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  1388ارديبهشت  اول
  

   دالر، 1 كانادا   آمريكا
  اروپا يك يورو

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  

  يادداشت سياسي 
  

ــرده؟    ــر ك ــز تغيي ــه چي چ

مماشات غرب يا سركـشي     

 واليت فقيه؟
   

  مهدي سامع  
پيام تبريك نوروزي باراك اوباما و پاسخ علـي خامنـه           
اي به آن هنوز مورد بحث و بررسي رسانه هاي جمعي  

پرزيدنت اوباما در پيام خود كه مـتن فارسـي آن     . است
 تحويل سال جديد     در آستانه  1387 اسفند    30در روز   

از صداي آمريكا پخش شد، مواضـع و خواسـته هـاي            
دولت آمريكا را بـه شـكل بـسيار ماليـم و بـا ناديـده              
گرفتن نقض حقوق بشر در ايران بيان كرد و بـا يـك             

     .بيت از شعر سعدي به پيام خود پايان يافت
اوباما در پيام خود با قـرار دادن مـردم ايـران در كنـار               

من به ويژه مـي     «: حاكم بر ايران گفت    استبداد مذهبي 
خواهم به طور مستقيم با مـردم و رهبـران جمهـوري            

و سپس در ادامه سـران      » .اسالمي ايران صحبت كنم   
پـس ايـن   «: كـه  رژيم را مورد خطاب قرار داد و گفت    

من ميل دارم بـه روشـني   . فصلي براي آغازي نو است    
مـا اختالفـاتي جـدي      . با رهبران ايران سـخن بگـويم      

. داريم كه با گذشت زمان بر آنهـا افـزوده شـده اسـت           
دولت من اكنون به ديپلماسي متعهد است كـه طيـف           
كاملي از مسائلي را كه پيش روي ماست مورد بررسي          
قرار مي دهد و در صدد ايجاد يك پيوند سازنده ميـان            

اين فراينـد  . اياالت متحده، ايران و جامعة جهاني است  
بـه جـاي آن مـا خواسـتار         . با تهديد به پيش نمي رود     

برقراري ارتباطي صادقانه و مبتني بـر احتـرام متقابـل           
و باالخره خواسته هـاي آمريكـا را بـه ايـن            » .هستيم

. شما نيز در برابر خود انتخابي داريـد       «:شكل بيان كرد  
اياالت متحده مايل است كه جمهوري اسالمي ايـران         

. ر بگيرد بر جايگاه راستين خود در جامعة بين الملل قرا        
شــما داراي چنــين حقــي هــستيد، امــا ايــن حــق بــا  
مسئوليتهاي واقعي همراه است و به اين جايگاه نـه از           
راه ترور يا به مدد جنگ افزار، بلكه از طريق اقـدامات            
مسالمت آميز كه نشان دهندة بزرگي حقيقـي ملـت و           
تمدن ايـران اسـت مـي تـوان دسـت يافـت و معيـار                

انايي براي ويران كـردن     سنجش اين بزرگي داشتن تو    
نيست، نشان دادن توانايي شما براي ساختن و آفريدن         

  ».است
  2بقيه در صفحه 

  سرمقاله 

نشست لندن، گاهُشماري 

  يك مرگ اعالم ُشده
  

  منصور امان
در انتهاي تونل بحران جهاني سرمايه داري هيچ روشنايي 
پيدا نيست؛ اين روشن ترين نتيجه اي است كه سران 

 سرمايه داري متروپل، درحال گُذار و نيمه توسعه كشورهاي
  . يافته، پس از نشست خود در لندن ارايه دادند

از نگاه نگران ميليونها كارورزي كه روز اول ماه مه در 
سراسر جهان به خيابانها خواهند آمد تا شرايط و چشم 
اندازهاي ديگري را خواستار شوند، ورشكستگي اقتصادي و 
اخالقي نظمي كه آنها را هر روز يك گام بيشتر به سوي 
. چاله هاي سياه خود هل مي دهد، پنهان نخواهد ماند

ني آشكار شُده ي رهبران و اداره كُنندگان جهان ناتوا
سرمايه داري از كُنترُل و يا حتي مديريت بحران فاجعه بار 
كُنوني، براي كارورزان جاي هيچ نتيجه گيري ديگري جز 
عدم صالحيت و مشروعيت سيستمي كه بر كار و زيست 
. آنها و خانواده هايشان فرمان مي راند، به جا نمي گُذارد

ان جديدي در حال شكل گرفتن است كه برخالف دور
دلداري بي رمق سران گُروه بيست پس از پايان نشست نا 
اُميد كُننده ي خود، ويژگي كانوني آن را نه اجراي 
طرحهاي درخشان اما ميان تُهي بلكه، ژرفش بحران 

 .اقتصادي به بحران اجتماعي تشكيل مي دهد
  3بقيه در صفحه 

  

تاريخ ركورد واردات در 

  تجارت ايران
برخي از مهمتـرين حركتهـاي اعتراضـي        

  1388كارگران و مزدبگيران در فروردين 

  زينت ميرهاشمي
  4صفحه 

  استبداد مذهبي و 

   اجتماعيهايجنبش
  جعفر پويه

  7صفحه 

  جهان در آيينه مرور

  ليال جديدي
  9صفحه 

گزارشي مختصر از بازتاب 
  گسترده محاصره

  شهر اشرف
  آناهيتا اردوان

  11صفحه 
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  يادداشت سياسي

چه چيز تغيير كرده؟ 

مماشات غرب يا 

 سركشي واليت فقيه؟
  

  مهدي سامع 
   1بقيه از صفحه 

سخنان رئيس جمهـور آمريكـا و بـه ويـژه         
لحن آن كه به گمان من مهمتـرين تمـايز          
آن با سخنان رئيس جمهور سـابق آمريكـا         
بود، با استقبال جبهـه مماشـات و جريـان           

اينـان بـه    . گرفـت دالالن رژيم ايران قرار     
خاطر انجام وظيفـه بـا مـشاهده درختـان،          
جنگل را ناديده گرفتند و بـدون توجـه بـه           

راه تـرور يـا بـه مـدد     «وجود كلماتي چون    
ــزار ــگ اف ــران  «و » جن ــراي وي ــايي ب توان

 حكام تهران را نصيحت كردند كه       ،»كردن
  . هرچه زودتر راه سازش بزرگ را بگشايند

 خواسـته   در سخنان رئيس جمهور آمريكـا     
ايـن  . هاي دولت آمريكا مطرح شده اسـت      

خواســته هــا، دســت برداشــتن جمهــوري  
ــسم و    ــي و تروري ــالح اتم ــالمي از س اس

در اين خواسته ها رعايـت      . ويرانگري است 
حقوق بشر ناديده انگاشته شـده و موضـوع     
ــسطين و   ــين فل ــد صــلح ب ــالل در رون اخ

يـا  » تروريـسم «اسراييل بـا اسـم مـستعار        
اين خواسته . رح شده است مط» ويرانگري«

 سال گذشـته    8دقيقا هماني است كه طي      
 در  1+5از جانب دولت بوش و كـشورهاي        

بسته هاي تشويفي كه هـر بـار پروارتـر از           
   .پيش به رژيم ايران ارايه شده است

اما آيت اهللا خامنه اي با هشياري به جـاي          
آن كه شيفته شكل و لحن بيان شود و يـا           

اب طلبـان توجـه     به عشوه گريهاي مماشـ    
 24كند، به سرعت به ميدان آمد و كمتر از          

ساعت در روز اول فروردين در مـشهد بـه          
   . سحنان پرزيدنت اوباما پاسخ داد

 كه همراه با    دولي فقيه نظام در سخنان خو     
گرافه گوئيهاي فراوان، براي مثال اين كـه        

ــد    « ــام ش ــا تم ــود م ــه س ــريم ب و » تح
وال نصيحتهاي بالهـت بـار بـود، ايـن سـ          

بـراي مـا چـي      «منطقي را مطرح كرد كه      
است؟ خامنه اي كه شـيفته و       » تغيير كرده 

مدافع سرسخت واليت ارتجـاعيش اسـت،       
و » ملـت «در سخنان خود به ناحق كلمات     

را براي ناميدن واليت خود به كار       » ايران«
برد و با تاكيد بر اين كـه نمـي شـود او را               

، »ترسـاند «و نمي تـوان او را       » فريب داد «
گويد ما    حال دولت جديد آمريكا مي    «:گفت

مايليم با ايران مذاكره كنيم، بياييد گذشـته        
گويند مـا دسـت دراز        مي. را فراموش كنيد  

خب اين چـه جـور      . كرديم به سمت ايران   
اگر دستي دراز شده باشـد كـه        . ست  دستي

يك دسـتكش مخمـل رويـش باشـد امـا           
زيرش يك دست چدني باشـد، ايـن هـيچ          

عيد را بـه ملـت ايـران     .  ندارد معناي خوبي 
گويند اما در همان تبريك ملت        تبريك مي 

ايران را طرفـدار تروريـسم، دنبـال سـالح          
يي و از اين قبيل چيزهـا مـتهم مـي          هسته

گويند بياييـد مـداكره كنـيم،         مي. .......كنند
ــط ايجــاد كنــيم، شــعار تغييــر   بياييــد رواب

دهند، خب اين تغيير كجاست چي تغيير        مي
اين را روشن كنيد براي ما چي تغيير        . كرده

كرده؟ دشمني شما بـا ملـت ايـران تغييـر           
كرده كو عالمتش؟ داراييهاي ملت ايران را   
آزاد كرديـــد؟ تحريمهـــاي ظالمانـــه را   
برداشتيد؟ از لجن پراكنـي و اتهـام زنـي و           
تبليغــات ســوء عليــه ايــن ملــت بــزرگ و 
ــتيد؟    ــت برداش ــي آن دس ــسئولين مردم م

يــر مــي دهنــد امــا در عمــل  شــعار تغي.....
تغييري مشاهده نمي شود، ما هيچ تغييري       

حتـي ادبيـات هـم عـوض نـشده          . نديديم
رئيس جمهور جديد آمريكا از اولين      .....است

لحظه كه به رياست جمهوري رسما رسـيد        
و نطق كرد بـه ايـران و دولـت جمهـوري            
اسالمي اهانت كرد چرا؟ اگـر راسـت مـي          

اسـت كـو ايـن      گوييد تغييري انجام گرفته     
  »تغيير؟ چرا چيزي ديده نمي شود؟

خامنه اي بر اساس فايده تكرار و براي آن         
كه مبادا گماشتگانش فريب لحن اوبامـا را        

 و لـرزش شـوند،       بخورند و يا دچار لغزش    
بارها و به شيوه هاي مختلف پيرامون تغيير   
صحبت كرد و باالخره با استناد به سنتهاي        

ـ        ب مـردم جهـان     الهي و به وكالـت از جان
اين تغييري كه شما اسمش را مـي        «:گفت

آوريد ، اين يك ضرورت است براي شـما ،   
چاره اي نداريد بايد تغيير كنيد، بايـد تغييـر    

اگر تغيير نكنيد سنتهاي الهي شما را       . كنيد
دنيا شما را تغييـر خواهـد       . تغيير خواهد داد  

بايد تغيير كنيد اما اين تغيير نبايد فقط        . داد
. ي باشد، نبايد با نيتهاي ناسـالم باشـد        لفاظ

يك وقت بگوييـد مـا مـي خـواهيم تغييـر            
بدهيم سياسـت خودمـان را امـا هـدفها را           
عوض نمي كنيم، تاكتيكها را عـوض مـي         
كنيم اين تغيير، تغيير نيـست، ايـن خدعـه          

  ».است
و در پايان ولي فقيه رژيم خطاب به اوبامـا          

 شما تغيير كنيـد، مـا هـم رفتارمـان      «:گفت
  » .تغيير خواهد كرد

پاسخ سيد علي خامنه اي به انـدازه كـافي          
او از آمريكــا مــي . صــريح و شــفاف اســت

خواهد كه در مورد حمايت رژيـم ايـران از          
تروريسم حرفي به ميان نياورد و بپذيرد كه        
جمهوري اسالمي يك قدرت اتمي است و       
بنابرين همه تحريمها را لغو كند تـا آقـاي          

ــار ــم رفت ــه اي ه ــدخامن ــر كن در . ش تغيي
حقيقت در شرايطي كه دولـت آمريكـا بـر          
پيش شرطهاي مذاكره پافشاري نمي كند،       
اين ولي فقيه رژيم ايران اسـت كـه پـيش           
شرطهاي بزرگي را در مقابل دولت آمريكـا        

اما اين پيش شرطهاي براي     . قرار مي دهد  
مذاكره نيست، چرا كه خامنه اي و عمله و         

 مخالف نبوده و  اكره اش هيچگاه با مذاكره    
همواره با آمريكا مذاكره مخفي داشته اند و       
از اين مذاكره ها در دوران جرج بـوش بـه           
اندازه كافي سود برده و اتفاقا دولـت بـوش    

 ساله اخير به رژيم 30بيش از هر دولتي در  
چه كسي مي توانـد     . ايران ياري داده است   

منكر اين واقعيت شود كه حمله به عراق و         
اشغال اين كشور تا كنون بيش از همه بـه          

  .سود واليت خامنه اي بوده است
بنابرين تا آن جـا كـه بـه مـساله مـذاكره             
مربــوط اســت رژيــم ايــران همــواره از آن 

استقبال كرده و در شـكل مخفـي همـواره در      
  در مـاه گذشـته روزنامـه   . مذاكره بـوده اسـت    

، در شـماره روز سـه   Le Tempsسويسي 
دين فـــاش ســـاخت كـــه  فـــرور18شـــنبه 

  كارشناساني از ايران، آمريكا و اروپا در ژنو بـه      
طور منظم با يكديگر ديدارهايي غيررسمي در       

راديو آلمان طي گزارشي    . اند  سطوح باال داشته  
وزيـر  «:به نقل از همين روزنامـه نوشـت كـه         

. ي سوئيس اين خبر را تاييد كرده است       خارجه
در ايـن   يكي از نزديكان به دولت ايـران هـم          

  ».ديدارها شركت داشته است
 18ي سوئيس، روز سه شنبه        وزير امور خارجه  

وگوها در سطحي     گفت«: گفت 1388فروردين  
كامال غيررسمي جريان دارنـد و وزارت امـور          

بنا به نوشته اين   » .خارجه در آن شركتي ندارد    
كننـدگان همچنـين      در ميان شركت  «روزنامه  

 اتمـي، و  كارشناسان سالحهاي اسـتراتژيك و    
الملـل    ي مناسـبات بـين      نيز كارشناسان حوزه  

ــته ــزات   حــضور داش ــورد تجهي ــه در م ــد ك ان
  ».اند اي ايران سخن گفته هسته

بنابرين رژيم ايران بـراي آن كـه بـه اهـداف            
خود دست يابـد و بـراي وقـت گـذراني و در             
ضمن براي وجاهت دادن به پـروژه مماشـات         

 هـاي   همواره و به اشكال مختلف و با واسطه       
گوناگون در مذاكره بوده و از اين به بعد نيز از           

مهم ايـن اسـت كـه       . اين شيوه گريزي ندارد   
استبداد مذهبي حـاكم بـر ايـران بـا اتكـا بـه         
نيروي ويرانگر بنيادگرايي اسـالمي و تـالش        
براي دستيابي به سالح اتمي كه هر دوي آن         
در خدمت كسب هژموني در خاورميانه اسـت         

ويژه از مذاكره مخفي بدون آن از مذاكره و به    
كه بر سر اختالفهاي اساسي وارد تعامل شود،        
بيشترين بهره برداري بـراي سـركوب مـردم          
ايران و مهار جنبشهاي اجتماعي مردم ايـران        

  . را مي كند
واقعيت ايـن اسـت كـه سياسـت كـشورهاي           
بزرگ غربي به طور عـام و سياسـت ايـاالت            

ال  سـ  30متحده آمريكا به طور خـاص طـي         
 سال دولت جرج بـوش  8گذشته و به ويژه در     

عليرغم همه هياهوها و جناجهـاي تبليغـاتي،        
ايـن  . مماشات با جمهوري اسالمي بوده است     

سياست نه تغيير رژيم ايران بوده و نه جنگ با   
آن، بلكه تغيير رفتار رژيم واليـت فقيـه بـوده       

اين را خامنه اي بهتر از هر كـس مـي           . است
 تاكيد مي كند كه هيچ چيـز        داند و به درستي   
ولـي فقيـه رژيـم بـه يـك      . تغيير نكرده است 

واقعيت ديگري نيز اشـراف دارد كـه معمـوال          
اگـر  . سياستمداران غربي از آن اطالع ندارنـد      

تغيير رفتار رژيم واليـت فقيـه شـامل دسـت           
ــادگرايي    ــدور بني ــم از ص ــن رژي ــتن اي برداش
اسالمي و توسعه تررويسم باشـد، اگـر تغييـر          

ــ ــق   رفت ــر عم ــه تغي ــوط ب ــران من ــم اي ار رژي
  استراتژيك امنيت رژيم از 

رزهاي ايران شـود در ايـن      كل خاورميانه به م   
ه وجودي واليت فقيه و ايزارهاي فصورت فلس 

اصلي آن مثل سپاه پاسداران و سـالح اتمـي          
هم از بين رفتـه و در نتيجـه واليـت فقيـه از      

از آن جـا كـه ولـي        . درون پاشيده خواهد شد   
نظام به ايـن امـر آگـاهي كامـل دارد از            فقيه  

رئيس جمهور جديد آمريكـا مـي خواهـد كـه           
تغييـر  «محتواي سياست آمريكـا كـه همـان         

به نظر مي رسد كه     . است را تغيير دهد   » رفتار
قبول اين خواست در ظرفيـت دولـت آمريكـا          

  .نيست

  

استبداد ديني در 

ايران دومين 

رتبه در اعدام را 

  به خود

 اختصاص داد
   

  ينت ميرهاشميز
   

 اعـدام    در حالي كه حكم   
ــشورها  ــسياري از كـ در بـ
ممنوع شده است، اجـراي     
ــوري   ــم در جمه ــن حك اي
اسالمي طي سال گذشـته     
. افزايش پيدا كـرده اسـت     

بنا به تـازه تـرين گـزارش     
سازمان عفو بين الملل كه     

 فروردين  3در روز دوشنبه    
در رسانه ها منتـشر شـده،       

، حــداقل  2008در ســال 
فــر در ايــران اعــدام  ن346

ايـن نهـاد بـين      . شده انـد  
المللي همچنين اعالم كرد    
كـه از نظــر تعــداد اعــدام،  
ــه  جمهــوري اســالمي رتب

  . دوم را در جهان دارد
رژيــم واليــت فقيــه تنهــا 
كشوري اسـت كـه بـراي       

 سال حكـم    18جوانان زير   
در . اعــدام اجــرا مــي كنــد

ميان آمار هاي اعالم شده     
ت كه البته اعـدامهايي اسـ     

كه احكـام آنهـا از طـرف        
ــده و   ــالم ش ــت اع حكوم
آشــكار اســت، بــسياري از 

 سال وجود   18جوانان زير   
به ايـن آمارهـا بايـد       . دارد

قتلهايي كـه در زنـدان در       
ــه   ــه ب ــدانياني ك ــورد زن م
حبس مجكوم شده انـد را      

همان طور كه   . اضافه كرد 
امارها نشان مي دهـد، در      
ــام   ــدارها احك ــت پاس دول

افـزايش  اعدام و سنگـسار     
اعــدام . پيــدا كــرده اســت

عملي ضد بشري و جنايت     
ــود  ــي ش ــسوب م در . مح

تالش همگاني بـراي لغـو      
ــر    ــنيع غي ــم ش ــن حك اي
ــوگيري از   ــساني و جلـ انـ
بازتوليد خشونت، آمـران و     
عــامالن ايــن اعــدامها در 
جمهوري اسالمي بايـد در     
دادگاههــــاي ذيــــصالح 

  .محاكمه شوند
 

   فروردين 5فراسوي خبر 
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  1بقيه از صفحه 

  
  ُكدام همرو تاريخي؟

پيش از برگُزاري نشست لندن، رسانه 
هاي بورژوايي و پايوران رسمي اُروپا و 

 جديد را "برتون وود"آمريكا، يك 
بشارت مي دادند؛ كُنفرانسي كه اندك 
زماني پيش از پايان جنگ جهاني دوم 

دست كم براي سه دهه ) 1944(
رهاي مناسبات اقتصادي بين كشو

سرمايه داري را بر اساس تعادل قواي 
  . جديد بين المللي تنظيم كرد

 در لندن اما اگر 20براي نشست گُروه 
يك نمونه تاريخي يافت شود، بي 
گُمان كُنفرانس شكست خورده دول 
سرمايه داري در همين شهر در سال 

در آن هنگام نيز نظام .  است1933
سرمايه داري تا گلو در بحران 

صادي و ركورد ناشي از آن فرو اقت
رفته بود و همچون امروز، رهبران 
دولتي آن به منظور چاره جويي براي 
برون رفت از اين شرايط و پيچيدن 
نُسخه شفابخشي براي اقتصادهاي 
درهم شكسته و شرايط انفجاري 
كشورهايشان به گونه دسته جمعي به 

  . لندن شتافته بودند
 تا دريابند  هفته فُرصت يافتند6آنها 

كه در شرايط بحراني، پيدا كردن 
انگاشتها و منافع مشترك به همان 
. دشواري به دست گرفتن بحران است

آنگاه كه سقوط آزاد سيستم اقتصادي 
و نهادهاي آن به امري خودپويه و به 
هم پيوسته تبديل مي شود، پرسش 
اصلي نيز فقط مي تواند كاهش دامنه 

اي ملي يا منطقه خسارات در چارچوبه
اي سرمايه و بيان روشن تر، نجات 

از . خود از كشتي در حال غرق باشد
اين رو، متحدان پيروز جنگ جهاني 
اول و رقيب شكست خورده آنان، 
آلمان كه به مكان خويش در رديف 
اول باز گشته بود، نه تنها نتوانستند به 
هيچيك از اهداف فوري و حياتي خود 

ارز، سازمان دادن در ثبات بخشي به 
توليد و بازرگاني و برچيدن موانع 
گُمرُكي دست يابند بلكه، با به ثبت 
رساندن فروپاشي سيستم جهاني 

به طور رسمي به دوران  سرمايه داري،
صلح اقتصادي بين خود نيز پايان 

 سال بعد جنگ جهاني دوم 6. دادند
  .  آغاز شُد

  
  اجالس لندن

 كردن اجالس لندن از حيث آشكار
اختالف و رقابت بين دولتهاي 
بورژوايي، يك گام از همتاي تاريخي 
. خود نيز شفاف تر عمل كرده است

حتي پيش از آن كه نشست مزبور 
درهاي خود را به روي شركت 
كُنندگان بگُشايد، آنها نُقاط اختالف 
خود را از تريبونهاي رسانه اي و يا 
. كانالهاي نيمه رسمي صيقل مي زدند

ي ترين شكاف نظر را كه در كليد
 نيز 7تصميمهاي پاياني نشست گُروه 

بازتاب يافت، اين گونه مي توان 
  :ُخالصه كرد

  
اختالف آمريكا و اُروپا، شكاف 

  منافع دو مدل اقتصادي
درحالي كه اياالت متحده اختصاص 
مبالغ بيشتري براي ايجاد محركهاي 
اقتصادي از سوي دولتها را راه حل 

ي كُند و از متحدان خود معرفي م
خواهان ُشل كردن سركيسه است، 
اتحاديه اُروپايي به رهبري آلمان و 
فرانسه، مخالف افزايش بدهي دولتها 
به بانكهاي دولتي و خصوصي است و 
در عوض، قاعده مندسازي بين المللي 
بانكها و موسسه هاي بزُرگ مالي را 

  . پيشنهاد مي كُند
خص مي كُند اين جدال به خوبي مش

كه موضوع مورد بحث ارايه راه حل 
. نيست، بحث بر سر منافع است

اياالت متحده با تمام توان خود در پي 
تجديد حيات مكانيزمهاي بهره و 
توليد پول از پول است و رشد 
اقتصادي خود را وابسته به حفظ نقش 
برتر و جايگاه مهمتر بازارهاي مالي 

اين . مدل انگلوساكسوني مي داند
. ارزيابي چندان نيز غير واقعي نيست

در دهه هاي اخير رشد اقتصادي 
آمريكا نه بر پايه توليد صنعتي و 
سرمايه گُذاري صنعتي بلكه، بر بخش 
مالي و ارزشهاي توليد شُده آن از 
طريق معامالت و فعاليتهاي مالي 

بنابراين، . گوناگون قرار داشته است
دي اين طبقه ممتاز سياسي و اقتصا

كشور هيچ منافعي در محدود كردن 
ستونهاي قُدرت خود توسط قرار دادن 
آنها تحت نظارت و كُنترُل بين المللي 
و به بيان دقيق تر، مدلهاي رقيب 

برعكس، آن چه كه مي تواند . ندارد
به ترميم موسسات درهم شكسته ي 
مالي اين كشور كُمك كُند، در گام 

اي ملي نخُست حفظ بستر و ساختاره
و بين المللي فعاليت آنها و در گام 
بعدي، تجديد گردش پول، اعتبارات، 

يك اقدام موثر . سهام و جز آن است
در اين زمينه، تزريق خون به پيكر بي 
رمق اقتصاد مالي از سوي دولتها و 
بانكهاي مركزي و خزانه داري آنها از 
طريق پرداختهاي مستقيم، ارايه 

  .      استضمانت يا گرفتن وام
جاذبه اين پيشنهادها براي اُروپا 

موتور اقتصاد . چندان زياد نيست

اتحاديه اُروپايي با سوخت توليد 
صنعتي و صادرات و بازرگاني ناشي بر 
آن به گردش مي آيد و بدين جهت 
بيش از وال استريت و لندن سيتي به 
ثبات تقاضاي كاال چه از نظر داخلي و 

و نيز قواعدي چه از حيث بين المللي 
كه در خدمت سرمايه گُذاري صنعتي 
و تسهيل آن قرار بگيرد، عالقمند 

اين امر با توجه به پا گُذاشتن . است
آلمان، (قُُطبهاي اقتصادي اُروپا 

بر پله ي بعدي ) فرانسه، اسپانيا، ايتاليا
نوني يعني، ركورد بحران مالي ُك

اقتصادي كه محدوديتهالي شديد مالي 
و كسري بودجه هنگُفت را در چشم 
انداز دارد، اهميتي دو چندان يافته 

نشستن اُروپا بين دو صندلي . است
بازار مالي و توليد كااليي كه به دليل 
مناسبات سنتي تنگاتنگ بين 
بخشهاي مالي و صنعتي آن دست كم 

اخير امكان پذير بود، تا پيش از بحران 
اينك و تحت شرايط بحراني به يك 
آكروبات بازي خطرناك با تهديد 
سقوط ساختاري تغيير ماهيت داده 

  . است
  

  
در همين حال نمي توان از نظر دور 
داشت كه خودداري كشورهاي متكي 
به صادرات اروپايي از پرداخت بيشتر 
محركهاي اقتصادي، در برگيرنده يك 

ص و روز نيز براي آنها سود مشخ
هست، بدين گونه كه آنها منابع مالي 
اي كه كشورهاي ديگر همچون چين، 
ژاپن، هند، برزيل و آمريكا براي 
تحريك تقاضا هزينه مي كُنند را به 
جيب مي زنند بدون آنكه خود در اين 
پروسه ي هزينه بر شركت داشته 

  .   باشند
  

  بازتاب اختالف
 كوشش دارد يك تواُفق در ميانه،

اختالف منافع دو بلوك را از چشمهاي 
مراقب و به شدت نگراني كه به 
نشست لندن و نتايج آن دوخته شُده 

در پاسخ به . بودند، پنهان سازد
درخواست فرانسه و آلمان براي كُنترُل 
و نظارت بيشتر بر بانكها و موسسات 

، يك "فوروم امنيت مالي"مالي، نام 
فوروم ثبات "، به 8 نهاد نظارتي گُروه

 تغيير يافت بدون آن كه در "مالي
اختيارات آن تغييري داده شود و قادر 
به وضع قوانين يا اعمال مجازاتهايي 
عليه بانكهاي خُصوصي و موسسات 

جالب توجه آن كه، تغيير . مالي باشد

تابلوي فوروم مزبور با ضرورت ايجاد يك 
سيستم هشدار دهنده رنگ آميزي شُده 

ست و اين گونه وانمود مي شود كه بخشي ا
از علت شكل گيري بحران كنوني، نبود 

اين در حالي . هشدارهاي الزم بوده است
است كه پيش از تركيدن حباب بازارهاي 
مالي، عاليم خطر بدان گونه پيدا بود كه 
حتي مدافعان واقع بين تر اين رونق مجازي 

 آژير و كاغذي را نيز ناچار به فشار دكمه
مشكل واقعي، خود . قرمز ساخته بود

 "فوروم"نهادهاي نظارت كُننده از قبيل 
كذايي، موسسات ارزش گُذاري و 
دستگاههاي دولتي بودند كه يا دستشان در 
كاسه بخش مالي بود و از آن دستور مي 
گرفتند يا به طور مشخص از نمايندگان اين 

تا هنگامي كه . بخش تركيب شُده بودند
رابطه زير هر نامي تيمار مي شود، اين 

سختگير ترين ناظران بخش مالي، همچنان 
  .   خود آنها خواهند بود

طرح رفُرم "همين اقدامات نمايشي در 
بيانيه .  نيز تكرار شُده است"سيستم مالي

پاياني نشست بر طبل شادي مي كوبد كه 
قواعدي را براي قاعده مند سازي بيشتر 

مايه گُذاري و حقوق بانكها، صندوقهاي سر
اما . و پاداش مديران وضع كرده است

همزمان با خُطوط ريز اضافه 
مي كُند كه تدوين قوانين 
الزم اُالجرا به دولتهاي ملي 

در يك . واگذار شُده است
بخش ديگر، از قاعده مند 
سازي و نظارت بر نهادهاي 
مالي، ابزارها و بازارهاي 

 داد "همپيوند با سيستم"
فته شُده است اما با سخن ر

زيركي يك جاعل اسناد، 
جاي اين كه چه چيزي 

 است خالي گُذاشته "همپيوند با سيستم"
شُده تا اصل موضوع را به مطلبي قابل 
تفسير و كُنترُل و نظارت ادعايي را به 

  .  مترسك تبديل كُند
ترجمه اين نهاد و گُزاره ها، باقي ماندن 

لت وضع به صورت قبلي و چرخيدن رو
كازينو كاپيتاليسم روي محور هميشگي 

  . است
تفاهم طرف مقابل نيز از ويژگيهاي مشابه 

ژستي تاريخ مصرف دار براي : سرشار است
تقويت نقش صندوق ! عكس يادگاري

جهاني پول با وظيفه ايجاد محركهاي 
اقتصادي و نجات بازارهاي در حال مرگ 
. به خوبي در چنين قالبي مي گُنجد

 ميليارد دالر 1100) در مجموع (اختصاص
براي پر رنگ كردن ژست مزبور به نهادي 
كه ابزار سياست اقتصادي شناخته مي شود 
كه به شرايط كُنوني انجاميد و آن را به 
گونه سيستماتيك تقويت مي كرد، بي گُمان 
بهترين پالتفُرم براي نمايش اقدام مشترك 

ر به اما هر گاه نزديك ت. بين المللي نيست
درون شكاف بين بحران جهاني شُده و 
سياستهاي حمايتگرانه ملي نگريسته شود، 
ناگُزيري روي آوردن به تنها گُزينه بين 

 ليبرال و يكي از بازماندگان –كشوري نو 
  . دوران سپري شُده آشكارتر مي شود

  4بقيه در صفحه 
  

  سرمقاله 
  نشست لندن، گاهشُماري يك مرگ اعالم شُده

  منصور امان
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ــر   ــال اخي ــالمي در س ــوري اس جمه
بيشترين واردات كاال به ايـران طـي        
سالهاي گذشته را به خود اختـصاص       

خـدمتگزاران سـينه چـاك      . داد است 
ــضويت در    ــل از ع ــسم، قب نئوليبرالي
ــوش    ــاني، خ ــارت جه ــازمان تج س

  . خدمتي خود را به نمايش گذاشته اند
بسياري از واحدهاي توليـدي در اثـر        

ليد در داخل و قيمـت  تفاوت هزينه تو  
كاالي وارداتي، از گردونه توليد خارج      

دســتاورد ايــن سياســتها، . شــده انــد
گسترش بيكاري، رانده شـدن تعـداد       
بيشتري از مزدبگيران به زير خط فقر       
و پيامدهاي ناهنجار آن بـر وضـعيت        

  . معاشي و اجتماعي است
واردات شـكر كــه در دســت مافيــاي  

الهاي وابسته به حكومتي است، در س     
اخير ضربه فراوانـي بـه محـصوالت        
. داخلــي چغنــدر در ايــران زده اســت

ــنديكاي   ــيس س ــرف رئ ــا اش عليرض
كارخانه هاي قند و شكر در گفتگويي   

ــرمايه   ــه س ــا روزنام ــروردين، 25ب  ف
 32 كارخانـه از     7سال گذشته   «:گفت

كارخانه چغندر قند كشور از مدار خار       
ج شده و به نظر مي رسد امـسال بـر    

كارخانــه هــاي تعطيــل شــده تعــداد 
  ».افزوده شود

دولت در برابر اعتراضـهاي كـارگران       
كارخانه هاي توليدي شكر و قند، بـر        

اما . روي واردات شكر، تعرفه گذاشت    
اين تعرفه در مقابل سودهاي كالنـي       
كه مافياي واردات شكر به جيب مي        
زند ناچيز است و لذا بـاز هـم بهـاي           

 از  شكرهاي وارداتـي در بـازار كمتـر       
 قنــد و شــكر توليــد شــده در  بهــاي

  . داخل است
 783  ،87بهاي شكر داخلي در سال      

دالر بـراي يـك تـن بـوده اسـت در      
حالي كه شـكر وارداتـي در بـازار در          

ــت   ــه قيم ــال ب ــين س  دالر 403هم
  .رسيده است

ــي   ــن رابطــه م ــايي در اي ــن دان بهم
اين مقدار افـزايش تعرفـه درد       «:گويد

 تنها حدود   اين صنعت را دوا نكرده و     
ــا 40 ــكر  50 ت ــت ش ــان در قيم  توم

وارداتي اثر مي گذارد كه بسيار ناچيز       
 فروردين  29ايسنا  (»و غير موثر است   

88 (  
بر اساس آمارهـاي منتـشر شـده در          

ــرمايه   ــه سـ ــروردين، 25روزنامـ  فـ
، به رقم   1386واردات شكر در سال     «

 هزار تـن رسـيده      170يك ميليون و    
ـ 1385ايـن رقـم در سـال      . بود  2ه  ب

  » . هزار تن بود481ميليون و 
با مقايسه آمـاري واردات و توليـدات        
ــاوت،   داخلــي شــكر در ســالهاي متف

توليد داخلي شـكر از يـك ميليـون و           
 هزار تن در سال گذشـته، پـيش         700

بيني مي شود كه در سـال جـاري بـه        
  .  هزار تن برسد500

دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و   
 با كـاهش توليـد      شكر ايران در رابطه   

امسال طبـق   «:داخلي چغندر مي گويد   
برنامه پيش بيني شده بايد توليد قند و        
شكر داخلي به حـدود يـك ميليـون و        

 هزار تن رسيده و در توليـد ايـن          800
امـا بـا    . محصول خودكفا مـي شـديم     

وضعيت فعلي در سال جاري بـيش از        
 هــزار تــن شــكر توليــد نخواهــد 500
  )88 فروردين 29ايسنا (»شد

همچنين بر اساس داده هـاي آمـاري        
 50توليــد شــكر در كــشور بــيش از «

 كـاهش   1386درصد نسبت به سـال      
 فـروردين   28ايـسنا   (».پيدا كرده است  

1388(  
ــنديكاي    ــيس س ــرف رئ ــا اش عليرض

امـسال  «:كارخانجات قند و شكر گفت    
ــك   ــراي استحــصال ي كارخانجــات ب
ميليون تن چغندر با كشاورزان قرارداد      

ــد د  ــسته ان ــت   ب ــه ظرفي ــالي ك ر ح
 ميليون تـن محـصول را       7استحصال  

  ».دارند
بر اساس گزارش گمرك ايران كه روز       

 در رسـانه    1388 فروردين   23يكشنبه  
ــد،   ــشر ش ــي منت ــاي دولت ــزان «ه مي

 برابــر 5/2 حـدود  87واردات در سـال  
بر اساس همـين  » .صادرات بوده است 

 44 مجموعـا    1387در سال   «گزارش  
زش نزديـك بـه     ميليون تن كاال به ار    

.  ميليارد دالر وارد ايران شده است      56
 درصـد و    50اين ميزان به لحاظ وزن      

 درصد بيشتر از سـال  30از نظر ارزش  
قبل از آن بـوده و ركـودي در تـاريخ           

  ».تجارت كشور بوده است
در مــاه گذشــته مــساله واردات گنــدم 
توسط دولت در رسانه هاي حكـومتي       

نـدم  حجم باالي واردات گ   . منتشر شد 
بـه ويـژه   . تعجب خيليها را بر انگيخت   

اين كه كـارگزاران رژيـم در سـالهاي         
قبل از خودكفـايي ايـن محـصول دم         

  . زده بودند
در رسانه هاي حكومتي نوشـته شـده        

ايران تبديل به بزرگترين وارد   «:بود كه 
بـر  » .كننده گندم در جهان شده است     

اساس گـزارش منتـشر شـده در ايـن          
 درصـد   5/6ايران   گندم    مورد واردات 

  .كل تجارت گندم جهان است
ــاه گذشــته، اعــضاي ســنديكاي   در م
كارخانه هاي چـاي شـمال ايـران بـه       
ــد   ــتعفا داده ان ــتجمعي اس ــور دس . ط

ــن   ــديره اي ــأت م ــيس هي ســميعي رئ
ادامه فعاليـت   «:سنديكا اعالم كرد كه   

اعضاي سنديكاي كارخانه هاي چـاي      
» .شمال با اين روند غير ممكن اسـت       

ي هم در رديف توليداتي اسـت       توليد چا 
كه در اثر واردات بي رويه ضربه زيـادي         

 درصـد چـاي   20خورده طوري كه فقط     
توليد شـده در داخـل بـه فـروش رفتـه            

  . است
ــزايش   ــن اف ــرات مخــرب اي يكــي از اث
ــارگران و   ــاري ك ــسترش بيك واردات، گ

آمار واقعـي بيكـاري از      . مزدبگيران است 
ـ           ين جمله پديده اي است كـه ارائـه آن ب

بنـا  . پايوران رژيم اختالف انداخته اسـت     
بــه همــين دليــل آمــار واقعــي بــيش از  
امارهايي هست كـه از طـرف نهادهـاي         

  . رژيم ارائه مي شود
يكي از محلس نشينان از اردبيل، ميـزان        

 هزار نفر   50بيكاري در اردبيل را بيش از       
اعالم كرد و گفت اگر بيكاران فـصلي را         

عدد نااميد  «به اين تعداد بيافزاييم به      نيز  
كننده اي مي رسيم كه بهتر است اعالم        

  ».نشود
يك پزشك متخصص اعالم كرد كـه در       
ده سال اخير رشد قـد در ايـران متوقـف           

 يكـي    اين پزشك متخصص  . شده است 
از علتهاي اصـلي متوقـف شـدن قـد در           

خبرگـزاري  . (ايران را بدي تغذيه نام بـرد     
  )1388روردين  ف18دولتي مهر 

دكتر ايرج حيدري ايـن موضـوع را يـك          
ــان  « ــد و پنه ــران جدي ــشور » بح در ك

وي در مورد ميزان پايين مصرف      . دانست
كـشورهاي در   «: پروتئين حيـواني گفـت    

   گـرم  21حال توسعه با متوسط مصرف      
در روز نسبت به متوسط مصرف جهـاني        

 گـرم در روز و كـشورهاي توسـعه          29با  
 روز از مصرف پـايين       گرم در  57يافته با   

ــري برخــوردار هــستند در كــشورهاي . ت
 43منطقه نيز قزاقستان با مصرف روزانه       

گرم در روز در صدر جدول و پاكـستان و          
 گـرم در روز در قعـر جـدول          22ايران با   

  » .قرار دارند
در ماه گذشته فشار و سـركوب بـر روي          
فعاالن كارگري و اعـضاي سـنديكاهاي       

تعـددي  . رده استكارگري افزايش پيدا ك 
ــه   ــم ب ــدادگاههاي رژي از كــارگران در بي

  . حبس محكوم شده اند
ــنبه  ــدادگاه 25روز ســه ش ــروردين، بي  ف

 تن از فعاالن اعتصابهاي     5 دزفول براي   
كارگري شركت نيشكر هفت تپـه حكـم        

طي اين حكـم، جليـل      . حبس صادر كرد  
احمدي، فريدون نيكـوفر، علـي نجـاتي،        

ري مهـر بـه     قربان عليپور و محمد حيـد     
علـي  . يك سـال حـبس محكـوم شـدند        

نجاتي رئـيس هيـات مـديره سـنديكاي         
 روز 40شركت نيشكر هفت تپـه پـس از      

حبس، با تعليق شدن مدت محكـوميتش       
  . از زندان آزاد شد

دســتگيري و زنــداني كــردن فعــاالن    
كارگري در شـركت نيـشكر هفـت تپـه،          
محكوميت نهادهاي مدافع حقوق بـشر و       

گري در سطح جهـان را      نيز نهادهاي كار  
كنفدراسـيون بـين المللـي      . در پي داشت  

اتحاديه هاي كـارگري، فدراسـيون بـين        
المللي كارگران صنايع غذايي و خـدمات،       

  سازمان عفو بين
   3بقيه در صفحه 

  

  

  سرمقاله  
نشست لندن، گاهُشماري يك 

  مرگ اعالم ُشده
  3بقيه از صفحه 

  
 وجود 1933همانگونه كه در لندن 

   آمريكا و اُروپا كاستيهايي كه در .نداشت
فُرم تواُفق نمادين خود بدان تن داده اند 
را در درونمايه و آنچه كه به پر كردن نقد 
. آن بر مي گردد، يكسره جبران كرده اند

بخش مهمي از مبلغ اختصاص داده شُده 
به صندوق جهاني پول، تعهدات و مصوبه 

ن هاي گُذشته است كه به داليل روش
بخش . امكان عملي شُدن پيدا نكرده اند

ديگر، وعده هاي جديدي است كه به طور 
 ميليارد دالر از سوي 100مشخص 

اتحاديه اروپايي و همين رقم از سوي 
فاصله تعهد مالي . ژاپن را در بر مي گيرد
 ميليارد دالر 1100آمريكا از رقم فانتزي 

ل آقاي اوباما قو. از اين نيز بيش تر است
 ميليون دالر از كُنگره 448داده است كه 

  . بدين منظور درخواست خواهد كرد
مرده به دنيا آمدن طرح محركهاي 

 را يك حيات سنج 20اقتصادي گُروه 
ديگر به مراتب گويا و تلخ تر مي تواند 

تنها خسارات ناشي از سقوط : بيان كُند
بازار سهام، كاهش قيمتها و فروپاشي بازار 

 هزار ميليارد 50ت مسكن، بيش از معامال
  .       دالر تخمين زده مي شود

  
  برآمد

آقاي گوردن براون، نخُست وزير انگليس 
:  اعالم كرد20در پايان نشست گُروه 

يك نظم جديد جهاني در حال شكل "
 نتايج اجالس لندن نشان ".گرفتن است

مي دهد كه مقدمه الزم اما نگُفته ي 
وپاشي نظم گُذشته تعريف وي يعني، فر

توضيح دقيق تري از وضعيت موجود 
نشست لندن آثار بحران اقتصادي . باشد

نظام سرمايه داري جهاني را به زبان 
آمريكا، لكوموتيو . سياست ترجمه كرد

پيشين رشد جهاني سرمايه داري و طاليه 
دار كُنوني ركود جهاني و بدهي دولتي، به 

ل از دست سرعت و به گونه منظم در حا
از اُروپا . دادن نقش هژمونيك خود است

تا چين، مدعيان اين جايگاه را به سود 
ساختار جديد نظم بين المللي كه در آن 
نقش و منافع آنها به طور مساوي تامين و 

  . تضمين شود، به چالش گرفته اند
 در سايه موقعيت انحصاري و      "برتن وود "

وز اصـلي   برتر اياالت متحده به عنوان پير     
جنگ جهـاني دوم توانـست نظـم جديـد          

اين پيش  . اقتصادي و سياسي را پي بريزد     
 وجــود 2009شــرط هژمونيــك در لنــدن 

  نداشت،
  

 ركورد واردات در تاريخ تجارت ايران 
 زينت ميرهاشمي
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ركورد واردات در تاريخ 

  تجارت ايران
  

  4بقيه از صفحه 
الملــل، ســنديكاي كــارگران شــركت 
ــه،    ــران و حوم ــراني ته ــد اتوبوس واح
اتحاديه آزاد كارگران ايـران و كـانون        
مدافعان حقوق كارگر و طيف گسترده      
اي از فعاالن كارگري خواسـتار آزادي       
فــوري كــارگران زنــداني بــه شــمول 

 سـنديكا شـده    رئيس هيات مديره اين   
  . بودند

بر طبق حكم اين بيدادگاه اين فعاالن       
 سال از فعاليتهـاي  3كارگري به مدت    

  .صنفي كارگري محروم شده اند
با تبريك به فعاالن جنـبش كـارگري        
براي آزادي آقاي علي نجـاتي، بـراي        
آزادي كـــارگران زنـــداني و تمـــامي 
. زندانيان سياسـي تـالش مـي كنـيم        

ري اسـالمي   حكم بيدادگاههاي جمهو  
در مورد محكوميت به حـبس فعـاالن       
كارگري نيـشكر هفـت تپـه محكـوم         

   . است
ــر  ــدادي ديگ ــشنبه در روي  23روز يك

فــروردين كــارگران نــساجي پــرديس 
ســنندج هنگــامي كــه قــصد ورود بــه 
جايگاه توليد اين كارخانـه داشـتند بـا         
ماموران نيروي سركوبي و كارفرمـاي      

ــر اســاس . مواجــه شــدند كارخانــه  ب
خبرهاي منتشر شده در اين مـورد، در        

 تن از كارگران توسـط      4اين درگيري   
  . نيروهاي انتظامي دستگير مي شوند

كارگران كارخانه پـرديس سـنندج در       
سال گذشته براي دريافـت حقوقهـاي       
عقب افتاده شان چندين بار دست بـه        

ــد  ــي زده ان ــاي اعتراض ــن . حركته اي
كارخانه ماننـد بـسياري از واحـدهاي        

دي نساجي به دليل بحران و ركود     تولي
تعطيلـي ايـن    .  تعطيلي است   در خطر 

كارخانه سبب اخراج كارگران با سابقه      
  .اين واحد توليدي مي شود

 فروردين هنگام سـخنراني     25در روز   
ميرحسين موسوي در اهواز، كـارگران      
ــه   ــراض ب ــواز در اعت ــه ســازي اه لول

منـادي  «:وضعيت خود شعار مي دادند    
خجالت، كـارگر بيـدار     عدالت خجالت   

همچنين » .است از استثمار بيزار است    
كارگران زير حضور گسترده نيروهـاي      

ــد  ــي دادن ــعار م ــي ش ــدالت «: امنيت ع
كارگري حق مسلم ماست و ما عدالت       

ان دسـت كـه نـان مـي         . مي خواهيم 
  » .دزد، نمي تواند آزادي ببخشد

ــي از     ــفانه يك ــته متاس ــاه گذش در م
ــد در وســ    ــركت واح ــدگان ش ط رانن

بـر  . اتوبوس دسـت بـه خودكـشي زد       
اساس خبرهـاي منتـشر شـده و نـوع          
خودكشي اين راننده، فقر و مـشكالت       
ناشي از آن علت اصلي اين خودكشي       

عامل اصلي اين خودكشيها . بوده است
ــه  ــه و ظالمان سياســتهاي غيــر عادالن
حكومت به عنـوان كارفرمـاي بـزرگ        

فقدان اين راننده را خانواده وي      . است

رانندگان شركت واحد و فعـاالن      و نيز   
  . كارگري تسليت مي گويم

ــسيار روز يكــشنبه     ــا تاســف ب  30ب
فروردين در اثر انفجـار گـاز متـان در          

در شـمال اسـتان     » باب نيـزو  «معدن  
 تن از كارگران سرگرم كار      12كرمان،  

در اين معدن و يكي از مهندسـان آن         
به گزارش راديو فرانـسه     . كشته شدند 

ـ    از سـالها   ا ايـن معـدن  به نقل از ايلن
قبل به علت داشتن بيش از حـد گـاز          
متان تعطيـل بـوده اسـت ولـي يـك           

بـه  » دلتـا «شركت خصوصي بـه نـام       
ــدس   ــام مهن ــايي شخــصي بن كارفرم
زينعلي، قرارداري منعقد كرده و شروع      

 نيـز   1382در سال   . به كار كرده است   
 تن از كارگران اين معدن كـه        9تعداد  

 كردنـد، در    براي شركت دلتا كار مـي     
اثر انفجار گاز متان كشته شـدند و در         
جريان رسيدگي به پرونـدة قتـل ايـن         
عده، مهندس زارع، رئيس معـدن بـه        
علت عدم پرداخت بيمة كشته شدگان      
بازداشت شده بود كه نهايتاً ديروز آزاد       

ــود ــي ش ــشته . م ــدس زارع، از ك مهن
وي در . شــدگان حادثــة امــروز اســت
ران دچار  جريان كمك رساني به كارگ    

ــر خفگــي   ــر اث گــازگرفتگي شــده و ب
  .درگذشته است

   
برخي از مهمتـرين حركتهـاي      

اعتراضي كارگران و مزدبگيران    

  1388در فروردين 
   
بنا بر گزارش اتحاديه آزاد كـارگران       *

 فروردين كارگران كارخانه    5ايران روز   
چينـــي كـــرد در مقابـــل اداره كـــار 
كرمانشاه دست بـه تجمـع اعتراضـي        

  .زدند
 تـن از    600طي سه ماه گذشته حدود      

كارگران كارخانـه چينـي كـرد از كـار         
  .خود اخراج شده اند

كارگران اخراجي كارخانه چيني كرد از      
  . سال سابقه كار دارند20 تا 10
   
 فــروردين بــراي  16روز يكــشنبه *

چندمين بار كـارگران كارخانـة فـرش        
پــارس قــزوين در مقابــل ايــن واحــد 

. اعتراضي زدندتوليدي دست به تجمع   
 پيش از اين كـارگران   به گزارش ايلنا 

اين كارخانه به دليل مشابه در مقابـل        
ــر     ــران و دفت ــتان ته ــار اس وزارت ك
مركزي واحد توليدي خـود در تهـران        

  .دست به تجمع اعتراضي زده بودند
بنا به گزارش ديگري در همين روز از        
ايلنا كارگران شركت همكار ماشين در      

ري تهــران دســت بــه مقابــل اســتاندا
  .تجمع اعتراضي زدند

   
 فـروردين كـارگران    17روز دو شنبه    *

در اعتـراض بـه     » ايران پويا «كارخانه  
اخراجشان از سوي كارفرما در مقابـل       
اين كار خانه اقدام به برگزاري تجمـع        

  .اعتراضي نمودند

به گزارش فريـاد كـارگر كـارگران در         
ــا    ــه ت ــد ك ــود اعــالم كردن ــع خ تجم

 مطالباتشان به اعتراضهاي    دستيابي به 
  .خود ادامه خواهند داد

   
به گـزارش آژانـس ايـران خبـر روز          *

 فروردين بيش از صد نفـر       17دوشنبه  
از كارگران كارخانه ذوب آهـن ماليـر        
با حـضور در مقابـل فرمانـداري ايـن          

  .شهرستان تجمع اعتراضي برپا كردند
   
 كـارگران    فروردين 18روز سه شنبه    *

در اعتـراض بـه كـم       نيشكر هفت تپه    
كردن اضافه كـاري و عـدم پرداخـت         
دست مزد هايشان و نيز اعتـراض بـه         
دستگيري علي نجـاتي رئـيس هيـات       
مديره سنديكاي كارگران نيشكر هفت     
ــه    ــت ب ــه دس ــل كارخان ــه در مح تپ

  . اعتصاب زده اند
   
ــنايع اراك در  * ــركت ص ــارگران ش ك

 ماه بارها دست بـه حركـت         فروردين
 20بــه گــزارش روز . اعتراضــي زدنــد

فروردين آژانـس ايـران خبـر يكـي از          
ــه   ــارگران در جمــع معترضــان بياني ك
ــارگران   ــد و از كـ ــارگران را خوانـ كـ
درخواست كرد براي اين توهين بزرگ      
به جمع كارگري و بي جـواب مانـدن         
اعتراضهاي و خواسته هايشان مجـدد      

 آنجا ا عتراضهاي    به استانداري رفته و   
  .خود را ادامه دهند

   
جمعي از كـارگران كارخانـه كـشتي        *

 23سازي صدرا بوشهر در روز يكشنبه  
فروردين در اعتراض به عدم بازگشت      
به كار در مقابل مجلس رژيـم تجمـع         

  .كردند
به گزارش ايلنا اين كارگران كه بـيش      

 سال سابقه كار داشـتند، يـادآور        15از  
خانه صدرا از سـال     شدند كه سهام كار   

 به مديريت سرمايه گـذاري بانـك        82
  .ملي واگذار شده است

   
شماري از كاركنـان كارخانـه كيـان        *

تاير نسبت به عدم پرداخت بـه موقـع         
عيــدي و پــاداش و همچنــين حقــوق 
. معوقه خود دست به اعتصاب زده اند        

ــشنبه   ــزارش يك ــه گ ــروردين 23ب  ف
آژانس ايران خبر اين اعتصاب بيـشتر       

  . بخش كارگري رخ داده استدر
   
كارخانه ريـسندگي پـرريس سـنندج       *

ــشنبه ــاهد  23روز يكـ ــروردين شـ  فـ
ــه و    ــارگران كارخان ــين ك ــري ب درگي
نيروهــاي انتظــامي و مــسئوالن ايــن 

به گـزارش آژانـس     . واحد صنعتي بود  
ايران خبر اين درگيري زمـاني شـروع        
شد كه مسووالن كارخانه مانع از ورود       

وليد و حتي محوطه كارگران به سالن ت 
كارخانه در كمربندي بهشت محمـدي    
ــشاري    ــه پاف ــدند ك ــي ش ــنندج م س
كارگران منجر به زد و خورد بين آنان        

ــد ــا ش ــه . و كارفرم ــسئوالن كارخان م
ــاي    ــدامان نيروه ــت ب ــله دس بالفاص

سركوبگر انتظامي شدند و آنان نيز با هجوم        
به كارخانه اقدام به ضرب و شـتم كـارگران      

  .فر رابازداشت كردندكرده و چهار ن
   
 فروردين كارگران اخراجي    15از روز شنبه    *

شركت لوله سـازي اهـواز هـر روزه جلـوي           
درب اصلي شركت كه مقابل زندان كـارون        
اهواز است تجمع اعتراضي و تحصن كـرده        

  .اند
در اين تجمعها كـارگران معتـرض پالكـارد         
هـاي در دسـت داشـتند كـه بـر روي آنهــا      

الح الگوي مـصرف بـا      اص«:نوشته شده بود  
 شـروع    اخراج كارگران لولـه سـازي اهـواز       

» .معيشت زندگي حق مسلم ماست «و  » شد
 فروردين  29اين تجمعها و اعتراضها تا روز       
  .به طور مداوم ادامه داشته است

كارگران اخراجي لوله سازي اهواز كـه بـالغ         
بر دو هزار تن اعالم شده اند خواست خـود          

مين امنيـت شـعلي و      را بازگشت به كار و تا     
  .حقوقي خود اعالم نمودند

ــنبه    ــبح روز دوش ــا ص ــزارش ايلن ــه گ  24ب
 تـن از كـارگران لولـه        300فروردين تعـداد    

سازي اهواز اقدام بـه راهپيمـايي در سـطح          
شهر، حد فاصل درب كارخانه تا اسـتانداري        

  .اهواز نموده اند
 فـروردين ايلنـا     25سه شنبه   به گزارش روز    

ند سال از شـروع بحـران      با وجود گذشتن چ   
سـازي خوزسـتان هنـوز بـه          در كارخانه لوله  

. مشكالت اين كارگران رسيدگي نشده است   
 ماه و كـارگران     9كارگران رسمي اين واحد     

 نفر هستند داراي    200قراردادي كه بيش از     
 ماه حقوق معوقه هستند و با وجود ايـن          13

كارگران هنوز هم بر سر كـار خـود حاضـر            
  .شوند مي
گزارش خبرنگار آينده از اهواز در جريـان      به  

حـسين موسـوي در مــسجد    سـخنراني ميـر  
سـازي اهـواز بـا        ارشاد اهواز كـارگران لولـه     

هـايي بـا مـضامين،        برافراشتن پارچه نوشته  
سـازي اهـواز      چهلمين روز درگذشت لولـه    «

ــسليت  ــاد ت ــت  «، »ب ــدالت خجال ــادي ع من
كـارگر بيـدار اسـت از اسـتثمار         «،  »خجالت
دزدد   آن دست كـه نـان مـي       «،  »ستبيزار ا 
ما گـدا نيـستيم     «،  »تواند آزادي ببخشد    نمي

عـدالت كـارگري    «،  »خـواهيم   حقمان را مي  
در جمـع مـردم حاضـر    » حق مسلم ماسـت   

  .شده بودند
هاي امنيتي به صورت گسترده در بـين          نيرو

مردم حاضر بوده و امنيت محل سخنراني را        
  .كردند بر قرار مي

   
 فروردين تعداد زيادي از     26روز چهارشنبه   *

ــاق    ــل ات ــويس در مقاب ــور ن ــارگران كنت ك
مــديريت شــركت آب و فاضــالب شــهري  

  .استان اردبيل تجمع اعتراضي كردند
به گزارش آژانـس ايـران خبـر در چنـد روز         
گذشته نيز تعدادي از كارگران فرجـام بـتن         
كه اجراي شبكه فاضالب شهر اردبيل را بر        

ن ايـن شـركت     عهده دارد در مقابل ساختما    
تجمع اعتراضي كرده بودند و اين كـارگران        
نيز علت تجمـع خـويش را عـدم پرداخـت           
حقوق و مزاياي قانوني خويش اعالم كـرده        

  .بودند
  6بقيه در صفحه  
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 فروردين بـيش از     26روز چهارشنبه   *

ــد  250 ــه قن ــارگران كارخان ــر از ك  نف
بردسير در مقابل فرمانداري اين شـهر       

 مـاه  6تجمع كرده و خواهان دريافـت   
بـه گـزارش   . حقوق معوقه خود شـدند    

بر آنها هر روز در مقابل آژانس ايران خ
ــم از     ــي اع ــف دولت ــاي مختل ارگانه
فرمانداري، اداره كار، تامين اجتمـاعي      
و يا در كارخانه قند تجمـع ميكننـد و          
خواهان دريافت حقوق معوقـه خـود و        
همچنين خواهان بازگـشايي كارخانـه      

  .قند و برگشت به كار خود مي باشند
   
 فروردين كـارگران    27روز پنجشنبه   *

نــه كــشت و صــنعت شــمال در كارخا
اعتراض به اخـراج همكـاران خـود از         
. سوي مديريت، تجمع اعتراضي كردند  

به گزارش ايلنا اين تجمـع اعتراضـي        
پس از آن برگـزار شـد كـه مـديريت           
كارخانــه كــشت و صــنعت شــمال در 

 تا پايان ماه    200اي از اخراج      اطالعيه
  .جاري خبرداده بود

كارخانــه كــشت و صــنعت شــمال بــا 
اشتن هزار كارگر در استان مازنـدران    د

از واحدهاي توليد كننده و صادركننده       
  .برتر روغن خوراكي كشور است

   
 70 فـروردين بـيش از       29روز شنبه   *

نفر از كارگران شركت همكار ماشـين       
براي رسيدن به خواسته هـاي صـنفي     
خود در وزارت كـار تجمـع اعتراضـي         

به گزارش آژانـس ايـران خبـر        . كردند
 ظهر در محوطه 12گران از ساعت   كار

چمن وزارت كـار در داخـل و جلـوي          
درب ورودي در محوطه چمن تجمـع       

مامورين نيز دور تا دور آن هـا        . كردند
را احاطه كـرده و از تمـاس اشـخاص          
عادي با اين كـارگران جلـوگيري بـه         

  .عمل مي آوردند
   

ــران   ــارگران اي ــتهاي ك خواس
  خودرو از مديريت جديد

  اران گراميدوستان و همك
سال جديد را با تغيير و تحـول جديـد          

رفتن مدير عامل قديم    . آغاز مي كنيم  
منطقي و آمدن مدير عامل جديد نجم       

  الدين به شركت مي باشد
براي ما مهم نيست چـه كـسي مـدير         

بـراي مـا مهـم بـر        . عامل مـي شـود    
آوردساختن خواسـتهاي اصـلي مـا در        

منطقـي بـا بــي   . زمـان كنـوني اسـت   
خيلي از خواستهاي ما و در      توجهي به   

راسـتاي خــوش خـدمتي بــه ســرمايه   
ــه  داران ســرانجام همچــون غــروي ب

  .راهي رفت كه آمده بود

ولي امـروز در راس امـور ايرانخـودرو         
كسي قرار گرفته است كه خود سـالها        
در ايرانخودرو بوده و بهتر مي داند اگر        
به خواستهاي ما بي تـوچهي كنـد بـه        

ران پر قدرتر   جاي خواهد رفت كه مدي    
آقاي نجم الدين حتما مي     . از او رفتند  

داند ما چه خواستهاي داريم و ايـشان        
 تير براي چه    10مي داند كه اعتصاب     

در ايرانخــودرو ايرانخــودرو ديــزل بــه 
مـا بـه مـديريت      . وقوع پيوسته اسـت   

جديد اعالم مي كنيم كه ما كـارگران        
ــاختن    ــر آورد س ــراي ب ــودرو ب ايرانخ

ــه ســازش خواســتهاي خــود ه رگــز ن
  .خواهيم و نه عقب خواهيم نشست

ــارگران    ــتهاي كـ ــرين خواسـ مهمتـ
ايرانخــودرو در شــرايط كنــوني بــدين 

  شرح است
بازگــشت بــه كــار تمــام كــارگران -1

  اخراج شده شركتهاي پيمانكاري 
 بازگشت به كـار كاركنـان نـشريه         -2

  كار آمد و تبرئيه آنان
لغو قراردادهاي موقـت و اسـتخدام       -3

  گرانرسمي كار
هـاي    جلوگيري از گسترش شركت   -4

پيمانكاري و انتقـال كـارگران آن بـه         
  خود شركت

اخراج حراست از سالنهاي توليـدي      -5
وعدم دخالـت آنهـا در امـور شخـصي       

  كارگران
ــارگري -6  آزادي تـــــشكلهاي كـــ

ــات  وبرگــزاري هرچــه ســريعتر انتخاب
  كارگري

لغو اضافه كاري اجباري و برداشتن      -7
  يسقف اضافه كار عاد

حـق بهـره    ( افزايش حـق آكـورد       -8
  )وري

ــوق-9 ــزايش حق ــا   اف ــا متناســب ب ه
  ها در كشور افزايش قيمت

   اجراي طرح طبقه بندي مشاغل-10
 اجراي بازنشسته كردن كـارگران   -11

  و لغو سقف پرداخت حق سنوات
 كاهش فشار كاري بـا اسـتخدام        -12

  نيروهاي جدي
  جمعي از كارگران ايرانخودرو
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اعــالم موجوديــت و فراخــوان 
ــارگران  « ــاع از ك ــه ي دف كميت

  »هفت تپه
   

كــارگران و مــردم آزاديخــواه ايــران و 
  !جهان

كارگران نيشكر هفت تپه پس از مـاه         
ها رنج و تالش اكنون زيـر بيـشترين         

ــد  ــرار دارن ــشارها ق ــارگران . ف ــن ك اي
 98مقاوله نامه هاي    مطابق آن چه در     

 سازمان جهاني كاربـدان تـصريح       87و
شده، اقدام به ايجـاد تـشكل مـستقل         

 در  87خود نموده انـد و در آبـان مـاه           
سـنديكاي كـارگران    "مجمع عمومي   

ــه  ــت تپـ ــشكر هفـ ــاد و "نيـ  را ايجـ
  .نمايندگان خود را انتخاب كردند

همبستگي كارگران در هفت تپه منجر      
، افزايش به پرداخت حقوق هاي معوقه 

 هـزار تومـان بـه حقـوق كليـه ي      70
كاركنان، در دستور كـار قـرار گـرفتن         
ــيعي از   ــمي بخــش وس اســتخدام رس
ــوگيري از    ــه، جل ــت تپ ــارگران هف ك
ــازي    ــصوصي س ــين و خ ــروش زم ف

  ...كارخانه شد و
 نماينــدگان 87در نيمــه ي دوم ســال 

كارگران هفت تپه بارها مـورد تهديـد        
گـاهي   و بازداشـت و داد     قرار گرفتنـد  

 دوبـاره هفـت   87شدند ودر اسفند ماه   
تــن از اعــضاي هيئــت مــديره ي    
سنديكا آقايان، فريدون نيكوفرد، جليل   
احمدي، نجات دهلي، رضـا رخـشان،       
قربان عليپور، محمـد حيـدري مهـر و         
رحيم بسحاق، دستگير و تحـت فـشار        
قرار گرفتند و در نهايت هـم بـا قـرار           

همچنـين احكـامي    .كفالت آزاد شدند    
ز براي نماينـدگان كـارگران صـادر        ني

علي نجـاتي رئـيس هيئـت       .شده است 
 اسفند مـاه   18مديره ي سنديكا نيز از      

تــا كنــون در مكــان نــامعلومي در    
  . بازداشت به سر مي برد

   
  ! كارگران 

صحبت از بيكارسازي تعداد زيـادي از       
كارگران، وا گذاري كارخانه به بخـش       
خصوصي و سپس تغيير كشت زمـين       

اورزي و به عبـارتي نـابودي       هاي كش 
همه ي اين   . نيشكرهفت تپه مي شود   

ها بدين معناسـت كـه نظـام سـرمايه         
داري عالوه بر فشار هاي غير انـساني   
بــه نماينــدگان كــارگران هفــت تپــه، 

 هزاركـارگر و خـانواده      4زندگي حدود   
هايشان را نيز براي هميشه در معرض       

  .نابودي قرار داده است
سترش بحران سرما   ما ميدانيم كه با گ    

يه داري، بيكارسازي و اخراج كارگران      
در آينده در سطح وسيعي ادامه خواهد       
ــارگران را   ــت شــغلي ك داشــت و امني
ــستگي    ــزوم همب ــد و ل ــد ميكن تهدي
كارگران هر چه بيشتر احساس ميشود      

حمايت از كارگران هفت تپه حمايت      . 
   . ازخود ماست

ــضا   ــا امــ ــاط ، مــ ــن ارتبــ در ايــ
ــمن  ــن   كنندگان،ض ــه اي ــراض ب اعت

ســركوب هــا، آمــادگي خــود را بــراي 
حمايت مؤثر و همـه جانبـه از حقـوق          
كارگران هفت تپه براي پايان دادن به       
هر گونه پيگرد و محاكمه ي اعـضاي        

 و آزادي علي  هيئت مديره ي سنديكا
نجـــاتي رئـــيس هيئـــت مـــديره ي 
سنديكاي كارگران هفـت تپـه اعـالم        

اع از  كميته ي دف   "داشته و با تشكيل     
 اعالم مي كنـيم      "كارگران هفت تپه  

از اين پس، به هر طريق ممكن اعـم         
از اطالع رساني اخبار كـارگري هفـت        
تپـه، ترغيـب تـشكل هـاي داخلـي و      
ــالين   ــا و فع ــارگري، نهاده ــاني ك جه
حقوق بشر وهر گونه اعتراض ، دعوت       

ــارگران  ــضاي  ... از ك ــف ف ــراي توق ب

  سركوب و ارعاب نسبت به فعالين كارگري      
و احقاق و تثبيت حقوق و مطالبات كارگران        

مـا از كليـه     . در هفت تپه اقدام خواهيم كرد     
ي افراد ،كارگران،زنان ،معلمان،نويسندگان،    
تشكل ها و فعاالن كـارگري و اجتمـاعي و          

ــواهيم   ــي خ ــشجويان م ــت   دان ــا حماي  ب
ومشاركت در اين حركت انساني و طبقـاتي        

ـ            ه به حمايـت از كـارگران نيـشكر هفـت تپ
  . برخيزند

  كميته ي دفاع از كارگران هفت تپه
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: امضا كنندگان اول اين فراخوان عبارتنـد از       
وكيـل اعـضاي هيئـت      (محمد اوليايي فـرد   

 -)مديره ي سنديكاي كـارگران هفـت تپـه        
 -مهـرداد امـين وزيـري       -ابراهيم امـدادي  

 -ن  علــي رضــا اخــوا-مجيــد اشــرف نــژاد
 ابوطالـب   - مـريم آموسـا    -مهدي الهيـاري  

 - شـادمان بنـي بـشر      - زهرا بدشت  -باقري
 ويكتوريـا   - عليرضا ثقفـي   -صدرا پيرحياتي 

 خالــد - نــسرين چنگيزيــان -جمــشيدي
ــسيني ــدي-ح ــد حمي ــاج - مجي ــز ح  پروي
 لـيال   - عليرضا خبـاز   - بهروز خباز  -ميرزايي

 - رضـا دهقـان    - عـين اهللا خـادمي     -خليلي
 - فريبـرز رئـيس دانـا       -محمد كريم دلفان  

 سـميه   - خانواده رضا رخشان   -فرزانه راجي 
 - ناصـر زرافـشان    - سوسن رازاني  -رشيدي

 مـسعود سـليم    -علي سـالم  -شاهرخ زماني   
 - مهـدي سـروقدي    - بهـزاد سـهرابي    -پور

 فاطمه شـاه    - فخري شادفر  -هاجر سعيدي 
 - هالـه صـفرزاده    - مـريم شـيرازي    -نظري

ــژن صــباغ ــي صــفايي-بي ــار- غالمعل   ايلق
 - بيتـا طاهبـاز    - كامران طاهبـاز   -صمدزاده

 - غــالم حــسين عابــد-عليرضــا عــسگري
 فتانـه  - وحيـد عليقلـي پـور    -ميالد عمراني 

 حـــسين - پـــويش عزيزالـــدين-عباســـي
 - فرامـرز فطرتـي    - موسي فرهمند  -غالمي

ــادي  ــيد فره ــنش -فرش ــرزاد م ــيما ف  - ش
 - وفا قـادري   - فواد فتحي  -سيروس فتحي 

 يوسف قنداق   -غي پرويز قره با   -مينا قرباني 
 صديق  - صالح كياماري  - سعيد كيوان  -ساز

 - سـودابه كريمـي    - افسر كريمـي   -كبيري
 مـريم  - نسترن موسوي-اكبر معصوم بيگي  

ــد ملكــي-محــسني  - ســعيد مقــدم- مجي
 - شـهربانو مقـدم    -جهانگير محمود ويـسي   

 مونــا - اميــد ميركــي -مازيــار مهرپــور 
ــدزاده ــسته ناصــري-محم ــوش - شاي  داري

 فــردين -ده ي علــي نجــاتي خــانوا-نويــد
 - روان نيكخـو   - پريسا نـصرآبادي   -نگهدار

ــوري  ــور ن ــصرالهي -كن ــژال ن ــرا - ك  ميت
  ... سودابه ياري-همايوني
   

ــق ــرد خل ــن : توضــيح نب ــشار اي پــس از انت
فراخوان تا كنون شمار زيـادي از جريانهـا و    
ــه    ــاعي و منجمل ــي و اجتم ــاالن سياس فع
ســازمان چريكهــاي فــدايي خلــق ايــران و 

ــسي ــوان   ب ــن فراخ ــاالن آن از اي اري از فع
  .حمايت كرده اند

   
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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   اجتماعيهاياستبداد مذهبي و جنبش
  

 جعفر پويه

  
جنبش اجتماعي مردم ايران بي امان 

براي برون رفتن از . ادامه دارد
موقعيتي به غايت پيچيده در تقابل با 
استبداد تاريخي حاكم، مردم ايران 
همه راههاي ممكن را آزمايش مي 

سالهاست كه مردم بعد از يك . كنند
دوره رويارويي، پس از يك عقب 
نشيني مختصر و تجديد قوا بار ديگر 

يمنه تر به جاي خويش باز مي پر ه
 اين جنبش راين كه هر با. گردند

چگونه به تقابل با حاكميت تا دندان 
مسلح به اسلحه و ايدئولوژي بر مي 
خيزد، به تحليلي كه از اعماق اجتماع 
و از البالي اليه هاي مختلف آن 

در اين تقابل . بيرون آيد، بر مي گردد
ر نفس گير، روشنفكر اين جامعه به طو

روزمره به هماوردي مشغول است و 
ولي . بيشترين بها را نيز مي پردازد

اين گونه نيست كه فقط او طرف 
حساب حاكميت باشد و مابقي اقشار، 

جنبش شهرها . نظاره گر ميدان باشند
و برآمدن امواج متواتر اعتراضهاي 
وسيع مناطق مختلف كه گاه چندين 
 روز به طور مداوم ادامه پيدا مي كند،
، از جمله مبارزاتي است كه گاه برخي
 آن را جزو شورشها و يا اعتراضهاي

عدم درك . كور دسته بندي مي كنند
درست از اليه هاي اجتماعي در يك 
سيستم استبدادي و خواسته هاي آنان 
است كه اين گونه تحليلها را باعث 

زيرا استبداد سعي مي كند تا . مي شود
شار با كلي كردن و درهم آميزي اق

مشخص، اعتراضهاي آنان را سردرگم 
با اين كلي سازي حاكميت . بنماياند

سعي مي كند تا درخواستهاي اقشار 
مشخص را بدون توجه به موقعيت 
آنان حاشا كند تا بتواند ماهيت و 
. پايگاه اجتماعي آنان را نيز انكار كند

اين عمل استبداد روي ديگر سكه اي 
م درك است كه به دليل ناداني يا عد

درست اين گونه اعتراضها، آنان را در 
تفسير در لفاف كلي اي همچون 

اين گونه .  مي پيچد"شورش كور"
تفسيرگران به شيوه اي ديگر، خواسته 
بخش مشخصي از جامعه را همراستا 
. با انديشه استبدادي انكار مي كنند

اين به معني بي حقوق دانستن اقشار 
شيوه گوناگون جامعه است كه به اين 

موقعيت آنها انكار مي گردد و ناديده 
زيرا در حاكميت . انگاشته مي شود

استبدادي، اقشار مشخص اجتماعي و 
. طبقات، موجوديت و كاركرد ندارند

انديشه استبدادي به طور كلي 
موجوديت اين اقشار و طبقات را به 
رسميت نمي شناسد و بالطبع حقوقي 

آنچه . نيز براي آنان قايل نيست

ميت مي يابد و از نظر آن وجود رس
دارد، عناوين كلي اي همچون ملت، 
امت يا مردم است زيرا با اين كلي 
گويي و بسته بندي بزرگ همه اقشار 
و ريختن آنان در ظرف بزرگي كه 
كشور تحت حاكميت انديشه تماميت 
خواه است، وجود اقشار مشخص و 
. طبقات اجتماعي مي تواند انكار شود

ر، راز بزرگ موفقيت در اين انكا
استبداد براي بي حقوق كردن آنان 

به زبان ديگر، يكي از . نهفته است
مشخصه هاي بزرگ و قابل ديد در 
برآمد جنبشهاي شهري و اعتراضهاي 
اقشار مشخص، تثبيت موقعيت خويش 
و دفاع از موجوديتي است كه استبداد 

يعني، خود . سعي دارد آن را منكر شود
نه اي هويت يابي اين اعتراضها گو

است كه با توجه به كاركرد اين هويت 
و ماهيت ضد استبدادي آنست كه بايد 
بيش از هميشه مورد توجه قرار گيرد 
و با تاكيد بر حقوق مترتب مشخص 
آنان و حمايت از اظهار موجوديتشان، 
استبداد را در موقعيتي قرار داد تا نه 
تنها اين موجوديت را به رسميت 

ه، حقوق اين اقشار بشناسد بلك
مشخص را نيز پذيرفته و به آن گردن 

  . بگذارد
با اين حساب هر برآمد اعتراضي از 
جنبشهاي نهفته اجتماعي در حاكميت 
استبدادي اگر بتواند موجوديت خود را 
تثبيت كند و حقوق اجتماعي خود را 
درخواست نمايد، گامي بلند عليه 
استبداد و انديشه تماميت گراي آن 

بديهي است كه در . داشته استبر
چنين وضعيتي طبقات اجتماعي از 
. موقعيت ويژه برخوردار خواهند بود

اين موضوع تنها به طبقه كارگر و 
خواسته هاي پايمال شده آن كه در 
رژيم استبدادي از چند جهت مورد 
هجوم قرار دارد محدود نمي شود 
بلكه، اقشار و طبقات مياني و باال 

قعيتي مشابه دست نيز از مو
بنابراين از طبقه كارگر تا . برخوردارند

طبقه سرمايه دار، دو قطب اصلي 
ساختار جامعه كنوني ايران، درگير 
. اثبات موقعيت طبقاتي خويش هستند

يعني، در رژيم استبدادي، كالن 
سرمايه داران و سرمايه داران متوسط 
و ميانه نيز بر خالف درآمدهاي 

ي و طبقاتي نجومي، از حقوق اجتماع
آنان همچون . خويش برخوردار نيستند

امربران محاسبه شده و در سيستم 
استبدادي از هيچ گونه حقوق طبقاتي 

به زبان ديگر، اين . برخوردار نيستند
موقعيت طبقاتي آنان نيست كه به آنها 
هويت مي بخشد بلكه، اين دوري و 
يا نزديكي آنان به راس هرم قدرت 

ا تعيين مي كند است كه هويت آنان ر
و با توجه به همين موقعيت است كه 
آنان مي توانند در غارت اموال عمومي 
شريك باشند و بر شمار اعداد 

و . حسابهاي بانكي خويش بيافزايند
 اين كه عمل و يا موقعيت يك هگرن

يا چند سرمايه دار چقدر در موقعيت 
اقتصادي كشور مهم است و يا 

ك لمجموعه تحت مديريت و يا تم
آنان چگونه كاركردي دارد، هيچ وقت 
مورد توجه نبوده و از درجه اهميت 

زيرا به فرض اينكه . برخوردار نيست
آن موقعيت از درجه اعتبار بااليي 
برخوردار باشد، تنها يك دسيسه 
گماشتگان استبداد كافي است تا از 
همه آن چه كه فرض بر مهم بودن 
 آن قرار گرفته، چيزي نماند و دارنده

آن موقعيت نه تنها همه دارايي خود را 
از دست بدهد بلكه، جانش نيز در 

اگر سرمايه دار جامعه . خطر قرار گيرد
استبداد زده به طور واقعي سرمايه دار 
باشد و هويت اقتصادي و اجتماعي و 
به ويژه طبقاتي خويش را درخواست 
كند، آن وقت است كه عمل او با 

يرد و در استبداد در تضاد قرار مي گ
به . عمل به جبهه مخالفان مي پيوندد

زبان ديگر، هرگونه هويت يابي چه 
اقتصادي، اجتماعي باشد و چه 
طبقاتي، عملي ضد استبدادي است و 
با منافع راس هرم سيستم استبداد در 

  .تضاد قرار دارد
حال با توجه به پيچيدگي عوامل ضد 
استبدادي و حقوق اقشار و طبقات 

ي بايد گفت مبارزه ضد مختلف اجتماع
استبدادي از چنان ظرافتي برخوردار 
است كه گاه به دليل درك غلط از 
كاركرد گوناگون عوامل موثر در آن، 
تالشهاي بسياري به بيراهه مي رود و 
نتيجه حاصله به دليل اين درك غلط 
و ناتواني در تئوريزه كردن آن به جيب 

  .قدرت مطلقه ريخته مي شود
ر اين گوناگوني مبارزه براي درك بهت

و فهم آن، پرداختن به مبارزات 
جوانان و زنان مي تواند مثال خوبي 
باشد زيرا بسته بندي كردن اين گونه 
اقشار اجتماعي اگر از سويي به دليل 
درك غلط، آشتي طبقاتي معني بدهد 
از سوي ديگر، همراستايي و همدستي 
براي مبارزه اي قدرتمندتر عليه رژيم 

جنبش جوانان بدون . دي استاستبدا
توجه به بافت و ساختار طبقاتي آن و 
جهت گيري طبقاتي حركتهاي 
اعتراضي آنان اگر گونه اي مغلطه 

  نباشد، چه چيز ديگري است؟ 
. و يا جنبش زنان نيز به هم اين گونه

زيرا جنسيت معيار ساخت و يا برخورد 
و حق خواهي در جامعه طبقاتي 

ان در مبارزه حقوق جنسيتي زن. نيست
جنسيتي عليه جامعه مردساالر مفهومي دارد 
كه با فمينيسم معنا مي يابد و آن هم سهم 
خواهي برابر زنان در دخالتگري اجتماعي 

اگر در جامعه اي عرفي زنان . شان است
همدوش مردان در همه عرصه ها به كار 
مشغولند، پس مي توانند و بايد به چرايي 

 چرا در موقعيت اين موضوع بپردازند كه
شغلي مشابه با همكاران مردشان از دستمزد 
برابر برخوردار نيستند و همچنين است سهم 
خواهي آنان در ديگر مواردي كه مطرح مي 

اما در جامعه اي كه استبداد ديني در . شود
آن حاكم است و سيستم تماميت خواه بر 
اساس اعتقادات ديني و متحجر خود زنان را 

مي پسندد و تمام تالش خود در كنج خانه 
را براي بيرون راندن آنان از سطوح مختلف 
جامعه به كار مي گيرد، موضوع مبارزه زنان 
نه مضموني فمينيستي بلكه، آزاديخواهانه و 

اين به معناي گذشتن از . ضد استبدادي دارد
حقوق اجتماعي و برابري خواهي زنان 
نيست بلكه، در گام اول زنان در سيستم 

بدادي مجبور هستند تا موجوديت است
اجتماعي خود را تثبيت كنند و حضور 
فعاالنه خود در جامعه را به سيستم 
بقبوالنند و سپس به مرحله بعدي كه حقوق 

پردازش . موقعيت تثبيت شده است بپردازند
اين موضوع كه چگونه زنان با ظرافت هر 
دو اين خواسته ها را در شعارهاي مبارزاتي 

ور مي كنند و با اعتراضهايشان خويش متبل
به سطح جامعه مي كشانند، برمي گردد به 
قدرت و توانايي آنان در سازماندهي خويش 
و درك درست از موقعيت اجتماعي 
مشخص كه چگونه مي شود و بايد هر 
كدام از خواسته ها را به اولويت اول مبدل 
كرد و با تاكيد بر روي آن گامي به جلو 

 نيز بديهي است كه اين اما اين. برداشت
جنبش با درهم آميزي زنان اقشار متفاوت 
اجتماع و ساختاري كه طيف وسيعي از 
اقشار گوناگون را در خود جاي داده است، 
نه تنها درهم آميزي و يا آشتي طبقاتي 
معني نمي دهد بلكه، همداستان شدن براي 
ساختن جبهه اي قدرتمند در برابر استبداد 

 حقوق خود را با توجه به است تا بتوانند
اثبات موجوديت (دوگانگي آن كه ذكر شد 

) خود و درخواست حقوق مربوط به آن
درخواست كنند و مبارزاتشان را به پيش 

  .ببرند
همين گونه است جنبش جوانان و 

اما ويژگي خاصي كه جنبش . دانشجويان
دانشجويي دارد و آن را از ديگر جنبشهاي 

خصلت روشنفكري جبهه اي مجزا مي كند، 
جنبش دانشجويي به طور خود به . آن است

خود و بر اساس يك سنت ديرينه تبديل 
مي شود به صداي اعتراض اقشار متفاوت 
جامعه كه در آن زمان خاص يا تحت فشار 
قرار دارد و يا به داليلي ديگر در صف مقدم 
مبارزه براي حقوق خود نياز به پشتيباني و 

نبش دانشجويي به ج. حمايت ديگران دارد
دليل درك تئوريك و دانش تحليلي خود 
كه او را تبديل به وجدان نظاره گر جامعه 
كرده است، با دست به كار شدن و تدارك 

  ابزارهاي نوين برخورد با قدرت براي 
  8بقيه در صفحه 
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كاهش سن اعتياد، 

آيينه رژيم نسل ُكش 

 واليت فقيه
  

  ليال جديدي
  

يك رييس پليس حكومت واليت 
فقيه ميانگين سني اعتياد دايمي در 

 ساله 18 ساله و تفنني را 20تهران را 
پاسدار سرهنگ سيد جواد . اعالم كرد

كشفي كه همزمان به تالش تمسخر 
آميزي براي دستكاري آمارهاي از 

ي شده رژيم دست زده پيش دستكار
 درصد توزيع كنندگان 31است، سن 

 22 سال و 15مواد مخدر را زير 
او .  ساله بيان مي كند15درصد را 

اميدوار است كه كسي اين دو رقم را 
 درصد 54با هم جمع نزند تا دريابد 

توزيع كنندگان مواد مخدر در كشور 
يعني، بيشتر از نيمي از آنها را كودكان 

 ساله تشكيل مي 15زير  ساله و 15
  . دهند

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر كه 
با اين اعترافات روشن كرده كار اصلي 
او مديريت مواد مخدر است در جايي 

 هزار معتاد در 150ديگر آمار رسمي 
تهران را اعالم مي كند اما اضافه مي 

 هزار معتاد در 50بيش از ": كند
 بنا بر تهران وجود ندارد زيرا اين آمار
  . "دفعات دستگيري تعيين شده اند

اين در حاليست كه سيد كشفي 
 درصد 47همانجا اعتراف كرده است 

معتادان براي نخستين بار دستگير مي 
 هزار 70شوند كه رقم ساالنه آن به 

بنابراين چنانچه به گفته او . مي رسد
 درصد دستگير شدگان سابقه دار 53

 هزار نفر 150باشند، تعداد معتادان از 
  .نيز بيشتر است

همين كارپرداز فراموشكار بهشت 
اسالمي، در آذر ماه سال گذشته به 
خبرگزاري حكومتي مهر اطالع داده 

آمارهاي رسمي حكايت از تعداد ": بود
 هزار معتاد 80 هزار معتاد و 150

  ".تفنني دارد
اين يك ننگ ديگر براي حكومت 
واليت فقيه است كه كودكان به جاي 

شتن امنيت، تامين مالي و پرداختن دا
به درس و مدرسه، تفريح و ورزش، به 

  . فروش مواد مخدر سوق داده شده اند
آمار رو به رشد اعتياد و تجارت مرگ 
در ميان كودكان و نوجوانان، آيينه اي 
ست كه در آن پرونده رژيم نسل ُكش 

  .واليت فقيه منعكس شده است
   

  فروردين 17

  

  

  

ي و استبداد مذهب

   اجتماعيهايجنبش

  
  7بقيه از صفحه 

  
دادخواهي و درخواست حقوق، به 
ميدان مي آيد و پس از انجام وظيفه 
به جاي خويش باز مي گردد و تا 
موقعيتي تازه به مرمت خويش مي 

پر انرژي بودن و سرشار بودن . پردازد
از شادابي و توانايي تحليل از يك 
طرف و قدرت برخورد راديكال در 

 ويژگيهايي است كه اين جنبش عمل،
را نسبت به همتايان خود در سطح 
جامعه تشخص مي بخشد و به جلو 

سيال بودن جنبش . صف مي راند
دانشجويي و ترميم بدنه آن با 
نيروهاي تازه نفس و پرانرژي و 
سرشار بودن آن از توانمنديهاي 
فراوان و داوطلب به عهده گرفتن 
 وظايف سخت و طاقت فرسا، از آن

موجوديتي مي سازد كه همچون ديگ 
جوشان دايم در غليان است و اين 
توانمندي را دارد تا هر خامي و 
ناپختگي را به سرعت در خود 
مستحيل كند و نيرويي كارآمد باز پس 

اگر جنبش زنان و جوانان به . دهد
دليل ويژگي خود نوعي سازگاري 
اقشار مختلف اجتماعي و گاه طبقاتي 

ت اما جنبش در كنار هم اس
دانشجويي به علت ساختار ويژه خود 
حتا اين توانمندي را دارد كه به 
موقعيت بسيار راديكال اجتماعي يعني، 
از موضع طبقاتي كارگران برخوردار 
شده تبديل به پيشرو جنبش شهري 
گردد؛ چيزي كه در توانمندي ديگر 
جنبشهاي اجتماعي نيست زيرا جنبش 

 دارد كه دانشجويي اين توانمندي را
خود را به حمل كننده تئوري طبقه 
پيشرو جامعه تبديل كند و از اين رو 
  . موضع طبقاتي خاص را برخوردار شود

در جامعه استبداد زده هرچند كليه 
اقشار و طبقات جامعه سعي به هويت 
يابي و تثبيت آن در مقابله با عوامل 

 دارند اما احاكميت تماميت گر
 بدون توجه جنبشهايي نيز هستند كه

به اين موضوع، خود را تبديل به زبان 
گوياي كسان ديگر مي كنند و به 
حامالن خواسته هاي طبقاتي آنان 

به جز جنبش . تبديل مي شوند
دانشجويي، اين ويژگي را در اقشار 
ديگر روشنفكري جامعه از جمله 
نويسندگان و روزنامه نگاران و در اين 

. دسالها وبالگ نويسان مي توان دي
هرچند نويسندگان و شعرا از دير باز 
در كشورهاي استبداد زده اي همچون 
ايران اين وظيفه را به عهده داشتند و 

اين نيز باز مي گردد به سابقه تاريخي 
و ديرپايي استبداد در اين خطه و 
داليل گوناگون باز توليد آن در 
زمانهاي مختلف و شكست جنبشهاي 

راتيزه اجتماعي و ناتواني از دموك
كردن روابط در عرصه هاي مختلف 

 مي شود داليل مكه براي هر كدا
بسياري را رديف كرد اما در يك كالم 
بر اين نكته مي شود توافق كرد كه 
اين استبداد ديرپا و تاريخي است و از 
همه تجارب براي تحكيم موقعيت 

  .خود برخوردار است
اين روزها روزنامه نگاران و 

اي با  ان حرفهنويسندگان نه چند
دسترسي به اينترنت و برخورداري از 
دانش روز، خود را به زبان گوياي 
كساني كه براي رساندن فرياد خود به 
گوش ديگران از هيچ ابزاري برخوردار 

اين بخش نو . نيستند تبديل كرده اند
رسيده در عرصه اطالع رساني چه 
خود به رسالت خويش واقف باشد چه 

گذار است كه تمام نه، چندان تاثير 
عوامل پليسي و اطالعاتي 
حاكميتهايي كه از گردش آزاد 
اطالعات هراسانند همه تالش خود را 
بكار مي گيرند تا بتوانند آن را محدود 

اين . كرده و از حجم كارش بكاهند
 به شيوه هاي متفاوت محدود سازي

كم سرعت كردن . انجام مي گيرد
اينترنت، ابزارهاي مدرن براي فيلتر 
كردن و جلوگيري از دسترسي عامه 
مردم به سايتها و وبالگهاي آنان، 
كنترل كاربران و مراجعه كنندگان به 
آنها و دست درازي به ابزارهاي كار 
اين افراد و در نهايت گذراندن 

 مراكز قانونگذاري قانونهاي جديد در
براي محكوم و محدود و مرعوب 

با توجه به حجم باالي . كردن آنها
تداركات براي جلوگيري از اعمال اين 
قشر جديد و تازه، مي شود به اهميت 
كار آنان در مقابله با صاحبان قدرت 
. به ويژه حاكميتهاي استبدادي پي برد

آرامش گورستاني كه بهترين بستر و 
 حاكميت است، توسط موقعيت براي

اين قشر جديد برهم ريخته مي شود و 
به كابوسي بدل مي گردد كه با 
حداقل امكانات جواني جوياي نام و 

  .عاصي رقم زده شده است
همچنين، روزنامه نگاران حرفه اي و 
روشنفكري كه سعي به انعكاس 
خبرهاي متفاوت مي كنند و با 
كنكاش در كنه موضوعات به ريشه 

ري از اتفاقات مي پردازند و هاي بسيا
با روشنگري ذهن جامعه و مردم را 
نسبت به موضوعاتي خاص روشن مي 
كنند نيز از دسته افرادي هستند كه 
اين توانمندي را دارند تا در مبارزات 
اجتماعي و طبقاتي تبديل به حامل 
خواسته هاي قشر و يا طبقه خاص 

  .گردند
ن نوع برخورد رژيم استبدادي با سازما

و تشكلهاي طبقاتي مي تواند گوياي 
اين . بسياري از اين موضوعات باشد

تنها كارگران و حقوق بگيران نيستند 

كه اجازه تاسيس تشكلهاي صنفي يا 
سياسي خود را ندارند و يا با كوشندگان 
سياسي و يا صنفي آنان به شدت هرچه 
بيشتر برخورد مي شود بلكه، سرمايه داران 

خود برخوردار نيستند و نيز از تشكل خاص 
. قادر به تاسيس چنين سازمانهايي نيستند

آن چه به نام تشكل كارفرمايي و يا 
نمايندگان سرمايه داران معرفي مي شود 
كسي يا چيزي نيست جز عوامل حكومت 
. كه خود را به جاي آنان معرفي مي كنند

اين نظريه درست است كه در كشوري 
ن كارفرما همچون كشور ما، دولت بزرگتري

و همچنين بزرگترين سرمايه دار ممكن 
است اما به جز اين، در سطح جامعه به دليل 
بافت طبقاتي آن كه سرمايه داري است، 
بسياري هستند كه هويت اين طبقه را 

آنها با پول سر و كار دارند، به واردات . دارند
و صادرات مشغولند، كارخانه دارند و روزانه 

دست به ... مواد اوليه وبا مشكالت توليد و 
اما از نظر طبقاتي در رژيم . گريبان هستند

استبدادي اينها هويت طبقاتي ندارند، از 
تشكلهاي طبقاتي خود برخوردار نيستند و 
در قدرت نيز هيچ سهمي ندارند و تنها در 
نزديكي يا دوري به راس قدرت و پابوسي و 
آستانبوسي آن است كه هويت مي يابند و 

 بپردازند، حقوق دنند به زدو بنمي توا
كارگران را به موقع ندهند، در صورت 
اعتراض كارگران از كمك نيروهاي 
سركوبگر برخوردار شوند و حسابهاي بانكي 

آنچه در اين جا مورد . شان چاق تر شود
نظر است از نظر تئوري ست كه اين افراد از 
بار طبقاتي به عنوان يك سرمايه دار 

د و ابزار حكومت نه از ايشان برخوردار نيستن
  .كه بر ايشان نيز هست

اين ويژگي استبداد است كه منبع 
مشروعيت در آن، راس هرم آن است، مهم 
نيست كه در راس اين هرم چه كسي 
نشسته باشد، آن چه مهم است اين تئوري 
است كه بدون راس هرم و تمكين همه 
پيرامون از او، امكان ادامه حيات براي رژيم 

اگر ولي فقيه رژيم . تبدادي مهيا نيستاس
عمود "استبداد ديني حاكم بر ميهن ما 

 ناميده مي شود، پر بيراه نيست "خيمه نظام
زيرا بدون اين عمود خيمه امكان ادامه 

اين . حيات براي سيستم وجود ندارد
موضوعي امروزي نيست و قرنهاست كه 
ميهن ما درگير اين استبداد تاريخي است؛ 

اين كه .  همراه با دين يا بدون ديناستبداد
نوع ديني استبداد دو نوع مشروعيت را هم 
درآميخته است نشان مي دهد كه براي 
. سركوب ابزار شرعي را نيز در دست دارد

اين به آن معني است كه براي مبارزه با آن 
بايد به همه زواياي اين استبداد پرداخت و 

اد تا از همه جانب آن را مورد توجه قرار د
نادانسته بدون توجه به ويژگي اين گونه 

 به تئوريهاي آكادميك لحاكميت و با توس
به اين نتيجه نرسيم كه جنبش هويت يابي 
بخشهايي از اقشار جامعه شورشي كور است 
كه بي توجه به عوامل ديگر اجتماعي، 
برآمد بي حاصل مي كند و پس از اندكي 

  .تامل به قهقرا مي رود
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 جهان در آيينه مرور
  

  ليال جديدي
  

ديدگاه ها و چشم اندازهاي 

سازمانها و شخصيتهاي 

سياسي پيرامون بحران 

  )3بخش (اقتصادي
  

   20نشست گروه 
 كه در آن رهبران 20نشست گروه 

بزرگترين قدرتهاي اقتصادي جهان 
جهت راهبري نظم نوين جهاني 

در روزهاي نخستين ، شركت داشتند
  ندن برگزار شدماه آوريل در ل

اين در حاليست كه در حال حاضر 
طبقه حاكمه و دستگاه سياسي 
كشورهاي بورژوايي، تمامي تمركز 
خود را بر اين گذاشته اند كه چگونه 
سيستم سرمايه داري را حفظ كرده 
بدون آن كه تالشي براي درك 
تاريخي و ريشه اقتصادي اين بحران 

 براي 20بنابراين، جي . صورت گيرد
اماتي مقطعي اما نه زير سوال بردن اقد

  .سيستم موجود تشكيل شده بود
  

پيش از پرداختن به نشست مزبور، به 
چند ديدگاه برجسته در تشريح اوضاع 

  :كنوني اشاره مي كنم
 مارتين ولف در نوشته اي در -
مي )  مارس8 ("فاننشيال تايمز"

اقتصاد دانان سرشناس ": نويسد
ده اند سرمايه داري اكنون درك كر

كه بحران اقتصادي جهان به بدترين 
 تا كنون رسيده و 30شكل از دهه 

توفان عظيمي بر پا كرده كه حيثيت و 
اعتبار سيستم سرمايه داري جهاني را 

افسانه بازار آزاد كه . بر باد داده است
به عنوان حقيقتي غير قابل چالش 
نزديك به سه دهه توسط 
سياستمداران، رسانه ها و سران 

سياري از اقتصادانان آكادميست تبليغ ب
مي شد، به طور عقالني و اخالقي بي 

ترديدها پيرامون . اعتبار شده است
آينده سرمايه داري رو به افزايش 

  ".است
 ديويد نورث، از اعضاي سرشناس -

 نيز 4كميته بين المللي انترناسيونال 
غير ممكن است كه در ": مي گويد

آينده را چنين نقطه چرخشي بتوانيم 
پيش گويي كنيم، بدانيم به كجا مي 

با اين حال در مجموع، سقوط . رويم
اقتصادي و بحران عميق اقتصادي، 
جهان را دگرگون خواهد كرد و شايد 

اعتبار بازار ضعيف تر و . هم بدتر از آن
اعتبار اياالت متحده آمريكا صدمه 
خواهد خورد، نفوذ چين افزايش پيدا 

يزاسيون شكست خواهد كرد و گلوبال
اكنون زمان بي نظمي و . خواهد خورد

  ".آشفتگي است

 برني سوچر، رييس شركت مشهور -
 در مسكو به فاننشيال "مريل لينچ"

جهان ما درهم ": تايمز مي گويد
فروريخته و صادقانه بگويم، نمي دانم 
چه چيزي را مي توان جايگزين آن 

قطب نمايي كه ما آمريكاييها با . كرد
فرمان را مي چرخانديم از كمك آن 

آخرين باري كه چنين . بين رفته است
وضعيتي را به لحاظ بي نظمي، به هم 
ريختگي و از دست رفتگي شاهد 
بودم، در بين دوستانم در روسيه بود؛ 
زماني كه اتحاد جماهير شوروي از هم 

  ".گسست
 پال ولكر، يكي از مشاورين ارشد -

ادي اوباما تاكيد دارد، كه سقوط اقتص
مادر تمام بحرانهاي " 2008سال 

تا كنون هيچگاه " است و "اقتصادي
به اين سرعت، اوضاع رو به تخريب 

   ".نبوده است
او در كنفرانسي در دانشگاه كلمبيا 
توضيح داد، بحران كاراكتري جهاني 

عدم تعادل عميق "دارد و حاصل 
وي اين سخنان را در .  است"جهاني

رين برابر عده اي از برجسته ت
اقتصاددانان و حتي سه اقتصاد دان 

آقاي . برنده جايزه نوبل بازگو كرد
سقوط اقتصادي سيستم ": ولكر افزود

مالي جهان در برابر چشم همه تحليل 
گران و روشنفكران اتفاق افتاد، با اين 
وجود حتي متخصص ترين افراد هم 

  ".نمي دانند چه شده و چه خواهد شد
ون بهبود مشاور ارشد اوباما پيرام

اقتصادي اعتراف كرد كه خود هيچ 
او به طور . پاسخي به اين سوال ندارد

ضمني اقرار كرد كه حتي به اقدام 
جديد اوباما و پولي كه به بانكها داده 
شده نيز اطميناني ندارد و نمي داند كه 

  . آيا اين آلترناتيو درستي است يا نه
براي پي بردن به جايگاه ولكر بايد 

ييس دانشگاه كلمبيا او را ديد كه ر
ولكر جايگاه ": چگونه معرفي مي كند

ويژه اي در تاريخ اين كشور و جهان 
او شخصي است كه در . دارد

حساسترين شرايط از خود شايستگي 
رهبري نشان داده و توانسته مسايل را 
روشن ببيند و روشن بيان كند، وقتي 
كه ديگران نمي خواستند حتي گوش 

  ".بسپارند
اين حال، پيشنهاد او به عنوان با 

آلترناتيو اين است كه تمامي بانكها 
بايد تابع مقررات شده و تحت نظر 
باشند اما فقط آنها كه از اهميت 
سيستماتيكي در سراسر جهان 
برخوردارند و بين المللي بوده و ملي 

  . نيستند،بايد تحت نظارت قرار گيرند
  

 و 20اعتراضها عليه جي 
  واكنش به آنها

، مردم اروپا 20پيش از نشست جي 
اقدام به برگزاري تظاهراتي كردند كه 

 هزار نفر 35بزرگترين آن با شركت 
اين تظاهرات در ديگر . در لندن بود

شهرهاي مهم اروپايي از جمله در 

برلين، فرانكفورت، وين، رم، پاريس و 
  . ژنو نيز صورت گرفت

در لندن سازمان دهندگان تظاهرات 
في از اتحاديه هاي شامل ائتال

كارگري از انگليس و كشورهاي 
اروپايي مانند فرانسه، ايتاليا و هلند و 
. همچنين گروه هاي غير دولتي بودند

اول به حقوق "شعار اين تظاهرات 
خواستهاي مشترك .  بود"مردم برسيد

آنها كه در يك ليست به نشست 
سران ارايه گرديد شامل بسته محرك 

افيت بيشتر و شفاقتصادي بيشتر، 
سياستهاي عملي و عادالنه جهت 

هدايت جهان به برون رفت از "
  .  بود"بحران

 كريس مارسمدن، در انتقاد از -
جهتگيري اين اعتراضها در نشريه بين 
المللي كميته بين الملل چهارم مي 

هيچ يك از موضوعهايي كه ": نويسد
ت مطرح شد، منافع در اين تظاهرا

سيستم سودبري كمپانيهاي بزرگ و 
اين . بانكها را زير سوال نمي برد

تظاهرات تالشي بود براي كاناليزه 
. كردن خشم عمومي در جايي امن

نسخه هايي كه نوشته شد را در دكان 
. هر دولت اروپايي مي شد پيدا كرد

 در "زين هوا"خبرگزاري دولتي چين، 
: عبندي كرداين باره اينگونه جم

خواسته ها به صورتي بودند كه "
گوردن براون با كمال ميل انرا امضا 

   ".مي كند
اگر چه در ": مارسمدن ادامه مي دهد

اين تظاهرات كساني شركت كرده 
بودند كه وخامت اقتصادي و شرايط 
اجتماعي آنها را به آنجا كشيده بود اما 

ديگر فعاالن سياسي و بسياري 
بوروكراسي سته به اتحاديه هاي واب

اتحاديه اي بودند و يا به طور مستقيم 
در سازمانهاي خيريه و گروههاي 
زيست محيطي مانند سبزها فعاليت 

 "گروههاي چپ"داشتند و همچنين 
كه تالش آنها بيشتر بر افزايش 

كنگره اتحاديه "موقعيت سياسي 
. متمركز شده بود) TUC ("كارگري

 برآمده در واقع، كاراكتر اين تظاهرات
  . از هدفي بود كه پي گرفته شده بود

در اين تظاهرات كه در هايد پارك 
لندن برگزار شد، برندن باربر، دبير كل 

 ادعا كرد "كنگره اتحاديه كارگري"
كه بحران اقتصادي حاصل 

تصميمهاي غير مسوالنه و بي "
او .  است"طمعكاري" و "مباالتي

اگر ما مي توانيم ثروت خوبي ": گفت
 پس - كه مي توانيم - بزنيم بهم

حتما مي توانيم ياد بگيريم كه اين 
  ".ثروت را چگونه عادالنه تقسيم كنيم

 فرانسه ATTAC سوزان جورج از -
كه چپ تر از ديگران شناخته شده، 
معتقد بود كه سيستم بهتر مالياتي بين 

  .المللي بايد بر قرار كرد
 شارن بارو از شوراي اتحاديه هاي -

برنامه "استراليا پيشنهاد كارگري 
ترميم و بهبود كه شامل فقير ترين 

  . را ارايه مي كرد"كشورها شود

 ACLVB اما تام درو جنبروك، عضو -
كه يكي از سه بزرگترين فدراسيونهاي 

 50كارگري كشور بلژيك است و به همراه 
عضو ديگر اين فدراسيون در تظاهرات لندن 

 اين شركت كرده بود، با ديدي مثبت به
آنچه كه در بلژيك در ": تظاهرات مي گويد

حال حاضر در جريان است پرداخت پول به 
نهادهاي مالي است در صورتي كه هيچ 
بخشي از آن به دست كارورزان جامعه نمي 

به عكس، فشار از سوي كارفرمايان . رسد
افزايش يافته و مزايا كاهش پيدا كرده 

ته انتقادات زيادي به روال پيش گرف. است
دولت . مي شود و مردم ناراضي و نگرانند
نجات "بلژيك نيز مثل اينجا دست به 

بعد از اين بحران تنها .  زده است "مالي
يك بانك در بلژيك باقي خواهد ماند، بقيه 
يا تحت كنترل قرار مي گيرند و يا از بين 

  ".مي روند
بايد مردم فشار بياورند چون ": او مي گويد

. م خودش را بلعيدهدر حال حاضر سيست
موتور اقتصادي بوده و اكنون سيستم مالي 

سيستم . ما به يك اقتصاد متعارف نياز داريم
بانكي هزار بار بيشتر از حد انتظار در حال 

اگر اقدامي واقعي نشود، با . سقوط است
  ".فاجعه روبرو خواهيم شد

از سوي ديگر چند روز پيش از نشست جي 
انهاي پايتخت ، هزاران نفر نيز خياب20

آلمان، برلين و فرانكفورت كه مركز مالي 
آلمان در آن قرار دارد را پر كردند تا به 
سياستهاي دولت آلمان و سيستم سياسي 

 .آن اعتراض كنند
ما هزينه بحران شما را "تظاهرات زير شعار 

اين تظاهرات .  بر پا گرديد "نمي پردازيم
يك ( ATTACتوسط گروههايي كه شامل 

، اتحاديه هاي ) بديل جهاني سازيجنبش
كارگري و گروه هاي راديكال اجتماعي و 

 هزار نفر در تظاهرات 20. سياسي بود
 هزار نفر در برلين شركت 15فرانكفورت و 

كردند كه حتي دور از انتظار سازماندهندگان 
به طور كلي شعارهاي داده شده . آنها بود

گوياي آن بود كه پول هنگفتي از دولت به 
بانكها داده شده و مردم بايد بار آنرا به 

بحران اقتصادي از هم اكنون . دوش بكشند
به وضوح در اين كشور حس مي شود و به 
همين دليل بسياري از شركت كنندگان 
كساني بودند كه مشاغل خود را از دست 

  .داده بودند
در هر دو تظاهرات، مهمترين و اصلي ترين 

در . بودند "حزب چپ"سخنرانان، رهبران 
فرانكفورت اسكار الفونتن و در برلين 

گيزي و الفونتن هر دو در . گريگور گيزي
سخنانشان سياستهاي دولت آلمان را مورد 
سرزنش قرار دادند و خواستار اقدامات 
. راديكال براي خاتمه دادن به بحران شدند

آنها بانكها را موسساتي مافيايي خواندند كه 
 . داري مي كننداز دولت آلمان بهره بر

 در آمريكا "كارگران سوسياليست"نشريه 
پيرامون اعتراضات و تجمعهاي پيش از 

از چند روز ":  مي نويسد20نشست جي 
پيش تظاهراتي تدارك ديده مي شد كه 
پيام نهايي آن اين بود كه كارگران و مردم 
فقير نبايد مجبور به پرداخت بهاي بحران 

   ".اقتصادي باشند
  10حه بقيه در صف
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  جهان در آيينه مرور
  

  9بقيه از صفحه 
  

اريك توسين و دمين ميله، اعضاي 
كميته براي لغو بدهيهاي جهان "

پيرامون نشست ":  مي گويند"سوم
لندن به طور وسيعي اينگونه تبليغ 

 رهبر كشورهاي 20شده بود كه 
صنعتي و كشورهاي در حال رشد 
گردهم خواهند آمد تا براي بحران 

اما از . نديشي كننداقتصادي چاره ا
همان آغاز مشخص بود كه آنان براي 
برخورد با چنين چالشي از جا بر نمي 

 به 20از همان ابتدا، گروه . خيزند
وجود نيامده بود كه راه حلي واقعي 

اين گروه . براي بحران اقتصادي بيابد
 براي نجات قدرتها از 2008در نوامبر 

نابودي و شاخ و برگ دادن به سرمايه 
از اين رو، اين غير . اري گرد هم آمدد

ممكن است كه انتظار داشته باشيم 
آنها دست به روشهاي راديكال براي 

  .نجات مردم بزنند
آنها از مردم مي خواهند كه به دو 
سويي كه بيشترين خشم را بر مي 

گريزگاه هاي ": انگيزد نگاه كنند
درآمد هنگفت مديران " و "مالياتي
 هاي مالياتي كه به گريزگاه. "رده باال

براي اين . طور كلي بايد از بين برود
كار خيلي ساده بايد شراكت كمپانيها و 
يا هر كس ديگري در مناطقي كه 
. گريزگاه مالياتي است غير قانوني شود

اتحاديه اروپا كه نقش گريزگاه هاي 
مالياتي را بازي مي كند، بايد از اعمال 

 اين مخفيانه بانكها جلوگيري كند و به
  . روش خاتمه دهد

 20اما اين سياستي نيست كه جي 
يك سري . بخواهد پيش گيرد

كارهاي كوچك و مختصر در اين 
مورد صورت مي گيرد؛ بدين گونه كه 
سر انجام يك ليست از آنها كه حاضر 
نيستند در اين امر همكاري كنند 

لوكزامبورگ و (علني خواهد شد 
اتريش از پيش گفته اند كه در اين 

  ).ليست نخواهند بود
هنوز درآمدهاي مديران ارشد به طور 
مسخره اي به اين دليل كه اگر به 
كساني كه سود زيادي براي كمپاني 
ايجاد كرده اند به اندازه كافي حقوق 
داده نشود به سمت كمپاني ديگري 

اما حاال هم كه . مي روند، باال است
در بحران اقتصادي هستيم و اين 

رده اند، مديران رده كمپانيها ضرر ك
باال همچنان پولهاي هنگفتي دريافت 

  ".مي كنند
اريك توسين و دمين ميله ادامه مي 

 زدن يك 20استراتژي جي ": دهند
رنگ تازه به روي دنيايي است كه در 

تنها اعتراضات . حال فروپاشي است
مردمي قوي و گسترده الزم است تا 
بتوان جهاني ديگر ساخت كه در آن 

. الي در خدمت مردم قرار گيردامور م

 ليبراليسم دست نزده - به نو 20جي 
و اصول آن باز تكرار مي شود اگر چه 

 20جي . كامال شكست خورده اند
وابستگي خود را به اقتصاد جهاني كه 
بر پايه بازار آزاد است حفظ كرده 

  .است
تظاهرات پيش از نشست كه به طور 

يد، گسترده در لندن، وين، برلين، مادر
روم و غيره صورت گرفت، خواست 
: مشتركي را بر جسته مي كرد

بگذاريد ثروتمندان هزينه بحران را "
استقبالي كه ماه ژانونه از . "بپردازند

فورم اجتماعي جهاني شد نشان داد 
كه جنبش مردم نه تنها خاموش نشده 

 . بلكه، تازه شروع شده است
 29پيروزي در سازماندهي تظاهرات 

 مارس 19در فرانسه و سپس ژانويه 
شاهدي بر )  ميليون نفر در خيابانها3(

اين امر است كه كارگران، بيكاران و 
جوانان خواستار راه حلهاي ديگري 

  ".براي بحران هستند
  

   20اوباما و نجات جي 
 دقيقه 30در اخرين لحظات و در 

مشقت بار، رهبران بزگترين 
اقتصادهاي جهان حيرت زده به تيك 

اعت كه رسيدن به زمان پايان تيك س
نشست را يادآوري مي كرد، خيره شده 

آنها اميدوار بودند كه به يك . بودند
برنامه مشترك دست پيدا كنند تا 
بتوانند اقتصاد شكسته جهاني را به 

  .هم بند بزنند
گره كار را مي توان گفت در واژه 

 ليست سياه گريزگاه هاي "هشدار"
اريهاي مالياتي بود كه براي همك

. اقتصادي ارايه داده شده بود
ساركوزي، رييس جمهور فرانسه مايل 

 به رعايت 20بود گفته شود جي 
 مي دهد و "هشدار"ليست سياه 

هوجينتا او، رييس جمهور چين 
مخالف آن بود و حاضر نبود به 

اينكه آقاي . هيچوجه كوتاه بيايد
هوجينتا او حاضر نمي شد با كسي 

د، وضع را بدون مترجم حرف بزن
  .دشوار تر نيز كرده بود

با اين حال، در همه امور ديگر 
جي . مذاكرات به آرامي پيش رفته بود

 با اقداماتي جهت كنترل مالي 20
جهاني و بازسازي صندوق بين المللي 

اما باز تيك . پول به توافق رسيده بود
تيك عقربه هاي ساعت، فرو پاشي 
نشست را يادآوري مي كرد، حتي 

ر در مصاحبه مطبوعاتي مي تاخي
  . توانست در بازار تاثير گذار باشد

اما اوباما، رييس جمهور آمريكا كه در 
اولين نشست بين المللي شركت مي 
. كرد، به نجات اين نشست شتافت

اوباما بعد از مقدار زمزمه در گوشي با 
گوردن براون، ساركوزي را به گوشه 

 دقيقه با او 5اي فراخواند و حدود 
  .حبت كردص

سپس او رييس جمهور چين را نيز به 
گوشه اي برد و با او هم مقداري 
زمزمه كرد و سپس هر دو را به همان 

گوشه برد و در برابر چشمان حيرت 
زده بقيه اعالم كرد كه يك توافق 

  .ميانه پيدا شده است
ببين، بيا يك ": او به ساركوزي گفت

گام به عقب بر دار و بگذار اين 
 او "ا روشن بينانه نگاه كنيمموضوع ر

 را "هشدار"مي توانيم واژه ": گفت
بعد از چند .  تغيير دهيم"توجه"به 

لحظه سكوت هر دو با آن توافق 
كردند و چند دقيقه بعد، فراخوان 

گوردن بران . پاياني امضا و اعالم شد
 توصيف "لحظه تاريخي"اين واقعه را 

  .كرد
گروه بيست در شرايطي اجالس 

برگزار شده بود كه آلمان و فرانسه، به 
و آمريكا را تهديد كرده  ويژه بريتانيا

بودند كه در صورت بي توجهي به 
مراودات مالي  لزوم تغيير مقررات

جهاني، اجالس را ترك خواهند كرد 
پايان  كه اين موضوع تا پيش از

  .اجالس رخ نداد
نيكوال ساركوزي، رييس جمهور 
فرانسه پس از اجالس گفت، توافق 

بيش از حد اميد و "به دست آمده 
 ."انتظار ما بوده است

مركل، صدر اعظم آلمان نيز  آنگال
گفت، موازيني كه مورد توافق قرار 

بازارهاي مالي جهان را  گرفت بنياد
شفاف تر مي سازد و توافقات به دست 

 "اي تقريبا تاريخي مصالحه"آمده را 
 .خواند

ن حال اوباما و گوردن براون در با اي
پاسخ به اين سوال كه به هرحال اين 
چه سودي براي مردم دارد، نمي 

 .توانند پاسخ دهند
  

پديدگاهها پس از نشست جي 
20  

 ادموند كانوي، سرمقاله نويس -
اقتصادي روزنامه انگليسي ديلي 

اگر ": تلگراف در اين باره مي نويسد
سوال چه بهترين پاسخ آنها به اين 

اين بود كه اقداماتي كه خود به 
تنهايي پيش خواهند گرفت، به 
هرحال بهتر و موثر تر از نتيجه اين 

با اينكه چنين . نشست خواهد بود
ادعايي به احتمال واقعيت دارد اما اين 

 1/1پاسخ به مردمي كه قرار شد 
تريليون از پولشان به كانالهاي 
مختلف بين المللي واريز شود، 

  ". نمي دهددلگرمي
واقعيت اين ": آقاي ادموند مي افزايد

است كه با وجود تمام اعداد بااليي كه 
در اين نشست ياد شد، يك پني هم 
. پول نقد از طرف كسي پرداخت نشد

پيشتر قول پرداخت مقدار زيادي از 
در ثاني، . اين پول هم داده شده بود

ميزان زيادي از آن تنها موقعي 
ندوق بين پرداخت مي شود كه ص

المللي پول وامهاي تازه اي به 
دولتهاي بحران زده و فقير بدهد كه 

   ".آنهم بعيد به نظر مي رسد
 طارق الحمايد، ژورناليست و سردبير -

او . روزنامه الشرق االوسط است

تحليلگر و نظريه پرداز پيرامون اخبار و 
رويدادهاي روز است و در اين امر شهرتي 

ين يكي از منتقدين او همچن. جهاني دارد
  . جمهوري اسالمي نيز مي باشد

آقاي الحمايد در مقاله اي پيرامون نشست 
 مي "نظارت و اصالح" با عنوان 20گروه 
آنچه كه در بيانيه پاياني نشست ": نويسد
 جلب توجه مي كند، تكرار واژه 20گروه 
اين .  است" بازسازي" و "نظارت"هاي 

 جهان را نشان مي دهد كه بحران مالي كه
در خود فرو برده حاصل عدم نظارت مالي و 

اما ما دستكم به .  است"تنظيم اقتصادي"
چند دليل ديگر نيز آگاهي داريم، براي 
نمونه حيف و ميل ميليارد ها دالر در اثر 
نبود مديريت صحيح كه به دود شدن و به 
هوا رفتن منابع مالي دولت و نهادهاي مالي 

  . ي شددر شكلي بي سابقه منته
با وجود دلخوشي بازار و ": او مي گويد

 در 20نظاره گران در نشست تاريخي گروه 
لندن، ما هنوز نمي دانيم كه بدترين دوران 
بحران اقتصادي را پشت سر گذاشتيم يا از 
اين هم بدتر خواهد شد؟ به ويژه آنكه 
برخي از بخشهاي مالي در مركز خطر قرار 

ا بحال هم دارند و باعث حيرت است كه ت
به مرحمت تكرار اين . فرو پاشيده نشده اند

دو واژه كه هر دو در مجموع معني 
اصالحات را مي دهند، سوال اين است كه 

 مالي بر ميدان "اصالح" و "نظارت"اگر 
مالي انجام شود، آنوقت سياست چه مي 
شود؟ بخش سياسي چگونه با آن خود را 

  . تطبيق مي دهد
 موافقت كرد 20روه معما در اين است كه گ

كه يك تريليون دالر براي حمايت از 
تجارت و كمك به تضمين ثبات و ايجاد 

خب بياييد ببينيم . اعتبار و رشد هزينه كند
در چه كشوري؟ چه كشوري اولين نفر است 

  براي مراجعه؟ 
آنوقت اين سوال پيش . پاسخ پاكستان است

مي آيد كه آيا جامعه جهاني يا كشورهاي 
دهنده بايد كمك كنند تا بحرانها در اعانه 

پاكستان به پايان برسد يا اينكه نقش آنها 
  تنها پرداخت پول است؟

به موازات ارايه كمك مالي، چه به 
كشورهايي كه اقتصادشان عقب مانده است 
يا بحران زده شده اند، اقدامات جدي 
سياسي بايد صورت بگيرد كه به بحرانها 

ز ما مي بينيم، آنچه كه امرو. خاتمه دهد
اين است كه به بحران فقط پول تزريق مي 

  . كنيم
با توجه به اختالفهاي اعراب و اسراييل، آيا 
اين معني داردكه اسراييل خراب كند و همه 
بروند كمك كنند كه خرابيها ساخته شود؟ 
اين درست است كه گروهي و يا اشخاصي 
با امنيت ما قمار كنند، ما را وادار به جنگ 

  د كه بعد بيايند نجاتمان دهند؟ كنن
. ما پول مي دهيم بدون اين كه سوال كنيم

ثبات سياسي الزمه بنيادين گشايش 
بنابراين به جاي دادن پول . اقتصادي است

براي حل بحران، راه حلهاي سياسي بايد 
  ".طرح كرد
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 گزارشي مختصر از بازتاب گسترده محاصره شهر اشرف

 

 آناهيتا اردوان

محاصره شهر اشرف كه در حال 
حاضر در عراق جريان دارد، رويدادي 
مهم از منظر انساني و مبارزاتي است 
كه بايد از طرف همه نيروهاي مردمي 

شهر اشرف . در همه جا محكوم گردد
به مثابه مانعي اساسي در مقابل اعمال 
سياستهاي ارتجاعي و دخالتهاي 
واليت فقيه در منطقه عمل مي كند و 

ل ننگين محاصره و فشار بر عم
ساكنان شهر اشرف، يك نقطه عطف 

در رويارويي ارتجاع با نيروهاي  
خواهان استقرار دموكراسي و عدالت 

از همين رو انعكاس . به شمار مي آيد
موضع گيريهاي احزاب و سازمانهاي 
دولتي، غير دولتي، شخصيتها، 
خبرگزاريهاي رسمي، روشنفكران 

ر عراقي نسبت الييك و رهبران عشاي
به اعمال خشونت و تهاجم عليه 
ساكنان شهر اشرف براي آگاهي 
عمومي جهانيان، از اهميت قابل توجه 

در زير به گوشه . اي برخوردار است
اي از اين موضعگيريها پرداخته مي 

  .شود
شماري از شخصيتهاي پارلماني * 

مقيم قاهره متشكل از عضو مجلس 
يركل ، دب"حزب الجيل"شورا و رئيس 

، "حزب سوسياليست عربي مصر"
، "اتحاديه وكالي عرب"دبيركل 
، "كانون وكالي ناصري"رييس 

مشاور و كارشناس حقوق بين الملل، 
دكتر محمد سعيد عبد الظاهر، استاد 
علوم سياسي و كارشناس امنيت 
استراتژيكي و افراد و نهادهاي ديگر 
دولتي و غير دولتي تعرض نيروهاي 

اين . را محكوم كردندعراقي به اشرف 
شخصيتها اعالم كردند كه ايجاد اين 
مشكالت از سوي نيروي عراقي 
نيست و فقط منافع رژيم حاكم بر 

آنها اضافه . ايران را تامين مي كند
كردند كه اين اقدامات از سوي موفق 
الربيعي، مشاور امنيت ملي عراق 
صورت مي گيرد و واكنشهاي 

 افراد خشمگينانه اي را از سوي همه
برانگيخته و آن را اعمالي غير 
مسئوالنه و ضد بشري و نقض قوانين 
بين المللي و كنوانسيون ژنو و حقوق 

اين . پناهندگان توصيف كردند
شخصيتهاي مصري و عراقي از دبير 
كل سازمان ملل متحد و سازمان عفو 
بين الملل و سازمانهاي مدافع حقوق 

ه بشر، احزاب و دولتها خواستند كه ب
مسئوليتشان عمل كرده و براي توقف 
اين توطيه كه چه بسا به يك فاجعه 
انساني راه ببرد، دخالت كنند و آمران 
و عامالن اين اعتراضها را به اتهام 
ارتكاب جنايت از پيش طراحي شده 

كشتار جمعي، به دادگاه هاي بين 
  .المللي ارجاع دهند

بيش از صد تن از روسا و شيوخ * 
تها و سازمانهاي مدني عشاير، شخصي

از استانهاي مختلف عراق با ارسال 
نامه هايي به سفارت آمريكا در بغداد، 
صليب سرخ بين المللي، كميسارياي 
عالي پناهندگان و فرمانده نيروهاي 
آمريكايي در عراق حمله به ساكنان 

  . اشرف را محكوم كردند
شوراي شيوخ عشاير استان ديالي، * 

عشيره " و شيخ كل امير قبيله البعيج
 عراق، شيخ عبدالوهاب منديل، "العبيد
 و "كميته عراقي دفاع از اشرف"
 با "تجمع حقوقدانان مستقل عراق"

صدور بيانيه اي فشار بر ساكنان 
اشرف را نقض قوانين شناخته شده 
. بين المللي دانسته و محكوم كردند

آنان خواهان تضمين حفاظت شهر 
وراي شيوخ ش"در بيانيه . اشرف شدند

 تاكيد شده كه "عشاير استان ديالي
اقدامهايي كه عليه شهر اشرف صورت 
مي گيرد، چهره عراق را نزد جهانيان 

  . لكه دار مي كند
شماري ديگر از احزاب و سازمانهاي 

جبهه "غير دولتي عراق از جمله 
، "گفتگوي ملي عراق فرات مياني

كميته دوستي كردهاي عراقي با "
تجمع ميهن پرستان " ،"مردم ايران

انجمن روشنفكران و " و "عراق
 در بيانيه هاي "متخصصان عراق

جداگانه، فشار بر ساكنان شهر اشرف 
از سوي موفق الربيعي را مغاير قوانين 
بين المللي و اصول ملي و زمينه ساز 
گسترش دخالتهاي رژيم حاكم بر 

در اين بيانيه . ايران در عراق دانستند
نهاي شريف و آزاده ها از همه وجدا

عراق براي محكوم كردن و افشاي 
چنين توطيه شومي كه مقدمه وقوع 
يك بحران و فاجعه انساني در كشور 
عراق توسط رژيم پليد ايران و 
عواملش در عراق است، دعوت شده 

  . كه به مقاومت برخيزند
وزير حقوق بشر عراق در ديدار با *

رئيس كميته بين المللي صليب سرخ 
م كرد كه دولت عراق به حفاظت اعال

  .اشرف و كنوانسيون ژنو پايبند است
سردبير تلويزيون العربيه در مقاله * 

 "الشرق االوسط"اي كه در روزنامه 
درج شده تهديدهاي موفق الربيعي 
عليه ساكنان شهر اشرف را شرم آور و 
در خدمت رژيم حاكم بر تهران 

وي در اين مقاله با عنوان . دانست
 "ان امروز، اپوزسيون ديروزحاكم"

  : نوشت
اظهارات پي در پي موفق الربيعي "

عليه مجاهدين نشانگر ميزان 

اشتياقش براي راضي كردن رژيم 
ايران كه مجاهدين خلق را يك 
مشكل سياسي و امنيتي و تبليغاتي 

روشن است . محسوب مي كند، است
كه ربيعي مي خواهد رژيم ايران را 

 از اين رژيم راضي كند بدون اين كه
هيچ گونه تعهدي مبني بر فعاليتهاي 

فعاليتهايي . ضد عراقي به دست آورد
مانند مداخله مستمر در امور عراق، به 
فساد كشيدن سيستم مالي نظام 
سياسي، مداخله پي در پي كه آخرين 
آن خبر سرنگون كردن هواپيماي 
بدون سرنشين ايراني بر فراز خاك 

ي كه ربيعي اما تهديدهاي. عراق است
هر از گاه مبني بر اخراج مجاهدين به 
ايران يا متهم كردنشان به رشوه دادن 
به مسئوالن عراقي مطرح مي كند، 
بيش از اين كه در خدمت تالش براي 
خالصي از دست آنان باشد، به عراق 

اپوزسيون عراق در . ضربه مي زند
خارج بسيار رنج ديده است، حال 

جديد عراق خجالت آور است كه رژيم 
كه بايد نمونه رژيمي باشد كه به 
حقوق احترام مي گذارد و از مظلومان 
حمايت مي كند، تبديل به رژيمي شود 
كه بر سر درد و رنج سركوب شدگان 

رژيم ايران . و آوارگان معامله مي كند
از ربيعي مي خواهد كه اپوزسيون 
ايران را اخراج كند و به آنها تحويل 

ها هزار تني كه به دهد تا همچون ده 
داليل مختلف تحت نام حفظ نظام، 

اتهامات . اعدام كرد، اعدامشان كند
اخير موفق الربيعي چيزي نيست جز 
تالش براي توجيه و تدارك يك عمل 

  ".ضدبشري كه در چشم انداز است
كميته عراقي حقوقدانان و وكال "* 

 نيز با "براي دفاع از ساكنان اشرف
ل خشونت و صدور بيانيه اي اعما

تهاجم عليه ساكنان اشرف را غير 
قانوني اعالم كرد و ادامه داد كه 
قوانين كنوانسيون چهار ژنو در مورد 
تك تك افراد ساكن اشرف صدق مي 

  . كند
 با "جنبش ملي كلدانيهاي عراق"

صدور بيانيه اي از همه احزاب، 
فراكسيونهاي پارلماني و شخصيتهاي 

 مقابل سياسي و ملي عراق خواست در
فشارهاي موفق الربيعي، مشاور امنيتي 

در . عراق بر ساكنان اشرف بايستند
فراخوان به "اين بيانيه با عنوان 

كساني كه عراق و مردم عراق را 
  :  آمده است"دوست دارند

آن چه كه بر زبان علي خامنه اي "
آمده، انجام توافقهاي دوجانبه اي 
است كه بين حكام ايران و حاميان 

غير ممكن است . ا بسته شده استآنه
كه ما در عراق باشيم و چشم خود را 

بر روي اين مسايل ببنديم و در مقابل وقوع 
به همين . يك فاجعه انساني ساكت بمانيم

خاطر از همه احزاب، فراكسيونهاي پارلمان 
و شخصيتهاي سياسي، ملي و كساني كه 
اصول و پرنسيب دارند، مي خواهيم كه در 

دامهاي موفق الربيعي و گروهش مقابل اق
چرا كه اين اقدامها، پايمال كردن . بايستند

آشكار تمامي قوانين و توافقنامه هاي بين 
المللي و حقوق بشري است و به يك فاجعه 
انساني منجر خواهد شد و عراق را تبديل به 
حيات خلوت آخوندهاي حاكم بر ايران براي 

واهد تسهيل در اجراي نيات خبيثانه شان خ
  ".كرد
هيات شيعه "دكتر رضا الرضا، دبيركل * 

 تاكيد كرد، موضوع محاصره "جعفري عراق
قرارگاه اشرف، موضوعي سياسي و ناشي از 
فشارهاي رژيم ايران بر نيروهاي عراقي 

  . است
 "الزمان"وي در گفتگوي تلفني با روزنامه 

قضيه مجاهدين خلق موضوع ": افزود
كه براساس تروريسم و غيره نيست چرا 

قوانين بين المللي و بنا به اعالم سازمانهاي 
حقوق بشري، سازمان مجاهدين، سازماني 

اين موضوع يك . غير تروريستي است
مساله سياسي است و به طور مطلق هيچ 

   ".رابطه اي با امور حقوق بشري ندارد
ما هيچ مشكلي با مردم ": وي ادامه داد

ت ايران ايران نداريم بلكه، مشكل با حكوم
ما اشرف را نقطه بناي دوستي و . است

تاريخ جديد بين دو خلق عراق و ايران به 
  ".حساب مي آوريم

هفتاد حقوقدان و نويسنده و روشنفكر * 
عراقي و شماري از پزشكان و دانشگاهيان 
در دانشگاه كردستان با ارسال نامه هاي 
جداگانه اي براي ژنرال ريموند اوديرنو، 

هاي آمريكايي در عراق فرمانده نيرو
خواستار تضمين حفاظت ساكنان اشرف 
شده و از نيروهاي آمريكايي خواستند كه 
وضعيت سابق يعني، وضعيت قبل از ژانويه 

   .سال جاري بازگردانده شود
در قاهره نيز سياستمداران و نمايندگان * 

مصري به عدم نقض حقوق ساكنان اشرف 
 .فراخوان دادند

 در مقاله اي به "ر عراقاخبا"خبرگزاري * 
قلم يوسف جمال، نويسنده و روزنامه نگار 

شهر اشرف بعد از تحويل ": عراقي نوشت
گرفتن پرونده امنيتي حفاظتي اين شهر 
توسط نيروهاي عراقي، شاهد فشارهاي 
بسياري بوده است زيرا مجاهدين خلق سد 
و مانعي در مقابل پروژه هاي فاشيستي 

 براي تغيير رژيم ايران مي باشند و
فشار بر اشرف . دموكراتيك تالش مي كنند

اقدامي است كه آقاي الربيعي بر اساس 
  تعهداتي كه به اربابانش در تهران داده است 

  12بقيه در صفحه 
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گزارشي مختصر از 

بازتاب گسترده 

  محاصره شهر اشرف 
  

  11بقيه از صفحه 
  

الزم و ضروري . صورت مي گيرد
است كه عشاير استان ديالي با 
ايستادن در كنار اين زنان و مردان 
شجاع و همبستگي با آنها، 
طرحهاي رژيم ايران را كه موفق 
الربيعي و گروهش اجرا مي كنند 

  ".به چالش كشند
روزنامه الزمان نيز در نامه * 

سرگشاده اي به قلم دكتر خالد 
الطايي، از نخست وزير عراق 
خواست تا با تشكيل كميته اي 
متشكل از اعضاي پارلمان عراق 
از فراكسيونهاي مختلف و با 
حضور نماينده صليب سرخ و 
نظارت بين المللي و اتحاديه 
اروپايي، به حقيقت در رابطه با 

در اين . پيدا كندشهر اشرف دست 
نامه، نوري المالكي پيرامون 
يورش به شهر اشرف و كتك زدن 
برخي و تهديد آنان مورد سوال 
قرار گرفته و چنين رفتارهايي 
خالف ارزشها و فرهنگ عراق 

در اين نامه . بشمار آمده است
هر بار سياستمداري ": آمده است

ايران سفر مي كند، عراقي به 
ر عراق موضوع حضور مجاهدين د

مطرح مي گردد و در پي آن 
تهديدهاي و يقه درانيها به نام 
عراق و حاكميت عراق و دفاع از 
قانون اساسي عراق و غيره شروع 

از كي تا بحال اعضاي . مي شود
مجاهدين خلق كه بي سالح و 
تحت كنترل سخت قرار دارند 

  "مشكل عراق شده اند؟
جبهه "نماينده پارلمان عراق از * 

و مقامهاي عراقي خواستار  "توافق
احترام به قوانين بين المللي در 

  .قبال ساكنان شهر اشرف شد
روزنامه الزمان در مقاله اي به * 

با " به نام "جاسم مراد"قلم 
وقاحت شرايط و خواستهاي خود 

، "را بر عراق تحميل مي كنند
دروغپردازيهاي موفق الربيعي عليه 
ساكنان اشرف را محكوم كرد و از 

ي خواست تا به جاي اين كار، از و
منافع ملي عراق در برابر 
دخالتهاي رژيم واليت فقيه دفاع 

  . كند

مسئوالن ": در اين مقاله آمده است
عراقي به هنگام طرح اتهامها عليه 
مجاهدين، دو پارامتر را مي بايست به 
حساب بياورند اول، درخواست از رژيم 
ايران براي متوقف نمودن دخالتهاي 

يستماتيك خود عليه امنيت ملي س
عراق و دوم، برخورد انساني مطابق با 
معاهدات و كنوانسيونهاي بين المللي 
براي حل و فصل موضوع مجاهدين 

 روزنامه الزمان در ".خلق در عراق
مقاله اي ديگر، برخورد با شهر اشرف را 
شاخص ميزان استقالل عراق از نفوذ 

  .رژيم ايران دانست
 در "ع رساني ايالفمركز اطال"* 

عربستان سعودي، در مقاله اي به قلم 
عزيز الحاج، سوم فروردين، فشارها و 
محدوديتها بر شهر اشرف را اقدامي 
ضد بشري و مغاير با قوانين پناهندگي 
بين المللي دانست و از دولت عراق و 
همه رهبران ملي اين كشور خواست تا 
 .در برابر فشارهاي رژيم ايران بايستند

امروز نيروهاي عراق به ": وي نوشت
ايجاد محدوديت براي ساكنان اشرف 
روي آورده و آنان را براي جلب رضايت 

اين . حاكمان ايران محاصره مي كنند
روند بعد از سلسله ديدارهاي واليتي و 
متكي و رفسنجاني از بغداد تسريع شده 

 "جنبش وفاق ملي"ما فراخوان . است
وي را تاييد مي به رياست دكتر اياد عال

كنيم كه خواستار حفاظت از ساكنان 
اشرف شده است و از دولت و همه 
رهبران ملي مي خواهيم كه در اين 
مسير تالش كنند و فشارهاي رژيم 

در ضمن ضروري . ايران را رد نمايند
است كه كميسارياي عالي پناهندگان 
در عراق نقش خود را ايفا نموده تا جان 

شرف در معرض خطر و امنيت ساكنان ا
  ".قرار نگيرد

هوشيار زيباري، وزير خارجه دولت * 
تلويزيون "عراق نيز در گفتگو با 

 بر تعهد دولت عراق براي "العربيه
محترم شمردن حقوق مجاهدين خلق و 
التزام به معاهدات بين المللي و 
ميثاقهاي حقوق بشر و خودداري از 
استرداد هيچ عضوي از اعضاي اين 

  .ه زور و اجبار تاكيد كردسازمان ب
 با غير "خبرگزاري اخبار عراق"مدير * 

انساني دانستن جلوگيري از ورود 

پزشكان عراقي به 
شهر اشرف، از تمام 
سنديكاها از جمله 
سنديكاي پزشكان 
عراق، سنديكاي 
داروخانه ها و 
ارگانهاي مدافع 
حقوق بشر و در راس 
آنها وزارت حقوق 
بشر و سازمانهاي 

بشري را براي حقوق 
ياري رساندن به 
ساكنان اشرف فرا 

  .خواند
 حزب سياسي و 8* 

سازمان غير دولتي، 
جلوگيري از ورود 
. پزشكان به اشرف را محكوم كردند

تجمع "، "كميته عراقي دفاع از اشرف"
كميته "، "حقوقدانان مستقل عراق

، "دوستي كردهاي عراقي با مردم ايران
، "اني فرات مي-جبهه گفتگوي ملي"
جنبش ملي "، "حزب صلح عراق"

جنبش ليبراليستي "، "كلدانيهاي عراق
انجمن روشنفكران و " و "نجات عراق

 از جمله اين احزاب "متخصصان عراقي
  ".و سازمانها هستند

 "تجمع حقوقدانان مستقل عراق* 
فشارهاي وارده به ساكنان اشرف را 

اين . مصداق جنايت جنگي دانست
ار حقوقدان را تجمع كه دوازده هز

نمايندگي مي كند با صدور بيانيه اي 
اعالم كرد كه دخالتهاي رژيم ايران با 
اقدامهاي سركوبگرانه عليه ساكنان 
اشرف كه بيش از يك ربع قرن است 
در عراق مستقر هستند را بيش از هر 

  .زماني روشن مي كند
جبهه "، رييس "صالح مطلك"دكتر * 

 در گفتگويي با "گفتگوي ملي عراق
مركز اطالع رساني لبنان اعالم كرد كه 
به خاطر انساندوستي و به خاطر دفاع از 
اخالق و ارزشهاي عربي و عراقي اصيل 
. مي بايست از ساكنان اشرف دفاع شود

وي اظهارات موفق الربيعي در رابطه با 
ا اظهاراتي دانست ساكنان شهر اشرف ر

كه از پيش قيمت آن توسط ايران 
او همچنين در . پرداخت شده است

آستانه كنفرانس سران عرب، با صدور 
بيانيه اي خواستار اتخاذ يك موضع 
متحد عربي براي رفع فشار بر ساكنان 

  .اشرف شده است
دكتر ظافر العاني، نماينده پارلمان * 

به  در نامه اي "جبهه توافق"عراق از 
دبير كل ملل متحد خواستار شكسته 
شدن محاصره اشرف و احترام به حقوق 
قانوني ساكنان آن به عنوان پناهندگان 

  . مشمول كنوانسيونهاي بين المللي شد
اسامه النجفي و كريم يعقوبي، دو تن * 

حزب "از نمايندگان پارلمان عراق از 
 "حزب فضيلت" و "فراكسيون عراق

اعضاي سازمان خواستار ادامه حضور 
عدنان . مجاهدين خلق در عراق شدند

ذياب الجبوري، نماينده پارلمان عراق از 
 نيز حضور مجاهدين در "جبهه توافق"

عراق را قانوني دانست و اعالم كرد كه حضور 
اين سازمان هيچ تهديدي براي امنيت كشور 

  .عراق ندارد
حزب "، "كميته عراقي دفاع از اشرف"* 

 "نبش ليبراليستي عراقج" و "صلح عراق
خواهان شكسته شدن محاصره غيرانساني و 

  .ظالمانه شهر اشرف شدند
تالش بي وقفه هواداران مقاومت در خارج از 
كشور با برپايي تحصن و راهپيمايي در آمريكا 
و اروپا و همچنين مخالفت شديد احزاب، 
سازمانهاي مدافع حقوق بشر عراقي و بين 

ير باعث شد كه المللي در هفته هاي اخ
ممانعت از ورود جراحان و پزشكان به شهر 
اشرف شكسته شود كه عقب نشيني آشكار 
موفق الربيعي در برابر اعتراضهاي جهاني 

  .محسوب مي شود
گزارشهاي باال نشان ميدهد كه مساله تهاجم 
به شهر اشرف از سوي واليت فقيه با توسل 
به عناصر وابسته در دولت عراق شكافي 

بين آنان و نيروهايي كه خواستار عميق 
استقالل كشور،خروج نيروهاي اشغالكر از 
عراق و رهايي يافتن از دخالتهاي رژيم 

  . واليت فقيه هستند، ايجاد كرده است
حمايت طارق هاشمي، معاون رياست 
جمهوري، هوشيار زيباري، وزير خارجه دولت 
عراق و همچنين بسياري از رهبران احزاب 

اين كشور شركت دارند و بدنبال كه در دولت 
آن مخالفت تعدادي از نمايندگان مجلس ملي 
عراق از احزاب مختلف با اين اقدامهاي، گواه 
اين مساله است كه شكافي عميق در درون 
حاكميت عراق بر سر اين مساله ايجاد شده 

  . است
اين مهم به رسانه ها، احزاب و سازمانهاي 

ريشه كن دولتي و غيردولتي كه خواهان 
كردن مداخالت رژيم حاكم بر تهران هستند 
اجازه داده است تا بيش از پيش به افشاي 

رژيم . نفوذ و دخالتهاي رژيم در عراق بپردازند
بحران زا و بحران زي مبتني بر واليت فقيه 
با استفاده از ابزارهاي قديمي، مترصد است 
تا تنها نيروي مخالف در كنار مرزهايش را از 

اما، شهر اشرف به عنوان . ش برداردسر راه
يك نماد مبارزه با بنيادگرايي در عراق، بيش 
از پيش در مقابل چشم جهانيان و مدافعان 

  .صلح و عدالت قد علم كرده است
تالش بي وقفه نيروهاي عراقي مخالف 
دخالتهاي رژيم حاكم بر ايران، به موازات 
تالشهاي بي وقفه هواداران جنبش مقاومت 

رج از كشور و به خصوص پايداري زنان در خا
و مردان ساكن شهر اشرف، با تداوم مبارزه 
طوالني و سخت خود، قادر است توازن قوا را 
عليه بنيادگرايي تغيير دهد و بحراني كه رژيم 
در راستاي منافع شوم خود راه انداخته را به 

بحراني كه رژيم در . ضد خود آن تبديل كند
و پررنگ تر شدن تضاد عراق به وجود آورده 

بين نيروهاي وابسته به رژيم از يك طرف و 
نيروهاي الييك، دموكرات و مستقل عراقي و 
نمايندگان عشاير عراق از طرف ديگر، حمايت 

 را به يك جدال استراتژيك "شهر اشرف"از 
  . در مبارزه با بنيادگرايي مبدل ساخته است

باشد كه اين بحران همچون آتشي سركش و 
نده، سراپاي هستي رژيم واليت فقيه را سوز

  .فرا گيرد



  13 صفحه            هنري      1388ول ارديبهشت ا – 286نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رويدادهاي هنري ماه

  
  امانمنصور

 

  ادبيات
  

اعتراض سازمان جهاني قلم به 

  انتشار اشعار رادووان كارادجيچ

  

، )قلم(جهاني نويسندگان، پن  سازمان
انتشار اشعار رادووان كارادجيچ، رهبر 

صربهاي بوسني را كه متهم به  سابق
كشي، جنايت عليه بشريت و  نسل

  .است، محكوم كرد جنايات جنگي
در   كه اشعارش"رادووان كارادجيچ"

اوايل ماه جاري ميالدي در يك مجله 
ادبي چاپ اسلوواكي منتشر شده 

، پس از 2008ژوييه سال   در،است
 سال زندگي مخفي توسط سازمان 12

  .دستگير شد اطالعات صربستان
  

 قلم انجمن
جمهوري 

اسلوواكي كه 
مجموعه سازمان جهاني قلم است  زير

 را "دوتيكي"مجله ادبي  ،يا در بيانيه
 مورد نكوهش "از نقطه نظر اخالقي"

  .قرار داده است
 در بيانيه رسمي خود انجمناين 

همچنين اعالم كرده است كه سردبير 
 قلم انجمنخود عضو  اين مجله را كه

اسلوواكي است، به دليل انتشار اين 
قرار است . كرد اشعار مجازات خواهد

دبير ، سر"بوريس برندزا"عضويت 
  در سازمان قلم به"دوتيكي"مجله 

  .مدت يك سال لغو شود
 "برندزا" اين در حالي است كه آقاي

همچنان از انتشار اين اشعار دفاع 
كه اين اشعار   معتقد استوي. كند مي
فوق العاده اند و انتشار ندادنشان "

  ".اشتباه است
 

يا مارگرت اتوود پيشگويي آ
  كند؟ مي

  
سنده كانادايي ، نوي"اتوود مارگرت"

استعداد خوبي براي انتخاب موضوع 
آخرين كتاب او با  .كتابهايش دارد

وام و بخش تيره : بازپرداخت"عنوان 

در كتابفروشيها   در ماه اكتبر،"دارايي
با موفقيت زيادي رو به رو شد و 

را در فهرست  چندي پيش نام او
نهايي يك جايزه معتبر كانادايي قرار 

 .داد
ل موفقيت آخرين كتاب دالي يكي از

گير شدن   همزماني آن با همه"اتوود"
در . اقتصادي جهان بود مشكالت

حقيقت كتاب او در ماه اكتبر منتشر 
ماه بعد از آن،  كمتر از يك شد و

 زير "وال استريت"مركز مالي بزرگ 
دچار  بار قرض به زانو درآمد و

  .ورشكستگي شد
 با شاخكهاي "اتوود" رسد مي به نظر
ها  اش كه از همكاري با روزنامه حسي

ستونهاي اجتماعي نشات  و نوشتن
كشيده شده  گيرد، به اين مسير مي

  .باشد
با نوشتن رماني به  "اتوود مارگرت"

 در سال ،"سرگذشت نديمه"نام 
اين رمان  .درسي  به موفقيت1984

چگونگي كاهش جايگاه زن را 
پس . دهد اي بسته نشان مي جامعه در
زن طالبان در  ضد ارهايوقوع رفت از

اين كتاب جنبه پيشگويانه   افغانستان،
  .به جهان نشان داد خود را

اوريكس و " ،در رمان ديگرش
و انهدام  ويراني  او از خطر،"كريك

گرماي  سراسري زمين به دليل
 گير و وقوع بيماريهاي همه زمين

 ،2003اين كتاب در سال . گويد مي
كمي پيش از شيوع مرگبار سارس 

و ) حاد و بحراني سندرم تنفسي(
آنفلوانزاي مرغي منتشر شد و بار ديگر 

 را به  رويدادهاحس جلو بودن او از
  .وجود آورد

: بازپرداخت" در كتاب آخرش "اتوود"
 به مديريت "وام و بخش تيره دارايي

گذاري  يا سرمايه بدهي و قرض
پردازد بلكه، اين امر را مطرح  نمي
سايل م كند كه چگونه اين مي
توانند به عنوان مانعي در ساختار  مي

  .سالم جامعه وارد شوند
گويد، احساس عدالت، توازن و  مي او

ناپدير و جدانشدني  انصاف جزو تفكيك
بحران مالي  فرهنگها است و در همه

. كند جهاني، عدالت را منقرض مي
در بحران مالي اتفاق  چيزي كه"

افتد اين است كه افراد اصول  مي
ساختاري عدالت را  ي و مبانياخالق

دانند و كارهايي را انجام  اساس مي بي
   ".دهند كه در اصل ارزشي ندارد مي
  

رمان جديد پاوولو كوييلو، 

  را نقد مي كند "كن"جشنواره 

، نويسنده آثار "كوييلو پاوولو"
ترين  گويد بزرگ پرفروش ادبي مي

اند  شهرت از بين رفته ارزشها زير پاي
ان جديدش در نظر داشته و او در رم

فيلم كن را براي  است تا جشنواره
 .توجه بي حد به شهرت آن نقد كند

است كه  ، رماني"ماند مي برنده تنها"
ماجراي آن گرد قتلهاي سريالي در 

مدسازان شكل گرفته  ها و عالم ستاره
  .است

نويسنده سرشناس برزيلي كه در اين 
ها  سازان و ستاره دنياي فيلم رمان وارد
اين يك رمان جنايي ": گويد شده مي

تصويري صادقانه از آن  نيست بلكه،
 ".چيزي است كه ما اكنون هستيم

ساله كه هر سال از  61ي "كوييلو"
ميهمانان جشنواره سينمايي كن است، 

برآمده تا روشن  در اين رمان درصدد
 چرا بازديدكنندگان كن اين"كند كه 

جماعتي . كنند چنين رفتار مي
ثروتمندان جهان هر سال خواب و  از

با  دهند تا خوراكشان را از دست مي
حضور در اين جمع، خود را به رخ 
ديگران بكشند و هر چه بيشتر در 

  ".سرگرمي بدرخشند دنياي
  

گويد  او مي
هر سال  كه

با ديدن اين 
 جماعت از

خود سوال 
كند كه  مي
 اين اناين

كنند تا به چه چيزي  همه مصرف مي
انديشه پاسخ گفتن به   دست يابند؟

همين سوال بود كه موجب نوشتن 
  .آخرين كتاب او شد

رسيدن به شهرت ": كوييلو مي افزايد
يك بيماري تبديل شده و  امروز به

همه در تالشند تا به شهرت دست 
مشهور باشند  يابند فقط براي اين كه

همي انجام داده باشند نه اين كه كار م
ديگران قسمت  يا بخواهند چيزي را با

  ".كنند
  

نمايشگاه دولتي كتاب بدون 

  اتحاديه ناشران
انتشارات روشنگران و مطالعات "مدير 
  اتحاديه ناشران در نحوه، گفت"زنان

برگزاري نمايشگاه كتاب هيچ 
جايگاهي ندارد و در هيچ يك از 

  .ددخالت داده نمي شو تصميم گيريها
 چگونگيشهال الهيجي با انتقاد از 

: نمايشگاه كتاب گفت برگزاري
متاسفانه در برگزاري نمايشگاه "

ناشران به   جايگاه اتحاديه،كتاب
عنوان يك نهاد تخصصي رسمي از 

ناديده  والن وزارت ارشادئسوي مس
گرفته مي شود و تصميمات خودسرانه 
و بدون نظرخواهي و مشورت با 

  ".يه اتخاذ مي شوداين اتحاد اعضاي
اين امر خالف ": وي ادامه داد

سياستهاي اعالم شده درباره واگذار 
مردم به مردم است و با  كردن كار

 ،توجه به اينكه در نمايشگاه كتاب
ترين نقش را در  ناشران كتاب مهم

ارايه كتاب دارند، ناديده گرفتن 
والن ئمس اتحاديه ناشران از سوي

  ".مساله عجيبي است
جي با اشاره به اينكه حضور كمي الهي

و كيفي ناشران خارجي در نمايشگاه 

: كاهش چشمگيري داشته است گفت
هدف ناشران خارجي از شركت در "

المللي مبادله حقوق  نمايشگاه هاي بين
بر . نشر كتابهاي خود با ديگر ناشران است

،نمايشگاه هاي كتاب در دنيا  اين اساس
است و در اين محل مذاكره و معرفي كتابها 

بايد بستري فراهم كرد تا ناشران  جهت
 خارجي در محيطي مناسب با ناشران داخلي

  ".تعامل و مذاكره داشته باشند
به عنوان مثال در نمايشگاه ": وي ادامه داد

جنبي تنها   برنامه2200كتاب فرانكفورت، 
در سه روز گذشته برگزار شد تا طي آن 

تعامل داشته يكديگر  ناشران بين المللي با
اما متاسفانه نمايشگاه بين المللي . باشند

به بازار مكاره كتاب شبيه  كتاب تهران
است چرا كه هدف اصلي در آن فروش 

عرضه فرهنگي و نمايش  كتاب است و
  ".دادن در اولويت بعدي قرار دارد

 

 در باره  خالد حسينيرمان جديد

  زنان افعان

 گليسي با عنوان ان"هزار خورشيد درخشان"

A thousand splendid suns  دومين رمان
 ساله و پزشك 42، نويسنده "حسيني خالد"

 اي كه با  نويسنده؛افغاني مقيم آمريكا است
آوري يك  شگفت  به طرز "باز بادبادك"

 در اكنون و هم شبه ره صد ساله پيمود
  .دارد شماري بيسراسر جهان خوانندگان 

گرفته از  بر"حسيني خالد"نام رمان جديد 
 در كهشعري از صائب تبريزي است 

شده و  شاعري شناخته افغانستان و پاكستان
او در سفري كه به كابل . محبوب است
مدح اين شهر گفته كه  اي در داشته، قصيده

  :شود با اين بيت شروع مي
 

سراي كابل و دامان  خوشا عشرت
زند  كه ناخن بر دل گل مي/ كهسارش

  مژگان هر خارش
 دو استان د"درخشان هزار خورشيد"رمان 

 از نويسنده كه زن به نام مريم و ليال است
، حوادث و رخدادهاي دورن زندگي آنها

 و را مرور مي كندسياسي افغانستان 
ي   را در يك بازه"افغانستان حكايت"

 از زمان كودتاي سال ، ساله45زماني 
 11ظاهرشاه تا افغانستان بعد از   عليه1973

   .ه قلم مي آوردبسپتامبر 
بارها نام  "هزار خورشيد درخشان"در 

ساالران و افراد  شخصيتهاي سياسي، جنگ
. خوانيم معاصر را مي ثيرگذار در افغانستانات

كه  ، بيش از آن"خالد حسيني"رمان جديد 
ديدگاه سياسي و كشمكش  به افغانستان از

گر  قدرت داخلي و خارجي بنگرد، روايت
   و به قول منتقد است زندگي زن افغان
  14بقيه در صفحه 
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  رويدادهاي هنري ماه 
  

  13بقيه از صفحه 
 اگر كتاب ،تايمز روزنامه نيورك

پدرها و پسرها  باز را داستان بادبادك
بدانيم، رمان هزار خورشيد درخشان را 

و دخترها  بايد راوي زندگي مادران
 .دانست

ي  ، ريشه"خالد حسيني"در اين رمان، 
افغانستان   مردمانسيه روزي  ي عمده

اماني سياسي جستجو را در نابس
او ضمن نشان دادن چهره . كند مي

 نوك پيكان غيرانساني طالبان،
 افغان انتقاداتش را به سوي مجاهدين

 و جنگهاي ويرانگر داخلي آنها
 و نقش جنگ ساالران در به گيرد مي

قدرت گرفتن طالبان را توضيح مي 
 .دهد

  
  سينما 

  

دوستان محمود درويش از او 

 گويند مي

نصار "لم مستند كه يك في در
، كارگردان فلسطيني ساخت "حجاج

هاي جهاني  چهره آن را شروع كرده،
شعر و ادب و سياست چون 

 و "وول سونيكا"، "ساراماگو"
 درباره شاعر "دومينيك دوويلپن"

  .گويند فقيد فلسطيني مي
 

در اين 
فيلم 
حجاج"
 به "

محمود "شعرا و دوستان عرب  سراغ
ها درباره اشعار رود و با آن  مي"درويش

شان به گفت و گو  دوستي او و
خواهد اشعار  نشيند و از آنها مي مي

به زبانهاي مختلف  شاعر درگذشته را
از جمله عربي، انگليسي، فرانسوي و 

  .كردي بخوانند
 فيلم خود را از سرزمين "حجاج"

 و "درويش"فلسطين به ويژه زادگاه 
آنجا زندگي كرد،  مناطقي كه او در

رود  كند و سپس به فرانسه مي يآغاز م
 اورا در جايي كه  و بخشهايي از فيلم
در فرانسه . گيرد اقامت داشت مي

 ،"دوويلپن دومينيك"همچنين سراغ 
نخست وزير سابق فرانسه كه عالوه 

 بر سياست پيشگي، شاعر نيز هست و
 "محمود درويش"از دوستان نزديك 

رود و درباره اين شاعر فقيد  بود مي
  با او به گفت و گو مي نيفلسطي
 تعدادي از اشعار "دوويلپن". پردازد
فرانسوي   را به زبان"درويش"

   .خواند مي
سن " در اسپانيا به شهر "حجاج"

، "مايكل بالمر"، جايي كه "سباستين
. رود شاعر آمريكايي ساكن است مي

  را"درويش" اشعاري از  نيز"بالمر"

 او خواند و درباره اين كه چگونه با مي
  .گويد آشنا شد سخن مي

احمد "، همچنين "حجاج"فيلم  در
، شاعر فلسطيني كه در عمان "دحبور

، شاعر "شيركو بيكس"برد،  به سر مي
كند،  كرد كه در سليمانيه زندگي مي

مشهور  ، شاعر"وول سونيكا"
، نويسنده "خوزه ساراماگو"نيجريايي، 

 مشهور پرتغالي و دو دوست نزديك
، "جومانا حداد" يعني، "درويش"

، "لوركا سبيتي"شاعر زن لبناني و 
نيز درباره او سخن  نويسنده لبناني

   .گويند مي
 دقيقه از 50اين فيلم همچنين حدود 

 در حال "محمود درويش"صداي 
 .خواندن اشعارش را در بر مي گيرد

 

اثر مشهور هرمان هسه فيلم 

  مي شود

 

و  نارسيس"
  ،"زرين دهان

اثر مشهور 
 هرمان"

، "هسه
نويسنده 

بزرگ و 
سرشناس 

-آلماني
برنده جايزه نوبل ادبي  سوييسي و

، به وسيله يك كارگردان آلماني 1932
فيلم سينمايي ساخته  در قالب

 .شود مي
 فلوريان"خبر ساخت اين فيلم را 

، كارگردان آن در همين "گالنبرگر
هفته و در مراسم معرفي آخرين 

  اعالم"جان رابه"عنوان  فيلمش با
او گفت، نوشتن فيلمنامه ي .كرد

اقتباسي از اين اثر كه در سال 
نوشته شده، هنوز مراحل  1930

  .كند مقدماتي خود را سپري مي
 از آن دسته از "هسه هرمان"

نويسندگان جهان است كه آثار ادبي 
،  گذاشته جاي متفاوتي از خود به

 و "سيذارتا"گرترود، "، "گرگ بيابان"
 از آن "اي شيشه هاي بازي با تيله"

   .اند جمله
نارسيس و زرين "با اين حال، با 

كه دوره ديگري از   است"دهان
نگرش . شود  آغاز مي"هسه"خالقيت 

هاي  داده نويسنده در اين مقطع به
تاريخي معطوف شده و تشابه 

 ملموسي از واقعيتها را به خواننده
 . تلقين مي كند

 

 قديرجشنواره سانت 

  ردفورد رابرت فرانسيسكو از
دومين دوره جشنواره  و پنجاه

 فرانسيسكو المللي فيلم سان بين
، با "ردفورد رابرت" ضمن تجليل از

 به "ماموريت"نمايش فيلم 
كار   آغاز به"پيتر برات"كارگرداني 

 .كند مي

  

آوريل تا  23اين رويداد سينمايي از 
در ) دو هفته اول ارديبهشت( هم هفت

ار منتخب اياالت متحده، پذيراي آث
بنا بر اعالم پايگاه . بود خواهد
 رساني جشنواره فيلم سان اطالع

 شركت با "ماموريت"، فرانسيسكو
 و "بنجامين برات"بازيگراني چون 

زندگي يك  ، به"اريكا آلكساندر"
 -خانواده در شهري مكزيكي

 كه "پيتر برات". پردازد آمريكايي مي
ميالدي نيز با نخستين  1996سال  در

 در "مرا تا خانه دنبال كن" فيلمش
 تاكنون ،جشنواره حضور داشت اين

فيلم را در كارنامه هنري  3ساخت 
  . رسانده است خود به ثبت
 و حضور "رابرت ردفورد"بزرگداشت 

مهمترين   از"فرانسيس فورد كوپوال"
 رويدادهاي جشنواره فيلم سان

 .است 2009فرانسيسكو 
 

 تلويزيون

 

بازداشت مدير يك تلويزيون 

خصوصي در كابل به اتهام 

  "توهين به علما"
فهيم "دادستاني كل افغانستان، 

 ول شبكهئ، مديرمس"كوهدامني
 را به "امروز"تلويزيون خصوصي 

برنامه هاي ضد اسالمي "اتهام پخش 
 بازداشت كرده "افغاني و فرهنگ

  .است
به گفته مقامهاي دادستاني كل 

 بازداشت پس از افغانستان، اين
شكايت كمسيون رسيدگي به تخطي 

هاي وزارت اطالعات و  رسانه
تحقيقات "فرهنگ افغانستان و اجراي 

  . صادر شده است"الزم
دادستاني كل افغانستان مي گويد، 

، "فهيم كوهدامني"اتهاماتي كه عليه 
 مطرح "تلويزيون امروز"ول ئمس مدير

است، پخش برنامه هاي ضد اسالمي 
  .افغان است رهنگو ضد ف

، معاون "فضل احمد فقيريار"
دادستاني كل افغانستان مي گويد در 

گونه برنامه ها در  مورد نشر اين
 "تلويزيون امروز"والن ئگذشته به مس

  .هشدار داده شده بود
 رسانه لفكمسيون رسيدگي به تخ

هاي افغانستان مدعي است كه 
نشر موسيقي و   به"تلويزيون امروز"

خالف فرهنگ افغان مي آهنگهاي م
 پردازد و در برخي حاالت هم به

علماي ديني توهين روا داشته كه اين 

 موارد مي تواند نقض قانون رسانه ها به
  .حساب آيد

اين تلويزيون همچنين به پخش برنامه 
هاي تفريحي و موسيقي شاد در مراسم 

 .عاشورا متهم شده است
 

مخالفت با سانسور زنان موجب 

 مدير تلويزيون در بازداشت يك

 افغانستان شد

هاي تلويزيوني افغانستان  مدير يكي از شبكه
اي كه در  به دليل خودداري از حذف صحنه

آن يك زن بدون حجاب ديده مي شد، 
  .دستگير و بازداشت شد

نسبت به  دولت افغانستان پيش از اين نيز
پخش برخي از تصاوير از تلويزيون اين 

مديران   ازكشور هشدار داده و برخي
هاي افغاني را هم به دادگاه فراخوانده  شبكه

  .داده بود و مورد بازخواست قرار
براي نخستين بار است كه اين  ،با اين حال

اي  فردي به دليل مخالفت با حذف صحنه
يك زن را با حجاب مرسوم افغان نشان  كه

 شود و به زندان دهد، بازداشت مي نمي
  .افتد مي

ي  ه رياست شبكهفرد بازداشت شده ك
 فهيم"دار است،   را عهده"امروز تي وي"

او به دليل مخالف با .  نام دارد"خوداماني
حجاب  اي كه در آن زني را با حذف صحنه

ي  داد، هفته كامل اسالمي نشان نمي
  .گذشته دستگير شد

هاي  محتواي برنامه وگو بر سر گفت
 و با رفتن طالبان 2001تلويزيوني از سال 

طالبان حتي . است شدت گرفته نستاندر افغا
تماشاي تلويزيون را در اين كشور ممنوع 

بودند اما با تغيير دولت اين كشور،  كرده
تلويزيوني  هاي زنان اجازه حضور در برنامه

را يافتند و با لباسهايي كه تمام بدنشان را 
صورتشان مشخص است،  پوشاند و تنها مي

 .شدند ي تلويزيون ظاهر مي بر صفحه
در حال حاضر نيز در تلويزيون افغانستان 

هاي خارجي كه در آن زنان به طور  برنامه
كامل پوشيده نيستند، سانسور مي شوند و 

مجاز به پخش  ها تنها مديران اين شبكه
هايي هستند كه در آن تنها صورت  برنامه

  .شود زنان به نمايش گذاشته

 

ساخت سريالي با موضوع چريكهاي 

  فدايي خلق
ك بازيگر تلويزيوني از تصميم صدا و سيما ي

در باره ساخت سريالي در مورد سازمان 
  . چريكهاي فدايي خلق ايران خبر داد
گلهاي "اشكان خطيبي، هنرپيشه مجموعه 

فريدون "، نام اين سريال را "گرمسيري
 اين":  معرفي كرد و توضيح داد"جيراني

 قسمتي با موضوع چريكهاي 20سريال 
شود و حوادث آن  ق ساخته ميفداييان خل

   ".گذرد  مي52سال  در
جمهوري اسالمي در واكنش به گرايش 
افزايش يابنده نسل جوان و به ويژه 

  تاريخچه پيشگاماندانشجويان به انديشه و
  چپ، به تالش تبليغاتي گسترده اي براي 

  15بقيه در صفحه 
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ــهي حالدر ــ رژك ــورمي  ي جمه

 ي در بحـران اقتـصاد     ياسالم
 زنـد و امـواج      يدست و پـا مـ     

 كارخانه هـا و     يلي و تعط  يگران
 پـس از    يكي كارگران   يكاريب
ــريد ــيگ ــند و ي از راه م  رس

ــتانه   ــشور در آسـ ــصاد كـ اقتـ
ــ ــرار دارد يفروپاش ــل ق .  كام
 بـرون   ي آن برا  ورانيتالش پا 

ـ رفت از بحـران رو بتزا       بـه   دي
د و همــه  رســي نمــييجــا

 شده به بن    يني ب شي پ يراهها
ــتم مــ   ــست خ ــوديب در .  ش

ــا ــركت يروزهـ ــته شـ  گذشـ
ــدهينما ــ رژن ــرانس مي  در كنف

افغانستان در الهـه و مالقـات    
 تـر ي  ت  كـا ي آمر نـده يآنها بـا نما   

 لي تبـد  ي مطبوعات جهـان   كي
ــه رژ. شــد ــا از آنجــا ك ــام  مي
 همواره بـه دنبـال      هي فق تيوال
 با دسـت پـس زدن و        استيس

بـه  .  اسـت  دنيكـش  شيبا پا پ  
 مالقات پرداخت و    ني ا بيتكذ

 كه ستيمعلوم ن . آنرا انكار كرد  
آخونـــد زاده معـــاون وزارت  

ـ  رژ نـده يامورخاجه و نما    در  مي
 چـارد يكنفرانس الهه چرا با ر    

 يهولبروك خـوش و بـش مـ       
 آمـدن از    رونيـ كند و پس از ب    

 كند؟  ي م بيكنفرانس آنرا تكذ  
ـ  وز نتـون ي كل يالريخانم هـ    ري

ــور خارجــه ــه در كــايآمر ام  ك
اجالس هلند حضور داشت بـه      

 يمهـد ": خبرنگاران گفته بود  
 هولبروك  چارديآخوند زاده و ر   

 نشست افغانستان در    هيدر حاش 
 ضمن رد و بدل     ي كوتاه داريد

 ابراز  كيپلماتيكردن تعارفات د  
ـ  كـرده انـد كـه ا       يدواريام  ني

  ".ابدي ادامه ندهيتماسها در آ
:  گفـت  ني همچن نتوني كل خانم
ــ طراز" ــدگاني نماقي ــ ان  راني

ـ ي مقامـات ا   ي برا ينامه ا   يران
 آن  يارسال داشته است كه ط    

درخواست شده نسبت به دادن     
 بـه سـه     رانيامكان خروج از ا   

  ".ندي اقدام نماكايتبعه آمر
 ســه تــن عبارتنــد از   نيــ ا
روبــرت "، "يركــسانا صــابر"
  ."يعشا مومن" و "نسونيلو
 ي حكـومت  ي تهران خبرگزار  از

 دهـد كـه     يارش م  گز زيمهر ن 
ــشقاو  ــسن ق ــخنگويح  ي س

 مالهـا   ميوزارت امورخارجه رژ  

 نـه   ي مصاحبه اختـصاص   كيدر  
 آخونـد   نيتنها هرگونه مالقات ب   

زاده و هولبروك را بـه صـراحت        
 كرده، بلكه گفتـه اسـت       بيتكذ
 ييكـا ي نامه از طـرف آمر   ليتحو

 هـم صـحت     يراني ا أتيها به ه  
ـ  درا يقشقاو. دندار  مـصاحبه   ني

 گونه  چيه": است گفته   نيهمچن
 ،ي اعم از رسم   يي و گفتگو  داريد
 ريــ و غيفاتي تــشر،ي رســمريــغ

 نـــدگاني نماانيـــ ميفاتيتـــشر
 و رانيـــ اي اســـالميجمهـــور

ـ  ا هي در حاشـ   كايآمر  اجـالس   ني
صــورت نگرفتــه و خبــر منتــشر 

 ي مـ  بي رابطه تكـذ   نيشده در ا  
  ".شود

 ي است كه رسانه ها ي درحال نيا
ـ   يغرب  گـزارش داده    شي هفته پ

 كنفـرانس   هيكـه در حاشـ    بودند  
ـ افغانستان در مـسكو ن     ـ  م زي  اني

ـ  دكاي و آمرمي رژ ي ها اتيه  داري
صورت گرفته است كـه توسـط       

  . شدبي تكذميرژ
 ادامه در روز چهارشنبه باراك      در

ـ   يمترياوباما و د    سي مدودف رئ
 در آستانه اجالس    هيجمهور روس 

ـ  در لندن با هـم د      20گروه    داري
 ي مشترك هيانيكردند و با صدور ب    

 ي اســـالمي جمهـــورميـــاز رژ
خواسـتند كـه بـا سـازمان ملــل     

 را  ي كند و جامعه جهان    يهمكار
ـ  كـه فعال   ديمتقاعد نما   ي هـا  تي

ــ ــاياتم ــ صــلح آمملن اش ك  زي
 همراهش از   اتياوباما و ه  . است

ــ در قبــال رژهيموضــع روســ  مي
ـ تهران كه به نظر آنهـا پ     شرفتي

  . است استقبال كردنديكوچك
ـ اني رسـد انتـشار ب     ي نظر م  به  هي

 مي و تـصم   كـا ي و آمر  هيتازه روس 
ــان ــه جه ــرايجامع ــورد ي ب  برخ

ـ  رژ ي تر با پرونـده اتمـ      يجد  مي
 در اعالم موضع يباعث سردرگم

  . شده استميتوسط مقامات رژ
 نگونـه ي شـود ا   ي حساب م  ني ا با

گفت كه كنفرانس افغانستان در     
 ري دنـدانگ  يمسكو و الهه فرصت   

 است و   اوردهي بوجود ن  مي رژ يبرا
 برون رفت   ي آن برا  وراني پا ديام

از بحران موجـود را كـم رنگتـر         
  .كرده است
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  رويدادهاي هنري ماه 
  

  14بقيه از صفحه 
 گمراه كننده از سازمان يارايه تصوير

. چريكهاي فدايي خلق دست زده است
  وزارت اطالعات حكومت ايران،ين بار،آخر

اسناد متناقض يا ساختگي را به اسم ساواك 
عليه سازمان ) دستگاه امنيتي رژيم شاه(

تيتر چريكهاي فدايي خلق ايران زير 
  .  منتشر ساخت"چريكهاي فدايي خلق"
 

  موسيقي
  

 براي اولين بار "يوتيوب"اركستر 

 اجرا كرد

 "يوتيوب"سمفوني سايت اينترنتي  اركستر
كه اعضاي آن حدود يك ماه و نيم پيش 

شده بودند، براي نخستين بار در  معرفي
  .نيويورك كنسرتي را برگزار كردند

 
اركستر كه اعضاي آن توسط  اين

 سايت اينترنتي و از  ايننندگانكبازديد
يك نظر سنجي برگزيده شده بودند،  طريق

 مايكل"نخستين كنسرت خود را به رهبري 
، مدير اركستر سمفوني "تيلسون توماس

 "كارنگي هال"سان فرانسيسكو در 
 .اجرا كرد نيويورك

برنامه اين كنسرت شامل آثاري از 
، "موتزارت"مختلف از جمله  آهنگسازان

، "چايكوفسكي"، "واگنر"، "ويال لوبوس"
برنده اسكار و ( "تان دان" و "جان كيج"

هاي اژد"  و"ببر خيران" هايآهنگساز فيلم
 .بود) "پنهان

، آهنگساز چيني اجرا "تان دان"اثري كه از 
 يك سمفوني اينترنتي بود كه او آن را ،شد

 . تصنيف كرده است"يوتيوب"براي سايت 
 به "يوتيوب"انتخاب اعضاي اركستر  روند

 اين ترتيب بود كه بيش از سه هزار نوازنده
 كشور مختلف، ويديويي از خود را 70از 

 "يوتيوب"  اين رقابت بهبراي حضور در
 اعضاي چند اركستر فيالرمونيك .فرستادند

هنگ گنگ، سان  معتبر دنيا از جمله لندن،
 200 ،فرانسيسكو و نيويورك از اين تعداد

 .و را انتخاب كردنديويد
راه يافتگان به مرحله نهايي روز  وهاييويد
 و منتشر شد "يوتيوب" فوريه بر روي 14

 سايت از ميان آنها بازديدكنندگان اين وب
 30آماتور از   نوازنده حرفه اي و90بيش از 

 .كشور مختلف را برگزيدند
 ميليون 13وها در مجموع ياين ويد

 .بازديدكننده داشته است
 

   در مصر"دانيل بارنبويم"نخستين اجراي 
، هنرمند برجسته اسراييلي كه "دانيل بارنبويم"

ه دارد،  را بر عهد" شرقي غربي"رهبري اركستر 
براي نخستين بار در قاهره، پايتخت مصر به روي 

او در اين برنامه كه در روز . صحنه خواهد رفت
برگزار )  فروردين ماه27 (آوريل 16 پنجشنبه

شود، اركستر سمفوني قاهره را رهبري خواهد  مي
  . كرد

در اين اجرا، سمفوني پنجم بتهوون نيز نواخته 
، اين برنامه كه با "بارنبويم"به گفته . خواهد شد

شود، تالشي  پشتيباني اتريش و اسپانيا برگزار مي
وگو در  است در راه برقراري و پيشبرد گفت

  .خاورميانه
غربي "اين هنرمند كه در كنار رهبري اركستر 

، مديريت اپراي دولتي برلين را نيز بر عهده "شرقي
 اسراييلي از هايدارد، همچنين به جلوگيري مقام

ستيوال فرهنگي فلسطينيان در اورشليم برگزاري ف
، بازداشت "بارنبويم"به گفته . اعتراض كرده است

ي  اندركاران اين فستيوال نشانه  تن از دست20
ز بيان  اسراييلي از ابراهايترسي است كه مقام

  .فرهنگي فلسطينيان دارند
 كه در آرژانتين به دنيا آمده و در كنار "بارنبويم"

گذرنامه فلسطيني نيز دارد، تابعيت اسراييلي، 
همچنين معتقد است كه دولت اسراييل با اين كار 

 تاكيد او.  است"دشمن فرهنگ"نشان داده كه 
وگوي فرهنگي هميشه ممكن است؛  گفت": كرد

اركستر غربي شرقي كه از نوازندگان جوان عرب و 
  ".اسراييلي تشكيل شده، شاهدي است بر اين مدعا

 
 

 طنز

 
  زمينيهاي انتخاباتيوصف سيب  اندر

  وبالگ زري اصفهاني
  

  رسد گوني گوني سيب زميني مي
  رسد مهرورزي هاي ديني مي

 
  هديه هاي رهبر مستضعفين

  رسد هم هوايي هم زميني مي
 

  انتخابات است وفصل بخشش است
  رسد تحفه هاي اين چنيني مي

 
*** 

  غم نخور گر بازهم زين انتخاب
  رسد آنچه كردي پيش بيني مي

 

  تو از بهر هركس بود بازراي 
  رسد آنكه را خواهي نبيني مي

 

  ليك شايد دردل صندوق راي
  رسدي بوته هاي سيب زميني م

 

*** 

  رسد گوني گوني سيب زميني مي
  رسد مي مهرورزيهاي ديني

  
 

  

  

  

كنفرانس افغانستان در مسكو و 

وجود ه  بمي رژي برايالهه فرصت

  اوردين
 هي پوجعفر
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  زنان در مسير رهايي
  
  

 آناهيتا اردوان
  

زنان عراقي از مهمترين 

نگرانيها و چالشهاي خود 

  سخن مي گويند
 نتيجه "اوكسفام اينترنشنال"

تحقيقات خود پيرامون وضعيت زنان 
 را تحت عنوان 2008 در سال عراقي
زنان عراقي از مهمترين نگرانيها و "

 "چالشهاي خود سخن مي گويند
اين تحقيقات كه محصول . انتشار داد

گفتگو با هزار و هفتصد زن عراقي در 
مناطق بغداد، بصره، كركوك، نجف و 

نگران  آمار دربرگيرندهنينوا است، 
 كه مهمترين آنها كننده اي است

  :عبارتند از
 درصد زنان عراقي ابراز 60 نزديك به 

 ، امنيت اجتماعينبودمي دارند كه 
  .  روداولين نگراني آنان به شمار مي

 درصد از زناني كه در اين 40بيش از 
تحقيقات مورد پرسش قرار گرفته اند، 
مي گويند كه شرايط امنيتي در 

 2007 و 2006مقايسه با سالهاي 
 درصد آنان 22بدتر شده و نزديك به 

ابراز مي دارند كه وضعيت نسبت به 
  .آن سالها بهبود نيافته است

ز  درصد اين زنان، قرباني خشونت ا55
قرباني خشونت درصد  22، 2003سال 

 درصد يكي از 33خانگي و بيش از 
اعضاي خانواده خود را در نزاعهاي 

  .خشونت بار از دست داده اند
 درصد مي گويند درآمد آنان در 45

 در مقايسه با دو سال قبل 2008سال 
مي گويند  درصد 30از آن بدتر بوده و 

  .كه درآمد آنان بهبود نيافته است
درصد آشكار ساختند كه هيچگونه  33

 دريافت نكرده  ايكمك انساندوستانه
  .اند
 درصد زناني كه همسران خود را از 76

 هيچ بازنشستگي از ،دست داده اند
  .دولت دريافت نمي كنند

 درصد زنان، روزانه به 25نزديك به 
 نيمي  وآب آشاميدني دسترسي ندارند

از آناني كه به آب دسترسي دارند مي 
 .يند كه آب قابل آشاميدن نيستگو
 درصد ابراز مي دارند كه شرايط 69

دسترسي به آب آشاميدني سالم بدتر و 
 و 2006يا در شرايطي برابر با سالهاي 

  . است2007
 3يك سوم اين زنان عراقي روزانه 
 6ساعت و يا كمتر، دو سوم فقط 

ساعت و يا كمتر بطور روزمره 
 مي  درصد80دسترسي به برق دارند، 

گويند كه دسترسي به برق در سال 
 و يا در شرايطي رمشكل ت 2008

  .  است2007برابر با سال 
نيمي از اين زنان ابراز داشته اند كه 
دسترسي به بهداشت مناسب در سال 

 و يا در شرايطي رمشكل ت 2008

برابر در مقايسه با دو سال پيش از آن 
  .بوده است

ه  اين زنان خبر داده اند كدرصد40
فرزندانشان به مراكز آموزشي 

  .دسترسي ندارند
 درصد از بيكاري رنج مي برند كه 52

 درصد اعالم كرده 17از اين ميزان، 
اند كه به آنان اجازه كار بيرون از خانه 

  .داده نمي شود
دليل ه  درصد از اين زنان ب55

خشونت مجبور به ترك محل زندگي 
  .خود شده اند

  

وق مدافعان حقانتقاد شديد 
 زنان در عليه تبعيض  ازبشر

  عربستان سعودي
مورنينگ "بنا به گزارش خبرگزاري 

، يك گروه مدافع  مارس23، "استار
 سيستم ،حقوق بشر با انتشار گزارشي

امنيتي، پليسي و قضايي پادشاهي 
 مورد تشدبه عربستان سعودي را 

اين گزارش . سرزنش و انتقاد قرار داد
ه يض آميز بخواستار تغيير قوانين تبع

.  در رابطه با امور زنان شدويژه
 همچنين خواهان  ياد شدهگزارش

پايان يافتن ازدواج دختران زير سن 
قانوني، رفرم قضايي و آموزش مجدد 

پيرامون همين . قضات دادگاه شد
 در ماه جاري دختري هشت ،مساله

ساله توسط قاضي سعودي به عقد 
مردي هفتاد و چهار ساله درآمد كه 

ته دادگاه بعد از اعتراضات فراوان الب
جهاني، ازدواج اين دو را به شرطي كه 
مرد تا زمان بلوغ كودك هشت ساله 
با او رابطه جنسي نداشته باشد، رسمي 

لعزيز اعبد" ،از سوي ديگر. اعالم كرد
، مفتي عربستان سعودي در "الشيخ

 گفت "الحيات"گفتگويي با روزنامه 
 از  سنال ده سزيركه ازدواج دختران 

لحاظ شرعي جايز است و هيچ مانعي 
  . براي آن وجود ندارد

 اضافه  مزبور بر اين، گزارشافزوده
مي كند، افرادي كه توسط پليس 
دستگير مي شوند، زير شكنجه و آزار 

 مي به جرايميو اذيت مجبور به اقرار 
شوند كه مرتكب نشده اند و در 
بسياري موارد برخي از بازداشت 

 ، حفاظت ماموران دولتيشدگان تحت
اقدام به خودكشي كرده و جان خود را 

  .از دست مي دهند
  

  زنان هم مدير، هم قرباني
 22 ،"مانيال استاندارد"خبرگزاري 

 مديران زن  شمار به افزايشمارس،
در پستهاي مختلف شغلي از يكسو و 
افزايش اعمال خشونت عليه آنان در 

زنان .  مي پردازد از سوي ديگرخانه
 درصد پستهاي ارشد 47بيش از 

خود ه مديريتي را در كشور فيليپين ب
اين مساله با توجه . اختصاص داده اند

به حد متوسط جهاني آن كه برابر با 
 درصد است، زنان فيليپين را 23

نسبت به زنان در كشورهاي ديگر در 

داده .  قرار داده استيمقام باالتر
هاي موسسه نيروي كار اين كشور 

 زنان نسبت شمار مي دهد كه نشان
به مردان در پستهاي مديريتي در 

 به ترتيب، يك ميليون و 2002سال 
هشتاد و شش هزار، و يك ميليون و 

تعداد زنان در .  مي باشد نفرچهار هزار
 به 2006پستهاي مديريتي در سال 

دو ميليون و دويست و پنجاه و هفت 
و شصت و هزار در مقابل يك ميليون 

در . نه هزار مرد، افزايش داشته است
 اين ميزان به دو ميليون و 2007سال 

دويست و هشتاد و يك هزار زن در 
 يك ميليون و ششصد و هفتاد و برابر

  . هفت مدير مرد ارتقا پيدا كرد
ه اين گمان بمزبور با توجه به آمار 

وجود مي آيد كه زنان فيليپيني سقف 
 را شكسته شيشه اي تبعيض جنسيتي

اما گزارشها در مورد خشونت . اند
خانگي حتي در رابطه با اكثريت زناني 
كه در پستهاي مديريتي مشغول به 
كار هستند نشان مي دهد كه چنين 

موردهاي . تحولي صورت نگرفته است
 ،گزارش شده پيرامون خشونت خانگي

 هزار 6 به 1996از هزار مورد در سال 
 2005ال و پانصد و پنج مورد در س

نگرش . رشدي فزاينده داشته است
جنسيتي در فرهنگ حاكم بر جامعه 
اجازه نداده است كه از زن تعريفي 

به ويژه انساني با حقوقي برابر با مرد، 
  . خانوادگي ارايه شودمناسباتدر 
  

 دولت انگليس در عقب گرد
 شكاف دستمزد بر برچيدن

  اساس جنسيت
له  مقا مارس، در19، روزنامه گاردين

 وعده با وجوداي عنوان مي كند كه 
هاي دولت انگليس مبني بر رفع 
تبعيض جنسيتي در امر پرداخت 
دستمزد ميان زنان و مردان، اين 
مساله به دليل بحرانهاي مالي در حال 

  . افزايش است
صورت نيمه وقت ه  زناني كه بشمار

 افزايش يافته و ،مشغول به كار هستند
ط سي و طور متوسه اكنون آنها ب

شش و پنج دهم درصد كمتر از 
 دريافت مي  مزدهمكاران مرد خود

طور متوسط ه زنان در انگليس ب. كنند
 درصد كمتر از دستمزدي كه به 17

مردان اعطا مي شوند، حقوق مي 
 نيز در حال اختالفگيرند كه اين 

  .افزايش است
   

تصويب قانوني در راستاي 
رسيدگي به امور قربانيان 

  گي در چينخشونت خان
ماه سپتامبر سال گذشته قانوني در 
كشور چين به تصويب رسيد كه پليس 

 تا از زنان قرباني مي كندرا موظف 
اين . خشونت خانگي حمايت كند

قانون اكنون بر اساس گزارش 
 9، "خبرگزاري حقوق برابر براي زن"

 در بسياري از ايالتهاي چين در حال مارس،
زنان چين فدراسيون . اجرايي شدن است

اعالم كرده است كه در بسياري از ايالتهاي 
كشور مراكزي داير گرديده كه زنان قرباني 
و همچنين كارگران زن مهاجر قادرند جهت 
دريافت حمايت قانوني با اين مراكز تماس 
تلفني برقرار كرده و از كمك آنها برخوردار 

 هزار 50ماموران رسمي ساالنه . گردند
نت خانگي در كشور شكايت پيرامون خشو
  .چين دريافت مي كنند

  

گشايش مدرسه فمينيستي در 
كشوري كه دست كم يك زن از هر 
پنج زن مورد خشونت فيزيكي قرار 

  مي گيرد
يك تشكل مدافع حقوق بشر از گشايش 
دانشگاهي غير آكادميك جهت آموزش 
حقوق بشر، ارزشهاي انساني، برابري و ضد 

ن در كشور تبعيض به دختران و پسران جوا
  . تونس، خبر داد

 7به گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس، 
موسسه "، مدير "جورعاسانا بن "مارس، 

 مي گويد اين دانشگاه "زنان دموكرات
مكاني است براي دخالت كردن در امور 

اين دانشگاه كه نام فمينيست معروف . زنان
 دختران و  داد،خودر  را ب"مارزوكي"تونسي 

 رشته هاي حقوق، پسران جوان را در
اقتصاد، رسانه و حقوق بشر آموزش مي 

  .دهد
  

جنايتكاران در صدد اجراي اعدام 
  دختري ديگر

خبرگزاريهاي جهان از صدور حكم اعدام 
دل آرا دارابي، . را دارابي خبر دادند آدل

دختر جواني است كه در سن هفده سالگي 
قتل يكي از بستگان پدرش اتهام به 

و بعدها عنوان كرد كه ا. دستگير شده است
 دوست پسر وي بوده ،عامل اصلي جنايت

پرونده دل آرا دارابي براي اجراي . است
حكم اعدام به دادرسي رشت رفته است و 
اين دادگاه نيز حكم وي را تاييد كرده و 
اكنون تنها خانواده مقتول مي توانند تصميم 

 و "ديه"ر به گرفتن ضبگيرند كه حا
دالصمد بع. يا خيربخشش متهم هستند و 

خرمشاهي، وكيل دل آرا معتقد است كه 
موكلش قتلي انجام نداده است زيرا همه 
ضربه هاي وارده به مقتول از سمت راست 

  . بوده در حاليكه دل آرا چپ دست است
الملل، ايران   آمار سازمان عفو بينبر اساس

 سال پيش تا كنون دست كم چهل و 19از 
هشت تن از . ه استدو نوجوان را اعدام كرد

. اند اين عده در سال گذشته اعدام شده
ايران تنها كشوري بوده كه در دو سال اخير 

  .دست به اعدام نوجوانان زده است
  

  "من از مرگ هراسي ندارم"
، "سيتار آشاكزاي"جمله باال گفته 

معروفترين مدافع و سياستمدار زن كشور 
افغانستان است كه به گزارش خبرگزاري 

   درب محل برابر، در  آوريل12، يپندنتايند
  17بقيه در صفحه 
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  رجز خواني احمدي نژاد براي 

 جامعه جهاني

  جعفر پويه

 هي فقي ولدهي جمهور بركشسيي نژاد، ريمحمود احمد 
 در كرمـان رو بـه   ي سـخنران كي روز گذشته در  ميرژ

 مي كن ي م ي را طراح  ديبسته جد ":  گفت يجامعه جهان 
  ".مي دههي اراايو آماده خواهد شد تا به دن

 يه در روزهـا    شـود كـ    ي زده مـ   ي حرفها در حـال    نيا
ـ  رژ يگذشته موضـوع بحـران اتمـ        هـا ي در خبرگزار  مي

 ياري بـس  يهـا ي گسترده داشـت و گمانـه زن       يانعكاس
 دولت اوباما و دعـوت گـروه        استيس.  آن شد  رامونيپ
ـ  بازگشت به پـشت م   ي برا مي از رژ  1+5  مـذاكره از  زي
ـ وي در روزنامـه ن  ي طـرف و انتـشار گزارشـ       كي  وركي
ـ  در برابـر رژ    كـا ي دولـت آمر   نكـه ي بـر ا   ي مبن مزيتا  مي

 خواهد داد، از طـرف      استي س ريي تغ ي اسالم يجمهور
هرچنـد  .  را به خود جلب كـرد      ياري بس ي نظرها گريد

 تدپرسي و آسوشـ   مزي تا وركيوي گزارش ن  كايدولت آمر 
واشنگتن " بخش گزارش كه نيرا نادرست خواند اما ا 

 است كـه در مـورد تهـران        نهي گز ني ا يدر حال بررس  
ـ  به م  ومي اوران ي ساز يغن  " كـم را تحمـل كنـد       زاني

  .موجب تعجب شد
 آمريكــا، چــين، روســيه، نــدگاني نماگــر،ي جانــب داز

 موسوم بـه    يبريتانيا، فرانسه همراه با آلمان، كشورها     
ـ  چهارشنبه هفتـه قبـل بـه رژ        هياني در ب  5+1گروه    مي

 تفاهم بـا   ي آمده برا  شي كردند تا از فرصت پ     شنهاديپ
ـ  ن 5+1قدام گـروه     ا نيا.  استفاده كند  5+1گروه    در  زي
ـ  در قبال رژكاي آمردي جدكردي از روتي حما يراستا  مي

ـ اما رژ .  شده است  يابيارز  كـه  ي اسـالم  ي جمهـور  مي
 دست بردارد و ي خواهد از برنامه ساخت بمب اتم  ينم

 جامعـه  انـه ي مماشـات جو ياستهايتا كنون در برابر س   
 را بـه    تي موقع ني را گرفته است، ا    شي دست پ  يجهان

 ي مـ  ي كند و به بـاج خـواه       ي م ري تفس گري د يگونه ا 
 نژاد نـه تنهـا در برابـر بـسته           يمحمود احمد . زدپردا

ـ    ي غرب در ازا   يشنهاديپ  بـسته   ،ي سـاز  ي توقـف غن
ـ  خـود را ارا    ميرژ  ريـ  غي دهـد بلكـه، بـا زبـان       ي مـ  هي
 دانيـد  يشما خودتان م  ": دي گو ي و زننده م   كيپلماتيد

 بنـد   ييامروز در موضع ضعف هستيد و دستتان به جا        
 را جلـو    كارتان توانيد ينيست و از موضع زور ديگر نم      

  ".ببريد
 دولـت   ي مـدارا  استي س م،ي رژ هي فق ي ول ي پادو ،يعني

 بلكـه، نـشان ضـعف و      انـه ي جو ياوباما را نه تنها آشت    
 ي مي كند و در عمل به رجز خواني برآورد م صالياست

  .پردازد
ـ  رژ وراني پـا  يري موضـعگ  نگونهيا  در برابـر جامعـه    مي

 ي حل مشكل بـه سـو      استي و دور شدن از س     يجهان
 مماشـات بـا   اسـت ي نشانگر غلط بـودن س   يباج خواه 

ـ رژ.  است هي فق ي ول ميرژ ـ  وال مي ـ  فق تي  بـه دنبـال     هي
 به دست آوردن آن به      ي است و برا   يساخت بمب اتم  

 ل وقـت مـشغو    دي و خر  ي با جامعه جهان   ياسي س يباز
 آمده نـه مماشـات بلكـه،        شيراه حل مشكل پ   . است

 ي سـرجا  ي بـرا  ي قدرتمندانه جامعه جهان   يريوضعگم
 ي به سالح اتم   زي است كه با تجه    يميخود نشاندن رژ  

 قرار خواهد داد و   ي خطرناك اري بس تيكشور را در موقع   
 بحران بزرگتـر خواهـد   كي ري را درگ انهيمنطقه خاورم 

   فروردين 27    .كرد

  
  

  راه ُقدس از قاهره

 مي گذرد؟
  

  منصور امان
  

 يك شبكه ي مخفي حزب در پي كشف
اهللا لُبنان در مصر و دستگيري اعضاي 
آن، تنش در مناسبات بين رژيم مالها 
. با كشورهاي عربي افزايش يافته است

در آخرين تحوالت در اين رابطه، روز 
، تلويزيون عربي )يكشنبه(گُذشته 

، "العام"جمهوري اسالمي به نام 
ر بازداشت سه تن از كاركُنان دفتر خود د

  . قاهره را تاييد كرد
دولت مصر هفته گُذشته اعالم كرده بود 

 نفره حزب اهللا لُبنان 49كه يك شبكه 
منابع قضايي در . را متالشي كرده است

قاهره، اتهامات افراد دستگير شُده را 
برنامه ريزي براي انجام حمالت "

دشمنانه، در اختيار داشتن مواد منفجره و 
    .عنوان كردند "نيز جعل اسناد رسمي

شيخ نصراهللا، جنگ ساالر آيت اهللا 
خامنه اي در لُبنان در دي ماه سال 
گُذشته افسران ارتش و مردم مصر را به 
شورش و سرنگوني دولت اين كشور 

سخنان تحريك آميز وي . فراخوانده بود
اندكي پس از آن ايراد گرديد كه آيت 

دولتهاي "اهللا خامنه اي به شدت به 
 حمله كرد و آنها "دعي مسلمانيعربي م

 با اسراييل "هماهنگ و موافق"را 
  .دانست

سركرده حزب اهللا در تالش براي فرار 
به جلو ادعا كرده است كه فعاليت 
مشكوك شبكه ي اين جريان، در ارتباط 

نقل و انتقال ادوات "با فلسطين و 
جنگي براي ياري رساندن به برادران 

اف شرمنده اعتر.  بوده است"فلسطيني
شيخ نصراهللا اين احتمال را تقويت مي 
كُند كه دولت مصر به اسناد و مدارك 
اطمينان پذيري پيرامون ماجراجويي 
رژيم مالها و گروه تحت اُلحمايه آن 

  . دست يافته است
سرخط آويختن به بحران فلسطين به 
عنوان پوشش مداخله گري و ايجاد 

ز دنبال منطقه نفوذ را آقاي الريجاني ني
او اين اقدام تحريك آميز را . كرده است

جبران خدشه حيثيتي به دولتهايي كه "
در غزه متهم به همكاري با صهيونيستها 

  .  توصيف كرد"بودند
رييس مجلس مالها به اين وسيله 
ضمن اعالم پشتيباني علني جمهوري 
اسالمي از تحرُكات توطيه گرانه عليه 

باد رفتن سرمايه گُذاري دولت مصر، بر 
 براي نزديكي به اين "نظام"هنگُفت 

كشور به عنوان يك قُطب سياسي مهم 
  . در جهان عرب را مهر و سند كرده است
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  زنان

   در مسير رهايي
  

  16بقيه از صفحه 
  
  
  

مسكوني خود توسط دو مرد 
مسلح از گروه طالبان به قتل 

وي كه تابعيت كشور . رسيد
 بعد از ،آلمان را داشت

سرنگوني حكومت طالبان 
براي فعاليت به افغانستان 

او يكي از سه . بازگشته بود
زني بود كه يكي از كرسيهاي 
شوراي ايالت قندهار را به 

وي . خود اختصاص داده بود
چندي قبل نيز از يك حادثه 

 جان سالم به در بمب گذاري
 زنان در ميان اوقتل . برده بود

ده و فعال ايالت تحصيلكر
وجود ه هراس زيادي ب قندهار

پيش از اين . آورده است
طالبان به چند   نيزجنايت

مسئول زن در واليت قندهار 
حمله كرده و آنها را كشته 

 ،"سفيه عموجان" .بود
مسئول پليس زنان واليت 

 و 2006قندهار در سال 
 يك پليس ،"مااليي كاكار"

بلند پايه اين واليت در 
گذشته توسط طالبان سپتامبر 

  .به قتل رسيدند
  

  وال شخصي شيعيانحقانون ا
افشاي تصويب محرمانه 

  شخصيوالحقانون ا"
 توسط پارلمان "شيعيان

كشور افغانستان و امضاي آن 
توسط حامد كرزاي، رييس 
جمهور اين كشور در هفته 

 را بزرگيهاي اخير جنجال 
در ميان مدافعان حقوق زنان، 

،  حقوق بشركوشندگان
وجود ه ب... محافل سياسي و

 ،به گزارش راديو فرانسه. آورد
اين قانون زنان شيعه را وادار 
مي سازد كه براي بيرون 
رفتن از خانه از همسران خود 

 اين 132اصل . اجازه بگيرند
قانون كه بحث برانگيزترين 

 اعالم مي ،قسمت آن است
كند كه زن هميشه براي 
اجراي خواستهاي جنسي 

يد آماده باشد و همسرش با
اين . هرگز شكايتي نكند

قانون در رابطه با امر طالق 
نيز حق بيشتري براي مردان 

اگر زني ادعا . قايل مي شود
كند كه مورد تجاوز جنسي 

قرار گرفته است اما متهم آنرا 
انكار كند، حرف مرد در دادگاه 

گفته مي شود . پذيرفته مي شود
كه اين قانون بدترين قانوني است 
كه در قرن اخير توسط پارلمان 

  . افغانستان تصويب شده است
اين مساله واكنشهاي زيادي از 
سوي كنفرانس فنالند، دولت 
استراليا، انگليس، آمريكا، سازمان 
ملل و تشكلهاي مدافع حقوق 
زنان در افغانستان و جهان 

 بعد از "حامد كرزاي". رانگيختب
 شديد از سوي هاياعتراض

 قول داد كه ،مللينهادهاي بين ال
به  .آنرا دوباره بازخواني كند
 6، گزارش خبرگزاري رويتر

 ،"محمد آسف محسني"، آوريل
يكي از آخوندهاي ارشد شيعيان 
در كنفرانسي در كابل در دفاع از 

 "وال شخصي شيعيانحقانون ا"
ابراز داشت كه تغييري در رابطه 
با اين قانون داده نخواهد شد زيرا 

ط پارلمان تصويب اين قانون توس
و به امضاي رياست جمهوري 
رسيده است و مراحل قانوني را 

يكي ديگر از . گذرانده است
مدافعان اين قانون مي گويد وقتي 
همه امور زندگي زن را يك مرد 
تامين مي كند پس زن نبايد بدون 

وي تاكيد . ضرورت بيرون برود
مي كند كه قوانين مربوط به امور 

انون اساسي  قاساسشيعيان بر 
 پايهافغانستان مي بايست بر 

  . احكام شرعي باشد
در همين رابطه بر اساس گزارش 

 ،"ناتال ويتنس گروپ"خبرگزاري 
، بيش از هزار زن افغاني  آوريل15

كه بيشتر آنان را دختران جوان و 
 در ،دانش آموز تشكيل مي دادند

 ،مخالفت با قانون جديد خانواده
 نهاي كابلبه راهپيمايي در خيابا

آنان در مقابل دانشگاه . دست زدند
اسالمي شيعه تجمع كرده و 

به . ور شدندزبخواهان رد قانون م
گزارش شاهدان عيني، گروهي 

كه زنان تجمع  حجر در حاليتم
 ، خطاب مي كرد"غربي"كننده را 

 آنان،  سويبا پرتاب سنگ به
برخي از دختران جوان را مجروح 

هدان بر اساس گزارش شا. ندكرد
 دست كم سه نفر هم با ،عيني

شليك گلوله ماموران دولتي 
  . زخمي شدند

اين قانون شيعيان افغانستان را در 
 درصد 20 تا 15بر مي گيرد كه 

جمعيت افغانستان را تشكيل مي 
 حقوق زنان كوشندگان اما .دهند

در هراسند كه تصويب اين قانون 
 به ستمي از نوع بازگشتآغاز 

  .شدزمان طالبان با
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نقد و نسيه اختيارات 

 رييس مجلس
  

  منصور امان
 امنيتي –خيز گرايش نظامي 

مجلس براي افزايش اختيارات و 
نفوذ خود، در اولين مرحله با نشست 
. و بازگشت به مبدا سرانجام يافت

شوراي نگهبان، اُرگاني كه نقش 
بازوي اجرايي ولي فقيه در نشاندن 
گُماشته او، آقاي احمدي نژاد بر 

رياست جمهوري را ايفا كرد، مسند 
طرح دوفوريتي گرايش مزبور براي 
موظف كردن دولت به اجراي 

  .تصميمات مجلس را رد كرد
آقاي عباسعلي كدخُدايي، سخنگوي 
شوراي نگهبان، ايرادات اين شورا بر 

 معرفي "جزيي"طرح ياد شُده را 
مغاير با "كرد اما همزمان آن را 

ضيح وي تو.  دانست"قانون اساسي
 كه به "تصميمات"داد، كلمه 

تصويب نامه ها و آيين نامه "عبارت 
 قانون 138 در اصل "هاي دولت

اساسي اضافه شُده، با اين اصل 
  . مغايرت داشت

نزديكان دولت ضمن استقبال از 
اقدام شوراي نگهبان، در تشريح 
انگيزه تدوين اين طرح از سوي 
رقباي خود، از اختالف گرايشهاي 

لي فقيه بر سر به زير ناُخن باند و
كشيدن داراييهاي ميلياردي سازمان 
. تامين اجتماعي پرده برداشتند

صندوق اين سازمان كه از محل 
پرداخت حق بيمه هاي گوناگون 
كارگران و مزدبگيران انباشته 
گرديده، همواره براي محافل 
قُدرتمند حكومتي يك منبع رايگان 

اري و بدون ريسك براي سرمايه گُذ
و يك كيسه ي در دسترس براي 

  . برداشت به شُمار مي آمده است
با اين وجود، چنين مي نمايد كه 

 امنيتي -طرح گرايش نظامي 
مجلس، اهدافي فراتر از حل و فصل 
جدالهاي روز و نقد را نيز نشانه رفته 
است كه در درجه نخُست به دوران 
پس از نمايش انتخاباتي رياست 

  . شودجمهوري مربوط مي 
 متناقض سخنگوي شوراي سخنان

نگهبان كه بيشتر به خُرده گيري 
شباهت دارد تا انتقاد جدي، بيانگر 
باز بودن درهاي بحث بر سر اين 
موضوع در باند ولي فقيه به طور 

 مي "موارد جزيي". همگاني است
تواند حل و فصل دايره شُمول يا 
استثناهاي طرح مزبور و مبدا زماني 

ن باشد؛ ُنكاتي كه به گونه اجراي آ
مستقيم دولت فعلي و شُركاي آن را 

     .تحت تاثير قرار مي دهد
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جنايتكاران به 

  هم مدال

  مي دهند
  

  زينت ميرهاشمي 
ــدي    ــت اهللا محمــ آيــ

ــرع و   ــاكم ش ــي، ح گيالن
رئـــيس بيــــدادگاههاي  
انقالب اسالمي، به دليـل     
خوش خدمتي اش به ولي  

ــ  ــأت وزي ــه از هي ران فقي
ــشان   ــداران ن ــت پاس دول

چهره .  دريافت كرد تقدير
كريـه محمـدي گيالنــي،   
ــي    ــشونت و ب ــمبل خ س

بـراي    60رحمي در دهه  
  .همگان آشنا است

ــور  ــارگزاران منف وي از ك
 اسـت كـه پـس از         رژيم

انقالب ضـد ديكتـاتوري،     
ــه دســـتور خمينـــي    بـ
ــالب را  ــدادگاههاي انق بي

ــشكيل داد ــيس . ت وي رئ
كم اين بيـدادگاهها و حـا     

شرع و رئيس ديوان عالي     
محمـــدي . كــشور بـــود 

گيالنـــــي آشـــــكارا از 
ــدام و  ــتگيري، اعــ دســ
خشونت عليه جوانان دفاع 

تعداد بـي شـمار    . مي كرد 
ــان او   ــه فرم ــان ب از جوان

  . اعدام شدند
ــزارش    ــاس گـ ــر اسـ بـ
خبرگزاري مهـر، دوشـنبه     

 فــــروردين، دولــــت 17
پاسدار احمدي نژاد، نشان    

را » عـدالت «درجه يـك    
در .  جــالد دادبــه ايــن 

ــزارش   ــن گ بخــشي از اي
نــشان «آمــده اســت كــه 

ــه كــسي داده » عــدالت ب
در اجـراي   «مي شود كـه     

ــي و   ــدود اله ــام و ح احك
برقراري حـق و عـدل در       
جامعه سهم مـوثر داشـته      

نشان و مـدال در     » .است
رژيم اسـتبدادي مـذهبي     
به معنـاي خـدمتگزاري و    
مشاركت فعال در جنايـت     
و خشونت و سـركوبگري     

 جنايتكــاران بــه  .اســت
» عـدالت «همديگر نشان   

همه كارگزاران  . مي دهند 
رژيم بايد براي مـشاركت     
در سركوبي و جنايـت در      
دادگاههاي صالحيتدار بـا    
ــات   ــل و هي ــضور وكي ح

 . منصفه محاكمه شوند
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  ورشكستگي كامل صنعت

  چاي كشور
  جعفر پويه

ــري     ــس از ديگ ــي پ ــشور يك ــدي ك ــنايع تولي ص
.  و از چرخه توليد خـارج مـي شـوند          ورشكسته شده 

حجم باالي واردات اجناس بنجـل توسـط وابـسته          
گان به پايوران رژيم و پائين آوردن عوارض و سود           
گمركــي توســط دولــت يكــي از داليــل ايــن      

امكـان تعطيلـي و ورشكـستگي       . ورشكستگي است 
صنايع فوالد در پايان سال گذشته از خبرهايي بـود          

گران و مزدبگيران شاغل    كه زنگ خطر را براي كار     
ــدا درآورد   ــه ص ــنعت ب ــن ص ــستگي . در اي ورشك

كارخانجات توليـد شـكر بـه دليـل فـروش نـرفتن             
توليدات آنهـا بـه دليـل واردات بـي رويـه صـداي              

كارگران نيـشكر هفـت     . اعتراض بسياري را درآورد   
تپه روزهاي پياپي به سياست ضـد توليـدي و ضـد            

كردنـد و  كارگري دولت و پـايوران رژيـم اعتـراض        
سعي به افشا كسي كه بـه سـلطان شـكر معـروف             
است كرده و خواستار كوتـاه كـردن دسـت آنهـا از             
دخالت در اقتـصاد و واردات بـي رويـه بـراي سـود             
. بيشتر كه تعطيلي صنايع داخلي را در پي دارد شدند
ــه دارد   ــان ادامــ ــشمكش همچنــ ــن كــ   .و ايــ

مدتهاســت كــه چايكــاران شــمال كــشور صــداي  
ا بلند كرده اند و متوليان اين صنعت        اعتراض خود ر  

هشدار داده اند كه در صورت ادامه سياسـت هـاي            
غلط دولت و رژيم صنعت توليد چاي كشور به كلي          

در روزهاي گذشته در خبرها آمـده       . نابود خواهد شد  
است كه اعضا سنديكاي كارخانه هاي چاي شـمال        

آقاي سميعي . داده اند كشور بطور دستجمعي استعفا     
رئيس هيات مديره اين سنديكا به خبرنگاران گفتـه         

هاي   ادامه فعاليت اعضاي سنديكاي كارخانه    ": است
  ".چــاي شــمال بــا ايــن رونــد غيــر ممكــن اســت

 10از سـال گذشـته حـدود        ": او همچنين مي گويد   
ها بـاقي مانـده و فـروش          هزار تن چاي در كارخانه    

ليـد چـاي در گـيالن در         هزار تـن تو    40نرفته و از    
 درصد فروخته شد و مقـداري       20سال گذشته فقط    

از آن را دولت بابت طلب خود برداشت و بقيه نيز در 
انبارها باقي مانده، ضمن اينكه دولت نتوانست چاي        

  ".خــــــود را بــــــه فــــــروش برســــــاند   
طبق اطالعات منتشر شده حجم بااليي از توليدات         

فـروش نرسـيده    داخلي چاي در انبارها مانده و بـه         
دليل آن نيز روشن اسـت، حجـم وسـيعي از            . است

. واردات بي رويه توسط آقازاده ها و وابستگان آنهـا         
با اينكه توليدات داخلي چاي در انبارها مانده اسـت          
بازهم دولت و پايوران حكومتي به واردات ادامه مي         

 هزار خانوار   55اين درحالي است كه بيش از       . دهند
وليد چاي مـشغول بكارنـد و بـا         كشاورز در بخش ت   

 كارخانــه چــاي 186محاســبه كــارگران شــاغل در 
 هـزار نفـر در ايـن صـنعت       75كشور چيزي حـدود     

كه با ورشكستگي آن به كلي از چرخه توليد         . فعالند
  .خارج شده و به خيل لشگر بيكاران مي پيوندند

سياستهاي ضد مردمي و ضد توليدي رژيـم باعـث          
د داخلي شده و مردم شاغل نابودي همان اندك تولي  

بـراي  . در اين صنعت را به روز سياه نـشانده اسـت          
برون رفت از اين وضعيت به غايـت غيـر انـساني و     
ضد ملي بايد دولت و رژيم تبهكاران را به زباله دان          
تاريخ فرستاد و بجاي آن سيستمي سر كار آورد كه          
به فكر مردم، توليد و سرپا ايستادن با قدرت مـردم           

  .باشد
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ــ ــات رژيجنت ــ انتخاب  را مي

   نرم دانستيبرانداز
  

  هي پوجعفر
 ميــ نگهبــان رژي شــوراريــ دب،ي جنتــاحمــد

ــوال ــ فقتي ــ در هي ــع ي ســخنرانكي  در جم
 ي تحت زعامت خود سـخنران     يناظران شورا 

 آنها را مشخص    ندهي خط آ  يكرد و به گونه ا    
 در  گانگـان ي بـا فعـال دانـستن ب       يجنت. نمود

ــات رژ ــانتخاب ــتمي ــمنان ا":  گف ــدش  راني
 ني نرم و به دنبال ا     ي در فكر برانداز   ياسالم
 كه  دي بر سركار آ   ي جمهور سيي كه ر  ندهست

  ". تر باشدكيبه خودشان و مقاصدشان نزد
 امر چگونه ممكن اسـت   ني نگفت كه ا   يجنت

ـ  كاند رايز  توسـط   ي جمهـور  اسـت ي ر يداهاي
 شـوند و    ي مـ  نشي تحت امـر او گـز      يشورا

ـ بدون تا   چي نگهبـان هـ    ين شـورا   نـاظرا  ديي
ـ بـا ا  . افتي نخواهد   تي رسم ييصندوق را   ني

 دستگاه كنترل كننده او     يريحال و با سختگ   
 اش، چگونـه ممكـن اسـت        شانيحتا با همر  

ــس ــيك ــر ك ــ آار س ــمنان و  دي ــه دش ــه ب  ك
   باشد؟كيمقاصدشان نزد

 يناظران شورا ": دي گو ي او م  لي دل ني هم به
 در نظــارت بــر  ي مهمــفــهينگهبــان وظ

ــندوقها ــذ رايص ــتي ري اخ ــوراس  ي جمه
  ".دارند

ــاظران را فــهي از هــم اكنــون او وظ،يعنــي  ن
 كه  دي نما ي القا م  نگونهي كند و ا   يمشخص م 

 از فرد مورد نظر او      ري به غ  يگري كس د  چيه
ــ ــ فقيو ول ــ رژهي ــ حــق بمي ــدن از روني  آم

 ني در ادامــه همــيجنتــ. صــندوقها را نــدارد
 ريــدر ســه ســال اخ": ديــ گوي مــيسـخنران 

ــاده ا يدگيرســ ــوق الع ــه يف ــه مــردم و ب  ب
  ".خصوص محرومان شده است

 از محمـود    ي جنتـ  تي كه حما  داستي پ ناگفته
امـا  .  جمالت نهفته است   ني نژاد در ا   ياحمد
 كه در سه سال گذشـته حجـم         دي گو ياو نم 
 مفقود شده اسـت     ي نفت ي از درآمدها  يميعظ

 كه  يزي به كجا رفته است؛ چ     ستيو معلوم ن  
ـ  رژ يدها از نها  ياريمجلس و بس   ـ  ن مي  بـه   زي

ـ  نـده يبحـران فزا  . دنبال آن هستند    يصاد اقت
 كـه   يكمر مردم را شكسته اسـت بـه طـور         

 هـا در    دهي از كارد به اسـتخوان رسـ       يتعداد
 ي دست به خودسوز  ي حكومت يمقابل نهادها 

 ي صـعود  ري همچنان س  يكاريآمار ب . زده اند 
 يي بـه جـا    ي ارزاق عموم  يدارد و مساله گران   

 از مـردم قـادر بـه        يراي است كه بـس    دهيرس
  . ستندي نزي حداقل معاش ننيتام

 نگهبـان،   ي شـورا  سيي به چشم ر   نهاي ا همه
 و خـدمت بـه      " به محرومان است   يدگيرس"

ـ  ج راي ز مي رژ هي فق يرهبر و ول   ـ  همربي  شاني
 ي نفتي آنان را از دالرها ي و آقازاده ها   يجنت

  .انباشته كرده است
ـ       نكهيا  ي انتخابات تحت نظارت دسـتگاه جنت
ـ  داخـل رژ   يه مورد اعتراض باندها   ك ـ  ن مي  زي

 شـده   لي نـرم تبـد    ياست به پـروژه برانـداز     
 اسـت كـه مـرغ       يياست، خود از آن حرفهـا     

ـ ز.  به خنـده خواهـد انـداخت       زيپخته را ن    راي
 ي و بـ ستي ني را حددهي در خي ش نيوقاحت ا 

  . اندازه نداردزي او نيشرم
 ني فرورد6
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 "ديقتل سف"صدور 

  به عراق

  
   امانمنصور

 در عراق با يمالك – مي حكدولت
 در حال جبران عقب اريشتاب بس

 راني خود در اشاني از همريماندگ
 ني خونهيپس از تصف. است

 و كوشندگان شانيروشنفكران، دگراند
 يقتلها" و زنان به سبك يكارگر

 يتي دستگاه امننكي، ا"ي ارهيزنج
پاه قُدس، در حال دست پروردگان س

 ابتكار ني تازه تري سازيبوم
 قتل مخالفان ي برا"سربازان گُمنام"
  .  باشديم

 ،يعي موفق الربي راستا آقاني ادر
مشاور " كه از او به عنوان يفرد
 شود، مانع ي مادي " عراقي ملتيامن

 مالها مي مخالفان رژي پزشكيمداوا
 اقدام نيا. در كمپ اشرف شُده است

 صدور حكم يدر عمل به معناكه 
 باشد، چه يمرگ افراد مورد هدف م

 قتل ادآوري جهيدر متُد و چه در نت
 ،ياسي سيسازمان داده شُده دو زندان

 يافيرصي مدي حشمت ساران و اُمريام
در هر دو مورد . در ماه گُذشته است

 به ي عمديدگي عدم رستها،ي جنانيا
 از ي ناشي جسممي وختيوضع

 ي طوالني و روانيكيزيشكنجه ف
  . مدت، علت مرگ بوده است

 گونه و در ني به همزي عراق ندولت
 - ينقش زندانبان، با محاصره نظام

 از يري شهر اشرف و جلوگيتيامن
 ساكنان آن به آب، برق، غذا يدسترس

 دارو و پزشك، پروژه -اكنون  –و 
 را دستور كار خود "ديقتل سف"

  . گُذاشته است
 اهللا تي كه آياه، هنگام اسفند ملياوا

 جالل ي با آقاداري در ديخامنه ا
 بار از وجود ني نخُستي برايطالبان

 با دولت عراق "تواُفق دوجانبه" كي
 پرده برداشت، ني سازمان مجاهدهيعل

 يي اجراي هاوهيهنوز مشخص نبود ش
 توافُقنامه چه گونه خواهد بود؛ نيا
 – ميك نُقطه ابهام كه دولت حكي

 ي هاوهيا توسل به ش بيمالك
 و تبهكارانه در حال برطرف يرانسانيغ

  . كردن آن است
 يعي سربازان گُمنام موفق الرباقدامات

 يروهاي و نكاي ارتش آمريني بريز
 ميائتالف كه اداره كُنندگان و تصم

 در عراق هستند، ي اصلرندگانيگ
آنها مسوول و . ردي گيصورت م

 ي اعمال تبهكارانه ُشعبه هاكيشر
 مالها و مي وزارت اطالعات رژيعراق

  .       شونديسپاه قُدس آن شمرده م
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دعوت آشوبگر افغانستان به 

  كنفرانس آرامش و ثبات

 
  جعفر پويه

پس از مدتها اظهار نظرهاي متفاوت باالخره روز 
چهارشنبه ماكسيم فرهاخن، وزير امورخارجه هلند 

مي در كنفرانس اعالم كرد كه رژيم جمهوري اسال
پس از . افعانستان در شهر الهه شركت خواهد كرد

آن حسن قشقاوي، سخنگوي وزارت امورخارجه 
رژيم مالها در گفتگو با رويتر به اين خبر رسميت 

هنوز در اين مورد كه ايران در چه ": داد اما افزود
سطحي در اين كنفرانس شركت كند، تصميمي 

  ".اتخاذ نشده است
ست كه رژيم جمهوري اسالمي در ماه اين درحالي ا

سپتامبر در كنفرانس مشابهي كه در پاريس برگزار 
يكي از اهداف كنفرانس پاريس . شد شركت نكرد

تشويق همسايگان افغانستان به ايفاي نقشي مووثرتر 
در ايجاد ثبات در آن كشور بود كه در عمل از سوي 
. رژيم واليت فقيه رد و مورد موافقت قرار نگرفت

بسياري از صاحبنظران دليل شركت رژيم در 
كنفرانس افغانستان در الهه را به دست آوردن 
فرصتي براي نزديكي با آمريكا و گفتگو و 
  .همكاريهاي غير رسمي با آن برآورد كرده اند

از سوي ديگر، سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا 
گفته است كه هيچ برنامه اي براي مالقات هياتهاي 

  . آمريكا در نشست هلند وجود نداردايران و
همزمان نيز مقامات سازمان آتالنتيك شمالي ناتو 
خبر داده اند كه در هفته گذشته ديپلماتي از سوي 
رژيم با نماينده دبيركل ناتو در بروكسل، مقر آن 
  .مالقات و گفتگو كرده است

هرچند مقامهاي اروپايي دعوت از رژيم ماليان را در 
اي تشويقي و تنبيهي اتحاديه راستاي سياسته

اروپايي مي نامند اما مالقات نماينده رژيم با نظاميان 
ناتو و گفتگوهاي پشت پرده اي كه گاه برمال مي 
شود، نشان مي دهد كه سياست مماشات با رژيم 
همچنان از سوي بسياري از محافل غربي پي گرفته 
مي شود و همين امر باعث گرديده است تا رژيم 

 اسالمي سختگيري بيشتري را بر جنبش جمهوري
اجتماعي مردم اعمال كند و هراسي از به ظاهر 
  .محدوديتهاي اعمال شده نداشته باشد

دخالت رژيم جمهوري اسالمي در افغانستان 
موضوعي نيست كه بر ديپلماتهاي كاركشته و 
. سازمانهاي عريض و طويل اطالعاتي پوشيده باشد

ي و تشويق و حمايت از تسليح جريانات تندرو اسالم
سازمانهاي تروريستي و ارتباط مداوم رژيم با آنها 
. سالهاست كه برمال شده و بسياري بر آن آگاهند

چرا به جاي تحت فشار قراردادن رژيم براي دخالت 
كمتر در امور افغانستان، از آن دعوت مي كنند تا در 

هدف آن ايجاد كنفرانسي شركت كند كه در ظاهر 
امنيت و آرامش در اين كشور است؟ اين كار به 
معناي دعوت گرگ براي چوپاني از گوسفندان است 
زيرا يكي از پاهاي عدم آرامش و امنيت و در 
افغانستان، رژيم تروريست پرور جمهوري اسالمي 
است كه با مسلح كردن و آموزش جريانات همسو 

در آن كشور سعي به آشوب بيشتر و بحران آفريني 
  . مي كند

به جاي بحث و گفتگو با رژيم بحران آفرين 
جمهوري اسالمي بايد به آن هشدار داد تا از دخالت 
و آشوبگري در كشور همسايه، افغانستان خودداري 

  .كند
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نوبت سركوب 

پيام دهنده 

  هاي تلفني

 
  زينت ميرهاشمي 

شب نهاداني كـه از قعـر        
ر قرون بيرون آمده انـد هـ      

ــستم   ــر سي ــو آوري و ه ن
مدرني كه ارتبـاط سـازنده      
بين انسانها را سامان دهـد      

ــم    را ــراي نظ ــري ب  خط
ويرانـه خــود ارزيـابي مــي   
ــشير از رو   ــا شم ــد و ب كنن
بسته به جنـگ آنهـا مـي        
  . رونـــــــــــــــــــــد

دســـتگيري و ســـركوب  
وبالك نويـسان، شـكنجه     

 بـه قتـل رسـاندن     انهـا و 
ــدود    ــرل و مح ــا، كنت آنه
كردن شبكه هـاي اطـالع      
رساني اينترنت بـه داخـل       
ــردن    ــر كـ ــران، فيلتـ ايـ
ــي و   ــايتهاي سياســ ســ
اجتمـــــاعي، از جملـــــه 
ابزارهاي سركوب رژيم در    
جهت محروم كردن مـردم     
بــراي اســتفاده از سيــستم 
ــت ــاني اسـ   . اطـــالع رسـ

دادستان كل رژيـم روز دو      
 فروردين، از وزير    10شنبه  

ــاوري   ــات و فنــ ارتباطــ
بـر  «اطالعات خواست تـا     

رويس پيام  ارائه خدمات س  
كنتــرل و ) MMS(كوتــاه 
  » .اتخاذ شود نظارت 

قربانعلي دري نجف ابادي    
خواستار نظارت بيـشتر بـر      
نام افراد سـرويس گيرنـده      

پـايوران رژيـم    . شده است 
بــه همــان شــيوه و ســنت 

» اخالق«هميشگي مساله   
را بــه عنــوان يــك حربــه 
جهت سركوبگري استفاده    

سيــستم پيــام . مــي كننــد
ــق   ــاني از طري ــن رس تلف

همــراه يكــي از كانالهــاي 
ارتباط فعال و خبر رسـاني      
در جهـــــت بـــــسيج در 
حركتهاي اعتراضي جوانان   

ــت ــل  . اس ــين دلي ــه هم ب
دادســتان كــل رژيــم ايــن 
ــاطي را از  ــرويس ارتبـ سـ
ــصيب   ــي ن ــركوبگري ب س
نگذاشـته و خطـري بــراي   
ريزش ويرانه هـاي نظـام      

  . مي بيند
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  نبرد خلق

هاي فدايي ارگان سازمان چريك
  خلق ايران 

  زينت ميرهاشمي  : سردبير
  ليال جديدي: تحريريه

  منصور امان
  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
ــق ارگــان ســازمان چريكهــاي  نبر دخل

فدايي خلق ايران و بيان كننده نظـرات        
اما بديهي است كـه     . اين سازمان است  

ــالين    ــب فع ــاالت و مطال ــاپ مق از چ
مـت و صـاحب     سازمان و جنـبش مقاو    

نظران و نيز ترجمه مطالبي كـه حجـم         
دهـد و اطـالع از آن        نشريه اجازه مي  

مطالبي . كند مفيد است، خودداري نمي  
كه با امضاي افراد در نبردخلـق چـاپ         

شود، بيان كننده نظرات خود آنـان        مي
است كه ممكن است با نظرات سازمان      
. منطبق، همسو يا اختالف داشته باشـد      

) با نام و يا بدون نام     (ق  سرمقاله نبردخل 
  .بيان كننده نظر سازمان است

  
براي اشتراك نبرد خلـق بـا آدرسـهاي         

  نبرد خلق تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1      تك شماره        
اخبار و گزارشـهاي جنـبش كـارگران،        
ــار   ــران، اخب ــاركنلن اي ــران و ك مزدبگي
تحوالت ايـران، عـراق ومـسائل بـين         
ــار و    ــه آن، اخبـ ــوط بـ ــي مربـ المللـ
ديدگاههاي جنبش زنان را هـر روز در        

  .سايت ايران نبرد بخوانيد
   

 در شبكه جهاني سازمانآدرس 

  اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار 

ادهاي روز ايران و جهان، رويد

  تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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مسئول كشته شدن 

  كارگران معدن، رژيم است

  
  زينت ميرهاشمي

 نفر از كارگران هنگام كار در معدن 18روز يكشنبه 
انفجار . ذغال سنگ كرمان جان خود را از دست دادند

عدم . در اين معدن براي چندمين بار اتفاق مي افتد
رعايت استانداردهاي بهداشتي و امنيتي هنگام كار 

تعداد زيادي از كارگران در اين معدن باعث حان باختن 
اين فاجعه بار ديگر نشان داد كه جان . شده است

كارگران و مزدبگيران ذره اي براي سرمايه داران و در 
راس آن دولت به عنوان كارفرماي بزرگ هيچ ارزشي 

اين سانحه بار ديگر كشته شدن كارگر معدن . ندارد
  .دآور مي شودخاتون آباد به دست نيروهاي رژيم را يا
 نفر از 9، 1382بر اساس گزارش خبرگزاريها، در سال 

كارگران اين معدن در اثر انفجار گاز متان جان خود را 
رئيس اين معدن كه از بيمه جان . از دست داده اند

، سر باز زده بود، خود در 1382باختگان انفجار سال 
  . انفجار روز يكشنبه كشته شده است

اين معدن عليرغم  ران رژيم، طبق اعتراف كارگزا
باالبودن گاز متان و مشكالتي كه داشته است، بايد 
تعطيل مي شده ولي همچنان به كار خود ادامه داده 

وزارت كار و امور اجتماعي رزيم و نهادهاي . است
وابسته به آن بار ديگر ثابت كردند كه هيچگونه 
 نظارتي بر مسائل ايمني و رعايت استانداردهاي كاري

اين گونه حوادث كه مسئول مستقيم . انجام نمي دهند
آن حكومت است، عده ديگري از خانواده هاي 

خانواده هاي . كارگران را به لشكر فقيران مي كشاند
اين كارگران هم همراه با خانواده هاي كارگران ديگر 
كه جانشان را در سانجه كار از دست داده اند فقير 

وشش اجتماعي برخوردار خواهند شد و از هيچ گونه پ
همانطور كه خانواده هاي كارگران سانحه . نخواهند شد

 از پوششي برخوردار 1382ديده همين شركت در سال 
  . نشدند

  اول ارديبهشت 
  

 اصالح الگوي "سال 

تشديد " براي "مصرف

 "الگوي باج دهي
  ليال جديدي

  
وزير نيروي حكومت واليت فقيه آستين باال زده تا 

 را براي محروم " رهبر معظم اسالميفرمايشات"
كردن هر چه بيشتر مردم از نيازهاي ضروري اجرا 

اصالح الگوي "اين اما تصادفي نيست كه سال . كند
 با تشديد الگوي باج دهي همزمان شده "مصرف

   .است
در تازه ترين اين تالشها، كمكهاي دو و نيم ميليارد 

ايجان،  به آذرب"كميته امداد امام خميني"توماني 
اختصاص هزينه براي بازسازي حزب اهللا لبنان و 
راهي كردن كاروان اسلحه براي حماس را مي توان 

   .نام برد
با اين همه، رژيم جمهوري اسالمي باز هم نتوانسته 
است در پيشبرد اهداف خود از راه باج دهي پيشرفت 

مهمترين نمونه آن اواخر . چشمگيري داشته باشد
ام راي گيري مجمع عمومي سال گذشته در هنگ

سازمان ملل متحد براي انتخاب نماينده اسيا در 
در اين راي گيري مخفي، . شوراي امنيت بود

 158 راي، در برابر ژاپن با 32جمهوري اسالمي با 
  .راي كنار زده شد

رژيم، يك به يك از عالوه بر آن، دست و دلبازيهاي 
در جمهوري . طرف مخالفانش خنثي مي شود

آذربايجان، كمكهاي اخير رژيم به دست مقامات اين 
كشور سوزانده مي شود، در لبنان ستاد عالي كمك 
رساني كه از جانب دولت عمل مي كند، ترجيح مي 
دهد نامي هم از هداياي جمهوري اسالمي به زبان 

حماس نيز دچار غضب نياورد و كاروان اسلحه به 
  .اسراييل واقع شده و نابود مي شود

باجهايي كه جمهوري اسالمي از پول نفت و از جيب 
مردم به خارج مي دهد، هدف خيرخواهانه ندارد زيرا 

اين اقدامها، . مردم ايران بيشتر بدان نيازمند هستند
اهداف ماجراجويانه و مداخله گرايانه را دنبال مي كند 

شتن پشتوانه مردمي به لحاظ سياسي ، و نشانگر ندا
  .اجتماعي و ايويولوژيك در داخل كشور است

   فروردين 10 
 
  
  
  
  

  شهداي فدايي 

  ارديبهشت ماه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رفيق مرضيه احمدي اسكويي: عكس

  

خليـل  - بهروز دهقـاني     -كاظم سعادتي   : رفقاي فدايي 
 هـادي   -) فضيلت كـالم  (شيرين معاضد -سلماني نژاد   

 علـي اكبـر     - عبـداهللا پنجـه شـاهي        -پزشـك   فرجاد  
 هيبـت   - مرضيه احمدي اسكويي     -جعفري  ) فريدون(

 مهوش - الدن آل آقا - محمود نمازي --اهللا بهرامي   
ــاتمي  ــاتمي -ح ــدي ح ــا - مه ــا و احمدرض محمدرض
 -حبيـب بـرادران خـسروشاهي       - فرزاد دادگر  -قنبرپور  

 - ارژنگ و ناصر شـايگان شـام اسـبي           -عزت غروي   
 - هوشنگ اعظمـي لرسـتاني   -اد صديقي پاشاكي  فره

فرشـته گـل   -مسعود دانيـالي  -تورج اشتري تلخستاني  
 رضـا  - جهـانگير بـاقرپور   -قربانعلي رزگـاري    -انبريان
 زهـره   - اسـماعيل عابـدي      - بهروز ارمغـاني     -نعمتي  

 - ميترا بلبل صـفت      - حسين فاطمي    -مديرشانه چي   
ين پنجـه    نـسر  -مريم پنجه شـاهي     -عليرضا باصري   

ــاهي  ــومني -ش ــب اهللا م ــيدي - حبي ــصور فرش  - من
 - مـصطفي حـسن پـور اصـيل          -محمود خرم آبـادي     

احسان اهللا  -محسن رفعتي -كمال كيانفر -فريده غروي   
رويـا علـي پنـاه فـرد و         -غالمحـسين خـاكبلز   -ايماني  

ــال   ــرام زاده از س ــصود بي ــت  50مق ــه دس ــاكنون، ب  ت
  . رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند

  
  


