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   دالر، 1 كانادا   آمريكا
  اروپا يك يورو

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

  شويدشويد متحد  متحد 

  

  يادداشت سياسي 

يك قدم عقب :خامنه اي

  نشيني نمي كنيم
  

  مهدي سامع
به احمدي نژاد    مرداد امسال محمود     23روز چهارشنبه   

افقي «:تشريح سياست بي دنده و ترمز پرداخت و گفت        
كه طراحي شد، اين بود كـه مـا بايـد از تمـام حقـوق                

اي   يي خود برخوردار شويم و در واقع ايـن بهانـه            هسته
اي كـه در      اي به چالش كشيدن نظام ناعادالنه     است بر 

جهــان موجــود اســت و چــرا مــا فرصــت را از دســت 
اعتـراف گماشـته ولـي      ) 87 مـرداد    23ايسنا،  (».بدهيم

» بـه چـالش كـشيدن     «بـراي   » اتـم «فقيه به اين كه     
جهان و فرصت براي رژيم ايران است، نشان مي دهد          
كه سركردگان جمهوري اسالمي بـراي حفـظ امنيـت          

ام همزمان با سركوب گسترده و بي امان در داخـل           نظ
. ايران، به صدور ارتجاع و بنيادگرايي ادامه مـي دهنـد          

البته طراح و مبتكر اين سياست آن گونه كه بعـضي از         
. تحليلگران مطرح مي كنند محمود احمدي نژاد نيست       

اگر ولي فقيه رژيم در تمام امور از احمدي نژاد حمايت           
سر پا ماندن نخواهـد بـود و رقبـاي          نكند، وي قادر به     

بـه طـور    . داخلي او را با سه سوت مرخص مـي كننـد          
مثــال در جريــان اخــذ راي اعتمــاد بــراي ســه وزيــر  
پيشنهادي، احمدي نژاد مجبور شد از اتوريته ولي فقيه         
سود جويد كه همين موضوع بي سابقه صداي حـسين          
 شريعتمداري را هم درآورد و دفتر خامنه اي مجبور شد  

با يك تو دهني، شكنجه گر وفـادارش را سـر جـايش             
  .بنشاند

بديهي است كه سياست راهبردي كه از طرف آيت اهللا      
خامنه اي براي نظام طراحي شده، نه به خاطر نـاداني           
از تهديدها و چالشهاي پيش رو، بلكه براي مقابلـه بـا            
  .اين تهديدها در شرايط ضعف و بحران ساختاري است

امسال ولـي فقيـه ارتجـاع بـه         مرداد   9روز چهارشنبه   
مـا مـي    «:تشريح راهبردهاي واليتش پرداخت و گفت     

دانيم چه كار مي كنيم و به كجا خـواهيم رسـيد و راه              
رفتن به آن نقطه را حركت و پايـداري مـي دانـيم نـه      

 خامنه اي در ادامه تاكيد      ».ايستادن و يا عقبگرد كردن    
كبران، يك قدم عقب نـشيني در برابـر مـست         «:كرد كه 

منجر به يك قدم پيـشروي آنـان خواهـد شـد و ايـن               
تصور كه عقب نشيني و عدول از مواضـع و حرفهـاي            
صـحيح، باعـث تغييـر سياسـت اسـتكبار خواهـد شـد        

  ».تصوري كامالً غلط و بي اساس است
  ٢بقيه در صفحه 

هاي نسيه، » يارانه«در ازاي 

كارگران و مزدبگيران حقوق 

  واقعيشان را مي خوانند
  4زينت ميرهاشمي    صفحه 

  رژيم ايران و مقاومت ملت عراق 
  17در صفحه - آناهيتا  –الف 

  

  بازي با دم شير، 

  »درگيري در منطقه قفقاز«
  9جعفر پويه    صفحه 

  

  جهان در آينه مرور
  6ليال جديدي  صفحه 

كنگره حزب احياي كمونيستي 

خواستار آزادي كارگران زنداني در 

  ايران شد
  15صفحه 

شركت نمايندگان سازمان چريكهاي فدايي خلق 

  ايران در كنگره حزب احياي كمونيستي ايران
 13در صفحه 

  سرمقاله 

   منشا اختالف"اُصولگرايانه"يك عالمت 
 منصور امان

 جمهوري اسالمي، اسراييل همچنان به ايفاي نقش منحصر به تاسمنصور اماندر مركز صحنه سي
دوستي با "سخنان يكي از مهره هاي كليد دولت آقاي احمدي نژاد در باره . فرد خود ادامه مي دهد

 به موضوع جدال سختي بين گرايشهاي باند در قُدرت تبديل گرديد و آنها را به "ملت اسراييل
بررسي كيفيت جديد استفاده از اسراييل، اين موضوع محبوب و .  استرويارويي با يكديگر كشانده

استراتژيك در طرحهاي سياست رژيم مالها، علت و زمينه هاي شكل گيري آن و اهدافي كه 
درگيريهاي كُنوني به سوي آن خيز برداشته مي تواند براي درك موقعيتي كه دستگاه سياسي 

  .يد باشدجمهوري اسالمي در آن بسر مي برد، مف
 2بقيه در صفحه 
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  يادداشت سياسي 

  
  بقيه از صفحه اول

  
ــه    ــي ك ــه بحران ــا در بحبوح ــن حرفه اي
جمهوري اسالمي در عرصه داخلي و بين    
المللي با آن درگير است، نشان مي دهـد         

ربطي بـه   » بي دنده و ترمز   «كه سياست   
محمود احمدي نژاد ندارد و اين سياسـت        
از جانب ولي فقيه نظام طراحـي شـده و          

نقش يـك گماشـته     احمدي نژاد تنها در     
گــوش بــه فرمــان در مــواردي كــه     
ضروريست آن را با زبان تيـز بيـان مـي           

خامنه اي مي داند كه هم سياسـت        . كند
و هم وجـود احمـدي      » بي دنده و ترمز   «

نــژاد در راس بخــشي از قــدرت اجرايــي 
عالوه بر بـرانگيختن نفـرت عمـومي در         
بين مردم ايران و در سـطح جهـاني، بـه           

ونــي نظــام منجــر تــشديد تــضادهاي در
اما او به خـوبي بـر ايـن امـر          . خواهد شد 

آگاه است كه يك قدم عقب نشيني او را         
مجبور به نوشيدن پيـاپي جامهـاي زهـر         
خواهد كرد و براي همين اسـت كـه بـه           
احمدي نژاد براي تـصفيه درونـي چـراغ         
سبز نشان مي دهد تـا وي بـا حملـه بـه         

ــد  ــام بگوي ــاي درون نظ ــاي «:رقب حرفه
جمه مي كنند خواسته هـاي      دشمن را تر  

 اين سـخنان    ».دشمن را منتشر مي كنند    
 فـروردين امـسال     21را احمدي نژاد روز     

ــت   ــرد و نتيجــه گرف ــان ك ــشهد بي در م
بايد خودمان را بـراي يـك جراحـي        «:كه

بزرگ و اصـالحات اساسـي و سـازندگي         
  ».عظيم آماده كنيم

منجـر بـه   » جراحي بـزرگ «امروز گرچه   
اي درون هـرم    تشديد روزافـزون چالـشه    

قدرت و ثروت شده، اما براي خامنـه اي         
جـاي ترديـد بــاقي نگذاشـته كـه عقــب     
نشيني در حوزه هاي كـالن، واليـتش را    

  . بر باد خواهد داد
در فرمانـده كـل سـپاه       همين سياست را    

ــنبه روز  ــرداد14دوش ــتانه روز   م در آس
پاســدار، در ســتاد فرمانــدهي كــل ســپاه 

 ي در پاســـخ بـــه پرســـشهاپاســـداران
به گزارش ايـسنا    .  تشريح كرد  خبرنگاران

امروز خوشـبختانه   «:پاسدار جعفري گفت  
عمق استراتژيك دفـاعي ايـران در واقـع     

 طلبان و سـلطه     كل جغرافياي حضور حق   
ما ديگر براي دفـاع     . ستيزان جهان است    

از ايران اسالمي تنها به دفاع در منـاطق         
مرزي متكي نيستيم و اين توسعه انقالب       

 از مرزها يك پيروزي و موفقيت       در خارج 
وي در ادامــه  » .بــسيار بــزرگ اســت  

هر چنـد امـروز انقـالب اسـالمي         «:گفت
توانـد    جهاني شده و كسي در داخل نمـي       

جلودار ما باشـد ولـي ايـن تهديـدات بـه       
  ».صورت بالقوه وجود دارد

عمـق  . حرف پاسدار جعفري روشن است    
ــه اي،   ــت خامن ــتراتژيك والي ــل «اس ك

اسـت و بـه ادعـاي او        » جغرافياي جهان 
مـانع ايـن    » كسي در داخل نمي توانـد     «

ــد  ــتراتژيك باشـ ــت اسـ ــق . سياسـ عمـ
استراتژيك واليت خامنه اي كه احمـدي     

كـل   » بـه چـالش كـشيدن     « نژاد آن را  
تعريـف مـي كنـد، ايجـاد         ي  نظام جهـان  

امپراطوري واليت فقيهي در كـشورهاي      
ــن    ــوني در اي ــال هژم ــه و اعم خاورميان

اين نقـشه ارتجـاعي در      اما  . منطقه است 
شرايط كنوني نمـي توانـد بـدون تـامين          
امنيت نظام واليـت فقيـه قابـل حـصول         

واليت خامنه اي از يك طرف بايد       . باشد
بــراي تــامين امنيــتش بــراي عمــق     
استراتژيك نظام برنامه ريـزي كنـد و از         
طرف ديگر براي دستيابي به اهدافي كـه        
در عمق استراتژيك بـه دنبـال آن اسـت     

در ايـن   .  امنيت نظام را تـامين كنـد       بايد
برجسته »  تهديد داخلي «مسير است كه    

مي شود و سركرده سپاه پاسداران در هر        
جا كه فرصت مي يابد به آن تاكيـد مـي           

  . كند
مجريان سياست راهبردي خامنـه اي تـا        
كنون تـالش كـرده انـد كـه از شـرايط            
پيچيده جهـاني و از فرصـتهايي كـه بـه           

 كشورهاي بـزرگ    علت سياست مماشات  
به دسـت آورده انـد در جهـت سـركوب           

امـا چالـشهاي ايـن      . داخلي سود جوينـد   
سياست در شرايطي كه واليت خامنه اي       
در صحنه داخلي ضـعيف و فاقـد پايگـاه          
مردميست و در شرايط انباشت نارضايتي       
و تنفر عمومي، نمي تواند منجر به مهـار         

و جلـوگيري از    » تهديـد داخلـي   «قطعي  
. اد در هرم قدرت و ثروت شود      تشديد تض 

اين عدم موفقيت براي اسـتبداد مـذهبي        
حاكم بر ايران منجـر بـه محـدود شـدن           
قدرت مانور براي اسـتفاده از فرصـتهاي        

در ايـن شـرايط بـراي       . جهاني مي شـود   
واليت خامنه اي راهـي جـز حركـت بـا           
ماشــين بــي دنــده و ترمــز نمــي مانــد و 
 متقــابال بــراي مــردم ايــران كــه از ايــن

سياست ارتجاعي زيان مي برند راهي جز       
ــدازي نظــام جهــل و   ــراي بران تــالش ب

تمـام  . جنايت حاكم بر كشور نمـي مانـد       
محاسبه خامنه اي براي مديريت بحـران       

دور مـي   » تهديد داخلي «بر  محور مهار     
اعدامهاي وحشيانه، به بنـد كـشيدن       . زند

فعاالن سياسي، سركوب مقاومت مردمي     
بـشهاي كـارگران،    و به ويژه سركوب جن    

زنان و اقليتهاي ملي و مذهبي و به ويژه         
از جا كندن شهر اشـرف يـك مجموعـه          
واحد و جدايي ناپذير بـراي مهـار تهديـد          

امپراطـــوري «رويـــاي . داخلـــي اســـت
را زنان و مردان ايران زمين به       » اسالمي

چالش كشيده و هر لحظـه هزينـه آن را          
قطـب بنـدي درون جامعـه       . مي پردازنـد  

تراتژيك واقعـي را ترسـيم مـي        عمق اس 
كند و از همين روست كه پيروزي جبهـه       
ترقي بر ارتجاع در داخـل ايـران، مـسير          
ــواه در    ــبش ترقيخ ــراي جن ــشرفت ب پي

پافـشاري  . خاورميانه را هموارتر مي كنـد     
خامنه اي در مـورد عـدم عقـب نـشيني           
بـيش از آن كــه پيـامي بــراي طرفهــاي   
خارجي باشد، صيقل دادن شمشير بـراي       

مردمـي كـه آزادي را      . مردم ايران اسـت   
حق خود مي دانند و براي دستيابي به آن     

  . مبارزه مي كنند
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  سياست يا ابتكار فردي؟

جهتگيري حمله عليه شخص آقاي 
مشايي و تمركُز بر گُفته هاي او به 
دشواري مي تواند طرح اين مساله 
چالش برانگيز را ابتكار و نظر فردي 

جايگاه مركزي دشمني با . جلوه دهد
آمريكا و اسراييل به عنوان نُقطه ثقل 
سياست خارجي ايديولوژيك و مداخله 

ي چشم  و از مولفه ها"نظام"گرانه 
پوشي ناپذير هويت جمعي آن، ريسك 
ابراز سليقه ي به ُكلي متفاوت 
شخصي را از سوي يك عضو بلند 
پايه دستگاه قُدرت تا مرز خودكُشي 

از سوي ديگر . سياسي باال برده است
بايد توجه داشت كه هيچ كس 
مشتاقانه تر از رييس آقاي مشايي از 
ابزار اسراييل براي صيقل زدن به 

 و تنظيم "نظام"رويكردهاي خارجي 
درجه بحرانهايي كه در خارج از مرزها 
. با آن روبروست، استفاده نكرده است

از اين رو گُفته ي مقام دولتي مزبور 
بسا بيشتر از آنكه از يك ارزيابي سهل 
انگارانه فردي برخاسته باشد، ريشه در 
درك جايگاه تاثير گُذار انگاشت ياد 

ي به سياست و شُده در شكل ده
عوامل اجرايي آن دارد و در حقيقت در 
همان بستري جريان مي يابد كه 
تمهاي تبليغاتي و تحريك كُننده اي 
همچون انكار هالوكاست و نابودي 

  .اسراييل را بر سطح دارد
واكُنش آقاي احمدي نژاد، گُماشته 
ولي فقيه بر مسند رياست جمهوري 

اش در برابر رد آشكار مواضع مشهور 
و خُنثي شُدن آنها از زبان يك مقام 
زير دست خود داليل زيادي براي 
تقويت انگاره ي خودسري آقاي 

وي در حالي . مشايي ارايه نمي كُند
كه در دور نخُست يورش منتقدان، 
خواسته ي آنان را بي پاسخ گُذاشته و 
با سكوت با آن روبرو شُده بود، در دور 

آقاي بعدي با به نمايش گُذاشتن 
مشايي در كنار خود در سفر به 
استانبول و سپس در مراسم پرتاب 
يك موشك، دست به مبارزه جويي با 

او بي گُمان آگاه بود كه ژست . آنها زد
اش بيشتر از آنكه پشتيباني از كارمند 
خود انگاشته شود، حمايت از ترم 
مطرح شُده از جانب وي را انتقال مي 

د رويكرد مزبور اگر او با اين وجو. دهد
را برگُزيد، به طور حتم نه به دليل 

آنگونه كه برخي  ("روابط ويژه"
محافل رقيب براي گرفتن بار سياسي 

بلكه، رابطه ) مساله عنوان مي كُند
ويژه با گُفتاري است كه آقاي مشايي 

  . در نقش گوينده آن عمل مي كُند

سياست خارجي، موتور 

  فرآيندهاي سياسي

اي احمدي نـژاد كُنتـرُل      هدف ُكلي آق  
سياست خارجي از طريق تعيـين و در        

اين . اينجا تحميل اولويتهاي آن است    
ُنكتــه پنهــاني نيــست كــه جمهــوري 
اسالمي از هنگام شكل گيري به گونه   
فزاينده اي ثبات خـويش را بـه توليـد        
اقتدار در خارج از مرزها و تغذيه از آن         
و به بيان ديگر توليد بحران گـره زده         

مشروط گرديدن ثبـات سياسـي      . ستا
به فاكتورهاي خارجي، نقش سياسـت      
خــارجي در جمهــوري اســالمي را در 
شرايط فقـدان عوامـل داخلـي ثبـات         
دهنده همچون مـشروعيت اجتمـاعي      
يا رفاه اقتـصادي، بـه گونـه نـاموزون          
افزايش داده و بـه موتـور فرآينـدهاي         

ايـن  . سياسي ديگر تبديل كرده اسـت     
 چگونگي تركيـب و     بدان معناست كه  

آرايش دستگاه قُدرت، افزوده بر شرط      
برنامه و توانايي سـركوب داخلـي، بـه         
مديريت منابع ثبـات در خـارج منـوط         

معادله مزبور به صـورت     . گرديده است 
مستقيم آثار خود را در تعيـين آرايـش         

 و تغييـر    "نظـام "نيروهاي زير خيمـه     
موازنه به سود يا زيان هريـك از آنهـا       

سبت توان كُنترُل و تـاثير ُگـذاري        به ن 
در سياست خـارجي و ُقـدرت ترسـيم         
سمتگيريهاي تاكتيكي و مسير مـادي      

 در  "نظـام "ساختن سياستهاي كالن    
درهـم  . اين پهنه بـه جـاي مـي نهـد         

ــساله   ــارجي و م ــت خ ــدگي سياس تني
قُدرت در جمهوري اسالمي بـا وجـود        
ــد   ــسته اي مانن ــاي برج ــه نموده آنك

ــدره " ــالي م م") ــالم  ح ــت االس ج
 "مالي اصـالح طلـب    "و  ) رفسنجاني

ارايه كرده اما   ) حجت االسالم خاتمي  (
ابعاد آن در هيچ هنگامي به گُستردگي    

 -دوره ســـكان داري بانـــد نظـــامي 
يك دليل مهم اين    . امنيتي نبوده است  

ــشاده دســتانه     ــار ُگ ــسترش را قُم ُگ
 توضيح مي   "قطار بي تُرمز  "مسافران  

 باند آيت اهللا خامنـه      در حالي كه  . دهد
اي تمام هم و غم خود و ُكليه گنجينه     
هاي اقتصادي كشور و مجموع منـافع     
ملي آن را براي پيشبرد و تامين هزينه   
يــك جــدال فرسايــشي بــا طرفهــاي 
خارجي بـه كـار گرفتـه اسـت، وزن و         
ــارجي در    ــت خــ ــاه سياســ جايگــ
رويكردهــاي اســتراتژيك و درنــگ   

ــذير  ــام"ناپ ــداوم "نظ ــور م ــه ط  و  ب
بـا هـر    . قانونمند برجسته تر مي شـود     

درجه افزايش بار بحران در مناسـبات       
  خارجي، چه در شكل انزواي سياسي و 

  3بقيه در صفحه 
  

  سرمقاله 

   منشا اختالف"اُصولگرايانه"يك عالمت 
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  سرمقاله 
  

  2بقيه از صفحه 
تحريمهاي اقتـصادي و چـه بـه صـورت      
تهديد نظامي، ميـزان سـرمايه ُگـذاري و         
تــراُكم صــرف آن نيــز فُزونــي گرفتــه و 

فراينــد را  تمرُكــز گــرد كــارپردازي ايــن
بنـابراين،  . ضروري و فشُرده تر مي سازد     

موقعيت مزبور مي تواند بسيار نيرومند تر       
ــاليزا  ــش كات ــته نق ــدرت در از گُذش تور ُق

هيرارشي جمهوري اسالمي را ايفا كُند و       
قُطب بنديهاي سياسي درون آن را بـسته    
به نوع برخورد با مساله ي كـانوني ُشـده          

  . سياست خارجي شكل دهد
  

قطار بي "زاويه ديگر تاكتيك 

  "تُرمز
هنگامي كه آقاي احمدي نژاد، سرپرست 
پرونده هسته اي، آقاي الريجاني را 

 اش "در مرواريد"وي را همراه بركنار و 
به خانه فرستاد، اين در واقع اعالم پايان 
دوره ي ماه عسل گرايشهاي باند نظامي 

 امنيتي زير پرتو اورانيوم غني شُده و –
در گرماي قُدرت زاي بحران هسته اي 

رقابتي كه در جريان انتخابات . بود
 گرايش اصلي باند 3رياست جمهوري، 

 رويارويي با يكديگر ولي فقيه را به
كشانده و پس از تقسيم قُدرت به حاشيه 
رانده شُده بود، اينك مكان خود را در 
مركز مناسبات آنها با يكديگر اشغال مي 

در اين راستا سر باز كردن اختالفها . كرد
در نُقطه سياست خارجي و اصلي ترين 

با . محور آن به هيچ عنوان تصادفي نبود
ريجاني، رييس دولت نه بركناري آقاي ال

تنها عزم خود بر در اختيار داشتن 
انحصاري كارپردازي پرونده هسته اي را 
مادي كرد بلكه، اهميت در جيب داشتن 
وزنه سياست خارجي در تعيين وزن 
گرايشها و باندها در موازنه قُدرت را به 

  . نمايش گُذاشت
با وجود آنكه بنگاهداران كاركُشته در 

ريكا و داللهاي سياسي اروپا و آم
همچون هميشه مايل هستند در اين 
تحوالت نشانه اي از تقسيم چندين باره 

ميانه "جناحهاي جمهوري اسالمي به 
 مشاهده كرده باشند اما "تُند رو" و "رو

همانگونه كه در گُذشته نشان داده شُده 
و پرونده هسته اي مالها آن را مستند 

زيابي اگر چه كرده است، صاحبان اين ار
ميانه "هنوز نتوانسته اند ظُهور مسيحاي 

 يا تاثيرات غيبي آن بر "بيت آقا" در "رو
روند پرونده قطور و نيمه مسن هسته اي 
جمهوري اسالمي را نشان بدهند، در 
عوض اما موفق شُده اند در دوره هاي 
مختلف، نمك و فلفل آش چربي كه 

براي بحران داغ مالها بار گُذشته را 
  .بازيافت و تناول بيشتر اندازه كُنند

همانگونه كه عملكرد و آثار رويكرد ُكليه 
جناحهاي اصلي حكومت جمهوري 
اسالمي در برشهاي زماني گوناگون، از 

 و "اصالح طلب" تا "پراگماتيست"
 اجازه نتيجه گيري "اُصول گرا"اكنون 

ديگري جز وحدت نظر و عمل آنها گرد 

بي به جنگ افزار هسته استراتژي دستيا
اي به مثابه ابزار تضمين امنيت و ثبات 

 را نمي دهد، به همين صورت "نظام"
 از "اصول گرايان"نيز سياست عيني 

آقاي الريجاني تا آقاي احمدي نژاد و از 
اُصولگرايان تحول " تا "موتلفه اسالمي"

 و آثار لمس پذير آن، معرف اتفاق "خواه
ر مجموع پيرامون نظر باند ولي فقيه د

تاكتيك به دست گرفتن آن است كه به 
طور فشُرده در تشبيه ساده ي رييس 

 تعريف شُده "قطار بي تُرمز"دولت آنها، 
  . است

  
درآوردن محور چالش از بسته 

  بندي
زاويه ديگر اين تاكتيك كه باند آيت اهللا 
خامنه اي فقط در مذاكرات پنهاني با 

قاي مشايي طرفهاي خارجي يا همانند آ
با گوشه و كنايه در انظار عمومي به آن 
اشاره مي كُند، هدف نهايي از سياست 
عدم مصالحه در پرونده هسته اي و به 
جان خريدن پيامدهاي متورم شُدن 
بحران ناشي از آن حتي تا مرز درگيري 
. نظامي و فراتر از آن را تشكيل مي دهد

خواست حاكمان جمهوري اسالمي نه 
حه و بند وبست بر سر اين يا آن مصال

موضوع بلكه، معامله به طور همه جانبه 
بمب (در باره ُكليه موضوعهاي روي ميز 

در برابر ) اتمي، اسراييل، عراق و لُبنان
ادغام در بازار جهاني، در نظر گرفتن 
شُدن جايي براي رژيم آنها در نظام 

 امنيتي منطقه و تضمين امنيتي -سياسي 
)قوق بشر، اپوزوسيون و تغيير مساله ح

  . است) رژيم
به طور مختصر، آقاي خامنه اي و باند 
سرداران نظامي، امنيتي و اقتصادي او 
مصرانه خواهان به رسميت شناخته شُدن 
به عنوان شريك كوچك غرب در 

ابر قُدرت "خاورميانه يا به بيان خود آنها 
 – و ايفاي نقش خليفه "منطقه اي

مي منطقه ي خليج فارس ژاندارم اسال
آنان تصور مي كُند مناسب ترين . هستند

زمان براي قانع كردن طرفهاي خارجي 
به اين معامله هم اكنون است؛ زماني كه 
آمريكا و اُروپا در عراق و افغانستان با 
دشواريهاي نظم پس از اشغال دست و 
پنجه نرم مي كُنند و جمهوري اسالمي 

السالمها حكيم، كارتهايي مانند حجت ا
مقتدي صدر و حسن نصراهللا را در 

همزمان، آقاي خامنه اي و . آستين دارد
شُركا به طور جدي معتقد هستند كه 

 يك فاكتور مهم "نظام"پروژه هسته اي 
بازي . در هموار كردن اين مسير است

موش و گربه و چالش برانگيز با آژانس و 
  و نيز عالقه ي قطع نشُدني رهبران1+5

و سخنگويان باند وي به اعالم 
 راست و دروغ در اين "خبرهاي خوش"

باره كه با هدف به روز كردن تاثيرات 
تبليغاتي آن صورت مي گيرد، در اين 

  .كادر جاي دارد
آقاي مشايي با اشاره به اسراييل و بيرون 
آوردن چالش برانگيزترين محور معامله 

راي بزُرگ از بسته بندي، عالمتهايي را ب

گيرندگان آن در اياالت متحده مبني بر 
آمادگي و توانايي دولت براي آنكه حتي 

 را موضوع چانه زني "نظام"تابوهاي 
  . قرار دهد، ارسال كرده است

علت مخالفتي كه اين عالمت به واقع 
 برانگيخته است را بايد در "اُصولگرايانه"

واكُنش . منبع ارسال آن جسُتجو كرد
مخالفت آميز بي پيشينه و سراسري 
گرايشهاي باند ولي فقيه نشان مي دهد 

 مشايي در غياب –كه پروژه احمدي نژاد 
آنان به درستي . رقبا عملياتي شُده است

 دارند كه شريك شان با شتاب سووظن
در تالش جا انداختن خود به عنوان 
طرف حساب و گُفُتگو با آمريكا در پروژه 
ي مشترك است و از اين راه تقويت وزن 
خويش در ائتالف گرايشها و خيز به 
سوي كسب جايگاه ويژه در دور بعدي 

انتخابات رياست (تقسيم قُدرت 
دان را و به حاشيه راندن هماور) جمهوري

بنابراين، آنها تمام . هدف گرفته است
كوشش خود را براي متوقف كردن پروژه 
ي رييس دولت و كارگُزار او از نيمه راه، 
حتي به بهاي ايجاد بحران عميق بين 

 به كار "نظام"باال و بدنه ي شگفت زده 
  . گرفته اند

  
  برآمد

آنچه كه در صحنه ي سياسي جمهوري 
 در جريان است، باز اسالمي در اين رابطه

شُدن يك زخم كُهنه ي ساختاري است 
كه تا كُنون عامل از سر نگرفتن بند و 

 سياست خارجي هبستهاي فراواني در پهن
از قرارداد الجزاير تا . آن شُده است

ماجراي مك فارلين و از حمله به سفارت 
آمريكا تا قاچاق جنگ افزار به بلژيك، 

 آن جناح همواره تالش جداگانه اين يا
حكومت براي جوش دادن يك معامله 
خارجي و قُدرت سازي از اين راه، 
موضوع جدالهاي سخت بين آنها بوده 

اين باندها توانسته اند به سود . است
موقعيت خود در ساختار قُدرت، يكديگر 

 هر بزنگاه معامله غافلگير و خُنثي ررا د
  . كُنند

 ي معامله"سخنان آقاي مشايي، راهكار 
 باند ولي فقيه را كمي بيشتر به "بزُرگ

جدال درگرفته . جلوي صحنه رانده است
بر سر اين ابتكار، بيانگر عدم اقناع 
گرايشهاي ديگر باند مزبور پيرامون 
تامين منافع خود در صورت اُفتادن مهار 

آنها . زدو بند به دست رييس دولت است
همانگونه كه از ادامه ي كشمكش نفع 

 در توُقف آن نيز شريك منافع مي برند،
اين نگراني را باندهاي آقاي . هستند

 نيز با "اصالح طلبان"رفسنجاني و 
آنها نيز اگر . رقباي خود تقسيم مي كُنند

چه از تضعيف باند ولي فقيه بر اثر 
اختالفهاي دروني استقبال مي كنند اما 
به نوبه ي خود هيچ سودي در دست 

از سر خود يك اندازي يك جانبه و از فر
از . گرايش به اين منبع قُدرت ساز ندارند

اين رو، سرنوشت معامله بزُرگ تا حدود 
زياد به تعيين تكليف هژموني در دستگاه 

  . قُدرت مشروط مي گردد
  

صدور احكام اعدام براي 

فعاالن سياسي و اجتماعي، 

 تشديد سركوب مردم است
  جعفر پويه

رژيم جمهوري اسالمي سركوب در     
. داخل را روز بروز شديدتر مي كنـد      

به نظر مي رسد اجراي حكم اعدام       
يعقــوب مهــر نهــاد فعــال مــدني و 
عبدالناصـر طــاهري در سيــستان و  
ــي   ــك دادرس ــدون ي ــستان ب بلوچ
درست و عـدم اعتـراض يكپارچـه        
ــاي   ــشر و نهاده ــوق ب ــاالن حق فع
سياسي، به مذاق رژيم خوش آمـده    
است و به همين دليل پشت سرهم       

اعدام فعاالن مدني را صـادر      احكام  
ــد ــي كنـــــــــــ   .مـــــــــــ

از كردستان خبر مي رسد كه حبيب   
اهللا لطيفـــي، دانـــشجوي حقـــوق 
ــاه   ــر م ــه از مه ــالم ك ــشگاه اي دان
گذشته در زندان بسر مي بـرد، بـه         

حبيب اهللا  . اعدام محكوم شده است   
 ســاله، اهــل ســنندج و 26لطيفــي 

دانــشجويان فعــال مــدني شــناخته 
ش ظاهرن رژيـم ددمـن    . شده است 

جمهوري اسـالمي بـا وارد كـردن        
ــزاب    ــا احـ ــاري بـ ــام همكـ اتهـ
اپوزيسيون، مشابه يعقوب مهرنهـاد     
و عبدالناصر طاهري، او را نيـز بـه         
  .محاربه و اعدام محكوم كرده است     

با حكم اعدام لطيفي اكنـون تعـداد        
اعــدامي هــاي فعــال مــدني در    
. كردستان به هشت نفر مـي رسـد       

 ،"روزنامـه نگـار  "عدنان حسن پور   
فعال مدني و روزنامه    "هيوا بوتيمار   

فعال مدني و   "، فرزاد كمانگر    "نگار
، انـور حـسين پنـاهي       "حقوق بشر 

ــدني " ــال م ــم و فع ــاد "معل ، فره
، علــي  "فعــال مــدني  "وكيلــي  
، ارسـالن  "فعـال مـدني  "حيدريان  
 زنــدانياني "فعــال مــدني"اوليــايي 

هستند كه رژيم جمهوري اسـالمي      
ن براي زهر چشم گـرفتن از فعـاال       

سياســي و اجتمــاعي آنــانرا بــه    
. مجازات اعدام محكوم كرده اسـت     

در اصل اين افراد بگونه اي توسـط    
رژيم به گروگان گرفته شده اند تـا        
در صورت فعـالتر شـدن جريانـات        
اجتماعي و اعتراضات وسيع، آنـانرا      

  .اعدام كند
سركوب شديد در داخل روي ديگر      
شكست در عرصه بين المللي رژيم      

يد به رژيم ددمنش واليت     نبا. است
فقيه اجازه داد تـا در ازاي شكـست    
هاي پي در پي اش در ميادين بين        
المللي دست به قلع و قمع فعـاالن        

ــد  ــدني بزن ــراض . سياســي و م اعت
يكپارچه برعليه صدور احكام اعدام     
و جلوگيري از اجـراي آنهـا بـا بـه           
ميدان آمدن همه نيروهاي سياسي     

تنهـا  . و اجتماعي امكان پذير است    
با يك اتحـاد عمـل يكپارچـه مـي        
ــشيني   ــب ن ــه عق ــم را ب ــوان رژي ت
واداشت، واال اعتراضات پراكنـده و      
كم رمق آتش انتقام رژيم را تيز تر        

  .مي كند
   مرداد24
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آخرين نماگر بانك مركزي در مرداد 
، در بررسي شاخصهاي عمده 1387ماه 

اقتصادي ايران، نتيجه افزايش چشمگير 
درآمد نفتي را، گشايشي در پايين آوردن 

ندانسته » گرايشهاي منفي اقتصادي«
  . است

داده هاي اماري بانك مركزي به نقـل        
 مرداد راديو فـردا، دال      30از برنامه روز    
در فاصـله سـالهاي   « كـه    بر اين اسـت   

، سهم سـرمايه گـذاري      1386 تا   1383
در توليد ناخـالص داخلـي ايـران كمتـر          

 25,6 درصـد بـه      28,6شده اسـت و از      
  » .درصد تنزل يافته است

ــزايش    ــام اف ــت خ ــران از نف ــد اي درآم
بـين   اين درآمد   . چشمگير داشته است  

 ميليـارد   36، از   1386 تا   1383سالهاي  
. يارد رسيده اسـت    ميل 82دالر به حدود    

اين افزايش برابر بـا فقـر بيـشتر مـردم           
  . شده است

افزايش درآمد به بخش توليد و صـنعت        
تزريق نشده و هـيچ گونـه بهبـودي در          
بخش توليدي كـشور صـورت نگرفتـه        

اگر به سياستهاي دولت پاسداران     . است
و طرحهاي اقتصادي كه ارائه مي دهـد        
نگاهي اندازيم مي بينـيم كـه رهيافـت         

ين سياستها از نظر اقتصادي خدمت به       ا
نئوليبراليسم و جهـاني سـازي سـرمايه        
است و از نظـر سياسـي تـامين امنيـت           

اين رژيـم در همـين قـد و         . نظام ديني 
قامتش بيشترين همكنشي را با تجارت      

مافياي واردات كـه    . جهاني نموده است  
در پنجه هاي آقـازاده هـا و وابـستگان          

 ايـران را    حكومتي مي چرخد، بازارهاي   
مملو از كاالهاي بنجل كشورهاي ديگر      

نهـاده داده هـاي آمـاري     . كرده اسـت  
اگر همـين ميـزان     (اخير بانك مركزي،    

از فاجعه   پرده  ) هم واقعيت داشته باشد   
نرخ رشد بيكاري و تاثير آن در سالهاي        

بـر اسـاس آمـار      .. بعد را نشان مي دهد    
دولتي، نرخ رشد بخش صعتي در سـال        

 درصـد   1,2ت به سال قبل،     ، نسب 1386
ايـن كـاهش نـرخ      . كاهش داشته است  

رشد در بخش توليدي و پيامد آن رشـد         
نقدينگي، اقتصاد ايـران را بحرانـي تـر         

نسخه هاي پيچيده شـده از   . كرده است 
طرف دولت پاسداران تاثيري در بهبـود       

ساختار . شرايط زندگي مردم نمي گذارد    
اقتصادي و سياسـي موجـود آن چنـان         

 و گنديده است كه دسـت بـه هـر      فاسد
گوشه اي از آن بزننـد گنـدش در مـي           

  . آيد
 را سال تحـول     1387احمدي نژاد سال    

وي در ادامه شعار عوام     . اقتصادي ناميد 
فريبانه خود مبني بر آوردن پول نفت بر        
سر سفره مـردم ، از جراحيهـاي بـزرگ       

امـا جراحـي در     . اقتصادي صحبت كرد  
د گرفت؟  ميان چه كساني صورت خواه    

اگر به ليست اسامي عبـاس پـاليزدار از         

مفتخواران و رانت خوران نگاهي كنـيم       
ــه و     ــي فقي ــشميهاي ول ــامي نورچ اس
وابستگان نزديك سيستم را در آن مـي        

پس مهمتـرين جراحـي، بريـدن       . بينيم
شــاهرگهاي هــزار فاميــل حكــومتي و  

ــت   ــه آن اس ــتگان ب ــي . نوپيوس جراح
يـه  اقتصادي كه دست نشانده واليت فق     

از آن حرف مي زند حرفي پوچ اسـت و          
تنها جراحي كه مي تواند اتفاق بيفتـد و         
اقتصاد بيمار ايـران بـه سـمت توسـعه          
پيش ببرد، همانا جراحي ساختاري ايـن       

در يـك    بايـد ايـن نظـم       . نظام اسـت  
تحول مردمي تغيـر كنـد تـا سـاختاري          
سياسي هم وزن بـا مـشاركت مردمـي         

  . زي كندبتواند بخش توليد را راه اندا
تحـوالت بـزرگ   «احمدي نژاد در طرح  

كه در اوايل تيـر مـاه سـال         » اقتصادي
 مورد را محور قرار     7جاري مطرح كرد،    

اين هفت محور شامل، نظام بهـره       . داد
وري، نظام ماليات، نظام گمركي، نظـام       
بانكي و پولي، نظام توزيع كـاال، نظـام         
توزيع اعتبارات بانكي و نظام يارانه هـا        

طي همين چند ماه، بهاي مايحتاج      . بود
مردم آن چنان باال رفته است كـه فـرم        
سنجشي را براي آن نمي تـوان تـصور         

  .كرد
يكي از محورهـايي كـه رژيـم روي آن     
سر و صدا راه انداخت و خيلي سريع در         
جهت آن گام برداشت،حذف سوبسيدها     

آزاد سازي قيمـت    . و طرح يارانه ها بود    
دولت . رح بودبنزين در راستاي همين ط 

پرسشنامه هايي بـه خانـه هـاي مـردم          
فرستاد كه ميزان درآمد و تعداد خـانوار        

بر اساس گزارش   . در آن سوال شده بود    
رسانه هاي حكومتي و منجمله روزنامه      
اعتماد در پايان مهلت سه ماهه اجـراي        

 40حـدود   «طرح آمـارگيري اقتـصادي      
مردم به فراخوان دولـت پاسـخ       » درصد

بــه . اســتقبالي از آن نكردنــدو . ندادنــد
همين دليل رژيـم ايـن آمـارگيري را از        
. اول شهريور ماه دوباره آغاز خواهد كرد      

در بسياري از واحدهاي توليدي، حقـوق     
كارگران پرداخت نشده است و موضـوع       
عدم پرداخت حقوق يكي از مـشكلهاي       

از طرفـي   . كارگران و مزدبگيران اسـت    
رخ رشـد   ديگر حقوق كارگران در برابر ن     

بـه اعتـراف    .  هيج خوانايي نـدارد     تورم
برخي پايوران رژيم، ايـن حقـوق يـك         
سوم ميزان تعيين شده براي خـط فقـر         

وعده دادن يارانـه كـه در شـكل         . است
است در حقيقت مقابلـه     » صدقه دادن «

با اعتراضـهاي كـارگري بـراي گـرفتن         
اقليتـي مفتخـوار، ثـروت      . حقشان است 

 بـه جـاي     كشور را بر جيب مي زننـد و       
پرداختن حق طبيعي مردم، وعده يارانـه    

هنوز كه هيچ يارانه    . يا صدقه مي دهند   
اي در بين نيست افزايش قيمتهـا سـير         

  .صعودي به خود گرفته است

رفسنجاني در آدينه اول شهريور اعـالم       
ها در مجلس   » يارانه«كرد كه موضوع    

  . خبرگان به بحث خواهد گذاشت
در مـــاهي كـــه گذشـــت حركتهـــاي 
ــت   ــان داش ــارگري جري ــي ك . اعتراض

) السـتيك البـرز   (كارگران ايـران تـاير      
بيشتر از يك ماه اسـت كـه دسـت بـه            
اعتراض مـي زننـد و خواهـان دريافـت      

در .  هــستندحقــوق عقــب افتــاده خــود
 نفر از كارگران    1000مرداد ماه بيش از     

صــنايع مخــابرات راه دور در شــيراز بــا 
خانواده هاي خود دست بـه گردهمـايي      

ــد ــي زدن ــان . اعتراض ــشي در مي خودك
كارگران در برابر فقر ، همچنان جريـان        

يكي از كارگران با سـابقه صـنايع        . دارد
مخــابرات راه دور در شــيراز دســت بــه 

 مـرداد   22اين كارگر روز    . خودكشي زد 
خود را از منبع آب كارخانه حلـق آويـز          

ــرد ــدم  . ك ــر و ع ــشي، فق ــت خودك عل
پرداخت حقوق وي بوده است كه منجر       

    .به گرسنگي كودكانش شده است
كارگران نيشكر هفت تپه بار ديگـر در         

اعتراض به عدم پرداخـت حقوقـشان و        
نيز عدم تحقـق وعـده هـاي داده شـد           

فــشار روي . ب زدنــددســت بــه اعتــصا
فعاالن جنبش كارگري ميـزان وحـشت      
رژيـــم را از همبـــستگي و پيوســـتگي 
حركتهاي اعتراضي كارگران نشان مـي      

بيهوده نيست كه دولت پاسـداران      . دهد
شعارهاي توخالي و پوچ شليك مي كند       
و در عمـــل اعتـــراض كــــارگران و   

   . مزدبگيران را سركوب مي كند

برخي از مهمترين 

تراضي حركتهاي اع

  1387 مرداد  كارگران در
به دنبال اعتصاب كارگران نيرورخش،     *

سرانجام مديريت كارخانه حاضر شد تـا       
بخشي از دستمزد اين كار گـران را بـه          

  .الحساب پرداخت كند  صورت علي
 مــرداد اتحاديــه آزاد 4بـه گــزارش روز  

كارگران ايران كارگران نيرورخش يـك      
رت برج دستمزد معوقه خود را بـه صـو        

  .اند  الحساب دريافت كرده  علي
   
كارگران كارخانـه اشـكان چينـي روز        *

 مرداد از رفتن به سر كار امتناع        5شنبه  
بــه . كــرده و دســت بــه اعــصاب زدنــد

گــزارش آژانــس ايــران كــارگران ايــن 
كارخانه اعم از زن و مرد در روز شـنبه           
در دو طرف خيابان نشـسته و اعتـصاب     

  .كردند
   
ند سـاعته كـارگران     در پي اعتصاب چ   *

كارخانه نساجي پرريس سنندج، كارفرما     
حاضر شد تا در ازاي پايان اعتـصاب بـا    
تمام درخواسته هاي كـارگران موافقـت       

 اتحاديه آزاد كـارگران      به گزارش . كند
 8ايران اين اعتصاب در روز سـه شـنبه     

  .مرداد با موفقيت پايان يافت
   

ــع  13روز * ــارگران مجتمـ ــرداد كـ  مـ
ازنخ و فرنخ قزوين در اعتراض      توليدي ن 

 ماه حقوق در مقابـل      3به عدم دريافت    
كارخانه دست به تجمع اعتـراض آميـز        

  .زدند
به گزارش ايلنا بـه نقـل از يـك فعـال            
كارگري، كارگران فرنخ و نازنخ طي سه   
ماه گذشته تاكنون با انجـام تحـصن و         
اعتصاب حقوق معوقه خـود را دريافـت        

ن جـاده بـين     داشتند و اين بار بـا بـست       
المللي قزوين و اجتماع در كنار شـركت        
خواهان دريافت كليه مطالبات حقوقي و     
برقراري نظـام قانونمنـد حقـوقي خـود         

  .شدند
   
كارگران شركت المـپ الونـد قـزوين        *

ــضييع  7روز  ــه ت ــراض ب ــرداد در اعت  م
حقوق شغلي و بالتكليفي پس از اتمـام        
بيمه بيكاري، در مقابل فرمانداري البرز      

  .ست به تجمع زدندد
به گزارش ايلنا، كارگران معترض طـي        
اين تجمع خواسـتار بازگـشت بـه كـار          
مجدد خود به كارخانـه و رسـيدگي بـه          
چگونگي تغيير ساختار كارخانه كـه بـه        
تعطيلي دو ساالنه آن منجر شده است،       

  .شدند
شايان ذكر است كه شركت المپ الوند       
جزء شركتهاي دولتي قزوين بود كه بـا        

گــذاري بــه بخــش خــصوصي دچــار وا
  .بحران شد

 مرداد نيز كارگران ايـن      20روز يكشنبه   
ــت از    ــه ممانع ــراض ب ــه در اعت كارخان
حضور كارگران در داخل كارخانه، دست   

  .به تجمع اعتراض آميز زدند
يكي از كارگران المپ الوند به خبرنگار       

ــت  ــا گف ــه درب  19   :ايلن ــت ك  روز اس
ـ      سته ورودي شركت به روي كـارگران ب

اســت و كــارگران طــي ايــن مــدت در 
  .برند  بالتكليفي به سر مي

 مديريت قصد دارد كـارگران را      :او افزود 
به شركت معجـزه در شـهرك صـنعتي         
ليان انتقال داده تا آنها را از اين طريـق          

  .بازخريد كند
   
ميانـه ،   ) شـهريار (كارگران سد اسـتور   *

بـه گـزارش روز     . دست از كار كـشيدند    
ــنبه  ــنج ش ــالم  17پ ــايت س ــرداد س  م

دمكرات به نقل از مييانا خبـر ، در پـي           
اعتراضهاي كارگران اين سـد بـه عـدم      
ــوي   ــه از سـ ــوق معوقـ پرداخـــت حقـ

 مــرداد كليـــه  17كارفرمايــان، از روز  
  .فعاليتهاي اين سد متوقف شده است 

   
كارگران يك كارخانه شـير در تربـت        *

حيدريه نسبت به تعطيلي ايـن كارخانـه       
 19به گزارش روز شنبه   . داعتراض كردن 

ــال   ــك فع ــل از ي ــه نق ــسنا ب ــرداد اي م
 درصـد كـارگران كمتـر از     80كارگري،  

سـه مـاه بيمـه دارنـد و از نظـر تــامين      
اجتماعي مـشمول بيمـه بيكـاري نمـي      

  .شوند
  

   5بقيه در صفحه 
  

هاي نسيه، كارگران و » يارانه«در ازاي 

 مزدبگيران حقوق واقعيشان را مي خواهند
 زينت ميرهاشمي
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برخي از مهمترين حركتهاي 

 مرداد  اعتراضي كارگران در
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  5بقيه از صفحه 

   
كـارگران شــركت نــساجي كردســتان  *

براي چندمين بار در مقابل اين شـركت        
تجمـع كــرده و خواسـتار رســيدگي بــه   

  .وضعيت خود شدند
 مرداد براي سـومين     19صبح روز شنبه    

 كــارگر كارخانــه 180 روز 10بـار طــي  
تان در مقابل اين كارخانه     نساجي كردس 

  .دست به تجمع زدند
به گزارش صـداي كـاوه هـا كـارگران          

 مـاه   4كارخانه نـساجي كردسـتان كـه        
حقوق معوقه خود را دريافت نكرده انـد،    

 نفر را بـه عنـوان نماينـدگان خـود           10
جهت پيگيـري خواستهايـشان بـه اداره     

  .كار معرفي كرده اند
 تن  200 مرداد بيش از     21روز دو شنبه    

از كــارگران كارخانــه نــساجي زربافــت 
كردستان در مقابل اداره كار در سـنندج        
در اعتراض بـه عـدم پرداخـت حقـوق          
معوقه شان دست به تجمـع اعتراضـي         

به گزارش دبيرخانه شـوراي ملـي     . زدند
ــامي   ــركوبگر انتظ ــروي س ــت ني مقاوم
كارگران را در مقابل اين اداره محاصره       

  .كرده اند
الم دمكرات به نقل    به گزارش سايت س   

از كميتــه همــاهنگي بــراي كمــك بــه 
) منطقه غرب (ايجاد تشكلهاي كارگري    

 مرداد كارگران بـا     21صبح روز دوشنبه    
تجمع خود در مقابل شركت نـساجي و        
ســپس در جلــوي ســاختمان اداره كــار 

  . سنندج اعتراض خود را ادامه دادند
در اين ميان نيروهاي امنيتي با حـضور        

ران ســعي در ايجــاد دو در جمــع كــارگ
نيروهاي . دستگي ميان كارگران نمودند   
كـرد كـه      انتظامي كارگران را تهديد مي    

ــد   ــرون نياوردن پالكاردهــاي خــود را بي
  .وگرنه به آنها حمله خواهد شد

 15كارگران اين واحد توليدي بـيش از        
سال سابقه كار دارنـد و تنهـا خواسـت          
كارگران بازگشت به سر كار اعالم شده       

  .تاس
   
 مـرداد، جمـع زيـادي از        20روز شنبه   *

كارگران نيشكر هفت تپـه در اعتـراض        
هـاي مـسئوالن      به عدم تحقـق وعـده     

ي   شركت در مـورد پرداخـت باقيمانـده       
مطالبات اين كارگران اعتـصاب كردنـد       

 در ادامه جلـوي دفتـر مـدير عامـل            و
  .تجمع كردند

ــته   ــترنج در دور گذش ــزارش دس ــه گ ب
ق شدند دستمزد   اعتصاب، كارگران موف  

سه ماه از حقوق عقـب افتـاده خـود را           
دريافت كنند و با وعده مديران مبني بر        
مهلت چند روزه بـراي پرداخـت مـابقي      

  .مطالبات كارگران به سر كار برگشتند
مجموعه فعاالن حقوق بشر بـه نقـل از       
فعاالن كارگري در اين شـركت اعـالم        

طي روزهاي گذشته با توجه به      :كرد كه 
واگــذاري شــركت بــه ســازمان اعــالم 

صنايع و معادن مديران شركت سعي در       
تحريك كارگران براي برهم زدن نظـم       
كارخانه را داشتند تـا بـدين وسـيله بـا           
متـشنج نـشان دادن جـو هفـت تپــه از     
ــد   ــوگيري كنن ــديريتي جل ــرات م . تغيي

كـــارگران ضـــمن ادامـــه فعاليتهـــاي 
اعتراضي خود با هشياري با اين توطئـه        

  .كردندها مقابله 
   
تعدادي از پرستاران بيمارستان كامكار     *

قم با اعتصاب و عدم حـضور در محـل          
خود به وضعيت ساعت كاري خـود   كار

  . اعتراض كردند
 مــرداد 31بـه گـزارش روز پــنج شـنبه    

خبرگزاري فارس يكي از مزدوران رژيم      
شـيرواني در مـورد ايـن     بـه نـام رضـا   

ايـن پرسـتاران    : حركت اعتراضي گفت  
ل توقعات غيرقانوني خـود دسـت       به دلي 

زدند كه با تمامي آنهـا   به چنين اقدامي
 .شــــــــود برخــــــــورد مــــــــي

   
كــارگر قطــار شــهري 1000بــيش از *

 مرداد در اعتراض بـه عـدم        25اهواز از   
 ماه گذشته خود    5      پرداخت حقوق 

بـه گـزارش    . دست بـه اعتـصاب زدنـد      
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت كـارگران      

 شمالي قطار شـهري     دركارگاه جنوبي و  
. اهواز در بالتكليفي بـه سـر مـي برنـد          

كارگزاران رژيم از پرداخت حقوق معوقه  
  . كارگران اعتصابي خود داري مي كنند

   
  اعتصاب كارگران الستيك البرز

 مــرداد، اعتــصاب  1روز ســه شــنبه  
كاركنان و كـارگران شـركت السـتيك        
البرز با توجه به عدم توجه مسئوالن به        

ي كارگران مبني بر دريافـت      خواسته ها 
 ماه حقوق و مزاياي معوقه وارد هفته        4

  .ي دوم شد
كارگران الستيك البرز كه از روز شـنبه        

  . دست به اعتصاب زدند  تير22
ــا     ــستگي ب ــن همب ــزارش انجم ــه گ ب
كارگران تـا كنـون از سـوي مـسئوالن        
منطقه هيچگونه اقدامي غيـر از توجيـه        
ــورت    ــركت ص ــسئوالن ش ــدامات م اق

  .ته استنگرف
در خبري ديگـر اتحاديـه آزاد كـارگران       
ايران در روز اول مرداد اعالم كـرد كـه        
كارگران السـتيك البـرز در يـازدهمين        
ــه عــدم   ــراض ب روز اعتــصاب و در اعت
توجــه كارفرمــا و نهادهــاي دولتــي بــه 
خواسته هايشان، اقـدام بـه آتـش زدن         
الستيك در محل كارخانـه نمـوده و در     

ر درون كارخانــه مقابــل درب دژبــاني د
  .تجمع كرده اند

كارگران اين كارخانـه مـصمم هـستند        
براي رسيدن به خواسته هايشان ضـمن   
ادامه اعتصاب به اين شكل از اعتـراض     

  . ادامه دهند) آتش زدن الستيك(خود 
در دور اول اعتصاب كارگران السـتيك       
البرز در اوايل سال، نيروهاي امنيتـي و        

ان انتظــامي ضــمن يــورش بــه كــارگر
الستيك البرز و سركوب آنـان از رفـتن     

اين كارگران به مقابل مجلس شـوراي        
  .اسالمي نيز جلوگيري كرده بودند

به گزارش آژانس ايران خبـر كـارگران        
الستيك (تايرخشمگين و معترض كيان     

 مـرداد، در    8روز سه شنبه    ) سازي البرز 
اعتــراض بــه بــرآورده نــشدن خواســته 
هايشان در كارخانه الستيك البرز دست  
به تجمع اعتراضي زده و در يك ابتكـار    
جالب با نصب يك طومار هـشت در دو         
متري در جاده ساوه كه روي آن نوشته        

مسئوالن به داد مـا كـارگران       : شده بود 
ر برسـيد، تمـام عـابران را در         كيان تـاي  

  .جريان اعتراض خود قرار دادند
كـــارگران بـــا آتـــش زدن الســـتيك 
. اعتراضهاي خـود را نـشان مـي دادنـد         

حجم آتشي كه كارگران درسـت كـرده        
به قدري زياد بود كـه بـه گفتـه          , بودند

شاهدان عيني تمام منطقـه را دود فـرا          
  .گرفته بود

 مرگ: كارگران معترض شعار مي دادند    
بخــشدار ( بــر مــزودر، مــرگ برشــرفي

، وزير بي لياقت اسـتعفا      ) دانگه 4منطقه  
  استعفا

 500 مـرداد بـيش از     22روز سه شـنبه     
كارگر خـشمگين كيـان تـاير در جـاده          
ساوه مستقر شـدند و صـداي اعتـراض         
خود با كوبيدن بر بـشكه هـايي كـه از           
قبل آماده كرده بودند به گـوش مـردم          

  .رساندند
س ايران خبر در اين روز      به گزارش آژان  

نيروي انتظامي وارد صحنه شد وسـعي       
در كنترل كـارگران معتـرض داشـت و         
ــاالي     ــوپتر در ب ــك هليك ــان ي همزم

  .كارخانه پرواز مي كرد
حركــت اعتراضــي كــارگران الســتيك 
. ســازي البــرز همچنــان ادامــه دارد   

ــا 30كــارگران روز چهــار شــنبه   نيــز ب
تجمــع و آتــش زدن الســتيك صــداي 

ــر ــه گــوش همگــان  اعت اض خــود را ب
  .رساندند
   

نامه هيات بازگشايي سـنديكاي     
كارگران شركت كشت و صنعت     
نيشكر هفت تپه به دبير كـل آي        

  يو اف
  1387 مرداد 23

برادر گرامي ران اوزوالد دبير كل آي يو        
  اف

با درود وسپاس فراوان و عرض معذرت       
  به دليل تاخير در جواب نامه شما

اعـالم  . رسـيد    نامه شما بـه دسـت مـا       
حمايــت اتحاديــه جهــاني شــما باعــث 
دلگرمي ما شد وگام هـاي مـا را در راه           
تالش براي رسيدن بـه خواسـته هـا و          
ــازد     ــي س ــر م ــتوار ت ــان اس مطالباتم

همانگونه كه اطالع داريد چنـد سـالي        .
است ما براي تشكيل سنديكاي مستقل      
ــدگي    ــود زن ــراي بهب ــود ب ــارگري خ ك

 بــراي اقتــصادي كــارگران و همينطــور
. ايجاد همبستگي بين كارگران هـستيم     

ولي متاسفانه تا زمان نگارش اين نامـه        
با مشكالت زيادي براي ايجاد اين نهاد       
صـنفي روبـرو هـستيم كـه بـر اسـاس       

تمــامي پيمانهــاي جهــاني از جملــه    
 آي ال او كــه 98 و 87قطعنامــه هــاي

جمهوري اسالمي نيز آنرا پذيرفته وحق      
  .شديمطبيعي ما بوده و هست ،ن

الزم است ياد آوري كنيم در اين مـدت       
و طي روزهاي گذشته ما بارها اعتصاب       
كرديم ولي پاسخي جز وعده و برخـورد        

  هاي فيزيكي به ما داده نشد
در اينجا ضمن فرستادن صميمانه ترين      
سپاس هـا از سـوي كـارگران شـركت          
كشت وصنعت نيشكر هفـت تپـه و بـا           

نامه اشاره به گوشه اي از متن دريافتي        
شما در خصوص حمايت همـه اعـضاي     
اتحاديه هـاي كـارگري آن فدراسـيون        
درخواست داريم تا بـا اسـتفاده از ابـزار          
،امكانات وارتباطات جهاني خود ما رادر      
راه رسيدن به اهداف قـانوني ومـشروع        
ــشكيل   ــا ت ــرين آنه ــه مهمت خــويش ك
سنديكاي مستقل كارگري است يـاري      

  فرماييد
ي كــارگران هيــات بازگــشايي ســنديكا

  شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه
كنفدراســيون بــين المللــي : رو نوشــت 

  )ITUC(اتحاديه هاي كارگري 
   

خسرو جهانشاهي، از 

موسسان سنديكاي نقاشان 

  درگذشت

زنده ياد خسرو جهانشاهي از موسـسان       

ــان در روز   ــنديكاي نقاش ــرداد 15س  م
 سالگي در منزل خود     71 در سن    1387

  .قلبي در گذشتبه دليل ايست 
به گزارش آژانـس ايـران خبـر خـسرو          

 بــود كــه   1316چهانــشاهي متولــد   
 14فعاليتهاي اجتماعي خـود را از سـن         

سالگي شـروع كـرد و در همـين سـن           
اولين بازداشت خود را توسـط مـامورين      

  .امنيتي تجربه كرد
 به دليـل فعاليتهـاي      1357وي تا سال    

كارگري بازداشت شد و بعـد از انقـالب         
بـــا همكـــاري 1358 در ســـال يعنــي 

ــستقل    ــنديكاي م ــاش س ــارگران نق ك
نقاشان را راه انـدازي كـرد و تـا سـال            

در .  از هيچ كوششي دريـغ نكـرد       1360
 بــه همــراه تعــدادي از   1384ســال 

كارگران نقـاش قعاليـت خـود را بـراي          
بازگشايي سنديكاي نقاشان آغاز كرد و      
تا لحظه مـرگ از هـيچ خـدمتي بـراي           

  .غ نورزيدجامعه كارگري دري
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  جهان در آيينه مرور

  ليال جديدي

  

  :در اين شماره مي خوانيد

نقش گام به گام آمريكا و  -

  اروپا در تالشي يوگسالوي

  

تقابل ابر قدرت ها در  -

  گرجستان

  
  درآمد

، رهبر "رادوان كاراجيچ"دستگيري 
سابق صربهاي بوسني، اعالم استقالل 

طور كلي انقراض كشور ه كوزوو و ب
اي بالكان و يوگسالوي و بحرانه

ي يجدامساله همچنين در گرجستان، 
طلبان ابخازي و اوستياي جنوبي، 
بحران كشورهاي همسايه ما مانند 

احتمال در مورد افغانستان و عراق كه 
گمانه زني مي ن به سه بخش آتجزيه 

 و بسيار رويدادهاي ديگر از اين شود
 شكل گيري بلوك قدرت تازه ،نوع

بلوك . دسياسي اي را اعالم مي كن
 ،هر چه فزون تربه صورت  ،تازه

آمريكا و اروپا را در برابر روسيه قرار مي 
اين رقابت كه تا كنون با حمايت . دهد
 و تالشهاي اقليتهاي قومي و مذهبياز 

 ،نمود يافته استاستقالل طلبانه آنها 
ادامه يافته و بحرانهاي همچنان 

  . خانمانسوز را گسترش مي دهد
 ما ايران نيز ركشودر  كه آنجااز 

بحرانهاي قومي يا مذهبي تحت 
 جمهوري ايحكومت تبعيض گر

اسالمي امكان رشد مي يابد، بررسي 
پيش زمينه هاي تاريخي بروز چنين 

 و نقشي كه در درجه اول ييبحرانها
حكومتهاي مستبد و سپس قدرتهاي 

ن دارند را ضروري آبزرگ در گسترش 
  .سازدمي 

ن، خوزستان،  در كردستاسركوب مليتها
 فشار پليسي و آذربايجان و بلوچستان يا

  سني ودن اقليتهاي مذهبي مانامنيتي بر
ي از جانب حكومت جمهوري يبها

 ايجاد بحرانهاي حاد به ،اسالمي
 اين سياست .انجاميده است

 جامعه ايران كه تحت سركوبگرانه،
 تحميالت ايديولوژي  واستبداد مذهبي

  راته است واليت فقيه قرار گرفرسمي
 و از هم به بحران عمومي هويت

  .گسيختگي ملي مبتال مي كند
 بهاگر چه چنين بحراني جامعه را 

ي  و از سومي كشد با رژيم ياروييرو
 جنبشهاي اقليتهاي ملي و ديگر،

مذهبي در نهاد خود ضد سيستم حاكم 
بايد  هستند، با اين حال اين مبارزات

قشه  و نآگاهانه راه خود را از اهداف
  .  قدرتهاي جهان جدا كندهاي

 تجربه  رويدادهاي دونوشته زير به
  و گرجستانتاريخي يوگسالوي سابق

  پررنگ قدرتهايشپرداخته و نق
 و حكومتهاي ضد مردمي را در خارجي

  . بررسي مي كندهاتالشي اين كشور
  

نقش گام به گام آمريكا و اروپا 

  در تالشي يوگسالوي

، رهبر سابق "چرادوان كاراجي"سرانجام 
 سال پيش 13  ازصربهاي بوسني كه

به جرم جنايات جنگي در جريان جنگ 
 كه 1995 تا 1992بالكان بين سالهاي 
 هزار نفر جان 100طي آن بيش از 

دادند تحت تعقيب قرار داشت، دستگير 
بحران بالكان كه بررسي . شد
 يكي از نقش آفرينان اصلي "كاراجيچ"

سه اي كه به  پرودليل هم به آن بود،
ن انجاميد و هم از زاويه تبليغاتي آوقوع 

 ناتو براي حقانيت –كه توسط آمريكا 
بخشيدن به رويدادهاي يوگسالوي كه 

 شدن اين كشور تكه پارهسرانجام به 
ختم شد، از اهميت ويژه اي برخوردار 

  .است
 نفر ، رهبر صربهاي بوسني،"كاراجيچ"

 و "حزب دمكراتيك صرب"اول 
. عالي ارتش صرب بوسني بودفرمانده 

ليت در بمباران واز جرايم او مسو
پايتخت، سارايوو در جريان جنگ 

 هشت هزار بوسنياييداخلي و قتل عام 
، شبه نظاميان 1995سال  در . است

صرب وارد منطقه مورد حمايت سازمان 
شمار  ،تسايملل شدند و در شهر سربرن

 را كه بيشتر مرد زيادي از ساكنان
 او همچنين . يا كشتندهربود ،بودند

 نيروي حافظ 284 استفاده از متهم به
صلح سازمان ملل متحد به عنوان سپر 

.  است1995انساني در سال 
 قراداد صلح ي پس از امضا"كاراجيچ"
. ، ناپديد شد1995 در سال "ديتون"

 و هرزه  جنگ در بوسني،اين قرارداد
پايان رساند و منجر به به ه  را بگوين

  . يوگسالوي شدتقسيم
، نيروهاي هابنا بر برخي از گزارش

اطالعاتي غرب در دستگيري 
 ) تير31 (يهي ژو21 كه روز "كاراجيچ"

 پايتخت ،سال جاري در بلگراد
.  دخالت داشتند،صربستان دستگير شد

 پزشك مخفيانه در لباس "كاراجيچ"
  .تيو كار مي كردالترنآدرمانهاي 

 پيش شرط "كاراجيچ"دستگيري 
 به ستاناديه اروپا براي پذيرش صرباتح

همان امري كه ؛ اين اتحاديه بود
پالتفرم اصلي دولت جديد در كمپين 

بازداشت .  را تشكيل مي دادانتخاباتي
 بودكه قرار  هنگاميدرست  وي،

وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا در 
مورد دعوت  بروكسل گرد هم آيند و در

و يا عدم دعوت از صربستان براي 
عضويت در اتحاديه اروپا تصميم گيري 

  .كنند، امري اتفاقي نيست
  

  
  

 نقش بزرگي در "كاراجيچ"بدون شك 
 اما اين. جنگ داخلي در بوسني داشت

ن او آكه غرب و رسانه هاي وابسته به 
  و كسي كه"جالد بوسني"را يگانه 
به عهده  را ها تمامي جريانمسووليت

 معرفي مي كنند تا حدي كهدارد 
  صربستان شرط  وروددستگيري وي را

به اتحايه اروپا مي گذارند، وارونه و 
 پنهان كردن برخي از حقايق دردناكي

. كه منجر به اين واقعه شداست 
 برهه آنقدرتهاي امپرياليستي در 

تاريخي نقش چشمگيري در 
ه آمريكا و ب. يوگسالوي سابق داشتند

ژه آلمان در تالشي اين كشور نقش وي
اين در حاليست . بازي كردندعمده اي 

نها كمترين نگراني در مورد عواقب آكه 
 سياست تفرقه افكنانه از  اين فاجعه بار

 نقش ازهمچنين . خود نشان ندادند
رهبران رنگ سياستمداران ملي گرا و 

 "حزب برادر"عوض كرده ي 
نقش كه در تشديد بحرانها يوگوسالوي 

داشتند و مورد تشويق آنها قرار مي 
براي . يدآگرفتند، سخني به ميان نمي 

يس جمهور ينمونه مي توان از ر
، يا رهبر "ناجموو تجفران"، واسيكرو

 ياد "عزب بگويچ"مسلمانان بوسني، 
  .كرد

نگاهي به پروسه اي كه طي آن كشور 
يوگسالوي متالشي شد، تصوير روشن 

  . د دادتري از اين رويداد خواه
پس از جنگ خانمان سوز جهاني اول و 

وري از جمله تانقراض چهار امپرا
 در سال ستان مجار–امپراتوري اتريش 

 صربستان، كرواسي، اسلواني، ،1922
مونته نگرو، بوسني و هرزگوين يك 
كشور تشكيل دادند كه نام يوگسالوي 

در اين كشور صربها . ن نهاده شدآبر 
 كه 1941ل در سا. حكومت مي كردند

 ژنرال ،ارتش نازيها به يوگسالوي رسيد
 ،رهبر سلطنت طلبها و تيتو، ميخاييلويچ

رهبر كمونيستها در برابر ارتش رايش 

سوم با نبردهاي پارتيزاني مقاومت 
كردند كه سر انجام به پيروي مارشال 

او آلمانيها .  انجاميد1945تيتو در سال 
را اخراج، پادشاه را خلع سالح و 

ت جمهوري فدرال خلق حكوم
 6 ،يك سال بعد . كردبرپايوگسالوي را 

جمهوري خود مختار كه حكومت 
بر آن مركزي و حزب كمونيست 

  . مدآوجود ه  ب،نظارت مي كردند
 ،1980پس از مرگ تيتو در سال 

از شد و روابط بين آلباني و غدرگيريها آ
.  گشتهيوگسالوي بر سر كوزوو تير

دكننده سال بحران اقتصادي، تورم خر
 و تنشهاي مذهبي مسلمانان و 1989

ضعيف تكاتوليكها، حزب كمونيست را 
واسي و اسلووني اولين وكر. كرد

كشورهايي بودند كه اعالم استقالل 
، پارلمان 1992در آوريل . كردند

صربستان و مونته نگرو، باقي مانده 
.  را يوگسالوي ناميدفدراسيون پيشين

بوسني و اما جنگ بين جدايي طلبان 
) صربها(هرزگوين و نيروهاي فدرال 

 ،شدت گرفت و سرانجام اتحاديه اروپا
بوسني و هرزگوين را به رسميت 

آشوبها در كوزوو به جنايت . شناخت
جنگي تبديل شد و سرانجام با دخالت 

بعدها اما . نظامي آمريكا پايان يافت
رييس جمهور مونته نگرو رفراندومي 

را هم از برگزار كرد و اين قسمت 
 نيز  و به تازگيصربستان جدا كرد

به اين . ي كوزوو بوديميشاهد جدا
ترتيب، اين سرزمين به كوچك ترين 

  .اجزاي ممكن تبديل شد
ريشه متالشي شدن يوگسالوي در 

طور ه  ب90 و اوايل دهه 80اواخر دهه 
ي كه قدرتهاي يمستقيم به سياستها

 . برمي گرددن ديكته كردند آغربي بر
ياستها از طريق صندوق بين اين س

و برنامه هاي تنظيم ) IMF(الملل پول 
ساختاري بانك جهاني بر اين كشور 

  هدف غرب متالشي كردن. تحميل شد
  7بقيه در صفحه 
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  جهان در آيينه مرور 
  

  ۶بقيه از صفحه 

اقتصاد دولتي اين كشور و برقراري 
تسلط اقتصادي سرمايه بين المللي در 

 ،فشارهاي غرب. يوگسالوي بود
زخمهاي تورم و بيكاري كه وجود 

در نتيجه .  كرد را عميق ترداشت
 وسيعي را طبقه هاياعتصابات و اعتراض
  .غاز كردندآكارگر و زحمتكش 

ن هنگام بود كه براي منحرف در اي
كردن مبارزه طبقاتي، بوروكراتهاي 

 و  آنرا به دعواهاي قومي كشاندندحزبي
  . همزمان خواهان پشتيباني غرب شدند

وقتي انتخابات چند حزبي در بوسني در 
 حزب بر 3  برگزار مي شد،1990سال 

در كنار . پايه قوميت تشكيل شده بود
 كه توسط "حزب دمكراتيك صرب"
حزب " شده بود، ايجاد "كاراجيچ"

جامعه "  و"دمكراتيك مسلمانان
.  نيز قرار گرفت"واسيك كرويدمكرات
 بيشترين "حزب دمكراتيك مسلمانان"

و پس از آن به دست آورد ه كرسي را ب
 و "حزب دمكراتيك صرب" ترتيب
قرار  "واسيجامعه دمكراتيك كرو"

 كرسيها بين ديگر احزاب قيهب. گرفتند
 حزب كمونيست سابق نيز كه شامل

  .مي شد، تقسيم گشت
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 

 در سال ه يكديگرو پيوستن دو آلمان ب
بحرانهاي قومي كه رشد پيدا ، 1991

  . كرده بودند به حالت انفجار رسيدند
امپرياليسم آلمان متوجه منافع خود در 

طور ه ي كه بي جا؛كشورهاي بالكان بود
محسوب ه نفوذ اين كشور تاريخي حوز

اين منافع به بهترين وجه با . مي شد
ي طلبي در اسلواني يرشد و ترويج جدا

كه وضع اقتصادي بهتري از ديگر 
. بود، همسو مناطق يوگسالوي داشت

  . قرار داشتواسيهم كرو در درجه بعد
نكه اسلواني و آ بعد از 1991در سال 

 در ،كروواسي اعالم استقالل كردند
حزب ". نيز بحرانها اوج گرفتبوسني 

خواستار  "دمكراتيك مسلمانان
حزب "استقالل بوسني بود اما 

 ي به رهبر"دمكراتيك صرب
 مايل بود كه بوسني بخشي "كاراجيچ"

  . از يوگسالوي باقي بماند
 مرد و پسر جوان  هشت هزارنهايتدر 

اين بزرگترين  .بوسني به قتل رسيدند
 جنگ كشتار جمعي در اروپا از زمان

  بين الملليدادگاه. جهاني دوم بود
رسيدگي به جنايت در يوگسالوي بايد 

ليت و مسو"كاراجيچ"ثابت كند كه 
ي كه در جنگ داخلي صورت يجنايتها

  .گرفته را به دوش دارد
با شناخت تاريخ سياسي يوگسالوي، 
جنگ داخلي كه به جدا شدن استانها از 

. ددولت فدرال انجاميد، اجتناب ناپذير بو
 قومي كه تحت حمايت قانون ياقليتها

 به اين ،اساسي دولت فدرال بودند

 و ترتيب حقوقشان را از دست مي دادند
تشكيل حكومتهاي بر اين اساس، 

ي قومي به يجديد بر پايه ملي گرا
  . انجاميد"پاكسازي نژادي"

آمريكا كه نخست با شقه شدن 
يوگسالوي مخالف مي كرد، بعدا 

تغيير داد تا بتواند استراتژي خود را 
ه هژموني خود را در بلوك شرق كه ب

تازگي به استثمار سرمايه داري پيوسته 
 بزرگترين  و از اين رو بهبود پيش ببرد

 حامي بوسني و سپس استقالل كوزوو
 شد و بعد صربستان را هدف قرار تبديل

  . داد
آمريكا تنها زماني با پاكسازي نژادي 

ن دست  به آمخالفت كرد كه صربها
 در كروواسي،  وقتيهمزمان. زدند

همين كوزوو بخش آلباني تبار بوسني و 
برده پيش به  با متدهاي خونين سياست
  . ن حمايت مي كرد آ از مي شد،

راموش " سال جاري آوريلدر ماه 
ارتش "، رهبر سابق "هاراديناج

 و نخست وزير "زاديبخش كوزووآ
 عليهجنايت جنگي  اتهام سابق كوزوو از

 1998 در سال كهربها در كوزوو ص
نهم به اين آه شد يمرتكب شده بود تبر

  !دليل كه دو شاهد حضور نيافتند
ماه گذشته فرستاده آمريكا در كروواسي 

پيتر "نام به  1995 تا 1993از سال 
ليت دخالت در و مسو"گالبريث

 oppration( "وفانتعمليات "
storm( به  را كه1995 در سال 

 هزار صرب از 200 پاكسازي نژادي
او كه در . ، رد كرد انجاميدكروواسي

تريبونال بين المللي جنايت در 
 دولت ، بود گفت شدهيوگسالوي حاضر

 در برابر "برخورد قابل دركي"آمريكا 
 داشته است و او اگر "وفانتعمليات "

) رهبر كرواتها ("ناجموت"فكر مي كرد 
، به قصد پاكسازي صربها را دارد

  اواما. اغ سبز نمي دادواشنگتن چر
 و "توجمان"پيشتر گفته بود كه 

 كشور عاري از قومها "يارانش خواستار 
  . هستند"

اكنون با بر پا كردن هياهو بر سر 
 قدرتهاي غربي از ،"كاراجيچ"

ليت و دخالت خود در متالشي ومسو
شدن كشور يوگسالوي شانه خالي مي 

  . كنند
  

  تقابل ابر قدرت ها در گرجستان
 - ناشي از جنگ روسيه يدادهايرو

گرجستان آنچنان به سرعت دستخوش 
كه به دشواري مي توان است تحوالت 

در باره آنچه در پيش رو ست اظهار 
اما از آنجا كه اين جنگ در . نظر كرد

ت متحده واقع تقابل دو رقيب، اياال
 قدرت و كسب بر سرآمريكا و روسيه را 

نفوذ به نمايش گذاشته است، گذري 
 بر پيش زمينه هاي  داشتخواهيم
 و اهداف امپرياليستي دو  آنتاريخي

  . طرف
اين روزها جنگ روسيه و گرجستان در 
مهمترين سر تيترهاي خبري قرار 

اما آنچه كه رسانه هاي . گرفته است

وابسته به امپرياليسم آمريكا از قلم 
 نقش پر رنگي است كه اين ،انداخته اند

. ا كرده استكشور در آتش افروزي ايف
وارد : هدف اصلي آمريكا مشخص است

كردن گرجستان به حلقه متحدان 
نظامي خود از خاورميانه تا آسياي 

از همين روست كه رسانه . مركزي
 هاي غربي بر خشونتهاي ارتش روسيه

 مي كنند و كمتر اشاره اي به تكيه
نيروهاي نظامي گرجستان كه توسط 

. رند دا،ارتش آمريكا آموزش ديده اند
  ماننددترمهاي جنگ سر جورج بوش

گرجستان دمكراتيك سمبل جهان "
 به را بكار مي برد و اين كشور را "آزاد

 روسيه تشويق مي هژمونيمبارزه عليه 
 هااعتراضاما سركوب سيستماتيك . كند

 مردم و حمايت ميخاييل هاو اعتصاب
ساكاشويلي، رييس جمهور گرجستان از 

ر مردم زحمتكش اين ميليونرها در براب
  . ثابت مي كنداين ادعا را خالف ،كشور

اوستياي جنوبي، منطقه مورد دعوا اگر 
مي چه بخشي از گرجستان به حساب 

آمده است اما پس از سقوط اتحاد 
 مردم اين منطقه و ،جماهير شوروي

همچنين ابخازيها مايل نبوده اند تحت 
  .حكومت گرجستان باشند

 برايه خود آمريكا طبق سنت ديرين
 اختالفات قومي فعال مي  بهدامن زدن

 مستقل را يشود، همانگونه كه كوزوو
 ناتو يتعضوبه ساخت و پرداخت تا 

در همين حال، روسيه نيز بيكار . درآورد
ننشسته و به بهانه دفاع از اوستياي 

 به منظور ،جنوبي و همسايه ان ابخازي
 گرجستان براي ورود به  پروژهتضعيف
 . است شدهلناتو فعا

 كشوريغاز كه گرجستان آاز همان 
 دولت آمريكا تحت ،مستقل شد

حكومت بوش پدر و پسر و همچنين 
را آن  كه ستكلينتون تالش كرده ا

 بياورد و بر پهلوي  درتحت نفوذ خود
  . روسيه چنگي سياسي نظامي بزند

مروري بر تاريخچه كوتاهي از 
 1917گرجستان از زمان انقالب اكتبر 

اين تالشها بهتر واند به درك مي ت
  ياري كند

 غير روس خلقهايدر انقالب اكتبر به 
تاري داده خزار، حق خودمامپراتوري ت

از همين رو، گرجستان در سال . شد
دست آورد و ه  استقالل خود را ب1918

 آلمان و سپس انگليس تتحت حفاظ
  .قرار گرفت
 استقالل گرجستان از 1920در سال 

ي ي مورد شناسايكجانب دولت بلشوي
قرار گرفت اما دولت گرجستان كه 

 خود را ،توسط منشويكها كنترل مي شد
در كنار متحدان غربي كه ارتش سفيد 

 قرار ،ضد انقالب را حمايت مي كردند
 يك جنبش به 1921در سال . داد

رهبري بلشويكها كه از جانب ارتش 
 دولت طرفدار ،سرخ حمايت مي شد

  در اين كشوري راواتحاد جماهير شور
 .بر پا كرد

لنين، رهبر انقالب اكتبر خواستار 
 گرجستان همزيستي باسياست آشتي و 

 ،كه سخت بيمار بود لنين در حالي. بود
  الحاق طلبانه و برتري جويانهبا خواست

 بود به مبارزه ياستالين كه خود گرج
پرداخت و با سياست خشونت آميز او 

  .مخالفت كرد
كه به ملت گرجستان تا آنجا " :او گفت

مربوط مي شود، ما با حالتي روبرو 
، ييهستيم كه برخورد صادقانه پرولتاريا

. دقت عميقي را ضروري مي كند
مالحظه داشتن و آماده بودن براي 
مصالحه يك امر كامال ضروي براي 

كسي كه اين امر را ناديده . ماست
بگيرد و كسي كه بدون مالحظه 

 يوسياليست س–تهمتهاي ناسيوناليست 
 – خودش ناسيوناليست ،بزند

 يك  و فراتر از آن،سوسياليست است
اين . حقه باز و پهلوان پنبه است

 تجاوز به جوهره و ذات  قصدشخص
  رامنافع همبستگي طبقاتي پرولتاريا

  ".كرده است
 استالين در سال توسط قدرت تصاحب

 به تخريب ارزشهاي انقالب ،1928
 بر اقليتها را اين امر ستم ملي. ختم شد

از همان جا خط و خط . به دنبال داشت
 مختلف از هم ملتهايكشي آغاز شد تا 

جدا شده اما در چارچوب دولت مركزي 
مرزبنديهاي تازه براي . قرار گيرند

 و تحت كنترل قرار دادن قومها تجزيه
يها كه ياوستيا. كشيده شد و اقليتها

  دودر ،زبانشان نزديك به فارسي است
 . شدندمالي و جنوبي تقسيمبخش ش

 و گرجستاناوستياي جنوبي در خاك 
 روسيه در خاك آالنيا -اوستياي شمالي

 خودمختار قرار يهايبه صورت جمهور
مين صورت  ه بهبخازيها هما. گرفتند

  .دست آوردنده حق خود گرداني ب
 پيش از سقوط اتحاد ،1990در سال 

است  در انتخابات ري،جماهير شوروي
ي "گامساخورديا"، جمهوري گرجستان

او با خودگرداني .  انتخاب شدملي گرا
 در  ويتالشهاي. مخالفت كرد

گرجستان كه تازه استقالل يافته بود به 
 ر اين هنگامد. جنگي خونين منجر شد

ي ي با دخالت و حمايت از جدامسكو
نجا آ نيرويهاي مدافع صلح را در ،طلبها

  .مستقر كرد
 با 1992 در سال "گامساخورديا"

 "ادوارد شواردنادزه"ي كه يكودتا
. رهبري مي كرد بركنار شد

 كه هم از آمريكا و هم "زهدنادشوار"
 سالي 10 در ،روسيه حمايت مي كرد

ه تدريج به سمت كه در قدرت بود ب
گرجستان نيز به . روسيه سوق پيدا كرد

 .لحاظ اقتصادي وابسته به روسيه بود
در اين هنگام آمريكا تصميم گرفت 
پشتيباني خود را به سمت ديگري 

از اين رو به حمايت از . هدايت كند
. برخاست "رز"انقالب به اصطالح 

 يك وكيل ،"يل ساكاشويلييميخا"
انجام درس خوانده آمريكا سر

  .  را سرنگون كرد"شواردنادزه"
  

 8بقيه در صفحه 
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اتهام به كاربران 

اينترنتي، زمينه 

سازي سركوب 

  بيشتر

 
   زينت ميرهاشمي 

يك نهاد وابسته به دولت 
احمدي نژاد، با انشتار 
گزارشي كاربران اينترنتي در 

سكس گردي «ايران را به 
در . متهم كرد» اينترنتي

راستاي طرح سركوبگرانه 
طرح تشديد مجازات با «

در » اخالل گران امنيت رواني
 تير ماه طرحي 12ارشنبه چه

از طرف محمدرضا باهنر، 
روح اهللا حسنيان، حسن 

 نفر ديگر 16غفوري فرد و 
به مجلس رژيم ارائه شد كه 
در آن وبالگ نويسان را از 
مروجان فساد دانسته و براي 

 پيشنهاد  آنها مجازات اعدام
  . كرده اند

 12بر اساس اين گزارش 
 ميليون كاربر 18ميليون از 

نتي در ايران كساني اينتر
هستند كه به دنبال 
موضوعهاي سكسي در 

اين آمار و . اينترنت هستند
گزارش در شرايطي است كه 
سايتهاي سازمانها و احزاب 
سياسي فيلتر شده اند و نيز 
سانسور بر دنياي مجازي 
حاكم است و وبالگ نويسان 
مورد اذيت و آزار قرار مي 

اگر اين آمار صحت . گيرند
اشد انعكاس فضاي داشته ب

بيمارگونه اي است كه 
حكومت براي مردم ايجاد 

عليرغم دخالت . كرده است
دولت در خصوصي ترين 
بخش زندگي انسانها و نيز 
مجازات آنها در شديدترين 

 ميليون نفر آن هم 12شكل، 
در زير شمشير يك حكومت 
ديني و زير فيلترينگ بي 
سابقه حكومتي، چنين مي 

 فضاي با توجه به. كنند
ملتهب جامعه و كنشهاي 
اعتراضي جوانان به حكومت، 
اين آمارسازيها بستر سازي 

اين . سركوب بيشتر است
گونه فضا سازيها، ادامه 
روشهاي وزارت اطالعات 
است كه دستگير شدگان 
سياسي را وادار به اعتراف به 

» غير مشروع«داشتن روابط 
  . و استفاده از الكل مي كند

   مرداد 11 

 

 يتيها عليه دولتيهاامن
  جعفر پويه

جلسه روز سه شنبه مجلس مالها براي راي اعتمـاد بـه سـه     
وزيــر پيــشنهادي احمــدي نــژاد، نمونــه كــاملي از درگيــري 

در ادامـه،  . باندهاي قدرت در درون رژيـم واليـت فقيـه بـود        
دخالت سردبير روزنامه كيهان حـسين شـريعتمداري در ايـن           

ژاد در نقـل قـول نادرسـت از    كشاكش و اتهام او به احمدي ن 
ولي فقيه رژيم، پرده را كمـي بـاالتر بـرد و افـراد درگيـر در                 
ــرد    ــدا كــــــ ــشتر هويــــــ ــشه را بيــــــ   .مناقــــــ

روز سه شنبه همه تالش امنيتيهاي مجلس براي غير علنـي           
كردن جلسه راي گيري بـه علـت سـوابق نـاگفتني يكـي از               

علـي  . وزراي پيشنهادي، بـا مخالفـت الريجـاني روبـرو شـد         
ان، وزير پيشنهادي براي وزارت كشور در گذشته معـاون          كرد

. الريجـاني و دســت راســت او در صـدا و ســيما بــوده اســت  
الريجاني كه به خوبي مي دانست تـن دادن بـه جلـسه غيـر        
علني به معناي تاييد شبنامه هايي است كه عليـه كـردان در             
كريدورهاي مجلس پخش شده است، بـه سـختي در مقابـل           

ين مبني بـر آن كـه بـه زبـان آوردن اعمـال              استدالل مخالف 
كردان مخل امنيـت كـشور اسـت، مقاومـت كـرد و از آنـان                
خواست هرآنچه در دست دارند را در جلـسه علنـي بـه زبـان        

هرچند اين تاكتيك الريجاني اندكي موثر واقع شد اما          . آورند
 در ايـن    "مقـام امنيتـي خوشـنام     "دخالت روح اهللا حسينيان،     

حـسينيان  . اعث به هم ريختگي جلسه شد     كشاكش به كلي ب   
: مدرك تحصيلي كردان از آكسفورد را جعلـي خوانـد و گفـت    

به او گفتم با همين مدرك سـالها در صـدا و سـيما حقـوق                "
 از الريجـاني    گرفته و به ماموريت رفته است؟ و او پاسـخ داد          

ماموريــت هــم مــي رفــتم و در مقابــل حــق . اجــازه گــرفتم
ــساب   ــم حـــ ــا را هـــ ــدماموريتهـــ ــي كردنـــ    ".نمـــ

در ادامه الياس نادران موضـوع فـساد اخـالق كـردان را پـي         
راجـع بـه صـالحيت    ": گرفت و خطاب بـه الريجـاني گفـت    

اخالقي رييس شوراي امنيـت كـشور مـي خـواهيم تـصميم             
به خاطر صيغه كردن استاندار، وي را شبانه عزل مي          . بگيريم

ــد   ــي خواهيـــــــ ــا مـــــــ ــد امـــــــ   "...كننـــــــ
ستفاده مالي كردان در صـدا و  و همچنين علي مطهري سوو ا     

سيما را به روي پرده كـشيد كـه در عمـل الريجـاني در آن                
به يك كالم، در اين درگيري بيش از همـه          . مشاركت داشت 

الريجاني در تيررس قرار داشت تا احمـدي نـژاد و احتمـالن             
  .سازش اين دو با يكديگر هدف اصلي حمله بود

ي از علي خامنه اي در      در ادامه احمدي نژاد با آوردن نقل قول       
ايشان پرسيدند چقدر آقاي كردان را مي       ": تاييد كردان گفت  

شناسيد و من هم توضيح دادم و ايشان گفتند بـسيار خـوب،             
 و در نهايت همه     ".برويد و تالش كنيد كه ايشان راي بياورد       

  .وزرا از مجلس راي اعتماد گرفتند
از اويـن و    اما روز بعد حسين شريعتمداري، بازجوي تواب سـ         

 در موسسه كيهان، در مطلبي به احمدي نژاد         "رهبر"نماينده  
با اطالع دقيقي كه از اصل ماجرا دارم، مي         ": تاخت و نوشت  

دانم و كمترين ترديدي ندارم كه متاسـفانه ايـن نقـل قـول،              
مخدوش و غير واقعي بوده است و با نظر ارايه شده از سـوي           

ــه    ــك ب ــاوتي نزدي ــالب، تف ــرمعظم انق ــاقض داردرهب   ".تن
اما بالفاصله دفتر خامنـه اي عكـس العمـل نـشان داد و در               

نقل قـول جنـاب آقـاي ريـيس         ": پاسخ شريعتمداري نوشت  
جمهور از مقام معظم رهبري در رابطه بـا بعـضي از اعـضاي             
پيشنهادي مربوط به كابينه، با توجه بـه مجموعـه مـذاكراتي           

يـست و   كه در اين مورد صورت گرفته است، خـالف واقـع ن           
مضمون آنچه ايشان ذكر كـرده انـد، همـان عـدم مخالفـت              

  ".است
و اينگونه يك بار ديگر رهبر و ولي فقيه رژيم با حمايت همه             
جانبه از احمدي نژاد بـه همگـان نـشان داد كـه آنچـه ايـن                
كوتوله سياسي انجام مي دهد، به دسـتور اوسـت و احمـدي              

  .زتاب دهنده راي و نظر ولي فقيه رژيم استنژاد با
  مرداد17

  جهان در آيينه مرور 
  

   7بقيه از صفحه 
او در غرب به عنوان كسي كه در 
مقابل امپرياليسم روسيه قد علم 
مي كند، حكومت بحث انگيزي 

در عين حال او . داشته است
ي او را ي و قوم گرا"گامساخورديا"

به زنده كرده و در اين امر تصميم 
 گيري اوستياي جنوبي  پسباز

 با اين تصور كه با يك ،مي كند
 روسيه در برابر ،عمليات سريع

عمل انجام شده قرار مي گيرد و 
در ضمن ورود گرجستان به ناتو 

 .حتمي خواهد شد
 محافظه -اينكه آمريكا و يا نو

كاران براي اين عمليات به 
گرجستان چراغ سبز نشان دادند 

  حساب اما.يا نه مشخص نيست
ساكاشويلي درست از آب در نيامد 
زيرا اين حركت به روسيه فرصت 
داد تا نه تنها اوستياي جنوبي را 

  را نيز بهي ابخاز،اشغال كند بلكه
 به زير ناخن بكشدمين صورت ه

و سپس به خرد كردن ارتش 
گرجستان كه با كمك آمريكا 

 . ببندد كمر ،تقويت شده بود
ورت واشنگتن نيز به همين ص

اكنون روسيه با . دچار اشتباه شد
تقويت ارتش خود در اين منطقه 
آماده است تا دست درازي آمريكا 

  .را نا ممكن كند
 پس از انقالب به 2003از سال 

ت متحده  اياال،"رز"اصطالح 
را  در گرجستان نفوذ نظامي خود

ن طريق در ي تا از اادگسترش د
كه روسيه مشغول سركوب  حالي

از .  راه خود را باز كند،بودچچنيها 
همين رو گرجستان با فرستادن 

 سرباز به عراق پس از 2500
آمريكا و انگليس بيشترين نيرو را 

  .به اين كشور رهسپار كرد
ين راآمريكا كه چشم طمع بر اوك

 هم فراتر اينو گرجستان دارد، از 
موشكهاي استقرار رفته و خواستار 

دفاعي در لهستان و جمهور چك 
اگر چه به بهانه تهديد . شد

جمهوري اسالمي اما در واقع اين 
  .تهديد متوجه روسيه مي شود

 ميليون 45، كشوري با رايندر اوك
جمعيت، بعد از انقالب به 

 در سال "نارنجي"اصطالح 
 و تحميل يك انتخابات و 2004

برنده شدن رييس جمهوري 
 روسيه با هر ،طرفدار آمريكا

مله ترفندي كه مي توانست از ج
نفت و بنزين و گير آوردن عناصر 

 به سوي چرخش ،طرفدار خود
غرب اين كشور را تحت كنترل 

  .قرار داد
اما در گرجستان كه جمعيت آن 

 ميليون است و بيشتر مردمان 6/4
آن تهيدست هستند، روسيه 

توانست خشن تر عمل كند و 
واردات به اين كشور را تحريم 

  .كند
بران در حين درگيريهاي اخير، ره

ليتواني، لهستان، اوكراين استوني 
و لتوني به تفليس رفتند تا 
همبستگي خود را با دولت 

كشورهاي . گرجستان اعالم كنند
حوزه درياي بالتيك تمايل دارند 
عالوه بر حمايت معنوي، به 

ه يگرجستان كمك نظامي نيز ارا
عالوه بر اين نمايندگان  .دهند

كشورهاي فوق در نشست وزراي 
ناتو در بروكسل خواستار  هخارج

تسريع در امر پذيرش عضويت 
آتالنتيك  گرجستان در پيمان

شمالي و نيز اعمال تحريمهايي 
  ايندر .بر ضد روسيه شدند

نشست اعالم شد كه عمليات 
اوستياي  نظامي گرجستان در

جنوبي تاثيري بر دستور كار ناتو 
در خصوص گسترش اين سازمان 

امزد تفليس همچنان ن ندارد و
  .بالقوه براي عضويت در ناتو است

اگر چه عمليات خشونت آميز 
وم است اما واكنش كروسيه مح

روسيه در اشغال اوستياي جنوبي 
را مي توان از زاويه شكست نظم 
بين المللي كه در منشور سازمان 
ملل بدان پرداخته شده است نيز 

اين نظم در سالهاي جنگ . ديد
 طرفسرد براي حفظ منافع دو 

از زمان سقوط . كاربرد داشت
  پيشيناتحاد جماهير شوروي نظم

 آمريكا مانعي براي كنترل نگاهاز 
كنترل كامل .  استجهان بوده

ي ها مرز ترسيمجهان شامل
جديدي كه به سود آمريكا باشد، 

 شقه  اين سياست،نمونه. است
كردن يوگسالوي سابق و به 

ي يرسميت شناختن كوزوو در جدا
 سياستهمين . ستاز صربستان ا
ليوي نيز دنبال مي ورا آمريكا در ب

 نظم  آمريكابنابر اين، وقتي. كند
طرف  برد، زير سوال مي  راجهاني
توافق شده ليت و هم مسوديگر

ي كه به ي حركتها برابر دراي
بهانه دفاع از منافع ملي صورت 

كه گونه  همان ،مي گيرد، ندارد
روسيه در مورد اوستياي جنوب 

  .ندعمل مي ك
 ،نده و سالهاي پيش روآيدر 

ي يجهان شاهد درگيرهاي جدا
. طلبانه قومها و مليتها خواهد بود

 بنا بر آنچه قدرتهاي امپرياليستي
 حكم مي كند از آنهاكه منافع 

برخي حمايت و با برخي ديگر 
از همين رو . د كردنمخالفت خواه

ضروري است كه اين اهداف و 
حركتها شناخته شده و خنثي 

 .ددگر
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حمله غافلگير كننده ارتش گرجستان به 
، مركز منطقه "تسخينوالي"شهر 

خودمختار اوستياي جنوبي، سرآغاز 
يكسري اتفاقات تازه در منطقه و روابط 

حضور ارتش روسيه با . بين الملل شد
عنوان صلحبان در اوستياي جنوبي و 
دانستن اينكه در صورت حمله 
گرجستان، روسيه به آن پاسخ تندي 

اهد داد، نشان مي دهد كه ميخاييل خو
ساكاشويلي، رييس جمهور گرجستان 
دانسته و با برنامه ريزي قبلي به اين 

اما چه دليل و . تهاجم دست زده است
يا داليلي او را به اين قمار خطرناك 
كشانده است؟ پرسشي است كه 
پاسخهاي گوناگوني از جانب تحليلگران 
سياسي منطقه و روابط بين الملل 

  .دريافت مي كند
قبل از هر چيز مراجعه به سابقه سياسي 
رييس جمهور گرجستان و چگونگي به 
قدرت رسيدن او مي تواند بخشي از 

ساكاشويلي . مشكل را تشريح كند
حاصل يك پروژه طراحي شده به نام 

او . انقالب مخملي در گرجستان است
برگزيده مراكز پروژه سازي براي 

 در "خسر گل"سردستگي انقالب 
درگيريهاي ساكاشويلي . گرجستان بود

با شواردنادزه، رييس جمهور وقت 
ي  گرجستان و كشاندن كشور به مرحله

بسيار خطرناك جنگ داخلي و تحريك 
به دخالت ارتش و پليس در سياست، 

بي پروايي او از . زبانزد بسياري است
دست زدن به ريسكهاي خطرناك در 
ا سياست براي رسيدن به قدرت و ي

حفظ آن، اگر چه توانست وي را بر 
شواردنادزه پيروز كرده و مرد كهنه كار 
سياست گرجستان را به دليل عاقبت 
انديشي و مصلحت كشورش خانه 
نشين كند اما در ادامه همين اعمال 
براي حفظ قدرت، كار خود را نه تنها 
. سخت بلكه خطرناك كرده است

سياستگذاري دمدمي مزاج، تصميم 
ون در نظر گرفتن مصالح گيري بد

سياسي و قمار سياسي با اتكا به ارتش 
. و دستگاه پليس، از ويژگيهاي اوست

اين پادو نهادهاي پروژه ساز در غرب 
براي سياست سازي زير گوش روسيه و 
هماوردي با آن، اين روزها نه تنها 
حالل مشكالت غربيها به نظر نمي 
رسد بلكه، به داليلي كه توضيح خواهم 

  .د، مشكل ساز نيز شده استدا
  

  ورق برگشته
اكنون مدتهاست كه دست ساكاشويلي 
. براي مردم گرجستان رو شده است

سوو استفاده از قدرت، فساد مالي، قتل 
و كشتار مخالفان، به عهده گرفتن 

سردستگي باندهاي تبهكار اعمالي است 
كه مردم گرجستان به او نسبت مي 

او به همين دليل مخالفان . دهند
 "رستگاري"ي متحدي را با نام  جبهه

سازمان داده اند و تظاهراتي با شركت 
. ده ها هزار نفر عليه او برگزار مي كنند

حضور ده ها هزار نفر در خيابانها و 
شعار عليه ساكاشويلي چيزي نيست كه 
بشود آنرا پنهان كرد و يا به ديگران 

ماهيت ساكاشويلي خيلي . نسبت داد
م گرجستان عيان شده سريع براي مرد

برگزاري اعتراضات گسترده و . است
وسيع نشانده انزجار شديد طيفهاي 

مردم به خيابان . گسترده مردم از اوست
آمده نه تنها خواهان كناره گيري 
ساكاشويلي هستند بلكه، درخواست مي 
كنند كه او در دادگاهي بيطرف به اتهام 
جرمهاي بسياري از جمله قتل و كشتار 

دستگيري . فان محاكمه شودمخال
 وزير دفاع سابق ايراكلي اوكراشويلي،

كه به صف مخالفان پيوسته و پرونده 
سازي براي او كه مدعي فساد در دولت 
است و ادعا مي كند كه ساكاشويلي 
دستور قتل چندين شخصيت برجسته 
سياسي از جمله يك بازرگان سرشناس 
و صاحب يك شبكه تلويزيوني را صادر 

به .  از موارد قابل ذكر استكرده،
اعتراضات تند مردم گرجستان، بايد 
مخالفت صريح روسيه با سياستهاي او 

اي به نفع  كه برهم زننده آرايش منطقه
  .غرب است را نيز اضافه كرد

  
  سابقه كشاكش

گرجستان پس از فروپاشي شوروي به 
عنوان يك جمهوري اعالم موجوديت 

يه جدا شدن گرجستان از روس. كرد
باعث شد تا بخشهايي از آن كه به كلي 
روس نشين هستند نيز ادعاي جدايي 
كنند و تمايل خود به ماندن تحت 
نظارت و قيموميت روسيه را به منظم 

دو . شدن به گرجستان ترجيح دهند
بخش عمده اقليت نشين اوستياي 
جنوبي و ابخازيا از مناطقي هستند كه 

 عمل بعد از اعالم استقالل يكطرفه، در
خود را از كنترل دولت مركزي 

اما اين اعالم . گرجستان بيرون كشيدند
استقالل برخالف جمهوريهاي كوچك 
يوگسالوي، از طرف غرب به رسميت 
شناخته نشد و تنها روسيه آنها را تحت 

در سالهاي اوليه . حمايت خود گرفت
استقالل گرجستان، ادوارد شواردنادزه 

منطقه رياست جمهوري و رهبري اين 
او سعي كرد تا با . را به عهده داشت

برخوردهاي سياسي كنترل منطقه را به 
نحوي كه به نفع هيچ طرفي نباشد 

كشوري ": خود او مي گويد. حفظ كند
 و   جغرافيايي–با چنين موقعيت سياسي 

با چنين تنوع قومي نياز به مراقبت و 

حساسيت بيشتري از سوي 
  ".سياستمداران دارد

گي شديد ساكاشويلي به اما وابست
غرب و به خصوص آمريكا و حل 
و فصل مسايل از زاويه منافع آنها 
او را وا مي دارد تا بدون توجه به 
منافع مردم گرجستان و نگاهي به 
پيرامون كشور خود دست به اعمالي 
بزند كه نه تنها به نفع مردم گرجستان 
نيست بلكه، گاه و بيگاه حيات سياسي 

ن را نيز به خطر انداخته و اجتماعي آنا
به همين دليل بدون توجه به . است

مخاطراتي كه ممكن است از يك 
حركت نسنجيده سياسي متوجه 
كشورش شود، به اميد حمايت همه 
جانبه از سوي غرب و به ويژه آمريكا 

حمله ارتش . دست به عمل مي زند
 و قتل "تسخينوالي"گرجستان به شهر 

ملي بود كه عام استقالل طلبان آن ع
به دستور . بي گمان بي پاسخ نمي ماند

ساكاشويلي، ارتش گرجستان از مرز 
اوستياي جنوبي عبور مي كند و هر 
آنچه در سر راه خود مي بيند را نابود 

حمله به خانه هاي مردم و . مي سازد
طرفداران استقالل اوستيا و قتل عام 

 نفر به گزارش منابع غير 2000بيش از 
ك شب، كابوس وحشت را مستقل در ي

. در آسمان اوستيا به حركت در مي آورد
دير جنبيدن روسيه در اين مورد مي 
توانست به قتل چندين هزار نفر 

سربازان روسي كه از دهه نود . بيانجامد
در منطقه به عنوان صلحبان حضور 
دارند، تا رسيدن دستور مسكو منتظر 

پس از جلسه بي نتيجه . مي مانند
يت كه به درخواست روسيه شوراي امن

تشكيل شده بود، ارتش روسيه باقدرت 
تمام وارد عمل مي شود و ارتش 
گرجستان را تا داخل خاك كشورشان 

پس از اين اتفاق، . عقب مي راند
ساكاشويلي كه دست پرورده مراكز 
مهندسي افكار عمومي است، دست به 
تبليغات وسيعي عليه روسيه مي زند و 

 هاي غربي، روسيه را بكار گرفتن رسانه
متهم به تجاوزگري مي كند و با جار و 
جنجال دنيا و به ويژه آمريكا را به 
كمك مي طلبد و خود و كشورش را 
مورد تجاوز قرار گرفته از سوي روسيه 

  . قلمداد مي كند
از . اما واقعيت به كلي برعكس است

موقعيت به دست آمده در افتتاحيه 
لويزيون و المپيك كه همه چشمها به ت

برنامه هاي آن از پكن دوخته شده 
است، ارتش گرجستان در شهرهاي 
اوستياي جنوبي جوي خون راه مي 
اندازد و پس از قتل عام هزاران نفر 
وقتي كه جلو آن را مي گيرند، با جار و 
جنجال موضوع را برعكس جلوه مي 
دهد و جالب اينجاست كه همه 
 سازمانهاي رنگارنگ مدافع حقوق بشر

و دفاع از حقوق شهروندي كه 
سالهاست افغانستان و عراق را از حوزه 
اين كره خاكي مستثنا كرده اند، حاضر 
به اعتراض به گرجستان براي انجام 

آنها حتا . عملي كه انجام داده نيستند

دعوت روسيه و سازمانهاي اوستيايي را 
براي بازديد از اين جنايات نمي پذيرند 

دمكشهاي دولت و در عمل به جبهه آ
. ساكاشويلي و حاميانش مي پيوندند

اخبار يكجانبه رسانه هاي غربي و تكرار 
تجاوز روسيه به گرجستان بدون اشاره 
به قتل عام مردم اوستياي جنوبي 
توسط دولت گرجستان دست به دست 
هم مي دهند تا جاي تجاوز گر و مدافع 

تحريك افكار عمومي . را عوض كنند
ار يكجانبه به آن عليه روسيه و فش

براي عقب نشيني و پذيرفتن صلح از 
آن حرفهايي بود كه بدون رودربايستي 
بايد شيطان از ساكاشويلي درس بي 

زيرا او پس از اينكه . شرمي ياد بگيرد
توسط روسيه از اوستيا رانده شد و 
نتوانست پروژه قتل عام را تكميل كند، 
موضوع صلح را مطرح كرد و يكجانبه 

 تبليغ آن زد و رسانه هاي دست به
غربي نيز با تكرار آن عنوان كردند كه 

در . روسيه صلح گرجستان را نمي پذيرد
حاليكه در اصل نه پيماني براي صلح 
نوشته شده و نه به طور رسمي كسي 

دخالت چند روز . آنرا عنوان كرده بود
بعد فرانسه در اين مورد و امضا قرارداد 

ه وقوع صلح موضوعي است كه بعد ب
  . پيوست

اگر موقعيت شكننده ساكاشويلي در بين 
مردم و شكست سياسي او و بدنامي 
اش يكي از داليل اين حمله باشد، 
اختالف روسيه و گرجستان در مورد دو 
منطقه اوستياي جنوبي و ابخازيا دليل 
ديگر آن از نظر داخلي در گرجستان 

. اما اين همه موضوع نيست. است
 براي اين حمله و داليل ديگري نيز

جنگ چند روزه وجود دارد كه سعي مي 
  .كنم تا به طور خالصه بدانها بپردازم

  
  موقعيت استراتژيك گرجستان

موضوع انرژي و انتقال نفت و گاز 
آسياي ميانه به غرب از آن مسايلي 
است كه گرجستان را در مركز يك 

هم مرز . كشاكش بين المللي مي نشاند
سو با درياي سياه بودن گرجستان از يك

و از سوي ديگر با آذربايجان و داغستان 
آنرا تبديل به پلي براي عبور نفت اين 

به همين . مناطق به غرب كرده است
دليل گرجستان نقش استراتژيكي در 
منطقه پيدا مي كند و سرمايه گذاري 
غرب به ويژه آمريكا و اسراييل در آن 
به همين دليل است و اروپا نيز به آن 

هم اكنون لوله نفتي . وجهي ويژه داردت
جيحون بخشي از نفت آذربايجان را از 
طريق گرجستان به درياي سياه مي 

  .رساند
از سوي ديگر، كنترل انرژي اروپا توسط 
روسيه موضوعي است كه دولتهاي 
. اروپايي را بيش از اندازه نگران مي كند

آنها براي ضعيف نقش روسيه در بازار 
ز زيادي به نقش انرژي خود نيا
يعني، نقش ترانزيت . گرجستان دارند

  نفت و گاز از طريق گرجستان اگر بتواند 
  10بقيه در صفحه 

  

  "درگيري در منطقه قفقاز"بازي با دم شير، 
 جعفر پويه
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درگيري "بازي با دم شير، 

  "در منطقه قفقاز
  

  9بقيه از صفحه 
به عنوان كمكي به اروپا باشد، درست 

بديهي است . عليه منافع روسيه است
كه ايفاي چنين نقشي از جانب 
ساكاشويلي، به عنوان پادو كمپانيهاي 
غربي براي تضعيف روسيه از جانب 
. همسايه شمالي اش قابل قبول نباشد

ليل روسيه نه تنها از اين به همين د
نقش گرجستان عصباني است بلكه، آنرا 
در دراز مدت تهديدي عليه منافع خود 
مي داند و سعي مي كند به هر نحوي 

  .كه شده آنرا از سر راه خود بردارد
ساكاشويلي با دانستن اين موضوع سعي 
دارد تا با ارايه خدمات ترانزيتي به غرب 

او نه تنها .  كنداز مزاياي آن نيز استفاده
تضعيف روسيه را به عنوان وظيفه 
پذيرفته است بلكه، سعي دارد تا با 
كشاندن پاي كشورهاي ديگر به منطقه 
و درگير كردن آنها در بحرانهاي 
مربوطه، نوعي تضمين نيز براي 

اين . حكومت خود دست و پا كند
تالشها هرچند با عصبانيت پيگيري مي 

 در داخل شود ولي مشكل اينجاست كه
كشور موقعيت او با مشكل برخورد 
كرده است و در صورت باال گرفتن 
اعتراضات مردمي او بايد بكلي با قدرت 

اما آنچنانكه از ظاهر . خداحافظي كند
قضايا بر مي آيد او حاضر به اين كار 

زيرا با حمله به اوستياي جنوبي . نيست
سعي دارد با بر افروختن جنگ، 

ا را نيز فعال كرده و ناسيوناليسم گرجيه
در پشت شعار جنگ و دفاع از ميهن 
بسياري را پشت سر خود به صف كند؛ 
كاري كه تا كنون موفق به انجام 

تا كجا اين . بخشي از آن شده است
ناسيوناليسم ميهن گرا در مقابل يك 
جنگ خارجي مي تواند فعال باشد، 
سوال بي پاسخي است ولي نياز 

 اين موضوع ساكاشويلي به آن گوياي
است كه او به بدرازا كشيدن اين 

به . كشاكش بيش از صلح نياز دارد
زبان ديگر، صلح پيشنهادي فرانسه در 
صورتي كه پذيرفته شده و به طور 
كامل اجرايي شود، به علل متفاوت 
شكننده است زيرا نه از طرف روسيه 
بلكه، گرجستان و به تبع هواداران آن 

  .دارندنيز نياز به اين كشاكش 
  

ناتو، تهديد روسيه يا كمك به 
  گرجستان

از جانب ديگر، درخواست عضويت در 
ناتو توسط گرجستان موضوع ديگري 
است كه روسيه را به شدت نگران مي 

هم مرز شدن ناتو با روسيه در . كند
منطقه قفقاز موضوعي نيست كه روسيه 

هرچند . بتواند به راحتي آنرا تحمل كند
د عضويت سال گذشته پيشنها

گرجستان با مخالفت فرانسه و آلمان رو 

برو شد اما اين روزها رهبران اروپايي از 
اينكه گرجستان را در ناتو نپذيرفتند 

زيرا با توجه به . خوشحال نيز هستند
حركات غير قابل پيشبيني ساكاشويلي 
و سياستهاي فاجعه آميز او در صورتي 
كه او عضويت ناتو را نيز بدست آورده 

د، اكنون آنرا به درگيري و رويارويي بو
با روسيه كشانده و باعث به وجود آمدن 

بنابراين . مشكلي بسيار بزرگتر شده بود
هرچند اين جنگ از يك طرف مي 
تواند مورد بهره برداري اروپا و به ويژه 
آمريكا قرار بگيرد اما موضوع عضويت 
گرجستان در ناتو را با يك پرسش 

آيا رهبري . ستاساسي روبرو كرده ا
ساكاشويلي بر يك كشور عضو ناتو با 
توجه به عملكرد غير قابل پيشبيني او 
قابل قبول است؟ و رهبران كشورهاي 
عضو ناتو حاضر به پذيرش يك كشور 
با ريسك باال در مجموعه خود هستند؟ 
اين چيزي است كه آمريكا از اروپا آنرا 
درخواست دارد و آنان را تحت فشار 

آيا اروپاييها حاضر به . ستگذاشته ا
پذيرش اين تحميل هستند يا در برابر 
فشار آمريكا از خود ايستادگي نشان 
خواهند داد پرسشي است كه آينده به 

  .آن پاسخ خواهد داد
  

روسيه دوست يا دشمن اتحاديه 
  اروپا؟

اما حضور روسيه در اروپا به عنوان يك 
شريك قدرتمند چيزي نيست كه 

حاضر به از دست دادن اتحاديه اروپا 
آمريكا به خوبي بر اين . آن باشد

موضوع واقف است و سعي دارد با 
دشمن سازي كردن روسيه راه ورود آن 
به اتحاديه اروپا و به عنوان يك 
همسايه قدرتمند را هرچه بيشتر باريك 

چنگ و دندان نشان دادن . كند
ساكاشويلي مي تواند در كنار اوكراين، 

ي منطقه و ورود آنها ديگر قدرت مخمل
به ناتو مشكل اساسي براي آرايش 

آمريكا ناخرسند . نظامي منطقه باشد
نيست كه با قرار دادن روسيه و اتحاديه 
اروپا روبروي يكديگر از شكل گيري 
قدرتمند آنها در يك همزيستي و 

اما . شراكت تجاري جلوگيري كند
اتحاديه اروپا نيز هرچند پيمان نظامي 

 حاصل جنگ سرد و فلسفه ناتو را كه
وجودي آن سالهاست كه از بين رفته، 
نه تنها يار غار نمي داند بلكه، هزينه 
اي اضافي قلمداد مي كند كه با به 
كارگيري در جنگهاي تجاوزگرانه 
آمريكا از آن، بر دوش اش سنگيني مي 

به هرحال جهان سياست و . كند
موضوع مناقشه برانگيز انرژي كه 

رگي از آنرا در دست روسيه بخش بز
دارد، مي تواند هنوز به عنوان يك 
. شمشير دو دم مورد استفاده قرار گيرد

از يكطرف روسيه به عنوان يك كشور 
قدرتمند اروپايي با منابع سرشار انرژي 

از . مي تواند شريك بسيار خوبي باشد
جانب ديگر تمركز انرژي در دستان 
 قدرتمند روسيه با توان نظامي باال مي

تواند همچون كابوسي خواب اروپاييها 
آنها در اين ميان كدام . را برآشفته كند

جانب را در نظر مي گيرند؟ سياست 
دشمن تراشي و ترس از روسيه يا 
شريك قدرتمند اما غير قابل اعتماد؟ 

  .باز بايد اندكي صبر پيشه كرد
  

  سپر دشمن
اما همين سياست در بخش ديگري از 

 دفاع موشكي اروپا تحت عنوان سپر
باعث اختالف بين روسيه و آمريكا شده 

آمريكا از موقعيتي كه ساكاشويلي . است
. مي آفريند، بيشترين استفاده را مي برد

زيرا در جارو جنجال درگيري در 
گرجستان و تبليغات گسترده عليه 

داد سپر روسيه، آمريكا موفق شد تا قرار
دفاع موشكي در لهستان را نهايي كند 
و استقرار موشكهاي دور برد خود در 
. چك را نيز به مرحله اجرا برساند

سوواستفاده آمريكا از فرصتي كه 
ساكاشويلي فراهم كرده و بستن قرارداد 
استقرار سپر دفاع موشكي در لهستان 
موجب نارضايتي شديد روسيه شده 

لهستان هشدار چنانكه روسيه به . است
داده و مي گويد كه در صورت اجرايي 
كردن چنين قراردادي، از آن كشور 
تعريف دشمن را خواهد داشت و آنرا بي 

آمريكا كه تا . پاسخ نخواهد گذاشت
كنون جاه طلبيهاي نظامي رژيم 
جمهوري اسالمي را دليل استقرار اين 
سپر دفاع موشكي عنوان مي كرد، 

 مي كند اكنون هرچه بيشتر مشخص
كه به قدرت نظامي و تسليحاتي روسيه 
اعتمادي ندارد و آنچه را در دست اجرا 
دارد ادامه همان پروژه هاي ناتمام 
جنگ سرد است كه از نظر آن بايد 

استقرار سيستم دفاع . تكميل شود
موشكي در جمهوري چك نيز بخش 
ديگري از پروژه نظامي سازي اروپاي 

ر مي به نظ. شرقي توسط آمريكاست
رسد آمريكا تصميم دارد همه اين 
كشورها را تبديل به پايگاه نظامي خود 
كند و به اين وسيله آنها را از نزديكي 

روسيه نيز پنهان . به روسيه باز دارد
نمي كند كه از اهداف آمريكاييها آگاه 
است و اين موضوع را در نظر خواهد 
داشت و در صورت استقرار سپر دفاع 

ان، موشكهاي نظامي موشكي در لهست
خود را نه تنها در بخشهاي غربي خود 
بلكه، در كوبا نيز مستقر خواهد كرد و 
سپر دفاع موشكي چك را هدف اتمي 
برآورد خواهد كرد و موشكهاي خود را 

اين . به سوي آنها نشانه خواهد گرفت
به معني يك مسابقه تسليحاتي است 
كه آمريكا در عمل به روسيه و جهان 

در برابر اين . مي كندتحميل 
گري، اتحاديه اروپا چه خواهد  نظامي

آيا طرح ارتش . كرد پرسش جالبي است
اروپايي و نيروي واكنش سريع آنرا 
دوباره پي خواهد گرفت و يا باز دنباله 
رو آمريكا باقي خواهد ماند و با هر 
بادي كه از واشنگتن بوزد مجبور به 

  تغيير جهت خواهد شد؟ 
  

و ناتو، نزديكي به گرجستان عض
  اروپا يا آمريكا

جنگي كه حاصل جاه طلبي و 
ماجراجويي ساكاشويلي است، به دنبال 
خود اتفاقات بسياري را در پي خواهد 

او نارضايتي خود از اروپاييها را در . آورد
روزهاي گذشته به صورت آشكار بيان 

او عدم پذيرش گرجستان در ناتو . كرد
ست و آنها را را اشتباه اروپاييها دان

مسبب حمله روسيه به كشورش قلمداد 
زيرا به گفته او اگر گرجستان به . كرد

عضويت ناتو پذيرفته شده بود، روسيه 
هرچند مي . جرات حمله به آنرا نداشت

شود اين گفته هاي ساكاشويلي را از 
زاويه او و منافع سياسي اش توجيح 
پذير دانست اما واقعيت اين است كه 

 بدون اجازه آمريكاييها آب ساكاشويلي
نيز نمي خورد و حمله ي او به اروپاييها 
به دليل عدم پذيرش طرح صلح فرانسه 
به عنوان رهبر دوره اي اتحاديه اروپا 

زيرا تا او چراغ سبز از جانب . است
آمريكا دريافت نكرد، حاضر به امضاي 
قرار صلح نشد؛ قراردادي كه حاصل 

 فرانسه ديدار ساركوزي، رييس جمهور
. و مدويدوف، رييس جمهور روسيه بود

 بند تهيه شده است، 6اين طرح كه در 
پس از امضاي رييس جمهور روسيه و 
فرانسه براي ساكاشويلي فرستاده شد 

اين . اما او آشكارا از امضا آن سرباز زد
 كوشنر، وزير امور دبرناردر حالي بود كه 
 پس از ديدار با خارجه فرانسه

ر تفليس گفته بود، رييس ساكاشويلي د
جمهور گرجستان خواهان صلح است و 

از اين نقطه نظر، تقريبا تمامي "
پيشنهادهاي اتحاديه اروپا را پذيرفته 

   ".است
پس از آن يك دوره سفرهاي متفاوت 
براي قانع كردن ساكاشويلي به امضا 

از . قرارداد صلح به تفليس شروع شد
اين بهتر نمي شد چهره كريه 

ويان به صلح خواهي ساكاشويلي دروغگ
تحت فشار قرار دادن . را رسوا كرد

روسيه براي صلح و جارو جنجال كه 
روسيه صلح را نمي پذيرد يك طرف، و 
التماس و درخواست از ساكاشويلي 
براي امضا قراردادي كه روسيه امضا 

جالب اينكه در ! كرده بود، طرف ديگر
اين مورد باز رسانه هاي غربي سكوت 

 كنند و يا با پخش اخبار عدم عقب مي
نشيني روسيه و بي اعتنايي آن به 
پيمان صلح، داد سخن مي دهند بدون 
اينكه بگويند ساكاشويلي قرارداد صلح 

هياتي از اتحاديه . را امضا نمي كند
اروپا و ناتو، ساركوزي، كوشنر، مركل، 

به ديدار ساكاشويلي رفتند و از ... سوالنا
ارداد صلح را امضا او خواستند كه قر

كند اما او تا پيش از اينكه رايس، وزير 
امورخارجه آمريكا به تفليس نرفت، 
. حاضر به امضاي قرارداد صلح نشد

ساكاشويلي خيلي تالش كرد تا پاي 
  آمريكا را به اين جنگ بكشاند اما 

  11بقيه در  صفحه 
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درگيري "بازي با دم شير، 

  "در منطقه قفقاز
  10بقيه از صفحه 

محاسبه غلط او در سياست و عدم 
برآورد درست از آرايش نيروها و ناداني 
اش از سياست بين الملل، تالش اش را 
بي نتيجه كرد و تن به شكستي 

او در گفتگو با سي ان ان . بار داد خفت
: يك روز پس از آغاز جنگ گفت

 تنها گرجستان نيست بحث برسر"
بلكه، مساله آمريكا و ارزشهاي 

ما كشوري دوستدار . آمريكايي است
آزادي و آمريكا هستيم كه در حال 

  ".حاضر مورد تهاجم قرار گرفته است
از اين بهتر نمي شود پادويي 
ساكاشويلي را توضيح داد، بحث بر سر 
ارزشهاي آمريكايي است و به همين 

نگ شركت كند دليل آمريكا بايد در ج
  ؟!و درس بزرگي به روسيه بدهد

اين كوته بيني و حماقت به اين دليل 
است كه يك جاهل بي عقل و كوتوله 
سياسي را بيش از اندازه باد كرده اند و 
او نمي فهمد كه در جهاني با زرادخانه 
هايي با توان نابودي چندين مرتبه كره 
زمين، نمي شود با اين ادبيات و زبان 

سلكهاي باج بگير سر كوچه جاهل م
به هرحال خانم . هاي خلوت حرف زد

رايس كه در گذشته يكي از 
متخصصين ضد كمونيست بود و سابقه 
او در تدريس اين موضوع تا جايي است 
كه در راست ترين كابينه تاريخ آمريكا 
وظيفه وزارت امورخارجه را به عهده او 
گذاشته اند، بار ديگر فيلش ياد 

رد و به ياد سالهاي مبارزه هندوستان ك
آكادميك اش با كمونيسم، زبان به 

اكنون ": تهديد روسيه گشود و گفت
 و حمله به چكسلواكي 1968 سال

نيست كه روسيه بتواند با تهديد 
همسايگانش پايتختي را به اشغال 
درآورد و دولتي را سرنگون كند و هيچ 

  ".اتفاقي هم نيفتد
ن ارتش اين حرفها چه ربطي به تاراند

متجاوز گرجستان به اوستيا و قتل عام 
مردم دارد؟ اگر او و ديگر كشورهاي 
غربي نگران حمله روسيه به گرجستان 
هستند، چرا قبل از اين حمله وقتي كه 
روسيه درخواست جلسه اضطراري 
شوراي امنيت را كرد و خواست كه در 
برابر تجاوز ارتش گرجستان در عمل 

ار توقف آن موضعگيري كرده و خواست
شود، اقدام عاجل و به موقعي انجام 
ندادند؟ نه اينكه همين بي توجهي به 
تهاجم گرجستان و عدم موضعگيري 
شوراي امنيت و سكوت آن به معني 
تاييد عمل ساكاشويلي توسط 

  كشورهاي عضو شورا ست؟
اما اكنون كه اتفاق افتاده و روسيه 
مجبور به تاراندن ارتش تجاوزگر 

ده است، رايس در بروكسل گرجستان ش
ما بايد مانع تحقق ": اينگونه مي گويد

ناتو ....اهداف راهبردي روسيه شويم
اجازه نخواهد داد مسكو در گرجستان 

:  و ادامه مي دهد"برنده شود
متحدين، روسيه را براي تجاوز به "

  ".خاك گرجستان مجازات خواهند كرد
: و همزبان با او بوش نيز مي گويد

وسيه براي گرجستان بدون روياي ر"
اوستياي جنوبي و آبخازيا هرگز محقق 

   ".نخواهد شد
همچنين ديك چني نيز به نداي 

تهاجم ": ساكاشويلي پاسخ داد و گفت
  ".روسيه نبايد بدون پاسخ بماند

پس از شنيدن اين اظهار نظرها بود كه 
. ساكاشويلي قرارداد صلح را امضا كرد

 پايگان اين درحالي بود كه همه بلند
اروپايي از او درخواست امضا را كرده 

همزمان . بودند و او اهميت نداده بود
يكي از مقامات گرجي گفته بود كه 
گرجستان خواهان دخالت آمريكا در 

يعني، . مناقشه و در سطحي باالست
همه بلندپايگان اروپايي در برابر خانم 
رايس از ديد ساكاشويلي بي ارزش 

  .هستند
اين عملكرد و سنگ روي با توجه به 

يخ كردن اروپاييها آيا مي شود پذيرفت 
كه اتحاديه اروپا ساكاشويلي را فردي 
قابل اعتماد بداند؟ برهم زدن نظم 
منطقه، موضعگيري به نفع آمريكا و 
عدم توجه به خواست اروپاييها براي 
دخالت در اوضاع منطقه اين هشدار را 

وع به اروپاييها مي دهد كه درباره موض
انرژي و موقعيت استراتژيك گرجستان 
آنها نمي توانند روي اين كشور حسابي 

به اين علت هرچند به . ويژه باز كنند
طور موقت اروپا جانب گرجستان را 
خواهد گرفت اما در درازمدت سعي 
خواهد كرد تا بيش از اينكه اتفاق افتاده 
است روسيه را نرنجاند و در يك مسير 

ه منافع دراز مدت درست و با توجه ب
موضعگيري . خود با آن برخورد كند

فرانسه و آلمان در جلسه ناتو و سعي در 
نرم كردن هشدار به آن را مي توان از 

  .اين زاويه مورد بررسي قرار داد
اكنون كه قرارداد صلح توسط طرفين 
امضا شده است، آيا روسيه نيروهاي 
خود را از گرجستان خارج و به موقعيت 

 جنگ باز خواهد گشت، بدون قبل از
اينكه نتيجه مشخصي از آن به دست 
آورده باشد؟ بديهي است كه اگر بخشي 
از اين پروژه ساختن موقعيت براي 
آمريكا جهت پايان دادن به قرارداد سپر 
دفاع موشكي در لهستان است، بنابراين 
روسيه بازنده تاكنوني اين درگيري بوده 

 روي فشارهاي ناتو و آمريكا. است
روسيه براي بازگشت به شرايط قبل 
بسيار زياد است، به اضافه اينكه 

 جنوبي و ابخازيا اكنون اوستيايموضوع 
يك مساله بين المللي شده است و 
غرب با حمايت از خواست گرجستان، 
دستمزد بحران آفريني ساكاشويلي را 

آيا روسيه مي . پرداخت خواهد كرد
آن پذيرد كه با منافع استراتژيك 

اينگونه و توسط عناصر دست چندم 
  غرب در بيخ گوشش بازي كنند؟

برنده شدن ساكاشويلي، اوكراين را نيز 
تحريك خواهد كرد تا به شيوه اي 

مشابه، منافع خود در نزديكي به غرب را 
عقب نشيني روسيه در اين . پيگيري كند

ماجرا براي آن عقب نشينيهاي پي در پي 
آيا . خواهد آوردديگري را نيز به همراه 

سياستمداران روسي حاضر به اين عمل 
هستند يا با پذيرش جنگ سرد تحميلي 
آمريكا وارد دور جديدي از كشاكش در 

  منطقه خواهند شد؟
پاسخ سواالت باال هرآنچه باشد نشان 
مي دهد كه آتش افروزي ساكاشويلي 

 با برنامه بدون حساب و كتاب نبوده و
. ريزي مشخصي دست به عمل زده است

اما اعتماد او به غرب براي دفاع از 
هاي آن متزلزل به  حكومت اش كه پايه

نظر مي رسد، خواهد توانست او را از اين 
ورطه به سالمت برهاند؟ مخالفان 
ساكاشويلي در گرجستان نيز تا كنون 
اعتراضات وسيعي عليه او برگزار كرده 

در اين ميانه چه تصميمي اند، آنها 
خواهند گرفت؟ به رهبري ساكاشويلي 
كه گويا روياي حكومتي مادام العمر را در 
سر مي پروراند گردن خواهند گذاشت يا 
سعي خواهند كرد در موقعيت سخت 
كنوني راهي از ميان گردوغبار براي عبور 

  به آينده باز كنند؟
منطقه آسياي ميانه از نظر منابع انرژي 

روسيه . يتي ويژه و استراتژيك داردموقع
كه احتمال از دست رفتن آنرا با توسل به 
عناصر دست چندم و پادو غرب نزديك 
مي بيند، به راحتي حاضر به از دست 

غرب نيز همه توان خود . دادن آن نيست
را براي كنترل اين منطقه به كار گرفته 

عملكرد كساني چون ساكاشويلي . است
كه تازه نمايان شده نوك كوه يخي است 

رقابت براي كنترل اين منطقه . است
استراتژيك توسط قدرتهاي مطرح جهاني 

آيا مي . ارزش آنرا بيشتر نمايان مي سازد
توان با توجه به اين رقابتها آينده منطقه 
را آرام و بدون تنش تصور كرد؟ يا 
درگيري از نوع گرجستان نمونه تازه به 

  نده است؟بار نشسته شرايط آن در آي
روسيه به عنوان قدرتي تاثير گذار سعي 

همه . داد تا به موقعيت سابق باز گردد
تالش آمريكا و گاه اروپاييها بر اين است 

اما . تا آنرا در حداقلهايي محدود كنند
آمريكا چندان ناراضي نيست كه روسيه 
را درگير يك جنگ فرسايشي كند و 

. زدپروسه بازسازي آنرا مدتي به عقب اندا
بنابراين كشاكش بر سر روسيه اي 
قدرتمند و تاثير گذار و يا شريك غير 

رايس . قابل اعتماد همچنان ادامه دارد
ما با روسيه ارزشهاي ": مي گويد

 ".مشترك نداريم، منافع مشترك داريم
در اين مورد بايد به تواناييهاي دو طرف 
. منهاي قدرت نظامي نيز توجه كرد

وسيه و ورشكستگي اقتصاد رو به رشد ر
آمريكا از موضوعاتي است كه بايد توجه 

  .ويژه اي به آن كرد
روسيه برمي خيزد، بدون پرواي آمريكا و 

دايره تحمل و پذيرش شركا در . اروپا
نزديكي با او يا بايكوت اش راهنماي 
سياست كوتاه مدت در منطقه و روابط 

  .بين الملل در سالهاي آينده است
  

تي، سهميه بندي جنسي

  مقابله با جنبش زنان است

 
  زينت ميرهاشمي

طي سـالهاي اخيـر ورود دختـران بـه          
 درصـد   70آموزش عالي و نيز كـسب       

قبوليهاي كنكور، نظم مردسـاالرانه را      
پـايوران رژيـم    . به چالش گرفته است   

در تقابلي شرم آور از ابزارهاي قـدرت        
براي اعمال گزاره هـاي مردسـاالرانه       

يـن همـاوردي    خود در جلـوگيري از ا     
بـر  . زنان در تحصيل اسـتفاده كردنـد      

اين نهاده، طرح سهميه بندي جنسيتي  
به نفع پسران براي جلـوگيري از ورود        
دختــران بــه مــدارج عــالي تحــصيلي 

  . مطرح شده است
بحــث ســهميه بنــدي جنــستي در    

 آغـاز شـده و از   82دانشگاهها از سال  
تا كنون در اين مورد و       مجلس ششم   

ردن آن تـالش مـي      براي قـانوني كـ    
در حقيقت موضوع سهميه بندي     . شود

ــاي پزشــكي و از دوران    ــته ه از رش
. مجلس اصالح طلبان قالبي آغاز شد     

طــي ايــن مــدت بــه دليــل اعتــراض 
دانشجويان، اين مـاده شـكل قـانوني        
نگرفت اما در بـسياري از دانـشگاهها        

متحجران حاكم، ورود زنـان     . اجرا شد 
ده را  به عرضه دانـش در ابعـاد گـستر        

شـرايط  «خطري براي جامعه از لحاظ      
و ايجاد بحـران بـين زنـان و         » ازدواج

  . مردان دانسته اند
، بـراي   85سازمان سنجش، در سـال      

ــال  26 ــته و در س ــراي 86 رش  29 ب
رشته به بهانه متناسب سـازي آزمـون      

بـه  . سراسري سهميه بندي تعيين كرد  
عنوان مثال در برخـي دانـشگاهها بـه      

صد بـراي زنـان و       در   40-30صورت  
 درصد براي مردان و بـاقي را        30-40

  . بر حسب جنسيت گذاشتند
مدير كـل دفتـر گـسترش و ارزيـابي          

 مــرداد 5آمـوزش پزشــكي روز شـنبه   
ــسيتي در برخــي   ــذيرش جن اعمــال پ
رشته هاي دانشگاه علـوم پزشـكي را        

وي در گفتگويي با . بار ديگر تاييد كرد   
خبرگزاري حكومتي مهر ادعا مي كند      

ه اين سهميه بندي بـر اثـر عـدالت          ك
وي مي گويـد وزارت بهداشـت       . است

» عدالت جنسيتي «در پذيرش دانشجو    
وي مي افزايد كـه  . را انجام داده است   

عدالت به معناي قراردادن هـر چيـز        «
به جاي خود بوده و به معناي تـساوي       

و » عـــدالت«موضـــوع » .نيـــست
از جملـه   » شرايط ويـژه  «و  » تساوي«

 كه بنيادگرايان حـاكم     موردهايي است 
بر ايران طي سه دهه زنان ايران را بـا      

كـه  » عـدالتي «. آن سركوب كرده اند   
پايوران رژيم مطرح مي كننـد همـان        

در جـدال   . ظلمي آشكار بر زنان است    
ــان اســالمي،   ــان و بينيادگراي ــين زن ب
طبيعي است كه ورود گسترده زنان به       
دانشگاهها در راستاي مقاومتي اسـت       

 دهه زنان انجام داده اند و       كه طي سه  
بدون شك اين طرحهـا نمـي توانـد          

   .زنان را به پستوهاي خانه بكشاند
   مرداد6 
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  زنان در مسير رهايي 
  آناهيتا. الف

  
ابتال به بيماري ايدز در بين زنان 
فقير با باال رفتن قيمت مواد 

  غذايي افزايش يافته است
  2008 آگوست 5اكونوميك تايمز، 

با باال رفتن قيمت مواد غذايي در 
جهان، زنان فقير بيشتري براي رفع 
نيازهاي اوليه خود به تن فروشي 

د كه به موازات مبادرت مي ورزن
افزايش اين مساله، موارد ابتال به 
بيماري ايدز در ميان آنان نيز افزايش 

  . مي يابد
شركت كنندگان در كنفرانس بزرگ 
ايدز در مكزيك اعالم كردند كه زنان 
ماهيگير در كشورهاي مجاور اقيانوسها 
و زنان كنيايي به دليل احتياج مبرم به 

آورده مواد غذايي به تن فروشي روي 
اين امر شمار مبتاليان به ايدز را . اند

. نسبت به گذشته افزايش داده است
كنفرانس اضافه مي كند كه موضوع 
مزبور نگراني پيرامون افزايش و 
گسترش بيماري كشنده ايدز را بيشتر 

  . كرده است
بر اساس گزارش سازمان ملل، افزايش 
قيمت غذا به دليل استفاده بيش از حد 

وختي بيولوژيك، خشكي و از مواد س
احتكار در تجارت مواد غذايي باعث 
شده است كه امسال پنجاه ميليون 
انسان بيشتر از سال گذشته به قحطي 

اين مساله معضالت . دچار شوند
بيشماري را به دنبال دارد كه يكي از 
آنها تن فروشي زنان جهت تامين 

مطالعات . مايحتاج كودكانشان مي باشد
وانا، ماالوي، زيمبابوه و اخير در بوتس

تانزانيا نشان مي دهد كه رابطه 
مستقيمي بين عدم امنيت در رابطه با 
بحران غذايي و آميزش جنسي بدون 
استفاده از روشهاي حفاظتي ميان زنان 

بر اساس گزارشات . فقير وجود دارد
رسمي، ماهيگيري بيش از حد در 
كشورهاي نزديك به اقيانوسها باعث 

ن ماهيگير مهارت خود را شده كه زنا
كنار بگذارند و جهت رفع نيازهاي اوليه 
خود، در قايقهاي بزرگ به تن فروشي 

چنين تجارتي در برابر دريافت . بپردازند
ماهي در ميان زنان ماهيگير كنيايي نيز 

  . رواج بيشتري يافته است
كارشناسان شركت كننده در كنفرانس 

ز مي مذكور همراه با مقامات دولتي ابرا
دارند كه سوء تغذيه ناكافي خطر مرگ 
براي مبتاليان به بيماري ايدز را 

مدير برنامه هاي . افزايش داده است
غذايي و متخصص تغذيه ابراز مي دارد 
كه مصرف داروهاي ضد بيماري ايدز، 
بدون تغذيه مناسب قادر است به معده 

از سوي ديگر . بيمار آسيب برساند
يدز مبتال بسياري كه به بيماري ا

هستند، به بيماري سل نيز دچار مي 
شوند و اين بيماران احتياج شديدي به 
مواد غذايي و كالري دارند، آنان بدون 
تغذيه مناسب و كافي جان خود را از 

  .دست خواهند داد
سي و سه ميليون نفر در جهان به 
ويروس بيماري ايدز دچار هستند كه 

هند، زنان نيمي از آنها  را تشكيل مي د

اين بيماري ساالنه جان دو ميليون 
شرايط كنوني با . انسان را مي گيرد

توجه به باال رفتن قيمت نفت، مواد 
غذايي و به همين ترتيب باال رفتن 
هزينه مقابله با بيماري ايدز و ديگر 
بيماريهاي عفوني بسيار دشوار ارزيابي 
مي شود زيرا برخورد با قحطي و 

ك زمان مي بيماريهاي متفاوت در ي
تواند چالشهاي ويژه اي را به دنبال 

  .داشته باشد
  

اعمال خشونت از جانب زنان در 
  انگليس افزايش يافته است

  2008 ژوييه 31يو پي اي،
بر اساس گزارش ساالنه آمار جنايت، 
شمار زنان انگليسي كه به دليل اعمال 

 درصد 11خشونت دستگير شده اند، 
دن گزارش تايمز لن. افزايش يافته است

مي دهد كه هشتاد و هفت هزار زن به 
دليل اعمال خشونت بين سالهاي 

 دستگير شده اند كه 2007 تا 2006
 11نسبت به سالهاي گذشته افزايشي 

اين گزارش . درصدي را نشان مي دهد
همچنان اضافه مي كند كه اين اولين 
بار است كه نسبت به جرم دزدي، 

ين اعمال خشونت از سوي زنان مهمتر
زنان . علت دستگيري آنان مي باشد

دستگير شده از گروه هاي سني مختلف 
به طور كلي ميزان اعمال . هستند

 سال 8خشونت از سوي زنان در 
آمار .  برابر شده است2گذشته 

دستگيري زنان به اتهام دزدي از هشت 
هزار نفر به شش هزار و چهارصد 
نسبت به سال گذشته كاهش داشته، در 

 آمار زنان دستگير شده به صورتي كه
اتهام سرقت از چهار هزار و صد به 
چهار و هزار و چهارصد نفر افزايش 

  . يافته است
  

نه نفر در ايران به سنگسار 
  محكوم شدند

  2008 ژوييه 21اسوشيتدپرس، 
هشت زن و يك مرد محكوم به زناي 

آميزش جنسي خارج از (محصنه 
در انتظار سنگسار به سر مي ) زناشويي

بر اساس گزارشهاي منتشر شده، . برند
فتواي سنگسار اين افراد كه از 
شهرهاي مختلف ايران مي باشند تاييد 
شده و سنگسار هر لحظه جان آنان را 

شش نفر از اين نه نفر . تهديد مي كند
بدون حضور وكيل و شاهد به خاطر 
اقرار به جرم، با تصميم قاضي به 

ز بسياري ا. سنگسار محكوم شده اند
آنان از شهرهايي مي آيند كه بيشتر 
ساكنان آن سواد خواندن و نوشتن 
ندارند و بدين ترتيب مفهوم موارد 
اعالم شده عليه خود را متوجه نشده 

  . اند
ملك قرباني، يكي از محكومين به 
سنگسار كه به جرم خود اقرار كرده 
است حتي مفهوم دقيق اتهام خود را 

روه سني اين نه نفر بين گ. نمي داند
. بيست و هفت تا پنجاه سال قرار دارند

يكي ديگر از محكومين معلمي است 
كه به اتهام ارتباط با يكي از دانش 

  . آموزانش دستگير شده است
بر اساس اين گزارش، سنگسار در 
سالهاي گذشته به ندرت انجام شده 

اين در حاليست كه اگر حكم . است

سنگساري هم اجرا شود، دولت 
اسالمي به ندرت انجام آن را جمهوري 

آخرين . گزارش و تاييد مي كند
سنگساري كه توسط دولت جمهوري 
اسالمي تاييد گرديد در ماه ژوييه 

  . انجام شد2007
  

  پديده تن فروشي در ايران
  2008 ژوييه 2گلف تايمز، 

بر اساس تحقيقات دانشگاهي مندرج 
، از "سرمايه"شده در روزنامه دولتي 

سن تن فروشي در تهران يك سو 
پايين آمده و از ديگر سو، زنان متاهل 
بيشتري نسبت به زنان مجرد به تن 

  . فروشي اقدام مي ورزند
اين تحقيقات توسط كاظم رسول زاده 
طباطبايي، متخصص مطالعات زنان 

سن ": وي مي گويد. انجام شده است
 باالي سي 90 و 80تن فروشي در دهه 

 پانزده سال و حتي سال بود اما امروز به
  . "پايين تر از آن كاهش يافته است

  

قتل، تجاوز و شكنجه زنان در 
  نيوزيلند
  2008 ژوييه 21اسكوپ، 

 روز يك زن 26به طور متوسط هر 
توسط همسر و يا همسر و دوست پسر 

  .قبلي خود به قتل مي رسد
ساالنه چهارده زن بر اثر اعمال 
خشونت خانگي جان خود را از دست 

طي دهه گذشته دست كم . دهندمي 
دويست زن بر اثر خشونت خانگي به 

  .قتل رسيده اند
ساالنه بيش از هشتاد هزار كودك نيز 

  .قرباني خشونت خانگي مي شوند
هر سال در نيوزيلند هفتاد هزار تماس 
تلفني در رابطه با خشونت خانگي با 
پليس برقرار مي شود كه به معناي يك 

.  دقيقه است8ارتباط تلفني در هر 
پليس اعتقاد دارد كه فقط نوك اين 
كوه بزرگ و شناور را مي بينند و 

 درصد 18تخمين مي زند كه فقط از 
  . خشونت خانگي اطالع دارد

خشونت خانگي، ساالنه براي كشور 
 ميليون دالر خرج 2/1نيوزيلند بيش از 

  .دارد
  

تقريبا نيمي از زنان مصري مورد 
  رندآزار و اذيت قرار مي گي

  2008 ژوييه 3اسوشيتدپرس، 
تقريبا نيمي از زنان مصري توسط 
مردان مورد آزار و اذيت جنسي قرار مي 

بر پايه يك آمارگيري از بين دو . گيرند
 درصد از زنان 83هزار و بيست نفر، 

 درصد از زنان مهاجر در 98مصري و 
اين كشور ابراز داشته اند كه به طور 

 جنسي از پراكنده مورد آزار و اذيت
اين در . سوي مردان قرار گرفته اند

 درصد زنان مصري و 46حاليست كه 
 زنان مهاجر در اين كشور تاكيد مي 52

كنند كه به طور روزانه مورد آزار و 
بيشتر زنان . اذيت جنسي قرار مي گيرند

مي گويند كه در محلهاي عمومي و 
خيابان مورد آزار و اذيت جنسي قرار 

آزار و اذيت به معناي هر اين . گرفته اند
حركتي كه به آنان احساس ناامني و 

تقريبا دو . ناراحتي مي دهد، مي باشد
 درصد اعمال 62سوم از زنان مصري، 

. آزار و اذيت جنسي را تصديق مي كنند

اين مساله در رابطه با زنان محجبه نيز 
صادق است كه به روشني نشان مي 

ناني دهد كه باور مبتني بر اينكه فقط ز
كه پوششي گستاخانه دارند مورد آزار و 
اذيت جنسي قرار مي گيرند، اشتباه 

  . است
معموال در كشورهاي مذهبي مانند 
مصر با اينكه زنان قرباني اين مسايل 
هستند اما خود احساس مي كنند كه 

فعاالن . اشتباه از جانب آنان بوده است
 به صورت 2006حقوق زنان در سال 

ين معضل ابراز ناراحتي گسترده اي از ا
اين مساله زماني رخ داد كه . كردند

گروهي از مردان، زنان را در مركز شهر 
با . قاهره مورد آزار و اذيت قرار دادند

اينكه مساله مزبور به طور بسيار 
آشكاري توسط پوستر و برخي رسانه 
هاي گروهي عنوان شد اما وزير امور 

كرد امنيتي آن را تصديق نكرد و اعالم 
كه هيچ شكايت رسمي مبني بر آزار و 

  .اذيت گروهي دريافت نكرده است
  

مدافعان حقوق زنان : نپال
اعتصاب غذا را به طور موقت 

  معلق اعالم كردند
  2008 آگوست 4نپال نيوز، 

فعاالن حقوق زنان كه در حال 
سازماندهي يك اعتصاب غذا بودند، 
اين مساله را به طور موقت معلق اعالم 

اين تصميم پس از آن گرفته . دكردن
شد كه دولت اطمينان داد با ايجاد يك 
كميسيون عالي رتبه، معضل خشونت 
عليه زنان را كنترل كند و عالوه بر اين 
با تحقيق جدي پيرامون قتل يك فعال 

  . حقوق زنان موافقت كرد
اين اطمينان در نشستي بين فعاالن 
حقوق زنان و يكي از وزرا از سوي 

اين زنان قبال نيز . پال داده شددولت ن
براي مخالفت با خشونت خانگي اقدام 
به راهپيمايي با بدن نيمه لخت كرده 

  . بودند كه با دخالت پليس برهم زده شد
  

گروه هاي مدافع حقوق : اوگاندا
بشر از دولت مي خواهند كه با 
تصويب قانوني از اعمال 

  خشونت خانگي جلوگيري كند
  2008گوست  آ21مديكال نيوز، 

مدافعان حقوق بشر در اوگاندا به تازگي 
از دولت خواسته اند كه با تصويب 
قانوني، خشونت خانگي عليه زنان را 
هدف قرار دهد؛ مساله اي كه يكي از 

آنها . داليل گسترش بيماري ايدز است
با برگزاري راهپيمايي در مقابل پارلمان 
اين كشور، پالكاردهايي در دست 

: ر روي آنها نوشته بودداشتند كه ب
، "زنان باعث بيماري ايدز نيستند"
، "خشونت عليه زنان را پايان دهيد"
عليه ايدز مبارزه كنيد، تبعيض را پايان "

مردان بيدار شويد، ايدز به اين "، "دهيد
معنا نيست كه شما اجازه آدمكشي 

   ".داريد
در اوگاندا بسياري از زنان به دليل مبتال 

ماري توسط همسران شدن به اين بي
آنان همچنين از . خود به قتل رسيده اند

دولت مي خواهند كه سرمايه گذاري 
جهت جلوگيري از گسترش و همچنين 

  .مداواي بيماري ايدز را افزايش دهد
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   اول گزارش
 24 بعد از ظهر روز پنجـشنبه        5 ساعت

ـ  كنگره حزب اح   ه،يژوئ ـ  كمون ياي  يستي
ــتاليا ــهر توراي ــ در ش ــانويك «يستي  انچ

 آغاز بـه    ايتالي ا ي توسكان التيدر ا » ترمه
 برگـزار  يطي كنگره در شرا نيا. كار كرد 

 ياي حزب اح  ي شود كه بحران درون    يم
ـ  كه با شركت ا    يستيكمون  حـزب در    ني

 شـده بـود، بـا       ديد تش ايتالي ا يدولت قبل 
ــخت  ــست س ــپ«شك ــتالف چ در » ائ

ـ انتخابات آور  ـ تالي در ا  2008 لي ـ  ا ا،ي  ني
ـ بحران ابعـاد جد     بـه خـود گرفتـه       يدي

  .است
ــزب ــ احح ــ كمونياي ــا يستي ــراه ب  هم

نتوانـستند  » ائتالف چپ «متحدانش در   
را در انتخابـات    )  در صـد   5(حد نـصاب    

 ني به دست آورنـد و بنـابر      2008 ليآور
 در پارلمـان و  ي اندهي نماچينستند ه نتوا

ــنا ــتالي ايس ــنداي ــته باش ــدر ا.  داش  ني
انتخابــات ائــتالف چــپ تنهــا توانــست 

ـ      ركت شـ  ي در صـد آرا    ميحدود سه و ن
  .كنندگان در انتخابات را به دست آورد

ـ    يستي كمون ياي حزب اح  تنها  مي سه و ن

ــمل ــ ي راوني ــات قبل ــر از انتخاب  ي كمت
  .كسب كرد

 يايـ شامل حـزب اح    ايتالي چپ ا  ائتالف
 حـــزب ســـبزها، حـــزب ،يستيـــكمون
ـ  و چند ن   ايتالي ا يستهايكمون  چـپ   يروي

  .  بودگريد
ــ در ــات قبل ــپ  «ي انتخاب ــتالف چ » ائ

ـ     ي در صـد از آرا     7 از   شيتوانسته بود ب
ــدگان در انتخــاب را از آن  شــركت كنن

 كيــ بــه مثابــه نيخــود ســازد و بنــابر
 در  نـده ي نما 160 ي دارا ي قو ونيفراكس

ـ تالي اي و مجلس سـنا يدر مجلس مل    اي
 يايــ تعــداد حــزب احنيــبــود كــه از ا

 در  نـده ي نما 60 يي بـه تنهـا    يستيكمون
ــس ــمجل ــدهي نما20 و ي مل ــنا ن  در س

  .داشت
ــس ــمجل ــتالي اي مل ــ630 اي  و ي كرس

  . دارديندگي نماي كرس270مجلس سنا 
ـ  ن نيتري قو ژهيو به و  »  چپ ائتالف«  روي

 ي ائتالف با از دست دادن تمـام       نيدر ا 
ـ تالي خود در دو مجلس ا     ياهيكرس  بـا   اي
ـ  كـه در ح    يبحران ـ  ا اتي ـ   ني  ي حـزب ب

ـ سابقه است روبـرو شـد و از آور          تـا   لي
 ي سـخت  ي بحثها و جـدالها    2008 هيژوئ

 ياريبـس .  داشـت  انيدر درون حزب جر   
ــاظران س ــياز ن ــتالي در اياس ــار اي  انتظ

نداشتند كه حزب بتواند بـدون انـشعاب        
ـ . كنگره خـود را برگـزار كنـد         نيهمچن

ـ  رو ني از رسانه ها ا    يضبع  را  دادي
  .  انددهي نام»يكيكنگره در تار«
 بعـد از    5 وجود در سـاعت      ني ا با

 خانم  هي ژوئ 24ظهر روز پنجشنبه    
ـ  ن،ي امپـر  نايآرم  وني كمـس  سي رئ

ـ  كنگره در پشت ترب    يبرگزار  وني
رفت و آغاز كار گنگـره را اعـالم         

  .نمود
 در گـزارش    ني امپـر  نـا ي آرم قيرف

 نـدگان ينماخود اعالم كـرد كـه       
ــره در   2150موجــــود در كنگــ

ــهر ــرانس شـــ  103 و يكنفـــ
ـ  از م  يكنفرانس منطقه ا    45 اني

ــهــزار عــضو حــزب كــه در ا  ني
كنفرانسها شركت نمودند انتخاب    

 حزب  ي تعداد اعضا  يو. شده اند 
  . هزار نفر اعالم كرد90را 
 كنگـره   ي برگزار وني كمس سيرئ

در گزارش خود اعالم كرد كه در       
 5 گــان دهنــي كنگــره نمانيــا

شركت دارنـد   ) ونيفراكس(پالتفرم
 وني كمــسميو بــر اســاس تــصم

 سهيــ رئاتيــ كنگــره، هيبرگـزار 
كنگره شامل پنجاه تن زن و مرد       

 هـستند كـه بـر       يبه طور مـساو   
 پالتفرمهـا در    ياساس در صد را   

ــسها ــداركايكنفران ــره يت ت  كنگ
انتخــاب شــده انــد و هــر جلــسه 
ــا   ــر زن و مــرد ب كنگــره را ده نف

  . كنندي اداره ميونسبت مسا
ـ  ا ني امپر ناي ارم قيرف  مي تـصم  ني

 كنگـره را بـه   ي برگـزار  ونيكمس
 گذاشـت كـه بـا اتفـاق آرا و     يرا

 مخـالف و ممتنـع بـه        يبدون را 
ــصو ــبيت ــابردي رس  اداره ني و بن

)  مـرد  5 زن و    5(كنگره به ده نفر   
  .سپرده شد

 27 كـشنبه ي تـا ظهـر روز       كنگره
 ادامه دارد كـه گـزارش آن        هيژوئ

  .ديالع خواهد رسبه اط
 حـزب   ي دعوت روابـط خـارج     به
ـ اح  ي رفقـا مهــد يستيــ كمونياي

ـ  در ا  يسامع و مهـرداد قـادر       ني
كنگره شركت كردند و تاكنون با       

ــداد ــزب يتعـ ــسئوالن حـ  از مـ
 گوناگون بحـث و  لي مسا رامونيپ

گفتگو كردند كـه گـزارش آن در        
 بـه اطـالع عمـوم       ندهي آ يروزها

  .ديخواهد رس
 يكهــا ي ســازمان چررخانــهيدب

  راني خلق اييفدا
  2008 هي ژوئ24 پنجشنبه

  

  

 پالتفرم در كنگره حزب احياي 5

 كمونيستي ايتاليا

  گزارش دوم
ــاره ــزارش اول در ب ــزاري  گ ــرايط برگ  ش

ــره آن و   ــشايش كنگ ــم گ ــره و مراس كنگ
  .انتخاب هيات رئيسه كنگره بود

 650الزم به ذكر است كه در اين كنگـره          
همان از ايتاليا    م 400نماينده با حق راي و      

بخـش  . و ساير نقاط جهان شـركت دارنـد       
روابط بين المللي حزب مسئول پـذيرايي از      

  .مهمانان مي باشد
با استقرار اولين گـروه ده نفـره در جايگـاه           

  .هيات رئيسه، كنگره كار خود را آغاز كرد
ــهر   ــهردار ش ــه «ش ــانو ترم ــي » كيانچ ط

ــه   ــره را ب ــزاري كنگ ــاه برگ ســخناني كوت
  .ان شادباش گفتشركت كنندگ

خــانم گراديــسيال مــاش از جانــب هيــات 
رئيسه به شركت كنندگان خوش آمد گفت       
و سپس به به ايراد سخناني در مورد رفيق         
جواني پش كه چند مـاه پـيش درگذشـت          

جواني پش يكي از قديمي تـرين       . پرداخت

 از مــشهور تــرين اعــضاي اعــضا حــزب و
جنبش پارتيزاني مقاومـت عليـه فاشيـسم        

ســخنان گراديــسيال مــاش بــا كــف . بــود
زدنهاي پر شور حاضران در گراميداشت ياد   
رفيق جواني پش به پايان رسيد و پـس از           
آن يك فيلم مستند از زندگي و مبارزه اين         
ــارزه برجــسته راه آزادي و سوسياليــسم  مب

ايـن گـزارش    در جريان پخش    . پخش شد 
مستند، حاضران در سالن كنگره بارهـا بـا         
كف زدنهاي ممتد خاطره رفيق جواني پش      
و همه ي مبارزان ضد فاشيـسم را گرامـي          

  .داشتند
 پالتفرم  5 نفر به نمايندگي از      5پس از آن    

ــخنراني    ــراد س ــه اي ــره ب ــود در كنگ موج
  .پرداختند

كمسيون ده نفره برگزاري كنگره در بولتن       
 فراكـسيون را بـه      5فـرم ايـن     كنگره، پالت 

چاپ رسانده بـود و ايـن بـولتن در اختيـار            
  .همه قرار داشت

ايــن . نفــر اول رفيــق نيكــي ونــدوال بــود
مانيفـستي بـراي احيـاي      «پالتفرم خود را    

مي نامد و در كنگره هاي شـهري و        » چپ
ــه اي ــره (منطق ــيش كنگ ــسهاي پ ) كنفران

 در صد راي از اعضاي حزب كسب        47,23
» اتحـاد چـپ   «ين پالتفرم با    ا. كرده است 
از نگاه اين پالتفرم اتحاد چپ . اعتقاد دارد   

يك نيروي كمونيستي نبـوده و كمونيـسم        
از آقاي .تنها يك گرايش فرهنگي مي باشد  

نيكي وندوال به عنوان يكـي از شانـسهاي         

احراز دبيركل حزب   
. يـــاد مـــي شـــود

پالتفرمهاي ديگـر   
ــن   ــزب اي درون ح

  .دپالتفرم را راست مي دانن
الزم به ذكر اسـت كـه پـس از انتخابـات            

 بـه علـت مـوج اعتـراض در          2008آوريل  
ــا    ــزب ب ــي ح ــات اجراي ــزب، هي درون ح
ــال   ــود عم ــضاي خ ــي از اع ــتعفاي نيم اس

 و بنـابرين دبيركـل حـزب رفيـق           تعطيل
فرانكو جوردانو نيـز از سـمت خـود كنـاره           
ــي و   گيــري كــرد و وظــايف هيــات اجراي

 عهـده   دبيركل را يك كمسيون موقت بـه      
  .گرفت

نفر دوم كه بـه ايـراد سـخنراني پرداخـت           
وي بـــه . رفيـــق مااورتيـــسيواچربو بـــود
احيــاي «نماينــدگي از جانــب پالتفــرم   

بـه اعـالم مواضـع      » كمونيستي در حركت  
ايــن پالتفــرم در كنگــره هــاي . پرداخــت

كنفرانــسهاي پــيش (شــهري و منطقــه اي
 در صد راي از اعـضاي حـزب         40) كنگره

اين پالتفرم معتقد است    . كسب كرده است  
كه موتور محركه اتحاد چپ در ايتاليا بايـد         

رفيق پـائولو   . حزب احياي كمونيستي باشد   
 كه در دولت قبلي ايتاليا وزيـر امـور           فررو

اجتماعي بود يكي از رهبران اين پالتفـرم        
است كه از وي بـه عنـوان شـانس ديگـر            
براي احراز پست دبيركلي حـزب يـاد مـي          

  .شود
كه بـه ايـراد سـخنراني پرداخـت        نفر سوم   

وي از جانـب  . رفيق سـاندرو تاجـدتي بـود     
ــرم  ــلول «پالتف ــد س ــن  » ص ــع اي مواض

اين پالتفـرم در    . فراكسيون را تشريح كرد   
درون شركت حزب احيـاي كمونيـستي در        
ــه سياســت   ــت قبلــي و در اعتــراض ب دول
شــركت حــزب در دولــت ائتالفــي از صــد 

ـ        ت سلول در نقاط مختلف ايتاليا شكل گرف
و در كنگـــره هـــاي شـــهري و منطقـــه 

ــره(اي ــيش كنگ ــسهاي پ  در 9,09) كنفران
صـد راي از اعـضاي حـزب كـسب كــرده     

ايـن پالتفـرم بـر تكيـه بـر مبـارزه            . است
طبقاتي و جنبشهاي اجتماعي پافشاري مي     

  .كند
نفر چهارم كه به ايراد سـخنراني پرداخـت         

اين پالتفرم خود   . رفيق كالديو برلوتي بود   
گري براي احياي كمونيستي جهش كار«را 

مي نامـد و بـر نقـش سـازمانهاي          » جديد
گروهبنـديهاي  .. كارگري تاكيـد مـي كنـد      

ديگــر درون حــزب ايــن پالتفــرم را يــك 
ــد  ــي دانن ــستي م ــرايش تروتسكي ــن . گ اي

پالتفرم در كنگره هاي شـهري و منطقـه         
 صـد   2,27) كنفرانسهاي پيش كنگـره   (اي

  .راي از اعضاي حزب كسب كرده است
پنجم كـه در روز اول سـخنراني كـرد          نفر  

خلع سـالح  «رفيق فرانكو روسو از پالتفرم   
  شويد، آزاد و صلح طلب در مسير 

  14بقيه در صفحه 
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  .....شركت در كنگره 
  

  13بقيه از صفحه 
اين . بود» برگزاري يك كنگره راديكال   

پالتفرم در كنگره هاي شهري و منطقه     
 در  1,36) كنفرانسهاي پيش كنگـره   (اي

صد راي از اعضاي حزب كـسب كـرده         
  .است

ندگان نمي  هنوز هيچ يك از شركت كن     
دانند كه كدام يك از پالتفرمهـاي اول        
و دوم به اكثريت دست خواهند يافت و         
جدال در كنگره بـراي تغيـر تناسـب آرا     
. طي دو روز آينده ادامـه خواهـد يافـت         

پس از اين سخنرانيها دبيركل چپ اروپا  
به ايراد سخنراني پرداخت و پـس از آن       
ايجاد كمسيونهاي كنگره در دستور كار      

  .قرار گرفت
براساس تصميم كمسيون برگزار كننـده   

 پالتفــرم 5كنگــره كــه بــا توافــق هــر 
ــره داراي    ــه، كنگــ ــورت گرفتــ صــ

، »نتــــرل قــــدرتك«كمــــسيونهاي 
» اساسـنامه «و  » سياسي«،  »انتخابات«

تركيب و تعداد اعضاي ايـن      . خواهد بود 
ــين     ــق ب ــاس تواف ــر اس ــسيونها ب كم

كنگره . گروهبندبهاي كنگره خواهد بود   
ــسيون    ــورد كم ــط در م در روز اول فق

 نفـر   12كه تعـداد آن     » كنترل قدرت «
وظيفـه ايـن    . مي باشد تـصميم گرفـت     

ع شكايت از   كمسيون رسيدگي به هر نو    
جانب اعـضاي حـزب در مـورد پروسـه        

  .تدارك و برگزاري كنگره است
 12يكي از اعضاي هيات رئيسه اسامي       

نفر را كه قبال در مورد آن توافـق شـده    
بـود را اعـالم كـرد و در مــورد آن راي    

ــرد  ــري ك ــن   . گي ــب اي ــداد و تركي تع
ــدون راي   ــاق آرا و ب ــه اتف ــسيون ب كم

 آن  مخالف به تصويب رسـيد و پـس از        
  .اولين روز كار كنگره به پايان رسيد

 ژوئيـه دومـين روز      25صبح روز جمعه    
 نفر هيات رئيسه جديد     10كار كنگره با    

آغــاز شــد و در آغــاز تركيــب و تعــداد  
اعضاي ساير كمسيونها مورد بحث قرار      
گرفت و بدين ترتيب كمسيون سياسـي       

 45 عضو، كمسيون اساسـنامه بـا        70با  
 عـضو   45ات با   عضو و كمسيون انتخاب   

ــه    ــد و ب ــته ش ــه راي گذاش ــه ب جداگان
  .تصويب رسيد

پس از آن نوبت به طرح نظـر از جانـب      
شركت كنندگان در كنگـره رسـيد كـه         

 دوم و روز سوم و صبح روز         تمامي روز 
هريـك از   . چهارم به آن اختصاص دارد    

شركت كنندگان در كنگره مي توانند به       
دفـاع از يــك پالتفـرم و يــا عليـه هــر    

تفــرم صــحبت كــرده و يــا نظــرات پال
  .مستقل خود را بيان كنند

مطبوعات ايتاليـا در شـماره روز جمعـه         
خود به اظهار نظـر در مـورد برگـزاري           
كنگره حزب احياي كمونيستي پرداخته      

بحث در مورد سرنوشـت كنگـره و        . اند
ــث داغ در   ــان بح ــزب همچن ــده ح آين
. راهروهاي و خارج از سالن اصلي است      

پالتفرمهـا در كنگـره بـا       مساله تـوازن    
صف بندي بر سر بيانيه سياسي كنگـره        
و تركيب كميته مركزي منتخب كنگره      

در گــزارش . خــود را نــشان خواهــد داد
هاي بعـدي پيـشرفت كـار بـه اطـالع           

  .خواهد رسيد
دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق     

  ايران
  2008 ژوئيه 25جمعه 

    
   

ــخنران ــتيس ــوتي برتوي فاس  ،ين

ـ در كنگـره حـزب اح     انفجار    ياي

  يستيكمون

  
   سومگزارش

ـ     همانطور  نوشـته  ي كـه در گـزارش قبل
 دوم و سوم و صبح      ي روزها يشد، تمام 

ــه ســخنران ــارم ب  شــركت يهايروز چه
در . كنندگان در كنگـره اختـصاص دارد      

 روز شـنبه    قهي دق ستيساعت دوازده و ب   
 سهي رئ اتيه) روز سوم كنگره  (هي ژوئ 26

 ي را بـرا   ينـوت ي برت وي فاست قيكنگره رف 
 تا سـال    ينوتيبرت.  دعوت كرد  يسخنران
 حـزب   ركـل ي به مدت ده سال دب     2006

ـ         . بود  ،يبا ورود حـزب بـه ائـتالف دولت
ــوتيبرت ــان نما ين ــه در آن زم ــدهي ك  ن

 مجلس انتخـاب    استيمجلس بود، به ر   
ـ ي از سمت دب   نيشد و بنابر    حـزب   يركل

 از نـاظران    ياريبـس .  كـرد  يريكناره گ 
ركت كنندگان در  از شي و شمارياسيس

 و مـدافع    كـر  را كه مبت   ينوتيكنگره برت 
ـ     بـود را  يشركت حزب در ائـتالف دولت

ــات   مــسئول شكــست حــزب در انتخاب
 يقبل از برگزار  .  دانند ي م 2008 ليآور

ــره و ــه هــ   يكنك ــرد ك ــالم ك  چي اع
ــسئول ــي اجراتيم ــ ي ــزب را نم  ي در ح

  .رديپذ
  

 بـون ي پشت تر  ي در حال  ينوتي برت ويفاست
گرفت كه سـالن كنگـره       قرار   يسخنران

 در سكوت   د،يپس از ابراز احساسات شد    
 همـه   يدر سـالن اصـل    . فرو رفتـه بـود    

ـ  سالن ن  رونيدر ب . محلها پر شده بود     زي
 مدار بسته   ونيزيصدها نفر در مقابل تلو    

  . بودند
  
 جانشي پر هي با شروع سخنران ينوتيبرت

 20سكوت سالن را شكست و به مـدت      
 ممتـد   يا كه بارها با كـف زدنهـ       قهيدق

.  شد، به طرح نظراتش پرداختيقطع م
 موضوع شكست حزب را   ينوتي برت قيرف

ـ   اسـت يبه س   ي شـركت در ائـتالف دولت
ــست  ــوط ندان ــه  يو. مرب ــا ب ــت م  گف

 ازي ن ي كارگر ني جنبش نو  كي يبازساز
ـ تالي در ا وي و تجربه چـپ الترنـات      ميدار  اي

 با گفـتن   ينوتيبرت. شكست خورده است  
چـه را بـا آب   ب« كـه    ييايتالي مثل ا  كي

 بـر   ي به نـوع   ،»زندي ر ي نم روني ب فيكث
او گفـت   . ادامه كار حـزب اشـاره كـرد       

ـ تاليامروز در ا   ـ  اي ـ  اپوز كي  چـپ   ونيسي
 لي و تحل  هي به تجز  ديوجود ندارد و ما با    

 شـدن اقتـصاد     ي چپ و جهـان    يفرهنگ
 طي كـرد كـه در شـرا       دياو تاك . ميبپرداز
ـ  اپوز يكنون  چـپ اسـت كـه از        يونيسي

 ني شروع كند و بنابريع اجتمايتضادها
ـ ي آن   ني تـر  ي ا هي به پا  ديبا  تـضاد   يعن
 كنـد و از     هي كار با حقوق كار تك     يروين

 كار در   يروي به مشكالت ن   هي زاو نيهم
 بـر اعتـصاب     ينوتيبرت.  توجه كند  ايتاليا

ــرايســرسرا ــوگي ب  مــالي از پايري جل

در مـورد   .  كـرد  ديـ شدن حقوق كار تاك   
 تشرفي با اشاره به پ  يسرنوشت حزب و  

ــپ در آمر ــايچـ ــيكـ ــوع ني التـ  و نـ
 كـشورها گفـت كـه      ني در ا  يسازمانده
 بر  ي حزب ي و سازمانده  يندگيدوران نما 

 ي جنـبش كـارگر    راثياساس آن چه م   
ـ در قرن نوزده است به پا       و  دهي رسـ  اني

ـ  از س  يد با درس آمـوز    ياكنون با   ستمي
 بـــه ن،ي التـــيكـــاي آمريســـازمانده

  . مي بپردازي گسترده و همگانيسازمانده
  

 ينـوت ي برت قيـ  سـخنان رف   اني از پا  پس
 او دسـت    ي برا قهي دق 10 از   شيحضار ب 

  .زدند
  
 حـزب كـه در      ي در كنگره قبل   ينوتيبرت

ــال  ــ در ون2005س ــد از  زي ــزار ش  برگ
 شركت در دولـت     ي برا ي ائتالف استيس

 حـزب   ي رسـم  استيدفاع و آن را به س     
 ياي حزب اح  2006در سال   .  كرد ليتبد

 نينــابر وارد دولــت شــد و بيستيــكمون
 مجلـس   استي كه به ر   ينوتي برت ويفاست

 يركلــيانتخــاب شــده بــود از ســمت دب
 ني همچنـ  يو.  كـرد  يري كناره گ  بحز

. بـود » حزب چـپ اروپـا     «جاديمبتكر ا 
ـ   ـ  و قبـل از فعال     شيسالها پ ـ  تي  ،ي حزب

ــوتيبرت ــ دبين  ي عمــوموني كنفدراســري
 نـو ي تور ي در شهر صـنعت    ايتاليكارگران ا 

ــود ــه عــضو. ب ــس از آن ب ــ هتيپ  اتي
 كـارگران   ي عمـوم  وني كنفدراس يياجرا

 ي شود و پس از مـدت      ي انتخاب م  ايتاليا
.  شـود  ي مـ  ايتالي ا ستي حزب كمون  وعض

 مـرام بـه     ري حزب با تغ   ني كه ا  يهنگام
 شـود،   ي م لي چپ تبد  كيحزب دمكرات 

ـ  از آن جدا شده و حزب اح        يتعداد  ياي
.  دهنــدي مــلي را تــشكيستيــكمون

زب  تا دو سـال بـه كـار در حـ         ينوتيبرت
ــدمكرات ــه داد و در روز  كي ــپ ادام  چ

ــ كنگــره حــزب احنيشــروع دومــ  ياي
 و در   وسـت ي حـزب پ   ني به ا  يستيكمون

 حزب انتخاب   يركلي كنگره به دب   نيهم
 به مدت ده سـال      2006شد كه تا سال     

  . را حفظ كردتي مسئولنيا
  

 چـپ   كيـ  حزب دمكرات  شي سال پ  چند
 شد كه لي تبد ايتالي ا كيبه حزب دمكرات  

كـه حـزب    » اتحاد چـپ  «با  در ائتالف   
ـ  ن ني بزرگتر يستي كمون ياياح  آن  يروي

ـ بود دولت را تا آور     ـ  در اخت  2008 لي  اري
ـ تالي ا كيحزب دمكرات . خود داشتند   در  اي

ـ   2008 ليانتخابات آور   از  شي توانست ب
 شركت كنندگان   ي و سه درصد آرا    يس

ــازد و در  ــات را از آن خــود س در انتخاب
ـ  نقش اپوز  ي كنون طيشرا   دولـت  ونيسي

  . را به عهده دارديبرلوسكون
  
 يپـس از سـخنران    . مي كنگره بر گرد   به
 ابهام در مورد سرنوشت حـزب       ينوتيبرت
 بـه مثابـه چـپ       دي حزب با  اي كه آ  نيو ا 

ـ  عمل كند و     ويالترنات  ي بـه ائتالفهـا    اي
  .  تر شدقيگسترده دست بزند عم

  
 كـه   انهي از خاورم  يمي قد ستي كمون كي

رد نخواســت نــامش آورده شــود در مــو

 گفـت، مـن شـاهد       ينـوت ي برت يسخنران
 از  ي شـمار  ي ب يستي پوپول يهايسخنران

جنـبش  .  بـوده ام   انهي نوع در خاورم   نيا
 تواند بر   ي نم ي بدون سازمانده  يكارگر

  .موانع موجود غلبه كند
  
 گفـت،   ينوتي برت ي از مخالفان حزب   يكي

 شود هم چپ بـود و هـم         ي نم ايتاليدر ا 
ـ ر تع تيچپ بودن با حزب   . چاورز شد   في

  . شوديم
  
ــي ــداران برتيك ــوتي از طرف ــت، ين  گف

حــزب .  كنگـره را منفجـر كـرد   ويفاسـت 
 ي نمـ ينـوت ي بدون برت  يستي كمون ياياح

  .اورديتوتند دوام ب
  
 ري تحـت تـاث  داي زن كـه شـد    قي رف كي

 قرار گرفته بود گفـت،      ينوتيسخنان برت 
ـ  و حزب  سمي از كمون  ينوتيبرت  فاصـله   تي

 يمـسائل  بـه   مي بتوان ديما با . گرفته است 
  .ميكه او مطرح كرد پاسخ بگوئ

  
ـ  بعد از ظهـر رف     4 ساعت   در  مـاركو   قي

ماركو .  پرداختي سخنران راديوروجو به ا  
 جوان در منطقه ژنـوا      ستيكالي سند كي

او از فعاالن پالتفرم صـد سـلول        . است
 امـا   جـان، يمـاركو بـدون ه    .  باشـد  يم

.  پاسخ گفت  ينوتيمصمم به سخنان برت   
ـ او گفت كه ما       ي كـارگر  تاسـ ي س كي

 يي كـــه از تنهـــاي و كـــسانمينداشـــت
ـ  كنند با  يكارگران صحبت م    بداننـد   دي

 و نه مي كه تنها شده ا   مي ما هست  نيكه ا 
. كاركران پاسخ مـا را داده انـد       .كارگران

 حـزب در    اسـت ي ماركو به نقـد س     قيرف
ــورد جر ــايم ــاعيانه ــون ي اجتم  همچ

مهــاجران پرداخــت و گفــت مــا پــرچم 
 حـرف   ي برا  را فقط  ي اجتماع يانهايجر

 ران كـارگ  ي كـه بـرا    ميدر دست گـرفت   
 ي و در عمـل بـرا      مي انجـام نـده    يكار
 انجـام   ي هـم كـار    ي اجتماع يانهايجر

  .مينداد
  

ـ  وروجـو در پا    ماركو  سـخنانش بـه     اني
چشم انداز حزب پرداخت و گفت اگر ما        

 جهش به چـپ   كي كنگره بدون    نياز ا 
ـ  رو شي به پ  مي توان ي نم ميائي ن رونيب  مي

 جامعــه، حــزب از سميــامني دنيو بنــابر
مـاركو خواسـتار آن     . حذف خواهد كـرد   

 راسـت   يشد كـه حـزب بـا خـط مـش          
ــارزه  يمرزبنــد ــر اســاس مب  كــرده و ب

  . به چپ جهش كنديتطبقا
  
ـ  بعـد از ظهـر رف  6 ساعت   در  پـائولو  قي

 از شانـسها  يكيفررو كه از او به عنوان      
ـ  حزب   يركلي دب يبرا  شـود بـه   ي مـ ادي

 امــور ريــپـائولو وز .  پرداخــتيسـخنران 
 پس از   يو.  بود ي در دولت قبل   ياجتماع

 2008 ليشكست حزب در انتخابات آور
 حزب بود   يي اجرا اتيمبتكر استعفا از ه   

 بـه انحـالل     رو با عمل خود كـه منجـ       
 بدنـه   انيـ  شد در م   يي اجرا اتيموقت ه 

ــزب محبوب ــح ــ پتي ــردداي ــرا.  ك  يب
  ي سالن اصلزي پائولو نقي رفيسخنران

  15بقيه در صفحه 
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  ...شركت در كنگره 

  
  14بقيه از صفحه 

ـ  ن ي و يكامال پر شده بود و سـخنران        زي
 حـضار   يبه طور مرتب بـا كـف زدنهـا        

پائولو در ابتدا به انتقـاد از       .  شد يقطع م 
ــن   ــت م ــت و گف ــود پرداخ ــيخ  از يك

ـ     ياسـ ي و س ياتمسئوالن شكست انتخاب
 در مـورد    زيحزب بوده ام و در كنگره ون      

اسبات با خط    من رامونيتوازن قدرت و پ   
. اشـتباه كـردم   ) كيـ حزب دمكرات (انهيم

 اني جرني كنم كه ما با ا     ياكنون فكر م  
 مــا ديــ و بامي متحــد شــومي تــوانينمــ

 كيپائولو به   . مي باش اني جر ني ا ويالترنات
 طبقه كارگر   دي گو يگفته ماركس كه م   

ـ  به مثابه   ي دار هي مبارزه با سرما   در  كي
ـ  كند، گفت مـا با     يطبقه عمل م    بـر   دي

 عمـل كـرده و از       ياس تضاد طبقـات   اس
 ثروتمندان و از مبـارزه      هيمبارزه فقرا عل  

 مي كن تي  حما  اني كارفرما هيكارگران عل 
  .مي مبارزه اتكا كننيو به ا

  
ـ  مورد شرنوشت حـزب، رف     در  پـائولو   قي

ـ  اتخـاذ    يگفت، مساله اصل    موضـع  كي
اگر بـر سـر   .  روشن و چپ است ياسيس
ـ   مي توانست ياسي خط س  كي  مي توافق كن

 از  ياسـ يچه بهتر وگرنـه بـا دو خـط س         
  .مي روي مرونيكنگره ب

  
ــائولو فــررو ، انيــ از پاپــس  ســخنان پ

 ي براقهي دق 5 از   شيحاضران در سالن ب   
 زن كه   قي زدند و همان رف    ياو دست م  

 نظـرش را    ينوتي برت يدر مورد صحبتها  
ـ  گزارش خواند  نيدر ا   گفـت، اكنـون     دي

ــمــساله ا ــ اســت كــه آني ــائولو در اي  پ
ــس ــر روياســي سنويكم ــراتش ي ب  نظ

   نه؟اي كند ي ميستادگيا
  

 كـه    هي ژوئ 27 كشنبهي از ظهر امروز     بعد
 شروع خواهـد شـد، چـشم        هايري گ يرا

.  شـفاف تـر خواهـد شـد        زيانداز حزب ن  
 بعد از ظهر امروز در گزارش       يدادهايرو
  .دي به اطالع خواهد رسندهيآ

  
 خلق  يي فدا يكهاي سازمان چر  رخانهيدب
  رانيا

  
  2008 هي ژوئ27 كشنبهي

  

كنگره حزب احياي كمونيستي 

خواستار آزادي كارگران زنداني 

 .در ايران شد
  گزارش چهارم

   
ــه كنگــره 27صــبح روز يكــشنبه   ژوئي

حزب احياي كمونيستي ايتاليا طي يـك    
بيانيه كه به اتفاق آرا به تصويب كنگره        
رسيد، از مبارزه كـارگران ايـران بـراي         

ــار   ــستقل ك ــشكلهاي م ــاد ت گري ايج
حمايت نمود و خواستار آزادي كـارگران    

  .زنداني شد

تعدادي از شركت كننـدگان در كنگـره        
اين بيانيه را به كمسيون سياسي كنگره       

كمسيون سياسي در جلـسه     . ارايه دادند 
شنبه شب خود متن بيانيه را به تصويب        
رساند و روز يكـشنبه آن را بـه كنگـره           

  .ارايه نمود
 فدايي خلق   دبيرخانه سازمان چريكهاي  

  ايران
   2008 ژوئيه 28دوشنبه 
   

  :متن كامل اين بيانيه به شرح زير است
ــال    ــران در دو س ــارگران اي ــبش ك جن
. گذشته رشد گسترده اي داشـته اسـت       

خواسته هاي صنفي كه نتيجـه شـرايط        
اقتصادي، اجتماعي و رشد تورم اسـت،        
كارگران بخشهاي مختلف صنعتي را به      

طي .  است حركت و اعتصاب سوق داده    
چند هفتـه گذشـته شـاهد اعتـصاب در        
كارخانه هـاي السـتيك سـازي البـرز،         
نيشكر هفت تپـه و در صـنايع ماشـين          

  .سازي ايران خودرو بوده ايم
خواست كارگران بهبود شرايط اقتصادي  
و معيـــشتي و ايمنـــي كـــار و ايجـــاد 
سنديكاههاي مستقل كارگري به عنوان    
بـــديل انجمنهـــاي دســـت خواســـته 

  .اسالمي مي باشدجمهوري 
حكومت ايران با سركوب و دسـتگيري       
رهبــران ســنديكايي، همچنــان كــه در 
مورد اعتراضهاي كارگران شركت واحد     
اتوبوسراني تهران اتفاق افتاد و منـصور       
اســانلو همچنــان در زنــدان اســت، بــه 

  .حركتهاي كارگري پاسخ مي دهد
 حزب احيـاي كمونيـستي قويـا         كنگره

ــن  ــميت ش ــه رس ــتار ب ــق خواس اختن ح
كارگران ايران بـراي ايجـاد تـشكلهاي        

  .سنديكايي است
ــبش     ــاالن جن ــتار آزادي فع ــا خواس م
ــركوب   ــه س ــان دادن ب ــارگري و پاي ك

  .سياسي آنان هستيم
كنگره حزي احياي كمونيستي، يكشنبه     

   . 2008 ژوئيه 27
   
   

، »بال چا«پيروزي : دومين انفجار

   شكست فرمانده فاستيو

  )پنجم(آخرين گزارش 

ــاعت  ــشنبه  4در س ــبح روز يك  27 ص
ژوئيــه وقتــي مــاركو وروجــو از جلــسه 
كمسيون سياسي بيرون آمـد بـا همـان         

 گفـت، دو سـند بـه گنگـره         چهره آرام 
) 2شـماره   (ارايه خواهد شد، سند راست      

ران نيكي ونـدال اسـت و       كه نظر طرفدا  
جنارو ميليوره از آن در كنگره دفاع مي         

شـماره  (كند و سند مـصوب كمـسيون        
كه نظـر همـه ماسـت و جـوواني          ) يك

روسو اسپنا كه رئيس كمسيون سياسـي     
. بود آن را بـه كنگـره ارايـه مـي دهـد            

ماركو سپس گفت روز طوفاني در پيش       
داريم، راست انتخـاب خـود را كـرده و          

هم چپ خواهد بود و اكنـون  انتخاب ما   
  . ساعت خواب نياز دارم3من فقط به 

جلسه صبح روز يكشنبه در فـضايي پـر         
خـانم روزا رينالـدي از      . التهاب آغاز شد  

جانب هيات رئيسه حلسه را اداره كرد و        
به حق بايد گفت كه در اداره اين جلسه         

رفيـق  . مهارت زيادي از خود نشان دارد     
تالفـي چـپ،   روزا رينالـدي در دولـت ائ  

  .معاون وزير كار بود
در ابتدا چند قرار و بيانيـه كـه شـركت           
كنندگان در كنگره به كمسيون سياسي      
ارايه داده بودند مـورد بحـث و بررسـي          

بيانيه در «يكي از اين اسناد . قرار گرفت 
بـود كـه بـا      » حمايت از كارگران ايران   

ــازمان، از   ــدگي س ــات نماين ــالش هي ت
 حـزب بـه     طرف تعـدادي از مـسئوالن     

رفيـق  . كمسيون سياسي ارايه شده بـود     
جوواني روسو اسـپنا در پـشت تريبـون         
كنگره از آن دفاع كرد و رئيس جلسه از     
شركت كنندگان خواست كه در صورت      
موافقت با اين بيانيه دست خود را بـاال          

ــه   ــد و در نتيج ــت از  ببرن ــه حماي بياني
كارگران ايران به اتفاق آرا و بدون راي        
مخالف و ممتنع به تصويب رسيد و جـز      

بيانيـه هـا و   . اسناد كنگره به ثبت رسيد    
قرارهاي سياسي ديگري هم كه مربوط      
به اوضاع داخلي ايتاليا بود مطـرح و بـه      

  .تصويب رسيد
ســپس نوبــت طــرح دو ســند در مــورد 

ي روسو اسپنا   جووان. پالتفرم حزب رسيد  
به آرامش خاص خـود از سـند مـصوب          
كمسيون سياسي دفاع كرد و گفت، رفقا   

يـك سـند    . موضوع بسيار سـاده اسـت     
مصوب كمسيون اسـت كـه اكثريـت از       
آن پــشتيباني كــرده انــد و خيلــي هــم 

فقط چهار صفحه است    . طوالني نيست 
سپس به قرائـت    . كه برايتان مي خوانم   

ايـان  سند شـماره يـك پرداخـت و در پ         
گفت اكنون اين به كنگره مربوط اسـت     

  . كه چه راهي را مي خواهد انتخاب كند
سپس جنارو ميلوره پست تربيـون قـرار        
گرفت و از سند شـماره دو خـود دفـاع           

ــرد ــند در  . ك ــن س ــي اي ــوط اساس خط
پالتفرم اين قبل از كنگـره ارايـه شـده          

 در صد اعضاي حـزب  47بود و بيش از   
ايـن سـند    . از آن پشتيباني مـي كردنـد      

مورد حمايت فاستيو برتينوتي نيز بـود و        
  .بسياري آن را سند فاستيو مي ناميدند

 پالتفرم كه 5از اين لحظه در كنگره نه     
فقط دو پالتفرم وجود داشت و همه ي         
شركت كنندگان خود را با يكي از ايـن         

  .دو سند تعريف مي كردند
پس از ارايه اسناد كـه بالفاصـله مـتن          

ر ميان شركت كنندگان    چاپ شده آن د   
پخش شـد، تعـداد زيـادي از دو طـرف         

در . پيرامون اين دو سند صحبت كردند      
اين لحظات جناح برتينوتي كوشش مي      
كرد كه در جناح مقابـل تزلـزل ايجـاد           
كرده و با تغيـر چنـد راي پيـروزي بـه            

نيكي ونـدوال كـه رهبـري       . دست آورد 
ايـــن جنـــاح را در دســـت داشـــت در 

ـ      شنج كـوچكي در    سخنراني خود كـه ت
ــت، شخــصيت   ــرد گف ــاد ك ــالن ايج س
پرسـتي و افراطيگـري از زيـر خاكـستر     

  .بيرون آمده است

پــس از صــحبتهاي شــركت كننــدگان 
بحث بر سر چگونگي تصميم گيري بـر        

هر دو طرف مـدافع     . روي سند آغاز شد   
راي گيري علني بودند، اما نظر مدافعان       
سند شماره يك اين بود كه هر شـركت   

ــده در  ــون  كنن ــشت تريب ــه پ ــره ب كنگ
فراخوانده شود و در آنجا با گفتن شماره        
ــد  ــان كن ــا دو نظــر خــود را بي . يــك ي

مدافعان سند شماره دو بـر ايـن اعتقـاد         
بودند كه راي گيري با باال بردن دسـت     

در اين مورد هم تعـدادي      . صورت گيرد 
از شركت كنندگان در كنگره از هـر دو         

ي مدافعان راي گير  . نظر صحبت كردند  
از طريق باال بردن دست معتقـد بودنـد         
كه اين شيوه هميشگي بوده و هر كسي 
چه روز صندلي خودش نشسته باشـد و        
چه به پشت تريبون فراخوانده شود يك       

مدافعان نظي كـه معتقـد      . نظر مي دهد  
بودن رفقاي شـزكت كننـده بـه پـشت          
تريبون فراخوانده شوند معتقد بودند كـه    

در خارج سـالن    همواره تعدادي از افراد     
هستند و ضمنا از آنجا كـه راي گيـري          
علني مـي باشـد بـراي ثبـت در اسـناد            
ــت    ــر اس ــق ت ــيوه دقي ــن ش ــره اي كنگ
ــن دو روش راي   ــر اي ــر س ــرلنجام ب س
گيري شد و نظر اول با اگثريـت آرا بـه           

ــصويب رســيد ــه . ت ــب آن ك ــه جال نكت
ــه   ــسياري از مــدافعان پالتفــرم دوم ب ب

اي روش پــيش نهــادي پالتفــرم اول ر
دادنــد و بــدين ترتيــب تمــامي رفقــاي 
شركت كننده با نام بـه پـشت تريبـون          
فراخوانده مي شدند و اعالم موضع مي       

هنگامي كه رفيق برتينـوتي بـه       . كردند
پشت تريبون فراخوانـده شـد بـا لحـن          
طعنه آميزي گفتـف البتـه مـن اگـر آن      

  .پائين هم بودم همين راي را مي دادم
تريبـون   نفـر پـشت   648پس از آن كه   

اعالم موضـع كردنـد، سـكوت سزاسـز         
ســالن را فــرا گرفــت، آرامــش قبــل از 

روزا رينالدي نتيجـه راي گيـري       . توفان
 نفر به پالتفـرم اول      342. را اعالم كرد  

 نفر به پالتفرم دوم راي داده اند        306و  
و هنوز سخنان او تمام نـشده بـود كـه           
. انفجار دوم در سالن به وقـوع پيوسـت        

و » بال چـا  «ند با سرود    گف زدنهاي مم  
ــي » انترناســيونال« و ســرودهاي انقالب

اين انفجار دوم در سالن با رعد و        . ديگر
برق و باران شديد همراه شد و روزنامـه        
ريپولكا در شماره روز دوشـنبه نوشـت،        
برتينوتي اعـالم كـرد كـه ايـن حزبـي           

برتينـوتي  . نيست كـه مـن آرزو داشـتم       
كردم ادامه مي دهد، من كنگره را ترك   

وقتي كه باران شديد همـراه بـا رعـد و           
بعضي از طرفداران سـند     . برق مي باريد  
گفتنــد ايــن حركتهــا    شــماره دو م 

  .فاشيستي مي باشد و بايد متوقف شود
فاستيو برتينوتي بـه همـراه تعـدادي از         
طرفدارانش سالن را ترك كردند و بدين  
ترتيب شكست فرمانده فاستيو به ثبـت       

 تيتر روزنامه ريپليكا    رسيد و براي همين   
  در . »تلخي نماينده فاستيو:چنين است

  
  16بقيه در صفحه 
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  ...شركت در كنگره 

  
  15بقيه از صفحه 

حقيقت اين براي اولين بار است كـه او         
  . به يك نماينده ساده تبديل مي شود

ــا   روزنامـــه دســـت راســـتي ريپوبليكـ
 28در شـماره روز دوشـنبه       ) جمهوري(

ژوئيه خود در ايـن مـورد مـي نويـسد،           
ــر    ــد از ظه ــك بع ــاعت ي ــوتي س برتين

ي يكشنبه همه ژنرالهاي خود را جمع م      
كند و به نيكي وندوال مي گويد، بـراي          
دبيركلي كانديدا نشو و به مبـارزه درون        
ــم از   ــده و صــحبتي ه ــه ب ــي ادام حزب

در ايـن جلـسه كالديـو       . انشعاب نكـن  
گراسي هم حـضور داشـته و برتينـوتي         

  تالش مي كـرد كـه او از پـائلو فـررو           
بـه نوشـته    . براي دبيركلي حمايت نكند   
واب ســوال ريپوبليكــا، برتينــوتي در جــ

وندوال كه چرا بايد چنين كنم پاسخ مي       
 پالتفرمي كه سند كمـسيون      4دهد كه   

را تنظــيم كردنــد، اكنــون يــك پــروژه 
. سياســي در مقابــل پــروژه تــو هــستند

طرفدارانشان منضبط و گوش به فرمان      
هستند و ديگر نمي شود آنها را شكست      

بنابرين حتي اگـر رونـد حـزب بـه          . داد
ايد اعـالم انـشعاب     سمت قهقرا برود نب   

ما بايـد بـه صـورت يـك اقليـت           . كرد
بزرگ و يك گروه فرهنگي بـه فعاليـت     

  .خود در درون حزب ادامه دهيم
روزنامه ريپوبليكا مـي نويـسد، بـدترين        
حالت براي برتينـوتي برافراشـته شـدن        
دوبــاره پــرچم ســرخ، داس و چكــش و 
مشتهاي گره كره در مقابـل چـشمانش      

 او هرگــز بــود و ايــن چيــزي بــود كــه
تصورش را نمي كرد و مهمتـر آن كـه          
بسياري از طرفدارانش به پالتفرم يـك       
راي داده بودند كه برايش بسيار هشدار       

اين هشداري به رهبران بود     . دهنده بود 
بـه نوشـته ريپوبليكـا،     . كه خيانت نكنند  

برتينوتي پذيرفته بود كه پائلو فررو يك       
مخالف سياسي اوست، اما هرگـز فكـر         

رد كه او فشار پالتفرمهاي چـپ       نمي ك 
تر را بپـذيرد و بـه روش راي گيـري از           
طريق اعالم موضع تـك بـه تـك تـن       

روزنامه مي نويسد، كاري كه فررو      . دهد
در نزديك شـده بـه چـپ انجـام داد را          
. برتينــوتي هميــشه از آن گريــزان بــود

رپوبليكا نوشـت كـه برتينـوتي پـس از          
مشخص شدن مسير آينـده حـزب هـم      

و هم شهري كـه كنگـره در آن         كنگره  
  .برگزار مي شد را ترك كرد

نيكي وندال در يك كنفرانس مطبوعاتي    
) حـدود صـد رسـانه جمعـي       (با رسـانه    

شركت كرد و اعالم كرد كـه در هيـات      
اجرايي كميته مركزي شركت نمي كند      
و بنابرين كانديدا براي دبيركلـي حـزب        

وندال گفت ما انجمـن     . هم نخواهد شد  
 را داريم و در ماه سپتامبر       فرهنگي خود 

موسـسان  «يك كنفرانس بزرگ بـراي      
بـسياري معتقـد   . برگزار مي كنيم » چپ

بودند كه طرفداران پالتفرم دوم دسـت       
امـا ونـدوال در    . به انـشعاب خواهنـد زد     

پشت تريبون كنگـره اعـالم كـرد كـه          
  .انشعاب نحواهيم كرد

يك فعـال در كنگـره از پالتفـرم صـد           
لو نظرات ما را نمـي     سلول گفت، اگر پائ   

پذيرفت، پالتفرم راسـت برنـده كنگـره        
مي شد و مدتي بعد پائلو به يك قرباني         
تبديل مي شد كه سـرش را بـه داس و     

  .چكش آويزان مي كردند
رفيق فابيو امتـو، مـسئول روابـط بـين          
المللي حزب در پاسخ به اين سوال كـه         
آينده حزب را چگونه ارزيابي مي كنـي        

قبـل از آيـن كـه مـا         گفت، به نظر من     
صحبت از رشـد حـزب كنـيم بايـد بـه            
دنبال يك برنامه قوي براي مقابلـه بـا         
رويـدادهاي پــيش رو باشــيم و بتــوانيم  
چنــد اكــسيون بــزرگ اجتمــاعي عليــه 
ــيم و     ــب ده ــار ترتي ــد ك ــانون جدي ق
جناحهــاي چــپ در درون ســنديكاها را 
متحد كنـيم و بـا يـك برنامـه قـوي و            

ــتق   ــه اس ــشخص ب ــشنهادهاي م بال پي
و اگـر   . انتخابات پارلمـان اروپـا بـرويم      

  .چنين نكنيم رشد نمي كنيم
پس از آن كه سـند سياسـي حـزب بـا            

 در صد به تصويب رسيد، نوبت به        52,8
كمـسيون  . انتخاب كميته مركزي رسيد   

انتخابات گزارشي از تصميمات خـود را       
بــر اســاس . بــه اطــالع كنگــره رســاند

ــه   ــات، كميت ــسيون انتخاب ــصميم كم ت
 نفر خواهد بود كه تركيـب   280زي  مرك

 40 در صــد مــرد و  60جنــسيتي آن 
ــود   ــد ب ــد زن خواه ــخنگوي . درص س

كمـسيون اعــالم كــرد كـه بــر اســاس   
ليستهاي ارايه شده بـه كمـسيون و بـا          

 280توافق همكه جناحها ما يك ليست  
نفري به كنگره ارايه مي دهيم كـه بـر          
روي اين ليـست راي گيـري موافـق و          

هيات مـديره   . گيردمخالف صورت مي    
اعالم كرد كه هـر كـسي كـه در ايـن            

تعدادي . مورد صحبت دارد ثبت نام كند     
از شركت كنندگان و به ويژه رفقاي زن        
در اين مورد صحبت كردند و به اين كه  

 كامال رعايت نـشده و      40 به   60نسبت  
 تـن كمتـر از ايـن        3تعداد زنان حـدود     

سخنگوي . نسبت هست اعتراض كردند   
ــت  كمــسيون گ ــا از همــه ظرقي فــت م

ليستها براي رعايت حق زنـان اسـتفاده        
كرديم و در ضمن نمي خواستيم كه به        

 هر ليست ارايه شده نيـز خـسراني       كل
در حقيقت بعضي از ليستهاي     . وارد شود 

كوچكتر نتوانسته بودند تركيب جنسيتي     
  .را رعايت كنند

سرانجام پس از آن كه همه كساني كه        
ودنـد، نظـر    درخواست صـحبت كـرده ب     

خود را بيان كردند، هيات رئيسه اعـالم        
 علنـي و از طريـق        كرد كه راي گيري   

بلند كردن دست صـورت مـي گيـرد و          
در راي . ايــن مــورد تائيــد قــرار گرفــت

 اكثريت شـركت كننـدگان راي        گيري
موافــق اعــالم كردنــد و بخــشي از     
. طرفداران پالتفرم دوم راي منفي دادند     

 نفـره كـه     280 تركيـب     بدين ترتيـب  
رعايت همـه پالتفرمهـا شـده بـود بـه           

  .تصويب رسيد

يكي از رفقاي هيات رئيسه ختم كنگره       
را اعالم كرد و گفت تا لحظـاتي ديگـر          
ــراي    ــزي ب ــه مرك ــي كميت ــسه علن جل

  .انتخاب دبيركل آغاز خواهد شد
پـس از آن جلـسه كميتـه مركـزي بــه     
ــراي    ــات ب ــسيون انتخاب ــديريت كم م

كانديداي سند  . انتخاب دبيركل آغاز شد   
 رفيق پائلو فـررو بـود و         مصوب كنگره 

سند شماره دو با صرفنظر كردن رفيـق        
نيكي ونـدوال هـيچ كانديـدايي معرفـي       

  .نكرد
كمسيون تنتخابات اعالم كرد كـه راي       

  گيري مخفي و به صـورت آري و نـه          
بنابرين به هريك از اعضاي     . خواهد بود 

مركزي يك ورقه داده مي شد و       كميته  
آنان به يـك كـابين مـي رفتنـد و راي            
خـود را نوشـته و در بيـرون كـابين بــه     

  .صندوق مي ريختند
 تــن عــضو 280پــس از آن كــه همــه 

كميته مركزي راي دادنـد شـمارش آرا        
آغاز شد و باز سـكوت در سـالن حـاكم        

تنها صدايي كـه شـنيده مـي شـد،      . شد
يان شمارش  نزديك به پا  . آري و نه بود   

آرا طرفذاران پائلو دريافته كه او اكثريت       
ــالن را    ــه س ــرده و همهم ــسب ك را ك
فراگرفت كـه بـا اخطـار رئـيس جلـسه         

رئــيس جلــسه . لحظــاتي ســكوت شــد
  .نتيجه ارا را بدين ترتيب اعالم كرد

 5 راي منفــي،  130 راي مثبــت،  144
ــدين . راي ســفيد و يــك راي ممتنــع ب

يـر كلـي    ترتيب رفيق پائلو فـررو بـه دب       
حزب انتخاب و در حالي كه تعـدادي از         
شركت كننـدگان جلـسه را تـرك مـي          
كردند، بقيه با موجي از شادي و سـرود         

  . خواني به استقبال اين انتخاب رفتند
سپس پائلو پشت تريبون قرار گرفـت و        
گفت رفقا از حمايت شما سپاسگزارك و   
بــه خــصوص مــي خــواهم از حمايــت  

.  كــنمرفيــق كالديــو گراســي تــشكر 
كالديو كسي از طرفداران برتينوتي بود      
كه به طور علني از پائلو حمايـت كـرده        

ــود ــن از روز  . ب ــت م ــپس گف ــائلو س پ
 گفتم  2008شكست در انتخابات آوريل     

كه اشتباه كردم و سعي مي كنم اشتباه         
اما شـما كادرهـاي     . خود را جبران كنم   

حزب بايد به طور فعـال مـن را كنتـرل     
  .شتباه هميشه هستكنيد كه امكان ا
 مـي   1960 نـوامبر    17پائلو فرور متولد    

 سالگي به عنوان كارگر به      17در  . باشد
اســتخدام كارخانــه فيــات در آمــد و در 

 وارد حزب و مسئول بخش      1991سال  
در سـال   . كارگري و اجتماعي حزب شد    

ــور  2006 ــر ام ــي وزي ــت ائتالف  در دول
اجتماعي شـد و بـا شكـست حـزب در           

 او از هيــات 2008 انتخابــات آوريــل 
اجرايي حـزب اسـتعفا داد و ديگـران را          
تشويق به اين كار كرد كه موفـق هـم          

. پائلو به ساده زيستي مشهور اسـت    . شد
ــديمي   ــين ق ــش از ماش در دوران وزارت

 اطاقه استفاده مي كرد   3خودش و حانه    
و اين باعث شـده بـود كـه مطبوعـات           

  .راست مرتبا به او طعنه بزنند
ــنبه رو ــستو و  روز دوشـ ــه مانيفـ زنامـ

ليبراسيون كه نزديك به حـزب هـستند      

منتشر نشد و فقط روزنامه هاي راسـت        
در مورد جهش به چپ در حزب مطلب        

راديـو راديكـال    . و تحليل انتشار دادنـد    
وابسته به حزب راديكال ايتالياف تمامي      
مذاكرات كنگره را به طور مستقيم و به        

  .طور كامل پخش مي كرد
مه ال استامپا شماره روز      روزنا  تيترهاي
ناتو بيرون  «: ژوئيه چنين بود   28دوشنبه  

رهبـر  . »از ايتاليا، ايتاليـا بيـرون از نـاتو        
حزب ما يك حزب سكتاريـستي     «:جديد
  ، »نيست

اينها درهاي زندان را باز مي      «:برتينوتي
  .»كنند

اين روزنامه از قول نيكـي ونـدوال مـي          
نويسد كه تصميمات حزب پايان حيـات     

روزنامـه  . حياي كمونيستي اسـت حزب ا 
ال استامپا مي نويـسد، در سـاعت يـك          
صبح روز يكشنبه با تلفن به وندوال خبر        

 بـا يـك معجـزه تمـام          دادند كه فررو  
روزنامـه از قـول     . جناحها را متحد كرده   

وندوال مي نويسد كه پيروز شدگان بدتر       
از فاشيست هستند و ما بايد بـه طـرف          

 ادامـه مـي    وندوال. موسسان چپ برويم  
 سـال ايـن حـزب را        15دهد كه ما كه     

ادره كرديم نفهميـديم كـه ايـن حـزب          
دبير كل حزب دمكرات    . ديوانگان است 

ايتاليا به خبرنگار اين روزنامه مي گويد،       
اصال انتظار نداشـتم كـه نيكـي بازنـده          

من با او صحبت كرده بودم و بـه         . شود
نظر مي رسيد كه او بـه پيـروزي خـود           

بـه نوشـته ايـن روزنامـه      . داطمينان دار 
ولتروني پـس از شـنيدن خبـر پيـروزي       
فررو از راديو و در حالي كـه تعطـيالت          
خود را در سـواحل رم مـي گذرانـد بـه            
مشاورانش گفـت، ديديـد كـه مـا حـق        
داشتيم كه با ايـن حـزب در انتخابـات          

چون طبيعت اين   . آوريل ائتالف نكرديم  
  .حزب كمونيستي است

ــر شــماره دوشــنبه ر وزنامــه دســت تيت
احيـاي  «راستي ايل ژورنالچنين اسـت،      

كمونيستي متالشيف فـررو نيمـه دبيـر        
  .»كل

روزنامه كوريره دال سرا در صـفحه اول        
خود كاريكاتوري به چاپ رسانده كه در       

 پرچم بـا آرم داس بـر          يك  آن دونفر 
دوش دارنــد و دو نفــر ديگــر در جهــت 

  .مخالف پرچمي كه با آرم چكش
ــ  ــين كنگ ــن هفتم ــاي اي ــزب احي ره ح

كمونيستي بود كه مي توانست به حيات    
اين حزب خاتمه دهد كـه خوشـبختانه        

  .چنين نشد
 ژوئيه رفقا مهـرداد   28ظهر روز دوشنبه    

قادري و مهدي سامع به دفتر حـزب در   
رم مراجعه كرده و طي مالقـاتي كوتـاه        
انتخاب رفيـق پـائلو را بـه وي تبريـك        

انيه گفتند و از تالش او براي تصويب بي       
ــران    ــارگران ايــ ــت از كــ در حمايــ

  . سپاسگزاري كردند
   

دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق     
  ايران

  2008 ژوئيه 29سه شنبه 
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رژيم استبدادي مذهبي مبتني بر واليت      
فقيه كه اكنون بيش از پـيش بـا انبـوه           
مطالبات مردم كه در شكل اعتراضـات       
ــه   ــان روزان ــشجويي و زن ــارگري، دان ك
تجلي مي يابـد، روبروسـت، در صـحنه         
بين المللي نيز بعنوان دولتي بي اعتبـار        
كه كوچكترين ارزشي براي قراردادها و      

مللي قايـل نيـست     كنوانسيونهاي بين ال  
دولتي كه در . كامال شناسايي شده است   

طي سه دهه حكومـت بـه زور سـرنيزه          
اكنون در بحرانهـاي داخلـي و خـارجي         
كــه در راســتاي ثبــات و توســعه خــود 

با وجود تمـام  . ساخته، گرفتار شده است  
اين چالشها كه همانند باتالقي هـر روز        
ــا   ــرد، ام ــي ب ــرو م ــم را در خــود ف رژي

ي سلطه بـر خاورميانـه را       همچنان رويا 
در سر مي پروراند كه اين نيز كامال بـا          

ماهيــت فاشيــستي رژيــم تطــابق دارد،  
زيرا كه چنين رژيمـي قـادر نيـست در           
چهــارچوب مرزهــاي ملــي خــود بــاقي 
بماند؛ درغير اينـصورت از هـم پاشـيده         

به موازات چنـين سياسـتي و       . مي شود 
ــاي      ــوده ه ــب ت ــه از جان ــري ك خط

ان احساس مـي كنـد،      زحمتكش در اير  
فعاليتهاي مافيايي و ضد بشري منطبق      
بر خصلت توسعه طلبانه خود را همـواره    

بعد از اشـغال    . تشديد و قوت مي بخشد    
،  توسط آمريكا و متحدانش    كشور عراق 
عنوان عمده ترين منطقـه   ه  اين كشور ب  

بانـه اسـتبداد    لبراي مانورهاي توسعه ط   
  . تبديل شدبر ايران حاكم 

رژيم در مسايل داخلي عـراق   دخالتهاي  
آنچنان هويدا گشته كـه حتـي صـداي         

مـاه  . دولت عراق را نيز در آورده اسـت       
گذشته وزارت امور خارجه دولت عـراق       

 پيرامـون    فقيـه  رسما به رژيـم واليـت     
ارتباط با ادارات و ارگانهاي دولتي عراق     
هشدار داد كه سفارت رژيم حق مكاتبه       

ـ         دون ايـن  با هيچ اداره و ارگان دولتي ب
كه قبل از آن با وزارت مربوطه در ميان      

پـيش از ايـن، سـفارت       . بگذارد را ندارد  
رژيم با ارسال نامه هاي تهديد آميز بـه         
رسانه هاي عراقي از آنان خواسـته بـود      
كـــه از انتـــشار اطالعـــات پيرامـــون 
دخالتهاي رژيم درعراق دسـت بردارنـد       

ـ      عنـوان دخالـت    ه  كه البته اين مساله ب
 امور داخلي عراق با اعتراضات آشكار در 

  . گسترده اي روبرو گشت
ايي هـ نه تنها رژيم بلكه بانـدها و گروه       

كــه در اســتمرار سياســتهاي ارتجــاعي 
رژيم در عراق او را همراهي مـي كننـد          
نيز زيـر فـشار رسـانه هـا و گروههـاي         

در همـين   . سياسي عراق قرار گرفته اند    
ــه از    ــي ك ــشي از گزارش ــه در بخ رابط

ون الرافدين مـاه گذشـته پخـش        تلويزي
شد مهمترين عامل موثر در دخالتهـاي       
ــپاه     ــان س ــتانه مي ــه دوس ــم رابط رژي

پاســداران و بــسياري ســازمانها و شــبه 
نظاميان مسلح وابسته به احزاب مذهبي      

ــد  ــوان ش ــت عن ــز  . در حاكمي ــبال ني ق
ول عاليرتبه وزرات دفـاع     ئشاهواني، مس 

عراق نيز با صـراحت سـپاه بـدر را بـه            
ان گروهي كه با اجـراي طرحهـاي        عنو

خرابكارانه و ترور شخصيتهاي سياسـي      
در عراق  ايران  جهت تامين منافع رژيم     

منـابع  . عمل مي كند، معرفي كرده بود      
عراقي تاكيد مي كننـد كـه فعاليتهـاي         
سازمان اطالعات رژيم در عـراق پهنـه        

اين رژيم ساالنه نود . هاي مختلفي دارد 
عنوان رشوه  ه  و پنج ميليون دالر فقط ب     

بــراي مــزدورانش كــه در احــزاب و    
ــف فعاليــت   ســازمانهاي سياســي مختل

ــد  ــي كن ــه م ــد، هزين ــاس  . دارن ــر اس ب
گزارش همين منبع، اسـتانهاي بـصره،       
ــاهد ورود   ــالي ش ــط و دي ــسان، واس مي

هستند كه  ايران  عناصر وابسته به رژيم     
بسياري از آنان تابعيـت عراقـي قالبـي         

در عـراق   روزي نيـست كـه      . گرفته اند 
ماموران اطالعاتي وابسته به رژيم و يـا        
عناصر گروههاي انگلي وابـسته بـه آن        

  .دستگير نشوند
  

ــم   ــاي رژي ــه فعاليته ــاهي ب نگ

استبدادي مذهبي واليت فقيه در     

  عراق 
 ماه گذشته يك فرد وابسته بـه حـزب         

عالوه بر اين   . اهللا در عراق دستگير شد    
يك انبـار تـسليحات سـاخت رژيـم در          

ــه ــد منطق ــشف ش ــده ك ــداد الجدي .  بغ
تسليحاتي كه در اين انبار ضبط گرديـد        

بنــا بــر . همگــي ســاخت ايــران بودنــد
گزارش ديگري بيش از سيصد موشـك       
و گلوله خمپـاره سـاخت رژيـم نيـز در           
ابوچير واقع در جنوب شرقي بغداد پيـدا        

ــزاري  . شــد ــزارش خبرگ ــر اســاس گ ب
فرانسه سرهنگ علي، يكـي از افـسران       

در اسـتان ديـالي عنـوان       عراقي مستقر   
كرد كه چهل و پنج نفر كه همگي آنان         

 اند به تـازگي در      هدر ايران آموزش ديد   
وي متذكر  . اين استان دستگير شده اند    

مي شود كه فعاليتهاي روشن رژيم اين       
استان را به خطرناكترين اسـتان عـراق        

اين در حاليست كـه     . تبديل كرده است  
ــتار صــلح و   ــه خواس ــن منطق ــردم اي م

ايـن افـسر    . بازسازي اقتصادي هـستند   
عراقي عنوان مي كنـد كـه ايـن افـراد           

ول كـشتن   ئآموزش ديده در ايران مـس     
مردم هستند و جزو گروههاي ويـژه اي        

در ايـران   هستند كه مستقيما بـا رژيـم        
ارتباطند و ماهانه سـه ميليـون دينـار از      

در . رژيم حقوق دريافت مـي كننـد      اين  
نــدهان و همـين رابطـه نـه تـن از فرما    

اعــضاي گروههــاي وابــسته بــه رژيــم 
همراه با مقادير زيادي سالح و مهمـات      

همچنين دو مامور ديگر    . دستگير شدند 
ــاق ئكـــه مـــس ــايي و قاچـ ول آدم ربـ

تسليحات از ايران بـه عـراق بودنـد در          
  .  شهرك صدر و بغداد دستگير شدند

تلويزيون الشرقيه در روز شانزده مـرداد       
سالح و مهمـات    از كشف تعدادي انبار     

ساخت رژيم ايران در منـاطق مختلـف        
اين انبارها شامل گلوله و     . بغداد خبر داد  

همچنــين در .موشــكهاي مختلــف بــود
منطقه كاظميه واقع در شمال بغداد نيـز    
ــدازهاي ســاخت  ــاره ان موشــكها و خمپ

به همين ترتيـب يـك      . رژيم كشف شد  
انبار مواد منفجره ساخت رژيم در ديالي       

 كه بعد از بررسـي مـشخص        كشف شد 
شد كه همه آنها در سه سـال اخيـر در           

ــد  ــده ان ــد ش ــران تولي ــزارش . اي ــه گ ب
تلويزيون الـشرقه در روز پـانزده مـرداد         
امــسال برخــي رســانه هــاي يمــن     
گزارشهايي مبنـي بـر اينكـه نيروهـاي         
امنيتي اين كشور گروههاي ايراني كـه       
پاسپورت عراقي به همـراه داشـته و بـا          

ن الحوثي در يمن در ارتباط      شبه نظاميا 
بوده اند را دسـتگير كـرده انـد، منتـشر           

  .كردند
تلويزيون الحره روز بيـست مـرداد خبـر     
داد كه يكـي از فرمانـده هـاي كليـدي      
گروههاي ويژه وابسته به رژيم ايران در       

اين فـرد كـه     . كوت دستگير شده است   
محمد عيدان نام دارد مقاديري سالح و       

ان را نيـز بـه      مهمات ساخت رژيـم ايـر     
به گزارش تلويزيون   . همراه داشته است  

الــشرقيه دو تــن از اعــضاي گردانهــاي 
 جمهوري اسـالمي  حزب اهللا وابسته به     

عالوه بر اين، بيست و  . دستگير شده اند  
نه تن از اعضاي گروههاي ويژه وابسته       
به رژيم در بـصره و دو تـن از آنـان در             

  . بغداد دستگير شده اند
  

مقاومـت احـزاب و     افشاگريها و   

ــت   ــي و مل ــصيتهاي سياس شخ

  عراق 
مــاه گذشــته كنگــره اي توســط جبهــه 
گفتگوي ملي عراق بـه رهبـري دكتـر         
صالح در شهر بصره برگزار شـد كـه در          
آن بسياري از سازمانها و شخـصيتهاي       

در ايـن  . معروف عراقي شـركت كردنـد     
ـ ايـران   كنگره عالوه بر اينكه رژيـم        ه ب

 تروريـستي   عنوان دولتي كه با حمالت    
آســيبهاي زيــادي بــه شــهروندان ايــن 
منطقه زده است معرفـي شـد؛ بلكـه از          
رژيم خواسته شد كه بـه مـردم منطقـه          

در ايـن كنگـره     . غرامت پرداخـت كنـد    
 ماموران  ،سفير و كنسول رژيم در بصره     

وزارت اطالعات و نه ديپلمـات خطـاب        
شده و عنوان شد كه شواهد و مـدارك         

ــشاندهنده دخ   ــه ن ــسياري ك ــاي ب الته
مخرب رژيم در مسايل داخلي عـراق و        
كشتار مردم ايـن كـشور اسـت موجـود         
است كه ايـن مـدارك بـه دادگاههـاي          

  .محلي و بين المللي ارايه خواهد شد
جمهـوري  بـا رشـد فزاينـده دخالتهـاي     

در عراق برخي بر اين اعتقادند      اسالمي  
ــه     ــي علي ــي و سياس ــشي مل ــه جنب ك

 حـال   دخالتهاي رژيم ايران در عراق در     
ن اناظر. سازماندهي و شكل گيري است 

امور داخلي عراق ظهـور پديـده هـايي         
ــت    ــه دخال ــي را ب ــذهب گراي ــد م مانن
كشورهاي همسايه در امور عراق نسبت      
مي دهند، چيزي كه در گذشـته وجـود         

يكي از زنان شركت كننـده در        . نداشت
اكنون در عـراق مـا      : كنگره بصره گفت  

ته شاهد فجايعي هـستيم كـه در گذشـ        
ما شاهد تعصب نـژادي و      .وجود نداشت 

  .مذهب گرايي هستيم
دبير كل تجمع حقوقدانان مستقل عراق   
تاكيد مي كند كه تنها راه قابـل اتكـا و           
موثر عليه رژيم ايران حمايـت از تغييـر         
دموكراتيك از طريق حمايت قـانوني از       
مقاومـــت ايـــران و حـــذف برچـــسب 

  .تروريستي از اين مقاومت است
البغداديــه روز ســيزده مــرداد تلويزيــون 

 كرد كه ضرب العجلي كه جبهـه        ماعال
گفتگوي ملي براي عذرخواهي رسـمي       
رژيم ايران از مردم عراق بـدليل زيـاني       
كه به اين مردم رسانده است بـه پايـان    
مي رسد و اين جبهـه در اعتـراض بـه           
دخالت رژيـم در عـراق در دادگاههـاي         
محلي و بين المللي شكايت خواهد كرد       
و براي تحـريم اجنـاس ايرانـي بـسيج          
. گــسترده مردمــي تــشكيل خواهــد داد

عوض العبـدان نماينـده ايـن جبهـه در          
ــرانس   ــك كنفـ ــصره در يـ ــتان بـ اسـ
مطبوعاتي تاكيد كرد كه رژيم ايـران از        
ــسلح و     ــر م ــت از عناص ــق حماي طري
گروههاي ويژه بـا پـول و اطالعـات و          
سالح دست به خشونت در عـراق مـي         

پتامبر آخــرين مهلتــي روز اول ســ. زنــد
در . است كه رژيم ايران بايد پاسخ دهد      

صورت ما اقدامات خود را براي    غير اين 
گرفتن حـق عراقيـان از جملـه تحـريم       

بعـد  . كاالهاي ايراني آغاز خواهيم كـرد   
از اين تاريخ يك اجالس بزرگ توسـط        
نيروهاي سياسي و اجتمـاعي، عـشاير و     

و سازمانها در بصره برگزار خواهـد شـد         
ــراي    ــصي ب ــتراتژي مشخ ــر روي اس ب
تحــريم كاالهــاي رژيــم ايــران توافــق 

در اين رابطه دست به يـك       . خواهد شد 
بسيج تبليغـاتي گـسترده خـواهيم زد و         
مردم را نسبت به زياني كه اين توليدات     
به اقتصاد عراق مي زند و باعث ريختن        
خون عراقيان مـي شـود آگـاه خـواهيم       

ين يك شهروند عراقـي در همـ      . ساخت
مـردم  : رابطه به تلويزيون بغداديه گفت    

عراق عقيده دارند بايـد در مقابـل ايـن          
تـا  . درد و رنج يك موضع قاطع داشـت       

كي بايد نسبت به دخالتهاي رژيم ايران       
! در امور داخلي كشورمان صـبر كنـيم؟       

  !آيا اين دخالتها پاياني ندارد؟
روزنامه الزمـان بـين المللـي در تـاريخ          

ــه اي نوشــتشــش مــرداد طــي مقا : ل
تروريسم درعراق را عراقيان انجام نمي      
دهنــد بلكــه تروريــسم، صــرفا طــرح و 

افـراد تحـت    . برنامه رژيم ايـران اسـت     
پيگــرد القاعــده و ســپاه قــدس و شــبه 

  نظاميان عراقي كه در ايران آموزش
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   و مقاومت ملت عراقايرانرژيم 
 آناهيتا.الف
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 و مقاومت ايرانرژيم 

  ملت عراق
  

  17بقيه از صفحه 
ــران    ــم اي ــارت رژي ــت نظ ــده و تح دي

در . هستند؛ به اين امر اعتـراف كردنـد       
اين مقالـه كـه  بـه قلـم عبـد الجبـار              
الجبوري مي باشد، آمده است كه، سپاه      
پاسداران و نيـروي قـدس، تـشكيالت        
القاعده و شـبه نظاميـان فرقـه گـراي          

ورد پـشتيباني قـرار     وابسته به خود را م    
مي دهند تا عمليات تـرور در عـراق را          

  . انجام دهند
روزنامه الزمان روز سـيزده مـرداد مـاه         
طـي مقالـه اي بــه قلـم جاسـم مــراد،     
: نويسنده و روزنامه نگار عراقي نوشـت      

از زمان اشغال عراق در سال دو هزار و         
سه رژيم ايران كه هـزار و چهارصـد و          

ك بـا مـا دارد      پنجاه كيلومتر مرز مشتر   
حتي لحظه اي دخالت در امور عراق را        

خطرنـاكترين ايـن    . متوقف نكرده است  
ش و مجهز كردن    اندخالتها بسيج متحد  

صـورتي  ه  آنها به انواع سالح است تا ب      
وحشيانه عراق را ويران كـرده و مـردم         
ــويژه   ــه اي ب ــشر و طبق ــر ق آن را از ه
نخبگان اين كشور را ربوده و بـه قتـل          

 اين مقاله در ادامه مي افزايـد        . برسانند
كه نبايد گمان كرد گروههاي فاسد يـا        

ولوژي و اهـداف    ئكساني كه مروج ايـد    
رژيم ايران هستند قادر به بستن دسـت   
ــوني   ــند؛ وضــعيت كن ــي باش ــراق م ع

همـه آنهـا در دريـاي ملـت         . گذراست
  .عراق سريعا ذوب و نابود خواهند شد

در رابطه با افـشاگريهاي رسـانه هـاي         
ــاي   گر ــون دخالته ــراق پيرام ــي ع وه

 تلويزيـون الـشرقيه     جمهوري اسـالمي  
روز بيست و يك مرداد فـيلم كوتـاهي         
درباره عمليات تروريستي رژيم پخـش      
كرد و مردم اين كشور را به مقابلـه بـا           

در اين فـيلم بـا      . اين دخالتها فرا خواند   
اشـاره بـه ارسـال سـالح و مهمــات از     
سوي رژيم براي كـشتار مـردم عـراق         
اين سوال را مطرح مي كند كه آيا مي         
دانيد چه كسي شـبه نظاميـاني را كـه          
خانواده و زندگي ما را نابود مـي كننـد          

  !!هدايت مي كند؟؟
الـشرقيه سـپس جريـان تـامين مــالي،     
تسليحاتي و آموزشي تروريستها توسـط    
رژيم ايران را بـه تـصوير مـي كـشد و            
ادامه مـي دهـد كـه بلـه، ايـن ژنـرال             

انده نيـروي قـدس رژيـم       سليماني فرم 
او به شبه نظاميان آمـوزش مـي        . است

دهد تـا در عـراق عمليـات تروريـستي          
انجام دهد و اين سكوت ماست كه بـه         
نيروي قدس اجازه مي دهد تا عراق را         

  . نابود كند
روزنامه العراق اليوم در شماره بيـست و      
يك مرداد ماه خود طـي مقالـه اي بـا           

 نسبت به   » رژيم ايران  تبليغات«عنوان  
ــتوط ــم ئ ــران ه رژي ــردن اي ــر ك در اجي

روزنامه نگاران عراقي هشدار مي دهـد       

 سلــسلهو ابــراز مــي دارد كــه يــك 
 بـراي   ايـران دعوت از سـوي رژيـم       

جذب سـمپاتي شخـصيتهاي داراي      
نفوذ در جامعه عراقي و قلمهايي كه       
صاحبان آن واقعيت رژيم حـاكم بـر        
ــان   ــران را نمــي شناســند در جري اي

كار همچنين تالشي براي اين  . است
ــت از   ــراي حماي ــداها ب ــدن ص خري
موقعيت اين رژيم در داخل ايـران و        
دادن نوعي پوشش مشروعيت به آن    

ـ . است خـصوص در پايـان يـك       ه  ب
انعام براي دنايت نيز در كار خواهـد        

عبدلكريم عبدهللا، نويسنده ايـن     . بود
كـه كـه     مقاله مي افزايـد در حـالي      
بيمـاري و  ايران مملو از فقر، جهـل،    

ــشر و    ــوق ب ــض حق ــي از نق جهنم
ســــركوب و ســــلب اراده هــــا و 

كه طي يـك     آزاديهاست و در حالي   
روز بيست و نه نفر در تهران اعـدام         
مي شوند، اين اقدام رژيم ايران تنها       
تالشي براي مشروعيت بخـشيدن و      
. پوشــاندن جنايــاتش مــي باشــد   

روشنفكران عراقي و نويسندگان آن     
ن رژيم چنـين    نمي پسندند كه به اي    

گواهينامه اي داده شود و وجدانهاي      
 تهران تبليغات مشاركت در اين ،آگاه

را رد مي كنند؛ زيرا مـي داننـد كـه           
اين بازي سراسر نيرنگ و فريب نـه        
تنها براي خلق ايران كه گرفتار اين       
رژيم هستند بلكه بـراي عراقيـان و        
اعراب و همـه خلقهـاي جهـان لـو          

ر جنايـات   رفته و در جوهر، شركت د     
  .رژيم ايران است

با نگاهي گذرا به شـرايط در عـراق         
طور كه شمه اي از آن در باال   همان
 با وجود همـه     جمهوري اسالمي آمد،

تالشهاي مذبوحانه اش در داخل بـا       
مقاومت مردم ايـران و در عـراق بـا          
مقاومت ملت عـراق كـه روزانـه بـا          
ــر   ــضاد عمــده اشــغال هــم  درگي ت

 هار و گزارشـ   اخبا. هستند، روبروست 
ــه   ــساله را ب ــن رابطــه يــك م در اي
ــم   روشــني گــواهي مــي دهــد؛ رژي
بحران زا و بحران زي واليت فقيـه        
نه تنها در داخـل بلكـه در عـراق از           

بـار   مشروعيت برخوردار نيست، اين   
بحرانهايي كه به دست خـود جهـت        
تثبيت سلطه و ادامه آن ساخته است       
دقيقا برعكس عمل كرده و مي رود       

اكنـون  . د خود تبديل شـود    كه به ض  
استبداد حاكم بـا مقاومـت دو ملـت         
روبروست كه هر روز بيش از پـيش        
سازماندهي و منسجم تر مـي شـود؛      
كه هيچ قدرتي باالتر از قدرت ملتي       

بحرانها رژيم  .  آگاه و محرك نيست   
را فرا گرفتـه و تـصور برگـشت بـه           
عقب نيز سرنگونيش را رقم مي زند       

اريخ مي سـپارد    و او را به قبرستان ت     
كه بـي ترديـد جايگـاهي واقعـي و          

  .شايسته اوست
   
  

  

  

  رويدادهاي هنري 
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 در "عايشه"كتاب زندگي 

  آوري شد صربستان جمع
 "بيوبوك"ي انتشاراتي  مووسسه

(BeoBook)هزار نسخه از  حدود يك
شري "ي  ، نوشته"جواهر مدينه"كتاب 

 كتاب سراسر هاي فروشگاه  را از"جونز
آوري و بابت انتشار اين  صربستان جمع

  .است كتاب عذرخواهي كرده
 آمريكا نيز پس "رندوم هاوس"انتشارات 

شخصيتهاي اسالمي  از مشورت با برخي
كه  و كارشناسان اعالم كرد از بيم آن

موجب خشم  انتشار اين كتاب احتماال
مسلمانان شود، از اين اقدام صرف نظر 

ي انتشاراتي مزبور  مووسسه مدير .كند مي
اين كتاب به طور رسمي از  به خاطر چاپ

  .مسلمانان عذرخواهي كرده است
مي  ي كتاب ، نويسنده"شري جيمز"

گويد در اين كتاب از اسالم و محمد با 
 است و اعتقاد دارد اين  احترام نوشته

  .كتاب يك پل ارتباطي است
  

   "چه"زندگي من با 
 "من با چهزندگي "نسخه جديد كتاب 

ارنستو چه "، همسر "هيلدا گادئا"نوشته  
  پس از سالها توسط انتشارات"گوارا
 در . به چاپ رسيد"پالگرا و مك ميالن"

  تغيير روحي چه گوارا"گادئا"اين كتاب 
گري نشان  را از ماجراجويي به انقالبي

دهد و به شرح همه ماجراهايي  مي
از نخستين روز ديدارشان  پردازد كه مي

  .تا زمان مرگ او اتفاق افتاد
اي از  نظر شده تجديد اين كتاب كه نسخه

با آشنايي آنها   است، "گادئا" 1972كتاب 
 به "گادئا"كه  ، وقتي1953در دسامبر 

عنوان يك تبعيدي سياسي در گواتماال 
  با موتورسيكلتش"چه"كرد و  زندگي مي

در حال سفر در آمريكاي التين بود، آغاز 
 با صحبت": نويسد  مي"ادئاگ" .مي شود

از كتابهايي كه درباره فلسفه، سياست و 
شعر خوانده بوديم، احساس ما به يكديگر 

   ".يافت تعميق
 با پيشنهاد طالق 1957 در سال "گادئا"
  . از او جدا مي شود"چه"
  

  "هستي و آگاهي"انتشار كتاب 
 و چند نوشته "هستي و آگاهي"كتاب 

. تشار گرفتديگر كارل ماركس، مجوز ان
مقاالتي از  اين كتاب شامل مجموعه

كارل ماركس است كه اميرهوشنگ 
 .افتخاري آن را به فارسي برگردانده است

  
  سينما

  
بازيگر جوان سينما ممنوع الخروج 

  شد
گل شيفته فراهاني، به خاطر ايفاي نقش 

 به كارگرداني "مجموعه دروغها"در فيلم 
ه ، كارگردان پرآواز"ريدلي اسكات" 

او هنگامي   .ممنوع الخروج شد انگليسي 
تازه اي  پيشنهادهاي كه براي بررسي 

عازم آمريكا بود، در فرودگاه با اين حكم 
علت اين . بازماند روبه رو شد و از سفر

امر عدم گرفتن مجوز براي بازي در 
  .فيلمهاي غير ايراني عنوان شده است

 "مجموعه دروغها"فيلم سينمايي  
نگار ـ با بازي  وزنامه داستان يك ر

لئوناردو دي كاپريو ـ است كه طي جنگ 
عراق براي كشتن يك رهبر القاعده از 

به  سيا استخدام مي شود و سوي سازمان 
  .اردن مي رود

 "راسل كرو"بازيگران اين فيلم  از ديگر  
  .مي باشد

   

ذشت يوسف شاهين، درگ

 كارگردان مشهور مصري
يوسف شاهين، كارگردان مشهور مصري 

 سالگي در يكي از 82در سن 
  . بيمارستانهاي فرانسه درگذشت

  
 در شهر 1926 ژانويه 25او كه در 

اسكندريه مصر متولد شده بود، دلبستگي 
خاصي به كشورش داشت ولي همزمان 

فع فردي اجتماعي، كارگرداني متعهد، مدا
آزادي بيان و آزاديهاي فردي و اجتماعي 

وي در سراسر زندگي خود مخالف . بود
  . سانسور و تعصب و بنيادگرايي ماند

يوسف شاهين در اولين فيلمهاي خود 
، جسورانه "ايستگاه مركزي قاهره"مانند 

به مسايل اجتماعي چون اخالقيات و 
او دوست داشت . روابط جنسي پرداخت

 بشكند و فيلمهاي دهه كه حد و مرزها را
نود او درباره خشونتهاي بنيادگرايانه و 

  .سانسور بود
هرج و "آخرين فيلم يوسف شاهين 

 ساخته 2007 نام دارد كه در سال "مرج
  .شد
  

با حمايت سازمان  جشنواره رم

  ملل
 جمعي از  ، ساخته"هشت"فيلم 

 كارگردانان سرشناس سينماي جهان كه
صوير بحرانهاي عصر حاضر را به ت

 فيلم رم به نمايش  اند، در جشنواره كشيده
  .آمد درخواهد

اين فيلم كه با حمايت سازمان ملل متحد 
كشور عضو ساخته  191 و مشاركت

   فيلم كوتاه ساخته8شده است، شامل 
ويم "كارگردانان سرشناس شامل 

گائل "، "گاس ون سانت"، "وندرس
ميرا "، "جان كونن"، "گارسيا برنال

 و "جين كمپيون"، "اسپار نوئرگ"، "ناير
  . است"آبدراهمان سيساكو"

بخش رقابتي   كه در"هشت"فيلم 
 رم نمايش داده خواهد شد،  جشنواره

 مشكالت و چالشهاي جهان امروزي را
  .تصوير كشيده است به

  19بقيه در صفحه 
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اول ( اكتبر 22المللي فيلم رم روز  سومين جشنواره بين
 روز به طول خواهد 10خواهد شد و  آغاز) آبان ماه
 .انجاميد

   

  جشنواره فيلم توكيو با موضوع محيط زيست
  روز9المللي توكيو طي  بيست و يكمين جشنواره بين

  .ن برگزار خواهد شدبا تاكيد بر محيط زيست در ژاپ
هاي  اين جشنواره يكي از معتبرترين جشنواره

 26 تا 18 روز، 9المللي است و امسال نيز طي  بين
  .برگزار خواهد شد در ژاپن)  آبان5 مهر تا 27(اكتبر 

برگزاركنندگان جشنواره توكيو ضمن اعالم زمان 
از رقابت، از پوستر جشنواره امسال  برگزاري اين دوره

سبز   در اين پوستر كره زمين به رنگ. كردندرونمايي
به تصوير كشيده شده كه سمبل پرداختن به موضوع 

رقابتهاست، بروي اين  محيط زيست در اين دوره از
! به پيش": تصوير نيز با خط درشت نوشته شده است

  ."زمين براي
ما فيلم ": شعار جشنواره امسال نيز اين عبارت است

  ."سازد مي اسازيم ولي زمين ما ر مي
  
  

  موسيقي
  

 "برگ  كريس دي"تكذيب اجراي كنسرت 

  از سوي وزارت ارشاد
دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد رژيم با انتشار 

درباره برگزاري  اي، اخباري را كه به تازگي اطالعيه
 در ايران "كريس دي برگ"كنسرت خواننده ايرلندي، 

   .به چاپ رسيده است، تكذيب كرد
 20 در تاريخ "نيوز شهاب"كومتي به نام يك منبع ح

زني كرده بود كه با توجه  گمانه  طي گزارشي87خرداد 
 به مخالفت برخي شخصيتهاي ديني و اخباري كه در

 از مجاهدين خلق و "برگ كريس دي"زمينه حمايت 
 منتشر "مجاهدين ابراز احساسات او براي هواداران"

 منتفي اكنون بايستي شده، اين كنسرت را از هم
بانيان اين كنسرت با تكذيب اين  با اين حال،. دانست

خبر تصريح كردند كه موافقت اوليه وزارت ارشاد در 
اند و اين كنسرت به طور  زمينه را به دست آورده اين

 .قطع در پاييز برگزار خواهد شد
  

 لغو پي در پي كنسرتهاي موسيقي
برنامه كنسرتهاي موسيقي آن هم بدون ارايه  لغو

اين روزها  توضيح به مردمي كه بليتها را خريده اند
 8 سه شنبه. شكل گسترده اي به خود گرفته است

 4 كه قرار بود به مدت "دبو"مرداد كنسرت گروه 
. وزارت كشور برگزار شود، لغو شد شب در تاالر

  . بليطهاي اين كنسرت از پيش فروخته شده بود
وت، پيش از اين نيز كنسرت پژوهشي داريوش صف

دورينگ، ايمان وزيري و محسن شهرنازدار هم  ژان
ها قرار بود  كه طبق برنامه ريزيها و اعالم در رسانه

  . تير در تاالر وحدت برگزار شود، لغو شد29
، نوازنده طراز جهاني "افشار لي لي"كنسرت گيتار 

 تير در تاالر وحدت 31 و 30گيتار نيز كه قرار بود 
  .از زمان اجرا لغو شدشود، ساعاتي پيش  برگزار

روزها شاهد  در مورد جابجايي مكان كنسرتها نيز اين
كنسرت شهرام ناظري كه قرار . دو اتفاق ديگر بوديم

 تير در تاالر بزرگ 21و  20، 18، 17بود روزهاي 
همچنين . كشور برگزار شود، به كاخ نياوران منتقل شد

به جاي كنسرت در تاالر بزرگ  گروه شمس نيز
 كشور بايد در كاخ سعد آباد به اجراي برنامهوزارت 
 .بپردازد

  

 " روياي مونا"مل گيبسون، تهيه كننده فيلم 

  درباره اعدام بهاييان در ايران
 ساله بهايي كه در 17زندگي مونا محمودنژاد، دختر 

بهايي ديگر در شيراز به   زن9 همراه با 1983سال 
 "نزجك ل"دار آويخته شد، داستان فيلمي است كه 

، بازيگر، كارگردان و "مل گيبسون"براي  آن را
   .كند مي كننده نامدار هاليوود كارگرداني تهيه

 ميليون 10اي   نام دارد و پروژه"روياي مونا"اين فيلم 
فيلمساز  دان و ، موسيقي"جك لنز". دالري است

كانادايي است كه پيش از اين يك فيلم كوتاه 
ساخت و در سراسر  نااي در باره مو  دقيقه5ويديويي 

  .دنيا پخش كرد
كالسهاي  شده، تدريس در اتهام مونا و زنان اعدام

مونا  .كودكان بهايي و عدم پذيرش تغيير دين بود
محمودنژاد مدتي را در زندان عادل آباد شيراز گذراند و 

ميدان چوگان شيراز به دار   در1983در ماه ژوئن 
  .شد آويخته 

به جاي شيراز در كشور  "روياي مونا"فيلمبرداري 
 در اين .گيرد اي مالت در جنوب اروپا انجام مي جزيره
 در نقش مونا، شهره آغداشلو "كيشا كسل هيوز" فيلم

نقش بازجوي او و   در"كس انوار"در نقش مادر مونا، 
، در )خواننده و دختر شايسته كانادا(نازنين افشين جم 

زي خواهند طاهره، يكي ديگر از زنان اعدامي با نقش
  .كرد
  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 
  زينت ميرهاشمي  : سردبير

  ليال جديدي: تحريريه
  منصور امان
  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فـدايي خلـق ايـران و           نبر

اما بديهي است كه    . بيان كننده نظرات اين سازمان است     
از چــاپ مقــاالت و مطالــب فعــالين ســازمان و جنــبش  
مقاومت و صاحب نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجـم            

ــشريه اجــازه مــي ــد اســت،   ن ــد و اطــالع از آن مفي ده
امـضاي افـراد در     مطـالبي كـه بـا       . كنـد  خودداري نمـي  

شود، بيان كننـده نظـرات خـود آنـان           نبردخلق چاپ مي  
است كه ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همسو يا          

با نام و يا بـدون      (سرمقاله نبردخلق   . اختالف داشته باشد  
  .بيان كننده نظر سازمان است) نام
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسـهاي نبـرد خلـق تمـاس           
  بگيرد 

  اك ساالنه بهاي اشتر
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران و كاركنلن      
ايران، اخبار تحوالت ايران، عـراق ومـسائل بـين المللـي         

ربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش زنان را هـر روز        م
  .در سايت ايران نبرد بخوانيد

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران و 
  جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
  

  

عدم امنيت ساكنان شهر اشرف 

اني باعث يك فاجعه اي انس

  .خواهد شد
  

  زينت ميرهاشمي
  

  
 مرداد، حسن كاظمي سفير رژيـم در     30روز چهارشنبه   

سـاكنان  » اخراج«بغداد از برنامه دولت عراق مبني بر         
مجاهدان شهر اشرف كـه تحـت       . شهر اشرف خبر داد   

هـستند پيـاپي مـورد        ژنو حفاظت شـده      4كنواسيون  
ق تهديدها و توطئه هاي رزيم و مـزدوران آن در عـرا           

در حمايت از حقوق انـساني سـاكنان        . قرار مي گيرند   
 مرداد تظاهرات بزرگـي   30شهر اشرف، روز چهارشنبه     

  . در ژنو در مقابل مقر ملل متحد برگزار شد
تظاهركنندگان خواستار حفاظت و تامين امنيت زنان و        

شـركت كننـدگان در ايـن     . مردان شهر اشـرف شـدند     
يتـي و دولـت   تظاهرات بـر مـسئوليت نيـروي چنـد مل     

آمريكا در تأمين و تضمين امنيت و سـالمت سـاكنان           
ــاطع   اشــرف تاكيــد كــرده و خواســتار موضــعگيري ق
ارگانهاي بين المللي همچون كميته بين المللي صليب        
  .سرخ و كميسارياي عالي پناهندگان دراين زمينه شدند

 مـستقر در     در حالي كه اعـضاي سـازمان مجاهـدين        
رده نيروهـاي مترقـي و      شهر اشـرف از حمايـت گـست       

دمكــرات عــراق برخوردارنــد، رژيــم از هــر شــيوه اي 
همچون پرتاب موشك، بمب گذاري بر سر راه حاميان       

  .عراقي آنها و قطع آب استفاده مي كند
سفير رژيم در بغـداد روز چهارشـنبه ادعـا كـرد طبـق              

 مـاه   6مصوبه دولت عراق، اعضاي سازمان مجاهدين       
  .راق خارج شوندفرصت دارند تا از كشور ع

با توجه به نقش تروريستي و اخاللگرانه رژيم در عراق        
و فعاليت مزدوران واليت فقيه در دستگاههاي دولتـي         
عراق، حفاظت ساكنان شهر اشرف اهميـت پيـدا مـي           

توطئه هاي رژيم و همپالگيهايشان شرايط بـراي        . كند
حقوق انـساني   . ايجاد يك فاجعه انساني مهيا مي كنند      

 ژنو بايد توسط    4شهر اشرف طبق كنوانسيون     ساكنان  
اگـر نيـروي چنـد      . نيروهاي چند مليتي رعايـت شـود      

مليتي و به ويژه دولت آمريكا مسئوليت امنيت زنـان و           
مردان شهر اشرف را تـامين و تـضمين نكنـد، بـدون              
شك يك فاجعه انساني توسط رژيم و مـزدورانش بـه           

ست و  تمـامي نيروهـاي انـساندو     . وقوع خواهد پيوست  
مدافع حقوق بشر در اين رابطه مـسئول و بايـد بـراي             

  .جلوگيري از اين فاجعه به مسئوليت خود عمل كنند
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

  رويدادهاي هنري ماه
  

  ليال جديدي
  : سخن روز

برايم مهم نيست كه بر زمين بيفتم، تا زماني كه كس ديگر بر خيزد 
 .و سالح مرا بدست گرفته و شليك كند

. انقالب سيب نيست كه وقتي برسد بيفتد، بايد آنرا انداخت -
، رهبر انقالبي آرژانتيني، )19870-1928(ارنستو چه گوارا (

  )، نويسنده، پزشك و چريك انقالبي ماركسيستسياستمدار
 9 همه چيز مي گذرد و جهان از بين مي رود اما سنفوني شماره - 

، )186 – 1814(ميخاييل الكساندرويچ باكونين . (زنده مي ماند
  ) انقالبي روسي و تئوريسين آنارشيسم اشتراكي

  
  ادبيات

  
  محمود درويش درگذشت

  

محمود درويش شاعر محبوب و 
نام آور عرب پس از يك عمل 

 67جراحي در آمريكا در سن 
. سالگي چشم بر جهان فرو بست

او شاعر ملي فلسطينيان شناخته مي شد زيرا سروده هاي او از 
  . مسايل فلسطين و رنج و درد مردم آواره الهام مي گرفت

بي ترديد مي توان گفت كه درويش در شمار محبوبترين و پرنفوذ 
اشعار او به بسياري از زبانهاي دنيا از جمله . ب بودترين شاعران عر

اين امر به او شهرت جهاني بخشيده . فارسي ترجمه شده است
جهان عرب و خارج از آن بارها او را گرامي داشته و با جوايز . است

بنويس من عربم "شايد سروده . جهاني متعددي از او ياد كرده است
شناخته شده ترين سروده او  " هزار است50و شماره كارت هويتم 

احمد " و "به مادرم"، "روزنوشتهاي زخم يك فلسطيني". باشد
   از ديگر سروده هاي مشهور سياسي اوست"الزعتر

زبان شعري كه درويش پديد آورد، ادبيات معاصر عرب را تحت 
 . تاثير خود قرار داده است

 محمود درويش در ايام جواني به حزب كمونيست اسراييل پيوست
 مشغول به كار شد ولي به "االتحاد" و روزنامه "الجديد"ودر مجله 

زودي تحت تعقيب دستگاه امنيتي اسراييل قرار گرفت واز سال 
 يعني، سال هجرت وي از اسراييل تحت اقامت 1972 تا 1961

در اين سال او براي تحصيل به روسيه رفت و . اجباري بسر مي برد
بخش فلسطين كه در آن زمان همانجا به عضويت سازمان آزادي

اين باعث . اسراييل آن را يك سازمان تروريستي مي خواند، درآمد
درويش در اعتراض به . شد كه او از برگشت به اسراييل منع شود

 از عضويت اين سازمان استعفا 1993امضاي قرارداد اسلو، در سال 
  . داد

در  1988گفتني است كه بيانيه استقالل فلسطين كه در سال 
الجزاير اعالم گرديد، توسط محمود درويش به نگارش در آمده 

  .است 
محمود عباس، رييس تشكيالت خودگردان فلسطين، مرگ وي را 

امت عربي ": تسليت گفت و در بيانيه اي به همين مناسبت نوشت
شاعر بزرگي را از دست داد كه با سخن خود داستان ملت و يك 

 18 در صفحه    بقيه ".امت را روايت مي كرد
  

  
ــري    ــه هن ــوربختانه، جامع ش
ايــران يكــي از ارزنــده تــرين 
هنرمندان نامي و متعهد خـود      

زنده يـاد تـورج     . را از كف داد   
نگهبان ترانه سراي مردمي و     
ــاري   ــت بيم ــه عل ــرض ب معت

 سـالگي از عمـر      76ريوي در   
پربار خويش، در آمريكا چشم     
از جهــان فروبــست و جامعــه 

 هنر  هنري ايران و دوستداران   
درخــشان خــود را در ســوگي 

  .عميق نشاند
  

اين هنرمند مردمـي و مبتكـر       
ساليان دراز ترانـه هـايش بـا        
ــرين    ــسته تــ ــار برجــ آثــ
موسيقيدانان ايران و با صداي     

 يافتگان هنر آواز     بزرگان و نام  
. مرضـيه   . ايران از جمله بنان   

ــش ــروين و  . دلك ــوران و پ پ
ــداران    ــر از نام ــسياري ديگ ب

. گشته اسـت  آميخته و عجين    
از آعـاز دهـه ســي بـا ظهــور    
تورچ كه در دانشگاه تهران در    
رشته جامعه شناسي تحـصيل     
ميكرد ترانـه سـرايي حـال و        
هواي تازه يافت و تصنيفهاي     
ساخته و پرداخته او با سبك و   
روش تازه يـي كـه تـورج بـا          
اســتفاده از قريحــه سرشــار و 
بينش اجتماعيش مـي آفريـد      

انـه  در تحول و ارتقاي هنر تر     
ســرايي مــدرن ايــران نقــشي 

نوآوري و خلق   . ممتاز ايفا كرد  
ابتكارات خاص با نگاهي تازه     
به انـسان و جامعـه در قالـب         
ترانه هايي با مضامين انساني     
و اجتماعي با اشـكالي كـامال       
بكر و تـازه از برجـسته تـرين       
ويژگيهاي كار ترانه سرايي او     

تـــسلط . بـــه شـــمار ميايـــد
م و  چشمگير او در تلفيق كـال     

موسيقي و نيز برخـورداري از       
جوهر واالي انـساني و تعهـد       
ــال   ــارش را كم ــاعي آث اجتم

از اين رو موسيقي    . بخشيد  مي
سالم ايران در اين پهنه نـوين   

  .قويا وامدار اوست

ــي و   ــد مردم ــن هنرمن اي
ــرفتن   ــاال گ ــا ب ــد ب متعه

  اختناق حكومت 
  

ــركش   ــركوبگر و هنـ سـ
آخوندي به نشانه اعتراض    
راه هجــرت و غربـــت را  
برگزيد و تـا بـه آخـر بـه          
عنـــوان يـــك پناهنـــده 
معترض يه تعهد خـويش     
ــام    ــن نظـ ــال ايـ در قبـ
هنرستيز و فرهنگ كـش     
وفادار ماند و تحـت هـيج       
شرايطي بـه آرمـان خـود       
مبني بر مبارزه با حكومت     
جبار واليـت فقيـه پـشت       

در نكرد و به سـهم خـود        
ايــن عرصــه بــا آفــرينش 
ترانه هاي مبارزاتي و ملي     
و مردمي به عنـوان يـك       
هنرمند متعهد بـه وظيفـه      
خود قيام نمـود و از هـيچ        
تالش و كوششي در ايـن      

بـه  . زمينه فرو گذار نكـرد    
همين مناسبت مراودات و    
ــورج   ــري ت ــاري هن همك
نگهبــان بــا هنرمنــدان   
مقاومت و ياري رسـاندن      

مـره  او در اين كارزار در ز     
آخرين تالشهاي مانـدگار    
اين هنرمند اسـت كـه از       

 اثر باقي   700وي بيش از    
  .مانده است

هنرمندان مقاومت ايـران    
همصدا بـا ديگـر اعـضا و      
هواداران مقاومـت فقـدان     
دردناك و اسفبار هنرمنـد     
ارزشــــمند ميهنمـــــان  
شادروان تورج نگهبـان را     
ــران   ــردم اي ــوم م ــه عم ب
بخـصوص بـه هنرمنــدان   

عهد و خانواده   مردمي و مت  
ايشان صـميمانه تـسليت     

ميگويد و ياد اين انسان شـريف و        
 نيمه شيان   "ارزنده مردمي را كه     

تنهـــاي نتهـــا در دل صـــحراي 
زندگي بـدنيال گمـشده و معبـود        

باشد .  گرامي ميدارد  "خويش بود   
تا در فرداي دميدن بهاران آزادي      
در ميهن خونبارمان خاطره تابناك  

زشهاي انساني  او را كه نگاهبان ار    
و شور و عـشق و آزادي بـود هـر         

  .چه با شكوهتر گرامي بداريم
هنرمندان شـوراي ملـي مقاومـت      

  ايران
  

  شهداي فدايي 

  شهريور ماه 
تقديري ـ  ) امير(يعقوب : رفقاي فدايي

ايرج سپهري ـ علي ميرشكاري ـ انور   
اعظمـــي ـ محمـــود بابـــاعلي ـ       

الــسادات روحــي آهنگــران ـ    اعظــم
ـ پـروين فـاطمي ـ    حـسن سـعادتي    

طهمورث اكبري ـ جميل يخچـالي ـ    
ــد     ــد ـ محم شــهريار و احــسن ناهي
مجيدي ـ حميد رضا مـالكي ـ احمـد     
صادقي ـ محمدتقي برومنـد ـ بهنـام     
رهبــر ـ بهمــن رهبــر ـ محمدرضــا     
فريـدي ـ سـعيده كريمـان ـ پرويـز        
داوري ـ غالمحسين بيگـي ـ حـسن     
صـالحي ـ علـي رضـا شـاه بابـايي ـ       

 ـ محمــد سياســي ـ     ناصــر فتــوتي
حميدرضا ماهيگير ـ عبـاس كـابلي ـ     
جواد كارشي ـ نادره نوري ـ عليرضـا    
پناهي ـ قاسم معروفي ـ ابوبكر آرمان   

ـ هوشنگ احمدي ـ رشيد يزدان پناه   
ــ بيـژن جنتـي ـ مرتـضي      ) سـمكو (

الديني ـ   خدامرادي ـ مصطفي شمس 
قاسم سيدباقري ـ عبدالرضا غفوري ـ   

حمد تمـدن ـ    م-عزيز محمد رحيمي
ــسرو     ــري ـ خ ــري جزاي ــغر جعف اص
مبـاركي ـ سـعيد رهبـري ـ عليرضـا       

چــي ـ محمدرضــا ســتوده ـ      يــراق
احمدرضا شعاعي ـ مهدي سـميعي ـ    

اياق ـ رشيد آهنگري   ابوالفضل غزال
ـ محمد تمدن ـ جمشيد ميرحيدري ـ   
يـونس رمـضاني ـ جـالل فتـاحي ـ        
محمدعلي ابرندي ـ سياوش حسنوند  

ــليماني،   ــرج س ــ اي ــال ـ  1350 از س
تاكنون در مبارزه عليـه امپرياليـسم و        
ارتجاع و به وسيله مزدوران رژيمهاي      

  . شاه و خميني به شهادت رسيدند
  

ياد تورج نگهبان،ترانه سرا و 
 هنرمند ارزنده مردمي گرامي باد


