ي دارند اعالم مي داريم در جهت احقاق حقوق
خود و تمامي دانشجويان اين مرز و بوم و هم چنين 
اساتيد و كارمنداني كه فرياد صامت آنها نيز در همه 
جا به صورت شب نامه و حمايت از دانشجويان متجلي 
شده، لحظه اي از پاي نخواهيم نشست و به مسئولين 

مي ايستيم ، مي خوانيم، تا پاي :اعالم مي داريم كه
 »جان مي مانيم

وزارت اطالعات در پي دستگيريهاي گسترده 
دانشجويان و آزار و شكنجه آنان اخيرا اقدام به تهيه 

اين فيلم . نموده است» خط سياه«فيلمي به نام 
حركتهاي دانشجويان را وابسته به كشورهاي غربي و 

به تصوير مي » بيگانگان«سازماندهي شده از طرف 
ا، شگرد ساختن چنين فيلم و پرونده سازيه. كشد

شناخته شده وزارت اطالعات و دستگاه سركوب و 
بدون شك اين فيلم براي سركوب . شكنجه است

. بيشتر دانشجويان و گرفتن اقرار از آنان است
دانشجويان شيراز به درستي در آغاز بيانيه خودشان 

كه / خروش موج با من مي كند نجوا«آورده اند كه 
چنين است » ...هر كس دل به دريا زد رهايي يافت

حكايت مبارزه اي كه زمين را زير پاي نگاهبانان رژيم 
 واليت فقيه مي لرزاند

  اسفند 12

وعده رژيم براي 

 سعادت، روز قيامت

 
 ليال جديدي

محمود احمدي نژاد، رييس جمهور 
دست نشانده خامنه اي تالش مي 
كند سر و ته بي آبرويي اقتصاد 
واژگون شده ي رژيم مالها در 

ب و تصوير كريه بي لياقتيهاي منجال
خود را با محول كردن به زندگي 
بهتر پس از ظهور امان زمان به هم 

او ورشكستگي رژيم اش را . بياورد
كه شهروندان ايران را به خاك سياه 
نشانده، با موعظه هايي همچون 

خداوند انسان را آفريد تا بتواند از "
 برساند، اعالم مي "خاك به افالك"

 .كند
حمدي نژاد با اشاره به اين امر كه ا

بعضيها او را مورد تمسخر قرار داده 
هر كس از اين "اند، تهديد مي كند 

كانون جدا شود، نيست و نابود مي 
 ".شود

دلقك خيمه شب بازي مالها كه 
رژيم خود را قرار گرفته در برابر 
تحريمهاي بيشتر شوراي امنيت مي 

ده بيند، ادعا مي كند كه راه ها گشو
 ! شده است آنهم با عنايت امام زمان

از سوي ديگر، او در سخنان اش 
هنگام افتتاح مجلس خبرگان ابراز 
مي كند كه مهمترين ماموريت 
جمهوري اسالمي زمينه سازي براي 

جالب تر آنكه . ظهور امام زمان است
صدور انقالب اسالمي را نيز در 
راستاي جمع شدن ديگر كشورها 

مشتركا به انتظار حول ولي فقيه و 
 . امام زمان نشستن حكم مي كند

اين سخنان درست همزمان با اعالم 
نگراني رييس بانك مركزي به خاطر 

 درصدي تورم صورت مي 20رشد 
آقاي مظاهري متذكر مي شود . گيرد

زد و بند "كه زمان آنكه بتوان با 
 ".مشكالت را حل كنيم بسر آمده

پيشتر، احمدي نژاد تورم را 
يكهاي تورمي، تورم انتظاري و تحر"

 و در جايي ديگر "انتظار تورمي
اين در .  خوانده بود"جنگ رواني"

حاليست كه احمد توكلي، نماينده 
بودجه "رژيم در تهران، بودجه او را 

.  توصيف كرده است"انبساطي تورم
بي دليل نيست كه پاي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام هم به ميان 

 .كشيده شده است
اندن مردم از لوي لوي آمريكا از ترس

تا وعده فرشته نجات امام زمان يك 
: پيام را با خود به همراه دارد

ورشكستگي تمام و كمال استبداد 
  .مذهبي واليت فقيه
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طرحها و . امكان پذير است
قانونهاي من درآوردي كساني 
همچون فرماندهان نيروي 
انتظامي سخت گيري بر زنان 

كار تا جايي . را دوچندان كرد
پيش رفت كه فرمانده نيروي 
انتظامي پوشيدن چكمه توسط 

 يا خودنمايي "تبرج"بانوان را 
ناميد و آنرا ممنوع و قابل 

 هرچند اين. پيگرد اعالم كرد
خودسريها توسط كساني در 
رژيم تقبيح شد اما اندازه 
اعتراض به حدي نبود كه جلو 
آنرا بگيرد و نشان داد كه در 
رژيم استبدادي دست 
گماشتگان استبداد براي وضع 
كردن قانونهاي خلع الساعه باز 

همچنانكه در سالهاي . است
ابتدايي دهه شصت كساني 
همچون موسوي تبريزي در 

ژيم فرمان صادر مقام قضايي ر
مي كرد كه قتل و تمام كش 
كردن اعضا و هواداران 
نيروهاي سياسي جايز است و 
گماشتگان او نيز آنرا اجرا مي 
كردند و عده بسياري را در 

 .خيابانها به قتل رساندند
در پايان مي شود اينگونه 

اگر تزريق دالرهاي : گفت
نفتي به اقتصاد توسط دولت 

اشد، از همچنان ادامه داشته ب
 پاشيدگي اركان اقتصادي مه

كشور بدتر از اينكه هست 
خواهد شد و در زير بار 
فشارهاي گراني بخش 
عظيمي از مردم قادر به تامين 
. معاش خود نخواهند بود

احمدي نژاد كه وعده آوردن 
نفت بر سفره هاي مردم را 
داده بود، در روزهاي پاياني 
سال حرف خود را پس گرفت 

 نفت خوراكيه مگر": و گفت
 "كه آنرا بر سر سفره بياوريم؟

به جز آن هرچند به ظاهر علي 
خامنه اي موفق به جارو كردن 
رقباي خود از قدرت شده است 
اما تحريم همه جانبه انتخابات 
توسط مردم و شركت حداقل 
راي دهنده در آن نشان مي 
دهد كه بحران مشروعيت 
رژيم بيش از آن جدي است 

ايوران آن كه ديگر توسط پ
شكستهاي . ناديده گرفته شود

پي در پي در عرصه بين 
المللي و ناتواني از سياست 
سازي در مقاطع مختلف، 

نشان از بهم ريختگي در داخل 
به عنوان نمونه ارسال . رژيم دارد

تيم مذاكره كننده با آمريكا به 
عراق و دست خالي بازگشتن آن 

در حالي كه در . قابل توجه است
ر و مداري براي مذاكره اصل قرا

وجود نداشت و رژيم دايم عدم 
موافقت خود را به رخ مي كشيد، به 
ناگاه مشخص شد كه حرفهاي 
آنان شعاري بيش نيست و اين 
آمريكاست كه تعيين كننده 
سياست در عراق است و رژيم قادر 
نيست قرار و مدارهاي يك مالقات 
ديپلماتيك را آنطور چفت كند تا 

 در زير نگاه شا نمايندگان
از . خبرنگاران بين المللي بور نشوند

جانب ديگر، از يك سو احمدي 
نژاد اعالم مي كند كه حاضر به 
گفتگو و مذاكره با نماينده اتحاديه 
اروپا نيست و از جانب ديگر وزير 
امور خارجه رژيم مي گويد كه 
. مذاكره با سوالنا ادامه خواهد يافت

يي اينكه آيا در رده هاي باال
حكومت تصميمي براي ادامه اين 
مذاكرات وجود دارد يا نه و يا اينكه 
آيا سياست سازي و تصميم گيري 
چگونه انجام مي گيرد و توسط چه 
كسي اعالم مي شود، مشخص 

يعني اين چند دستگي كه . نيست
يكي مي گويد آري و ديگري مي 
گويد نه، نشان مي دهد رژيم از 
ساختن يك سياست درست و 

يم يكپارچه ناتوان است و هر تصم
 از پايوران رژيم بر حسب ظن مكدا

و گمان خود اظهار نظر مي كنند و 
تصميم مي گيرند كه راه به جايي 

 .نمي برد
با توجه به مقاومت همه جانبه 
مردم در مقابل سركوبگران 
حكومت و ناتواني آنها در 
پاسخگويي به مطالبات آنان 

ن اكنو: اينگونه مي شود گفت كه
ديگر حكومتيان نمي توانند و مردم 
هم با هزار زبان و به شيوه هاي 
گوناگون مي گويند كه آنان را نمي 

اين تعريف يك بحران . خواهند
چقدر مي شود از اين . انقالبي است

شرايط درست بهره برداري كرد و 
به سازماندهي مردم و فرموله 
كردن شعارهاي آنان پرداخت، 

متفاوت چيزي است كه بخشهاي 
اپوزوسيون بايد به آن توجه كند و 
پاسخ درخوري داشته باشد زيرا 
شرايط براي تغيير هر روز آماده تر 

اين نيروهاي تغيير . مي شود
هستند كه براي عمل بايد دست 

 .به تداركات بزنند

  1386نگاهي به سال 

 بر مدار رويدادها
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     جهان در آيينه مرور
 

 ليال جديدي
 

 :ددر اين شماره مي خواني

، "اتحاديه براي مديترانه“ -

 دست خورده در نام و محتوي

 كنيا به كدام سو؟ -

 نشست كنگره ملي خلق چين، -

 به نام مردم به سود بورژوازي 

 

 

سال گذشته، آقاي ساركوزي در جريان 
فعاليتهاي انتخاباتي رياست جمهوري 

اتحاديه "انسه طرحي را به نام فر
به موجب .  به پيش كشيد"مديترانه اي

ساركوزي مي توانست اين طرح، 
 براه بياندازد كه "كلوپ ويژه اي"

 كشور كناره مديترانه كه 7اعضاي 
عضو اتحاديه اروپا هستند و كشورهاي 
همسايه آنان در ساحل مديترانه كه 

 كشور مي رسند را در بر 18رويهم به 
طرح رييس جمهور فرانسه هدف . دگير

امكان تقويت مذكور را فراهم آوردن 
سياسي و امنيتي  روابط اقتصادي،

بخشي از اروپا به ويژه فرانسه با 
كشورهاي غير اروپايي حاشيه درياي 

مراكش  مديترانه از تركيه گرفته تا
 .توصيف مي كرد

در برداشت اوليه، دو انگيزه سياسي و 
.  برجسته مي شودساركوزيژئوپليتيكي 
كه پيشبرد اين امر تمايل او  نخست آن

را به ارايه آلترنايتو تازه اي براي تركيه 
كه نتوانسته اتحاديه اروپا را راضي به 
پذيرش عضويت خود كند، به نمايش 

اگر چه تركيه تمايلي به . گذاشته است
هر آنچه را كه داراي ارزش كمتري 
نسبت به عضويت در اتحاديه اروپا 

 . باشد، ندارد
انگيزه ديگر ساركوزي بلند پروازي 

پس از . ژئوپليتيكي مي توانست باشد
دوران جنگ سرد گسترش اروپا بيشتر 
به جانب كشورهايي صورت گرفته است 

اين . كه در دايره آلمان قرار داشته اند
نه تنها مربوط به كشورهاي سابق 
بلوك شرق مي شود بلكه، اتريش، 

.  نيز در بر مي گيردسوئد و فنالند را
 مي "اتحاد مديترانه اي"اكنون طرح 

توانست بلند پروازي فرانسه را ارضا كند 
و نقش رهبري آن را در منطقه برجسته 
گرداند؛ آنهم در نقاطي كه اين كشور 
به طور تاريخي داراي نفوذ سياسي 
وسيعي بوده است، از شمال افريقا 

 .گرفته تا لبنان و سوريه
كل سرسختانه با اين طرح اما خانم مر

او گفت برلين اجازه . مخالفت كرد
نخواهد داد كه داراييهاي اتحاديه اروپا 
صرف اتحاديه اي شود كه همگي 

در آن )  كشور27(اعضاي اتحاديه اروپا 
 . نقشي ندارند

قدر پر كرد  آلمان قايق ساركوزي را آن
طرح . كه نتواند شناور باقي بماند

 كشور را 18ساركوزي رويهم رفته 
 كشور 38شامل مي شد و مركل از 

همزمان رييس جمهور . سخن مي گفت
فرانسه بايد به نظر ديگر خانم مركل 
يعني، ادامه پروژه بارسلون نيز تن مي 

عقب نشيني ديگر ساركوزي نيز در . داد
مديريت اين اتحاديه بود كه دو دبير 
خواهد داشت، يكي از طرف اتحاديه 

 . جانب بقيهاروپا و ديگري از
از اين رو، طي ماه هاي گذشته 
اختالفات فرانسه و آلمان بسيار حاد 

اتحاديه "آلمان با طرح . شده بود
 مخالفت مي كرد و "مديترانه اي

استدالل مي كرد كه اتحاديه اروپا از 
پيش فورومي براي سياستهاي مديترانه 

در اين توافقنامه كه به . اي خود دارد
وم است، آلمان از پروژه بارسلون موس

موقعيت برتري برخوردار است و طرح 
از . ساركوزي آنرا زير سوال مي برد

سوي ديگر، وزير خارجه اتريش نيز با 
همين برهان، فعاالنه به مخالفت با 

 .طرح ساركوزي مي پرداخت
سرانجام پس از مذاكراتي سخت و 
آتشين، سران كشورهاي عضو اتحاديه 

اديه اتح" مشترك اروپا به طرح
در شكل و محتوي  كه "مديترانه اي

تغييراتي اساسي پيدا كرده بود، راي 
در مرتبه نخست نام . مثبت دادند
 به "اتحاديه مديترانه"پيشنهادي 

 تغيير پيدا كرد "اتحاديه براي مديترانه"
و از سوي ديگر، تمامي اعضا اتحاديه 

 .اروپا را شامل شد
خانم مركل پس از نقش بر آب كردن 

 ساركوزي و جايگزيني آن با طرح
طرحي كه شايد نيمي از خاصيت آن 

 ابراز ،براي ساركوزي از بين رفته بود
داشت كه اين اتحاديه همكاريهاي 

اروپا با كشورهاي  ي ميان اتحاديه
ي درياي مديترانه، شمال آفريقا و  حوزه

نظر كيفي ارتقا مي  خاورميانه را از
نامه او ناگفته نگذاشت كه توافق. بخشد
 همان "اتحاديه براي مديترانه"

 يافته "صيقل"توافقنامه بارسلون اما 
 .آن است

براي قرنها مديترانه حصاري بوده كه 
اروپا، آفريقا و آسيا را در احاطه خود 
داشته اما حال اين حصار سنتي ابزاري 
مي شود كه نقطه اشتراك و همكاري 

اين امر كه . بين آنها را به وجود بياورد
رهاي عضو اتحاديه اروپا و به ويژه كشو

كشورهاي كليدي عضو توافقنامه 
 هستند نيز بردن "اتحاد براي مديترانه"

مسايل كشورهاي مديترانه به ويژه 
آفريقا به راهروهاي بروكسل را سهل 

از سوي ديگر، با حضور . تر خواهد كرد
لبنان، سوريه، مصر، تركيه، اسراييل و 

 اروپا و فلسطين، كشورهاي اتحاديه
كشورهاي غربي ناگزير در تضادهاي 

 .موجود در خاورميانه درگير خواهند شد

واضح است كه فرانسه نيز از مخالفت 
با الحاق تركيه به اتحاديه اروپا  خود

، 2007در تابستان . دست كشيده است
 "فصل تازه"فرانسه به نفع باز كردن 

. در مذاكرات الحاق تركيه راي داد اي
همچنين ساركوزي در تالش است كه 

 مبني هماده اي از قانون اساسي فرانس
بر اجبار درگرفتن رفراندم براي الحاق 

 . كشورهاي جديد را حذف كند
به هر رو، اين كارزار تازه اروپايي 
شباهتهاي بسياري با پروژه 

 نو "خاورميانه بزرگ"استراتژيستهاي 
افظه كاران دارد، اگر چه اعضاي  مح-

. شامل دو طرح با هم متفاوتند
 شامل كشورهاي "خاورميانه بزرگ"

عربي، ايران، آسياي مركزي و حتي 
افغانستان و پاكستان است و هدف آن 
نيز كمك به حل تضادهاي كشورهاي 
عربي با اسراييل از طريق تبديل 
كشورهاي خاورميانه به يك واحد 

طرح همچنين بي اين . سياسي است
شك تالشي در جهت كاهش 
احساسات ملي گرايي در ميان عربها 

نمونه اي از موفقيت اين شيوه، . است
كاهش تضاد بين فرانسه و آلمان با 

 .تشكيل اتحاديه اروپا است
نكته پر اهميت ديگري كه بايد بدان 
توجه داشت، اين است كه ساركوزي به 
لحاظ دوستي ويژه اي كه با آمريكا 
دارد با طرح اتحاديه مديترانه كه همان 

 يافته توافقنامه بارسلون "صيقل"طرح 
است، جاده را براي آمريكا صاف كرده 
است تا شاخه سياسي ناتو را كه در 
حال حاضر وجود دارد و تحت رهبري 
آمريكا اداره مي شود، سنديت و يا 

 .  دهد"صيقل"
ساركوزي به هر جهت نتوانست با يك 

 -ن را بزند؛ هم وزنه سياسيتير سه نشا
جغرافيايي فرانسه را سنگين تر كند، 
هم ضمن تقويت قدرت ناتو و آمريكا، 
به طور غير مستقيم به يك خواست 
ديگر آمريكا مبني بر ملحق كردن 
تركيه به اتحاديه اروپا پاسخ مثبت 

 . بدهد
 

 كنيا به كدام سو؟

اگر چه با پا در مياني دبير كل سابق 
 متحد، آقاي كوفي عنان، سازمان ملل

امواي كيباكي، رييس جمهور كنيا و 
رهبر حزب مخالف، ورايال اودينگا بر 
سر تقسيم قدرت به توافق رسيدند اما 
هنوز كشتار و خشونت در اين كشور 
ادامه داشته و چشم اندازي در فرو 

با . نشستن آن در پيش روي نيست
تداوم وضع موجود، اميد به پايان 

بيله اي و سركوب دولتي خشونتهاي ق
 .كمرنگ تر مي شود

همزمان با گشايش رسمي پارلمان اين 
كشور، همچنان ابهاماتي در مورد 
چگونگي تقسيم قدرت و منصب 
نوظهور نخست وزيري كه به اودينگا 

به موجب . سپرده شده وجود دارد
توافقنامه تازه، براي اولين بار قدرت 

 مطلق از رييس جمهور سلب شده و با 

همزمان، . نخست وزير تقسيم مي شود
برخي از جنگجويان مخالف خود را 
. براي خشونت بيشتر آماده مي كنند

دولت آمريكا نيز به شهروندان خود 
براي سفر به اين كشور اعالم خطر 

 .كرده است
با اين همه، رييس جمهور و اودينگا، 
اولين نخست وزير در تاريخ اين 

امش را كشور، تالش مي كنند تا آر
به كشور خود كه مركز اقتصادي و 
گردشگري قاره آفريقا شناخته مي 

 .شود، بازگردانند
كاهش رتبه كنيا به عنوان بهترين 
مكان براي سرمايه گذاري در نتيجه 
ادامه خشونتها، اساسي ترين مشكل 

اين در . پيش روي اين دو رهبر است
حالي ست كه دولت كنيا پيش از اين 

 خصوصي سازيهاي قصد داشت كه به
گسترده اي دست بزند كه با توجه به 

 .شرايط كنوني به تعويق افتاده است
براي برون رفت از شرايط حاد كنوني، 
در نخستين گام قانون اساسي بايد 
دگرگون شده و نقش نخست وزير 

بر اساس قانون اساسي . روشن گردد
 سال گذشته قدرت به 45كنوني، در 

جمهور بوده طور كامل در دست رييس 
بسياري از مخالفين دو دهه است . است

كه براي تغيير اين وضعيت تالش مي 
برخي معتقدند كه در اصالح . كنند

قانون اساسي از مدلي همچون فرانسه 
كه امور خارجي تحت كنترل رييس 
جمهور و امور داخلي در دست نخست 
وزير مي باشد، مي توان كپيه برداري 

 .كرد
اتيك نارنجي به دو حزب جنبش دمكر

رهبري اودينگا و حزب اتحاد ملي به 
رهبري كيباكي در حال حاضر در 
. پارلمان از موقعيت مساوي برخوردارند

از اين رو انتخابات آينده بسيار حساس 
 .و سرنوشت ساز خواهد بود

بايد توجه داشت كه پذيرش تقسيم 
قدرت از جانب رييس جمهور بيشتر به 

از خارج متوجه خاطر فشارهايي بود كه 
در وحله نخست، اين . او گشته بود

رييس جمهور اوگاندا بود كه كيباكي را 
در صورت مخالفت با تقسيم قدرت 

اين تهديد تا مرحله تهاجم . تهديد كرد
 .نظامي مي رسيد

در مرتبه بعد، دولت كانادا و كشورهاي 
اروپايي با تهديد تحريم سفر به اين 

 نكي به كشور و يا بستن حسابهاي با

 9بقيه در صفحه 
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هياهوهاي تو خالي سفر 

  پاسدار احمدي نژاد

 به عراق

 
 ليال جديدي

از تازه ترين ترفندهاي رژيم مالها براي 
تاكيد بر دخالت در امور كشور همسايه و 
مانور در برابر آمريكا، سفر رييس جمهور 

 .دست نشانده خامنه اي به عراق است
جمهوري اسالمي، عراق را به ميدان 

 خود با آمريكا تبديل تخليه بحران روابط
كرده است و براي حفظ اين شرايط، 
پيشنهاد دادن باج يك ميليارد دالري 
تحت عنوان وام به اين كشور را مي 

 . دهد
در همين رابطه حيدر آبادي، مشاور 

هر ": بلندپايه دولت عراق مي گويد
زمان كه آمريكا بر رژيم تهران خارج از 

عراق كند، آنها در  عراق فشار وارد مي
پاسخ اين كشور را مي دهند و ما بهاي 

 ".خون مي دهيم اين تقابل را با
مالها با پافشاري براي دادن وام به 
عراق قصد بهره گيري از فشارهايي را 
دارند كه آمريكا بر دولت مالكي وارد 

با اين حال، تا كنون داد و ستد . مي آورد
ميان رژيم و عراق به طور عمده به 

حدود بوده است و تجارت كاال م
خواسته هاي رژيم براي سرمايه 
گذاريهاي مهم و زيربنايي برآورده نشده 

 . است
اما طرف ديگر كشمكش، ميدان را براي 
رژيم خالي نگذاشته و همزمان در بيانيه 
اي از سوي ارتش آمريكا، به سفر 

 آدميرال مايك مولن، رييس ستاد

مشترك ارتش اين كشور در چارچوب 
الم نشده به منظور مالقات و ديداري اع

با فرماندهان و مقامات عراقي در  گفتگو
 . بغداد اشاره مي شود

اگر چه پاسدار احمدي نژاد ادعاي 
 را داشته و "شكست آمريكا در بغداد"

وانمود مي كند در عراق نقش بزرگي را 
بازي مي كند اما جرج بوش با اشاره به 
سفر وي به بغداد، آب پاكي را روي 

پيام ":  رژيم ريخته و مي گويددست
ما در "مقامات عراقي اين خواهد بود 

دستيابي به يك  حال مذاكره براي
توافق دراز مدت امنيتي با آمريكا 

نيازمند فضاي  هستيم، چرا كه دقيقا
تنفسي كافي براي توسعه دمكراسي 

 ".خود هستيم
تاثير مستقيم ديد و بازديد ميلياردي 

 حساسيت احمدي نژاد، باال بردن
آمريكا و كشورهاي عربي همسايه عراق 
نسبت به سياست مداخله گرايانه 
جمهوري اسالمي در اين كشور و 

 . عوامل بومي آن است
  اسفند13 
 

 

 جهان در آيينه مرور
 

 8بقيه از صفحه 
وي فشار آوردند، به ويژه سوييس كه 
تهديد بزرگتري بود زيرا بسيار از 

هاي بانكي ثروتمندان طبقه حاكمه حساب
 .كالني در اين كشور دارند

اما بيشترين و بزرگترين تهديد از جانب 
اياالت متحده متوجه رييس جمهور 

همزمان با تور آفريقايي بوش، . كنيا بود
خانم كاندليزا رايس به كنيا رفت و 

 خطاب به اودينگا و كيباكي گفت كه
بايد بدانيد روابط ما با شما تا زماني كه "

ان خاتمه ندهيد عادي نمي به اين بحر
معاون وزير خارجه آمريكا نيز . "شود

تهديد تحريم را در صورت عدم تقسيم 
 .قدرت در برابر نخست وزير كنيا نهاد

همچنان كه مناسبات چين و كشورهاي 
غربي نزديك تر مي شود، اين تصور 
براي كيباكي پيش آمده بود كه نيازي 

بسر به غرب ندارد اما كنيا در موقعيتي 
نمي برد كه بتواند رشته هاي وابستگي 

 . خود به غرب را بگسلد
 

نشست كنگره ملي خلق چين، به نام 
 مردم به سود بورژوازي دولتي 

نشست كنگره ملي خلق چين در ماه 
مارس در حالي برگزار شد كه مشكالت 
پر اهميتي روي ميز ون جيابائو، نخست 
وزير چين، قرار داشت كه نا آراميهاي 

تماعي، تورم و عدم ثبات در اقتصاد اج
جهاني از برجسته ترين آنها به شمار مي 

 . رود
از همين رو جيابائو در خطابه خود به 
مردم تالش كرد خشم آنان را با 
قولهايي از قبيل كنترل قيمتها و افزايش 

او به . كمكهاي اجتماعي خاموش كند
 درصد كه باالترين 7/8رسيدن تورم به 

 سال گذشته است، اعتراف 12ميزان در 
در سال گذشته بهاي مواد غذايي . كرد
 درصد و گوشت خوك كه مصرف 23

 درصد 4/63فراواني در اين كشور دارد، 
 . افزايش يافته است

نخست وزير چين فاكتورهايي كه 
موجب باالرفتن قيمتها شده اند را 
ترديدهاي موجود در سرمايه گذاريها 

ثبات روي كاالهاي ضروري و عدم 
او . عرضه انرژي در جهان عنوان كرد

همچنين علت تقاضاي افزايش دستمزد 
از جانب كارگران و مزد بگيران را باال 
رفتن قيمتها و ركود در كشاورزي به 
خاطر توفان و برف سال گذشته توصيف 

جيابائو سقوط اقتصادي آمريكا و . كرد
تضادهاي تجاري با اروپا را نيز يادآور 

مه اينها مي توانند دست شد و گفت، ه
رشد اقتصادي "به دست هم دهند و 
 ."چين را به خطر بياندازند

از سوي ديگر، دولت چين تالش مي 
كند كه عامل نابسامانيهاي اقتصادي را 

 كه طي آن صنعت "تغييرات ساختاري"

عقب مانده به تكنولوژي پيشرفته تبديل شده 
 . است، معرفي كند

ها و پايين بودن در واقع باال رفتن قيمت
دستمزدها تنها به خاطر تغييرات ساختاري 

پكن نه تنها براي كنترل تورم به . نيستند
لكه، كنترلي اقدامات ناچيزي دست زده است ب

باال رفتن قيمت . روي فاكتورهاي جهاني ندارد
كاالها و كاهش مصرف و هزينه در آمريكا 
فشار زيادي بر كارخانه هاي چين وارد كرده 
است، به ويژه در بخشهاي كوچك و يا متوسط 

صدها و بلكه هزاران كارخانه تنها در . صادراتي
 .ايالت گواتگ تعطيل يا جابه جا شده اند

ندگان كنگره ملي خلق چين و حزب نماي
كمونيست بي شك آگاهند كه تورم باعث 

 بوده است و 1989اعتراضات توده اي سال 
اين را نيز مي دانند كه تضادهاي اقتصادي 
. كنوني بسيار پيچيده تر از آن دوران گشته اند

از همين روست كه اين بار به شكل جدي 
 . تري به مشكالت اشاره مي كنند

لي خلق چين نارضايتي دهها ميليون كنگره م
شهروند چيني از زندگي سخت طبقه كارگر 

از همين روست كه جيابائو يك . اطالع دارد
چهارم گزارش خود را به مشكالت آموزش و 
پرورش، بهداشت و درمان، اشتغال، نابرابريهاي 
اجتماعي و مشكل مسكن اختصاص داده و 

به مردم قول هزينه بيشتر در امور اجتماعي را 
او منبع پرداخت اين هزينه را  . مي دهد

 درصد 32درآمدهاي دولت كه در سال گذشته 
 ميليارد ين مي رسد، 1/5بيشتر بوده و به 

 .عنوان كرد
اين قولها در واقع تالشهايي هستند براي 
خاموش كردن خشم مردم زيرا در نهايت و در 
عمل بيشتر پاسخ به نيازهاي سرمايه گذاران 

نچه كه آقاي جيابائو در گزارش خود از آ. است
 ياد كرد، مانند قرار "دستاوردها"آن به عنوان 

گرفتن چين در مرتبه چهارم اقتصاد بزرگ 
جهان، فرستادن فضانورد به جو زمين، افزايش 
شمار خانواده هايي كه اتوموبيل شخصي و يا 
افرادي كه تلفن همراه، كامپيوتر و اينترنت 

 كه در تعطيالت به سفر مي دارند و يا افرادي
روند، تنها اليه نازكي از جامعه را كه در 
گسترش سيستم سرمايه داري ثروتي اندوخته 

 .اند در بر مي گيرد
 

، "اين اليه جديد اجتماعي"بنا به گزارشات، 
سرمايه داران خصوصي و متخصصين 
خودگردان و خانواده هاي آنان هستند كه به 

 6اين رقم تنها .  ميليون نفر رسيده اند75
 ميليارد نفري چين را شامل 3/1درصد جمعيت 

اين عده داراي سرمايه اي بيش از . مي شود
هستند و )  ميليارد دالر4/1(  ميليارد ين 10

يك سوم در آمد مالياتي دولت را پرداخت مي 
 درصد تجارت صادرات و واردات در 40. كنند

ز  درصد ا65دستات آنان قرار داشته و كنترل 
 .رسانه ها را در اختيار دارند

سخنان ون جيابائو در كنگره ملي خلق چين 
مبني بر شناخت و درك نارساييها و قولهاي 
بزرگ براي برطرف كردن آنها نمي تواند پرده 
بر اين واقعيت بكشد كه حزب كمونيست چين 
بر طبقه در حال رشد بورژوازي دولتي تكيه 

 .دارد و آنرا نمايندگي مي كند
 
 

 

 

 

تقسيم برادرانه 

 بودجه با ُگرز گراني
 

 منصور امان
پايوران جمهوري اسالمي با 
حرارت بسيار يكديگر را عامل 
گراني كمرشكن جامعه معرفي 

دولت، توپ افزايش . مي كُنند
ثابت قيمتها در سال آينده را از 
هم اكنون به زمين مجلس و 
مجمع تشخيص مصلحت 
 انداخته و حريفان نيز به همين

صورت، آن را به ميدان دولت 
 . بازگشت مي دهند

ُنكته شگفت انگيز در اين 
كشاكش، اعتراف مشتاقانه همه 
ي طرفهاي درگير به تورم 
است؛ موضوعي كه انكار يا 
تالش براي ناچيز جلوه دادن 
آن بخش مهمي از فعاليتهاي 
روزانه آنها را تشكيل مي داده 

اكنون رييس دولت كه . است
ارايه توجيهات اختراعي پيشتاز 

و سرگرم كُننده در نفي گراني 
بود، در صف جلو عزاي آن به 

 . سينه زني مشغول است
فقط يك نگاه دقيق تر به جدل 
در گرفته آشكار مي سازد كه 
به پيش كشيدن مساله گراني و 
غرق شُدن زندگي ميليونها تن 
در گرداب آن، نردباني براي 
سرك كشيدن به ميدان اصلي 

تالف به حساب مي آيد و اخ
براي پايوران جمهوري اسالمي 
به خودي خود همچنان موضوع 

 . قابل بحثي نيست
تقسيم درآمدهاي نفتي در سند 

 علت اصلي 78بودجه سال 
مشاجره مدعيان سهم را 

خيز باند . تشكيل مي دهد
 امنيتي براي مالخور –نظامي 

كردن غنيمتهاي نفتي و 
ك برادران رانتهاي دولتي، با پات

مال و وكالي آنها در مجمع 
تشخيص مصلحت و مجلس 
روبرو گرديده و گراني در اين 
ميان با توجه به گُستردگي و 
حساسيتي كه برانگيخته است، 
از سوي شُركاي دولتي مجلس 
و مجمع به عنوان پيشخوان 
چرتكه اندازي در باره سهام 

 .بودجه انتخاب شُده است
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چنين فرداگرايي خوش بينانه اي 
مشخصا به حمايت آناني كه به خود 

بخش . كمك نمي كنند، باور ندارد
بزرگي از طبقه كارگر از برنامه هاي فقر 
كه به نظر مي آيد پول مالياتي آنان را 
مي گيرد و به اشخاصي فاقد همت و 
خواست براي كار سخت مي دهد، 

يكي از ميراثهاي پايدار . بيزارند
ليبراليسم دهه شصت تقسيم بندي 

ن و ابين محروم ،تني بر نگرش خودمب
پنداشتي . ، استديگران بوجود مي آورد

كه زياد درباره آن سخن به ميان نيامده 
اما اساس خط مشي ليبرال را تشكيل 
مي دهد اين است كه ديگران در 

فقرا بعنوان . موقعيت خوبي قرار دارند
انات گروهي مجزا  و محروم از امك

 سيستمي كه براي ديگران كار مي كند،
اين مساله .  در نظر گرفته مي شوند

. تصوير واقعي از دهه شصت نبود
. نا قضيه امروز نيز نيستئمطم

محرومان بيشمارند و به كمك احتياج 
دارند، اما توليد و دوباره تاسيس ارتش 
ذخيره از طبيعت جامعه طبقاتي است 

راسر كه برخي را مجبور مي كند س
سال را بصورت تمام وقت كار كنند اما 

كه برخي  باز هم فقير باشند درصورتي
ديگر را حتي از اين منظر هم محروم 

اين مساله همه كارگران را . مي سازد
در رابطه با آينده خود ناامن و از دست 
داستن چيزي كه دارند بيمناك مي 

 . سازد
شكاف عظيم بين يك درصد بااليي يا 

 ه مردمصد بااليي و بقييك دهم در
افسانه كشور آمريكا بعنوان يك . است

ملت طبقه متوسط همراه با جنبه هاي 
بي پايان ترقي بطور زيادي با حقيقت 

آنان در . بر اساس شواهد تناقض دارد
باال نخبگان ممتازي هستند كه عايدي 
و ثروت بيشتري را در دست خود 

 ا ارائه  ادوارد ولف ب.متمركز مي كنند
مدرك اثبات كرده است كه ده درصد از 
ثروتمندان هشتاد و پنج درصد و يك 
درصد از آنان نيمي از ارزش سهامهاي 
مشمول ماليات و سرمايه هايي كه 
ديگران براي تامين امنيت روي آن 
سرمايه گذاري مي كنند را تصاحب 

تامس پيكتي و ايمانويل سيز . كرده اند
قبل از نشان داده اند كه ميزان عايدي 

مالياتي يك درصد بااليي آمريكاييها 
 دو برابر 2004 و 1980بين سالهاي 

آخرين باري كه يك درصد . (شده است
بااليي چنين سهم هنگفتي از كل 

).  بوده است1937عايدي داشته سال 
مساله در رابطه با عايدي بعد از ماليات 

 چطور است؟
 مبني بر 2006در بيانيه ماه مي سال 

 توسعه بخشش مالياتي جرج حمايت از

بوش بطور شديدي به نفع ثروتمندترين 
آمريكايي شد، پرزيدنت بوش ادعا كرد كه 
عدم موفقيت در توسعه بخشش مالياتي 
مي تواند براي همه كارگران آمريكايي 

چنانكه كارشناسان ماهر .  مصيبت بار باشد
اصلي تينك تنك، بنگاه بروكينگس، بنگاه 

جه و سياستهاي اوربان و مركز بود
ادعادي "مقدماتي در واكنش گفتند

پرزيدنت درباره توزيع اصالح طرح امكانات 
شصت و . به روشني باورنكردني است

هاي  هشت درصد از همه خانواده
بخشش مالياتي از تصويب اين  آمريكايي

  آنها ذكر "...قانون دريافت نخواهند كرد
كردند كه يك استدالل اشتباه بزرگتر اين 

داشت بود كه بخشش مالياتي مي پن
بايست بعنوان هديه اي از طرف دولت 
صاحب كرم در نظر گرفته شود زيرا 
بخشش مالياتي با پولهاي قرض شده 

اين مساله دقيقا . پرداخت مي شده است
وارونه شد و مشخص شد كه نود و نه 
درصد از آمريكاييها بازنده هاي گرفتار در 

 براي هر ...شبكه بخشش مالياتي هستند
يك دالري كه آنها دريافت كردند 
همچنين يك  صورتحساب به ميزان سه 
دالر و هفتاد و چهار سنت در شكل يك 

بعنوان بهره آنچه بدهي ملي بزرگتر 
 .دريافت كرده بودند، متقبل شدند

 در هر صورت رابرت مكينتاير از اداره
 حساب مي ، مالياتي براي شهروندانعدالت

كه  آناني(  ثروتمندترينكند كه يك درصد 
 عايدي بيش از يك ميليون 2006در سال 

ه ب) و دويست و پنجاه هزار دالر داشتند
 دالر به ازاي هر 84,482طور متوسط 

عضو خانواده معافيت مالياتي دريافت 
كردند، براي خانواده هاي پولدار اين مساله 

طور متوسط به ازاي هر چهار عضو ه ب
نجايش مالياتي را  دالر گ30000خانواده 

بخشش مالياتي بر درآمد . عقب نگاه داشت
براي چهل درصد پاييني براساس توزيع 
درآمد هيچ تاثيري نداشت؛ زيرا خانوارها با 

 2006 دالر در سال 36000عايدي زير 
. مشخصا مالياتي بر درآمد پرداخت نكردند

اگرچه آنان تحت تاثير تقليل امكانات 
كه اين پول  صورتي در.رفاهي قرار گرفتند

مي توانست خرج توليد اين امكانات شود؛ 
آنها مجبور شدند براي دستيابي به آن 
امكانات به پول قرض كردن روي آوردند 

بيشتر به جيب ثروتمندان اين پول نيز كه 
پرداخت خرج جنگ عراق و . ريخته شد

افزون بر آن رشد مخارج دفاع نيز نمي 
 .بايست فراموش گردد

» دفاع«چيزي كه بر اساس ميثاق بنگاهها 
ناميده مي شود بيشتر هزينه امپراطوري، 
جنگ، تدارك و در واقعيت كشتار مي 

 اين يكي از هزينه هايي است كه. باشد
شهروندان آمريكايي براي امپرياليسم 

جرج بوش در . آمريكا پرداخت مي كنند
 50 گفت كه جنگ عراق 2001سال 

بيليون دالر خرج خواهد 
داشت و لري ليندسي، مشاور 
ارشد اقتصادي خود را به 
خاطر اينكه جرات كرد و 
گفت كه هزينه جنگ مي 

 بيليون 200تواند بيش از 
ان يرمد. دالر شود، اخراج كرد

ه  كه جنگ بدند به عموم اطمينان دادولتي
كه واقعيت  زماني. سرعت پايان خواهد گرفت

 مشخص شد كه بوش در بسياري  گرديدآشكار
 استيگليتز و ليندا بيلمس. موارد دروغ گفته است

 هزينه جنگ را دو تريليون دالر 2006در سال 
و حتي محافظه كاران اين ميزان را در واحد 

افزون بر . تريليون و برد باالتري تخمين زدند
 برآوردهايي موجود است كه نشان مي دهد ،اين

مردم آمريكا در ازاي اين پول چه امكاناتي در 
عرصه آموزش، بهداشت و زيرسازي مي 

و جنبه آنان گي توانستند دريافت كنند كه زند
هاي آينده آن را بهتر از چيزي كه امروز در 

 .جريان است، سامان دهد
امپرياليسم آن روي سكه اقتصادي است كه به 
اندازه كافي براي شهروندان كار توليد نمي كند 
كه اجازه رشد به يكپارچگي حيات يك دسته از 
طبقه كارگر كه در دوره اي از تاريخ اتحاد 

اما  حتي جوانان . آورده را بدهدكارگري بوجود 
با شرايط نامناسب مايل به شركت داوطلبانه در 

يكي از داليل پرهزينه بودن . ارتش نيستند
جنگ جدا از سودجويي هالي برايتون و 
پيمانكارهاي ديگري كه در ميان باالييها 
ارتباطاتي دارند، جذب جوانان براي شركت در 

. ست براي مرگي احتمالي،جنگ نامحبوب
سربازگيري در حال حاضر براي نام نويسي 
كساني كه چهل سال دارند و در رتبه دوم پايين 
ترين گروه ضريب هوشي مي باشند بيش از 
يك بيليون دالر هزينه دارد، پاداش اسم نويسي 
. چنين افرادي باالي چهل هزار دالر است

علت آن فقر . چنين ارتشي داوطلبانه نيست
ع جواناني كه قادر به در بيشتر مواق. است

پرداخت خرج دانشگاه نيستند و در برابر جنبه 
هاي شغلي نامرغوب قرار دارند به شركت در 

 . ارتش كشيده مي شوند
نهادهاي ليبرال نگرانند كه رايهاي طبقاتي 
پيچيده فزاينده اي كه در آگاهي اقتصادي بعد 
از فجايع حاصل از دهه ها اعمال سياستهاي 

در آمريكاي جنوبي ديده مي شود نوليبراليسم 
رابرت .  به آمريكاي شمالي نيز سرايت كند

روبين، نخستين دبير خزانه داري كلينتون و 
لري سامرس جانشين وي كه پروژه هميلتون را 

بر در موسسه بروكينگس رهبري كرده اند 
افت دستمزدها در شرايطي كه پارادوكس 

سودمندي نيروي كار آمريكا بسيار زياد 
 در هراسند كه اين انآن. تمركز كرده اند،ستا

نابرابري و ركود فزاينده دستمزدها به 
آنها قصد دارند با برنامه .راديكاليسم كشيده شود

گفتگو پيرامون طرحهاي راديكال و ، ريزي
در اپوزيسيون را  حركتهاي خودجوش اساسي

قبضه كرده و طبق معمول به كسب و كار خود 
معتدل از طريق خرج اصالحات . تبديل كنند

كردن در حوزه هاي آموزش، پرورش و 
قادر نيست به اندازه كافي رشد ساختاري زير

عايدي، نابرابري ثروت و موقعيت روبزوال 
در هر ، كارگران آمريكايي را هدف قرار دهد
 شرايط صورت بنيادهاي ليبرال اميدوارند كه 

 .  بدين طريق آرام گرددنااميد كننده

انبه ماموريت دو ج

وزير خارجه سويس 

 در تهران

 
 منصور امان

در همان حال كه رهبران 
جمهوري اسالمي با هدف 

بسته "باال بردن وزن 
 با فراخوان "پيشنهادي

مذاكره اتحاديه اُروپايي با 
ناز و كرشمه مواجه مي 
شوند، سفر وزير امورخارجه 
سوييس كه همزمان كانال 
ارتباط آمريكا و رژيم مالها 

مي باشد، ماموريت از نيز 
جانب دو سفارش دهنده 

 . غايب به شُمار مي آيد
 ري -خاُنم ميشلين كالمي 

از يك سو مي بايست زمينه 
آغاز گُفتگوهاي اُروپا و رژيم 
مالها را فراهم آورد و اين 
به معناي انتقال مفاد و 
درونمايه پيشنهادها و 

 هايي است كه "تشويق"
ست اتحاديه اُروپايي آماده ا

براي حل بحران به وجود 
آمده توسط رژيم مالها به 

جمهوري . روي ميز بگُذارد
اسالمي با وجود آنكه در 
مورد مذاكره با طرفهاي 
خارجي خود سياست رقص 
ُتخم مرغي را پيشه كرده 
است اما دوراهي پيشنهادي 
شوراي امنيت سازمان ملل 
مبني بر يا مذاكره يا 

 عمل تحريمهاي بيشتر، در
دايره انتخاب بزُرگي را در 

 . اختيار آن نگُذاشته است
از سوي ديگر، وزير سويسي 
پرونده بررسي و تصميم 
گيري پيرامون چند مساله 
عملي در مناسبات واشنگُتن 
و تهران را نيز در كيف خود 
دارد كه در راس آن موضوع 
عراق و اقدامهاي عملي يا 
تعهدات جمهوري اسالمي 

بطه و آنچه كه در در اين را
برابر آن دريافت مي كُند، 

 . قرار گرفته است
 ري –ميزبانان خاُنم كالمي 

با يك توافُقنامه گازي به 
 ميليارد 20 تا 10ارزش 

يورو وي را بدرقه كرده اند 
با اين اُميد كه توانسته 
باشند اشتهاي طرفهاي 

به . اُروپايي را تحريك كُنند
حركت درآوردن مهره منابع 

لي براي رهايي از كيش م
حريفان، حساب گُشوده اي 
كه جمهوري اسالمي براي 
پرداختن هزينه سياستهاي 
نابخردانه خود از آن 
برداشت مي كُند را بار ديگر 

      .عالمت زده است
 86 اسفند 28
 

 )قسمت دوم(مزد، رشد ناامني و آينده طبقه كارگر آمريكا ركود دست
 مانتلي رويو:منبع

By William K. Tabb      آناهيتا.الف: دانگربر 
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 4بقيه از صفحه 

 
كارگران سد توانكش و هل توشان 
كامياران از صبح روز دوم اسفندماه 
سال جاري، در اعتراض به عدم 
پرداخت حقوق و مزاياي ماهيانه خود، 
در مقابل فرمانداري كامياران تجمع 

 .كردند
 86 اسفند  3به گزارش روز جمعه 

 موكريان نيوز، اين كارگران كه تعداد 
 

 ماه 4 نفر مي باشد، 400 آنها حدود
است كه حقوق و مزاياي ماهيانه خود 

 .را دريافت نكرده اند
 

روز شنبه چهارم اسفند، بيمارستان 
به دليل اعتصاب تمام » جرجاني«

به . پرستاران و پرسنل آن تعطيل شد
گزارش آژانس ايران خبر علت 
اعتصاب، پرداخت نشدن حقوق 

ت پرستاران و پرسنل بيمارستان به مد
اين سومين باري . ما ه مي باشد 7

است كه پرسنل اين بيمارستان جمعا 
 .دست به اعتصاب مي زنند 

 
 تن از 22دادگاه عمومي سنندج 

كارگران اخراجي كارخانه نساجي 
 .كردستان را احضار كرد

  86 اسفند  5به گزارش روز يكشنبه 
موكريان نيوز طبق احضاريه رسيده به 

وز هفتم اسفند ماه كارگران، آنها بايد ر
سال جاري خود را به شعبه يك دادگاه 

 .سنندج معرفي نمايند
گفته مي شود اين كارگران كه چندي 
پيش از سوي كارفرماي كارخانه از كار 
اخراج شده بودند، در پي شكايت 
مديريت كارخانه و به دليل اعتراضشان 
به عدم پرداخت حقوق و مزاياي 

به دادگاه بازخريدي از سوي كارفرما، 
 .احضار شده اند

 
 جمعي 86 اسفند  5ظهر روز يكشنبه 

از كارگران ذوب آهن اردبيل با حضور 
در مقابل ساختمان مركزي كارخانه 
ذوب آهن اردبيل به نحوه پرداخت 
حقوق و مطالبات خود تجمع اعتراض 

 .آميزي برگزار كردند
به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل 

ها به طول در اين تجمع كه ساعت
انجاميد و باعث بند آمدن قسمتي از 
خيابان اصلي شهر شد، معترضان 
خواستار پرداخت حقوق و مطالبات 

 .معوقه خود شدند
 

كارگران سد توانكش و هل توشان 
كامياران صبح روز دوم اسفندماه 

، در اعتراض به عدم پرداخت 1386
حقوق و مزاياي ماهيانه خود ، در مقابل 

 .مياران تجمع كردندفرمانداري كا

به گزارش موكريان نيوز اين كارگران 
 نفر مي باشد، 400كه تعداد آنها حدود 

 ماه است كه حقوق و مزاياي ماهيانه 4
 .خود را دريافت نكرده اند

 
 اسفند، درگيري نيروي 7روز سه شنبه 

انتظامي با كارگران درخشان يزد 
موجب جراحت تعدادي از آنان شد اما 

ز مراجعه به پزشكي قانوني كارگران ا
خودداري كرده اند چون از عواقبش مي 

 .ترسند
 

يكي از نمايندگان كارگران به خبرنگار 
 بهمن 21در روز : دسترنج مي گويد

تعداد از كارگران درخشان به اميد آن 
كه حداقل بخشي از مطالبات خود را 
دريافت مي كنند در مقابل كارخانه 

عد عوامل ، اما مدتي ب تجمع كردند
انتظامي به اين بهانه كه تجمع 
كنندگان جاده را بسته اند با آنها 

 .برخورد كردند

در اين روز سرد زمستاني : او گفت
كارگران عالوه بر آن كه به جاي 
دريافت مطالبات خود با ضربات باتوم و 
گاز اشك آور مواجه شدند از سوي 
عوامل انتظامي با پاشيده شدن آب 

 .ق شدندفشار قوي متفر
 

 كارگر  صنايع اراك  پس از 40
واگذاري اين واحد توليدي به بخش 

 .خصوصي شغل خود را از دست دادند
يك فعال كارگري در اراك در روز سه 

اين :  اسفند به دسترنج گفت7شنبه 
اه سال واحد توليدي ريسندگي از مراد م

جاري به بخش خصوصي واگذار شد و 
 كارگر آن 259از همين زمان مجموع 

 كارگر در حال حاضر تقليل 190به 
 .يافته اند

 
 

 كارگران چيني 86 اسفند 11روز شنبه 
سازمان كار و امور اجتماعي  ارس در

آذربايجان شرقي در اعتراض به 
شان تجمع  پرداخت نشدن مطالبات

 .اعتراضي كردند

زارش ايسنا تجمع كارگران پس از به گ
اعالم شد موضوع در كميسيون  كه آن

امور كارگري استانداري و فرمانداري 
قرار خواهد گرفت،  تبريز مورد رسيدگي

 .پايان يافت
 

كاركنان باز خريد شده شركت پست و 
مخابرات چند شهر كشور از جمله 
تهران، بابل، آمل، بوشهر، بندرعباس و 

 86 اسفند 11شنبه دليجان صبح روز 
براي اعتراض نسبت به دريافت حقوق 

 سال پيش مقابل 14 و مزاياي خود در 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

 .تجمع كردند
 

جمعي از كارگران معترض كارخانه 
پوشينه بافت قزوين با تجمع در محل 
خانه كارگر اين استان با بر شمردن 
مشكالت حقوقي و شغلي طي چند ماه 
گذشته خواهان تشكيل يك نهاد 

 ماه 6كارگري در كارخانه و در يافت  
حقوق معوقه و سنوات  كاري خود 

كارگران در اين تجمع هشدار . شدند
در صورت بر آورده نشدن خواسته دادند 

هاي بحقشان تجمعات اعتراض آميز  
 .گسترده تري برپا خواهند كرد

 86 اسفند  12به گزارش روز يكشنبه 
دسترنج يك فعال كارگري در قزوين 

مديريت كارخانه  براي تيم : مي گويد
ميليونها تومان  » پوشينه بافت«فوتبال 

ا هزينه كرده اما از پرداخت حقوق صده
 .كارگر شانه خالي مي كند

 
كارخانه مژده وصل «جمعي از كارگران 

در زرقان كه قطعات خودرو » شيراز
 اسفند 12توليد مي كند، روز يكشنبه 

  مقابل اين كارخانه تجمع كرده 1386
 ماه حقوق معوقه خود را مطالبه و 5و 

 .پيگيري كردند 
به گزارش آژانس ايران خبر يكي از 

رخانه گفت ما به هر كارگران اين كا
ارگان مراجعه كرديم و به هر مقامي 
هم نامه و شكايت نوشته ايم ولي فايده 
اي نكرد، اآلن شب عيد هست و ما 
شرمنده نگاههاي همسر و فرزندان 
خود هستيم، كرايه خانه هايمان را 
نداده ايم و به همه مغازه هاي شهر 

 .بدهكاريم
كارگران سد سيازاخ ديواندره در 

 ماه حقوق و 6راض به عدم پرداخت اعت
دستمزد ماهيانه خود، از روز يكشنبه 

 در محل كارشان دست 86 اسفند 12
 .به اعتصاب زدند

به گزارش موكريان نيوز مطالبات 
كارگران معترض كه تعدادشان بيش از 
صد نفر مي باشد، پرداخت حقوق و 

 .مزاياي معوقه عنوان شده است
 

س در اعتراض كارگران كارخانه قوه پار
 ماه حقوق در مقابل 20به عدم دريافت 

ساختمان استانداري قزوين تجمع 
 .كردند

 86 اسفند  13به گزارش روز  دوشنبه 
قوه "دسترنج مشكالت  كارگران 

 با واگذاري كارخانه به بخش "پارس
خصوصي آغاز شد و اينك بحران 

 .     شدت گرفته است
 اسفند دسترنج يك 14روز سه شنبه 

عال كارگري در قزوين به خبرمگار ف
تجمع اعتراض آميز : دسترنج گفت

كارگران در مقابل ادارات و سازمانهاي 
دولتي استان براي دومين روز متوالي 
ادامه داشته و كارگران هدف از اين 

 20تحركات اعتراضي را احقاق حق 
ماهه و رفع مشكالت شغلي شان 

 .دانسته اند
 

رگري در  ساعت اعتصاب كا15پس از 
كارخانه پروفيل ساوه، بخشي از 
خواسته هاي كارگران از سوي كارفرما 

 .پذيرفته شد
 يكي از 86 اسفند  14روز سه شنبه 

كارگران كارخانه پروفيل ساوه به 
به دنبال مذاكره اي كه : دسترنج گفت

شب گذشته ميان نمايندگان كارگران و 
 صورت گرفت، كارگران به  كارفرما

 .پايان دادنداعتصاب خود 
 كارگر 400به گفته اين كارگر، تمامي 

كارخانه پروفيل ساوه روز گذشته در 
اعتراض به تصميم كارفرما مبني بر 
انعقاد قرارداد يك ماه با كارگران، 

، نبود  اخراج بي دليل برخي كارگران
تشكل كارگري و پرداخت نشدن برخي 

 صبح 8از مطالبات كارگران، از ساعت 
 .عتصاب كردند شب ا11تا 
 

كارگران شركت پونل پاكدشت 
دراعتراض به حقوق معوقه خود صبح 

 اسفند دست از كار 15روز چهارشنبه 
 صبح اقدام 10 تا 8كشيدند و از ساعت 

به تجمع اعتراضي در مقابل اين 
به گزارش روز چهار . كارخانه نمودند

  آژانس ايران خبر، 86 اسفند  15شنبه 
ارگران پونل درپي تجمع اعتراضي ك

فرماندار و سركرده اطالعات شهر 
سراسيمه به اين كارخانه مراجعه كردند 
و به كارگران قول دادند كه تا روز بعد 

 .فردا مشگل حقوق را حل مي كنند 
 

 اسفند 14به گزارش روز سه شنبه 
وبالگ كميته اعتصاب، اعتصاب 
كارگران كارگاههاي سد گاوشان در 

ز از اعتصاب حالي وارد هيجدهمين رو
خود گرديد كه فرماندار اين شهر به 
كارگران وعده داده است كه تا روز 

 اسفند حقوقهاي معوقه 15چهارشنبه 
 .اي آنها را پرداخت نمايد

 
 12بقيه در صفحه 

 1386مهمترين رويدادها و حركتهاي اعتراضي كارگران در اسفند ماه 
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حركتهاي اعتراضي كارگران نيشكر 

 هفت تپه
 بهمن ماه 29كارگران نيشكر هفت تپه از روز سه شنبه 

كارگران روز پنجشنبه . دست به اعتصاب گسترده زدند
 اسفند ماه در محوطه شركت دست به تجمع و 2

 اعتراض زدند
 2به گزارش دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران روز 

كوبگر اطالعاتي و انتظامي به  نيروهاي سر1386اسفند 
 تن از كارگران سد عباسپور شهر 800بيش از 

مسجدسليمان كه اخيرا و پس از خودداري مقامات اين 
سد از پرداخت حقوق معوقه شان در محوطه اين 

يورش , شركت دست به تحصن و اعتراض زده بودند
 .بردند

 نفر شاغل هستند و نزديك 1800در اين سد در حدود 
 .اه است كه حقوق آنها پرداخت نشده است م5به

 15كارگران شركت نيشكر هفت تپه با ديگر  از روز 
اسفند در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق و 

 .پاداش و عيدي شان، اقدام به اعتصاب كرده اند
  تن از كارگران 1500 اسفند بيش از 19روز يكشنبه 

اض به كارخانه نيشكر هفت تپه خوزستان در اعتر
 .پرداخت نشدن حقوقهاي عقب افتاده خود تجمع كردند

به گزارش فعاالن حقوق بشر و دمكراسي در ايران، 
 روز 4كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه شوش پس از 

اعتصاب و اعتراض، مسئوالن اين شركت را وادار به 
 اسفند 20پرداخت حقوق خود كردند و از روز دوشنبه 

ريافت حقوق خود به سر كار خود ماه كارگران پس از د
 . به صورت مشروط بازگشتند

 روز اعتصاب و اعتراضات كارگران، مامورين 4در طي 
وزارت اطالعات با مراجعه به منازل كارگران و 
تماسهاي تلفني در سطح گسترده كارگران را تهديد به 

 . دستگيري مي كردند
 به  بار ديگر اين كارگران باتوجه1386 اسفند 23روز 

در پي .عدم تحقق وعده مديران شركت اعتصاب كردند
اين اعتصاب تعاداي از شيشه هاي كمپ ني بري 
شكسته و كارگران جادههاي ورودي و خروجي به 
كمپ را بسته و از آمد و شد كاميونهاي حمل ني و 

 .سرويسهاي كاركنان جلوگيري كردند
به گزارش راديو فردا كارگران شركت نيشكر هفت تپه 

ا انتشار بيانيه اي در روز همبستگي جهاني با كارگران ب
 كشور در پنج قاره برگزار شد، خواستار 41ايران، كه در 

 قضايي با كارگران ايران، –پايان برخوردهاي امنيتي 
آزادي منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديكاي 
كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه، و 

عال كارگري در استان كردستان، و محمود صالحي، ف
همچنين مختومه اعالم شدن پرونده كارگران نيشكر 

 .هفت تپه و ابوالفضل عابديني شدند
كارگران شركت نيشكر هفت تپه در حدود دو سال 

 بار بر سر مطالبات صنفي شان، 11گذشته، حداقل 
دست به اعتصاب زده اند كه بازتاب گسترده اي در 

 .اشته استرسانه هاي جمعي د

 

 رويدادهاي كارگري 
 

 11بقيه از صفحه
 300 اسفند  حدود 11روز شنبه 

انرژي «نفر از كارگران شركت 
يكي از پيمانكاران » گستر نصير

شركت اويك در پااليشگاه 
 عسلويه از محل 10 و  9فازهاي 

كارگاه به طرف دفتر شركت 
اين . راهپيمائي كردند» اويك«

يدي كارگران سه ماه حقوق و ع
بر اساس گزارش . طلبكار هستند

اتحاديه سراسري كارگران 
اخراجي و بيكار، كارگران تا ظهر 

تجمع » اويك«در مقابل دفتر 
كردند اما چون نتيجه اي نگرفتند 
بعد از ظهر نيز در محوطه كارگاه 

دست به » انرژي گستر نصير«
راهپيمائي زدند و تا آخر وقت 

روز . همچنان در اعتصاب بودند
ك شنبه نيز اين كارگران ضمن ي

تداوم اعتصاب خود، مجددا در 
تجمع » انرژي گستر«مقابل دفتر 

 . كردند
 

» قوه پارس«دهها كارگر شركت 
 اسفند در 14صبح روز سه شنبه 

 ماه 20اعتراض به عدم در يافت 
حقوق در مقابل ادارات كل صنايع 
و معادن و كار و امور اجتماعي 

 .داستان قزوين تجمع كردن
به گزارش اردوان از سايت 
دسترنج تجمع اعتراض آميز 
كارگران در مقابل ادارات و 
سازمانهاي دولتي استان براي 
دومين روز متوالي ادامه داشته و 
كارگران هدف از اين تحركات 

 ماهه و 20اعتراضي را احقاق حق 
رفع مشكالت شغلي شان دانسته 

 .اند
 

 كارگر شاغل در سد 100اعتصاب 
ديوان دره كه در » ه زخسيا«

اعتراض به عدم در يافت شش 
ماه حقوق انجام شده بود، 

به گزارش . همچنان ادامه دارد
 سايت 86 اسفند  17روز جمعه 

دسترنج، اين اعتصاب كارگري كه 
از دو روز قبل در محل سد سياه 
زخ آغاز شد، همچنان ادامه داشته 
و كارگران دست از كار كشيده 

 .اند
 

 زنان كارگر به همراه  تن از40
فعاالن مدني در شهرستان سقز 

 روز جهاني - مارس 8به مناسبت 
 در خيابانهاي اين شهرستان -زن 

 .راهپيمايي كردند
به گرازش خبرنگار دسترنج، در 
اين راهپيمايي كه در خيابان 
آزادي سقز برگزار شد زنان 

شركت كننده، شعارهايي با 
مضامين برابري و تساوي حقوقي 

خبرنگار . با مردان سر دادند
دسترنج در سقز گزارش داد، 
جمعي از زنان كارگر نيز با شركت 
در اين راهپيمايي با ساير فعاالن 

 زنان اعالم مدني حقوق
 .همبستگي كردند

 
 ، 86 اسفند  19روز يكشنبه 

كارگران كارخانه المپ الوند 
قزوين در اعتراض به اتمام بيمه 
بيكاري و بالتكليفي شغلي خود 
در مقابل اين واحد توليدي دست 

 .به تجمع زدند
عيد علي كريمي، فعال كارگري 
: در قزوين به دسترنج گفت

مع كارگران معترض در اين تج
خواستار باز گشايي كارخانه و 

 .بازگشت به كار مجدد خود شدند
 

 ، حدود 86 اسفند  19روز يكشنبه 
 نفر از كارگران با تجمع در 50

شهر سنندج روز اعالم ميدان گاز 
همبستگي با منصور اسانلو و 

 .محمود صالحي را گرامي داشتند
 

كارگران كارخانه توليد رينگ 
خ خودروي رفسنجان اروندچر

به گزارش روز . اعتصاب كردند
 سايت 86 اسفند  19يكشنبه 

صداي كاوه ها، كارگران معترض 
نسبت به پرداخت نشدن سه ماه 
حقوق، كسر دستمزد در روزهايي 

پرداخت , كه كارخانه تعطيل است
نشدن وام صندوق پس از يك 
سال و برخورد نامناسب 
گردانندگان كارخانه اعتراض 

گذشته نيز كردند كارگران هفته 
 .دست از كار كشيده بودند

 
جمعي از معلمان و دبيران مقطع 
متوسطه شهرستان سيرجان در 
اعتراض به پرداخت نشدن حق 
التدريس و اضافه تدريس، 
كالسها را تعطيل كرده و در 
مقابل اداره آموزش و پرورش اين 

به گزارش روز . شهر تجمع كردند
 سايت 86 اسفند  19يكشنبه 

 ها، معلمان معترض صداي كاوه
 ماه است كه 9مدت : اعالم كردند

هيچ حق التدريس و اضافه 
تدريسي دريافت نكرده ايم و با 
اوضاع نامناسب اقتصادي و مالي 

 .روبرو هستيم

 
 كارگر راه آهن طبس 30بيش از 

 اسفند در 20از روز دوشنبه 
 ماه 4اعتراض به عدم دريافت 

حقوق و دير كرد در نحوه پرداخت 
تمزد شان دست به اعتصاب دس

 .زدند
سايت دسترنج در روز  سه شنبه 

 اسفند خبر داد كه، اين براي 21
چندمين بار است كه كارگران 
شاغل در راه اهن طبس در 
اعتراض به عدم دريافت حقوق 

 .معوقه دست به اعتراض زده اند
 

 23به گزارش روز پنج شنبه 
 سايت دسترنج، 1386اسفند  

ه صنعتي پارس كارگران كارخان
مينوي تهران در اعتراض به بي 
توجهي مديران اين كارخانه 
نسبت به مطالبات خود از ديروز 
در اعتصاب به سر مي برند و در 

 .محوطه كارخانه تجمع كرده اند
 

 واحد 5كارگران شاغل در بيش از 
بزرگ توليدي و صنعتي استان 
قزوين در اعتراض به عدم دريافت 

و مطالبات چندين ماه حقوق 
معوقه خود دست از 
كار كشيده و در مقابل 
استانداري تجمع 

 .كردند
سايت دسترنج در روز 

 اسفند از 26يكشنبه 
قول عيد علي كريمي 
فعال كارگري در 
استان قزوين در اين 

صدها «:زمينه گزارش كرد كه
كارگر كارخانجات پلي اورتان، 
پارس واشر، پوشينه بافت، قوه 

ر اعتراض به عدم پارس و ناز نخ د
 8 ماه حقوق طي 10 تا 2دريافت 

روز گذشته تاكنون بارها در مقابل 
نهادها و ادارات دولتي دست به 

 ».تجمع و اعتصاب زدند
تا كنون هيچ يك از مقامات 
مسوول استان قزوين به 
اعتراضات كارگران توجه نكرده 
اند و برخي از كارخانه داران در 

و واكنش به تحركات اعتراضي 
حق خواهانه كارگران، كارخانه ها 

 .را تعطيل كردند
 

به گزارش سايت دسترنج بيش از 
كارگر بيكار پاكدشت در  400

 ماه 2اعتراض به عدم دريافت 
سازمان  حق بيمه بيكاري خود از

تامين اجتماعي صبح روز  دوشنبه 
 در مقابل فرمانداري 86 اسفند 27

 و بانك رفاه كارگران اين
 .ع كردندشهرستان تجم
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راهپيمايي همبستگي 

با كارگران ايراني در 

  كشور جهان41
 
فدراسيون جهاني كارگران حمل و  

نقل، كنفدراسيون بين المللي اتحاديه 
هاي آزاد كارگري و سازمان عفو بين 
الملل با انتشار بيانيه مشتركي 
همبستگي خود را با كارگران ايران 

 .اعالم كردند
اين بيانيه به مناسبت روز ششم 

ارس، روز همبستگي جهاني با م
 .كارگران ايران منتشر شد

به گزارش راديو فردا در نخستين 
 اسفند، 16ساعات روزپنجشنبه، 

 كشور در پنج قاره جهان، 41كارگران 
 روز همبستگي با  تظاهرات و مراسم

 .كارگران ايراني را برگزار كردند
 41اتحاديه هاي كارگري در اين 

 دارند، در كشور كه صدها هزار عضو
پي فراخوان فدراسيون جهاني 
كارگران حمل و نقل، خواستار آزادي 
منصور اسانلو، رييس هيات مديره 
سنديكاي كارگران شركت واحد 
اتوبوس راني تهران، و محمود 
صالحي، فعال كارگر در استان 

 . كردستان، شدند
مراسم روز همبستگي جهاني با 
كارگران ايران در حالي انجام گرفت 
كه برخي از اتحاديه هاي كارگري از 

 15روز چهارشنبه، پنجم مارس 
. اسفند، به استقبال آن رفته بودند

برگزاري تظاهرات در مقابل سفارت 
جمهوري اسالمي در پايتخت اوكراين 
از جمله اين اقدامات در روز چهارشنبه 

 .بود
 16در روز پنجشنبه، ششم مارس 

 اسفند، نخستين مراسم، تظاهرات در
ولينگتون، پايتخت نيوزيلند، بود و پس 
از آن، تظاهرات و مراسم همبستگي با 
كارگران ايراني در شهرهايي در 
استراليا، فيليپين، تايوان، تايلند، ژاپن، 
هندوستان، پاكستان، اندونزي، هنگ 
كنگ، عراق، لبنان، كرانه باختري رود 
اردن، الجزاير، تونس، اتيوپي، مراكش، 

 بريتانيا و كانادا برگزار آلمان، سوئد،
 .شد

اين سازمان هاي كارگري و حقوق 
بشري اعالم كرده اند كه تظاهرات و 
اعتراضات ششم مارس، پايان كار 
نخواهد بود و مبارزه براي آزادي 
منصور اسانلو و محمود صالحي و به 
رسميت شناخته شدن حقوق كارگران 
براي تشكيل اتحاديه هاي مستقل 

 .خواهد يافتكارگري ادامه 
 
 

 

 

ما زن و مرد جنگيم، 

 !بجنگ تا بجنگيم
 جعفر پويه

در حالي كه باند وابسته به ولي فقيه 
 نظامي –رژيم و پادوهاي امنيتي 

آنها مرحله ابتدايي تقسيم كرسيهاي 
مجلس را به پايان مي برند، دارو و 
دسته موسوم به اصالح طلب و دوم 
خردادي، منكوب ميدان و سردرگم 

از شهرهاي . ور خود مي چرخندبه د
مختلف خبر مي رسد كه دانشجويان 
و جوانان تالشگر عرصه حقوق 
سياسي و اجتماعي با همه توان در 
مقابل دارو دسته سركوبگر رژيم به 
 .مقاومت و مبارزه مشغولند

دانشجويان دانشگاه شيراز با برگزاري 
تحصن و اعتصاب غذا خواستار اخراج 

دار حكومتي از رييس انتصابي و پاس
وقتي كه اعتراض بي . دانشگاه شدند

پاسخ ماند، دانشجويان اقدام به 
اشغال ساختمان مديريت كردند و 
يكصدا رو به مردمي كه از بيرون 

اي ": ناظر ماجرا بودند شعار دادند
 و با "ملت آزاده، حمايت، حمايت

كوبيدن پا بر زمين به صورت رژه با 
بجنگ تا ما زن و مرد جنگيم، "شعار 

 ساختمان را به لرزه در "!بجنگيم
پاسدار رييس دانشگاه، . آوردند

صادقي با مشاهده اوضاع از در پشتي 
دفتر خود فرار كرد و جرات رويارويي 
 .با دانشجويان را نيافت

اين درحالي است كه وقتي 
دانشجويان از مسوولين دانشگاه 
پاسخي نشنيدند، اعتراض را به 

بيش از . اندندخيابانهاي شيراز كش
فرمانده "هزار دانشجو با شعار 

پادگان اين آخرين پيام است، جنبش 
 به "دانشجويي آماده ي قيام است

 .سوي ميدان ارم راهپيمايي كردند
دانشجويان دانشگاه شيراز به اخراج 

 از خوابگاه، فشار بر 82دانشجويان 
نشريات دانشجويي، وضع نامساعد 

 مديريت خوابگاه دختران، ناكارآمدي
و بسياري از مسايل ديگر اعتراض 

دارند و خواهان استعفاي رييس 
 .دانشگاه هستند

همچنين از شاهرود خبر مي رسد 
كه بيش از سه هزار تن از 
دانشجويان دانشگاه هاي شاهرود 
با برگزار تظاهرات خياباني 
خواستار اخراج نماينده باند امنيتي 

اين .  نظامي از دانشگاه شدند–
ويان كه سه روز تحصن دانشج

آرام را در دانشگاه برگزار كرده 
بودند، وقتي با بي اعتنايي 
مسوولين روبرو شدند، اعتراض 

سه . خود را به خيابان كشاندند
هزار دانشجو با كوبيدن پا بر 
زمين و يكصدا در خيابانهاي 

رييس ": شاهرود شعار مي دادند
اين . "بي كفايت، استعفا استعفا

درحالي است كه هر لحظه بر 
تعداد مردم حمايت كننده افزوده 
مي شد و به همين دليل 
نيروهاي سركوبگر رژيم جرات 

اعتراض . حمله به آنها را نيافتند
يكپارچه دانشجويان در شاهرود 
 .همچنان ادامه دارد

مشابه اين اعتراضها از شهرهاي 
. ديگر نيز گزارش شده است

 مقاومت همچنين درگيري و
مردم در كنار گوشه شهرها در 
برابر نيروهاي سركوبگر و 
اعتصابات و اعتراضات كارگري 
نمايي ديگر از مقاومت و مبارزه 
مردم در برابر رژيم ضد مردمي 
جمهوري اسالمي را بيان مي 

عدم توجه مردم به .كند
درگيريهاي باندهاي حكومتي بر 
سر كرسيهاي مجلس، بي رنگ 

غات عوام فريبانه بودن حناي تبلي
خواست مردم . را نشان مي دهد

آزادي و دموكراسي است، در 
حالي كه باندهاي رژيم بر سر 
تقسيم مناصب يكديگر را گاز مي 
گيرند و به فحاشي به هم 

 . مشغولند

  اسفند 9 پنجشنبه 

 

 

 بي رونق بودن شعبده

  بازي پادگاني
 زينت ميرهاشمي

اسفند با ورود  24باالخره شعبده بازي روز جمعه 
ولي فقيه رژيم به صحنه به اجرا در آمد و در 

 بعد از 6حالي كه قرار بود اين نمايش ساعت 
 شب 11 بار تمديد در ساعت 5ظهر تمام شود با 

در پشت صحنه اين بازي . به پايان رسيد
انتخاباتي گردانندگان آن بايد به دستور خامنه اي 

ردم ارايه آمار و ارقام دروغ از شركت گسترده م
دهند و در طرف ديگر اكثريت قاطع مردم بودند 
كه در خانه هايشان نظاره گر صحنه سازيهاي 
رژيم بوده و گزارشهاي رسانه هاي دولتي را به 

 .سخره مي گرفتند
 اسفند علي خامنه اي هدف 22روز چهار شنبه 

خود از برگزاري اين انتخابات را خنثي كردن 
 تضعيف نظام و نقشه هاي دشمنان را براي«

 .اعالم كرد» فشار بر ايران
 هزار تن نيروهاي انتظامي، امنيتي، 700  وجود

سپاه و بسيج براي تامين امنيت ابن نمايش بيانگر 
 . امنيتي بودن اين به اصطالح انتخابات است

قلع و قمع گسترده كانديداهاي خودي توسط 
وزارت كشور و شوراي نگهبان تنور انتخابات 

را به اندازه كافي سرد كرده بود و قالبي فرمايشي 
بودن اين انتخابات آنچنان واضح بود كه 

 اسفند از 24خبرگزاري دولتي فارس روز جمعه 
 .  تن از تائيد شدگان خبر داد680انصراف 

رسانه هاي دولتي شعبده بازي انتخاباتي را 
شعار هاي اصلي باندهاي . ناميدند» حماسه ملي«

يش روز جمعه به خوبي شركت كننده در نما
گوياي بي رمق شدن شعارهاي حكومت واليي 

، »پروا مكن بشتاب، همت چاره ساز است«. است
كين درد مشترك، هرگز جدا ! همراه شو عزيز«

چو ايران نباشد تن من «، »جدا درمان نمي شود
. با شعارهاي حزب الهي فاصله بسيار دارد» مباد

گ و به مردم ايران به ويژه در شهرهاي بزر
 باخصوص زنان ايران اين انتخابات قالبي را 

همه ي ظاهر سازيها و فريبكاريها از جانب علي 
خامنه اي، محمود احمدي نژاد، اكبر هاشمي 
رفسنجاني، محمد خاتمي و مهدي كروبي و 
شركاي آنان تحريم كردند و بنابرين جبهه تحريم 
با موفقيت نمايش پادگاني ولي فقيه كه توسط 

نظامي امنيتي بر روي صحنه آمد را بي رمق باند 
بدون ترديد گردانندگان رژيم با آمار سازي .نمود

 در صد اعالم 60 تا 50ميزان مشاركت را بين 
خواهند كرد و اين در حاليست كه در مورد تعداد 
كساني كه مي توانند راي دهند ارقام متفاوت از 

اما گويا ترين .  مليون ارايه مي شود48 تا 43
حرف از عدم شركت مردم صحبتهاي خامنه اي 

مردم «: در هنگام راي دادن است كه گفت
عزيزمان نگذارند اين كار بزرگ را براي آخر 

 ».وقت، همين اول وقت بيايند
با درود بي كران به زنان و مرداني كه تمنا و 
خواهش خامنه اي را بي جواب گذاشتند و به 

 . جنبش گسترده تحريم پيوستند
 سفند ا۲۵
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 زنان در مسير رهايي

 )زنان فدايي  ( 
 
 

  بايقرهفرنگيس
 آناهيتا.الف

با نگاهي به تاريخ معاصر مبارزات مردم 
ميهنمان جهت دستيابي به عدالت 
اجتماعي با زناني روبرو مي گرديم كه 
نقش قابل ستايشي در تالش براي 

 -ايجاد تحوالت و تغييرات اجتماعي
ما در اين رهگذر ا. سياسي داشته اند

در دهه پنجاه و » زنان فدايي«نقش 
بعد از آن بسيار ديگرگونه، برجسته و 

با تشكيل سازمان چريكهاي . بارز است
فدايي خلق ايران تعداد بيشماري از 
زنان كه اكثر آنان خود از طبقه 

 زحمتكش جامعه بودند به اين جنبش 
 

 گلرخ مهدوي
 

حماسه هايي كه زنان فدايي . گرويدند
ي در انديشه، صداقت، از پايدار

شجاعت، از خود گذشتگي و عشق به 
زحمتكشان در تاريخ  آفريدند فصلي 
قابل تامل و تعمق از تاريخ جنبشهاي 
اجتماعي و همچنين مبارزات زنان 
. ايران  در برابر ديدگان مي گشايد

زناني با درايت و خصلت طبقاتي در 
 جامعه اي قد علم كرده و  قدم در 

 
علمي و عملي گذاشتند صحنه مبارزه 

كه از زن بودن خود نه تنها آنچنان كه 
هنوز نيز مرسوم است، شرمگين نبودند 

تولد . بلكه به آن نيز افتخار مي كردند
به عنوان يك زن » زن فدايي«

كمونيست انقالبي در جامعه اي صورت 
گرفت كه همه عرصه هايش با سنت و 
مذهب در هم آميخته و انعكاسهاي 

سايه » زن بودن«ده اش بر تحقير كنن
اي عظيم، بس تاريك و اندوهگين 

شاه يك شاه تئوكراتيك . انداخته بود
بود و مذهب گرايي بر جامعه آنچنان 
غلبه داشت كه بطور پيچيده اي حيات 
. انساني را تحت تاثير قرار داده بود

فرهنگ خشك مردساالري و تبعيض از 
باال ترين قدرت سياسي يعني شاه كه 

ا مي بايست مرد بود اعمال مي همان
شد و همه عرصه هاي اجتماعي را فرا 

 زن در ساختار سياسي تنها . گرفته بود
 

 

 مرضيه احمدي اسكويي

 
 

بعنوان زينت المجالس به شيوه اي 
كامال سنتي با لباسهاي رنگارنگ به 
اسم شهبانو و شاهزاده در جشنهاي 
سلطنتي در حالي  به نمايش گذاشته 

 فقر، تن فروشي و خشونت مي شد كه
عليه زنان بطور مستمر و بسيار عميقي 

رسانه هاي . در جامعه گسترده بود
گروهي و تبليغاتي وابسته به استبداد 
سلطنتي در توليد و ترويج فيلمها و 
سريالهاي تلويزيوني، داستانها، موسيقي 

در تالش بي وققه بودند تا از .... و 
ريخي دهه نقش ابزاري زن بعنوان بار تا

ها مناسبات و روابط توليدي حاكم 
 پاسداري كنند و آنرا به مثابه پديده اي 

 
ذاتي به جامعه بيشتر از پيش تزريق 

 -دستگاه مخوف امنيتي. نمايند
سلطنتي حاكم با اينكه با توجه به 
ماهيت طبقاتي اش از انديشه اي به 
غايت زن ستيزانه حمايت مي كرد اما 

 و همچنين جهت حفظ ظاهر قضيه
اجازه به سوداگري و تمركز سرمايه در 
دست طبقه انگلي جامعه، زنان را به 
صحنه پيست رقص و كاباره ها مي 

اگرچه در بسياري از مناطق، .  كشاند
زن حتي نمي بايست رويش را به مرد 
نشان مي داد و يا دختر بچه ها در 
. مقابل چهار بز به فروش مي رسيدند

ه زنان در كاباره با اين حال زماني ك
هاي پايين شهر از روي فقر براي لقمه 
ناني تن به هر تحقير جنسيتي مي 
دادند و زناني با گرايش و منافع طبقاتي 
ديگر همچون دلقكان درباري به خوش 
رقصي در مقابل اربابانشان مشغول 
بودند، زن چريك فدايي خلق در 
دانشگاه و كارخانه با وجود وضعيت 

ه اشاعه آگاهي مشغول امنيتي مخوف ب
بود، در خيابانها با سيانوري زير زبان 
همچون سروي قدم برمي داشت و تا 
پاي جان با ماموران ساواك مبارزه مي 

اين زن فدايي بود كه با تفكري . كرد
انساني، عزمي راسخ و قلبي سرشار از 
عشق به محرومان تعريفي ديگرگونه از 

ي زن به جامعه ارايه داد، فرهنگ سنت
استفاده ابزاري از زن را هم در تفكر و 
هم در عمل در هم شكست كه اين 
. سنت شكني در نوع خود بي نظير است

رفيق مرضيه اسكويي كه از چهره هاي 
تابناك جنبش فدايي مي باشد با 
كالمي محكم عينيت اين پديده را 

من يك زنم، . براي ما آشكار مي سازد
 زني كه مرادف مفهومش در هيچ جاي

فرهنگ ننگ آلود شما وجود 
زني كه دستانش را كار براي .....ندارد

 ..... گرفتن سالح پرورده است
آري اينگونه بود كه به نقل از نوشته بر 

يي سكوت  ديوار شيشه:  تارك تاريخ
ترك برداشت و دادخواهاني كه از 

. ميدان نهادند جنس ديگر بودند، پاي به 
يت كردن هو اينان ديگر براي پنهان

س مردانه خويش مجبور به پوشيدن لبا
گونه اجازه حضور داشته  نبودند تا آن

بلكه بلند و رسا بر بام بلندترين و . باشند
وسيعترين ميدان هماورد پاي نهاده، 
سركش و استوار فرياد برداشتند كه 

تا ناكسان و ديوان » من يك زنم«
تباهي بدانند كه اين بار مبارزه تا 
آخرين نقطه جريان خواهد يافت و تا بر 

ن پرچم رهايي و آزادي از پاي افراشت
و گفتند اينك اين ما . نخواهند نشست

و اين شما و اين ميدان نبرد تا آخرين 
قطرة خون، نه مردانه كه رشادتش 

 ريايي كه زنانه و انساني، از جنسي نو، 
 

 

 مهرنوش ابراهيمي
 

با مژده برابري انسانها حتي در ميانه 
 .ميدان كار و كارزار

ويي عالوه بر مرضيه احمدي اسك
استعداد و قريحه سرشار نويسندگي و 
شاعري شوري همه جانبه در راه 

اشعار او و نوشته هايش . انقالب داشت
بيانگر تمامي توان و قدرت او در راه 

تمامي قصه هاي . مبارزه اش مي باشد
كوتاهش روايتهايي است كه فكر و 
. انديشه انقالبي او را نمايان مي سازد

او يكي از زيباترين » غاي دال« داستان 
رمانهايي است كه در اوايل قيام ضد 

 .سلطنتي انتشار يافت
او در يك خانواده متوسط دهقاني در 
اسكو يكي از شهرهاي كوچك 

 متولد 1324آذربايجان شرقي در سال 
از همان دوران كودكي متوجه . شد

شكاف طبقاتي موجود در جامعه كه 
توانگران و طبقه  زندگي مردم فقير را از

مرضيه . سرمايه دارن جدا مي كرد،شد 
همزمان با تحصيل به پدر خود در 
مزرعه ياري مي رساند و با وجود 
سختي توانست وارد دانشسراي تبريز 

بعد از سه سال معلمي در . شود
روستاهاي اطراف به تهران رفت و در 
صف سپاهيان دانش در آباديهاي 

 ط اطراف تهران و بعدها نيز در نقا

 
در تمام اين . گرمسير جنوب كار كرد

دوران با كودكان فقيرترين و زحمتكش 
. ترين طبقه رابطه گرم برقرار مي كرد

داستانهاي كوتاه او از آنها سرچشمه 
 به اتفاق 1351او در سال . گرفته است

نادر شايگان و عده اي ديگر از فعاالن 
سازمان به فعاليتهاي چريكي و مبارزه 

 رژيم پهلوي پرداخت و بعد مسلحانه با
. از مدتي زندگي مخفي را آغاز كرد

آناني كه از نزديك او را ديده اند از او 
رفتاري متين داشت : مي كنندچنين ياد 

كه انسان را مجذوب خود مي 
آدمي بود رك، بي پروا، در عين .كرد

حال مدبر، پيگير و بهره مند از دانشي 
دگان او از رهبران و سازماندهن. عمومي

اعتصاب غذاي دانشجويان در اسفند 
عالي سپاه دانش   در دانشسراي1349

اعتصاب غذايي كه براي آزادي دو . بود
دانشجوي دستگير شده انجام شد و در 

ديري . پايان به آزادي آنها منجر شد
نگذشت كه از اعتبار و محبوبيتي ويژه 
. در ميان دانشجويان برخوردار گرديد

از طرف دختران و نخست به نمايندگي 
سپس به نمايندگي از طرف همه 
دانشجويان آنهم با راي علني كه امري 

ها و كتابهايي كه با  جزوه.بي سابقه بود
آورد، با  زحمت و پيگيري بدست مي

دست و دلبازي خاصي ميان دوستانش 
گرچه در آن سالها . كرد پخش مي

برخي كتابهاي برشت، جك لندن يا 
شد،  ار پيدا مي در باز…ناظم حكمت و

به شمار » ضاله«اما بسياري از كتابها 
آمدند و ناگزير مخفيانه دست به  مي

مرضيه خطر چنين . گشتند دست مي
در فضاي  .خريد كاري را به جان مي

ها، مرضيه در  خفقان و سركوب آن سال
آشنايي بسياري از جوانان حول و حوش 

هاي ماركسيستي و چپ  خود با انديشه
مبارزات رهايي بخش جهاني آن دوران، 

و تاريخ ايران و جريانهاي سياسي 
 ...موجود نقش مؤثري داشت

مرضيه اسكويي در هشتم ارديبهشت 
 همانطور كه خود گفت 1355سال 

قصه هايش را با زندگيش نوشت و ثبت 
او كه در آنروز براي آگاه . تاريخ كرد

كردن رفيق همرزمش شيرين معاضد 
 ته بود خود را بهكه قرار مالقاتش لو رف

وي رساند تا او را از خطر دستگيري در 
محل قرارش آگاه سازد بعد از جدا 

 شدن از رفيق شيرين معاضد مورد

 15بقيه در صفحه 
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 زنان فدايي
 

 14بقيه از صفحه 
تعقيب قرار گرفت و در مبارزه 
مسلحانه با مزدوران ساواك كشته 

زن چريك فدايي خلق شيرين . شد
 مورد فوزيهمعاضد نيز كه در ميدان 

محاصره قرار گرفته بود، دستگير شد 
كه با قرص سيانور اقدام به خودكشي 

اما ماموران ساواك به اين . مي كند
رده و براي دريافت موضوع پي ب

اطالعات معده اش را شستشو مي 
اما رفيق شيرين معاضد با . دهند

مقاومتي سرسختانه تسليم نشده و 
 .زير شكنجه به قتل مي رسد

 

 غزال آيتي

زن فدايي محصول جنبشي است كه 
عشق به انسانيت، رفاقت و صداقت 
. را اساس و اصل قرار داد و مي دهد

ت او انسانيست صف شكن، سن
شكن، شورشگريست كه با تحقير و 
ظلم به هيچ وجه كنار نمي آيد، 
آنچنان به يار و رفيق همرزمش 
عشق مي ورزد كه براي نجات جان 
او از جان خود مي گذرد، زير شكنجه 
جان مي دهد اما منافع مبارزه عليه 
استبداد و براي عدالت را به خطر 

به قول شاملو وينان دل . نمي اندازد
به پاي دارنده ..افكندگان اند به دريا 

دوشادوش ...زنده گاني...ي آتشها
در برابر تندر ...پيشاپيش مرگ...مرگ 

خانه را روشن مي كنند ...مي ايستند 
 ....و مي ميرند

او آنچنان ثابت قدم، جدي و پرقدرت 
است كه دشمنانش حتي از شنيدن 
نامش گنجانده شده در سرودي، 

شكنجه جسد گلوله باران شده و تن 
شده اش بيمناك مي شوند، پس 
دستگاه تبليغاتي خود را به كار مي 
اندازند تا او را در جامعه اي كه با 
همه زرق و برقهاي دروغينش 
تعريفي بجز اندروني از زن نداشت، 
بعنوان مردي در لباس زن در ميدان 

اما ترفندهاي . مبارزه معرفي كنند
آنان اندي بيش نمي پايد كه  آوازه 

اني كه در مقابل مردان سرسپرده زن
به استبداد مي ايستند و يك دم از 
مبارزه دست بر نمي دارند سراسر 
ايران و خاورميانه را مي گيرد، زناني 
كه رسم مبارزه برابر با مردان را 
آنچنان بنا نهادند كه تفكر 
مردساالري و تبعيض جنسيتي حاكم 

 را در ابهام و شك فرو 

 
 )ت كالمفضيل(معاضد شيرين 

 
از مرزهاي ملي و . برد و به لرزه در آورد

 سرزميني خود فراتر رفت تا آنجا كه ياد
اين ستارگان تاريخ در خاطره مردان و 
زنان انقالبي سراسر جهان هنوز و 
هميشه زنده و پيش از اين تئوري 
انقالبي و عملكرد آنان مورد حراست و 

مبارزه .  راهشان همواره پررهرو است
دايي كه اكنون زبانزد عام و زنان ف

خاص شده بود عرصه ادبيات و هنر را 
ترانه هايي . نيز تحت تاثير خود قرار داد

سروده شد كه زن در آن از ماهيتي 
محرومان . مترقي و انقالبي برخوردار بود

و زحمتكشان كه شاهد مبارزه زناني 
بودند كه تنها در داستانها و افسانه هاي 

، اكنون به عينيتي ناب شنيده بودند و اما
تبديل شده بود، پس آن را با زبان 
آوازهاي محلي و يا داستان نقل و 

هنر انقالبي و پويا در . تمجيد مي كردند
مقابل هنر موميايي بعنوان حربه مبارزه 
 طبقاتي قرار گرفت، هنري كه در آن زن 

 . مظهر استقامت و توانايي بود
 فداكاري، عشق به مردم، قدرت 

 

 ران يداللهيپو
 

سازماندهي در امر مبارزه، صداقت، 
همكاري، پايداري در عقيده و از جان 
گذشتگي  مشخصه مشترك زنان فدايي 

 . است
مهرنوش ابراهيمي اولين زني است كه 
در جنبش مسلحانه ايران در دهه پنجاه 

او در خانواده اي سياسي . كشته شد
زماني كه در رشته پزشكي . متولد شد

خواند مدام در مبارزات درس مي 
دانشجويي شركت داشت كه در جريان 
همين مبارزات با رفيق چنگيز قبادي كه 
او نيز دانشجوي پزشكي بود آشنا شده و 

وي به عضويت در گروه . ازدواج كرد
 . احمد زاده درآمد

اشرف دهقاني در خاطره اي از برخورد 
مسئوالنه رفيق مهرنوش در رابطه با 

در : ق پويان مي نويسدتيرخوردن رفي
 رفيق پويان به هنگام باز و 1349سال 

بسته كردن كلت كمري اش به اشتباه 
تيري شليك مي كند كه به خودش 

وضعيت او به گونه اي . اصابت مي كند
در اين . بود كه احتمال مرگش مي رفت

رابطه مهرنوش كه يك پزشك بود با 
چنان احساس مسئوليتي اقدام به 

پويان نمود كه همه رفقا را مداواي رفيق 
او سه روز مداوم . متحير ساخته بود

بدون اينك ه لحظه اي پلك روي چشم 
بگذارد باالي سر رفيق پويان نشست تا 
. اينكه حال پويان رو به بهبودي رفت

سال پنجاه در يك رويارويي جدي با 
پليس وقتي كه در جريان سازماندهي 
مجدد دسته جنگل رفيق مهرنوش 

ه رفقا چنگيز، بهرام قبادي و محمد بهمرا
اركي در علي پرتويي براي ايجاد انب

ارتفاعات جنوبي نوشهر به آن منطقه 
رفيق . رفته بودند،دستگير مي شوند

چنگيز براي ايجاد امكان فرار،  اتومبيل 
را چپ مي كند و در نتيجه رفقا 
مهرنوش و چنگيز جدا از هم موفق به 
فرار مي شوند كه اين حادثه در حوالي 
. ساري موقع نيمه شب رخ مي دهد

اعت خود را رفيق مهرنوش هيجده س
زير يك بوته پنهان مي كند و بعد از 
اطمينان از عدم جستجوي ماموران 
ساواك خود را به جاده رسانده و جلوي 

او با طرز بجايي و . كاميوني را مي گيرد
توضيحات كارساز حس مبارزاتي را در 
راننده بيدار مي كند و او را متوجه 
وضعيت خود مي سازد تا جايي كه 

در . ن به او كمك مي كندراننده كاميو
 خانه تيمي مهرنوش 1350نه مهر ماه 

به همراه رفقاي ديگر مورد محاصره 
. نيروهاي مسلح رژيم شاه قرار مي گيرد

عباس جمشيدي رودباري كه توانسته 
بود از آن درگيري فرار كند در كتاب 
پاره اي از تجربيات جنگ چريكي در 

 نوشته شده 1351ايران كه در سال 
توضيح مي دهد كه ساعت پنج است 

فاطمه ابراهيمي « صبح، رفيق مهرنوش
و منوچهر بهايي پور با كليه مواد و » 

اسلحه موجود خانه را به عزم خانه اي 
چند دقيقه اي بعد . ديگر ترك گفتند

من و دو رفيق . صداي شليك شنيده شد
ما فقط يك سالح با .ديگر مانده بوديم

ميمي هفده فشنگ داشتيم و هنوز تص
نگرفته بوديم كه گاز مخصوصي فضاي 

آنها متواليا كپسول . خانه را پر ساخت
گاز به داخل خانه و حياط پرتاب مي 

ما بالفاصله به پشت بام رفتيم تا . كردند
جسد رفيق . هواي آزاد تنفس كنيم 

چادر . بهايي پور سر كوچه ديده مي شد
رفيق مهرنوش در كوچه پهن شده بود 

د وي زمان دويدن كه نشان مي دا
چادرش را رها كرده بود،صداي شليك 

اين صداي .لحظه اي خاموش نميشد
گلوله هاي اسلحه رفيق مهرنوش 
ابراهيمي بود كه سرسختانه با ماموران 

ناگهان . سرسپرده ساواك نبرد مي كرد

. صداي انفجار نارنجك منطقه را لرزاند
نارنجك توسط مهرنوش پرتاب شده 

 به راستي قاطعانه و رفيق مهرنوش. بود
او در اين نبرد نيز مانند . قهرمانانه جنگيد

تمام لحظات انقالبيش جلوه گر رفيقي 
ما از رانندگان در قهوه خانه . ارزنده بود

ها در مورد اين رفيق حماسه ها شنيده 
رفيق مهرنوش در آن نبرد كشته . ايم
 .شد

جنبش فدايي جزو نادر جنبشهاي ميهن 
 آن نقش بسزايي در ماست كه زنان در

سازماندهي و مديريت مبارزه عليه 
 .استبداد حاكم داشتند

 

 نزهت روحي آهنگران
 

 از خصوصيات برجسته رفيق طاهره 
خرم همكاري و مساعدت به دوستان و 
آشنايان و همچنين شركت فعاالنه در 
كليه حركتهاي اعتراضي، عنوان شده 

او از سازمان دهندگان اعتراضات . است
ش آموزان بود و فعاالنه در دان

در . اعتصابهاي اتوبوسراني شركت داشت
رشته برق دانشگاه صنعتي تحصيل مي 

 مجبور به زندگي 1354در سال . كرد
 در 1355در هشت تير سال . مخفي شد

جريان محاصره خانه تيمي مهرآباد 
جنوبي كه بعنوان خونين ترين مبارزه 
مسلحانه بين رزمندگان فدايي با 

ران ساواك در تاريخ به ثبت رسيده مامو
همراه با رفقا حميد اشرف، يوسف قانع 
خشك بيجاري، محمد رضا يثربي، 
فاطمه حسيني، غالمرضا اليق مهرباني 

تا پاي نثار جان مبارزه كرد و كشته ...و 
 .شد

 نسترن آل اقا كه نام سازمانيش جميله 
بود از جمله رفقاي فدايي بود كه از سال 

ي فعاليتهاي سازماني شركت  در تمام50
داشت كه پايه هاي سازمان را با 
فداكاري و زحمات پي گيرش تحكيم 

رفيق نسترن آل آقا در . بخشيده بود
 به طور 55ضرباتي كه ساواك در سال 

پياپي به سازمان وارد كرد در يك 
درگيري مسلحانه با مزدواران رژيم شاه 

 .كشته شد
 آيتي  در تجديد سازماندهي رفيق غزال

او دانشجوي . نقش بسزايي داشت 
دانشكده حقوق بود كه از سال پنجاه با 

بعدها دستگير و . سازمان ارتباط پيدا كرد
زندان شد، اما ارتباطش لو نرفت و بعد از 

در . آزادي با سازمان دوباره ارتباط گرفت
 دوره اي غزال آيتي با

 16بقيه در صفحه 
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 زنان فدايي 
 

 15بقيه از صفحه 
عباس هوشمند در كنار خانواده مادر 

در بهار .پنجه شاهي به سر مي برد 
 اين خانه مورد هجوم پليس 56سال 

مادر پنجه شاهي و . شاه قرار گرفت
دخترش نسرين از خانه گريخته و بعدا 

اما رفيق غزال ايتي . به سازمان پيوستند
 سيمين همراه با رفقا عباس هوشمند و

پنجه شاهي در مبارزه با ساواك كشته 
 . شدند

 

 اعظم روحي آهنگران

دو چهره ديگر فروزان از درياي 
خروشان زنان چريك فدايي خلق رفيق 
 نزهت السادات و اعظم روحي آهنگران 

رفيق نزهت پس از پايان . هستند
تحصيالت دانشگاهي به دليل 
روشنگريها و رابطه صميمانه با 

 كانون پرورش فكري همكارانش از
. كودكان و نوجوانان اخراج مي گردد

 1351زندگي مخفي را از اواخر سال 
او عالوه بر مسئوليت در . آغاز مي كند

 1352گروه انتشارات سازمان در سال 
مسئوليت دو واحد سازماني را نيز پيش 

رفيق نزهت روحي آهنگران در . مي برد
  1354يك درگيري قهرمانانه در سال 

د از كشته شدن سه همرزمش، بع
زمانيكه گلوله هايش به پايان مي رسند 
با كشيدن ضامن نارنجك، خود را به 
ميان ساواكيها مي اندازد و در جريان 
كشته شدن چهار مامور سرسپرده 

رفيق اعظم . ساواك، كشته مي شود
روحي آهنگران نيز در تيرماه سال 

 دستگير و تحت شديدترين 1354
 55ر مي گيرد و در سال شكنجه ها قرا

در . به جوخه اعدام سپرده مي شود
ميدان تير افسر مسئول تيراندازي از اين 
زن فدايي خلق سوال مي كند كه 

رفيق اعظم . آخرين خواسته ات را بگو
به خلق ستمديده ما : در پاسخ مي گويد

بگو كه فداييان با عشق به آنها به 
استقبال گلوله هاي آتشين مي روند و 

 !!شته مي شوند، فقط همينك
رفيق فدايي خلق زهرا آقانبي قلهكي 
نيز در كنار رفيق بهمن روحي آهنگران 
. در شاخه شمال مبارزه را پيش مي برد

 در حمله ساواك به 54وي در زمستان 
بابل بعد از يازده ماه تحمل  شكنجه 

 آدز 29هاي وحشيانه ساواك در تاريخ 
گي اينان هم.  تيرباران شد55سال 

نشان از ثبات قدم فدايي است كه با 
ايمان به راهش در جامعه اي كه نظام 
حاكم همراه با گزمه هاي تا دندان 
مسلح خود اعالم مي دارد كه پرواز 

اما فدايي خاموش نمي !! كبوتر ممنوع
اينك اين زن فدايي است كه . نشيند

درصدد از هم پاشيدن بساط ننگ و 
 . ارتجاع حاكم مي باشد

ران اين انسانهاي فداكار نيز ماد
همچون شيري نه تنها بر مبارزه 
فرزندان خود ارج مي نهادند بلكه خود 
به صحنه مبارزه قدم مي نهند و 
همچون ققنوس در جنگ هزارباره آتش 
مي سوزند تا از خاكسترشان جان تازه 

براي . اي در كالبد مبارزه دميده شود
د، اين شيرزنان مساله از حوزه فرزند خو

فراتر مي رود، آنان نقش مادران جنبش 
را دارند و هر فدايي به مثابه فرزند آنان 

رفقاي مادر جنبش . محسوب مي شود
فدايي سمبل انسانهاي شايسته اي 
هستند كه همواره با تحمل بار سنگين 
بازجوييها و حمله ماموران ساواك به 
خانه اشان جنبش فدايي را حمايت 

دان اين جنبش كردند، به تك تك فرزن
عشق مي ورزند و به معناي اصلي كلمه 
آغوش به دغدغه يك مادر را نثار همه 
فعاالن سازمان چريكهاي فدايي خلق 

 .ايران كردند و مي كنند
 يكي از نمونه هاي بارز آن رفيق عزت 
غروي است كه بعد از كشته شدن دو 
فرزندش، احمد و مجتبي خرم آبادي به 

ي خلق پيوست و سازمان چريكهاي فداي
 در جريان يورش 55در ارديبهشت سال 

دشمن به يكي از پايگاههاي كوي كن 
طي نبردي قهرمانانه با دشمن كشته 

 . شد

 

 فاطمه حسني

رفيق مرضيه ضمن نامه اي به مادر 
شايگان كه در جنبش فدايي آنچنان 
باارزش است كه او را رفيق مادر مي 

رسم اين است كه : نامند چنين نوشت
ه محبوبترين كسان هديه اي مي ب

دهند و من لحظات فراوان فكر كرده ام 
براي يك رفيق بزرگوار چه هديه اي 
شايسته اي بتوانم بدهم؟ و با خود گفته 
ام اگر بتواني هميشه به توده ها و 
رفقايت فداكار بماني و هميشه شايسته 
باشي، رفيق مادر با شهامتترين رفيق را 

ي از قطرات خون دوست بداري، مي توان
خود دست گلي ببندي و روزي كه در 
راه رهايي خلق آخرين تالشت را كردي 
و آنگه كه آخرين تيرت را در قلب 

دشمن نشاندي براي مادر بفرستي 
شايد كه اين هديه اي باشد كه 
بتواني آنرا به شايسته ترين رفيق 

 .تقديم كني
با اينكه زنان فدايي سهم بسيار 

ي ه عملي با نابرابربااليي در مبارز
طبقاتي و جنسيتي كه به موازات 
هم در جامعه تحت حاكميت 
استبداد سلطنتي پيش مي رفت، 
ايفا كردند و در اين مسير بارها به 
خاطر انتخاب رهايي در مقابل 
بندگي و خرد در مقابل جهل، 
مورد شديدترين شكنجه ها قرار 
گرفته، چوبه دار را بوسه زدند و 
دوباره در پيكري ديگر به صحنه 
مبارزه طبقاتي پيوستند بعد از قيام 
ضد سلطنتي مجددا از سوي 
استبداد مذهبي واليت فقيه مورد 

ارتجاع مذهبي . حمله قرار گرفتند
كه سالها در عمق جامعه ميهن ما 
با حمايت نظام سابق مبتني بر 
ماهيت مستبدانه هردو و آبشخور 
مشترك به زندگي انگلي خود 
 ادامه داده بود، اكنون قدرت

سياسي را در دست داشت و بطور 
تجربي كامال از آگاهي، فداكاري 
و قدرت عمل زنان فدايي مطلع 

پس از همان ابتدا به . بود
دستگيري و كشتار وحشيانه  

جاي آن دارد . فداييان اقدام ورزيد
كه همين جا ياد و خاطره فداييان 
خلق رفقا زهره حاجيان، مهشيد 
معتضد، فاطمه رخ بين، طاهره 

اسمي، مهوش جوكار، مريم ق
دانش ايران، ماهرخ يوسفي و 
هزاران چريك فدايي خلق كه 
توسط نظام واليت فقيه كشته 

 .شدند را گرامي بداريم
نظام استبداي مذهبي واليت فقيه 

 بهشت زهرا 33حتي از قطعه 
جايي كه زنان فدايي، تاريخ 
سازاني همچون رفقا مرضيه 
احمدي اسكويي، نزهت السادات 

آراميده اند نيز ...وحي آهنگران، و ر
هراس دارد و بارها قصد تخريب 

اين . اين قطعه را داشته است
هراس از جنس همان هراس 
گزمه هاي ساواك است، هراس از 
فراگير شدن آييني كه زنان فدايي 
در جنبش زنان و بطور كل در 
جنبش انقالبي مردم ايران از 
فداكاري، شجاعت، آگاهي، 

سليم ناپذيري به ثبت مقاومت و ت
 .  رساندند، مي باشد

در تهيه اين مطلب منابع زير مورد 
 :مطالعه قرار گرفته است

 بر تارك تاريخ نوشته جعفر پويه
يادنامه شهيدان از رحيم نامور 

 1356چاپ 
بذرهاي ماندگار نوشته اشرف 

 دهقاني 
زندگينامه چريكهاي فدايي در 
سايتهاي مختلف اينترنتي و 

 اي سياسيسازمانه

 

 راهت ادامه دارد، اي رفيق 
 تو از خدا گذشتي 

                  به انسان رسيدي
 تو از زن بودن افسانه نساختي

                زيرا كه حقيقت ازآن تو بود
 تو يكپارچه رفاقتي

                      عشقي 
                            شجاعتي

 از آگاهي سالحي ساختي
           همچون آتش  

 پرچم سرخ تكامل را به دوش گرفتي
   همچون كوه

 به ميدان آمدي 
 !!»آري« آنگه كه همه مي گفتند 

 بر تارك تاريخ استوار ايستادي 
 !!»نه« و فرياد زدي 

   نه به استبداد، به سرمايه، به مردساالري
 تو با آتش گلوله هايت

               كه نماد عشق به رهاييست
 تو با طنين فريادت

     كه نماد عشق به مردم است          
 علم و عمل را در هم آميختي

 و قصه هايت را با زندگيت نوشتي
 پروانه اي، اي رفيق

 محرومان از بودنت، صميميتت و مقاومتت
                              ترانه ها سروده اند

 تو يك زني، اي رفيق
پيله خاكستريش زني كه زن بودن را از 

 بيرون كشيد
زني كه هراس را از زهدان تارك دالن 

 بيرون كشيد
 ....از تو ترسيدند و هنوز نيز 

 !!  آنچنان كه تو را مرد ناميدند
 آري، آن نامردمان بر پيكر تو از ترس

 !!او مردي بود در لباس زن: آهسته گفتند
 اما تو، نه مردانه، زنانه و انساني 

 »يي خلق چريك فدا« همچون 
                    در ميدان،در زندان، زير 

 شكنجه 
                     از زن تصوير دگري آفريدي

 ستاره اي اي رفيق،خاموش نمي شوي
........... 

 و اكنون اما من مي انديشم 
                                به راهت، به كارت 

دامه دارد، راهت ا                «            
 »اي رفيق 

 شعر از الف آناهيتا

 



 17صفحه      رويدادهاي هنري   1387  فرورديناول – 273ه  نبرد خلق شمار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رويدادهاي هنري ماه
 

 ليال جديدي
 

 :سخن روز
 توجه خود صدردشمنانت را در  -

 ، كاستيهازودتر از بقيهقرار بده، آنها 
 ،انتيستنسف (.را مي بينندتاشتباهات 

 )پرفسور يوناني
 

 كتاب

سپتامبرهاي "دو كتاب انتقادي 
 نامزد جايزه "خون گلها" و "شيراز

  انگليس"اورنج"ي باد
 و رمان "رهاي شيرازسپتامب"كتاب 

 از ،ي فرش ايراني  درباره"هاخون گل"
ي هستند كه هيات ي كتابها20جمله 

به  سي انگل"اورنج "داوران جايزه ادبي 
عنوان نامزدهاي دريافت اين جايزه 

 .انتخاب كردند
ي داليا  نوشته "سپتامبرهاي شيراز"

ي آنيتا   نوشته"خون گلها"سوفر و 
ايراني ساكن ي   نويسنده-آميررضواني 

 .است - آمريكا
از ديگر كتابهاي قابل توجه در ميان 

 ي زاده حرام" به ،شده آثار معرفي
 -ي اليف شفق   نوشته"استانبول
توان اشاره كرد   مي-ي ترك  نويسنده

چه اهانت به نژاد ترك   علت آن كه به
 .دانسته شده بود، به دادگاه كشانده شد

 9شده،   نامزد معرفي20امسال از 
نويسنده از انگلستان هستند و 

ديگري از آمريكا، استراليا،  هاي نويسنده
كانادا و تركيه  ايرلند، آفريقاي جنوبي، 

 .اين فهرست حضور دارند در
 كه سيزدهمين "اورنج"ي ادبي  جايزه

سال برگزاري خود را پشت سر 
 آوريل فهرست نهايي 15روز  گذارد، مي

رم كند و روز چها خود را منتشر مي
 .آن معرفي خواهد شد ي ژوئن برنده

اين جايزه تمام نويسندگان زني را كه 
آثارشان به زبان انگليسي منتشر شده 

ي اثر واجد شرايط  باشد، براي ارايه
 .داند مي
 
 تور سي كالرك، نويسندهآر

 علمي تخيلي بريتانيايي كتابهاي
 در گذشت

آقاي كالرك كه در سامرست متولد 
 با يك داستان 1968 در سال ،شده بود

 (Sentinel) "محافظ"كوتاه به نام 
 اوديسه فضايي"كه از روي آن فيلم 

به كارگرداني استنلي كوبريك  "2001
 . به شهرت رسيد،ساخته شد

نخستين ساكن كلبه "وي كه زماني 
 با بينش ، لقب گرفته بود"الكترونيك

خود درباره سفرهاي فضايي و علوم 
. كرد  تسخيركامپيوتر افكار عموم را

يات سِر يوصيفهاي زنده و پر از جزت
آرتور از مسافربرهاي فضايي، ابررايانه 

 ميان ،ها و سيستمهاي ارتباطي سريع
در سراسر جهان  ميليونها خواننده

وي در مجموع بيش از  .طرفدار داشت
يكصد كتاب داستاني و غيرداستاني 

 ،نگاشت و به عقيده بسياري از ناظران
 بعدي انساني و عملي به نوشته هاي او

 علمي تخيلي بخشيد سبك
  

 نمايشگاه بين المللي اليپزيك
المللي كتاب اليپزيك كه  بين نمايشگاه
بود، روز    شدهافتتاح مارس 12در روز 

در اين . رسيد مارس به پايان  16
 انتشاراتي از 2300نمايشگاه بيش از 

بنا . جهان شركت داشتند  كشور40
 ،كنندگان اين نمايشگاهگزارش برگزار به

هزار بازديدكننده كه 129در چهار روز، 
 نفر بيشتر از سال گذشته 2000حدود 
در . از اين نمايشگاه ديدن كردند بودند،

اي  ي ادبي كنار اين نمايشگاه، جشنواره
 نيز "خواند اليپزيك مي"عنوان  با

در اين چارچوب نويسندگان . برگزار شد
مارتين والزر چون كلمنز ماير،  معروفي

و توماس برسيگ آثار جديد خود را 
ي برپايي  پيشينه .كردند معرفي

 بر 17نمايشگاه مذكور به قرن 
  .گردد مي

 يورويي اين نمايشگاه 15000ي   جايزه
 ي آلماني، كلمنز ماير به به نويسنده

 "شب و نور"خاطر كتابش با عنوان  
  داستان15اين كتاب با . تعلق گرفت

گي انسانهايي را به تصوير  زند،كوتاه
كشد كه در جدال با مشكالت بزرگ  مي

و كوچك زندگي، خوشبختي خود را 
 .كنند جستجو مي

قابل توجه است كه معرفي ادبيات 
كشور "كشور كرواسي به عنوان 

، امسال در مركز رويدادهاي "مهمان
 40حدود . اين نمايشگاه قرار داشت

نويسنده از اين كشور به اليپزيك 
 بودند  وت شدهدع
 

 فيلم

المللي فيلم حقوق  جشنواره بين
 بشر در ژنو
المللي فيلم حقوق بشر در  جشنواره بين

 پس از اعطاي جايزه اول ، سوييس،ژنو
 فيلم .كار خود پايان داد به دو فيلم به

 ساخته "ام در زندان تمامي زندگي"
مارك ايوانس از آمريكا به همراه فيلم 

 يه ساخته دان از نيجر"رنج و خنده"
 دو فيلمي بودند كه توانستند ،اولمان

 .دست آورند  جايزه اول را به
عالوه بر آن، جايزه سازمان جهاني 

 Calle» مبارزه با شكنجه به فيلم
Santa Fe»  از شيلي ساخته كاارمن
 .كاستيو اعطا شد

 حقوق بشر ژنو امسال به  جشنواره فيلم
  برنده جايزه صلح،آئونگ سان سوكي

بل اختصاص داشت و محور اصلي نو
 كشورهاي چين، روسيه، بر گردآن 

 .مي گشتو ميانمار )سودان(دارفور
 

رابرت رد فورد در فيلم مستند ي 
 در باره محيط زيست

 هنرپيشه و كارگردان ،رابرت ردفورد
گويندگي يك فيلم ، مشهور هاليوود

 (Imax) مستند كه به صورت
ريب  تخ در بارهفيلمبرداري شده است و

مي ،  مي دهدهشدارمحيط زيست 
كارگردان اين فيلم گرگ . باشد
 . استگيليواري مك

ماجراهاي گرند "  با نامين فيلما
اي در   در مورد رودخانه،"كنيون

اياالت   گرندكنيون در هايكوه
 .كلورادو است

رابرت ردفورد كه يكي از فعاالن 
باشد، نگران  محيط زيست مي

رودخانه در منطقه  موقعيت اين
است چرا كه اين رودخانه به طور 

 جدي در معرض خطر از بين
 . قرار داردرفتن
 

ممنوعيت نمايش فيلم 
  در لبنان "پرسپوليس"

 ساخته "پرسپوليس"نمايش انيميشن 
مشترك مرجان ساتراپي و ونسان 

اي لبناني ممنوع همقاماز سوي  ،پارانو
 .اعالم شد

 "سيريانا"  نيز تريلر سياسي2005سال 
 با بازي جرج كلوني در نقش يك مامور

سازمان سيا در بيروت، به خاطر 
هايي با  حساسيتها نسبت به صحنه

. ه بوداهللا ممنوع اعالم شد حزب حضور
 اولين بار در دنيا در ماه "پرسپوليس"

جشنواره فيلم كن به  مه گذشته در
 .نمايش درآمد

اين فيلم با اعتراض بي ثمر جمهوري 
اما تالشهاي . مي مواجه شده بوداسال

 اكران آن ادامه جلوگيري ازيم براي ژر
 .دارد

 
 موسيقي

اجراي برنامه يك اركستر 

  آمريكايي در كره شمالي
اركستر برجسته فيالرالرمونيك 
نيويورك در حضور صدها تن از 

 در پيونگ يانگ ،شهروندان كره شمالي
 اين اركستركنسرت  .اجرا كرد برنامه

جراي سرود ملي دو كشور  با اكه
 به  آغاز گرديد،آمريكا و كره شمالي

يانگ  طور مستقيم از تلويزيون پيونگ
در دو  اين در حالي بود كه .پخش شد

سوي محل اجراي اركستر، پرچم 
 .آمريكا و كره شمالي گذاشته شده بود

 رهبر اركستر، هنگام ،لورين مازل
يك آمريكايي در "معرفي قطعه 

كنون مي توان اين  ا، گفت"پاريس
 "آمريكاييها در پيونگ يانگ"قطعه را 

سخنان وي كه توسط يك زن از . ناميد
كره اي ترجمه مي شد، با لبخند و كف 

 .زدن حاضران استقبال شد
 در تاالر  نيويوركاركستر فيالمورنيك

 شهر پيونگ يانگ، چند "تئاتر بزرگ"
قطعه موسيقي از جمله قطعاتي موسيقي 

لي را اجرا كرد در خاتمه محلي كره شما
 را هاحاضران برخاسته و براي دقايقي آن

 .دتشويق كردن
اجراي برنامه اركستر بزرگ آمريكايي، 
يك ديپلماسي فرهنگي برجسته عنوان 

 .شده است
 

كنسرت گروه راك ايراني در 
 آمريكا

 قرار است از "127"گروه راك ايراني 
وريل در آ ماه مارس تا دوم 27روز 

 لنگ بيچ، سانفرانسيسكو و شهرهاي

ي يسياتل واقع در امريكا كنسرتها
 . كندبرگزار

 در ايران به گروه "127"گروه 
 يبرخي از اعضا. زيرزميني شهرت دارد

تحصيالن الگروه دانشجويان و يا فارغ 
 1379دانشگاه هنر هستند كه در سال 

اعضاي . اين گروه را بنياد گذاشتند
 ايراني هايملودي را د موسيقي خو،گروه

تيو توصيف مي الترنآو جاز با صداي 
 سازبندي اين گروه با ديگر گروه .كنند

هاي ايراني متفاوت است و پيانو و 
ارگ، ترومپت و ترومبون، گيتار، بيس و 

 را تشكيل مي دهد و  تركيب آندرامز
. دو خواننده آنها را همراهي مي كنند

 در گذشته آثار خود را به زبان "127"
سي اجرا مي كرده و به تازگي شعر انگلي

 . استهاي فارسي را نيز بدان افزوده
 كه نتوانسته است از "127"گروه 

 تا ،وزارت ارشاد مجوز دريافت كند
كنون نتوانسته است البومي از خود 

طور رسمي روي ه داشته باشد و ب
 .صحنه نرفته است

 
 جنجال كنسرت بيورك در چين 

 ، خواننده معروف ايسلندي،بيورك
هنگام اجراي كنسرتي در چين پس از 

اعالن "خواندن ترانه اي به نام 
اين . "تبت، تبت" : فرياد زد"استقالل

حركت جنجال برانگيز سبب شد كه 
وزارت فرهنگ چين كنترل بر 

 . خوانندگان خارجي را شدت بخشد
 چين عليه اين در بيانيه وزارت فرهنگ

اقدام بيورك موضع گيري شد و آمده 
نه تنها قوانين چين  واقعه اين" :است

را زير پا گذاشت و احساسات مردم را 
خدشه دار كرد، از روش يك هنرمند 

 ".حرفه اي هم به دور بود
بايد " :خانم بيورك در اين باره گفت

اشاره كنم كه من يك سياستمدار 
 موسيقيدان  من اول و آخر، يك.نيستم

 اين امهستم كه فكر مي كنم وظيفه 
است كه سعي كنم انواع و اقسام 

 ".احساسات را بيان كنم
 
 

 ي هاد-اطالعيه انتخاباتي 
 يخرسند

 
  من ديگر به اكبر ميدهم راينه
  بر كانديد رهبر ميدهم راينه
  بر سردار و نه غير نظامينه
  بر اصحاب منبر ميدهم راينه

 انتخابات شركت كنم در وگر
 به اين خر ميدهم راي  شخص خود،به
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تحريمهاي جديد و قوز 

 "جشن هسته اي"
 منصور امان

با انباني از تحريمهاي جديد بر پشت، 
آيت اهللا خامنه اي و دست پروردگان 

 امنيتي وي اكنون ناچارند با –نظامي 
 و ادعاهاي "جشن هسته اي"قوز 

نادرست خود در باره روند پرونده اتُمي 
 . نيز دست و پنجه نرم كُنند

 آقاي خامنه اي با انداختن هفته گُذشته
پيروزي بزُرگ "پيشاپيش دسته ُگل 

 به گردن گُماشته اش و از "هسته اي
اين طريق تشكُر از خود، مصاف داده 

ملت ايران حقا و انصافا به يك ": بود
موفقيت بزُرگ و پيشرفت چشمگير 

 اشاره وي، دست ".دست يافته است
پرورده اش آقاي احمدي نژاد را چندان 

 سر شوق آورد كه عالوه بر اعالم به
، "ما قدرت اول جهان هستيم"اينكه 

به مناسبت اين پيروزي ": بشارت داد
بزُرگ، بعد از تعطيالت نوروزي جشن 

  ".ملي مي گيريم
براي محكم كاري بيشتر و كشيدن 
افسار رسانه هاي دولتي و حكومتي به 
اين سمت، شوراي عالي امنيت مالها 

خشنامه، نُتهاي موزيك نيز طي يك ب
متن شادماني سفارشي را براي نواختن 
به آنها ابالغ كرد و بدين وسيله 
پايكوبي دسته جمعي در جشن اتُمي را 

   .تضمين كرد
 آقاي "پيشرفت چشمگير"در عمل، 

خامنه اي در مساله هسته اي اينگونه 
تحريمهاي بيشتر : به نظر مي رسد

گاني، مالي، اعتباري، تسهيالتي و بازر
بازرسي محموله هاي تجاري به مقصد 
ايران، ممنوعيت سفر خارجي پايوران 

، توقيف داراييهاي مقامها و "نظام"
شركتها و ممنوعيت صدور كاالها، 
تجهيزات و تكنولوژيهايي با قابليت 

 ! استفاده دوگانه
اين تحول، بنگاه شادماني آقاي خامنه 
اي و دوستان را با يك افتضاح مضاعف 

بوقي كه آنها براي . روبرو ساخته است
پوشاندن بانگ بي تدبيري و بي خردي 
خود به صدا درآورده بودند، اينك خود 

همه . آژير بي بضاعتي آنها را مي نوازد
ي آنهايي كه طي هفته گُذشته ناچار 

 و "آقا"به شنيدن گزافه گوييهاي 
مريدانش بودند، اين صدا را هم مي 

   .شنوند
  اسفند15

 

 

 »نه، نه به رژيم ايران«

 
 زينت ميرهاشمي 

بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه، روز 
 اسفند، صدها عراقي عليه سفر 9پنجشنبه 

احتمالي احمدي نژاد به عراق دست به 
تظاهركنندگان در مركز . تظاهرات زدند

شهر بعقوبه در حالي كه شعار مي 
سنيها و شيعيان در عراق برادرند، و «:دادند
پالكاردي را »  براي فروش نيستعراق

حمل مي كردند كه روي آن نوشته شده 
 »نه، نه به رژيم ايران«: بود

سفارت رژيم در عراق قبال تاريخ يكشنبه 
 اسفند را براي سفر 12 مارس برابر با 2

 . پاسدار احمدي نژاد اعالم كرده بود
جمهوري اسالمي از طريق سپاه قدس به 

ق دامن مي بحران و عدم ثبات در عرا
محمدالموسوي، دبير كل جبهه ملي . زند

عراق، در رابطه با اين سفر در مقاله اي با 
ديدار احمدي نژاد از عراق و پناه «عنوان 

: نوشت» بر خدا از شر بعد از اين ديدار
با شنيدن خبر ديدار احمدي نژاد از «

عراق، نگراني و ترس و نفرت، قلبها و 
 در همه جا اذهان مردم را فرا گرفته و

چهره هاي مردم پر از خشم . همهمه است
روزنامه : منبع(» .و تعجب و انزجار است

 ) الزمان بين الملي و خبرگزاري اخبار عراق
سفر احمدي نژاد به بغداد بدون شك در 
راستاي تحقق روياي ايجاد امپراطوري 
اسالمي و اعمال سلطه واليت فقيه بر 

ان در كشورهاي خاورميانه و تشديد بحر
اين رويا در صحبتهاي . اين كشورها است

ايران تبديل «:احمدي نژاد وقتي مي گويد
، به خوبي »به قدرت اول جهان شده است

 .نشان داده مي شود
 اسفند با 9احمدي نژاد روز پنجشنبه 

مشتهايي گره كرده در هوا و دادن 
شعارهايي تند دشمنان داخلي را زير رگبار 

 به دنبال وي. شعارهاي خود گرفت
جدالهاي درون حكومتي و در تضاد با باند 
هاشمي رفسنجاني و نيز موضوع گيري 
تند حسين روحاتي، دبير سابق شوراي 

ملت ايران ابرقدرتها «: امنيت رژيم، گفت
را پشت سر گذاشته است و امروز بر 
سكوي افتخار ايستاده و همه قدرتها زير 

 » .پاي ملت ايران هستند
كاروان جهان به  «وي مدعي شد كه

منزلهاي آخر خود نزديك مي شود و 
امروز همه دنيا ملتهب و در تكاپو و تحول 
است و در آستانه تغيير و تحول بزرگ 

احمدي نژاد لرزش زمين زير » .است
پايش را هم مانند بحران سرنگوني به 

به . خارج از مرزهاي ايران صادر مي كند
تار راستي ايران زمين ملتهب است و خواس

تغيير و تحول بزرگي است كه سرنگوني 
 . ديكتاتوري مذهبي آغازگر آن خواهد بود

  اسفند11
 
 
 
 

 

دو تن از رأي دهندگان در 

تنكابن به ضرب گلوله 

 پاسداران كشته شدند

 
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت  

 نيز طي اطالعيه 86اسفند26
 :يي اعالم كرد

در جريان نمايش انتخاباتي روز جمعه 
موارد متعددي از درگيري باندهاي 
متخاصم رژيم آخوندي گزارش شده 

در ولي آباد تنكابن دو تن از . است
كساني كه به حوزه راي گيري مراجعه 
كرده بودند به ضرب گلوله پاسداران و 

رژيم تالش . بسيجيان كشته شدند
 .ميكند بر اين جنايت سرپوش بگذارد

درگيري در يكي از حوزه هاي اخذ 
منجر ) استان فارس(راي در كازرون

به شكسته شدن صندوقهاي آرا و به 
در اين . آتش كشيده شدن آنها شد

درگيري كه بتدريج دامنه گسترده 
شماري از بسيجياني , تري پيدا كرد

كه مامور حفاظت از صندوق هاي 
براي . راي بودند بشدت مضروب شدند

، ماموران سركوبگر كنترل اوضاع
انتظامي از مناطق اطراف به محل 

 .اعزام شدند

 :در ادامه اين اطالعيه آمده است
روز گذشته طرفداران يكي از 
كانديداهاي مرند كه صالحيتش رد 

در اعتراض به شوراي , شده بود
نگهبان اجتماع كردند كه به درگيري 

فرمانده . با نيروي انتظامي منجر شد
 به محل و دو تن از نيروهاي اعزامي

ماموران نيروي انتظامي شهرستان 
مرند به شدت زخمي و به بيمارستان 

مردم خشمگين به اماكن . منتقل شدند
دولتي و خودروهاي نيروي انتظامي 
خساراتي وارد كردند و شيشه هاي 

  .شعب اخذ راي را شكستند

درگيريهاي شديدي ميان طرفداران 
توابع كانديداها در شهرك آزادي از 

. شهرستان انديمشك، بوقوع پيوست
طرفين به سمت يكديگر نارنجك 

 .دستي پرتاب مي كردند

در درگيري باندهاي مختلف در استان 
كهگيلويه و بويراحمد حداقل چهار نفر 

طرفداران دو كانديد در . زخمي شدند
بيش . ممسني به زد و خورد برخاستند

 مأمور نيروي انتظامي براي 50از 
وضاع وارد صحنه شدند و كنترل ا

. آور كردند اقدام به شليك گاز اشك
به , بدليل شرايط بحراني اين منطقه

نيروهاي انتظامي و نظامي مناطق 
اطراف از جمله تيپ موسوم به امام 
سجاد كازرون آماده باش داده شده تا 

 .در صورت نياز به ممسني اعزام شوند

 

 

 

 

تبعيد زندانيان سياسي 

 نهوادار مجاهدي
 

دين خلق هاطالعيه سازمان مجا
 : ايران

به قرار اطالع آقايان حميد و علي 
اصغر بنازاده اميرخيزي و خانم شهال 
زرين فر كه از زندانيان سياسي دهه 

 به جرم 85 مي باشند و در دي ماه 60
ديدار با فرزندان خود در خارج كشور 
, به دو سال زندان محكوم شده بودند

اوين به زندان  350اخيراً از بند 
هم . گوهردشت در كرج تبعيد شدند

اكنون حميد و علي اصغر در قسمت 
قرنطينه گوهردشت به سر مي برند و 
خانم زرين فر به همراه سه زن زنداني 
سياسي در بند زنان اين زندان مي 

 .باشد
يك زنداني , آقاي هاشم شاهين نيا

 350هفته گذشته از بند , سياسي ديگر
 بندرعباس تبعيد شده اوين به زندان

  وي در. است
 به اتهام هواداري از 78سال 

 در 81مجاهدين بازداشت و تا سال 
اما پس از آزادي از زندان . اسارت بود

در جريان يك تجمع در مقابل زندان 
 مجدداً بازداشت و به 84اوين در سال 

  . سال حبس در تبعيد محكوم شد5
پراكنده كردن زندانيان سياسي و 

قال آنها به صورت انفرادي به انت
يكي از شيوه هاي , زندانهاي ديگر

جديد رژيم آخوندي براي اعمال فشار 
و شكنجه رواني عليه زندانيان سياسي 
و به خصوص زندانيان مجاهد مي 

  .باشد
, زندانيان سياسي در زندان گوهردشت

در بند زندانيان عادي , به طور انفرادي
مستمرا و خطرناك محبوس شده اند و 

در معرض تهديد مرگ و ضرب و شتم 
سهراب سليماني رئيس . قرار مي گيرند

سازمان زندانهاي رژيم در تهران از 
زندان گوهردشت به عنوان تبعيدگاه 

 .زندانيان نام برده است
گزارشهاي مشابهي از شرايط به غايت 
غيرانساني در زندانهاي دستگرد 
اصفهان و بيرجند و فشارهاي طاقت 

 بر زندانيان سياسي مجاهد فرسا
  .دريافت شده است

دبيركل , سازمان مجاهدين خلق ايران
, و كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد

كليه سازمانها و مجامع مدافع حقوق 
, تبعيد, بشر را به محكوم كردن

شكنجه و اعمال فشار بر زندانيان 
سياسي فرا ميخواند و خواستار تشكيل 

ي تحقيق يك هيات بين المللي برا
پيرامون وضعيت زندانها و زندانيان 

 .سياسي ميباشد
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  روزه5تصويب 

  بودجه احمدي نژادي
 

 جعفر پويه
 را كه توسط 87مجلس مالها بودجه سال 

دولت احمدي نژاد خالصه نويسي و به حداقل 
توضيحات رسانده شده بود، در كمترين زمان 

سكوت مجلسيان در . ممكن به تصويب رساند
برابر اشكاالت بودجه و عدم دخالت آنان در 

خواسته احمدي نژاد اصالح آن به معني اجابت 
و نشان دادن سرسپردگي آنان به دولت نظامي 

 روزه بودجه دليل 5تصويب .  امنيتي است-
ديگري نيز مي تواند داشته باشد و آن اينكه 
نمايندگان مجلس نشين بيش از اينكه توجهي 
به بودجه داشته باشند، در عمل با تصويب 

اي سريع، آنرا از سر خود باز كردند تا به دعواه
 .انتخاباتي خود بپردازند

پس از بي توجهي مجلسيان به بودجه و 
تصويب بي سروصداي آن، مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به سردستگي رفسنجاني، از 
قول كميسيون نظارت آن اعالم كرد كه بودجه 
مزبور مغايرتهايي با برنامه چهارم توسعه و 

رفسنجاني كه از . سياست هاي كلي نظام دارد
منه اي مسوول نظارت بر برنامه جانب خا

چهارم توسعه و سياست هاي كلي نظام است، 
حق خود دانست تا در بودجه تصويب شده 
دخالت كند و آنرا طي نامه اي به اطالع دبير 

هرچند شوراي نگهبان . شوراي نگهبان برساند
نظرات رفسنجاني را مغاير با قانون اساسي 

 داد و در رژيم دانست اما آنرا به مجلس ارجاع
حاشيه آن نوشت كه در آينده نظر خود را در 
 .اين باره اعالم خواهد كرد

مجلس نشينان كه اين روزها درگير دعواهاي 
انتخاباتي و رد و تاييد صالحيت هستند، 
. پيشنهاد مجمع تشخيص را نيز تصويب كردند

هرچند در ابتداي كار بعضي از نمايندگان 
ني به دخالت او وابسته به جناح مخالف رفسنجا

در كار مجلس اعتراض كردند اما حداد عادل 
با تكرار موقعيت شوراي نگهبان و مجمع 
تشخيص مصلحت و قدرت آن، مجبور شد تا 

 .خاطيان را ساكت و در جاي خود بنشاند
بودجه احمدي نژادي تصويب شده بر خالف 
همه حرافيها بسيار انبساطي و وابسته به نفت 

 بودجه در برابر نرخ  درصدي20رشد . است
 درصد اعالم شده، نشان مي دهد 17تورم كه 

دولت سعي در باال بردن اين نرخ دارد و در 
 درصد بيش از آن چيزي 25مجموع حدود 

بودجه درخواست كرده است كه براي سال 
همچنين رشد . آينده در نظر گرفته شده بود

 هزار 14 درصدي بودجه هاي عمراني از 80
 هزار ميليارد به معني 24ن به ميليارد توما

تزريق دالرهاي نفتي به بازار و رشد سرسام 
چگونه اقشار كم درآمد در . آور نقدينگي است

برابر تورمي كه اين بودجه به همراه خواهد 
آورد مي توانند مقاومت كنند، سوالي است كه 

به زبان ديگر، اين بودجه . بي پاسخ مي ماند
ن را تشديد خواهد بيماري هلندي اقتصاد ايرا

كرد و در زير بار تورم افسار گسيخته آن كمر 
چيزي . اقشار پاييني و فرودست خواهد شكست

كه نه مجلس نشينان و نه اقتصاددانان بله 
 .اند قربان گوي حكومتي به آن توجهي نكرده
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شركت ورشكستگان سياسي در 

 سيرك انتخابات
 زينت ميرهاشمي 

 نمايش انتخابات رژيم مانده است، در چند روزي كه به
طردشدگان از بازي انتخاباتي، همانند شعبده بازان 
براي رونق بخشيدن به اين نمايش بي بو و خاصيت، 
دستها را باال زده و خود را وارد صحنه نمايشي مي 
. كنند كه دل كندن از آن برايشان مقدور نيست
 شركت در انتخابات فرمايشي بدون هيچ چشم انداز

حداقل پيروزي، براي اين ورشكستكان سياسي به يك 
ساكنان قايق زهوار در رفته . وظيفه تبديل شده است

قدرت در چند روزي كه به مضحكه انتخابات مانده، 
يادشان مي افتد كه براي حفظ خيمه نظام، همگي 
بايد در اين قايق پارو بزنند و از غرق شدن آن 

 .جلوگيري كنند
شور و شوراي نگهبان به طور فله هنگامي كه وزارت ك

اي دست به رد صالحيت زدند، آناني كه افق ديدشان 
محدود به حفظ امنيت نظم موجود است، 

را منوط به » دموكراتيك بودن«و » دموكراسي«
 .گرفتن سهم خود از قدرت اعالم مي كردند

مجاهدين انقالب اسالمي، جبهه مشاركت و نهضت 
حيتها ادعا كردند كه در آزادي در گرد و خاك رد صال

هيچ انتخابات غير سالم و غير رقابتي شركت نمي 
 را غير عادالنه  اين جريانها رفتار جناح مقابل. كنند

 .مي دانستند
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي طي بيانيه اي 

. »راضي نيستيم اما شركت مي كنيم«:اعالم كرد
ن جبهه مشاركت اعالم كرد در حوزه هايي كه امكا

اين توبه . رقابت نسبي وجود دارد شركت مي كنيم
كنندگان درگاه واليت فقيه از مردم خواسته اند كه 

نهضت . شركت كنند و به آنها راي دهند» پر شور«
تنها مشاركت در انتخابات «آزادي اعالم كرد كه 

موثر وجود دارد هايي را كه در آنها امكان رقابت  حوزه
 ».داند براي استمرار فرآيند دمكراسي مفيد مي

در بيانيه سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در رابطه 
اين شورا طي اقدامي «با شوراي نگهبان آمده است 

كامال بي سابقه در جمهوري اسالمي، كه ندامت 
 را در اذهان 32 مرداد 28نويسي هاي بعد از كودتاي 

ا دعوت از تعدادي از كانديداهاي تداعي مي كرد، ب
اصالح طلب و تشويق ايشان به نوشتن توبه نامه، 
تاييد صالحيت ايشان را منوط به اعالم برائت از 

 » .اصالح طلبان و درخواست عفو كرد
مهدي كروبي در نقش يك واسطه گر براي آنهايي كه 

وي گفته . تحصن كرده بودند تقاضاي عفو نموده بود
 آنها متوجه اشتباهاتشان شده اند و نبايد اكثر«بود كه 

 » .با آنها سختگيري شود
مردم در  در حالي كه جبهه تحريم گسترده است و 

تحولي بزرگ  مبارزه روزمره و عملي خود به تدارك 
مبادرت مي كنند و كارگران نيشكر هفت تپه و نيز 
كارگران بسياري ديگر از واحدهاي توليدي مرتب در 

ما «:ستند و دانشجويان شعار مي دهندحال اعتراض ه
، دعوت به »زن و مرد جنگيم، به جنگ تا بجنگيم

در نمايش مضحك انتخابات و راي » پر شور«شركت 
دادن به توبه كنندگان و پارو زدن در قايق زهوار در 
رفته در گنداب واليت فقيه خيانتي ديگر به مردم و 

 .كشور ايران است
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   از سه سو"نتخاباتا"شكست در 
 

 20بقيه از صفحه 
 .مردم و خلوتي حوزه هاي انتخاباتي گزارش دادند

در صحنه خارجي نيز آمريكا و اتحاديه اروپا شرايط انتخابات 
 دانسته و آنرا به رسميت "دور از استانداردهاي بين المللي"را 

آقاي مك كورمك، سخنگوي كاخ سفيد، به مردم . نشناختند
اتحاديه اروپا نيز در يك اظهار نظر .  داد"همدردي" ايران پيام

 ابراز "عميقا" توصيف و "ناعادالنه"رسمي، انتخابات را 
 . كرد"نگراني"

از اين روست كه اتحاد و همبستگي نا نوشته مردم ايران در 
پاسخ منفي به رژيم، شكستي مفتضحانه براي حكومت به 

بش آزاديخواهي اين رويداد نقطه عطفي در جن. حساب مي آيد
 .مردم ايران عليه رژيم جمهوري اسالمي است
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 نبرد خلق

 ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

 زينت ميرهاشمي  : سردبير

 ليال جديدي: تحريريه

 منصور امان

 حعفر پويه 

 انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
 
كننـده  دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و بيان        نرب

اما بديهي است كه از چاپ مقاالت و        . نظرات اين سازمان است   
مطالب فعالني سازمان و جنبش مقاومت و صاحب نظران و نيـز            

دهد و اطالع از آن مفيد       ترمجه مطاليب كه حجم نشريه اجازه مي      
مطاليب كه با امضاي افراد در نربدخلق       . كند است، خودداري مني  

ات خود آنان است كه ممكن است       شود، بيان كننده نظر    چاپ مي 
سـرمقاله  . با نظرات سازمان منطبق، مهسو يا اختالف داشته باشد       

 .بيان كننده نظر سازمان است) با نام و يا بدون نام(نربدخلق 
 براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 

 بهاي اشتراك ساالنه 
  يورو20     فرانسه

   يورو24       اروپا  معادل        
  يورو36              آمريكا و كانادا 

  يورو40     استراليا
  يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران و كاركنلن ايـران،           
اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل بـين المللـي مربـوط بـه آن،              

در سـايت ايـران نبـرد       اخبار و ديدگاههاي جنبش زنان را هر روز         
 .بخوانيد

  در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران و 
 جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

 )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org 
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خوش به حال غنچه هاي 

 نيمه باز

 

 شعر از فريدون مشيري

 بوي باران، بوي سبزه، بوي خاك 
 هاي شسته، باران خورده، پاك  شاخه

 آسمان آبي و ابر سپيد 
 برگهاي سبز بيد 

 عطر نرگس، رقص باد 
 نغمه شوق پرستوهاي شاد 

 خلوت گرم كبوترهاي مست 
 نرم نرمك مي رسد اينك بهار 

 روزگار خوش به حال 
 ها و دشتها  خوش به حال چشمه 

 ها  ها و سبزه خوش به حال دانه
 باز  هاي نيمه خوش به حال غنچه

خوش به حال دختر ميخك كه مي 
 خندد به ناز 

 خوش به حال جام لبريز از شراب 
 خوش به حال آفتاب 

 اي دل من گرچه در اين روزگار 
  پوشي بكام  جامه رنگين نمي
 بيني به جام  باده رنگين نمي 

 نقل و سبزه در ميان سفره نيست 
 بايد تهي است  جامت از آن مي كه مي 

اي دريغ از تو اگر چون گل نرقصي با 
 نسيم 

 اي دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب 
 اي دريغ از ما اگر كامي نگيريم از بهار 

 گر نكوبي شيشه غم را به سنگ 
 شود هفتاد رنگ  هفت رنگش مي

 
 
 

بزرگ “ نه”نتيجه انتخابات: م رجويخان

ملت ايران به فاشيسم ديني و شكست 

 بزرگ و بي نظير رژيم آخوندي
, خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران 

بايكوت سراسري نمايش انتخابات امروز رژيم آخوندي را 
بزرگ به فاشيسم ديني و يك شكست بزرگ و بي “ نه”

وي اين تحريم گسترده . ف كردنظير رژيم آخوندي توصي
 .و همه جانبه را به همه مردم ايران تبريك گفت

اين تحريم همه جانبه در حالي : خانم رجوي تاكيد كرد
صورت گرفت كه سردمداران همه باندهاي دروني رژيم 
به شركت گسترده در آن فراخوان داده بودند لذا اين 

ي و همه تحريم دست رد مردم ايران به سينه رژيم آخوند
 .باندها و دسته بنديهاي دروني آن بود

بر اساس گزارشهاي ستاد اجتماعي سازمان مجاهدين 
درصد 95بيش از , شعبه اخذ راي25000خلق ايران از 

در صد . اين انتخابات را تحريم كردند, دارندگان حق راي
به جز , ناچيزي هم كه در اين انتخابات شركت كردند

هاي سركوبگر كساني بودند كه عوامل و ماموران و نيرو
معيشت آنان توسط رژيم تامين مي شود و مجبور به 

 .شركت در انتخابات بودند

: رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران خاطر نشان كرد
نمايش امروز هم بخاطر بايكوت تمام عيار و هم بخاطر 

نشان از , تصفيه و جراحي گسترده دروني رژيم آخوندي
وي . سرنگوني رژيم آخوندي ميدهددوران اضمحالل و 

افزود خامنه اي و احمدي نژاد با تصفيه ها و تمهيدات 
گسترده و تقلبهاي نجومي كه در درون رژيم به آن 

در صدد هستند مجلس , مي گويند“ مهندسي انتخابات”
آخوندي را تا آنجا كه ممكن است از باندهاي رقيب 

اق و صدور بلعيدن عر, تصفيه كنند تا پروژه بمب اتمي
تروريسم و بنيادگرايي به تمامي منطقه را بدون هيچ مانع 

 .دروني به پيش ببرند

نمايش انتخابات مجلس آخوندي كه : خانم رجوي گفت
رويارويي فزاينده اين , نتيجه آن از پيش تعيين شده است

از اين رو هرگونه . رژيم با جامعه بين المللي مي باشد
سياست قاطع در مقابل اين تعلل و تاخير در اتخاذ يك 

سياستي كه . رژيم آثار فاجعه بار به دنبال خواهد داشت
مي بايست متضمن تحريمطهاي همه جانبه عليه رژيم 
آخوندي و برسميت شناختن حق مردم ايران براي 

حذف نام سازمان مجاهدين . مقاومت عليه اين رژيم باشد
ت ستون فقرات اپوزيسيون ايران از ليس, خلق ايران
كه مهمترين بخش مماشات با فاشيسم , تروريستي

يك قدم ضروري و , مذهبي حاكم بر ايران بوده است
 .اوليه يك سياست قاطع است

 دبيرخانه شوراي ملي مقاومت

 )2008مارس 14 (1386اسفند 24

 شكست در 

  " انتخابات"

 از سه سو
 ليال جديدي

با نگاه از سه زاويه مهم مي 
توان بر شكست مفتضحانه 
رژيم در انتخابات نمايشي 
مجلس ارتجاع مهر تاييد زد 
و پايان رسيدن بي ترديد عمر 
حكومت ظالمانه واليت فقيه 

واكنشهاي : را باور داشت
درون حاكميت، مردم و 
طرفهاي خارجي مزاحم 

 .جمهوري اسالمي
احمدي نژاد با همان لحن 

سرزمين "ه سابقه دار احمقان
 "آسماني ايران را نور باران

توصيف كرده به خامنه اي 
 . تبريك گفت

جبهه مشاركت غرولند كنان 
زمينه سازيهاي "به 

غيرقانوني و ناعادالنه و سدي 
كه مجريان و ناظران 

، "انتخابات فراهم كرده بودند
آنها .  پوشاند"پيروزي"رخت 

باز هم با اما و اگر و شكوه از 
، "دغدغه سالمت انتخابات"

نتيجه نمايش انتخاباتي را كه 
حتي با پس گردنيهاي 
حقارت بار و تكراري خامنه 
اي در آن شركت كرده بودند، 
علت پس ماندگي خود 

 .برشماردند
تنها دو روز بعد از اين 

 نشريه كه امكان 10نمايش، 
داشت شرح بيشتري از بي 
آبرويي رژيم بدهند، توقيف 

رهاي بيشتر شدند و هشدا
 .آغاز گشت

مردم ايران اما با تمسخر و به 
هيچ گرفتن اين نمايش، 
مشغول تداركات جشن عيد 
نوروز شدند و توهين انتخابات 
فرمايشي را با رونق دادن به 

  -برگزاري سنتهاي ايراني

 

 شهداي فدايي 

  فروردين ماه

 حبيـب   -جواد سالحي   : رفقا
 - خشايار سـنجري     -مؤمني  

ــد -دي منصــور فرشــي  محم
 بيژن جزنـي    -معصوم خاني   

ــي   - ــياء ظريف ــن ض  - حس
 مشــعوف -عبــاس ســوركي 

 محمــد -كالنتــري ) ســعيد(
 - عزيز سـرمدي     -چوپانزاده  

 حميـد   -احمد جليـل افشـار      
 محمدرضا كاميابي   -اكرامي  

 -آيتــي ) پريــدخت( غــزال -
ــه  ــيمين پنج ــاهي  س  -ش

 علـــي -عبـــاس هوشـــمند 
 - يداهللا سلسبيلي    -ميرابيون  

جليل اراضي  -ر توفيقيان   ناص
 عطـا   -اتابـاي     بهرام آق  -

 -)بهروز(محمدآراز-خانجاني  
ــور  آراز محمـــد وردي  -پـ
 عبـــداهللا -غفـــور عمـــادي 
ــوفي زاده  ــردي -صـــ  بـــ

ــراوي   ــه غــ  -محمدكوســ
ــوروز  ــانعلي پورن  ســعيد -قرب

 علي محمـد    -جوان مواليي   
 آنـه   - فيروز شكري    -خوجه  

) آرقـا ( قربان -بردي سرافراز  
 - فيــروز صــديقي -شـفيعي  

 محمـد   -نور محمد شـفيعي     
ــان   ــول عزيزي ــروين -رس  پ

پـور    محمد حرمتي -افروزه  
ــري - ــوچهر كالنتــ  _ منــ

در ... ور  و  صـــديق ديـــده
ــه امپرياليســم و    ــار علي پيك
ارتجـــاع توســـط مـــزدوران 
رژيمهاي شـاه و خمينـي بـه        

 . شهادت رسيدند
 

.  پاسخ دادند-مورد تنفر رژيم
 از در همين زمينه، بسياري

خبرگزاريها و براي نمونه 
 اسوشيتدپرس، از عدم شركت 

 19بقيه در صفحه 


