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  280 شماره
 پنجمبيست و دوره چهارم سال 

  1387 آبان اول
  

   دالر، 1 كانادا   آمريكا
  اروپا يك يورو

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  يادداشت سياسي
 ؟قطار واليت، به كدام سو

  مهدي سامع
  

 مهر، هنگامي كـه بـر سـر عـضويت رژيـم ايـران در                26در روز جمعه    
 كـشور راي مثبـت      32شوراي امنيت ملل متحد راي گيري شد و فقط          

به جمهوري اسالمي دادند، ميزان انفراد رژيم ايران در ميان كشورهاي           
 158اين در حالي بود كه ژاپن       . ادجهان بيش از گذشته خود را نشان د       

 راي بــراي كــسب كرســي در 181 راي و اوگانــدا 185راي، مكزيــك 
  .شوراي امنيت ملل متحد به دست آوردند

نژاد مدعي شد كـه   فراموش نكرده ايم كه در همين ماه محمود احمدي      
بسياري از كشورهاي جهان براي حل مشكالت خود چشم بـه برنامـه             

گماشته ولي فقيه قول داده بود      . م ايران دوخته اند   ها و راهكارهاي رژي   
كه اگر به عضويت شوراي امنيت ملل متحد پذيرفته شود از كشورهاي            
مظلوم دفاع خواهد كرد و كشورهاي مظلوم با نـدادن راي بـه اسـتبداد          

  ديني حاكم بر ايران اعالم كردند كه ما را به لطف تو نياز نيست، لطفا          
احمـدي نـژاد دامنـه بـسيار        » داهيانه«بينيهاي  البته پيش   . شر مرسان 

:  تير امسال اظهار نظر كرد كـه       25براي مثال وي در     . گسترده اي دارد  
البتـه  » . دالر نخواهـد رسـيد     100قيمت نفت ديگر بـه پـايين تـر از           «

كارگزاران واليت خامنه اي هيچ گـاه خـود را موظـف بـه پاسـخگويي            
ينه هاي سنگين براي مردم     پيرامون حرفها و طرحهايي كه مستلزم هز      

ايران بوده ندانسته اند و بر عكس پس از هر شكست عملي و نظـري،               
  . بر شدت فشار بر مردم افزوده اند

  2بقيه در صفحه 
  

  توسعه فقر پي آمد 

 احمدي نژاد» جراحي بزرگ«

برخي از مهمترين حركتهاي اعتراضي 

  1387كارگران و مزدبگيران در مهر ماه 
رونده سازي، دستگيري، شكنجه سركوب، ازار، پ 

و محاكمه فعاالن كارگري در ايران را به شـدت          
  سركوب مي كنيم

  زينت ميرهاشمي
  4در صفحه 

  

  الف زنيهاي احمدي نژاد
  الف آناهيتا

  
  10در صفحه 

 

 

  تالشي جهاني براي لغو 

   حكم اعدام
  19در صفحه 

  

نفرت و «چه كسي مبلغ 

  است؟» خون
  مهدي سامع 

  11صفحه 
  

   در آيينه مرورجهان
  

  ليال جديدي

  :در اين شماره مي خوانيد

 بحرانهاي جدايي طلبانه در بوليوي -

  با توطيه هاي واشنگتن

 و "اتحاديه ملل آمريكاي جنوبي" -

  اهداف آن
  

  6در صفحه 
  
  

  سرمقاله 

  سياست خارجي،

   محور سياست داخلي

   جمهوري اسالمي
  

  منصور امان
نش در صحنه ي اين روزها وجه غالب كُنش و واُك

اسالمي را مسابقه تحرُك در پهنه سياسي جمهوري 
سياست خارجي بين باندها و گرايشهاي درون دستگاه 

آقاي احمدي نژاد، گُماشته . قُدرت تشكيل مي دهد
ولي فقيه بر مسند رياست جمهوري، بر بستري كه 
آقاي مشايي از طريق گرفتن ژست آشتي جويانه اش 

ي آقا. در برابر اسراييل فراهم آورد، حركت مي كُند
الريجاني، رقيب او در حال ايجاد پلهاي ارتباطي ويژه 
اي سازگار با پست قبلي اش در مقام مذاكره كُننده 
ارشد هسته اي و پست فعلي خود به عنوان رييس 
. مجلس مالها با اتحاديه اُروپايي و كُنگره آمريكا است

 اُقيانوسيه در صدد –آقاي قاليباف، در يك تور آسيايي 
شناخت بيشتر از خود به طرفهاي خارجي است و ارايه 

در خارج از دستگاه دولتي نيز حجت االسالم خاتمي، 
، بساط جداگانه "اصالح طلب"رهبر باند اخراج شُده 

خود را بر پا كرده و با دعوت از شخصيتهاي پيشين 
دولتي اروپايي، به عرض اندام و آزمودن دوباره بخت 

  .خويش پرداخته است
  3 صفحه بقيه در

  

  بحران بي پايان
  

  جعفر پويه
تالش همه جانبه دولت بوش و متحدان بين المللي او          

 -براي نجات بازار بورس، نقاب از چهـره دغلكـار نـو             
ــه اســت  ــري جهــان برانداخت ــدعي رهب . ليبرالهــاي م

مبشران حاكميت بـازار آزاد و عـدم دخالـت دولـت در             
ند تا هرگونه   فرايند بازار، سعي وافري را به كار گرفته ا        

كه مي توانند بازارهاي بورس را از مهلكـه برهاننـد و             
كمتر توجهي به بحراني كه سـراپاي سيـستم تـا مغـز           

  .استخوان پوسيده شان را گرفته است، مي نمايند
  8بقيه در صفحه 
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  1بقيه از صفحه 
ــي در    ــين الملل ــم در عرصــه ب ــت ضــعيف رژي موقعي
شرايطي است كه رژيم واليت فقيه در چالش با مردم          
ايران كه به اشكال مختلف تنفـر و انزجـار خـود را از               
حاكميت اعالم مي كنند، مجبور است بـيش از بـيش           

ولي فقيه نظـام روز دوشـنبه       . به سركوب متوسل شود   
: ائمه جمعه سراسـر كـشور گفـت        امسال در ديدار     22
 اي مردم را نا اميد        برخي تالش دارند تا به هر بهانه      «

انقالب . ..... و ذهن آنان را از حركت اصلي غافل كنند      
رود و ممكـن      اسالمي با قدرت و قوت بـه پـيش مـي          

  است برخي از اشكاالت هم وجود داشته باشد، اما عده         
ه پر قدرت در    اي تالش دارند تا بگويند اين قطاري ك       

حال حركت است، از خـط خـارج شـده و يـا در حـال             
گرد است در حالي كه اين گونـه القائـات خـالف       عقب

» با فدرت و قوت   «خامنه اي از پيشرفت     » .واقع است 
در حال  » پر قدرت «انقالب اسالمي كه سوار بر قطار       

و بدون اين كـه از      » عقب گرد «حركت است و بدون     
مي رود، دم مي زنـد و بـه      شود به پيش    » خط خارج «

ولـي  . مي كنند، مي تازد   » نا اميد «كساني كه مردم را     
فقيه و شركايش هميشه كوشيده اند تـا بـين انقـالب            

در . اسالمي و مردم يك رابطه همبـسته ايجـاد كننـد          
ــام   جمهــوري «حــالي كــه آن چــه خمينــي تحــت ن

بنا نهاد، يك رژيم استبدادي مـذهبي اسـت      » اسالمي
ل با حاكميت مردم است و هم كشور را         كه هم در تقاب   

  . به فاجعه كشانده است
اي براي روحيه دادن به  اهللا خامنه الف و گزافهاي آيت   

نيروهاي واليتش هر روز رنـگ مـي بـازد و خاكـستر        
  .نشين واقعيتهاي جامعه ايران مي شود

براي اين كه رابطه قطار بدون دنده و ترمز خامنـه اي      
ايران بهتر درك كنيم بـه چنـد        را با واقعيتهاي جامعه     

خبر كه در ماه گذشته در رسانه هاي دولتـي مـنعكس     
  .شده توجه كنيم

   
 مهـر در  3 چهارشـنبه   روزنامه اعتمـاد در شـماره روز    

 19در هـر    «گزارشي به نقل از يونيـسف نوشـت كـه           
دقيقه يك ايراني بر اثر سوانح رانندگي در كشور جـان    

 28ان بـا نـرخ سـاالنه       اير......خود را از دست مي دهد     
هزار مرگ، يكي از كشورهايي است كه باالترين آمـار      
. مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي در جهان را دارد          

 مرتبـه بـاالتر از      20آمار تصادفات جاده اي در ايـران        
ــت  ــاني اس ــانگين جه ــار  ....مي ــاالترين آم ــران ب و اي

مصدوميت و مرگ و ميـر كودكـان و نوجوانـان را در             
  ».ث رانندگي داردحواد

 مهـر از قـول ريـيس اداره    7روزنامه رسالت در شماره   
 بيمارستان تهران   147از  «:محيط زيست تهران نوشت   

بيمارستان از روش بي خطرسازي براي امحاء        6  تنها
ــد  ــوني اســتفاده مــي كنن ــه هــاي عف ــابقي  زبال  و م

ــه    ــاي زبال ــستم امح ــه سي ــد هرگون ــتانها فاق بيمارس
ــستند ــال ....ه ــه  و درح ــر روزان ــه  80حاض ــن زبال  ت

 درصـد آن    20بيمارستاني درتهران توليد مي شود كه       
عفــوني اســت ، امــا بــه دليــل تفكيــك نامناســب آن 

 تن زباله عفوني    80درمراكز درماني و شهرداري عمال      
بايد اضـافه كـرد كـه ايـران از نظـر            » .توليد مي شود  

 كشور در رتبه    146شاخصهاي زيست محيطي در بين      
  . دارد قرار132

 مهر به نقـل از      9همين روزنامه در شماره روز سه شنبه        
رئيس پليس مبـارزه بـا مـواد مخـدر آذربايجـان غربـي              

 تن 750براساس آمارهاي رسمي كشور ساليانه «: نوشت
ايـن ميـزان    » .مواد مخدر در كشور مـصرف مـي شـود         

مصرف ساالنه مواد مخدر آن قدر تكاندهنده اسـت كـه           
  .به آن اعتراف مي كنداين مقام دولتي هم 

بـا  «: مهـر نوشـت    9روزنامه كارگزاران در روز سه شنبه       
 سال از اجراي نهضت سوادآموزي در كـشور         30گذشت  

سـواد در كـشور        ميليون نفر بيـسواد و كـم       20همچنان  
  ».وجود دارند

 مهر با اسـتناد     4روزنامه سرمايه در شماره روز پنجشنبه       
توسـعه بـين    به گـزارش سـازمان كنفـرانس تجـارت و           

سهم ايران در جذب سرمايه هاي      «:نوشت) آنكتاد(الملل
خارجي تنها چهار صـدم درصـد سـرمايه گـذاريها بـوده          

مجمـوع سـرمايه گـذاري مـستقيم خـارجي          .. و.....است
 تـا پايـان شـهريور      1372تحقق يافته در ايران از سـال        

بدين » . ميليون دالر است607امسال تنها پنج ميليارد و    
 هزار واحد پولي سرمايه گذاري خـارجي  10هر  ترتيب از   

 واحد نصيب ايران شده است و ايـن در شـرايطي   4فقط  
است كه درآمدهاي ملي ايران كه طي چند سال گذشته          
افزايش چشمگيري داشته يا به انباشت نقدينگي منجـر         
شده و يا در زمينه سركوب و توسعه تـرور هزينـه شـده              

دوران احمـدي نـژاد     رشد سرسام آور نقدينگي در      . است
سه . زندگي مردم را بيش از پيش به فاجعه كشانده است        

 هـزار مليـارد     60سال پيش حجـم نقـدينگي در ايـران          
 هـزار مليـارد دالر      165تومان بود و اكنون بـه بـيش از          

افزايش پيدا كرده و در نتيجه منجر بـه افـزايش شـديد             
  .نرخ تورم شده است

 مهر بـه نقـل از   20ه روزنامه جام جم در شماره روز شنب    
تازه ترين گزارش صـندوق بـين المللـي پـول در مـورد              

نرخ تـورم ايـران در      «:چشم انداز اقتصادي جهان نوشت    
 كـشور منطقـه     14سال جاري باالترين ميزان در ميـان        

 كشور  183خاورميانه و چهارمين نرخ تورم باال در ميان         
 در  30نـرخ تـورم را      بانك مركـزي    » .جهان خواهد بود  

صد اعالم كرده و اين در حالي است كـه نـرخ تـورم در             
سطح جهاني در همين دوره كاهش يافتـه و بـه نوشـته             

هم اكنون كه « مهر 25روزنامه سرمايه در روز پنجشنبه      
نرخ تورم جهاني با كاهشي سـه و يـك دهـم درصـدي        

 درصــد 29مواجـه شـده، نـرخ تـورم در ايـران بـيش از       
آقاي خامنه اي سـوار قطاريـست       » .ته است افزايش داش 

كه چنين شتابان جامعه را به سـمت فاجعـه مـي بـرد و               
گماشته او با سبك مغزي ادعاهـاي پـوچ در مـورد نيـاز          

در . جهان به راهكارهاي نظام ديني را مطـرح مـي كنـد    
 دقيقه يـك ايرانـي فقـط بـر اثـر      19كشوري كه در هر    

 كـه سـاالنه     سوانح رانندگي كشته مي شود، در كشوري      
آلـودگي هـوا جـان مـي سـپارند و        هزار تن در اثـر   13

ولـي  ... نفر خودكشي مـي كننـد و       200 هزار و    4ساالنه  
يي مردم      به هر بهانه  «كه  » كساني«فقيه نظام از تالش     

مـي  » را نا اميد و ذهن آنان را از حركـت اصـلي غافـل             
خامنه اي بهتر از هر كس مي دانـد         . كنند حرف مي زند   

ر قطار واليت بر خالف منـافع مـردم ايـران در            كه مسي 
حال حركت است و عامل اصلي تقابـل، تنفـر و انزجـار             
مردم كه ولي فقيه آن را نا اميدي مردم مي نامد، وجـود       

  قطار واليت و مسير حركت آنست
  
  

شوراي امنيت سازمان ملل    
 مهر 6بعد از ظهر روز شنبه   

 بــــه اتفــــاق آراء  1387
ب  را تـصوي   1835قطعنامه  

كرده است كه در آن بدون      
تحريم جديـد، بـر خواسـته       

 قطعنامـه الـزام آور      3هاي  
در ايــن . قبلـي تاكيـد كـرد   

ــوري  ــه از جمهــ قطعنامــ
اسالمي خواسته شـده كـه      

بــه طــور كامــل و بــدون «
معطلـــي بـــه تعهـــدات   
خود،براساس قطعنامه هاي   
مرتبط سازمان ملـل عمـل      
ــتهاي  ــرده و درخواســ كــ
شوراي حكام آژانـس بـين      

لي انرژي اتمي را اجـرا      المل
  ».كند

 مهـر مفـسر     8روز دوشنبه   
خبر گزاري ريـا نووسـتي از    
مسكو اين قطعنامه را شبيه     

  .دانست» اولتيماتوم«به 
 مهر علـي    11روز پنجشنبه   

اصغر سلطانيه، سفير رژيـم     
در آژانس بين المللي انرژي     

در صورتي كه   «:اتمي گفت 
جامعه بين المللي تـضمين     

 اي كند كه سـوخت هـسته    
مورد نياز نيروگاههاي اتمي    
ايران را تامين مي كند، اين     
ــاي   ــف فعاليته ــشور توق ك
حساس هسته اي را مـورد      

» .بررسـي قـرار خواهـد داد   
دليلـي  «:وي اضافه كرد كه   

كه ايران بـه غنـي سـازي        
اورانيوم ادامه مي دهد، اين     
است كه معاهده بين المللي    
ــامين   ــراي ت ــزام آوري ب ال
ــود    ــي وجـ ــوخت اتمـ سـ

  )راديو فردا(».اردند
به نظر مي رسيد كـه ايـن        
كارگزار رژيـم بـراي مـانور       
اين سخنان خارج از برنامه     
رژيــم را بيــان كــرده و بــه 
زودي مجبور به تكذيب آن     

بـاالخره ادينـه    . خواهد شد 
 مهر خبرگزاري دولتـي      12

ــول وي   ــارس از قـــ فـــ
نماينـده جمهـوري    «:نوشت

اســالمي ايــران در آژانــس 
 اتمـي بـا     المللي انرژي   بين

تاكيد بر اين كه كـشورمان      
سازي اورانيوم خـود      به غني 

ــار    ــد داد، اخب ــه خواه ادام
هـاي    منتشر شده در رسـانه    

ــال   ــاره احتمـ ــي دربـ غربـ

ــسته  ــه ه ــازنگري در برنام اي   ب
هـا    ايران را شيطنت اين رسـانه     

سـلطانيه تاكيـد كـرد      » .دانست
در صورتي كه تـضمينهاي     «:كه
المللي براي تـامين سـوخت     بين

مورد نياز نيروگاههاي كشورمان 
ــه   ــاز هــم ب ــا ب ــه شــوند، م ارائ

سازي خود ادامـه خـواهيم        غني
  ».داد

بدين ترتيب يك بار ديگر هـم       
روشن شـد كـه مـساله اصـلي         
رژيم واليت فقيه تامين سوخت     

ــست ــن حــال صــدور  . ني ــا اي ب
قطعنامه جديد شـوراي امنيـت،      
عليرغم آن كه تحريم جديـدي      
در آن گنجانــده نــشده يــك   

  .شوك براي پايوران رژيم بود
 مهر شـهاب نيـوز      12روز آدينه   

اسماعيل كـوثري   «:خبر داد كه  
نايب رييس كميـسيون امنيـت      
ملي و سياست خارجي مجلـس      

ــت ــيس  :گف ــازاده ري از رضــا آق
سازمان انـرژي اتمـي ايـران و        
سعيد جليلي دبير شوراي عـالي      
امنيــت ملــي و مــذاكره كننــده 

اي ايــران دعــوت  ارشــد هــسته
ــسه روز  شــده ــا در جل  اســت ت

دوشنبه اين كميـسيون حـضور      
بررسـي قطعنامـه ضـد      ..... يابند

 شـوراي امنيـت و      1835ايراني  
نيـــز گـــزارش اخيـــر محمـــد 
البرادعي مدير كل آژانس بـين      
ــاره   ــي در ب ــرژي اتم ــي ان الملل

اي ايـران از      هاي هـسته    فعاليت
جمله موضوعاتي اسـت كـه در       
اين نشـست مطـرح و بررسـي        

  ».خواهد شد
ــن   ــه نظــر مــي رســد كــه اي ب
قطعنامه از نگاه كارگزاران بيت     
ولي فقيه وافعا يـك اولتيمـاتوم       

  .است
   مهر13فراسوي خبر 

  

  

قطعنامه جديد شوراي امنيت، 

 يك اولتيماتوم
 زينت ميرهاشمي

  يادداشت سياسي 

 قطار واليت، به كدام سو؟
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  1بقيه از صفحه 
  ويژگي وابستگي  

اين جنب و جوش ديدني، چهره ديگر 
استراتژي ثبات جمهوري اسالمي 

 را "نظام"است كه مولفه هاي بقاي 
در خارج از مرزها جسُتجو كرده و در 
دوره هاي گوناگون با بحران آفريني 
سياسي و مداخله گري نظامي و ايجاد 

د تنش در مناسبات با همسايگان خو
. در پي ساخت و ساز آنها برآمده است

اينك كه پژواك سياست مزبور با 
امواج به گونه فزاينده قُدرتمند تري به 
سوي منبع آن باز مي گردد، بازيگران 
اين قُمار سنگين و بي پشتوانه، هر 
يك به گوشه اي پناه برده، به دامن 
مدعيان آويخته اند و با تمام نيرو و 

ش مي كُنند ورق را امكانات خود تال
برگردانده و بر ساز ثبات از آن سو 

  . بدمند
به لحاظ وابستگي ثبات داخلي به 
فاكتورهاي خارجي، رژيم واليت فقيه 
و رژيم شاه مي توانند دوقلوهاي 

با اين تفاوت . سيامي به شُمار بيايند
در فُرم كه بند ناف حيات و بقاي اولي 

به با ابراز خُصومت و ايجاد بحران 
منابع خارجي گره خورده است و بند 
ناف دومي با جلب دوستي و پشتيباني 

اما براي هر دو رژيم، وجود اين . آنها
مناسبات با آن سوي مرز  سرچشمه 
قُدرت داخلي به شُمار مي رود و نقش 
مركزي را در توانايي اعمال قُدرت بر 

رژيمهاي . شهروندان خود ايفا مي كُند
يه شكاف استراتژيكي شاه و واليت فق

كه بر اثر فقدان پايگاه اجتماعي اتكا 
پذير و در پي آن بي بهره گي از 
مشروعيت سياسي حكمراني در برابر 
آنها دهان گُشوده را با اتكاي هر چه 
بيشتر و تك پايه تر بر منابع كسب 
اقتدار در نُقاط به دست آمدني 

  . سركوب و قُدرت خارجي پر كرده اند
ون زاي سمت گيري ويژگي در

استراتژيك هر دو رژيم در پهنه ي 
تامين ثبات خود، هيچ چيز كمتر يا 
. بيشتر از وابستگي تعريف نمي شود

آنجا كه كُنش داخلي حكومت از 
طريق حلقه هاي واسطه واكُنش 
خارجي شكل و اندام مي گيرد و 
عينيت مي يابد، آنجا كه چگونگي و 

ع دايره دايره اقدام به ذات آن در ُشعا
ي اين واكُنشها قرار گرفته و به 
گُستردگي يا محدوديت آن مشروط 
مي گردد، سخني نيز از استقالل عمل 
در  سياست گُذاري نمي تواند وجود 

قلمرو حاكميت ملي در . داشته باشد
رژيمهاي از نوع ديكتاتوري شاه يا 
استبداد مذهبي واليت فقيه با ژرفا و 

 نشانه گُستره سياست خارجي آنها
گُذاري مي شود و با بازيگراني تقسيم 

مي شود كه حاكمان با كُرنش يا 
ستيز، در و دروازه به رويشان گُشوده 
اند تا مشروعيت سياسي خود را از آنها 

  . وام بگيرند
  

  زير پوسته نازك ادعا
روي بنياد وابستگي جمهوري 
اسالمي، پوسته نازكي قرار گرفته كه 

 مبالغه آميز با ادعاهاي رنگارنگ و
 و "مديريت جهان"همچون 

پالكاردهاي درشت نويسي شُده با 
قُدرت منطقه "رجز خواني هايي مانند 

، سطح ناخوشايند زيرين را مي "اي
واقعيت اما اين است كه شدت . پوشاند

نُفوذ و تاثيرگُذاري فاكتورهاي خارجي 
در تصميم گيريهاي حاكمان جمهوري 

اي انحطاط اسالمي تنها با دوره ه
صفويه و قاجار قابل مقايسه است؛ 
زماني كه فرمانروايان فاسد و بي 
ريشه، منابع، منافع و حتي قلمرو 
جغرافيايي كشور را به حراج مي 
گُذاشتند تا عايدي آن را صرف 

با . سورچراني در قُدرت كُنند
ويژگيهايي مشابه، جمهوري اسالمي 
نه تنها گنجينه هاي طبيعي و 

ي به دست آمده از آن به درآمدها
 اصلي ترين – با فاصله زياد –مثابه 

منبع تامين خزانه ملي را خرج چرب 
كردن سبيل اندك دوستان خارجي 
خود در مسكو، پكن، بروكسل، بغداد و 
بيروت مي كُند بلكه، كامال آماده 
است از اين نيز فراتر رفته و اشتهاي 
سيري ناپذير همسايه بزُرگ شُمالي 

 به نيش كشيدن درياي خزر را براي
  . نوازش كُند

روندي كه در ابتداي بر سر كار آمدن 
رژيم مالها با اهداي نفت مجاني به 
رژيم سوريه به ازاي حمايت سياسي 
آن آغاز شُد، اينك به يك دكترين جا 
اُفتاده و عادي براي تنظيم مناسبات 
خارجي تبديل شُده است كه به خوبي 

 و "نظام"ز سوي و با وسواس هم ا
هم از جانب طرفهاي خارجي آن 

  . رعايت مي شود
تركيب دستگاه سياسي هدايت كُننده 
اين بده و بستان نابرابر نيز به طور 
طبيعي منعكس كُننده روابط مزبور 

بارگاه آيت اهللا خامنه اي چونان . است
دربار فتحعليشاه و محمدرضا شاه، 

لها، بازار مكاره انگليس فيلها، روس في
چين فيلها، آمريكا فيلها و در نهايت 
البيهاي هر مشتري بالقوه ديگري 
است كه مشتاق باشد از مالهاي نه 
چندان خوشنام كادو بگيرد و پورسانت 

  . سياسي و نقدي بدهد
مضحكه مشترك آقايان مشايي و 
احمدي نژاد پيش از يك سفر 
اكتشافي به نيويورك براي پيدا كردن 

ه رفتن چشمي كه را
 روي دست "نظام"

را ببيند و ثبت كُند، 
عمق تاثيري كه 
نيروي بيروني بر 
سياست وابسته به 
خود برجا مي گُذارد 
را با صراحتي كم پيشينه به نمايش 

 امنيتي ولي -دولت نظامي . گُذاشت
فقيه، اسراييل ستيزي به عنوان 
تابلوي ايديولوژيك حكومت و به بيان 

ن را روي بهتر، سپر حفاظتي آ
پيشخوان گُذاشت تا معامله پذير بودن 

 "تضمين امنيتي"آن در برابر يك 
ديگر كه باز هم از آن سوي مرزها 

  . صادر مي شود را يادآور شود
    

  فاكتورهايي كه وجود ندارد              
با اين حال آقاي احمدي نژاد برجسته 
ترين پايور جمهوري اسالمي نيست 

 در گردن، "نظام"ي كه با ريسمان بقا
كشان كشان به هر سو كه قُطب 

 آن نشان بدهد "مصلحت"نماي 
هيچكس كمتر از . سكندري مي خورد

برپا كُننده حكومت ديني جمهوري 
د كه با اسالمي، آيت اهللا خُميني نبو

 در "تعطيلي نماز و روزه"تاكيد بر 
 ايجاب "مصلحت نظام"صورتي كه 

كُند، افسار سياست و اقتصاد حكومت 
را به دست فاكتور حفظ قُدرت و از 

صدور "اين راه به مهمترين عامل آن، 
 و ايجاد روزنه تنُفس در "انقالب

دليل فهم . خارج از مرزها سپرد
 او را در پذيري كه وي و ميراث بران

جسُتجوي فاكتورهاي تضمين بقاي 
رژيم به آن سوي مرزها روانه مي 

 در "نظام"سازد، ناتواني ساختاري 
  . توليد مولفه هاي داخلي قُدرت است

از نظر سياسي، حكومت نماينده 
اكثريت جامعه نيست و راه اعمال نظر 
آن را با سركوب سيستماتيك و 

 دولت به. مستمر مسدود كرده است
مثابه اُرگان اين مناسبات تحميلي، نه 
سازمان اداره كُننده و مجري خواست 
عمومي بلكه، دستگاه كُنترُل كُننده 
اي است كه به طور مستقيم در برابر 
جامعه قرار گرفته و در ستيز دايمي 

  . مرگ و زندگي با آن به سر مي برد
جمهوري اسالمي به لحاظ اقتصادي 

بر زندگي و آثار بي واسطه آن 
وسيعترين اقشار و طبقات جامعه نيز 
فاقد هرگونه چشم اندازي در زمينه 
ايجاد پايگاه پشتيباني و كسب پذيرش 

بي كفايتي و فساد نهادينه شُده . است
ساختار قُدرت در تركيب با بي اعتنايي 
غيرانساني نسبت به شرايط زيست و 
كار فرو دستان، حكومت را در چشم و 

 عامل شرايط دشوار خود و نظر آنها به
مانعي بر سر راه بهبود آن بدل كرده 

كومت با تركيب اُليگارشيك ح. است
هاي فشاري باندها، گرايشها و گروه

كه سهم خود از قُدرت را روزانه و نقد 
 به "نظام"مي خواهند، امكان تحول 

 از نوع چين "ديكتاتوري خيرانديش"

 براي پر كُنوني يا شيلي دهه هاي گُدشته را
كردن حفره مشروعيت سياسي با رفاه 

  . اقتصادي در اختيار آن نمي گُذارد
به لحاظ فرهنگي، جمهوري اسالمي 
نتوانسته است يك سيستم ارزشي باور پذير 
براي اكثريت جامعه به صورتي كه خواسته 
ها و آماج خود را در آن متبلور ديده و به 

رايط عنوان تكيه گاه اخالقي در برابر ش
. عيني دشوار خود پذيرُفته باشد را توليد كُند

نُفوذ معنوي رهبران روحاني جمهوري 
اسالمي كه منشا قُدرت سياسي و توان 
بسيج گرانه آنها بود، بي درنگ پس از جامه 
قُدرت دولتي پوشيدن آنان و از اين راه 
تقدس زدايي از باورهاي مجرد و ارزشهاي 

و هيات ايديولوژي آزموده نشُده، به چهره 
  . حكومتي فرو كاست

  
  وضعيت و چشم انداز

بر اين بستر، تقالي چند سويه اخير باندها و 
گرايشهاي جمهوري اسالمي براي معامله با 

 در ُكليت آن را با يك "نظام"آمريكا، 
تناُقض دروني به هم نيامدني در راس آن 

  . روبرو نمي كُند
 هوادار در بدنه نيز با حل وسيع نيروهاي

خود كه بيشتر در حاشيه توليد ارتزاق مي 
كُنند در اُرگانها و دواير نظامي، انتظامي و 
امنيتي و تبديل آنها به كارمندان و مستمري 
بگيران  ثابت، تاثير منفي چرخش در 
رويكردهاي ثابت حكومت بر پياده نظام 
خود را به طور مالحظه پذيري كاهش داده 

در ساختار و وظايف تغييرات اخير . است
سپاه پاسداران و بسيج كه با تقويت ُشعبه 
هاي اُستاني و محلي آن همراه بود، امكان 
جذب و كُنترُل اين نيروها را فراهم آورده 

  . است
 امنيتي تالش –با همين متُد، دولت نظامي 

براي زير كُنترُل درآوردن دستگاه روحانيت 
ه در همان حال ك. را نيز آغاز كرده است

طرحهايي تحت پوشش كُمك به حوزه 
هاي علميه يا مساجد، دولتي و وابسته 
كردن اين نهاد را پيش مي برد، حركت در 
جهت تضعيف پايگاه اقتصادي و اجتماعي 
روحانيت و بي اعتبار كردن هرم رهبري آن 

  . نيز در جريان است
بنابراين، تا آنجا كه به پيش شرطهاي 

كات معمول سياسي و ايديولوژيك و تدار
آنچه . مي گردد، بازي مي تواند آغاز شود

كه مانع اصلي اين گام به حساب مي آيد و 
در اقدامات موازي رهبران و پايوران رژيم 
طي هفته هاي گُذشته خود را به روشني به 
نمايش گُذاشت، اختالف باندها و گرايشها 
بر سر هويت نيرويي است كه آن را عملي 

، سياست خارجي را يك بار اين امر. مي كُند
ديگر و اين بار صريح تر از هر هنگام ديگر، 
به موضوع تصفيه حسابهاي باندي، چالش 
بين مجلس مالها و قُوه مجريه، انتخابات 
رياست جمهوري  و در يك كالم اصلي 
ترين موضوعات سياست داخلي تبديل مي 

آمريكا با گُربه رقصاني پيرامون ادامه . كُند
با رژيم در مورد مسايل امنيتي عراق مذاكره 

يا تاسيس دفتر حفاظت منافع خود در ايران، 
آگاهانه به اين آشُفتگي دامن مي زند و 
جمهوري اسالمي را به سوي نُقطه تعيين 

  .                         تكليف هل مي دهد

  سرمقاله 

 سياست خارجي، محور سياست داخلي جمهوري اسالمي
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در پي جنجالهاي احمدي نژاد مبني بر       

» تحول اقتصادي «و  » جراحي بزرگ «
ــر   ــي ب ــي آمــد آن طرحهــايي مبن و پ

، پيش نويس   »نقدي سازي يارانه ها   «
از » هدفمند كـردن يارانـه هـا      «طرح  

طرف دولت پاسداران در رسـانه هـاي      
بـر اسـاس نوشـته      . دولتي منتشر شـد   

اقتصاد هوشمند بانكي   «پايگاه اينترني   
كه اليحه فوق را    )  مهر 29 دوشنبه   –

منتشر كرده است، دولت مـي خواهـد        
قيمــت فــروش «در مــدت ســه ســال 

داخلي حاملهاي انرژي اعم از بنـزين،       
. را افـزايش دهـد    » نفت و گاز و غيره    

كـه بـا    » جراحـي بـزرگ   «اين طـرح    
حذف سوبسيدها و نيز افزايش قيمتهـا       
در ابعادي غير قابل پيش بيني همـراه        

ملــه اجرايـي كــردن اوامــر  اسـت از ج 
بانك جهاني در كـشورهاي پيرامـوني       

پايوران رژيـم كـه چـشم انـداز         . است
خيزشهاي مردمي را در رابطه بـا آثـار         
مخرب اين گونه طرحها بـر وضـعيت        
معيشتي مردم مـي داننـد و احـساس          
خطر مي كنند در اين طرح ادعـا مـي          

 درصـد از ايـن      60دولـت   «كنند كـه    
اخت نقـدي يـا     عوايد را به صورت پرد    

» خانوارهـاي جامعـه   «به  » غير نقدي 
در حـالي كـه قيمـت       . منتقل مي كند  

 150نفت خام در سال گذشته به مـرز      
دالر رسيد و هيچ زمان اين همه دالر        
وارد درآمــد دولــت نــشده بــود، هــيچ 
. بهبودي در وضعيت مردم حاصل نشد     

اكثريت كارگران، مزدبگيران بـا عـدم       
ــس  ــرو ه ــشان روي ــت حقوق . تندپرداخ

مفتخواران و چپـاولگران حـاكم حـق        
واقعي مردم را نمي دهنـد و بـا وعـده         
هاي تـو خـالي ادعـا مـي كننـد كـه             

به صورت نقدي پرداخـت     » يارانه ها «
ايـن طـرح قبـل از اجرايـي         . مي شود 

شدن آن سير صعودي افزايش بهـاي       
  . كاالها را داشته است

پايوران رژيم براي جلـوگيري از رشـد        
ي در رابطه با گرانـي     اعتراضهاي مردم 

احمـد  . دست به هر حيله اي مي زنند      
 16جنتي دبير شوراي نگهبان، شـنبه        

ايـران را   » مشكالت اقتـصادي  «مهر،  
دشمنان دانسته اسـت و     » بزرگنمايي«

صـحبتهاي  «توصيه مي كنـد كـه بـا         
ــت  ــردن در دول ــصوصي ك ــن »خ ، اي

وزيـر رفـاه در     . مسائل را جدي بگيرند   
ه از ميزان خـط    برابر آمارهاي ارائه شد   

فقر و زير خط فقـر بـودن كـارگران و           
مزدبگيران بي شرمانه مـي گويـد كـه      

عبدالرضـا مـصري،    . اينها فقير نيستند  
افراد با قناعتي هستند   «مي گويد اينها    

كه خودشان تصميم به چنبن نوعي از       

وي كـه مخـالف     » .زندگي گرفته انـد   
اعالم خط فقر است و بارها گفته است 

م نخواهد كرد، اين همه     كه آن را اعال   
اعتراضهاي كارگران و مزدبگيران بـر      
ســر حقــوق خــود را ناديــده گرفتــه و 

آنـان  » انتخـاب «تندگدستي و فقـر را      
 شـنبه  –روزنامه ايـران    . (دانسته است 

  )  مهر6
نــرخ تــورم همچنــان رشــد صــعودي 

بانــك مركــزي در روز . داشــته اســت
 30 مهــر، نــرخ تــورم را 18پنجـشنبه  

صندوق بين المللـي  .  كرد درصد اعالم 
پول در آخرين گـزارش خـود بـه نـام           

كـه در   » دورنماي اقتـصادي جهـان    «
 منتشر شده است در مورد      2008اكتبر  

نرخ تـورم   «تورم در ايران نوشته است      
ايران در سال جاري بـاالترين ميـزان        

 كشور منطقه خاورميانه و     14در ميان   
 183چهارمين نرخ تورم باال در ميـان        

  . هان خواهد بودكشور ج
اين منبع چشم انداز اقتـصاد ايـران را         
با كاهش نرخ رشد آن پيش بيني مـي   

  . كند
نرخ تـورم در زمينـه مايحتـاج روزانـه          

ــشتر اســت ــسيار بي روزنامــه . مــردم ب
 مهر  28سرمايه در شماره روز يكشنبه      

خــود از ركــورد شــكني قيمــت مــواد 
. خوراكي در شهريورماه خبر داده است     

شاخص بهاي  « اين روزنامه   به نوشته   
مواد خوراكي در شهريورماه امسال بـه    
رغــم تمــامي وعــده هــا و شــعارهاي 
ــاز هــم افــزايش  مــسئوالن دولتــي، ب

  ».يافت
اين روزنامه با اشاره به آمارهاي ارايـه        

« :شده از سوي بانك مركـزي نوشـت    
ــواد خــوراكي در     ــاي م ــاخص به ش
شهريورماه امسال در مقايسه با مـدت       

ــال  ــشابه س ــته م ــد 41,4 گذش  درص
افزايش يافته كـه ايـن امـر نـشان از           
فشاري دارد كه جامعـه ايرانـي بـراي         
تامين اصلي تـرين نيـاز خـود تحمـل          

  ». كرده است
سرمايه ضمن انتـشار ايـن گـزارش از       
قــول قــائم مقــام ســابق وزارت امــور 

ــت  ــي نوش ــصادي و داراي ــار «:اقت رفت
اقتـصادي بـي برنامـه و ضـد اقتــصاد     

ــشان  ــم ن ــت نه ــي  دول ــد ط  داده باي
ماههاي آينده نيز در انتظار اوج گيري       

و هزينه بي برنامگي     دوباره تورم بود    
اقتــصادي دولــت نهــم را بايــد مــردم 

  ».بپردازند
   

ــا   ــژاد در رابطــه ب ــدي ن ــايش احم نم
وضعيت خـوب اقتـصادي ايـران حتـا         
مورد تمسخر و انتقاد همقطارانش قرار      

ــت ــه اس ــف در . گرفت ــدهاي مختل بان
 جناحي پـرده هـايي از ايـن         دعواهاي

نمايش را باال   
در . مــي زننــد

مقابل گفت و   
گــوي زنــده  
ــوني  تلويزيـــ
احمــدي نــزاد 
ــا   ــه ب در رابط
مطلوب بودن   
وضعيت اقتصادي كشور، پور محمدي     
ــم، در    ــي رژي ــازمان بازرس ــيس س رئ

ايـران در   «:گزارش خودش مي نويسد   
رتبه دوازدهم فساد دنيا قرار گرفتـه، و        

مد بدترين وضعيت را    از نظر توزيع درآ   
روزنامـه اعتمـاد    (» .در منطقه داراست  

  ) 87 مهر18
افزايش واردات به دنبال خود كـاهش       
توليد و نيز بحران در توليـد را داشـته          

ــت ــراجان از  . اس ــه س ــيس اتحادي رئ
 درصد كارگاههاي توليدي    70تعطيلي  

داخلي و بيكاري كارگران آن در برابـر        
 2 ايلنــا. (واردات چينــي ســخن گفــت

  ) مهر
بر اساس آمار رسمي گمـرك، واردات       

 ماهه اول سـال جـاري       6به ايران در    
 ميليارد دالر بوده كه نـسبت بـه         29،8

 36،4سال قبل در همين زمان، رشـد        
 22راديـو فـردا     . (درصد داشـته اسـت    

  ) 87مهر
 مهر وزير كـار و امـور        29روز دوشنبه   

. اجتمــاعي از رشــد بيكــاري خبــر داد
 احمدي نژاد پـايين     يكي از وعده هاي   

آوردن نرخ بيكاري و تك رقمي كردن   
آن همراه با پـايين آوردن نـرخ تـورم          

 جهرمـي در گفتگـويي بـا ايـسنا       .بود
حاصــل ايــن «مــي گويــد )  مهــر29(

اتفاقات موجب شده نـه تنهـا امـسال         
نرخ بيكاري تك رقمي نشود، بلكه به       
دليل افزايش بيكاري و ورود نيروهاي      

رخ بيكاري بـاز هـم      جديدي به بازار ن   
وي اعالم مي كند كـه      » .افزايش يابد 

بر اساس آخرين آمارهاي منتـشره از    «
سوي مـسئوالن تـامين اجتمـاعي، در        

  شش ماهه نخست سال جاري بـيش     
 هزار نفر از كارگران بيكار شـد ه         250

وي همچنين اضافه مي كند كه      » .اند
اين آمار به جز آمـار بيكـاران بخـش          

  . كشاورزي است
 مهر نهاونديان رئـيس     28 يكشنبه   روز

 8اتاق بازرگـاني و صـنايع و معـادن،          
توصيه را براي مقابله با بحران اعـالم        

وي در هشتمين توصيه خود مي      . كرد
بايد از اين بحران يك فرصت      «:نويسد

بسازيم و با وجود ايـن كـه بازارهـاي          
سرمايه جهان بـا تهديـداتي رو بـه رو          

ــرا   ــايي ب ــد فرودگاهه ــستند، باي ي ه
نـاز و  » .سرمايه هاي جهـاني بـسازيم     

كرشمه هـاي جمهـوري اسـالمي در        
برابر سازمان جهاني تجارت و صندوق      
بين المللي پول و آزاد تر كردن شرايط   
براي ورود سرمايه گـذاري در ايـران،        
به دليل شرايط بي ثبـات حكـومتي و         
وضعيت ناپايدار آن، جنبه اجرايي پيـدا       

 اثـر   سـهم مـردم ايـران در      . نمي كند 
سياستهاي مخـرب حكومـت سـرمايه       

دارن انگلـــي افـــزايش واردات و تعطيلـــي 
دالالن بـه  . صنايع و توليدات داخلـي اسـت     

جاي سرمايه گذاري در ايـران تـرجيح مـي          
دهند كاالهاي بنجل را وارد بازارهاي ايران       

  .كنند
داده هاي آماري سازمان تجـارت و توسـعه         

 2008كـه در سـپتامبر      ) انكتـاد (ملل متحد   
 درصـدي   30منتشر شده است از باال رفتن       

در جهان  » سرمايه گذاري مستقيم خارجي   «
 مـيالدي   2007 تا   2006در فاصله سالهاي    

بر اساس همين گزارش سهم     . خبر مي دهد  
 مليوني كمتـر از نـصف       72ايران با جمعيت    

بحــرين، يــك ســوم عمــان، يــك هفــدهم 
امــارات متحــده عربــي و يــك ســي و دوم 

 در سرمايه گذاري خارجي     عربستان سعودي 
ــت ــران از  . اس ــهم اي ــارد دالر 156س  ميلي

سرمايه گذاري در كشورهاي آسياي خاوري      
 –راديو فـردا    . ( ميليون دالر بوده است    754

  )  مهر5
 مهر در رابطه با     4روزنامه سرمايه پنجشنبه    

سهم ايـران در جـذب      «:گزارش فوق نوشت  
 صـدم در صـد   4سرمايه هاي خارجي تنهـا    

  » . گذاريها بوده استسرمايه
 7در ماهي كه گذشـت خبـر كـشته شـدن            

كارگر ساختماني در حين كار و نيـز زخمـي          
شدن تعدادي ديگـر از كـارگران در رسـانه          

جان باختن كارگران   . هاي دولتي منتشر شد   
به دليل فقدان استانداردهاي كار و كنترل و        
نظـارت، هــر روزه در گوشــه و كنــار ايــران  

يـن در حـالي اسـت كـه         ا. اتفاق مـي افتـد    
كارگران ساختماني از بيمـه محرومنـد و در         

در . بدترين شرايط امنيتي و معيشتي هستند     
مقابل شرايط فاجعه بار اقتصادي كارگران و       

  .مزدبگيران ايران به مبارزه ادامه مي دهند
  

برخـــي از مهمتـــرين حركتهـــاي 

اعتراضي كارگران و مزدبگيـران در      

  1387مهر ماه 

   

ار، پرونـــده ســـازي، ســركوب، آز 

ــكنجه و محاكمــه    ــتگيري، ش دس

ــه   ــران را ب ــارگري در اي ــاالن ك فع

  .شدت محكوم مي كنيم

   
كــارگران قــراردادي شــركت گــاز اســتان *

كرمانشاه بر اثر عدم پرداخت حقوق معوقـه        
 مهر اقدام به تجمع     2ي خود روز سه شنبه      

  .اعتراضي كردند
يكي از كارگران معترض به خبرنگار آژانس       

سه ماه است كه حقـوقم را       :ان خبر گفت  اير
دريافت نكرده ام و هر ماه وعده مـي دهنـد     
كه حقوق عقـب افتـاده ام را پرداخـت مـي           
كنند اما تا به حال بعد از گذشـت سـه مـاه             

  .پولي به من نداده اند
   
 نفـر از    800 مهر حـدود     3روز چهار شنبه    *

كارگران شركت كاغذ سازي پـارس هفـت         
  اعالم تعطيلي اين   تپه در اعتراض به

  5بقيه در صفحه 

  احمدي نژاد» حي بزرگجرا«توسعه فقر پي آمد 
  1387برخي از مهمترين حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در مهر ماه 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخي از مهمتـرين حركتهـاي      

اعتراضي كارگران و مزدبگيران    

  1387در مهر ماه 

  4بقيه از صفحه 
شركت به مدت دوماه و عدم پرداخت       

 معقوقــه خــود در  حقــوق ســه ماهــه
 فرمانداري شهرسـتان شـوش       جلوي

ايـن كـارگران پـس از       . تجمع كردند   
گذشت لحظـاتي و بـا مـشاهده عـدم          

ام به  پاسخگويي مديران شهرستان اقد   
بستن جـاده ي اهـواز بـه انديمـشك          

 تـن  300گفته مي شود حـدود  .كردند  
 به مسدود كـردن      از اين كارگران نيز   

ــد    ــت و آمـ ــصوص رفـ ــاده مخـ جـ
 نيــشكر، كاغــذ ســازي و  شــركتهاي

  .حرير خوزستان به هفت تپه پرداختند
   
 مهـر   3به گزارش روز چهـار شـنبه        *

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد      
، )منطقـه غـرب   (كارگري  هاي    تشكل

ــرش   ــساجي كردســتان، ف كــارگران ن
بافت و ريسندگي پرريس سنندج       غرب

  . دست به اعتصاب زده اند
   
 مهـر   4  بنا به گزارش روز پنجشنبه    *

فعــاالن حقــوق بــشر و دمكراســي در 
ايران از كارخانـه نيـشكر هفـت تپـه،          
كارگران در دومين روز اعتصاب خـود       

دفتر در محوطه صنعتي شركت مقابل      
بر اساس ايـن    . مديريت تجمع نمودند  

گزارش تعداد كارگراني كه در جلـوي       
 2500اين دفتر متحصن هستند بيش      

  .نفر تخمين زده مي شود
از طرفي ديگر در پي اعـالم تعطيلـي         
كاغذ سازي پارس يكي از شـركتهاي       
تابع طرح نيشكر هفت تپه كـه از روز         
اول مهر آغاز گرديده اسـت كـارگران        

 دست به اعتراضات گـسترده    اين واحد 
ــد و روز  ــل  3زده انـ ــر در مقابـ  مهـ

فرمانداري شوش دسـت بـه تحـصن        
زدند و پس از اين كه به خواسته هاي         
آنها پاسخي داده نشد كـارگران جـاده        

انديمـشك را بـراي     –ارتباطي اهـواز    
  .ساعاتي بستند

   
 3در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه       *
و  مهر ماه، كارگران شركت كشت       4و  

صنعت نيشكر هفت تپه براي دستيابي      
هاي خود همچون پرداخـت     به خواسته 

ي گذشـته و      حقوق و مزاياي دو ماهه    
پرداخت هزينه هايي چون غـذا، حـق        
مسكن، رفـت و آمـد، حـق همـسر و           
فرزندان و برقراري طرح طبقـه بنـدي      
ــد  ــصاب زدن ــه اعت ــشاغل دســت ب . م

كارگران در اين اعتصاب پيروزمندانـه      
 روزه  2و در اين اعتصاب     موفق شدند   

هـاي خـود     به بخش مهمي از خواست    
  .رسيدند

به گـزارش كميتـه همـاهنگي بـراي         
كمك به ايجاد تشكل هاي كـارگري،      
كارگران در جريـان ايـن اعتـصاب در         
واكنشي تحسين برانگيز از اعتصاب و      

تجمع كـارگران كاغـذ سـازي پـارس         
  . حمايت كردند

د الزم به ذكر است كه فريدون نيكوفر      
ــاالن   ــن از فع و بهــروز نيكــوفرد دو ت

 مهـر   2كارگري كه در روز سه شـنبه        
ماه به ترتيب در سر كار خود و منـزل          
ــد، پــس از   شــان دســتگير شــده بودن
. چنـدين ســاعت بــازجويي آزاد شــدند 

شود كه علـت دسـتگيريهاي        گفته مي 
اخير تحركاتي بوده است كه كـارگران    
براي تدارك مجمـع عمـومي تـشكل        

  . اند  داشتهمستقل خود
   
 مهــر 4  بــه گــزارش روز پنجــشنبه*

شبكه خبر دانشجو از همدان، پرسـنل       
آموزش و پرورش شهرستان اسـدآباد،      

ــشايي  2در روز  ــر در روز بازگــ  مهــ
مدارس بـه علـت برخـي تغييـرات در          
اداره آموزش و پرورش اين شهرستان،      

آميزي را در مقابل اين       تجمع اعتراض 
  . اداره برپا كردند

   
رگران كارخانه السـتيك البـرز در       كا*

اعتراض به اقدامات ضد كارگري مدير    
عامل دست به يك تجمـع اعتراضـي        

  .زدند
 مهــر 3بــه گــزارش روز چهــار شــنبه 

انجمن همبـستگي بـا كـارگران يـك         
ــه    ــه ب ــن رابط ــارگري در اي ــال ك فع

يـك  «:خبرنگار بايد يكي شويم گفـت     
 1نامه با مهر محرمانه كه در مورخـه         

سوي مـديريت شـركت بـه        از   86آذر  
معاونت مالي واداري دسـتور پرداخـت       
يك ميليون تومان در مـاه بـه رئـيس          
ــشبرد اهــداف   كــار گزينــي جهــت پي

كه همان نفاق توسط عوامل     (مديريت  
صادر شده بود در يـك      ) خود فروخته   

 تـن بـه     50حركت خود جوش حـدود      
نمايندگي بقيه كارگان به سـوي اداره       

زادي رفتـه و    مركزي واقع در خيابان ا    
ضمن نصب پرده نوشته اي با عنـوان        

 ماه حقوق 6ما كارگران الستيك البرز   
مديريت (نگرفتيم و باند مافياي شرفي    

را جمع خواهيم كرد شعار مرگ      ) فعلي
بر شرفي و مرگ برمافياي اداري سـر        

 ساعت   3باحضور پليس بعد از     . دادند
كارگران متفرق و بـه سـوي كارخانـه         

  .بازگشتند
   
تعدادي از كاركنان اخراجي شـركت      *

 مهـر   6سراب بافت صـبح روز شـنبه        
  .مقابل مجلس رژيم تجمع كردند

ــارگران   ــران، ك ــه گــزارش عــصر اي ب
شركت سراب بافت علت نجمـع خـود      
ــه آنچــه ســهل   را اعتــراض نــسبت ب
انگاري و ضعف مديريت كارفرما مـي       

  .خواندند، عنوان نمودند
ه تجمع كنندگان در پالكاردهايي كه ب     

همراه داشتند عنوان كرده بودنـد كـه        
 17 ماه بالتكليف بـوده و       14به مدت   

  .ماه حقوق معوقه طلب دارند
   
اعتصاب رانندگان كاميونهاي باربري    *

اهواز در حالي وارد سومين هفته خـود        

ــي ــخي    م ــوز پاس ــا هن ــه آنه ــود ك ش
هــاي خــود  مــشخص بــراي خواســته

  .اند نگرفته
ايت  مهر سـ   8   روز دوشنبه   به گزارش 

مردمك داليل اعتـصاب راننـدگان در     
نيمه شهريور ماه اعتراض بـه دخالـت        
دالالن در توزيـع بـار، متوقـف شــدن    
ــدگان     ــنفي رانن ــن ص ــت انجم فعالي
كاميون استان خوزستان و شرايط بد و       

ها بـراي توقـف كاميونهـا         ناامني جاده 
نيــروي انتظــامي . اعــالم شــده اســت

پــالك برخــي از كاميونهــاي متوقــف 
اي از رانندگان را      را توقيف و عده   شده  

  .نيز بازداشت كرده است
گويند كه اعتصاب     فعاالن كارگري مي  

هاي باربري اهواز كه      رانندگان كاميون 
اي داشته است و  گي كم سابقه   گسترده

اندازي سـنديكاي،     طرح درخواست راه  
هاي مطـرح شـده در سـاير          با خواسته 
گوشه و كنار   هاي كارگري در      اعتراض

  .كشور تشابه فراواني دارد
   
 مهر  14به گزارش ايلنا، روز يكشنبه      *

سـازي    صدها كارگر كارخانه السـتيك    
البرز با تجمع در محوطـه وزارت كـار         
ــتها و     ــه خواس ــيدگي ب ــان رس خواه

السـتيك سـازي    . مطالبات خود شدند  
ــش    ــه بخ ــذاري ب ــس از واگ ــرز پ الب
خصوصي و به دليل افت شديد توليـد،        

 تيرمــاه ســال جــاري تعطيــل شــده از
  ..است
   
كارگران پرريس مطابق معمول هـر      *

ــه  ــر14روز، روز مورخ ــه    مه ــز ب  ني
كارخانه رفتند امـا بـا دربهـاي زنجيـر        

اعتـراض  . شده كارخانه مواجـه شـدند     
كارگران در مقابل درب كارخانه باعث      
شد تا مدير كارخانه از پـشت درب بـا          

  .كارگران صحبت كند 
ــر  ــارگران پ ــرفتن  ك ــان گ ريس خواه

رونوشت قراردادهاي خـود بودنـد امـا        
. مدير كارخانه از دادن آن سرباز ميـزد       

به دنبال ايـن وضـعيت كـارگران بـه          
شدت عصباني شده و با داد و فريـاد و      
فشار بر درب، مـدير كارخانـه را وادار          

  .كردند تا در را باز كند
ــارگران،   ــه آزاد ك ــزارش اتحادي ــه گ ب

ه مـدير كارخانـه     نيروهاي انتظامي كـ   
. آنها را خبر كرده بود به محـل آمدنـد         

اما كـارگران كـه وارد كارخانـه شـده          
بودند تـا گـرفتن قـرار دادهـاي خـود           
حاضر به ترك آنجا نشدند و در نهايت        
مدير كارخانه مجبور شد قرار دادهـاي       

  .كارگران را به آنها بدهد
   
 تن از كارگران كارخانه     150بيش از   *

نزديك به يـك سـال      قند بردسير كه    
است هيچ حقـوق و مزايـايي دريافـت         

 مهـر بـه     17نكرده اند روز چهارشنبه     
همراه زن و فرزند خود در محوطه اين    

  .كارخانه تجمع اعتراضي برپا كردند
ــه   ــه ب ــن كارخان يكــي از كــارگران اي
خبرنگار آژانس ايران خبـر در بردسـير      

ــت ــه   :گف ــد ك ــه قن ــارگران كارخان ك

تي به سر مـي برنـد،       دربدترين شرايط معيش  
برخي حتي توانايي فرستادن بچه هاي خود       
به مدارس را ندارند، هر روز براي پيگيـر ي          
وضعيت شغلي و براي احقاق حقوق معوقه و    
مزاياي پرداخت نشده خود در مقابـل ادارات     
و ارگانهاي مختلف دولتي تجمع و تحـصن        
مي كنند اما متاسفانه هيچ جـوابي بـه ايـن           

لتمسانه كارگران داده نـشده     همه پيگيري م  
  .است
   
 مهــر مــاه كــارگران فــرش 20روز شــنبه *

غرب بافـت سـنندج همـراه بـا همـسران و           
 شريف آباد   –فرزندان خود از چهار راه ادب       

تا جلو اداره كار سنندج دست به راهپيمـائي         
  . زدند

به گزارش كميته هماهنگي براي كمك بـه        
در ) منطقـه غـرب   (ايجاد تشكلهاي كارگري  

اين راهپيمايي همسران و فرزندان كارگران،      
هـاي از جملـه؛      با در دسـت داشـتن نوشـته       

كار جـز الينفـك زتـدگي       "،  "ابقاء به كار  "
ما حكم صادره هيات حل اختالف      "،  "است

اسـتمرار كـار حـق      "،  "را محكوم مي كنيم   
مـا  "،  "زندگي انساني حق ماست   "،  "ماست

به طـرف اداره كـار      ...  و "حق زندگي داريم  
  . ركت كردندح
   
بــه نوشــته روزنامــه جمهــوري اســالمي، *

جمعي از معلمان حق التدريسي در اعتراض       
به خلف وعـده وزيـر آمـوزش وپـرورش در           

 مهـر در    23استخدام آنـان روز سـه شـنبه         
  .مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع كردند

   
 مهــر، پرســنل اداره ي 24روز چهارشــنبه *

 4داخـت   برق گيالن، در اعتراض به عدم پر      
ماه حقوق عقب افتاده خود دست به تجمـع         

  .اعتراضي زدند
به گزارش آژانس ايران خبر كاركنـان ايـن         
اداره از تير ماه حقوق و مزايا نگرفتـه انـد و            

  .در شرايط بسيار سختي روزگار مي گذرانند
   

يك هفتـه همبـستگي بـا كـارگران         
  ايران

سنديكاها و اتحاديـه هـاي كـارگري دههـا      
ــان  ــنبه كــشور جه ــر در 22از روز دوش  مه

ــاده اي  « ــل ج ــل و نق ــدام حم ــه اق ، »هفت
همبستگي خود را با كارگران ايـران اعـالم         

به گـزارش راديـو فـردا، فدراسـيون         . كردند
جهاني كارگران حمل و نقل، هدف از اعالم        

را » هفتـه اقـدام حمـل و نقـل جــاده اي    « 
تالش براي بهبود وضعيت كارگران شـاغل       

 53اعـضاي   .  اسـت  در اين بخـش دانـسته     
 كــشور 41ســنديكا و اتحاديــه كــارگري از 

 مهـر،   28 تـا    22جهان در فاصله روزهـاي      
همبستگي خود را با كارگران ايرانـي اعـالم     

  .كردند
وب سـايت فدراسـيون جهـاني       «به نوشـته    

، همبستگي با جنبش    »كارگران حمل و نقل   
مستقل كارگري در ايران و به ويژه منـصور         

ي هيئت مديره سنديكاي    اسانلو، رييس زندان  
كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران و       
حومه، درجريان برگزاري سمينار، راهپيمايي     
و تظــاهرات اعــضاي ســنديكاها و اتحاديــه 

  .هاي كارگري عضو اين فدراسيون ابراز شد
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 بحرانهاي جدايي طلبانه در -

  بوليوي با توطيه هاي واشنگتن
 به 279 شماره "نبرد خلق"در نشريه 

شكل گيري بلوك قدرت تازه سياسي 
كه هر چه فزون تر آمريكا و اروپا را 
در برابر روسيه قرار مي دهد و با 
حمايت از اقليتهاي قومي و مذهبي و 
تالشهاي استقالل طلبانه آنها نمود 

در نوشتار مذكور . ته است پرداختيمياف
به نمونه اي از اين تالشها كه به 
انقراض كشور يوگسالوي انجاميد 

در نوشتار پيش رو . پرداخته شد
نگاهي به رويدادهاي اخير در 
آمريكاي التين افكنده و به نقشي كه 
آمريكا براي انقراض دولتهاي تازه 
استقرار يافته ايفا مي كند، مي 

  . پردازيم
رويدادهايي كه به تازگي در كشور 
بوليوي رخ داد، يكي از بارز ترين 
نمونه ها از تالشهاي آمريكاي شمالي 
در آمريكاي التين براي ايجاد بحران 
در اين منطقه است، اگر چه هنوز 
بيش از پيش با بحرانهاي در 
افغانستان، پاكستان و عراق دست به 

  . گريبان است
، )هريورش(در اواسط ماه سپتامبر 

 كشور آمريكاي 9اي جمهور هسرئي
التين در سانتياگو، پايتخت كشور 

اتحاديه "شيلي، در نشست اضطراري 
 كه به تازگي "ملي آمريكاي جنوبي

موضوع . تشكيل شده، گردهم آمدند
اصلي اين گردهمايي بررسي و چاره 
انديشي پيرامون بحران در كشور 

  .بوليوي بود
م به  به دليل تصميدولت مورالس

اساسي اين  تغيير موادي از قانون
 به تازگي كشور براي تقسيم اراضي،

تحت حمالت سنگين صاحبان زمين 
در پنج ايالت شرقي به رهبري 
. فرمانداران اين ايالتها قرار گرفته است

زمين داران و تجار بزرگ اين مناطق 
كه از حمايت واشنگتن برخوردارند، 
 نيروهاي مسلحي را براي سركوب و

كشتار مردم روستايي و تخريب مراكز 
  . دولتي سازمان داده اند

 در 2005مورالس كه در سال 
انتخابات برنده شد، دست به طرح 
برنامه هايي زد كه طي آن بخش 
ناچيزي از زمينها بين كشاورزان 

او همچنين اقدام به . تقسيم مي شد

در ماه اوت . كنترل منابع انرژي كرد
ييس جمهور سال جاري، ر) مرداد(

بوليوي در يك رفراندوم سراسري، دو 
در پي آن، . سوم آرا را به دست آورد

راست گرايان و زمين داران دست به 
 ايالت شرقي 4اعتراض زدند و در 

اعالم خود مختاري كرده و كنترل 
دولت مركزي بر منابع گاز طبيعي كه 
نقشي مركزي در اين كشور دارد را رد 

  . كردند
كنش به اين بحرانها مورالس در وا

الش كرد تا در مذاكراتي هم ت
ن را راضي كند و هم حمايت امعترض

  .توده مردم را از دست ندهد
هدف رهبران آمريكاي التين كه خود 
نگران دامنه يافتن بحرانها و به هم 
ريزي ثبات در تمام منطقه هستند، 

  .يافتن راه گريزي از اين بحرانهاست
ونزوئال در هوگو چاوز، رييس جمهور 

اين باره گفت كه بوليوي قرباني 
توطيه بين المللي كه سازمانده، حامي 
و گسترش دهنده آن آمريكا است 

چاوز داوطلب فرستادن . شده است
نيروي نظامي به بوليوي براي كمك 

  . به اين كشور شد
  

لوال، رييس جمهور برزيل و 
مهمترين شريك تجاري بوليوي، 

 در واقع .سازمانده اين نشست بود
تسلط برزيل در بخش بزرگي از 
آمريكاي التين نيز مشاهده مي 

از همين رو هر دو سوي نزاع . شود
در بوليوي از ميانجيگري لوال 

  . استقبال كردند
 ايالت جدايي طلب 5در حقيقت 

. داراي سيستمي نيمه فئودالي هستند
 درصد زمينها را 91 درصد جمعيت، 5

 درصد 80 در اختيار دارد در حالي كه
 درصد 3جمعيت روستايي تنها مالك 

بوميان اين مناطق به . از زمينها است
 و -طور آشكاري در شرايط نابرابر 

 -بهتر است گفته شود برده داري 
قانون اساسي بوليوي . زندگي مي كنند

كه توسط مورالس تنظيم شده، تنها 
بخشي از زمينها را در اختيار 

يچكس روستاييان قرار مي دهد كه ه
. سندي رسمي از آنها در دست ندارد

اما همين مقدار ناچيز نيز براي زمين 
اين زمين . داران قابل پذيرش نيست

داران هستند كه كنترل سياسي اين 
  . بخش از كشور را در اختيار دارند

مورالس كه تنها در شعار و نه عمل 
از روستاييان دفاع مي كند، نسبت 
به فرماندارهاي جدايي طلب 
واكنش مسالمت آميز از خود نشان 
داده است و از آنها مي خواهد كه 

او . با او بر سر ميز مذاكره بنشينند
از اين عده خواسته است كه به لوله 
هاي گاز طبيعي و پااليشگاه ها 

  .حمله نكنند
با اينكه مورالس به برآورده كردن 
برخي از خواسته هاي خودمختاري 

رقي طلبانه فرمانداران ايالت ش
روي خوش نشان داده است، آنها 
برخي از ساختمانهاي دولتي را تخريب 

  . و اشغال كردند
  

نقش آمريكا در بحرانهاي 
  جدايي طلبانه آمريكاي التين

موالرس در جريان اين درگيريها فليپ 
گولدبرگ، سفير آمريكا در بوليوي را 
كه از قرار معلوم در طراحي جدا سازي 

 كشورها تخصص ويژه اي و فروپاشي
گولدبرگ . دارد، از بوليوي اخراج كرد

نقش بسزايي در تقسيم يوگسالوي 
داشته و همچنين در مذاكرات ديتون 

او ماموري از . نيز دخالت داشته است
جانب وزارت خارجه آمريكا در بوسني 
بوده است و بعدها، پس از حمله ناتو 
عليه صربها و اطمينان خاطر يافتن از 

يي كوزوو از صربستان، سفير جدا
مقامهاي . آمريكا در اين استان شد

دولت بوليوي آقاي گولدبرگ را متهم 
مي كنند كه با فرمانداران ايالتهاي 

  . شورشي بوليوي مالقات كرده است
 "ميليونها دالر به طور مداوم از سوي 

 وارد كشور "آژانس بين المللي توسعه

 بوليوي مي شود كه كسي اطالعي از
با اين حال . دريافت كننده آن ندارد

اين گروه به حمايت از راست گرا ها 
  . معروف است

همچنين ونزوئال نيز از اقدامات 
آمريكا براي كودتا عليه چاوز سخن 

در ونزوئال نوار صداي يك . رانده است
پرسنل ارتش آمريكا كه نقشه كودتا 
عليه چاوز را مي كشد از راديو پخش 

ر صداي چهره هايي در اين نوا. شد
كه در كودتاي نافرجام آوريل سال 

 شركت داشتند نيز شنيده شده 2002
آنها نقشه تسخير كاخ رييس . است

جمهوري و ايستگاه اصلي راديو را مي 
همچنين صحبت از سرنگون . كشيدند

كردن هواپيماي حامل چاوز بوده 
از همين رو چاوز اعالم مي كند . است

ا بوليوي به كه به خاطر همبستگي ب

 ساعت وقت مي دهد كه 72سفير آمريكا 
به دنبال اخراج سفراي . ونزوئال را ترك كند

 آمريكا در ونزوئال و بوليوي، كشور

هندوراس نيز براي همبستگي با همسايگان 
خود از پذيرش هوگو لورنس، سفير جديد 
آمريكا در اين كشور خودداري كرد و به اين 

 سياسي اياالت ترتيب ظرف چند روز، روابط
با سه كشور آمريكاي جنوبي به  متحده

  .پايين ترين سطح رسيد
در همين حال روسيه هم در جانبداري از 

-TU( ونزوئال به مانور بمب افكنهاي خود 

پرداخت و چاوز اعالم كرد كه به ) 160
زودي نيروي دريايي دو كشور نيز با هم 

  . همكاري خواهند داشت
 تالش كرد با سانتياگوچاوز در نشست 

اشاره به حضور بمب افكنهاي روسيه در 
برابر تهديد آمريكا، بازگشت جنگ سرد را 

او از ماركس نقل قول كرد . يادآوري كند
تاريخ تكرار مي شود ولي بار اول به ": كه

  ."صورت تراژدي و بار دوم به عنوان كمدي
در همين ميان، حال خانم كريستينا فرناندز، 

نتين كه پيشنهاد نشست رييس جمهور آرژا
اضطراري را داده بود اعالم كرد كه از 
موالرس حمايت مي كند زيرا حاضر نيست 

 در شيلي 1973شاهد كودتايي مانند سال 
  . عليه سالوادور آلنده باشد

رييس جمهور آرژانتين افزود كه حال با اين 
اشكال در اين است كه مورالس مانند آلنده 

او از .  كاره استبرخوردش با دشمنان نيمه
طرفي با كساني كه حاضرند سرش را از تن 
جدا كنند مذاكره مي كند در حالي كه 
دشمنانش به قتل و عام روستاييان پرداخته 
اند و ساختمانها را نابود مي كنند، جاده ها را 

  . مي بندند و غيره
واكنش ": كريستينا فرناندز مي گويد

 و مورالس به كمپين امپرياليسم آمريكا
راست گرايان براي 
نابود كردن كشور 
نشاندهنده كاراكتر 
طبقاتي دولت او 
است كه همان 
بورژوازي ملي 

 او ادامه مي ".است
هراس ": دهد

مورالس بيشتر از 
همه از جنبش 
طبقه كارگر است زيرا ورد زبان او مذاكره 

   ".به هر بهاست
  

  چه بايد كرد؟ 
و روشن است كه هدف نهايي آمريكا تغيير 

جابجايي حكومتهاي كنوني آمريكاي التين 
و جابجايي آنها با رژيمهايي است كه 
خواست كمپانيهاي بزرگ نفتي آمريكا را 

  . تامين كنند
توطيه هاي راستگرايان و همدستان 
آمريكايي آنها در بوليوي و ونزوئال را نمي 

 مورالس و "سوسياليسم"توان بر پايه 
حفظ منافع  چاوز و با "21سوسيالسم قرن "

هر دو آنها بايد در . بورژوا ملي خنثي كرد
سازماندهي توده هاي بوليوي و ونزوئال 

  اين بدين معناست كه مي بايست . بكوشند
  7بقيه در صفحه 

  جهان در آيينه مرور
  

  ليال جديدي

  :در اين شماره مي خوانيد

   بحرانهاي جدايي طلبانه در بوليوي با توطيه هاي واشنگتن-

   و اهداف آن"اتحاديه ملل آمريكاي جنوبي" -
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  بخشنامه درماني

  ُقوه قضاييه
  منصور امان

تحول شگرف در نظام قضايي "عمر 
تنها ) توصيف يك منبع حكومتي ("كشور

دستگاه آيت اهللا شاهرودي كه .  روز بود3
چهارشنبه هفته گُذشته با اعالم توُقف 

 سال 18اعدام كودكان و نوجوانان زير 
 با استانداردهاي جمهوري اسالمي -سن، 

 3به آتش بازي قضايي زده بود،  دست -
روز بعد تصميم خود را پس گرفت و چراغ 
سبز براي قتل گروه هاي سني مزبور را 

  . دوباره روشن كرد
تصحيحات بعدي آقاي حسن ذبحي، 
معاون داستاني كشور از سخنان 

 روز چهارشنبه خود، همان "قاطعانه"
توضيحاتي است كه سخنگوي قُوه 

ر ارايه داده و در آن قضاييه يك ماه پيشت
 سخن "تفاوت ميان اعدام و قصاص"از 

تنها اتفاقي كه در فاصله ي . رانده بود
اعالم اين دو رويكرد يكسان رخ داده 
است، صدور يك بخشنامه تو خالي ديگر 
از سوي آيت اهللا شاهرودي است كه آثار 

 به گونه "نظام"تبليغاتي آن براي 
  .ندن گرديددردناكي ناچار به محدود ما

آقاي شاهرودي كه در كشاكش سختي با 
 خود در دولت "اصولگراي"برادران 
 امنيتي بر سر قُدرت و ثروت -نظامي 

قرار دارد، مي تواند به خوبي در پهنه 
نيرنگ بازي و دروغ پردازي نيز با آنها 

 سال پيش بخشنامه 5او . هماوردي كُند
مشابهي با همين مضمون را تمبر زد و 

غ كرد تا كودكان و نوجوانان در ابال
فضاي داخلي و خارجي بهتري به پاي 
چوبه دار فرستاده شده يا آونگ جراثقال 

بخشنامه هاي ديگر آقاي . گردند
شاهرودي در مورد لغو مجازات سنگسار 
يا توُقف اعدام در مالء عام نيز در عمل 

  . همين كاركرد را داشته است
 استمرار اگر چه آيت اهللا شاهرودي براي

بخشيدن به قتل كودكان و نوجوانان، 
دستگاه تحت امر خود را به چند ُكاله 

 "سن بلوغ شرعي" مانند "قاطع"شرعي 
 تجهيز "خُصوصي بودن حد قصاص"يا 

كرده است اما بازگرداني يك بخشنامه از 
سطل زباله و دور گرداندن آن به عنوان 
سند تحول قضايي و سپس روانه كردن 

اي قبلي، رتبه ي او در فن آن به ج
آخوندي حقه بازي را به گونه خيره كُننده 

   . اي بهبود بخشيده است
برخالف هم ريش خود آقاي احمدي نژاد 
كه گُفتار درماني شفاهي را ترجيح مي 
دهد و آخرين بار در نيويورك به 

:  اطالع داد"پاسيفيكا"خبرنگاران شبكه 
مي  سال را اعدام ن18ما افراد زير "

، آقاي شاهرودي آشكارا بخشنامه "كُنيم
    .درماني كتبي را ترجيح مي دهد
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  جهان در آينه مرور 

  
  6بقيه از صفحه 

  
سازماندهي مستقل اتحاد سياسي با 
. همكاري روستاييان صورت گيرد

تالش براي استقرار دولت كارگري 
بر پايه برنامه هاي انقالبي و تقسيم 

ين و منابع طبيعي واقعي ثروت و زم
پي ريزي برنامه هاي . ضروري است

سوسياليستي كه بتواند ثروت منطقه 
را براي بهبود زندگي مردم بوليوي و 
ونزوئال به ويژه كارگران و روستاييان 
بكار گيرد، از اهميت ويژه اي 

  .برخوردار است
چاوز و مورالس به جاي انجام چنين 

ليسم اقدامات پايه اي، مبارزه با امپريا
را در شعارهاي پوچ ضد آمريكايي و 
اتحاد با رژيمهايي چون جمهوري 

آنها از . اسالمي تنزل داده اند
جمهوري اسالمي براي پيشبرد منافع 
خود استفاده مي كنند تا مانند همان 
امپرياليسم، سودجويي حداكثر و كور 
را پايه مناسبات خود با جهان خارج 

جي و آنها سياستهاي خار. قرار دهند
داخلي خود را بر طبل انقالبي تو 

با اين حال، چنانچه . خالي مي كوبند
چاوز و مورالس و ديگر رهبران 

 آمريكاي التين اقدامي "چپ"
جدي، فوري و مردمي صورت ندهند 
و نتوانند طبقات انقالبي را حول 
خواستهايشان، پشت سر خود بسيج 
كنند، ناچارند در نهايت براي حفظ 

 برابر آمريكا، از تعارف قدرت خود در
  . كم كرده و بر مبلغ بيافزايند

  
اتحاديه ملل آمريكاي " -

   و اهداف آن"جنوبي
اتحاديه ملتهاي آمريكاي "

 در ماه مه سال " )Unasur(التين
جاري با شركت نمايندگان و 

 كشور آمريكاي 12 جمهور ئيسهاير
قرار است كه . جنوبي تشكيل شد

ر نوبتي رياست اين اتحاديه به طو
 كشور 12بين رياست جمهوري 

در حال حاضر . عضو در گردش باشد
رياست اين دوره را كشور بوليوي در 

  . اختيار دارد
از مهمترين اهداف اين اتحاديه، 
تنظيم روابط سياسي، اقتصادي و 
اجتماعي بين كشورهاي آمريكاي 

آنها تالش مي كنند كه . جنوبي است
از طريق اين اتحاديه به يك 

كانيسم مالي مشترك رسيده و م
همچنين در زمينه انرژي و ارتباطات، 

همچنين . همگرايي ايجاد كنند
پيشبرد پروژه هايي در زمينه علوم و 

  . آموزش را مد نظر دارند
 12با اين حال، اختالف نظر بين 

آنها هر . كشور مذكور نيز كم نيست

يك داراي خواستها و اهداف 
 كشورها متفاوتي هستند كه با ديگر

  .كامال مطابقت نمي كند
براي نمونه، برزيل خواستار تقويت 
ديالوگ سياسي بين كشورهاي عضو 

  .و يكپارچه كردن آنها است
 خواسته اصلي است 3شيلي داراي 

كه شامل امور مربوط به انرژي، زير 
ساخت و يكپارچگي اجتماعي مي 

اين در حاليست كه بوليوي . شود
 مذكور اميدوار است كه اتحاديه

محدود به تجارت نباشد و به 
  . تبديل شود"اتحادي مردمي"

چاوز به جنبه قدرت بخشيدن به 
دولتهاي منطقه نيم كره جنوبي توجه 

همه ما دولتهاي ": او مي گويد. دارد
چپ هستيم و نقاط مشترك زيادي 

  ".داريم
:  لوال، رييس جمهور برزيل مي گويد

 جايگاه يك آمريكاي جنوبي متحد،"
 او ".قدرت در جهان را تغيير مي دهد

روياي ما به حقيقت ": ادامه مي دهد
پيوسته و اين اتحاديه زير پرچم 

   ".پلوراليسم متولد مي شود
اگر چه در سالهاي اخير گرايش به 
يكپارچگي در كشورهاي آمريكاي 
جنوبي افزايش پيدا كرده و 
دستاوردهايي نيز داشته است اما 

تالفاتي نيز وجود مشكالت و اخ
يكي از مهمترين آنها . داشته است

سطوح مختلف توان اقتصادي اين 
براي نمونه درآمد . كشورها بوده است

خالص برزيل بيش از نيمي از درآمد 
.  كشور عضو در مجموع است12

 كشور در سال 12درآمد خالص 
 و نيم تريليون بوده در 2، 2006

 و نيم تريليون آن متعلق 1حاليكه 
عالوه بر نابرابري و . به برزيل است

ناهمسطحي اقتصادي، هر يك از 
رهبران داراي ايده هاي متفاوت در 
باره منافع ملي و همبستگي بين 

اين چنين پلوراليسم . المللي هستند
سياسي، چشم انداز يكپارچگي را 

  . تضعيف مي كند
از سوي ديگر، تضادهاي ملي در 
ميان كشورهاي آمريكاي جنوبي 

شيلي و پرو . چنان گسترده استهم
 به اين سو مشكل مرزي 19از قرن 

موضوع مذكور در تريبونال . داشته اند
بين المللي الهه هنوز در جريان 

بوليوي نيز ادعاي تعلق بخش . است
تازه . از سرزمين شيلي به خود را دارد

ترين نزاع هم مربوط به ونزوئال، 
اكوادر و كلمبيا در پي تجاوز ارتش 

مبيا به اكوادر براي انجام عملياتي كل
بخشي از . عليه فارك مي شود

 در "ارتش انقالبي كلمبيا"نيروهاي 
در انجام . خاك اكوادر مستقر هستند

  .اين عمليات، آمريكا دخالت داشت
از سوي ديگر، موضوع تشكيل يك 

 "شوراي دفاع"سيستم دفاعي با نام 
 كشور قرار گرفته 12پيش روي 

:  اين باره مي گويدلوال در. است
زمان آن رسيده است كه اين "

منطقه را به يك سيستم دفاعي مجهز 
  ".كنيم

وجود اختالفات گوناگون بين كشورهاي 
  . مذكور اين ايده به آينده موكول كرد

  
آيا اتحاديه ملل آمريكاي جنوبي 
مي تواند يك آلترناتيو براي طبقه 

  كارگر اين كشورهاي عضو باشد؟ 
 "اديه ملي آمريكاي جنوبياتح"پروژه 

تالشي است از جانب دولتهاي بورژوازي 
كه  آمريكاي جنوبي كه ضمن اين

كارگران و زحمتكشان كشورهاي خود را 
بيشتر استثمار مي كنند، بخشي از بازار 

بر خالف . جهاني را به دست گيرند
شعارهاي ملي گرايانه اي كه سر داده مي 

ه بزرگ شود، نشاني از تهديد عليه سرماي
  . به چشم نمي خورد

اين تنها دولت كلمبيا نيست بلكه، برزيل و 
ديگر كشورهاي عضو اتحاديه نيز هستند 
كه با دست رو، با سرمايه هاي فرامليتي و 

  . بين المللي كار مي كنند
در تحليل نهايي، تشكيل چنين بلوك 
اقتصادي حتي دفاع از منافع اقتصادي 

 اگر چه يكي از .ملي را نيز در بر نمي گيرد
اهداف اصلي اين اتحاديه ايجاد توان رد 

حمايت از محصوالت "شدن از سد 
 كه آمريكا و اروپا پيش روي "داخلي

گذاشته اند مي باشد، آنها تالش مي كنند 
تا راهي براي صادرات محصوالت خود 

اما اين امر تنها سود بيشتر براي . پيدا كنند
ا در توليدكنندگان بزرگ كه بيشتر آنه

كارتلهاي بزرگ بين المللي تنيده شده اند، 
  .در بر دارد

 كمپاني بزرگ در برزيل يا 4براي مثال 
فرامليتي هستند يا رابطه نزديكي با 

اين . سرمايه هاي بزرگ بين المللي دارند
 درصد محصوالت صادراتي را 80كمپانيها 

كنترل مي كنند كه با آمريكا ارتباط 
  . نزديك دارد

ن اينگونه قراردادها حاصلي سود بنابر اي
بخش براي كارگران و كشاورزان 

آنهم در . كشورهاي آمريكاي جنوبي ندارد
شرايطي كه تورم و كمبود مواد غذايي 

در برنامه هاي پيش رو، . بيداد مي كند
براي كارگران و روستاييان منافعي 
گنجانده نشده است و تنها در شعار ها و 

 در سخنرانيها از ادعا هاي پوچ و تو خالي
پيشنهادات داده شده . آن ياد مي شود

براي اتحاديه ملل آمريكاي جنوبي 
هيچگونه آلترناتيو و اميدواري براي طبقه 

اين پروژه . كارگر و زحمتكش در بر ندارد
در تحليل نهايي نشان از بحرانهاي عميق 
در طبقه حاكمه اين منطقه و بحران در 

  . داردرهبري انقالبي طبقه كارگر 
تا زماني كه اقداماتي براي انتقال قدرت 
به دست طبقه كارگر و زحمتكش صورت 
داده نشود، نه اتحاديه، نه چاوز، مورالس و 
يا لوال هيچيك آلترناتيو قابل تكيه اي 

  . براي مردم زحمتكش اين كشورها نيستند
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  بحران بي پايان 
  

  1بقيه از صفغحه 
  

دادوهوار بر سر وامهاي بدون پشتوانه 
بخش مسكن و عدم توان وام 
گيرندگان در بازپرداخت بدهي و 
مقصر اعالم كردن آنها، خاك پاشيدن 
به چشم مردمي است كه نظاره گر 
فرو ريختن كاخهاي پوشالي سرمايه 

اكثر . هاي مالي بر روي خود هستند
ن اين كه بدانند چه بر سر مردم بدو

اقتصادي كه تا ديروز كوس رهبري و 
آقايي جهان را مي زد آمده، نگران 
وضعيت معاش خود و كار و زندگي 

سرمايه مالي نيز با به . شان هستند
كارگيري رسانه هاي تحت فرمانش 
به طور مستمر وام گيرندگان خرده پا 
را به عنوان مقصر معرفي مي كند زيرا 

زپرداخت پولهايي كه دريافت توان با
آيا واقعيت هم اين . كرده اند را ندارند

است و يا مشكل جايي ديگر است و 
كساني آگاهانه با خاك پاشيدن به 
چشم مردم، در تاريكي براي نجات 

  خويش دست و پا مي زنند؟
بديهي است بحراني كه امروز سر 
برآورده براي بسياري از اقتصاددانان 

آنها . بل پيشبيني بودسرمايه داري قا
طليعه اين بحران را مدتها پيش 
مشاهده كرده بودند ولي چون به طور 
ايدئولوژيك به معجزه بازار اعتقاد 
داشتند، سياست صبر و انتظار را پيشه 
كردند تا معجزه رخ بنمايد و آنان را از 

اما زهي خيال باطل . اين ورطه برهاند
ختن كه چنين اتفاقي نيفتاد و با فروري

وال استريت، همه روياهاي آنان دود 
  .شد و به هوا رفت

اما مشكل اساسي و بنيادي در 
ي  كجاست و چرا سرمايه داري با همه

تظاهر به جهاني شدن ناتوان از حل 
مشكلي است كه هر از چندي گريبان 
او را مي گيرد؟ پاسخ زياد پيچيده 
نيست، اين مشكل ساختاري است و 

ه داري نهفته در بطن سيستم سرماي
اگر سرمايه داري را به عنوان . است

يك مناسبات اجتماعي در نظر 
بگيريم، بايد در يك جمله گفت كه 
اين مناسبات به عنوان يك كل 
. ارگانيك مقصر اين وضعيت است

هرچند در اين مناسبات نظريه هاي 
مختلفي براي رسيدن به سود يعني، 
هدف كلي سرمايه وجود دارد اما 

ين نظريه ها در كل در يك  اي همه
سود دهي و : حرف اشتراك دارند

غير از اين، سرمايه در ركود . انباشت
قرار دارد و زيان ده است؛ چيزي كه 
با ذات آن ناسازگار است و آنرا وادار 
به اعمالي مي كند تا محاسبات 
تجاري اش در پايان سال مالي زيان 

در يك كالم، همه اين . نداشته باشد
 –كار بيشتر "ا در يك حرف نظريه ه

 براي رسيدن به حداكثر "مزد كمتر
چرا؟ چون تنها در . سود اشتراك دارند

فرايند توليد است كه ارزش آفريده 
مي شود و همين ارزش آفريده شده 
در فرايند بازار در يك قيمت گذاري 
رقابتي و يا مونوپلي با قيمت باالتر به 
فروش مي رسد تا به سود بيشتر 

اين قانون كلي .  يافته شوددست
  . سرمايه داري است

آنچه اين روزها با آن سروكار داريم، 
 ليبرالها و -فرو ريختن باروي نو 

آنها كه تئوري . مبشران بازار آزاد است
خود را تا حد ايدئولوژي بر مي كشند، 
به دست باز بازار و عدم كنترل دولت 
بر آن و يكه تازي سوداگران اعتقاد 

 كارپايه اين نظريه نيز آنجاست .دارند
كه در تئوري ارزش دست مي برد و 
اعتقاد دارد كه ارزش نه تنها در فرايند 
توليد بلكه، در فرايند بازار و چگونگي 

اين . قيمت گذاري آفريده مي شود
تئوري به شدت غير منطقي و بي بنياد 
سعي مي كند تا فرايند توليد را ناچيز 

به عنوان منجي جلوه داده و بازار را 
بركشيده و بازارهاي بورس را همچون 
كعبه مورد پرستش قرار دهد؛ 
بازارهاي بورس كه بر مبناي اعتبارات 
اسنادي، نه پول كه ارزش آن در بازار 
بر مبناي قراردادهاي ديگري تعيين 

هرچند در . مي گردد، عمل مي كند
گذشته سعي شده است تا ارزش 

ز شكل پولهاي جاري در بازار را ا
اش طالهاي  سنتي آن كه پشتوانه

ذخيره شده در بانكهاي مركزي ناشر 
آن بود تغيير داده و دالر آمريكا را به 
عنوان پشتوانه، رهبر و سردسته و 
تصميم گيرنده بالمنازع اقتصاد جهاني 

اسنادي كه . سرمايه جايگزين آن كنند
به دليل كوتاه كردن دست دولت به 

ننده، چيزي جز عنوان ناظر و كنترل ك
حساب سازيهاي بي اساسي نيستند 
كه در داالنهاي تنگ بورس توسط 
سفته بازان و دالالن روزانه مبادله مي 
گردند و با سير صعودي اي كه ارزش 
صوري سهام ارايه شده در آن مي 

 دالر پول را به جيب اگيرند، ميليارده
 و دالالن و سفته بازان نمفت خورا

چرخه نكبت بار كه اين . روانه مي كند
بدون توجه به فرايند توليد به ظاهر به 
توليد ارزش مشغول است، همچون 
بادكنكي دايم در حال بزرگ شدن 

  . است
پشتوانه اين همه اسناد تجاري و 
اعتبارات اسنادي اي كه در اين 
بازارها فروخته شده است چيست؟ اين 
ارزشهاي صوري كه سر به ميلياردها 

   كجا آمده اند؟دالر مي زنند از
در فرايند بازار و تنها . پاسخ ساده است

در داالنهاي بورس نه هيچ جاي 
يعني، معادل واقعي براي چنين ! ديگر

ارزش هاي صوري آفريده شده در 
بازار وجود ندارد و اكنون آناني كه اين 
اسناد را در اختيار دارند، تنها همان 
كاغذهايي كه مهر و امضا چند 

سوداگر بر آن نقش شده، كالهبردار و 

زيرا . چيز ديگري در دست ندارند
ارزش تنها در فرايند توليد آفريده مي 
شود و در همين فرايند ارزش افزوده 
تبديل به سرمايه جديد مي گردد و 
حوزه گردش بازار تنها قادر است تا 
حد معيني در فرايند ارزش نهايي يا 
قيمت دخالت كند، آنهم با توجه به 

د با گران فروشي و احتكار و نرخ سو
نوسانات ديگري كه به فرايند خارج از 

به زبان . پروسه توليد مربوط است
ساده تر اينكه بازار آفريننده ارزش 
نيست و آناني كه تا كنون بر اين امر 
پاي مي فشردند بايد بپذيرند كه 
. اشتباهي بزرگ را مرتكب شده اند

اين در حالت خوش بينانه آن است و 
گرنه بايد گفت كه آنها آگاهانه دست 
به يك كالهبرداري بزرگ زده اند و 
بسياري را با تئوريهاي خود به خاك 
سياه نشانده و مقصر همه اين 

  .مشكالت هستند
تئوري بازار آزاد بدون حد و مرز و 
كنترل كه با دولت ريگان همزمان 
است، اعتقاد دارد كه مكانيزم خود 

 تا خود را ترميمي بازار قادر است
اصالح كرده و بحرانها را پشت سر 

در اجرايي كردن اين تئوري، . بگذارد
بانك جهاني، صندوق بين المللي پول 
. و سازمان تجارت جهاني همدستند

صندوق بين المللي پول كه براي 
جلوگيري بحراني مشابه بحران كنوني 

 در آمريكا اتفاق 1930كه در سال 
، با افتاد بنيانگذاري شده است

همكاري بانك جهاني، ارگان اجرايي 
 -اش، برنامه هاي اقتصادي نو 

. ليبرالي را به ديگر كشورها ديكته كرد
جالب اينكه انتخاب رياست بانك 
جهاني در دست آمريكا باقي ماند و 
اين آنها هستند كه كارگزاران خود را 
در راس اين قدرتمندترين نهاد پولي 

راليسم  ليب-نو . جهاني مي گمارند
اقتصادي با اعتقاد ايدئولوژيك به بازار 
آزاد و رقابت آزادانه براي غارت مردم، 
قوانين بسياري را به دولتها ديكته مي 

از آن جمله عدم كنترل و دخالت . كند
دولت در فرايند بازار، حذف 
سوبسيدها، بخشش مالياتي، پايين نگه 
داشتن تعرفه هاي گمركي و وامهاي 

پشتوانه را مي توان نام كم بهره و كم 
دست باز سرمايه هاي مالي با . برد

تكيه بر بازار آزاد يا ليبراليسم بازار 
آنچنان باليي بر سر اقتصادهاي بيمار 
و ناسور كشورهاي عضو آورد كه 
. هرگز نتوانند از جاي خود برخيزند

ليبراليسم بازار كه در تئوري سرمايه 
 در گردش را مولد ارزش مي داند، در

عمل سرمايه مالي غير حقيقي را 
. جانشين پروسه توليد و كار مي كند

 توليد يك يعني، كار انجام گرفته براي
اري آن محصول كه مبناي ارزش گذ

 داست، بي ارزش شده و زدو بن
دالالن بورس باز مولد، ارزش مي 

از اينجاي كار انحراف اصلي در . شود
اين تئوري آغاز مي گردد و در انتها 

 به جايي مي رسد كه با رشد كار

هاي مالي جاري و غير  بادكنكي سرمايه
حقيقي، ما به ازايي ندارد و نمي تواند براي 

  . برابر كردن آن در واقعيت چيزي ارايه دهد
از طرف ديگر سالهاست كه دولت آمريكا با 

اين كسر بودجه در . كسر بودجه روبروست
هيات اوراق بهادار وارد بازار شده و به 

پولي كه در ازاي اينكار . فروش مي رسد
حاصل مي گردد صرف يكه تازي آمريكا در 

حال اكنون كه اين پول . جهان شده است
بايد مابه ازايي ارايه دهد، چيزي جز 
كاغذهايي كه اعتبار اسنادي آن است وجود 

زيرا براي اين پولها كاري انجام . ندارد
نگرفته و ارزشي آفريده نشده است تا در 

يات سرمايه مالي از پروسه توليد وارد بازار ه
يعني، در يك پروسه مضحك و غير . گردد

قابل قبول، بازار صاحب ميلياردها دالر 
سرمايه مالي شده است بدون اينكه در 

اين كار تعهدهاي . كاري انجام گرفته باشد
مالي سنگيني را بر دوش بانكها مي گذارد 

  .كه قادر به تامين آن نيستند
ل ديگر موضوع وامهاي مسكن در مثا

آمريكاست كه همچون ويروسي وارد 
 از پاي درآورده اسيستم بيمار شده و آنر

در سالهاي اوليه واگذاري اين وامها، . است
به دليل ساخت و ساز در بخش ساختمان 
. رونقي كاذب و زود گذر بر بازار حاكم شد

زيرا با فعال شدن بخش ساختمان، چند ده 
ار آن فعال شده و به توليد مي صنعت در كن

اما همه اينها كوتاه مدت است و به . پردازند
زودي سر بزرگ ماجرا كه زير لحاف است 
هويدا شده و بسياري را زهره ترك خواهد 

زيرا سرمايه اي كه به اين بخش وارد . كرد
شده پس از اندك مدتي تبديل به سرمايه 
راكد و غير مولد مي شود كه هيچ گونه 

يعني، تبديل به بناهايي . شي نمي آفريندارز
اما . شده اند كه مردم در آن ساكن هستند

ليبراليسم بازار كه قصد دارد تا از آب نيز 
كره بگيرد با وامهاي بانكي دراز مدت و با 
بهره هاي تصاعدي اين ساختمانها را واگذار 

به اين ترتيب، حجم عظيمي از . كرده است
 كتاب بدون حساب سازيهاي بي حساب و

كنترل و نظارت با وامهايي كه تنها اصل 
خود را در گرو دارند، تبديل به اوراق 
بهاداري مي شوند كه در بازار بورس وارد 

اين . هاي آنچناني مي گردند پروسه معامله
گونه ارزشي نيستند و  سهام كه مولد هيچ

 ليبرالها -در عمل راكد اند، طبق نظريه نو 
يعني، . لد ارزش مي شونددر پروسه بازار مو

با دالل بازي در بازار بورس به قيمتهاي 
طبيعي است . بسيار بااليي فروخته مي شوند

كه سرمايه اي كه وارد بورس مي شود 
انتظار سود دارد، آنهم هرچه بيشتر بهتر، اما 
اين پروسه وامهاي مسكن خيلي وقت است 
كه تبديل به سرمايه راكد شده است و مولد 

بنابراين نه تنها . ه ارزشي نيستهيچگون
سود ندارد بلكه، صاحبان آن نيز نبايد انتظار 
داشته باشند كه اگر بخواهند آنرا از بازار 
بيرون بكشند بتوانند چنين كاري را انجام 

چون . دهند زيرا اين امكان وجود ندارد
سرمايه او تبديل به خانه اي شده است كه 

   روزانه ساكن آن اكنون خود دغدغه معاش
  9بقيه در صفحه 
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  ران بي پايان بح
  

  8بقيه از صفحه 
دارد چه برسد به اينكه سود بيشتري 

اينگونه است كه . نيز به او پس دهد
بسياري به يك مرتبه از خواب بيدار 
مي شوند و با يك كالهبرداري بزرگ 

  . مواجه مي گردند
حاال چه بايد كرد؟ مكانيزم 
خودترميمي بازار قادر نيست هيچ 

.  استكاري انجام دهد و فشل
مبشران بازار آزاد و ليبراليسم بازار 

 ليبرالها كه تا كنون دخالت -يعني نو 
دولت در پروسه بازار را مذموم مي 
دانستند و هرگونه اعتراض آنرا به 
دليل نپرداخت ماليات و يا حذف 
امكانات رفاهي كاركنان خود و 
دستمزدهاي بسيار پايين و بيمه هاي 

نستند و مزاحم مي دا... اجتماعي و
مورد نكوهش قرار مي دادند، اكنون 
چشم به دست دولت دارند كه وارد 

جالب . كارزار شده و آنها را نجات دهد
اينجاست كه اين كمك تنها براي 
نجات بازارهاي بورس و نهادهاي 
سرمايه هاي مالي يعني بانكهاست نه 
توده مردم و يا دخالت به نفع توليد و 

ولت براي حال دخالت د. كار آفريني
حل و فصل اين مشكل و به دوش 
گرفتن بار بدهيها به معني سرشكن 
. كردن آنها به روي توده مردم است

اين يعني شريك كردن عموم مردم 
در زيانهايي كه بازار بر اقتصاد وارد 
كرده و پرداخت تاوان عملكرد دالالن 
و بورس بازان، صندوق بين المللي 

ارت پول و بانك جهاني، سازمان تج
جهاني و كاخ سفيد از جيب كارگران و 

 -نو . كارمندان و از نان كودكان آنها
ليبراليسمي كه تا كنون عليه سطح 
معيشت مردم و محدود كردن آن 
هرچه در توان داشت انجام داده، 
اكنون بايد به دليل سختي و مشقتي 
كه به توده مردم تحميل كرده است، 

  .دستخوش بگيرد
اين وامهاي بدون اما اگر تنها هم 

پشتوانه مسكن و تبديل آن به سهام و 
فروش آن در بازار بورس را دليل 
بحران كنوني بدانيم، بايد خيلي خوش 

زيرا به جز آن باز داليل . خيال باشيم
ديگري نيز وجود دارد كه نشان مي 
دهد ليبراليسم بازار به آخر خط رسيده 

از آن . و قادر به ادامه مسير نيست
ي توان به پروسه جهاني جمله م

سازي و يا جهاني شدن سرمايه اشاره 
با جهاني شدن سرمايه و تبديل . كرد

آن به قطب اقتصاد جهان، بالطبع 
فرايند طبقاتي نيز قطبي مي شود و 
همپاي استانداردهاي جهاني سرمايه 
طبقه كارگر نيز بايد از يك استاندارد 

يا همپاي . جهاني برخوردار باشد
ديزه شدن سرمايه، فرايند استاندار

به . طبقاتي نيز بايد استاندارديزه شود
زبان ساده تر، همه امكاناتي كه 
كارگران به عنوان ارتش آفريننده 

ارزش در فرايند توليد در مناسبات 
سرمايه داري بايد از آن برخوردار 
باشند نيز نياز به استانداردي جهاني 

اين موضوعي است كه تاكنون . دارد
ده گرفته شده و ليبراليسم بازار نادي

خود سرانه و با دست باز هر گونه خود 
صالح دانسته با آن برخورد كرده 

يعني، در فرايند جهاني سازي نه . است
تنها توجهي به موقعيت طبقه كارگر 
به عنوان آفريننده ارزش نشده است 
بلكه، در بعضي از نقاط، مزدبگيران از 

دار چنان وضعيت رقت باري برخور
هستند كه به حق عملكرد سرمايه 

. داري مدرن نام نهاده اند داري را برده
در نظامي كه نيازمند نگرشي فرا ملي 
به دليل جهاني شدن و تالش براي 
برخورداري سرمايه از استانداردي 
جهاني است، همپاي آن نيز بايد طبقه 
كارگر از استاندارد جهاني و قابل قبول 

گونه نشده است  ينبرخوردار باشد اما ا
و به همين دليل اكنون فرايند جهاني 

زيرا در . سازي با مشكل روبروست
بسياري از مناطق، ناسازگاريهاي 
. بسيار وسيعي با آن شروع شده است

اين ناسازگاري تحت عناوين ملي و 
ملي گرايي و دفاع از ارزشهاي منطقه 
اي، فرهنگي و ديني خود نمايي مي 

خوبي در چيزي كه به . كنند
زدوخوردهاي پر سروصدايي كه گوش 
بسياري را نيز مي آزارد قابل رويت 

به همين دليل بيشترين . است
 ليبرالها، –سياستهاي تا كنوني نو 

آنها . واكنشي و بدون برنامه بوده است
بدون توجه به سهم ديگران در اقتصاد 
جهاني و بالطبع دخالت آنان در 
سياستگذاري آن، به يكه تازي 
پرداخته و با تئوري نظم نوين جهاني 
سعي دارند تا رهبري و سروري خود را 

زيرا به نظر . بر جهان تحميل كنند
 اي آنان جهان اكنون تبديل به دهكده

جهاني شده است و آمريكا به عنوان 
كدخداي اين دهكده بايد و مي تواند 

اين يك . به رتق و فتق امور بپردازد
نون جانبه گرايي آمريكا تا ك

مخالفتهاي بسياري را برانگيخته، 
امروز مي روند تا با آن تعيين تكليف 

  .كنند
 آمريكا بعد از مسروري امپرياليس

 كه به يكباره همه تار و 1930بحران 
پود آنرا از هم گسيخت، با جنگ 

پس . جهاني دوم بر جهان تحميل شد
از جنگ، آمريكا به عنوان خوشه چين 

 از آن اين تخريب بزرگ كه سالم
بيرون جسته بود توانست پنجه آهنين 
خود را در بيشتر نقاط جهان محكم 

زيرا جنگ جهاني دوم بالفاصله . كند
پس از بحران بزرگ شكوفايي 
اقتصادي و موقعيت ويژه اي را براي 

چگونگي اين موضوع نيز . آن رقم زد
از نظر تئوريك به ذات غير انساني 

زيرا . سرمايه داري بر مي گردد
 ارزش در سيستم دصلت باز توليخ

سرمايه داري بر پايه تقدم تخريب 
به زبان ساده، . توليد استوار است

جنگ همه آنچه تا كنون توليد شده 
است را در كوره خود دود مي كند و 
به هوا مي فرستند و فرصت جديدي 
براي سرمايه داري مي آفريند تا با 
بازسازي و توليد بتواند دست به باز 

رونق اقتصادي پس .  ارزش بزندتوليد
از جنگ، روياي وحشتناكي است كه 

به همين . سرمايه در سر مي پروراند
دليل جنگ يكي از راه حلهاي 
بحرانهاي ادواري و ساختاري سرمايه 

ابي و نابودي يعني، با خانه خر. است
عده اي بيگناه خانه خود را آباد مي 
كند و بحران ساختاري خود را از 

اضافه توليد و همه آن . سرمي گذراند
چيزهايي كه باعث تورم و يا 
بحرانهاي مالي و توليدي شده است 
در كوره جنگ مي سوزد و از خاكستر 
آن رونق اقتصادي مي رويد كه 

. د ناميده مي شو"شكوفايي سرمايه"
از اين غير انساني تر هرگز ممكن 
نيست و راه حلي غير از اين نيز در 

شعارش هم . اين سيستم وجود ندارد
  .معلوم است، بُكش تا زنده بماني

بنابراين پس از جنگ دوم جهاني 
آمريكا به دليل در حاشيه قرار داشتن 
و كمترين آسيب را دريافت كردن 
توانست با تكيه بر سرمايه ها و 

دات خود سروري خود را بر جهان تولي
اعمال كند و از باز توليد آن بيشترين 

در . ارزش اضافه را مال خود كند
ادامه، دالر آمريكا مبناي ارزش 
گذاري پول جهاني شد و پشتوانه آن 

ابزارهاي . نيز اقتصاد آمريكا برآورد شد
اعمال اين سروري نيز يكي پس از 

ق بانك جهاني، صندو. ديگري روييدند
بين المللي پول و سازمان تجارت 
جهاني نهادهايي است كه سروري 
. آمريكا را بر جهان اعمال مي كنند

اين نهادها كه به طور مستقيم در 
اقتصاد كشورهاي متفاوت دخالت مي 
كنند، اغلب سياست گذار آنها نيز 
هستند و سعي مي كنند تا به شيوه 
هاي گوناگون، كشورهاي مختلف را 

قوانيني كه . ميز خود بكشندبه زير مه
اين مراكز به تصويب مي رسانند براي 
كشورهاي عضو و همسو الزم 
االجراست و تخطي از آنها به عنوان 
سرپيچي از آيه هاي سروري سرمايه 

  .جهاني مورد عقوبت قرار مي گيرد
اما اكنون اقتصاد آمريكا كه پشتوانه 
دالر و مبناي ارزش گذاري پول بين 

 دچار چنان بحراني است المللي بود
كه بعيد مي نمايد بتواند در ادامه به 
شيوه سابق سروري خود را اعمال 

بحرانهاي مالي و تورمهاي پي در . كند
پي باعث گرديده كه نرخ ارزش دالر 

اين اُفت ارزش بعضي مواقع . افت كند
براي جبران كسري ترازهاي مالي و 

يكي . كنترل بحران انجام گرفته است
اليل بحران كنوني همين اُفت از د

ارزش دالر است و همين امر نيز 
باعث مي شود تا عامل بحراني به اين 
وسيعي از اعتماد الزم براي ارزش 

  .گذاري ديگر پولها برخوردار نباشد

در پايان مي توان اينگونه جمعبندي كرد كه 
بحراني كه اكنون بر اقتصاد آمريكا و 

ل جهاني همپاي آن اقتصاد جهان به دلي
بودن سرمايه مستولي است مي رود تا با 

  .چند موضوع تعيين تكليف كند
مي توان اينگونه گفت كه پايان سروري 
آمريكا بر جهان آغاز شده است و مي رود 
تا يكه تازي آمريكا بر جهان به عنوان تنها 

چنانكه كسي . ابرقدرت موجود را رقم زند
را با  "پايان تاريخ"چو فوكوياما كه تئوري 

فروپاشي شوروي و سروري آمريكا عنوان 
عصر "كرده بود اكنون اعتقاد دارد كه پايان 

.  يا سروري آمريكا فرا رسيده است"ريگان
به زبان ديگر، شركاي اقتصادي آمريكا 
ديگر حاضر به ادامه كار با وضعيت موجود 
نيستند و سعي خواهند كرد تا سهم خود را 

ق امور آن در سياست جهاني و رتق و فت
  .دريافت كنند

از جانب ديگر پايان حاكميت دالر بر اقتصاد 
پول آمريكا اكنون از . جهان آغاز شده است

اقتصاد . آن قدرت سابق برخوردار نيست
آمريكا كه پشتوانه اين پول قلمداد مي شد 
درگير يك بحران بسيار بزرگ است و 
بسياري از اقتصادهاي همسو را با خود به 

بنابراين جهان بايد به . ده استپايين كشي
پولهايي همچون . فكر موقعيتي جديد باشد

يورو و يوان چين به عرض اندام خواهند 
پرداخت و در اين ميانه بايد شاهد يك 
رقايت تنگاتنگ براي رسيدن به يك نقطه 

  .تعادل باشيم
در موضوع جهاني سازي، سياست يكجانبه 

اين گرايي آمريكا به انتها رسيده است و 
كشور اكنون درمي يابد با قدرتهاي بسياري 
. روبروست كه نمي تواند آنها را ناديده بگيرد

اين به معني پايان تئوري نظم نوين جهاني 
با پايان يافتن سروري آمريكا و نظم . است

خود خوانده او، به طبع نهادهاي كنوني 
جهاني موضوعيت خود را از دست خواهند 

بنابراين در .  شوندداد و يا ناكار آمد مي
آينده براي موقعيت جديد به وجود آمده يا 
بايد اصالحات اساسي در اين نهادها اتفاق 
افتد و يا نهادهاي جديدي جايگزين آنها 

اين نهادها ناظر بر پروسه اي تازه . شوند
خواهند بود كه چند جانبه گرايي در سياست 
جان مايه آن خواهد بود و ديگر سروري 

. قتصادي بر آن مستولي نيستيك قدرت ا
اين نهادها بايد چند وجهي بوده و قدرتهاي 
كنوني را در آن به گونه اي وارد كند كه 
بتواند تعادلي در موقعيت كنوني جهان به 

اين تعادل چيزي نيست كه . وجود آورد
يكشبه حاصل شود، بديهي است رقابت و 
سهم خواهي بيشتر و كشاكش در آن روي 

خوش بينانه ترين موقعيت اين . خواهد نمود
است كه بحران كنوني با توسل به همين 
ابزارها از سر گذارنده شود و سرمايه داري تا 

 جنگي هو گرن. فرصتي ديگر اندكي بياسايد
 -خانمان سوز كه بتواند كثافاتي كه نو 

ليبراليسم بر جهان تحميل كرده را از بين 
ن در چني. ببرد در دستور قرار خواهد گرفت

صورتي چه كساني بايد قرباني شوند تا 
اش فروكش كند و به   خداي سرمايه خشم

  سود دهي بپردازد؟
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بحران اقتصادي سرمايه داري چهره 
كريه سيستمي كه بر اساس بهره 
كشي انسان از انسان بنا شده را بيش 
از پيش فراروي جهانيان به نمايش 

 يان دروغين بازار آزاد  مدع وگذاشت
 ليبراليسم اقتصادي، مبلغان - و نو

تئوري سرمايه پايان تاريخ است را نيز 
 . گرداندموقتا به پيله چركين خود باز

، در "آمريكا كشور فرصتها" شعار
پراتيك به كشور فاجعه و سرزميني 
كه فرصتهايي كوچك همچون داشتن 
يك خانه چهار اطاقه را نيز از انسان 

سياست يكجانبه . مي گيرد، مبدل شد
 گرايي آمريكا در پروسه جهاني سازي

 با سير سرمايه و سروري بر جهان را
ودجه نزولي ارزش دالر و كسري ب

دولت آنچنان با بن بست روبرو ساخت 
. كه به دشواري قابل كنترل است

بدين ترتيب بحران جهان سرمايه 
در ماههاي اخير به يكي از داري 

مهمترين مسايل تبديل شد و هر 
شخصي با توجه به آگاهي و بسته به 
نوع جهان بيني به ريشه يابي و 
ارزيابي علل و جنبه هاي مختلف آن 

  .پرداخت
ر اين ميان احمدي نژاد نيز طبق د

معمول از سياست عوام فريبي استفاده 
او در مراسم معرفي رييس جديد . كرد

بانك مركزي به كارشناسان بانكي 
توصيه كرد كه به جاي نظام سرمايه 

ادبيات اسالمي را "داري و بازار آزاد 
 كه داد، وي ادامه "بياورند و وارد كنند

 حرام و در نظام سرمايه داري اصل
حالل رعايت نمي شود و اگر كار 
حرام در اقتصاد وارد شود، پدر اقتصاد 
را در مي آورد، او ابراز داشت كه 

 و در "بازار آزاد به نفع دزدهاست"
پايان اعالم مي كند كه نظام سرمايه 
داري به سمت دره در حال حركت 

  . است
اين سخنان از دهان كسي بيرون مي 

، رفسنجاني و اسالفشآيد كه خود و 
خاتمي، و همچنين واليت مطلقه اش 

 سياسي در مقامعنوان باالترين ه ب
نظام، نوكر بانك جهاني، سازمان 
تجارت جهاني و صندوق بين الملل 

جيره خواراني كه . پول بوده و هستند
همواره فرمايشات ارگانهاي سرمايه 
داري بر پايه تامين امنيت سرمايه، 

ر به خصوصي سازي هر چه بيشت
معناي انحصاري كردن آن در دست 

ن و ديگر بنيادهاي انگلي اسپاه پاسدار
وابسته به نظام را پياده كرده و 

 در اين مسير گام همچنان با سرعت
  . بر مي دارند

 نيست كه ريشه پوشيدهديگر بر كسي 
هاي بحران مالي، ركود و وضعيت 
وخيم صنايع، افت شديد توليد در كنار 

تشديد فقر و محروميت بيكاري، تورم، 
 محصول برنامه هايي است ،در كشور

كه از طرف صندوق بين الملل پول و 
بانك جهاني در زمان رفسنجاني به 

تعديل "رژيم ديكته و زير نام 
 به اجرا گذاشته شد و "اقتصادي

ضربات مهلكي به اقتصاد ويران شده 
دولت خاتمي نيز . آورد ما وارد كشور

 ناتوان ،ر سياسيدليل بحران ساختاه ب
از حل معضل بيكاري و وضعيت بيمار 
كشور و بر طبق منافع طبقاتي خويش 
سياست دوران رفسنجاني را دنبال 
كرد كه ثمره اش چيزي جز از بين 

 توليدي و ورشكست شدن توانرفتن 
همين . بسياري صنايع كشور نبود

سياست ويرانگر محتواي برنامه 
كيل اقتصادي دولت احمدي نژاد را تش

طور فزاينده اي به ه مي دهد كه ب
نابودي امنيت شغلي زحمتكشان مي 

 كارگران بيشتري را ،انجامد و روزانه
با فشار كمر شكن اقتصادي روبرو مي 

  . سازد
نگاهي به وضعيت اقتصادي دولت 

خوبي نشان مي دهد ه احمدي نژاد ب
دروغ "كه او همانند گوبلز از شيوه 

ده مي كند  استفاتبليغات براي "بزرگ
 را هم از ويكه در اين مسير دست 

او از گوبلز بي شك . پشت بسته است
 بزرگ آموخته است كه هر چه دروغ

  بگويد، قبوالندنش به عوام آسانتري
  .تر است

خت، معاون پژوهشهاي بمحمدباقر نو
اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك 
مجمع تشخيص مصلحت رژيم در 

شهاب "  منبع حكومتيگفتگويي با
 مرداد مي گويد كه 13 مورخ "نيوز

ايران با جايگاه اول اقتصادي در ميان 
. كشورهاي منطقه فاصله زيادي دارد

وي اضافه مي كند كه بر اساس 
يل صندوق بين الملل ور آ ماهگزارش

پول، جمهوري اسالمي در سال 
جز ه  كشور منطقه ب23گذشته در بين 

  از نظر توليد ناخالص،عراق و فلسطين
داخلي به قيمت جاري در رتبه سوم، 
از نظر رشد اقتصادي در رتبه 
شانزدهم و از نظر توليد ناخالص 
داخلي سرانه در رتبه دوازهم قرار 

همچنين ايران از نظر نرخ تورم . دارد
در بين اين كشورها در رتبه آخر و از 
نظر نرخ بيكاري نيز در رتبه سيزدهم 

.  استقرار دارد كه بسيار نگران كننده
او همچنين در خصوص ضريب جيني 
بر اساس همان گزارش اضافه مي 

 83 سال 39/0كند كه اين شاخص از 
 تغيير يافته است 85 در سال 49/0به 

كه گوياي نامطلوب تر شدن توزيع 
  . درآمدها طي اين سه سال مي باشد

از سوي ديگر بر اساس گفته هاي 
معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي 

 حدود ،ارت راهبردي احمدي نژادو نظ
 درصد از جمعيت كشور زير خط 20

او در رابطه با پديده . فقر قرار دارند
 60فقر اضافه مي كند كه بيش از 

 تا 20درصد از درآمد كشور در دست 
 ، درصد جمعيت است و بقيه درآمد30

در همين . دست افراد ديگر است
 يك منبع حكومتي ديگررابطه 

 مورخ بيست و ،انديشخبرگزاري نو (
 ، گزارش يك، بر اساس)بانآهفتم 

ميزان جمعيتي كه در ايران زير خط 
 درصد 40فقر زندگي مي كنند را 

  .اعالم مي كند
تشديد اختالف طبقاتي، بيكاري 

 توليدي كشور توانفزاينده و تحليل 
 خوبي مفهوم ادبيات اسالمي وه ب

رعايت اصل حالل و حرامي كه 
احمدي نژاد از آن استفاده مي كند را 

اما واقعيت اين است . سازد روشن مي
كه پياده كردن طرحها و سياستهاي 
بانك جهاني و صندوق بين الملل پول 
از سوي دولت وي حد و مرزي نمي 

يكي از مهمترين پيشنهادات . شناسد
طرح تحول "اخير وي در همين راستا 

 مي "جراحي اقتصادي" يا "ادياقتص
اگر چه در رابطه با اين طرح . باشد

اطالعات زيادي وجود ندارد و بر 
اساس گفته هاي دست اندركاران ريز 
و درشت رژيم هنوز طرحي مشخص 
در اين رابطه ارايه داده نشده است اما 

بور دقيقا بر پايه دستورات زطرح م
 صندوق بين الملل پول و بانك جهاني

 و كمتر اختالفي با برنامه گرفتهقرار 
تعديل اقتصادي رفسنجاني و طرح 

  .  اصالحات اقتصادي خاتمي ندارد
بر اساس اين طرح قرار است بخش 
عمده بيش از صد هزار ميليارد تومان 
رايانه انرژي و نان به صورت نقدي به 

بر پايه محاسبات . جامعه پرداخت شود
گرفته در مدل بانك جهاني  صورت 

 گفته  و تدوين شده2003در سال كه 
 ها از  شود كه پرداخت نقدي يارانه مي

 برابر شدن 3آن الگوبرداري شده، 
 40قيمت بنزين اثر تورمي معادل 

درصد بر جا خواهد گذاشت، در حالي 
كه در اوضاع كنوني و با توجه به ارقام 

شده، حذف  هاي تمام جهاني و هزينه
 برابر 6 ها از حوزه انرژي، موجب يارانه

 برابر شدن 10شدن قيمت برق، 
 برابر شدن قيمت 30قيمت گاز، 

 برابر شدن قيمت بنزين 6  ويليگازو
  بينانه  در خوشآنشود كه نتيجه  مي

ترين حالت اثر تورمي بيش از صد 
  .درصد در سال نخست خواهد بود

سايت وابسته به باند رفسنجاني، 
 در همين  تير24 ،"خبرگزاري آفتاب"

هدفمند كردن ":  مي نويسدهرابط
رايانه اي از اهداف مصرح و يا مستتر 
در برنامه هاي پيشين توسعه به 

 قانون 33 ماده "ب"خصوص بند 

برنامه چهارم توسعه بوده و از نظر منطق 
اقتصادي و حتي الزامات تجاري در 
همكاريهاي بين المللي از جمله سازمان 

. دتجارت جهاني نيز قابل توجيه خواهد بو
لذا ضرورتهاي توسعه ايجاب مي كند تا 
كشور و دولت را در برنامه ريزي و اجراي 

   ".شايسته آن ياري كرد
خبرگزاري "منبع حكومتي به گزارش 

مهر، احمدي نژاد با دفاع و  27 ،"اعتماد
ترويج طرح مذكور اعالم كرد كه دولت 
مشكالت اساسي اقتصادي كشور را ريشه 

 آن را نيز در قالب يابي كرده و راه حلهاي
. طرح تحول اقتصادي تدوين كرده است

وي اضافه كرد كه با اجرايي كردن طرح 
تحول اقتصادي وضعيت موجود اقتصاد 

بايد دست "... كشور اصالح و بهبود مي يابد
 را عملي مزبوردر دست هم بدهيم و طرح 

كنيم كه قطعا اجراي اين طرح دستاوردهاي 
ه همراه خواهد بسيار بزرگ و مثبتي را ب

   ".داشت
كه اخيرا فرمهايي در اين رابطه به  با اين

چاپ رسيده و در ميان مردم پخش شده 
است اما شيوه اجراي طرحي كه سالها در 
دستور كار بوده اما هنوز كسي از چگونگي 

  آن به،شيوه اجرايي آن اطالعي ندارد
سادگي كه احمدي نژاد عنوان مي كند، 

  شدن نيز هم از آندر صورت عملي. نيست
جهت كه هدف اصلي طرح بنا بر دستورات 
ارگانهاي سرمايه داري گشادن هر چه 
بيشتر دست بازار، كوچك كردن نقش دولت 

 بخش بي شكو حذف يارانه ها مي باشد، 
 حذف يارانه ها عملي و ،نخستين آن يعني
طول ه  امام زمان بظهوربخش دوم آن تا 

 زجه چيزي بحاصل آن هم . خواهد انجاميد
افزايش قيمت كاالها، كاهش دستمزدها، 

 اكثر مردم و از سوي ديگر تشديد  برايفقر
قواي منافع غارتگر جامعه و سرمايه داري 

  .  نخواهد بودانگلي وابسته به نظام
 وضعيت بحراني اقتصاد كشور و اوجودب

 براي ،معضل الينحل فقر، بيكاري، گراني
ها را براي رژيم ورشكسته كه بيشترين آسيب

بخش وسيعي از مردم زحمتكش ميهنمان 
در طي دوران حكومت استبداد به همراه 

 بحران مالي سرمايه داري اوجودداشته و ب
 ليبراليسم - اخير كه اعمال سياستهاي نو

اقتصادي و خصوصي سازي هر چه بيشتر 
 ،يكي از جنبه هاي آن به شمار مي رود

حاكم مجددا برنامه هاي اقتصادي استبداد 
تالش دارد كه نقش جاده صاف كن 
فرمايشهاي نهادهاي سرمايه داري را بازي 
كند ولي از ديگر سو سياست بازار آزاد را 

  ! به چالش مي گيرد و در حرفعوام فريبانه
احمدي نژاد تالش مي كند كه به مردم 
بقبوالند كه سيستم مالي اقتصاد دولت وي 
كه در جهت تامين منافع طبقه غارتگر 

.  تافته جدا بافته است،جامعه گام بر مي دارد
كه در سالهاي اخير بازار  در صورتي

خصوصي كردن نظام بانكي كشور بسيار 
 بانك 4، 84تا سال . داغ بوده است

خصوصي پارسيان، اقتصاد نوين و كارآفرين 
 درصد بازار پول كشور را 5و سامان حدود 
  در اين ميان بانك . در اختيار داشتند

  19ه در صفحه بقي

  هاي احمدي نژادالف زني
 آناهيتا. الف
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مــساله مــسئوليت حفاظــت از زنــان و 
مردان مجاهد در شهر اشرف در عراق       
به يك موضوع و نگراني جدي بـراي        
جنــبش مقاومــت و بــراي بــسياري از 
انسانهاي آزاده و ترقيخواه در گوشه و       

  .كنار جهان تبديل شده است
مقاومت ايران و ساكنان شـهر اشـرف        
ــه   ــتالف ب ــر مــسئوليت نيروهــاي ائ ب

تـا وقتـي كـه ارتـش         (رهبري آمريكا 
 تاكيـد   )امريكا در عـراق حـضور دارد      

 همـراه بـا    مليونهـا عراقـي   . مي كنند 
دهها هزار از نخبگان عـراق از ميـان         
همه ي گرايشهاي موجود در عـراق و        
هزاران تن از حقوقدانان، شخصيتهاي     
سياســي و طرفــداران حقــوق بــشر در 

 حمايت   اروپا و آمريكا از اين خواست     
ريدان بيـت ولـي فقيـه در        م. كرده اند 

دولت عراق كه در بعضي از ارگانهـاي        
نظامي و انتظامي و امنيتي نفوذ دارنـد        

حاكميت «مي كوشند با ادعاي كسب      
مسئوليت شهر اشرف را، بـدون      » ملي

ــد   ــورد تائي ــدي و م ــضمين ج دادن ت
ارگانهاي بين المللي مربوطه، به عهده      
گرفته و پس از آن راه را براي ضـربه          

 سـاكنان شـهر اشـرف همـوار      زدن به 
مـساله تحويـل سـاكنان شـهر     . كننـد 

آن . اشرف به رژيم ايران شدني نيست     
چه بـه طـور جـدي خطرنـاك اسـت،         
ايجاد شرايطي است كه رژيم ايـران و        
مزدورانش در عراق بتواننـد از ضـعف        
حفاظــت ســاكنان غيــر مــسلح شــهر 
اشرف براي اهداف پليد خود اسـتفاده       

  .كنند
منيت از شـهر اشـرف      پيرامون تامين ا  

اكنون دو جبهه بنـدي در مقابـل هـم       
مـدافعان جـدي    . صف آرايي كرده اند   

ــين    ــسيونهاي ب ــشر و كنوان ــوق ب حق
المللي مربوط به حقوق انسانها از يك       
طــرف و در طــرف مقابــل طرفــداران 
واليت خامنه اي كه شـرايط عـراق را     

براي نابودي سـازمان    » فرصت«يك  
 5 مجاهدين خلـق مـي داننـد و طـي         

سال گذشته بـه هـر شـيوه اي بـراي           
. رسيدن به اين هدف استفاده كرده اند      

   
طي روزهاي گذشته فرخ نگهدار طـي       
دو موضع گيري نظـر خـود را در ايـن     

  .است رابطه منتشر كرده 
 شهريور  25موضعگيري اول در تاريخ     

  .*  در سايت كار آنالين درج شد1387
ــام   ــرخ نگهــدار در نوشــته خــود تم ف

دفـاع از حقـوق     «پرطمطراق  ادعاهاي  
را فرامـوش   » صلح دوسـتي  «و  » بشر

از سـوي برخـي     «:كرده و مي نويـسد    
سازمانهاي مخالف جمهوري اسـالمي     

نيـز در اعتـراض بــه تحويـل پادگــان    
اشرف به ارتش عراق توسط نيروهاي      
آمريكايي اعتراضهايي صـورت گرفتـه     

از جمله سـازمان مـورد عالقـه        . است
- ايـران  من، سـازمان فـدائيان خلـق      

 سـپتامبر   11اكثريت در اعالميه مورخ     
با انتقال ايـن    ":خود ياد آور شده است    

مسئوليت به دولت عراق، اين نگرانـي       
براي خانواده آنهـا و نيروهـاي مـدافع         
حقوق بشر به وجـود آمـده اسـت كـه         
مقامات عراقي بـيش از پـيش تحـت         
فشار جمهوري اسالمي قرارگيرند و به      

كن شـهر  اشكال مختلف مجاهدين سا 
اشرف را تحت فشار بگذارند و يا آنهـا         
را به جمهوري اسالمي تحويل دهنـد       
و يا اين كه دسـت عوامـل جمهـوري          
اسالمي را در منطقه براي برخـورد بـا         

به ويژه اين كه اكنون   . آنها باز بگذارند  
در عراق نيروئي بر سركار است كه بـا         
رژيم اسالمي مناسبات نزديكي داشته     

ا هنگــام اقامــت در و ســران آن ســاله
ايران تحت حمايت رژيم حـاكم قـرار        

  . "داشتند
به نظر من سازمان ما مـي بايـست از          
مــدتها پــيش رســماً خواهــان انتقــال 
كنترل محل استقرار نيروهـاي مـسلح       
سازمان مجاهدين خلق ايران، موسوم     

 به دولت   "ارتش آزاديبخش ايران  "به  
قانوني عراق شده و از آن دولت رسماً        

 مي كرد كه در اولين فرصت آن      تقاضا
را تعطيل كنـد و افـراد مـستقر در آن           
پادگــان را بــه كميــسارياي عــالي    
پناهندگان وابـسته بـه سـازمان ملـل         

ايـن كـه محـل      . متحد تحويـل دهـد    
استقرار ارتش سازمان مجاهدين خلق     

 ناميده شود و از قشون      "شهر اشرف "
مستقر در آن، كه همواره براي حملـه        

ال آماده باش بوده انـد،      به كشور در ح   
 نـام  "ساكنين شهر اشـرف  "به عنوان   

  ».برده شود، گمراه كننده است
فرخ نگهدار اين مواضع را در مخالفت       

)  ســپتامبر9( شــهريور21بــا اعالميــه 
اش كـه وي    » سازمان مورد عالقـه   «

مـي  » از نوع بـسيار عجوالنـه     «آن را   
خواهـان  «داند، بيان كرده و در ادامـه        

حق حاكميـت عـراق بـه       انتقال كامل   
عراق مي شـود و اضـافه مـي         » دولت

هر سازمان صلح دوست، هر     «كند كه   
نيروي طرفدار بسط جنبش مدني، هر       
نيروي ميهن دوست بايد برچيده شدن      
ــاي   ــل نيروه ــرف و تحوي ــان اش پادگ
مسلح مـستقر در آن بـه كميـسارياي         
عالي پناهندگان وابسته به ملل متحـد       

ــتار باشــد و پيگيــر   ي ايــن را خواس
ــه   ــا رســيدن ب ــري ت خواســته را پيگي

  » .مقصود هرگز رها نكند

)  سـپتامبر  30(1387 مهـر    9در تاريخ   
نوشته ديگري از فرخ نگهدار در سايت  

بـه نظـر مـي    **. روز آنالين درج شد   
بي دنده  «رسد اين مقاله گذار از مقاله       

قبلي بـه منظـور ارايـه يـك         » و ترمز 
تحليل از موقعيت سازمان مجاهـدين      

لق ايران و چشم انـداز آن در عـراق     خ
امـا در ايـن تحليـل همـراه بـا           . است

اطالعـــات غلـــط، ادبيـــات بخـــش 
ــان ســازي« ــات » گفتم وزارت اطالع

واليــت خامنــه اي كــامال محــسوس 
ســازمان «:وي مــي نويــسد . اســت

مجاهــدين را منــزوي تــرين نيــرو در 
ميـان تمــام سـازمان سياســي ايرانــي   

پا ايـن  دولت امريكا و اتحاديه ارو .است
.  مي شناسـند   "تروريستي"را   سازمان  

رفتار مجاهدين بـا مخـالفين سياسـي        
از هـر سـخن     ........بوي خون مي دهد   

مخالفين سياسي بوي خـون و       آنان با   
   » .نفرت بر مي خيزد

 ادعا مطرح مـي شـود       3در اين جمله    
  .كه به اختصار به هر يك مي پردازم

نوشــته شــده ســازمان مجاهــدين    
در ميـان تمـام     » منزوي ترين نيـرو   «

در . سازمانهاي سياسـي ايرانـي اسـت      
اين حكم كـه معلـوم نيـست از كـدام       
واقعيت عيني استخراج شده جاي يك      

منزوي از كي؟ اگـر     . سوال خالي است  
منظور منزوي از مثال فـرخ نگهـدار و         
همفكرانش است و يا از آنـاني كـه در      

 به قـول فـرخ نگهـدار        درون حكومت 
اصالح طلب هـستند و بـه نظـر مـن           
جنس بنجل و قالبي هـستند كـه بـه          

  دروغ مدعي اصالح طلبي مي شوند، 
البته كه حرف فرخ نگهـدار درسـت و         
صد البته كه بايد به اين انزوا و فاصله         

اما اگر منظور انـزوا     . گيري افتخار كرد  
از مردم ايران است، بايد پرسيد كه بـر     

ــابي و كــدام نظــر اســاس كــد ام ارزي
سنجي آزادانه چنين نتيجه اي گرفتـه       
شده؟ آيا در شرايط استبداد كه امكان        
انتخابات آزاد براي ارزيابي ميزان نفوذ      
سازمانهاي سياسي وجـود نـدارد، مـي      
توان چنين احكامي صادر كرد؟ بـدون       

به نظـر مـن بـراي ارزيـابي         . ترديد نه 
  ميزان نفوذ يك سازمان سياسي بايد      

پيشرفت شعارهاي اصلي آن سـازمان      
در جنبــشهاي اجتمــاعي را در نظــر   

براي اين كافيست بـه منـزوي     . گرفت
انرژي اتمي حـق مـسلم      «شدن شعار   

در ميـان جنبـشهاي مردمـي       » ماست
آيا ترديدي وجود دارد كـه      . توجه كرد 

ــشاي   ــشتاز اف ــدين پي ــازمان مجاه س
پروژه اتمي رژيم ايران بوده است؟ مي   

مرگ بر استبداد و زنده     «ر  توان به شعا  
در جنبـشهاي دانـشجويي     » باد آزادي 
در اين ترديدي نيست كـه      . توجه كرد 

فرخ نگهـدار و همفكـرانش هيچگـاه        
» مرگ بر استبداد  «مبلغ و مروج شعار     

ــه      ــعار از جمل ــن ش ــد و اي ــوده ان نب
شعارهاي اصلي جنبش مقاومت ايران     
به طور عام و سازمان مجاهدين خلق       

مـي  . ده و خواهد بود   به طور خاص بو   
تــوان بــه تركيــب و نــسبت زنــدانيان 

سياسي توجه كرد و نتيجه گرفـت كـه چـه           
نيرويي در ميان نخبگان و پيشروان جنـبش        

تمامي ايـن ارزيابيهـا در      . نفوذ بيشتري دارد  
شرايط اسـتبداد نـه نـسبت بـه تـوده هـاي        
خاموش كه نسبت به بخـش فعـال جامعـه          

 و قابل ارزيابي راه ساده تر . بايد ارزيابي شود  
فـرخ نگهـدار مـي      . ديگري هم وجـود دارد    

تواند بـا هـر تركيـب سياسـي مـورد قبـول             
خودش ايرانيان را به يك تظاهرات سياسي       
در يك شهر در اروپا فراخوانـد و در همـان           
تاريخ سازمان مجاهدين خلق ايران هـم بـا         
تركيب سياسـي مقاومـت ايـران تظـاهرات         

رانيـان شـركت    تعداد اي . سياسي برگزار كنند  
كننده در هريك از ايـن دو تظـاهرات مـي           
تواند يك ارزيابي نـسبي بـه دسـت دهـد و           
فكر مي كنم فرخ نگهدار اگر وجدان بيداري  
داشته باشد از نتيجه اين نظر سنجي بـسيار         

  .شرمسار خواهد شد
دولـت آمريكـا و     «:فرخ نگهدار مـي نويـسد     

 "تروريـستي "را   اتحاديه اروپا اين سـازمان      
اما نمي گويد كه معتبر تـرين      » .ناسندمي ش 

دادگاهها در انگلستان و اروپا چنين برچسب       
مال پسند را مردود اعالم كرده اند و مهمتـر       
از همه نمي گويد كه نظر خودش در مـورد          
اين برچـسب چيـست؟ امـا جملـه بنـدي و            
صغرا و كبرا چيدن جمالت به شكلي اسـت         
كه وي چندان هـم مخـالف ايـن برچـسب           

فـرخ نگهـدار اگـر مـدعي        . نه نيست ناعادال
جامعه مدني و روشهاي متمدنانه است بايـد        
ــاه     ــاليترين دادگ ــم ع ــالم حك ــس از اع پ
انگلستان، نـه بـه خـاطر دفـاع از سـازمان            
مجاهدين، بلكه به خاطر دفـاع از روشـهاي         
متمدنانه دست به قلم مـي بـرد و خواسـتار           
حذف برچسب تروريستي از اين سازمان مي       

جدال فرخ نگهدار سـكوت كـرد       در آن   . شد
ــر ســر سرنوشــت    ــوني ب ــدال كن ــا در ج ام

بسط جنـبش   «مجاهدان شهر اشرف به ياد      
آيا اين شيوه برخورد بـا      . افتاده است » مدني

نــشان از يــك بــام و دو » جنــبش مــدني«
  هواي فرصت طلبانه و رذيالنه نيست؟

در ادعاي سوم، نگهدار مدعي مي شود كـه         
ن سياسـي بـوي     رفتار مجاهدين با مخالفي   «

از هـر سـخن آنـان بـا         ........خون مي دهـد   
مخالفين سياسي بوي خون و نفرت بر مـي          

   » .خيزد
من تاكنون به سند و مدركي برخورد نكرده        
ام كه مخالفـان سياسـي بـه فـرخ نگهـدار            
وكالت داده باشند كه از جانب آنـان سـخن          

در رد ايـن ادعـاي نادرسـت و البتـه         . بگويد
ن مورد خود فرخ نگهـدار      هوچيگرانه مي توا  

طي چند سال گذشـته فـرخ       . را بررسي كرد  
نگهدار در هر فرصتي كه به دسـت آورده و          
حتي در مواردي بدون قافيه به لجن پراكني        
عليه مجاهدين خلق دسـت زده اسـت و در          
مقابل و عليـرغم دروغهـايي كـه سـربندي          

البد فـرخ   . كرده جوابي دريافت نكرده است    
داري را حمل بر ضـغف      نگهدار اين خويشتن  

كرده كه اكنون اين گونه بي محابا و بـدون          
  .دنده و ترمز به ميدان آمده است

طي سالهاي گذشته من بر اين اعتقاد بـودم         
كه در مورد نيروهاي سياسـي بايـد مواضـع        
  كنوني آنان را مورد توجه و بررسي قرار داد 

  12بقيه در صفحه 
  

 است؟» نفرت و خون«چه كسي مبلغ 
  مهدي سامع
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نفرت «چه كسي مبلغ 

  ؟ است»و خون
  

  11بقيه از صفحه 
و بررسـي مواضــع گذشــته نــسبتا دور  
نيروهاي سياسـي را بـه يـك شـرايط         
دمكراتيك كـه امكـان طـرح ادعـا و          
. بررسي دقيقتر وجود دارد موكول كرد     

بسياري از دوستان و رفقـايم بـا ايـن          
اما اكنون كه فرخ    . نظر مخالف هستند  

را حـس   » فرتخون و ن  «نگهدار بوي   
كرده به ناچار بايد چند موضع از ميان        
صدها موضع سازمان مورد عالقه فرخ      
نگهدار را در زماني كـه وي دبيـر اول          
اين سازمان بوده و طبعا مـسئول اول         
همه ي موضـعگيريها، يـادآوري كـنم      
كه همگان قضاوت كنند كه چه كسي       

بـوده و   » خون و نفرت  «مروج و مبلغ    
گـار مظلومانـه    چه كـساني در آن روز     

        . قرباني شدند
   

 10بـه تـاريخ     116كار اكثريت شماره    
هـواداران  «:مـي نويـسد   1360تير ماه   

سازمان همـدوش و همـراه بـا ديگـر          
نيروهاى انقـالب و مـدافع جمهـورى        
اسالمى بايد تمام هوشيارى خود را به       

حركـات شـبكه مـزدوران      . كار گيرنـد  
 امپرياليسم آمريكا را دقيقـا زيـر نظـر        

ــا و   ــد و هــر اطالعــى از طرحه بگيرن
نقشه هاى جنايت كارانه آنان به دست 
آوردند، فورا سپاه پاسداران و سـازمان       

  ».را مطلع سازند
   

 29بـه تـاريخ     132كار اكثريت شماره    
سـركوب  «: مي نويـسد   1360مهر ماه   

بدون مماشات جريانهاي سياسـي كـه    
كمر به شكست انقالب خونبـار مـردم        

 آن مسلحانه دست به     بسته اند و عليه   
جنايــت مــي زننــد از اركــان دفــاع از 

خـوش خيـالي در ايـن       . انقالب اسـت  
زمينه كه گويا بايد به تروريست فعـالً        
فرصت داد تا مرتب بمب منفجر كنـد        
تا روزي سر عقل بيايد خطـاي بـسيار         

ــي . فاحــشي اســت ــاي امنيت  -نيروه
انتظامي و همه سـازمانها و نهادهـاي        

ند با اين شبكه هاي    انقالبي وظيفه دار  
تروريست و بمبگذار به مقابله برخيزند      
و فعاليــت خــود را بــر شناســايي و    
دستگيري عوامل واقعي ترور و شـبكه    
هاي عملياتي تروريستها و كساني كه      
در اين عمليات شركت دارند، متمركـز       

  ».كنند
   

 14بـه تـاريخ     147كار اكثريت شماره    
فداييان خلق  «: مي نويسد  1360بهمن  

و نيروهاي حزب توده    ) اكثريت  (يران  ا
ــات    ــستين لحظ ــان نخ ــران از هم اي
يورش مهاجمان ضد انقالبي دوش به      
دوش مردم و نيروهاي بـسيج سـپاه و         
ــا    ــهر ب ــامي ش ــاي انتظ ــر نيروه ديگ
فداكاري در سركوب و دفع مهاجمـان       

ــتند  ــركت داش ــه ش ــن از . فعاالن دو ت
رفقــاي مــا و حــزب در حــوادث آمــل 

انقالبي از ناحيـه    توسط مهاجمان ضد    
شكم و سـر مجـروح شـدند كـه هـم           

  ».اكنون در بيمارستان بستري هستند
   

 28 به تـاريخ     149كار اكثريت شماره    
ــده 1360بهمــن   پــس از شــهادت زن

 اشرف رجوي، موسي خياباني و       يادان
تعداد ديگري از مـسئوالن مجاهـدين       

اگر تا ديروز عمدتاً اين     ... «:مي نويسد 
مجاهـدين و سـاير     اعضا و هـواداران     

ــه   ــد ك گروهكهــاي همــسنخ آن بودن
دسته دسته در خيابانها و خانـه هـاي          

ــشدند،  ــتگير مي ــشته و دس ــي ك   تيم
اكنـــون در ميـــان كـــشته شـــدگان 
درگيريهاي خياباني و خانه هاي تيمي      
و در ميان افـراد دستگيرشـده، تعـداد         
هرچـه بيــشتري از عناصـر رهبــري و   
مسئول ديده مي شوند و ايـن مـساٌله         
به روشني نشان مي دهد كه زمان، تا         
چه پايه بـر تحليلهـاي ذهنـي كـج و           
ــين    ــدانقالبيِ چن ــاً ض ــه و ماهيت كول
جريانهايي مهر باطل كوبيـده اسـت و        
امروز كه هشت مـاه از آغـاز حركـت          
آشـكارا ضــدانقالبي و سرنوشــت غــم  
انگيز رهبـري مجاهـدين مـي گـذرد،         
نگاهي مختصر به سيري كـه آنهـا از         

ا كنون پيموده انـد، نـشان       آن هنگام ت  
ــانِ تالشــي و     ــد داد كــه جري خواه
اضمحالل شتابان آنها نه بـه واسـطه        
عدم رعايت اين يا آن مساٌله امنيتي و        
خطاي تاكتيكي، بلكه ناشي از ماهيت      
آن انديشه يي است كه فرصت طلبانه       
به كجراه مي رود و به انكـار و تقابـل           
با انقالبي برخاسته كـه سرسـختترين       

ان بشريت با كينه جويي حيواني      دشمن
براي نابودي آن هـر روز توطئـه يـي          

آري اين انقالب   ... جديد علم مي كنند   
است كه در جريان بالندگي ناخالصيها      
را به دور مي ريزد و خائنين را در زيـر          
گامهاي سنگين و استوار خود نـابود و        

  »...له مي كند
   

مالحظه مي شود كه اقاي نگهدار بـه        
بير اول سازمان مـورد عالقـه       عنوان د 

اش با سـازمانهاي سياسـي ديگـر در         
شرايطي كه رژيم حاكم وحـشيانه بـه        
جان نيروهاي سياسي افتاده بـود، بـه        

در . چه زباني صحبت مي كرده اسـت      
اين جا اين سوال مطرح مي شود كـه         
آيا تا آن جا كه به شخص فرخ نگهدار   
بر مي گردد از اين شيوه فاصله گرفته        

جواب من به اين سوال منفـي       است؟
بـه نوشـته اول او كـه در ابتـدا           . است

بخشهايي از آن را نقـل كـردم مكـث          
  .مي كنيم

نگهدار در چنـد جـاي نوشـته خـود از       
بودن سـاكنان شـهر اشـرف       » مسلح«

آيا اين دروغ آشـكار     . صحبت مي كند  
از يك ولنگاري در بررسي پديـده هـا         
ناشي مي شود و يا هـدف ديگـري در        

ن دروغگــويي پنهــان شــده پــشت ايــ
است؟ هر انگيـزه اي كـه بـراي ايـن           

ــريم نتيجــه   ــر بگي دروغگــويي در نظ
اگر دولـت   . عملي آن تفاوت نمي كند    

عــراق و يــا ســازمانهاي بــين المللــي 
ــد،    ــاور كنن ــدار را ب ــرخ نگه ــرف ف ح

 ژنـو در مـورد   4بالفاصله كنوانـسيون   
ساكنان شهر اشرف از اعتبار خارج مي     

وليت حفاظـب از    شود و بنـابرين مـسئ     
آنان منتفي و هر تعرضي به آنـان كـه      
در واقعيت غير مسلح هستند به آساني       
ممكــن خواهــد شــد و تعــداد زيــادي 

آيا اين دروغگويي   . قرباني خواهند شد  
نمي دهد؟ البتـه  » خون و نفرت  «بوي  

شرايط كنوني و موقعيت شـهر اشـرف     
بسيار بيشتر از آن چه نگهدار فكر مي        

ايـن شـهر كـه بـر     كند شفاف است و    
يك دشت بي آب و درخت و مـسكن         

 به درخواسـت    2003بنا شد و در سال      
رژيم ايران توسط نيروهـاي آمريكـا و        

پس از آن دوبـاره     . انگليس ويران شد  
سـاخته   عليرغم محاصره همه جانبـه   

شد و اكنون شهري سبز و پر طـراوت         
بـــا ميـــدانهاي ورزشـــي، پاركهـــاي 
تفريحي، بيمارسـتان و درمانگـاه كـه        
بسياري از عراقيها نيز از آن بهره منـد        
مي شـوند، مـسجد، سـالنهاي بـزرگ         

ــت  ــع اس ــراي تجم ــهر  . ب ــن ش در اي
كشاورزي مـي شـود، توليـد صـنعتي         
صورت مي گيـرد و ايـن توليـدات در          

اق به فروش مـي رسـد و       بازارهاي عر 
مهمتر آن كـه هـزاران هـزار عراقـي،          

از آن ....ايرانــي، اروپــايي، آمريكــايي و
ــد  ــرده انـ ــد كـ ــم  . بازديـ ــر رقـ اگـ

 5بازديدكننــدگان از ايــن شــهر طــي 
سال گذشته را بيش از صد هزار اعالم  
. كنم، كم گفته ام كـه زيـاد نگفتـه ام          

بنــابرين دروغ فــرخ نگهــدار در مــورد 
هـدان شـهر اشـرف      مسلح بـودن مجا   

فقط و فقط مي تواند خوراكي مناسـب   
براي سايتهاي امنيتي رژيم ايران باشد    
كه براي فريب عقب افتاده ترين افراد       

توجيـه  » سربازان گمنام امام زمان   «از  
  .براي كار تروريستي داشته باشند

بـه دروغگـويي    » خون و نفرت  «تبليغ  
در مورد مـسلح بـودن سـاكنان شـهر          

وي خواسـتار  . ي شود اشرف محدود نم  
رسـماً  «آن است كـه از دولـت عـراق     

در اولين فرصت آن    «شود كه   » تقاضا
افراد مستقر در آن    «و  » را تعطيل كند  

پادگــان را بــه كميــسارياي عــالي    
پناهندگان وابـسته بـه سـازمان ملـل         

برچيــده «وي » .متحــد تحويــل دهــد
شدن پادگان اشرف و تحويل نيروهاي 

يـسارياي  مسلح مـستقر در آن بـه كم       
را خواستي مي دانـد  » عالي پناهندگان 

كه بايد تا رسيدن به مقصود پيگيـري        
  .شود

اين خواست فرخ نگهدار اوال مخـالف       
ــين المللــي در مــورد  كنوانــسيوهاي ب

ــع جابجــايي اجبــاري  « . اســت» من
هركــسي كــه بخواهــد در ايــن مــورد 

ــد واژه   ــي توان ــود م ــع ش ــان «مطل ن
ر را در اينترنـت و يـا د  ***»رفولمـان 

براسـاس  . جستجو كنـد  » ويكي مديا «
اين اصل كه بارها از جانـب برجـسته         

ترين حقوقدانان مورد تاكيـد قـرار گرفتـه و          
ــين المللــي شــامل   ــسيونهاي ب طبــق كنوان
ساكنان شهر اشرف هم مي شـود، هرگونـه         

بازگـشت يــا جابجـائي بــه هرمحلـي كــه    «
» متضمن خطراتي بـراي آن فـرد يـا افـراد          

 ايـن اصـل، نقـض    نقض. باشد ممنوع است  
  . قوانين بين المللي و قابل تعفيب است

» كميسارياي عالي پناهنـدگان   «ثانيا وظيفه   
. تامين محل زندگي براي پناهندگان نيـست   

خود كميسارياي عالي پناهنـدگان در تـاريخ    
قانون حقوق بشر انـسان      بر   2007 مارس   6

در دوستانه و قانون حقوق بشر بـين المللـي    
اشـرف و برخـورداري از      مورد ساكنان شهر    

  .اصل ممنوعيت انتقال اجباري اذعان كرد
همچنين كميسارياي عالي پناهندگان ملـل      
متحد در ماه گذشته در پاسخ به نامه آقايان         
هانس كريستين نيرسكوف، رئـيس كميتـه        
بين المللي ساخاروف و رئيس شعبه دوستان       
ايران آزاد در دانمارك، الرش ريسه، رئـيس        

ايـران آزاد در نـروژ و يوسـتا         شعبه دوستان   
ــيس شــعبه ســوئدي   ــب رئ ــروس، ناي گرون
دوسـتان ايــران آزاد، خاطرنــشان مــي كنــد  

كامال نسبت بـه وضـعيت افـراد شـهر          «:كه
هر چند كه به نظـر مـي       . اشرف مطلع است  

رسد ساكنان اشرف خود بـه طـور مـستقيم          
تري با حفاظت حقوقي ايجـاد شـده توسـط       

لمللي و به ويـژه     ساير ارگانها و قوانين بين ا     
قوانين انساندوستانه بـين المللـي و قـوانين         
حقوق بشر بـين المللـي و سـازمانهايي كـه           
مسئولند تا رعايت اين حقـوق و وظـايف را          

  ».ضمانت كنند، تحت پوشش قرار دارند
ثالثا فرض كنيم كه دولت عراق اين حق را         
ناديده گرفته و بر طبق توصيه فرخ نگهـدار         

شهر » برچيدن«و  » دنتعطيل كر «در صدد   
اشرف برآيد و ساكنان شهر اشرف بـه حـق          
خود پافشاري كردند و دولت عراق در مـورد     
آنان كه مسلح هم نيـستند بـه زور متوسـل          
شد و تعداد زيادي قرباني اين قانون شـكني      

در اين حالت كه توصيه فرخ نگهـدار        . شدند
پيش رفته البد آقاي نگهدار شادمانه بـراي        

. اش پيش رفته دست مي زند   آن كه توصيه    
» نفرت و خـون   «آيا اين نمونه آشكار تبليغ      

  نيست؟
و » صـلح طلبـي   «فرخ نگهدار اگـر مـدعي       

اسـت بايـد مبلـغ و       » مدني مـدرن  «مبارزه  
مشوق پيشبرد كنوانسيونهاي بين المللي در      
دفاع از حقوق بشر باشد و نـه آن كـه يـك             

نفـرت و   «دولت هنوز جانيفتاده را بـا تبليـغ         
، تشويق به نقض قوانين بين المللـي        »خون
  .كند
من فرض مـي كـنم كـه نگهـدار از ايـن              

اگر چنين باشـد    . قوانين اطالع نداشته است   
انتظار اين است كه وي در يك نوشـته بـه           
طور صريح و بدون اما و اگر بـه ايـن حـق             

. اذعـان كنـد   » منع جابجايي اجباري  «يعني  
اگر وي چنين كاري را نكند پـس ترديـدي          

ي نمي مانـد كـه وي نـه يـك مـدافع و             باق
پايبند بـه قـوانين مـدرن در جهـت مبـارزه            
مـدني، بلكــه سياســت بازيـست كــه بــراي   
اهداف خود حاضر است تعهد بـه ميثاقهـاي       
بين المللي در دفاع از حقوق انسانها را زيـر          

  پا بگذارد و همچون عمله و اكره واليت 
  13بقيه در صفحه 
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نفرت «چه كسي مبلغ 

  لست؟» و خون
  

  12بقيه از صفحه 
  

خامنه اي، اين قـانون شـكني و ايـن          
عدم تعهد به تالشهاي چنـد نـسل از         

  . انسانهاي پيشرو را به سخره بگيرد
حمايت و پـشتيباني گـسترده از حـق         
ساكنان شهر اشرف آن قدر زياد است       
كه ذكر همه آنها به صدها صفحه نياز        

 نمونـه از آن بـراي   من بـه چنـد   . دارد
اطالع فرخ نگهدار اشاره مي كـنم تـا         
وي درك كند كه موضع سخيف او در        

  .تقابل با چه جريانهايي قرار دارد
   
ــه شــنبه   در روز -  1387  مهــر2س

حقوق بشر نوين در فرانسه، به عنـوان      
يــك ســازمان غيردولتــي در شــوراي 
اقتصادي و اجتمـاعي ملـل متحـد در         

ــون  ــانكي م ــه ب ــه اي ب ــل نام ، دبيرك
 3500بـيش از    «:سازمان ملل نوشـتند   

تن از اعضاي مقاومـت ايـران كـه در          
اشــرف در عــراق پناهنــده هــستند در 
تهديد بالفـصل از سـوي ديكتـاتوري        

آنهـا تحـت    . حاكم بر ايران قرار دارند    
حفاظت كنوانسيون چهارم ژنو هـستند    
و اياالت متحده را ملزم مي سـازد آن         

  ».را محترم بشمارد
   
ــهريور 21 روز- ــيون 1387 ش  فدراس

بين المللي جوامع حقوق بشر رسما به       
دولتهاي آمريكا و عـراق فراخـوان داد       
علنا متعهد شوند كه امنيت و سـالمت      
مجاهدين مستقر در اشرف را تـضمين   

اطالعيـه فدراسـيون بـين      . مي كننـد  
المللي ليگهاي حقـوق بـشر بـاعنوان        

فراخــوان بــه مقامــات عراقــي و     «
طرنشان كـرده اسـت كـه       ، خا »آمريكا

از آن جا كه اياالت متحـده آمريكـا         «
به شكل دو فاكتو قرارگاه اشرف را در        
ــاز   ــه مج ــرل دارد، در صــورتي ك كنت
بشمارد مجاهدين خلق از عراق اخراج      
شوند، به روشني الزام بين المللي خود       
تحت اين كنوانسيون را نقـض كـرده        

  ».است
   
 ژنـرال   1387 شـهريور    20در تاريخ   -
ــده  پت ــان فرمان ــه در آن زم ــوس ك ري

نيروي چند مليتي درعـراق بـود، طـي        
يك ميز گرد مطبوعاتي قبل از تـرك        
عراق، در باره موقعيـت حقـوقي شـهر       

همچنـان  «:اشرف و ساكنان آن گفـت     
كه مي دانيد، سـاكنان كمـپ اشـرف،         
ــت    ــك موقعي ــق، از ي ــدين خل مجاه
قانوني برخـوردار هـستند كـه بـه آن          

” شــدهموقعيــت اشــخاص حفاظــت ”
توسط قانون بـين المللـي گفتـه مـي          

  . »شود
   

 خالــد عيــسي 1387 شــهريور 9روز -
طه رئيس سازمان وكالي بدون مـرز        
ــدين   ــت از مجاه ــستان حفاظ در انگل
ــر اســاس   خلــق در شــهر اشــرف را ب
كنوانسيون چهارم ژنو براي نيروهـاي      
چندمليتي الـزام آور دانـست و اعـالم         

وكالي بدون مرز بر ضرورت     «كرد كه 
ــط    ــرف توس ــت از اش ــتمرار حفاظ اس
نيروهـاي امريكـايي مثــل پـنج ســال    

  ».گذشته تأكيد مي كنند
   
پارلمـان  1387 شهريور   15در تاريخ   -

اروپا، قطعنامه مهمي را درباره اعدامها      
در ايران و در مورد ضـرورت حفاظـت         
ساكنان اشرف طبق كنوانسيون چهارم     

  . ژنو تصويب كرد
 توسـط   در قطعنامه پارلمان اروپـا كـه      

همه گروهبنديهاي سياسي پارلمان به     
تصويب رسيد،در مورد حفاظت اشـرف      

از آن جا كـه دليلـي       «:تصريح شده كه  
براي نگراني وجـود دارد كـه اعـضا و          
وابــستگان اپوزيــسيون ايــران كــه در 
كمپ اشرف درشمال عراق جمع شده      

 كنوانـسيون   27اند و بر اسـاس مـاده        
چهارم ژنـو تحـت حفاظـت نيروهـاي         

 مليتي به فرماندهي آمريكـا قـرار        چند
دارند، مورد تهديد اخراج و يا بازگشت       
اجباري به ايران قـرار گيرنـد و در آن          

  جا با آزار و حتي اعدام مواجه شوند؛ 
پارلمان اروپا ،دولتهاي عراق و آمريكا       
را فرا مـي خوانـد كـه هـيچ پناهنـده            
ايراني و هيچ متقاضي پناهندگي را كه      

خطر جدي قرار دارد،    در معرض آزار و     
به ايران نفرستند و بايـستي بـه طـور          
مـــشخص بـــا كميـــسارياي عـــالي 
ــين    ــاي ب ــر ارگانه ــدگان و ديگ پناهن
المللي كار كننـدتا يـك راه حـل دراز          
مــدت و رضــايتبخش بــراي وضــعيت 

  ».ساكنان اشرف پيدا شود
   
 مجمـع پارلمـاني   1378 مهر  12روز  -

ــه   ــا ك ــوراي اروپ ــده از  636ش  نماين
 كشور را   47 سنا و پارلمانهاي     مجالس

ــزي   ــياي مرك ــا و آس ــر اروپ در سراس
دربرمي گيرد، طي بيانيه يي حفاظـت        
اشرف را مـسئوليت نيروهـاي آمريكـا        

  :دانست و تأكيد كرد
انتقال حفاظت اشـرف تحـت شـرايط        
كنــوني نــاقض اصــل نــان رفولمــان، 
كنوانــسيون چهــارم ژنــو، كنوانــسيون 

ه، پناهندگي، كنوانسيون عليـه شـكنج     
ــي و   ــين الملل ــساندوستانه ب ــانون ان ق
قوانين بين المللي است و بنابراين مـا        
از نيروهاي آمريكايي ميخـواهيم كـه       
تــا زمــاني كــه در عــراق هــستند بــه 
حفاظت از ساكنان اشرف ادامه دهنـد       
و از صيانت حقـوقي آنهـا بـر اسـاس           

  . قوانين بين المللي حفاظت كنند
   

ــاي    ــار نظره ــورد اظه ــد م ــا چن و ام
  مايندگان و نخبگان مردم عراقن
   
ــهريور 6روز - ــسام 1387 شـــ  حـــ

عبدالكريم نماينده مردم استان ديـالي      

همان استاني كه شـهر اشـرف در آن    (
از فراكسيون عراق ملـي در      ) قرار دارد 

پارلمان عراق، ضمن تأكيد بر اين كـه     
مجاهدين تحت ميثاقهاي بين المللـي      

رژيـم ايـران،    «: در عراق هستند گفت   
 قضاياي انتقال حفاظـت اشـرف       پشت

و موضوع مجاهـدين خلـق،      . قرار دارد 
موضوعي، مطلقـا انـساني اسـت كـه         
آمريكا بايد مسئوليت آن را بـر عهـده         
گيرد امكان ندارد ما اجازه بدهيم ايـن        

  ».مسأله به سمت ديگري برود
   
 دكتـر صـالح     1387 شهريور   12روز  -

ــراي    ــي ب ــه عرب ــر جبه ــك رهب مطل
ــي در پار  ــوي مل ــراق،  گفتگ ــان ع لم

درگفتگو با تلويزيون البابليه، بار ديگـر       
تنهـا برنـده انتقـال      «تأكيد كـرد كـه      

حفاظت مجاهدين اشرف، رژيم ايـران      
و اولــين و آخــرين زيــان كننــده ايــن 
موضــوع، عــراق و مــردم عــراق مــي 

  ».باشند
   
ــهريور 19روز - ــاد  1387 شـــ ايـــ

الدين روحـاني شـيعه و نماينـده          جمال
فراكــسيون ملــي در شــوراي سياســي 
امنيت ملي و نايب رئـيس كميـسيون        
روابــط خارجــه در پارلمــان عــراق    

سازمان مجاهدين خلـق ايـران    «:گفت
بر اساس قوانين بين المللـي حفاظـت        
شده است و بايد امنيـت آن را تـأمين          

مــا مــي گــوييم كــه آمريكــا و . كــرد
 بايـد در حفــظ  نيروهـاي چنـد مليتــي  

سالمتي و امنيت و آزادي پناهنـدگان       
سازمان مجاهـدين خلـق در قرارگـاه        
اشرف و در هـر كجـاي ديگـر نقـش           

  ».داشته باشند
   
 دكتــر ظــافر 1387 شــهريور 19روز -

العاني نماينده پارلمـان عـراق انتقـال        
ــاي    ــرف از نيروه ــهر اش ــت ش حفاظ
ــه زيــان مــردم عــراق   آمريكــايي را ب

گفتگوي تلفني با   وي در يك    . دانست
انتقـال  «:خبرگزاري اخبار عراق گفـت    

حفاظت شهر اشرف يك نقطـه منفـي      
است و تنهـا برنـده آن دولـت تهـران           

اين امر براي مردم عـراق      . خواهد بود 
  ».نيز سودي نخواهد داشت

   
مورد ديگري كه در نوشته فرخ نگهدار 

حــق «قابـل بررســي اســت، موضــوع  
 خواهان انتقـال  «وي  . است» حاكميت

» كامل حق حاكميت عراق بـه دولـت       
اين كـه بـه طـور كامـل حـق            . است

اعمال حاكمبت بايد بـه عهـده دولـت      
منتخب مردم يك كشور باشد مـساله       

اما در اينجا نكته    . مورد مناقشه نيست  
اي وجود دارد كه تفاوت بين مستبدان       
و ملي گرايان افراطي را با كساني كـه      

محدود شدن بدون تبعـيض     «خواستار  
بـا تاكيـد    (» ميت در همه كشورها   حاك

 از طريق ميثاقهـا و       )بر بدون تبعيض  
كنوانسيونهاي بين المللـي كـه بـراي        
ــسانها و در نتيجــه   ــوق ان ــاع از حق دف
ــان و   ــالش آزاديخواهـ ــارزه و تـ مبـ

انساندوستان به ثبت رسـيده را نـشان مـي          
  .دهد

به طـور مثـال نيروهـاي مـستبد و مرتجـع            
ــت عنــوان دفــاع از حاكميــت م    لــي تح

كنوانسيون منع همه گونه اشكال تبعـيض       «
را نمي پذيرند و پـذيرش آن       » در مورد زنان  

. ارزيابي مي كننـد   » حاكميت ملي «را نقض   
استبداد مذهبي حاكم بر ايران هيچ ميثاق و        

  كنوانسيوني كه حقوق مردم را مد نظر دارد      
نپذيرفته و هر آن چه از ايـن كنوانـسيوها و           

ران تعهـد ايجـاد مـي    براي رژيم اي   ميثاقها  
كند، در دوران حاكميت قبلي پذيرفته شـده        

تعهد رژيم ايران به آن چه قبل از بـه          . است
قــدرت رســيدن جمهــوري اســالمي مــورد 
تصويب قرار گرفته به اين علـت اسـت كـه         
دولتها وارث مصوبات دولتهاي قبل از خـود        

هرچند . در زمينه تعهدات بين المللي هستند     
تعهداتش پايبنـد نيـست،     كه رژيم ايران به     

اما ايرانيان كه خواستار سـعادت و بهـروزي         
مردم هستند تالش كرده و مـي كننـد كـه           
رژيم ايران را مجبور به پايبندي به ميثاقهـا         
و كنوانسيونهاي بين المللي كننـد و مهمتـر         
آن كه از نهادهاي بين المللي مدافع حقـوق        
بشر به تاكيد خواسته اند كه به رژيم ايـران          

راي رعايــت حقــوق بــشر فــشار جــدي و بــ
ملموس بياورند و مثال مناسـبات اقتـصادي        
كشورهاي ديگر را مشروط به رعايت حقوق       

كساني كه از   . بشر از جانب رژيم ايران كنند     
اعمال حاكميت بـدون حـد و مـرز و بـدون            
محدوديت دفاع مي كنند يا ناآگـاه هـستند،         
 يا عوام فريبند و يا براي تامين منـافع خـود          

  .در جهت پايمال كردن حقوق مردم هستند
برچسب نا آگاهي به فرخ نگهدار چـسبيدني        

خواهـان انتقـال    «درخواست وي كه    . نيست
اسـت،  » كامل حق حاكميت عراق به دولت     

هنگامي كه وي در جايي كـه حقـوق چنـد           
حق «هزار ايراني مورد بحث است و او اين          

را مشروط و محـدود بـه رعايـت     » حاكميت
و كنوانسيونهاي بـين المللـي نمـي        ميثاقها  

كند، يا از عوامفريبي او ناشي مي شود و يـا           
دفاع از منافع مشخصي را مد نظر دارد كـه          
ــسانها،   ــا حقــوق ان ــل ب ــافع در تقاب ايــن من
ــسيونهاي    ــي و كنوان ــين الملل ــاي ب ميثاقه

    . مربوط به حقوق انسانها قرار دارد
   

نكتـه ديگـري كـه در هـر دو نوشـته فـرخ       
ر برجسته است، ارايـه بعـضي احكـام         نگهدا

ــت   ــدرك اس ــل و م ــدون دلي ــثال وي . ب م
مجاهـدين را طرفــدار جنـگ خــارجي و يــا   
نوعي وابستگي به اسرائيل و امريكـا اعـالم         

  .مي كند
ــه   در مــورد موضــوع جنــگ هــر كــسي ك
كوچكترين شرافت اخالقي داشته باشد و يا       
كمتر از آن، حـداقل تعهـد بـه نفـي يكـسو            

ــه هــم  نگــري داشــته باشــ ــد ك ــي دان د م
مجاهدين و هم شوراي ملي مقاومت بارهـا        

ــد كــه  مخــالف جنــگ و «اعــالم كــرده ان
» الترناتيو سازي از جانب قـدرتهاي خـارجي   

در همه اسناد و سـخنرانيهاي مهـم        . هستند
منتها بر خالف   . به اين امر تاكيد شده است     

نگهــدار مقاومــت ايــران و بــه تبــع آن     
   سياست  مجاهدين خلق مخالف

  14بقيه در صفحه 
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نفرت «چه كسي مبلغ 

  است؟» و خون
  

  13بقيه از صفحه 
  
حـاكم بـر    » مستبدان«با  » مماشات«

ايران بوده و در مقابل اين دو راه حـل      
تغيـر  «انحرافي از راه حل سوم يعنـي        

به وسيله مردم و جنـبش      » دمكراتيك
كـساني كـه    . مقاومت دفاع مي كننـد    

ــدافع سياســت   ــرخ نگهــدار م ــل ف مث
ــران  ــام اي ــا حك ــات ب ــستند، مماش  ه

خواسته يـا ناخواسـته، اگاهانـه يـا نـا           
آگاهانه جنگي ويرانگر را زمينه سازي      

ما بارها به تجربـه سياسـت       . مي كنند 
مماشات با دولت هيتلر اشاره كرده ايم   
و گفته ايم كه اگر سياسـت مماشـات         
نبود و دولتهاي مهـم آن زمـان يـك          
سياست جدي براي مهار فاشيـسم بـا        

يـست آلمـان و     تكيه بر مردم ضد فاش    
تحريم گسترده آن اتخاذ مـي كردنـد،        
امكان جلوگيري از جنگ ويرانگر دوم      

در شرايط قبل از جنـگ      . وجود داشت 
ــتمداران و   ــم سياسـ ــاني دوم هـ جهـ
دالالني بودند كه در هر گوشه جهـان        
از خط مماشات بـا فاشيـسم هيتلـري         
دفاع مي كردنـد و البتـه نتيجـه آن را           

جـا كـه    از آن   . هم جهان شـاهد بـود     
مقاومت ايـران و سـازمان مجاهـدين        
براي به كرسي نشاندن راه حل سوم و    

مماشات (مخالفت با جنگ و مماشات      
 اصلي در رابطـه بـا         سياست  تاكنون

ــت   ــوده اس ــران ب ــم اي ــالش  )رژي  ت
گسترده اي مي كنند و از آن جـا كـه           
فرخ نگهدار مدافع سياسـت مماشـات       
است، به هر دروغي و دغلـي متوسـل         

د كـه مجاهـدين و مقاومـت        مي شـو  
از . ايران را مدافع جنگ معرفـي كنـد       

جنبـه ديگــر مقاومــت ايــران مخــالف  
سازش با اسـتبداد مـذهبي حـاكم بـر          
ايران بـا همـه ي جناحهـاي و دسـته           
بنديهاي دروني آن است و مردم را به        
مقاومت در مقابل جنگي كه رژيـم بـا         

فرخ . آنان به راه انداخته فرا مي خواند      
ــاينگهــدار چــ  ســاخت و  ون در روي

پاخت با ايـن يـا آن جنـاح از واليـت            
فقيــه اســت و گرانيگــاه تحــول را در 
درون رژيم ايران مي داند، مجاهـدين       
خلق و مقاومت ايران را مـانع پـشبرد         
خط خيالي خـود ارزيـابي مـي كنـد و           
براي همين يـك خـط در ميـان هـر           

 به مجاهدين خلق منتسب      دروغي را 
  . مي كند

» گفتمـان سـازي   « خـط    فرخ نگهدار 
واليت خامنه اي كه ما بـه جـد آن را           
افشا كرده و مي كنـيم را دنبـال مـي           
كنـد و بــراي همـين بــه آن دســته از   
خبرهـا تكيــه مــي كنـد كــه دســتگاه   

وزارت اطالعـات   » گفتمان سـازي  « 
  . آن را توليد مي كند

براي مثال يك مـورد را ارزيـابي مـي          
  .كنم

ريـــا «خبرگـــزاري رســـمي روســـيه 
 خبـري  1387 مهر  9در روز   » ستينوو

همكاري سازمان مجاهدين   «با عنوان   
منتـشر مـي    » خلق ايران بـا اسـراييل     

  : متن خبر چنين است. كند
ــسكو، « ــر9م ــزارش : مه ــه گ ــا «ب ري

ــتي ــالع » نووس ــاه اط ــاني  از پايگ رس
، همكاريهـــاي متقابـــل "هابيليـــان"

ــا   ــران ب ــق اي ســازمان مجاهــدين خل
حسين اسرائيل كه قبل از مرگ صدام       

به صورت مخفيانه ادامه داشت، بعد از       
اعدام صـدام گـسترش يافتـه و ابعـاد          

  . جديدتري به خود گرفته است
بعد از سقوط صدام حسين سران ايـن        
سازمان از البي اسراييل درون دولـت       

هـاي زيـادي مبنـي بـر          آمريكا وعـده  
ــي،    ــالي، سياس ــاي م ــت كمكه درياف

اي دريافت كردند كه      تبليغاتي و رسانه  
هـا جامـه    اكنون به تمامي اين وعـده     ت

  . عمل پوشيده شده است
اولين كمـك اسـرائيل در ايـن راسـتا          

اي به وسيله يكـي       ارائه خدمات رسانه  
ــق    ــرائيلي و از طري ــركتهاي اس از ش

، كـه در    "بـرد   هات"اي    شبكه ماهواره 
مالكيت كشور اسـرائيل اسـت، بـراي        

هـاي تلويزيـون      تقويت پخش برنامـه   
  . مجاهدين بود

هـاي   يش از آغاز اين همكاري برنامه   پ
سازمان مجاهدين از طريـق مـاهواره       

شد كه به سبب    پخش مي  "تل استار "
ــالي مجاهــدين داراي   ــه م ضــعف بني
پوشش مناسـبي نبـود امـا كـارگزاران       

 كه  RRSTاسراييل از طريق شركت     
آويو اسـت، اقـدام بـه         مركز آن در تل   

هــاي ســازمان   تقويــت پخــش برنامــه
  » .كردند

ل خبــر را يــك نهــاد وابــسته بــه اصــ
توليد كرده  ) هابيليان(وزارت اطالعات   

و خبرنگار ريا نووستي بنـا بـه داليـل          
. قابل فهـم آن را پوشـش داده اسـت         

اين خبر بعدا منبـع خبرهـاي ديگـري         
مي شود كه افرادي مثل فرخ نگهـدار        
كه يا از توليد كننده اصلي آن بي خبر         

بـا  » تفـاهم و تعامـل    «هستند و يا در     
توليد كننده اصلي آن هستند با استناد       
به تيتـر خبـر نتيجـه مـي گيرنـد كـه           
مجاهدين با اسـرائيل همكـاري مـي         

  . كنند
ــضمون  ــورد م ــا در م ــه در . ام اوال ك

شرايط كنوني فقط سازمان مجاهدين      
اسـتفاده نمـي    » بـرد   هات«از ماهواره   

كند و بقيه تلويزيونهاي اپوزيـسيون و       
   پوزيسيون رژيم ايران از

. امكانات اين ماهواره برخوردار هستند    
ثانيا تلويزيون مجاهدين در گذشـته و       
بــراي مــدتي كوتــاه از ايــن مــاهواره 
استفاده مـي كـرد و فقـط و فقـط بـه       
خاطر كـار شـكنيهاي رژيـم ايـران و          
اخاللي كه در پخش برنامـه هـاي آن    
ايجاد مي كرد، اين برنامه ها قطع شد        

اني و تا امـروز هـم هنـوز چنـين امكـ      
. براي مجاهـدين ميـسر نـشده اسـت        

نـشر آزاد   «ثالثا اگر فـرخ نگهـدار بـه         
اعتقاد دارد چرا به اين     » عقايد و افكار  

  تبعيض آشكار اعتراض نمي كند؟ 
مي بينيم كه يك خبر از اسـاس دروغ      
كه توسط وزارت اطالعات توليد شده،      

البته اگر راست هم مي بود از آن         كه  
كــردن جــز اجــاره  هــيچ نتيجــه اي 

ــود   ــي ش ــاهواره نم ــك م ــات ي امكان
  استخراج كرد، هنگـامي كـه توسـط       
  خبرگزاري يـك دولـت قدرتمنـد بـا        

تيتري حساب شده پوشـش داده مـي        
شود و بعدا با استناد به اين خبرگزاري        
و در موارد بـسيار از طريـق پادوهـاي          
ــري    ــش خب ــه اي پوش ــت خامن والي
گسترده تري در ساير رسانه هـا پيـدا          
مي كنـد، يـك نتيجـه گيـري سـراپا           
خالف به ديگران حقنـه مـي شـود و          
فرخ نگهدار نيز با همـين گونـه اخبـار       

گفتمـان  «ه به وسيله دستگاه توليد شد 
وزارت اطالعات تحليل خـود     » سازي

  .را ارايه مي دهد
   

در پايان اين سوال مطرح مي شود كه        
هــدف آقــاي نگهــدار از ايــن موضــع 
گيريها چيست؟ آيا او در انديشه كمك       
به جنبش آزاديخواهي مـردم ايـران و        
توسعه مبارزه دمكراتيك و مدني است      

ي دارد؟ براي   و يا در سر سوداي ديگر     
پاسخ به اين سوال من به تعريفي كـه         
فرخ نگهدار از خود مي كند استناد مي       

  . كنم
 اكتبر  17وي يك سال پيش در تاريخ       

 در ارتباط با شايعه ارسال نامـه        2007
 قـضايي رژيـم طـي        به دستگاههاي 

اطالعيه اي ضمن تكذيب اين شايعه،      
 نكته را به اطالع همگان رساند كـه     7
 شـناخت مواضـع و    ن بـراي   نكته آ  3

  .جايگاه وي كافي است
 ـ از نزديك بـه دو   1«:وي مي نويسد

دهه پيش من، فرخ نگهدار، همـه جـا         
گفته ام و نوشته ام كه بازگشت من به 
كشور مشروط به تضمين علني امنيت      
جاني از جانب حكومت است و نه هيچ    

همـان روزي كـه ايـن       . شرط ديگري 
اهم تضمين داده شود مـن عـازم خـو        

متاسفانه، عليرغم اعالم مكرر اين . شد
درخواست، دستگاه حاكمه نه تنهـا تـا        
كنون از اين مسئوليت خود ابـا كـرده         
است، بلكه مرا تحت پيگـرد داشـته و         
هنوز از اتهامـات بكلـي پـوچ و فاقـد           
ــانوني و اخالقــي   ــه وجاهــت ق هرگون

  .دست نشسته است
 ـ طي اين سـالها همـواره گفتـه ام     2

ت به سوي دموكراسـي و      براي پيشرف 
براي پيشرفت در مسير همزيـستي بـا        
دنيا، راهي جز تـالش صـادقانه بـراي      
حفظ صلح و نيز گـشودن راه شـركت         
ــري    ــات، راه ديگ ــاني در انتخاب همگ

مبارزه علني و قانوني و     . متصور نيست 
نقش آفريني فعال و همگاني در مسير       
آزاد سازي انتخابات شـوراها، مجلـس       

ــت ج  ــورا و رياس ــاثير  ش ــوري و ت مه
گذاري بر نتايج آن، همـواره در مركـز         

همـواره الزم   . توجه مـن بـوده اسـت      

دانسته ام وسيع ترين طيـف نيروهـا بـراي           
شركت در انتخابـات بـه حكومـت مراجعـه          

ــد ــن  . كنن ــه اي ــسته ام ك ــواره الزم دان هم
خواسته ها با بسيج همگاني، با هـدف وادار         

  .كردن حكومت به تبعيت، پي گيري شوند
 ـ كساني هستند كه با مراجعه، مـذاكره و   3

جلب حمايـت حكومـت ايـران از مطالبـات          
ــين حــال     ــد و در ع ــك، مخالفن دموكراتي
مراجعه، مذاكره و جلب حمايت حكومتهـاي       
خصم جمهوري اسالمي را كـاري مـشروع،        

در نظـر مـن     . به حق و ضرور مـي شـمارند       
مراجعه، مذاكره و جلـب حمايـت دولتهـاي         

وع و به حق است كـه بـا    خارجي وقتي مشر  
تحــريم مراجعــه، مــذاكره و جلــب حمايــت 
قـانوني و علنـي دسـتگاههاي حكـومتي در     

مراجعـه بـه دولتهـاي      . ايران همـراه نباشـد    
بيگانه، اگـر بـا تحـريم مراجعـه بـه دولـت             
خودي همراه باشد، مسيري است كه خطـر        

  ».غلطيدن به مواضع ضدملي به همراه دارد
   

ـ      رخ نگهـدار بـا   همـانطور كـه مـي بينـيم ف
صراحت خود را در جبهه نيروهايي كه براي        
حفظ ايـن نظـام، بـا رويـاي تغيـر از درون             
تالش مي كنند، قرار داده و براي همين بـه     
باندهاي درون رژيم پيام مي دهد كه تحت        
ــا   هــيچ شــرايطي از ضــديت و خــصومت ب

بـديهي اسـت    . مجاهدين كوتاه نخواهد آمد   
صـالح  كه اين خط مشي هـيچ ربطـي بـه ا       

طلبي و طرفداري از رفرم و مبارزه مـدني و          
مدرن نداشته و تنها در نقـش يـك پـادوي           

دو . دست چندم براي حاكميت كـاربرد دارد      
مقاله او پيامي به كارگزاران واليـت خامنـه         
ايست و براي همين مورد استقبال سايتهاي       
وزارت اطالعات قرار مي گيرد چرا كه نظـر         

شـهر  » چيـدن بر«و  » تعطيـل «او مبني بـر     
    . سقف خواسته رژيم ايران است اشرف،

سايت ايران ديده بان كه سايت اصلي عليه        
سازمان مجاهدين و مقاومت ايران است بـا        
شور واليي بـه اسـتقبال ايـن موضـعگيري          

، »كــانون قلــم ايــران«ســايتهاي . شــتافت
ايــران «، »نگــاه نــو«، »ايــران اينترلينــك«

امنيتـي  كه همگي از طريق ارگانهاي      » سبز
استبداد مذهبي حاكم بر ايران حمايـت مـي      
شوند موضعگيري نگهدار را منعكس كردند       
. و اين هنوز از نتايج بعد از ظهر سقوط است      

  .شب سياه انحطاط در راه است
  )2008   اكتبر5(1387 مهر 14يكشنبه 

   
براي خواندن متن كامـل ايـن مقالـه بـه           *

  :آدرس زير مراجعه كنيد
http://www.kar-

online.com/didgah/didgah
-negahdar-1.html  

   
براي خواندن متن كامل ايـن مقالـه بـه          **

  :آدرس زير مراجعه كنيد
http://www.roozonline.co
m/archives/2008/09/post_

9379.php  
   

 ***non_ refoulement  
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  اخبار هنري ماه
  

  ليال جديدي

  : سخن روز
 به آساني مي شود كودكي را كه -

از تاريكي مي ترسد بخشيد، 
دي واقعي زماني است كه ژترا

. بزرگسالي از روشنايي مي هراسد
افالطون، نويسنده و فيلسوف (

 - BC 427)يوناني در آتن 
347 BC  

 من متنفرم از كساني كه در -
ا پنهان اعماق قلبشان يك چيز ر

مي كنند و بر زبانشان چيز ديگر 
هومر، شاعر يوناني . بازگو مي شود

(800 BC - 700 BC  
 

  
  كتاب

  
 سپيده دم، عصر يا "كتاب 

   در باره نيكال ساركوزي"شب
كتاب جديد ياسمينا رضا، 

 نويس فرانسوي ـ ايراني به نمايشنامه
 به زبان "دم، عصر يا شب سپيده"نام 

.  كاروان منتشر شدفارسي در انتشارات
سعيد عجم حسني، مترجم اين كتاب 

 :اينگونه توضيح مي دهد
بلينگ "ي  اين روزها دو كلمه"

ي   كه در فرهنگ عامه"بلينگ
فرانسوي معنايي مترادف با زرق وبرق 
 .دارد، ورد زبان اغلب فرانسويها است

مسيو پرزيدان "جا كه  از آن
ي وافري به زرق و   عالقه"ساركوزي

يس ير"وطنانش او را  ارد، همبرق د
وقتي  .نامند   مي"جمهور بلينگ بلينگ

هنوز نيكال ساركوزي وزير كشور 
فرانسه بود و در نقش رقيب سگولن 
رويال براي دستيابي به مقام رياست 

كرد، به  جمهوري اين كشور مبارزه مي
 و  ي جديدترين كتاب نويسنده سوژه

نويس ايراني ـ فرانسوي،  نمايشنامه
 نويسنده او را .سمينا رضا تبديل شديا

دم،  سپيده" سال و در  بيش از يك
جا همراهي كرد و  ، همه"عصر يا شب

 بر اساس ،ي كوتاهي پس از وقفه
 خود، كتابي با همين "يادداشتهاي"

   عنوان منتشر ساخت
قصد ياسمينا رضا از نوشتن كتابي 

  اوي خود  گفته ي ساركوزي، به درباره
اعتياد به "به نام  يا بررسي پديده

 بود و "ثير آن بر انساناقدرت و ت
در اين  چه چيزي"كشف اين كه 

وقتي رضا . "كننده است مقوله وسوسه
 اين فكر را با ساركوزي در ميان

 "اندازه احساس افتخار بي"گذاشت، او 
 كرد و بدون آن كه با آثار رضا آشنايي 

: داشته باشد، پيشنهادش را پذيرفت

ي مرا هم  خواهيد پنبهحتي اگر ب"
 من  بيشترباز هم باعث شهرت بزنيد،

  "".خواهيد شد
  

ي نمايشگاه  شصتمين دوره
  المللي كتاب فرانكفورت بين

ي نمايشگاه  در شصتمين دوره
المللي كتاب فرانكفورت، بيش از  بين

 هزار ناشر 7كشور با حدود  110
رسد كه  به نظر مي. شركت داشتند

ر بستن هنوز ب بحران اقتصادي
ليف و اقراردادها و فروش حق ت

نداشته  ثير منفياي كتابها ت ترجمه
   .است

المللي  ي نمايشگاه بين شصتمين دوره
شنبه،  كتاب فرانكفورت كه شامگاه سه

ي   اكتبر با سخنراني وزير خارجه14
 19(آلمان گشايش يافت، روز يكشنبه 

بيش از . به پايان رسيد)  مهر28/ اكتبر
 تا روز شنبه از اين  هزار نفر78

 60در تاريخ . نمايشگاه ديدن كردند
ي برگزاري اين نمايشگاه، حضور  ساله

سابقه بوده  اين تعداد بازديدكننده بي
حضور هزار نويسنده از گوشه و  .است

كنار جهان، يكي ديگر از رويدادهاي 
  . مهم نمايشگاه امسال بود

كشور "امسال تركيه به عنوان 
. رجسته داشت حضوري ب"ميهمان

 ناشر از 150 نويسنده و 250بيش از 
نمايشگاه فرانكفورت  اين كشور در
المللي  سازمان عفو بين. شركت داشتند

نيز شركت اين كشور در نمايشگاه را 
سخنگوي اين . مثبت ارزيابي كرد

حضور نويسندگان ترك ، سازمان گفت
در فرانكفورت، سبب تقويت 

  .شود دموكراسي درتركيه مي
ال از حضور متنوع ناشران ايراني امس
نمايشگاه كتاب فرانكفورت خبري  در

هاي ايران را  بزرگترين غرفه. نبود
نمايندگان دولت جمهوري  ناشران و

اسالمي در اختيار داشتند كسادي بازار 
كتاب در ايران و عدم حمايت دولت از 
ناشران مستقل براي حضور در 

ت المللي، دليل غيب هاي بين نمايشگاه
  .بسيار از ناشران شده است

  
نويسنده فرانسوي، دريافت 

  كننده جايزه نوبل ادبيات
ژان "ي نوبل ادبيات امسال نصيب  جايزه

 68ي   نويسنده،"ماري گوستاو لوكلزيو
د كه يآكادمي سو. ي فرانسوي شد ساله

ي  نويسنده"اعالم كرد، وي را  اين خبر را
ي   بيداري، ماجراجويي شاعرانه و خلسه

پژوهشگر انسانيتي فراتر و " و "حسي
 . توصيف كرد"تر از تمدنهاي حاكم فرو
ي    با رمانهاي خود كه درونمايه"لوكلزيو"

ها نقد تمدنهاي كهن و جهانهاي  آن
ترين  دوردست است، به يكي از برجسته

بسياري از . نويسندگان معاصر تبديل شد
كتابهاي او به زبانهاي گوناگون ترجمه 

، "جويندگان طال"ثاري چون آ. شده است
 از "انقالبها" و "مكاني دور از جهان"

  .پرآوازه كارهاي او هستند

  
انتشار ترجمه انگليسي كتاب 

   "امبرتو اكو"انتقادي 
 "امبرتو اكو"ترجمه انگليسي كتابي از 

 تجاوز آمريكا به عراق و كه در آن وي
، به خواندهحاصل  افغانستان را بي
  .تازگي منتشر شد

برگرداندن،  ساعت را به عقب"كتاب 
سوز و پوپوليسم  جنگهاي خانمان

 ،"امبرتو اكو" نوشته "ها رسانه
نويسنده و فيلسوف ايتاليايي توسط 

  ترجمه و وارد بازار"اوان آالستر مك"

  .كتاب انگلستان شده است
اين كتاب مجموعه مقاالت و 

 ،"امبرتو اكو"سخنرانيهاي اخير
اليايي است كه نويسنده و فيلسوف ايت
  .آمده است به همت خود وي گرد

اين كتاب شامل مقاالتي درباره 
ل سياسي و جنگهاي خاورميانه، يمسا

اروپايي، اسطوره، تعصب،  سياستهاي
جهاني شدن، دين، طراحي و حتي 

 "هري پاتر"كتابهاي  بي دربارهلمطا
  .است"راز داوينچي"و 
 در اين كتاب جنگ را "امبرتو اوكو"

توصيف كرده كه  نينيبازي خو
شوند و  مدارها مرتكب آن مي سياست

 خطر بهرا  گناه جان هزاران انسان بي
  .اندازند مي
 

  موسيقي
  

جشنواره جهاني موسيقي 
  فولكلور

محمد گلدي گلدي نژاد، معروف به 
، استاد موسيقي "اوغالن بخشي"

جشنواره "گنبدي كه از ايران در 
 "جهاني موسيقي فولكلور جوانان

مقام نخست  كت كرده بود، بهشر

اين جشنواره در شهر . دست يافت
پراگ، پايتخت جمهوري چك برگزار 

  .شد
جشنواره جهاني موسيقي فولكلوريك "

 سال است كه در 14 ،"جوانان
شود  پايتخت جمهوري چك برگزار مي

و نوازندگان و خوانندگان جوان از 
كشورهاي مختلف جهان در آن 

  . كنند شركت مي
سالگي  9 لدي گلدي در سن محمد گ

به درجه استادي موسيقي تركمن 
اين درجه از سوي . دست يافت

بزرگان موسيقي تركمن ايران و 
  .تركمنستان به وي داده شده است

  
 آلبوم جديد تيل برونر، ،"ريو"

ستاره برجسته موسيقي جاز 
  آلمان

هاي   يكي از چهره،"تيل برونر"
موسيقي جاز در آلمان كه  برجسته

حتي در صحنه جاز آمريكا هم بر سر 

به تازگي آلبومي جديد منتشر  زبانها افتاده،
قطعات اين آلبوم  ."Rio" كرده با نام
از موسيقي جاز و موسيقي  تلفيقي است

Bossa Nov . اكثر طرفداران موسيقي
جاز و همچنين سبكهاي ديگر، با عالقه و 

 ساله 37ديدي مثبت فعاليتهاي اين هنرمند 
بال را دن

او . كنند مي
هميشه در 
تالش بوده كه 

اي  افقهاي تازه
را كشف كند و پلي ميان موسيقي جاز و به 

  .هاپ پديد بياورد ويژه سول و هيپ
  

 كه دو Blue Eyed Soulدر آلبوم 
سال پيش از اين هنرمند به بازار آمد، 

 و Jazzتالش وي در تلفيق موسيقي 
Soulتيل برونر .  به خوبي محسوس است

در نواختن سازهاي مختلف تبحر دارد اما 
اش، ساز بادي ترومپت است  ساز تخصصي

و از آن گذشته آهنگسازي و خوانندگي اكثر 
نكته درخور . كارهايش را خود بر عهده دارد

  . توجه اما نوازندگي منحصر به فرد اوست
چيزي كه ": گويد اين باره مي او خود در
تعريف و طبع بزرگترين به شنوم و  خيلي مي

از يك نوازنده است، اين است كه  ديتمج
ها پس از لحظاتي كوتاه متوجه   شنونده

شوند كه اين من هستم كه دارم ترمپت  مي
  ".زنم مي
 

  فيلم
  

 "w"فيلم جديد اليور استون بنام 
  از زندگي بوش

  
با فيلم ) OliverStone( ستوناوليور ا

. كرده است ، جنجال به پاWش،  جديد
استان زندگي بوش را به تصوير فيلم، د

به موقع روي  استون اين فيلم را .كشد مي
ي سينما  پرده

آورده، با اين پيام 
كه مردم آمريكا 

 را پيش از
انتخابات رياست 

  .جمهوري كمي به تعمق وادارد 
 كارگردان ،ي اليور استون پخش فيلم تازه

آمريكايي كه خيليها با هيجان به 
 17(اند، از روز جمعه   آن نشسته انتظارديدن

. در سينماهاي اياالت متحده آغاز شد) اكتبر
 نام دارد، "W"موضوع اين فيلم كه 

زندگي و دوران رياست جمهوري جرج دبليو 
اين فيلم كه پيش از اكران سر . بوش است

و صداي زيادي به راه انداخت توسط 
هنرمندي كارگرداني شده كه يكي از 

بوش به ويژه منتقدان سرسخت سياستهاي 
  . در جنگ عراق بوده است

ي ساخت اين فيلم  استون درمورد انگيزه
شبه و  كه بوش يك اين ": گويد مي

غيرمنطقي ره صد ساله پيموده و سواي 
ثيرگذاري شديد او بر جهان، ما چيز زيادي ات

  هاي ما  دانسته. دانيم  ي اين مرد نمي درباره
  16بقيه در صفحه 
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  رويدادهاي هنري 
  

  15بقيه از صفحه 
  

شوند به تصاويري كه با  خالصه مي
اند و براي  دقت در كنار هم چيده شده

   ".شوند ما از تلويزيون پخش مي
يك "به ادعاي استون، اين فيلم، 

 از بوش "ي منطبق با واقعيت پرتره
مردي الكلي كه "استون بوش را. است

  تبديل"مرد جهانبه قدرتمندترين 
به اعتقاد استون در . نامد شده است مي

مورد بوش بايد از يك تغيير شديد 
مردي " تغييري كه ؛سخن گفت

، دانشجوي  الخمر، نازپرورده ميدا
 )Yale University( دانشگاه يل

كار تبديل  را به سياستمداري محافظه
كرده كه تنها از طريق رابطه به كاخ 

ز جا پس ا سفيد راه يافته است و در آن
ورود، پشت سر هم تصميمات اشتباه 

  ".گرفته است
 

فستيوال فيلم سازمان عفو بين 
  الملل

  
  

الملل  بخش فرهنگي سازمان عفو بين
د قرار است فستيوال فيلمي را ئسو

فيلمهاي مستند  برگزار كند كه درآن
با هدف آموزش به جوانان به نمايش 

   .دمآ  خواهد در
 ل بخشوئخانم ناهيد هامرهولم، مس

د در وئالملل در س فرهنگي عفو بين
فستيوال فيلم " :اين باره مي گويد

الملل از روز دوشنبه،  سازمان عفو بين
شود و   اكتبر در استكهلم آغاز مي20
در اين .  اكتبر در جريان است24تا 

 فيلم مستند نشان 20برنامه ما 
المللي  دهيم و يك سمينار بين مي

   ".كنيم برگزار مي
امسال موضوع اصلي " :او مي گويد

فستيوال فيلم در واقع همان كمپين 
هرساله . الملل است بزرگ عفو بين

 ميليارد دالر صرف 22بيشتر از 
هاي نظامي در آسيا، خاورميانه،  هزينه

طبق  .شود آمريكاي التين و آفريقا مي
 كه سازماني "سيپري"گزارش 

المللي و پژوهشي در زمينه صلح  بين
 كشورهاي موسوم در استكهلم است،

 كه شامل فرانسه، ژاپن، 8به جي 
ايتاليا، كانادا، روسيه، آلمان، آمريكا و 
بريتانياي بزرگ هستند، جزو 
صادركنندگان اصلي سالحهاي نظامي 

متاسفانه سالحها به . مي باشند
فقيرترين كشورهاي جهان كه درگير 
جدالهاي داخلي فراوان هستند، مثل 

 سودان و نظاير كلمبيا، كنگو، فيليپين،
  ".شود آن صادر مي

بسيار قابل توجه است كه چندماه 
 فرستنده توسط  مستنديپيش فيلم

Arte فرانسه همراه با سازمان عفو 
الملل ساخته شده است كه آخرين  بين

  اطالعات راجع به كشورهاي فروشنده
 اسلحه و خريداران اصلي اسلحه در

در اين فيلم اشاره . شود بيان ميآن 
 يكي از كشورهاي اصلي  كهشود مي

  . ايران است،خريدار اسلحه
در اين فستيوال يك فيلم مستند نيز 

فروش اسلحه و "به فارسي به نام 
 نمايش داده مي "منافع دولتها از آن

  .شود
  

استقبال سرد سينماگران از 
  نژاد ديدار با احمدي

مهر ماه سال جاري محمود نشست 
ور كه سينماگران كش نژاد با احمدي

 ساعت به طول انجاميد و 4بيش از 
ادامه   نيمه شب1تا حدود ساعت 

 در شرايطي برگزار شد كه ،يافت
تبليغات فراواني درباره اين ديدار 

با اين حال و . گرفته بود صورت
 نه تنها ،تمام تبليغات گستردهباوجود 

والن سينما در اين ئو مس وزير ارشاد
 50از  نشست حاضر نشدند كه بيش

درصد دعوت شدگان نيز ازقبول 
  .دعوت او خودداري كردند

 سينماگري كه در جلسه 23در ميان 
هايي  حاضر شده بودند البته چهره

نمكي، عليرضا  مسعود ده چون
اهللا  داوودنژاد، جمال شورجه، فرج

زاده و محمد  مهدي فخيم ،سلحشور
زاد، نويسنده سابق روزنامه  نوري

نژاد  ديكيهان و مستندساز حامي احم
غيبت اغلب . خوردند به چشم مي

آور سينماي  هاي سرشناس و نام چهره
آنها از حضور در اين  ايران و امتناع

جلسه چيزي نيست كه به سادگي 
  .ناديده گرفته شود

برخي از منابع نزديك به رژيم، علت 
 اغلب سينماگران از حضور خودداري

اين جلسه را به مسايلي مانند  در
 سينماگران در پاييز مشغله فراوان

با اين حال، امتناع . اند كرده مرتبط
حداقل نيمي از دعوت شدگان از 
حضور در اين نشست حاوي پيام 

و غيرقابل انكاري براي  صريح، مهم
خصوص شخص به دولت نهم 

   .تنژاد بوده اس احمدي
عدم حضور صفارهرندي و معاونان او 
در اين جلسه اينگونه توضيح داده شد 

خواسته   وزير ارشاد مي"ايدش"كه 
است سينماگران با راحتي بيشتري 

جمهور  يسيرا براي ر مشكالت خود
  .توضيح دهند

 مسئوالناستقبال سرد سينماگران و 
سينماي كشور از جلسه با احمدي نژاد 

حالي است كه در جلسه انتقادات  در
 بسيار تندي نيز توسط تعدادي از

. كنندگان مطرح شده است شركت
ب سينماگران حاضر در نشست به اغل

فعلي سينماي ايران  شدت از وضعيت
مديريت حاكم بر سينما اظهار به ويژه 

عمده اين . اند كرده نارضايتي و انتقاد
انتقادات به مشكالت مالي سينما، 

نتيجه و  هاي بي وعده تشديد مميزيها،
، تغييرات متعدد مسئوالنسرانجام  بي

ينماي وضعيت س مديريتي، بدتر شدن
برنامگي،  كشور در سه سال اخير، بي

بالتكليفي  اعمال نظرات شخصي و
  . سينماگران معطوف بوده است
كنند كه  حاضران در نشست تاكيد مي

سانسور  بي پرده و انتقادات صريح، بي
سينماگران از وضعيت فعلي يكي از 

ترين نكات مثبت جلسه يا شايد  اصلي
 . تنها نكته مثبت آن بوده است

فيلم جديد مايكل مور رايگان پخش 
  .ميشود

 
 مايكل  جديد فيلمرايگاندانلود 

  مور
مور، كارگردان بحث برانگيز  مايكل

آمريكايي تصميم گرفته است كه 
اينترنت  مستند جديدش را از طريق

به رايگان در اختيار عالقه مندان آثار 
  .خود قرار دهد

 Slacker اي كه  دقيقه97اين فيلم 
Uprising  2004نام دارد، در سال 

و در جريان فعاليتهاي مايكل مور 
انتخابات رياست جمهوري  براي

 شهر در 62آمريكا و سفر او به 
نامزدهاي  ايالتهايي ساخته شد كه

هيچ يك از دو حزب اصلي، دموكرات 
 و جمهوريخواه، در آنها از اكثريت آرا

  .برخودار نبودند
بر اساس خبري كه در سايت آقاي 

 Slacker منتشر شده، مستندمور 
Uprising 

از بيست و سوم سپتامبر به مدت سه 
 هفته در سايت

co.slackeruprising.www
m  در دسترس است و كاربران سايت

اين فيلم . مي توانند آن را دانلود كنند
 نمي سينما به نمايش در در سالنهاي

  .آيد
 گفته است ، سال دارد54آقاي مور كه 

قدرداني اش از  براي نشان دادن
دوستداران فيلمهاي خود چنين 

من ": او گفته. تصميمي گرفته است
شانس بوده ام كه طي  خيلي خوش

دو دهه اخير، افراد زيادي فيلمهاي مرا 
ه يبا ارا فكر كردم. تماشا كرده اند

 اين عده رايگان فيلمم در اينترنت از
  ".تشكر كنم

پيشتر  Slacker Uprising فيلم
كاپيتان مايك از اين سر تا آن سر "

 نام داشت و در جشنواره بين "آمريكا

 2007فيلم تورنتوي كانادا در سال  المللي
  .به نمايش درآمد

جوانها با  اين فيلم با هدف آشنا كردن
ل سياسي آمريكا و تشويق آنها به يمسا

 ت رياست جمهوري كشورشركت در انتخابا
آقاي مور ابراز اميدواري . ساخته شده است

 كرده كه در انتخابات پيش رو در ماه نوامبر
تعداد جوانان شركت كننده در راي گيري از 

 .هميشه بيشتر باشد
اسكار  2003 مايكل مور كه در سال

بولينگ براي "بهترين فيلم مستند را براي 
 شدست آورد، در كشوره ب "كلمباين

سينماگر و روشنفكري چپ گرا و مخالف 
سرسخت دولت محافظه كار جورج بوش، 

فعلي آمريكا محسوب مي  يس جمهوريير
  .شود

  
ببر " هزار پوندي به 50جايزه 

  ، صداي فقراي هند رسيد"سفيد
 سال "من بوكر"هزار پوندي  50جايزه 
آرويند "  نوشته"ببر سفيد" به رمان 2008
ن رمان نويسنده اين نخستي. رسيد "آديگا

او هدف از نوشتن از .  است هندي ساله33
اين كتاب را تصوير كشيدن زندگي مردم 

  .دنيا اعالم كرد فقير هند براي
 ،يس هيات داوران بوكري ر،"مايكل پورتيلو"

لندن با  اين خبر را در مراسمي كه در شهر
حضور صدها خبرنگار از رسانه هاي ادبي 

 ار شده بود،جهان به همين مناسبت برگز
ببر "با تمجيد از كتاب  وي. اعالم كرد

، پرداختن به موضوعات سياسي و "سفيد
را در اين  اجتماعي مهم هند عصر حاضر

  .كتاب تحسين كرد
آنچه اين كتاب را از ديگر ": افزود او

براي . اصالت آن بود نامزدها متمايز ساخت،
بسياري از ما اين يك قلمرو كامالً جديد 

به تصوير  ف تاريك هند رابود كه طر
اين كتاب به موضوعات . كشيده بود

 اجتماعي بسيار مهم مانند اختالفات ميان
  ."طبقه فقير و ثروتمند پرداخته است

  
  

  )يمژمردم با ر ( -طنز
  

اوو " نژاد پس از مذاكره با محمود احمدي
  همتاي بوليويايي خود كه در،"مورالس

كه از وزراي برد، اعالم كرد  سر مي تهران به
 "انقالبي" اش خواسته است تا افراد كابينه

  .را براي كار به كشور بوليوي اعزام كنند
  : اين خبرنظر خوانندگان

دعاي خيرملت همراه خامنه اي واحمدي  -
 )عنوان انقالبي ترين رجال كشوره ب(نژاد 

سرمشقي براي ديگر  اگر هردو خواهد بود
 هميشه انقالبيون همانند خود گشته وبراي

انقالب بوليوي عزيمت  به كشور در حال
 !انشاهللا. نمايند

و حركات  منم موافقم اول آقايان بروند -
ند، بعد اگه بوليويي باقي ما.... انقالبي كنند

فعال كه ما مي خوايم بريم  ...ما ميريم
  ...كانادا
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  شرايط وخيم زنان بيوه : عراق
  2008ان پي آر، اول اكتبر 

خشونت در عراق ميليونها نفر را آواره 
كرده است كه در اين ميان زنان بيوه 

ي كه بيشترين آسيب عنوان افراده ب
 وضعيت بسيار وخيمي را مي بينند،

دليل عدم حمايت و ه ب. دارند
 بسياري از اين زنان براي ،محافظت

به در بردن از اين موقعيت جان سالم 
ناگوار به گدايي و تن فروشي روي 

دولت به تازگي محل . آورده اند
استقراري براي زناني كه همسران 
خود را از دست داده اند، فراهم كرده 

اما زنان هنوز قرباني غفلت و . است
  . بي اهميتي هستند

پسرم، دشمن تو در كوير گم شده "
ين شعر  ا".است، هراسي نداشته باش

 يكي از اين زنان براي ،"حيبا آتيا"را 
كودكش كه مدام در حال گريه كردن 
است، مي خواند اما كودك وي آرام 
نمي شود و مرتب لباس مادرش را 

 پنج فرزند دارد "حيبا". چنگ مي زند
كه اين كودك جوانترين آنان مي 

 يك ماه "حيبا"فرزند جوان . باشد
شليك  بر اثربيشتر نداشت كه پدرش 

او مي . گلوله مردان مسلح كشته شد
 براي همه چيز به همسرش گويد

 سه ،وابسته بوده و بعد از مرگ وي
دليل نبود مكان كافي ه پسر ديگرش ب

همراه او ، در محل استقرار كنوني
 زندگي مي "حيبا"نيامده و با مادر 

 قادر نيست "حيبا"بدين ترتيب . كنند
 طور منظمه سه فرزند ديگرش را ب

 كه دو هفته "حيبا". مالقات كند
 نقل اقامت جديد اشپيش به محل 

مكان كرده است مي گويد كه شرايط 
اينجا داستان . بسيار دشوار است

زندگي اسفناك و تراژديهاي فراواني 
 ،از ديگر سو. از زبان زنان مي شنوي

  .  اهميتي نمي دهدزنان بيوهدولت به 
هاي  زنان با عبا،بيرون از اين پناهگاه

.  آلوده به خاك راه مي روند وسياه
 از بي  براي پناه بردنهيچ سايه اي

رحمي آفتاب داغ وجود ندارد و سبزي 
يك زمين بزرگ . ديده نمي شود

 براي بازي كودكان مكانخاكي تنها 
در اين پناهگاه برق و آب جاري . است

براي استفاده زنان و كودكان وجود 
  .ندارد

ل پاسداري مي نگهباني كه از اين مح
كند مي گويد كه قرار نبود كه اينگونه 
شود اما پيمانكارهايي كه قرار بود 

كه پول را   زماني،اينجا را بسازند
دريافت كردند هيچ كاري انجام 

 صد و بيست زن نزديك به. ندادند
بيوه اينجا زندگي مي كنند كه از 

. شرايط وحشتناك رنج مي برند
ن در  سخن گفت،والنئشكايت از مس

 هاين زنان همرا. گوشهاي كر است
كودكانشان به خانواده هاي بسيار 

 كه از كوچكترين  تعلق دارندفقيري
امكانات اوليه مانند آب آشاميدني 
خنك در تابستان گرم عراق بي بهره 

 : ابراز مي داردآنهايكي از . اند
كودكان ما از رفتن به مدرسه "

مشكل اصلي اين است كه . محرومند
الن فاسدند و به ما اهميتي نمي وئمس

   ".دهند
 ، در عراقبر اساس آخرين تخمين

تقريبا يك ميليون زن بيوه كه 
همسران خود را در جنگ ايران و 
عراق، اشغال كويت و اشغال كشور 
بعد از آن و همچنين جنگهاي فرقه 

زنان . ، وجود دارداي از دست داده اند
فقير و بيوه معموال از طرف خانواده 

ايشان به دست فراموشي سپرده مي ه
اين مساله باعث مي شود كه . شوند

آنان به تن فروشي و انجمنهاي خيريه 
 يعنوان آخرين راه زنده ماندن روه ب

 اين  اقامتكاروانهايي كه براي. آورند
زنان تهيه شده بسيار كوچك است و 

  مي باشد كه به گفتهفلزيسقف آنان 
نور عمل  در آن هواي داغ مانند تآنان

 مملو آنان  چهرهكه طوريه مي كند ب
اين مكان داراي . از تاول شده است

ژنراتور برق نيست و اين زنان نيز قادر 
به پرداخت هزينه ژنراتور مركزي 

  .جهت استفاده از برق نيستند
تنها " :يكي از زنان ابراز مي دارد

 اين است كه اين پناهگاهمساله خوب 
ما . نندزنان به يكديگر كمك مي ك

همگي از يك مشكل و يك درد رنج 
من " : مي گويد"حيبا" ".مي بريم

سعي مي كنم به زنان ديگر كمك 
 مشكالتي  باكنم زيرا بسياري از آنان

  دست به گريبانبدتر از مشكالت من
من هميشه آنان را تشويق مي . هستند

كنم كه روي پاي خود بايستند و 
بدون گدايي كردن و كمك خواستن 

شان  و يا خانواده همسر خودخانوادهاز 
مبارزه كرده و به زندگي ادامه 

 "حيبا"گريه و جيغ كودك  "...دهند
  را قطع مي كند و او ايناوصحبتهاي 

بار شعري اندوهگين تر از قبلي براي 
 شعري آنچنان غم ؛كودكش مي خواند

 جلوي مي تواند نيز ن"حيبا"افزا كه 
  . را بگيرداشكهايش

  
  رگي زنان در پارلمانچي: رواندا

  2008 سپتامبر 26اسوشيتدپرس، 
 روز راي 4 اوليهبر اساس نتيجه 

 كه انتشار نيز يافته گيري قانوني
 كشور رواندا اولين كشور در است،

 جهان شد كه تعداد زنان در پارلمان

كرسي از  20.  بيشتر از مردان استآن
 از طريق راي پارلمان كرسي 53

در . تعلق يافتگيري مستقيم به زنان 
 24رواندا، سيستم بي نظير راي گيري 

سي ديگر در يك راي گيري غير كر
بر پايه . مستقيم به زنان تعلق دارد

گزارش يك مقام رسمي نزديك به 
 احتمال اينكه يك زن ،كنسول جوانان

يكي از دو كرسي در نظر گرفته شده 
براي جوانان را نيز به خود تعلق داده 

 44  تعلق پيدا كردنبا. باشد، باالست
 درصد از 55 كرسي به زنان، آنان

خود ه مجلس قانونگذاري را ب
 رواندابدين ترتيب .  داده انداختصاص

درصد كرسي  47از كشور سويد با 
پيشي مي گيرد و ، متعلق به زنان
 و ده دهم درصد 43كشور كوبا با 

قانونگذار زن در مقام سوم قرار مي 
  . گيرد

اين گزارش همچنان ابراز مي دارد كه 
يكي از داليل اين مساله عدم توازن 

ست زيرا  اجمعيت در كشور رواندا
بسياري از مردان در كشتار دست 
جمعي كشته و يا از كشور مهاجرت 

 47 درصد از 55امروز زنان . كردند
ميليون راي دهنده ثبت شده را 

يكي از زنان كه در . تشكيل مي دهند
ي شركت كرده بود در اين راي گير

 همه مردم رواندا در ،رابطه مي گويد
اصالح كشور نقش دارند اما زنان مي 

 كنند زيرا ايفاتوانند نقش بهتري را 
آنان كساني بودند كه بيشتر از همه 
تحت تاثير كشتار جمعي قرار گرفتند و 
از سوي ديگر اين زنان هستند كه 
فرزندان رواندا را آموزش و پرورش 

  .ي دهندم
  

  زنان كليد مبارزه با فقر 
  2008 سپتامبر 23بي بي سي، 

، نخست وزير اين هفته گوردن برون
 باره به نيويورك مي آيد تا در انگليس

عنوان ه مبارزه با چيزي كه او ب
 از آن صحبت "اورژانس پيشرفت"

 ، با مسووالن كشورهاي ديگرمي كند
  .به گفتگو بپردازد

ي كه زنان را از كه موانع اما تا زماني
 افسار  باز مي دارد،رهايي از فقر

، جهان قادر نيست در سيخته اندگ
پديد . مسير اهداف هزاره گام بردارد

 اضطراري،اين وضعيت آورنده 
 فقر ،سونامي و يا گردباد نيست بلكه

اعضاي سازمان ملل و دولتهاي . است
جهان تصميم گرفتند تا فقر را تا سال 

آنان اصالح . ند به نصف برسان2015
وضعيت بهداشتي، آموزشي و حقوق 

 قرار  خود را هدفبتدايي انسانهاا
 سال گذشت اما اين هدف در 8. دادند

جهان در . تامين نشدزمان معين 
 بيشتر زمينه ها از مرگ و مير مادران

 هنوز ،تا رعايت اصول بهداشتيگرفته 
بيشتر كشورهاي آفريقايي . عقب است

ت بسيار اندكي در كاهش فقر موفقي
يكي از داليل كندي پيشرفت . داشتند

 عدم سرمايه گذاري ،در اين مسير

اما سرمايه گذاري . كافي در اين رابطه است
  . تنها كافي نيست

آغاز مبارزه با فقر مي بايست از جايي كه 
 و بيشترين تاثير را گذاشته، مورد مي شود

هدف قرار بگيرد كه با نگاهي به وضعيت 
جهان مي توان به سادگي متوجه زنان در 

طور جدي ه شد كه از كجا مي بايست ب
زنان هنوز در .  فقر را شروع كردمبارزه با

 درصد از كساني كه دچار بيماري 75آفريقا 
اگر دختر . ايدز هستند را تشكيل مي دهند

در . زندگي پر مخاطره تر استبه دنيا بيايي، 
 مرگ دختران بين احتمالپاكستان و هند 

 درصد بيشتر از 35، سن يك تا پنج سالگي
از آنجا . پسران هم سن و سال آنان است

ارزش بيشتري براي ها  كه بيشتر خانواده
، فرزند پسر خود نسبت به فرزند دختر قايلند

دختران مشكالت  در رابطه با كوتاهي
اين مساله تصادفي نيست . شمول استجهان
 محصول تبعيض بي شرمانه بر اساس ،بلكه

  . جنسيت است
 درصد مواد غذايي در 80 زنان  كهاز آنجا

 80 كشورهاي فقير را توليد مي كنند و
درصد از كشاورزاني كه داراي زمين 
كوچكي هستند را نيز زنان تشكيل مي 

هستند كه در مبارزه ها  اين آن، بنابرايندهند
با يورش فقر مي بايست در درجه اول مد 

 ، ترين مسايليكي از اصلي. گيرندنظر قرار 
طور ه ب. عدم دسترسي زنان به زمين است

 درصد از نيروي 70 مثال در كنيا زنان
كشاورزي كشور را تشكيل داده اند اما فقط 

 درصد آنان صاحب زمين كشاورزي 1
بر اساس تحقيقات، ميزان بهره . هستند

وري با افزايش حق مالكيت زنان بر زميني 
  . رودكه روي آن كار مي كنند، باال مي

تا زمانيكه تعصب مردساالري دست زنان را 
 - نقش در مسايل سياسي ايفاياز دخالت و

 مبارزه با فقر نيز به ،اقتصادي كوتاه كند
  .جايي نخواهد رسيد

  
  !ساخت اروپايي ديگر را ممكن كنيد

فعاالن ضد جهاني سازي : سويد
سرمايه در رابطه با رشد افراط گري 

 اروپامذهبي و نو ليبراليسم در 
   مي دهندهشدار

   2008 سپتامبر 19آفتن بالدت، 
حقوق زنان در سراسر اروپا با يك پس روي 
تدريجي روبروست و مهمترين علت آن به 
نظر فعاالن ضد جهاني سازي سرمايه، 

 ليبراليستي و رشد -اعمال سياستهاي نو 
خانم هاگ . افراط گري مذهبي مي باشد

هاي بري، يكي از اعضاي شبكه فمينيست
اين گرايش ": پيشگام اروپايي ابراز مي دارد

در سراسر قاره و حتي در كشوري مانند 
سويد كه به عنوان پيشگام مبارزه براي 
برابري هميشه از آن ياد مي شد نيز كامال 
قابل مشاهده است كه البته ما تنها ظاهر 

   ".مساله را مي بينيم
بكوچه، يكي از نمايندگان از كشور فرانسه 

پديده كاهش حقوق زنان در ": گويدمي 
سراسر اروپا در حال نهادينه شدن است، ما 
اين مساله را هر روز در زندگي مشاهده مي 

   ".كنيم
  18بقيه در صفحه 

  

  زنان در مسير رهايي
 آناهيتا.  الف
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  » جاري در آينه«
  

  وحيدي . م
  عشق روديست 

  در كرانه بي فاصله راكد و سرد
  واز شكوفه هاي سرخش آكه 

  از ميان دهليز فريادها 
  شتابان مي گذرد

  
  دريا ترانه ايست 

  كه با زوبين موجهايش 
  تفاخر بيمناك تيرگي را 

  در سكوت ساحل واژه ها 
  نشانه مي رود 

  
  خاطره اما، 

  ش را ابعاد ستايش خوي
  در آغوش بادهاي گداخته سرزمين ياس 

  باز مي يابد 
  
  ! آه 

  چه كس غمنامه ديرين مرا 
  در اين سفر سربي

    به جرگه بي طالع چاووشان 
  آشكاره اواز مي دهد 

  
  و زخم كهنسال بالهاي كبوتران را 

  كه از وحشت توفان 
  پرواز را زخاطر برده اند 

  در خيال برهنه بهار 
  اند؟ به چامه مي خو

  
  باران تنگسالي ام 

  از فراخناي تند بار لحظه ها و حماسه ها 
  بر ديهيم ناقوس مرگ پريش جارچيان  و صورتگران 

  فرود مي آيند 
  

  و ارتفاع خموشانه خنجر تشنگي را 
  بر پيكر خويش 

  پذيرا مي شوند 
  

  در بيكرانه افقها 
  آفتاب بود و آزمون 

  شط بود و شعله و سرود 
  كه عشق را 

  در عطش پرواز فاخته ها 
  به حسرت مي خواست 

  و خاك را 
  در رويش فروزان شبنم سيال سحرگاهان 
  تا الفاظ بيداري صخره ها را 

  بر زخم تن 
  به انفجار كشاند

  
  بر پيراهن سپيده 

  سرخترين گل
  كه دشت را 

  قاموس سبز رستن بود 
  و بهار را 

  خطابه اي 
 در رهگذر بلوغ فردا 

  از شهر اشرف

  

  نان درز

   مسير رهايي
  

  17بقيه از صفحه 
هاگبري از سويد ادامه مي 

قدمهاي بلند پيشين در ": دهد
راستاي دستيابي به حقوق 
زنان اكنون به دليل مسايل 
سياسي و قانونگذاري در حال 
تهديد شدن است و اعمال 
خشونت عليه زنان در حال 

پنج سال پيش ميزان . رشد
گزارش اعمال خشونت عليه 

 30 هزار و امروز به 20، زنان
هزار گزارش افزايش يافته 

مسووالن و . است
سياستمداران در سويد احترام 
زيادي براي سنتهاي مهاجران 
قايل مي شوند و اعتقاد دارند 
كه نمي توان اين سنتها را 

بدين . مورد اعتراض قرار داد
ترتيب است كه مسير 
بنيادگرايي مذهبي براي تحت 

نان مهاجر فشار قرار دادن ز
اين مساله به . باز شده است

ويژه از زماني كه جناح راست 
 سال پيش قدرت را در 2از 

دست گرفته است، بسيار بارز 
   ".است

نزديك به بيست هزار فعال 
 انجمن، 850حقوق زنان و 

تشكلهاي غير دولتي، اتحاديه 
و شبكه هاي ديگر با شركت 

 سمينار در شهر مالمو 250در 
يد گرد هم آمدند در كشور سو

و در رابطه با تاثير اعمال 
 ليبراليستي و -سياستهاي نو 

تشديد بنيادگرايي مذهبي، با 
ساخت اروپاي ديگري "شعار  

 به گفتگو "را ممكن كنيد
آنان همچنين به . پرداختند

رشد فقر ميان زنان در اروپا، 
به ويژه مادران تنها اشاره 

  .كردند
  

زنان شاغل سفيد پوست 
  خابات آمريكاو انت

اينترناسيونال هرلد تريبون، 
  2008پانزده سپتامبر 

بر اساس تحقيقات 
اسوشيتدپرس، زنان سفيد 
پوست و شاغل يقه آبي بيشتر 
به مك كين و سارا پيلين 
گرايش دارند زيرا اعتقاد دارند 
كه اين دو ارزش و اصولي كه 
براي آنان مهم است را بيشتر 

  . مد نظر مي گيرند

 مي كنيد كدام شما فكر"
نامزد انتخاباتي رياست 
جمهوري آمريكا اصول و 
ارزشهايي كه به آن اعتقاد 

    "داريد را مد نظر دارند؟
 71در پاسخ به اين سوال، 

درصد از زنان سفيد پوستي 
كه داراي مدرك دانشگاهي 
نيستند و به احتمال باال در 
انتخابات شركت مي كنند، به 

 درصد به سارا 65مك كين، 
 درصد به اوباما و 52پيلين، 

 درصد به جو بايدن راي 46
  .داده اند

   
تاثير نگرش سنتي يا 

  مدرن در ميزان درآمد
اتحاديه روانپزشكان آمريكا، 

  2008نوزده سپتامبر 
پزشكان آمريكا در اتحاديه روان

واشنگتن دي سي كه 
بزرگترين تشكل علمي و 
حرفه اي در رابطه با 
روانشناسي در آمريكا و با 
داشتن صد و چهل و هشت 
هزار محقق، مشاور، دانشجو 

بزرگترين اتحاديه ... و
روانپزشكان در جهان به 
حساب مي آيد، بر اساس 

 تا 1979تحقيقاتي كه از سال 
 سيزده  ميان نزديك به2005

هزار نفر بين سنهاي چهارده 
تا بيست و دو سال انجام داده 
است نتيجه مي گيرد كه 
چگونگي نگرش شما نسبت 
به نقش مرد و زن در جامعه، 
تاثير بسزايي بر روي ميزان 

  . درآمد شما دارد
اين تحقيقات نشان مي دهد، 
مرداني كه به نقش سنتي 
زنان يعني، كار در خانه اعتقاد 

درآمدي بيشتر نسبت به دارند، 
مرداني با نگرشي برابرطلبانه 

درآمد اين مردان به . دارند
 هزار و 8طور متوسط ساالنه، 

 دالر بيشتر از مردان با 500
  . نگرش مدرن است

اين تحقيقات كه در روزنامه 
اتحاديه روانپزشكان ماه 
سپتامبر به چاپ رسيده است 
اضافه مي كند كه هنوز 

نان مايل به مردان بيشتر از ز

حفظ نگرش سنتي در رابطه با 
نقش زن در جامعه هستند اگرچه 
اين شكاف طي سالهاي متمادي 

  . كمتر شده است
پرفسور تيموتي جادج ابراز مي 

تحقيقات ما نشان مي دهد ": دارد
كه حمايت و حراست از نگرش 
جدايي طلبانه بين كار بيرون از 
خانه و كار خانگي كه به طور 

ود داشته امروز نيز با تاريخي وج
اينكه زنان مي بايست تا كنون به 
برابري مي رسيدند، هنوز تداوم 

   ".دارد
اين مساله البته براي زنان 

زنان با نگرش . برعكس است
سنتي نسبت به نقش خود، ساالنه 

 دالر كمتر از زنان با نگرش 1500
به بيان . برابرطلبانه درآمد دارند

و ديگر، زن و مردي كه هر د
داراي نگرش سنتي در رابطه با 
مساله مذكور هستند، ساالنه به 

 برابر بيشتر از مرد 8طور متوسط 
و زني كه داراي نگرش برابر 

  . طلبانه تري هستند، درآمد دارند
مطالعه مزبور نشان مي دهد كه 
تغيير گرايش و نگرش در نقش 
مرد و زن نقشي اساسي در 
پرداخت دستمزد برابر بازي مي 

هنگامي كه نگرش كارگر . كند
سنتي تر مي شود، درآمد زنان در 
مقايسه با مردان به طور قابل 

بايد . مالحظه اي كاهش مي يابد
متذكر شد كه مسايل ميزان زمان 

نيز ... كار، تعداد كودكان، حرفه و
در اين تحقيقات مورد توجه قرار 
گرفته است اما تاثير بسزايي بر 

د و روي شكاف در پرداخت دستمز
ميزان شراكت در نيروي كار بين 
زن و مرد با نگرش سنتي در 

  . مقابل كار برابر نداشته است
پژوهشگران باور دارند كه نتيجه 
تحقيقات آنان نشان مي دهد كه 
شكاف پرداخت دستمزد بين زن و 

مرد نه تنها يك پديده اقتصادي 
است بلكه، روانشناسي نقش 
 .بسزايي در هستي اين مساله دارد

بدين معني كه نگرشهاي سنتي 
نسبت به نقش زن با وجود تالش 
دهه ها در راستاي تثبيت برابري، 
هنوز وجود دارد و عليه اين هدف 

 .در فعاليت است
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  برايتالشي جهاني 

  لغو حكم اعدام 
  زينت ميرهاشمي

مجازات اعدام در اكثر كشورهاي جهان به 
اين  خاطر تالش مستمر نيروهاي پيشرو 

سازمان عفو بين الملل . كشورها، لغو شده است
در سالروز مبارزه براي لغو حكم اعدام طي 

 كشور در جهان 137بيانيه اي اعالم كرد كه 
بنا به گزارش اين .  كرده اندحكم اعدام را لغو

 5سازمان، عمده اعدامها در سال گذشته در 
ايران در اجراي حكم . كشور انجام گرفته است

  . اعدام مقام نخست را در جهان داراست
مجازات اعدام به ويژه زماني كه به وسيله 
حكام مستبد با سوس مذهب مخلوط شود، 

ر عالوه بر ابزار حكومتي براي اعمال قدرت ب
تصفيه دگرانديشان و  جامعه به ابزاري براي 

مخالفان وضع موجود و نيز نيروي تغييردهنده 
در . نظم طبقاتي حاكم تبديل مي شود

كشورهاي با رژيم ديكتاتوري، مثل ايران، به 
بهانه حفظ امنيت نظم موجود بيشترين اعدامها 
. از ميان نيروهاي سياسي صورت مي گيرد

فظ نظم سرمايه جمهوري اسالمي براي ح
داري موجود با استفاده ابزاري از دين، مخالفان 
خود را در وسيعترين و بي رحمانه ترين شكلي 

 اعدامهاي جمعي از  .به جوخه اعدام مي سپارد
افراد سالخورده تا كودكان، شكنجه هاي قبل 
از اعدام، تجاوز به دختران باكره قبل از اعدام 

اتي حاكمان و همه اينها براي سلطه طبق... و 
هم اكنون در . به نام دين صورت گرفته است

سياهچالهاي جمهوري اسالمي، نيروهاي 
سياسي، دانشجويان، كارگران و زنان در 
بدترين شرايط به سر مي برند و جوخه هاي 

  . اعدام رژيم همواره تهديدي براي آنهاست
بر اساس گزارش فعاالن و انجمنهاي حقوق 

بر روز جهاني مبارزه  اكت10بشر به مناسبت 
 نفر در 286براي لغو حكم اعدام، حكم اعدام 

 1387 تا شهريور 1386فاصله زماني مهر ماه 
اين گزارش مي افزايد كه . صورت گرفته است

 نفر از اعدام شدگان در مال 45حكم اعدام «
 نفر از اعداميان 14. عام به اجرا در آمده است

از . بوده انداز زندانيان سياسي و چهار نفر زن 
 نفر اعدام شدگان كه سنشان در گزارش 177

 نفر تا 64 سال سن و 18 نفر زير 3آمده است 
 نفر هنگام وقوع 13ضمنا .  سال سن دارند30

  » . سال سن داشته اند18جرم كمتر از 
براي لغو حكم اعدام در ايران، به تالشي 

جناياتي كه رزيم . همگاني و جهاني نياز است
م داده نه قابل بخشش است و نه ايران انجا

براي توقف اين جنايات بايد از . فراموش شدني
همه امكانات موجود چه در داخل و جه خارج 
از مرزهاي ايران در فشار آوردن به رژيم 

از همه نهادهاي بين المللي مي . استفاده كرد
خواهيم كه روابط خود را با رژيم مشروط به 

. ق بشر كنندتوقف حكم اعدام و رعايت حقو
در اين ميان البيها، مدافعان و پادوهاي رژيم 

 به نهادينه كردن  در خارج از كشور كه
خشونت توسط رژيم كمك مي كنند، بايد افشا 

  . شوند
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دين در دنياي «

  با » جديد

  جيب دو اليه
  منصور امان

  
با گردآوري شُماري از سياستمداران 

همايش دين در " چتر اُروپايي زير
، دو باند حجت "دنياي جديد

االسالمها رفسنجاني و خاتمي به 
رقباي منزوي شُده ي خود در پهنه 

  .بين المللي، دهن كجي مي كُنند
آنها مايلند از اين نمايش اعتبار 
خارجي براي افزايش شانس بازگشت 
به قُدرت يا دستكم بهبود موقعيت در 

؛ تالشي كه هيرارشي آن بهره بجويند
با توجه به حذف رسمي و غير رسمي 

 امنيتي و رهبران و –باند نظامي 
پايوران آن از ليست عناصر قابل 
معاشرت بسياري از كشورها، مي 

  . تواند به خوبي به چشم بيايد
هنگامي كه براي باند ولي فقيه 

 يا "لبخند راننده آقاي سوالنا"
عكس يادگاري با مترجم عراقي "

 جايگاهي برابر با يك "آمريكاارتش 
دستاورد برجسته ي سياست خارجي 
مي يابد، پذيرايي از دبيرُكل بازنشسته 
ي سازمان ملل يا مقامهاي پيشين 
كشورهاي اُروپايي مي تواند براي 

، "نظام"هماوردان آن زير خيمه ي 
يك جهش غول آساي ديپلُماتيك به 

  .حساب آيد
ه به دشواري مي توان گُمان برد ك

ميهمانان خارجي آقايان رفسنجاني و 
خاتمي از پيام سياسي حضور خود در 

اگر آنها . ، آگاهي نداشته اند"اُم القرا"
با اين وجود حاضر شُده اند به عنوان 
هيمه كارزار تبليغاتي ميزبانان خود 
مورد استفاده قرار بگيرند، بي شك نه 
به خاطر جانفشاني در راه پژوهش 

ةالخنزر استبداد مذهبي ديني در دار
جمهوري اسالمي بلكه، به منظور 
تقويت سياستي است كه بخشي از 

 مكالهاي دستگاه قُدرت -مال 
جمهوري اسالمي را زير تابلوي 

، اهلي شُده و كم آزار تر "ميانه رو"
  . جلوه مي دهد

از اين زاويه، منافع البي گري آقاي 
ان براي حجت پرودي و دوست

االسالمها رفسنجاني و خاتمي، پس 
گُفُتگوي "از پاك شويي در صرافي 

، به يك جيب دو اليه "تمدنها
  . سرازير مي شود
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  الف زني هاي

   احمدي نژاد

  
  10بقيه از صفحه 

 درصد بازار پول 50پارسيان 
خصوصي اقتصاد را تصاحب كرده 

حيدري . تو بزرگترين بوده اس
كرد زنگنه، معاون وزارت امور 

 در مورد "نظام"اقتصاد و دارايي 
 بهمن ،اهميت خصوصي سازي

ماه سال گذشته گفت كه تا سال 
تمامي شركتها و كارخانه  1394

هاي دولتي از جمله بانكها، 
شركتهاي ساخت فوالد و 
شركتهاي ارتباطات به بخش 

به . خصوصي واگذار مي شود
فايننشال تايمز، نوشته روزنامه 

واليت فقيه خصوصي سازي را 
جنگ "بهترين راه براي مقابله با 
مي  "اقتصادي دشمنان ايران

 قانون 44خواند و بر اساس اصل 
 خواستار خصوصي شدن ،اساسي

ه بخشهاي كالن اقتصادي شد
  . است

تاكيد واليت فقيه مبني بر 
خصوصي سازي بخشهاي كالن 

بخوانيد انحصاري (اقتصادي 
 - كه در واقع دفاع از نو) دنكر

ليبراليسم اقتصادي كه پشتوانه 
الف ، مي باشد بازار آزاد است

 بازار در موردزنيهاي احمدي نژاد 
 آب  رويآزاد را همچون كف

تنها حقيقتي كه . باطل مي سازد
از صحبتهاي اين الف زن قهار 

 همان دزد بودن ،بيرون مي زند
واليت فقيه و همه كارگزاران 

  .  استرژيم
فروش نفت به عنوان مهمترين 
منبع درآمد رژيم واليت فقيه، 
خصوصي سازي صنايع دولتي، 
ورود بي رويه كاالهاي خارجي و 
غير ضروري كه محصولي جز 
ركود توليدات داخلي، خدمات 
عمومي و رشد فزاينده فقر و 

 بحران ،بيكاري در كشور نداشته
مالي سرمايه داري كنوني مهيب 

در مقابل نظام قد علم تر از پيش 
زيرا اين بحران قادر . مي كند

سرمايه در  مانع انباشت است
و از  شود كشورهاي جهان سوم

سوي ديگر ارزش شاهرگ حياتي 
 شرايط . دهدكاهشرژيم، نفت را 

 با توجه به فرايند رشد مزبور
آگاهي و اعتراضات مردم، نظام 
رژيم واليت فقيه را بيش از پيش 

كامل تاريخ به دره اي كه ت
بشري برايش مهيا ساخته، 

  . سازدمي تر  نزديك
  
   

  

  
  

  

  نبرد خلق

ارگان سازمان چريكهاي فدايي 
  خلق ايران 

  زينت ميرهاشمي  : سردبير
  ليال جديدي: تحريريه

  منصور امان
  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلــق ارگــان ســازمان چريكهــاي نبر

نظرات فدايي خلق ايران و بيان كننده       
اما بديهي است كـه     . اين سازمان است  

ــالين    ــب فع ــاالت و مطال ــاپ مق از چ
سازمان و جنـبش مقاومـت و صـاحب         
نظران و نيز ترجمه مطالبي كـه حجـم    

دهـد و اطـالع از آن        نشريه اجازه مي  
ــي  ــودداري نم ــت، خ ــد اس ــد مفي . كن

مطالبي كه با امضاي افراد در نبردخلق       
 شود، بيان كننده نظرات خود     چاپ مي 

آنان است كه ممكن است بـا نظـرات         
سازمان منطبـق، همـسو يـا اخـتالف         

با نام و   (سرمقاله نبردخلق   . داشته باشد 
بيان كننده نظـر سـازمان      ) يا بدون نام  

  .است
  

براي اشتراك نبرد خلق بـا آدرسـهاي        
  نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

ــبش    ــهاي جن ــار و گزارش اخب
كارگران، مزدبگيران و كاركنلن     
ايران، اخبـار تحـوالت ايـران،       
عراق ومسائل بين المللي مربوط 
ــدگاههاي    ــار و دي ــه آن، اخب ب

يت جنبش زنان را هر روز در سا      
  .ايران نبرد بخوانيد

   
 در شبكه سازمانآدرس 

  جهاني اينترنت
نشريه نيرد خلق ، اخبار 

رويدادهاي روز ايران و جهان، 

  تحليل مسائل روز، ديدگاهها

راديو (بخش شنبداري 

  )پيشگام
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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ــصاب بازار ــاعت ــه واني ــ ب  صــنف ژهي
 دولـت   ي رود تـا بـرا     يطالفروشان م 

 دردسـر سـاز     نـژاد  ي احمـد  يامام زمان 
ـ ا. شـود   اعتـصاب در اعتـراض بـه    ني

 بر ارزش افزوده، از بـازار    اتيقانون مال 
ــد   ــروع ش ــفهان ش ــان اص . طالفروش

 ني اصفهان كه اكنـون پنجمـ      انيبازار
ـ يروز اعتصاب خود را بـا تعط        بـازار   يل

 تجمع ي با برگزاراند،  گذاشته پشت سر 
 خواسـتار   ي حكـومت  يدر برابر نهادهـا   
  .  شدندياتي مالديتوقف قانون جد

 ي هـزار بـازار    3شـنبه حـدود        سه روز
 اصفهان  ي در مقابل استاندار   ياصفهان

 گروه پـس از مـدت      نيا. تجمع كردند 
ــاه ــه  يكوت ــانون تجمــع خــود را ب  ك

 اسـتان و پـس از       ياتيسازمان امور مال  
ـ در ادامـه، ا   . ار انتقال دادنـد   آن باز   ني

 گـسترش   گـر ي د ياعتصاب به شهرها  
 ي و طبق گزارشات، بازار شهرها     افتي

 و تهران بـه آنـان       رازي ش ز،ي تبر مشهد،
 نيي خـود را پـا     ي و كركره ها   وستنديپ

  .دنديكش
 اعالم كرده   زي ن گري اصناف د  همزمان،

 دولت به   ي توجه ياند كه در صورت ب    
 اقـدام بـه     زين آنان   ونيخواسته اعتصاب 

 به صـف اعتـصاب      وستني و پ  يليتعط
خبر گسترش اعتصاب به    . خواهند كرد 

 را كـه تـا      ي عوامل دولت  گر،ياصناف د 
ـ   يكنون سع   كردنـد   ي مـ  ي در فرافكن

 رابطـه   نيدر همـ  . هراسان كرده است  
ـ  آزاد، ر  حمدم  ي دوره دوم شـورا    يسي

: دي گو ياصناف كشور به خبرنگاران م    
اين قـانون   ما به دنبال آن هستيم تا       "

بـراي ايـن   . يك سال به تعويق بيفتـد  
كار در حال مذاكره بـا سـازمان امـور          

: دي افزا ي و در ادامه م    " هستيم يماليات
كـم     شـهرها كـم    ياعتراض در برخـ   "

كنـد كـه ايـن          پيدا مـي    يجنبه سياس 
  ".كننده است  موضوع نگران

 ي اســت كــه ســخنگوي در حــالنيــا
ـ  اعالم كـرد ا    ياتيسازمان امور مال    ني

سازمان از مواضع سابق خـود عـدول         
  .نخواهد كرد

 امــور ركلي نــوربخش، مــدهمزمــان،
 انيبازار": دي گو ي م زي استان ن  ياتيمال

 بــر ارزش افــزوده اتيــبــا قــانون مال
ــال  ــد؛ در ح ــم   يمخالفن ــا ه ــه م  ك

 كـه   يا  نـه ي چرا آنها بـه هز     ميدان ينم
 بپردازند،  ديكنندگان با   مردم و مصرف  

  "كنند؟ ياعتراض م
پس از او محمدصادق مفتح، معاون      و

 ي اظهار نظـر مـ   ي وزير بازرگان  يداخل
 كـه بـه     ييمتهـا ي ق شيبا افـزا  ": كند

 بـر ارزش افـزوده      اتيبهانه قانون مال  
  ".مي كني شود، برخورد ميانجام م

ــا ــ اب  ي حكــومتانيــ حــساب متولني
 داننــد كــه قــانون ي نمــزيــ ناتيــمال

 دي با ي اجرا شود و چه كس     ديچگونه با 
 موقع مجلـس قـانون      يمل ب پاسخ ع 

  .گذار را بدهد
 ي است كه محمود احمد    ي درحال نيا

ـ  فق ي ول ي جمهور پادو  سيينژاد، ر   هي
 ي آمدن نرخ تورم منييهر روز خبر پا   

 ي بانك مركز  ياما روابط عموم  . دهد
ــزا ــاشياف ــاخص به ــا و ي ش  كااله

 مـاه را    وري در شـهر   يخدمات مـصرف  
 30نــسبت بــه ســال گذشــته حــدود 

  .كرده استدرصد اعالم 
 اصناف بـازار    گري و د  اني بازار اعتصاب

 صـنف طالفروشـان     يبانيكه به پـشت   
 آنرا  يشروع شده، دولت و عوامل پادو     

 يبه نظر نمـ   . به وحشت انداخته است   
 قــادر باشــند مطالبــات انيــرســد دولت

 را همچون مطالبات كـارگران      انيبازار
ـ ها از سر خود باز كنند و     كارخانه  بـا  اي

 وادار به   را و ضرب و شتم آنها       يقلدر
ـ ا. ندي نما نيتمك  بحـران روز بـروز      ني

 رود تا دولت ي شود و ميگسترده تر م
 كـه بـا فـروش نفـت بـا           يامام زمـان  

 توانــسته خــود را تــا مــتي قنيبــاالتر
 ي كند را با چـالش جـد       ليكنون تحم 
  .روبرو سازد

   مهر18 فراسوي خبر

  

  

  شهداي فدايي

  آبان ماه

-روس سـپهري    سـي : رفقاي فدايي 
  - فرهاد سپهري    -شاهرخ هدايتي   

ــي  ــا چمنــ ــي -محمدرضــ  علــ
 - رحــيم خــدادادي -فــرد دبيــري

 - هادي اشـكاني     -عثمان كريمي   
 محمـــــد -لقمـــــان مـــــدائن 

ــليماني ــغر(س ــد داوود -) اص  محم
 مريم  - عبدالرضا ماهيگير    -نوري  

 مجيـد   - مهران محمدي    -دژآگاه  

ــريفي  ــايون -ش ــت - هم ــزت- حج اهللا   ع
 مهـين   - جمـشيد دژآگـاه      -) موسي(ي  بهرام

عزيز پـور   -محمد قلي جهانگيري  -جهانگيري
-علـي بهـروزي   -علي رضا شـفيعي   -احمدي

احمــد پيــل -حــسين ركنــي-محمــد قــادري
-علـي اصـغر ذاكـري     -احمـد گراونـد   -افكن

مرتـضي  -فرج اهللا نيك نژاد-سليمان سليماني 
 -اهللا بيگـي      عبداهللا فـيض   -فخر طباطبايي   
 -چـي    دير شـانه   حـسين مـ    -عمر صـالحي    

 تا كنون در    50محمد حسين خادمي  از سال       
آبان ماه در پيكار عليه امپرياليسم و ارتجاع و          
براي دموكراسي، رهايي و سوسياليسم توسـط    
مزدوران رژيمهاي شاه و خميني بـه شـهادت         

  . رسيدند

  

  لش جدي دولتااعتصاب بازار، چ
 جعفر پويه 

  زنان در مسير رهايي
  17 صفحه -يتا  الف آناه

  

  اخبار هنري ماه
  ليال جديدي

  : سخن روز
دي واقعي ژ به آساني مي شود كودكي را كه از تاريكي مي ترسد بخشيد، ترا-

افالطون، نويسنده و فيلسوف . (زماني است كه بزرگسالي از روشنايي مي هراسد
  BC - 347 BC 427)يوناني در آتن 

بشان يك چيز را پنهان مي كنند و بر  من متنفرم از كساني كه در اعماق قل-
  BC - 700 BC 800)هومر، شاعر يوناني . زبانشان چيز ديگر بازگو مي شود

  16صفحه 

  

  با جيب دو اليه» دين در دنياي جديد«
  19 صفحه –منصور امان 

  

  قطعنامه جديد شوراي امنيت ، يك اولتيماتوم 
  2 صفحه –زينت ميرهاشمي 

  


