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  اروپا يك يورو

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  

   ....يادداشت سياسي

خامنه اي مردم را 

 گروهي معدود و فريب«

  اعالم كرد» خورده
  مهدي سامع

اين روزها در محافل سياسي و رسانه هـاي جمعـي       
حرفهاي زيـادي در مـورد سـازش در بـاال و افـت              

بعـضي از   . جنبش عمومي نوشته و يا گفته مي شود       
قسمتهاي فرعي حرفهاي سيد علي خامنـه اي كـه          

به نظر مـي رسـد، انجـام چنـد ميزگـرد و             متناقض  
 ميرحسين موسوي به اضافه     17انتشار بيانيه شماره    

انتظـار بـي مـورد      (سطحي نگري به بحران كنوني      
سبب آن شده كـه     ) حضور هر روزه مردم در خيابان     

نكتـه جالـب    . بازار اين گونه تحليلها پر رونق باشـد       
اين كه ايـن تحليلهـا در شـرايط پـس از قيـام روز               

شورا كه مهمترين دسـتاورد آن شكـست راهكـار        عا
 كـشنبه يروز  . بود صورت مي گيرد   » النصر بالرعب «
ــق)  محــرم، عاشــورا10(ي  د6 ــامي ــان ني رنگ  كم
 آتـش و خـون      اني و در م   راني در سراسر ا   شمارانيب

 و  كتـاتور يشـعار مـرگ بـر د      صداي  .  كرد دايادامه پ 
در  يور بـه مثابـه  شـعار محـ         يمرگ بـر خامنـه ا     

همـه   ايـن «جهان پيچيد و مـردم بـا شـعار        سراسر  
بالواسـطه واژگـوني    » عليه رهبر آمـده   ،  لشگر آمده 

واليـت فقيـه را    سلطنت مطلقه خامنـه اي و اصـل      
واقعه مهـم ديگـر در روز عاشـورا          .هدف قرار دادند  

  اين بود كه نيروهاي سركوبگر رژيم به
  2بقيه در صفحه 

فساد دولتي فقر مردم را 

 افزايش خواهد داد

  4در صفحه  ينت ميرهاشميز

   بيشماران، جنبش

  ها ها و توصيه بيانيه
  9در صفحه  جعفر پويه

 فرمان باصدور بحران به عراق 
  حذف شخصيتهاي 

  و ملي از انتخاباتسكوالر

  12در صفحه  آناهيتا اردوان

  

  ....سرمقاله 

 بهمن در تجربه 22چشم انداز 

  )عاشورا(خيزش ششم دي 
 منصور امان

فرآيندي كه از نماز جمعه به ) عاشورا ( دي6خيزش 
 تير آغاز شُده بود را تداوم 26سخنراني رفسنجاني در 

جنبش اجتماعي از آن تاريخ به بعد با قُدرتي . بخشيد
خيره كُننده، وعده گاههاي نمايشات حكومت را يكي 
پس از ديگري به تصرُف درآورد و به تريبون خود براي 

پيام ساده ي اين . اض تبديل كردبيان مطالبات و اعتر
تحول، تثبيت قُطب بندي در جامعه به دو نيروي در 
ستيز يعني، جنبش رنگين كمان اجتماعي در يك طرف 

دايره ي عمل . و حكومت دو پاره شُده در طرف ديگر بود
 كه يك تاثير بي واسطه ي موقعيت "نظام"يكجانبه 

 پايين است، با انحصاري آن در تنظيم رابطه ميان باال و
 نو ظهور و ابتكارهاي سياسي و مبارزاتي فشار اين نيروي

آن به تدريج محدود شُد تا سرانجام به گونه تعيين كُننده 
اي به موقعيت، واكُنش و تصميم جنبش اجتماعي 

 خُرداد 23به عبارت ديگر، حكومت پس از . مشروط گردد
و رسوايي انتخاباتي، هيچ حسابي را بدون منظور كردن 

 نه مي تواند باز كُند و نه قادر فاكتور جنبش اجتماعي
  . است ببندد

  3بقيه در صفحه 

  "شمارانيب"وري ئت

  )3( و مباحث گرد آن 
  7در صفحه  ليال جديدي
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  1بقيه از صفحه 
شمول اوباش لباس شخصي، بسيجيها   

 در نيـروي     ضد شـورش   و نيروي ويژه  
بـا  انتظامي به همراه نيروهاي امنيتـي      

تمامي ابزار شناخته شده  از يريبهره گ 
براي مهار يك خيزش خياباني مجبور      
شدند از بعضي از مناطق تهـران فـرار         
كرده و اين مناطق براي چنـد سـاعت    

آزاد شـده در اختيـار      به صورت منطقه    
  .مردم قرار دهند

ي كساني كـه فـوران      طيشراچنين  در  
ــم را   ــومي از رژي ــرت عم ــشم و نف خ
برنمي تابنـد و مـساله عبـور مـردم از           
اصل واليت فقيـه برايـشان همچـون        
كابوس است، عمد دارند تـا بـا طـرح          
موضوع سازش و مشروط كردن قيـام       
مــردم بــه مناســبات در بــاال، فاتحــه 

براي كساني كه به    . وانندجنبش را بخ  
بحــران (عمــق بحــران غيرقــانوني  

فعلـــي اشـــراف دارنـــد و ) انقالبـــي
مشخصات اين بحـران را بـه درسـتي       
ارزيابي مي كنند، پرواضـح اسـت كـه         
اگر سازشي در باال صورت گيرد و ولي    
فقيه از سياست بي دنده و ترمز دست        
بردارد و امتيازهايي جـدي بـه طـرف         

نـبش بـراي    مقابل بدهد، نـه فقـط ج      
رسيدن به آزادي فروكش نخواهد كرد      
بلكه براي مـردم ايـن عقـب نـشيني          
. سكوي جهش بـه جلـو خواهـد شـد         

نكات اصلي در حرفهاي خامنه اي در       
ماه گذشته نشان مي دهد كه وي نـه         
به دنبال سازش كه به دنبال رقصاندن     

خامنـه  . رقبا با ساز خودش مـي باشـد       
ــست خــورده روز    ــاهرات شك اي تظ

 دي را بــه دروغ حركــت 9نبه چهارشـ 
ــد و   ــي نام ــردم م ــوني م ــد ده ملي چن
همزمان مردم قيام كننده را آشوبگران      

  .مي نامد
» خــس و خاشــاك«پــس از آن كــه 

ناميدن جنبش اعتراضي مردم توسـط      
گماشته ولي فقيه منجـر بـه شـعله ور       
شدن اين جنبش شد، پـس از آن كـه          

ــر از    ــله كمت ــه فاص ــاعت از 24ب  س
ــي فقيـــ   ــاي ولـ  29ه در روز حرفهـ

 جنبش بيشماران حماسـه     1388خرداد
ــس از 1388 خــرداد 30 ــد و پ  را آفري

 آذر و 16 آبان و 13 تير و    18قيامهاي  
باالخره خيـزش عمـومي و سراسـري        
روز عاشورا بديهي است كه در شكاف       
درون هــرم قــدرت كــساني بــراي    
ــاي  فرســتادن مــردم از خيابــان بــه پ
 تلويزيون به اميـد چانـه زنـي در بـاال          

پرواضح است كه در بين     . تالش كنند 
طرفداران سـفت و سـخت خامنـه اي         
شكافي ايجاد شده و افرادي مثل علي       
الريجاني، محسن رضـايي، مطهـري      

خواستار آن چنان سياستي هـستند      ....و
ــول   ــه ق ــي را ب ــوي و كروب ــه موس ك

بديهي است  . خودشان سرعقل بياورند  

احمـد علـم الهـدي،      در شرايطي كـه     
امـام جمعـه     رگـان و    عضو مجلس خب  

بزغالـه و   « مردم قيام كننـده را       مشهد
ــاله ــسينيان در  » گوس ــد و ح ــي نام م

استعفانامه خود از تزلـزل در سـركوب        
موسوي و كروبي اظهار نارضايتي مي      
كند، افرادي هم پيدا شوند كه مخالف       

» دميده شدن در آتش زيـر خاكـستر       «
اين از مختصات اصـلي بحـران     . شوند

است كه از   )  انقالبي بحران(غيرقانوني
آستانه نمايش انتخابـات تمـام حيـات        
جامعه را تحت الشعاع خـود قـرار داده        

در چنين اوضاع و احوالي بديهي     . است
است كه شكاف درون هرم قدرت هـر      
روز بيشتر و بشتر شود و اگر خامنه اي    
نمي تواند چنين بحراني را مهـار كنـد         
ــه علــت دســت كــشيدن وي از   نــه ب

ــ ــي دن ده و ترمــز و دســت سياســت ب
برداشتن از پـشتيباني از گماشـته اش        
كه به علت شكـستن اتوريتـه اش در         

  .جامعه و در درون هرم قدرت است
و  بــه دنبــال ســازش ياگــر خامنــه ا

ـ  «اسـت ي س ي با نف  ديبود، با تعامل    يب
ــز ــده و ترمـ ــم»دنـ ــرح هاشـ  ي، طـ

 26 كه در نمـاز جمعـه روز         يرفسنجان
 .رفتي پــذي اعــالم كــرد را مــرمــاهيت

زندانيان سياسي را آزاد مي كرد و تيغ        
سانسور و توقيـف را از گـردن رسـانه          

حـداقل  اما  . هاي خودي بر مي داشت    
 مي طلبد تـسل   ي م  خامنه اي   كه يزيچ

ـ  استيس. ستارقبا    دنـده و ترمـز      ي ب
ـ  هي فق ي ول يبرا  ي راهبـرد اساسـ    كي

 او مي دانـد كـه اگـر بـه طـور              .است
واقعي شـراكت در قـدرت و ثـروت را          

 او بـه    تـه يكـه اتور  يرد در شرايطي    بپذ
نمي تواند قيـام را     شدت ضربه خورده    

اين درسي است كه خامنـه      . مهار كند 
اي از سخنراني محمـد رضـا شـاه در          

  . گرفته است1357 ابان سال 14روز 
 ي است كه خامنه ا    ي دروغ ي ادعا نيا

» دفع حداقلي و جذب حـداكثري     «به  
ه  او  در ادامـ تي والتيامن. اعتقاد دارد 

البته  ( دنده و ترمز   يبسركوب   استيس
ـ تعر) تا جايي كه قـادر باشـد        ي مـ  في

  شود
نگاهي به حرفهـاي خامنـه اي بـراي         
مشخص شدن راهبرد اصلي بود مفيد      

  .است
ــه اي در  ــنبه خامن ــا  د19روز ش ي ب

ماسك طرفدار قانون ظاهر مي شود و       
ــد  ــي گوي ــرا«:م ــار  طيدر ش ــه، ك  فتن

 .تـر اسـت     سخت صيدشوارتر و تشخ  
 مـسائل صـبر     يوانان در مقابل برخ   ج
 باشد  ني هم چن  دي كنند كه با   ي م شهيپ

 هرگاه كه زمان حضور در صـحنه     يول
همـه  . د حاضـر هـستن    دانيباشد، در م  

ـ  ي كه با كارهـا    مي مراقب باش  ديبا  ي ب
ـ  به فتنه انگ   ه،يرو  دشـمن كمـك   يزي

جوانها مراقب باشـند هـر كـار        . مينكن

خودسرانه كمك به دشمن  
ــر. اســت ــه يادورود اف  ك

ــأن و وظ ــهيش ــانونف  ي ق
ــضا ــد، ق ــراب ايندارن  را خ

ـ در ا . كنـد  يم  طي شـرا  ني
 و  ري و تدب  اطي با احت  يلي خ ديغبارآلود با 
ـ  خود بـا قاطع    تالبته در وق    عمـل   تي

 بدون دقـت و     اي قضا نياگر در ا  .....كرد
 اسـت  عمل شـود ممكـن       يدرك كاف 

ـ  كه از ا   يگناهانيب  زارنـد ي خباثتهـا ب ني
ـ  همه با  نيابرا بن .نندي بب يلطمه جد   دي

 كنند و همه زياز حركت خودسرانه پره 
  ». بر روال قانون انجام شودزيچ

در همين سخنان به اصطالح قـانوني       
و » خباثت«خامنه اي جنبش مردم را      

ـ فتنه انگ « معرفـي مـي   »  دشـمن يزي
او از اراذل و اوباش اش كه آنان         . كند

را جوانان مـي نامـد مـي خواهـد كـه         
پيشه كننـد و در مواقـع لـزوم      » صبر«
در حرفهـاي   . نشان دهنـد  » قاطعيت«

خامنه اي با توجه بـه شـرايط پـس از      
قيام عاشورا كـه نيروهـاي سـركوبگر        
نتوانستند خيزش مردم را مهـار كننـد        

ــشانه اي از ســازش  ــل هــيچ ن و تعام
دســتگيريهاي گــسترده . وجــود نــدارد
. شـــكنجه جريـــان دارد. وجـــود دارد

بيدادگاهها به صـدور احكـام جابرانـه        
مشغول هستند و حتي تـرور خيابـاني        
بـراي ايجـاد وحــشت توسـط عوامــل    

در ميـان   . خامنه اي صورت مي گيـرد     
همه ي اين ستمگريها معلوم است كه       
ماســك قــانونگرايي فقــط بــراي تيــز 

يشتر حربه سركوب به كار مي      كردن ب 
  .   رود

 دي 29خامنــه اي در روز ســه شــنبه 
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هماهنگي تبليغات اسالمي و رؤسـاي      
به رياسـت آخونـد    ستادهاي دهه فجر    

در دوران فتنه و غبارآلود     «:جنتي گفت 
ي همـه بـه ويـژه        وظيفـه  ،بودن فضا 

خواص موضعگيري شفاف و پرهيـز از       
ــخنا   ن و مواضــــــــــعســــــــ

 تـالش دارنـد     ...دشمنان.....دوپهلوست
 با كمك عوامل خود بـا تبليغـات ايـن      

ــسجام و    ــه ان ــد ك ــود كنن ــه وانم گون
جهتگيري واحد مردم دچار انـشقاق و       

در شـرايط   .....چند دستگي شده اسـت    
ــشهاي   ــا و گراي ــه جريانه ــوني هم كن
سياسي داخل نظام بايـد خـط و مـرز          
خود را با دشـمن بـه صـورت شـفاف           
مشخص كنند و در اين ميـان وظيفـه         

ويـــژه خواصـــي كـــه  خـــواص بـــه
ــيش از    ــد ب ــااليي دارن ــذاري ب تأثيرگ

موضعگيري دوپهلـوي   ....ديگران است 
خواص مطلوب نيست و خـواص بايـد        
ــخنان و   ــال س ــود را در قب مواضــع خ
ــان    ــفاف بيـ ــمن شـ ــدامات دشـ اقـ

ــد ــام   ....كنن ــل نظ ــه داخ ــرادي ك اف
جمهوري اسالمي هستند چه مواضعي     

د و آيـا حاضـر هـستند از دشـمن           دارن
ي  ا هنگامي كه عـده   ....تبري بجويند؟ 

در فضاي فتنه و غبارآلودگي بـا زبـان         
اسالم را نفي و در عمل نيز جمهوريت      

كننـد و انتخابـات را       نظام را نفي مـي    

برنـد انتظـار از خـواص ايـن          زير سؤال مي  
اســت كــه مــرز و موضــع خــود را شــفاف  

  ».مشخص كنند
ه روي سخن ولي فقيـه      همگان مي دانند ك   
ــست  ــردم ني ــا م ــين ســخنراني . ب او در هم
 گروهـي معـدود و فريـب    «جنبش مـردم را     

اعالم مي كند و پر واضح است كه        » خورده
با خيزش بيشماران با زباني جز دار و درفش        

  . سخن نگفته و نمي گويد
پيام  شفاف   اريبسنيز با شعارهاي خود     مردم  

 هركـسي   خود را به خامنه اي رسانده انـد و        
كه نخواهد خـودفريبي كنـد مـي دانـد كـه          

به عمومي ترين   » مرگ بر خامنه اي   «فرياد  
  .شعار جنبش تبديل شده است

روي سخن خامنه اي با ميرحسين موسـوي     
و مهدي كروبي است و اين نشان مي دهـد          

 آقاي موسوي براي وي     17كه بيانيه شماره    
بـوده  » دوپهلـو «كافي نبوده و بـه نظـرش        

ــت ــت. اس ــوي و  خواس ــه اي از موس  خامن
ــه نظــام   ــان ب ــست كــه آن ــن ني ــي اي كروب
جمهوري اسالمي نه كلمه كمتر و نه كلمـه         

اين كاريست كه   . بيشتر اظهار وفاداري كنند   
خامنــه اي از . اينــان بارهــا انجــام داده انــد

ويژه خواصـي كـه تأثيرگـذاري        خواص به «
در مــورد نتيجــه انتخابــات » بــااليي دارنــد

 و در مـورد خيـزش   تسليم طلـب مـي كنـد     
بيشماران خواستار آن است كـه موسـوي و         

گروهـي معـدود و     «كروبي ايـن جنـبش را       
بدين خاطر است   . اعالم كنند » خورده فريب

 17كه انعطـاف موسـوي در بيانيـه شـماره           
نمي تواند براي مشگل خامنه اي چاره سـاز      

  .باشد
 مثـل بـسته   ي موسـو ي آقا17 شماره   هيانيب

 پنج بـه    ي كشورها يهي تنب – يقي تشو يها
 يفكـر مـ  ايـن كـشورها    .  اسـت  كياضافه  

ـ  توانند رژ  ي م ازي با دادن امت   دكردن  را بـر    مي
خامنـه اي از     كـه    يدر حال . اورنديسر عقل ب  

كشورهاي بزرگ مي خواست كه به اهـداف   
ــد  ــن دهن ــال او ت ــه او . و امي ــين آگاهان چن

ــزرگ    ــشورهاي ب ــورد ك ــاري را در م راهك
 ي تنهـا قـانون    ي خامنـه ا   ي برا .برگزيده بود 

 تيــ اســت كــه حــافظ منــافع و امندسمقــ
  براي همين اسـت      . باشد ش ا ني ننگ تيوال

 گونه  چيه دي خود    29كه در سخنراني روز     
 نـشان   ي موسـو  نيرحـس ي م هياني با ب  يتعامل

نمي دهد و او را مثل اوبامـا و ديگـر سـران     
  . مي كند خي ي بزرگ سنگ رويكشورها

 1388  دي 29 روز سه شـنبه      يحرفهاالبته  
. پيام ديگـري هـم دارد      ي خامنه ا  ي عل ديس

 و  شكست راهكار النـصر بالرعـب      در شرايط 
ــورا و در    ــزش عاش ــس از خي ــرايط پ در ش
ــان   شـــرايطي كـــه جنـــبش رنگـــي كمـ
آزاديخواهي خود را براي تظاهرات اعتراضي    

 بهمن آماده مي كنـد، درخواسـت او      22روز  
در بــراي موضــع گيــري  ســابق ياز شــركا

نشاندهنده موضـع    رانيردم ا مقابل جنبش م  
ايـن  . ضعيف او در مقابل جنبش مردم است      

پيام را بايد به طور جـدي دريافـت و بـراي            
 بهمن امسال آماده    22خيزشي ديگر در روز     

گروهـي معـدود و   «خامنه اي مـردم را    . شد
ناميده است و مردمي كه بـه       » خورده فريب

خس و خاشاك احمدي نژاد جـواب جانانـه         
 توهين وقيحانه ولي فقيه نظام      دادند به اين  

  .هم جواب مناسب خواهند داد

  اعالم كرد» خورده گروهي معدود و فريب«خامنه اي مردم را 

 مهدي سامع
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  1بقيه از صفحه 
  

اين واقعيت، آرايش دهنده صحنه ي 
جدال است و در انتها نيز تاثير تعيين 
كُننده اي بر نتيجه ي آن خواهد 

پيروزي جنبش اجتماعي و . داشت
دستيابي آن به خواستهاي خود در 
تداوم كُنش مستقل، انديشيدن به 
ابتكارهاي بيشتر و تعرُض براي عملي 

ورده است، ساختن آنها پيوند خ
همچنانكه باند ولي فقيه و رقباي 
صاحب منافع آن براي جلوگيري از 
خُرد شُدن دستگاه قُدرت به طور ُكلي، 
به سبك كردن جنبش از عمل 

 و هدايت آن به ريلهاي هخودانگيخت
مرور تجربه خيزش . مطلوب نيازمندند

ششم دي و بستر شكل گيري آن در 
در است  آذر تا اين مقطع قا16فاصله 

 22چشم انداز مصاف بعدي نبرد در 
  .    بهمن را نيز تصوير كُند

  
  روانشناسي تغيير

نخُستين ويژگي كه در خيزش اين 
روز به چشم مي آيد، حركت بي توُقف 
شكل گيري روانشناسي تغيير در 

تظاهركُنندگاني كه در . جامعه است
مهمترين شهرهاي كشور از تهران تا 

 تا شيراز و آمل اصفهان و از تبريز
رژيم را به مبارزه طلبيدند، اهميت 
خواسته هايشان و بي تاثيري اقدامات 
پيشگيرانه حكومت در منصرف 
ساختن آنها از پيگيري آن را به اثبات 

توده ها در حجم فزاينده اي . رساندند
به شركت فعال در زندگي سياسي مي 
پردازند، براي شكل دادن به 

 يا كنار زدن آنچه رويدادهاي دلخواه
كه نمي پسندند، نيروي خود را به كار 
مي گيرند و به مداخله گري روي مي 

  . آورند
عاشورا نشان داد كه اين تحول، 
ديناميسم مستقلي يافته است كه نه 
فقط مرزبندي با حكومت بلكه، حركت 
ايجابي عليه آن را نيز به جلو مي برد 

 در و امكان ايجاد قلمروهاي اجتماعي
برابر قلمروهاي دولتي را فراهم مي 

تصرُف خيابانهاي مركزي تهران . آورد
در اين روز از سوي تظاهركُنندگان 
مي تواند قُدرت گرفتن روانشناسي 
تغيير در اليه هاي گوناگون جامعه را 
به گونه نمادين به تماشا بگُذارد اما 
مهم تر و پايه اي ترين نشانه، تغيير 

تدبيرهاي سركوبگرانه نگاه جامعه به 
حكومت و ديدن آن از موضع قُدرت 
است؛ عاملي كه در اساس خيزش 

  . شُشم دي را ممكن ساخت
 ديگر از جايگاه فرودست به "پايين"

قهر حكومت چه در شكل زندان، 
پليس و اعدام و چه به صورت 

سركوب رواني توسط وحشت پراكني، 
تطميع، تحريك و فريبكاري نمي 

ر انگاشت آن، حاكمان در حال د. نگرد
به زير آمدن از تخت فرمانروايي 

مقام معظم "زيردستان، . هستند
، "رهبر الدنگ" را به "رهبري
 فرو كشيده اند "قاتل" و "ديكتاتور"

و همه ي اينها را چشم در چشم 
دستگاه قهر سازمان يافته آن به 

، "پايين". كُرسي نشانده اند
اي  را مرزه"نظام" "مقدسات"

ممنوعه خود تصور نمي كُند و اجازه 
دستكاري تصورات خويش از آنچه كه 
هست و آنچه كه بايد باشد با تابوهاي 

جنجال بيهوده ي . رسمي را نمي دهد
باند ولي فقيه بر سر به آتش كشيده 
شُدن عكس خُميني، فقط با هدف 
ترسيم مرز براي جنبش و هراساندن 

ر از آن از انتقام جويي در صورت گُذ
استبداد مذهبي . خود بر پا گرديد

سرمايه هاي ايديولوژيك خود را 
بساط مي كرد تا اقتدار تحليل رفته 
اش را از رهگُذران خيابان بازخريد 

  . كُند
پروسه ي افزايش تدريجي وزن و 

 را "مقدس"حجم معركه گيريهاي 
مي توان با فرآيند فشُرده تر شُدن 

و عايق آرايش جامعه در برابر حكومت 
شُدن آن در مقابل تدبيرهاي سركوب 
. فيزيكي و رواني، موازي دانست

 كه از "هتك حرمت"كشيدن چماق 
 در نماز جمعه به "نماز با كفش"اشل 

سخنراني آقاي رفسنجاني شروع شُد، 
توهين به "پيش از عاشورا به كاليبر 

توهين " و پس از آن به "امام راحل
نياز يافتن . ت فراز ياف"به امام حسين

حكومت به پس نشستن هر چه بيشتر 
 ايديولوژيك خود و بيرون "عقبه"در 

كشيدن سپرهاي دراماتيك بزُرگ تر، 
نا كارايي و بدون اثر ماندن ترفندهاي 

  .      قبلي را بر پيشاني نوشته است
  

  تحكيم قلمروهاي آزاد ُشده
ويژگي برجسته بعدي، تغيير كيفيت 

كراتيك به سركوب برخورد جنبش دمو
مقاومت سياسي . خشن حكومت است

جنبش كه در هفت ماه گُذشته با 
پافشاري بر خواسته هاي خود نمود 
مي يابد، اينك به ايستادگي فعال در 
. برابر ماشين سركوب مي گرايد

تظاهركُنندگان در اين روز از حق خود 
براي اعتراض به دفاع برخاستند و 

 اين مدت به مرزهاي قلمرويي كه در
بهاي جان و خون، اسارت و دستبند، 
شكنجه و تجاوز آزاد ساخته اند را 

اين تحول در همان . تحكيم كردند
حال كه واكُنش توده به بي حقوقي 
خود در برابر قهر عريان حكومت و 

تالش براي خفه كردن صداي 
اعتراض اش به غيرانساني ترين 

از روشها را بازتاب مي دهد همزمان، 
سر برون آوردن نخُستين جوانه هاي 
آگاهي جنبش به توانايي واقعي خود و 
نيز به تلو تلو اُفتادن باند ولي فقيه و 
ارزيابي آن از خويش به مثابه حريف 

  . شايسته اين ميدان حكايت مي كُند
مبارزه جويي جنبش رنگين كمان 
اجتماعي و دفاع آن از موقعيتي كه 

ر و اعتراض براي نشان دادن حضو
خود به دست آورده، تناسب مستقيمي 
با سطح مطالبات آن دارد و برآمده از 
تكامل در عمق اعتراضهايي است كه 
در ابتدا عليه تقلُب انتخاباتي باند ولي 
فقيه آغاز شُده بود و اكنون نه 
 اصالحات در اين يا آن رويكرد بلكه،

اصالح ساختار مبتني بر استبداد 
واليت فقيهي به طور ُكلي و به بيان 
ديگر، برچيدن آن را هدف گرفته 

هيچ نيرويي به اندازه خود . است
حكومت، ميليونها معترض را به بي 
ثمري چشمداشت به پذيرُفتن آرا و 
. خواست خود از جانب آن قانع نكرد

هيچكس همچون حاكمان وحشي 
 امنيتي، بي ثمري –ي شُده ي نظام

مبارزه براي حقوق جداگانه و بي 
ارزش بودن توافُقهاي لفظي را به 
گونه عيني براي آنها به نمايش 

  . نگُذاشت
يك هفته پيش از خيزش عاشورا، روز 

 آذر، سراسر شهر ُقم آكنده از 30
ُشعارهايي بود كه اندكي پيش از اين 
حتي تصور شنيده شُدن آن در 

بي رژيم واليت فقيه نيز پايتخت مذه
مرگ بر ". غيرواقعي به نظر مي رسد

 -خامنه اي قاتل است " و "ديكتاتور
 بخشي از "واليتش باطل است

پيامهايي بود كه در اين روز مرزهاي 
جنبش و آدرس گيرنده را نشانه 

 روز 7نه در قم و نه . گُذاري مي كرد
بعد در شهرهاي ديگر كشور، آقاي 

اشته ولي فقيه نقشي احمدي نژاد، گُم
در ُشعارهاي تظاهركُنندگان بازي نمي 

در كانون تهاجم، آيت اهللا خامنه . كرد
او نه فقط به مثابه . اي قرار داشت

محرك و مسوول اصلي پايمالي 
خونبار حقوق جامعه بلكه همچنين به 
عنوان نماد يك ساختار غيرانساني كه 
بديهي ترين حقوق شهروندان را با 

ين و چكمه لگدمال مي كُند، آماج نعل
  . حمله قرار مي گيرد

  
  پشت جبهه به ميدان مي آيد

خيزش عاشورا نشان داد كه هفت ماه 
پس از به حركت درآمدن جنبش 
اعتراضي عليه معركه انتخاباتي و قرار 
گرفتن همه ي بخشهاي زندگي 

اجتماعي كشور، رويدادها و تحوالت زير 
بارزه در حال تبديل پرتو آن، اينك ميدان م

شُدن به تريبوني براي همه اقشار و طبقات 
ناراضي است و آنها به تدريج براي رساندن 
صداي اعتراض و درخواستهاي خود به 

در اين رابطه . جنبش جذب مي شوند
سمتگيري دموكراتيك جنبش نه تنها مانعي 
براي پيوستن لشكر بيكاران، جوانان 

كارمندان فقير، تحصيل كرده بدون آينده، 
كارگران گُرسنه، كسبه ي خُرد، حاشيه 
نشينان شهرها، معلمان و جز آنها به جنبش 
نيست بلكه، آنها براي نخُستين بار يك 
روش كارا براي متوجه ساختن حاكمان به 
حضور خويش و خواسته هاي عدالت جويانه 

شركت . شان را در برابر خود يافته اند
 يا محالت كارگري و ساكنان جنوب تهران

فقر نشين اصفهان، اراك و شيراز در صف 
 نمونه نآرايي روز شُشم دي، آشكار تري

  .  هاي به گردش درآمدن فرآيند مزبور است
اين بيش از يك پندار ساده انديشانه نيست 
كه گُسترده و ژرف ترين بحراني كه رژيم 
جمهوري اسالمي را تا گردن در خود فرو 

ون تاثير از كنار طبقات و برده است، بد
اقشار ناراضي عبور مي كُند و آنها را در رل 

هر گاه اين . تماشاچي باقي مي گُذارد
واقعيت در كنار فاكتورهايي كه اُميد آنها به 
بهبود شرايط كار و زيست خود را از ميان 

مانند ورشكستگي عملي اقتصاد (مي برد 
دولتي، از حركت ايستادن يا كُند شُدن 
چرخه توليد در نزديك به دو سوم از 
كارخانه ها و كارگاه هاي كشور، تورم 

...) كُنترُل ناپذير، بيكاري گُسترش يابنده و 
قرار داده شود، آنگاه مساله ريختن امواج 
نارضايتي خاموش يا درخود بخشهاي مزبور 
بر بستر رود به حركت درآمده ي تغيير، نه 

 بلكه، "صلدر ا" و "آيا"سووالي در باره 
دگرگوني ژرف .  خواهد بود"ُكجا" و "كي"

در شرايط ذهني، به اعتراض متراكم شُده 
بخشهاي ديگر جامعه نسبت به شرايط 
عيني مجال و كانالي براي بروز يافتن مي 

حتي اگر اين واقعيت هنوز به گونه . دهد
خودآگاه در ذهن تحليل گران و گُزارشگران 

ما جلسه جنبش پر رنگ نشده باشد ا
مشترك نهاد امنيتي شوراي تامين اُستان 
تهران و سازمان صنايع و معادن پس از 

 دي، پيرامون پيامدهاي 6تظاهرات 
 بحران در كارخانه "هزينه دار" و "امنيتي"

هاي اُستان، جاي ترديد در باره گُسترش 
 و دربر گرفته شُدن "پايين" و "باال"تضاد 

اكش را از بخش بيشتري از جامعه به كش
  .  ميان مي برد

در خيزش عاشورا جرقه ي اين تحول زده 
شُد تا جنبش دموكراتيك به ذخيره بي 

  . انتهاي نيروهاي پشت جبهه خود غني شود
  

   بهمن يك سرفصل ويژه22
 بهمن بلوغ نظري و اجتماعي جنبش 22در 

ميدان جديدي براي به ثبت رساندن خود 
ن را در اين خواهد يافت تا پروسه رشد آ

اين . پهنه ها با يك گام بلند به پيش ببرد
در حالي است كه دايره عمل و ابتكارهاي 
  نيروي مقابل آن، زير فشار مداوم و ضربات 

  4بقيه در صفحه 
  

  )عاشورا( بهمن در تجربه خيزش ششم دي 22چشم انداز 
 منصور امان
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 دي، مجلـس رژيـم، بـه        15روز سه شـنبه     

هدفمنـد كـردن يارانـه      «طرحهاي تكميلي   
موضوع مـورد مـشاجره     . راي مثبت داد  » ها

كه سرانجام به سود دولـت      مجلس و دولت    
تكليـف بهـره   احمدي نژاد به پايـان رسـيد،      

كه  ها منابع حاصل از حذف يارانهاز برداري  
 هـزار ميليـارد   100 سال بـه حـداقل      5طي  
در اليحه اي كه    . ف بود ان خواهد رسيد  توم

داده  مجلـس  بـه دولت پاسدار احمدي نـژاد      
 اختيار كامـل اسـتفاده از ايـن منبـع در            بود

ــرار د   ــت ق ــت دول ــتدس ــتون اش  و در س
مجلس در   .نمي شد درآمدهاي بودجه مازاد    

اما پـس از آن   . ابتدا اين موضوع را نپذيرفت    
كه شوراي نگهبـان اليحـه را بـه مجلـس           

گماشتگان حكومت در مجلس بـا      اند،  بازگرد
» سازمان هدفمند كردن يارانه هـا    «تصويب  

كه سازماني دولتي خواهد بود، بـه خواسـته         
  . احمدي نژاد تسليم شدند

روند ارائه طرح احمدي نـژاد كـه بـه قـول            
ــر   ــستي اش را ب ــام ه ــودش تم ــر خ آن س

گذاشته بود و نيز مشاجره هاي علني بر سر         
ــ ر ســر چگــونگي آن و توافقهــاي پنهــان ب

تقسيم اين منبع مالي، بار ديگر بـر راهبـرد           
تك پايگي كردن سياست و اقتصاد به نفـع         

بر اساس ايـن    . سپاه پاسداران تاكيد گذاشت   
   و تقــسيممـصوبه چگــونگي بهــره بــرداري 

حذف يارانـه هـا در اخيتـار        منابع حاصل از    
با توجـه   . دولت پاسداران قرار خواهد گرفت    

ــاختار  ــه س ــي ب ــدرفعل ــپاه ق ــش س ت و نق
پاسداران در اقتـصاد و وجـود اقتـصاد شـبه           
دولتي، تشكيل ايـن سـازمان دولتـي بـراي          
ذخيره كردن ايـن ميـزان درآمـد، بـه فربـه            
شدن بيشتر سـپاه و وابـستگان بـه واليـت           
منجر خواهد شد و كارگران و مزدبگيـران و         

آسيب را دهكهاي كم درامد جامعه بيشترين    
خ تـورم و بـه      افزايش نر . متحمل مي شوند  

افـزايش سـريع قيمتهـا، افـزايش        دنبال آن   
نقدينگي، تعطيلي واحدهاي توليدي به دليل      
عدم رقابـت بـا قيمـت كاالهـاي وارداتـي،           
افزايش واردات، رشد بيكاري و ناامني شغلي 
از آثار زيانبار هدفمند كـردن يارانـه هاسـت       
ــان   ــه در مي ــع ياران ــه توزي ــان ب كــه همزم

ترش فساد و رشوه    وابستگان حكومتي و گس   
  .خواري هر چه بيشتر منجر مي شود

ي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و      سمو
، در رابطـه بـا برنامـه        ارتجاعبودجه مجلس   

ريزي اقتصادي دولت احمدي نژاد و ناتواني       
سـاله    در دوران برنامـه پـنج     «:آن مي گويـد   

موجب قانون اجـازه داشـته        چهارم، دولت به  
ـ لي م80  را بــه ي نفتـ يدرآمــدها دالر از اردي

 سـال آن، از     4امـا تنهـا در      . مصرف برساند 
 دالر ارديــلي م264 ي نفتــيمحــل درآمــدها

 )88 دي   29دويجولـه   (» . كرده است  نهيهز
در «:اين نماينده مجلس اضافه مي كند كـه       
 و  يبرنامه چهـارم قـرار بـود رشـد اقتـصاد          

امـا اكنـون    .  درصد باشد  8 ما   يكاري ب زانيم

 يكاري ب زاني درصد و م   5  /6 يرشد اقتصاد 
  )همان جا(». درصد است12

حذف يارانه ها منجر به باالرفتن نرخ تـورم         
يكـي از دالئيـل عـدم افـزايش         . خواهد شد 

، وعـده   87دستمزد كارگران در پايان سـال       
نرخ تورم نه   . تك رقمي كردن نرخ تورم بود     

تنها تك رقمي نشد بلكـه بـا آغـاز اجرايـي           
، نرخ تورم رشد 89كردن طرح فوق در سال     

كارشناســـان . انفجـــاري خواهـــد داشـــت
 30  تـا  اقتصادي رزيم افزايش ايـن نـرخ را       

پيش بيني كرده اند و چنين افزايشي       درصد  
ــشتر    ــه بي ــت هرچ ــر و فالك ــه فق منجــر ب

  . كارگران، مزدبگيران و كارمندان خواهد شد
 كـارگران را ماههـا      حقـوق در شرايطي كـه     

كـارگران   و در مقابـل اعتـراض         پردازد ينم
آنها را سركوب و يا روانه زندان مـي كننـد،           
در شرايطي كه كارگران را مجبور مي كننـد      

 به كار مشغول     موقت يقرار دادها كه تحت   
زندگي و كار را از  تي امنشوند و بدين جهت   

كارگران سلب مـي كننـد و بـاالخره وقتـي           
ــستقل    ــشكل م ــاد ت ــق ايج ــارگزان از ح ك

هــر روز  محــروم هــستند، دولــت پاســداران 
ــه ســركوب را   ــوط ب بودجــه بخــشهاي مرب
افزايش مي دهد و اين در حالي است كه بنا          
به آمار دولتي فقر و فالكت در جامعه بيـداد          

  . مي كند
ــه گــزارش رســانه هــاي دولتــي   مطــابق ب

 ميليون  47ترين اعالم مركز آمار ايران،        تازه
 هـزار   4ايراني به طور سرانه روزانه كمتر از        

اين رقـم نتيجـه     . درآمد دارند  تومان   300و  
تازه ترين اظهارات رييس مركز آمـار ايـران         

درآمـد خـانواده شـش    «:است كه گفته است  
 هـزار   473نفري در خوشـه يـك، كمتـر از          

خــانوار شــش نفــره اي كــه . تومــان اســت
 هزار  788 هزار تومان تا     473درآمدش بين   

در . تومان است در خوشه دو قرار مي گيـرد        
 ميليـون نفـر قـرار       30 خوشه نخست حدود  

ــد ــم  . دارن ــه دوم ه ــون و 17در خوش  ميلي
  ».ششصد هزار نفر قرار دارند

ــن در روز   ــر انالي ــايت خب ــي 28س  دي م
 30بدين ترتيب درآمد روزانه حـدود   «:نويسد

 تومـان   600 هـزارو    2ميليون نفـر كمتـر از       
 ميليـون نفـر ديگـر    17است و درآمد روزانه    

. مـان اسـت    تو 300 هزارو   4روزانه كمتر از    
 47مي توان اين گونـه نتيجـه گرفـت كـه            

 4 هزار ايراني روزانه كمتر از       600ميليون و   
در اين ميان  .  تومان درآمد دارند     300هزارو  

 ميليون نفـر حـداكثر حـق هزينـه كـرد            17
بدين ترتيب  ...... تومان را دارند   600هزار و   2

با يك شوك تورمي نه چندان شـتابان و در          
 اثر اجراي قانون هدفمند  درصد در 10حدود  

كردن يارانه ها، تمـام شـهري هـاي عـضو           
خوشــه يــك و دو بــه جمــع فقــرا خواهنــد 
پيوست و دامنه خط فقر مطلق حتي بخشي        
از حاضران در خوشه سوم را هم بي نـصيب       

  ».نخواهد گذاشت
افزايش نابرابري و فقيرتر شدن كـارگران و        
مزدبگيران و عدم افزايش حداقل حقـوق از        

ــ ــد  ديگ ــي خواه ــين طرح ــوارض چن ر ع
چشم انداز تـاثيرات ايـن طـرح روي          .بود

ــدن     ــر ش ــسترده ت ــارگري، گ ــبش ك جن
اعتراضهاي كارگري و چالش كل جامعـه       

    . با اين طرح خواهد بود
  

ــاي    ــرين حركته ــي از مهمت برخ

اعتراضي كارگران و مزدبگيران در     

  1388 دي

  
 البـرز صـبح     كيكارگران كارخانه السـت   *

 در مقابل سـاختمان     ي د 9  چهارشنبه   روز
 كارخانـه، در اعتـراض بـه عـدم          تيريمد

 ماه حقوق معوقه خـود، دسـت        5پرداخت  
بـه گـزارش    .  زدنـد  ي اعتراضـ  يبه تجمعـ  

ـ  آزاد كـارگران ا    هياتحاد  هفتـه قبـل     راني
ـ  ا ندگانينما  كـه در مجمـع      گران، كـار  ني

ـ      يعموم عنـوان  ه  سال گذشته كـارگران ب
، بـه    كارگران انتخاب شـده بودنـد      ندهينما

 كارخانـه مراجعـه كـرده و        تيريدفتر مـد  
خواهان گفتگو در مورد حقوق معوقه خود       

 دسـتمزد   افتي در در  قيو كال موضوع تعو   
 كـه  ني با بهانه ا   تيريماهانه شدند كه مد   

ـ  كـارگران كارخانـه ن   ندهي نما نهايا  و ستندي
 كارخانـه  ي اسالمي انتخابات شورا يستيبا

 نـــدگاني نمارفتني شـــود از پــذ ديــ تجد
  . كرديارگران خوددارك

سرانجام در اثـر ايـستادگي كـارگران روز         
 كارگراناز مطالبات    دي بخشي    11جمعه  

  . واريز شدآنانبه حسابهاي بانكي 
عالوه  دي ايلنا    13به گزارش روز يكشنبه     

بــر تــاخير در پرداخــت مطالبــات، مــسئله 
كمبود مواد اوليـه و نيـز خـودداري مـدير           

ـ       دگان منتخـب   كارخانه از گفتگو بـا نماين
كارگر ان نيز در ايـن شـكل گيـري ايـن            

  .تجمع موثر بوده است
 گذشته بـه دنبـال بحـران كـارگري          سال

چندين ماهه در كارخانـه السـتيك البـرز،     
اداره اين كارخانه از مالك خصوصي سلب       
و بطــور موقــت بــه كمــسيون حمايــت از 

  .صنايع سپرده شد
  
 ي مازندران بـرا   يكارگران شركت نساج  *

 حقوق  افتي به عدم در   ي بار متوال  نيچندم
 14 دوشـنبه     خود صبح روز   ريپنج ماهه اخ  

 ي شركت تجمع اعتراضدفتردر مقابل دي  
 به مطالبات   يدگيبرپا كردند و خواستار رس    

ـ در واكنش بـه ا    . خود شدند   اعتـراض،   ني
 شركت اعالم كرده اند كه اگر     ني ا رانيمد

 ماه  كيكارگران از اعتراض دست بكشند      
 امـا در    رنـد يگي  معوقه خود را م   از حقوق   

 بر كل مطالبـات خـود و        يصورت پافشار 
ادامه اعتراض، كارگران را اخراج خواهنـد       

  .كرد
  5بقيه در صفحه 

  سرمقاله 
  

  3بقيه از صفحه 
پي درپي جنبش دموكراتيك 
روز به روز محدود تر و 
دستگاه هاي هدايت كُننده 
آن در موقعيت شكننده تري 

 هر رزمگاه با. قرار مي گيرند
تازه اي كه جنبش در برابر 
حكومت مي گُشايد، 
محدوديت چاره جوييهاي 
آن در مقابله با مردم 
معترض براي همه ي 
طرفهاي درگير آشكار تر مي 

  . شود
 امنيتي ولي –باند نظامي 

فقيه در همان حال كه 
سرسختانه از پذيرش يك 
راه حل سياسي و تن دادن 

 باز به مطالبات جنبش سر
مي زند، ناچار به ادامه دادن 
به سياستي است كه بحران 
انفجاري كُنوني را شكل 
داده و فقط مي تواند آن را 

حكومت بر . متراكم تر كُند
اين اساس نيز مجبور به 
تكرار تدبيرهاي سركوبگرانه 
اي است كه تاكُنون بي 
نتيجه بوده اند و با هر باز 
مصرف، تاثير خود را بيشتر 

  . دست مي دهنداز 
ويژگيهاي مزبور، وعده گـاه     

ــصل  22 ــه سرف ــن را ب  بهم
ويژه اي براي هر دو طـرف       

آيــت اهللا . تبــديل مــي كُنــد
خامنه اي به خوبي مي دانـد       
نيرويــي كــه در ايــن روز در 
ــر  ــشور در برابـ ــر كـ سراسـ
ــت   ــت حكومـــ موجوديـــ

 مـــذهبي وي -اســـتبدادي 
عالمت سووال خواهد نهـاد،     

دام از چه جنسي است و به ُك 
. چشم انداز نظر دوخته است    

ــذ   ــم تنفي ــار در مراس او يكب
بـه  ) مرداد مـاه (گُماشته اش  

پا خاستن خيل بيـشُماران را      
ــالب " ــاتوري از انقـ كاريكـ

 خوانـــد و "1357پرشــكوه  
اينك تنها هفت ماه بعـد، در       
ــري   ــراس از برابــــ هــــ

 با نُسخه جدي،    "كاريكاتور"
دستور سانسور صحنه هـاي     

اه قـاهر   متالشي شُدن دستگ  
نظامي و امنيتي رژيم شاه در  

 22نبــرد حماســي مــردم در 
. بهمن را صادر كـرده اسـت      

اين پر رنگ ترين خط ربطي   
اســت كــه او مــي توانــست 
ميان خيزش كُنـوني و قيـام       

  . بكشد57
  
  
  

 فساد دولتي فقر مردم را افزايش خواهد داد
   

 زينت ميرهاشمي



  5 صفحه              كارگري    1388  بهمناول  – 295نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
برخي از مهمتـرين حركتهـاي      

اعتراضي كارگران و مزدبگيران    

  1388 ديدر 

  
  4بقيه از صفحه 

  
قراردادي اين كارخانه حقوقي پرداخت     
نشده است كه نزديـك بـه يـك مـاه           
اسـت از ورود تعـداد قابـل تــوجهي از    

  كارگران قراردادي اين
 كه بيش از هـزار كـارگر دارد         ارخانهك

  . شود جلوگيري مي
  
 تن از كـارگران شـركت       40 از   شيب*

ــه    ــراض ب ــابن در اعت ــدلوس تنك كن
ــع ــل  تيوض ــود در مقاب ــب خ  نامناس

 شهر دست بـه تجمـع       ني ا يفرماندار
  .زدند

ايلنا،  دي   15روز سه شنبه     گزارش   به
ـ      افتيعدم در   شي حقوق از چهار ماه پ

 مه،ي ب يها   دفترچه ديتاكنون، عدم تمد  
 اين  تيري سرانجام مد  ي ب يها  و وعده 

ـ  علـل ا نيمترشركت از مه   تجمـع  ني
  . بوده استياعتراض

ــدلوس  ــيكنـ ــزرگيكـ ــر  از بـ  نيتـ
 در تنكابن   ي مواد لبن  دي تول يها  شركت

 از هشت سال اسـت در     شياست كه ب  
  .كند ي متي منطقه فعالنيا

  
 حـدود    دي 16 چهارشـنبه     روز صبح*

 تن از كـارگران مـشغول       600 – 500
به كار در ايـستگاه در دسـت احـداث          

مع كرده و دست از     صدر تج   متروي پل 
  .كار كشيدند

 از كــارگران معتــرض در محــل يكــي
ــار ا   ــه خبرنگ ــع ب ــا،يتجم  تاكيــد لن

 500نزديك به سه سال است كه       :كرد
كارگر مترو و عالوه بر كارگران افغاني     

 نفري را تشكيل    800كه يك جمعيت    
دهند، براي احـداث ايـن ايـستگاه          مي

كشند و نزديـك بـه شـش          زحمت مي 
  .ريافت نكردندماه هم حقوق د

  
ــرق روگــاهيكــارگران نتعــدادي از *  ب

 19در بعـد از ظهـر روز شـنبه        سنندج  
دست به اعتصاب زده و خواهـان       دي  

.  معوقه خود شدندي دستمزدهاافتيدر
 راني آزاد كارگران ا   هياتحادبه گزارش   

ــا ــاكنون  ني ــاه ت ــارگران از مهــر م  ك
 نكـرده   افـت ي خـود را در    يدستمزدها

  . بودند
 موفـق   يارگران اعتصاب  ك ي د 20روز  

 دسـتمزد مهـر مـاه خـود         افـت يبه در 
  . شدند

  
ــنبه * ــارگران  دي 23روز چهارشـ كـ

 چـوالب در پـروژه      يشركت سـاختمان  
 راه شــهر پونــل بــه هــشتپر، ضيتعــر

  . دست به اعتصاب زدند
 ي بـرا  ي هماهنگ ي تهيكمبه گزارش   
در ي،   كارگر ي تشكلها جاديكمك به ا  

 و ن اعتــصاب كــارگران، مــسئواليپــ
 گشته و بـا دادن      مهي سراس انيارفرماك

 خواستار بازگـشت    ،يي ها ديوعده و وع  
  . به كار كارگران شدند

ــته ن ــال گذش ــس ــ در ازي ــاه، ني  كارگ
كارگران در اعتراض به عدم پرداخـت       
پنج ماه حقوق معوقه خـود دسـت بـه          
اعتصاب زده بودند كه منجر به اخراج       

  . از كارگران شدياديتعداد ز
  
ونگـان اراك كـه      شـركت آ   كارگران*
 شدن  يي گذشته بنابر اجرا   ي سالها يط

 واگـذار   ي به بخش خـصوص    44اصل  
شده بود پس از ماهها انتظار همچنان       

 عقب افتـاده    يايبه دنبال حقوق و مزا    
  .  برنديخود در اعتصاب به سر م

ــزارش روز   ــه گ ــنبه ب   دي23چهارش
كـارگران    دانـشگاه آزاد اراك    خبرنامه

ق خود را    ماه هست حقو   8 شركت   نيا
ــد و مــدافــتيدر ــ اراني نكــرده ان  ني

 نيـ شركت در پاسخ بـه در خواسـت ا        
 ي حقـوق  چي هـ  كننـد ي  افراد اعالم مـ   

 يندارند كه به آنها پرداخت كنند و حت       
ـ  ا يدر قبال درخواسـت بازنشـستگ       ني

 ي پـول  چي هـ  كننـد ي   اعالم م  زيافراد ن 
  . آنها ندارندي بازنشستگيبرا

 22سه شنبه   روز  اين شركت   كارگران  
در مقابـــل  دي 23دي و چهارشـــنبه 

ــدرب ا ــع و عل ني ــه تجم ــ كارخان  هي
  . شركت شعار سر دادندني ارانيمد

 روزحركت اعتراضـي قبلـي كـارگران        
ــنبه دوم د ــاه يچهارش ــه   م ــوده ك ب

 ي شــركت اعتراضــ نيــكــارگران ا
 ي داده بودند و در پ     بي را ترت  يسراسر

ـ  عل يي اعتراض شـعارها   نيا  دولـت   هي
ـ ا.  نژاد سر دادنـد  ياحمد  اعتـراض  ني

 ي انتظـام  يرويـ خود جوش با حضور ن    
 شد و دهها كـارگر      دهيبه خشونت كش  

 شــركت بازداشــت و صــدها تــن نيــا
 دي شـد مشـت   مـورد ضـرب و    زي ن گريد

  .قرار گرفتند
  
ـ  اتحاد  دي 22به گزارش روز    *  آزاد  هي

از كــارگران  تعــدادي رانيــكــارگران ا
 كلي بــرق ســنندج واحــد ســروگــاهين

را قـسمت    كـه در بخـش اجـ       يبيترك
ي  كـار مـ    ي و آرماتوربنـد   يقالب بنـد  

 عـــدم پرداخـــت ليـــ بـــه دلكننـــد
ــاه گذشــته توســط 5 يدســتمزدها  م

 است كـه    ي مربوطه چند روز   مانكاريپ
ــش   ــار ك ــت از ك ــپ دهيدس  و در كم

ي  م زي خود كه خوابگاهشان ن    يكارگر
  . ند اعتصاب كردباشد

  
 كــــارگران دي 24روز پنجــــشنبه *

در ) بـرز الستيك ال (كارخانه كيان تاير    
اعتراض به اخراج همكارانشان تجمـع      

  . كردنداعتراضي 
كارگران پـس   : گزارش رسيده  براساس

 از  تـــن9از شـــنيدن خبـــر اخـــراج 
 خــود و جلــوگيرى از ورود گاننماينــد

آنها به كارخانه، كار خود را ترك و بـا          
توجه به ساعتهاى پايانى كار به محل       
ترمينال سرويسهاى كارخانه رفتند و با    

يرى از حركت سرويـسها دسـت       جلوگ
به تجمـع زدنـد و اعـالم كردنـد اگـر           
ــود   ــاى خ ــر كاره ــدگان س ــراج ش اخ
بازنگردنــد دســت بــه اعتــصاب زده و 
اقدام بـه تجمـع اعتراضـى در مقابـل          

  . بخشدارى چهار دانگه خواهند كرد
 كارگر كـه حكـم اخـراج شـان          9 اين

 صادر شده اسـت سـال گذشـته و بـه          
يان تاير،  دنبال اعتراضهاى كارگران ك   

با برگزارى يك مجمع عمومى بـزرگ       
از سوى كارگران بـه نماينـدگى آنـان         

  .انتخاب شدند
  
ــدگان* ــاوني كامراننـ ــركت يهـ  شـ
ــسترانياح ــن اگ ــپادان در ذوب آه  اس

 حقـوق،   افتي عدم در  لياصفهان به دل  
ــنبه  دســت از كــار   دي 26از روز ش

  . و اعتصاب كردنددهيكش
 ران،ي آزاد كارگران اهي گزارش اتحاد  به

 شركت در ادامه    نياعتصاب رانندگان ا  
ــه    ــه ب ــت ك ــاه اس ــان م ــصاب آب اعت

 ي وتجمع در برابر فرمانـدار     ييمايراهپ
 . شــددهي كــشزيــشهرســتان لنجــان ن

 شركت هنوز حقـوق آبـان و        رانندگان
 نكــرده انــد افــتيآذر مــاه خــود را در

 افتي را در  ري تاخ ني علت ا  زيوشركت ن 
ان نكردن مطالبات اش از كارخانه عنو     

  . كنديم
ــ ــا روز   يگفتن ــنبه ت ــت از روز ش  اس

ــنبه  ــصاب اي د28دوش ــاه اعت ــ م  ني
 صـبح   ي كـار  فتيكارگران در سه شـ    

 كه  يعصر و شب ادامه داشت به طور      
 45 گستران مجبـور شـده     ايشركت اح 

 انجام كار به    ي را برا  ي شخص ونيكام
 در حمل ونقـل    ي تا توقف  رديخدمت بگ 
  .دياي نشيكارخانه پ

 كه  ي ماه در حال   يد 29 سه شنبه    روز
 شــركت ونياعتــصاب راننــدگان كــام

ــسترانياح ــن اگـ ــپادان ذوب آهـ  اسـ
 روز خود شـده     نياصفهان وارد چهارم  

 تعدادي از مسئوالن ايـن شـركت        بود
به رانندگان قول دادند كه حقوق آبان       

و حقـــوق  دي 30 بهچهارشـــنروز در 
 پرداخـت   نـده يآذرماه در شنبه هفتـه آ     

  . شود
 از  بعـد  هرانـا    به گـزارش خبرگـزاري    

 مــسئوالن راننــدگان از نيــصــحبت ا
 سه شنبه كار خود را ي عصركار فتيش

از سر گرفتنـد و در صـبح چهارشـنبه          
  .خود را دريافت كردندحقوق هر دوماه 

 در گـر ي دي تحـول  دربه گزارش هرانـا     
 و لودر   فتراكيروز سه شنبه رانندگان ل    
ــ  ــول ماش ــركت رس ــسمت نيش  در ق

ــه   ــوم ب ــر 600موس ــن ب  يا ذوب آه
 ساعت دست به اعتصاب زدنـد    نيچند

كه با حضور مسئوالن شـركت وقـول        
 نيپرداخت حقوق آبان ماه تا آخر همـ       
  .هفته رانندگان بر سر كار باز گشتند

  
ــبح* ــشنبهص ــدود  دي27  روز يك  ح

ــركت  400 ــارگران شــ ــر از كــ  نفــ
سازي ساسـان در اعتـراض بـه          نوشابه

فشار مـديريت بـراي اخـراج خـود در          

ين كارخانه دست به تجمـع    محوطه داخلي ا  
  .زدند

 1200به گزارش ايلنـا در شـركت ساسـان          
ــه   ــه گفت ــار هــستند و ب ــشغول ك ــارگر م ك

 تاكنون  88از ابتداي سال    كارگران معترض   
 نفر از كـارگران ساسـان اخـراج         300حدود  

  .اند شده
: معترض به خبرنگار ايلنا گفتند كه      كارگران

 مـاه جـاري    29گويـد اگـر تـا         مديريت مـي  
دهنـد     ماه سنوات مـي    2حساب كنيم     يهتسو

اما اگر اين كاررا نكنـيم يـك مـاه سـنوات            
ــول نمــي  مــي ــا پ ــا م ــار  دهــد ام خواهيم،ك
  .خواهيم مي
  
جمعــي از كاركنــان شــركت پــارس نيــرو *

 دي  28روز دوشـنبه    وابسته به وزارت نيرو،     
ــارس،    ــتانداري ف ــل اس ــع در مقاب ــا تجم ب
خواستار رسيدگي به مشكالت صنفي خـود        

  .دشدن
 مـاه  9كاركنان اين شركت   گزارش ايسنا  به

  .اند است كه حقوق نگرفته
  
از روز  » پيوند امواج دريا  «كاركنان شركت   *

 ايـن بنـدر     يدر اسكله رجاي   دي   28دوشنبه  
بـه گـزارش راديـو    . به اعتصاب زدنـد دست  
ــردا  ــصابف ــن شــركت در اعت ــان اي  كاركن

اعتراض به پرداخت نـشدن دو مـاه حقـوق          
  .فته استآنان صورت گر

  

 كارخانـه ذوب    تي از وضـع   يگزارش
ــصابات و   ــفهان و اعتـ ــن اصـ آهـ

 كارخانـه   ني در ا  ياعتراضات كارگر 
   از كارگران آن يكياز زبان 

ـ  آزاد كارگران ا   هياتحاد:منبع  ي د 12 - راني
1388  

  
   سالم

 ي در كارخانه ذوب آهن اصفهان كار مـ        من
 يدي شد ي كارخانه دجار بحران مال    نيكنم ا 

 است هر مـاه     يستانه ورشكستگ است و در آ   
 در  ي اعتصاب كـارگر   نيكارخانه شاهد چند  

 اسـت واوضـاع آن رو       يمانكاري پ يشركتها
 يعلـت آن بـده  .  رودي مـ شتريبه وخامت ب 

 بــازار ي كــساد، كارخانــهيارديــليصــدها م
 لگـرد ي م رآهني اعم از ت   ي فوالد تمحصوال

ــواردات ت... و ــردي ومرآهنيـ ــي چلگـ   وينـ
ـ  ا نيي پا يهامتيق حـصوالت اسـت بـه       م ني

ـ  تولنـه ي كـه هز ينحـو  ـ  بدي  مــتي از قشتري
  .فروش است

 اســت كــه نيــ ذوب آهــن اگــري دمــشكل
 شـركت بـا     نيپرداخت حقوق بازنشستگان ا   

 يخــود ذوب آهــن اســت و از بودجــه جــار
 بـا   ي شـود و بـه تـازگ       يكارخانه پرداخت م  

ــوالد مباركــه ويخــصوص ــوالد   شــدن ف ف
خوزستان كه به همراه ذوب آهـن اصـفهان       

 ي شــركت ملــيعــضو صــندوق بازنشــستگ
 ستگان پرداخت حقوق بازنشـ    ،  فوالد هستند 

 دو شركت هم بـه ذوب آهـن اصـفهان       نيا
 ارديليم280 يمحول شده كه در سال بار مال   

   به.  كندي ملي را به ذوب آهن تحميتومان
  6بقيه در صفحه 
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برخي از مهمتـرين حركتهـاي      

اعتراضي كارگران و مزدبگيران    

  1388 ديدر 

  
 پرداخــت حقـــوق  ، فــوالد هــستند  

 دو شـركت هـم بـه        ني ا ستگانبازنش
ذوب آهن اصفهان محول شده كه در       

 را به   ي تومان ارديليم280 يسال بار مال  
ـ دل بـه .  كند ي م ليذوب آهن تحم    لي

 ذوب آهن به    ي شده بده  اديمشكالت  
  شــده واديــ زمانكــاريپ يشــركتها
ــركتها ــاري پيش ــت مانك ــوان پرداخ  ت

  .حقوق كارگران شان را ندارند
ـ  ا شتري ب كارگران   شـركتها از دو تـا    ني

 نكرده  افتيشش ماه حقوق شان را در     
ـ  ن ياند و هفتـه ا      كـه كـارگران     ستي

 از شـركتها دسـت بـه اعتـصاب          يكي
  . نزنند
ــد ــيچن ــركتها شي پ ــارگران ش  ي ك

 پــروژه  ســه شــركت كــه درمانكــاريپ
ــ    كننــد در يتـوازن ذوب آهــن كـار م

 ذوب آهـن    تيري ساختمان مـد   يجلو
 سـاعت   ني چنـد  يبـرا  تجمع كردند و  

 را در ساختمان محبوس     يپرسنل ادار 
ــه كــس  اجــازه خــروج از يكردنــد و ب

ساختمان ندادند تـا سـرانجام معـاون         
ـ ن  انيــ ذوب آهـن بــه م ي انــسانيروي

بـه آنهـا قـول داد بـا          كارگران آمـد و   
ـ   ـ  شركتها يدهپرداخت ب شان حقـوق   ي

آنها كه شش ماه پرداخت نـشده داده         
  . شود
 وني اعتصاب رانندگان كـام    گري د مورد

 حمل ونقل ذوب آهن است كـه        يها
ــاريپ ــركت احمانك ــستراني آن ش  از اگ
 افوالديـ  شـركت اح   ي هـا  رمجموعهيز

... و ..... تيـ سپاهان است كـه در مالك     
 وني راننـدگان كـام    اعتصاب . باشد يم

ماه حقوق  4 تن بودند و  400 كه بالغ بر  
شان را نگرفته بودند باعـث شـد كـه          
دوماه حقوق آنهـا بالفاصـله پرداخـت        

  .شود
 شـده در    ادي است كه رانندگان     يگفتن

 هـم در برابـر      ي اعتـصاب تجمعـ    يط
 شهرســتان لنجــان بــر پــا يفرمانــدار

  . كردند
 شركت نسوزآذر اسـت كـه       گري د مورد

كـارگران   در بورس هم حـضور دارد و      
 حقوق  افتي در ي شركت هرماه برا   نيا

 زننـد كـه البتـه       يدست به اعتصاب م   
  .  كندي پرداخت معايشركت هم سر

 آبان ماه كـه حقـوق بازنشـستگان         در
ــاخ  ــه ت ــن ده روز ب ــاد ريذوب آه  افت

ــ  ــارراه نقاشـ ــستگان در چهـ  يبازنشـ
ــه نزد  ــفهان كـ ــاصـ ــانون كيـ  كـ

بازنشستگان ذوب آهـن اسـت تجمـع      
ــستند وت  ــارراه را ب ــد وچه ــهدكردن  دي

ــشدن   ــت ن ــورت پرداخ ــد در ص كردن
ــد آذر   ــوق شــان مانن  اتوبــان 87حق

اصـــفهان شـــهركرد را در گردنـــه   
ـ نزد  و هرفوالدش  درب ذوب آهـن     كي

مسدود خواهنـد كـرد كـه در عـرض          
  . روز حقوق شان پرداخت شد2

 در پرداخـت پـاداش      ري تاخ گري د مورد
ــه كاركنــان رســم  ذوب آهــن يماهان

ـ  شـركت    خياست كه در طول تار      كي
 بار هـم بـا      كيار سابقه دارد كه آن      ب

  .اعتصاب كارگران مواجه شد
 پخش شده كه به     يعاتي كارخانه شا  در

 شركت ممكن است    يعلت بحران مال  
ـ  به م  اي ماهانه لغو شود     يپاداشها  زاني

  .ابدي كاهش يقابل توجه
ــا ــاني ــاخ عاتي ش ــافه ت ــه اض  در ري ب

پرداخت حقوق و پاداش ماهانه باعـث       
 دزباره اعتـصاب    ييشده كه زمزمه ها   

 شـركت كـه     ي كارگران رسم  انيدر م 
ـ نقاط حساس تول    در كارخانـه را در      دي

  . دست دارند آغاز شود
 نـد ي گو ي ذوب آهن مـ    ي مال مسئوالن

 ي شـركت نمـ  ني به ايكه دولت كمك 
 پرداخـت   يماه گذشته برا   2كند و در    

ــستگان وام   ــان و بازنش ــوق كاركن حق
  .  گرفته انديبانك

 يم اطـالع رسـان     به علت عد   متاسفانه
 شي پـ ي تحوالت واتفاقات احتمـال   نيا

 مانده اسـت    ي رسانه ها مخف   ديرو از د  
 كــه ذوب آهــن اصــفهان يدر صــورت

 8000 از   شي است كه ب   يمجمع بزرگ 
  . پرسنل دارد10000  ويپرسنل رسم

  
 ي شـورا  تي اعالم موجود  هيانيب

ــن    ــارگران ذوب آه ــت ك موق
  اصفهان

 ذوب آهـن اصـفهان همـواره        كارخانه
ــي ــريك ــاني از بزرگت ــه ه  ي مجموع

 نيبا ا .  باشد ي بوده و م   راني ا يكارگر
 كوچـك و    يهمه و به رغـم حركتهـا      

 احقاق  يبزرگ كارگران ذوب آهن برا    
 آنان ، خود ي كار طيحقوق و بهبود شرا   

 ياز داشتن هـر گونـه تـشكل كـارگر      
 يريــگي دفــاع از حقــوق و پ يبــرا

.  محروم بوده اند   خودحق  ه  مطالبات ب 
ــا توجــنــكيا ــه شــرا ب  دشــوار طيه ب

 ، رو شي مبهم در پ   ندهي آ زيكارگران و ن  
 ي اقتــصادي كــه بحرانهــايو درحــال

 بـه قـشر     يفشار مضاعف و كمرشـكن    
ــ   از ي مــا جمعــ، كننــديكـارگر وارد م

 تـا در  ميكارگران ذوب آهن بر آن شد     
 دفــاع از حقــوق ي گــام بــرانينخــست

ــش   ــسجام بخ ــارگران و ان ــه يك دن ب
 يشورا« ليتشك،  صفوف پراكنده آنان  

 را »موقت كارگران ذوب آهن اصفهان  
 شـورا در    نياز آنجا كه ا   . ميياعالم نما 

ــرا ــي غطيش ــشكيرعلن ــده و لي ت  ش
 ي كارگران كارخانـه نمـ     يمنتخب آرا 

 را  » موقـت  يشـورا « لذا عنوان    ،باشد
ـ نـد ي گزي خود بر م يبرا ـ  بـا ا ي ول  ني

 در صـورت    ه گردد كـ   يحال متعهد م  
ـ     طيفراهم شدن شرا    ني مـساعد در اول

ــت ــات،فرص ــركت  ي انتخاب ــا ش  آزاد ب
 . كارگران كارخانه برگـزار كنـد      يتمام

ــه نما ــا آن زمــان شــورا ب ــدگيت  از ين
 دفاع از   ي برا ، كارگران كارخانه  يتمام

   ماتي و تصمديحقوق آنان خواهد كوش

  
  

 به اطالع   هياني صدور ب  قيخود را از طر   
  .آنان خواهد رساند

ـ  د ي، خط مش  شورا ها و مواضـع    دگاهي
  : داردي اعالم مريخود را به شرح ز

 و  كـسان ي كارگران را    ي شورا تمام  -1
 باور اسـت كـه      ني داند و بر ا    يبرابر م 

 كارگران  اني و پنهان م   داي پ يهاضيتبع
 ي و شـركتها   مي و قرارداد مستق   يرسم

 مي را نه كارگران بلكه تصم     يمانكاريپ
 جامعه به وجود آورده انـد و        رندگانيگ

شـورا  . در برابر آن مسئول انـد   همانان  
ان كــارگران را يــ مضي تبعــجــاديا

ــتيس ــت اياس ــادي در جه ــه و ج  تفرق
ـ تشتت در صفوف آنـان ازرز       ي مـ  يابي

  .كند
 شورا اعتقاد دارد كه اعتصاب حـق     -2

 كه  يطيمسلم كارگران است و در شرا     
ــس ــا ياريب ــارگران شــركتها دو ت  از ك

 افـت يشش مـاه از حقـوق خـود را در         
عتــصاب را تنهــا ســالح نكــرده انــد، ا

شـورا بـا كـارگران      .  داند يكارگران م 
 گـستران اسـپادان، نـسوز    ايـ شجاع اح 

ــ حدثــارگرانيآذر، ا ــ بنرينــص د،ي  و ادي
ـ  ا ي كه طـ   ي كارگران يتمام  مـدت   ني

ــد اعــالم   ــصاب زده ان ــه اعت دســت ب
  . كند ي ميهمبستگ

 در پرداخـت    ري شورا نسبت به تـاخ     -3
 يحقوق و پاداش ماهانه كارگران رسم   

ـ و احتمال كـاهش       حـذف پاداشـها     اي
ـ       يهشدار مـ    ني دهـد و درصـورت چن

ــاق ــل ا ،ياتف ــتوس ــه  ني ــارگران ب  ك
 يكم كار (دياعتصاب سف  اعتصاب غذا، 

ـ و اخالل در رونـد تول      ـ و در نها  ) دي  تي
 ي را مجاز و مشروع مـ      ياعتصاب كار 

  .داند
ـ  كارخانـه را در كل     استيشورا س -4  هي

 سرشـكن كـردن     يعني ،يمنيحوادث ا 
ـ به و   كارگران، اني م رهايتمام تقص   ژهي

 حوادث منجر به فوت و نقـص عـضو،        
 كند و   ي قلمداد م  ي ضد انسان  ياستيس

ـ يعلت عمده حـوادث ا      طي را شـرا   يمن
 فرسـوده و    يتكنولـوژ  ،يسخت كـار  

 بـر كـارگران     تيريشتاب و فـشار مـد     
  . داندي مشتري هر چه بدي توليبرا
ــداكثر  -5 ــوق ح ــورا حق ــزار 400ش ه

ــان ــرايتوم ــارگري را ب ــرارداد  ك ان ق
 در يمانكــاري پي و شــركتهاميمــستق

 خط فقر   ي كه طبق آمار رسم    يطيشرا
هـزار تومـان    800 ي خانوار شـهر   كي

 آشكار به   ي را ستم  –اعالم شده است    

كارگران و خـانواده    
 داند  ي شان م  يها

و خواهان برداشـته    
شدن گام بـه گـام      

 انيــــ مضيتبعــــ
 و يكـارگران رســم 

 ي كارگران مـ   ريسا
  .باشد

ــورا م-6 ــد شـ عتقـ
 ياســـت خـــصوص

  ذوب آهــن،يسـاز 
 بار  بتي مص يراتيتاث

 و كار كارگران خواهـد گذاشـت و         يبر زندگ 
 ي در دوران سـازندگ    ي ساز يتجربه خصوص 

ــاث ــر معريو ت ــ آن ب ــراشتي ــارطي و ش  ي ك
ــواه  ــارگران را گ ــر ايك ــ ب ــ ني ــا م  ي ادع

 كه همه ما كارگران هر روزه       يتجربه ا .داند
  .ميدر ذوب آهن شاهد آن هست

 ي و قراردادها  يارديلي م ي ها نهي هز شورا-7
در   در فوتبال ذوب آهن را،     يونيليچندصد م 

 ي كه حقوق و پاداش كارگران رسم     يتيوضع
 ري شـود و حقـوق سـا       ي پرداخت مـ   ريبا تاخ 

 خط فقر قراردارد كه آن هم       ريكارگران در ز  
ـ   شـود،  يبه موقع پرداخـت نمـ       ي عـدالت  يب

  . دانديمحض م
  
 يبونيشكار را تر   آت يشورا هفته نامه داخل   -8

 ي گزافـ  ي و ادعاها  راني مد يي خودستا يبرا
 به شركت   ي مل لي ر لي و تحو  دي مانند تول  –

 داند كه دروغ بودن شـان بـر         ي م -راه آهن 
شـورا خواسـتار    . همه كارگران آشكار اسـت    

ــزارش وضــع   پرداخــت حقــوق  تيدرج گ
 ،ي و اعتراضــات كــارگريكــارگران شــركت

قص  حوادث منجر به فوت و ن      املپوشش ك 
 كه در اثر حوادث     يعضو، اعالم نام كارگران   

ـ و ن د   سـپارن  ي جـان مـ    يكار ـ  ارازي  آمـار  هي
 درهفتـه نامـه آتـشكار     يماهانه حوادث كار  

  . باشديم
 تيـ شورا با توجـه بـه نبـود امكـان فعال          -9

ــ ــاميعلن ــشك ي، تم ــه ت ــارگران را ب  لي ك
 در سرتاسـر    ي كارگر يخودجوش هسته ها  

باور اسـت   ني خواند و بر ا  يذوب آهن فرا م   
 هسته ها توسط خـود      ني ا ليكه بدون تشك  

 آنـان   ي خواسته ها  شبرديكارگران، امكان پ  
ـ نقش ا  .وجود نخواهد داشت    هـسته هـا     ني

 ي وحـدت و همبـستگ     جاديا ،ي بخش يآگاه
ــم ــراداني ــارگران و انتخــاب اف ــراي ك  ي ب

ـ ا.  آنـان خواهـد بـود      يهـا تي فعال يرهبر  ني
 تواننــد بــر محــور محافــل يهــسته هــا مــ

 يهاصــندوق ،ي گروهــحــاتيتفر نه،دوســتا
  .رنديشكل بگ...  و يقرض الحسنه كارگر

  .مي فشاري را مدستتان
 - موقت كارگران ذوب آهن اصفهان     يشورا

  88 ماه يد
  
  

ســركوب، آزار، پرونـــده ســـازي،  
ــكنجه و محاكمــه    ــتگيري، ش دس
ــه   ــران را ب ــارگري در اي ــاالن ك فع

  .شدت محكوم مي كنيم
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   امپراتوري از زبان نگري*

انديـــشه هـــاي آنتونيـــو نگـــري در 
ــاي تئوري ــوري"ه ــاير( "امپرات و )  امپ
 بحثهــاي ) مــالتيتود  ( "بيــشماران"

ـ       ويـژه در   ه  زيادي را در جنبش چپ، ب
برخي از گروهها   . اروپا برانگيخته است  

ــاب    ــا الق ــه آنه ــه ب ــد"ك كس و وارت
 اين تفكر را مورد     ، داده شده  "راديكال

نقـدهاي اساسـي قـرار داده       بررسي و   
ــد ــناخت  . ان ــك ش ــدون ش ــوريب  تئ
 بــدون بررســي نظــرات "بيــشماران"

ــاب    ــه در كتـ ــارت كـ ــري و هـ نگـ
 ممكــن ، تــشريح شــده"امپراتــوري"

در نوشته زير نخست به منظور      . نيست
 "بيـشماران " تئوريدرك دقيق تر از     

 كـه نگـري و      "امپراتوري"به مبحث   
 "امپـاير "ابي به نام    تدر ك  را هارت آن 

كتـاب    پيش از تدوين"امپراتوري"يا 
ــ ارا"بيــشماران" ــد نظــر مــي ي ه دادن

  . افكنيم
 نكـات اصـلي     شاره فـشرده بـه    براي ا 

 ،"امپراتـوري "نظرات نگري در كتاب     
ــه قــسمتها  ي از يرجــوع مــي كنــيم ب

ــه  ــصاحبه اي كــ ــه مــ دوفورمانتلــ
)A.Dufourmantelle(، ــسوف  ،فيلــــ

روانكاو و پروفـسور موسـسه معمـاري        
 ه داد  انجـام  با وي  در پاريس    "لويلته"

ـ     نآتوضيح  . است ه كه اين مصاحبه ب
بـا ابتكـار      مـستقل  كتابيك  صورت  

 فصل و مبتني    26 در    آن  تنظيم جالب
،  حرف الفبـاي زيـان انگليـسي       26بر  

 ايـن   در خـالل . اسـت گرديـده منتشر  
ي  مفاهيم و ديـدگاههاي نگـر      ،گفتگو

  . استشدهكاويده 
 "ريامپراتو"  مزبور نگري در مصاحبه  

  : گونه تعريف كرده است را اين
،  ما از اين اثر و مفهـوم        اصلي منظور"

 يـك تبيـين و شـفافيت        به طور عمده  
 به سرعت   آنچه كه  ؛شناختي بود  زبان

گـاري   ن به ادبيات سياسـي و روزنامـه      
 بـه خـود     جـا افتـاده اي    وارد و شكل    

 ما قـصد    "امپراتوري"با كتاب   . گرفت
ـ     -داشتيم گذار از دولت    ك  ملت بـه ي

تمـام  . ماهيت بـاالتر را نـشان دهـيم       
تاكيد ما اين است كه گذار گـسترده و         

مالي، نظامي، فرهنگي،   (عظيم موجود   
تواند بـه چنـين      نمي) سياسي و زباني  

.  يابـد  كـاهش  رونيتمثيل و مقايسه د   
ساختار امپراتوري بسيار راديكال تر از       

 فرايند معطوف به     و  ملت است  -دولت
ــده  آن  ــه پدي ــاهمگواز س ــكل نن  ش

  :گرفت 
 عليه سرمايه   اننبرد طبقاتي كارگر  )1 

كشورهاي توسعه يافته كه بازتوليد      در

ـ  يدار نظام سـرمايه    ي را در سـطح مل
  .غير ممكن ساخته است

جنگهاي ضد استعماري و ويتنام كه      )2
فشارهاي ضد امپرياليستي را افـزايش      

  .داد
بحران كشورهاي سوسياليستي كه    )3 

 نظام در برابـر     مديريت سرمايه در اين   
تقاضا براي آزادي با شكـست مواجـه        

  ". شد
سپس نگري توضـيح مـي دهـد كـه          
چگونه فرايند امپريال داراي مفهـومي      
است كه هم از نظـر خاسـتگاه و هـم           

وي معتقد  .  است ناهمگونتوسعه اش   
امروزه ما شاهد جكومت جهاني  ":است

هستيم كه به دنبـال تحميـل اشـكال         
 يهروندهاني است و تـا شـ   جحكومت  

  ". گسترش مي يابد زمين نيزكره
تشريح حكومـت جهـاني كـه نگـري         
بدان اشاره مي كند بدين دليل اهميت       

ــد ــي ياب ــه م ــه ك ــا زمين ــارزه يه  مب
قلب   در، مخالف با اين فرايند   ينيروها

 اين امر به    .وجود مي آيد  ه  ب يامپراتور
 سـازي اقتـصادي     ي جديد جهـان   روند

 ي بـر تقاضـاها    يمرتبط است كه مبتن   
مانند سـه   و   بنيادي شكل گرفته است   

  : زير استروند
 آزاد به عنوان شهروندان     تردد حق   -1

  يجهان
 كـار   ينيرو است كه    فهوماين بدان م  

 و بيان شناسدي  را نميديگر هيچ مرز 
 ي آغاز تفكر برحسب شهروند    ديگر آن 

 مـردم   ، درايـن شـرايط    . اسـت  يجهان
هرجا كه بخواهند بايد بروند، بايد قادر       

 دنيا باشـند     جاي  دادن در همه   يابه ر 
. كنندي كه هستند و كار م  هرجا،ييعن
ــايي آزاد ــاكنون  يجابج ــرك ت  و تح

توسط سرمايه و به دليل نياز به نيروي   
 و سپس تحرك نيروي كـار       ارزانكار  

 مـديريت   ،ضروري براي توليـد ارزش    
نيز مبتني  پس اينك تقاضا    . شده است 
 ي و جابجاي  ترددبر اصل حق    مي شود   

  . ينه به عنوان شهروند جهانازادآ
بـه عنـوان    ي   حق دستمزد اجتماع   -2

   يدرآمد شهروند
 بايد وجود داشـته     دستمزدحداقل  يك  
ي نظـام اين بدين معنا است كه      . باشد

توزيـع   در آن    كـه  وجود داشـته باشـد    
 كـار و    يثروت براي بازتوليد هم نيرو    

دليل آنهم  . صورت بگيرد  هم انسانيت 
ــه  ــن اســت ك ــارياي ــالش همك  و ت

 . ذاتي توليد ارزش اسـت   جزء ياجتماع
به بهداشـت،   صورت همه بايد     در اين 

ــست  ــوازم بهزي ــش و ل ــتيابي دان ي دس
ــته باشــند ــي نگــري . داش توضــيح م

توانـد    دنيا ديگر نمـي    از اين رو  ":دهد

ــر و   ــين فقيـ  دارابـ
 ،فاصله ايجـاد كنـد    

چرا كـه توليـد غيـر       
قابل تفكيك از خود    

از . زندگي شده است  
 دسـتمزد   ت، جه اين

 پايـــان يشـــهروند
ــت   ــش سياسـ بخـ
ــه   ــاري و توجي همي
فقر و تهيدستي است چون توليد كامال 

 است،  biopolitical  سياسي -زيستي
ــز   ــدگي ني ــاداش و حــق الزحمــه زن پ

   ".ضروري است
 به  ي حق اختصاص مجدد به معنا     -3

 كـه    اسـت  يرسميت شـناختن توليـد    
 مي باشـد و   متعلق به بسياري از مردم      

از ايـن    ،موتور توليد است   يچون زندگ 
 شــهروندان جهــان بايــد اجــازه    رو

 هـم    را  به خودشـان   ياختصاص زندگ 
 ديگـر   براي نمونه، حتـي    .داشته باشند 

 copy يا تكثيرنبايد چيزي مانند حق 

right       وجود داشته باشد چرا كه دانش 
 در   بايـد  كه امروزه مركز توليـد اسـت      

  .  باشد قرار داشتهدسترس همگان
 حـذف حـق     معتقد نيـست   البته نگري 

 مترادف مـي     با پايان نويسندگي   تكثير
 اين امر را پايان ايده مالكيـت        او شود،

ــد ــي دان ــد و م ــي گوي ــاري ":م روزگ
دسترسي بـه انجيـل و فهـم آن حـق           
. ويژه و امتياز غيرقابل بحث كليسا بود      

 آزادانه به انجيل و محتوايش     دسترسي
توســـط صـــاحبان قـــدرت دينـــي و 

. شـد  وابستگانش خطرناك تلقي مـي    
امــروزه ايــن مــساله درســطح دانــش 
عمومي و سـطح زبـان عامـه مطـرح          

. بنياد زنـدگي شـده اسـت    ،  زبان. است
 سياسـي   -چيزي زبـاني و زيـستي      هر

هر چيزي كه    قدرتمندان از . شده است 
 ؛هراســند بـه دســت فقــرا برسـد مــي  

 جز زنـدگي  ه  فقرايي كه ديگر ثروتي ب    
بينيم كـه ديگـر      پس مي ! شان ندارند 

  و انجيــلدر پــستوانــد  كــسي نمــي
ــشري    ــه ق ــصاري آن ب ــت انح مالكي
خــاص، بــراي خــود قــدرت مقدســي 

  ".بسازد
  جنبش ضد جهاني سازي

ــين در مبحــث   ــو نگــري همچن آنتوني
جهاني سـازي نظـرات قابـل تـوجهي         

وي موضـــوع جهـــاني ســـازي . دارد
  آنتـي تـز    طور طبيعي ه  قتصاد را كه ب   ا

 ضد جهاني سـازي     ، جنبش خود يعني 
ــت،  را ــود آورده اس ــه وج ــه  ب  اينگون

  :توضيح مي دهد
 )شــهري در ايتاليــا ("جنــوا"پديــده «

ــه تالشــ   ــوط ب ــت  يمرب ــت جه  اس
مبارزه و رشد جنبش ضـد      ي  سازمانده

ه دراين اجتماع، پليس ب   . يسازي  جهان
 و يـك    گشايد  جمعيت آتش مي   يسو

 اين يك اعالم    .شودي  فر نيز كشته م   ن
 تحت حفاظت قرار گـرفتن     .جنگ بود 

  بـه وسـيله    يگروه هشت كشور صنعت   
 نمايانگر نقطه   ي، پليس جهان  ينيروها

 فاشيزم ارگانيك و    ،ياوج فاشيزم نهاد  
 200 تظـاهرات  درايـن    .بي پرده است  

به  يك نفر يهزار نفر شركت داشتند كه وقت
 100روز بعـد     - ! فقط يك نفر   -قتل رسيد   

ايـن  .  هم به آنها اضافه شدند     هزار نفر ديگر  
 هـشت كـشور     يبار تظاهرات عليه دولتهـا    

و . تظاهرات عليه جنگ شـد    ه   تبديل ب  ،مهم
 تظاهرات براي صلح     نقطه به بعد، به    اين از
ه  و معترضــان بــ زده شــد خيانــترچــسبب

 با ايـن منطـق    . عنوان برانداز شناخته شدند   
 اين  ت،سسم ا  تروري طور بالقوه ه   ب يهر چيز 

كـه نيروهـاي    پيام ديگر ايـن . بودجنوا پيام  
ضد جهاني سازي براي نخستين بار جهاني       

سازي ي   جمعيت پشت روند ضد جهان     .شدند
 عامـل  نخست:در آن واحد دو كاركرد داشت  

قرينـه   به   . سركوب بعد سوژه  و   يآزاديخواه
جنــگ، ادامــه "ويتــز ز كالوجملــه مــشهور

 ،جنـگ " گفـت ، مـي تـوان      "سياست است 
گوينـد  ي  همـه مـ   . " اسـت  يبنياد امپراتـور  

توان عليـه   ي   م گونهجنگ بس است ولي چ    
؟ جنـبش ضـد جهـاني       !جنگ، جنـگ كـرد    

 ايـــن راه خـــروج را نـــشان مـــي يســـاز
 قدرت توسط جمعيت كثيـر و        محاصره:دهد

  ».توده مردم
  
  نقدي بر نظرات نگري*

 نظرات نگـري    ،همانطور كه پيشتر گفته شد    
بسيار به نقد كـشيده       چپ از جانب نيروهاي  

 وي تئـوري حـال نقـد    بـا ايـن   .  اسـت  شده
برخـي بـا بخـشي از       . يكسان نبـوده اسـت    

  از ديگرعده اي نظرات وي موافق هستند و      
در زيـر بـه     .  انتقاد كـرده انـد     سختيه  آن ب 

، يـك  "پيترو دي ناردو"ي از نوشته  يبخشها
ــا  ــست ايتالي ــد ماركسي ــوان  يمنتق ــا عن ي ب

وي .  مـي پـردازيم    "ردامپراتوري وجود ندا  "
 .طور اساسي رد مي كند    ه  نظرات نگري را ب   

به هر حال هنگامي كه مـن       ": مي نويسد  او
شروع به خواندن اين كتاب قطور چهارصـد        

هيجان اوليـه    كردم، )امپراتوري (صفحه اي 
 فروكش كرد و به احـساس نارضـايتي و          ام

اگر چه بدون شـك     . عدم توافق بدل گشت   
 به خوبي به رشته كتاب ازنظر سبك نگارش

روش خطي نگارش و (، تحرير در آمده است  
ــسندگان از اســتعار ــصوير هاســتفاده نوي  و ت

 هحالت كـسل كننـد     سازي، مطالعه آن را از    
 اما اولـين نكتـه اي كـه بـا           .)خارج مي كند  

خواندن اين كتاب به ذهن خواننـده خطـور         
  در اسـاس   خواهد كرد اين اسـت كـه ايـده        

 در ايــن اثــر، .دجديــدي در آن وجــود نــدار
مجموعــه اي از انديــشه هــاي قــديمي بــه 
نگارش در آمده كه سـالها پـيش در داخـل           
. جنبش كارگري به بحث گذاشته شـده انـد        

در برخي مـوارد نويـسندگان حتـي بـدترين          
 كه به    را طرح كرده اند    نمونه هاي تفكراتي  

كرات به منظور پايين آوردن سـطح آگـاهي     
تـه شـده    گرف سياسي طبقه كـارگر بـه كـار       

دين طريـق در جهـت خلـع سـالح          ب(ست،ا
كردن اين طبقه در لحظات سرنوشـت سـاز         

  ). گام بر داشته اندتاريخ
محور اصلي كتاب اين نظريه است كه عصر    
امپرياليسم به سر آمده است و ما اكنـون در          

ــوري"دوران  ــريم "امپرات ــي ب ــر م ــه س .  ب
نويــسندگان همچنــين بــه طــرح ادعاهــاي 

اند كـه الزم اسـت بـه        ديگري نيز پرداخته    
  ه تحلي صحيحي ازيمنظور ارا

  8بقيه در صفحه 

  جهان در آيينه مرور
 

  )3( و مباحث گرد آن "شمارانيب"وري ئت
  

  ليال جديدي
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  جهان در آيينه مرور 
  

  7بقيه از صفحه 
محتواي كتاب، بـا آنهـا نيـز برخـورد          

  . مناسب صورت گيرد
شايد مهمترين قسمت كتـاب بخـشي       
باشد كه نويـسندگان در آن بـه شـرح          

ــوم  ــوري"مفه ــد"امپرات ــي پردازن  . م
نگري و هارت مـي كوشـند تـا ثابـت           
كنند كه نظام سرمايه داري از مرحلـه        

ته و به فاز جديـدي    امپرياليستي فرا رف  
وارد شده است كه آن را مي تـوان بـا           

.  توصـيف نمـود  "امپراتـوري "عنـوان  
 نگـري همـان كلمـات       "ايده بزرگ "

ــناي  ــاني  "آش ــبكه اي جه ــع ش توزي
ـ      "قدرت مثابـه سـاختار    ه   اسـت كـه ب

 كاپيتاليـستي عمـل     ،نوغالب و همگـ   
مي كند و در آن به علت انهدام آنچـه        

،  ناميـده مـي شـود      " متمركـز  قدرت"
 "توده مردم"شكل جديدي از استثمار   

 كـه   معتقدند نويسندگان. پديد مي آيد  
جمهـوري جهـان    " يك   "امپراتوري"

 است و گـسترش آن بـه ايـن          "گستر
 ملتها و شيوه    -دليل كه بر پايه دولت      

هاي استعماري قديمي بنا نهاده نشده      
است، هيچ وجه اشتراكي بـا گـسترش    

ش توسـعه و گـستر   . امپرياليستي ندارد 
امپراتوري بـر خـالف امپرياليـسم بـر         
مدار صلح و عدم تخاصـم مـي گـردد         

 كشورهاي مختلف امپرياليـستي     ،يعني
اكنون به دوره اي قدم گذارده اند كـه         

 همگرايـي به جاي جنگيدن با هم، به       
در جهت دستيابي به صـلح و آرامـش         

ــه در  در   امپراتــوري وچــارچوبالبت
  ".جهت منافع آن مي پردازند

   
ــوريامپر" ــان "ات ــري هم  نگ
ــسم " ــرا امپرياليـــ  "اولتـــ
  ي استوتسكئكا

را بـا   ايـن نـوع تفكـر       پيترو دي ناردو    
نظريـه پـرداز    انديشه هايي كه توسط     

 در  "كارل كائوتسكي " مشهور آلماني، 
ــه   ــب نظري ــسم "قال ــرا امپريالي  "اولت

 از بسياري جهـات     ،هفرمول بندي شد  
 تقابـل بـا     را در  همگون مي داند و آن    

وي  .توصـيف مـي كنـد      نظريات لنين 
كاووتـسكي   به گفته زير از       مثال براي

از يك منظر صرفا     ... ":اشاره مي كند  
اقتصادي ناممكن نيست كـه سـرمايه       
داري را در حال ورود به فـاز جديـدي         
بدانيم كه مشخصه آن انتقال از ساز و        
كارهاي تراستي بـه سياسـتهاي بـين        

و اين چيـزي نيـست      [... المللي است   
ــز ــرا امپرياليــسم  گونــه ]ج . اي اولت

امپرياليستها در سراسـر جهـان متحـد        
ــوند و  ــي ش ــه دوره اي وارد   م ــا ب م

خواهيم شد كه در آن از جنگ خبري         
نيست و كشورهاي امپرياليـستي خـود    
را به استثمار دسته جمعـي جهـان بـه        
نمايندگي از ائتالف سرمايه مالي بـين       

  "... المللي متعهد مي گردانند 
همـانطور كـه مـي      ":دمي گوي ديناردو  

 هم نگري و هم كائوتـسكي مـا      ،بينيد

را به تغييراتي در ساختار قدرت جهاني       
ارجاع مي دهند كه گويا طي آن قـرار         
است كه تضاد بـين دول امپرياليـستي      

نگري از اختالفات لنين و     . خاتمه يابد 
كائوتسكي كامال مطلع است اما گامي      
ــه در     ــد ك ــي گوي ــاده و م ــر نه فرات

لنين با اين استدالل پايه     ..  .":حقيقت
اي كائوتسكي توافق دارد كـه توسـعه      
ــستي در درون خــود حــاوي    كاپيتالي
گرايشي در جهـت افـزايش همكـاري       
سرمايه هاي مالي ملي مختلف اسـت       

 يك ساز و كـار جهـاني      به احتمال كه  
اگـر چـه    . واحد را پديـد خواهنـد آورد      

 با تالشهاي كائوتـسكي    به شدت لنين  
ري از اين چشم انداز در      براي بهره گي  

راستاي موجه جلوه دادن پـيش بينـي        
خــود در مــورد آينــده صــلح و ناديــده 
گرفتن پويايي موقعيت كنوني مخـالف    

  "... است 
ي را اظهــار نظــرامــا دينــاردو چنــين 

مـي دانـد و ادعـا     لنين تئوريتحريف  
 نويـسندگان   حـال  مي كند كه با ايـن     

 مـي كوشـند از انديـشه        "امپراتوري"
خــود درمقابــل اتهــام احتمــالي هــاي 

رويزيونيــسم دفــاع كننــد و در جهــت 
خـود   "يـستي ماركس"بسط ايده هاي    

توضـيح مـي    وي   .تالش مـي نماينـد    
در حفيقت لنين نظـرات كـامال       ":دهد

ــ ــاوتي در ب ــك ارهمتف ــدن ي ــد آم  پدي
در او . داردتراســت اقتــصادي جهــاني 

امپرياليــسم بمثابــه بــاالترين "رســاله 
 مـي   روشني به   "مرحله سرمايه داري  

گويد كه اگر چه قدرتهاي امپرياليستي      
مي توانند در مقياس جهاني بين خـود        
به توافق دسـت پيـدا كننـد امـا ايـن            

 كامال مـوقتي و تنهـا بازتـاب          هاتوافق
تعادل قواي موجـود بـين كـشورهاي        
متخاصم امپرياليستي در يـك مقطـع       
مشخص زماني است و بـديهي اسـت        

 قـوا، ايـن     كه با به هم خوردن تـوازن      
بنابراين .  نيز پايدار نخواهد ماند  هاتوافق

چنين وضعيتي را نمي توان به عنـوان        
يــك همكــاري مــستمر و هميــشگي 

  ".صلح آميز توصيف كرد
ي از  ي وي به نوشته هـا     ،از سوي ديگر  

ــاركس اشــاره مــي كنــد و مــي      م
ماركس خاطر نشان مي سـازد       «:گويد

كه كاپيتاليـسم هميـشه بـه جنـگ و          
منظور تحميل سلطه خـود     تخاصم به   

در برخـي مواقـع     . بر بازارها نياز ندارد   
تعادل قواي مشخصي كه بـه واسـطه        
سطح توسعه نيروهاي توليدي در يك      

 بـراي تحميـل     ،كشور پديد مـي آيـد     
  .شرايط مورد نياز كافي است

امروزه شايد كشورهاي سـرمايه داري      
 تجاري با همـديگر را      هايانعقاد توافق 

قي كنند اما در دوره     به نفع خودشان تل   
اي ديگر ممكن است جنگ ديگري با       
ــاي   ــضمين بازاره ــسخير و ت هــدف ت

كاپيتاليـسم  .  برپـا شـود   بين آنها  جديد
كـه بهتـرين سـود و     البته به شرط آن   
بـه   مـشخص    مقطـع نتيجه را در يك     

، از بــه كــار بــردن چنــين دســت آورد
  .  ندارد  پرهيزروشهايي

دن كه فرارسي  دين ترتيب، ادعاي اين   ب
اولتـرا  " يا همـان     "امپراتوري"مرحله  

 منجر به برقـراري صـلح       "امپرياليسم
ــه تنهــا ادعــايخواهــد شــد، يــك   ن

ــه ــاعي  ،نادرســت ك ــت ارتج ــه غاي  ب
   ».است

  
ــصر    ــلح در عـ ــگ و صـ جنـ

  امپرياليسم و امپراتوري
ديناردو معتقد است كه نگري و هارت       

 نوشـته هـاي     ،"امپراتـوري "در كتاب   
 .كـرده انـد   تحريـف    ارهـا ماركس را ب  

نگـري در   ":همچنين او اشاره مي كند    
 در اثبـات    "ماتينو"مصاحبه با روزنامه    
 به سـر رسـيدن      ارهنظريه خويش در ب   

ديگـر  "عصر امپرياليسم مي گويد كه      
هيچ گونه شواهدي مبتني بر تصرف و       

  و "استعمارگري در جهان وجود نـدارد     
 يكـي  ، با يك چرخش قلـم  گونهبدين  
ــل  از مول ــي تحليـ ــاي اساسـ ــه هـ فـ

  . امپرياليسم را ناديده مي گيرد
 پنجم و ششم رسـاله      لهايلنين درفص 

به مثابه باالترين مرحلـه     امپرياليسم  "
 به روشني توضيح مـي      "سرمايه داري 

دهد كه امپرياليسم و استعمار در دوره       
مشخصي از تـاريخ سـرمايه داري بـه         

.  گـسترش مـي يابنـد      يكديگرموازات  
 فرايند تقـسيم    ان رسيدن به پاي پس از   

ــين   ــستم ب ــرن بي ــل ق ــان در اواي جه
قدرتهاي امپرياليستي، فضاي كوچكي    
ــيوه     ــه ش ــسترش ب ــداوم گ ــراي ت ب

بـه عبـارت    . استعماري باقي مانده بود   
 لنين معتقد بود كه پس از ايـن       ،  ديگر

كه بـراي يكبـار سراسـر جهـان بـين           
ــرمايه داري    ــشرفته س ــشورهاي پي ك

ــاه   ــد، آنگ ــسيم ش ــريتق ــدرگي ين  ب
ــه   ــف ب ــستي مختل ــاي امپريالي نيروه

 قـبال    كـه  منظور حفظ كنترل بر آنچه    
بـه عنـوان     .در مي گيرد  ،  تصرف شده 

مثال آلمان در اوايل قرن بيستم هنـوز   
نيروهاي توليدي خود را به حد كـافي        

 و در نتيجه به نـسبت       بود توسعه نداده 
ــايش ــازار  ،رقب ــوچكتري از ب  ســهم ك
  .  داشتجهاني را

 تاكيد كـرد كـه فـاكتور        در نتيجه بايد  
ــين   ــوذ ب ــاطق نف مــوثر در تقــسيم من

 مختلف، ظرفيت يـك دولـت    تهايدول
 كمتـر يـا     رشـد امپرياليست خاص در    

نيروهاي توليـدي خـود خواهـد        بيشتر
 صرف نظر از صلح     افزوده برآن، بود و   

آميز بودن يـا نبـودن پروسـه تقـسيم          
 ،مناطق نفوذ، هـدف و انگيـزه اصـلي        

 بــاالترين تكـاپو بــه منظـور تحــصيل  
  .درجه سود مي باشد

محدوديتهايي كه در قسمتهاي پيشين     
رفتــه رفتــه آشــكار شــدند، در بحــث 

 بـه  "دخالـت نظـامي  "نگري پيرامون  
نگـري   . خود مي رسـد    منطقينهايت  

مثابـه ژانـدارم    ه  مي گويد كه آمريكا ب    
جهاني در جهت منافع امپراتوري و نه       

 ،به اعتقاد او  . امپرياليسم عمل مي كند   
راس امپراتوري قـرار نـدارد       ريكا در آم

ــا يكــي از اجــزاي خــاص  ،بلكــه  تنه
 در نتيجــه ،تــشكيل دهنــده آن اســت

وقتي آمريكـا دسـت بـه عملـي در اشـكال            
نظامي و اقتصادي مي زند، مي توان گفـت         
كه در جهت منـافع امپراتـوري وارد ميـدان          

  .شده است
الي كـه بـه ذهـن مـن        ودر اينجا اولين سـو    
 است كه توني نگري در    خطور مي كند اين     

كـدام  !  اين سـالها كجـا بـوده اسـت؟          تمام
ماركسيست مي تواند قبول كند كـه منـافع         
آمريكا مثال در يوگسالوي سابق بـا منـافع         

 منـافع   ،آلمان يكي بوده و يا در همان مورد       
آلمان و فرانسه كامال بر هـم منطبـق بـوده     

  اند؟
كاييها و اروپاييها در يوگـسالوي      يمنافع آمر 

 بر سر انتخاب نـوع تاكتيكهـاي        بارهاق  ساب
 بـا هـم تـصادم پيـدا        ،الزم براي دخالتگري  

اين تضادها البته محدود به تاكتيكهاي      . كرد
 متعـارض  بازتـاب منـافع      ،نظامي نبود بلكه  

 اروپــا و آمريكــا در ملــيســرمايه داريهــاي 
  . يوگسالوي سابق بود

با اين وصف، پيـشگامي آمريكـا در جنـگ           
منظور كسب موقعيـت برتـر     افروزي تنها به    

در جهــان . م اسـت يدر هنگـام تقـسيم غنـا   
سرمايه داري تا كنون موقعيتي پيش نيامده       

 در آينده هم پيش نخواهد آمـد     به احتمال و  
كه طي آن قدرتي جهاني تنهـا بـه منظـور           

 "امپراتـوري " م به ي از غنا   خود تسليم سهم 
يك مجادله نظامي درگير     خود را در   ،فرضي
   ".نمايد

 دو   گـرفتن  ربدون در نظ   ديناردو   ن سخن اي
 جنگ افغانستان و عـراق از جانـب آمريكـا          

در هـر دو جنـگ اگـر چـه          . ابراز شده است  
م و ندادن   يآمريكا به قصد تصاحب همه غنا     

  از همـين رو     اما سهمي به ديگران وارد شد    
سياسـت  . رديـد  با شكست كامل روبرو گ     نيز

 ها درس آمــوزي از ايــن شكــستبــاآمريكــا 
ـ  و بـا روي كـار آوردن ر        ل يافـت  تعدي يس ي

 همكاري بـين     جهت  تالش در  ،جمهور تازه 
م صـورت  يالمللي براي تصاحب بيـشتر غنـا   

در شـاهد بـوديم كـه       اگر چه مـا     . مي گيرد 
، شـركت كننـدگان بـه        "20جي  "نشست  

، بـا   ي دسـت نيافتنـد    هيچ تفاهم قابل توجه   
حال چرخش سياسـت روز جهـاني بـه           اين

 اين.  از جنگ است   سمت همكاريها و دوري   
كه اين وضعيتي رو به جلو و يا رو بـه زوال            

  تفـاوت   مي تواند   است كه  پرسشهايي ،است
 برجـسته  ا نگري و ماركس و لنـين ر     ديدگاه

  . كند
ــارود در خاتمـــه بحـــث خـــود مـــي   دينـ

نگري به درستي به اين مطلب اشاره       ":گويد
ــه اي   ــه مــدرن، جامع ــد كــه جامع مــي كن

كــه در آن  اســت " جهــاني شــده"حقيقتــا
سرمايه داري به حدي ازگسترش رسيده كه       

كـره زمـين     قادر است بـر هـر نقطـه اي از         
ــوازات آن    ــه مـ ــا بـ ــدازد امـ ــگ بيانـ چنـ

كـه  ( ملتها -محدوديتهايي كه توسط دولت     
در حقيقت بازتاب وجـود سـرمايه داريهـايي       

بر پيشرفت بشريت اعمال    ) داخلي مي باشند  
  در چـارچوب نظـام كاپيتاليـستي       ،مي شـود  

امـروزه، بـيش از هـر       . قابل رفع نمي باشـد    
زمان ديگري تنها با نابودي سرمايه داري و        
فراهم آوردن شـرايطي كـه در آن از ميـان           

 ملتها امكان پذير    -برداشتن مرزها و دولت     
 مي توان بـه از ميـان برداشـتن ايـن            ،باشد

  .پيدا كرد دست ناهمگونيها
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 خـرداد تـا روز      30جنبش اجتماعي از    
 دي شش ماه و شـش       6عاشورا يعني   

روز فرصت الزم داشت تـا بـه نتيجـه          
روز سـي خـرداد     . اي مشخص برسـد   

جنبش به ميدان آمد تـا بهـار خـونين          
جنبش را در آخرين روز آن به تابستان   

بـدون هـيچ    . داغ اين سال پيوند زنـد     
ــران اســمي،   فراخــواني از ســوي رهب

اعي حركتي بديع را تدارك     شبكه اجتم 
اين روز جنبش هدفمنـد بـه       . مي بيند 

ميدان آمد و هـشدار داد كـه راه خـود       
خيابانهاي شهر را در زير     . رايافته است 

گامهاي مصمم خود آنچنان داغ كـرد       
كه در اقـصا نقـاط جهـان چـشمها از           
ديدن شهامت و شجاعت آنـان خيـره        

ندا بر خـاك افتـاد و بـه عنـوان           . ماند
. نـبش بيـشماران فـرا روييـد       سمبل ج 

جهان حاال ديگر جنبش مردم ايران را       
جانهـاي  . با سمبل آن، ندا مي شناسد     

جوان بسياري برخاك افتاد تا از خـون        
ــود   ــد ش ــبش تنومن ــال جن ــان نه . آن

ــهامت و  ــجاعت و شـ ســـمبلهاي شـ
پايـــداري از خونهـــاي ريختـــه بـــر 
سنگفرش خيابانها مي رويند و مدعيان 

از اتفـاق ايـن روز   . را به پس مي رانند 
 ديماه زمان الزم است تا جنـبش        6تا  

. بار ديگر بدون فراخوان به ميدان آيـد       
 دي با روزهاي قبل از خـود  6اما فرق   

آنجاست كه شعارها نشان مي دهد كه  
جنبش به آن راهي مي رود كـه خـود          
انتخاب كرده است؛ نه آنچـه ديگـران        

پر قدرت و يكپارچـه عليـه       . مي گويند 
پـر طنـين    . شعار مـي دهـد    ولي فقيه   

فرياد سرنگوني را به گـوش بـسياري        
با رژيمي كـه چيـزي جـز        . مي رساند 

ــاوز،    ــكنجه و تج ــشتار، ش ــل و ك قت
ــاتي در    ــپاهي و اطالع ــسيجي و س ب
. آستين ندارد، تعيين تكليف مـي كنـد       

رژيم خيلي وقت اسـت كـه ميـدان را          
واگذار كـرده و ناكـار آمـدي اوباشـان        

امـا در روز  . سركوبگر خود را مي بينـد   
عاشورا سـرپيچي بعـضي از نيروهـا از         
سركوب، تسليم به جنبش خيابـاني در       
پــيش چـــشم دوربينهــا و احتمـــال   
فروپاشي تام و تمام رژيم زنگ خطـر         

از اين  . را براي بسياري به صدا درآورد     
روز به بعد است كه اتفاقات پيرامـوني        
رنگ ديگري به خود مي گيرد و بيانيه        

رنگارنگي دربـاره آن    ها و نظريه هاي     
چه رازي در تظاهرات    . صادر مي شود  

 ديماه نهفته است كه بسياري را اين       6
چرا صداهاي  ! چنين نگران كرده است   

نگران يكپارچه عليـه راديكـال شـدن        
جنبش و خشونت و تخريبگـري بلنـد        

فـرض بـر ايـن كـه رژيـم          ! مي شـود  
تصميم به سركوب قهـر آميـز گرفتـه         

يم هشدار بدهند   مگر نبايد به رژ   . باشد
مگـر نـه    . كه اين كار او اشتباه اسـت      

اين كه بايد او را وادار كنند تا دست از         
مگر نه ايـن كـه      . قتل و كشتار بردارد   

ــه    ــاي بدن ــدهان و نيروه ــد فرمان باي
نهادهاي سركوب را تشويق كنند تا از       
اجراي فراميني كه عليـه مـردم اسـت      

پس چـرا ايـن گونـه       . خود داري كنند  
امـا در عـوض تـا دلتـان         نمي شـود؟    

بخواهد بيانيه و نامـه فـدايت شـوم و          
عليه جنبش و جوانان    ... تهديد نامه و    

فعال در آن صادر مي كنند و آنها را از          
عاقبت كار برحـذر مـي دارنـد؟ يعنـي          
اينها راه گم كرده اند؟ يعني زور اينان        
فقط به مردمي كه براي حق خودشان       

ـ             ه، به ميدان آمـده انـد رسـيده و يـا ن

كاسه ديگـري زيـر نـيم كاسـه آنـان           
است؟ چرا همه اين بيانه ها و برحـذر         
داشتنها به سوي مردم است و يـك از         
هــزار آن بــه ســوي حاكميــت و دم و 
دستگاه سركوب آن نيست؟ مگر آنهـا       
كاري را كه انجام مـي دهنـد وظيفـه          
ــور    ــود در ام ــي ش ــت و نم ــان اس ش

چرا عـدم   . نهادهاي قدرت دخالت كرد   
ضولي در كـار رهبـر نمـي        دخالت و ف  

كنند و تا مي توانند بـه سـوي مـردم           
حق خواه انگشت تهديد را نشانه مـي        

  روند؟
عزت اهللا سحابي رئيس شوراي ملـي        
مذهبيها جزء اولين كساني است كه از       
اتفاق روز عاشورا ترسيده و بـا انتـشار         
نامه اي تالش مي كند تـا بـه شـيوه           

او در نامـه    . خود ترمز جنبش را بكشد    
 دي يعني شش روز بعد از       12خود كه   

قيــام عاشــورا منتــشر كــرده مــي     
تشديد حركات و مطالبات عمل     ":گويد

نادرســتي اســت كــه جامعــه ايــران و 
نفـوذ و مرجـع را        نيروهاي مختلف ذي  

 ".كند  در آن دچار تعارض دوقطبي مي     
ــد  ــي ده ــه م ــردن  ":وي ادام ــد ك تن

سـازيهاي   ها و شعارها با شـبيه       خواسته

وران انقـالب   نادرست با د  
ــده  ــي بنـ ــين نگرانـ دومـ

  ".است
او . آري اشتباه نكرده است   

ــات "از  ــشديد مطالبـ  "تـ
مردم نگران است و دليـل      
ــين   ــكاف ب ــم ش آن را ه
رژيم و ملت كه هم اكنون نيـز بـسيار       

رژيمـي كـه    . زياد است اعالم مي كند    
براي مردم هيچ ارزشي قائل نيـست و        
ازتريبونهاي رسمي مردم را گاه بزغاله      

.... وساله و گاه وابسته به بيگانـه و     و گ 
منظور او از افراد ذي نفـوذ و    . مي نامد 

مرجع هم صاحبان قدرت يا بيت ولـي        
او در ادامـــه مـــي  . فقيـــه اســـت 

انقــالب در ايــران فعلــي، نــه ":گويــد
  ."شدني است و نه درست

دليل نادرستي آنرا هم تئـوريزه كـرده        
آنها كه با خـشونت پيـروز       ":است زيرا 

شـوند    شوند خود وقتي حـاكم مـي        مي
دست به سركوب و خـشونت و حـذف       

زنند و اين دور      مخالفان و منتقدان مي   
  ".كند چنان ادامه پيدا مي باطل هم

حال معلوم مي   . آفتاب آمد دليل آفتاب   
ــاري    ــاي گ ــرخ پنجمه ــرا چ ــود چ ش
شكسته رژيم در مواقـع ضـروري بـه         

ردم را از عاقبـت     ميدان مي آينـد و مـ      
انقــالب مــي ترســانند و دليلــشان    
چيست؟ سحابي انقـالب در ايـران را         
نادرست مي داند و به همين دليل نيـز    
از تند كـردن خواسـته هـا و شـعارها           

وي ايـن تنـد بـودن       . پرهيز مي دهـد   
خواسته ها را خشونت مي نامـد تـا در          
. سطر بعدي حرف نهايي خود را بزنـد       

و ":مي گويد سحابي خطاب به جوانان     
اال صداقت و شجاعت ستودني و قابل       

شان براي دستيابي بـه آزادي و         احترام
  ".عدالت كافي نيست

  
گاه انسان  ":مي دانيد چرا كافي نيست    

خورد و از اين      در يك لحظه گلوله مي    
اما اگر بخواهـد    . شود  اوضاع راحت مي  

چند سال تحمل ناماليمات را بكند تا        
قــي و آرام اش منط در مبـارزه سياسـي  

باشــد و در برابــر تهمتهــا و افتراهــا و 
ا خويـشتن داري    سها و حبسـ   ببهسركو

نمايد، اين هم خود يك نوع فداكاري و ايثار   
  ".تر باشد شايد هم سخت. است

و اين گونه پير سالخورده ملي مذهبي ذليل        
. و خائف بودن را ستايش و تئوريزه مي كند        
ـ         ر او صداقت و شهامت جوانـاني كـه در براب

گلوله سينه سپر مي كنند و از خواست خـود          
كه آزادي است اندكي عقب نمـي كـشند را          

گلوله مي  "زيرا به نظر او     . به هيچ مي گيرد   
 اما هنر اين اسـت      ".خورد و راحت مي شود    

ا و بها و افتراها و سركوبتهدر برابر تهمت"كه 
ــ ــدسهحب ــشتن داري نماي ــري "ا خوي ، توس

يـن هـم خـود    ا"چون . بخورد و دم برنياورد 
اين ديگـر   . "يك نوع فداكاري و ايثار است     

از عجايــب روزگــار اســت كــه شــجاعت و  
شهامت را بي ارزش مي كنند و دستبوسـي         

تحمـل  "و سر خم كردن در برابـر ظـالم و           
آيـا  .  را ايثار بنامند"تهمت و افترا و سركوب  

از كساني كـه بـدون پـروا چنـين جمـالت            
بـا  . يدمهملي به هم مـي بافنـد نبايـد ترسـ          

وجود اين گونه رهبران اسـت كـه بـيش از           
سي سال رژيم جمهوري اسالمي هر آنچـه        
مي خواهد با فرزندان مردم ايران مي كند و         
آنان هنوز هم از كرده خـود خجالـت نمـي           

اگر بنابود كه مـردم بـه حـرف ايـن           . كشند
گونه كسان گوش بسپارند بايد جهان هنـوز        
ــصر   ــت ع ــشيني و بربري ــه ن ــصر بادي در ع

آزادي معنايي نداشت و    . حجري قرار داشت  
شهامت و شجاعت هم ياوه هاي بيهوده اي 
بود كه بعضيها بر اثر آن گلوله مي خورند و          

شايد كسي پيـدا شـود بـه        . راحت مي شوند  
ــا خــود و   آقــاي ســحابي بگويــد كــه تــو ب
اطرافيانت هرچه كردي كافي است، ما را به        

  .خيرخواهي امثال شما نيازي نيست
ز نصايح دادن و پنـد انـدرز هـاي خـام            اما ا 

دستانه كه بگذريم، همزمان آقاي موسـوي       
بيانيـه  . هفدهمين بيانيه خود را صـادر كـرد       

موسوي موجي از اظهار نظرهاي متفاوت را       
برانگيخت و باعث بحـث و جـدل بـسياري          

ــه  . شــد ــه موســوي ب ــن بياني ــه اي در مقدم
صراحت و باتكرار مي گويد كه نـه او و نـه            

 كروبي اطالعيه نداده انـد، امـا بـا          خاتمي و 
اين همه مردم خودشان تصميم بـه ميـدان         

او با اشاره به شـبكه هـاي        . آمدن گرفته اند  
اجتماعي شكل گرفته به حكومت مي گويد        

منتظـر اطالعيـه و بيانيـه نمـي         "كه مردم   
 بـه زبــان ديگـر او از آنچــه در روز   ".ماننـد 

عاشورا گذشته خود را بيـرون مـي كـشد و           
همـانطور كـه    . وليت آن را نمي پـذيرد     مسئ

.  خرداد را نپذيرفت  30مسئوليت اتفاقات روز    
ــي   ــه جــا م ــه جــا ب ــن بياني موســوي در اي

مي انديشيدم كه تـا اصـالحات الزم        ":گويد
با تكيه براصول روشن كه مي توان آنهـا را          

اساسـي اسـتخراج كـرد، صـورت      از قـانون 
نگيــرد ، آب رفتــه بــه جــوي بــاز نخواهــد 

نظام ما آن قدرت را دارد كه       " يا    و ".گشت
و در صورت داشـتن يـك    در صورت تدبير

نگاه احترام آميز و توام با مالطفت به همـه          
ــن  ــشار آن اي ــت و اق ــام  مل ــم را بانج مه

  ".برساند
و همه سعي خود را بـراي قـانوني دانـستن           
بحران را مي نمايد و به ولـي فقيـه هـشدار         

  ن  و مي توا"هنوز دير نشده"مي دهد كه 
  10بقيه در صفحه 

  ها وصيهها و ت  بيشماران، بيانيهجنبش
 جعفر پويه
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. براي كنترل اين بحران فكـري كـرد       

اين كه آيا اين بحران قانوني است يـا         
. غير قانوني مجالي ديگر را مي طلبـد       

اما آنچـه در روز عاشـورا گذشـت بـه           
ــران     ــه بح ــرد ك ــشخص ك ــه م عين
غيرقانوني تر از آنـي اسـت كـه آن را           
بتـوان بـا گردگيـري انـدكي در رويـه      

هرچند موسـوي   . حكومت كنترل كرد  
كه ولي فقيـه رژيـم نـه مـي         مي داند   

خواهد و نه مي تواند چنـين كـاري را          
انجامد دهـد، امـا سـعي خـود را مـي            

 بنـــد 5او در اولـــين بنـــد از . نمايــد 
درخواست خود بـراي كنتـرل بحـران        

مسئوليت پذيري مـستقيم دولـت در       "
 "مقابل ملت و مجلس و قوه قـضائيه       

اين درخواسـت   . رادرخواست مي نمايد  
يت شناختن دولـت    را بسياري به رسم   

احمدي نژاد از سـوي موسـوي تعبيـر         
مي كنند و نشاني از عقـب نـشيني او          

هرچند او در بندهاي ديگـر      . مي دانند 
ــات، آزادي   ــانون انتخابـ ــالح قـ اصـ
زندانيان سياسي و آزادي مطبوعات را      
نيز ضميمه خواسـته هـاي خـود مـي          

اما سراسيمه بـه ميـدان آمـدن        . نمايد
ر دينــي و  روشــنفك5جريــاني بــا نــام 

صادر كردن بيانيه اي كه آن را مكمل      
 موسـوي مـي نامنـد،       17بيانيه شماره   

مهاجراني، . نشان از اتفاقاتي ديگر دارد    
اكبـــر گنجـــي، ســـروش، كـــديور و 
عبدالعلي بازرگان نام خود را اتاق فكر       
جنبش سبز گذاشته و سعي مي نمايند       
تا بخشي از بار اتفاق افتاده را بـدوش         

 آنها در بنـد اول بيانيـه        هرچند. بگيرند
خــود بــرخالف موســوي خواســتار    

استعفاي آقاي محمود احمدي نژاد و      "
ــت   ــات رياس ــدد انتخاب ــزاري مج برگ
جمهوري تحت نظارت نهادهـاي بـي       
طرف، لغو نظارت استصوابي، تـشكيل      
كميسيون مستقل انتخابات با شـركت      
نماينــدگان مخالفــان و معترضــان بــه 
 منظــور تــدوين ضــوابط برگــزاري   

.  مـي شـوند    "انتخابات آزاد و عادالنه   
آنهـا در   . اما وظيفه آنـان ايـن نيـست       

ابتداي بيانيه شان حـرف خـود را زده          
اند و براي رنگ آميـزي آن نيـز روي          
تنفر مردم به ويژه جوانـان از احمـدي         
ــد و    ــي كنن ــذاري م ــرمايه گ ــژاد س ن

امـا  . خواستار اسـتعفاي او مـي شـوند       
 در  آنچه راز اين گونـه بيانيـه هاسـت        

طرح اين گونه خواسته هاي انحرافـي       
: در جمالتي از اين دست است     . نيست
خشم وخشونتي كه امروز شاهد آنيم،   "

اگر به زبان اصـلي سياسـت در ايـران        
تبديل شود، عقالنيت و دموكراسـي و       

 را بـه  زاديهاي مدني و سياسي   تحقق آ 
  ".حاشيه خواهد راند

مي دانيد اين خشم و خشونت از كجـا       
 شود و مقـصود آنـان كـدام         ناشي مي 

خشم است؟ بـه ايـن جمـالت دقـت          
كينه و نفرتي كه در سي سـال        ":كنيد

ــه   ــف جامع ــطوح مختل ــته در س گذش
انباشته شده، بسيار عميق و ريـشه دار        

  ".است
آنـان مـي    . اين جانمايه كالم آنهاست   

دانند كساني كه در اين همه سالها باد        
. كاشته اند اكنون بايد طوفان درو كنند  

اني كه از كشته جوانان مردم ايـران        آن
آنان بايد  . پشته ساخته اند، بايد بترسند    

بدانند اگر اين مـردم دسـت شـان بـه         
ظالمان و ستمگران برسد وقتي بـراي       
بحــث و عــذر خــواهي و بخــشش    

آنـان مـي    . برايشان باقي نمي گذارنـد    
دانند كه طوفان خشم مي رود تا سـر          
ــاي آن در روز   ــشانه ه ــد و ن ــز كن ري

آنها ديدند كه . ورا كاملن عيان شد  عاش
مردم و جوانان آنان با رشادت سينه در  
برابر گلوله ها سپر كردند و شعار دادند        

ــيدعلي    " ــه، س ــاه خون ــاه، م ــن م اي
به همين دليل هشدار مـي      . "سرنگونه

ــد ــوان  ":دهن ــايتي ژرف ت ــن نارض اي
تخريبي عظيمي دارد كـه در صـورت        
فوران، موج گسترده اي از خـشونت را      
در سطوح مختلف جامعه ايران دامـن       

  ".خواهد زد
اين خشم تلنبـار شـده در پـشت سـد           
ســركوب مــي رود تــا همــه موانــع را 
درنوردد و به سـوي حكومـت ظـالم و     

تـا بـراي هميـشه    . ستمگر روانه شـود  
تكليـــف آدمكـــشان و غـــارتگران را 

ترس و وحشت به ظـاهر      . يكسره كند 
روشنفكران ديني كه آرد خود را الـك        

 اند و به ضرورت هرازگاهي الك       كرده
را بر مي دارنـد تـا تردسـتي خـود در            
اسـتفاده از آنـرا نـشان دهنـد، از ايــن     

بـي دليـل    . خشم و نفرت مردم اسـت     
نيست كه به جوانان درس اخالق مي       

ايـن  ":دهند و موعظه مي فرمايند كـه     
جنبش به عنوان جريـاني كـه نگـران         
آينده ي كشور و سرنوشت آن اسـت،        

ــر  ــد برت ــر   باي ــود را ب ــي خ ي اخالق
زورگويان و شكنجه گران، همان طور      

  ".كه تاكنون نشان داده، ادامه دهد
منظور آنان از برتري اخالقي چيست؟      
يعني همان كالم سـحابي؟ در مقابـل        
زور و جور و ستم سر خـم كننـد و دم            

مورد تجاوز واقع شوند و بـه       . برنياورند
طور پنهاني دست به خودكشي بزننـد،       

ـ   روي حكومـت را نبرنـد، شـالق      اما آب
اوباش و گله هـاي بـسيجي و چمـاق          
گله هاي انصار حزب اهللا را بـر سـر و           
گردن خود تحمـل كننـد و بـه دفـاع           
برنخيزند؟ اينها برتري اخالقي اسـت،      
اينها اخالق است؟ ايـن چـه اخالقـي         
است كه خفت و ذلـت را برتـري مـي      

دانــد و شــهامت و شــجاعت، در   
ــل زورگــو ايــستادن  و ســرخم مقاب

نكردن را تقبـيح مـي كنـد؟ اينـان          
روشنفكران دينـي انـد تـا اسـتبداد         
. ديني را از گزند مردم مصون دارند      

اينان كوته نظراني هستند كـه حتـا       
در آستانبوسي سيد علي خامنه اي نيز       
آنــان را نمــي پــذيرد، چــه برســد بــه 
جنبشي كه كرامت و حرمت انـسان را        
 سر لوحه خود دارد و حاضر نيست بـه        

هيچ قيمتي ظلـم و سـتم آخونـدهاي         
. هرزه گـو و پـرده در را تحمـل كنـد           

براي اينان فرق ندارد كـه زيـر بيـرق          
سبز موسوي سينه بزنند و يا دنباله رو        
راه خاتمي باشند كه دوره افتاده تا بـه         
گفته منابع داخـل رژيـم شـايد بتوانـد        

  . رژيم شقه شده را وصله پينه كند
يه خود بـي    اگر موسوي در انتهاي بيان    

ــسد   ــه مــي نوي همــه ايــن  ":طرفان
پيشنهادات بدون نياز به توافق نامـه و        

سياسـي و از   مذاكره و داد و ستدهاي
موضع حكمت و تـدبير و خيرخـواهي        

  ".دمي تواند اجرايي شو
به قول معروف از كيـسه خليفـه مـي          

مدتهاسـت مـردم در خيابانهـا       . بخشد
خون جوانانشان بر زمين    . حضور دارند 

ريختـــه شـــده، تعـــداد بـــسياري در 
ــه    ــديدترين وج ــه ش ــتگاهها ب بازداش
ممكن مـورد شـكنجه و تجـاوز قـرار          
گرفته و تا سرحد مرگ مورد ضـرب و         

بازداشـتگاهها از   . شتم واقع شـده انـد     
 ريز شده اسـت و جانيـان        زندانيان سر 

مترصد فرصتي هستند تا بـار ديگـر از     
امـا آقـاي    . كشته آنان پـشته بـسازند     

موسوي بدون اين كـه نگـران باشـد،         
بدون اين كه ضرب العجلي قرار دهد،       
بدون اين كه خود رادر انتظار اجرايـي        
شدن خواسته هايش نشان دهد، هنوز      

حكمت و  "اين توهم را دارد كه از سر        
 ولي فقيه خواسته    "و خيرخواهي تدبير  

هاي او را اجرايي كند و بدون اين كه         
پاسخگوي خونهاي به زمـين ريختـه        
باشد؟ بـدون ايـن كـه از مـردم عـذر            
بخواهد و يا اين كه تغييـري در رويـه          

پس كجـاي  . خود بدهد، پند پذير شود    
اين بخشش و يكجانبه به آستان ولي       
فقيه رفتن مردم جاي دارنـد؟ تكليـف        

  ته هاي آنان چه خواهد شد؟خواس
 بـه ظـاهر روشـنفكر نگـران در          5اما  

پايـــــان بيانيـــــه خـــــود مـــــي 
نپــذيرفتن ايــن خواســتهاي ":نويــسند

بهينه جنبش سبز، و افزودن سـركوب       
و ارعاب نه تنها ما را از بحـران عبـور           
نخواهد داد، بلكه ايـران را در بحـران         
عميق تري فرو خواهد بـرد، و تبعـات         

ــي خو ــه ســهمگيني از پ ــد آورد، ك اه
ــسئوليت ــا  ام ــت "ش ب صــاحب والي

  ". است"مطلقه
اينان در انتها حرف خـود را صـريحتر         

يعني همان موارد مورد ترس    . مي زنند 
و وحشت را به رخ مي كـشند و ادعـا           

سركوب و ارعـاب مـا را از        "دارند كه   
مقصود آنان . "بحران عبور نخواهد داد

از ما چه كساني است؟ اينجـا كـاملن         

ي شود كه آنان خـود رادر چهـار         مشخص م 
چوب حاكميت تعريف مي كنند كه با فعـل         

بـه  . جمع تصميم به عبـور از بحـران دارنـد        
افـزودن  "همين دليل رد اين خواسته هـا و         

سركوب تبعـات سـهمگيني از پـي خواهـد          
 كه در باال به آن اشاره كرده و هشدار     "آورد

ــد ــه از   . داده ان ــشونتي ك ــشم و خ ــن خ اي
 ناشي مي شود و ثمـره سـي     نارضايتي ژرف 

سال ظلم و ستم عملـه و اكـره ولـي فقيـه             
است، حـاال ديگـر سـر ريـز شـده اسـت و              
بسياري را به تقال واداشته مگـر راه نجـاتي          

حركت جنبش در روز عاشورا آنـان را        . بيابند
به تقال انداخته كه راه عبوري از بحران پيدا         
ــي     ــوان تخريب ــر ت ــد منتظ ــد و اال باي كنن

  .ژرف باشندنارضايتي 
از سوي ديگر در داخل كشور نيـز عـده اي           
شروع به كـار كـرده انـد كـه در راس آنهـا           

 سـال بـا شـعار       8او كـه    . خاتمي قـرار دارد   
اصالحات دروغين مردم را در بيراهـه ولـي         

اكنون سعي دارد   . فقيه سرگردان كرده است   
تا بـار ديگـر رهبـري جنـاحي كـه خـود را              

ـ          اصالح رل خـود   طلـب مـي نامـد را در كنت
دوره افتادن خاتمي براي وصله پينـه       . بگيرد

كردن نظام ولي فقيه كه چندن تكـه شـده          
است، از هـم اكنـون مـي تـوان گفـت كـه        

اين چنـد تكـه شـدن را        . تالش عبثي است  
ولي فقيه رژيم، خامنـه اي مـي خواهـد بـه         
سود خود و يك طرفه جمع كنـد و همـه را            

هرچنـد در جنـاح     . به زير عباي خود بگيـرد     
مقابل و اردوي ولي فقيه نيز حركاتي بـراي         

امــا . موفقيـت خـاتمي انجــام گرفتـه اسـت    
چگونگي اين جمع كردن مهم است كه بـه         

از سـوي   . آن چندان اشـاره اي نمـي شـود        
ديگر پدر خوانده اين باندها يعني رفسنجاني       
همچنان مترصد فرصت است تا موضـوع را        
. به نفع شخـصي خـود خـتم بـه خيـر كنـد         

 مدتهاست كه سكوت پيشه كرده      رفسنجاني
امــا در . و در مــال عــام خبــري از او نيــست

پنهان او را مي شود به عنوان يكي از مهره          
هاي مهم زد و بند پشت پـرده بـه حـساب            

او كه موقعيت خود را در خطر مي بيند    . آورد
نمي تواند پروژه يكدست سازي خامنه اي و        
تجميع قدرت در دسـتهاي او را بپـذيرد و از    
سوي ديگر به دليل فـشارهاي زيـادي كـه          
تحمل مي كند بايد با طرفين تعيين تكليف        

بعيد نيست كه او بـا توافقـاتي كـه در           . كند
پس پرده انجام گرفته مدتي در سايه بمانـد         

امـا جنبـشي كـه در       . تا آبها از آسياب بيفتد    
ميانه ميدان قد علم كرده و كليـت رژيـم را           

ر خواهد كرد تا    به زير ضرب گرفته او را وادا      
ــرد  ــابي شــده و موضــع مشخــصي بگي . آفت

بديهي است در چنين حالتي او نه بـه سـود           
مردم بلكه به نفع كليت رژيم تـصميم مـي          
گيرد و همانكاري را خواهد كرد كه در ايـن          

  .بيش از سي سال انجام داده است
ديگر اظهار نظرهـا و رفـت و آمـدها كـه از      

ي در  سوي افراد مختلف بيان مي شود همگ      
الريجـاني  . راستاي كلي اين موضوع اسـت     

كه تـا ديـروز شمـشير از روبـسته و رقبـا را       
 خطاب مي كرد ناگهان ماليم    "سران فتنه "

ــي      ــل م ــاح مقاب ــوي جن ــه س ــده رو ب ش
  شما آقايان كه خود سابقه دار انقالب ":گويد
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طرح ترور و ُكشتار در 

  بارگاه ولي فقيه

 
  منصور امان

   دي26فراسوي خبر 
دو روز پس از كشته شُدن يك اُستاد 
دانشگاه بر اثر انفجار تروريستي، پاسدار 
رحيم صفوي، سركرده پيشين سپاه 
پاسداران و مشاور كُنوني رهبر 
جمهوري اسالمي به وجود طرحي 

ان و براي ترور و كُشتار ضربتي منتقد
  . مخالفان اعتراف كرد

: وي روز پنجشنبه در اصفهان خبر داد
قرار بود تُندرويهاي زياده از حدي در "

 و همزمان منت "اين مدت رخ دهد
 مانع از اجراي "رهبر"گُذاشت كه 

  . طرح مزبور شُده است
آقاي صفوي به اين ترتيب روشن 
ساخته است كه سياست به كار بردن 

 اعتراضهاي مردمي مشت آهنين عليه
كه رهبران و پايوران باند ولي فقيه در 
دو ماه اخير به گونه شدت يافته تري از 
آن داد سخن داده و خواستارش 
گرديده اند، به يك نقشه و راهكار 
مشخص فراروييده و در بارگاه ولي 
فقيه مورد بحث و تصميم گيري قرار 

اعدام خياباني آقاي علي حبيبي . دارد
 توسط جوخه هاي ترور، حمله موسوي

به دفترهاي شُماري از روحانيون منتقد، 
تيراندازي به سوي آقاي كروبي و نيز 
قتل انفجاري آقاي مسعود عليمحمدي 
به خوبي مي تواند در چارچوب مورد 

تُند روي "اشاره آقاي صفوي يعني 
   .  جاي بگيرد"زياده از حد

اگرچه به ظاهر چنين مي نمايد كه 
زه وي از طرح اين موضوع، اشاره انگي

 "خارج"به اعتدال آقاي خامنه اي و 
 است اما پيام "عدالت"نشُدن او از 

اصلي اين سخنان را در بين سطرها 
پاسدار صفوي با بالقوه . مي توان خواند

 يا به بيان "تُندروي"نشان دادن گُزينه 
روشن تر، سركوب افسارگُسيخته ي 

 منتقدان رسمي و غير رسمي، جبهه ي
و مخالفان را در برابر انتخاب 
سناريوهاي تصوير شُده از جانب خود 

او به طور مستقيم آنها را . گُذاشته است
دعوت به تسليم يا روبرو شُدن با 
وضعيت قرمز و فوق العاده اي مي كُند 
كه به گونه مادي و نقد روي ميز قرار 
دارد و گويا تاكُنون فقط به دليل 

  .  اجرايي نشُده است"رافت رهبري"
پليس "آقاي صفوي با بازي ناشيانه 

 –، مشت باند نظامي "خوب، پليس بد
امنيتي و طرحهاي جنون آميز و 
تبهكارانه آن را براي نجات خود باز 

او به روشني توضيح داده . كرده است
است كه چگونه ارابه جنگي اسقاط 
شُده آيت اهللا خامنه اي در سرازيري 

شتاب گرفته و گرد وخاك به پا پرتگاه، 
    .مي كُند

   و ساختار شكناني محمد خاتمديس

  
   يرهاشمي منتيز

   دي30فراسوي خبر 
 رانده شـدگان امـروز، درمانـده در         اي و   روزي د ظفرمندان

 كننـد مطالبـات   ي مي سعيفهم ساز و كار بحران انقالب 
 يمــردم بــه پــا خواســته را، در چــارچوب قــانون اساســ

جود، به بند بكـشند و جنـبش مـردم را بـه              مو يارتجاع
بـر  .  وابسته به حكومت محدود كنند     ي باندها نيجدال ب 

 زنــده كــردن ي نظــام، بــراظ گــزاره مــدافعان حفــنيــا
 دانند،  ي م يني كه آن را دستاورد خم     »يعطوفت اسالم «

 كنند كه   ي طرح م  يي نظاممند راهبردها  ري غ يبه گونه ا  
 يراه بـا شـعارها   همـ يابـان ي خ يزشـها يخ.  ندارد ييكارا

 كه دعـوا را در هـرم        ي بر انگاره ا   گريهدفمند آن، بار د   
 داند خط   ي كند و مردم را نظاره گر م       يقدرت خالصه م  

 ي نشان داد كه مجادله اصـل      دادهاي رو نيا. ديبطالن كش 
 محمـد   دي س يآقا.  است ي مذهب يكتاتوري مردم و د   نيب

 ياباني خ يامهاي ق »يساختار شكن « به   ي به درست  يخاتم
 ي از حد به نظـام     شي ب ي دلبستگ لياقرار كرده  اما به دل     

 در  بكارانـه يكه خود از مدافعان و سازندگان آن بوده، فر        
  .  كندي مي دست كار»زانيم«

ـ   هاني روزنامه ك  سي نو سرمقاله ـ  فقي وابسته جنـاح ول  هي
 را از   ي كه حساب خـاتم    ي در حال  ،ي د 30روز سه شنبه    

 يرجـال بـاز   « كنـد، خطـاب بـه    ي جدا م  گري د يعده ا 
ـ  هـم نـدارد جـز        ي خرجـ  چيه«:سدي نو يم» خورده  كي

 معانـد و  ي از جبهـه اسـتكبار و گروهكهـا    يبرائت لفظـ  
 را بـر عهـده   ي اصليني فتنه نقش آفر  ني كه در ا   يمنافع

 و مي جـوئ ي برائت منهاي ما از اندي جمله بگو  كي. داشتند
ـ  و وال  ي قانون اساس  يپا ـ  فق تي  كـه آن را ضـامن   – هي

ـ        يكتـاتور يبر د كشور در برا    ي و انحـراف و كودتـا معرف
 بـار   ي خاتم ي آقا لي دل نيبه هم » .ميستي ا ي م – ميكرد

 ن بر مرز سرخ خود با گروهها و مردم ساختار شـك           گريد
  . كردديتاك
 بـا   يداري در د  ي د 29 روز سه شنبه     ي محمد خاتم  يآقا

 يبدنــه اصــل« ادعــا كـرد كــه  ريــبازداشـت شــدگان اخ 
 مسالمت ي و روشها ياساسمعترضان به چارچوب قانون     

 خواسـتار   يو. »بندنـد ي پا ياسي و اخالق اعتراض س    زيآم
 يالبتـه آقـا   .  به قانون و اخـالق شـد       تي حاكم يبنديپا

ـ  معلوم ن  يخاتم ـ  ا ستي ـ  كم ني ـ في ك و تي  را بـا چـه      تي
 برامـده از صـندوق      جي كه به نتـا    يو.  سنجد ي م يزانيم

ـ  اعتـراض داشـت چگونـه نظـر مـردم را ز           ،يانتخابات  ري
  .  استدهي سنجتي گماشتگان والني خونينهايپوت
 حـاكم   ني قوان ي گذشتن مردم از چارچوبها    ي خاتم يآقا
 در برابـر    گـر ي بـار د   يو.  كرده است  ي تلق »طنتيش«را  

 ي و نف  ني دولت از د   يي بر جدا  يخواست مهم مردم، مبن   
ـ ي و دي مـردم سـاالر    ي بر سازگار  ه،ي فق تياصل وال   ين

 كه بند   ي و همه كسان   ي محمد خاتم  ديس.  كند ي م ديتاك
 ها را از هي پندي بسته اند باهي فقتينافشان را به نظام وال

 جنـبش   سميـ كالي و بدانند كـه راد     اورنديگوش خود در ب   
 بـا  زشي آن و در ست ي ضد استبداد  يري در جهتگ  يمردم

 كـه   يدر حال .  است هي فق تي و اصل وال   يحكومت مذهب 
ـ  اسـت، ا   ينيمضمون مبارزه ضد استبداد د     مـت   حكو ني

ـ است كه شكل مبارزه را بـه مـردم تحم          .  كنـد  ي مـ  لي
 شـد، تنهـا خـط     دهي كـش  اباني به خ  يمطالبات مردم وقت  
تجربه . ستي ن ي آن كاف  يري اندازه گ  يكش حكومت برا  

 در يكتـاتور ي نشان داد كه جنـبش ضـد د       ريمبارزات اخ 
.  نـدارد ي جايني دلسوزان نظام د يچارچوب جزمواره ها  

نـبش بـه دنبـال شكـستن         ج ي گستره بدنه اصـل    نيبر ا 
ـ  هـستند و ا    هيفق تي وال يساختار ارتجاع   ي موضـوع  ني

  . حاكمان جواب ندارديلي فامياست كه در دعوا
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هستيد چرا از نظـر ملـي بـه         
اين رويـدادهاي چنـد ماهـه       

  ".نگريد نمي
و در ادامه همه را به پيـروي        

از ولي فقيه فـرا مـي خوانـد         
 از  بگير تا رحيم صـفوي كـه      

ترس جنبش بـه دسـت و پـا         
مهمتـرين  ":افتاده و مي گويد   

نياز امروز ما ايجاد آرامـش و       
جلوگيري از تنش و تنـدروي      
است و صـحبت مـن صـرف        
ــست   ــي ني ــاي سياس گروهه

ــه از جــوا  هــا چنــين   نبلك
  ".كنم درخواست مي

  
يعني سر دسـته تفنگچيهـاي      
آدمكش و رهبر چاقو كـشان      
و قداره بندان وقتي كه تيغـه       

ي خود را برّا نمي بيند از   چاقو
در ديگر وارد مي شود و عليه       
ــواص   ــدروي و خ ــنش و تن ت
ــد  ــي كن . آرامــش موعظــه م

جالب تر اين كـه كـسي كـه         
جوانان را به گلوله بسته و تـا        
ديروز نعره هـاي بـد مـستانه     
مي كشيد حاال ديگر ماسـتها      
را كيسه كـرده و بـه جوانـان       
التماس مي كنـد كـه كمـي        

  .كوتاه بيايند
اين كه آيـا در اردوگـاه ولـي         
فقيه آن قـدر صـندلي خـالي        
ــه   ــن هم ــه اي ــود دارد ك وج
ميهمـان ناراضـي را بپــذيرد؟   
بايــد از نويــسندگان روزنامــه 
كيهان پرسـيد كـه سردسـته       
رجاله ها و خُفيه نويس دربار      

امـا هرآنچـه    . ولي فقيه است  
در بين حكومتيان بـراي رفـو     
كــردن درز و شــكاف بوجــود 

يچ ربطـي بـه     آمده بگذرد، ه  
مردمــي نــدارد كــه خواهــان 
ــود   ــه خ ــوق حق آزادي و حق

بيانيـه هـاي رنـگ و     . هستند
ــام    ــصحيتهاي خ ــگ، ن وارن
ــوا، داد و  ــي محت دســتانه و ب
ــو  فريــاد عليــه تنــد روي و ت
ســرزدن بــه دليــل راديكــال 

شـدن جنــبش نيـز بــراي ســست   
كردن اراده جوانان و جنبش آنـان       
بكــار رفتــه نيــز كارســاز نبــوده و 

حرافي و زمين و زمان بهم    . نيست
بــافتن بــراي اثبــات و تبــديل    
راديكاليسم به خشونت طلب كـار      
بيهوده چنگ زنندگان   

  به ريسمان 
  

تـرس  . ولي فقيه است  
و وحــشت از خواســته 
هاي به حـق مـردم و       
همسان دانـستن آنهـا     
بــا خــشونت طلبــي   
آبروي تئوري بافان را    
مي برد، بدون اين كه     
ــي در اراده  ــدك خلل ان

رژيـــم . ان بوجـــود آوردجوانـــ
جمهوري اسالمي با ولي فقيه آن       
برخالف منافع ملي و عالي تـرين       

اين چنين  . منافع مردم ايران است   
رژيمي را مردم دست رد به سـينه        
اش مي زنند و با شـعارهايي كـه          
گوش بسياري را مي آزارد در روز       
عاشورا بـه بلنـدترين شـيوه بيـان        

آنـاني كـه نبـودن ولـي        . كرده اند 
ــه   فق ــتمگر او را ب ــم س ــه و رژي ي

معناي فروپاشي كـشور معنـا مـي      
كنند، در اصل ترس از نـان دانـي         

تالش بيانيه نويسان و    . خود دارند 
تــدوين كننــدگان خواســته هــاي 
مردم بـراي نديـد گـرفتن بخـش         
وسيعي از آنان به معني كور رنگي       
بيانيه نويسان است نه عدم وجـود       

زنان بـه عنـوان فرمانـدهان       . آنان
داني مبارزات اين روزهـا، يكـي     مي

از اركان اصلي جنبش بيـشماران،      
خواسته هـاي مـشخص و عيـاني       
دارند كه در هـيچ كجـاي بيانيـه          

آنـاني  . هاي دراز آنان جايي ندارند   
كه خواهان جدايي ديـن از دولـت      
ــساط    ــد ب ــي خواهن ــستند و م ه
حكومـت دينـي را يكبـار و بــراي    
هميشه از ايران براندازنـد، حـق و        

 دارند كه بيانيه نويسان به       حقوقي
تـرس و   . عمد آنان را نمـي بيننـد      

وحشت رژيم جمهوري اسالمي و      
ولي فقيـه درمانـده آن از جنـبش         
قدرتمند مـردم بـه حـدي رسـيده         
است كه پادوهـاي دربـار خـود را         
براي كنترل حـداقلي آن بـه كـار         

اين ترس و وحـشت     . گرفته است 
كابوسي است كه بنـا نـدارد حـاال      

ت از سـر سـتمگران و       حاالها دس 
غارتگران ثروت ملي مردم ايـران      

زيرا روزهاي ديگري براي    . بردارد
ميدان آمدن در حال برنامه ريـزي   

اگر تا آنروز بسياري از ترس     . است
  .غالب تهي نكرده باشند
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 قيـام   وكه با بحران انقالبـي   حكومت ايران   

ــت   ــردم روبروس ــه م ــه جانب ــك ،هم  تاكتي
 در وحــشت پراكنــيســركوب و "ارتجـاعي  

 "صدور بحران به بيـرون مرزهـا  " و   "داخل
را بيش از پـيش در دسـتور كـار قـرار داده             

ولي امر ام القراي اسالمي تحت فشار       . است
مبارزه خستگي ناپذير اقشار مختلـف مـردم        

ان به جان آمده كه نه تنها بـه بـدترين    آنچن
شكل ممكن به كشتار، اعدام، ترور، شكنجه       

 دست مـي زنـد       تحت فشار  و اعتراف گيري  
تجاوز با  تاكتيك صدور بحران ابتدا     به  بلكه  

عراق و اشغال ميدان نفتـي       به اراضي كشور  
يـك و ملـي     ي  حذف افراد ال    همزمانفكه و   

ت با توجه به نزديـك شـدن زمـان انتخابـا          
لشكركشي .  روي آورده است   پارلماني عراق 

به خاك عراق خشم و اعتراض مردم عـراق       
و همچنين اعتراض بسياري از شخصيتهاي      
ــراق   ــان ع ــضاي پارلم ــي اع سياســي و حت

 شـمردن ايـن مـساله از         بي اهميت  باوجود(
ــوي ــارجي و در راس آن سـ ــاي خـ  دولتهـ

امپرياليــسم آمريكــا كــه بــا عــراق قــرارداد 
نسبت به رژيم   ) ا كرده است   را امض  "سوفا"

از سـوي ديگـر،     .  برانگيخـت  واليت فقيه را  
 در برابر تجاوز ارضـي  سكوت دولت المالكي 

 در، وابسته بودن او  به استبداد حـاكم          رژيم
در همـين   . تهران را كـامال آشـكار سـاخت       

 بيانيـه اي     در "شوراي عشاير عراق  "رابطه  
به رژيم اخطار داد كه اگر ميسان و بصره را          

 را   خود  ملت عراق دفاع از خاك     ،رك نكند ت
مـردم بــسياري از  . مـي دانــد  يشحـق خــو 

 اسـتان ميـسان،   بـه ويـژه  استانهاي عـراق،    
بصره و رمادي در همـين رابطـه دسـت بـه      

بسياري از احـزاب و رهبـران       . اعتراض زدند 
 درملي عراق از عـاجز بـودن دولـت عـراق            

 ابراز نگراني اين كشوردفاع از حاكميت ملي 
  . ندكرد

رژيم به خوبي بر اين موضوع واقـف اسـت           
 با آن درگير است،   كه با توجه به بحراني كه       

 ملـي  در مرزهـاي      بيش از ايـن    قادر نيست 
ــد ــين  .بمان ــه ب ــي ك ــاي بزرگ ــر ائتالفه  اگ

وجود آمـده  ه  ب عراقيك و ملي ينيروهاي ال 
در انتخابات پارلماني آينـده پيـروز شـوند و          

ــ  ــه خ ــس را ب ــشترين كرســيهاي مجل ود بي
 در راسـتاي    سياست رژيـم  اختصاص دهند،   

 فلج شده و روياي     "صدور انقالب اسالمي  "
سلطه بر منطقـه را مـي بايـست در خـواب            

بدين ترتيب است كـه بـا حركتهـاي          . ببيند
 همچون اشـغال چـاه نفـت        ماجراجويانه اي 

فكه، بيش از پيش در بحران فـرو         4شماره  
 حتـي   عـراق و مي رود و در حقيقـت مـردم     

 را بـه سـوي ائتالفهـاي        اين كشور  شيعيان
در همين رابطه   . يك هل مي دهد   يملي و ال  

يك نظر سنجي درباره انتخابات عراق نشان   
مي دهد كه اعتماد مردم عراق بـه ائـتالف          

ــه  ــتالف قــانون"دولتــي موســوم ب ــه  "ائ ب

در نتيجه سكوت المالكي در برابـر       خصوص  
اشغال چاه فكه بـسيار كـاهش پيـدا كـرده           

ظرسنجي همچنين اضـافه مـي      اين ن . است
 كه همدستي بعضي عناصـر دولتـي بـا          دكن

رژيم ايران باعث شده كه تنفر مردم نـسبت         
به عملكرد دولت عراق افزايش يابد كه اين        
برآينــد ســكوت المــالكي در مقابــل اشــغال 

حاصـل  . خاك عراق توسط رژيم ايران است 
 انتخابات آينده  نتايج منفي در  تاثير ،اين تنفر 
  . خواهد بودمالكي براي ال

ل عـراق از    يدخالت در مسا  بديهي است كه    
سوي رژيم واليت فقيه در اشغال بخشي از         

خاتمه پيدا نمي   به سادگي    منطقه نفتي فكه  
واليت فقيه با فرسـتادن متكـي، وزيـر         . كند

به پادوهاي خـود     ، به عراق  شامور خارجه ا  
ــصيتهاي     ــسياري از شخ ــذف ب ــان ح فرم

 از  تامين نمي كنند را   سياسي كه منافع او را      
در همـين   . شركت در انتخابات ابـالغ كـرد      

 ابراز مي دارد كـه      "البابليه"رابطه تلويزيون   
 سـتاد موسـوم بـه       ،به دستور منوچهر متكي   

، دكتـر صـالح     "ستاد حسابرسي و عـدالت    "
مطلك را از شـركت در انتخابـات پارلمـاني         

اين خبرگزاري مي افزايـد كـه       . محروم كرد 
كتر صالح مطلك بـه دليـل       محروم كردن د  
جنـبش  " و  "ليست العراقيـه  "ترس رژيم از    

 بـه نـوري   و از اين رو مي باشد    "ملي عراق 
المالكي دستور داد تا او را به بهانه ارتباط با          
حزب بعث از حـق انتخـاب شـدن محـروم           

اين ستاد كه گفته مي شـود توسـط         . گرداند
احمد چلبي، چهره معروف وابسته بـه رژيـم         

 115جريـان سياسـي و        15 ،شـود اداره مي   
دليل ارتباط  ه  تن از نامزدهاي انتخاباتي را ب     

با حزب بعث از شركت در انتخابات محـروم        
البته يك دادگـاه مـستقل قـرار        . كرده است 

 بـر  افزوده. است در اين رابطه تصميم بگيرد    
ــراد و شخــصيتهاي   ــراق، اف ــردم ع ــن، م اي
سياسي عراقي، دولتها و نهادهـاي خـارجي        

دموكراتيك اعتـراض   به اين حركت غير   نيز  
شــماري از نماينــدگان پارلمــان . كــرده انــد

 را مـشابه    مزبـور عراق تصميم گيري سـتاد      
م تهـران   اشيوه كـار شـوراي نگهبـان حكـ        

اين نمايندگان از فراكـسيونهاى     . دانسته اند 
پارلمانى و سازمان ملل خواسـتار جلـوگيرى        

غيرقــانونى و غيــر " هاياز اجــراى تــصميم
 شــدند تــا از  مزبــور توســط ســتاد"ىشــرع

خطرى كه متوجـه عـراق اسـت جلـوگيرى          
 مــردم بــسياري از گونــه،بــه همــين . شــود

بخشهاي عراق، برجسته ترين شيوخ عشاير      
عراقي، تجمع حقوقـدانان عراقـي، اجـالس        

معـاون  (رسمي پارلمـان اروپـا، جـو بايـدن          
بـا ايـن موضـوع      ....و  ) يس جمهور آمريكا  ير

  .مخالفت كرده اند
 از جلـوگيري  تالشهاي رژيم جهـت   با وجود 

ــك در   ــات دموكراتي ــك انتخاب ــزاري ي برگ
 هــاي جريانبـرخالف ي كـه  ينيروهـا عـراق،  

وابسته به رژيم، منافع ملي و مردم عـراق را      

تامين مي كنند بـا انتخابـات طايفـه اي          
  آن را  مخالفت كرده و كوتاه كردن دست     

 خود قـرار  تالشهايل عراق ثقل يدر مسا 
ــد ــاي.داده ان ــين المللــي  خبرگزاريه   ب

بالفاصله بعد از تـشكيل سـتاد حـذف و          
  از، رژيم يك مزدور سانسور تحت رياست  

يـك بـه    ي ال  گسترده  ائتالف تشكيل يك 
رهبري اياد عالوي، نخست وزير پيـشين      

 كـه    مـذكور  در تـشكل  . عراق خبر دادند  
 بيش از صـد     ارد، نام د  "ائتالف العراقيه "

نديـداهاي شـركت در انتخابـات       تن از كا  
پارلماني مانند طـارق الهاشـمي و صـالح         

 مردم  ،اين ائتالف . مطلك عضويت دارند  
عراق را به همزيستي دعوت مـي كنـد و          
ابراز مي دارد كه منافع ملي عراق ايجاب        

 دور از ايــن كــشورمـي كنــد كــه مــردم  
تفكرات طايفـه اي و مـذهبي گـرد هـم           

ــد ــشكل . آين ــزرگ مت ــتالف ب ــن ائ  از اي
ــات ،يــك و ملــيينيروهــاي ال  در انتخاب

ائتالف دولت " باپارلماني عراق به رقابت   
ــانون ــالكي،   "ق ــوري الم ــري ن ــه رهب  ب
ـ  "ائتالف ملي عراق  " عنـوان تجمـع    ه   ب

مجلـس اعـالي    " كه از ائـتالف      نشيعيا
كنگره " و "جبهه صدر" ،"اسالمي عراق 
  بــه رياســت احمــد چلبــي"ملــي عــراق
ائـتالف  ". ، خواهـد پرداخـت    تركيب شده 

 نيز بـه رياسـت جـالل        "كردستان عراق 
طالبـاني و مــسعود بــارزاني در انتخابــات  

  .شركت خواهد كرد
 ناتواني   موجود رژيم واليت فقيه همچون   

 مي كند كه  رفتاركه در باتالقي گير آمده
فـرو  عمق بحران    بيشتر به    ،با هر حركت  

با توجه به كوشـش و هميـاري        . ودرمي  
ي، تنفر مردم عراق    نيروهاي سكوالر و مل   

نــسبت بــه دخالتهــاي رژيــم و رو شــدن 
 در سـاختار    آندست عناصر وابـسته بـه       

ــا ،سياســي حــاكم  هــر دسيــسه رژيــم ب
واليت .  شود  شديد روبرو مي   هاياعتراض

فقيه ديگر قـادر نيـست ماننـد سـابق در           
 استبداد جوالن دهد، پس تاكتيـك       مسير
ـ      "صدور بحران " د  نيز به سختي مي توان

 رژيـم   .ان رژيـم مارسـاز باشـد      براي بحر 
 و بنيادگراي واليت فقيه كه در       تتروريس
ه گـري روي گـوبلز را       يي و توط  يدروغگو

 مي تواند به هر تاكتيك غير       ،سفيد كرده 
انساني جهت پيشبرد منـافع خـود اقـدام         

 عـراق  مـردم  ايران و نه مردمورزد اما نه  
ديگر حاضر نيستند حضور چنين سـاختار       

.  در منطقه تحمل كنند    عقب افتاده اي را   
شرايط نـه در داخـل ايـران، نـه از نظـر             
منطقه اي و نه از نظر بين المللي به نفع           
استبداد حاكم نيست و صـداي فروپاشـي        
سيستم مبتني بر واليت فقيه بـه گـوش         

 انتخابات عراق و مجلس     نتيجه. مي رسد 
عراق هم در هر صورتي به شكل سـابق         

  .نخواهد بود

  

ج جاسوس پروري تروي

 خشونت بين مردم است

  
  زينت ميرهاشمي 

  
    دي29فراسوي خبر 

تصاوير كنـشگران خيزشـهاي     
خياباني در روز عاشورا اين بار       
ــركوبگران   ــتان س ــار دس گرفت
شــده و بــراي شناســايي آنهــا 

امـين  «ويژه نامه اي بـه نـام        
توســـط نيروهـــاي » جامعـــه

انتظــامي رژيــم منتــشر شــده 
در اين ويژه نامه، تعداي     . است

س از زنان و مرداني كه به       عك
ــه در    ــژه نام ــن وي ــته اي نوش
تظــاهرات روز عاشــورا نقــش 
داشته اند براي شناسـايي درج      

نهاد امنيتي رژيم ار    . شده است 
ــي و   ــاي جاسوس ــردم تقاص م
همكــاري در لــو دادن آنهــا   

به كارگيري شيوه   . نموده است 
هـــاي جاســـوس پـــروري و 
استفاده از مردم جهت سركوب   

ــين مــردم، تــرويج خــش ونت ب
مردم است كـه همـواره مـورد     
تنفر انسانهاي شرافتمند بـوده     

  . است
پيدايي اين گونـه شـيوه هـاي      
غير انساني از بعد ديگر، نشان      
ــتگاه  ــايتي دسـ دهنـــده ناكفـ
ــار   ــت در مه ــركوب حكوم س
خيزشهاي خيابـاني بـه دليـل       
گستردگي شركت كننـدگان و     

    .فروريختن سد ترس است
 دي، اولـــين 28روز دوشـــنبه 

ــراي  جلــسه بيــدادگاه رژيــم ب
ــه  ــتگير  5محاكم ــر از دس  نف

شـدگان قيـام روز عاشــورا، در   
ــد  ــزار ش ــران برگ ــن . ته در اي

 متهم به محاربه بـا      5بيدادگاه  
خدا بـه اعترافهـاي اجبـاري و        

. وادار شـــدند ديكتــه شـــده  
دستگيريهاي گسترده، شكنجه   
و تجاوز با هدف ايجاد رعب و       
وحشت و جلوگيري از خيزشها     

يكي از . امهاي بعدي است  و قي 
ويژگيهاي هماوردطلبي مـردم    
در برابر حكومت، صف آرايـي      
دو طرف در روزهايي مشخص     

ــبش . اســت در حــالي كــه جن
مردمي خـود را بـراي تـسخير      

ــران در روز  ــاي ته  22خيابانه
بهمن آماده مي سازد حكومت     

  استفاده از خشونت بي محابـا     
را در شكلي علني به كار مـي        

ــا در گرا. بــرد نيگــاه برخــورد ب
رويدادهاي اخير و مقايـسه يـا       
سه دهه سركوب، يـك نكتـه       

سـركوب و   . قابل توجـه اسـت    
انجام شـيوه هـاي امنيتـي در        
شرايط بحران انقالبي به دليل     
مداخله و شـركت تـوده وار در        
خيزشهاي خياباني اثر خـود را      
به عنوان ابـزاري بازدارنـده از       

  . دست مي دهد
  

   فرمان حذف شخصيتهاي باصدور بحران به عراق 

   و ملي از انتخاباتسكوالر
 

 دوانآناهيتا ار
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   خدا نام به

   اميد كه شد معتكف پرده غيب صبح
   برون آي كه كار شبِ تار آخر شد گو

 با اوجگيـري قيـام حقطلبانـه        همزمان
مــردم ايــران بــراي نيــل بــه آزادي و 
نجات ميهن از دسـت اسـتبداد، رژيـم      
ميخواهد با دسـتگيري و حتـي اعـدام      
شماري از مردم بيگناه به ايجاد رعـب        

 و جوانـــان و وحـــشت در دل مـــردم
مبادرت ورزد؛ تـا شـايد بـدين وسـيله          
. جلوي خشم و اعتراض آنها را بگيـرد       

 دليل با صدور حكم اعـدامي       ينبه هم 
كه همين ديـروز بـه اينجانـب ابـالغ          
گرديد، چـه بـسا كـه پـروژه قتلعـامي        
ديگر را كليك زده اسـت، آن هـم در          
شـــرايطي كـــه اينجانـــب حتـــي در 
 چارچوب قضا و قانون همين رژيم هم      

مرتكـب هــيچ جرمـي نــشده ام مگــر   
حضوري سـاده بـراي اداي احتـرام و         
فاتحه يي براي زندانيان قتلعـام شـده        
در گورستان جمعي خاوران آن هم در       

  . دو سال و اندي قبل
 واضح اسـت كـه حكـم مـن هـيچ          پر

مبناي قانوني نداشته و تنها ميخواهند      
با اعدام اينجانب مردم و جوانـان ايـن         

ــا  ــوب س ــيهن رامرع ــا را م خته و آنه
ــه وحــشت   ــشان ب ــري مطالبات درپيگي
اندازند لذا دراين ايام حسيني مناسـب       
مي بينم كه يكبارديگر از زبان سـرور        

اگـر آيـين    : آزادگان فرياد بـر آرم كـه      
محمد و اكنون ميهن ما جز با ريختن        
خون من و امثال من به سـامان نمـي      
ــرا در   ــاي دار م ــس اي طنابه رســد پ

  بگيريد 
ا ازخـون نـداها و ديگـر         من قطع  خون

جوانان كـه روزانـه بـر سنگفرشـهاي         
خيابان ميريزد رنگينتر نيست و جز بـر        
حقانيت، جسارت و افتخار ما نميافزايد      
ــه دســت   ــاه محــرم و ب آن هــم در م

  . شقيترين آدمها 
 انتها همه جهانيان و انـساندوستان       در

را متوجه اين موضوع ميكنم كه رژيم       
 مـن و يـا      قصد دارد كه مـن و امثـال       

برخي از جوانان و زندانيان را بـه پـاي    
چوبههاي دار بكشاند تـا هماننـد ابـن         

زياد بـا نمـايش اجـساد آنهـا همـه را            
  . مرعوب و متوحش سازد

ــن ــاني  اي ــران ،الريج ــتان ته  را دادس
ــات    ــي مقام ــس، و برخ ــيس مجل ري
جنايتكار رژيم براي ارعـاب مـردم بـا         
وقاحت تمام در تلويزيون هـم اعـالم        

ولـي ترديـدي نيـست كـه        .  انـد  كرده
چنين احكـام و تهديـدهايي كمتـرين        
خللي در آماده بودن من و هموطنـانم        
ــود    ــي آزاد بهوج ــق ايران ــراي تحق ب

  . نميĤورد
 سـال  23 به عنوان پدري كه حـدود    و

ــن   ــراي ازادي در اي ــود را ب ــر خ ازعم
سرزمين و رژيم قبل و رژيم كنوني در        
زندان به سربرده است، بـه الريجـاني        
ها و ديگر جنايتكـاران اعـالم ميكـنم        

  : كه
   بدين سان زيست بايد پاك ، گر
 چه ناپـاكم اگـر ننـشانم از ايمـان        من

  خود چون كوه ، 
   برتر از بي بقاي خاك يادگاري
   والسالم
ــي ــي  علـ ــداني سياسـ ــارمي زنـ  صـ

  گوهردشت 
   1388ديماه 9
  
  

بيانيه زنداني سياسي 

بهروز جاويد طهراني در 

 حكم رابطه با صدور

اعدام زنداني سياسي 

   صارميعلي

ن حقوق سايت فعاال

  بشر و دمكراسي

  1388 دي 19
  

  ؟!محكوم به مرگ
وقتي كه شنيدم كه يكـي از زنـدانيان         
سياسي بنـام علـي صـارمي بـه جـرم           
شــركت در مراســم ســالگرد جنايــات 

 1386سال  (رژيم بر قبرستان خاوران     
به مجازات مرگ محكـوم     ) خورشيدي

گرديده از غيبت خويش در آن مراسم       
كه بـه دليـل حـضور در زنـدان بـود،            

  .شرمسار و متاثر شدم
بر همه ما ثابت شد كه رژيم جمهوري  
ــاب    ــست نق ــادر ني ــر ق ــالمي ديگ اس
دروغين اسالمي و انـساني خـودش را      
حفظ نمايد و مجبور بـه ايـن گرديـده          

و خـوي وحـشي گـري       كه چهره پليد    
 .خويش را به همه جهانيان ثابت كنـد       

اين ماهيت رژيم از ابتـدا هـم از نظـر           
  .هيچ انسان آزاده و فهيمي دور نبود

اينجانب كه خود يك زنداني سياسـي       
. در زندان گوهردشت كرج مـي باشـم       

كــه راه و طريــق  ضــمن اعــالم ايــن
زندانيان همانند علي صـارمي و تمـام        

 راه و طريـق بنـده       اسيران روز عاشورا  
 از جالدان آخوندي مـي      ،نيز مي باشد  

خواهم كه در مجازات اين بـرادران و         
  .خواهرانم شريك باشم

چه افتخاري از اين بـاالتر كـه در راه          
آزادي و وطـن در كنــار يــاران كــشته  

اگر خون بهاي آزادي است مـن       . شوم
هم براي پـرداختنش اعـالم آمـادگي        

 راه  مـا اولـين شـهداي ايـن       . مي كنم 
  نيستيم و آخرين آن هم نخواهيم بود

زنداني سياسي بهروز جاويد طهراني ـ  
) رجـائي شـهر  (زندان گوهردشت كرج   

  1388 دي 17 ـ 1 سالن 1بند 
  

بعضي از شهداي قيام 

  )1388 دي 6(عاشورا 
  
  
شهيد شاهرخ رحماني در روز *

در چهار راه ولي عصر  عاشورا و

توسط خودروي نيروي انتظامي 

رفته شد و به شهادت زير گ

  .رسيد

  

  
  
سيدعلي موسوي شهيد *

سط حبيبي در روز عاشورا تو

  .عوامل رژيم ترور شد

  

  
  
  

  
روز  امير ارشد تاجميرشهيد *

  عاشورا در ميدان وليعصر 

  

  
شهرام  (شهيد عباس فرج اللهي*

  )فرجي زاده

  

  

  
ــهيد * ــريم ش ــصطفي ك ــي،  م بيگ

 در روز عاشـورا      ساله 24دانشجوي  

لوشــاتو از  خيابــان نوفــلدر حـوالي  

ناحيه پيشاني مـورد اصـابت گلولـه        

  .جان باختقرار گرفت و 
  

  

  

  ياسي سي صارمي، زنداني علي آقامتن پيام 

 . كه به او حكم اعدام ابالغ كرده اند
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رفيق  1318 بهمن سال 14روز *

 از برجسته ترين دكتر تقى ارانى

 سالگي 44كمونيستهاي ايران در سن 

  .در زندان جان باخت

  

رفقا  1352 بهمـن    29در صبحگاه   * 

ــت   ــسرخى و كرام ــسرو گل خ

 كه در بيـدادگاههاي رژيـم       دانشيان

شــاه از اهــداف جنــبش آزاديخواهانــه 

م مردم ايران دفاع كـرده بودنـد، اعـدا        

رفقــا خــسرو و كرامــت در   . شــدند

وصيتنامه كوتاهـشان خـود را فـدايي        

  .خلق معرفي كردند

 
  مبارز1354 بهمن سال 16روز *

 رفيق مصطفى شعاعيانانقالبى 

در درگيرى مسلحانه با مزدوران رژيم 

  .شاه به شهادت رسيد

  

  

مجاهـد   1350 بهمن سال    11روز  *

 طــي يــك خلــق احمــد رضــايى

مزدوران رژيم شاه   درگيرى حماسى با    

وي اولـين شـهيد     . به شـهادت رسـيد    

  . سازمان مجاهدين خلق ايران بود

  

  

 مجاهـد   1360 بهمن سال    19روز  

خلق موسى خيابـانى و اشـرف       

 تـن ديگـر از      17 بـه همـراه        رجوي

كادرها و اعضاى سـازمان مجاهـدين       

خلق ايران طي يك نبرد مسلحانه بـا         

مــزدوران رژيــم خمينــى بــه شــهادت 

  .درسيدن

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  ديكتاتورها با مردم 

  آشتي نمي كنند

 
  ليال جديدي

   دي14فراسوي خبر 
مذاكره يا پيشنهاد مصالحه بين رهبران 
جنبشهاي مردمي و قدرت حاكم به طور 
كالسيك از جانب سمت در حال شكست به 
طرف در حال پيروزي پيشنهاد مي شود و 
اين طرف پيروزمند است كه بسته به شرايط 

. د، با آن موافقت يا مخالف مي كندموجو
آقاي موسوي كه در پشت سر جنبش 
پيروزمند و عدالتخواهانه مردم ايران حركت 
مي كند و مشروعيت خود را با تكيه بر 
جانفشاني آن به دست آورده، در بيانيه خود 
با حكومت خامنه اي شكست خورده كه 

 "خامنه اي قاتله، واليتش باطله"شعارهاي 
كليفش را معلوم كرده، قرار و مدار ي مردم ت
  .مي گذارد

تحليلهاي گوناگوني از بيانيه آقاي موسوي 
آنچه كه از نظر دور مانده، . شده است

جايگاهي است كه وي و خامنه اي براي 
خامنه . تقابل با هم از آن استفاده مي كنند

اي اوباش و اسلحه دارد و موسوي به جنبش 
همين . ده استرنگين كمان بيشماران تكيه ز

پشتيبانهاي مادي نيز هستند كه تعيين كننده 
قصد سياسي آقاي . حركتهاي سياسي هستند

موسوي هر چه كه بوده و هرگونه شكافي در 
درون بهم ريخته رژيم كه قصد دارد عميق 
تر كند، جز هار تر كردن رژيم و از سوي 
ديگر از دست دادن حمايت بخشي از جنبش، 

  . حاصلي ندارد
نطور كه انتظار مي رفت نه تنها خامنه هما

اي ترتيب اثري به بيانيه وي نداده است و 
مزدوران نزديك به او به وراجي بيشتر افتاده 

 نيز بي "وحدت ملي"اند بلكه، اميدواران به 
  .چهره تر مي شوند

 "مثبت"يانيه موسوي را كه بمحسن رضايي 
 وي اشاره "عقب نشيني"و به ارزيابي كرده 

 با "وحدت ملي" طعم تلخ عدم امكان نمود،
حكومت را از زخم زبانهاي روزنامه كيهان به 

كيهان بيانيه . طور مفصل چشيده است
  . معني مي كند"بن بست فتنه"موسوي را 

واليتي، مشاور خامنه اي حتي به محسن 
رضايي پرخاش مي كند و مي گويد كه 
وحدت ملي بر اساس حاكميت اسالم و نماد 

  . يه حاصل شده استآن ولي فق
اصالح طلبان نيز طبق عادت ديرينه، بيانيه 
مزبور را به اين دليل ستوده اند كه آن را 

 يافته "راهكاري براي برون رفت از بحران"
  .اند

از سوي ديگر، يك نماينده مجلس ارتجاع از 
بررسي طرحي در اين نهاد سخن مي گويد 

شامل پذيرش قانون، محاكمه تحريك كه 
 ن و پرداخت خسارت وارده به اموالكنندگا

  .عمومي و خصوصي است
همانطور كه هيچ جنبش مردمي از پينوشه، 
شاه، سوموزا و ديگر ديكتاتورها انتظار نداشت 
با مردم آشتي كنند، هيچ واقع گرايي هم 
. نبايد از خامنه اي اين انتظار را داشته باشد

خامنه اي و مزدورانش بهترين نمونه سخن با 
: را بايد از زبان دانشجويان شهر كرد شنيد

مردم طاق كسراي مستبدان و زورگويان را "
به آتش شعله ور و سوزان خشم خويش  هم

قدرتمند  اين مردم، آنانند كه. خواهند سوزاند
پس . تر از اينان را از صحنه خارج كردند

  ."بترسند از فرياد غراي مردم

  نگشت اتهام ا

  ه سمت كي؟ب
   زينت ميرهاشمي

   دي23فراسوي خبر 
 خرداد آقاي مسعود    22روز سه شنبه    

علي محمدي، استاد فيزيك دانشگاه     
تهــران و يــك متخــصص اتمــي در 

تـا لحظـه    . قيطريه تهران تـرور شـد     
نگارش اين سطور، با توجه به شـيوه        
ترور و سابقه اعمال تروريستي رژيم،      
به ويزه نحوه پخش خبر مربـوط بـه         
ــي و   ــدگوهاي دولت ــرور از بلن ــن ت اي
ــت،    ــتابزده حكوم ــري ش ــع گي موض
انگشت اتهام به سمت حكومت نشانه 

  . رفته است
رسانه هاي تبليغي رژيم اين تـرور را        
به سازمانهاي مخـالف و در آخـر بـه          
ــد   ــسبت دادن ــرائيل ن ــا و اس . آمريك

سازمان مجاهدين خلق طي اطالعيه     
اي نــسبت دادن ايــن قتــل بــه ايــن 

خوانـده و   » كذب محض «را  سازمان  
اعالم كرد كه اين ترور هيچ ارتباطي       
بــا ســازمان مجاهــدين خلــق ايــران 

  . ندارد
در پي متهم شدن آمريكا و اسـرائيل        
به اين قتـل، وزارت خارجـه آمريكـا،         
ادعــاي جمهــوري اســالمي در ايــن 

ــورد را  ــي «م ــي معن ــضحك و ب » م
  . اعالم كرد

اين استاد دانشگاه از امـضا كننـدگان    
ــداتوري ميرحــسين حم ــت از كاندي اي

موسوي در مقابل احمدي نژاد بـود و        
از استاداني بـوده كـه حملـه اراذل و          
اوباش بسيجي به كـوي دانـشگاه را        

  . محكوم كرده بود
ترور اين متخصص اتمي با توجه بـه        
تبليغات مسخره رژيـم، ايـن احتمـال     
كه رژيم با شـيوه توليـد بحـران بـه           

پـردازد  تشديد جو سركوب و خفقان ب     
از طرف ديگر تروز . را تقويت مي كند 

ــل   ــاح مقاب ــداران جن ــضي از طرف بع
احمدي نژاد سبب باال رفـتن هزينـه        
براي اين گـروه از نخبگـان مخـالف         

  . باند امنيتي نظامي حاكم مي شود
دانشجويان دانشگاه فيزيك تهران در     
مورد ترور دكتر مسعود علي محمدي      
 بيانيه اي منتشر كردند كـه طـي آن        

نسبت به دروغ سـازي در تـرور ايـن          
  .استاد هشدار داده اند

محمـدي    شاگردان دكتر مسعود علـي    
جــاي «:در بيانيــه خــود مــي نويــسند

تاسف است در زماني كـه دوسـتان و     
محمدي در شوك   شاگردان دكتر علي  

برنـد،    خبر ترور ايـشان بـه سـر مـي         
هـاي    هاي وابسته به جناح     خبرگزاري

اكنـي در  پر  مختلف، شروع بـه شـايعه     
  ».رابطه با ابعاد ترور ايشان كردند

در پايان بيانيه دانشجويان آمده است      
چـه مـسلم اسـت نظـرات و           آن«:كه

ديدگاههاي سياسي ايـشان شـفاف و       
واضح است و سخنرانيهاي ايشان در      
وقايع پس از انتخابات، تاييدي بر اين 

بـدين ترتيـب تاكتيـك       ».امر اسـت  
فقيه تبليغاتي دستگاه دروغگوي ولي     

در همان ساعات اوليه پـس از تـرور         
شكست خورد و اكنـون ايـن عوامـل       
خامنه اي هستند كه بر صندلي اتهام       

  .نشسته اند

 در مسلخ عشق جز نكو را نكشند
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اگر مي خواهي شغلت را نگه 

  ! بايد ازدواج كني،داري
 - 2009 دسامبر 28 اسوشيتدپرس،

رژيم استبدادي مذهبي مبتني بر 
 كار زنان مجرد در ،واليت فقيه

ورده آعسلويه، مركز توليد گاز و فر
.  ممنوع اعالم كرد راهاي پتروشيمي

مسعود بنا به گزارش اسوشيتدپرس، 
 تاكيد كرده ميركاظمي، وزير نفت قبال

بود كه زنان مجرد نبايد در عسلويه 
در رابطه با ميزان . حضور داشته باشند

اخراج زنان مجرد بعد از اين فرمان 
مدير .  خبري در درست نيست،دولتي

عسلويه بيش از هيجده ماه پيش 
اعالم كرده بود كه اگر زنان مجرد 

 مي ،مايلند شغل خود را نگاه دارند
او اضافه . ده دهندبايست تشكيل خانوا

كرده بود كه متاهل بودن زنان و 
مردان شاغل در عسلويه يكي از 
. ضوابط كاري محسوب مي شود

بنابراين همه كاركنان مرد و زن مجرد 
 فرصت ) شهريور30 ( سپتامبر21تا 

دارند تا به اين وظيفه الهي و مذهبي 
  . خود جامه عمل بپوشانند

داشتن رابطه جنسي بدون ازدواج 
. رعي در كشور ايران ممنوع استش

 والدين را وادار ،سنت حاكم بر جامعه
مي سازد كه پسران و دختران جوان 
خود را به ازدواج و تشكيل خانواده 

  . تشويق كنند
لي از ي بر اين، فشار بر سر مساافزوده

ونات اسالمي در وقبيل رعايت ش
 از بروز جلوگيريزمينه پوشش و 

ز زمان به  ا،رفتارهاي غير اسالمي
قدرت رسيدن احمدي نژاد در سال 

  . يافته استشدت ميالدي 2005
  

زنان در يمن با خشونت و 

  تبعيض روبرو هستند
 نوامبر 25سازمان عفو بين الملل، 

سازمان عفو بين الملل با  - 2009
انتشار گزارشي اعالم كرد كه زنان در 
يمن با تبعيض سيستماتيك و خشونت 

ار ويران كننده روزمره كه نتايج بسي
 دارد، روبرو در براي براي آنان 

دليل قانونهاي ه حقوق آنان ب. هستند
قبيله اي و همچنين رعايت سنتهاي 
مرسوم كه زنان را به عنوان 

حساب مي ه  دوم برجهشهروندان د
. آورد، همواره ناديده گرفته مي شود

زنان يمني حق ازدواج با كسي كه 
در دوران مايلند را ندارند و معموال 

 اجبار ه ب)هشت سالگي(كودكي 
. والدين مي بايست ازدواج كنند

كميته عليه شكنجه سازمان عفو بين "

ه ، ازدواج اجباري كودكان كه ب"الملل
طور قانوني صورت مي گيرد را 
غيرانساني و يك حركت ارتجاعي مي 

  . نامد
زنان بعد از ازدواج مي بايست حتي 

ان خود براي خروج از خانه از همسر
شهادت زنان يمني در . اجازه بگيرند

هاي كشور نصف يك مرد  دادگاه
تبعيض بين زنان و . محسوب مي شود

مردان در رابطه با ارث نيز به 
 ،در بسياري از شرايط. همينگونه است

 ارث محروم مي حق از در اصلزنان 
با وجود رفرمهايي از قبيل . گردند

تشكيل كميته ملي زنان و انتصاب 
 وزير زن براي حقوق بشر در سال يك

، اصالحات فراواني مي بايست 2003
پيرامون برابري و رفع تبعيض 

تالش . جنسيتي صورت بگيرد
تشكلهاي غيردولتي مدافع حقوق زنان 
در سالهاي گذشته جهت اعطاي 
. حقوق زنان بسيار چشمگير بوده است

اين كوششها سبب شد كه دولت يمن 
به تصويب  قانوني را 2009در سال 

برساند كه كودكان حاصل ازدواج زنان 
عنوان ه يمني با مردان غير يمني ب

  . شهروندان اين كشور به حساب آيند
سازمان عفو بين الملل از دولت يمن 
مي خواهد كه قوانين تبعيض آميزي 

به كه حقوق زنان را پايمال مي كند را 
 و در مسير جامعه اي لغو كند سرعت

قوق انساني كه زنان از همه ح
  .برخوردار باشند، گامهاي مثبتي بردارد

  
رشد فزاينده خودكشي زنان در 

  افغانستان
زنان  - 2010 ژانويه 6 د گلوب ميل،

افغاني بيشتري براي فرار از خشونت و 
وحشيگري در زندگي روزمره خود به 

بر اساس . خودكشي روي آورده اند
گزارش واحد سوختگي بيمارستاني در 

 از هشتاد زن در سال هرات، بيش
 از ي تالش كرده اند با خودكش2008

 به زندگي ،طريق سوزاندن بدن خود
.  پايان دهنديشسراسر درد و رنج خو
 سال 30 تا 20بيشتر اين زنان بين 

سن داشته اند كه جان خود را از 
  . دست داده اند

ه تجاوز جنسي و قتل ناموسي ب
صورت دهشتناكي در جامعه افغانستان 

كميسيون دفاع از حقوق ". ج استراي
 76 اعالم مي كند كه |بشر افغانستان

مورد قتل ناموسي در كشور در سال 
بر اساس .  صورت گرفته است2008

گزارش سازمانهاي غيردولتي مدافع 
حقوق زنان اين آمار بسيار بيشتر از 

بور عنوان زميزاني  كه كميسيون م
بر اساس تحقيقاتي . مي كند، مي باشد

در رابطه با امور خارج از كشور در كه 

 بيش از ،انگلستان صورت گرفته است
 درصد ازدواجها در افغانستان 60

 درصد آن  57ست كه  ااجباري
 را دختران جوان زير سن شانزده سال

اذيت و آزار عليه زنان . در برمي گيرد
تجاوز به ويژه  ،بسيار شايع است

دليل نبود عدالت ه  زنان باماجنسي 
ماعي، اين خشونتها را گزارش نمي اجت

زناني كه از خشونت خانگي فرار . كنند
 تنها ،دليل نبود پناهگاهه  ب،مي كنند

فقط . راه سكني را در زندان مي يابند
 پناهگاه براي قربانيان خشونت 19

خانگي در سراسر افغانستان وجود 
  .دارد

با اينكه حامد كرزاي در رابطه با 
زده ساله  دختر دوا به يكتجاوز

شخصا اعالم كرد كه مجرم مي 
بايست به شدت مجازات شود اما او از 
جنايت افرادي كه زني را مورد تجاوز 
. همگاني قرار دادند، چشم پوشي كرد

 نشان دهنده ضعف موضع  امراين
 پيرامون كرزايگيري دولت حامد 

از . اعمال خشونت عليه زنان است
 اگرچه دولت افغانستان براي ،ديگر سو

رسيدگي و تحقيق پيرامون خشونت 
خانگي به استخدام پليس زن مبادرت 
ورزيده اما زنان پليس عنوان مي كنند 

 بايد ،كه اجازه تحقيق ندارند بلكه
منتظر بمانند تا قربانيان زن در اداره 

  .پليس حضور پيدا كنند
  

ميزان مرگ و مير زنان توسط 

 بسيار اوكالهمامردان در ايالت 

  باالست
 - 2009 اكتبر 30  نيوز،اوكالهما

 قتل زنان  نهم در رتبهاوكالهماايالت 
. است توسط مردان در آمريكا را دار

مركز خط مشي "گزارش ساالنه 
  ابراز مي دارد كه"خشونت عليه زنان

زن سي و هفت  ،2007در سال 
ي توسط مردان به قتل اياوكالهم

نيمي از اين نزديك به . رسيده اند
كشته شده قربانيان توسط سالح گرم 

همه مقتولين، قاتالن خود را مي . اند
شناختند و بيش از نيمي از آنان توسط 
همسران، همسران سابق و يا دوست 

  . پسران خود به قتل رسيده اند
  

ن بليط مرگ ئوبارداري در سيرال

  زنان
 - 2009 سپتامبر 22 صداي آمريكا،

د سازمان عفو بر اساس گزارش جدي
 مرگ و مير زنان بر اثر ،بين الملل

ون به يك مساله ئبارداري در سيرال
 و اضطراري تبديل شده يحقوق بشر

، در اين كشور آفريقاي غربي. است
يك زن از هر هشت زن در اثر 
. بارداري جان خود را از دست مي دهد

منشي سازمان عفو بين الملل در 
اشت تماسي با صداي آمريكا ابزار د

ه كه بارداري بليط مرگ براي زنان ب
او ابراز داشت كه زنان . شمار مي آيد

در زمان بارداري به امكانات بهداشتي و 
مراقبتي كه جان آنان را نجات مي دهد، 

طور ه دليل اين موضوع ب. دسترسي ندارند
 امكانات نبودساده يا فقر اين زنان و يا 

مي  تاكيد "ايرن خان"خانم . بهداشتي است
ن به تغييرات پيرامون اين وكند كه سيرالئ

 امكانات بيشتري در حوزه وموضوع 
دولت مي بايست به . بهداشت احتياج دارد

قول و قرارهاي مكرر خود پيرامون اصالح 
وضعيت بهداشتي كشور جامه عمل بپوشاند 

راحتي به ه و اطمينان حاصل كند كه زنان ب
 امكانات بهداشتي دسترسي پيدا خواهند

 اضافه مي كند كه "ايرن خان"خانم . كرد
ن همانند وي سيرالئيبا زنان در مناطق روستا

كودكان رفتار مي شود و به آنان اجازه 
عنوان فرد مستقل داده ه تصميم گيري ب

نمي شود، خواه اين تصميم گيريها پيرامون 
دسترسي آنان به داروهاي ضد بارداري 

. شتيل بهداي در حوزه مسابباشد يا انتخا
بدين ترتيب رفع تبعيض جنسيتي و 
پيشرفت موقعيت زنان با كاهش مرگ و 
مير زنان در زمان بارداري رابطه اي 

 بر اين، سرمايه كشور افزوده. تنگاتنگ دارد
براي ساختن مراكز بهداشتي كه زنان به آن 

درستي ه راحتي دسترسي داشته باشند، به ب
اينها فقط گوشه اي از . مصرف نمي شود

اليلي مي باشد كه باعث مي شود زنان د
ن از ميزان باالي مرگ و مير زنان لئوسيرا

كشور را به يكي از اين باردار رنج ببرند و 
ي كه باالترين نرخ مرگ و مير يكشورها

  .زنان باردار را دارد، تبديل كند
  

روزنامه نگار سوداني ممكن است 

  به ميهن خود باز نگردد
روزنامه نگار  - 2009 دسامبر 25كانادانيوز، 

 از سوي پوشيدن شلوار ه دليلسوداني كه ب
 اعالم كرد ،دولت سودان محكوم شده است

كه ممكن است هرگز به سودان برنگردد و 
لونا ". مبارزه خود را در خارج ادامه دهد

 كه با پوشيدن چادر و پنهان "احمد حسين
  ممنوع الخروج بودنباوجودكردن هويتش 

 فرودگاه از كشور خارج كمك كاركنان هب
 ابراز داشت كه فعال قصد شده است،

او . درخواست پناهندگي از اروپا را ندارد
شبكه "اضافه مي كند كه منتظر اطالع 

 است كه به او بگويند آيا بهتر "زنان سودان
است به ميهن خود بازگردد يا در خارج از 

  . كشور سكني گزيند
ي چهل ضربه شالق برا"كتاب وي به نام 

 در فرانسه انتشار يافته است "پوشيدن شلوار
كه قرار است به زبان انگليسي و زبانهاي 

  . ديگر نيز ترجمه شود
 توسط 2008 زن در سال چهل و سه هزار

 ه اتهامپليس فقط در منطقه خارتوم ب
اگر .  دستگير شده اند"پوشش غير اخالقي"

اين ميزان زن فقط در خارتوم دستگير شده 
 زنان دستگير شماران به سادگي  مي تو،اند

 را در بخشهاي ديگر جرمشده به همين 
 ، ميليون جمعيت دارد42كشور سودان كه 

  .تصور كرد
  

  16بقيه در صفحه 
  

  ييزنان در مسير رها
  آناهيتا اردوان
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ترس و وحشت 

  حسينيان يا استعفا
  جعفر پويه

   دي18آدينه ... فراسوي خبر 
روح اهللا حسينيان، يكي از بيشمار 
جانيان و جنايت پيشگان رژيم 

از ) پنج شنبه(روز گذشته 
نمايندگي مجلس آخوندها استعفا 

آخوند حسينيان كه با نام . داد
 سالها در وزارت "خسرو"مستعار 

به توطئه و بدنام اطالعات رژيم 
طراحي قتل دگرانديشان مشغول 
بود، بعد از مرگ سعيد امامي، 
يكي از همپالكيهاي خود در 
سخنرانيهايش وي را شهيد خواند 

حسينيان يكي . و از او تجليل كرد
از جانياني است كه در هر كجا 
كه رژيم او را به كار گمارده 
چيزي غير از قتل، كشتار و 
ا توطئه و جنايت از خود برج

  .نگذاشته است
او در استعفا نامه خود نوشته 

من خود را موجودي ": است
شكسته خورده و سرخورده 

بينم رياست  بينم وقتي مي مي
كميته دفاع مجلس يكي از 

گراني است كه از بانيان اتهام  فتنه
  ".تقلب در انتخابات بود

هرچند بسياري اين بخش از 
استعفاي او را اشاره به محتشمي 

كميته دفاع از مردم "يس پور، ري
 مجلس مي دانند اما "فلسطين

ناگفته پيداست كه اعتراضات 
پرقدرت مردم در خيابانها و جهت 
گيري شعارها به سوي راس نظام 
آنچنان ترس و وحشتي در دل 
جانيان و قاتالن فرزندان مردم 
انداخته است كه آنها را وادار به 
حركاتي غير قابل پيشبيني كرده 

ال شدن گزارش هيات برم. است
تحقيق مجلس در مورد كهريزك 
و مقصر اصلي دانستن مرتضوي 
در اين مورد حسينيان را وادار به 

او در . واكنش كرده است
 ": استعفاي خود مينويسد

بسياري از تصميمات را 
فهمم، بسياري از رفتارها را  نمي

سوراخ كردن كشتي انقالب 
مطمين هستم كه با ... ، دانم مي

سياسي يا جسماني حقيري مرگ 
مانند من نه بر دامن كبريايي 
واليت گردي خواهد نشست نه از 

  ".روند انقالب خواهد كاست
كاملن مشخص است كه مرگ 
سياسي و يا جسماني اي كه به 
گمان حسينيان در انتظار 
مرتضوي است، ته دل او را نيز 

او اين عمل را . خالي كرده است
سوراخ كردن كشتي رژيم مي 
داند و براي دانستن آن خود را به 

اما ناگفته . نفهمي مي زند

پيداست كه بن بست پيش روي 
رژيم و ترس حسينيان از قرباني 
شدن امثال خود، او را وادار به 

و به . عكس العمل كرده است
شكست "همين دليل خود را 

 اعالم مي "خورده و سرخورده
البته او وحشت زده و نگران . كند

انداخته است زيرا فرياد را از قلم 
جوانان و زنان و مردان در 
خيابانها كه رژيم را در مقابل 
شهامت و شجاعت خود به زانو 
درآورده اند را شنيده و از عاقبت 

او از كساني . كار خود نگران است
است كه در روزهاي قبل طرح دو 
فوريتي كاهش مهلت فرجام 
خواهي محكومان به اعدام به 

 روز 5 روز به 20از اتهام محاربه 
را در قالب طرح دو فوريتي به 

در اين باره . مجلس ارايه داد
بهترين حرف را همريش او 
مطهري در مجلس آخوندها زد 

حسينيان عالقه ": كه گفت
زماني كه . خاصي به اعدام دارد

ايشان قاضي بود، حكمهاي اعدام 
  ".بسياري صادر مي كرد

در رابطه با استعفاي حسينيان، 
مد دهقان، يكي ديگر از مح

اگر ": نمايندگان مجلس گفت
اعتراض حسينيان به محتشمي 
باشد بايد ديد كه الريجاني، 
رييس مجلس در اين زمينه چه 

بين آقاي . گيرد تصميمي مي
محتشمي و حسينيان قطعا بايد 

  ".حسينيان انتخاب شود
و اينگونه نشان داده مي شود كه 
در داخل مجلس نيز درگيري 

 خواهد شد و فرصت داده شروع
شده به حسينيان براي طرح 
داليل استعفاي خود از تريبون 
مجلس، آغاز جنگي جديد بين 

از . باندها در قوه مقننه رژيم است
سوي ديگر بعضي از عناصر باند 
نزديك به دولت سعي مي كنند تا 
درگيري را به صورت علني به 
مجلس نيز بكشانند تا تهديدي 

قي كه يكي از براي هيات تحقي
دژخيمان وابسته به ولي فقيه را 
مقصر اصلي كهريزك دانسته 
باشد و اينگونه از آنها زهر چشم 

  .بگيرند و يا وادار به سكوت كنند
ترس و وحشت سر تا به پاي كار 
به دستان رژيم را در بر گرفته 

موقعيت ولي فقيه رژيم . است
بسيار متزلزل و وابسته هاي به او 

آنها . چاره افتاده اندنيز به فكر 
چاره كار را سركوب بيشتر و قتل 

شهامت . و كشتار مردم مي دانند
و شجاعت جوانان دلير حاضر در 
خيابان از قبل به آنان گفته است 
كه اينگونه تصميمات كارساز 
نبوده و هيچ دردي از دردهاي بي 
درمان ولي فقيه و رژيم درمانده 

  .او را درمان نخواهد كرد
 

  

 هي علي دولتسميترور

 رهي ذخنيشهروندان، آخر

   و همدستانيخامنه ا
   امانمنصور

   دي20فراسوي خبر 
 در سركوب   ي در واكُنش به ناتوان    هي فق ي ول باند

 بـه   ي به طـور رسـم     ،يجنبش گُسترده اجتماع  
.  آورده است  ي ترور و وحشت رو    مي رژ يبرقرار

 كي از   يسووقصد به جان حجت االسالم كروب     
 ي زندان 5 اعدام دستكم    ي برا ينيچ نهيسو و زم  

 ي دولت سمي ترور استي س دني خز گر،ي د ياز سو 
 ي عمـوم  ي مركـز اسـتراتژ    بـه  شهروندان   هيعل

  .  دهدي ماميحكومت را پ
 6 پس از    ي خامنه ا  ي آقا يتي امن – ي نظام باند

ــورا  (يد ــاهرات روز عاش ــرا ) تظ ــدارك ب  يت
 يفراخوان پ .  را آغاز كرد   لي ر ني ا يحركت رو 

 آن بـه قتـل و ُكـشتار         وراني رهبران و پا   يدرپ
 از در دسـتور  يمخالفان و منتقدان، نشانه روشن  

 مهار  ي و تالش برا   نيكار قرار گرفتن قهر خون    
  .  تور اختناق بودابحران ب

 حكومـت،   ي كهنـه    اسـت ي در س  دي جد تيفيك
 سركوب در كنار اعمال     گري د لي ر كيگُذاشتن  
) يياه قـضا   زنـدان و دسـتگ     س،يپل (يقهر دولت 

ـ بـه م  " بـه    ي رسـم  ياشاره مقامها . است  داني
 آنهـا،   "سر آمدن كاسه صـبر    " و   "آمدن مردم 

ـ  ا يـي  اجرا يهمزمان با آنكه بـازو      را  ري تـدب  ني
 ياسي س – كيولوژيدي كُند، محمل ا   ي م يمعرف

  .  استدهي تراشزيآن را ن
 ي گُماشته ها  مي تواند شركت مستق   ي امر م  نيا

 پاسداران و وزارت اطالعـات      ي محل يرده باال 
 ي در حمله به محل اقامت آقا      نيدر اُستان قزو  

 را  ي قتـل و   ي و تـالش مـسلحانه بـرا       يكروب
 ي عـاد  يعدم تالش حكومت برا   .  دهد حيتوض
ـ  چ قي حمله از طر   ني ا يساز  گرداننـدگان   دني
ـ  ، آن در پشت صحنه    ياصل ـ  دل كي ـ  ب لي  شتري
 لي تبد ي جار استي و به س   افتني تي رسم يبرا
 ي مهي را ارا يدن راهكار ترور و وحشت پراكن     ُش

  . كُند
 خود را با هر ري و همدستان، تدبي خامنه ايآقا
 هـم كـه     ي عربده، چماق و تپانچه كـش      زانيم

ـ  ترسـناك دهنـد، ا     شيآرا ـ  واقع ني  ي را نمـ تي
توانند پنهان كُنند كه راه حل گانگـستر مابانـه          
آنها محصول شكست دستگاه متعارف سركوب      

ر امــواج خُردكُننــده مبــارزه و مقاومــت در برابــ
 نيــ اگــريمفهــوم د.  اســتيجنــبش اجتمــاع

 ي ُشـدن شـالوده هـا      دهي از هـم پاشـ     ت،يوضع
ـ ي طـ "نظام" سركوب است كه    ياصل  از شي ب

 و ختـه ي ري كالن پـ ي گُذار هيسه دهه با سرما   
 خود را بـر آنهـا اُسـتوار كـرده           ياسيساختار س 

  . است
 يت و اعدامها   آوردن حكومت به محاكما    يرو

 ،ي دولتـ  ي ُشـده    تي هـدا  سمي و ترور  ييصحرا
 فـوق  تينشانگر فرو رفتن آن تا گردن در وضع 

ـ       معمـول  يهـا يني بشيالعاده و خارج از نُرم و پ
 ني و ُشـركا آخـر     ي اهللا خامنه ا   تيآ. خود است 

 را در لبه پرتگاه     شي خو يتكاري توان جنا  رهيذخ
 ي ب ي نُقطه   نيبه محك امتحان گُذاشته اند؛ ا     

 منـصرف كـردن     ي سنگر برا  ني تر يثبات، قو 
 عقـب رانـده انـد،       نجـا ي كه آنها را تـا ا      يكسان

  .    ستين

 

  زنان در مسير رهايي
  

  15بقيه از صفحه 
 زناني كه شلوار بر تن ،طبق قانون سودان

كنند به تحمل چهل ضربه تازيانه محكوم مي 
حتي قاتالن مي توانند در دادگاه از خود . شوند

لونا احمد ". د اما اين زنان نمي تواننددفاع كنن
 نيز همراه با زنان ديگر در رستوراني "حسين

به همين دليل دستگير شدند و محكوم 
چندي پيش دولت سودان به او . گرديدند

پيشنهاد كرد كه با پرداخت مبلغي اتهام خود 
كه بقيه زنان مجبور  را خريداري كند در حالي
 "ا احمد حسين لون".به تحمل تازيانه شدند

 را قبول نكرد و گفت براي رساندن معاملهاين 
صدايش حاضر است بيش از اينها تازيانه 

.  او يك روز نيز در زندان سپري كرد. بخورد
 بعد از فرانسه براي "لونا احمد حسين"خانم 

  .دريافت جايزه به مصر سفر خواهد كرد
  

زنان فعال در افغانستان عليه معضل 
  سخن مي گويندن خشونت عليه زنا

 نام "زويا" – 2009 اكتبر 6اسوشيتدپرس، 
اصلي او نيست زيرا مجبور است هويت اصلي 

اتحاديه "او سخنگوي . خود را پنهان كند
 مي باشد كه براي "انقالبي زنان افغانستان

بعد از حمله يك . حقوق زنان فعاليت مي كنند
 28 زويا، ،عده افراد مسلح و كشتن والدين

ور شد به پاكستان مهاجرت كند و ساله مجب
در مدرسه اي كه از موسسات اين اتحاديه 

امروز او با اسم . است به كار مشغول گردد
زويا . مستعار به سراسر دنيا مسافرت مي كند

 سال اشغال افغانستان 8مي گويد كه بعد از 
  به طور رسمي"برقه"، توسط آمريكا و ناتو
 تجاوز و آزار رواجدليل ه در قانون نيست اما ب

اين و اذيتهاي جنسي، زنان افغانستان هنوز از 
زويا در رابطه با . پوشش استفاده مي كنند

 مي در كشورشافزايش نيروهاي خارجي 
 هليكوپترهايي و دموكراسي با يگويد كه رها

اگرچه با .  نمي آيدافغانستاني به يآمريكا
خارج شدن آنها نيز احتمال شروع جنگ 

از ديدن " :او اضافه مي كند. ردداخلي وجود دا
ساختمانهاي زيبا در ميهنم خوشحالم اما يك 
ديوار بدون اثر گلوله نيست و اين موضوع مرا 

   ".غمگين مي كند
ه او همچنين ابراز مي دارد كه دولت هنوز ب

طور جدي پيرامون معضل فزاينده اعمال 
خشونت عليه زنان موضع نگرفته و حركتي 

  . انجام نداده استمثبت در اين مسير 
  

 از آزار فيليپينييك زن از هر پنج زن 
و اذيتهاي فيزيكي و جنسي، رنج مي 

  برد
بر اساس  - 2010 ژانويه 14بولتن مانيال، 

ليپين، يك زن از هر پنج يتحقيقات دولت ف
ليپيني زير سن پنجاه سال از سن پانزده يزن ف

سالگي مورد آزار و اذيت جنسي و يا فيزيكي 
 هچهارداين تحقيقات بين . رفته استقرار گ

 زن، نتيجه مي گيرد كه زنان بدون هزار
ي دو برابر ي تحصيالت ابتدا باتحصيالت و يا

بيشتر از آناني كه تحصيالت كافي دارند، 
مورد آزار و اذيت جنسي و فيزيكي قرار گرفته 

 درصد از زنان خشونت 9 بر اين، افزوده. اند
وست پسرهاي جنسي را از سوي همسران و د

فقير بودن زنان نيز . خود تجربه كرده اند
پديده اي است كه با افزايش اعمال خشونت 

 . رابطه اي مستقيم داردآنهاعليه 
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  رويدادهاي 

  هنري ماه
  

  ليال جديدي
آزادي در اين است كه بتواني بگويي 

اگر اين . دو بعالوه دو مي شود چهار
پذيرفته شد، همه چيزها پشت آن 

  )جورج اورول. (خواهد آمد
دين همان عاملي است كه مردم فقير 
. را از كشتن ثروتمندان باز مي دارد

  )ناپلئون(
  

 عكاسي

  
 را "يلوس"رضا دقتي جايزه 

  به مبارزان ايراني تقديم كرد 
  

  
شهور ترين عكاس بين المللي ايراني م

 "لوسي"ي معتبر  موفق شد تا جايزه
 رضا دقتي كه در . آن خود كنداز را 

 شهرت دارد، "رضا"دنيا با نام 
سالهاست كه دور از وطن به عكاسي 
. و ثبت تصويري تاريخ مشغول است

سالها از شيوه هاي  وي در اين
وناگون زندگي، شاديها و غمهاي گ

موفق به  بسياري عكس انداخته و
دريافت جوايز معتبر بسياري شده 

   .است
كه در مراسمي  "لوسي" اهداي جوايز

در تاالر مركزي لينكلن در نيويورك 
پيشينه اي هفت ساله دارد برگزار شد، 

بخشهاي بهترين ناشر،  و هر ساله در
مد، يك نمايشگاه، بهترين آگهي 

يك مجله عكاسي،  چاپي، سردبير
مجله عكاسي، بهترين عكاس بين 

منتخبين  به... المللي، كشف سال و
رضا دقتي، عكاس . اهدا مي شود

  اين مراسم در2009برگزيده ي سال 
سخناني جايزه اش را به مردم ايران و 

وي هنگام . ندا آقا سلطان تقديم كرد
،  حضار گرامي" :دريافت جايزه گفت

   هستيم كه بي  كسانيما صداي
صدايند، ما اينجا هستيم تا جهان 
چشمانش را به روي دردها و جنگها 

  اين جايزه را به كساني من. نبندد
  كنم كه در نبرد براي جهاني تقديم مي

فدا كردن جان خود نيز  بهتر، حتي از
همچنين اين جايزه را  .نددريغ نكرد

كنم،   تقديم مي به شهروندان ايراني
 نام و نشان راه آزادي كه  رزان بيمبا

شان،  توانستند از طريق تلفنهاي همراه

تصويرهايي را به عنوان سند و مدرك 
با احترام ويژه به يك صدا . ثبت كنند

كه در ايران خاموش شد، چرا كه 
تصميم گرفته بود در راه آزادي و 
عدالت قدم بردارد؛ زن جواني كه 

ها را   صفحه تصوير مرگش تمامي
تسخير كرد، او نامش ندا بود، تقديم 

 "!به ندا
  

بهمن جاللي، عكاس صاحب 
  سبك ايراني درگذشت
، از 1323بهمن جاللي، متولد سال 

عكاسان سرشناس و صاحب سبك 
وي كه در بسياري از . ايران در گذشت

دانشگاه هاي ايران تدريس و تحقيق 
 "كرده بود، داراي چند كتاب از جمله

 كه حاصل "هكتاب آفريقاي سيا
روزهاي خون، "سفرهاي اوست و 

 گنج " و "خرمشهر"، "روزهاي آتش
  .  را منتشر كرد"دنيا

تاسيس عكاسخانه ايران و سردبيري 
 از ديگر "عكاسنامه"فصلنامه 

  .فعاليتهاي وي است
  

 موسيقي

جديد ترين آثار كارگاه هنر 
  ايران
  همراه با"ايرانكارگاه هنر "

ابتكار خيزشهاي مردمي دست به 
 ترانه "كارگاه هنر". استجالبي زده 

هاي به يادماندني خوانندگان 
عالقه مردم را با  وآهنگسازان مورد

سروده هايي برگرفته از خواسته ها و 
شعارهاي آنان بازسازي كرده و در 

 .است اختيار همگان قرار داده
 -ترانه تازه ترين آثار از اين مجموعه، 

 " فريادبزن اي همصدا با من"سرود 
 از "سيمين بري"بر اساس ترانه 

 ساخته هاي زنده ياد جمشيد شيباني
هر حلقه "، از آهنگسازان خوب ايران

 بر "شود حلقه ي داري ي مويت
 با صداي "شكوفه ها"اساس ترانه 

ديكتاتور ملعون "ن و ويگ زنده ياد
  بر اساس ترانه"داره ميشه سرنگون

 با همين "چرا نميرقصي"معروف 
  . ي باشدصدا م
در   كار نام آخرين"هولش بديم"

 است "كارگاه هنر ايران"دست تهيه 
آهنگ آن از فريدون   شعر وكه

رمضاني ميباشد و به زودي به جنبش 
رنگين كمان بيشماران تقديم خواهد 

 .شد
ويديو كليپ اين ترانه ها را در وبگاه 

 "راديو پيشگام"
co.radiopishgam.www
mمي توان ديد  .  
  
  "شب عشق"

 كه از يك آلماني، "مردم دنيا"گروه 
 يك آمريكايي و يك پرتغالي تشكيل

نظيري در برلين  شده، در كنسرت بي
در .  تقدير كردجنبش مردم ايراناز 

انگيز ايراني،  آهنگهاي دل ميان

پيوسته از مقاومت مردم ايران در برابر 
  .شد تي ياد ميدول خشونت

دفترهاي  سه هنرمند با شالهاي سبز و
نت بزرگ سبزرنگ در دست، در 

 آنها به. ايستند مقابل تماشاچيان مي
سازهايشان هم نوارهاي ظريف سبز 

اوته اميني خواه "سپس . اند بسته
-Ute Aminikhah) "برگمن

Bergmann)، سرپرست گروه 
 متني را مي خواند و در آن از برتري

گويد و از زندگي، از  تاريكي مينور بر 
 مردم"اي بهتر براي  اميد به آينده

تشنگان آزادي " و به ويژه براي "دنيا
  و در پايان سخنانش،"در ايران

  .كند كنسرتشان را به عشق تقديم مي
مردم "در ميان آهنگهايي كه گروه 

، "سراومد زمستون" اجرا كرد، "دنيا
، "همراه شو عزيز"، "سحر مرغ"
، "گل سنگ"، "شب مهتابيك "
آخرين .  بودآدم بني"  و"يار دبستاني"

 "آدم اعضاي يكديگرند بني "قطعه، 
اين . بود كه به چهار زبان اجرا شد

معروف سعدي را سرپرست گروه  شعر
خواند و سپس  به فارسي و آلماني 

 (Vanessa Cetin) وانسا ستين
 Joao) به انگليسي و ژوآو دمنزس

de Menezes) يرتغالبه پ. 
  

  انتشار اثار استاد مرتضي حنانه
  

  
حنانه از احتمال  فرزند استاد مرتضي

انتشار آثار منتشرنشده زنده ياد حنانه 
جهاني  و شوراي  توسط يونسكو

خانه " وي. موسيقي خبر داد
د را به خاطر  و وزارت ارشا"موسيقي

  .بي توجهي مورد انتقاد قرار داد

  و� در ����
� ��� ���
و و�
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  هاي آشناي  پيوستن يكي از چهره

  
 تحريم جشنواره فجر

اخبار هنري زير كه مربوط به تحريم 
جشنواره فجر مي باشد، دستچيني از 

، ويژه هنرمندان به "پويا خبر"
اس بختياري مي سردبيري آقاي عب

 در راستاي خبر "پويا خبر". باشد
رساني پيرامون نقش هنرمندان در 
حمايت از جنبش مردم ايران تالش 

  .مي كند
  

تحريم جشنواره فجر توسط *

پخش كنندگان و مديران 

  فستيوالهاي معتبر اروپايي

ساله بسياري از پخش كنندگان فيلم،  همه
 مديران فستيوالها و منتقدين سينمايي

اروپايي به فستيوال فجر دعوت مي شوند 
 اما امسال بسياري از آنان به منظور

همبستگي با جنبش مبارزاتي مردم ايران و 
 مخالفت با سركوب و كشتار توسط دولت

كودتا و نيز حمايت از فيلمسازان ايراني، 
 عدم عالقه خود را براي حضور در اين

   . اعالم نمودندآنجشنواره به مسوولين 
 15 تا 5 است جشنواره فيلم فجر از قرار

 .بهمن ماه سال جاري در تهران برگزار شود
  
بر مبناي اخبار دريافتي از ايران، بسياري *

كشور نيز به خاطر  از هنرمندان داخل
ارشاد از حضور در  سياستهاي جديد وزارت

 .خودداري خواهند كردفجر  اين جشنواره
اني، امسال بسياري از هنرمندان متعهد اير

جشنواره هاي فيلم، تياتر و موسيقي فجر را 
از جمله اين هنرمندان خانم . تحريم كردند

حياط خلوت "رخشان بني احمد و فيلم 
، رسول صدر عاملي و فيلم "خانه خورشيد

، "يك خاطره بگو حواسم را پرت كن"
  .  مي باشند"پاداش"كمال تبريزي و فيلم 

  
ويزيون، فاطمه گودرزي، بازيگر سينما و تل*

اصغر . داوري فيلم فجر را نپذيرفت 
فرهادي و عزت اهللا انتظامي نيز پيشتر از 
. مسووليت داوري آن خودداري كرده بودند

 و "زم هرير"سيد ضيا هاشمي با فيلم 
 نيز خواستار " آدمكش"محمد پوتي با فيلم 

  .خروج آثار خود از جشنواره شدند
 

  آواتار، پرفروش ترين فيلم جهان

ساخته جيمز كامرون براي ، "آواتار" فيلم
ترين فيلم  پرفروش پنجمين هفته متوالي،

  اين فيلم اكنون.سينماي جهان نام گرفت
  .پرفروش تاريخ سينما است دومين فيلم
 76/6 بعدي تاكنون در چين 3 اين فيلم 

آورده كه در  دست ميليون دالر فروش به
  . سابقه بوده است سينماي اين كشور بي

  

  
  18يه در صفحه بق
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  شديد خشونتت

  عليه جنبش 

 حق طلبانه مردم
   

  زينت ميرهاشمي 
    دي15فراسوي خبر 
 دي، تعدادي از مجلس 14روز دوشنبه 

نشينان طرح دو فوريتي براي كشتار 
 نفر از امضا 26. مخالفان ارائه دادند

كنندگان اين طرح خواستار كوتاه كردن 
زمان رسيدگي به پرونده كساني كه 

 خدا است شدند و جرمشان محاربه با
 روز 5پشنهاد دادند كه آنها در ظرف 

اجراي حكم كساني كه . اعدام شوند
.  روز است20شناخته شوند » محارب«

بعد از حركتهاي اعتراضي خياباني در 
روزهاي تاسوعا و عاشورا، شيفتگان 
واليت و وابستگان به بارگاه جنايت، از 
بلندگوهاي دولتي استفاده كرده و از 

زار و زورشان براي ترويج همه اب
خشونت و قلع و قمع مخالفان استفاده 

  . كردند
بيچاره ولي فقيهي كه براي سر پا نگاه 
داشتن معبد ويرانه اش بعد از سه دهه 
قدرتمداري، باز به فكر اضافه كردن 
چوبه هاي دار و اعدامهاي صحرايي 
مانند روزهاي ابتداي به قدرت رسيدن 

ع از خود دفا. حكومت افتاده است
خشونت محسوب نمي شود و خشونت 
كننده حكومت و در راس آن ولي فقيه 
قرار دارد كه خشونت را توليد و باز توليد 

  .مي كند
وزير اطالعات رژيم روز دوشنبه ارتباط 

 بنياد و موسسه خارجي را براي 60با 
. ايرانيان جرم محسوب كرده است

همچنين ارتباط با شبكه هاي اينترنتي 
جرم محسوب » برانداز«زمانهاي و سا

   . مي شود
سخن پراكنيهاي گماشتگان واليت در 
روزهاي اخير نشان دهنده آرايش نيرو 

مردم با قيام خود در . بين دو طرف است
روزهاي تاسوعا و عاشورا با شعارهايشان 
آشكارتر از هر زمان مطالبات خود را 

مطالباتي كه استبداد را با . مطرح كردند
و قواره اش به چالش مي كشد همه قد 

از طرفي ديگر . و آن را نفي مي كند
رژيم هراسناك از تكرار صحنه هاي 
خشم مردمي، خود را براي يك سركوب 
گسترده و خالصي از جنشي كه 
آرامشش را بر هم زده است، آماده مي 

يك طرف يا همه ابزارهاي . كند
سركوب، جنايت، تجاوز و قدرت دولتي 

 دستاني خالي خيابان را و طرف ديگر با
با شعارها و اراده اش براي تغيير تسخير 

مرحله پيش رو رويارويي اين . مي كند
بي شك تحربه تاريخ . دو نيرو است

نشان داده است كه برج و باروي 
ديكتاتوري با قيام متحد مردم فروخواهد 

  .پاشيد
 

 

  ي هنري ماه ارويداده
  

  17بقيه از صفحه 
 �/�٩ روشجنوبي نيز با ف كره

ترين فيلم  ميليون دالر، پرفروش
تاريخ سينماي اين كشور را شاهد 

 فرانسه، آلمان، انگليس، .بوده است
اسپانيا نيز به ترتيب بيشترين استقبال 

  .از آن را داشته اندرا تاكنون 
 بزرگترين تخيل بشري تا "آواتار"

اختراع " شده و آنراامروز نام گرفته 
فضايي كه .  اندخوانده "دوباره سينما

كامرون اين فيلم موفق به خلق آن 
شده است تا كنون مخاطبان زيادي 

به سينما كشانده و بسياري از  را
 را مديون "آواتار"منتقدان، فروش 

همين فضاي خاص و ابداعي 
  .كارگردان مي دانند

 در 2154داستان فيلم مربوط به سال 
اي   سياره"پانادورا".  است"پانادورا"

ه انسانها آن را استعمار كرده و است ك
معادن آن را استخراج مي كنند و 

ساكنان اين سرزمين  موجب خشم
. ها هستند شده اند"آواتار"كه 

آواتارها براي خارج شدن از 
زمين شروع به جنگ مي  مستعمرگي

  ... كنند و
 

 كسي از "استقبال از فيلم 
  "گربه هاي ايراني خبر ندارد

اي ايراني خبر ه كسي از گربه"فيلم 
 در "، ساخته بهمن قبادي"ندارد

 طول سه هفته اكران در فرانسه با
آلبوم . استقبال بسيار خوبي مواجه شد

موسيقي اين فيلم نيز توانست 
موسيقي جهان  معروفترين گروه

black eyes pea  را در رديف دوم
 پخش ،"مارس فيلم" .قرار دهد

 كننده فرانسوي آن اعالم كرد كه
هزار تماشاگر  170 بيش از تاكنون

فرانسوي اين فيلم را روي پرده 
اند و به خاطر تعداد  سينماها ديده

 كپي به 85كپيهاي اين فيلم را از 
  . كپي افزايش داده است110

همچنين موسيقي فيلم به عنوان 
بهترين آلبوم سال در فرانسه شناخته 

  . شده است
 :مي نويسد "استديومگ"مجله 

 ربينش را همچونبهمن قبادي دو"
برد تا فيلمي  يك چريك به كار مي

اي  بزرگ و تاثيرگذار بسازد، به گونه
  ".منقلب كند كه تماشاگران را

هاي  گربه" نيز "ليبراسيون"روزنامه 
 و "كن"شوك جشنواره  را "ايراني
   .توصيف كردآن را پرشكوه  اكران
 اين فيلم را به عنوان "پوزيتيو"مجله 

يك فيلم قوي و جسورانه درباره 
متفاوت از ديگر  جوانان ايران و

فيلمهاي بهمن قبادي در سينماي 
  .دانسته استايران 

 

  2010برندگان گلدن گلوب 

 "گلدن گلوب"مراسم اهداي جوايز 
در شهر لوس انجلس آمريكا برگزار 

به  "آواتار"فيلم افسانه علمي. شد
كارگرداني جيمز كامرون با دريافت 

بهترين فيلم و كارگردان، پيروز  جوايز
اصلي شصت و هفتمين دوره جوايز 

  . شد"گلدن گلوب"
 بهترين فيلم "گلدن گلوب "جايزه

كمدي يا موزيكال به فيلم بسيار 
تاد "  ساخته،"خماري"موفق 
در بخش .  اعطا شد"فيليپس

بازي   براي"جف بريجز"بازيگري، 
ر نقش يك خواننده به آخر خط د

 برنده ،"قلب ديوانه"رسيده در فيلم 
بهترين بازيگر مرد درام شد و  جايزه
 براي درام ورزشي "ساندرا بوالك"
جايزه بهترين بازيگر زن  "نقطه كور"

  .درام را برد
 در بخش موزيكال يا كمدي نيز

رابرت "جايزه بهترين بازيگر مرد به 
 در نقش  براي بازي"داوني جونير

 "شرلوك هلمز"اي در  افسانه كارآگاه
رسيد و جايزه بهترين بازيگر زن به 

براي فيلم  "مريل استريپ"
 اعطاء "جولي و جوليا"اي  نامه زندگي

   .شد
جرج " با بازي "هوا روي"فيلم 
 كه در شش رشته نامزد "كلوني

تنها  دريافت جوايز گلدن گلوب بود،
شد و در بخش بهترين فيلمنامه برنده 

راب " ساخته ،"9"موزيكال 
كه در پنج بخش بخت   نيز"مارشال

دريافت جايزه را داشت، مراسم 
  را دست خالي ترك"گلدن گلوب"

  .كرد
 بهترين فيلم "گلدن گلوب"جايزه 

ديسني و   توليد ،"باال"انيميشن به 
پيكسار رسيد و درام سياه و سفيد 

ميشايل "ساخته ، "روبان سفيد"
ان برنده جايزه بهترين از آلم "هانكه

 .زبان شد فيلم غيرانگليسي
  

 شعر

 
 ،جعفر كوش آباديدرگذشت 

 و معترضشاعر معاصر ا

 

   

آبادي، شاعر معاصر ايراني روز  جعفر كوش
جمعه دوم بهمن ماه پس از سالها بيماري، 

 . سالگي در تهران درگذشت68در سن 
هاي شاخص  به عنوان يكي از چهرهوي 

 ماعي معاصر ايرانشعر معترض و اجت
  .شد شناخته مي

، "منظومه كوچك خان"، "ساز ديگر"
 ، "صداها سفر با"، "چهار شقايق"
جمله آثار  از "در آينه" و "اژدهاي سياه"

  .آبادي هستند كوش منتشر شده جعفر
وري بيش از  آبادي شعر و سخن براي كوش

هر چيز بيان همدردي و ابراز همبستگي او 
  .دگان بودبا محرومان و ستمدي

 با 1340آبادي در اواخر دهه  كوش
جويانه، به ويژه با منظومة  شعرهاي مبارزه

 به شهرت "!خان برخيز كوچك"حماسي 
رسيد و پيش از قيام به خاطر همدلي با 
نيروهاي چپ و سرودن شعرهايي مانند 

او خود .  به زندان افتاد"كوچك خان"
  :شعرش را اين گونه وصف كرده است

  ديگرنتوانستم 
  به تماشاى عبث خود را تخدير كنم

  نتوانستم در كنج اتاق
چون فالن آقا صيقل گر شعرم باشم 

  ريزتراش
  شعر در من فريادى بود
  دادم كه درون توفان سر مى

  و به رغم دشمن
  برد ره به گوش شنوا هم مى

  سخنى ساده و راست
  همچو تيرى كه نشيند به هدف

  و بدين كارايى
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   دي25فراسوي خبر 
 ژهي و تهي از قرائت گزارش كم    پس

 را ي مرتــضوديمجلــس كــه ســع
 انجام گرفته   اتي جنا يمقصر اصل 

ــدر بازداشــتگاه كهر  اعــالم زكي
 كـشاندن او بـه      يكرد، اقدام بـرا   

ـ  ميپـا  .  محاكمــه شـروع شــد زي
ـ  دادستان پ  ،ي مرتضو ديسع  نيشي

 و انقالب تهران بـود كـه       يعموم
 عيپـــس از افـــشا شـــدن فجـــا

 امـا   عـزل  از مقام خـود      زكيركه
بعد از چند روز به شـغل معاونـت         

.  شـد  دهيدادستان كل كشور برگز   
 دادستان كل كـشور،     نكهيجالب ا 

 از يكــــي ي اژه انيغالمحــــس
 و قاتالن معروف است كه      انيجان

ــضو ــود  يمرت ــت خ ــه معاون  را ب
  . استدهيبرگز

از آنجا  . ستي همه ماجرا ن   ني ا اما
ـ  عز يكه مرتضو   كـرده رهبـر     زي

 اسـت،   ي اسـالم  ي جمهـور  ميرژ
 كـه   ي به كـسان   ي دهن كج  يبرا
 را افـشا كـرده      ي مرتـضو  اتيجنا

 نـژاد او را     يبودند، محمود احمـد   
 سـتاد   اسـت يبا حفظ سمت بـه ر     

ــارزه بــا قاچــاق كــاال و ارز     مب
  .منصوب كرد

 چند روز گذشته ابتـدا خـانواده        در
ــا  بازداشـــتگاه انيـــ قربانيهـ
 كردند و تي او شكا هي عل زكيكهر

 نــدهي نما،ي مطهــري علــســپس
مجلس با انتشار نامـه سرگـشاده       

 سيـي  ر ،يجـان ي به صادق الر   يا
 درخواســت لغــو  هييقــوه قــضا 

ــصون ــضاتيم ــضويي ق  را ي مرت
 او به   رديگيمطرح كرد تا امكان پ    

 در نامـه خـود      يمطهر. ديوجود آ 
 ي مرتـضو  دي سـع  يآقـا ": نوشت

ـ  گرد يميمتهم به ارتكاب جرا     دهي
 كي  در دياست كه طبق قانون با    

 و خـارج    صالح ي ذ ييمرجع قضا 
  ". شوديدگياز نوبت رس

ــا ــهي ايمنه ــ آنك ــ در ساي  ستمي
 مرجـع   ي اسالم ي جمهور ييقضا

 دي نه، سـ   اي وجود دارد    يصالحيذ
ــا ــژاد، عــضو ييمــصطفا طباطب  ن

 زيــ مجلــس نيي قــضاونيسيــكم
 در  يخواستار برخورد با افراد خاط    

او .  شــديهــر مقــام و منــصب  
 كهنيبه محض ا  ":  گفت نيهمچن

ـ  در جر  ي مرتضو ديتخلف سع   اني
 محرز  هيي قوه قضا  ي برا زكيكهر

 ي از ســـمت دادســـتانيشـــد، و
ـ        متاسـفانه  يتهران عـزل شـد ول

ــير ــور سي ــه وجمه ــمت ي ب  س
  ". در دولت داديديجد

ـ  وك كبخـت، ي صالح ن  نيهمچن  لي
 ي جانباختگــان مــيخــانواده هــا

 چهـار روز    ي مرتضو ديسع": ديگو

ـ  خـرداد    22 از انتخابات    شيپ  كي
 بازداشـت فعـاالن   ي برايم كل حك
 در  دي صادر كرده بود كه با     ياسيس

ـ  اقـدام غ   نيقبال ا  ـ  ن ي قـانون  ري  زي
  ".پاسخگو باشد

ـ  پاسخ به ا   در  اظهـار نظرهـا و      ني
 دولـت   يدرخواستها، عباس جعفر  

 ارتكاب  يتا وقت ": دي گو ي م يآباد
 احراز نـشود و     ي كاف ليجرم با دال  

 ي بـرا ي نشود، مـوجب قي تعل يقاض
ــورود ا ــوع    ني ــه موض ــرا ب دادس

  ".ستين
 اتفاق افتاده و گـزارش      ي قتلها اگر

 در مورد علت آنهـا      ي قانون يپزشك
 يكه ضرب و شتم اعالم شده برا      

ـ  دال ي مرتـضو  نيجانش  ي كـاف  لي
 ي و مـدرك   لي پس كدام دل   ست،ين
 محكمه پسندتر و    ني تواند از ا   يم

  مستدل تر باشد؟
ــض در ــه درخواســت بع  ي پاســخ ب
  محاكمــــهي بــــرانــــدگانينما

ـ   ،يمرتضو  ،ي شـاهرخ  ي آخوند عل
 مجلـس   يي قـضا  ونيسي كم سيير
ـ به طور قطع اگـر ا     ": دي گو يم  ني

 كند، مجلـس    دايسخنان استمرار پ  
 مي و تـصم   كنـد  يبرخورد الزم را م   

  ". را خواهد گرفتيمقتض
 مباشران قتـل و كـشتار       نگونهي ا و

 به دي را تهد  گرانيفرزندان مردم، د  
  . كننديبرخورد م

ـ در مـورد ا    ي سووال اساسـ   اما  ني
 قوه  سيي ر اي كه آ  نجاستيپرونده ا 

 و دسـت انـدركاران آن از        هييقضا
 بـا   ي كه در بازداشتگاه ها    ياتفاقات

 ي نام تحت كنترل آنها م     ينام و ب  
   خبرند؟يافتند ب
 كـه   ي پرسش را هر كس    ني ا پاسخ
ـ  بـا س   ياندك ـ  رژ يي قـضا  ستمي  مي
 داند كه   ي آشنا باشد م   هي فق تيوال
 ليـ طر تـا ذ    از س  راي است، ز  يمنف

 آن سيي كه رمي رژ ييدستگاه قضا 
منصوب رهبر است، دستورات خود     

.  كننـد  ي مـ  افتي در هي فق يرا از ول  
ـ  انجام گرفته در كهر    اتيجنا  زكي

 يزشـ  ار ي ب يرا به گردن مهره ها    
 انـداختن و او را    يهمچون مرتضو 

 كردن، انحراف از موضـوع      يقربان
 بخواهنـد   ياگـر روز  .  اسـت  ياصل

ـ  ا يمقصران اصل   را بـه   عي فجـا  ني
 محاكمه بكشانند، معلـوم     زي م يپا

 و مياست كه رهبران درجه اول رژ    
 ي خامنـــه ايدر راس آنهـــا علـــ

مسوول قتـل، كـشتار، شـكنجه و        
 به بازداشت شـدگان     يتجاوز جنس 

 به همراه  دياوست كه با  .  باشند يم
 دادگــاه كيــعوامــل خــود در  

 يهاي ددمنـش  ي پاسـخگو  صالحيذ
ــ  ــه در مــورد فرزن دان انجــام گرفت

 . باشدرانيمردم ا

   

 تحت قواعد حكومت ياز باز

   كردزي پرهديبا

   امانمنصور
   دي12فراسوي خبر 

 خود با رد فراخوان باند      دي جد هياني در ب  ي موسو يآقا
 "ييراه حلها "،  "بده و بستان  " و   مي به تسل  هي فق يول

 كرده است كـه     هي ارا "خُروج از بحران  "را به منظور    
 ي از قـانون اساسـ     ي از مفاد  يي نقل قولها  قتيدر حق 

  . باشدي مي اسالميجمهور
 ي كـه و ي قـانون اساسـ  يفاتي تـشر ي به بندها  عمل

 مطبوعات و رسانه هـا،      يبدانها اشاره دارد مانند آزاد    
 احـزاب و تـشكلها،      جـاد ي ا ي اجتماعات و آزاد   يآزاد
 و همدســتان او موضــوع ي اهللا خامنــه اتيــ آيبــرا

 ي دورانهـا  نيرام تـر   در آ  يحت.  تواند باشد  يبحث نم 
ـ  ن ي اسـالم  ي جمهور اتيح  يبانـدها  از   كيـ چي ه زي

ـ حاكم آن، شـانه خـود را ز     ـ  بـار ر ري  رفتني پـذ سكي
در .  مـردم نـداده اسـت      ي از حقوق شـهروند    يبخش
ـ  طيشرا ـ  كـه حكومـت   ي كُنـون  ي بحران  جنـبش  كي

ــ ــداوم   ياعتراض ــود دارد، ت ــر خ ــسترده را در براب  ُگ
 ي به صورت دو چنـدان بـرا       كردي رو ني به ا  دنيبخش

  . استتي اهمي آن داراورانيرهبران و پا
ـ  ارز ني ا در ـ  گونـاگون بانـد وال     يفهـا ي ط ،يابي  - تي

 يمستقل از آن كـه خـود را متعلـق بـه ُكـدام سـو               
 يجاني الر انيآقا.  هستند كي شر - آن بدانند    ياسيس

ـ  به همان انـدازه آ     يو عسگر اوالد   ـ   تي  و  ي اهللا جنت
ـ  حقـوق پا   يبه سـازگار   نسبت   يپاسدار جعفر   ي ا هي

ـ  وال يرمـه ا   – با نظـام شـبان       يشهروند ـ  فق تي  هي
 شـود كـه     ي امر اما مـانع از آن نمـ        نيا.  دارند ديترد

 ي اجتمــاعزشيــ جنــگ بــا خيكهــاي تاكترامــونيپ
  . نداشته باشندي متفاوتيطرحها

 توانـد شـكاف در      ي مـ  ي موسـو  ي آقـا  يشنهادهايپ
ــرد ا  ــت گ ــحكوم ــد  ني ــش ده ــا را ژرف و  اختالفه

 قــانون ي و ارزش عملــگــاهي جارامــونيكــشمكش پ
 ي و مشاجره بر سر رابطه       "نظام" ناهمگون   ياساس
 آن  ي را بـه محورهـا     " نظام تي و اسالم  تيجمهور"

 مزبور بـه گونـه      ي وجود، صف بند   نيبا ا . اضافه كُند 
 جامعه ي اصل يروهاي ن شي در آرا  يريي نه تغ  ه نفس يف
واند عـوض   تي دهد و نه مضمون جدال آنها را م      يم

 توانـد ارزش  ي مي تنها هنگام  "باال"شكاف در   . كُند
 داشـته   رومنـد ي ن ي حـضور  "نييپا" كه   ابدي ب ياسيس

باشد و بتواند به صورت مستقل و فعـال از آن بهـره             
  . كُنديبردار

 ي از باززي امر، پرهني اني تضم ي برا ني راه مطم  كي
در خـالل چنـد هفتـه       . تحت قواعد حكومـت اسـت     

 تمـام تـالش    هي فق ي ول يتي امن - ياند نظام گُذشته، ب 
 و كــشاندن ي گُفتمــان و ســوژه ســازيخــود را بــرا

 به كار   ي ساختگ يمنتقدان و مخالفان به كشمكشها    
 چنـد   فع ر ي با كوشش برا   ي موسو يآقا. بسته است 

 ني حاكمان، وارد ايتي و برچسب امني مصنوعينگران
.  شـناخته اسـت    تي شُده و قواعد آن را به رسم       يباز

 بـا   ي جنبش اجتمـاع   ي است كه مرزها   ي در حال  نيا
 مطالبـات  يريـ گي رنگارنـگ آن در پ   يشهايهمه گرا 

 انـدازه تومـور   اي ي خامنه ايخود را سقف تحمل آقا   
  . كُندنيي تواند تعي او نميهاينگران
 بود كه بتواند يتي در موقعي حكومت به گونه واقع   اگر

كُند كه ُكجا،  نيي و خود تعنديصحنه را به دلخواه بچ 
 ي با جنبش وارد جنگ مـ   ي ا هيچه موقع و از چه زاو     

ـ  به معركه گرفتن بـا قد      يازيشود، ن  هتـك  " يسهاي
 .     نداشتي شُده و استخدام عزادار حرفه ا"حرمت

  

  
  

  نبرد خلق

ارگان سازمان چريكهاي 

   خلق ايران فدايي
  زينت ميرهاشمي  : سردبير

  ليال جديدي: تحريريه
  منصور امان
  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سـازمان چريكهـاي      نبر

فــدايي خلــق ايــران و بيــان كننــده 
اما بديهي  . نظرات اين سازمان است   

است كه از چاپ مقـاالت و مطالـب      
فعالين سازمان و جنبش مقاومـت و       
صاحب نظران و نيز ترجمه مطـالبي       

دهـد و    كه حجم نشريه اجـازه مـي      
فيد اسـت، خـودداري     اطالع از آن م   

مطـالبي كـه بـا امـضاي        . كند نمي
شـود،   افراد در نبردخلق چـاپ مـي      

بيان كننده نظرات خود آنـان اسـت        
كه ممكن است با نظـرات سـازمان        
منطبق، همـسو يـا اخـتالف داشـته         

با نـام و يـا   (سرمقاله نبردخلق  . باشد
بيان كننده نظـر سـازمان      ) بدون نام 

  .است
  

 آدرسهاي  براي اشتراك نبرد خلق با    
  نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنبش كـارگران،      
 مزدبگيران و كاركنلن ايـران، اخبـار      

تحوالت ايران، عراق ومـسائل بـين       
المللــي مربــوط بــه آن، اخبــار و    
ديدگاههاي جنبش زنـان را هـر روز     

  .در سايت 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 
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

 هاي با همه بد   يالدي م 2009 سال
آغاز . دي رس اني به پا  شيهايو خوب 

 ي  را بـــه همـــه 2010ســـال 
ــان و آزاد ــانيهمراهــ  و خواهــ

 و  يتالشگران عرضـه دموكراسـ    
ــاع ــدالت اجتم ــ تبريع ــكي  ي م

ـ  آنان موفق  ي و برا  مييگو  آرزو  تي
  .مي كنيم

 ي آغاز مـ   ي را در حال   2010 سال
 مـردم   ي كه جنبش اجتمـاع    ميكن
 انـه يرت و سربلند در م     پرقد رانيا
 ي خود پـا   ي بر خواسته ها   دانيم

ــ ــذهب يم ــتبداد م ــشارد و اس  ي ف
حال . حاكم را درمانده كرده است    

ـ  توان با قاطع   ي م گريد  سـال   تي
 را سال درخـشش جنـبش       2009

  . دي نامشمارانيب
 ،ي سـرد زمـستان   ي روزهـا  ني ا در

 و حق   خواهيدختران و پسران آزاد   
ـ  را ز  نيطلب آنچنان زمـ     ي پـا  ري

ستبدان حاكم داغ كرده اند كـه       م
 اسپند بـه    يآنها همچون دانه ها   

 دانند  ي پرند و نم   ي م نييباال و پا  
ــاور . ره بــه كجــا ببرنــد شــتاب ب

ــ ــا   ينكردن ــل ب ــبش در تقاب  جن
ــ ــتگان ول ــ فقيگماش ــار هي  و ناك

 و موج   هي توط يكردن دستگاه ها  
 آن، همراه با ابتكـار عمـل        يساز

 كار را بـه  دانيجوانان حاضر در م  
 روزها  ني رسانده است كه ا    يياج

 ني در دورتــرياري بــسيچــشمها
نقاط جهان به آنان دوخته شده و       

  .  احوال شان هستنديايجو
 ي سال 2010 چون و چرا سال      يب

 رانيخواهد بود كه جنبش مردم ا     
 خواهـد   ي جهان يدر تارك خبرها  

 ي و همچنان جامعه جهان    ديدرخش
 نيرا در برابر اراده خود بـه تحـس       

 نياگـر تـا همـ    . د داشـت  وا خواه 
 چـشم   ياريچند وقت گذشته بـس    

 بـستند  ي مراني داخل اتيبر واقع 
 مـشخص اوضـاع را      يليو به دال  

 دادند كه منـافع     يآنگونه جلوه م  
 كند اما شكستن سد     نيآنها را تام  

 دروغ و سانــسور توســط غــاتيتبل
ــان ا ــيجوان ــار يران  و ارســال اخب

جنبش خود به اقصا نقاط جهـان       

 يرسـت از تكنولـوژ    با اسـتفاده د   
 مردم را به نفـع      تيروز، نظر اكثر  

 را ياري داده و گـاه بـس   رييآنان تغ 
 همه  نيا. مبهوت خود كرده است   

ــم ــار و   سري ــا ابتك ــر ب ــود مگ  نب
ــخالق ــداكثرتي ــان و ي ح  جوان

 يخـواه ي آزاد يدانش اندوخته ها  
 ريكه به همگان ثابت كردند در ز      

ـ  والميپوست دروغ و دغل رژ      تي
 آن، رگـــريتزو انيـــ و حامهيـــفق

ــكل د  ــه ش ــاع ب ــرياوض  در يگ
  .  استانيجر

ـ  مردم حاضـر در م     ني ا حال  داني
 و افكـار    يهستند و جامعه جهـان    

 نيـي  با خود تعدي آن كه با  يعموم
 مــردم نيــ از اايــ:  كننــدفيــتكل
 ي و صلح طلب، مردمـان     خواهيآزاد

 آن،  ي و بمب اتم   هي فق تيضد وال 
 خواهان آرامش در منطقه     يمردم

 خـود و  گاني همسا  با يستيو همز 
ـ  بـا دن   ي انسان يارتباط  امـروز   ياي

ـ  كننـد    يبانيپشت  بـاز همچـون     اي
 ياسي و س  يگذشته منافع اقتصاد  

 مـردم  يخود را بـر حقـوق انـسان      
 يتهاي داده و چشم بر واقع     حيترج
 شك جنبش   يب.  داده ببندند  يرو

ــردم ا ــمـ ــال رانيـ  2010 در سـ
 يري را وادار بـه موضـعگ      ياريبس

رد و  خواهـد كـ   حيمشخص و صر  
ـ  م نيدر ا   از  ياري مـشت بـس    اني

  .دغلكاران را باز خواهد كرد
 اسـت   ني ا ري از همه چشمگ   شيب

 ستادني جنبش را سر باز ا     نيكه ا 
 رونـد تـا     ي م راني و مردم ا   ستين

ـ  هـزاره جد  ني آغاز يدر سالها   د،ي
 به مـردم جهـان در       يدرس بزرگ 

 و ظلـم    ي و حق طلب   يخواهيآزاد
  .  بدهنديزيست

ن، زنـــان و  از آن جوانـــانـــدهيآ
 است كه قدرت سـركوب      يمردان

 ياري و با هش رندي گ ي م چيرا به ه  
 ي به آزاد  دني رس يو شجاعت برا  

همــه موانــع را بــا قــدرت پــشت 
  . گذارنديسرم

 مردم جهـان    ي برا 2010 سال   در
 جنـبش   ي و بـرا   يصلح و دوسـت   

  .مي آرزو داريروزي پشمارانيب

مناظره تلويزيوني، دعوا سر 

 لحاف مال
  يليال جديد

 ترفندي براي - "مناظره تلويزيوني"نمايش مضحك 
 بهمن از خيابانها به جلوي جعبه 22كشيدن مردم در روز 

 موضع اصلي را به دعوا سر -مارگيري آقاي ضرغامي 
رژيم تصور مي كند اين نيز مانند . لحاف مال كشانده است

گفتگوهاي اتمي تا مدتها بسياري را سرگرم حرفهاي 
د و بدينوسيله نفس تازه كرده و اهداف جنجالي خواهد كر

اما از همان آغاز مشخص . مخرب خود را پيش خواهد برد
بود كه اين نمايش مسخره ظرف تازه اي براي دعواهاي 
دروني مي سازد و به پروژه شكست خورده ديگري تبديل 

  . مي شود
مدافعان سينه چاك اين پروژه براي كنار زدن دست رد 

 اي و واليتش اصرار دارند كه اين مردم بر سينه خامنه
پوچ . اقدام بنا به تاكيد و سفارش وي صورت گرفته است

بودن اين تالش آنجا آشكار مي شود كه فرمانده انتظامي 
او در تهران كه به تازگي كتك مفصلي هم از مردم نوش 
جان كرده، براي معترضين شاخ و شانه كشيده و به 

  . د كرده است تهدي"تا نفر آخر"مجازات آنها 
.  ندارد"دروني و بروني"اما ضرغامي ادعا مي كند نظام 

اين در حاليست كه برخي از اصولگرايان مانند سعيد 
ابوطالب، نماينده سابق مجلس ارتجاع اميد دارد كه مردم 

.  دور كند"حالتهاي هيجاني و شعارهاي راديكال"را از 
: اسداهللا بادامچيان، قائم مقام حزب موتلفه مي گويد

 اين ماهي ".ماهي را هر وقت از آب بگيريد تازه است"
حزب "مرده قرار است آرزوي كواكبيان، دبيركل 

 را هم كه تصور مي كند جانشيني براي "مردمساالري
  .  به وجود آمده، بر آورد"بي بي سي و صداي آمريكا"

پهن كردن سفره " را "لويزيونيمناظره ت"باند مخالف، 
 مي داند و روزنامه "رايگان براي سورچراني ديگران

ناديده گرفتن نتايج "رسالت در سرمقاله خود آن را 
 ارزيابي "انتخابات و مقدمه چيني براي اغتشاشات خياباني

گردانندگان اين روزنامه مي دانند نتيجه حاصله . مي كند
 جلوي گسترش از پهن كردن اين بساط، نه تنها

اعتراضات مردم را نمي گيرد بلكه، با عدم توجه به 
خواست مردم و دستكم گرفتن هوشياري جنبش، آن را 

  . تشديد هم مي كند
جالب توجه تر آنكه، كوثري، يك نماينده ديگر مجلس 
ارتجاع اعتراض مي كند كه چرا مردم ايران مانند مردم 

. تمكين نمي كنندآمريكا و افغانستان به نتيجه انتخابات 
وي با آوردن دو نمونه ي رسواي بوش و كرزاي، به تقلب 

  .در انتخابات اعتراف مي كند
اما در افغانستان مردم نمي توانستند و در آمريكا راي 
دهندگان به اين دليل كه موضوع بر سر خواستهاي پايه 
اي ايشان نبود، نمي خواستند برخوردي جدي داشته 

  . ا مردم هم مي توانند و هم مي خواهنددر ايران ام. باشند
ما براي آزادي . دعواي باندهاي رژيم بر سر لحاف مالست

همه زندانيان سياسي، آزادي كامل و بي قيد و شرط همه 
رسانه ها، حق اعتراض، اعتصاب، تشكل و برچيدن 

  .استبداد مذهبي به خيابانها مي آييم

  شهداي فدايي 

  بهمن ماه
 -رضـا خليـق      ابراهيم پور : رفقا

 - فتحعلي پناهيان -سعيد پايان  
ــرف  ــژه اش ــاني  مني  -زاده كرم

 محـسن  -محمد طاهر رحيمـي     
 عبدالمجيـد پيـرزاده   -بطحـايي  
ــي  ــرورش -جهرم ــسعود پ  - م

 جعفر محتشمي   -فاطمه افدرنيا   
ــداللهي - ــوران ي ــصطفي - پ  م

 انوشــــه -دقيــــق همــــداني 
ــضيلت ــالم  فـ ــومرث -كـ  كيـ
 - حــسن فرجــودي -ســنجري 
ــسين  ــاجي ح ــاووس -چوخ  ك

 جهـــانگير قلعـــه  -رهگـــذر 
 فرشــاد -) جهــان(ميانــدواب 
 - حميــد مــؤمني  -مرعــشي 

 -محمدعلي خـسروي اردبيلـي      
 - بابك سيالبي -قاسم سيادتي 

 مهــــدي -خــــسرو پنــــاهي 
مرام   محسن نيك  -اقتدارمنش  

 محمــدجواد - بهــروز عبــدي -
 - محمدامين نورائي    -عرفانيان  

ــر پارســي  ــا  اكب  عبــاس -كي
ــ ــي -زي  تبري ــسعود رحمت  - م

 علي نورورزي   -حسن محمدپور   
ــام قاســم-  -زاده رضــوي   بهن

 ابـراهيم   -رضـايي   ) حـر (جعفر  
 اسـد   - مـراد ميرزايـي      -كردي  

ــي  ــر  -يزدان ــماعيل برزگ  - اس
ــه ــه -اي  فريـــدون بانـ  فاطمـ

 - محسن نـوربخش     -محمدي  
ــا -حــسن توســلي   فــردوس آق
ــان  ــد -ابراهيميـــ  ميرمحمـــ

ـ  -) توماج(درخشنده   دالكريم  عب
ــوم  ــدي -مخت ــسين - واح  ح
 حميدرضا هزارخـاني    -جرجاني  

ــسرخي - ــسرو گل ــت - خ  كرام
 در مبـارزه قهرمانانـه      -دانشيان  

عليه رژيمهـاي شـاه و خمينـي        
بـــراي نـــابودي امپرياليـــسم و 
ارتجاع و اسـتقرار دموكراسـي و       

 1349سوسياليسم طي سـالهاي     
  . اند تاكنون به شهادت رسيده

  
  

  جنبش، سال 2010سال 

  ! مبارك بادشماراني ب
  هي پوجعفر


