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جنبش کارگری ومروری براعتصابات 
!اضات کارگران درايرانواعتر  

 روزشمارسه ماهه سوم سال
  )٢٠٠٨ - ١٣٨٧  آذر– آبان –ماههای مهر(

  : مقدمه  
با دستگيری چندی از فعالين ) ٨٧دی ماه ( ٢٠٠٨در شرايط پايانی سال 

دستگيری بيژن . کارگری و جنبش های اجتماعی در ايران روبرو شديم 
لح بهرامی پس آنگاه اميری ، محسن حکيمی ، پدرام نصرالهی ، صا

دستگيری ابراهيم مددی ، فراخواندن و پرونده سازی برای محمود 
صالحی و بختيار رحيمی ، بالتکليفی منصور اسانلو ، فرزاد کمانگر و 
شمس قهفرخی در زندان ها و صدور احکام سنگين برای تعدادی از 

،  تن از معلمان و سپس آزادی آنها ١١دانشجويان و همچنين دستگيری
همه و همه نشانه پيشروی جنبش کارگری و اعتراضات عمومی فعاالن 

  . جنبش های اجتماعی طی ماههای اخير در ايران بوده است 
در اعتراض به اين سلسله از دستگيری ها اطالعيه وبيانيه های چندی در 
داخل و خارج از کشور صادر شده و ميرود که اعتراضات فعالی را در پی 

  . داشته باشد 
آنچه در زيرازنظر شما می گذرد، بازتاب فعل وانفعاالت جنبش کارگری و 
خاصه اخبار کارگری وگزارشات مبارزات بخش های فعال مزد و حقوق 

 معلمان ايران در کنار مبارزات  وبگيران ، کارمندان ، پرستاران
سه ماهه سوم سال که طی دانشجويان دانشگاههای سراسر ايران است 

 خبر و تفسير کارگری فراهم آمده ، به ٧٩٠ بيش از وعه، در مجم١٣٨٧
  . نظرتان می رسد

در اين مجموعه ما با اخبار کودکان خيابانی کار و گزارشات چندی از 
وضعيت آنان و همين طور اوضاع زنان  و پشتيبانی دانشجويان از 

اعتصابات ، اعتراضات مبارزات کارگران ايران درعرصه های مختلفی از 
ات کارگران در درون کارخانه ها ، در برابر دفاتر کارفرماها ، راه ، تجمع

پيمايی ها ، راه بندان ها و اجتماع در برابر مجلس ، دادگستری ، 
سه ماهه استانداری ها ، فرمانداری ها و غيره  روبرو می شويم که طی 

 – مهر – ايسنا –ايلنا (، از خبرگزاری های ايران ١٣٨٧سوم سال 
: و تشکل ها ، نهادها و سايت های مستقل مانند  ...)رمايه وروزنامه س

کميته هماهنگی برای ، آيمته آارگري پويا،  فعاالن حقوق بشردرايران(
انجمن صداي آاوه ، اتحاديه آزاد کمک به ايجاد تشکل های کارگری، 

کارگران ايران ، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و 
عاالن کارگری ايران خودرو، کانون مدافعان حقوق حومه ،جمعی ازف

کارگر، کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری ، خبرنامه اميرکبير، 
خبرنامه مازندران ، سايت ميدان زنان، انجمن صنفی کارگران برق و 

انجمن کارگری فلزکارکرمانشاه ، انجمن دفاع از آارگران و بيكاران ، 
 تهران ، سايت سالم – ، کانون صنفی معلمان تهران صداى آاوه ها

داخل و همينطور امکانات خبر رسانی خارج از دمکرات و غيره در 
  . کشورفراهم آمده و به نظرتان می رسد

اخبارکارگران البرز ،تشکيل سنديکای کارگران هفت تپه ، دشواری زندگی 
عسلويه ، فشار به کودکان کاردر سطح خيابانها ، کار خانگی کارگران در

زنان ، مسئله خصوصی سازی ها ، تعطيلی واحد ها و اخراج های بيرويه 
کارگران در سطوح واحد های توليدی کارخانه ای و کارگاهها ، وضعيت 
اسفبار کارگران قراردادی ، گرانی و باز هم گرانی اجناس ومايحتاج 

روندان ايرانی با اثالم آنا درسطح خبرهای عديده ضروری زندگی شه
بازتاب يافته و آنرا درکناردشواری زندگی زحمتکشان شهری و روستايی 
، خشکسالی زمين و نابودی محصوالت کشاورزی و تورم افسار گسيخته 
طی همين سه ماهه سوم سال و نبودن تامين اجتماعی الزم برای کارگران 

نشتگان کشور، گسترش اخبار دستگيری ها ، مزد وحقوق بگيران وباز
را ١٣٨٧وبازداشتها ، همه و همه مضمون روزشمار سه ماهه سوم سال 

  . همچون سه ماهه اول و دوم پوشش می دهد
نکته پايانی اينکه ؛ تال ش ما اين خواهد بود که در آينده جدول آماری 

سال استنتاج های خود پيرامون روز شمارسه ماهه اول و دوم و سوم 
از همه تشکل های . از فرصت استفاده می کنم .  را فراهم آوريم ١٣٨٧

کارگری داخل که به ما مستقيما خبر ميرسانند ، تشکر خود را اعالم 
باشد که جمع آوری مجموعه اين اخبار و آرشيو آن ، بتواند در . ميداريم 

   !بهره وری جمعی از اين اقدام موثر افتد 
  ٢٠٠٩  ژانويه-١٣٨٧  دی ری لنگرودی امير جواه           

 به سايت راه کارگر مراجعه نمائيد"روز شمار"جهت دريافت متن کامل اين
..........................................................  

  !قای اژه ای، بگذار قلبم بتپدآ
  فرزاد کمانگر

شقم را و ماههاست که در زندانم، زندانی که قرار بود اراده ام را، ع
زندانی که بايد آرام و رامم ميکرد . انسان بودنم را درهم بشکند

، ماههاست در بندی زندانی هستم با "بره ای سر براه"چون 
  . ديوارهايی به بلندای تاريخ

ديوارهايی که قرار بود فاصله ای باشد بين من و مردمم که 
تا دوستشان دارم، بين من و کودکان سرزمينم فاصله ای باشد 

ابديت، اما من هر روز از دريچه سلولم به دور دستها ميرفتم و خود 
را در ميان آنها و مثل آنها احساس می کردم و آنها نيز دردهای 
خود را در مِن زندانی ميديدند و زندان بين ما پيوندی عميق تر از 

  .گذشته ايجاد نمود
رد، اما در قرار بود تاريکی زندان معنای آفتاب و نور را از من بگي

  . زندان من روئيدن بنفشه را در تاريکی و سکوت به نظاره نشستم
قرار بود زندان مفهوم زمان و ارزش آن را در ذهنم به فراموشی 
بسپرد، اما من با لحظه ها در بيرون از زندان زندگی کرده ام و خود 

و من نيز مانند . را دوباره به دنيا آورده ام برای انتخاب راهی نو
دانياِن پيش از خود تحقيرها، توهينها و آزارها را ذره ذره، با زن

همه وجود به جان خريدم تا شايد آخرين نفر باشم از نسل رنج 
کشيدگانی که تاريکی زندان را به شوق ديدار سحر در دلشان زنده 

  . نگه داشته بودند
يشان "خدا"خواندند، می پنداشتند به جنگ " محاربم"اما روزی 

 و طناب عدالتشان را بافتند تا سحرگاهی به زندگيم خاتمه رفته ام
اما . دهند و از آن روز ناخواسته در انتظار اجرای حکم ميباشم

عشق به " با  امروزکه قرار است زندگی را از من بگيرند
تصميم گرفته ام اعضای بدنم را به بيمارانی که مرگ من " همنوعانم

عشق و " کنم و قلبم را با همه یميتواند به آنها زندگی ببخشد هديه
فرقی نميکند که کجا . که در آن است به کودکی هديه نمايم" مهری

باشد بر ساحل کارون يا دامنه سبالن يا در حاشيه ی کوير شرق و 
يا کودکی که طلوع خورشيد را از زاگرس به نظاره می نشيند، فقط 

از من قلب ياغی و بيقرارم در سينه کودکی بتپد که ياغی تر 
آرزوهای کودکيش را شب ها با ماه و ستاره در ميان بگذارد و آنها 

 شاهدی بگيرد تا در بزرگسالی به روياهای کودکی اش  را چون
که بيقرار کودکانی باشد که  خيانت نکند، قلبم در سينه کسی بتپد

دانش آموز شانزده " حامد"شب سر گرسنه بر بالين نهاده اند و ياد 
کوچکترين آرزويم : "در قلبم زنده نگهدارد که نوشتساله شهر مرا 

  . و خود را حلق آويز کرد" هم در اين زندگی برآورده نميشود
بگذاريد قلبم در سينه کسی بتپد مهم نيست با چه زبانی صحبت کند 
يا رنگ پوستش چه باشد فقط کودک کارگری باشد تا زبری دستان 

 در برابر نابرابريها را در پينه بسته پدرش، شراره ی طغيانی دوباره
  . قلبم زنده نگهدارد

قلبم در سينه کودکی بتپد تا فردايی نه چندان دور معلم روستايی 
کوچک شود و هر روز صبح بچه ها با لبخندی زيبا به پيشوازش 
بيايند و او را شريک همه ی شادی ها و بازيهای خود بنمايند شايد 

ا ندانند و در دنيای آنها واژه آن زمان کودکان طعم فقر و گرسنگی ر
 .معنائی نداشته باشد" زندان، شکنجه، ستم و نابرابری"های 

بگذاريد قلبم در گوشه ای از اين جهان پهناورتان بتپد فقط مواظبش 
قلب انسانيست که ناگفته های بسياری از مردم و سرزمينش  باشيد

ندوه و را به همراه دارد از مردمی که تاريخشان سراسر رنج و ا
  .درد بوده است

بگذاريد قلبم در سينه ی کودکی بتپبد تا صبحگاهی از گلويی با زبان 
 :مادريم فرياد برارم

 من ده مه وی ببمه باييه"
 خوشه ويستی مروف به رم 
  "بو گشت سوچی ئه م دنياييه 

را به " پيام عشق به انسانها"می خواهم نسيمی شوم و: معنی شعر 
 .ناور ببرمهمه جای اين زمين په

 فرزاد کمانگر
 بند بيماران عفونی، زندان رجايی شهر کرج

 8/10/87مورخ 
   اوين209 بند امنيتی  - 1387دوم دی ماه 

…………………………………… 
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  در حاشيه حمله جديد اسرائيل
  !به نوار غزه

 بدنبال گسترده شدن 1993رژيم آفريقای جنوبی سرانجام در سال 
در همان سال .  سرنگون شد مبارزات سياه پوستان و کارگران

 سال 27شخصی که تا آن زمان تروريست شناخته می شد و از 
ی مردم به رياست کشور پيش در زندان بسر برده بود از سو

در حال حاضر اسرائيل در اين ترس و واهمه بسر . برگزيده شد
ه آفريقای جنوبی در انتظارش می برد که مبادا سرنوشتی مشاب

ت نخست وزير اسرائيل در مصاحبه با نيويورک ايهود اولمر. باشد
  : تايمز می گويد 

اگر تحريم های اقتصادی همانطور که عليه آفريقای جنوبی "
 . "اعمال شد عليه ما نيز اعمال شود کار ما تمام است 

حزب ملی که سياست . تشابهات بسياری بين دو رژيم وجود دارد 
 به 1948 می کرد در سال نژاد پرستانه را در آفريقای جنوبی دنبال

هم . در همين سال اسرائيل اعالم موجوديت کرد . قدرت رسيد 
نژاد پرستان آفريقای جنوبی و هم  صهيونيست ها از کمک های 

هر دو رژيم سياست . مالی امپرياليسم انگليس برخوردار بودند 
مستعمراتی را درمحدود کردن مردم محلی و عقب راندن آنها از 

 . را پيش می بردند مناطق خود 
  درصد از مناطق را در فلسطين در 6 يهوديان تنها 1947در سال 

در سال .  درصد کل جمعيت بود 33جمعيت آنها . اختيار داشتند 
سرزمين فلسطين را % 55 سازمان ملل  کنترل يهوديان بر 1948

ولی صهيونيست ها به اين هم قانع نبودند . به رسميت شناخت 
 فلسطينی 254 سال با حمله به روستای دير ياسين ، آنها در همان

وحشت اين قتل عام .را که اغلب زن وکودک بودند قتل عام کردند 
ها که توسط گانگستر های ايرگون به رهبری مناهيم بگين نخست 
وزير آينده کشور انجام می شد به حدی بود که ده ها هزار 

البسه و اساس فلسطينی خانه وکاشانه اشان را بدون برداشتن 
 هزار 750در سال بعد ، . ترک کردند  و آواره بيابان ها شدند 

% 78فلسطينی محل زندگی اشان را ترک کردند و اسرائيل به 
 .فلسطين دست يافت

اعم از فلسيطينی  [ جمعيت فلسطينی ها. حاال زمانه عوض شده 
ها در محدودۀ حکومت دولت اسرائيل و يا پناهدگان فلسطينی در 

اگر قرار باشد به نحو . به شدت باال رفته ]  رهای ديگرکش
 انتخاباتی صورت بگيرد ،يک نفر يک رای،دمکراتيک 

 . صهيونيست ها بازنده اين انتخابات خواهند بود 
شباهت های بين دو رژيم نژاد پرست مورد تاييد رهبر مسيحی 

 دزموند توتو هنگامی که در سال. آفريقای جنوبی نيز قرار گرفت 
شرايطی که فلسطينی ها : "   از فلسطين ديدار کرد گفت 2003

درآن زندگی می کنند تشابهات بسياری با وضعيت سياهان در 
 "..دوران آپارتايد دارد 

همکاری های بسياری بين رژيم اسرائيل و نژاد پرست آفريقای 
بر طبق .  وجود داشت 1993جنوبی تا قبل از سقوط آن درسال 

  آلون ليل در سفرش به 2006گاردين در سال گزارش روزنامه 
 در ارتباط با همکاری های اسرائيل 1976آفريقای جنوبی در سال 

رابطه بين دوکشور رابطه ای "  :و آفريقای جنوبی گفته بود 
ما صنعت اسلحه سازی آفريقای جنوبی را براه .عاشقانه است 

 در توسعه انداختيم و آنها به دليل پول فراوانی که دارندما را
در اين رابطه پول از آنها بود و . پروژه های صنعتی ياری دادند 

 "..تجربه و دانش از آنها
کمک ها ی مالی و سياسی آمريکا علت اصلی توان اسرائيل در 

 ميليارد دالر 2.4سال گذشته اسرائيل . ادامه حياتش بوده است 
 . کمک نظامی دريافت داشته است 

گرفتن دولت مصر نيز به اين کشور کمک آمريکا برای به خدمت 
 ميليارد دالر کمک نطامی 1.3در سال گذشته مصر . مالی می کند

در واقع .  ميليون دالر کمک های ديگر دريافت کرده است 417و 
با توجه به وضع وخيم مالی دولت مصر بدون اين کمک ها اين 

ن فهميد از همين جا می توا.دولت قادر به اداره امور نخواهد بود 
که چرا عليرغم فشار افکار عمومی مصر در باز کردن مزر های 
غزه و کمک به فلسطينی ها اين دولت عالقه ای به باز کردن 

 .مرزها ندارد 

............................................. 

 عمليات نظامی اسرائيل
 .در نوار غزه، محکوم شد

 که روز شنبه، سوم - غزه اسرائيل در نوار  زمينیعمليات نظامی
 -  پس از يکهفته بمباران های هوايی اين منطقه آغاز شد ژانويه،
محکوم شد و رهبران   جهان،مقامات بلند پايه کشورهای اکثر توسطامروز

فوری آتش بس و متوقف  و بلندپايگان اين کشورها خواستار برقراری
 از  پراگ واشنگتن واما رهبران.شدن عمليات نظامی اسرائيل شدند

  .محکوم کردن تهاجمات اسرائيل خودداری نمودند
 که از اول ماه سال ميالدی جاری بمدت شش ماه - چک رئيس جمهوری 

 عمليات اسرائيل - رياست دوره ای اتحاديۀ اروپا را بر عهده گرفته است
  .را تدافعی و نه تهاجمهی توصيف کرد

تخاذ داشته است، بنابر سياستی که همواره آن دولت ا آمريکا دولت
 نمايندۀ آمريکا در سازمان ملل .عمليات نظامی اسرائيل را توجيه کرد

ديک چنی، ". حق اسرائيل برای دفاع از خود قابل مذاکره نيست"  :گفت
معاون رئيس جمهوری آمريکا، از ورود نظاميان اسرائيلی به نوار غزه 

  . استدفاع کرده
بس فوری و پايان حمالت   آتشمون، رييس سازمان ملل متحد، بان کی  

   .زمينی را درخواست کرده بود
اما برخورد رهبران و ديگر بلند پايانگان ديگر کشورهای جهان متفاوت 

  :از جمله . بود
وزارت امور خارجۀ فرانسه با صدور بيانيه ای ضمن محکوم کردن  -* 

همزمان تهاجم زمينی ارتش اسرائيل و راکت پرانی های حماس، اعالم 
کرد که اين تشديد خطرناک عمليات نظامی، حاصلی جز پيچيده تر کردن 
تالش های بين المللی بويژه کوشش های اتحاديۀ اروپا و فرانسه و 
اعضای گروه چهارگانۀ صلح خاورميانه برای برقرای آتش بس را نخواهد 

  .داشت
" لحظه ای بسيار خطرناک" گردون براون، نخست وزير انگليس، از  -* 

گفت و در مصاحبه ای با بی بی سی، خواستار آتش  خاورميانه سخندر 
  .بس فوری شد

ترکيه، يکی از کشورهای اسالمی که با اسرائيل نيز رابطه ای حسنه  -* 
دارد، بار ديگر خواستار قطع عمليات نظامی اسرائيل شد و اين عمليات را 

نيز دولت در اسالم آباد . بعنوان اقدامی غير قابل قبول، محکوم کرد
  . پاکستان خواستار برقراری فوری آتش بس شد

در خاورميانه، اردن از جامعۀ بين المللی خواست مسئوليت های خود  -* 
را در قبال تشديد خشونت ها در نوار غزه بر عهده گرفته و به آن عمل 

  .کند
 رياست جمهوری مصر نيز ضمن محکوم کردن عمليات اسرائيل در -* 

تار متوقف شدن اين عمليات شد که در بيانيۀ کاخ رياست نوار غزه، خواس
  .ياد شده است" تجاوز وحشيانه"جمهوری مصر، از آن بعنوان 

 محمود عباس، رئيس تشکيالت خودگردان فلسطين نيز اين عمليات  -* 
. را قويًا محکوم کرد و خواستار تشکيل جلسۀ شورای امنيت شده بود

  .بی نتيجه به پايان رسيدر مخالفت آمريکا جلسه ای که تشکيل شد ولی در اث
پاپ بنديکت شانزدهم، رهبر کاتوليک های جهان، ضمن تأکيد بر  -* 

قربانی شدن مردم بيگناه در هر گونه عمليات نظامی و خشونت بار، 
  .اسرائيل و حماس را به پايان دادن فوری به اين ماجرای غم انگيز دعوت کرد

های ارتش اسرائيل، شرايط انسانی در غزه همچنان   شروع حملهاز زمان 
ها که عليرغم  تعداد کمی از فروشنده. به وخامت گذاشته است رو

اکثر مغازه داران . های هوايی همچنان به کسب و کار مشغول بودند حمله
برقی، شهر و  بی. های خود را تعطيل نگه داشتند غزه روز يکشنبه مغازه

ها را به طور کامل فلج کرده و بزرگترين  رستانبه خصوص بيما
. بيمارستان غزه در حال حاضر تنها به کمک ژنراتورها سر پا مانده است

ی نظامی اسراييل  گزارشات خبرگزاريها ، از نخستين روز آغاز حمله بنابر
بيش از  در مجموع -  دسامبر تا چهارم ژانويه٢٧ روز -به نوار غزه 

  که اکثر آنها مردمان غير نظامی بوده ته شده اند،ها کشفلسطينی   500
ها   اسرائيلی زخمی شدگان رقم. نفر زخمی شده اند2500 و دست کم .اند

اسرائيل تلفات بعالوه .  نفر بوده است۴در اثر شليک موشک های حماس
 زخمی اعالم 32 يک کشته و  ژانويه،4 تا روز يکشنبه نظاميان خود را

است که اسرائيل از ورود خبرنگاران به نوار غزه قابل ذکر . کرده است
  .جلوگيری می کند

رسانه های خبری تعداد فلسطينی های کشته شده در تهاجم اخير ارتش 
 . نفر اعالم نموده اند620اسرائيل  تا شبانگاه ششم ژانويه را بيش از 

........................................................... 
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  :ت نهمدول
! نتايج ويرانگر،هزينه های نجومی  

 ميليارد دالر از دارايی مردم در 8/225حاصل صرف هزينه ای برابر با *
نرخ ,  ميليون نفر14رسيدن شمار فقرا به , چهار سال اخير توسط دولت

 درصد توليد ناخالص 6.8بدهی خارجی معادل ,  درصد3/12بيکاری 
, قتل,  درصد و گسترش اعتياد7/20 شمار بيکاران فارغ التحصيل, داخلى

   .بوده است.... فرزند کشی و, تجاوز جنسی
دولت احمدی نژاد در طی چهار سال اخير بر اساس آمارها :روشنگری

يا به " مصرف" ميليارد دالر از دارايی مردم را 8/225هزينه ای برابر با 
صرف اين سرمايه هنگفت و نجومی . کرده است" هزينه"عبارت ديگر 

 چه حاصلی داشته است؟
آمارهايی که در دو هفته اخير از سوی خبرگزاری های جمهوری اسالمی 

 . پاسخ روشنی به اين پرسش می دهند, انتشار يافته اند
بر اساس گزارش دستگاه حمايتی به کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم  -* 

س گزارش اين نهاد بر اسا.  ميليون نفر در کشور زير خط فقر قرار دارند14اکنون 
اين نهاد همچنين در گزارش خود .  درصد مردم ايران زير خط فقر هستند3/19

 ميليون نفر در ايران زير خط فقر بوده اند و در 9 حدود 80اعالم کرده که در سال 
به گفته مسووالن اين نهاد .  ميليون نفر رسيده است14 سال اخير اين امار به 6

  .  گزارش بانک مرکزی به دست آمده استآمار اعالم شده بر اساس
: هاى جمعيتى آسيا و اقيانوسيه گفت معاون پژوهشى مرآز مطالعات و پژوهش -* 

 درصد در ابتال 50عدم آنترل خانواده و توزيع باالى مواد مخدر هر آدام به ميزان 
 ميانگين سنى ابتال به اعتياد در ايران آاهش.به اعتياد جوانان نقش مؤثر دارند

  . يافته است
 هزار نفر و نرخ بيكارى 700 ميليون و 23نيروى آار ايران در سال گذشته  -* 

ها در سال جارى به ترتيب  پيش بينی می شود اين شاخص.  درصد بوده است12.3
  .  درصد برسد12.5 هزار نفر و 300 ميليون و 24به 
 دالر بود آه پيش  ميليارد21هاى خارجى ايران در سال گذشته   برآورد بدهي - * 

 ميليارد 21 ميليون دالر افزايش در سال جارى به 400بينی می شود اين ميزان با 
  . درصد توليد ناخالص داخلى برسد6.8 ميليون دالر معادل 400و 
 تومان به 500 هزار و 6 در وزارت رفاه به مبلغ 88ميزان سرانه درمان سال  - * 

  . ميليارد تومانی دارد1600دجه وزرات بهداشت کسری بو... تصويب رسيد
 تن 333 هزار و 17: جانشين رييس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى -* 

 70. در تصادفات رانندگى طى هشت ماهه امسال جان خود را از دست داده اند
  . هاى آشور بوده است درصد تلفات تصادفات رانندگى در جاده

ودك آار و خيابان در ميان اختالف مسووالن هزار آ20: براساس آمار ايسنا - * 
 هاى بيماري%73؛ کودکان خيابانی . گردند مي ها باز باز به خيابان

اختالل % 69بيماريهای قلبي،%64هاى تنفسي، بيماري%61،چشمي
 % 61سواد،  بي% 56بيماری های پوستي، % 82آمبود توجه، % 61شنوايي،

 درصد از کودکان 90.  هستند شغليفاقد هرگونه مهارت %86مشكالت گفتارى و 
   .کار خيابانی قربانی فقر مالی اند

دو برابر ) 1380- 85( بيكارى فارغ التحصيالن دانشگاهى طى پنج سال: ايرنا - * 
  .در ميان ديگر رده هاى تحصيلى رسيده است  درصد 7/20 به 3/10شده و از 

 رواج  وتجاوز جنسی ،آمار معاون پليس آگاهی در باره افزايش قتل:ايسنا -* 
 ماه گذشته هشت درصد افزايش و وقوع تجاوز 9وقوع قتل عمد در : فرزند کشی

 فقره بوده آه نسبت به مدت مشابه سال 401به عنف در اين مدت سه هزار و 
 ماهه امسال به 9 فقره فرزندآشى در 64. گذشته، دو فقره افزايش يافته است

  . وقوع پيوسته است
 تجاوز ، قتل، اعتياد به انواع مواد مخدرو و بيکاري، رشد فقراين آمارها که از

 حاصل واقعی هزينه های نجومی مصرف شده ، فرزند کشی خبر می دهند وجنسی
تازه اين . در طول چهار سال دولت نهم و تصويرگر گوشه ای از عملکرد آن است

با . ه بود دالر در هر بشک100عملکرد مربوط به زمانی است که قيمت نفت باالی 
  سقوط

 
 دالر در هر بشکه و در حالی که کف گير به ته ديگ خورده 40قيمت نفت به حدود 

به بقايای سفره های خالی " هدفمند" دولت برنامه شوک تراپی و دستبرد ،است
  .در راه است" مهرورزی"مردم را در دستور گذاشته است و دور تازه ای از 

 ميليون رسانده اند 14شان تعداد فقرا را به اگر تاکنون بر اساس آمار رسمی خود
 حاال که چشم اندازی ،و جرم و جنايت و بيکاری و اعتياد در جامعه بيداد می کند

 ابعاد ،جز کاهش شديد عوايد نفتی و تشديد تحريم اقتصادی ايران وجود ندارد
 فالکت و تهيدستی مردم ايران تا کجا خواهد رسيد؟ سه روز پيش احمدی نژاد در

ملت از گرسنگى بميرد اما :" حاشيه بازديد از شرآت صنايع سيمان زابل گفت
شويم  هر نوع فشار و تحريم اقتصادى را متحمل مي:"و گفت." عزتش را حفظ آند

پيام واقعی "! مرگ از گرسنگی."دهيم الشعاع قرار نمي اما عزت مردم را تحت
نظام سرکوبگر در اثر طغيان  راستی اگر اين به.احمدی نژاد برای مردم ايران است

 مرگ انبوه مردم مردم، سرانجام به نام حفظ عزت ،و اعتراض مردم ساقط نشود
    1387 دی 14.  کشاندراهرا به هم ايران از گرسنگی

.............................................  

 !حلقه های پيوند بحران وسرآوب
 

، دو تن از فعاالن شناخته دستگيری محسن حكيمی و ابراهيم مددی    
شده جنبش آارگری، پرسش ها و نگرانی های زيادی را در ميان 
آوشندگان آگاه اين جنبش و ساير جنبش های اجتماعی دامن زده 

از خود می پرسيم آه آيا اين دستگيری ها سرآغاز دور جديدی . است
از سرآوب مبارزان است؟ آيا اتفاقات جديدی در شرف وقوع است آه 

كومت سرمايه داری پيشاپيش عكس العمل نشان می دهد؟ آيا يك ح
است آه طی سال های اخير بارها شاهدش " معمولی"بگير و ببند 

  بوده ايم؟
    به نظر ما اين اقدام سرآوبگرانه، نگاهی جدی و برخوردی جدی 

: عاجلترين آاری آه بايد انجام شود. را از جانب همه ما می طلبد
ردن هر چه وسيعتر اين دستگيری ها در ميان افشاء و محكوم آ

تالش برای سازماندهی . آارگران و به طور آلی در سطح جامعه است
اعتراض های مشخص حول خواست آزادی بدون قيد و شرط و فوری 

اعم از فعاالن جنبش (حكيمی و مددی، و نيز همه مبارزان زندانی 
  . است) آارگری و جنبش های اجتماعی

 آه بارها گفته ايم، ما بايد برای تبديل اين خواسته به     همانطور
دغدغه آارگران معترض و حق طلب آه درگير مبارزات گوناگون 

اين تالش ممكنست در مواردی به نتيجه . روزمره هستند، تالش آنيم
ممكنست نتوانيم سطح آگاهی توده های آارگر . فوری و دلخواه نرسد

ه اندازه ای ارتقاء دهيم آه ربط مستقيم را در اين يا آن مبارزه معين ب
مبارزه برای آزادی فعاالن جنبش آارگری و مقابله با اينگونه اقدامات 

ولی . سرآوبگرانه را با منافع و اعتراضات جاری خود درك آنند
تالش ما مسلما در برخی محيط ها و مبارزات ثمر خواهد داد و شعار 

.  از آارگران تبديل خواهد شدآزادی مبارزان اسير به شعار بخش هايی
حتی در محيط هايی آه ما با پاسخ مثبت فوری و موثر روبرو نشويم، 
می توانيم مطمئن باشيم بذری آه امروز فقط در دل پيشروترين ها 
نشسته است، به رشد نهال آگاهی در فردای مبارزه توده های آارگر 

  .آمك خواهد آرد
مشخص و برای تعميق و موثرتر     به عالوه همراه با اين مبارزه 

آردن آن، بايد بتوانيم علل دستگيری های آنونی و دورنما و نتيجه آن 
به عقيده ما، اين دستگيری ها را نبايد . را تا حد ممكن مطرح آنيم

اين دستگيری ها به . اقدامی حساب نشده و يا خودسرانه تلقی آرد
اتی قرار گرفته، معضالت اقتصادی و سياسی آه مقابل پای دولت طبق

  :آامال ربط دارد
، اين دستگيری ها به طرح تشديد استثمار، شوك تراپی و حذف يكم    

يارانه ها آه همه جناح های حكومتی با آن توافق اساسی دارند و به 
. نظام سرمايه داری تبديل شده، مرتبط است" مساله ناموسی"يك 

 اقتصادی و البته برای اينان روشن است آه اجرای قطعی اين سياست
تاثيرات ناگزير بحران نظام جهانی سرمايه داری امپرياليستی بر 
ساختار وابسته ايران، عكس العمل اعتراضی گسترده توده های آارگر 

همانطور آه تجربه اجرای اين . و زحمتكش را در پی خواهد داشت
سياست ها در آشورهای مختلف نشان می دهد، اين عكس العمل 

ه شكل انفجاری بروز می آند و با خود روندهای خارج از اعتراضی ب
. آنترل و خطرناآی را برای نظام های طبقاتی حاآم به همراه می آورد

مساله اينست آه رآود و فالآت، گرانی و بيكار سازی های گسترده در 
بخشی از تدابير . راه است و اين شرايط بی پاسخ نخواهد ماند

ار اين انفجار اجتماعی و پيامدهای سياسی پيشگيرانه حاآمان برای مه
آن، تجهيز و آماده سازی نيروهای ويژه سرآوب برای برقراری 
حكومت نظامی و سرآوب مستقيم تظاهرات ها و اعتصابات توده ای 

مقامات نظامی و انتظامی رژيم، اين هدف را علنا در . محتمل است
اما . ن آوردندجريان برگزاری رزمايش های درون شهری اخير به زبا

بخش ديگر اين تدابير، حمله به فعاالن و مبارزان آگاه جنبش های 
با اين آار تالش می آنند در ميان فعاالنی . اجتماعی از هم اآنون است

آه می توانند و می بايد وظيفه افشای سياست های خانمان برانداز 
ا به حاآمان و آمك به سازماندهی و جهت دادن به مبارزات توده ها ر
با . دوش گيرند، ترس ايجاد آنند و آنان را به انفعال و سكوت وادارند

اين آار تالش می آنند آه صحنه پر تالطم اعتراضات و انفجارهای 
اجتماعی فردا، از فعاالن و مبارزانی آه قادرند نقشی تاثيرگذار ايفا 

به عقيده ما، حكومت فعاالن شناخته شده جنبش . آنند، خالی شود
ری و ساير جنبش های اجتماعی را آماج فوری حمله قرار می آارگ

حكومت . دهد، تا پيام ارعاب و انفعال را سريعتر به جامعه منتقل آند
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به شدت در مقابل فراخوان هايی آه آارگران و زحمتكشان را به 
مقابله فعال با تهاجم وحشيانه سرمايه داری دعوت آند، احساس خطر 

در مقابل تالش توده های آارگر برای حكومت به شدت . می آند
دستيابی به سطوح و اشكال مختلفی از تشكل های مبارزاتی و مستقل 

هجوم بی تبعيض حاآمان به مبارزان . از نظام، احساس ضعف می آند
با جهت گيری ها و گرايش های گوناگون و (و فعاالن جنبش آارگری 

حساس ضعف و پيش از هر چيز نشانگر اين ا) حتی مخالف يكديگر
  . خطر در شرايط فرارسيدن امواج بلند بحران است

، تضاد با طبقه آارگر و بقيه بخش های مردم، تنها تضادی دوم    
حاآمان اسالمی، . نيست آه گريبانگير طبقه حاآمه ايران است

اين رشته از تضادها نيز در شرايط تعميق . تضادهای جناحی هم دارند
تری پيدا آنند و به چند پارگی و ضعف بحران می توانند عمق بيش

در افق نزديك، تضادها و . نظام و دولت سرمايه داری دامن بزنند
رقابت های جناحی هيئت حاآمه می تواند در جريان انتخابات رياست 

آارزارهای انتخاباتی اين .  بيش از پيش باال بگيرد88جمهوری سال 
. عده، رقم خواهد خوردبار نيز مثل هميشه با عوامفريبی و دروغ و و

مساله ای آه نبايد از آن غافل شويم، تالش جناح های رقيب حكومتی 
و ) منجمله آارگران(برای تاثير گذاری بر بخش های مختلف مردم 

. تبديل آنان به پايگاه و مدافع خود در اين رقابت ارتجاعی خواهد بود
عوامفريبانه با هيچ ديوار غير قابل نفوذی بين اين تالش ها و تبليغات 

ساده انديشی است اگر فكر آنيم تضاد . افكار عمومی آشيده نشده است
عينی و آشتی ناپذير ميان طبقه آارگر و توده های مردم با طبقه حاآم، 

رژيم با تشديد . اين عوامفريبی ها را خود به خود خنثی خواهد آرد
نه را سرآوب فعاالن جنبش های طبقاتی و اجتماعی تالش می آند صح

اين ) يعنی بدون مقاومت و افشاگری در مورد(برای برپايی بی دردسر 
به عالوه، اگر اين يا آن جناح . انتخابات عوامفريبانه آماده آند

حكومتی احساس آند آه بخش ها يا عناصری از جنبش آارگری و 
ساير جنبش ها احتمال دارد به نيروی ذخيره يا موتلف جناح رقيبش 

ست روی دست نخواهد گذاشت و برای خنثی آردن آنها تبديل شوند، د
  .به هر وسيله وارد عمل خواهد شد

، طبقه حاآمه ايران تضادها و آشمكش های بين المللی خاص سوم    
همه تالش حاآمان اسالمی در اين دوره اينست آه به . خود را هم دارد

فع نظام قدرت های امپرياليستی اثبات آنند آه نه تنها می خواهند منا
سرمايه داری جهانی در اين آشور و منطقه را به خوبی تامين آنند، 
بلكه رژيمی با ثبات و قوی و ماندگار را نمايندگی می آنند؛ بنابراين به 
نفع طرفين است آه فشارهای سياسی و تحريم های اقتصادی با هدف 

ن در چني. حك و اصالح يا تغيير رژيم اسالمی آامال آنار گذاشته شود
شرايطی، وقتی آه برخی نهادهای بين المللی بر مبنای منافع و 

مثال (مصالح خود فشارهايی را بر جمهوری اسالمی اعمال می آنند 
، )قطعنامه اخير نهاد حقوق بشر سازمان ملل عليه عملكرد رژيم ايران

طبقه حاآمه نيز خود را ناچار به ضد حمله می بيند تا به اصطالح 
با توجه به اينكه در ". نيست آه به اين بادها بلرزدبيدی "نشان دهد 

فشار سياسی اخير سازمان ملل، مشخصا سرآوب فعاالن و تشكل های 
آارگری در ايران طی سال گذشته محكوم شده است، می توانيم بگوييم 
آه دستگيری های جديد با نيم نگاهی به اين فشار نيز صورت گرفته 

  .نامه را هم دارداست و حالت دهن آجی به آن قطع
    بايد تاآيد آنيم آه اشاره ما به وجود مجموعه ای از تضادها و 
تاثيرات هر يك بر سياست ها و تدابير هيئت حاآمه، به هيچ وجه به 
معنی مرتبط دانستن اين گرايش و يا آن عنصر فعال آارگری و 
اجتماعی به دعواها و آشمكش های جناحی يا بين المللی نظام حاآم 

هدف ما روشن آردن پيچيدگی های صحنه و تداخل و تاثير . يستن
. گذاری متقابل تضادهای گوناگونی است آه ماهيت های متفاوت دارند

آنچه در اين صحنه پيچيده می بايد راهنمای عمل فعاالن و مبارزان 
راستين راه رهايی طبقه آارگر و توده های مردم باشد، وضوح و 

رد اهداف انقالبی و منافع اساسی طبقاتی، و پيگيری و پايداری در مو
ترسيم مداوم خط مرزهای روشن با اهداف و راهبردها و راهكارهای 

 .است) از هر جناح، داخلی يا خارجی(دشمنان طبقاتی 
ما خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط محسن حكيمی و ابراهيم 

  !مددی هستيم
  ! آزاد شوندهمه زندانيان سياسی و عقيدتی بايد فورا
  !فردا از آن طبقه آارگر است

  13 78دی ماه  -) jafk(جمعی از فعالين آارگری 

.............................................  

 2008گزيده ای از وقايع سال 
  :توافق آمريکا و جمهوری چک -* 

، آمريکا و جمهوری چک توافقنامه ای را برای 2008سوم آوريل 
اين . ه راداری در خاک جمهوری چک امضاء کردنداستقرار ايستگا

ايستگاه راداری بخشی از يک سپر دفاع موشکی محسوب می شود و 
 . امضاء اين توافقنامه موجب اعتراض های عمومی در جمهوری چک شد

  مسموميت کودکان در چين-*
، در چين در داخل شيرها ماده 2008نوزدهم تا بيست و ششم سپتامبر  

پنجاه و سه هزار کودک بر اثر اين  کليه های. مين پيدا شدشيميايی مال
 . ماده شيمايی آسيب ديده و سه کودک نيز کشته شدند

 ماه بحث و ١١ ، به2008 نوامبر ٢٧،   شنبه  سرانجام در روز پنج-*
 امنيتی با  جدل در عراق پايان داده شد و مجلس اين کشور توافقنامه

   توافقنامه٢٠٠٩  رط که تا پايان ژوئيهآمريکا را تصويب کرد؛ به اين ش
آمريکا که بالفاصله از اين رويداد استقبال کرد . به رفراندوم گذاشته شود

اينک در فکر خطراتی است که در صورت رای منفی مردم عراق ممکن 
    .گير دولت نوپای باراک اوباما شود است دامن 

مريکايی بايد تا پايان  امنيتی عراق و آمريکا، نيروهای آ طبق توافقنامه
  . از عراق خارج شوند٢٠١١سال 

در صورتی که اکثريت مردم عراق به خروج نيروهای آمريکای رای 
 فرصت خواهد ٢٠١٠بدهند، دولت آمريکا تا يک سال، يعنی تا تابستان 

  .داشت که نيروهای خود را خارج سازد
  مجاهدين خلق تحت حمايت آمريکا باقی می مانند  -* 

 آمريکا در بغداد، با انتشار بيانيه ای اعالم کرد که برخی از سفارت
نيروهای نظامی اين کشور در قرارگاه اشرف، مقر اعضای سازمان 

بر اساس بيانيه سفارت . مجاهدين، باقی می مانند تا از آن ها حمايت کنند
آمريکا در عراق، نيروهای آمريکايی به عراق کمک خواهند کرد تا از 

  ».انی با ساکنان اردوگاه اشرف اطمينان حاصل شودرفتار انس«
بر اساس توافق ميان بغداد و واشينگتن، قرار است اين قرارگاه روز پنج 

اردوگاه اشرف در شمال . شنبه، اول ژانويه، تحويل نيروهای عراقی شود
 سال پيش مقر اعضای سازمان ٢٠بغداد و در استان دياله قرار داد و از 

  .مجاهدين خلق است
  آخرين سفر جورج بوش به عراق -* 

، جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا برای آخرين 2008در پايان سال 
بار از عراق بازديد کرد، کشوری که کارنامه رياست جمهوری او را شکل 

در کنفرانس مطبوعاتی بوش با نوری المالکی، نخست وزير عراق، . داد
 آمريکا در عراق کفش خبرنگاری عراقی در اعتراض به حضور نظامی

اين مساله به . های خود را به سوی رييس جمهوری آمريکا پرتاب کرد
  .يک جنجال تبليغی در جهان تبديل شد

   ناتوانی دولت افغانستان -* 
 هزار سرباز از کشورهای گوناگون در ۶٢در حال حاضر مجموعا 

ايی  هزار سرباز آمريک٣٣از آن ميان . افغانستان در ماموريت هستند
 هزار ٢٠ های آينده  به درخواست نيروهای ناتو قرار است در ماه. هستند

به گزارش نيويورک . سرباز آمريکايی ديگر نيز به هندوکش گسيل گردند
تايمز، بخش بزرگی از اين سربازان، از عراق به افغانستان فرستاده  

بخش اصلی اين نيروها به مناطق جنگی افغانستان گسيل . خواهند شد
  .تقريبا همه جا در افغانستان، درگير جنگ است ...خواهند شد

   مصالحه با طالبان-* 
هم زمان با انتشار گزارشی از تسلط طالبان بر بخش های وسيعی از 
افغانستان، از زمينه سازی برای گفتگو بين اين گروه و دولت افغانستان 

  .خبرهايی منتشر شده است
 در گزارشی نوشته است که طالبان در شورای بين المللی امنيت و توسعه

  .دارد» حضور دائم« درصد از خاک افغانستان 72حال حاضر در 
   غيرنظامی افغان90مدارك مستدل در مورد قتل : سازمان ملل -* 

 تن از 90دهد  سازمان ملل اعالم آرد، مدارآی در دست دارد آه نشان می 
ر حمالت هوايی نيروهای ، در افغانستان د2008غير نظاميان در ماه اوت 

اآثر اين قربانيان زنان و آودآان . ائتالفی تحت فرمان آمريكا، آشته شدند
  . اند گناه بوده بی
  مخارج جنگ عراق و افغانستان-* 

طبق محاسبه تازه دانشمندان درگيری اياالت متحده در عراق و افغانستان 
 احتماال از هر برای اين کشور مخارجی چنان سرسام آور در بر دارد که

بنا به ارزيابی جوزف استيگليتس . هزينه ای در طول تاريخ باالتر است
 ٢٠١٧اقتصاددان برنده جايزه نوبل و همکارانش، مخارج جنگ تا سال 

  . بيليون دالر يا پنج هزار ميليارد دالر بالغ خواهد شد۵به بيش از 
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يکا هزينه  ميليارد دالر برای آمر١٢تنها در سال جاری جنگ ماهانه 
کارشناسان . ... داشته است، که سه برابر سال های اول جنگ است

يادآوری کرده اند که دو جنگ عراق و افغانستان برای ساير کشورها نيز 
هزينه سرسام آوری در برداشته که طبعا در اين گزارش تازه ذکر نشده 

  . است
 مالی تازه هم چنين به نظر کارشناسان صندوق بين المللی پول در گزارش

به . از بسياری هزينه ها و زيان های جدی جنگ نامی برده نشده است
 تاکنون موسسات بی شماری غارت شده، ٢٠٠٣ويژه در عراق از سال 

کارخانه ها، بيمارستان ها، مدارس و ساختمان های بی شماری طعمه 
در ....حريق شده و کل شالوده زيرساختی اين کشور نابود شده است

.. عضای دموکرات کميسيون اقتصادی کنگره برآورد شده استگزارش ا
 دالر 20000 متوسط جنگ عراق برای هر خانواده آمريکايی  که هزينه
  .خواهد بود

  حمله موشکی به پاکستان  -* 
بر اساس اعالم مقامات محلی در شمال پاکستان، در جريان حمله موشکی 

 ای در خاک اين کشور هواپيماهای بدون سرنشين ارتش آمريکا به نقطه
 . تن کشته شده اند5
  تهديد دختران-* 

هاى پاآستانى اعالم آردند طالبان در منطقه دره سوات مانع از  مقام 
حضور دختران در مدارس شده و تهديد آردند هر دخترى آه بخواهد در 

  . هاى درس شرآت آند آشته خواهد شد آالس 
گفته ..  راديويى نى در يك ايستگاه اى طالبان در يك سخنرا فرمانده منطقه

 ژانويه فرصت داريد مانع از رفتن دخترانتان به مدارس 15شما تا : است
اگر به اين هشدار توجه نكنيد ما دخترانى را آه به مدرسه بروند . شويد

دهيم آه حق ندارند   چنين به مدارس هشدار می  ما هم. خواهيم آشت
ر غير اين صورت مدارس منفجر پذيراى دانش آموزان دختر باشند د

  . خواهد شد
 ژانويه فرصت داريد مانع از رفتن دخترانتان به 15شما تا : گفته است

اگر به اين هشدار توجه نكنيد ما دخترانى را آه به مدرسه . مدارس شويد
دهيم آه حق   چنين به مدارس هشدار می  ما هم. بروند خواهيم آشت

تر باشند در غير اين صورت مدارس ندارند پذيراى دانش آموزان دخ
  . منفجر خواهد شد

 نفر می رسد 350 شمار اعدام ها در سال جاری ميالدی به بيش از -* 
بر اساس آمار سازمان عفو .  دو برابر شده است2006که نسبت به سال 

  . در ايران اعدام شده بودند2006 نفر در سال 177 الملل،  بين
طی سال ... دک ايرانی نيز اعدام شدند چند کو2008هم چنين در سال 

  .  اند  کودک زير سن قانونی در ايران اعدام شده24های اخير حداقل 
   ميليون ايرانی زير خط فقر مطلق20بيش از  -* 

  :وشت، ن2008 دسامبر 20 - 1387 آذر 30روزنامه اعتماد ملی، 
 درصد از جمعيت آشور در زير خط فقر مطلق قرار دارند ۵/٣٢ تا  ٢٩ «  

  .».شود   ميليون نفر از جمعيت آشور را شامل می ٢٠آه اين درصد بيش از 
 کشتار تصادفات رانندگی در ايران  -* 

 نوشت، جانشين رييس پليس 1387 دی 9خبرگزاری حکومتی ايسنا، 
 تن 333 هزار و 17تظامی، از آشته شدن راهنمايى و رانندگى نيروى ان

در تصادفات رانندگى طى هشت ماهه امسال خبر داد و با اشاره به اين آه 
 شهرى جان باختند،  اى برون  تن در تصادفات جاده 961 هزار و 11
  . هاى آشور بوده است  درصد تلفات تصادفات رانندگى در جاده 70: گفت

  » ايران، منجالب مواد مخدر« -* 
سردبير اشترن از جديدترين آمار ارائه شده توسط سازمان ملل ياد می کند 
که به موجب آن در هيچ کجای ديگر جهان به جز ايران، با توجه به 

دختران نوجوانی .... ميزان جميعت، افراد معتاد به مواد مخدر وجود ندارد
که برای تامين مواد مخدر مورد نياز خود و مادرشان مجبور به تن 

پارک کوثر در جنوب تهران، مکان بعدی است که .... ... فروشی هستند
منطقه «: نويسد او می . به آن جا رفته است» اشترن«خبرنگار مجله 

گری مواد مخدر   جلوه  اطراف پارک کوثر بدون شک بزرگ ترين صحنه
های مصرف شده است و   ها پوشيده از سرنگ  چمن. در خاورميانه است
توان شمار زيادی از مردان خميده   نيمکت های پارک می ظهرها بر روی

  » .های فروافتاده و چشمان از هوش رفته ای را ديد با گونه  
  . کننده است گزارش آژانس نگران:  سوالنا-* 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوالنا پس از انتشار گزارش محمد 
 سازی  ه غنی ای ايران گفت که ادام پرونده هسته البرادعی درباره

کننده  اين گزارش، نگران  اورانيوم از سوی حکومت اسالمی بر اساس
  .است

: سرتيپ عزيزاهللا رجب زاده افزود: هزار افغانی در تهران14دستگيری  - * 
 743 هزار و 14اد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی هفت ماه گذشته تعد

 141 هزار و 12نفر از اتباع افغانی را دستگير کرده است که از اين تعداد 
  . نفر به علت حضور غير مجاز از کشور اخراج شدند

 هزار کودک ٨۴٨از وجود ، ١٣٨٧ دی ١٠  روزنامه رسالت، سه شنبه -*
اين روزنامه از قول رئيس انجمن . دارای همسر در کشور خبر داده است

 ١٨ تا١٠حدود هفت درصد از کودکان سنين«: حمايت از حقوق کودکان نوشت
 هزار ٨۴٨ اند که اين درصد بالغ برحدود   ازدواج کرده٨۵ساله کشور تا سال 

 هزار نفر از اين کودکان ازدواج ۶٢«.. ».شود کودک اعم از دختر و پسر می
 و مدنی ايران قوانين جزا... ». سال دارند١۴کرده دارای همسر، کم تر از 

 سال قمری ١٥ سال قمری تمام و برای پسران ٩سن بلوغ برای دختران را 
  .تمام تعيين کرده است

   ماموران با هجوم به دفتر عبادى اسناد و مدارك او را بردند- * 
ر تهران، پنج نفر تحت يك هفته پس از بستن دفتر آانون مدافعان حقوق بشر د

پوشش مامور مالياتى با هجوم به دفتر وآالت شيرين عبادى پرونده ها، اسناد 
  .  و دو آامپيوتر وى را با خود بردند

گورستان بهشت رضا  ، مردی در١٣٨٧ دی ماه ۶روز جمعه، :  سنگسار -* 
  بر اساس اين گزارش، دو مرد که به.در شهر مشهد، سنگسار شده است

. ر محکوم شده بودند، هم زمان در خاک قرار گرفته و سنگسار شدندسنگسا
دو نفر، به نام محمود، موفق شد که خود را از گودال بيرون   از اين اما يکی

 اما .اين ترتيب از مرگ با سنگسار رهايی يافت وی به. بکشد و آزاد سازد
 .يداست، با سنگسار به قتل رس مرد ديگر، که نام او هنوز فاش نشده

دو تن از   دی ماه نيز2روز دوشنبه  :  دستگيری فعالين جنبش کارگری-* 
عضو کميته هماهنگی  ،»محسن حکيمی«و » بيژن اميری«فعاالن کارگری، 

توسط   برای ايجاد تشکل های کارگری و عضو علی البدل کانون نويسندگان،
در . رندنيروهای امنيتی دستگير شده و هم اکنون در زندان اوين بسر می ب

 تن از فعالين سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه به دادگاه 5همين روزها 
  .احضار شدند

، را در منزلش بازداشت و »پدرام نصراللهی« دی ماه 4ماموران امنيتی روز 
پدرام نصراللهی، فعال . کامپيوتر و برخی لوازم شخصی وی را نيز ضبط کردند

يجاد تشکل های کارگری، به دادگاه کارگری و عضو کميته هماهنگی برای ا
  . سنندج منتقل شده است

ابراهيم مددی، نائب رييس سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه نيز 
 .، دستگير گرديد٢۶/١٢/٢٠٠٨ امروز ١۴ساعت 

بنا به دعوت کانون صنفی معلمان ايران، معلمان و فعاالن فرهنگی صبح 
بل مجلس شورای اسالمی دست به تجمع  دی ماه در مقا11امروز چهارشنبه 

  .قانون مديريت خدمات کشوری شدند زده و خواستار اجرای
ماموران انتظامی و امنيتی حکومت اسالمی، به صفوف صدها معلم معترض 

 . يورش بردند و يازده نفر از آنان را بازداشت کردند
اس از سوی ديگر، پرونده سازی بر عليه محمود صالحی، اين چهره سرشن

اخيرا، فردی به نام محمد رحيم پور را اجير . جسور جنبش کارگری ادامه دارد
در پی شکايت فرد . کرده اند تا شکايتی را بر عليه محمود صالحی تنظيم کند

 دادگاه جزائی سقز به رياست قاضی پور آقا باال، ١٠٢مذکور، اين بار شعبه 
 تومان ۴١٠٠٠٠محمود صالحی را به پرداخت جزای نقدی مجموعا به 
  .محکوم کرد که مبلغ فوق توسط محمود پرداخت شده است

 : آذر، روز دانشجو در ايران16 - * 
 201«: در آستانه روز دانشجو در ايران، کمپين حقوق بشر اعالم کرد

 ».اند دانشجو در يک سال و نيم گذشته بازداشت شده 
 برای متقاضيان و  صدور پروانه انتشار هيات نظارت بر مطبوعات وظيفه -* 

حاصل عملکرد اين هيات . نظارت بر عملکرد مطبوعات را بر عهده دارد
  . نشريه است٢٠٠تاکنون تعطيل و توقيف 

نگاران  هاست به لحاظ تعداد روزنامه  ايران سال :  گزارشگران بدون مرز- * 
نگار و وب   روزنامه ١٠زندانی صدرنشين کشورهای خاورميانه است و با 

نگاران محسوب می  ندانی، بزرگ ترين زندان خاورميانه برای روزنامه نگار ز 
  .».شود 

پس از کشته شدن يک نوجوان به ضرب گلوله پليس يونان در :   يونان -* 
شهر آتن در اوايل آخرين ماه سال، چندين شهر ديگر اين کشور دستخوش 

  . اين ناآرامی ها هشت روز به طول انجاميد. تظاهرات شد
  زه را نابود می کنندغ - * 

 مارس سال جاری ميالدی با حمله 3فوريه تا  27نظاميان اسرائيلی از 
 117، »زمستان داغ«گسترده نظامی به نوار غزه موسوم به عمليات 

 هفت از ميان جان باختگان.  کودک را به قتل رساندند33فلسطينی از جمله 
 نفر مجروح 200ين  چن در اين حمله هم. کودک نوزاد زير شش ماه بودند

 .نفر آنان کودک بودند 50 شدند که بالغ بر
 101تاکنون دست کم  بر اساس اين گزارش، از آغاز سال جاری ميالدی

  .کودک فلسطينی کشته شدند
نظاميان اسرائيلی   کودک فلسطينی به دست450 چنين  در طول اين مدت هم

 .مجروح شدند
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آن است که در سال  چنين حاکی از  گزارش جنبش جهانی دفاع از کودکان، هم
بازداشت  ميالدی کنونی صدها کودک فلسطينی به دست اشغالگران اسرائيلی

 .شدند
های حکومت  زندان   چنان در بند  کودک اسير هم297بر پايه اين گزارش، 

شغالگر اسرائيل، به اتهام ضربه زدن به امنيت اسرائيل از جمله پرتاب سنگ 
  . سر می برند که شش نفر از اين کودکان دختر هستندطرف ديوار حايل به به

نوار غزه توسط ارتش اسرائيل، تاکنون آثار ويرانگری برای نوار  محاصره
 درصد ساکنان نوار غزه 85اکنون  غزه به دنبال داشته است، به طوری که هم

به شدت افزايش  های غذايی وابسته هستند و نرخ فقر و بی کاری به کمک 
 های سازمان يافته در دراز  که همه اين مشکالت و قانون شکنی يافته است

مدت آثار بسيار ناگواريي را بر کودکان و به طور کل جامعه فلسطين خواهد 
  .گذاشت

ان گفت .ان.خبرنگاری که ساکن غزه است و نخواست نامش فاش شود به سی
شته بوده ترين حمله به غزه طی چند دهه گذ که حمله روز شنبه اسرائيل مهم 

  .است
در همين زمينه يک مقام بلندپايه نظامی اسرائيل به خبرگزاری رويترز گفته 

  سلسله عملياتی است که احتماال» مرحله آغازين«است حمالت روز شنبه 
  . و محاصره غزه نيز خواهد بود  شامل عمليات نيروهای زمينی

    کشور عرب بر سر پول واحد6توافق  - * 
رای همکاری خليج فارس، در جريان نشستی در  کشور عرب عضو شو6

  .عمان درباره رايج کردن پول واحد به توافق دست يافتند
  زندان گوانتانامو- * 

برخی کشورهای اروپايی اعالم کردند، در صورت بسته شدن زندان 
حاضر به پذيرش تعدادی از زندانيان اين زندان در کشور خود » گوانتانامو«

 زندانی در زندان گوانتانامو در 250نی است که هم اکنون گفت.... . می باشند
  .زير شديدترين شکنجه های روانی و جسمی به سر می برند

  آمريکا نلسون ماندال را از فهرست تروريست ها حذف کرد - * 
آمريکا   در افريقای جنوبی، سال از انحالل حکومت آپارتايد14پس از گذشت 

 نام نلسون ماندال قهرمان مبارزه با نژادپرستی را از فهرست سازمان های
قانونی که به  کاخ سفيد اعالم کرد بوش با امضای. تروريستی حذف کرد

 مناسبت نودمين سال تولد ماندال به تصويب کنگره امريکا رسيده، نام وی و
  .يستی حذف کردحزبش را از فهرست سازمان های ترور

  بار ديگر در دادگاه » بينوايان« ژان والژان - * 
ترين دعوای حقوقی ادبی در فرانسه بر سر رمان حماسی ويکتور  طوالنی 

هوگو، بينوايان، به نفع نويسنده دو دنباله بر اين کتاب، و ناشر آن، پلون، به 
  . دپايان رسي

دادگاه استيناف پاريس، پس از هفت سال نهايتا به نفع پلون و فرانسوا سرزا 
که دو دنباله بر بينوايان نوشته و قهرمان آن، ژان والژان، را زنده کرده است 

» تجاوز به حقوق ويکتور هوگو«رای صادر کرد و اعالم کرد که اين دو کتاب 
  . نيست

  کودکان کار- * 
 از سوى صندوق حمايت از آودآان سازمان ملل متحد بر اساس يك تخمين آه

صورت گرفت، مشخص شد آه يك ششم آودآان در جهان جزو آودآان آار 
  . هستند

  آزارهای جنسی کودکان- * 
، برزيل »ريودوژانيرو«اساس آمارهای که در يک نشست بين المللی در شهر 

جنسی رنج می  ميليون کودک در جهان از آزارهای 220ارائه شده، بيش از 
 .برند

  پناهجويان - * 
در دهه اخير، دولت های پناهنده پذير غرب، همواره قوانين خود را در پذيرش 

 را ژنو را رعايت 1951پناهجويان سخت تر کرده اند و عموما کنوانسيون 
  .نمی کنند

   صندوق بين المللی پول - * 
کشورهای پيش بينی کرده است که ) آی ام اف(صندوق بين المللی پول 
 نه تنها با نرخ منفی رشد اقتصادی مواجه 2009پيشرفته جهان در سال 

خواهند بود و عمال در شرايط رکود قرار خواهند داشت، بلکه توليد ناخالص 
  .داخلی آن ها بيش از پيش بينی های قبلی کاهش خواهد يافت

*********  
اظ ادامه جنگ و ، به لحاظ اقتصادی و هم چنين به لح2008بدين ترتيب، سال 

 13بحران اقتصادی آمريکا، روز شنبه . سرکوب، سال خوش آيندی نبود
، به بحرانی ترين حد خود رسيد و بالفاصله به کشورهای 2008سپتامبر  

  . ديگر جهان نيز سرايت کرد
 را عالوه بر تشديد بحران اقتصادی سرمايه داری جهانی، ادامه 2008سال 

فغانستان و به ويژه حمله غيرانسانی نيروهای جنگ و درگيری در عراق و ا
هوايی و زمينی ارتش اسرائيل به نوار عزه و کشتار بی وقفه مردم محروم 
اين منطقه و هم چنين سرکوب های سياسی و اجتماعی حکومت اسالمی ايران 

  .به پايان رسانديم... و
  انیبهرام رحم ، نوشته  2008مهم ترين وقايع سال برگرفته از مجموعۀ 

 !اعتراض جهانی عليه کشتار در غزه
اعتراض جهانی به تهاجم اسرائيل به غزه و ويرانی هاو . روشنگری

عليرغم امساک رسانه . کشتارفلسطينی های ساکن آن رو به گسترش است
های بزرگ انحصاری و عليرغم اينکه اسرائيل از ورود خبرنگاران به 

ران اين رسانه ها از خاک غزه جلوگيری ميکند و گزارشات محلی خبرنگا
اسرائيل و زير نفوذ اطالعيه های جنگی و تبليغاتی دولت مهاجم ارسال 
ميشود، اما آمار و اخبار تکان دهنده ای از ابعاد و نوع ويرانی و کشتار 
منتشر ميشود که افکار عمومی را کم و بيش در جريان وقايع و ماهيت 

دانشگاه، مدارس، . ار ميدهدجنون آميز و غيرانسانی حمالت اسرائيل قر
بازار، بيمارستان، مقر نيروهای امدادرسانی سازمان ملل، مساجد، 
. اردوگاه پناهندگی و خانه های مسکونی هدف بمباران ها قرار گرفته است

هرنوع ساکن غزه در معرض حمله است حتی سه امدادگر سازمان ملل که 
شبکه الجزيره نه فقط به گزارش . در حمله به مقر آنها کشته شده اند

ظرفيت بيمارستان بلکه ظرفيت گورستان پر شده و مردم برای دفن 
برخی از درمانگاه های فوری در محل . قربانيان دنبال جای گور ميگردند

گورستان برپا شده اند و مردم کودکان خود را با همان لباس که در آن 
 حالی است که اينها در. کشته شده اند و بدون شستن جسد خاک ميکنند

مهاجمان با تجهيزات کامل و از باال به کمک جت ها و هليکوپترهای بمب 
ن را زير بمباران گرفته افکن و از پائين محفوظ در تانک شهر و مردم آ

همه اينها مستند شده و از طريق اينترنت و به ناچار کم و بيش توسط . اند
در نتيجه بر خالف جناياتی که قبل . خود رسانه های بزرگ منتشر ميشود

از حمله اخير به غزه توسط اسرائيل عليه مردم فلسطين صورت ميگرفت، 
مانده و همراه با عکس های حاال اخبار به محافل کوچک مترقی محدود ن

تکان دهنده کودکان قربانی در جهان منتشر ميشود و تصوير واقعی تری 
 . از دولت اسرائيل و عملکرد آن در ذهن مردم جهان باقی ميگذارد

عليرغم جو سنگينی که دستگاه های حاکم و رسانه های واگوی مواضع 
 مشهور غربی به دولت های بزرگ بوجود آورده اند، به تدريج چهره های

اعتراض ها می پيوندند و پيشتازان البته کسانی هستند که سابقه دراز 
در تظاهرات لندن عليه حمله به غزه، . مدت فعاليت حقوق بشری دارند

آنی لنوکس خواننده شهير راک، آلکسی سايل کمدين معروف و بيکانکا 
م در هفته جاگر مدل سابق و برايان انو موزيسين که يک ستون تحليلی ه

نامه آبزور مينويسد در کنار کن ليوينگستون شهردار سابق لندن به 
آنی لنوکس به عنوان يکی از صد خواننده برجسته . اعتراضات پيوستند

آلکسی سايل که خود يهودی است . زن در تاريخ جهان خوانده شده است
  است، و بيانکا18در ليست صد نفر برجسته ترين کمدين های جهان نفر 

جاگر همسر سابق مايک جگر خواننده مشهور رولينگ استون است که 
, بنياد حقوق بشر, خود عضو شورای رهبری سازمان عفو ملل و رئيس 

است که با يک سری از سازمان های غير دولتی حقوق بشری همکاری 
 . اين سه نفر روز جمعه در يک کنفرانس مطبوعاتی نيز شرکت کردند. ميکند

 ه عنوان يک انسان نمی پذيرمب: آنی لنوکس
چند روز بعد از کريسمس بود ,: آنی لنوکس در کنفرانس مطبوعاتی گفت

از پله پائين آمدم و تلويزيون را روشن کردم و دود غليظی را ديدم که از 
به عنوان . صحنه تا مغزاستخوانم را به درد آورد. ساختمان ها بلند شدم

ميتوان اين کار را راهی برای يک مادر و يک انسان فکرميکنم چطور 
حقوق بشر فراتر . اين يک مساله حقوق بشر است.رسيدن به صلح ناميد

آنها بايد برای .از مسلمان و يهودی است و ربطی به هيچيک از آنها ندارد
اين فرصت کوچکی است قبل از اينکه همه چيز از دست . مذاکره بنشينند

 بمب افکن انتحاری 100شود، زيرا هر فردی که در غزه کشته می . برود
 ,.اين فقط در باره غزه نيست، به همه ما مربوط است. توليد ميکند
 شرمنده ام : آلکسی سايل

آلکسی سايل نيز که مانند دو هنرمند سوابق دراز مدت فعاليت در دفاع از 
حقوق بشر دارد گفت اين مهم است که يهوديان صاحب شهرت صدای 

او اضافه , .اين نبايد به نام ما صورت بگيرد, : اعتراض خود را بلند کنند
دلم ميخواهد به اسرائيل افتخار کنم، دلم ميخواهد به مردم خودم , : کرد

 , .افتخار کنم ولی اکنون شرمنده ام
بيانکا جگر گفت مايل است باراک اوباما را خطاب قرار دهد تا در اين 

و انتخاب شد، اميدوار مردم جهان وقتی ا,: او گفت. مورد به سخن در آيد
بودند و حاال بايد از او بخواهند خواستار توقف فوری بمباران شهروندان 

 , .نوار غزه شود
 سفرای اسرائيل را فرا بخوانيد : کن ليوينگستون

کن ليوينگستون سياستمدار به نام انگليس که در دوره شهرداری لندن به 
 دولت های اتحاديه اروپا شدت با حمله به عراق مخالفت کرده بود نيز از
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سرائيل فرابخوانند تا نشان بويژه انگلستان خواست سفرای خود را از ا
 . را تاييد نمی کنند,جنايت سيستماتيک مردم بيگناه عرببا قصابی و ,بدهند

بنا برگزارش ديلی ميل در تظاهرات . اعتراضات منحصر به لندن نبود
ت کردند و تظاهرات به  نفر شرک25000جهانی روز جمعه، در پاريس 

خشونت، آتش کشيدن ماشين ها، زدو خورد با پليس و استفاده از گاز 
عالوه بر پاريس در ديگر شهرهای . اشک آور توسط پليس کشيده شد

بنابر گزارش ديلی ميل . فرانسه نيز به همين مناسبت تظاهرات برپا شد
 3000نيس  نفر، در 8000پليس تعداد تظاهرکنندگان در شهر ليون را 

سازمان دهندگان تظاهرات ارقام .  نفر ذکر کرد3800نفر و در مولهاس 
 . باالتری ارائه ميدهند

در کشورهای ديگر نيز اعتراضات گسترده ای صورت گرفت از جمله در 
مادريد، چند شهر استراليا، هلند، فنالند، آفريقای جنوبي، ايرلند شمالي، 

دنور، کاراکاس و اينها وبلين، کانزاس، ترکيه، مکزيک، کانادا، نيويورک، د
غير از اعتراضات مداوم در کشورهای اسالمی است که عليرغم سرکوب 

 .دولتهای استبدادی حاکم صورت ميگيرد
 بر سردو راهی محکوم کردن يا توجيه جنايت 

عالوه بر تظاهرات و اعتراضات، در عرض يک هفته ای که اسرائيل 
نبوهی مقاله نوشته شد که اطالعات گسترده مردم غزه را زير آتش گرفت ا

ای چه در مورد واقعيات تاريخی که اسرائيل تالش ميکند آنها را زير پرده 
برخی از مقاالت . نگه دارد و چه در مورد شرايط کنونی به دست ميدهد

نوشته شده به لحاظ تحليلی يا ادبی از کيفيتی برخوردارند که بی ترديد در 
اين مقاالت عليرغم فعاليت شديد دستگاه .*  ماندتاريخ باقی خواهند

تبليغاتی اسرائيلی که در همه رسانه های بزرگ انحصاری فعال است، با 
توجه به عنصر اينترنت بدون ترديد بر گسترش آگاهی نسبت به مساله 

حاال ديگر مانند دهه های گذشته نيست که اکثريت . فلسطين کمک ميکند
در حمله . ه بحران فلسطين بکلی بی خبر باشندمردم از واقعيات مربوط ب

اخير ابعاد فجايع و جنايات جنگي، در همان سطح که در رسانه های 
انحصاری مطرح ميشود چنان است که ديگر انکار وقوع جنايت از طرف 

وقتی . اسرائيل و مدافعان علنی و شرمگين آن غير ممکن شده است
تاکنون , و دارويی می کشد اسراييل مردم غزه را در محاصره غذايی 

، همانطور که الکساندر کابرن نويسنده آمريکايی اشاره کرده، , نفر264
نمی شود با قرار دادن يک شيشه خالی دارو در مقابل دوربين به نحو 

اما . دراماتيک، نمی شود قساوت اسرائيل را به خوبی نمايش گذاشت
ه و يا مادری که تصوير دختربچه ای که در بستر خوابش بمباران شد

 دختر خود شيون ميکند و تصوير آن در صفحه اول 5روی جسد 
برخی از .واشينگتن پست منتشر شده است، به اندازه کافی گوياست

مقاالت نوشته شده به لحاظ تحليلی يا ادبی از کيفيتی برخوردارند که بی 
 .ترديد در تاريخ باقی خواهند ماند
حاال در بحث های مربوط به اين وضعيت به اين ترتيب است که می بينيم 

بلکه حول محکوم کردن جنايت . هولناک، صحبت از انکار جنايت نيست
جنايات اسرائيل با توسل به بهانه های مختلف است که , توجيه,اسرائيل يا 

 . بحث صورت ميگيرد
 حماس و جمهوری اسالمي، عوامل تصادفی 

له توجيه که خود دولت ترين وسي,رسوا,گسترده ترين و در عين حال 
اسرائيل با صرف ميلياردها دالر اسپانسور آن است، توسل به ماهيت 

به اين دليل است که در اخبار رسانه های . بنيادگرايانه حماس است
انحصاری حتی دانشگاه و بيمارستان و خانه های مسکونی که زير 

 . بمباران قرار ميگيرند به حماس منتسب ميشوند
به اين دليل رسوايی آور و تف سرباالست که اگر هم تماما اين استدالل 

دشمن ,حقيقت داشت تازه اين سوال پيش می آيد شما در جنگ با 
چطور عمل ميکنيد؟ به خانه های شان حمله ميکنند و به اميد , بنيادگرا

آنکه يک حماس بکشيد، مثل موردی که هفته گذشته اتفاق افتاد زن و سه 
و خانواده را ميکشيد، به دانشگاه و بيمارستان  عض13فرزند و جمعا 

حمله ميکنيد و ساختمان را بر سر بيمار و دانشجو خراب ميکنيد؟ به 
 نفر مردم وحشت زده در آن پناه گرفته اند حمله ميکنيد 200مسجدی که 

 نفر از جمله يک بچه را می کشيد وده ها زخمی برجای ميگذاريد؟ 13و 
ندگی را زير بمب له ميکنيد؟ همه اينها برای پليس های راهنمايی و ران

اينکه چند تفنگچی حماس بکشيد؟ برپا کردن کوره آدم سوزی و انداختن 
به درون آن چطور است؟ مجاز , مشکوک, همه ساکنين مکان های 

مدرسه , يا , دانشگاه اسالمی , دانستن بمباران دانشگاه به بهانه اينکه 
ف بنيادگرا هم بمباران دانشگاه هاروارد بوده مثل اين است که طر, حماس

يا استانفورد را مجاز بداند چون بسياری از رهبران و يا حتی مزدبگيران 
مگر . دولت آمريکاو سازمان های صهيونيستی در آن پرورش پيدا ميکنند

 . توجيه بن الدن در مورد بمباران سازمان تجارت جهانی غير از اين بود

يا يک شخص به حقوق بشر، درست در تعهد يک دولت، يک نهاد 
برخورد با دشمن و مخصوصا بدترين دشمن به محک گذاشته ميشو، 

ها مهربان هستند و نيازی به , خودی , و , خود,وگرنه همه نسبت به 
و همانطور که آنی . کنوانسيون ژنو برای مهربانی به يکديگر ندارند

مسلمان و يهودی لنوکس هم در کنفرانس مطبوعاتی گفت حقوق بشر از 
 .فراتر ميرود

اما واقعيت اين است که عامل اصلی بحران فلسطين و زمينه اصلی 
مردم فلسطين هدف . کشتارها و جنايات اسرائيل اسرائيل حماس نيست

اين کشتار خيلی قبل از آنکه حماس بوجود بيايد . اصلی اين جنايات هستند
ودی احتمالی يا سازش  سال پيش جريان داشت و در ورای ناب60يعنی از 

جاناتان کوک روزنامه نگار و . احتمالی حماس هم ادامه خواهد يافت
تحليل گر مسايل بحران فلسطين حتی معتقد است بعيد نيست روزی حماس 
را همان جا ببينيم که امروز عباس نشسته است و هدف حمله اخير هم 

قبل همين چنانکه . همين است، اما بحران فلسطين ادامه خواهد يافت
علت اين . مسير در مورد ياسر عرفات و سازمان آزاديبخش او طی شد

است که نه تنها موجوديت اسرائيل همانطور که آلن پاپه مورخ مشهور 
اسرائيلی مستند کرده است مرهون کشتار، کوچ اجباري، زمين دزدی بود 
بلکه دولت اسرائيل اين سياست را بهترين تضمين برای حفظ سلطه يک 

ولت نژادی و قومی در شرايطی ميدانست که عوامل دموگرافيک آن را د
بعالوه اسرائيل به عنوان يک واحد دولتی از طريق . در اقليت قرار ميداد

ايجاد بحران در خاورميانه است که ميتواند ميلياردها کمک بگيرد، 
سياست را در آمريکا به گروگان بگيرد، دولت های آمريکا و اتحاديه 

را به دنبال سياست های خود بکشاند و حتی بعد از سقوط شوروی اروپا 
 عرب زير که نقش اسرائيل را در مقابل دولت های متمايل به آمريکای

 . سوال برد، به عنوان دولت ويژه در خاورميانه باقی بماند
در دودهه اخير يعنی در دوره نوليبرالی يک بعد جديد هم به اين همه اضافه 

اسرائيل نه تنها پنجمين ارتش جهان را دارد . ع تجاری نخبگانمناف: شده است
و کمک های عظيمی نظامی دريافت ميکند بلکه خود يکی از بزرگ ترين 

بسياری ازنخبگان قدرتمند در اسرائيل از . صادرکنندگان اسلحه در جهان است
شرکای اصلی اين صنايع و سايرانحصاراتی هستند که مستقيما يا غيرمستقيما 

بعالوه نخبگان قدرتمند در اسرائيل از طريق . ز تشديد بحران ها سود ميبرندا
بازار رابطه ارگانيک تری با نخبگان سياسی و بازاری در آمريکا و اروپا و 

ادامه اين . سراسر جهان برقرار ميکنند که منافع شان به هم گره خورده است
 . روابط مستلزم قربانی کردن مردم فلسطين است

 ساله از مردم فلسطين و تداوم بحران را 60 زمينه اصلی نسل کشی های اينها
سازمان آزادی بخش، عرفات، حماس، عباس، سوريه، حزب . تشکيل ميدهد

اهللا لبنان، رژيم اسالمی ايران عوامل فرعی هستند که بر اين زمينه عمل کرده 
اريخی آنها به لحاظ ت.و مدتی به اين بحران وصل شده و بعد فصل ميشوند

برخی از اين نيروها گاه موضع خود را . عوامل تصادفی محسوب ميشوند
از همددردی به . عوض کرده و از يک طرف به طرف ديگر نقل مکان ميکنند

مثال بارز سوريه است که . مردم فلسطين تا شرکت در سرکوب آن يا برعکس
يگر اتخاذ خود مدتی به کشتار وسيع فلسطينی ها اقدام کرد و حاال سياستی د

 . کرده است
در هردو طرف اين بحران تندرو و ميانه رو هست، همانطور که در ميان 
ائتالف های خارجی و قلم به دستانی که در اين رابطه فعالند و اگر اوضاع به 

اما محکوم . دست تندروهای دو طرف داده شود جهان را به آتش می کشند
ن حال بزدالنه است، زيرا چيزی کردن تندروهای دو طرف کاری ساده و در عي

 سال عليرغم 60که اين ميان نبايد فراموش کرد اين است که آنچه درطول اين 
عوض شدن دايم صحنه ها و چهره ها ثابت مانده سرکوب حق ملت فلسطين 
است و کشتارها و ويرانگری های اسرائيل از مردم فلسطين که به صورت 

 نقش 21 و حاال دهه اول قرن 20رن لکه ننگ برجسته ای بر تارک تاريخ ق
يک مدافع ساده حقوق بشر که هدف های خود ويژه سياسی در . بسته است

خاورميانه و در پس کله خود ندارد، همانطور که آنی لنوکس در تظاهرات 
  .لندن به اشاره گفت به عنوان يک انسان نميتوان اين لکه را تحمل کرد

  يت روشنگری        برگرفته از سا1387  دی 15
                                          ***********  
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 درس های سرکوب
  امير پيام

جمهوری اسالمی بار ديگر بر سياست سرکوب فعالين کارگری شدت 
 آذر ماه سال جاری پنج نفر از اعضای هيئت مديره 30در . بخشيده است

کارگران شرکت نيشکر هفت تپه به اسامی علی نجاتی، فريدون سنديکای 
نيکو فر، قربان عليپور، جليل احمدی و محمد حيدری مهر، به اتهام 

. در دادگاه دزفول محاکمه شدند» تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی«
بمدت چند روز پس از اين محاکمات چند تن ديگر از فعالين کارگری به 

 محسن حکيمی، ابراهيم مددی، پدرام نصرالهی و ترتيب بيژن اميری،
بختيار رحيمی توسط لباس شخصی های رژيم دستگير شده و به اوين و 

  . و نقاط نامعوم ديگر برده شدند209بند 
همانطور که انتظار می رفت همه اين بازداشتها و آدم ربايی ها و اذيت و 

 طرف فعالين و آزارهای فعالين کارگری و سياست سرکوبگرانه رژيم از
احزاب و جريانات چپ و کارگری محکوم شد و جمهوری اسالمی برای 

اينها . رهايی فعالين کارگری مورد اعتراض و تحت فشار قرار گرفت
اقداماتی مهم اما روتين و اوليه اند که می بايد بی درنگ در حمايت از 
 و فعالين و مبارزات کارگری و در اعتراض به سياست های ضد کارگری

اما در عين حال الزم است با درس آموزی از . سرکوبگرانه رژيم انجام داد
اين سياست های سرکوبگرانه، به حمايت از فعالين و مبارزات کارگری، و 
نيز به مبارزه عليه سياست های ضد کارگری و سرکوبگرانه رژيم عمق و 

  .وسعت و ابعاد بيشتری بخشيد
زی جز افزايش هزينه مبارزه برای طبعا هدف رژيم از اين سرکوبها چي

فعالين کارگری و ايجاد دلسردی و ترديد نسبت به ثمر بخشی مبارزه، و 
تضعيف و خاموش نمودن آن، و نهايتا حفظ و تحکيم همين موقعيت فقر و 

درس های ما از . فالکت و بی حقوقی و بی منزلتی طبقه کارگر نيست
ن اهداف رژيم، و برای سياست های سرکوب اما درست نقطه مقابل اي

گسترش بيش از پيش اعتماد بنفس و همدردی و همياری در بين فعالين 
کارگری، و برای تقويت اميد به توفيق مبارزات کارگری و قدرتمند شدن 

يعنی هر بار به هنگام . طبقه کارگرو کسب نيازها و مطالبات اش می باشد
تنتاج آن درس ها و مواجه با شدت يابی سياست سرکوب الزم است به اس

نکاتی انديشيد که به انسجام و استحکام مبارزات کارگری و از آنجا به 
و اين اساسی ترين و . اقتدار طبقه کارگر در صحنه سياست ايران بيانجامد

بنيادی ترين سياست کارگری برای مقابله با سياست سرکوبگرانه ارتجاع 
  .است

تجاع اسالمی در ايران و اولين درس اينست که مقابله با سرکوب ار
تضعيف و خنثی نمودن آن اساسا در گرو وجود يک جنبش عظيم و توده 

تنها چنين جنبشی می تواند و قادر است در سطحی . ای طبقه کارگر است
. کالن ماشين سرکوب و دستگاههای آدمکشی ارتجاع را عقب براند

ی برپايی تشکل برپايی چنين جنبشی خود نه تنها نيازمند کار بی وقفه برا
های توده ای کارگران در محيط های کار است؛ بلکه همچنين در گرو افشا 
و طرد صريح  همه آن سياست ها و روش های ريز و درشتی است که 

ضد «و » گرايش راديکال«و » کمونيست«و » چپ«زير عناوين  
، به جان جنبش »ضد امپرياليسم«و » لغو کارمزدی«و » سرمايه داری

سياست . جوان کارگری افتاده و از درون آنرا تضعيف می کنندنوپا و 
هايی که ذره ای رحم  ندارند که اين جنبش فی الحال زير ضرب يکی از 

نمی . ارتجاعی ترين و خونبار ترين حکومت های سرمايه داری قرار دارد
توان عليه دستگيری فعالين کارگری اطالعيه داد و در همان حال چنين 

به اين معنا، ايجاد سنگر بندی مستحکم . خربی را باد زدسياست های م
طبقاتی کارگران در برابر دستگاه سرکوب  ارتجاع  مستلزم بدور ريختن 

  .همه اين سياست های مخرب است
از طرف طيفی » سوليدارتی سنتر«در هفته های اخير، علم کردن معرکه 

ده انگار که به از توطئه گران حرفه ای و برخی فعالين غير مسئول و سا
اين معرکه پيوستند، بطور مشخص آن سياست ضد کارگری و مخربی 
است که بايد قاطع وصريح افشا و طرد شود که خوشبختانه بعضا هم 

کسانی که . اين دومين درس از سياست سرکوبگرانه رژيم است. چنين شد
به هر طريقی به اين معرکه گيری ضد کارگری پيوستند و مستقيم و غير 

ستقيم، آشکار و پنهان، صريح و يا موذيانه مشغول ايجاد اين شبهه و م
عواملی در جنبش کارگری » سوليدارتی سنتر«القای آن شدند که گويا 

دارد، بايد بدانند که همه اظهارات آنان به تقويت سياست سرکوب رژيم 
هنگامی ميتوان به . عليه جنبش کارگری و فعالين آن منجر شده است

ب اين سياست پی برد که توجه شود همه می دانيم کل داستان عمق تخري
از بيخ بن پوچ و بی پايه و دروغ است، و نه » نفوذ سوليدارتی سنتر«

فقط اين، بلکه همچنين کل جنبش مستقل کارگری ايران بسيار جلوتر از 
بوده وعليه اينگونه » سوليدارتی سنتر«اين معرکه گيران، آگاه و متوجه 

بنابراين سياست ايجاد . ارگری و ضد کمونيستی می باشدمراکز ضد ک
شبهه نسبت به جنبش کارگری در رابطه با اين مرکز، با توجه به اينکه 
برپا کننده گان آن بروشنی واقفند سياست شان مستقيما در خدمت تقويت 
موضع جمهوری اسالمی عليه طبقه کارگر است، سياستی عميقا ضد 

از اينرو محکوم نمودن سياست .  باشدکارگری و توطه گرانه می
سرکوبگری رژيم در مقطع کنونی در عين حال به معنای محکوم نموده 

صف . صريح اين سياست ضد کارگری و دوری جستن از آن نيز هست
مقابله با سياست ضد کارگری و سرکوب گرانه رژيم  برای حفظ سالمت و 

قابل معرکه گيری ضد انسجام و استحکام خود بايد که در عين حال صف م
  .باشد» سوليدارتی سنتر«کارگری پيرامون 

باالتر گفتيم که پس زدن و شکست دادن سياست های سرکوبگرانه رژيم 
نيازمند پيدايش جنبش قدرتمند و توده ای طبقه کارگر است که خود در 

امروز . گرو پيدايش تشکلهای توده ای کارگری در محيطهای کاراست
نه از اين تشکلها يعنی سنديکای کارگران شرکت واحد خوشبختانه دو نمو

اتوبوسرانی تهران و حومه، و سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه 
در واقع شدت . بوجود آمده اند که نمود قدرت کنونی طبقه کارگر ايرانند

يابی دوباره سياست سرکوب رژيم نشانه وحشت آن از اين تشکالت و 
تشکلهای توده ای کارگران در محيطهای کار واکنشی به نضج و عروج 

رژيم اميدوار بود با سرکوب بی رحمانه سنديکای کارگران واحد، . است
اين پيشتازان تشکل يابی توده ای ومستقل کارگران در تاريخ معاصر 

اگر چه سنديکای کارگران واحد در . ايران،  اين روند را متوقف کند
ننده قرار گرفت، اما استقامت و فشارها و منگنه های سنگين و خردک

پايداری پر افتخار آنان تا همين امروز به انتقال تجربيات پرولتاريايی و 
گرانبهای نبردهای اين سنديکا به همه بخش های جنبش طبقاتی  منجر 

پيشروی اين تجربه طبقاتی  عزيز و شريف اگر چه در قالب اوليه . شد
وانع سنگين مواجه گشت، اما از خود يعنی سنديکای کارگران واحد با م

. سنگر سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه  با قدرت و صالبت سربلند کرد
اين روندی است که همه مراکز کارگری را به تالطم انداخته و نويد بخش 
  . پيدايش تشکلهای توده ای کارگری بسيار بيشتری در آينده نزديک است

ای توده ای و تخريب اين روند طبعا رژيم اسالمی سياست سرکوب تشکله
نويد بخش و سرکوب همه فعالين کارگری و هر نوع فعاليت و مبارزه 

اما مقابله با سياست . کارگری را باز هم شدت بيشتری خواهد بخشيد
سرکوب نه صرفا محکوم نمودن آن، بلکه مستلزم تقويت تشکلهای توده 

بنابراين . ان استای موجود و تقويت روند  نويد بخش رشد و گسترش آن
محکوم نمودن و طرد همه آن سياست ها و روش هايی که زير پوشش 

گرايش «و » لغو کار مزدی«و » شورا خواهی«و » ضد سرمايه داری«
، بی تعارف و آشکار به تضعيف اين روند نويد بخش طبقاتی و »راديکال

به شکست کشاندن همين دوتا تشکل توده ای کارگری موجود کمر بسته 
ند، يک بخش اساسی سياست کارگری مقابله با سرکوبهای ارتجاع حاکم ا

نمی توان هم عليه سرکوبهای رژيم اطالعيه داد و هم مشغول . است
تضعيف و به شکست کشاندن جبهه طبقاتی و اصلی مقاومت در برابر 

يک سياست . سرکوبهای ارتجاع يعنی تشکلهای توده ای طبقه کارگر بود
و راديکال و کمونيستی عليه ارتجاع حاکم و سياست طبقاتی و کارگری 

های سرکوبگران آن يعنی اينکه ضمن محکوم نمودن سياست های 
سرکوبگرانه رژيم، ضروری و حياتی است که بی اما و اگر و صريح و 
قاطع تشکلهای توده ای کارگران را مورد حمايت گسترده و جانانه قرار 

دات احتمالی به سياست های انتقاد. داد، و اين سومين درس است
تشکلهای توده ای به جای خود محفوظ، اما لحظه ای نبايد فراموش کرد 

از تشکلهای توده ای ) که بويژه در زير يوغ ارتجاع اسالمی حاکم(
کارگری نظير سنديکای کارگران واحد و سنديکای کارگران نيشکر هفت 

سوسياليستی و تپه دفاع کرد و همچون مردمک چشم مورد حمايت جنبش 
  .کمونيستی قرار داد

افزايش دستمزدها و برخورداری از يک «در هفته های اخير کمپين 
از طرف سنديکای کارگران واحد و » زندگی انسانی حق مسلم ماست

سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران و کانون دفاع 
کارخانجات و مراکز از حقوق کارگران و جمع های کارگری بسياری در 

اين کمپين که روشن بينی سازماندهندگان . کارگری سازمان داده شده است
آن در مبارزه طبقاتی را نشان می دهد، در صورت پيشرفت  و موفقيت 
می تواند جلوه ای از آن نوع مبارزات گسترده توده ای بشود  که قادرند 

قوا را بطور واقعی سياست های سرکوبگرانه را به عقب برانند و توازن 
اگر به عنوان يک هدف، اين کمپين بتواند . به نفع کارگران تغيير دهند

دهها و صدها هزار امضا برای افزايش دستمزد ها جمع کند، آنگاه خود 
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پروسه امضا جمع کردنها به کانال ايجاد ارتباطات گسترده تر کارگری و 
کل يابی منجر شده، رشد مبارزه جويی و اتحاد و همبستگی کارگری و تش

و مطالبات و نيازهای طبقه کارگر از جمله مساله دستمزدها را به 
همين . موضوعی سراسری و عمومی در کل جامعه بدل خواهد نمود

امکانات بالقوه کمپين افزايش دستمزد برای به ميدان آوردن و تقويت 
 وگسترش جنبش توده ای طبقه کارگر، حمايت همه جانبه فعالين و جمع

در . های کارگری و جريانات چپ و سوسياليست را از آن ايجاب می کند
واقع ما با حمايت و تقويت اينگونه کمپين ها که بويژه با حضور و شرکت 
تشکلهای توده ای موجود برپا می شوند، به رشد و گسترش جنبش توده 
ای طبقه کارگر که اساسی ترين سنگر مقاومت و مقابله با سرکوب 

  .اکم است مستقيما ياری می رسانيم و اين چهارمين درس استارتجاع ح
آخرين نکته به نقش ويژه فعالين کارگری و چپ و سوسياليست در خارج 

ما فعالين خارج کشور در  کنار طرد و افشای . کشور مربوط می شود
سياست های ضد کارگری تضعيف و تخريب جنبش مستقل کارگری، و 

يغ از تشکلهای توده ای کارگران و کمپين همچنين دفاع و حمايت بی در
های توده ای آنان برای مطالبات کارگری، بطور ويژه برای مبارزه عليه 
. جمهوری اسالمی و سياست های سرکوبگرانه آن از خارج کشور موظفيم

در واقع فعاليتی که طی سه دهه اخير به عنوان همبستگی با جنبش 
 احزاب و جريانات چپ و کارگری ايران توسط فعالين کارگری و

سوسياليست در خارج جريان داشته است، شامل دو بخش جلب حمايت 
اتحاديه های کارگری جهان از جنبش کارگری ايران، و مبارزات آکسيونی 

بخش . عليه جمهوری اسالمی و سياست های ضد کارگری آن بوده است
شکالت کارگری اکنون ت. اول اين فعاليت ها عمدتا به نتايج خود رسيده اند

از داخل يا عضو اتحاديه های کارگری بين المللی هستند و يا خود 
مستقيما تماس دارند و حمايت های بين المللی عمدتا از طريق اين 

بنابراين ديگر نيازی به جلب حمايت . اينگونه ارتباطات انجام می شود
نياز های موازی و دوباره کاری و فعاليت تکراری نبوده و همچون سابق 

اما عرصه . به صرف انرژی زيادی از فعالين خارج در اين عرصه نيست
دوم يعنی مبارزه آکسيونی عليه جمهوری اسالمی نسبت به سالهای قبل 

داليل اين افول هر چه باشد، اما نفس وقوع آن . روبه افول بوده است
امروز مبارزه آکسيونی . بشدت به ضرر مبارزات کارگری در ايران است

ه جمهوری اسالمی و سياست های ضد کارگری و سرکوبگرانه آن از علي
خارج بخش مهمی از مبارزه جنبش کارگری در داخل و امتداد مبارزه 

به همان نسبت که جنبش کارگری رشد و گسترش . طبقاتی در ايران است
می يابد، ارتجاع حاکم هم به سياست های سرکوبگرانه خود شدت می 

روری می شود تا به مبارزه آکسيونی عليه رژيم بخشد، وبيش از پيش ض
الزم است آن بخش از انرژی . در خارج شدت و حدت بيشتری بخشيد

فعالين که از فعاليت برای جلب حمايت اتحاديه ها آزاد شده به تقويت اين 
هم رشد جنبش مستقل کارگری و تشکل . مبارزه آکسيونی اختصاص يابد
، هم پيدايش و توسعه ارتباطات بين المللی های توده ای کارگران در ايران

تشکلهای داخل و قرار گرفتن جنبش کارگری ايران در متن جنبش کارگری 
جهان، و هم شدت يابی سياست سرکوبگرانه رژيم، اين را نشان می دهند 
که مضمون همبستگی با جنبش کارگری ايران از طرف فعالين کارگری و 

 آکسيونی عليه رژيم معنا می يابد و بر چپ ايرانی در خارج بسمت مبارزه
از اين تحول و جهت گيری نوين  بايد . چنين مبارزه ای متمرکز ميشود

استقبال کرد و خارج کشور را به عرصه ای برای به ميدان آوردن 
هزاران ايرانی مترقی و عالقمند به سرنوشت جنبش کارگری عليه 

انسانی و ارتجاعی جمهوری اسالمی و سياست های ضد کارگری و ضد 
به اين ترتيب با  پشت سر گذاشتن آکسيونهای چند نفره و . آن تبديل نمود

چند ده نفره الزم  است که برای برگزاری آکسيون های توده ای و بزرگ 
باشد که سفارت خانه های رژيم به مراکز . انديشيد و راه و چاره يافت

ض عليه رژيم ضد برگزاری آکسيونها توده ای و پاتوق دايمی اعترا
تا آنجا که به خارج کشور برمی گردد، جهت گيری . کارگری بدل شوند

  .فوق آن عرصه اساسی مقابله با سياستهای سرکوبگرانه رژيم است
امروز . جنبش کارگری ايران وارد مرحله حساسی از مبارزه شده است

 ديگر نميتوان به سطح کنونی حمايتها و محکوم کردنها اکتفا  کرد  و
. بدون توجه به ملزومات پيشرفت واقعی جنبش کارگری آن را تقويت نمود

توجه دقيق به مکانيسم های سرکوب و گرفتن درس های الزم از آن است 
که در ارتباط تنگاتنگ بطور واقعی به تقويت جنبش مستقل کارگری نوپا 

  .و تضغيف سياست های سرکوبگرانه ارتجاع حاکم می انجامد
  1387دی ماه 10 -2008دسامبر20 
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فرستاده ويژه صلح خاورميانه 
 کجاست؟ درحراج آرمانی

. تونی بلر فرستاده ويژه کوارتت برای خاورميانه است. روشنگری
کوراتت عنوان گروه چهارگانه اياالت متحده آمريکا، اتحاديه اروپا،روسيه 

 برای ميانجگيری در مناقشه بين 2002ه در سال و سازمان ملل است ک
اسرائيل و فلسطين و مذاکره برای برقراری صلح در خاورميانه تشکيل 

اينکه چطور سازمان ملل که قاعدتا برترين نهاد فرامليتی است در ,.شد
کنار اجزاء خود به بخشی ازيک نهاد ظاهرا فرعی تبديل شده تناقضی 

 ديگر به گوش سازمان ملل که بحث آن است حاکی از يک سيلی جانانه
 , .مفصل است

 پوند 400000به هرحال برای بلر به عنوان فرستاده ويژه سازمان ملل 
بودجه گذاشته اند که تماما بوسيله به ماليات دهندگان کشورهای مختلف 

برای اينکار او يک دفتر کار در اورشليم دارد که . پرداخت ميشود
اين . ت آن ساليانه يک ميليون دالر می پردازنديعنی مردم باب, کوارتت,

همه ی هزينه ای نيست که کوارتت برای فرستاده ويژه صلح خود در 
ديلی ميل در اکتبر سال گذشته گزارش داد خانه . خاورميانه هزينه ميکند

جان آدامز نخستين سفير آمريکا در انگلستان در نزديکی سفارت کنونی 
 جديد تونی بلر در پست جديد محسوب ميشود و آمريکا به عنوان دفتر کار

 550000 فوت مکعبي، سالی 6000کوارتت بابت اين ساختمان مجلل 
به گزارش ميل چهار کارمند برای بلر در نظر گرفته شد . پوند می پردازد

يک تيم سازمان ملل هم .  پوند دستمز ميگيرند100000که ساليانه 
 .  گرفته شده استباهزينه جدا برای کمک به او در نظر

بلر همان روز که از نخست وزيری کناره گرفت، در واقع برکنارشد، اين 
وقتی او در مقابل تعجب، و تمسخر، همگانی به اين پست . پست را گرفت

حل مسايل خاورميانه امکان , : برگزيده شد به گزارش بی بی سی گفت
 ,.پذير است ولی به تمرکز شديد و کار عظيم نياز دارد

 رد صلح م
. حاال که اين مطلب نوشته ميشود روز سوم تهاجم اسرائيل به غزه است

 تن زير حمله هوايی سنگين اسرائيل 345به گزارش رسانه ها تاکنون 
يک چهارم کشته ها شهروندان بکلی . تن زخمی شده اند1450کشته و 

مثال به . بسياری از کشته ها و زخمی ها ازيک خانواده. بی دفاع اند
 4،8،13،15،17ارش گاردين انوار و سميرا بالوشع هر پنج دختر گز

ساله خود را که درتشک های کنارهم در يک کلبه مخروبه در اردوگاه 
. های پناهندگی خوابيده بودند، در حمله هوايی روز دوم از دست دادند

شعله های آتش و دود از شهر زبانه می کشد و گرسنگی در شهری که 
ره غذايی و دارويی است، مردم را وادار کرده که بر  ماه تحت محاص19

وحشت خود غلبه کرده و در کوچه و خيابان هايی که زير بمباران بی 
 ساعت در صف نانوايی بايستند و چون نانی به 5امان قرار دارد، گاه تا 

گزارش هايی که .دست نمی آورند روانه نانوايی ديگر و صفی ديگر شوند
های معتبر رسمی ميدهند اوضاعی را نشان ميدهد که خبرنگاران روزنامه 

 . گويا هيتلر در جنگ جهانی دوم پيروز شده است
فرستاده ويژه کوارتت در رابطه با اين فاجعه که به حوزه وظايف اخص 

يک ! چه گفته است؟ هيچ! اش مربوط است، چه اقدامی کرده است؟ هيچ
ی از دفترهای مجلل کلمه ا! جمله؟ يک کلمه؟ نچ، هيچ چيز، هيچ چيز

الاقل تا ديروز که رابرت فيسک گزارشگر اينديپندنت ! لندن و اورشليم؟ نه
سفير ويژه برای .* در مورد تهاجم اسرائيل به غزه نوشت چنين بود

 ماه پيش 18ميانجيگيری بين اسرائيل و فلسطين در طول ماموريتش از 
 . تاکنون ابدا پايش به غزه نرسيده است

ه ويژه کوارتت برای خاورميانه کجاست؟ دريکی از دفاتر اصال فرستاد
 سازمان ملل؟ يکی از دفاتراتحاديه اروپا؟ 

نه؟ او در لندن است و درست همان روزها که اسرائيل حمله را تدارک می 
ديد، او مشغول تنظيم برنامه خود برای شرکت در حراج فوق العاده 

که نيست، جورجيو شوخی . بودArmaniفروشگاه معروف مد آرمانی 
آرمانی سلطان دنيای مد در حراج مخصوص کريسمس اجناس خود را بين 

. و حراج آرمانی که هر حراجی نيست.  درصد ارزان تر ميکند50 تا 30
ستارگان صحنه، صحنه هنر و ورزش يا صحنه سياست، برای شرکت در 

وبالگ ديلی ميل انگليس و يک رشته رسانه ها و . آن با هم رقابت ميکنند
به نوشته . های متعدد گزارش شرکت بلر در اين حراج را منتشر کردند

ميل آرمانی با اين مشتری مهم خود مثل هر مشتری ديگری برخورد نکرد 
بلکه اورا تا همان سطح ويژه ای باال برد که مشتری های نامدار ديگر 
خود مثل مادونا و ويکتوريا بکهام مانکن و همسر فوتباليست معروف 
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به اين ترتيب . از آنها,باالتر,حتی . انگليسی را در آن سطح قرارداده است
 دسامبر آغاز 20که اوال حراج خود را يک روز زودتر يعنی روز شنبه 

ثانيا در فروشگاه رادر اين روز به روی همه مشتريان خود بست تا . کرد
 تمام آقای فرستاده ويژه کوارتت برای ميانجی گری در خاورميانه بتواند

ديلی ميل اضافه . فروشگاه عظيم را به تنهايی در اختيار خود داشته باشد
 بادی گارد همراه داشت، دو تا برای بيرون فروشگاه و 4تونی بلر , : کرد

يک پرسنل متخصص خريد از آرمانی و يک خانم . دو تا برای داخل آن
باس از بلر چند هزار پوند ل. هم همراه او بود, استايليست,متخصص مد
بعالوه متخصص مد که در استخدام . آرمانی خريد, بلک ليبل,مارک های

شخصی بلر است و نام او مگی است، چند جنس تزيينی متناسب با کت و 
 , .شلوارهايی که بلر خريد، برای او انتخاب کرد

شنبه ای که بلر در فروشگاه مشغول خريد بود اسراييل مراحل نهايی 
همه انتظار حمله را داشتند هرچند نه در .  ميديدحمله به غزه را تدارک
در واقع يک گزارش در گاردين ميگويداسرائيل . چنين ابعاد سبعانه ای

يعنی از همانموقع که با .  ماه بود که تدارک ميديد6حمله به غزه را 
حماس بر سر آتش بس و مذاکره برای پايان دادن به محاصره غزه از 

موشک پرانی های دستی از طرف ديگر توافق يک طرف و پايان دادن به 
 ماه اسرائيل همچنان به 6به هرحال ترديدی نيست که وقتی بعد از . کرد

محاصره غزه ادامه داد ويک هفته قبل از حمله اسرائيل، حماس اعالم کرد 
به علت ادامه محاصره غزه آتش بس را پايان يافته تلقی ميکند، ديگر 

ت هفته نامه انگليسی زبان االهرام که قبل صفحه وبساي. جنگ قطعی بود
از حمله تنظيم شده است، سه روز بعد از حمله هنوز مقاله ای را در 

که در آن حمله , آماده برای آتش,باالی ستون های خود دارد تحت عنوان 
ها و 16به هرحال اف . آتی اسراييل به غزه مورد بحث قرار گرفته است

يانه برای شليک صدتن بمب تنها در اولين هليکوپترهای بمب افکن خاورم
حمله و غزه برای رفتن زير آتش آماده ميشد، و فرستاده ويژه صلح 

 .خاورميانه برای رفتن به حراج بزرگ آرمانی
 مرد خانواده 

تمام هفته ای که به حمله اسرائيل به غزه منجر شد همه جا صحبت از 
ه کوارتت برای حل مسايل البته نه در خانه نماينده ويژ. شروع جنگ بود

آنجا بلر و همسر و فرزندان دلبندشان در فکر خريد اجناس . خاورميانه
هرچه باشد تونی بلر نه فقط مرد صلح، . مارکدار برای کريسمس بودند
, اقتصاد آزاد,به همين جهت توانسته در بطن . بلکه مرد خانواده هم هست

اد، خانواده آنها را به خانواده کند که اگرچه به لحاظ تعد, توليد,فرزندانی 
اصال قابل مقايسه با ,ارزش ,های فلسطينی شبيه کرده ولی به لحاظ 

 دخترشان در غزه نيستند، 5خانواده هايی از نوع زوج انوار و سميرا و 
 .بويژه در رابطه با ارزش جان

و اين خانه هم که آنها در آن مشغول تدارک خريدهای کريسمس بودند 
مردی که ميداند برای انجام وظيفه اش به عنوان . نيستهرخانه ای 

در مورد , نياز به تمرکز و کار عظيم است,فرستاده ويژه سازمان ملل 
 . تهيه خانه هم نمی توانست سهل انگار باشد

 3.65تونی بلردر پايان کار نخست وزيری اش خانه ای در لندن به مبلغ 
ه به کاخ نخست وزيری ميليون پوند خريد که بسياری معتقدند طعن

خانم دبورا راس .  داونينيگ استريت ميزند10انگلستان درشماره 
ديلی ميل تعداد حمام ( حمام دارد16گزارشگر اينديپندنت نوشت اين خانه 

البد دراينکه چه چيز را ميتوان حمام خواند .  عددذکر کرده است6ها را 
ورت اين خانه به بلر يک خانه هم در مجا.) اختالف تفسير وجود دارد

 پوند خريد که آن را کوبيده و به خانه اصلی وصل کند، 800000مبلغ 
زيرا خانه مدل جورجيايی اصلی فقط هفت اتاق داشت و خانم بلر به قصر 

تصاوير اين قصر با معبد بااليش که سر در ابرها گم ميکند در . عالقه دارد
 . اينترنت فراوان است

زيرا او که يکی از رسوالن .  بلر خريده استاين ششمين خانه ای است که
برگزيده صاحبان سرمايه برای تبليغ سرمايه داری نئوليبرالی بوده و 

بابادک , اينترپرنور,هست به خوبی ميداند که سرمايه های مالی و داللی 
هوا ميکنند و در عصر سرمايه داری مدرن و بی در و پيکر هم درست 

است که ميماند و تازه وقتی هم , زمين ,اين مثل دوران فئودالی سرانجام 
, برنامه های نجات,رکود ميرسد همه راه ها به رم ختم شده و تمام 

سرانجام به فراهم کردن زمينه برای افزايش بهای مستغالت ثروتمندان 
در دوره رونق سرمايه نيز که بهای مستغالت به خودی . منتهی ميشود

روزنامه ها نوشتند خود بلر خانه خود . خود در ابعاد نجومی رشد ميکند
 پوند خريد، ولی ارزش آن در پايان نخست وزيری 30000در دورهام را 

 5او در بريستول هم امالکی به ارزش .  پوند رسيد250000اش به 
 پوند می 250000ميليون پوند دارد که فقط بابت اقساط آن ساليانه 

  .  پوند گزارش کرده اند16000اقساط خانه جديد در لندن را . پردازد
 چطور بلر اين اقساط های سنگين را می پردازد؟

تامين ميشود و به لحاظ قانونی , حالل,  ترديد نکنيد منابع درآمد اواز راه
زيرا به خوبی . آنها به دزدی احتياج ندارند. نيز مو الی درزشان نميرود

 و به ميدانند سرمايه داری خودش دزدی است و وقتی بی در و پيکر
 .اصطالح نوليبرالی هم باشد، کامال با گردش کار مافيا منطبق ميشود

بلر، حقوق بازنشستگی پارلمانی اوست به , حالل,ناچيزترين منبع درآمد
ميدانيم او دوستان متنفذی دارد واين دوستان بويژه .  پوند63468مبلغ 

ا به او و سلطان رسانه ای جهان يعنی روپرت مرداک که بلر ر, منتور,
پست نخست وزيری رساند و روابط نزديک او با محافل نئومحافظه 
کارواشينگتن و مافيای ثروت و قدرت در جهان را سازمان داد، حتی قبل 

آتی برای او , منابع حالل,از پايان دوره نخست وزيری در فکر تامين 
، ترتيب دادن مجالس ,فرستاده ويژه,عالوه بر مشاغلی مثل . بودند

بلر در کنار . يکی از اين منابع است, روضه خوانی, و در واقع سخنرانی
است , منبرهای مدرن,های , روضه خوان,بيل کلينتون يکی از گران ترين 

که بويژه در دوره نئوليبرالی رونق يافت و او، مخصوصا قبل از شروع 
بحران مالي، در اين منبرها با دريافت دستمزدهای گزاف برای بازار لجام 

ته و انتقال کنترل ثروت های عمومی از دست دولت های انتخابی به گسيخ
 دقيقه ای 20مثال برای يک موعظه ای . سرمايه داران مالی تبليغ ميکرد

 پوند به او 240000 مبلغ 2007از اين نوع در منبری در چين در سال 
 ميليون دالر 2درآمدها ی حالل و قانونی ديگر هم هست، مثال .پرداخت شد

, شغل,اين به يک . سال به عنوان مشاور يک موسسه مالی در زوريخدر 
سياستمداران بعد از پايان دوره . مدروز در عصر نئوليبرالی تبديل شد

سياست بازی به دنيای انتصابی شرکت های تجاری ميروند البته با 
ارتباطاتشان و از طريق همين ارتباطات است که شرايطی را برای معامله 

راهم ميکنند که اکنون نتايجش را در بحران مالی اقتصادی می و غارتی ف
 . بينيم

را هم نبايد از , کتاب خاطرات,بازار يابی برای , حالل,البته در ميان منابع 
 ميليون دالر برای انتشار 7موسسات انحصاری چاپ بيش از . ياد برد

آنقدر به , خاطرات نويسی,کتاب خاطرات بلر پرداختند و درآمد خانواده از 
دهان خانم شری بلر، که به پول پرستی و نيز خساست معروف است آنقدر 
مزه کرد که او هم کتاب خاطراتی نوشت که به علت اضافه کردن چاشنی 
صحنه های سکسی زير چاقوی نقد قرار گرفت، ولی خانم بلر به خبرنگار 

 به قول هيالری کلينتون همه را که, : اينديپندنت گفت خوب که چی
در مورد اين جفت بايد گفت الحمداهللا خدا در و تخته , .نميتوان راضی کرد

را خوب به هم جفت کرده است و مرد خانواده در خانه خود 
دارد که به عنوان مرد صلح در دفاتر کار خود در , آرامش,همانقدر

 . اورشليم و لندن
 و مرد خدا

.  کاتوليک شده استتونی بلر اندکی بعد از پايان نخست وزيری اعالم کرد
تاسيس کرد که قرار است آموزه های , بنياد ايمان,بنيادی هم به نام 

بنا . مذاهب يهودي، مسيحی و اسالمی در آن مورد بحث قرار گيرد
تقويت ايمان، افزايش : برگزارش بی بی سی اين بنياد سه هدف دارد

 . گفتگو بين مذاهب، و مبارزه با فقر و جنگ
با اعالم اين هدف ها توسط تونی بلر، تجسم کامل طنز , بنيادايمان,ايجاد

مردی که با دروغ گفتن به پارلمان انگليس . است در قالب يک نهاد
وسايل تهاجم به عراق را فراهم کرد و مسووليت مرگ و آوارگی نزديک 
پنج ميليون کودک و بزرگسال عراقی را بردوش دارد، مردی که ستيز 

 مرحوم شده را در ميدان عمل پياده کرد و در تمدن های هانتيگتون تازه
نتيجه بالی بنيادگرايی اسالمی را در منطقه گسترش داده و به ريش نسل 
های کنونی و آتی چسباند، مردی که با دفاع از غارت بی شرمانه سرمايه 

ميليون ها بلکه ميلياردها انسان را به خاک , اقتصاد آزاد,تحت عنوان 
ی ايجاد بنيادی با هدف مبارزه با جنگ و فقر، و دامن سياه نشاند، با ادعا

زدن به گفتگوی بين مذاهب و يا دفاع از اخالق، گويا ميخواهد سياست در 
  . عصر نوين را به شيوه ای نمادين به سخره بگيرد

آقای بلر نه فقط به عنوان فرستاده خاورميانه از جانب تمام منابع قدرت 
نگ، از جمله همين جنگ سه روزه در معتبر جهانی وظيفه دارد با ج

غزه، مبارزه کند بلکه يک وظيفه دينی و اخالقی نيز برای خود قايل شده 
اما به چه شيوه ای اين وظيفه . و آن را در بنيادش نهادی کرده است

را به انجام می رساند؟ شايد وقتی , دينی,سياسي، اداري، اخالقی و 
طقه ای که به لحاظ قانونی حيطه درست در هنگامه آتش وخون آنهم در من

خدمت اوست، بادی گاردها و خدمه و کارمندانش را به حراجی آرمانی 
و البته نه (ميبرد، ميخواهد به جنگ دهن کجی کند و به مردم غزه 

از من بياموزيد و به جای سنگ پرانی و ... بگويد جنگ بد است) اسرائيل
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ای کنونی بچه بازی محسوب موشک بازی آنهم با وسايل دستی که در جنگ ه
ميشود، وقت تان را به خريد در آرمانی و خوشگذرانی روی کشتی تفريحی 

 روپرت مرداک اختصاص دهيد؟ 
 ...رژيم اسالمی ايران, حق طلبی,منشاء

صف امثال او درصفوف باالی مقامات سياسی . اما تونی بلر چه اهميتی دارد
نانوايی کشورهای ما، البته آنقدر دراز است که صف گرسنگان در صف های 

اگر بلر تفاوتی با بقيه آنها داشته باشد اين است که او در چنان . به تناسب
سطح درخشانی فسادهمه جانبه قشر حاکم در دنيای معاصر را نمايندگی ميکند 
که ميتوان به اين مناسبت از او مجسمه ای ساخت و برای معرفی سياست و 

  . برای نسل های آتی به يادگار گذاشتسياستمداران حاکم عصرکنونی 
اما در جنگ خاورميانه انگشت نشانه را فقط به سوی او يا همگنان او گرفتن، 

 . يا حتی فقط اسرائيل را نشانه رفتن خطاست
  . اين تونی بلر نيست که شغل خود و وظيفه خود را به سخره گرفته است

 صلح و وساطت است، آن آن نظامی که اين تونی بلر، فرستاده ويژه او برای
نظامی که اوضاع را طوری برنامه ريزی ميکند که وقتی بخش عظيمی از 
مردمان ميالد مسيح را جشن ميگيرند، مردم ديگر به صورت گله ای زير بمب 
ها لت و پار شده و خيابان هااز خون کودکان رنگين شود، به قول مردم عامی 

 ! سپلشک: گويددر کوچه و خيابان های ايران به خودش مي
و اگر اين نظام با نصب يک نماينده الل برای گفتگو، و با تاسيس دفاتر چند 
ميليون پوندی و دالری در لندن و اورشليم به منظور بسته ماندن در روزهای 

فراموش نکنيم : بحران، خود را به سخره می کشد، دليل روشنی وجود دارد
رائيل وقتی بسته شد که کوارتت نطفه اين مرحله از جنگ و حمالت کنونی اس

در نيويورک تشکيل جلسه دادو حکم مجازات دسته جمعی مردم غزه به خاطر 
در واقع هم تونی بلر و هم اسرائيل . در انتخابات را صادر کرد, رای غلط,

 . ابزار يک نظم ستمگر هستند
 در چنين نظامی بايد هم رژيمی مثل جمهوری اسالمی که حق ملت ايران را به
رسميت نمی شناسد و برای مردم وقيحانه ولی و چوپان تعيين می کند، و 
کودکان را بر سر دار برده ، بر سرزنان به زور چادر ميکشد و دست و پا اره 

اگرراه و رسم يک نظام برای حفظ و . برای خود جای ويژه بطلبد... ميکند
ن ها، مخفی دوام خود، دروغ گويی آشکار و قلب واقعيت در مورد علت بحرا

نگه داشتن يک جنايت بزرگ يعنی محاصره غذايی و دارويی جمعيتی يک و 
نيم ميليوني، داشتن زندان های ده هزار نفری و مجاز شمردن شکنجه 
زندانيان، انداختن کودکان به زندان، اشغال سرزمين های مردم، انکار حق 

اتاق های مردم، کشتار های فجيعانه و دسته جمعی کودک و زن ومرد در 
 پرورش نوعی سياستمدار و - و نه کم اهميت تر از همه اينها - خوابشان 

مجاز ميدانند يا برای , غيرخودی ها,روشنفکراست که اينهمه جنايات را برای 
همصدا نشوند در برابر اين جنايات سکوت کرده يا , غيرخودی ها ,اينکه با 

 القاعده و هر ستمگر سر می دزدند، پس جمهوری اسالمی ايران، طالبان،
ديگری که از اين راه و رسم پيروی کرده و بخشی يا همه اين ستم ها را 

را , حق,دارد جای خود را در اين نظام بداند و اين , حق,اعمال ميکند، کامال 
از طريق اثبات , حق,دردنيای مافيايی ستمگران، . از اربابان نظام طلب کند

و اگر هرلحظه اين جنگ موضع . ين ميشودتوانايی اعمال زور و ستمگری تعي
رژيم اسالمی رادر منطقه تقويت ميکند و آن را چنانکه اکنون همه شادند به 

, شخصا,دست افشانی واداشته بطوريکه رهبران نظام هم يکی پس از ديگری 
داوطلب کمک به غزه ميشوند، برای اين است که برخالف تصور افراد ناآگاه 

 زده، در دنيای مافيايی ستمگران، رقابت هميشه در اوج يا خود را به نادانی
است و اجزاء گوناگون آن بويژه دررده های پائين تر از طريق کوبيدن 

رقابت دو رژيم سبع . سريکديگر است که مرتبه خود را در نظام باال می برند
جمهوری اسالمی و اسرائيل در منطقه يکی از آخرين نمودهای اين حقيقت 

  . است
نبايد از يادبرد اسالم گرايان و . ا از يک جنس اند در صورت های مختلفآنه

قدرت های مسلط بر نظام حاکم برجهان در طول تاريخی بيش از يک سده چه 
وقتی انگليس قدرت امپريال بود و چه وقتی آمريکا اين جايگاه را در دست 

ست گرفت، عمدتا با هم عليه نيروهای دمکرات، آزاديخواه و سوسيالي
همکاری کرده اند و احتمال زياد دارد به علت همين ماهيت مشترک و تضاد 

آنوقت همه .عميق منافع هردو با دمکراسي، بار ديگر در کنار هم قرار بگيرند
مدافعان حقوق بشر اسالمی و همه مدافعان حقوق بشر آمريکايی هم زير پرچم 

کراسی توطئه خواهند قرار گرفته و عليه مردم و حقوق بشر و دمو, رهبر,يک 
 .کرد

قربانيان اصلی آنها چه وقتی با هم می سازند چه وقتی با هم می جنگند، مردم 
و تازمانی که مردم خود را ازچنگال هردو رها نکنند، اشک مادران . هستند

زمين را شسته و آه آنها آسمان را تيره و تار خواهد کرد، و بوش و بلر و 
ها ستمگر مريی و نامريی ديگر برزمينی که در اهود باراک و خامنه ای و صد

  .خون بيگناهان غسل داده شده، کاخ های ستم خود را باال خواهند برد
                                    *****************  

 نوامبر روزنامه های انگليس نوشتند تونی بلرهفته 30روز سه شنبه *
هفته ,.  اورشليم سفر خواهد کردآينده برای وساطت به خاورميانه، يعنی

, فرستاده ويژه کوارتت در خاورميانه,شايد به راستی اين پست ! ؟,آينده
  را برای تمسخر خود ايجاد کرده اند؟

 سخنگوی مسايل Ed Daveyاينديپندنت در گزارش خود نوشته است 
در اين لحظه , :سياست خارجی حزب ليبرال دموکراتدر پارلمان گفت

. اورميانه، غيبت تونی بلر بطور زننده ای چشمگير استحساس برای خ
او به عنوان فرستاده صلح خاورميانه توانايی آن را دارد که برای آتش 

تالش تونی بلر برای گسترش . بس فوری بر هردوطرف فشار بياورد
امنيت و بهبود وضعيت اقتصادی غزه تاکنون هيچ دستاوردی نداشته 

او حقوقش را در ازای انجام خدمتی وقت آن رسيده است که . است
  , .دريافت کند

به نظر ميرسد قدرت های بين المللی تاکتيک های کشتارعمومی در 
را , جامعه جهانی, را که آبروی سازمان ملل و 2006لبنان در تابستان 

اتحاديه عرب اجالس خود را به : برد در اينجا مو به مو تکرار ميکنند
تاده ويژه ماموريت خود را به هفته آينده و چهارشنبه موکول کرد و فرس

هيچ . همه به اين اميد که حمله اسرائيل به هدف های خود نايل شود
ترديدی نيست و هم اکنون نشانه های آن پيداست که اين تاکتيک هم 
سرانجام موضع بنيادگرايان را نه فقط در فلسطين بلکه در بيشتر 

   . طريق تقويت خواهد کردکشورهای عرب خاورميانه به اين يا آن 
     1387 دی 10 
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