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  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

 

 يادداشت سياسي 
 

 كدام سياست 

 پيش مي رود؟
  مهدي سامع

 فروردين محمود احمدي 28روز چهار شنبه 
 در قم مسايلي را مطرح  نژاد طي يك سخنراني

اين كه يك . كرد كه بايد روي آن تامل كرد
كوتوله سياسي حرفهاي بزرگتر از دهانش را 
مطرح مي كند به خودي خود چيز تازه اي 

ين كه احمدي نژاد به عنوان اما ا. نيست
گماشته ولي فقيه كف بر دهان و شمشير بر 
دست ادعاي قدر قدرتي مي كند، اين پرسش 
را در مقابل ما قرار مي دهد كه اين حرفها در 
چه شرايطي بيان مي شود و در پشت اين 
سخنان پر هياهو كدام اهداف و برنامه ها قرار 

 .دارد
 هم پيوسته حرفهاي احمدي نژاد دو جنبه به

او در بخش اول سخنانش به رقباي . دارد
داخلي به شمول نزديكترين وزرايش حمله مي 
كند و در بخش ديگر براي جهاني كه قرار 

شود خط و نشان مي » احمدي نژادي«است 
 .كشد

قسمتي از حرفهاي احمدي نژاد را با هم مرور 
 :كنيم

پرسم كه كدام سياست دولت انجام  بنده مي-
 شد؟

ركات، ثبت اسناد، مجوزها و انحصارات، گم-
بانكها و شبكه مالياتي و عدم نظارت بر 
عملكرد دستگاههاي اجرايي ريشه سوء 

 . استفاده، بي عدالتي و تبعيضها هستند
متاسفانه برخي گروهها آن قدر قدرتمندند كه -

در مراجع قانونگذاري هم اين امور را به سمت 
به دانه اين دهند كه بايد دانه  خود سوق مي

 .دستها را قطع و با آن مبارزه كرد
ها نيز وظيفه اصلي خود را  برخي از دستگاه-

انجام ندادند و با آن بدنه مافيايي نتوانستند 
 .مقابله كنند

دهم كه دست همه اين  بنده به شما قول مي-
 .المال قطع كنم افراد را در سال جديد از بيت

ام و از  دهبنده تا ريشه كن شدن فساد ايستا-
 .كسي باكي ندارم
 2بقيه در صفحه 

 

 

 
 

نامتان بر بلنداي انديشه رهايي 
  ماندخواهد جاودانبشريت 

 2در صفحه 

مرگ شاعر؛ 

امه سزر زبان 

گوياي 

 آفريقاي سياه
 منوچهر هزارخاني 

 12صفحه 
 

 

كنشهاي رشد نرخ تورم بر زندگي 

 كارگران و مزدبگيران
 زينت ميرهاشمي

 4در صفحه 
 

 يهفق واليت م بي پرنسيپرژي
 جعفر پويه
 7در صفحه 

 ....سرمقاله 
 

 تحول بصره، زمينه ها، برآمد 
 

 منصور امان
زمان كوتاهي پس از صدور سومين قطعنامه تنبيهي 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه جمهوري 

 اين بار -اسالمي، ُشعله هاي جنگ داخلي در عراق 
 -القاعده نيازي باشد بدون آن كه به نقش آفريني 

بدين ترتيب يكبار ديگر اين واقعيت كه . زبانه كشيد
 و ربحران هسته اي جمهوري اسالمي به صحنه فراگي

متنوع تري از جدال تعُلق دارد كه در پهنه اي به 
گُستردگي خاورميانه در جريان است، با تاكيد دوچندان 

اين امر به همان اندازه كه تصوير . خود را به رخ كشيد
روشن تري از صف آراييهاي كُنوني چه در مساله هسته 
اي و چه در عراق، لُبنان و فلسطين به دست مي دهد، 

ميزان نيز پيچيدگي و دشواري راه حلهاي به همان 
 .چيرگي بر بحران را به نمايش مي گُذارد

براي هيچيك از طرفهاي درگير، نزديكي در اين يا آن 
حوزه درگيري به معناي پايان كشمكش در مجموع يا 
حتي شكل گرفتن يك وضعيت پايدار در محور مورد 

ت باژگون، باز خواني اين معادله به صور. تواُفق نيست
موازات  مفهوم شدت گيري درگيري در يك جبهه به

تشديد بحران در جبهه ديگر را انتقال مي دهد و اين 
است پس از صدور قطعنامه با افكنده   همان تعادلي

 .است شُدن بصره به كفه ترازو برقرار شُده
 3بقيه در صفحه 

 

 جهان در آيينه مرور
 

 ليال جديدي
 :انيددر اين شماره مي خو

  بساط تجارت انتخابات، اينبار در زيمبابوه-
ناتو، ( دستاوردها و شكستهاي بوش در سفر به اروپا -

 )افغانستان و موشكهاي دفاعي
 9در صفحه 

 

ركود دستمزد، رشد ناامني و آينده 

 ) آخرقسمت(طبقه كارگر آمريكا 
 آناهيتا.الف: برگردان

 ۱۱در صفحه 
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 يادداشت سياسي 
 

 1بقيه از صفحه 
 محور از حرفهاي گماشته 6اينها 

وي در نقش منقد . ولي فقيه است
دولت و با حمله به كساني كه 
مشخص نيست در كدام ركن 
حكومتي و در چه بخشي از هرم 
قدرت و ثروت قرار دارند، به 
آشكارترين صورت اعتراف به 

همگان مي دانند كه . شكست است
 از حمايت كامل و بي احمدي نژاد

دريغ ولي فقيه برخوردار بوده و 
اساسا تصدي پست رياست 
جمهوري توسط وي به خاطر 
مداخله مستقيم و آشكار سپاه 
پاسداران تحت امر ولي فقيه بوده 

احمدي نژاد از فرصت باال . است
رفتن قيمت نفت برخوردار بوده و با 
دست باز به هر شكلي كه ولي 

بع ملي كشور را نعمتش خواسته منا
در دوران اين . هزينه كرده است

كوتوله سياسي است كه نقدينگي از 
 هزار 150ليارد تومان به ي هزار م60

در . ليارد تومان افزايش مي يابديم
همين دوران است كه نرخ تورم به 

.  افزايش مي يابد20رقمي باالتر از 
احمدي نژاد با برگزاري شعبده بازي 

كدست تر از انتخاباتي مجلسي ي
مجلس كنوني را سامان داده است و 
بدون هرگونه محدويت همه ي 
ارگانهاي نظام را به بازي گرفته و 

  . آنها را به كنار مي زند
احمدي نژاد سوار بر مركب بي ترمز 
و دنده ولي فقيه به نزديك ترين 

ش مهمي در قياران و حاميانش كه ن
سركوب داخلي و صدور ترور داشته 

او حتي . ه استد رحم نكراند نيز
وزراي فعلي دولت كه منصوب 
خودش هستند را غير حزب الهي و 

 21او در روز . مافيايي مي داند
بايد «: فروردين در مشهد گفت

خودمان را براي يك جراحي بزرگ 
و اصالحات اساسي و سازندگي 

بعضيها كه ....... عظيم آماده كنيم
حرفهاي دشمن را ترجمه مي كنند 

ه هاي دشمن را منتشر مي خواست
كنند هنوز طرح دولت اعالم نشده 
است به مخالفت با آن برخاسته 

 ».اند
اين گونه تيغ كشي بي محابا پاسدار 
و شكنجه گر معروف را هم به صدا 

 . در آورده است
حسين سريعتمداري در سرمقاله روز 

 فروردين كيهان مي 26
 پي درپي و بي  تغييرات«:نويسد

ه بر پي آمدهاي منفي سابقه، عالو
خاص خود، ساير اعضاي كابينه را 
هم نسبت به ادامه فرصت براي 
خدمت دچار تزلزل مي كند و 
هيچكدام نمي دانند فردا نوبت 

 ».كداميك از آنان است

احمدي نژاد مي داند كه بحران 
كنوني محصول سياست اتخاذ شده 
توسط ولي فقيه است و نقش او تنها 

رات ولي فقيه و تنها اجراي دستو
اما از آن جا كه حيات سياسي . است

گماشته ولي فقيه در اجرايي كردن 
همين سياستها مي باشد، وي مجبور 
است زمين و زمان را به هم بدوزد و 
با ياوه گويي مسئول نا بسامانيهاي 
كشور و فقر و فالكت مردم را 

» مافياي«و » دشمن خارجي«
داخلي اعالم كند و اين در حاليست 
كه وي به طور صريح و روشن نامي 

داخلي نمي » قدرتمندان«از اين 
او مي داند كه با بركنار كردن . برد

اين يا آن وزير و مسئول كاري پيش 
نخواهد رفت و بنابرين صالح خود و 
ولي امرش را در اين مي بيند كه 
حرفهايش را گنگ و مبهم و در 
لفافه بيان كند تا هم ضعف نظام را 

كند و هم براي هر الپوشاني 
 .جراحي ديگر دستش باز باشد

يك روز پس از سخنراني احمدي 
نژاد روزنامه سرمايه در سرمقاله خود 

رئيس جمهوري با گذشت «:نوشت
 روز از عمر دولت 1000بيش از 

 روزه خود، بار ديگر تقريبا 1460
همه قواي سه گانه و ديگر نهادهاي 
كشور را تلويحا به همراهي با 

 رانت خوار فاسد متهم كرده مافياي
رييس دولت دائما از اين ........است

 فقط يك  مافيا شكايت مي كند،
كار ساده را انجام نمي دهد و آن 
معرفي مافيايي است كه اگر مبناي 
سخن احمدي نژاد در قم را مالك 

 مانند غده لجام  قرار بدهيم،
گسيخته سرطاني همه اجزاي 
حكومت و دولت را جز شخص 

يس جمهوري در ميان گرفته ري
يك هزار روز پس از شروع .......است

دولتي كه قرار بود در همان سال 
 رييس  اول همه چيز را سامان دهد،

جمهوري عصبي تر و خسته تر و 
تلخ تر از هميشه، همان حرفها و 

 ».شعارهاي روز نخست را مي زند
اما حرفهاي احمدي نژاد فقط به 

 محدود اوضاع نابسامان اقتصادي
او براي الپوشاني كردن . نمي شود

بحران نظام واليت فقيه پاي 
را به » نظامات حاكم بر جهان«

ميان مي كشد و به راستي كه با 
حرفهايش نه فقط دم خروس كه 
هيوالي بنيادگرايي اسالمي كه امام 
راحل آن را طراحي و آيت اهللا خامنه 
اي آن را تنها راه نجات واليتش 

   .ه نمايش گذاشتمي داند را ب
به قسمتي از حرفهاي احمدي نژاد 

 :در اين رابطه توجه كنيم
ما اگر نتوانيم مناسبات جهاني را -

اصالح كنيم و اگر زورگويان را در 
جغرافياي خود محصور نكنيم آنها 
اجازه نخواهند داد كه ما به 

 .فعاليتهاي خود ادامه دهيم

ما بايد امروز تالش كنيم تا بتوانيم -
رايط جهان را تغيير دهيم چرا كه ش

بدون تغيير نظامات حاكم بر جهان 
نمي توانيم شاهد برقراري عدل و 

 .صلح در سراسر جهان باشيم
امكان ندارد بدون تغيير اين نظامات -

حاكم بر جهان نظامات طاغوتي و 
هاي  ظالمانه و فاسد ما بتوانيم به قله

 ...پيشرفت برسيم 
و دوران سلطه شصت ساله -

جنايتهاي شما بعد از جنگ جهاني 
دوم، دوراني كه با تبليغات مسموم و 

اي و بين  فشارهاي سياسي و رسانه
المللي و همچنين لشگركشي ملتها را 

 تهديد كرديد به پايان رسيده است
 محور از سخنان احمدي نژاد 4اين 

عصاره سياست واليت فقيه را به 
ايده هاي خميني . نمابيش مي گذارد

امنه اي براي ايجاد يك اتحاد و خ
جماهير اسالمي به مثابه يك فطب 
در مناسبات جهاني را در همين جمله 
هاي كوتاه مي توان به وضوح 

هاي پيشرفت كه  قله. مشاهده كرد
پاسدار احمدي نژاد به دنبال آنست، 
سياست و برنامه اي براي بهبود 

 نفت زندكي مردم ايران و آوردن پول
خامنه . بر سر سفره مردم ايران نيست

اي براي حفظ واليتش در سوداي 
ايجاد امپراطوري اسالمي، از طريق 

ه و اكره اش و منجمله گماشته لعم
گوش به فرمانش، نان مردم را از سر 

آنان مي ربايد تا مزدورانش را  سفره
» ولي امر مسلمين جهان«رير پرچم 

 .اماده به خدمت نگهدارد
نظام واليت فقيه، اگر بخواهد براي 

به وصيتنامه و درسهاي خميني 
وفادار بماند راهي جز حركت بي دنده 
و ترمز براي ايجاد جنگ و آشوب تا 

و » امپراطوري اسالمي«ايجاد 
وجود » ظهور نور از چاه جمكران«

اين مسير البته با منافع مردم . ندارد
ايران در تضاد كامل قرار دارد و از 

ت كه مردم به اشكال همين روس
مختلف خشم و نفرت خود را از اين 
سياست و آمران و عامالن آن اعالم 

در شرايطي كه تمام . مي كنند
ظرفيتهاي ارتجاعي نظام واليت فقيه 
عليه مردم ايران به كارگرفته شده و 
اكنون نظام در ضعيفترين موقعيت 
خود براي بقا مي جنگد، راه نجات را 

مردم ايران و در اعالم جنگ به 
جهان تشخيص داده و براي همين 
مجبور است با جراحيهاي بزرگ و با 
دستبابي به سالح اتمي و با صدور 
تروريسم، آشوب و بنيادگرايي 
اسالمي، نظام واليت فقيه را تامين 

جراحيهاي بزرگ درون نظام، . كند
پاسخ منفي به قطعنامه هاي شوراي 

نه امنيت ملل متحد، مداخله اخاللگرا
در عراق و لبنان و فلسطين و بي 
خانمان كردن مردم ايران تجلي 
عيني آن راه و رسمي است كه 

  . احمدي نژاد در قم بيان كرد
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 بشريت جاودان خواهد ماند
 زينت ميرهاشمي  

امشب . در ميان خبرهاي روز به گردش مي نشينم
ا و دردهاي مردم نوبت من است تا خبري از رنجه

اعتراض معلمان و فرهنگيان به .  قلم زنم ايران را
محكوميت اعدام همكارشان فرزاد كمانگر، دستگيري 
و ضرب و شتم كارگران الستيك البرز، دستگيري و 
شكنجه دانشجويان، زنداني كردن خانواده هاي كشتار 

گويا پاياني بر اين رنج و درد و غم ....  و 1367سال 
نه «: اد شاملوي عزيز مي افتم كه نوشتنيست؟ ي

جهان به آخر رسيده است و نه قرار است كه سلطنت 
 ».جابرانه ابليس براي ابد بر پهنه زمين مستقر بماند

قلمم مرا به رويدادي بزرگ در تاريخ رنجها و  
 فروردين 30رويداد . دردهاي مردم ايران مي برد

. سياسي تن از زندانيان 9به قتل رساندن  . 1354
بيژن جزني، حسن ضياء ظريفي، كاظم ذواالنوار، 

كالنتري، عباس )سعيد (عزيز سرمدي، مشعوف 
سوركي، مصطفي جوان خوشدل، محمد چوپانزاده، 

 .احمد جليل افشار
 تن از مجاهدان خلق در 2 تن از رفقاي فدايي و 7

. تپه هاي اوين با رگبار مزدوران شاه به قتل رسيدند
راسوي نام اين بزرگان، قامت بلند قلبهايي كه در ف

آرزوهاي خويش در رهايي بشريت را مي ديدند، به 
. برگي به مبارزه مردم ايران اضافه شد. درد آمد

مزدوران شرمناك از تاثير اين خبر هراسان بودند و 
ادعا كردند كه اين زندانيان در حال فرار كشته شده 

رويداد هيچ كس اين دروغ را باور نكرد و اين . اند
چنان نفرتي بر دلها نشاند كه تبديل به رويدادي 

فقدان رفيق كبير بيزن جزني اگر چه . جاودانه شد
 بدون شك  براي جنبش فدايي بسيار زيان بار بود اما

بيزن و آثارش و نيز هماوردطلبي اش در برابر 
الگوهاي ذهني و مكتبي كردن ماركسيسم، براي 

يران، رهاوردي پر جنبش فدايي و جنبش كمونيستي ا
بيژن جزني در گرانيگاه . ارزش و جاودانه خواهد بود

برخورد با شرايط مشخص، تضادهاي طبقاتي و پاسخ 
به شرايط روز ايده هاي نويني را پايه گذاري كرد كه 
همچنان راهبرد عملي در شرايط امروز هم دنبال مي 

 . شود
يه نام اين زندانيان در تاريخ مبارزه مردم ايران عل

ديكتاتوري پهلوي، نماد دوره اي از تاريخ سرشار از 
شجاعت انقالبي، بي باكي و چالش كشاندن جزيره 

 . ثبات و آرامش شاه بود
 ژانويه 14(شاه در مصاحبه با خبرنگار روزنامه گاردين 

مردم ايران با قلب و روحشان، پشت «:  گفت )1974
ي كه از وي در برابر سوال» .سر پادشاه خود استاده اند

طرف خبرنگاري در مورد تعداد زندانيان سياسي در 
 » تعدادي خيانت كار«ايران شد جواب داد 

آسوده « كوروش:  ساله گفت2500شاه در جشنهاي 
 » .بخواب، زيرا ما بيداريم و پيوسته بيدار خواهيم ماند

و اين شقايقهاي سرخ اوين از جمله شجاعان برجسته 
انه را شكافتند و اي بودند كه زمزمه هاي شب

پيوستگي بيداري شاه و هزار فاميلش را به قبرستان 
بيژن جزني و يارانش به راستي اين . تاريخ سپردند

آن كه مي گفت «انگاره را به واقعيت تبديل كردند 
حركت مرد در اين وادي خاموش و سياه برود شرم 

 » .كند
بر نهاده اين رويداد بزرگ و تالش كساني كه در كوه 

ر ممكنها تونلي براي تغيير و رهايي بشريت زدند غي
قله را فرو «اين كه . مي توان تجربه اي گرانبها گرفت

نمي توان كشيد و سكون را جاشنين حركت نمي 
 » .توان كرد

ياد همه بزرگاني كه براي رسيدن به قله رهايي 
بشريت جان خود را فدا كردند و حاضر نشدند در 

قيهي پايان تاريخ مبارزه را استبداد پهلوي و واليت ف
 187 فروردين 31 . ببينند گرامي باد
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 سرمقاله 
 

تحول بصره، زمينه ها، 

 برآمد
 

 1بقيه از صفحه 
از اين زاويه، بصره و جريان حجت 
اُالسالم صدر را مي توان انتخاب 
مشترك جمهوري اسالمي و آمريكا 
براي حمل جدال خود بر پشت آن 

 . دانست
 

زمينه ها و داليل آمريكا براي اقدام 

 در بصره 
ه اين پيش شرطهايي كه آمريكا را ب

سمت گرايش داد، در حقيقت پيشتر از 
اين تامين شُده بود، هنگامي كه كاخ 

 ميالدي 2007سفيد در آغاز سال 
استراتژي خود براي چيرگي بر مشكل 

 "عراق را اعالم كرد و در آن به 
مسئوليت مشترك نيروهاي آمريكايي و 

 خط تاكيد كشيد؛ خط مشي كه "عراقي
نهاي شيعي در واقع بيرون كشيدن جريا

از زير كرسي گرمي را هدف داشت كه 
آمريكا ريش و ابرو سوزان ذُغال آن را 

آنها در حالي كه مي . فوت مي كرد
توانستند خود را به درستي در زمره 
بيشترين سود برندگان از اشغال عراق 
به حساب آورند، همزمان بازي دوگانه 
اي را نيز به ويژه در برخورد به مساله 

 از رژيم صدام حسين پيش نظم پس
در استراتژي كاخ سفيد به . مي بردند

دولت شيعي عراق تا آخر نُوامبر همان 
سال مهلت داده شُده بود كه 

 خود در گرفتن "پيشرفتهاي"
 .  را ارايه كُند"مسئوليت"

باوجود گُذشت اين هنگام و پديدار 
نشُدن اقدامهاي موثر و مشاهده پذير 

لت عراق، استراتژي عملي از سوي دو
پر سر و صداي آقاي بوش اما مي تواند 
. موفقيتهايي را نيز به نام خود ثبت كُند

كاهش تعداد حمالت و بمب گُذاريها و 
همينطور پايين رفتن شُمار قُربانيان به 
يك سوم، فاكتهايي است كه راهكار 
كاخ سفيد و پنتاگون مي تواند روي ميز 

.  بگُذاردكُنگره و سناي اين كشور
پيشرفتهاي مزبور كه آخرين بار ژنرال 
پترووس آن را تبليغ كرد، بيش از همه 

شوراهاي "مديون شكل گيري 
 هزار نيروي آن است كه 60 و "بيداري

در استراتژي ياد شده، توسط مرزبندي 
با سياست سركوب و منزوي ساختن 
اقليت سني مذهب و جريانهاي وابسته 

. از شُده بودبه حزب بعث راه آن ب
همزمان، در آن چه كه تغيير 
ارجحيتهاي سياسي دولت آمريكا مي 

شبكه هاي "توان ناميد، سركوب 
 نيز پيش "تروريستي ايران و سوريه

بيني شُده بود؛ طرحي كه با دستگيري 
پايوران بلندپايه جمهوري اسالمي و 
تروريست خواندن بخش برون مرزي 

 سپس و) نيروي قُدس(سپاه پاسداران 
 با "تفهيم اتهام"نشستهاي امنيتي 

فرستادگان جمهوري اسالمي صورت 
 . عملي به خود گرفت

مهمترين تاثير برقراري آرامش در 
، جايي كه القاعده و "مثلث سني"

شورشيان عراقي ارتش آمريكا را درگير 
 –يك جنگ پر تلفات پارتيزاني 

فرسايشي كرده بودند، چرخش نگاه به 
اكتورهاي دخيل در جنگ سمت ديگر ف

داخلي عراق و به گونه اجتناب ناپذير، 
جمهوري اسالمي و باندهايي بود كه 
بدون پشتيباني گُشاده دستانه آن، چنگ 

اكنون . و دندان پاره كُننده اي نداشتند
زمان آن فرا رسيده بود كه آقاي مالكي 
و حجت االسالم حكيم بابت سهمي كه 

شقاب خود از كيك اشغال عراق در ب
گُذاشته بودند، به پاي صندوق پرداخت 

فرستادن آقاي مالكي . فراخوانده شوند
در پيشاپيش ابواب جمعي لشگر بدر به 
بصره براي سركوب برادران صدريست 
خود، براي آمريكا شليك تير به چند 

از يك . هدف به صورت همزمان بود
سو به قلع و قمع اين باند مزاحم چهره 

اد و در ارايه يك دليل اي شيعي مي د
بيشتر براي برانگيختن بخشي از جامعه 
. عراق عليه خود صرف جويي مي كرد

از سوي ديگر، جدال همجنسان در 
بصره يا بغداد، به تضعيف موقعيت آنها 
در مجموع و چه به لحاظ سياسي و چه 
از نظر پايگاه اجتماعي مي انجاميد و به 
طور غير مستقيم در خدمت سياست 

و سر .  قرار مي گرفت"شتي مليآ"
، آثار عميقي كه اين جدال از طريق رآخ

ايجاد شكاف بين گروههاي مزبور به جا 
مي گُذاشت، پدر خوانده آنان را كه 
جنگ نمايندگي خويش را بر دوش آنها 
پيش مي برد، در موقعيت دشواري قرار 
مي داد و به مانُور بين جنگ ساالران 

كه در بدترين ناچار مي ساخت؛ امري 
شرايط مي تواند به تبديل آن به يك 

 . طرف درگيري داخلي راه ببرد
 

واكُنشهاي خودغرضانه جمهوري 

 اسالمي
انتخاب بصره از سوي جمهوري 
اسالمي به عنوان نُقطه كشاكش با 
آمريكا در مقايسه با حريف خود، به 
مراتب از درجه انديشه شُدگي و نقشه 

. ار استمند بودن كمتري برخورد
جمهوري اسالمي در همان هنگام كه 
مي بايست در واكُنش به تشديد فشار 
بين المللي و صدور قطعنامه ي جديد 
شوراي امنيت سازمان ملل، عضله خود 
را در عراق نشان داده و امكانات خود را 
به گونه تهديد آميزي به نمايش بگُذارد، 
در برابر تاثيرات منفي اي كه اين 

ر پي دارند، به صورت مطلق اقدامات د
منفعل است و نقشي در هدايت يا 
. كُنترُل آنها نمي تواند داشته باشد

همين گونه است حمالت پراكنده باند 
آقاي مقتدي صدر به نيروهاي 
آمريكايي و سپس خُمپاره اندازي به 

 كه به تير شُروع جنگ "منطقه سبز"
. خونين بين متحدان آن تغيير مسير داد

ي بوش ضمن اعالم حمايت خود از آقا
، "ارتش عراق و نخُست وزير مالكي"

يك چرخش تعيين "اين تحول را 
 توصيف كرد و بدينوسيله درجه "كُننده

اهميتي گردونه اي كه رژيم مالها به 
چرخش درآورد را به طور رسمي بر آن 

 . الصاق كرد
 شرايط مشابهي نيز جمهوري اسالمي

در شُمال عراق براي خود فراهم كرده 
است و در مسير ايجاد بي ثباتي در تنها 
كانون به نسبت آرام عراق و به چالش 
كشيدن اياالت متحده، به سرعت در 
حال از دست دادن دوستان خود يا قرار 
دادن آنها در شرايط غيرممكني براي 

قعيت در اين وا. ادامه دوستي مي باشد
كه جمهوري اسالمي به عنوان دشمن 
حقوق دموكراتيك خلقهاي ايران، به 
ويژه هنگامي كه آنها همچون 
كُردستان سخنگويان تشُكل يافته اي 
نيز داشته باشند، هيچ نفعي در زندگي 
در كنار اقليم خودمختار كُردستان عراق 

با اين وجود، . ندارد، جاي شك نيست
 عليه خود و ايجاد يك جبهه جديد

تحريك دوستاني كه مخالفان آنها را 
با محدوديت عمل روبرو ساخته اند، 
اقدامي چندان بخردانه به حساب نمي 

 . آيد
 

 راهكارهاي ناُگزير جمهوري اسالمي
راهكارهاي سترون و اغلب خودغرضانه 
جمهوري اسالمي هنگامي درك پذير 
مي شوند كه تنگناي دوگانه ي داخلي 

 نُقطه عزيمت اجباري و خارجي كه
 به سياست پردازي است، در "نظام"

در همان زماني كه .  گرفته شودرنظ
جمهوري اسالمي اصرار مي ورزد در 
برابر تحريمهاي تجاري، اقتصادي و 
مالي رويين تن است، ركورد اقتصادي 

 درصدي، جامعه 50سوار بر رهوار تورم 
اين شرايط را فساد . را ُشخم مي زند

ان كه اشتهاي تحريك شُده ي دولتمرد
خود از افزايش بهاي نفت را به سختي 
مي توانند پنهان كُنند، وخيم تر كرده 

هنوز به درستي معلوم نيست . است
 ميليارد دالري كشور از 120درآمد 

 با "طالي سياه"محل مبادله ي نقد 
اسكناسهاي سبز چه گونه و ُكجا هزينه 

ابر شُدن آنها كه با چند بر. شُده است
قيمت مايحتاج روزانه خود، جهش باز 
نايستادني اجاره بهاي سرپناه خود، قطع 
گاز در زمستان يا بي آبي در تابستان 
روبرو داده شُده اند، ماجراجويي هسته 
اي و خارجي پر هزينه آقاي خامنه اي 
و شُركا، تور سياحتي چين، روسيه، 
حزب اهللا لُبنان، حماس غزه و جز آن 

زانه عمومي يا تبديل بودجه و در خ
خزانه ارزي كشور به ليفه و جيب 

، آقاچه ها و آقازاده ها را "آقا"شخصي 

با ناخُشنودي و احساس رضايت نمي 
 براي ايمن ماندن از شر "نظام". نگرند
 به ابزار اقتداري "دشمنان داخلي"اين 

نياز دارد كه از تاثير ثبات دهنده و 
 خياباني، پايدارتري از اوباش گري

تروريسم فرهنگي و بگير و ببند سياسي 
به موازات آن بايد در . برخوردار باشد

نظر داشت كه آيت اهللا خامنه اي با 
 "اصالح طلب"بيرون راندن همريشان 

خود از دستگاه قُدرت، امكاني كه به 
 اجازه مي داد تا اندازه اي "نظام"

اعتراضهاي جنبش اجتماعي را كُنترُل 
در صورت روبرو شُدن با جنبش كُند و 

 تير 18اعتراضي سرنگوني همچون 
، از آتش پشتيباني برخوردار گرديده 78

و از در پشتي جان سالم بدر ببرد را 
 . سوزانده است

در چنين شرايطي به همان اندازه كه 
فشار اجتماعي، رژيم مالها را به گوشه 
مي راند، خيز آن به سوي بحران 

براي حفظ حالت فوق آفريني خارجي 
العاده بر سر جامعه جبري تر و بلند تر 

 . مي شود
 

 تحول بصره، يك برآمد
گُسترش جنگ داخلي به باندهاي 
بنيادگراي شيعه عراق، از هم گُسسته 
شُدن شيرازه هاي مدني اين كشور را 
. عريان تر به معرض نمايش گُذاشت

 فرقه –پروسه اي كه با تقسيم مذهبي 
ادي عراق از سوي اياالت اي و نژ

متحده آغاز گشت، از طريق هرچه خُرد 
تر شُدن تقسيمات، به دوران بلوغ خود 

در آمادگي شگفت آور . پا گُداشته است
و تكان دهنده بازيگران اين صحنه 
براي تالشي پايه هاي زندگي جمعي و 
مدني جامعه عراق و حفر گودالهاي 
اختصاصي براي حفاظت از منافع 

انه بر ويرانه هاي وحدت ملي و جداگ
جغرافيايي كشور خود، اين ژرفاي 

 ناسيوناليستهاي "نظم نوين"ويرانگري 
مذهبي كاخ سفيد و ماهيت نيروهايي 
كه به خدمت مي گيرد و فاكتورهايي 
كه خلق مي كُند است كه بازتاب يافته 

سرنوشت، معاش و زندگي مردم . است
ان، عراق را ششلول بندها، جنگ ساالر

دسته هاي تبهكار و گروههاي قومي 
رقم مي زنند كه تنها وجه مشترك آنها 
را سالخي قشر روشنفكر و فرهيخته 
عراق، قتل كوشندگان اتحاديه هاي 
كارگري و تشُكلهاي زنان و مثله كردن 

زير نگاه . سكوالرها تشكيل مي دهد
ارتش انگليس، ارتجاع مذهبي در 

بريدن بصره، به طور روزانه مراسم 
دست و پاي متهمان يا قصاص خونين 

 را جشن مي "بي حجابها" و "كافرها"
 . گيرد

در بصره، زخم چركين بالكانيزه كردن 
ميكروبهايي از جنس . عراق سر باز كرد

رژيم واليت فقيه، صدر و بدر و مالكي 
از اين آبشخور سيراب شُده و جان 

 .  سخت مي شوند
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 را 87كارگران و مزدبگيران ايران سال 

قيمت .  در شرايط سختي آغاز كردند
مواد غذايي طي ماه اول سال جديد 

نان، . رشدي بي سابقه داشته است
اصلي ترين ماده غذايي گران شده 

پايوران رژيم در هراس از . است
روياروئيهايي كه در سال جديد شكل 
خواهد گرفت، شيادانه نامگذاري سال 

يد را با مسائل اقتصادي همساز جد
ولي فقيه سال جديد را سال . كردند

ناميد و گماشته » نوآوري و شكوفايي«
همين . »...تحوالت بزرگ و«او  سال 

رويكرد نشان دهنده فاجعه پس رفت 
اقتصادي و خرابتر شدن وضعيت 

 . معاشي مردم است
سال جديد با اعتصاب گسترده كارگران 

روز . آغاز شد) لبرزالستيك ا(كيان تاير 
 فروردين، صدها كارگر شركت 24شنبه 

كيان تاير در همايشي اعتراضي، جاده 
اعتراض .  اسالمشهر را بستند–تهران 

كارگران به دنبال خصوصي سازي، 
تهديد به بسته شدن اين واحد توليدي 
و بيكاري كارگران و عدم پرداخت 

گارد سركويگر . ماهها حقوق آنان است
 فروردين در تاريكي 24شنبه ويژه روز 

شب به كارخانه يورش برده و با خراب 
كردن ديوار آن به ضرب و شتم 
كارگران پرداخت و تعدادي از آنها را 

رويارويي وحشيانه رژيم . دستگير كرد
در برابر كارگراني كه با دستان خالي 
ميارزه مي كنند و سالحشان اراده و 

ته اتحاد آنان براي برآورده شدن خواس
شان است، نشانگر وحشت از پيوستگي، 
همبستگي و تداوم سلسله اعتراضهاي 
كارگري است كه در هفته هاي اخير 

دستگيريهاي اخير . شدت يافته است
فعاالن كارگري منجمله از كارخانه 
نيشكر هفت تپه نشان داده است كه 
اگر چه اين سركوبيها مانع گسترده 
شدن اين حركتهاي اعتراضي مي شود 
اما دولت پاسداران، توان و قدرت 
خاموش كردن صداي كارگراني كه جز 
زنجيرهايشان چيزي براي از دست 

 .دادن ندارند را ندارد
هزاران كارگر نيشكر هفت تپه بار ديگر 

همايش . دست به اعتصاب زدند
اعتصابي كارگران نيشكر هفت تپه كه 

 فروردين آغاز شده، 20از روز سه شنبه 
تهاي اعتراضي قبلي براي در ادامه حرك

دريافت ماهها حقوق عقب مانده شان 
هيات مديره اين شركت كه با .  است

باندهاي مافيايي وابسته به قدرت 
شريكند براي تفرقه در ميان كارگران، 
بخشي از حقوق عقب افتاده را به نيمي 
از كارگران اعتراضي پرداختند اما 
كارگران همبستگي خود را نشان دادند 

براي دريافت حقوق همه كارگران بار و 

. ديگر متحدانه دست به اعتصاب زدند
در روزهاي گذشته همچنين تجمع 
اعتراضي كارگران ايران صدرا مورد 

 . يورش نيروهاي انتظامي قرار گرفت
بر ايند جراحيهاي بزرگ روزهاي اخبر 
در كابينه پاسداران در سخنرانيهاي اخير 

روز . احمدي نژاد  مشاهده مي شود
 فروردين، احمدي نژاد به 23آدينه 

وي ادعا . توجيه تصفيه كابينه پرداخت
 70كرد كه جلوي تورم پيش بيني شده 

درصدي را گرفته است و  مشكالت 
وي مانند هميشه با . حل شده است

مشتهايي گره كرده در هوا دشمناني 
بدون نام و نشان در جناحهاي رقيب را 

» اتاصالح«كه قصد داشتند ميز 
اقتصادي و سياسي وي را بر هم بزنند 

 . را زير ضرب گرفت
 فروردين 22احمدي نژاد  روز پنجشنبه 

بايد خودمان «:در مشهد اعالم كرد كه
آماده ... را براي جراحيهاي بزرگ و

مجموعه سخنراني وي طي دو » .كنيم
روز آدينه و پنجشنبه، نشان دهنده 
عمق بحران حكومتي است كه يك 

عوا بين چپاولگران و ظالمان طرف آن د
مجهز به ابزار هاي سركوب و طرف 
ديگر مردمي هستند كه پيكره حكومت 
را قبول ندارند و حق خود را حكومتي 
دموكراتيك برخواسته از راي آزاد خود 

 . مي دانند
احمدي نژاد در رابطه با مفسدان 

وقتي قرار مي شود با «:اقتصادي گفت
رد شود يكي از دستهاي آلوده برخو

هزاران دست به حمايت از وي بر مي 
خيزند و به انحاء مختلف به اعمال فشار 

اين حرفها دستان آلوده » .مي پردازند
پايوران رژيم در  استثمار مردم و فقيرتر 

فاسداني . كردن آنها را نشان مي دهند
كه احمدي نژاد در مورد آنان صحبت 
مي كند،  ستون فقرات رژيم را تشكيل 

بر اساس آمار داده شد در . ندمي ده
سخنراني اخير احمدي نژاد كه ديگر 

كمتر از (پايوران رژيم آن را غير واقعي 
مي دانند واردات در دوران ) واقعيت

 ميليارد دالر و 45دولت وي به 
 ميليارد دالر رسيده 21صادرات به 

با توجه به رشد نقدينگي و باال . است
ل در رفتن بهاي نفت خام و افزايش پو

دست مافياي قدرت، واردات بيش از دو 
برابر صادرات هزينه بسيار سنگيني 
براي كارگران و صنايع توليدي در ايران 

هزينه سنگين اين عدم . داشته است
تعادل واردات و صادرات فقر بيشتر 
مردم و بيكاري كارگران و ركود و 
بحراني است كه صنايع توليدي با آن 

 . روبرو شدند
 

س آمارهاي منتشر شده در رسانه بر اسا
هاي دولتي و بر خالف حرفهاي پوچ 

 87ولي فقيه و احمدي نژاد در  سال 
اقتصاد ايران بحراني تر و  وضعيت 

آسيبها . زندگي مردم خرابتر خواهد شد
و زيانهاي ناشي از بحران اقتصادي در 
گام اول و به طور مستقيم بر زندگي 

د كارگران و مزدبگيران اثر خواه
 .گذاشت

در حالي كه در آمد نفت به طرز بي 
 دالر 110سابقه به بشكه اي بيشتر از 

رسيد، وضعيت نابسامان اقتصادي در 
ايران نه تنها بهتر نشد بلكه با باال رفتن 
قيمتها، افزايش نقدينگي و نيز باال 

تورم، بيكاري افزايش پيدا رفتن نرخ 
كرده و وضعيت معاشي مردم نسبت به 

اين در حالي است . قبل بدتر شده است
 86كه پايوران رژيم در آغاز سال 

مدعي بودند كه نرخ تورم به تك رقمي 
آنان از . و بيكاري را كاهش خواهند داد

طرحهاي بسياري صحبت كردند اما در 
بتر پايان اين سال  ديديم كه وضع خرا

 . از قبل شد
پاسدار احمدي نژاد در اولين جلسه 

  87دولت پاسداران در سال جديد، سال 
جهشهاي بزرگ به سمت قله «را سال 

» انجام كارهاي بزرگ«و » هاي افتخار
اما در . در تحوالت اقتصادي دانست
» تابناك«پس اين شعارها، سايت 

وابسته به محسن رضايي، دبير مجمع 
شي از تشخيص مصلحت، بخ

بگومگوهاي پشت پرده خوديها را 
 . منتشر كرده است

آمارهاي » تابناك«پايگاه اينترنتي 
منتشر شده از سوي مراكز دولتي را 

قرار داده و مي » تشكيك«مورد 
در حالي كه در آمد نفتي كشور «:نويسد

 به 1385 ميليارد دالر در سال 63از 
 ميليارد دالر در 75درآمد بي سابقه 

 رسيد، رشد اقتصادي كشور 1386سال 
 » .تنها نيم در صد افزايش داشته است

متوسط نرخ «:در همين جا آمده است
 5 با افزايش 13,60رسمي تورم از 
 درصد گذشت و 18درصدي از مرز 

شاخص قيمتها در ماههاي پاياني سال 
 درصدي را 20، گراني بيش از 86

 » . نشان داد1385نسبت به پايان سال 
سيدن هزينه هاي دولت به اين منبع ر

 هزار ميليارد تومان در سال 300مرز 
» خطر جهش تورمي مجدد« را 87

 . دانسته است
» آخرين فرصت«تابناك سال جديد را 

براي رژيم در حل مسائل اقتصادي 
با توجه به شرايط «:دانسته و مي نويسد

اقتصادي جهان، كاهش ارزش دالر و 
ت  آخرين فرص87ركود اقتصادي، سال 

ايران براي استفاده از درآمد نفتي در 
جهت ايجاد جهش در توسعه اقتصادي 

 » .كشور باشد

در پي ادعاهاي پايوران رژيم بر سر 
تك رقمي كردن نرخ تورم و كاهش 

، بي پايگي آمارهاي 86بيكاري در سال 
وزير اقتصاد و . داده شده آشكار شد

دولت در «: دارايي رژيم اعتراف كرد كه
 به اهداف 86ار تورم در سال زمينه مه

 5 تا 4خود نرسيد و سال گذشته تورم 
 ».درصد باالتر از سال قبل بود

اين اعتراف در حالي صورت مي گيرد 
عبور از پلكانهاي «كه احمدي نژاد نعره 

را » تحوالت مهم اقتصادي«و » ترقي
 . سر مي دهد

گزارش بخش اقتصادي روزنامه اعتماد 
ماري رشد  فروردين، ضمن بر ش21

نقدينگي و تورم با توجه به آمارهاي 
اما در پايان «:بانك مركزي مي نويسد

 تمامي پيش بينيهاي دولت 86سال 
 155درست از كار در نيامد و نقدينگي 

 18هزار ميليارد توماني تورم بيش از 
اين در . درصدي را به دنبال داشت

حالي است كه بر اساس برنامه قرار بود 
 136در پايان برنامه به حجم نقدينگي 

هزار ميليارد تومان برسد و نرخ تورم نيز 
 » .تك رقمي شود

 
برآيند رويدادها و رهيافتهاي اتخاذ شده 
از طرف پايوران رژيم نشان مي دهد 
كه هيچ ساز و برگ جديدي كه بتواند 
بهبودي در وضعيت بحراني موجود 

قله هاي «. كارساز باشد وجود ندارد
 نژاد فقط فقر و بدبختي احمدي» افتخار

 . بيشتر براي مردم به ارمغان خواهد آورد
سال جديد را به بهترين صورت يكي از 
. كارگران معدن سنگرود تشريح مي كند

 كارگر معدن 600اين كارگز يكي از 
 ماه حقوق 17سنگرود گيالن است كه  

اين كارگران كه . خود را نگرفته اند
ند، درشرايط بسيار سختي كارمي كن

نسبت به عدم پرداخت حقوق 
روز سه . ومطالباتشان معترض هستند

 فروردين يكي از كارگران معدن 6شنبه 
به خبرنگار آژانس ايران خبر  

امسال عيد براي ما هيچ چيزي «:گفت
ما فقط . از شادي به همراه نداشت

شرمنده خانواده خودمان بوديم، 
نتوانستيم به بچه هايمان عيدي بدهيم، 

چه هاي ما دل ندارند؟ آيا عيدي آيا ب
فقط براي آقازاده هاست؟ به خدا اگر 
زن و بچه نداشتم دلم مي خواست 
خودم را مي كشتم تا از اين و ضعيت 

همه اش تحقير . خالص مي شدم
هيچكس به فكر و . وتوهين مي شويم

ما و وضعيت ما نيست، بارها پيگيري 
كرده ايم بارها دنبال پرداخت حقوقمان 

.  ايم اما كسي دنبال نكرده استبوده
چرا؟ چون خودشا ن در بهترين خانه ها 
با بهترين وسايل رفاه و آسايش 
خوشگذراني مي كنند ديگر جايي براي 
. اين باقي نمي ماند كه درد ما را بفهمند

كسي نمي فهمد كه ما از بس تحت 
فشار بدبختيهايمان هستيم به خانه كه 

 و بچه مي رسيم آن فشار را روي زن 
 5بقيه در صفحه 

 ارگران و مزدبگيران كنشهاي رشد نرخ تورم بر زندگي ك
 زينت ميرهاشمي
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 .....كنشهاي نرخ تورم 
 

  4بقيه از صفحه 
دلم پر . هاي بدبختمان خالي مي كنيم

است، حيف كه زشت است ولي دلم مي 
خواهد يك فصل از اين همه بدبختي 

ولي هميشه مجبورم كه . گريه كنم
 ».گريه خودم را فرو بخورم

در ماه گذشته محمود صالحي عضو 
سنديكاي كارگران خباز شهر سقز كه 

اس  حكم بيدادگاه شهر سفز به بر اس
زندان محكوم شده بود پس از يكسال 

 1387 فروردين 18زندان روز يكشنبه 
. با قرار وثيقه سنگين از زندان آزاد شد

آزادي آقاي محمود صالحي در نتيجه 
پايداري خود او و تالش جهاني در 
همبستگي با فعاالن كارگري كه در 

آزادي . زندان هستند صورت گرفت
مود صالحي يك پيروزي براي مح

 .جنبش كارگري است
همچنين در ماه گذشته  آقاي رضا 
غالمحسيني عضو سنديكاي شركت 

 6واحد اتوبوسراني تهران و حومه به 
 .ماه حبس تعليقي محكوم گرديد

 

مهمترين رويدادها و 

حركتهاي اعتراضي 

 1387كارگران در فروردين 
 

 تن از كارگران شركت 120بيش از 
 5روز دوشنبه » ايران صدرا«ع صناي

فروردين ماه در مقابل استانداري بوشهر 
دست به تجمع زده و خواستار رسيدگي 

 .به مشكالتشان شدند
بناه به گفته كارگران شركت كننده در 
اين تجمع اعتراضي، مديران شركت 
صنايع ايران صدرا در آخرين روز سال 

 نفر از 384 بدون هيچ دليلي 86
 .ردادي را اخراج كرده اندكارگران قرا

يه گزارش همبستگي دانشجويان 
ايراني كارگران شركت كننده در اين 
تجمع همچنين اعالم كردند كه 
مديران شركت صنايع ايران صدرا دليل 
اخراج كارگران قراردادي را پايان كار 
اعالم كرده اند، در حالي كه اكنون 
چندين پروژه ديگر را در دست اجرا 

 .دارند
 
 فروردين 8ه گزارش روز پنج شنبه ب

سايت دسترنج، دهها تن از كارگران 
قراردادي سيمان لوشان در اعتراض به 
عدم رسيدگي به درخواست خود كه 
تبديل قراردادهاي موقت به قرارداد 
دايمي كار است در اولين روز كاري 
سال جديد دست از كار كشيدند كه اين 
 امر موجب شد در توليد اين مجموعه

اختالل به وجود آيد و برخي از تعهدات 
 .كارخانه با تاخير به مرحله اجرا درآيد

 

جمعي از كارگران شركت صنعتي 
در بوشهر روز ) صدرا(دريايي ايران 

 اعالم كردند 1387 فروزدين 10شنبه 
اند و بايد بر سركار  كه از كار اخراج شده

 .خود بازگردند
فيه به گزارش دسترنج به نقل از ايرنا گ
 10شده كه اين افراد روز شنبه 

فروردين در برابر استانداري بوشهر 
 .تجمع كردند

شركت : كنندگان گفت يكي از تجمع
 400 اسفند سال گذشته با 28صدرا در 

كارگر بومي اين شركت تسويه حساب 
 .و ما را بيكار كرد

 
روزنامه اعتماد در شماره روز يكشنبه 

قابل  فروردين  از تجمع كارگري م18
استانداري بوشهر خبر داده و نوشته 

 تن از كارگران 400حدود «: است
اخراجي شركت صنعتي دريايي ايران 

، روز گذشته با تجمع در برابر )صدرا(
استانداري بوشهر خواستار بازگشت به 

 .»كار خود شدند
به نوشته اين روزنامه، مدير جديد يكي 
از پروژه هاي صدرا در آخرين روز 

 تن از پرسنل 400ل با حدود كاري سا
 . اين شركت تسويه حساب كرده است

 
 400فروردين تحصن بيش از 18روز 

تن از كارگران اخراجي كارخانه كشتي 
سازي ايران صدرا در بوشهر هشتمين 

اين . روز خود را پشت سر گذاشت
كارگران كه در مقابل ساختمان 
مديريت كارخانه تحصن كرده اند، 

 . از كار اخراج شدندپايان اسفندماه 
 

هفت نماينده كارگران معدن زمستان 
يورت آزادشهر توسط نيروي انتظامي 

به گزارش روز دوشنبه . دستگير شدند 
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كارگران معترض اين معدن از 
 .چهاردهم فروردين اعتصاب كردند

 
 كارگر قراردادي كارخانه 100بيش از 

 19 روز دوشنبه » اشكان چيني«
فروردين ماه در مقابل اداره كار 
شهرستان البرز در استان قزوين دست 
به تجمع زده و خواستار پرداخت 

به نوشته . مطالبات معوقه خود شدند
گاهنامه نسيم، كارگران شركت كننده 

 ماه حقوق و 6در اين تجمع كه 
مطالبات خود را دريافت نكرده اند، 

اي كارخانه اعالم كردند كه كارفرم
با كارگران قرارداد » اشكان چيني«

 ماهه منعقد كرده و 3 و 2هاي موقت 
از پرداخت به موقع دستمزد نيز 

بنا به گفته كارگران . خودداري مي كند
، كارفرماي اين »اشكان چيني«كارخانه 

واحد در حالي از پرداخت مطالبات 
كارگران خود داري ميكند، كه شركت 

برخوردار مي باشد از وضع مالي خوبي 
و مدتي قبل نيز ميليارد ها تومان وام 

 .دريافت كرده است
 

بنابه گزارشات رسيده از طرح نيشكر 
هغت تپه شوش، از صبح روز سه شنبه 

 فروردين كارگران اين شركت دست 20
به گزارش . به اعتصاب گسترده زدند 

فعاالن حقوق بشر و دمكراسي در 
چه و ايران، در اين اعتصاب يكپار

گسترده كاركران بخش توليد و تمامي 
بخشهاي وابسته به آن، بخش 
گشاورزي و كارگران ني بر شركت 

 .دارند
 فروردين 20به گزارش روز سه شنبه 

راديو فردا كارگران اعتصابي خواستار 
پرداخت دستمزد اسفند و پاداشهاي 
سال گذشته از سوي مديريت شركت 

 .نيشكر هفت تپه شده اند
 هزار تن از كارگران كارخانه 5بيش از 

 26نيشكر هفت تپه خوزستان در روز 
 هفتمين روز اعتصاب خود 87فروردين 

 .را پشت سرگذاشتند
هزاران كارگر اين شركت در دو سال 
گذشته، بارها اقدام به اعتصاب كرده اند 

 .تا حقوق معوقه شان را دريافت كنند
كارگران اعتصابي شركت نيشكر هفت 

ه دراعتصاب هاي قبلي خود، كه تپ
 مورد در حدود دو سال 12شمار آنها به 

گذشته مي رسد، خواستار مبارزه با 
مافياي شكر درايران از سوي دولت 
شده اند، زيرا به گفته آنان، اين موضوع 
باعث ركود و ورشكستگي كارخانه هاي 

 .توليد شكر در ايران شده است
ان در جريان اعتصابهاي گذشته كارگر

شركت نيشكر هفت تپه كه در اكثر 
 كارگر آن را در بر 5000موارد، تمامي 

 –گرفته است، برخوردهاي امنيتي 
قضايي گسترده اي با نمايندگان و 

از جمله، . فعاالن كارگر انجام شده است
فريدون نيكوفر، جليل احمدي، علي 
نجاتي، نجات دهلي و محمد حيدري، 

يدري قربانعلي رمضان پور و محمد ح
مهر به همراه ابوالفضل عابديني، 
خبرنگاري كه اعتصاب هاي كارگران را 
تحت پوشش خبري قرار داده بود، چند 
ماه پيش بازداشت شدند و پس از 
سپردن وثيقه، درانتظار حكم 

 .بيدادگاههاي رژيم هستند
 

دوازده نفر از كارگران شركت پارس 
رخت تهران به اتهام شركت در 

. كارخانه اخراج شدنداعتصاب از اين 
بهانه كارفرما اين بوده كه شما باعث 
اعتصاب بوده ايد و نظم كارخانه را بهم 
زديد، در حالي كه همه كارگران دراين 
اعتصاب شركت داشتند و اقدامي جز 

 .حق خواهي نكردند
 20آژانس ايران خبر در روز سه شنبه 

فروردين گزاذش كرد كه در آخر سال 
انه پارس رخت  كارگران كارخ86

. چندين ماه حقوق معوقه داشتند 
كارگران براي حقوق معوقه خود اقدام 

اين اعتصاب نهايتا . به اعتصاب كردند
نتيجه داد و حقوق معوقه كارگران به 

 .آنها پرداخت گرديد 
 

صبح » دروس ايران«كارگران كارخانه 
 فروردين  طي يك 21روز  چهارشنبه 

 به تجمع اعتراضي و با مراجعه
تشكيالت كارگري قزوين از عدم 
دريافت شش ماه حقوق معوقه خود 
خبر دادند و خواستار پيگيري نهادهاي 

 .صنفي شدند
به گزارش سايت دسترنج اين واحد 
توليد كپسول آتش نشاني پيش از اين 
وابسته به بخش دولتي بوده و 
مشكالت كارگران از زمان واگذاري به 

 .بخش خصوصي اغاز شده است
 

كارگران  كارخانه پارس واشر صبح روز  
 فروردين  در اعتراض به 21چهارشنبه 

تعطيلي كارخانه، در مقابل فرمانداري 
 .شهر صنعتي البرز تجمع كردند

دسترنج به نقل از يكي از كارگران 
اعالم كرد كه، ما با مراجعه به كارخانه 
با درهاي بسته مواجه شديم و به همين 

رفته و تجمع كرديم دليل به فرمانداري 
تا توجه مسئوالن را به مشكالتمان 

 .جلب كنيم
 

روزنامه اعتماد در شماره روز سه شنبه 
 فروردين  از دستگيري سه روزنامه 20

نگار و چندين كارگر در بوشهر خبر داده 
به نوشته اين روزنامه به دنبال . است

تجمع كارگران و درگيري مقابل 
ه خبرنگار ساختمان استانداري بوشهر س

اين . و تعدادي كارگر بازداشت شده اند
درگيري در پي تجمع كارگران اخراجي 

كه با دخالت » ايران صدرا«شركت 
 .نيروي انتظامي پايان يافت

ميترا انباركي خبرنگار «اعتماد نوشته 
هفته نامه درياي جنوب، مريم خوييني 
خبرنگار هفته نامه سفير بوشهر و 

برنگار اين اسماعيل جعفري ديگر خ
 ».نشريه روانه بازداشتگاه شدند

 87شركت ايران صدرا در ابتداي سال 
 تن از گارگران خود را 500بيش از 

 .اخراج كرده است
 

 20 و 19روزهاي دوشنبه و سه شنبه 
فروردين كارگران كارخانه ذوب مس 
خاتون آباد دراعتراض به سطح حقوق 
خود دست به اعتصاب زده وخواهان 

 ستمزد خود شدندافزايش د
به گزارش آژانس ايران خبر در اين 
رابطه فرماندار شهر بابك به منطقه 
رفته و با دادن وعد و وعيد كارگران را 

 .به سكوت وادامه كار وادار كردند
 

 كارگران 87 فروردين 21روز چهارشنبه 
) الستيك البرز(وكاركنان كيان تاير 

 ماه 5درچهاردانگه تهران دراعتراض به 
قوق معوقه خود دست از كاركشيده و ح

 .اقدام به تجمع اعتراضي كردند
اين كارگران با آتش زدن الستيك و 

 اسالمشهر –مسدود كردن جاده تهران 
توجه عابران و مردم را به حركت 

 . اعتراضي خود جلب كردند
 6بقيه در صفحه 
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 آمار "مركز واحد"ايجاد 

 سازي
 ليال جديدي

حكومت جمهوري اسالمي براي 
مخفي سازي اوضاع وخيم اقتصادي 
و سياسي كشور در اقدامي 

 اقدام به ايجاد يك "ابتكاري"
 براي جعل بيشتر "مركز واحد"

اگر . آمارهاي اقتصادي كرده است
چه هنوز لبخندهاي تمسخر آميز به 

 60آمارهاي دروغين شركت 
 از "انتخابات"درصدي مردم در 

 .چهره مردم محو نشده است
سالهاست كه آمارهاي قالبي بانك 
مركزي و مركز آمار رژيم با هم در 

بانك مركزي نرخ . تناقض هستند
 را نسبت به 1386تورم در سال 

 درصد 4/18سال پيش از آن معادل 
اعالم كرده است اما همچون 
 سالهاي گذشته ، رقم ارايه شده از

 درصد 2جانب مركز آمار نزديك به 
از . با عدد بانك مركزي تفاوت دارد

سوي ديگر، قوه مقننه با ابراز شك 
و ترديد به اين رقم، پيشتر نرخ 

 درصد بانك مركزي را رد 6/13
 در صدر اعالم 4/22كرده و آنرا 

 .كرده بود
اين هرج و مرج در ارايه آمار به 
خاطر عدم تحقيقات كارشناسانه و 

ايه هاي علمي براي به دست پ
آوردن آن است كه هدفي جز 
تخفيف چهره وخيم اقتصادي كشور 

بانك مركزي و مركز آمار . را ندارد
با روشهاي استاندارد علمي و مورد 
تاييد سازمانهاي بين الملل آمار كه 
از شاخصهاي اقتصادي در سطح 
جهان به وجود آمده اند، احساس 

 . بيگانگي مي كنند
مونه، بانك مركزي در براي ن

محاسبه تورم، هزينه مسكن را وارد 
در حال حاضر مسكن دو . نمي كند

سوم و يا نيمي از درآمد خانواده ها 
 46را مي بلعد و با وجود افزايش 

درصدي بهاي مسكن، تورم بي 
 . درصد مي رسد40شك به 

افزايش نقدينگي از منابع نفتي، 
جهت گيريهاي سياسي در درون و 

 و كاهش توليدات داخلي و بيرون
اختالل در سرمايه گذاري سبب 
چنان تورمي شده است كه اكنون 

يكسان "براي ماست مالي كردن، از 
 زير "سازي آمارهاي رسمي

 "نظارت راهبردي رييس جمهور"
كه زير عباي خامنه اي صورت مي 

 .گيرد، دم زده مي شود
جمهوري اسالمي براي مبارزه با 

 حل گذاشتن تورم كمر شكن، راه
كاله شرعي آمار بر سر آن را به 

 . مردم وعده مي دهد
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مهمترين رويدادهاي 

 كارگري
 

 5بقيه از صفحه 
سايت دسترنج در اين ارتباط به نقل از 

به غير از «: يك كارگر كيان تاير نوشت
 هزار توماني 120حقوق آذرماه و مبلغ 

 كه به عنوان حق بن در شب عيد به
كارگران پرداخت شده است، كارگران 
ديگر هيچ حقوقي از كارفرما دريافت 

 ».نكرده اند
رضا اقدسي، كارگري كه خود شاهد اين 
حركت اعتراضي بوده، به راديو فردا 

كارگران يك طرف جاده تهران «:گفت
 اسالمشهر را به طور كامل، از فاصله –

آنها . دو كيلومتري كارخانه مسدود كردند
 با استفاده از كوكتل مولوتفهاي همچنين

كوچك، طرف ديگر را براي مدتي 
 ».بستند

وي افزود كه مردم تجمع كننده در 
محل كه صدها نفر مي شدند نيز 
همزمان با فرياد زدن، به ويژه زماني كه 
كارگران اقدام به پرتاب كوكتل 
مولوتفهاي كوچك مي كردند، از آنان 

 . پشتيباني كردند
 

 فرودين كارگران 27نبه صبح روز سه ش
ني بر كه پس از چند روز اعتصاب وارد 
محوطه شركت طرح نيشكر هفت تپه 
شدند و در مقابل دفتر مديريت اين 

تعداد . شركت دست به تحصن زدند
كارگران ني بر كه در اين تحصن 

 نفر تخمين 1400شركت كردند بيش از 
 .زده شده 

 
نشاني به جرم اقدام   مامور آتش6

ي از كارگران الستيك البرز و حمايت
خودداري از ريختن آب جوش بر سر 

 .برند كارگران در بازداشتگاه به سر مي
 فروردين 28به گزارش روز چهار شنبه 

آژانس ايران خبر اين ماموران 
نشاني در سر پيچي از دستور يگان  آتش

ويژه از ريختن آب جوش بر سر كارگران 
ه و معترض الستيك البرز خوداري كرد
اين .آب را بر روي آسفالت ريختند

 ساعت است كه در 48ماموران بيش از 
بازداشتگاه احمدآباد مستوفي بسر 

 .برند مي
 

خانواده هاي كارگران دستگير شده 
روز )  الستيك البرز(كارخانه كيان تاير 

 براي دومين 87فروردين28سه شنبه 
روز متوالي در مقابل پاسگاه نيروي 

باد مستوفي تجمع انتظامي احمد آ
اعتراضي برگزار كرده و خواهان آزادي 

آنها در . بدون قيد و شرط كارگران شدند
 تن 400اعتراض به دستگيري  

ازكارگران كارخانه كيان تاير كه روز 
 فروردين به طور وحشيانه 26يكشنبه 

يي مورد ضرب و شتم مأموران يگان 
ويژه قرار گرفته و دستگير شده بودند، 

 : معترضان گفتند. دندتجمع كر

 

 

دستگيرشدگان در وزارت اطالعات 
 .اسالم شهر زنداني مي باشند

به دنبال بازداشت كارگران معترض 
كارخانه الستيك البرز سرانجام به غير از 
يك نفر، تمامي كارگران بازداشت شده 

 .اين كارخانه آزاد شدند
ردين  فرو28به گزارش روز چهار شنبه 

دسترنج، كارگران كارخانه الستيك البرز 
اعالم كردند در حال حاضر به غير از 

عضو شوراي اسالمي (نظام علي نادري 
تمامي كارگراني كه در ) كار اين كارخانه

برخورد عوامل نيروي انتظامي با تجمع 
اعتراض آميز كارگران اين كارخانه 

 .بازداشت شده بودند آزاد شدند
وردين عوامل نيروي  فر24شنبه شب 

انتظامي با تخريب بخشهايي از ديوار 
كارخانه الستيك البرز و بازداشت صدها 
تن از كارگران اين كارخانه به اعتصاب 
چند روزه كارگران الستيك البرز پايان 

 . دادند
 

 كارگر كارخانه هاي 1400بيش از 
و » نازنخ«، »فرنخ و مه نخ«توليدي 

 به عدم در اعتراض» بهداشتي مينا«
دريافت مطالبات و مشكالت شغلي 
دست به تجمع اعتراضي مقابل واحد 

 .هاي توليدي خود زدند
 فروردين 28به گزارش روز چهار شنبه 

دسترنج هزار كارگر شاغل در دو واحد 
توليدي فرنخ و نازنخ نيز در دو روز 
گذشته با تجمع اعتراضي در مقابل 
كارخانه مطالبات چندين ماهه خود را 

 .خواستار شدند
 

 كارگر اخراجي كارخانه گوني بافي 120
تهران شفق در برازجان با در دست 
داشتن نامه هاي اعتراضي خود، صبح 

 فروردين جلوي استانداري 24روز شنبه  
به . اقدام به يك تجمع اعتراضي كردند

گزارش سايت صداي كاوه ها اين 
كارگران حدود يك ماه است اخراج شده 

 .اند
 سال است 20ان اين كارخانه حدودكارگر

كه سابقه كار دارند ولي بدون درنظر 
گرفتن هرگونه مزايا و فقط به دليل دفاع 

 .از كارگران اخراجي آنها هم اخراج شدند
 

نامه اعتراضى اتحاديه كارگران 

صنعتى جهان به جمهورى 

 اسالمى در سركوب الستيك البرز 

ل  آوري16 (1387 فروردين 28چهار شنبه 
2008( 

كميسيون همبستگى بين المللى اتحاديه 
كارگران صنعتى جهان، كه يك اتحاديه 
كارگرى جهانى و مستقل مي باشد، از 
دستگيرى و ضرب و شتم صدها كارگر 
شركت توليدى الستيك البرز در نزديكى 

 سخت 2008 آوريل 12تهران در تاريخ 
كارگران اعتراض كرده . عصبانى شده است

 ماه بود كه 5ه دستمزد آنها بودند چرا ك
به عنوان شرط آزادى، . پرداخت نشده بود

كارگران را مجبور كردند كه تعهد كتبى دهند 
كه ديگر در هيچ اعتراضى شركت نخواهند 

اين نقض كامل ابتدايي ترين حقوق . كرد
انسانى در ارتباط با آزادى بيان، تجمع و حق 

بعالوه، عدم پرداخت . اعتصاب است
ها كه موجب اعتراض كارگران شد، دستمزد

بروشنى يك بيعدالتى عظيم و نيز نقض 
ما سوال مي . قوانين ايران و بين المللى است

چرا نيروهاى دولتى قربانيان اين : كنيم
را دستگير مي كنند، ) يعنى كارگران(جنايت 

مديريت (در صورتي كه مرتكبان اين جنايت 
 .را مورد حمايت قرار مي دهند) ومالكان

كميسيون همبستگى بين المللى اتحاديه 
كارگران صنعتى جهان اين اقدام ظالمانه از 
جانب حكومت شما و شركت توليدى 

ما . الستيك البرز را محكوم مي كند
همبستگى خود را با كارگران ايران اعالم مي 
كنيم و از مطالبات آنها مبنى بر پرداخت به 

ما از . موقه دستمزدها كامال حمايت مي كنيم
حكومت ايران مي خواهيم كه فورا تمامى 
كارگرانى كه هنوز آزاد نشده اند را آزاد نمايد 
و از تعهد گرفتن از كارگران به عنوان شرط 

شركت توليدى . آزادى آنها صرفنظر نمايد
الستيك البرز و شركتهاى شريك آن نيز 
بايد به خطر اين تجاوز به حقوق ابتدايى 

 با احترام. بگو باشندكارگران مسئول و جوا
 مايكل پسا

رونوشت به مقامات جمهورى اسالمى ايران 
و شركت توليدى الستيك البرز ارسال 

 .گرديده است
اتحاد بين المللي در : ترجمه و تكثير از

 حمايت از كارگران در ايران
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كشتي به ِگل نشسته رژيم جمهوري 
اسالمي را سياست يكدست سازي 

آناني كه . خامنه اي نيز چاره ساز نشد
در مراكز مطالعاتي رژيم پروژه هاي 
مهندسي شده را براي عبور از وضعيت 
بسيار دشوار كنوني طراحي مي كنند، 
پس از ناكامي پروژه اصالحات و بي 

ي حاصل بودن روكش مدرنيته بر رژيم
پوسيده و قرون وسطايي، فكر كردند با 
يك كاسه كردن همه  داشته هاي 
رژيم قادر خواهند بود تا در برابر امواج 
خروشان اعتراضات مردمي مقاومت 

همچنين اينگونه فكر كرده اند . كنند
كه در برابر جهاني كه مي رود تا با 

اي بزرگ سياستهاي خود را  پروژه
يكپارچه تنها يك سياست . يكدست كند

خواهد توانست آنان را در مقابل حريفي 
اما زمان زيادي . قدر توانا جلوه دهد

نگذشت كه ثابت شد نه تنها در مقابل 
جهاني كه با همه امكانات به سوي 
يكپارچگي مي رود نمي توانند 
ايستادگي كنند، بلكه از عهده بر آوردن 
نيازهاي حداقلي مردم ايران نيز بر نمي 

انند حداقل اگر از مشروعيت آيند تا بتو
خارجي برخوردار نيستند، ال اقل با 
دالرهاي نفتي و سركوب بي مهابا 

وابسته بودن . داخل را كمي ساكت كنند
اين دوعامل به يكديگر و يا حداقل 
تاثير پذيري آنان از يكديگر چيزي 

هر تازه . نيست كه نيازمند توضيح باشد
لت كار عالم سياست نيز مي داند كه دو

هاي در قدرت در جهان كنوني اگر 
چيزي بنام تامين امنيت را دستور كار 
خود دارند بايد سياست تنش زدايي را 

اين تنش . روي ميز كار خود قرار دهند
زدايي حداقل كاري كه مي تواند براي 
آنها انجام دهد، تامين نيازهاي 
اقتصادي و رونق بازارهاي داخلي و 

ها هستند كه اين بازار. خارجي آنهاست
موقعيت اقتصادي هر مبادله گري را با 
توجه به حجم توليد و مصرف آنها، 
تعريف مي كند و جايي بايسته را براي 
. آنها در اقتصاد جهاني در نظر مي گيرد

در سياست هاي پولي جهاني نيز مراكز 
تصميم سازي با توجه به گردش مالي 
هر كشور و توان بكار گيري و يا هزينه 

 آنها وضعيتشان را در دستور قرار كردن
مي دهند تا در تامين امنيت سرمايه 
بكار گرفته شده در آن منطقه تالش 
كنند و يا برنامه هاي مورد نياز را به 

 .مجريان سياست گوشزد نمايند
اما رژيم جمهوري اسالمي برخالف 
عرف سياست سازي در پهنه امروزه 
جهان، نه تنها به جانب تنش زدايي 

 نمي كند بلكه سياست تنش هرچه ميل
آنها . بيشتر را در دستور كار خود دارد

فكر مي كنند تنها در موقعيت بلبشو و 

پر هرج و مرج امكان زيست شان 
فراهم مي شود و با توجه با سياست 
استراتژيك خود كه صدور انقالب 
اسالمي است، مي توانند با تكثير خود 
همچون نيروي فشاري بر جامعه 

ي عمل كند و با قلدري سياست جهان
يك نگاه سردستي . خود را به پيش برد

به اين سياست و جمعبندي حداقلي آن 
نشان مي دهد، اگرچه در كوتاه مدت 
اين سياست توانسته با جلب توجه 
مردمي كه درگير بحرانهاي سياسي و 
يا اقتصادي هستند خوش بدرخشد و پر 

با اما . سروصدا مورد استقبال قرار گيرد
ادامه كار كم كم دم خروس فريب پيدا 
شده و مردمي كه به دنبال جريانهاي 
يك شبه سبز شده روان بودند راه خود 
را كج كرده و با جداسازي حساب خود 
از آنان، عامالن اين سياستها را ناكام 

در ادامه اين جريانات مانده . گذاشته اند
اند و سابقه اي كه اسباب دست 

اما واقعيت . ان داريآنهاست براي ميد
اينست كه عمر آنها همان چند روز بوده 
و امروزه آنها از كيسه اي مي خورند كه 

يعني به . براي امروز خود اندوخته اند
چيزي دست مي اندازند و درباره 
موضوعي سخن مي گويند و موقعيتي 
را به رخ مي كشند كه ديگر وجود ندارد 

اما اين . و زمان آن سپري شده است
سياست تنش زا يك كار ديگر هم مي 

پادوها و جريانات وابسته را با پيش . كند
صحنه راندن و هزينه كردن آنها تا 
آخرين قطره سعي مي كنند تا بيشترين 

عوض شدن . بهره را از آنها ببرند
عناصر و رهبران جريانات وابسته، 
موازي سازي در مقامات باالي آنها و 

 را بكار يا تشكالتي موازي با آنها
گرفتن و سعي در ساختن يك رقابت 
داخلي در آنها براي برخورداري از 
نعمات اينگونه پادويي هاست كه با بذل 
و بخشش از كيسه مردم ايران و از 
محل غارت ثروت ملي آنها بدست آمده 

 .است
در فلسطين حماس بعنوان ضربه گير و 
سنگر مقدم رژيم در تقابل با اسرائيل 

اين جريان با همه . عمل مي كند
اختالفات ايدئولوژيكي كه با رژيم دارد 
به دليل بهره بري از دالرهاي باد آورده 
و سياست سازي موفق از طرف 
فرماندهان رده باالي اطالعاتي و سپاه 
كه امر مشاوره و يا دستور سازي را 

در همسايگي . براي آنها بعهده دارند
اسرائيل و زير گوش آن به درگيري و 

بستن راه هرگونه .  مي پردازندتنش
آرامش و دخالت در مواقع ضروري 
براي افروختن  آتش بحران جهت بي 
ثبات كردن منطقه وظيفه اي است كه 

 .آنها بعهده دارند
مشابه همين موقعيت را با اندكي تفاوت 
جريان وابسته به مقتدا صدر در عراق 

اين جريان همچون نيروي . بعهده دارد
ود را بخوبي انجام مي فشار وظيفه خ

زيرا در مواقع ضروري به ميدان . دهد
مي آيد و با افروختن جنگ و درگيري و 
باال بردن شعله تنش در داخل عراق به 
عنوان بازوي اجرايي مراكز سياست 
. سازي رژيم براي تنش عمل مي كند

در حالي در عراق مجلس اعالي 
وابسته به حكيم و احزابي كه وابسته به 

مالكي و ابراهيم جعفري هستند، نوري 
اما مقتدا . نقشي استراتژيك بعهده دارند

صدر و ارتش مهدي او نيروي فشاري 
هستند كه همچون سمبه يك پمپ 
تنش عمل مي كنند و پر بعيد نيست 
كه در موقعيتي ضروري بكلي مورد 

اما تا موقعي كه . معامله واقع شوند
برد دارند مورد توجه واقع مي شوند كار

و از حمايت هاي مادي و معنوي علني 
 .و مخفي برخوردار هستند

جريانات ديگري در كشورهاي به ظاهر 
مترقي در اروپا و آمريكاي جنوبي و 
حتا در اياالت متحده بخشي از پشت 

بدون توجه به . جبهه رژيم هستند
تابلوي اين جريانات و ظاهر فريبنده اي 

 آنها دارند، در عمل چيزي هستند كه
همچون مقتدا صدر با شكل و شمايلي 

اين مقتداهاي اطو كشيده و . ديگر
برخوردار از دالرهاي باد آورده از يك 
جهت البي هاي رژيم را سامان مي 
دهند و تالش مي كنند تا به هر شيوه 
ممكن آنها را سازمان داده و جا بيندازند 

در سازمانهاي و از جانب ديگر با رسوخ 
ضد جنگ و جبهه هاي مترقي همچون 
جريانات ضد جهاني سازي با زيركي 
سياستهاي رژيم را النسه كرده و غير 
. مستقيم منافع آنرا تامين كنند

برگرداندن جهت اعتراضات به جانبگي 
كه سياستهاي ضد انساني رژيمهاي 
مستبد و ديكتاتور را الپوشاني كند يكي 

هرچند تا . ات استاز وظايف اين جريان
كنون با هشياري نيروهاي مترقي 
ايراني البيست هاي رژيم و پادوهاي 
دست چندم و اطو كشيده آن چندان 

اما گاهگاهي مشاهده . موفق نبوده اند
شده است كه آنها توانسته اند با فريب 
و حيله مواضع ضد انساني خود را جا 
انداخته و موفق شوند براي مدتي 

 . را به پيش برندسياستهاي رژيم
اما با همه اينها اگر رژيم نتواند در 
داخل موفق شود، راه به جايي نخواهد 

زيرا اگر البي هاي آن بتوانند . برد
بيشترين قدرت را هم در بين سياست 
مداران غربي داشته باشند، وقتيكه مردم 
ايران نپذيرند كه گردن به سياست هاي 

ش رژيم بگذارند همه اين نقشه ها نق
بر آب خواهد شد و رنج كشيدگان 
عرصه دريوزگي عِرض خود برده و بي 

هرچند بعيد است . آبرو تر خواهند شد
چيزي بعنوان آبرو براي آنها ارزش 

 .داشته باشد
احمدي نژاد كه به قطب اين جماعت 
تبديل شده و آوازه مبارزه جويي و 
عربده كشي اش شرق تا غرب را 

غازي همچون طبل . درنورديده است

او كه . ميان تهي و پربانگ است
مشروعيت خود را از ولي فقيه مي گيرد 

با تكيه به . و مورد اعتماد او نيز است
اين اعتبار دست به مانورهايي مي زند 

ظاهر . كه بسياري را متعجب مي كند
ميدان . قضيه بر مبارزه جويي است

داري براي امام زمان مي كند و سعي 
اما واقعيت . ظهوردر مهيا كردن زمينه 

اين است كه او براي بقاي رژيم والت 
فقيهي خود هرگونه كاري كه الزم 

ارتباط هاي . باشد را انجام مي دهد
نهاني با نمايندگان آمريكا كه شيطان 
بزرگ است، مذاكراتي كه تنها جزئي از 

فرستادن . آن از پرده برون افتاده است
 نماينده و هيات به عراق براي مذاكره و

تقال و تالش براي برون رفت از 
وضعيتي كه او و رژيمش گرفتار آن 

اما اشكال كار او و ولي . شده اند
نعمتش در اين است كه فكر مي كنند 
كه برگزيده هستند و اين اعمال تنها از 

پيدا كردن هاله نور و . آنها بر مي آيد
اراجيفي كه هر آدم عاقلي را به تعجب 

اين . ي مي شودمي اندازد از اينجا ناش
كشف هاي عجيب نشان از خود 
شيفتگي احمدي نژاد است كه انگار 
ماموريتي الهي دارد، بنابراين هيچ كسي 
را به رسميت نمي شناسد و حاضر به 

از . مشاوره و همفكري با ديگران نيست
اين روي هيچ صداي معترضي و يا 
نقدي را در مجموعه خود نمي پذيرد و 

دام از اطرافيان حاضر به شنيدن هيچ ك
او همچون شاه اسماعيل . خود نيست

صفوي ماموريتي الهي براي خويش 
قايل است و دايره عمل خود را از 
مرزهاي كشور بيرون نهاده و براي 
. مديريت جهان خود را آماده مي كند

بعيد نيست كه اگر او را به حال خود 
بگذارند، همين روزها اعالم كند كه 

 ... و خودش امام زمان است
اين پهلوان پنبه عرصه واليت خامنه 
اي يك تنه سعي دارد كه همه كارها را 

به همين دليل نه تنها از . انجام دهد
انجام هيچكدام از آنها برنمي آيد بلكه 
بنيان اقتصادي و صنعتي كشور را بكلي 
از هم گسسته است و با سياستهاي 
بكلي غلط خود بحراني پولي را باعث 

د تا كشور از نظر شده و مي رو
فرستاده . اقتصادي كاملن فرو بپاشد

هاي او براي مذاكره ناموفق به سوي او 
باز مي گردند و او بناچار مجبور به خط 

اين عربده جويي ها . و نشان مي شود
كه از ناموفق بودن او سرچشمه مي 
گيرد، شروعي مي شود براي سير 
صعودي بحرانها و تلنبار شدن آنها بر 

پايوران رژيم كه بيرون از . ديگرروي يك
دايره دولت او نظاره گر اعمال دولت و 

.  نظامي او هستند–گماشتگان امنيتي 
از ترس اينكه همه چيز از دست برود 

بعضي از . شروع به انتقاد مي كنند
وزراي دولت نيز كه خود را سياستمدار 
و برنامه ريز وزارتخانه محل كار خود 

 ي او بجان آمده مي دانند از دخالت ها
  7بقيه در صفحه 

 

 هرژيم بي پرنسيپ واليت فقي
 جعفر پويه
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 از چاه جمكران به 

 سوراخ آسمان
 منصور امان

جمهوري اسالمي براي رويارويي با 
پيامد بحرانهايي كه جامعه را بدانها دچار 
ساخته، شمشير عوامفريبي را از رو به 

توسل به جعليات . كمر بسته است
مذهبي، خُرافات و كف بيني، گُزينه ي 

 در برابر "نظام"كم خرج مسووالن 
 .ملي و لمس پذير استاقدامهايي ع

گُشاده دستي رهبران و پايوران حكومت 
 براي "اسالم عزيز"در سواري گرفتن از 

دور زدن مشكالت در اين ميان چندان 
ابعادي يافته كه مي تواند حتي نماينده 
آيت اهللا خامنه اي در بندر عباس را هم 

آيت اهللا نعيم آبادي . به اعتراض وادارد
كم آبي در اُستان با اشاره به بحران 

به جاي ":هرمزگان برآشُفته است كه
حل مشكل بارها از من خواسته اند نماز 

 وي با اين سخن فاش ".باران بخوانم
كرده است كه راه اندازي كارناوالهاي 

 در شهرهاي روبرو با "نماز باران"
بحران كم آبي يا خُشكسالي، به دستور 

 . حكومت صورت گرفته است
 هاي گُذشته، به موازات پديدار در هفته

شُدن نشانه ها يا آثار بحران آب كه به 
طور مستقيم زيست و كار ميليونها تن در 
شهرها و روستاهاي كشور را آماج خود 

 –گرفته است، تالش دولت نظامي 
امنيتي آقاي خامنه اي براي جاخالي 
دادن و سرگرم كردن مردم در صفوف 

 و فلك نيز افزايش  باد التماس از ابر و
جهرُم، اردكان، گُناباد، . يافته است

بيرجند، شيراز و جز آن از جمله نُقاطي 
هستند كه معركه گيران محلي، توپهاي 
بي كفايتي حكومت را به سمت ابرهاي 

 .باران زا شليك كرده اند
آيت اهللا محي الدين حائري شيرازي، 
گُماشته ولي فقيه در اُستان فارس كه به 
نظر مي رسد مشكل پرونده زمين 
خواري اش جاي زيادي براي جدي 
گرفتن مشكل بي آبي مردم به جا 
نگُذاشته، در نقش كاسه داغ تر از آش، 
رهنمودهاي ولينعمت خود را با افزودن 
چند جادو جنبل بيشتر به پياله خالي 

او ضمن آن كه . مردم ريخته است
 خواند، "نعمت الهي"خُشكسالي را 

 مردم لباس شبيه فُقرا ":سخه پيچيدُن
بپوشند و ائمه جماعت عباي وارونه به 

  ".تن كُنند
اگر چه براي مردم ايران دست و پنجه 
نرم كردن با پيامدهاي ناكارآمدي و بي 
اعتنايي ضد انساني حكومت به 
مشكالت و نيازهايشان پديده جدي به 
شُمار نمي رود اما آيت اهللا خامنه اي مي 

 وعده "نوآوري"د ادعا كُند نخُستين توان
داده شُده در سال جديد را عرضه كرده 

افكندن دلو نعمت كشي از چاه : است
 ! جمكران به سوراخ آسمان
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رژيم بي پرنسيپ 

 واليت فقيه
 

 7بقيه از صفحه 
يا استعفا مي دهند و يا به دليل 
اعتراض و انتقاد از دايره دولت اخراج 

اين مقدمه اي است براي . ندمي شو
درگيري شديد بين باندهاي داخلي 

كار بجايي رسيده است كه هادي . رژيم
غفاري، كسي كه به دليل سو استفاده 
از موقعيت هاي سياسي اش به كنار 

با ادبيات چاله . گود رانده شده بود
ميداني بار ديگر به ميدان مي آيد و بي 
 رودربايستي مي گويد كه بسياري از

پايوران كنوني انگشت كوچيكه او نيز 
او سر خود را در اين بازار . نمي شوند

مكاره بي كاله مي بيند و براي چپاول 
اين . بار ديگر دورخيز برداشته است

جنايتكار حرفه اي كه دستش بخون 
بسياري آلوده است، پس از سالها در 
محاق بودن موقعيت را مناسب ديده و 

ميدان دار تعزيه بار ديگر سعي دارد تا 
بايد .  خامنه اي شود–احمدي نژادي 

 باشد كه هادي غفاري اي اوضاع بگونه
موقعيت را براي از انزوا در آمدن 

اين آن موقعيتي . مناسب ديده است
است كه احمدي نژاد و علي خامنه اي 

 .آفريده اند
سخنراني هاي پر سوز و گداز 
نمايندگان كنار گذاشته شده و تازه 

شده نيز ديگر نمونه قابل منتقد 
از اعلمي تا قدرت عليخاني . اتكاست

زبان به انتقاد باز كرده اند و نه احمدي 
. نژاد بلكه راس تيرك را نشانه رفته اند

هرچند كساني در شوراي نگهبان را 
مقصر اين وضعيت مي دانند اما ناگفته 
پيداست كه در پشت اين اشارات بيت 

. د استرهبري و علي خامنه اي مقص
اين انتقادات در چنين موقعيتي كه باند 

 نظامي معركه گردان ميدان –امنيتي 
است به معني نشانه رفتن مسبب اين 

 .وضعيت است
چند پاره شدن باندهاي به ظاهر 
منسجم و شكل گيري دسته بندي 
هاي جديد نشان مي دهد كه در 
موقعيت جديد بسياري سعي دارند تا 

 تازه از راه حساب خود را از مجريان
آنها بدون اينكه فكر . رسيده جدا كنند

كنند كه خود آنها مسبب وضعيت پيش 
آمده هستند با حيله هاي آخوندي سعي 
مي كنند تا گليم خود را از آب بيرون 
بكشند و خود را منتقد اوضاع جلوه 

هرچند هراس و واهمه همه آنها . دهند
از اين است كه كار به جايي رسد كه 

نيرويي نتوانند جلوي برآمدن با هيچ 
امواج اعتراضات مردمي كه مي رود تا 
خود را در اشكال جديدي بروز دهد 

اين بعيد نيست كه آنها سعي . بگيرند
كنند تا اپوزيسيوني در داخل رژيم 
شكل دهند و با توجه به نيروهايي كه 
به بيرون درز مي دهند براي خود 

ا مدافعاني در بيرون از مرزها دست و پ
نورالدين پير موذن از دل مجلس . كنند

رژيم به آمريكا مي رود و يك شبه 
منتقد اوضاعي مي شود كه تا ديروز 

او به . خود يكي از پايوران آن بود
باندي تعلق دارد كه سي سال گذشته 
مسبب بسياري از جنايات و دزدي ها و 

جا خوش . قتل و غارتها بوده است
نمي كردن او در كعبه قدرت جهاني 

هرچند باندهاي . تواند بي دليل باشد
ديگر هم از قبل آنجا جاهايي را براي 
خود رزرو كرده و افرادي كارآمد را 

اگر پير . براي ارتباط جاسازي كرده اند
موذن به آمريكا مي رود و هوس 
بازگشت ندارد اما امير احمدي البيست 
كاركشته و شناخته شده به دعوت دارو 

يتي از آمريكا به  امن–دسته نظامي 
او مي . تهران مي رود و باز مي گردد

گويد اگر جاده بيرون آمدن از رژيم 
تقريبن يك طرفه است، اما راه ارتباط 

كاري . از بيرون با داخل دو طرفه است
كه امير احمدي مي تواند آنرا انجام 

جالب اينكه او نياز پيدا نمي كند . دهد
 كه مجبور بشود بگويد مادرش بيمار
. بود و براي عيادت او رفته است

رودربايستي را كنار مي گذارد و بي 
پرده مي گويد كه به دعوت احمدي 

رفته كه چه . نژاد به ايران رفته است
كند؟ كاري كه فرستادگان احمدي نژاد 
در عراق موفق به انجام آن نشدند را 
به سرانجام برسانند، يا امر ديگري در 

 نظر هرچه است كه از. پيش است
 !بسياري امر خير است

به هرحال يك برخورد دوگانه در اينجا 
رخ مي نمايد، آناني كه از رژيم به 
بيرون مي آيند از آخر عاقبتي كه در 

اما آناني كه . انتظار باندها ست ترسانند
از بيرون به داخل مي روند همه تالش 
خود را بكار مي گيرند تا رژيم را سرپا 

 آن جلوگيري نگه دارند و از سقوط
يعني بين آنچه پيرموذن مي كند . كنند

ي بسياري  با آنچه اميراحمدي فاصله
 .است

اما همه اين تقال و تالشها تنها براي 
. فرار از اتفاقي است كه خواهد افتاد

زميني كه شخم خورده و بذر ظلم و 
ستم و جور در آن كاشته شده، اكنون 

آناني باد كاشته اند . بايد درو شود
كاسه . نون دروگر طوفان خواهند بوداك

صبري كه لبريز شده مي رود تا سر ريز 
اين موقعيت توسط اميراحمدي . شود

زيرا بناي رژيم . ها مهار شدني نيست
بر پيش گرفتن سياستي نيست كه 

 .امثال او پيشنهاد مي دهد
اگر يك وجه اين بحران، تورم پولي، 
ورشكستگي اقتصادي و بن بست در 

وجه ديگر آن . ن الملل استروابط بي
رو در رويي با مردمي است حاضر 
نيستند ديگر اوباش واليت فقيه را 
تحمل كنند و با ضرب چماق انصار و 

كارد به . حزب الهي ها به خانه بروند
استخوان رسيده و فرياد خرد شدن 
استخوان هاي مردم در زير بار 
. فشارهاي اقتصادي به گوش مي رسد

ازه دارد و تا حدي كه اين فشارها اند
از حد كه گذشت . باشد قابل مهار است

كه ديگر هيچ قدرتي توان مهار آنرا 
اگر غير اين بود هيچ . نخواهد داشت

انقالبي در جهان به وقوع نمي پيوست 
و همه رژيمهاي ستگر و سركوبگر راه 
حلي براي برون رفتن از وضعيت پيش 

 .آمده پيدا مي كردند
و باند امنيتي تالش احمدي نژاد 

نظامي به رهبري علي خامنه اي راه به 
بسياري از . جايي نخواهد برد

سياستمداران و كهنه كاران رژيم به آن 
وضعيت به گونه اي . اعتراف مي كنند

است كه يا بايد تجديد نظري كلي در 
همه اركان رژيم صورت گيرد و يا 
براي روزهايي سخت كمربندها را 

يد نظر با وجود امكان تجد. سفت كنند
برگزيدگاني چون احمدي نژاد كه از 
طرف ولي فقيه رژيم نيز شارژ مي شود 

اينرا در گذشته بدون . وجود ندارد
راه . برگزيدگان نيز امتحان كرده اند

نظامي . چاره تنها صدور بحران است
هاي رژيم با صداهاي مختلف و به 
شيوه هاي گوناگون با نمايش و بي 

ان نظامي خود را به نمايش قدرت و تو
همه توان خود را براي . رخ مي كشند

. دسترسي به بمب اتمي بكار مي گيرند
اين كار براي آنها دو خاصيت دارد، با 
بحران برآمده از آن خود را زنده نگه 
مي دارند و در صورت دست يابي به 
آن مي توانند بعنوان گردنه بگير منطقه 

 .به باج خواهي بپردازند
 اينكار نيز بسيار دير شده اما براي

زيرا همه تمهيدات از قبل پيش . است
بيني شده و نيروهاي بازدارنده رژيم در 
منطقه توان و قدرت عملياتي خود را 

با بازيهاي متفاوت . نمايانده است
حريف آنها را محك زده و قدرت شان 

در صورت . را اندازه گيري كرده است
 يك رويارويي كه رژيم فكر مي كند

براي بيرون رفتن از وضعيت كنوني به 
منطقه همچون بشكه . آن نياز دارد

يعني آن . باروتي منفجر خواهد شد
اتفاقي كه در عراق كنوني شاهديم به 
همه منطقه تسري پيدا مي كند و در 
هيچ جا سنگ روي سنگ بند نخواهد 

 .بود
براي پيشگيري از اين وضعيت تنها 

ش مردم تقويت جنب. يك راه وجود دارد
ايران و سرعت دادن به پروسه اي كه 

واال . آنان با رژيم تعيين تكليف كنند
بهايي كه منطقه براي برآمدن بحران 
توسط رژيم خواهد پرداخت بسيار 

و مردم ايران . سنگين خواهد بود
وضعيتي را شاهد خواهند بود كه حتا از 
هولناكترين كابوسها هم وحشتناكتر 

اي رهبران و به عربده جويي ه. است
سردسته هاي در انتظار جنگ بيشتر 
توجه كنيد، آنان سوداي نابودي و محو 

با اين نابودي و . يكديگر را در سر دارند
محو چه كساني همراه خواهند بود؟ چه 

 تعداد انسان بيگناه؟
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 جهان در آيينه مرور
 

 ليال جديدي
 

 :در اين شماره مي خوانيد

 بساط تجارت انتخابات، اينبار در -

 زيمبابوه

 دستاوردها و شكستهاي بوش در -

ناتو، افغانستان و (سفر به اروپا 

 )موشكهاي دفاعي
 
 

بساط تجارت انتخابات، اين بار 

 در زيمبابوه

سال ) فروردين(در اواخر ماه مارس 
ساط تجارت انتخابات اين بار جاري، ب

تجار . در كشور زيمبابوه گسترده شد
سياسي، متاع خود را با آگهيهاي 
تبليغاتي سراسر كذب در برابر 
جويندگان سعادت گذاشتند و تالش 
كردند تا آنجا كه مي توانند بر سر 

آخر . خريداران كاله گشادتري بگذارند
سر نيز آنها در اين داد و ستد، در برابر 

يد مردم بر سر تقسيم منافع به جان د
 .هم افتادند

 
 ساله 84رابرت موگابه، رييس جمهور 

 مسند قدرت 1980زيمبابوه كه از سال 
را رها نكرده، نتايج انتخابات پارلماني 
كه همزمان با انتخابات رياست 
جمهوري صورت گرفت را به رسميت 
نشناخت و علت شكست خود را تقلب 

. اي اعالم كردمتصديان صندوقهاي ر
او سپس به بازداشت اين كارمندان 

بر اساس ارزيابيهاي به . اقدام نمود
 و "تزوانگيرايمورگان "دست آمده، 

جنبش براي تغييرات "حزب 
 كه حزب اصلي مخالف "دمكراتيك

دولت و متحدان آن است، موفق به 
تصاحب راي بيشتري شده و بيش از 
نيمي از دويست و ده كرسي پارلمان 

 .مبابوه را به دست آورده اندزي
موگابه، مانند همه ديكتاتورها حاضر 
نشد نشاني علل شكست خود را از 
درون جامعه و نارضايتهاي مردم بگيرد 
و در اين نقطه بر شكست خود تامل 

به  llvnl vhدر عوض، سربازان او . كند
ضرب مورد  "راي درست ندادن"اتهام 

به عده اي نزديك . قرار دادندو شتم 
 نفر كه دسته هاي اوباش را 200

رهبري مي كنند و از بين جوانان بيكار 
دستچين شده اند، با همين استدالل به 

 . جان مردم انداخته شدند
موگابه هر گاه كه قدرت او به خطر 
. افتاده، اين روش را پيش گرفته است

 نيز اقدامات مشابهي را 2002در سال 
ياتي  با عمل2005پيشه كرد و در سال 

، هفتصد هزار نفر از "پاكسازي"بنام 
 ميليوني اين كشور را آواره 15جمعيت 

با اين اقدامات او تالش مي كرد . كرد
اپوزيسيوني كه از ميان طبقه كارگر و 
زحمتكش برخواسته بود را سركوب 
كرده و آنرا از صفحه سياست اين 

با اين حال، او در . كشور حذف كند
ضد "رهاي تمام اين مراحل با شعا

 با "ضد استعماري" و "امپرياليستي
هدف جلب حمايت مردمي، تالش در 

در جريان . فريب مردم مي كرد
زمين ": انتخابات اخير او اعالم كرد

مال ماست و نبايد در دست سفيدها 
  ".باشد

موگابه در حالي خود را رهايي بخش 
زيمبابوه معرفي مي كند كه در سال 

گليس و  با حمايت دولت ان1980
اياالت متحده آمريكا كه تشخيص داده 
بودند او مي تواند بهترين اميد و ابزار 
براي سركوب كارگران و روستاييان 
باشد، قدرت را 

 .تصاحب كرد
موگابه و اتحاد ملي 

 ZANU)(آفريقا 
خود را مائوييست و 
طرفدار چين خطاب 

با توجه . مي كردند
به اين، تا آنجا كه 
به آمريكا و ديگر 
ابر قدرتهاي غرب 
بر مي گشت، 
همينكه او از اتحاد 
جماهير شوروي 
. فاصله مي گرفت، كم خطر بود

واشنگتن و لندن به خواست خود رسيده 
دولت زيمبابوه دولتي طرفدار . بودند

اتحاد جماهير شوروي نبود و از طرفي 
منافع سرمايه داران امپرياليستي را 

 "انقالب"او در حالي از . حفظ مي كرد
صحبت مي كرد كه رژيم سركوبگر 
اش هيچگونه تغيير بنيادي را ايجاد 

در واقع شعارهاي ضد . نكرده بود
امپرياليستي موگابه بيشتر مصرف 
داخلي براي سركوب داخلي و 

 .سيون رژيم او داشتياپوز
نا برابري و بي عدالتي در زيمبابوه با 
روي كار آمدن موگابه وسعت بيشتري 

وتمند تازه در يك اليه ثر. گرفت
دستگاه حكومتي او رشد كرد و در 
حاليكه اين قشر از تمام منابع زندگي 
مانند بهداشت و درمان و آموزش 
خصوصي براي فرزندان خود برخوردار 
بود، بقيه مردم در رنج و ستم طبقاتي 

او با تهديد اصالحات . بسر مي بردند
ارضي همواره ابزاري در دست داشت 

ي براي خود دست و پا تا بتواند حاميان
 . كند

به هر رو، تا زماني كه اتحاد جماهير 
شوري وجود داشت، رژيم او بخش 
مهمي از استراتژي جنگ سرد در آفريقا 

موگابه از پشتيباني وام دهندگان و . بود
اعانه پردازان بريتانيايي برخوردار بود تا 
بدينوسيله رژيم او، سنگر سرمايه داري 

در حاليكه . شددر جنوب آفريقا با
رژيمهاي ديگر در آفريقا تحت 
فشارهاي اقتصادي بودند، حكومت او 
توانست به لطف شرايط جهاني، برخي 
از خدمات اجتماعي را در اختيار مردم 

 . قرار دهد
عمر مانورهاي او با متالشي شدن 

به 1991اتحاد جماهير شوروي در سال 
رييس جمهور زيمبابوه در . سر آمد

ايط پيش آمده، كشور واكنش به شر
خود را در اختيار برنامه هاي صندوق 

برنامه . گذاشت) IMF(بين المللي پول 
هاي تنظيم ساختاري اين نهاد، به طور 
مستقيم سطح زيست و معيشت 
كارگران و زحمتكشان را مورد تهاجم 
قرار داد، آموزش و پرورش نسبي كه 
مردم از آن برخوردار بودند، از ميان 

 روستاها به فقر بيشتري مردم. رفت
دچار شدند و اين درحالي بود كه 
كشاورزان تجاري وامهاي كالني 

تا اين كه در سال . دريافت كردند
 دالر 2 دو سوم مردم با روزي 1999

زندگي خود را سر مي كردند و در 
همين حال موگابه همچنان مشغول سر 

 و "سوسياليسم اصولي"دادن شعارهاي 
 .  بود"كاپيتاليسم بومي"

، به خاطر 1997سرانجام در سال 
فشارهاي اقتصادي كه از جانب برنامه 
هاي تنظيم ساختاري صندوق بين 
المللي پول بر مردم تحميل شده بود، 
اعتصابي گسترده از جانب آنان روي 

اين اولين اعتصاب عمومي مردم . داد
 . زيمبابوه در نيم قرن اخير بود
 بيكاري و باال رفتن قيمتها و مالياتها،

سقوط استانداردهاي زندگي، كارگران را 
از . طور جدي در برابر دولت قرار داده ب

اين رو، كنفدراسيون اتحاديه هاي 
 اقدام به تاسيس (ZCTU)كارگري 

جنبش براي "حزب جديدي به نام 
كه  كرد )MDC( "تغييرات دمكراتيك

زير نظر يكي از رهبران سابق خود بنام 
 .ت مي شد هداي"تزوانگيراي"

اما اين دو جريان نه تنها به سياستهاي 
IMF اعتراض نداشتند بلكه، خواستار 

آن شدند كه اين نهاد برنامه هاي خود 
در . را به صورت قاطع تري پيش ببرد

همين زمان موگابه كه منافع حزب خود 
 ديد، به اعتراض در IMFرا در تضاد با 

او تا زماني كه صندوق بين المللي . آمد
ل فقط به مردم يورش مي برد، با آن پو

همكاري مي كرد ولي هنگامي كه 
دامنه اقدامات اين نهاد سرمايه داري 
بين المللي به خود او رسيد و باعث شد 
نتواند طرفدارانش را حمايت كند و به 

ارتش پاداش دهد، به مخالفت با آن 
همزمان، آمريكا و انگليس . برخاست

با رژيم هم هر چه بيشتر به مخالفت 
موگابه روي آوردند و به تحريم و 

 . اعمال فشار بر آن پرداختند
تجديد حيات " طرح 2001در سال 

 در آمريكا "دمكراسي و اقتصاد زيمبابوه
به تصويب رسيد و طي آن، اين كشور 

اين . از تجارت جهاني بيرون رانده شد
اقدام به گرسنگي مردم و جاه و جالل 

 . تعدادي معدودي انجاميد
 پول مي MDCلندن و واشنگتن به 

دادند و از آن پشتيباني مي كردند و 
 در عوض به آنها "تزوانگيراي"

به خصوصي "اطمينان مي بخشيد كه 
 رونق مي "سازي و اتحاد تجاري

 . بخشد
MDC هيچ منافعي براي توده هاي 

مردم زحمتكش ندارد و به جز رنج و 
فقر بيشتر براي آنها حاصلي نخواهد 

 با اين حال به علت آنكه .داشت
اعتراضات به دولت موگابه رشد يافته 
است، در اين انتخابات راي بيشتري را 

جنبش براي "حزب . به دست آورد
 برنامه اي براي "تغييرات دمكراتيك

متشكل كردن اعتراضات مردمي عليه 
موگابه ندارد زيرا در اين صورت 
موقعيت و منافع خود و زندگي مرفه 

 با افزايش قدرت زحمتكشان افرادش را
جالب توجه است كه . از دست مي دهد

اين حزب در صدد كنار آمدن با برخي 
از باندهاي وابسته به حزب موگابه كه 

 . از او ناراضي هستند، است
عالوه بر شرايط اقتصادي و نا هنجاري 
كه در دو دهه اخير ايجاد شده است 
اين كشور داراي باالترين درصد 

اين . بتال به ايدز نيز مي باشدبيماران م
شرايط حداكثر طول عمر براي زنان در 

 سال و براي مردان 34اين كشور را به 
 . سال رسانده است37به 

تورم و تحريم اقتصادي، زيمبابوه را در 
. سرازيري سقوط قرار داده است

ميليونها نفر به علت عدم دسترسي به 
مواد غذايي يا بهداشت و درمان اين 

ر را ترك كرده و به كشورهاي كشو
 .همسايه پناه مي برند

در اين گوشه جهان سوال اين نيست 
كه چه كسي برنده و يا بازنده در 
انتخاباتي مي شود كه طبقه زحمتكش 

 سال حكومت 28. در آن نقشي ندارد
موگابه در زيمبابوه و ديگر جنبشهاي 

 ملي در آفريقا سندي است بر -بورژوا 
قالب مداوم تروتسكي درستي تئوري ان

كه بر اين امر داللت دارد كه بورژوازي 
ملي در كشورهاي ستمگر نمي تواند از 
سلطه قدرتهاي امپرياليستي، كمپانيهاي 
فرامليتي و بانكهاي بزرگ استقالل 

بورژوازي ملي در . واقعي داشته باشد
آفريقا صحبت از استقالل ملي مي كند 
 تا حقوق خود را براي سركوب مردم

 . حفظ كند
 10بقيه در صفحه 
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 جهان در آيينه مرور 
 

 9بقيه از صفحه 
به همان دليل كه فقر و عقب ماندگي 
در آفريقا ريشه در سيستم اقتصادي و 
در اعماق اقتصاد سرمايه داري جهاني 
دارد، تنها با باز سازي سيستم اقتصادي 
جهان به نفع نيازهاي مردم جهان، 
رهايي از اين شرايط وخيم ممكن مي 

ارزه مردم زحمتكش اين امر با مب. شود
جهان براي به دست آوردن دمكراسي و 

 .سوسياليسم ارتباط مي يابد
 

علت حمايت آمريكا و انگليس از نتيجه 
انتخابات، پياده كردن طرح انتقال 
قدرت به رژيم تازه است كه به سرمايه 

 ناسيونال فرصت -گذاريهاي ترانس 
خواهد داد از منابع زيمبابوه سود جسته 

متكشي كه تحصيل كرده و و طبقه زح
زبان انگليسي را خوب مي داند، به بهره 

 . كشي بكشد
مي بينيم كه با وجود شوكهاي 
اقتصادي و نظامي كه انگليس و آمريكا 
در حال حاضر بويژه به خاطر جنگ در 
عراق با آن روبرو هستند، نه تنها دست 
از جهان گشايي نكشيده اند بلكه، در 

مم تر شده حفاظت از منافع خود مص
 .اند

بحرانهاي كه رژيم زيمبابوه با آن روبرو 
است تنها شق قوي تري از آنچه كه بر 
ديگر رژيمهاي اين منطقه مي گذرد، 

 .مي باشد
 
 

دستاوردها و شكستهاي بوش 

ناتو، افغانستان (در سفر به اروپا 

 )و موشكهاي دفاعي

 
سال ) نيمه فروردين( اوايل ماه آوريل 

 رييس جمهور جاري، جورج بوش،
آمريكا، درست پيش از پرواز به اروپا 
طي يك كنفرانس مطبوعاتي دستوراتي 

از . داد كه در غيابش بايد انجام مي شد
كارهاي "جمله يادآوري به كنگره كه 

 و همچنين "زيادي در پيش دارد
اما در . تصويب تجارت آزاد با كلمبيا

غيبت او نه تنها كاري انجام نشد بلكه، 

ا صفحات خود را از نا رسانه ه
 . كارآمديهاي سياستهاي او پر كردند

بوش در سفر خود به اروپا سه هدف را 
نخست، رسيدن به . دنبال مي كرد

توافق بر سر قرار دادن موشكهاي 
. دفاعي در لهستان و جمهوري چك

دوم، گرفتن تعهدات نظامي از رهبران 
اروپايي در افغانستان و سر آخر، هموار 

ر اوكراين و گرجستان به كردن مسي
البته اينكه روسيه از اين . سوي ناتو

اقدامات چه چگونه احساس تهديد 
خواهد كرد نيز بايد در نظر گرفته مي 

 .شد
در زمينه پيشبرد اهداف خود در 
افغانستان، بوش موفق شد از فرانسه 

 و لهستان هم 800 نفر از انگليس 700
،  سرباز متعهد شده بود400كه از پيش 

اين نيروها در . راهي اين كشور كند
شرق افغانستان و نيروهاي آمريكايي در 
جنوب كه در دست طالبان است، 

 .استقرار خواهند يافت
با در نظر گرفتن شرايط نابساماني كه 
در افغانستان وجود دارد، دادن تعهد از 
جانب اروپاييها كه سربازان خود را به 

كشته اين كشور بفرستند تا بجنگند و 
طبق گزارش . شوند، گام بزرگي بود

استراتژيك كنترل مواد مخدر بين 
المللي، در سال جاري در افغانستان 
براي بار دوم در دو سال متوالي، توليد 
مواد مخدر به باالترين سطح خود در 

و به همين صورت . تاريخ رسيد
براساس گزارشي ديگر از جانب سازمان 

 طالبان ملل به دبير كل اين سازمان،
وگروه هاي مسلح وابسته به آن و 
اقتصاد مواد مخدر، به لحاظ سياسي، 
اقتصادي و اجتماعي تهديدهاي اساسي 
براي دستگاه حكومت اين كشور به 

 . شمار مي روند
در رابطه با ناتو نيز بوش تالش زيادي 
براي تغيير ساختار ناتو و تبديل آن به 

او .  كرد"جنگ عليه تروريسم"نيروي 
ناتو ديگر يك پيمان ساكن بين ": فتگ

دول كه اروپا را از خطر تهاجم تانكهاي 
. شوروي محافظت مي كند نيست

اكنون ديگر يك اتحاد جمعي است كه 
نيروهاي خود را به سراسر جهان مي 
فرستد تا آينده آزادي و صلح را براي 
ميليونها نفر در سراسر جهان تامين 

 كه  او از اعضاي ناتو خواست".كند
 .شانه زير بار اين امر ببرند

در دومين هدف كه بوش بهترين 
پيروزي را به دست آورد، توافق بر سر 
استقرار ده ايستگاه ضد موشكي در 
لهستان و يك رادار رهگيري در 

رييس جمهور . جمهوري چك بود
ايران ": آمريكا اعالم خطر كرد كه

ممكن است موشك بالستيك بين قاره 
رسيدن به اياالت متحده اي كه توانايي 

آمريكا و تمام اروپا را دارد، داشته 
 اين سخن او براي وارد كردن ".باشد

يك ضربه قلبي به هر كشوري كافي 
در اين زمينه بوش بايد موفقيت . است

خود را مديون رژيم جمهوري اسالمي 
 .باشد

 كشور 26در بيانيه پاياني نشست سران 
عضو ناتو در بخارست، پايتخت روماني، 
از همه كشورهاي عضو خواسته شده 

در ارتباط با پروژه برنامه ريزي  تا است
شده توسط آمريكا براي استقرار سپر 

چك و لهستان،  موشكي در جمهوري
راه هايي را براي مرتبط ساختن آن با 

 سپرهاي دفاع موشكي آينده در هر
 .نقطه ديگر بيايند

 سوي ديگر، روسيه نيز داراي از
نگرانهايي بود كه گفتگوي خانم رايس 
با وزير خارجه آن، سرگي الوروف، تنها 
توانست مرهمي بر دردش بگذارد و 

 .درماني در كار نبود
بنا به يك گزارش جالب توجه است كه 

 1980دولتي آمريكا، اين كشور از سال 
تا كنون صد ميليارد دالر هزينه توسعه 

موشكي كرده است و تخمين زده دفاع 
مي شود كه پنجاه ميليارد ديگر تا سال 

 براي اين امر ضروري خواهد 2013
اين گزارش مي افزايد اما اينكه . بود

سيستم دفاعي موشكهاي بالستيك 
بتواند واقعا در جنگ موثر واقع شود، 

 .معلوم نيست
دو برد بوش با يك باخت نيز همراه 

ي، افزودن سومين هدف او يعن. بود
گرجستان و اوكراين به ناتو مورد قبول 

 . واقع نشد

 

در نشست مزبور، گسترش مرزهاي 
) ناتو(سازمان پيمان آتالنتيك شمالي 

احتمالي  به سوي شرق و عضويت
اوكراين و گرجستان در اين پيمان 

 انگيز در نظامي به موضوعي چالش

 . ميان كشورهاي عضو بدل شد
از اول ) ناتو(پيمان آتالنتيك شمالي 

 با )1383فروردين  (2004آوريل 

پذيرش هفت كشور اروپاي مركزي و 
ي خود، بزرگترين  شرقي به جرگه

 سال 55ي خويش طي  ي توسعه دامنه
تا آن زمان . موجوديتش را شاهد شد

اعضاي جديد اين پيمان نظامي به 
رهبري آمريكا، يا اعضاي سابق پيمان 

اتحاد ورشو بودند يا از جمهوريهاي 
حال . آمدند جماهير شوروي به شمار مي

گسترش جديد مرزهاي ناتو نگرانيهايي 
در اين پيمان نظامي به همراه آورده 

 .است
اروپاييها مايل بودند كه بيش از اين 

به . روسيه را به دشمني وادار نكنند
 1990خاطر داشته باشيم كه در سال 

آقاي بيكر كه آن زمان وزير خارجه 
د، پس از گفتگو با آلمان آمريكا بو

به گرباچف و شواردنازده ) غربي(
اطمينان خاطر داده بود كه ناتو يك 
. اينچ هم به طرف شرق نخواهد رفت

به سرعت به اين ) پدر(دولت بوش 
تعهد پشت كرد و دولت كلينتون با بي 
توجهي تمام، تصميم به گسترش ناتو 

اين مطلب اگر چه . به شرق اروپا گرفت
ه بر مي گردد اما مسكو آنرا به گذشت

 فراموش نكرده است
گسترش قلمرو ناتو در شرق اروپا به  

معناي تضعيف قدرت روسيه در اين 
به ويژه اينكه دسترسي به . منطقه است

گراد كه امروز در ميان  ي كالينين منطقه
دو كشور لهستان و ليتواني قرار دارد، 
براي كرملين از اهميت خاصي 

گراد يك   زماني كالينين.برخوردار است
شد  ي نظامي ويژه محسوب مي منطقه

كه دهها هزار تن از نظاميان ارتش 
روسيه و وابستگان به نيروي دريايي در 

گراد تا به  كالينين. آن مستقر بودند
همين امروز پايگاه ناوگان ِ طي ساليان 

ي روسيه در درياي بالتيك  فرسوده
 .است

دت از شه فرماندهي نظامي روسيه ب
اين امر ناخشنود است كه گسترش 

اي همرزهاي ناتو به سوي شرق، پايگاه
نظامي روسيه را از خاك اين كشور جدا 

از . ساخته است
سوي ديگر، ورود 

ي  كشورهاي حوزه
بالتيك به ناتو، 

هاي اين  جنگنده
پيمان نظامي را 
قادر ساخته است 
در عرض پنج 
دقيقه به دومين 
كالنشهر روسيه، 

زبورگ، سن پتر
 .دست يابند

با اين حال به نظر مي آيد كه دولت 
بوش ارجحيتهاي ديگري براي رسيدن 
به هدفهاي خود دارد و دوستي يا 
دشمني در حال حاضر در اين ليست 

 .قرار ندارد
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جمهوريخواهان به فردگرايي بعنوان 

و طرز فكري كه بين آمريكاييها 
  طبقه كارگر و مزدبگيرانهمچنين
 ،جذابيت دارد پايين درآمد با آمريكايي

 . اميد بسته اند
سه چهارم از جمهوريخواهان فقير كه 
بيش از ده درصد از راي دهندگان را 

 كه ر اين باورندتشكيل مي دهند ب
 و زحمت زياد با انسان قادر است

. به موفقيت دست يابدشخصيت خوب 
 نشان مي دهد 2004بررسي انتخابات 

افراد با انتخاب سطح باالي درآمد كه 
 راي رياست جمهوريجرج بوش ب

 .رابطه اي مستقيم داشته است
اين انتخابات همچنين نشان مي دهد 

 كمتر از درآمد  با يكه خانواده ها
كري راي پنجاه هزار دالر عموما به 

اما اين مساله براي سفيدپوستان . دادند
 بين سي تا پنجاه درآمدآمريكايي با 

هزار دالر كه پيش از اين از دموكراتها 
. طرفداري مي كردند، متفاوت است

اگرچه بسياري افراد در اين گروه از 
تبليغات فرهنگي و سياستهاي محافظه 
 .كارانه جمهوريخواهان دفاع مي كردند

 همين ه مهمتر اين است كه مسالاما 
 ناهنجار بيشترين ضربه را از وضع افراد 

بايد متذكر شد . اقتصادي متحمل شدند
 مخالفت همين گروه با دولت باعث كه

شد كه دموكراتها در سالهاي كارتر 
 در .قدرت سياسي را به دست آورند

به جاي اين كه  جان كري همين رابطه
ي به با ارايه برنامه و امكانات اساس

وضعيت معيشتي اين گروه كمك كند، 
مساله اصلي برنامه هاي اقتصادي خود 
را ايجاد تعادل بين درآمدها و هزينه 
هاي دولت در بودجه ساالنه انتخاب 

 . كرد
 سيستم سرمايه  از يكسواينكه ملتي
عنوان اصلي ترين عامل ه داري را ب

اما از ديگرسو .  ببيندجامعهناعدالتي در 
 كند كه گمانرا بپذيرد و اين سيستم 

قادر است بر نابرابريها در همين سيستم 
  براي حقيقت دشواريفايق آيد

ماركسيستها و  همه آناني كه خواستار 
، به شمار مي تغييرات ريشه اي هستند

 منتقدان سيستم سرمايه داري در . آيد
اين باور كه رهبران احزاب سياسي در 

داري بندگي برگزيدگان اقتصاد سرمايه 
 اما چپ يك .هستند، تنها نيستند

. مشكل جدي براي گره گشايي دارد
چرا طبقه كارگر از انجام وظيفه تاريخي 

 راه مقابلخود اجتناب مي ورزد و در 
حل را در فردگرايي و يا فرار از 

 ، جستجو مي كند؟ تهاواقعي

كه بخش مترقي طبقه متوسط  در حالي
رزه و برخي از طبقه كارگر خواستار مبا

اما بيشتر  ، هستنداساسيبراي تغييرات 
سادگي ه آنان ب.  نيستندنگونه ايكارگران

 كه قدرتهاي ارتجاعي هاييسياست
جهت جلب حمايت نامزد انتخاباتي خود 
عنوان مي كنند و منافع طبقه كارگر را 

چطور مي  .هدف قرار داده، مي پذيرند
 تواند اينگونه باشد؟ 

ه گي را باگر مسايل اجتماعي و فرهن
عنوان نكته اي برجسته از مسايل 
اقتصادي مجزا ببينيم اشتباه بزرگي 

 ارزشهاي سنتي ميان . مرتكب شده ايم
آناني كه بهتر زندگي مي كنند، كمتر از 
ديگران گريبانگير مساله طالق هستند 
و شانس به دانشگاه رفتن و موفقيت 
فرزندانشان باالتر مي باشد جذابيت 

 .كمتري دارد
ديده مادران تنها، كورتاژ و اعمال  پ

خشونتهاي لفظي و فيزيكي بيشتر در 
.  كمتر رواج دارددرآمدميان افراد با 

آنان به همين نسبت بيشتر از ديگران 
در يك دنياي ناامن خصوصي و 
. ناهنجار اجتماعي زندگي مي كنند

بسياري از آنان از جنبه روانشناسي 
 در .خواهان فراراز چنين زندگي هستند

چنين شرايطي  به ارزشهاي خيالي و 
رهنمونهاي مطلق گرايانه از قبيل 

آنان آرزو . آمرزش گناه روي مي آورند
مي كنند كه از نو متولد شوند و در 
زندگي دوم از حمايت و قدرت كافي 

 .برخوردار گردند
كليسا در شرايط وخيم اقتصادي و 
محروميت، قلبي در دنيايي بي قلب 

نا مذاهب بنيادگرا ئمطم. عرضه مي كند
هاي كارگري  به محرومان و خانواده

كه روزي از يك دستمزد نسبي 
برخوردار بودند و در اجتماعي پايدار 
همراه با فرهنگ قوي كارگري زندگي 

آناني كه . مي كردند، خدمت مي كند
مغرورانه ادعا مي كنند طالق، 
تبهكاري، فقر و والدين تنها در 

به جمهوريخواهان ايالتهايي كه بيشتر 
راي مي دهند افزونتر است بايد از خود 

 بپرسند چرا؟
امنيت اقتصادي بيشتر مي تواند آيا 

نقش مهمي در اين امر بازي كند؟ به 
عنوان مثال آناني كه در ايالت 
ماساچوست زندگي مي كنند از يكسو 

 بااليي دارند، زندگي را در درآمدي
از سوي . امن تر سپري مي كنندجايي 

ديگر ازدواج همجنس گرايان  راحتتر 
آيا علت اين پذيرش . پذيرفته مي شود

مي تواند اين باشد كه زندگي 
خانوادگيشان كمتر مورد تهديد است؛ 

زيرا امنيت اقتصادي بيشتري دارند؟ 
اصوال فقدان امنيت و هراس از 
ورشكستگي در آينده به چه ميزان در 
مسايل فرهنگي حساسيت ايجاد مي 

 كند؟
عقايد بنيادگرايي مذهبي سابقا در  

  مناطق فقير، بخشهاي كشاورزي
 كه داراي آب و هواي متمركز بود كه 

 تندباد، بامتغيير و طبيعت خشن 
خشكسالي، بال و ديگر حوادث غيرقابل 

  .كنترل هستند
ناامني در ناحيه هايي كه سابقا به 
كارگران دستمزد بهتري پرداخت مي 

همراه با افت شديد استخدام در شد 
كارخانه ها و كاهش اتحاديه ها ، 

 با تقابل .گسترش پيدا كرده است
  زندگي كردن سادهمحروميت نسبي و 

 و ورشكستگي اجتماعيدر شرايط 
عالمتهاي آشفتگي، نشان از يك 

 در چنين .فرهنگ مضطرب دارد
شرايطي يك ناجي و پذيرش يك سند 

يبراليسم بي خطا نشات گرفته از ل
 .انجيلي جذابيت بيشتري پيدا مي كند

حقايق تلخ زندگي سرشار از درد براي 
سوي پذيرش يك خيال ه بسياري ب

نشات گرفته از ارزشهاي اخالقي مطلق 
صورت  در اين. گرايانه سوق مي يابد

قول و قرارهاي پيروزي در صورت 
اتحاد بر اساس منافع و حقوق 

 . شهروندي را رد مي كنند
 نيز يك وجه مهم در آزمودن طبقه

دسته بنديهاي حزب دموكرات كه دو 
حوزه انتخاباتي بزرگ يعني 
 ،سفيدپوستان ليبرال با تحصيالت باال

موقعيت خوب و افراد با تحصيالت 
پايين تر و اقليت قابل توجه اي از 

 به حساب  كم دارددرآمدكارگران با 
حق انتخاب و مسايل زيست . مي آيد

ت مهم براي گروه محيطي موضوعا
مساله براي  حياتي ترين اول است كه

آناني كه بقاي اقتصادي برايشان حرف 
عالوه بر . اول را مي زند، نمي باشد

اين، بنگاههايي كه حزب دموكرات به 
  مي باشدآنها براي سرمايه داري وابسته

به حمايت از تجارت آزاد و سياستهاي 
ك همه اينها به ي. محتاجندنوليبراليسم 

در چه شرايطي : سوال هدايت مي شود
 كه قادر گستردهيك جنبش مترقي 

باشد مسير كشور را عوض كند، ظاهر 
 مي شود؟

و ) 2(توافق جديد ،)1(دوران پوپوليست
مي بايست در مفهوم ) 3(جامعه عالي

اين . مادي خود توضيح داده شوند
مساله مي بايست در شكل مادي خود 

به آن ا  كه چرا آنهتوضيح داده شود
 . ميزان كه در توانشان بود انجام دادند

هنگامي كه حقوق كشاورزان توسط 
وال استريت و راه آهن ضايع مي شد، 
مقاومت عليه آنان شكل گرفت و 

 در .سياستهاي راديكال دنبال گرديد
جنب و  در  عادي آمريكادهه سي، مردم

 بودند، اتحاديه ها سازماندهي جوش
 رهبران شدند و فساد صاحبان و

 .طور وسيعي شناسايي شده شركتها ب
  وعطش مجازات كردن جنايتكاران

 ثروتهاي هنگفت و جلوگيري انصاحب
 ديگر احزاب طبقه  اقتصادياز كساد

حاكم را به حمايت از اصالح و تدوين 
 مدني كه سرمايه داري را از نينقوا

فناي خود نجات دهد و اجبارا مردم 
 هژموني .عادي را كمك كند، سوق داد

ه اتحاد نيروي كار روشنفكر، كشور را ب
نوسازي سرمايه .  چپ حركت دادسوي

داري آمريكا در دهه شصت تغييرات 
پيرامون ارتباطات كهنه مربوط به جيم 

مكانيزه . را سرعت بخشيد) 4(كرو 
كردن صنعت كشاورزي به لزوم نيروي 
كار كالن سياه پوستان در زراعت، 

 . پايان داد
يط آب و هوايي و اصالح شرا

  رويمسافرتهاي هوايي راه جنوب را به
تغيير شرايط مادي . اقتصاد ملي باز كرد

فعاليت عملي در شكل جنبش حقوق 
 بنيانيمدني كه خواستار برابري حقوقي 

براي سياه پوستان آمريكايي بود را 
 اين مساله به طور .سرعت بخشيد

ناخواسته اي پيوستگي سياستمداران 
 جنوبي با مسايل سياسي و نژاد پرست

عاليق شركتهاي شمالي و نيروي كار 
كه اكنون ائتالف توافق جديد را 
. تشكيل داده بودند را بي مصرف نمود

اينچنين بود كه با فشار جنبشهاي قوي 
اجتماعي اول كندي محتاط و سپس 
جانسون به عنوان يك مدعي ديگر در 
راستاي حفظ پايداري كشور و حمايت 

ه دموكراتها در شمال به نمايش از پايگا
نژاد پرستي و مشكالت اما . درآمدند

 ، با وجود فعاليت ميليونهامنطقه اي
 .نيرومند باقي ماند

 دموكراتها براي رياست  موفقنامزد
  اهلجمهوري از اوايل دهه شصت

جمهوريخواهان از . جنوب بوده است
استراتژي جنوبي نيكسون تا محروم 

(  حق راي كردن سياه پوستان از
مخصوصا در ايالت فلوريدا در انتخابات 

 و ايالت 2000رياست جمهوري سال 
اوهايو در انتخابات رياست جمهوري 

مثال تقريبا يك براي   كه 2004سال 
ميليون راي سياه پوستان در سال 

 شمرده نشد و در واقع به حساب 2000
توانستند با اعمال نفوذ به ميزان ) نيامد

طرف ه مريكا را بزيادي سياست آ
هراس راه انداختن . راست بچرخانند

 سياه پوستان، كمونيسم و  نسبت به
تروريسم آنهم بصورت مكرر محرك 

 . اين عمل بوده است
 12بقيه در صفحه 

 ) آخرقسمت(ركود دستمزد، رشد ناامني و آينده طبقه كارگر آمريكا 
 مانتلي رويو:منبع

By William K. Tabb 

 آناهيتا.الف: برگردان
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امه سِزِر، شاعر و سياستمدار سياهپوست 
فرانسوي كه به دليل نارسايي قلبي در 
بيمارستان بستري بود، روز پنجشنبه 

 سالگي 95درسن  2008 لي آور17
 .درگذشت

امه سزر بواسطه مبارزات ضد 
استعماريش درطول قرن بيستم، به 
عنوان يك شاعر متعهد از اهميتي 

 مظاهر جهاني برخوردار بود، و يكي از
مبارزه براي برابري سياهپوستان 

 .شناخته مي شد
امه سزر، درهمراهي شاعر سياهپوست 
آفزيقايي، لئوپولد سدار سنگور، كه به 
عنوان نخستين رييس جمهوري سنگال 
برگزيده شد، همواره از مفهموم 

Negritude »  يا » نگريتود
سياهوارگي دفاع مي كرد و از واژه سياه 

او درتمام عمر از . قريدتعبير پرغروري آ
 .وجدان سياه پشتيباني كرد

 درجزيره 1913امه سزر درسال 
فرانسه به دنيا آمد، اما » مارتينيك«

تحصيالتش را در پاريس گذراند، و در 
دوران جواني با لئوپولد سِدار سِنگور 

 . طرح دوستي ريخت
 از 1939وي براي نخستين بار درسال 

گي با يا سياهوار» نگريتود«مفهوم 
 .غرور دفاع كرد

 به عنوان شهردار 1945امه سزر ازسال 
، مركز استان »فور د فرانس«شهر

مارتينيك فعاليت سياسي خود را آغاز 
كرد و سپس به مدت چهل سال 
نمايندگي اين استان را در پارلمان 

 .فرانسه به عهده داشت
دولت فرانسه اعالم كرده است كه 

نازه مجالس ترحيم و مراسم تشييع ج
امه سزر يك مراسم ملي خواهد بود، و 
درآن، نيكال سركوزي رييس جمهوري 
و ساير دولتمردان فرانسه در كنار 
دوستداران روشنفكرش شركت خواهند 

 .كرد
منوچهر هزارخاني، نويسنده و مترجم 
ايراني كه سه نمايشنامه از آثار امه سزر 
را ترجمه كرده است، در گفت و گويي 

، امه سزر را قله ادبيات با راديو فردا
 .جهان مي داند

 
آقاي هزارخاني آيا امه سزر بيشتر 
بواسطه ي اشعار و نمايشنامه ها 
يش مطرح است يا به دليل فعاليت 

 هاي سياسي اش؟ 
با وجودي كه سوأل : منوچهر هزارخاني

سختي است، بايد بگويم كه امه سزر 
به . درهردو جنبه به اوج درخشش رسيد

هرچند بين اد بيات و قول خودش، 
سياست تضاد هست، اما امه سزر مردي 

بود كه اين تضاد را در خودش حل 
 . كرد

تصورمن اين است كه در بينش سياسي 
بلند مدت، امه سزر اثري ازخودش به 
جاي گذارده، كه با وجود اينكه خيلي ها 
سعي كرده اند آن را ازبين ببرند، اما 

نزد عميقا درافكار و اذهان، بويژه 
ازنظر . اروپاييان كارگر بوده است

شعرهم، به تصديق خود اديبان 
فرانسوي،  امه سزر يكي ازقله هاي 

 .شعر فرانسه بوده است
 

ازنقطه نظر كيفيت شعر سزر را 
 درچه جايي مي توان قرار داد؟ 

خيلي ها شعر سزر را متأثر از : هزارخاني
ولي اگر به . سوررئاليست ها مي دانند

ت ها مراجعه كنيم، مانند سوررئاليس
كه يكي از پيشوايان » آندره برتون«

سوررئاليسم بوده است، او در باره شعر 
بزرگ ترين بناي تغزلي «:سزر مي گويد
 ».دوران ماست

 
آثار و فعاليت هاي امه سزر چه اثري 

 درجوامع درحال رشد داشته است؟ 
دوره اي كه سزر وارد عرصه : هزارخاني

 شد، دوره اي است ي ادبيات و سياست
كه ما زير عنوان دوران استعمارزدايي 

 . مي شناسيم
يعني پس از جنگ بين المللي دوم، 
هنگامي كه مستعمرات يكي يكي براي 
رهايي ازقيد استعمار اروپايي و رسيدن 

 . به استقالل ازجاي برخاستند
در آن زمان بود كه سزر وارد صحنه 

يك شد و تأثيرش بويژه درقاره آفريقا، 
او خود را زبان . حركت تاريخي است

. گوياي قاره آفريقا و سياه مي دانست
يا سياهوارگي را او » نگريتود«مفهوم 

 .ابداع و وارد فرهنگ سياسي كرد
 

آيا مي توان گفت كه امه سزر به 
عنوان شاعر و شخصيت سياسي 
سهمي در رهايي كشورهاي 
آفريقايي از زير استعمار داشته 

 است؟ 
و توي شعرش هم . بله: يهزارخان

همين ارزش ها هستند كه خود را مي 
خود سزر هم هنگامي كه . نمايانند

درقالب شعر حرفش را بيان مي كند، 
 . متأثر ازهمين احساس هست

البته من مي پذيرم كه درك و فهم 
خود . زبان سزر خيلي مشكل است

فرانسوي ها عقيده دارند كه سزر يك 
رانسه به سبك نگارش خاص درزبان ف

وجود آورد كه تا پيش از او وجود 
 . نداشت

در مايه هايي هم كه سزر شعر مي 
گويد، درك مفاهيمي كه او تصوير مي 

 . كند، خيلي كار آساني نيست
 را خيلي صالح من هم شخصا خودم

. نمي دانم كه در اين مقوله وارد شوم
سه بار اين كوشش را كردم و سرم به 

يعني خواستم شعر سزر را . سنگ خورد
حتي يك بار . ترجمه كنم، نتوانستم

رفتم خدمت خودشان، كه او شعر را 
وي با پوزخند گفت . برايم معني كند

وقتي شاعري شعري مي گويد 
هركسي از . احساسش را بيان مي كند

 .شعر يك چيزي را مي فهمد
  

 

يعني شما شعرهاي اورا ترجمه 
 نكرديد؟
به . من خيلي مشكل داشتم: هزارخاني

مگر . همين دليل دست به اشعار او نزدم
اشعاري كه درنمايشنامه هاي او كه من 
ترجمه مي كردم مي آمد، اما هيچ گاه 

چون هربار . برسرترجمه شعرش نرفتم
، يك چيز ديگري مي كه مي خواندم

 . فهميدم
شعرهاي سوررئاليست را شما هرطور 

و . كه درك كنيد مي توانيد ترجمه كنيد
اين براي يك مترجم ناراحت كننده 
است كه آنطور كه شاعر شعرش را 

من شايد چند . ميبيند، نتواند ترجمه كند
شعر سياسي او را ترجمه كرده باشم كه 

اي اما شعره. زبان ساده تري دارند
خالص او بسيار مشكل ترجمه مي 

 .شوند
 

آيا فعاليت سياسي امه سزر 
سبب كم كاري او در نوشتن 

 شعر نشد؟ 
وي به يك . نه به هيچ وجه: هزارخاني

معنا شعرش را به خدمت جهش سياسي 
 .و اجتماعي اش مي گرفت

. واقعأ شعربود. منتهي شعرش شعارنبود
 يعني اينكه اگر هم از متن. ادبيات بود

سياسي اش آن را سوا كنيد، بازهم شعر 
اگر آن را ببريد در قرن ديگري . است

 .بخوانيد، بازهم شعر است
 

آيا امه سزر مورد انتقاد هم قرار مي 
 گرفت؟ 
سزر هميشه هم مورد لطف : هزارخاني

همكاران و خوانندگانش قرار نمي 
خيلي ها سعي كردند او را . گرفت

 هم به بكوبند و از صحنه دورش كنند؛
دليل اشعارش و هم به دليل نمايشنامه 
ها و ساير نوشته هايش درزمينه هاي 

اما هيچ كدام نتوانستند، او . سياسي
 .مانند كوه دماوند بود

 
نظر سياستمداران فرانسوي درمورد 

 او چيست؟ 
سياستمداران فرانسه كه مي : هزارخاني

خواستند رييس جمهوري شوند، حتما 
ره فرانسوي مسافرتي هم به جزي

مارتينيك مي كردند تا با امه سزر 
منظورم اين است كه . عكس بگيرند

هم . پرستيژ سياسي اش تا چه حد بود
 .درميان چپ ها و هم درميان راستي ها

 
از نقطه نظر سياسي، بيش از آنكه 
متمايل به چپ يا راست باشد، يك 

 انساندوست نبود؟ 
يعني يك سياستمدار . بله: هزارخاني

استعماري بود و اما درعين حال ضد 
روشنفكري فوق العاده پيشرفته بود كه 

 .به معلمان سابقش درس مي داد
 

آشنايي اش با لئوپولد سدار سنگور 
 چه ثمره اي داد؟ 

آقاي لئوپولد سدار سنگور كه : هزارخاني
نخستين رييس جمهوري سنگال بود و 
جزو آكادمي فرانسه هم بود، همراه با 

شاخص جنبش آفريقايي سزر دو فرد 
سنگور كه آفريقايي بود و سزر . بودند

هم با وجود آنكه فرانسوي بود، خود را 
آفريقايي . آفريقايي وكالتي مي دانست

روي سياهي خودش هم . سياه در واقع
اصرار داشت و تا آخر هم ايستاد و از 
سياهي خودش و سياهوارگي دفاع كرد 

مي و شما در تمام آثارش سياهي او را 
. از سياهي مدح و تمجيد مي كرد. بينيد

سرود معروفي كه براي سياهي گفته 
است، در زمان خودش تأثيري بي نظير 

هرچند اكنون اين سرود از . داشت
 . خاطره ها رفته است

 مرگ شاعر؛ امه سزر زبان گوياي آفريقاي سياه
 مصاحبه مير علي حسيني از راديو فردا با منوچهر هزارحاني
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  رهاييرزنان در مسي

 
آناهيتا.الف  

 
افزايش جنايت عليه : پاكستان

 زنان 
 2008 آوريل 17خبرگزاري هند،

بيش از چهار هزار مورد اعمال جنايت 
عليه زنان در سال گذشته در پاكستان 

اين ميزان بيش از . گزارش شده است
دو برابر ميزان آن در سال دو هزار و 

فع  مداياما گروهها. شش مي باشد
 مي دارند كه اين فقط محقوق بشر اعال

 بدين معنا كه. نوك كوه يخ است
بسياري از خشونتها عليه زنان يا 
گزارش نمي شود يا مخفي نگاه داشته 

موردهاي گزارش شده در . مي شود
 عنوان 1821سال دو هزار و شش، 

كميسيون مستقل سازمان . شده است
ملل در پاكستان علت رشد اين پديده را 

 و مذهبي يسنتهاي قديمستفاده از ا
تندرو دانسته و سال دو هزار و هفت را 
سال بيرحمي براي زنان پاكستان، 

در سال . نامگذاري كرده است
 هر دو ساعت مورد يك زن،2006
 و هر هشت ساعت مورد  جنسيتجاور

بر . تجاوز دست جمعي قرار گرفته بود
، 2007اساس گزارش جديد سال 

 اذيت گزارش شده  مورد آزار و4276
 زن قرباني قتل 636از اين ميزان . است
 زن مورد تجاوز جنسي 731، يناموس

 .  نفر ربوده شده اند736قرار گرفته و 
 

حق « خواستار  امروز:عراقزنان 

» حق برابري«جاي ه ب» زندگي

 هستيم
 2008 مارچ 26آنتارا،

 زنان عراقي ابراز مي دارند كه
مانيست كه  امروز بدتر از زموقعيتشان

 اين صدام حسين قدرت داشت و
 اشغال  آغاز سال به سال ازوضعيت

 بيشتر رو 2003كشور از ماه مارچ سال 
امروز زنان عراقي خواستار . به زوال دارد

» حق زندگي « نه حقوق برابر بلكه 
مدير تشكل غير دولتي كميته . هستند

حق زندگي « :زنان عراقي مي گويد
استفاده از آن را شعاريست كه ما جديدا 

زيرا، زندگي يك زن در . آغاز كرده ايم
عراق از همه سو تحت تهديد قرار 

را ايفا نكرده   برابري،قانون. گرفته است
و زنان در جامعه به رسميت شناخته 

  زنان كشور،قبل از اشغال. نمي شوند
تا زماني كه مقررات دولت را رعايت 

 قادر بودند يك زندگي مي كردند
حتي مي توانستند   داشته باشند،معمولي

در فعاليتهاي سياسي و اقتصادي با 

شركت در اتحاديه هاي رسمي زنان در 
 ».عراق، دخالت كنند

بر اساس اين گزارش اتحاديه زنان 
عراقي بعد از اشغال و روي كار آمدن 
دولت جديد به دليل مربوط دانستن آن 
. با حزب بعث عراق منحل مي شود

د ن حقوق زنان مي گويان و مدافعنفعاال
كه  اعمال خشونت عليه زنان در 

طور عمده اي افزايش ه سالهاي اخير ب
در خانه از طرف زن . پيدا كرده است

همسر، پدر، برادر و حتي پسرش مورد 
ما امروز با «. خشونت قرار مي گيرد

فرهنگ جديدي در جامعه جديد روبرو 
  ».هستيم

 
 خشونت لفظي و فيزيكي

 عدم رعايت حجاب در زنان بدليل
جامعه مورد خشونت لفظي قرار مي 

 توسط ،گيرند و در انتهاي افراطي گري
يك مرد مسلح ربوده و مورد آزار و 
اذيت جنسي و فيزيكي قرار گرفته و به 

فرستادن نامه تهديد . دنقتل مي رس
عنوان مثال ه آميز براي زنان شاغل ب

دليل عدم ه آرايشگران و يا خياطها ب
 حجاب و يا عدم داشتن لباسي رعايت

به همين . محجوب مرسوم شده است
ه داليل ما امروز خواستار حق زندگي ب

اگرچه آمار . جاي حق برابري هستيم
رسمي سراسر كشوري وجود ندارد اما 

  موردهاي بيشماريفعاالن حقوق زنان
 در بصره، بغداد و ناحيه يناموس قتل

.  داده اندهاي شمالي كردستان گزارش
 سازمان ملل به 2007در گزارش سال 

 مورد قتل زنان بدليل جرم ناموسي 44
توسط تيراندازي متعدد اشاره شده 

بسياري از آموزگاران در بغداد به . است
قتل رسيده اند، بعضا در برابر چشم 

 . شاگردانشان
، بر پايه گزارش زنان براي زنان جهان

كه چندي پيش انتشار پيدا كرد، 
. بحرانيستعد از اشغال زنان بوضعيت 

در حال حاضر عراق از ناامني، عدم «
 سازي و جدال رهبران به ر ساختزي

ستوه آمده و اين، شرايط را براي زنان 
كه روزي از يك خودمختاري و امنيت 

يك فاجعه ملي نسبي برخوردار بودند 
چهل و شش درصد . محسوب مي شود

از زنان عراقي معترضند كه اعمال 
 آنان افزايش پيدا كرده خشونت عليه

 .است
 

ميزان زنان در دولت : اسپانيا

جديد اسپانيا براي اولين بار در 

تاريخ اين كشور بيشتر از مردان 

 است
 2008 آوريل 12اسوشيتد پرس، 

به گزارش نخست وزير اسپانيا ميزان 
زنان در دولت جديد بيشتر از مردان 
است و همچنين براي اولين بار وزير 

كابينه .  يك زن مي باشدر،كشودفاع 
جديد از نه زن و هشت مرد تشكيل 

 اين اولين دولت كشور. يافته است

در آن  كه تعداد زنان اسپانيا مي باشد
 و همچنين نسبت به مردان فزوني دارد

. وزير دفاع كشور يك زن مي باشد
لوييس رودريگز ابراز داشت كه برقراري 

ين برابري بين زنان و مردان از عمده تر
در دوران . است جديد اهداف دولت

وي با  ، اولچهار سال نخست وزيري
 ازدواج همجنس اليحه ايتصويب 

گرايان را قانوني كرد و برابري جنسيتي 
را افزايش داد، طالق را راحتتر و با 
اعمال خشونت خانگي به مبارزه 

 . برخاست
 

تجاوز جنسي، آزار و : دارفور

 اذيت شايع است
 آوريل 6:  همكاري جهانيخبرگزاري

2008 
زنان و دختران در ناحيه دارفور در 
سودان، بعد از گذشت پنج سال از 
شروع كشمكش هنوز مورد تجاوز 

قرار مي جنسي و آزار و اذيت نامحدود 
تشكلهاي بين المللي مي گويند . گيرند

 توسط سربازان خشونتكه اين 
 سوداني، مردان غيرنظامي جنگجو

دولت سودان اعالم .  اعمال مي شود
مي كند كه متعهد به پايان دادن به اين 
مساله است اما در عمل يا اندك و يا 

بيشتر . هيچ كاري انجام نمي دهد
  اعمال شدهخشونت، قربانيان از هراس

 حتي زمانيكه  وليرا گزارش نمي دهند،
شكايت مي كنند ماموران دولتي يا نمي 

ايت  به شكخواهند و يا قادر به رسيدگي
اين زنان مخصوصا زماني . نيستندآنان 

مورد حمله قرار مي گيرند كه براي 
جمع كردن هيزم به بيرون رفتن از 

 .كمپها اقدام مي ورزند
 

 خشونت خانگي و عوارض آن
 2008 آوريل 3اسوشيتد پرس،

بر اساس گزارش سازمان بهداشت 
 شده بر زنان يلجهاني جراحتهاي تحم

زيكي و به دليل اعمال خشونت في
 زماني  شريك زندگي،جنسي از طرف

اين . طوالني ادامه پيدا خواهد كرد
گزارش بر اساس تحقيقاتي است كه در 
بين ده ملت در رابطه با خشونت خانگي 

بين  در كهو عوارض آن انجام شده 
تحقيقاتي كه در رابطه با اين مشكل 

 اين ارزيابي.  بي نظير استانجام شده،
 انگليسي پزشكي در هفته نامه معروف

در . لن ست هم به چاپ رسيده است
بخشي از اين تحقيقات آمده است كه 
اعمال خشونت خانگي قادر است دوران 

كورتاژ را عمل بارداري و يا حتي انجام 
آشفته سازد و باعث بيماريهاي زنانگي 

 اين گزارش اضافه مي .و گوارشي شود
 در پانزده منطقه شهري و كند كه

 از يك زن از هر هفت روستايي بيش
مي زن مورد خشونت خانگي قرار 

فقط بدن زن در چنين مواردي . گيرند
 عوارضمورد ضربه قرار نمي گيرد بلكه 

طوالني از قبيل افسردگي، تشويش و 
به مدت طوالني ... ترس غيرعادي 

 زن را آزار ، وحشيگريپايانحتي بعد از 
زناني كه مورد خشونت . مي دهد

نسي قرار گرفته اند سه فيزيكي و يا ج
برابر بيشتر از ديگران به خودكشي مي 
انديشند و چهار برابر بيشتر و حداقل 

به خودكش اقدام در زندگي خود يكبار 
 . ورزيده اند

 ديگر بررسي هاياين تحقيقات از 
مبني بر حاد بودن اعمال خشونت 
خانگي در خاورميانه و آسياي شرقي 

ي كند كه مهر تاييد مي زند و اضافه م
زنان در كشورهاي تايلند و برزيل چه 
در مناطق روستايي چه شهري به 
ميزان بسيار بااليي از اين مساله رنج 

اين معضل در كشورهايي از . مي كشند
گرو و تانزانيا ن، مونتومايا، سيبقبيل نام

 . نيز حاد مي باشد
در پايان اين تحقيقات اعالم مي كند 

خشونت كه عالوه بر اينكه اعمال 
خانگي نقض آشكار حقوق بشر است، 
 همچنين با عدم داشتن سالمتي و

 بيماريهاي فراوان رابطه اي ايجاد
پس مي بايست با اين ، ارگانيك دارد

مساله با جديت بيشتري در سراسر 
تحقيقات بيشتري . جهان برخورد كرد

 مرگ و مير و بايد پيرامون ارتباط
ي بارداري زنان با اعمال خشونت خانگ

 .صورت بگيرد
 

وزراي دولت : افغانستان

افغانستان از پخش رقصيدن 

زنان و مردان با يكديگر به 

 خشم آمدند
 2008 مارچ 29اسوشيتد پرس،

دولت كابل شديدا پخش رقص گروهي 
از زنان و مردان افغاني، از تلويزيون 
طلوع را بدليل تهديد به فساد كشاندن 
استانداردهاي اخالقي جوانان محكوم 

بر اساس اين گزارش بيش از . كرد
دوازده ايستگاه تلويزيوني مستقل بعد از 
سقوط طالبان كه تلويزيونهاي غير 
اسالمي را در زمان قدرت بين سالهاي 

 توقيف مي كرد، تشكيل 2001-1996
طلوع، معروفترين كانال تلويزيوني . شد

در افغانستان محافظه كار چندي پيش 
ن و صحنه اي از رقص گروهي زنا

مردان افغانستان را در جشن جايزه 
گيري فيلم افغانستان به نمايش 

اين مساله خشم وزراي . گذاشت
پارلمان دولت افغانستان را برانگيخت تا 
آنجا كه وزير اطالعات و فرهنگ 
خواستار ممنوع كردن تلويزيون طلوع 

وي پخش صحنه رقص گروهي . شد
زنان با مردان افغانستان را خالف سنت 

. باورهاي افغانستان اسالمي دانستو 
قبال نيز انجمن آخوندهاي اسالمي كه 
از قدرت و نفوذ زيادي برخوردار است با 
احظار حامد كرزاي از وي خواستند كه 
تلويزيونهاي غير اسالمي را توقيف و بر 
برنامه هاي رسانه هاي گروهي طلوع و 

 .ديگر ايستگاههاي تلويزيوني لجام بزند
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 رويدادهاي هنري ماه
 

 ليال جديدي
 
 

 فيلم
 

 مستندي از فاتح آكين
نيويورك دوستت "فاتح آكين با فيلم 

فستيوال كن   به شصت و يكمين"دارم
 ساخت مستندي نيز با او. رفتخواهد 

  را آغاز كرده"زباله در باغ بهشت"نام 
برخالف مستند آخر او، اين فيلم . است

يه را لحن تندي داشته كه دولت ترك
فيلم . كمي آشكار و صريح نقد مي كند

پردازد كه  به منطقه يي در تركيه مي
در حال تبديل شدن به يك زباله داني 

 .است
 

مشكل فيلمسازان ايراني براي 
 سفر به كانادا

فستيوال فيلم بين المللي كانادا در 
. آستانه آغار يازده روز نمايش فيلم است

 اين  فيلم ساز ايراني در6قرار است 
فستيوال شركت كنند كه همگي با 
مشكل گرفتن مدارك الزم براي سفر 

دليل اصلي اين امر . روبرو شده اند
اختالفاتي است كه بين رژيم جمهوري 
اسالمي و دولت كانادا بر سر قتل خانم 
زهرا كاظمي توسط مزدوران رژيم به 

حقوق بشر، مسايل . وجود آمده است
از جمله هسته اي و نقش رژيم در دين 

عوامل ديگر اين اختالفات به حساب 
 .مي آيد

فيلمسازاني كه قرار است در اين 
فستيوال شركت كنند شامل مهناز 
افضلي، مسعود رخشي، رخساره قائم 

 170قرار است . مي باشند... مقامي و 
 كشور در فستيوال مذكور به 36فيلم از 

 .نمايش گذاشته شود
 

 از تزار تا لنين
نشجويان بين المللي براي دا"قرار است 

 در كينكستون واقع "برابري اجتماعي
در ايالت انتاريو كانادا فيلم مستندي با 

 در ماه مارس سال "از تزار تا لنين"نام 
برخي از از . جاري به نمايش بگذارند

تاريخ نويسان دست راستي ادعا مي 
كنند كه اتقالب اكتبر يك كودتاي 

 بوده سازمان يافته توسط بلشويكها
فيلم ساخته شده توسط هرمن . است

الكس بانك، پاسخي قدرتمند به اين 
 . دروغهاي تاريخي است

 سال از 20پروژه ساختن اين فيلم 
زندگي اين فيلم ساز را به خود 

 شامل "از تزار تا لنين". اختصاص داد
بريده هايي از نسخه هاي اصلي 
فيلمهايي است كه حتي به زمان تزار 

 .بر مي گردد
 

برندگان فستيوال بين المللي 
 كاريكاتورهاي جهان

المللي  چهارمين فستيوال بين
كاريكاتورهاي مطبوعاتي جهان در شهر 

. برگزار شد ي پرتغال سينترا توريستي
طراح گرافيك و  زاده،  حسن كريم

كارتونهاي  كارتونيست ايراني، در بخش
 .فانتزي موفق به دريافت جايزه اول شد

هاي  كاريكاتور الملي فستيوال بين
 بخش 3مطبوعاتي جهان در 
 و چهره كارتونهاي فانتزي، كاريكاتور

نفر . كارتونهاي مطبوعاتي برگزار شد
اول كاريكاتور چهره، آشيل سوپربي از 

مطبوعاتي رينر ارت  ايتاليا و كارتونهاي
 .از آلمان بود

 
 "خانواده سيمپسون"ممنوعيت 
 در ونزوئال

صوصي در يك شبكه تلويزيوني خ
ونزوئال، پخش كارتون پرطرفدار 

 را متوقف كرده "سيمپسونها"آمريكايي 
حذف اين كارتون از برنامه .است

دنبال آن  صبحگاهي اين تلويزيون به
صورت گرفت كه مقامهاي ونزوئاليي 
اين كارتون را براي كودكان نامناسب 

 .دادند تشخيص
قابل توجه است كه سريالي با بازي 

، ستاره بيكيني پوش "ونآندرس پامال"
آمريكايي جايگزين اين برنامه شده 

 سالهاست "خانواده سيمپسون". است
تلويزيون  در بهترين ساعات پربيننده

نمايش داده مي شود و از اين نظر در 
در عرصه . آمريكا ركورد دار است

نيز اين مجموعه بسيار موفق  جهاني
 .بوده است

 
 الله زار تعطيل "رودكي"سينما 

 دش
، يكي "سينما رودكي"با تعطيل شدن 

زار از چرخه  ديگر از سينماهاي الله
نمايش خارج شد و در حال حاضر از 

خيابان تنها دو   سينماي اين15
 به فعاليتشان "نادر" و "سارا"سينماي 

 .ادامه مي دهند
آقاي بهروز بهبهاني، مدير اين سينما 

زار به  سينما در الله 15": مي گويد
رض زيادي كه شهرداري خاطر عوا

متروكه مانده و تعطيل  خواهد، مي
 سال كار 60بعداز ":  او گفت".شدند

فرهنگي عاقبت ما به اينجا رسيده است 
اين مدت سرايداري جايي را  و اگر طي

كرديم، حق و حقوق بيشتري  مي
  ".داشتيم

با نام قديمي  "رودكي"سينما 
 با نمايش 1329 در سال "متروپل"

  آغاز به كار كرد و طي"هور بن"فيلم 
سالهاي اخير بيشتر فيلمهاي خارجي را 

 .به نمايش گذاشته است
 

جايزه الله طاليي جشنواره 
تخم "استانبول به فيلم 

 رسيد"مرغ
بيست و هفتمين دوره جشنواره بين 
المللي فيلم استانبول، روز شنبه با 
اهداي جايزه اول الله طاليي به فيلمي 

، به كار خود "تخم مرغ"از تركيه با نام 
 ساخته "تخم مرغ"فيلم . پايان داد

، به خاطر نگاه "سميح كاپالنوغلو"
شاعرانه به زندگي مردي در دنياي 
مدرن كه شرايط زندگي اش او را وادار 
به بازگشت به روستاي زادگاهش مي 
كند تا در آنجا معنا و امكان عشق را 
. جست و جو كند اهدا شده است

فيلم، شاعري است كه شخصيت اصلي 
به زادگاهش بازمي گردد تا در تشييع 

 .جنازه مادرش شركت كند
جشنواره استانبول، معروف ترين 

 1982جشنواره تركيه است كه از سال 
 .تاكنون برگزار مي شود

 
فيلم اليور استون درباره جرج 

 بوش 
اوليور استون، فيلمساز معروف 
آمريكايي، در پايان ماه آوريل 

داري فيلم جديد خود را كه فيلمبر
بيوگرافي جرج بوش، رييس جمهور 
كنوني اياالت متحده است، آغاز خواهد 

اوليور استون اعالم كرد فيلم . كرد
 خواهد بود، "W"جديدش كه نام آن 

مجله .  نيست"ضد بوش"فيلمي 
ش به نقل از استون  مدتي پي"ورايتي"

من مي خواهم پرتره اي ": نوشت
درست و وفادار به اين شخص بسازم؛ 
اين كه چگونه او توانست از يك فرد 
الكلي به رياست جمهوري اولين قدرت 

  ".جهاني دست يابد
"W" سومين فيلمي خواهد بود كه 

اليور استون در باره يك رييس 
پيش از اين . جمهوري آمريكا مي سازد

 با بازي كوين "جي اف كي"فيلم دو 
 با "نيكسون"كاستنر و كوين بيكن و 

بازي آنتوني هاپكينز مورد توجه سينما 
مركز ". دوستان قرار گرفته است

، دو "اسكندر" و "تجارت جهاني
 .ساخته ديگر از اليور استون مي باشند

 
 برنده جايزه اسكار ايتاليايي

آندره آ "نخستين تجربه سينمايي 
  رشته برنده جوايز10 در "ليمواليو

ديويد دي "پنجاه و دومين دوره جوايز 
 شد كه از آن به عنوان معادل "دوناتلو

دختر ". اسكار ياد مي شود ايتاليايي
 در حالي فاتح جوايز "كنار درياچه

ساالنه اين كشور شد كه  سينمايي
 18 با بازي مورتي با "اغتشاش آرام"

راي را ب مورد نامزدي بيشترين بخت
 در "ديويد دي دوناتلو"كسب جوايز 

بخشهاي اصلي داشت اما در نهايت 
تنها با سه جايزه ترك كرد و  مراسم را

 .خود مورتي نيز بي نصيب ماند
 
 

 كتاب
 

صنعت سودمند چاپ و انتشار در 
 انگليس

گوردون براون، نخست وزير انگلستان، 
لندن با  با حضور در نمايشگاه كتاب

، نويسنده رمانهاي "سباستين فالكز"
 جيمز باند و چند نويسنده ديگر انگليسي

نخست وزير انگلستان در . گفتگو كرد
گفتگو، آينده بسيار درخشاني را  اين

براي صنعت نشر كتاب پيش بيني كرد 
اقتصاد انگليس  هشت درصد": و گفت

مديون صنعت چاپ و انتشار كتاب 
 اين روند رو به رشد است و در. است

نزديك به دو برابر خواهد آينده اي 
 بخش آموزش نيز در حال رشد. رسيد
 براون درباره مهمان بودن ".است

نويسندگان عرب در اين نمايشگاه هم 
قدرت فرهنگ چنان است كه " :گفت

اين . به روابط خارجي كمك مي كند
تغيير مي  فرهنگ است كه جهان را

جهان در قرن بيستم و يكم . دهد
ي ميان ملل مديون مناسبات فرهنگ

 .است
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 مرگ
اين روزها مصادف است با پنجاه و 
هفتمين سالگرد خودكشي صادق 
هدايت، نويسنده، مترجم، روشنفكر و 
يكي از بنيان گزاران ادبيات داستاني 

داستان بوف كور صادق . مدرن در ايران
هدايت هنوز بر ادبيات مدرن ايراني 

 آنچنانكه برخي از سايه افكنده است و
ناقدان ادبي ايران باور دارند، نويسندگان 
ايراني بعد از هفتاد و سه سال كه از 
نوشته شدن آن مي گذرد، اين اثر او را 
پيشروترين نمونه داستان مدرن ايران 

 .مي دانند
در سالهاي اخير جايزه اي به نام صادق 
هدايت در حوزه داستان نويسي در 

 .ستايران ارايه شده ا
 

كتابخانه اسكندريه مصر، مهم 
 ترين نهاد فرهنگي جهان عرب

كتابخانه جديد اسكندريه كه بر ويرانه 
هاي كتابخانه قبلي ساخته شده است، 
در مدت زمان كوتاهي كه از آغاز 
فعاليتهايش مي گذرد، به مهم ترين 
نهاد علمي و فرهنگي جهان عرب 

 . تبديل شده است
 اين كتابخانه ساالنه يك ميليون نفر از

 طبقه با معماري بسيار زيبايي 11كه در 
بازسازي شده است ديدن مي كنند و 
ميليونها نفر ديگر نيز از طريق اينترنت 

مديريت اين . با آن در ارتباط هستند
كتابخانه با دكتر ابراهيم سراج الدين، 
عضو مجلس سناي مصر و معاون 

: وي مي گويد. سابق بانك جهاني است
انه اسكندريه با حركت از ميراث كتابخ"

تاريخي كه وارث آن است بايد با ترويج 
افكاري كه بر ارزشهاي مشترك 
استوارند، با نفاق فرهنگي و وحشت 

 ".آفريني مقابله كند
 
 

 موسيقي
 

 درگذشت ثمين باغچه بان
بان آهنگساز، مولف و  ثمين باغچه

مترجم ايراني بر اثر عارضه قلبي در 
 سالگي 80ه و در سن استانبول تركي

 .هنگام تعطيالت نوروزي درگذشت
با اينكه آقاي باغچه بان در تركيه 
زندگي مي كرد اما اركستر سمفونيك 

قيام اجرا  تهران كارهاي او را بعد از
ثمين باغچه بان آثار . كرده بود

ماندگاري در موسيقي سمفونيك و 
موسيقي كودك خلق كرده  همچنين

 .است
عزيز  ن داستانهايي ازباغچه بان همچني

نسين و ياشار كمال نويسندگان ترك 
زبان را براي نخستين بار به فارسي 

در سالهاي اخير، كتابي را با  برگرداند و
 در مورد "چهره هايي از پدرم"عنوان 

پدر خود، جبار باغچه  فعاليت و زندگي
  .بان، به چاپ رساند

باغچه بان با نام اصلي جبار  جبار
اولين آموزگار كر و اللها و عسگرزاده، 

بنيانگذار نظام جديد آموزش  همچنين
 مهمترين .الفباي فارسي در ايران بود

رنگين "بان، آلبوم  اثر ثمين باغچه
 . براي كودكان است"كمان

 15بقيه در صفحه 
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ركود دستمزد، رشد ناامني و آينده طبقه كارگر 

 ) آخرقسمت(آمريكا 
 11بقيه از صفحه 

تا ) 2(امروز بزرگترين شركتها كه از دموكراتها از زمان توافق جديد 
حمايت كردند به شركتهاي چند مليتي تبديل ) 3(سراسر جامعه عالي 

وي كار ماموريت دولت و نيرپيرامون  آنها  مواضعدر نتيجه. شده اند
آنها در جستجوي رهايي از سرمايه داري در . آمريكا تغيير كرده است

دولتها  و  هستند از كشور در خارجسرمايه داري مجددداخل كشور و 
 پذيرفتن سياستهاي نوليبراليستي تحت فشار قرار جهترا در همه جا 

اين تركيب عيني ازعاليق سرمايه هاي بزرگ در مرحله . مي دهند
 سيستم سرمايه داري و استفاده از جذابيت نژاد پرستي، هتوسعجديد 

شونيسم ملي و بنيادگرايي مذهبي ما را به جايي كشيد كه بوديم تا 
اينكه اتحاد بوش بيش از حد گسترده شد و يك واكنش تصاعدي از 

 .رافروخت جنبش مترقي را بهراس
پذيرش و تشويق جهاني سازي سرمايه و عدم دفاع از منافع طبقه 
كارگر از سوي دولت كلينتن و اقتصاد پيشرفته الگور و كري كامال 

 .مشخص و مبرهن است
استن گرين بري، ناظر انتخاباتي حزب دموكرات بعد از انتخابات 

 اعالم كرد كه كري پيروز مي شد، اما 2004رياست جمهوري سال 
 وي در تغيير موضع از مساله عراق به موضوعات اقتصادي كوتاهي

قابل توجه است كه سفيدپوستان .  را تضمين كردشكست وي
روستايي كه پيروزي بوش را قطعي ديدند منتظر يك بحث پيرامون 

 كنار آنها وقتي  چنين بحثي انجام نگرفت،. مسايل اقتصادي بودند
اين گروه كه يك پنجم هيات انتخاب كنندگان را تشكيل . نشستند

آنها  .شستگي بودندمي دادند نگران وضعيت بهداشت، كار و بازن
. دليل وضعيت اقتصادي ناگوار مورد ضربه قرار گرفته بودنده شديدا ب

گرين بري ادامه مي دهد كه آنها انتخاباتي در رابطه با زندگيشان و 
اگر . نه امنيت ملي جستجو مي كردند و چنين چيزي دريافت نكردند

يس  كه انتظارش را داشتند دريافت مي كردند كري ريآنچهآنها 
 .جمهور مي شد

و آنچه  براي آمرييكاييها مهم است  آنچهميان اساسي افتراق
عنوان مسايل مهم در نظر ه سياستمداران در بندگي طبقه مرفه ب

براي نمايندگان سياسي چپ نيز فضاي . دارند، پيوسته پا برجاست
 .چنين گفتگويي وجود دارد

 
 توضيحات

-1900بين سالهاي كشاورزان آمريكايي  - دوران پوپوليست-1
 با تشكيل يك حزب سوم به نام حزب مردم و يا حزب 1880

. پوپوليست عليه قدرت بيش از اندازه شركتهاي بزرگ به پاخاستند
آنها كه شاهد قيمت پرداختي بسيار پايين محصوالت و وامهاي 
 هنگفت خود بودند به قدرت بانكها، راه آهنها، مالكان زمين و آناني

گفته مي شود كه بعضي . تضاد با آنان داشتند، تاختندكه منافعي در 
از اعضاي سفيد پوست اين حزب پيشنهاد يك اتحاد با كشاورزان 

اما احساسات . سياه پوست كه مشكلي مشابه با آنان را داشتند، دادند
ناسيوناليستي و حتي وجود سفيد پوستان نژاد پرست اين مساله را با 

 .شكست روبرو ساخت
سياستها و پيشنهاداتي كه از طرف فرانكلين  -ديدتوافق ج-2

و اجتماعي طي دهه سي  روزولت به منظور اصالح شرايط اقتصادي
 .پيشنهاد شد

متشكل از برنامه هاي بود كه توسط ليندون بي  - جامعه عالي-3
دو هدف اصلي . پيشنهاد شد جانسون، رييس جمهور آمريكا

 .ي عدالت نژادي بود كاهش فقر و برقرارحات جامعه عالياصال
قوانين محلي و ايالتي بودند كه تبعيض نژادي را  - جيم كرو-4

اين قوانين عموما درايالتهاي جنوبي و مرزي . اعمال مي كردند
بر طبق اين .  به تصويب رسيدند1965-1876آمريكا در سالهاي 
از سفيد پوستان آمريكايي موقعيتي برابر اما جدا قانون سياه پوستان 

اين قوانين از كدهاي سياه پوستان كه آنهم حقوق شهروندي . ندداشت
و آزادي سياه پوستان آمريكايي را پايمال مي كرد، جدا بود، اگرچه از 

بر طبق قوانين جيم كرو تبعيض عليه . همديگر الهام مي گرفتند
سياه پوستان در محلهاي عمومي مثل مدارس، سيستم ترابري و 

اين قوانين با تصويب قانون شهروندي .  شداعمال مي...رستورانها و 
 . كنار گذاشته شد1965 و حق راي سال 1964سال 
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  ديويد لينچ "بزرگراه گمشده"اپراي 
يكي از معروفترين فيلمهاي ديويد لينچ، كارگردان معروف 

، به 1997، محصول "بزرگراه گمشده"ايي، به نام آمريك
صورت اپرا در لندن بر روي صحنه آمده و با استقبال زياد 

 .مردم روبرو شده است
 داستان شخصي به نام فرد مديسون "بزرگراه گمشده"

او درباره . است كه دچار از خود بيگانگي مي شود
همسرش، خودش و هويتي كه از او تعريف شده دچار 

ده و همه اين ماجراها با به قتل رسيدن همسر او شك ش
 .پيچيده تر مي شود

 كه از مراكز اصلي هنر اپرا در لندن "اينگليش نشنال اپرا"
رومئو و " بجاي در جهان محسوب مي شود، اين بار و

جهان روانشناسانه و گاه ديوانه وار   شكسپير،"ژوليت
براي تماشاگران مشتاق اجراهاي مدرن به  را ديويد لينچ

 توسط اولگا "بزرگراه گمشده". نمايش در آورده است
صاحبنظران اين . نويويرت، اهل اتريش، به اپرا تبديل شده

اپرا را شاهكار ندانسته اند اما يكي از موفق ترين اجراهاي 
 .اين گروه ناميده اند

 
  در بلژيك"دستان" گروه موسيقي 
 6 در پروژه جديد موسيقايي خود "دستان" گروه موسيقي

 در بلژيك "لي يژ"سمفونيك   ارديبهشت با اركستر7و 
حسين بهروزي نيا، نوازنده بربط گروه . كنسرت مي دهد

در اين كنسرت كه ":  در باره اين پروژه گفت"دستان"
 و اركستر سمفونيكهاي "دستان" آغازگر تور جديد گروه

طعات ساخته شده توسط شهرهاي مختلف دنيا است، ق
 با تنظيم محمدرضا درويشي را "دستان"گروه  اعضاي

 وي افزود، قرار است در كنسرتهاي ".اجرا خواهيم كرد
محمدرضا شجريان در  بعدي با ديگر اركستر سمفونيكها،

  قرار گيرد"دستان"كنار گروه 

 
 

 آثار هنري
 

  ي بغداد پنج سال پس از غارت موزه
ق بزرگترين فاجعه انساني براي مردم اگر چه جنگ در عرا

فاجعه تاراج موزه عراق كه . عراق بود اما تنها فاجعه نبود
 سال از آن مي گذرد، از ديگر زيانهاي بزرگي 5اكنون 

به . است كه به مردم و تاريخ اين كشور زده شده است
 تاريخي  نيمي از اشياي تازگي خبر مي رسد كه بيش از

 با اين حال بعيد .اند بازگردانده شدهشده از اين موزه  سرقت
رسد كه خسارتهايي كه با تاراج موزه زده شده را  نظر مي به

 . راحتي بتوان جبران كرد به 
هاي عاجي  هنوز آثار تاريخي زيادي از جمله مجسمه

يي  فرد و مهرهاي استوانه منحصربه آشوريان، تنديسهاي
دنبال آنها  به  اند و بايد در بازار سياه به موزه بازنگشته

  .گشت
اندازي دو تاالر از مجموع  راه با ي بغداد سال گذشته  موزه
 . تاالر بازگشايي شد16

 
چين مقام سوم فروش آثار هنري را در 

 جهان تصاحب كرد
نتيجه يك پژوهش نشان مي دهد كه چين جاي فرانسه 

انفجار . خريد و فروش آثار هنري گرفته استرا در بازار 
گرايش به هنر معاصر در چين به اين كشور كمك كرده 
است كه از فرانسه سبقت گرفته و براي اولين بار، اين 
كشور را از مقام سنتي اش در جايگاه سوم تجارت آثار 

 . هنري ساقط كند
 اين صرفا": روزنامه فاننشيال تايمز در اين باره مي نويسد

فرانسه از پس از جنگ . نشانگر سير نزولي فرانسه است
جهاني دوم هيچ هنرمند فوق العاده اي را به خود نديده 

 ".است
 

 

 نبرد خلق

ارگان سازمان چريكهاي فدايي 

 خلق ايران 

 زينت ميرهاشمي  : سردبير

 ليال جديدي: تحريريه

 منصور امان

 حعفر پويه 

 انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

 
ــق انبر ــان ســازمان چريكهــاي دخل رگ

فدايي خلق ايران و بيان كننده نظـرات        
اما بديهي است كـه     . اين سازمان است  

ــالين    ــب فع ــاالت و مطال ــاپ مق از چ
سازمان و جنـبش مقاومـت و صـاحب         
نظران و نيز ترجمه مطالبي كـه حجـم         

دهـد و اطـالع از آن    نشريه اجازه مـي  
مطالبي . كند مفيد است، خودداري نمي   

افراد در نبردخلـق چـاپ      كه با امضاي    
شود، بيان كننده نظرات خود آنـان        مي

است كه ممكن است با نظرات سازمان       
. منطبق، همسو يا اختالف داشته باشـد      

) با نام و يا بدون نام     (سرمقاله نبردخلق   
 .بيان كننده نظر سازمان است

 
براي اشتراك نبرد خلـق بـا آدرسـهاي         

 نبرد خلق تماس بگيرد 
 نه بهاي اشتراك ساال

  يورو20     فرانسه
   يورو24   اروپا  معادل            

  يورو36              آمريكا و كانادا 
  يورو40     استراليا

  يورو1تك شماره              
اخبار و گزارشـهاي جنـبش كـارگران،        
ــار   ــران، اخب ــاركنلن اي ــران و ك مزدبگي
تحوالت ايـران، عـراق ومسـائل بـين         

ــ  ــوط بـ ــي مربـ ــار و المللـ ه آن، اخبـ
ديدگاههاي جنبش زنان را هـر روز در        

 .سايت ايران نبرد بخوانيد
  

 در شبكه جهاني سازمانآدرس 

 اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار 

رويدادهاي روز ايران و جهان، 

 تحليل مسائل روز، ديدگاهها

 

 )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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خوابهاي پنبه دانه اي 

 شكنجه گران

 مهدي سامع
پس از مفتضح شدن شعبده بازي 
انتخاباتي دربار واليت و پس از روشن 
شدن جنگ دروني در هرم قدرت كه 
پاسدار احمدي نژاد را مجبور به جراحي 
بزرگ كرده و به دنبال گسترش جنبشهاي 
اجتماعي مردم ايران و در هنگامي كه 

ايران پيرامون پروژه افشاگريهاي مقاومت 
ساختن سالح اتمي و دخالتهاي مخرب 
واليت خامنه اي در عراق سياست 
مماشات را با چالش روبرو كرده و موجب 
افزايش فشار جهاني بر رژيم ايران شده 
است و باالخره با مقاومت و پايداري زنان 
و مردان دلير شهر اشرف، پاسداران و 

 سيد شكنجه گران وزارت اطالعات دربار
علي خامنه اي براي جبران شكستها و 
ناكاميهايشان خود را به كوچه علي چپ 

به » خوابهاي پنبه دانه اي«زده و با 
نيروهاي وارفته خود اميد واهي مي 

با پوزش از حيوان نجيب شتر كه .(دهند
مثل مربوط به آنها را به اراذل و اوباش 

  .)نسبت دادم
 ادامه سايت ديده بان وزارت اطالعات در

سياست گفتمانسازي عليه نيروهاي جنبش 
 9مقاومت مردم ايران در روز چهارشنبه 

 مهمالتي به شرح زير به هم 2008آوريل 
  .بافته است

بنا بر اخبار رسيده از عناصر نزديك به «
 7شوراي ملي مقاومت ، كنفرانس خبري 

نفر از اعضاي جدا شده از گروه مجاهدين 
 عزيمت به فرانسه خلق كه اخيراً موفق به

داري برخي اعضاي  اند ، موجب مسأله شده
شوراي ملي مقاومت و تعدادي از نزديكان 
به اين شورا خصوصاً عناصر چپ نزديك 

هايي كه  اً آن و مشخص"مهدي سامع"به 
پيش از اين خواهان جدايي سامع از 

 ».مجاهدين بودند، گرديده است
پاسداران و شكنجه گران واليت آسيد 

 خامنه اي در خوابهاي پنبه دانه اي علي
مي بلعند، » لوف لوف«خود هنگامي كه 

 نفر از 10جمع شدن مخفيانه كمتر از 
مزدوران و دالالن خود به شمول احسان 
نراقي، جهانگير شادانلو، جواد فيروزمند، 

در يكي از .... محمد حسين سبحاني و
كافه هاي پاريس و گرفتن چند عكس و 

خيف وزارت اطالعات به تكرار اراجيف س
كه » كنفرانس خبري«وسيله آنان را 

در شوراي ملي » مساله«موجب ايجاد 
دانه «مقاومت شده مي بينند، و وقتي 

مي خورند، خواب جدايي » دانه
از اين شورا را مي » عناصر چپ«

  .بينند
شكنجه گران وزارت اطالعات فراموش 
نكرده اند كه ساخت و پاختهاي ميهن 

ه آنان با شيطانهاي بزرگ و بر باد د
متوسط و كوچك كه منجر به 
نامگذاري در ليست تروريستي و 

 و 2003بمبارانهاي سهمگين سال 
حمله وحشيانه به مقر شورا در پاريس 

 شد، نه فقط 2003در همان سال 
نتوانست خللي در عزم شوراي ملي 
مقاومت براي سرنگوني استبداد ديني 

د، بلكه حاكم بر كشور ما ايجاد كن
برعكس صفوف اين شورا را 
مستحكمتر و اتحاد دروني آن را 
عميقتر كرد و بنابرين ادعاي تاثير يك 

 نفر دالل 10جلسه مخفيانه ي كمتر از 
و جاسوس با سابقه و مزدور شناخته 
شده بر شوراي ملي مقاومت ايران فقط 
گوياي حماقت گردانندگان بخش 
گفتمانسازي وزارت بدنام اطالعات 

درهمريختگي در درون واليت . ستا
خامنه اي و جراحيهاي درون نظام 
ارتجاعي حاكم بر ايران و البته رشد 
جنبشهاي اجتماعي مردم ايران و 
مقاومت دليرانه زنان و مردان شهر 
اشرف و افشاگريها و فعاليتهاي نيروها 
و فعاالن جنبش مقاومت در سراسر 
جهان سبب آن شده كه دستگاه 

 واليت فقيه بدون ترمز و گفتمانسازي
دنده به چرند بافي بپردازد و براي 
روحيه دادن به ارازل و اوياشي كه 
براي سركوب جنبش مردم ايران اجير 
شده اند، تفاله هاي جنبش مقاومت را 

 .به خورد آنان بدهند
براي اطالع نظريه پردازان رژيم واليت 
فقيه اين حقيقت را تكرار مي كنم كه 

 و مركز ثقل فعاليت پيمان مشترك
سياسي همه ي اعضاي شوراي ملي 
مقاومت به شمول سازمان ما، براندازي 
نظام جهل و جنايت واليت فقيه و 
استقرار بك نظام دمكراتيك و الئيك 

تا . و انتقال قدرت به مردم ايران است
آن روز ما هم جزيي از زنان و مردان 
اين جنگيم كه به ترمز بريده ها و بي 

ا مي گوئيم، به جنگ تا به دنده ه
  .جنگيم
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گسترش دستگيري و تهديد 

خانواده هاي فعاالن سياسي 

 و زندانيان دربند
 جعفر پويه

رژيم جمهوري اسالمي سختگيري و آزار و 
اذيت زندانيان سياسي و عقيدتي را افزايش 

ين افراد اين درحالي است كه اكثر ا. داده است
به جرمهاي واهي دستگير شده و در بازداشت 
گاه هاي قرون وسطايي تحت بدترين رفتارها 

به گزارش سازمان مجاهدين خلق . قرار دارند
ايران، خانواده تعدادي از مجاهدين خلق به 
دليل بازديد از فرزندان خود در شهر اشرف 
دستگير شده و تحت شديدترين شكنجه ها 

 افراد كه مادران و پدران اين. قرار دارند
سالخورده هستند، در بدترين شرايط نگهداري 
مي شوند و شكنجه گران رژيم واليت فقيه از 
هرگونه بد رفتاري در حق آنان كوتاهي نمي 

  .كنند
ساله و دخترش فاطمه   50خانمها زهرا اسدپور 

 ساله در شهر كرج ربوده شده و از 22جوشن 
 تا كنون در بازداشت به سر مي برند 86بهمن 

همچنين خانمها . و به شدت شكنجه شده اند
 ساله، 50 ساله، شهال زرين فر 62زهرا عليقلي 

فاطمه جوشن و آقايان عباس عسگري زاده 
 ساله، شيرمحمد 65 ساله، جواد عليقلي 64

رضايي، اصغر و حميد بنازاده تنها به جرم 
اهدين خلق اينكه فرزندانشان از اعضاي مج

هستند، زنداني شده و باوجود كهولت سن 
 .تحت شديدترين شكنجه ها قرار گرفته اند

همچنين به گزارش فعالين حقوق بشر و 
دمكراسي در ايران، خانواده عباس لساني، 
زنداني سياسي، توسط اداره اطالعات شهر 

وزارت . اند اردبيل تهديد به بازداشت شده
چنين پدر و برادر اطالعات، همسر و فرزند هم

خانم لساني را تهديد كرده است چنانچه درباره 
بدرفتاري شكنجه گران وزارت اطالعات در 
مورد او اطالع رساني كنند، تحت پيگرد و 

اين درحالي است . بازداشت قرار خواهند گرفت
كه تعداد بسياري از زندانيان سياسي به 
زندانهاي شهرهاي دور افتاده تبعيد شده و 

آقاي لساني به . بدرفتاري قرار دارندتحت 
زندان يزد، آقاي هاشم شاهي نيا به زندان بندر 
عباس، خانم شهال زرين فر به زندان 
گوهرداشت و آقايان شير محمد رضايي از 

، صالح كهندل، 1367بازماندگان قتل عام 
اصغر و حميد بنازاده از زندانيان سياسي سابق 

 .اندبه زندان گوهرداشت تبعيد شده 
در شهر بانه نيز تعدادي از شهروندان به 
جرمهايي همچون برگزاري مراسم عيد نوروز، 

 ارتباط با سازمانهاي سياسي اپوزوسيون 

 شهداي فدايي 

 ارديبهشت ماه 
ــدايي ــاي ف ــعادتي : رفق ــاظم س ــروز -ك  به

ــاني  ــژاد  -دهق ــلماني ن ــل س ــيرين -خلي ش
 هادي فرجاد پزشك  -) فضيلت كالم (معاضد

) فريدون( علي اكبر    - پنجه شاهي     عبداهللا -
 هيبـت  - مرضيه احمدي اسكويي    -جعفري  

 الدن آل   - محمـود نمـازي      --اهللا بهرامي   
- مهـدي حـاتمي      - مهـوش حـاتمي      -آقا  

ــور   ــا قنبرپ ــا و احمدرض ــرزاد -محمدرض  ف
 عـزت   -حبيب برادران خسروشـاهي     -دادگر

 ارژنگ و ناصر شايگان شام اسـبي        -غروي  
 هوشنگ اعظمي -ي   فرهاد صديقي پاشاك   -

مسـعود  - تورج اشتري تلخستاني     -لرستاني  
ــالي  ــان -داني ــل انبري ــته گ ــانعلي -فرش قرب
 - رضا نعمتـي     - جهانگير باقرپور    -رزگاري  

 زهـره  - اسـماعيل عابـدي      -بهروز ارمغاني   
 ميترا بلبل   - حسين فاطمي    -مديرشانه چي   

مريم پنجه شاهي   - عليرضا باصري    -صفت  
 - حبيب اهللا مومني - نسرين پنجه شاهي   -

 - محمـود خـرم آبـادي    -منصور فرشـيدي   
- فريده غـروي  -مصطفي حسن پور اصيل   

احسـان اهللا   -محسـن رفعتـي   -كمال كيـانفر  
رويا علـي پنـاه     -غالمحسين خاكبلز -ايماني  

 تـاكنون،   50فرد و مقصود بيرام زاده از سال        
به دست رژيمهاي شاه و خميني به شـهادت    

 . رسيدند
 

اند و عوامل قضايي رژيم با بازداشت شده 
صدور قرار وثيقه سنگين كه زندانيان قادر به 
تامين آن نيستند، در عمل شهروندان بيگناه را 

 .در زندان نگه داشته اند
در زندان مركزي اروميه، پس از يورش گارد 
زندان به بند زندانيان سياسي و ضرب و شتم 
آنان، دوازده زنداني سياسي را به نقاط 

تا كنون خانواده هاي . ومي تبعيد كرده اندنامعل
زندانيان از سرنوشت آنها اطالعي در دست 

 .ندارند
رژيم ددمنش جمهوري اسالمي از برآوردن 
خواسته هاي به حق مردم ناتوان است و به 
همين دليل دستگيري و شكنجه را به شدت 

گسترش بدرفتاري با . افزايش داده است
و زندانيان دربند خانواده هاي فعاالن سياسي 

تنها به دليل وحشت رژيم از همه گير شدن 
     .خواسته هاي به حق آنان است
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