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وقتي احمدي نژاد در توصيف قيام مردم   
ايران مرزهـاي وقاحـت را در نورديـد و        

ــردم را  ــبش م  »خــس و خاشــاك«جن
ناميد، به نظر مي رسيد كـه خامنـه اي          
اين ركورد شكني را به گماشته اش روا        

» فتنـه «تـرجيح مـي دهـد بـا         داشته و   
ناميدن خيـزش مـردم در سـكوي دوم         

و » مقام معظـم  «اما سخنان   . قرار گيرد 
خود خوانده در قـم نـشان داد        » مرجع«

كه آن تصور و ارزيـابي اشـتباه بـوده و           
ولي فقيه منتظـر زمـان مناسـب بـراي          
غلبه بر ركورد شكني گماشته اش بوده       
تا ثابت كند كـه كرسـي اول بـه طـور            

خامنـه  . انحصاري در اختيار او بايد باشد   
اي در پايگاه آيات عظام و حجج اسالم        

ــود   ــده خ ــارت برن ــين زد و ك ــر زم را ب
» ميكـروب «جنبش ميليـوني مـردم را       

ناميد و به اراذل و اوباش تحت امـرش         
پيام روشني داد تا هـيچ ترديـدي بـاقي     
نماند كه در واليـت ظلـم و جـور و در            
ركورد داري وقاحت صـاحب بالمنـازع       

  .مدال طال شخص ولي فقيه است
خامنــه اي بــراي ايــن قــدرت نمــايي،  

شهر قم را انتخاب آگاهانه و به دو دليل 
  .كرد

اول اين كه به همه آيات عظام و حوزه         
هاي مذهبي بفهماند كه اين شـهر بـه         

واتيكان جهـان  «شرطي مي تواند نقش    
را بــازي كنــد كــه خــود را در » اســالم

چارچوب اُم القُراي جهان اسالم و زيـر         
سيطره واليت خامنه اي و تحت كنترل       

هـر كـسي    . دربار ولي فقيه تعريف كند    
» شـريعت سـازي   «ه در ايـن كـانون       ك

نقشي بازي مي كند، تنها پس از عبـور         
ــهمي از    ــد س ــي توان ــت م ــل والي از پ
وجوهات شرعيه ولي فقيـه نـصيب اش        
شود و در غير اين صـورت بـه حـساب           
اش بــا اُمــت هميــشه در صــحنه و بــه 
وسـيله خنجـر و چمـاق رسـيدگي مـي      

آقايان صانعي و دستغيب به شكل      . شود
 سهميه بندي ولي فقيـه  خشونت آميز از  

ايـن سـهميه بنـدي      . برخوردار شده اند  
. البته فقط به شهر قم محدود نمي شود       

سراسر ايران، عراق، لبنـان، افغانـستان،       
فلسطين و حتي اروپا و آمريكا در حوزه        
بذل و بخشش يا شمشير و خنجر ولـي         

ســـهم مـــردم و . فقيــه قـــرار دارنـــد 

ق، آزاديخواهان ايران گلوله، زندان، شال    
ــر و    ــه فق ــاب دار و البت ــزك، طن كهري

بـراي آقـاي رفـسنجاني      . فالكت است 
تهديد به از دست دادن موقعيت سياسي     
. اقتـصادي در نظـر گرفتـه شـده اسـت     

چماق دستگيري سهم آقايان موسوي و      
منقــدان محافظــه كــارِ . كروبــي اســت

گماشته دربار هم بـه فراخـور اوضـاع و        
بـل  در مقا . احوال بي نصيب نمي ماننـد     

به شيفتگان ولي فقيـه، مريـدان مرجـع     
خود خوانده و همه كـساني كـه تـسليم     
ــذل و    ــا ب ــوند ب ــه اي ش ــرايط خامن ش
بخشش بي حساب و كتاب خوش آمـد        

در اين رابطه هيچ حد و      . گفته مي شود  
آقايـان سـيد    . مرزي هـم وجـود نـدارد      

حسن نصراهللا و نـوري المـالكي بيـشتر        
دريافت مي كننـد، چـون وظيفـه آنهـا           

ستلزم پرداخت هزينه بيشتري است و      م

براي آن خانمها و آقاياني كه با عنـوان         
محقــق و كارشــناس در يــك ســمينار  
تبليغاتي براي يك كوتوله سياسي ابـراز       
احساسات مي كنند، پذيرايي كامل چند      

خامنه اي  . روزه اختصاص داده مي شود    
ــته از    ــه آن دس ــع ب ــد و تطمي ــا تهدي ب

قـم كـه    سركردگان حوزه هاي مذهبي     
بـه بهانـه بـي طرفـي واليـت او را بــه      
حساب نمي آورند هشدار مي دهـد كـه         
سرنوشت حوزه و واليت بـه هـم گـره          

  .خورده است
دليـــل دوم بـــراي ركـــورد شـــكني و 
قدرتنمايي در قم، انتقام گرفتن از انبـوه        
مردمي است كه در مراسم خاكـسپاري       
ــر    ــرگ ب ــاد م ــري فري ــت اهللا منتظ آي

خامنـه اي كـه روز   . ديكتاتور سر دادنـد  
 خرداد سال قبـل نتوانـست اتوريتـه         23

اش را به رقبا بقبوالند و شمشير كـشي         
 خرداد سال قبـل بـا قيـام       29او در روز    

 خــرداد پاســخ داده شــد، بــه دنبــال 30
فرصــتي بــود تــا جنــبش بيــشماران را 

ــروب« ــرد   » ميك ــن نب ــا در اي ــد ت بنام

سرنوشت ساز هر كـس وضـع خـود را          
يـت اهللا منتظـري     هرچنـد آ  . روشن كند 

ــورد     ــا در م ــست، ام ــده ني ــون زن اكن
ديدگاههاي او عليه واليت و مرجعيـت        
خامنه اي در حوزه هـاي قـم بـه طـور            

اين براي  . علني بحث صورت مي گيرد    
يك حاكم ظالم غير قابل قبـول اسـت         
كه عده اي در سايه واليت اش آرميده        

ــند و   ــاي   باش ــه ه ــه پاي ــل موريان مث
طــي ســال . حاكميــت را ســست كننــد

گذشته ولي فقيه نظام با هـر كوشـشي         
براي خدايي كردن جايگاه خـود بيـشتر        

عكسهايش لگدكوب زنان و    . زميني شد 
مرداني شد كه بـراي آزادي دسـت بـه          

فتـواي خامنـه اي در مـورد     . قيام زدنـد  
جايگاه ولـي فقيـه و التـزام بـه آن بـه             

د و آبي براي ولي فقيـه       سخره گرفته ش  
تضاد در درون هرم قـدرت و  . گرم نكرد 

بــراي . ثــروت روز بــه روز تــشديد شــد
خامنه اي راهي جز ادامه سياسـت بـي         

قبـل از   . دنده و ترمز باقي نمانده اسـت      
رفتن خامنه اي به قم يكي از مـزدوران     
اش اســتقبال از خامنــه اي را همچــون 

ل استقبال از امام زمان دانست و ابوجهـ       
زمــان و يــك دايناســور ُشــهره عــام و 

ــه   ــود ك ــاص فرم ــامي «خ ــي تم بزرگ
نعمتهاي خداوند در قبال واليـت فقيـه        

بـراي درك ايـن     . »در حكم صفر است   
درفشاني مصباح يزدي نيـاز بـه دانـش         

ــست  ــادي ني ــذهبي زي ــا در . م ــه م هم
كتابهاي درسي خوانده ايم كه بر اساس       
ــستي و    ــه ه ــسلمانان هم ــادات م اعتق

ور محمـد بـن عبـداهللا بــه    منجلـه ظهـ  
عنوان آخرين فرستاده خدا و نزول قران       
به عنـوان كتـاب آسـماني از نعمتهـاي          

اكنون مـصباح يـزدي     . بزرگ خدا است  
زبان گوياي ولي فقيـه مـي شـود و در           
ــز    ــده و ترم ــي دن ــر ب ــار نظ ــك اظه ي
جايگاهي براي خامنـه اي تعريـف مـي        
كنــد كــه حتــي رســول خــدا و كتــاب  

دو بر اساس اعتقـاد     آسماني كه اين هر     
مــسلمانان از مهمتــرين نعمتهــاي خــدا 

ايـن  . است، در مقابـل آن صـفر اسـت        
حرف خامنه اي از زبان مـصباح يـزدي         

ايـن پيـام ولـي فقيـه بـه همـه         . هست
  .طرفهاي مورد خطاب است

آن گروه از نظريه پردازان اسالمي كـه        
در مقابــل يــك رويــا پــردازي ســلمان 

ان رشدي يقـه دراندنـد و كـف بـر دهـ           
دست به شورش زدند و حكـم جبارانـه         
ــي    ــد نم ــد، الب ــد كردن ــي را تائي خمين
دانستند كه روزي حاكم اُم القُرا خـود را        
چنان نعمتي مي داند كه همه نعمتهاي       

  . ديگر خدا در مقابل اش صفر است
اگر اين دو دليل واقعي باشد كه هست،        
مي توان نتيجه گرفت كه هـدف سـفر         

ــه حــل   ــم ن ــه ق ــه اي ب ــصل خامن و ف
اختالفات داخل آخونـدهاي شـريك در       

قدرت است و نه تثبيت مرجعيت خود و        
ــراي      ــت ب ــوز مرجعي ــرفتن مج ــا گ ي

حرفهـاي خامنـه اي بـسيار       . وليعهداش
او مـي خواهـد     . صريح و روشـن اسـت     

دربار » آش كشگ«همه درك كنند كه    
اگر بخورند ريش و سـبيل اشـان        . است

چرب مي شود و اگر نخورند ريشه كـن         
  .وندمي ش

مردم اما حرف خود را دارند و حكومـت         
ديني و واليت فقيه را بر نمـي تابنـد و           
اشتباه محاسبه ولي فقيه در ايـن اسـت         
كه فكر مي كند مي توانـد بـا زور و زر            

طي يك سال   . واليتش را واكسينه كند   
ــه جــز ســركوب   ــي فقيــه ب گذشــته ول
. ددمنشانه هيچ كار ديگري نكرده است     

ش به جـاي خـود      همه چالشهاي واليت  
باقي مانده و مسير تشديد روزافـزون را        

الف و گـزاف و تـوپ و        . طي مي كنـد   
تشر  خامنه اي، واكسن مناسـبي بـراي     
روزهاي سياهي كه رژيم در پيش دارد،       

  .نيست
  

   ....يادداشت سياسي
   در وقاحتشكني ركورد

 مهدي سامع

هدف سفر خامنه اي به قم نه حل و فصل اختالفات داخل آخوندهاي شريك در قدرت است و نه            

ـ      . تثبيت مرجعيت خود و يا گرفتن مجوز مرجعيت براي وليعهـداش           سيار حرفهـاي خامنـه اي ب

اگـر بخورنـد   . دربار اسـت  » آش كشگ «او مي خواهد همه درك كنند كه        . صريح و روشن است   

  .ريش و سبيل اشان چرب مي شود و اگر نخورند ريشه كن مي شوند
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  1بقيه ار صفحه 

تمركُز تالشها و اراده هاي فعال موجود 
در جامعه براي تعيين و شكل دهي 
روندهاي كالن سياسي و نظم 
اجتماعي، يك محصول ناگُزير 
ناهمگونيها در قُدرت سياسي از يك 
طرف و رابطه ي جامعه با آن از طرف 

اين موقعيت را هشدارهاي . ديگر است
ت تغيير نمي  به حكوم"دلسوزان نظام"

دهد، همچنان كه تمام موعضه ها در 
 به عنوان برآمد طبيعي "خُشونت"باره 

. شرايط دو قطبي نشنيده باقي مي ماند
يك نگاه دقيق تر به كُنجي كه اين 
صداها از آن بلند تر به گوش مي رسد، 
چنين نشان مي دهد كه گرايشهاي 
ميانه و اغلب دو زيستي منشا آن 

در نظر گرفته شود كه هر گاه . هستند
نيروهاي مزبور، بازندگان اصلي آرايش 
جديد سياسي در دوران بحران انقالبي 

، مقاومت آنها شگفت آور به دهستن
با اين وجود، پروسه . چشم نخواهد آمد

تحوالت بدون دخالت دادن تمايالت 
ذهني اين نيروها كه خود تحت 
قانونمنديهاي شرايط ذكر شده در عمل 

گونه تاثيري گُذاري فعال در آن از هر 
  . محروم هستند، به جلو رانده مي شود

دو رويداد توجه پذير در ماه گُذشته 
، نه فقط اين ارزيابي بلكه، نيروي )مهر(

محركه آن يعني قُطب بندي نيروهاي 
فعال در صحنه سياسي و اجتماعي 
كشور در دو مركز اصلي را تاييد مي 

مركز آن اين رويدادها كه در . كند
 قرار دارند، "خودي"نيروهاي ميانه 

مستقل از آنكه موقعيت حقيقي آنها در 
كشاكشهاي موجود را بازگو مي كُند، 
همزمان ارزش عملي راهكارهايي كه 
آنها براي برون رفت از بحران كُنوني 

  . پيشنهاد مي كنند را نيز اتيكت مي زند
  

  لغو وقف دانشگاه آزاد
 تالشهاي آقاي نخُستين تحول، شكست

رفسنجاني و باند كارگُزاران در جلوگيري 
از مصادره يك كانون اقتصادي مهم 

تاكتيك . خود، دانشگاه آزاد است
 اين موسسه كه براساس گُفته "وقف"

 25هاي مسووالنش ارزش آن بيش از 
ميليارد دالر اعالم شده است، مي 
توانست نشانه اي از تغيير مدار حل و 

اي آقاي رفسنجاني با باند فصل اختالفه
چه، هر . ولي فقيه به سمت پايين باشد

گاه او قادر به دستيابي به تفاهم با آيت 
اهللا خامنه اي مي بود يا آن را در چشم 
انداز مي ديد، نيازي به دستيازي به راه 
حل وقف و كوشش براي دور زدن رقبا 

رييس . به وسيله اين ترفند نداشت
 پس از آنكه مجلس خُبرگان تنها

دريافت مانورهايش بدون ثمر مانده و 
تابلوي او به سمت تقسيم خانگي قُدرت 
فقط بن بست را نشان مي دهد، ناچار 
گرديد دست به ابتكار مستقل بزند و 
بخت خويش را به جاي بيت واليت در 
. محاكم شرعي و آيات و روايت بجويد

 بودن "غير شرعي و غير قانوني"اعالم 
، "رهبر"شگاه آزاد از سوي وقف دان

فقط فرجام اين تاكتيك مشخص آقاي 
رفسنجاني نيست بلكه، فرجام استراتژي 

 از متن آن "وقف"اي است كه ايده ي 
  . بيرون آمده است

از همان هنگامي كه قصد آيت اهللا 
خامنه اي براي حذف شُركاي سابق و 
يكدست سازي قُدرت آشكار گرديد، 

 نظام رييس مجمع تشخيص مصلحت
راهكار خود را بر تمركُز بر حلقه ضعيف 
قُدرت يعني گُماشته منتخب وي و 

در پندار آقاي . دولت او بنا نهاد
رفسنجاني فشاري كه جنبش اعتراضي 
بعد از نمايش انتخابات به وجود آورده 
بود، زمينه عقب نشيني آقاي خامنه اي 
را فراهم مي آورد تا آنگاه دور جديدي 

 بر سر توزيع قُدرت و از چانه زني
بازگشت به تركيب پيشين دستگاه اداره 

در عمل اما به دليل . كُننده آن آغاز شود
آنكه يار غار او نه مي خواست و نه مي 
توانست از پروژه شكست خورده اش 
عقب بنشيند و از سوي ديگر، آقاي 
رفسنجاني نيز از ترس جنبش اجتماعي 

اي حاضر به استفاده موثر از ابزاره
فشاري كه در دست داشت نبود، 
استراتژي وي به دستور كار يك 
شكست از قبل پيش بيني شده فرو 

راهكار دو سويه ي او در انتها . كاست
فقط يك زاويه بيشتر نداشت و آن 
تالش دوچندان ولي بي نتيجه براي 

  .  بود"رهبر"جلب اعتماد 
  

انحالل مشاركت و مجاهدين 
  انقالب اسالمي 

ر، اعالم انحالل دو تشُكل تحول ديگ
، جبهه مشاركت و "اصالح طلب"عمده 

سازمان مجاهدين انقالب اسالمي 
دو جريان مزبور در حالي به زير . است

 قضايي -گيوتين دستگاه امنيتي 
كشانده مي شوند كه رهبر اصالح 
طلبان حكومتي، حجت االسالم محمد 
خاتمي از هر فُرصتي براي ارسال اين 

ه باند واليت سود مي جويد كه پيام ب
حاضر به بازي با قواعدي است كه آنها 

به موازات اين، راست . تعيين كرده اند
 پس از فروكش كردن "اصالح طلب"

اعتراضهاي گُسترده خياباني، دست به 
تالش مداوم در جهت ترسيم مرزهاي 
منفعت دار با جنبش اجتماعي و به 

ده نمايش گذاشتن فاصله خود از آن ز
  .است

 حال، چنين مي نمايد كه رويكرد با اين
آقاي خاتمي و طيف راست اصالح 
طلبان حكومتي به نتايج كامال واژگونه 

تالش آنها براي . اي منتهي شده باشد
تنظيم حركات خود با ريتم چوب 

، اشتهاي "نظام"رهبري اُركستر 
رقبايشان براي تحميل يك صورت 

 و "اصالح طلب"بندي جديد در جناح 
 و "خودي" به دو طيف تقسيم آن

شايد .  را برانگيخته است"غيرخودي"
الزم به گُفتن نباشد كه مهم ترين ابزار 
حكومت براي تحُقق اين هدف، 
سركوب و در شكل جزيي تر، 
ممنوعيت، دستگيري و محروميت طيف 

 در تقسيم بندي جديد "غيرخودي"
  . است

سياست مزبور كه به طور آشكار يك 
نه يك طرح سياسي پروژه امنيتي و 

است، فقط به دليل كم هزينه بودن در 
دستور كار باند ولي فقيه قرار نگرفته 

مهمتر از اين زاويه، بدنه اجتماعي . است
 در تيررس نگاه قرار "اصالح طلبان"

دارد؛ نيروهايي كه به شتاب يا به جنبش 
اجتماعي پيوستند و يا به سمت آقايان 

  . رده اندموسوي و كروبي چرخش پيدا ك
 "اصالح طلب"انجماد استراتژي باند 

با وجود تغييرات عميق در رابطه باند 
حاكم به شُركاي پيشين، يك دليل پايه 
اي براي شكل گيري ريزش در جرياني 
است كه تمام حسابهاي برنامه اي آن با 
چشمداشت به سخاوت رقبايش باز شده 

  .  است
  

 يري گازي امتيشكست استراتژ
   زاران طلبان تا كارُگاز اصالح

نه آقاي رفسنجاني و باند مصلحت 
گراي او و نه آقاي خاتمي و باند اصالح 

 اند هيچ پاسخ قانع هطلب او نتوانست
كننده اي به چالشهايي كه جامعه ايران 

آنها در همان . با آن روبرو است، بدهند
حال كه موج خيزشهاي گُسترده توده 

شهاي اي، حكومت را به همراه پوش
ظاهري و حقيقي اش زير ضرب گرفته 
بود، همچنان روي خاكريز آقاي خامنه 

 "نظام"اي و لشكريانش پرچم حفظ 
 –كه هيچكس كمتر از باند نظامي (

امنيتي ولي فقيه پشت اين نام پنهان 
از اين رو، . را تكان مي دادند) نگرديده

جناح شكست خورده با درجا زدن در 
 -ته ي خود طرحها و راهكارهاي گُذش

كه شايد در چارچوب زماني گُذشته مي 
 گُزينه -توانست منافع آن را تامين كند 

ديگري جز فاصله گيري از جنبش 
اجتماعي و جستجوي راه حل در اُردوي 

  . دشمنانش ندارد

مصلحت گرايان و اصالح طلبان در 
حالي كه زير فشار رو به فزوني بدنه ي 

 اند با خود قرار دارند، قادر نشده
استراتژي خود حتي يك امتياز جزيي، 
يك عقب نشيني موقتي چه به سود 
. خود و چه براي جنبش به دست بياورند

در اين حالت، زمختي ناهمگونيهاي 
آنچه كه از آن دفاع مي كنند با آنچه 
كه در عمل به آن تن مي دهند، بيش 
. از هر زمان ديگري برجسته مي گردد

سي صرف نيست اين يك اُفول سيا
بلكه سقوط اخالقي و فرهنگي نيرويي 
است كه بدون راه حل و بدون اعتماد 
به نفس، به چشم نزديكان خود خاك 
مي پاشد و ظرفيت دارد با همه گزافه 
ها پيرامون اصالحات در چارچوب نظام 

، آلت دست "جامعه مدني"و ايجاد 
.  گرددشپروژه هاي امنيتي رقباي

الح طلبان، مصلحت گرايان و اص
فُرصت شكست افتخار آميز را از دست 
دادند و اينك ناچارند زير فشار پوتيني 
كه بر پشت تعظيم كرده آنها فرود مي 

  .آيد، خوار و بي رمق به خاك بيفتند
  

  برآمد
تا جايي كه به جنبش اجتماعي برمي 
گردد، تكليف و جايگاه نيروهاي بينابيني 

ه خيزشهاي سال گُذشت. روشن است
بدون دعوت اين نيروها و فراتر از آن، با 
وجود تمام تالشهاي آنها براي 
جلوگيري، گرد كردن و خرابكاري در آن 

از اين رو، . شكل گرفت و به پيش رفت
ناكام ماندن راهكار آنان براي به سازش 
رسيدن با باند ولي فقيه، مويد تحول 
تازه اي در آرايش سياسي جامعه بر پايه 

و ) مردم(دو قُطب اكثريت صف آرايي 
  . نيست) حكومت(اقليت 

رويدادهاي ماه گُذشته از نظر چگونگي 
تاثيري كه بر راه حلهايي كه از ايستگاه 
چارچوبهاي موجود به حركت درمي آيد، 

از مهمترين . توجه پذير مي باشد
گرايشهاي موجود در اين زمينه مي 

احياي ظرفيتهاي مغفول "توان مدافعان 
 تا طرفداران تجديد نظر "ن اساسيقانو

  . كامل در آن نام برد
براي دريافت پيامي كه ممنوعيت دو 
جريان اصالح طلب و مصادره دانشگاه 
آزاد از جمله براي گرايشهاي ياد شده 
در باال دارد، نيازي به تجزيه و تحليل 

 در "تغيير"راه : دامنه دار نيست
، حتي آن دسته "نظام"چارچوب 

ي كه آقايان رفسنجاني و خاتمي تغييرات
طلب مي كنند، مسدود است و سازش 
حتي بر سر بي ضرر ترين امور به حال 
منافع و قُدرت حاكمان ديگر امكان 

  . ندارد
  

  .....سرمقاله 

  تصوير روشن تري از آرايش نيروها پس از شكل گيري جنبش اجتماعي
 منصور امان
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ــدرت  ــ گق ــ بيري ــت شتري  دول

  پاسداران در مجادله با مجلس
 مجادله دولت بـا مجلـس بـر سـر           روند

 كشور، با   ياعمال قدرت بر منابع عموم    
ـ  فق ي ول يتهاي بر حما  هيتك  سـرانجام   هي

بر اساس خبر   .  شد يبه نفع دولت احمد   
 دولــت، يبــا فــشارها« مهــر، 25 لنــايا

 خود را از برنامـه      يمجلس ارگان نظارت  
  ».حذف كردپنجم 

 ،ي اسـالم  ي جمهـور  ني اسـاس قـوان    بر
 نظـر   ريكه ز »  محاسبات كشور  وانيد«

 است كه بر    ي كند ارگان  يمجلس كار م  
 وزارتخانه ها، موسسات،    ي حسابها هيكل

 كه از يي نهادهاري و سا ي دولت يشركتها
 كردنـد،   يبودجه كل كشور اسـتفاده مـ      

 يدگي نظارت شامل رس   نيا. نظارت دارد 
ـ ي هز يو حسابرس  ـ  اي هـا  هن  نهادهـا  ني

 مفقود شدن پول حاصـل      يماجرا. است
ـ  ا ي از چالـشها   يكـ ياز فروش نفت      ني

» نظـارت «موضـوع   . نهاد با دولت بـود    
ـ  نهـاد حتـا در شـكل فرما        نيا  آن  يشي

ـ  ادي ز يسبب بگومگوها   مجلـس و    ني ب
 نژاد  ي كه احمد  ييدولت شده بود تا جا    
 نهاد و باالتر از     نيشخص خود را باالتر   

 دادن بـه   خاتمه يبرا. نستقوه مقننه دا  
 دولت  اتي مشاجره و هموار كردن ن     نيا

 حل اخـتالف    تهيكم «،يتي امن – ينظام
موافقت كرد كه نقش    » مجلس و دولت  

 حهيرا از ال  »  محاسبات مجلس  وانيد«
برنامه پنجم توسعه حذف كنـد و نقـش     

 بسپارد كـه  ييونهايسي نهاد را به كم   نيا
 بيرت ت نيبد.   نفوذ دولت خواهد بود    ريز

ــراپاســدارانســپاه  ــاول بي ب ــ چپ  شتري
 كــشور، خـــود را از  يبودجــه عمــوم  

 رهـا   شي شـركا  يهايدردسرها و فـضول   
 كه قانون خود نظام را هم       ييكرد تا جا  

  . پا گذاشتريز
  
  يكاري نرخ بشيافزا 

 بــا ميــ رژوراني تابــستان امــسال پــادر
ــا ــد  يادعاهـ ــحبت از رشـ ــوچ صـ  پـ
 يكـار ي آوردن نرخ ب   نيي و پا  يياشتغالزا

نسبت به سال گذشته كردنـد امـا نـرخ          
 دارد و   ي صـعود  ري همچنان سـ   يكاريب

 ماننــد طــرح  يي اشــتغالزايطرحهــا
 را كـاهش    يكـار يزودبازده بار بحران ب   

  .نداده است
 ي عال ي عضو شوار  ي اهللا داوود آباد   يول

ــو ــتغال، در گفتگ ــزاريياش ــا خبرگ  ي ب
 كنـد كـه تـا       ي مهر، اعتراف م   يحكومت
 ي بـرا  »يسـاز و كـار مشخـص      «كنون  
ــت ــصميابيدس ــه ت ــورامي ب ــالي ش  ي ع

ـ  تحقق   ياشتغال برا  ـ  و   كي  دهـم   كي
 نــشده فيــ تعري فرصــت شــغلونيــليم

 ي موضوع جا  نيا«:دي گو ي م يو. است
ـ  مـشخص ن   چون دارد،   ينگران  در  ستي

 از سـال قـرار اسـت        مانـده يچند ماه باق  

جام :منبع(» .مي هدف برس  نيچگونه به ا  
  )وري شهر15جم دوشنبه 

ـ  اشتغال با تاك   ي عال ي عضو شورا  نيا  دي
ــرخ ب ــر ن ــاريب ــدد يك ــ14,6 در ع  ي م

ـ   «:ديگو  نـرخ   مي اگـر بتـوان    يبا روند فعل
 زيــ نميــ را ثابــت نگــه دار يكــاريب

 آفتــاب تيســا(» . اســتنانهيخوشــب
 نــرخ شي افــزانيــا)  مهــر18 كــشنبهي
ـ  زنـان جو   يكاريب ـ     ياي  از  شي كـار را ب

  .ردي گي در بر مشهيهم
 كـشنبه ي اقتصاد در سـزمقاله روز       يايدن

 را  يكاريآمار نرخ ب  «:سدي نو ي مهر م  11
ـ  اشـتغال در كـشور با      جادي ا زانيبا م   دي

ـ  نما تهاي تا واقع  ديسنج  خواهـد شـد     اني
 هـزار  289 حـدود  86چنان كه در سال  

 نه تنهـا    87 شده و در سال      جاديشغل ا 
 هزار شغل 592 نشده، بلكه جادي ا يشغل

ـ  نها راز دست رفته و د      88 در سـال     تي
 شــده جــاديزار شــغل ا هــ491معــادل 

 نكته مربوط بـه سـال     نيتر  جالب...است
همزمــان بــا كــاهش نــرخ ..... اســت87

 سطوح، بازار كـار     نيتر  نيي به پا  يكاريب
ـ ا  ســالها را نيتــر ي از بحرانــيكــي راني

، نه تنها  87تجربه كرد؛ چرا كه در سال       
ـ  در اقتـصاد ا    يشغل  نـشده،   جـاد ي ا راني

 هـزار شـغل از دسـت رفتـه          592بلكه  
  »!است

 آلمـان،   ي مهر صدا  5 اساس گزارش    بر
ـ   يكارينرخ ب   24 تـا    15 سـن    ني رنان ب

 درصـد  46 ،يساله در بهـار سـال جـار       
 منبـع  نيبر اساس گفته همـ  . بوده است 

 در  يراني هزار زن ا   231 و   ونيلي م كي«
» . كار بوده انـد    ي فصل در جستجو   نيا
 زنـان   يكاري ب ي رسم ري منبع نرخ غ   نيا

  .كند ي درصد اعالم م65را تا 
  
  مي و هراس رژي اعتراضجنبش 

 ي شــدن بــازار ارز و ســقوط بــيبحرانــ
ــابقه ارزش ر ــس ــته  الي ــاه گذش  در م

 ي و آشـفتگ   يانعكاس بحـران اقتـصاد    
ـ  رژ ي اقتـصاد  ياستهايس  ي جمهـور  مي

ـ  ني ب يمهاي تحر امدي و پ  ياسالم  ي الملل
 بـا   ي مراودات بانگ  مركز    تيو محدود 
ــا ــايبانكه ــيي اروپ ــاي و برخ  ي بانكه

 ،ي انتظـام  يرويفرمانده ن .  است ييايآس
 كمبــود ارز در ي مقــدم مــاجرايداحمــ

 بــه گــريبــازار را همچــون مــشكالت د
ضـــرب « نـــسبت داد و آن را هـــايغرب

 ادعا  يو.  دانست »يآهنگ فتنه اقتصاد  
 ارز از بازار يدشمن با جمع آو«كرد كه  

 ي اقتصاد ستمي خواست به س   ي م يداخل
  ».ضربه وارد كند

 مقـدم   ي احمـد  لي اسماع ي پراكن سخن
 مهــر، نـــشان از  16در نمــاز جمعــه   

 اسـت   يمي رژ ياستهاي س يختگيدرهمر
ـ ي حفظ تعادلش در برابـر زم   يكه برا   ين
 يسماني لرزد  به هر ر     ي م شي پا ريكه ز 

ـ ا.  شـود  يمتوسل مـ   ـ  رژ ني  همـه را  مي

توطئه گر و دشمن و همـه مخالفتهـا را     
ــ» فتنـــه« ــول يمـ ــه قـ  خوانـــد و بـ

 اتـاق فكرشـان مرتـب در     شكارشناسان
. ها هـستند  » توطئه« كردن   يحال خنث 

 ي انتظـام  يروي فرمانده ن  طي شرا نيدر ا 
ـ به دروغ همچـون همك      درجـه   شانش،ي

  . داندي مرحله مني را در باالترتيامن
ــيو ــ گوي م ــور«:دي ــالميجمه  ي اس

 امـواج   اني امن در م   ي ا رهيهمچون جز 
 ي م ي زندگ بهاي و آس  داتي تهد نيسهمگ

  ) مهر17 فارس شنبه يزارخبرگ(» .كند
 جامعـه بـه     ي بحران طي كه شرا  ي حال در
 هـا، از فقـر      ارانـه ي به دنبال حذف     ژهيو
 ي شـروع اعتراضـها    جـه ي و در نت   شتريب

 دهـد و حتـا كـارگزاران       ي خبر م  يصنف
 يشورشــــها« از ميــــ رژياقتــــصاد

  مي رژ وراني زنند، پا  ي حرف م  »ياجتماع
ـ  ا شيشاپيپ  را  ي اعتراضـ  ي حركتهـا  ني
 ه بــي را بــراطي و شــرادهيــامن» فتنــه«

 خشونت و سركوب آنها آمـاده      يريكارگ
  . كننديم

ـ  را » فتنـه امــروز  «ميــ رژسي پلـ سيرئ
ــسان ــالش ك ــس از  يت ــه پ ــست ك  دان

ــصادي طرحهــاياجــرا«  ي تحــول اقت
. كننـد » اعتصاب« خواهند   ي، م »دولت

  .  كرددي  تهدي آنها را به سركوبيو
 شـدن طـرح حـذف       يـي  آستانه اجرا  در
ــهي ــا اران ــه پ ه ــك ــاشيشاپي ــر به  ي ب

 ي صـعود  ري س ي انرژ ي حاملها يكاالها
گذاشته اسـت و مـردم را دچـار شـوك           
ــوق   ــت حق ــدم پرداخ ــوده اســت، ع نم

 كــار و ي نــاامنران،يــكــارگران و مزدبگ
ـ  ا امدي در پ  يدي تول ي واحدها يليتعط  ني

 ي كـارگر  يطرح، همـراه بـا اعتراضـها      
  .بوده است

  
ــ زدر ــه گزري ــ ب  ي از اعتراضــهاي ادهي

  .مي كني در ماه گذشته اشاره ميركارگ
  

 ني از مهمتريبرخ

 ي اعتراضيحركتها

 در رانيكارگران و مزدبگ

  1389مهر 
ــه ر* ــارگران كارخان ــك ــاور يسندگي  خ

 مهر بـا تجمـع      3رشت صبح روز شنبه     
ــتاندار  ــل اس ــيمقاب ــتار الني گ  خواس

 حقوق معوقه خود از مـسئوالن       افتيدر
  .شدند

 ني ا  از كارگران  يكي فارس،    گزارش   به
 مـدت هفـت   نكـه يكارخانه با اشاره به ا   
 نكـرده اسـت،    افـت يماه است حقوق در   

ــت  ــار داش ــر  : اظه ــالغ ب ــر از 300ب  نف
كارگران مرد و زن كارخانه خاور مـدت        

 حقـوق و    چگونـه يهفت مـاه اسـت ه     
  .اند  نكردهافتي از كارخانه درييايمزا
  
 معلـم   600 بـيش از     لنايبه گزارش ا   *

 مهـر در  4 كـشنبه يخريد خـدمتي روز   
ايـن  .  تجمع كردند  ميمقابل مجلس رژ  

ــه سياســتهاي   ــراض ب معلمــان در اعت
جديد وزارت آموزش و پرورش در بحث       
استعالم و مـديريت نيـروي انـساني در         
ــع   ــه تجم ــدام ب ــرورش اق ــوزش و پ آم

  .كردند
 معلمان سه تا چهار سال سابقه ني ااكثر

ــستم    ــرورش و سي ــوزش و پ ــراي آم ب
 باال همچون   آموزشي دارند و با مدارك    

ليــسانس تــدريس   ليــسانس و فــوق 
  .كنند مي
  
 مهر كارگران كارخانـه     4روز يكشنبه   *

كرپ ناز كرمانـشاه، پـس از تجمـع در          
ــاع   ــور اجتم ــار و ام ــل اداره ك  و يمقاب

 بـار مقابـل     ني چنـدم  ي بـرا  ،ياستاندار
 بانك ملت كرمانـشاه     يساختمان مركز 

  .تجمع كردند
خود،  كارگران در تجمع     لنا،ي گزارش ا  به

 شدن مـصوبات جلـسه      ييخواهان اجرا 
ــاســتاندار و مــسئوالن ا ــه از ني  كارخان

 اسـت ي بانك ملت كرمانشاه كه س     يسو
ـ  ا يگذار و سـهام دار اصـل        كارخانـه   ني

  .است، شدند
  
 تـــن از 200 مهـــر 4روز يكـــشنبه  *

كـارگران معتـرض كارخانـه ريـسندگي     
نـازنخ قـزوين در مقابـل ايـن كارخانــه     

ش ايـران كـارگر   به گـزار  . تجمع كردند 
اين كارگران در مرداد مـاه امـسال نيـز          
براي پيگيري حقـوق معوقـه خـود بـه          

 روز در تهـران مقابـل مجلـس         4مدت  
تجمع كـرده بودنـد و خواهـان حقـوق          

 و همچنـين تعيـين تكليـف        ودمعوقه خ 
  .وضعيت شغلي خود شده بودند

  
 مهر كارگران كا رخانـه    4روز يكشنبه   *
ــيچ ــزوين ــرز ق ــراني الب ــگي پي ب  يري

ـ  خـود مقابـل ا     يمطالبات و حقوقها    ني
به گزارش آسمان   . شركت تجمع كردند  

 كارخانـه خـواهر   ني مسئول اوز،ي ن يليد
 امـام جمعـه مـشهد       يزاده واعظ طبـس   

 مـشهد   ياست كه عالوه بر كارخانه ها     
ـ  ن گري كارخانه د  نيچند  يا در شـهره   زي

 يمختلف دارد اما حقوق كارگران رانمـ      
  . دهد

  
ــزار و * ــه ه ــدود س ــارگر  ح ــصد ك  پان

 4 كــشنبهي بــارز از ظهــر روز كيالســت
ــه شــرا  ــراض ب  اســفبار طيمهــر در اعت

 يكارشان و عدم پرداخـت اضـافه كـار        
 به آنان پرداخـت  انهي خود كه ماه  نيروت

 دسـت از   ي ا كپارچـه ي شد به طـور      يم
 و تـا صـبح روز چهارشـنبه         دنديكار كش 

  .هفتم مهر ماه به اعتصاب ادامه دادند
  5بقيه در صقحه 

  
  
  

  »يفتنه اقتصاد« به بهانه ي صنفيسركوب اعتراضها
 يرهاشميم نتيز
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 ي حركتهـا  ني از مهمتر  يبرخ

 كـــــارگران و ياعتراضـــــ

  1389 در مهر رانيمزدبگ

  
  4بقيه از صفحه 

ـ  آزاد كارگران ا   هي گزارش اتحاد  به  ران،ي
 كارخانــه بــا نيــ درصــد كــارگران ا90

 با قرار داد    هي و بق  كماههيقرارداد موقت   
  . مشغول به كار هستندكسالهيموقت 
 تـن   240 البرز روزانه    كي الست كارخانه

 كند و سـود خـالص       ي م دي تول كيستال
 ارديــلي م40آن در ســال گذشــته مبلــغ 

  .تومان بوده است
  
كارگران كارخانه روغن نباتي پـارس       *

ــو  ــع در تهــران(ق ــه ) واق ــراض ب دراعت
عملكرد مديريت اين شركت و پرداخت      
حقوق كارگران از محل فروش امـالك       

 مهـر دسـت     6شركت قو روز سه شنبه      
  .ازكار كشيدند

 از يكــيرش ايلنــا بــه نقــل از  گــزابــه
ــكــارگران، ا  شــركت از نظــر مــالي ني

 30 تــا 20وضــعيت خــوبي نــدارد و بــا 
ايـن  . كند  درصد ظرفيت توليدي كار مي    

 كـارگر   1700كارخانه زمـاني بـيش از       
داشت كه درحال حاضر تعـداد آنهـا بـه     

 كـه    كارگر كاهش پيدا كرده 420حدود  
 ديگـر  نفر   75 نفر از آنان رسمي و       375

ـ مالـك ا  . راردادي هـستند  ق  شـركت  ني
  .بنياد شهيد است

  
 مهــر كــارگران  6روز ســه شــنبه   *

در مقابل  )  كنف رانيا(كارخانه كنف كار  
 معلـم   اباني واقع در خ   الني گ ياستاندار

به گزارش فعـاالن    . رشت تجمع كردند  
 كارگران پـس    الن،ي گ ي دار هيضدسرما

ـ   ندهي سه نما  ياز گفتگو با نگهبان     ني از ب
 خـود را  ندگانياب كردند و نما  خود انتخ 

بــه داخــل فرســتادند تــا بــا مــسئوالن 
 خود صحبت   طي در مورد شرا   ياستاندار

 بـه   ي ساعت سرگردان  كيپس از   . كنند
ـ  سلـسله مراتـب رعا     ديآنها گفتند با    تي

 را بـه خـارج از       ندهيكنند و كارگران نما   
.  كردنــدتي هــدايســاختمان اســتاندار

ندار و كارگران درخواست مالقات با استا   
 را كردند كه در جواب به       ي و ندهي نما اي

.  گفتند االن ظهر و وقت نماز است       نآنا
 كــم كــم يكــارگران پــس از ســرگردان

پراكنده شدند و دست از پا درازتر محل        
  .را ترك كردند

 كارگر كنف   120 از   شي حال حاضر ب   در
 فقـط   1389 ماهه سـال     6كار در طول    

  هزار تومان آن هم در چنـد بـار و          400
 افتي هزار تومان در   150 اي 100هر بار   

 كي كه مطالبات هر     يكرده اند، در حال   
 معوقـه   ياز كارگران بابـت دسـتمزدها     

  . تومان استونيلي م7بالغ بر 
  
طبق خبر دريافتي توسط انجمن برق       *

 مهر  9و فلزكار كرمانشاه، روز پنجشنبه      
ــدود  ــركت  100ح ــارگران ش ــن از ك  ت

ت سـه   پرهون اعتصاب كرده و بـه مـد       

. روز اعتــصاب خــود را ادامــه دادنــد   
كارگران شركت پرهون طي هفته هاي      
ــرفتن     ــراي گ ــار ب ــدين ب ــته چن گذش
حقوقهاي معوقه خـود از جملـه حقـوق         

 اعتصاب كرده بودند كه در      ريخرداد و ت  
نتيجــه توانــستند ضــمن ناچــار كــردن 
ــت   ــده پرداخ ــي دادن وع ــا مبن كارفرم

 وري شـهر  30 مـاه در تـاريخ       ريـ حقوق ت 
  .ق خرداد ماه خود را دريافت كنندحقو

  
كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد روز      *

 مهـر در مقابـل سـاختمان        11 كشنبهي
مركزي دانشگاه تجمع كردند و خواستار  
برقراري عـدالت در پرداخـت حقـوق و         
مزايا ميان كاركنان و كادر هيات علمي       

بـه گـزارش    . دانشگاه فردوسـي شـدند    
ــزار ــيخبرگ ــي ا ي دولت ــارس، يك ز  ف

بـدني دانـشگاه      كاركنان بخـش تربيـت    
 با اشاره به مصوبه وزارت علوم      ردوسيف

در ارتباط با افزايش حقـوق كاركنـان و         
كادر هيات علمي اظهار داشت؛ براساس 
مصوبه وزارتخانه مقرر شد كـه حقـوق         

 700اعــضاي هيــات علمــي در حــدود 
هزار تومان و كاركنـان و نيـروي اداري      

افزايش يابـد    هزار تومان    200در حدود   
 هيـات   ضايكه بر اين اساس حقوق اع     

ــر از    ــي خب ــت، ول ــزايش ياف ــي اف علم
  .افزايش حقوق كاركنان نشد

  
 توســط يافتيــ دريبنــا بــر گزارشــها *

ـ  آزاد كـارگران ا    هياتحاد  كـارگران   ران،ي
 مهر  در 10 از صبح روز شنبه ري تا انيك

 ياعتراض به عدم پرداخت دسـتمزدها      
 موجـود در     مشكالت ريمعوقه خود و سا   

كارخانه دسـت بـه اعتـصاب زدنـد امـا           
 بـه   ي تـوجه  چگونهي كارخانه ه  تيريمد

 باعث  امر ني آنان نكرد و هم    يخواستها
شد كارگران ضمن تداوم اعتصاب خود،      

 مهر دسـت بـه     11 كشنبهياز صبح روز    
تجمع در مقابل انتظامات كارخانه بزنند      

 روز از خـوردن     نيو در ادامه، ظهر همـ     
ــذا  كــرده و ي خــوددار كارخانــهيغ

  .اعتصاب غذا كردند
 اعتصاب كه منجر به يورش      ني ا بدنبال

كارگران به مـديران كارخانـه و اخـراج         
آنان از محل كارخانه شد اين كـارگران        

 يـك   ي مهر بـا برگـزار     12روز دوشنبه   
 خود را بـه     ي ها ندهي نما يمجمع عموم 

 اســتان جهــت مــذاكره ني تــاميشــورا
  .اعزام كردند

 درصـــد 50 مهـــر 14  چهارشـــنبهروز
 بــه ري تــاانيــدســتمزد كــارگران ك 

 كارگران  ني شد و ا   زي آنان وار  يحسابها
 مجمـع  كيـ  يهمزمان اقدام به برگزار   

  . بزرگ كردنديعموم
  
 مهــر راننــدگان 14روز چهــار شــنبه  *

 شـهر   اليـ مسكن مهر سنندج واقع در و     
ــه يبــرا  گــرفتن مطالباتــشان دســت ب

  .اعتصاب زدند 
 جادي ا ي برا يهنگ هما تهي گزارش كم  به

 پرداخــت حقــوق ،ي كــارگريتــشكلها
 فتي و شـ   ي ماهه، لغو كاراجبار   4معوقه  

 آن مـزد  ي شبانه كه كارفرما برا  ياجبار

 كنـد از    ي روزانـه را پرداخـت مـ       فتيش
  . رانندگان استنيخواست ا

  
 از از ناجيان غريـق طرحهـاي        يجمع *

سالم سازي دريا در اعتـراض بـه عـدم          
د در مقابـل     حقـوق معوقـه خـو      افتيدر

  . تجمع كردندالنياستانداري گ
ــمال ــ نش ــه وزي ــر 16 در روز جمع  مه

 ونيلي م 7گزارش داد كه؛ با وجود ورود       
 ناجيــان النيگردشــگر بــه ســواحل گــ

مـوفق شدنـد جان صـدها شـناگر را از         
كـام مــرگ نجــات دهنـد و كارنامـه          

ـ  داشته باشند با ا    يدرخشان  حـال بـا     ني
 طرح بـا مـشكل معيـشتي روبـرو         انيپا

 افـت يشده و دو مـاه حقـوق خـود را در     
  . اند نكرده

  
 از ي مهرمــاه شــمار 17روز شــنبه  *

 كلي سـ  روگـاه يكارگران پروژه ساخت ن   
 در اعتراض به عدم پرداخت   زدي يبيترك

 معوقه خود دست به     ي ماه دستمزدها  6
  .اعتصاب زدند

 خبـر، كـارگران     راني گزارش آژانس ا   به
 اعتصاب خـود، بـرق      انير جر معترض د 

 را قطع كردند و     »لريبو«قسمت ساخت   
در . از ادامه كار ممانعت به عمل آوردند      

ـ ادامه ا   اعتـصاب مـاموران حراسـت       ني
 قصد متفرق ساختن كارگران را      روگاهين

داشتند، اما كارگران ضمن مقاومـت در       
 ديــ تاكاعتــصاببرابــر آنــان بــر ادامــه 

  نمودند
  
ــشنبهيروز  * ــ18 ك ــارگران  مهرم اه ك

 كارون در اعتـراض     يكارخانه كاغذساز 
 خـود در    ي صـنف  ي كمبودهـا  يبه برخـ  

  . تجمع كردندميمقابل مجلس رژ
ــه ــزارش اب ــ گ ــ در اسنا،ي ــع ني  تجم

 افـراد معتـرض بـا در دسـت     ياعتراضـ 
 يدگي خواسـتار رسـ    ييداشتن پالكاردها 

.  خـود شـدند    يبه مطالبات و خواسـتها    
ه روي برخي از پالكاردهاي آنهـا نوشـت       

آيا شـما بـه عنـوان امانتـدار         «:شده بود 
،   »كنيـد؟   مردم وضعيت ما را درك مـي      

 تهيچ مقام مسئولي در استان در جه      «
دهـد،   حل مشكل ما اقدامي انجام نمـي     

هاي   آيا افسردگي، فقر و بيماري خانواده     
ما بـراي شـما اهميتـي دارد؟ مگـر مـا            

  ».ايراني نيستيم
  
ــزار  * ــزارش خبرگ ــه گ ــا روز يب  هران

 از معلمـان    ي مهرماه تعـداد   18 نبهكشي
 مطالبات  يريگي با هدف پ   ي خدمت ديخر

ـ  خود در مقابل مجلـس رژ      يصنف  در  مي
  . زدنديتهران دست به تجمع اعتراض

 تجمع بـه    ني شركت كننده در ا    معلمان
 خود با وزارت آموزش و      ينحوه همكار 
ــرورش رژ ــپ ــتار  مي ــرض و خواس  معت

 زي ن ني از ا  شيپ.  هستند ياستخدام رسم 
ـ يير هفته اول بازگشا   د  از شي مدارس ب

 ي خدمت دي خر ،يسي معلم حق التدر   500
 مـشابه در مقابـل      ي با خواست  ،يو شركت 

 تجمـع  يي اقدام به بـر پـا      ميمجلس رژ 
  . نموده بودندياعتراض

  

مهـــر شـــماري از 18 كـــشنبهيروز  *
كـارگران البــرز بافــت و شــركت فــرنخ  

ــزو ــاختمان رنيق ــل س ــتي در مقاب  اس
ــور ــيجمه ــزار يعتراضــ اي تجمع  برگ
بــه گــزارش آژانــس ايــران    .كردنــد

ـــر ا ــخبـــــــ  نكــهي كــارگران از اني
 خود را   ياي سال حقوق و مزا    كيحدود  

ـ ا.  نكرده اند معترض هستند    افتيدر  ني
 بـا   ني در شـهر قـزو     هـا كارگران كه بار  

 و مقابــل يتجمــع در مقابــل اســتاندار
كارخانه اعتراض خـود را اعـالم كـرده         

گرفته اند به تهـران      ن يبودند چون جواب  
ــل ر ــده و در مقاب ــتيآم ــوراس  ي جمه
  .دست به تحصن زدند

  
 مهر كارگران كارخانه 19روز دوشنبه   *
 و  ي سـاز  ني آونگـان اراك، كمبـا     يها

واگن پارس با تجمع در مقابل كارخانـه        
 شهر اراك، نـسبت بـه       يو انسداد ورود  

 معوقـه خـود     يعدم پرداخت دستمزدها  
  .اعتراض كردند

هرانــا، كــارگران معتــرض  گــزارش بــه
كه در اعتراض   » آونگان اراك «كارخانه  

 ماه دسـتمزد معوقـه      9به عدم پرداخت    
 يخود در مقابـل درب كارخانـه و ورود        

شهر اراك تحصن كرده بودند، خواستار      
 معوقه خود   ي دستمزدها ي تمام افتيدر

 مـت يكارگران معترض قـصد عز    . شدند
ـ            سبه تهـران و تجمـع در مقابـل مجل

ـ  داشتند كه ا    را ميرژ  اقـدام آنـان بـا     ني
 قيــ بـه تعو ي انتظـام يروهـا يدخالـت ن 

 كـارگران كارخانـه     گري د ياز سو . افتاد
 زين»  واگن پارس  ،ي ساز نيكمبا «يها

 ي ماه دسـتمزدها 4كه به عدم پرداخت     
معوقه خود معترض بودند بـا تجمـع در         

ــه و ورود  ــل درب كارخان ــهر يمقاب  ش
قـه   معو البات مط افتياراك، خواستار در  

  .خود شدند
  
 مهر دههـا تـن از       21روز چهارشنبه    *

 ني فرنخ قزو  يسندگيكارگران كارخانه ر  
 مــاه 9در اعتــراض بــه عــدم پرداخــت 

 معوقه خود در مقابل درب      يدستمزدها
 برپـا  ي كارخانه تجمع اعتراضني ا ياصل

  .كردند
ـ  گزارش آژانس ا  به  خبـر، روز سـه   راني

ـ  مهر ن20شنبه   ـ زي  تـن از  200 از شي ب
 تجمـع   يي كارخانه با برپـا    نيگران ا كار

 كارخانـه خواسـتار   يدر مقابل درب اصل 
 معوقه خـود شـده      ي دستمزدها افتيدر

  .بودند
  
ــه روغــن   * كــارگران معتــرض كارخان

ــات ــنبه  ينب ــو روز چهارش ــارس ق  21 پ
 ي كارخانه تجمع اعتراض   نيمهرماه در ا  

ـ به گزارش آژانـس ا    . برگزار كردند   راني
 ي كه برايديول واحد ت  نيخبر كارگران ا  

 بار در مهر ماه اقدام بـه حركـت         نيدوم
ــ كــرده انــد خواســتار تثبياعتراضــ  تي

  . شدندد خوي شغلتي و امني كارطيشرا
  6بقيه در صفحه 
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 ي حركتهــاني از مهمتــريبرخــ

 راني كارگران و مزدبگ   ياعتراض

  1389در مهر 
  5بقيه از صفحه 

  
 كاران، تحت   ني شاه يمانكاريكارگران پ *

ـ  منطقـه  يپوشش شهردار   آبـادان در  كي
 مـاه   نياعتراض بـه عـدم پرداخـت چنـد        

 24 معوقه خود در روز شـنبه        يدستمزدها
 ي شهردار يمهر در مقابل ساختمان مركز    

  . برپا كردندي تجمع اعتراض شهرنيا
ــه ــزارش اب ــاي گ ــارگران لن ــل از ك ــه نق  ب

معترض، پرداخت نشدن چهار ماه حقـوق       
 كارگران به لحاظ امرار     ي را برا  يمشكالت

ــت كرا ــاش، پرداخ ــمع ــه، هزهي ــهي خان  ن
 فرزنـدان، پرداخـت قبـوض آب،        يليتحص

  . داشته استي در پرهيبرق و غ
  
ــس ا * ــزارش آژان ــه گ ــب ــر، روز راني  خب
 خامنه در ي مهر كارگران نساج 26شنبه  دو
 كارخانـه   ني ا يلي در اعتراض به تعط    زيتبر

 معوقـه خـود     يو عدم پرداخت دستمزدها   
 شـهر دسـت بـه       ني ا يدر مقابل فرماندار  

  .تجمع زدند
  

 حل اختالف شـوش اخـراج       هيات
  كارگران هفت تپه را تاييد كرد

 كـار شهرسـتان       حل اخـتالف اداره    هيات
 چهار نفر از كـارگران  شوش راي به اخراج 

  .تپه داد هفت كارخانه نيشكر
 رخــشان از فعــاالن كــارگري در   رضــا

وگـو بـا      كارخانه نيشكر هفت تپه در گفت     
هيات حـل اخـتالف اداره      : ايلنا اعالم كرد  
تـرين احكـام خـود اخـراج         شوش در تـازه   

فــرد، جليــل احمــدي،    فريــدون نيكــو 
عليپور و محمد حيدري مهر را تاييـد     قربان

  .كرد
ايـن افـراد از كـارگران عــضو    :  افـزود وي

سنديكاي كارگري نيشكر هفت تپه بودند      
كه در ارتباط بـا اعتراضـهاي كـارگري و          
ــراج   ــا اخ ــت صــنفي توســط كارفرم فعالي

  .اند شده
تپــه كــه يكــي از   نيــشكر هفــتكارخانــه

بزرگترين واحدهاي توليد كننده شكر خام      
در ايران است در پي بحران شدن صـنايع         

كر بـه يكـي از واحـدهاي بحرانـي          قند ش 
  .تبديل شده بود

 كارگران وضعيت كنوني ايـن واحـد        گرچه
ــوب   ــه گذشــته مطل ــسبت ب ــدي را ن تولي

كنند امـا درماههـاي گذشـته         توصيف مي 
اخبــاري در خــصوص اخــراج فعــاالن    
كــارگري ايــن واحــد توليــدي بــه گــوش 

  .رسد مي
  
    شمالشهي از شركت انديگزارش 

  
 يبخـش خـصوص    شركت وابسته بـه      نيا

 تهران  - جاده رشت    3 لومترياست و در ك   
.  دولـت آبـاد قـرار دارد       نيپشت پمپ بنـز   

 ي صـنعت  يلترهـا ي كارخانه ف  نيمحصول ا 
 كارخانه متعلق به سـه نفـر بـه          نيا. است
در .  مهرپور است  ،ي صبح ،يدي حم ينامها

ـ  م نيا ـ  مهرپـور ب ان،ي  ي در كـشورها شتري
ـ  در جهـت خر    گريد ـ  اول واد مـ  دي  ي بـرا  هي

كارگران كارخانـه   .  برد يانه به سر م   كارخ
ــدود  ــستند30در ح ــر ه ــواد اول.  نف ــم  هي

 اسـت كـه محـصول       لتـر يكارخانه كاغذ ف  
 وابـسته بـه   ي و توسط شركتها كاستيآمر
.  شـود  ي م راني وارد ا  ي دب قي از طر  كايآمر

 ساعت در روز طبق معمـول       8ساعت كار   
. د كنـ  ي كار م  فتي ش 2است و كارخانه در     

 ي قسمتها مانند تراشكار    از يالبته در بعض  
ــب ســاز ــيو قال ــار ب  8 از شي ســاعت ك

در قبال هـر سـاعت اضـافه        . ساعت است 
ــغ   ــار مبل ــارگران  1650ك ــه ك ــان ب  توم

دستمزد كارگران طبـق    .  شود يپرداخت م 
 كارگران  يتمام.  اداره كار است   يمصوبه  
ـ كارخانه سـابقه تول   .  هستند يقرارداد  يدي

رگر  كـا  ني تر يميقد. دارد ساله   ستي ب 20
.  سال سابقه كـار دارد     13 از   شيكارخانه ب 

ـ  7 در حدود    زي كارگران ن  هيبق  سـال   8 ي ال
 گـرم  يدر كارخانه از غذا . سابقه كار دارند  

 ندارد و   ي سالن غذاخور  راي ز ستي ن يخبر
 مبلغ هزار تومان بابـت      فتيبه كارگران ش  
ـ از شام ن  .  شود ينهار پرداخت م    ي خبـر  زي

 و بايــ اسي فاقــد ســروخانــهكار. ستيــن
در كارخانـه از حمـام حمـام        . ذهاب است 

 گـرم كـارگران   يدر روزهـا . ستي ن يخبر
. ندي شوي آب سرد ملنگيبدن خود را با ش  

 عي از مــاي حتــي بهداشــتسيدر ســرو
ـ  ن ي خبـر  زي ن ييدستشو  و كـارگران    ستي

مجبورند از همان چندرغاز دسـتمزد خـود        
 ي شـستن دسـتها    ي هم بـرا   ندهيمواد شو 

 قسمت  نيناك تر خطر.  خود بخرند  يوغنر
 بخش  نيدر ا . كارخانه بخش پرس  است    

ـ  ز يبا توجه به فرسـودگ      دسـتگاهها و    ادي
 بودن آنها ساالنه به طـور متوسـط      يميقد

 حادثه هستند كه    8كارگران شاهد حداقل    
 بهاي آس ري منجر به قطع انگشت و سا      يحت
.  روشن است  زي مساله ن  نيعلت ا .  شود يم

 به آن هي بوده كه توسط پاياپرسها ضربه 
 ي مـ ي اتفاقهـا زمـان  ني شود و ا   يانتقال م 

 سرو تـه    ي كاسه ها  يافتد كه قطعات فلز   
 يچون در دسـتگاهها   .  شود ي زده م  لتريف

ـ  رعا يمني ا ليپرس مسا   نـشده اسـت     تي
 ي اتفاقات و حوادث متوجه كارگران م      نيا

 ي خبـر  ياز كفـش و لبـاس كـارگر       . شود
ــن ــت ب . ستي ــر پرداخ ــهياز نظ ــ بم  شتري

 مواقع حـق    شتريل دارند و ب   كارگران مشك 
 شـود كـه     ي آنها پرداخـت نمـ     زي ناچ مهيب

 ي اجتمـاع  ني قانون تأم  103مشمول ماده   
ـ  شود كه با شعار حما     يم  ني از كـارآفر   تي

 مهي ب في در تخف  ي شده است و سع    يياجرا
ـ در  ديــعــدم تمد.  از كارفرمــا را دارديافتي

ـ  هم از مـشكالت هم     مهيدفترچه ب   يشگي
  . استرگرانكا
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ــركوب، ــاز س ــده س  ،ي آزار، پرون
ــتگ ــه ،يريدس ــكنجه و محاكم  ش

 را بــه رانيــ در ايفعــاالن كــارگر
 مي كنيشدت محكوم م

  

هديه خونين مالكي به 

 ميزبانانش
  ليال جديدي

  
   مهر26فراسوي خبر 

براي حفظ مقام اين امر كه مالكي 
نخست وزيري با حمله به ساكنين 
اشرف و ضرب و شتم آنان به 
جمهوري اسالمي كه خود فاسد 
ترين و ضد انساني ترين حكومت 
نسبت به مردم ايران است، باج مي 
دهد، بايد براي مردم عراق اعالم 

آنكس كه حقوق . خطري جدي باشد
ساكنان اشرف را نقض مي كند و با 

ين بين المللي، اين حركت قوان
كنوانسيون ژنو و فرهنگ و سنت 
مهمان نوازي مردم عراق را پايمال 
مي كند، آنهم براي باقي ماندن در 
قدرت، بدون شك حقوق مردم عراق 

  را نيز نقض كرده و مي كند
در آستانه سفر مالكي به تهران كه 
به منظور گرفتن حمايت بيشتر 
جمهوري اسالمي صورت مي گيرد، 

عراقي حمله به قرارگاه نيروهاي 
اشرف و ضرب و شتم ساكنان آن را 

  .به جمهوري اسالمي هديه كردند
از سوي ديگر و در رابطه با 
خدمتگزاري مالكي به جمهوري 

العراق "اسالمي، پايگاه خبري 
فاش ) عراق براي همه ("الجميع

كرد كه نيروهاي جمهوري اسالمي 
يك روز پيشتر با لباس نظامي 

ارگاه اشرف مستقر شده عراقي در قر
  . بودند

جمهوري اسالمي براي نرم كردن 
مواضع آمريكا نسبت به خود از شيوه 
. تهاجم و تهديد استفاده مي كند

رژيم، نفوذ در عراق از طريق كمك 
رساني به مزدور خود براي كسب 
قدرت را به هيچ وجه مخفي نمي 

  .كند
ي كه در همين رابطه، علي بيگدل

 از او "ايلنا"رسمي خبرگزاري نيمه 
كارشناس روابط "به عنوان 

درباره سفر  ياد مي كند، "الملل بين
:  به تهران اظهار داشتي مالكينور
آيد تا از ايران  ي به تهران ميمالك"

ها يصدر":  و مي فزايد"تشكر كند
 يايران از مالك در عراق به فرمان

حمايت كردند و اين حمايت احتمال 
وزيري  ست سمت نخ  بهيرسيدن و
  ".تر كرد را پررنگ

آزار ساكنين اشرف به هر شكل و 
مردم هر دو . صورتي محكوم است

كشور و مراجع بين المللي مي 
بايستي از ارتكاب اين اعمال 
ضدبشري جلوگيري كرده و مانع 
دخالت سياسي و خشونت آميز رژيم 

 كه خود منفور -جمهوري اسالمي 
 در كشور -مردم ايران است 

  .شوندهمسايه 

 
  

  يبرق گرفتگ

  ي اهللا جنتتيآ
  

   امانمنصور
  

   مهر24فراسوي خبر 
 از آنچه يگري گوشه دي اهللا جنتتيآ

 طرح كالن يكه در پشت صحنه 
 اني ها جرارانهي حذف يحكومت برا

هشدار او به . دارد را باال زده است
در " بر آن كه ي مبن"هايدولت"

 دي نكني ها كارارانهيهدفمند كردن 
 ي، نگران" شونديردم ناراضكه م

 ي رده هاني كه در باالتريديشد
 ي اسالمي جمهوريري گميتصم

 ي طرح ضد مردميامدهاينسبت به پ
 نماز بونيخود وجود دارد را به تر

  .جمعه كشانده است
 كه "آقا" تي بيني كارگُزسيير

 نه فهي وظ،ي كُرسنيمعموال از ا
 يباني و پشتي خط دهنيچندان دلنش

 ي قتلهااني و مجررانيراف گاز اعت
 ني ارد،ي گي را به گردن ميحكومت

 لي ريبار واُگن منافعش را رو
 متيق" راند و از ي مشي به پيگريد

 زبان به شكوه گشوده " برقيباال
 ژست اكتفا نياما او فقط به ا. است

 دگاني داني كند، بلكه به كنار زينم
 ي و دست تاسف بر دست مدهيخز

 تلُفن كرده ام، ري وزمن به": كوبد
 ينامه نوشته ام اما جواب روشن

  ."نگرفته ام
 ري به گونه باورپذي جنتي كه آقاآنچه

 روند ديي منتقل كرده است، تايتر
 وراني رهبران و پايفرار علن

 ي پرچمري از زي اسالميجمهور
است كه برافراشته اند اما فقط از راه 

نامه .  بزنندنهي آن سري زلنديدور ما
 مجلس مالها ي ملتي امنونيسيمُك

 نامه صد كي دولت كه با سييبه ر
 همراه شُد و در آن با گري ديياامض

 و "ياطالع رسان"طرح خواست 
 شود ي وانمود م"اتييجز" حيتوض

كه مجلس از قانون مصوب خود 
 ني نمونه از اكيبركنار است، فقط 

  .  رودي رو به رشد به شمار مشيگرا
 در همان حال رانهاكاي راستي سنيا

كه تالش حامالنش در جهت 
 چپاول ني بزُرگترتي مسوولرُفتنينپذ
 ي را بازگو مراني معاصر اخي تاريدولت

كند، همزمان اعتراف به وجود 
 ي در قُطب مخالف است كه مييروين

 – ي باند نظامييتواند شاهراه طال
 بر يكي را به جاده بارهي فقي وليتيامن
   . دهدريمس ريي پرتگاه تغهلب
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حذف يارانه ها كه دولت احمدي نژاد 
آنرا در بوق كرنا كرده و جز افتخارات 
دولت خود مي نامد، طرحي است كه از 
ساليان دراز در دستور كار رژيم قرار 

حداقل شش دولت روي . داشته است
 مكار آمده قبل از احمدي نژاد هر كدا

بعد از بررسي، از اجراي آن منصرف 
است كه بحران واقعيت اين . شده بودند

قابل انتظار پس از قطع سوبسيد 
هدفمند "كاالهاي اساسي كه آنرا 

 نام گذاشته اند، "كردن يارانه ها
آنچنان همه جانبه است كه از ترس 
قيام عمومي مردم و احتمال عدم 
كنترل آن، دولتهاي قبلي عطايش را به 

اما اكنون . لقايش بخشيده بودند
نظامي  –احمدي نژاد و دولت امنيتي 

فكر مي كند با توسل به اهرم سركوب 
و به ميدان كشاندن اوباش مسلح و 
نيروهاي لباس شخصي مي تواند اين 
. مهم را كنترل كند و از عهده آن برآيد

حال، چگونگي اين طرح و موضوع 
دستور عمل بانك جهاني و نسخه 
پيچي آن براي دولتهاي ضد مردمي اي 

به همچون احمدي نژاد براي پيوستن 
مسايلي ... سازمان تجارت جهاني و 

است كه خود بايد به طور مستقل مورد 
  .بررسي قرار گيرد

اما آنچه اين روزها در ايران مي گذرد، 
به هم . تنها بحران اقتصادي نيست

ريختن رژيم به دليل بحران اجتماعي و 
به ميدان آمدن مردم به دليل ظلم و 
ستم دستگاه جبار ولي فقيه ستمگر از 
يك سو و بحران بين المللي اي كه با 
تحريمهاي گسترده همراه است از 
سوي ديگر، دست به دست هم داده و 
وضعيت به غايت پيچيده اي را به وجود 

رژيم در مقابل همه اين . آورده است
اتفاقات تنها يك چيز را مي شناسد، 
آنهم سركوب گسترده مردم معترض و 

  .به جان آمده است
دن يارانه ها يا قطع طرح هدفمند كر

سوبسيد كاالهاي اساسي، بعد از 
 –كشاكش بين مجلس و دولت امنيتي 

بارها بر سر شيوه و . نظامي تصويب شد
نوع آن بين دولت و  مجلس اختالف 
بروز كرد و در نهايت اصالحاتي به نفع 
. دولت احمدي نژاد در آن صورت گرفت

اكنون بر اين اساس، دولت موظف 
از شش ماهه دوم سال است كه در آغ

در اين طرح . طرح مزبور را اجرايي كند
يارانه شانزده قلم كاال و خدمات دولت، 

در طول يك دوره پنج ساله حذف و 
اين كاالها و خدمات به قيمت سپس 

 .خواهد شد عرضه  به مردمبين المللي
بنزين، سوبسيد كاالهايي همچون 

يل، گاز، نفت، برق، آب، گندم يگازو
شكر، برنج، روغن، شير و شكر ، )نان(

در مدت اين پنج سال حذف شده و اين 
بين كاالها و خدمات با قيمت بازارهاي 

دولت پس از . خواهد شد عرضه المللي
مدتها مخفي كاري و شايعه سازي در 
مورد زمان و شكل اجرا، در روزهاي 
گذشته باالخره اعالم مي كند كه به 

ساب الحساب مبلغي را به ح عنوان علي
درباره . رييس خانوارها واريز مي كند

 و زمان آن، "الحساب علي"مبلغ اين 
خود دست اندركاران دولت حرفهاي 
متناقضي مي زنند و هر كس چيزي مي 

تا اينكه خبرگزاري مهر از قول . گويد
گروه  سخنگوي كارمحمد رضا فرزين، 

 اعالم مي كند تحول اقتصادي دولت
نقدي هر مبلغ ماهيانه يارانه "كه 

 تومان و اقشار آسيب 40500ايراني 
  ". هزار تومان تعيين شد44پذير 

البته يارانه ":فرزين همچنين مي گويد
نقدي واريزي تا زمان آغاز اصالح 
قيمتها قابل برداشت نخواهد بود ولي 
مردم مي توانند از بانكها موجودي اين 

  ".مبلغ را بگيرند
د  هزار تومان به حساب هر فر81واريز 

همه مي . خود سووال برانگيز مي شود
پرسند اين مبلغ براي چه مدتي است؟ 
در خبرها بود كه يارانه براي دو ماه 
پرداخت شده است اما بالفاصله بهروز 
مرداي به خبرگزاري ايسنا مي 

  شود، يارانه اينكه اعالم نمي":گويد
واريزي متعلق به مصرف چند ماهه 

   ".اردهموطنان است، منطق اقتصادي د
او اين منطق اقتصادي را نمي داند اما 

 واريزي  اينكه يارانه":ادامه مي دهد
براي مصرف چند ماه است، تا زمان 

ها اعالم  اجراي هدفمند كردن يارانه
 مشخص نيست كه اين رقم .شود نمي

متعلق به يك، دو، سه يا حتي چهار ماه 
  ".مصرف هموطنان باشد

ن يعني يك نوعي سرگرداني در بي
. مسوولين و مردم مشاهده مي شود

آنهايي كه سردمدار اجراي طرح هستند، 
آنچنان مخفي كاري مي كنند كه انگار 

در . توطيه اي بزرگ در دست اجرا دارند
اين بين تنها كساني كه غير خودي 
هستند و نمي دانند چه خبر است، 
مردمي هستند كه فشار اين طرح بر 

  .دوش آنان سنگيني مي كند
نامه ابتكار در مقاله اي در اين باره روز

عالم اين مبلغ نشان ا":مي نويسد
دهد كه دولت در همين مرحله اول  مي

اجراي اين طرح خواهان افزايش يكباره 
. قيمتها يا همان آزاد سازي قيمتهاست

دولت قصد دارد با اجراي شوك 
درماني، تورم حاصل از هدفمندي 

 از اي كرده و يك مرحلهرا ها  يارانه
 .انتظارات تورمي در آينده جلوگيري كند

با اين حال بايد در انتظار بود تا دولت 
ها را  ميزان دقيق افزايش قيمت كاال

 هزار توماني براي 40يارانه  .اعالم كند
هر فرد ايراني به معناي افزايش 

 هزار 40عدد . ناگهاني قيمتها است
هاي  تومان تقريبا در هيچ يك از گزينه

 و طرح شده از سوي احتمالي
كارشناسان و نمايندگان مجلس و 

 ،به تعبير ديگر .ها نبوده است رسانه
دولت با اعالم اين رقم تقريبا همه را 

اما  .شوك زده و غافلگير كرده است
آنچه اهميت دارد اين است كه اين 
يارانه نقدي بايد از ناحيه حذف يارانه 

  ".كاالهاي اساسي انجام شود
با اين حساب دولت قصد ندارد به مدت 
پنج سال و با شيب ماليم، بلكه با وارد 
آوردن يك شوك قوي به جامعه طرح 

اما پرسش اساسي كه . را اجرايي كند
همچنان باقي مي ماند، چگونگي شيوه 
اجرايي آن است و اينكه اين مبلغ از چه 
محلي به حساب مردم واريز خواهد شد 

سوبسيد آنها و قيمت كاالهايي كه 
حذف مي شود نيز چه اندازه خواهد 

  بود؟
با اعالم عدد و رقم واريز شده به 
حساب بخشي از مردم توسط دولتيها، 
به يك باره جهشي در بازار كاالها 

به نوشته بسياري از . صورت مي گيرد
منابع داخلي، ماراتن قيمتها در بازار 
شروع شده و ارقام آنها روز بروز باالتر 

اين درحالي است كه هنوز . دمي رو
هيچ كسي ديناري از اين محل دريافت 

قبل از بازار . نكرده و چيزي نديده است
نيز خود دولت دست به يكسري كاله 
برداريهاي علني زده و قبضهاي آب و 
برق و گاز را با ارقام نجومي به در خانه 

جنتي، امام . هاي مردم فرستاده است
 مهر در 23جمعه تهران در نماز جمعه 

به او خبر داده اند كه اين مورد گفت 
دو، سه و حتي "قيمت برق و آب 

او  . افزايش پيدا كرده است"چهاربرابر
من به وزير تلفن كردم، نامه ":گفت

 ".نوشته ام اما جواب روشني نگرفته ام
اين قيافه حق به جانب جنتي وقتي 
انزجار برانگيز تر مي شود كه بدانيم 

 رده هاي ن باالتريمدتهاست كه در
حكومتي درباره عواقب اين طرح هشدار 
مي دهند و خطرات آن را گوشزد مي 

انگار تا حاال گوش جنتي كر بوده . كنند
  . و چنين چيزهايي را نشنيده است

غير از اين، خبرگزاري حكومتي مهر از 
ه موجب ب":تبريز گزارش مي دهد كه

مصوبه اخير كميسيون تعزيرات ويژه 
 ،آرد و نان آذربايجان شرقي  گندم،

قيمت انواع نان در تمام شهرهاي اين 
  ".استان افزايش يافت

نان سنگك ":مهر همچنين مي نويسد
 ريال، نان 1500 ريال به 900سنتي از 

 ريال، 300 ريال به 230لواش سنتي از 
 250 ريال به 170لواش ماشيني از 

 750 ريال به 500ريال و نان بربري از 
اين كار به . ايش يافته استريال افز
احمد عليرضا بيگي، استاندار و دستور 

  يس كميسيون تعزيرات ويژه گندم،ير
 انجام شده آرد و نان آذربايجان شرقي

  ".است
چند روز بعد بار ديگر خبرنگار مهر در 

 ،حسين فيروزيتبريز اين بار از قول 
قائم مقام استاندار در كميسيون 

 رد و نان استان آ تعزيرات ويژه گندم،
افزايش قيمت نان در ":مي نويسد

آذربايجان شرقي به دنبال موافقت 
استاندار با پيشنهاد كميته قيمت گذاري 

 آرد و  كميسيون تعزيرات ويژه گندم،
نان استان بر اساس آناليز كارشناسي 

   ".قيمت تمام شده بود
افزايش اخير ":مي گويدوي با تاكيد 

شرقي هيچ قيمت نان در آذربايجان 
ارتباطي به اجراي قانون هدفمندي 

  ".يارانه ها ندارد
به زبان ديگر، اين گراني پيش درآمد 

حال . طرح هدفمندي يارانه هاست
كاربه دستان رژيم در استان چگونه 
آناليز كرده اند كه نتيجه را در گران 
كردن نان سفره مردم يافته اند از 
سووالهاي بي جوابي است كه كسي 

. براي آن نخواهد يافتپاسخي 
همچنين هزينه حمل و نقل عمومي 
چندين برابر شده و مردم همچنان 

سايت . حيران اين بي شرمي هستند
تابناك نزديك به محسن رضايي در 

اتوبوسراني به عنوان ":خبري مي نويسد
ونقل  ترين وسايل حمل يكي از اصلي

عمومي كه مورد استفاده همه اقشار 
 متوسط و ضعيف جامعه به ويژه قشر

دهي  سفانه گذشته از سرويسااست، مت
ضعيف و نامناسب، با مصوبه شوراي 
شهر و نمايندگان منتخب مردم تهران، 
در اقدامي غيرمنتظره، هزينه سفر با 
اتوبوسهاي بليتي و خطوط اتوبوسهاي 

رو   درصدي روبه400تندرو را با افزايش 
  ".كرده است

همچنين در خبر ديگري معلوم مي 
 30شود سازمان هواپيمايي بليطها را 

درصد گران كرده و مسووالن آن مي 
 در روزهاي آينده رگويند كه بار ديگ

به . قيمتها را گران تر نيز خواهند كرد
اين روند، افزايش قيمت بليطهاي قطار، 

را نيز بايد ... حمل و نقل خصوصي و 
  .اضافه كرد

روزنامه ابتكار . اما اين همه ماجرا نيست
اين روزها گشتي ":در خبري مي نويسد

در بازار كاالهاي اساسي حال و هواي 
ديگري دارد و تغييرات قيمتي به خوبي 

 گويي اينكه .كند در بازار خودنمايي مي
  ".ماراتن قيمتها در بازار آغاز شده است

  8بقيه در صفحه 
  

  هدفمندي يارانه ها همچون فاجعه اي ملي
 

 جعفر پويه
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هدفمندي يارانه ها 

  همچون فاجعه اي ملي
  

  7بقيه از صفحه 
روزنامه ابتكار ماراتن قيمتها را اينگونه 

قيمتها در بازار نيز ":تشريح مي كند
گويا متوجه اجراي قانون شده اند و 

هاي  خود را هر از چند روزي از پله
به هرحال، اولين . كشند صعود، باال مي

ا روز سه ه مرحله پرداخت نقدي يارانه
شنبه در سه استان كشور آغاز و با اين 
اقدام، گام اول در اجراي قانون هدفمند 

  ".ها برداشته شد كردن يارانه
ابتكار به اين هم بسنده نمي كند و 
درباره روحيه و قضاوت مردم درباره اين 

مردم حتي در صف ":وضعيت مي نويسد
ميادين ميوه و تره بار نيز صحبت از 

هاي نقدي   و واريز يارانهاجراي قانون
كنند تا جايي  دارند و به هم توصيه مي

كه ممكن است اقالم ضروري را 
خريداري و نگهداري كنند چراكه 
ممكن است در ماههاي ابتدايي اجراي 

ل رواني، شوك به يقانون به دليل مسا
بازار وارد آيد و تا دولت بخواهد افسار 
بازار را مجدد به دست گيرد، حداقل 

  ".اي زمان الزم است ند هفتهچ
با اين حساب عدم اعتماد مردم به 
دولت و ترس از ناتواني در خريد به 
دليل قيمتهاي نجومي كار را به جايي 
رسانده كه اقشار فرو دست همان اندك 
پس انداز و داشته خود را صرف خريد 
كاالهاي اساسي مي كنند زيرا مي دانند 

قالم كه با سير صعودي قيمتها اين ا
همچون موارد ديگر از سبد مصرفي 
آنها غيب خواهد شد؛ اتفاقي كه در 
مورد گوشت براي بسياري از مردم 

قيمت سرسام گوشت باعث . افتاده است
شده است كه از سبد مصرفي بسياري 
از خانواده هاي اقشار فرو دست حذف 

همچنين است بسياري از ميوه ها . شود
ياري از و موادي كه با دستمزد اندك بس
  .مردم، توان خريد آن وجود ندارد

  
  قبل از فاجعه

آمارها و . اما مشكل تنها همين نيست
اظهار نظرهاي پايوران رژيم، وضعيتي 
اسفبارتر از اينها را پيش چشم مي 

مراكز اقتصادي و مالي رژيم . كشد
اخباري منتشر مي كنند كه گواه بحران 
عظيم ساختاري اي است كه رژيم در 

اكنون مشخص .  و پا مي زندآن دست
مي شود اقتصاد مال خر نيست زيرا 
رژيم واليت فقيه قادر نيست حتي 
مشكالت جزيي آن را حل كند، چه 
رسد به اصالحات حداقلي براي 
سروسامان دادن به اوضاع اقتصادي 
كشور تا به اين  وسيله رژيم تا خرخره 

  . در بحران، خود را سرپا نگه دارد
 مشخص تر مي شود عمق فاجعه وقتي

كه به آمار و ارقام دم و دستگاه 
در آمار . خودشان بيشتر دقت كنيم

منتشر شده غير رسمي توسط مركز آمار 
بيش از ايران، در يك سال گذشته 

سيصدهزار نفر از تعداد شاغالن كشور 
كاسته شده است كه اين امر با احتساب 

 هزار نفر از 200آغاز به كار دست كم 
 يك سال درر شاغل نيروهاي غي

هزار  500گذشته، به معناي بيكار شدن 
ماه اخير مي  12نفر از شاغالن در 

اين تعداد بيكار سازي توسط دم و . باشد
دستگاهي انجام گرفته كه از بركت 
رانتهاي دولتي بر شريانهاي اقتصادي و 

سپاه و . صنايع كشور خيمه زده اند
بخشهايي از وزارت اطالعات كه 

ي غير رسمي را سازمان داده مصادره ا
اند، اكثر مراكز سودآور را در چنگ خود 
گرفته و با تعديل نيروي كار و 
اخراجهاي اجباري، لشكر بيكاران را روز 

آمار باال . به روز بزرگ تر مي كنند
تعداد شاغالن ":همچنين مي گويد

بخشهاي مختلف اقتصادي طي سال 
  ". كاهش يافته است89 تا 88

 آمار، كاهش نيروي كار در مركز دولتي
بخشهاي مختلف را بر اساس آمارگيري 
فصل بهار خود اينگونه توضيح مي 

تعداد شاغالن در بخش ":دهد
 89  و88كشاورزي در فاصله دو بهار 

 بخش صنعت ، هزار نفر600بيش از 
 هزار نفر و بخش خدمات 340بيش از 

 هزار نفر كاهش 280اندكي بيش از 
  ".يافته است

عاليت اقتصادي نيز به دليل نرخ ف
 درصد و 39 به 40,5كاهش شاغالن از 

 سقوط 14,6 به 11,1نرخ بيكاري از 
هرچند مسووالن اداره آمار . كرده است

علت بيكاري در بخش كشاورزي را 
خشكسالي بيان مي كنند اما كيست كه 
نداند واردات بي رويه كاالهاي بنجل و 

ير انواع و اقسام توليدات كشاورزي، ت
خالص را بر كشاورزي نحيف و نيمه 
جان كشور وارد كرده است؟ كشاورزان 
كشور نه تنها مورد حمايت قرار نمي 
گيرند، بلكه از يك طرف به دليل 
واردات محصوالت كشاورزي ارزان 
قيمت و از سوي ديگر باال بردن هزينه 

براي (توليد به دليل گراني انواع انرژي 
مبود و ، ك)توليد آب و حمل و نقل

گراني كود و سموم كشاورزي و از همه 
بدتر، باال رفتن هزينه زندگي، نه تنها 
شغل خود را از دست داده و به خاك 
سياه نشسته اند، بلكه شمار زيادي از 
كشاورزان روستاها را رها كرده و براي 
زنده ماندن مهاجرت كرده و در حاشيه 
شهرهاي بزرگ، بيقوله ها و حلبي 

  . ونق داده اندآبادها را ر
دليل اين واردات بي رويه را آمار رسمي 
. گمرك كشور بهتر توضيح مي دهد

گمرك ايران مقدار واردات كاال در سال 
 ميليارد دالر و 55گذشته را بيش از 

 ميليارد 21مقدار صادرات غير نفتي را 
 بنابر همين . دالر اعالم كرده است

در شش ماه نخست سال جاري آمار، 
زايش واردات ادامه داشته و به نيز اف

   ميليارد دالر رسيده 30سابقة  رقم بي
  

 ميليارد دالر 5 ماهانه ،است يعني
  .واردات

وزارت بازرگاني و بانك همچنين، 
 20مركزي نيز از حداقل افزايش 

. دهند دات گزارش ميردرصدي در وا
بانك مركزي ميزان واردات سال 

 ميليارد دالر اعالم 61گذشته را معادل 
 كسري ،به نوشته تارنماي آينده. كند مي

 35گذشته  بازرگاني كشور در سال
ميليارد دالر و بنا بر ارقام واقعي حدود 

  . ميليارد دالر بوده است50
يك بخش اين واردات بي رويه مربوط 

ايي مي شود كه به گفته كاربه به كااله
دستان رژيم، دولت به ذخيره سازي آن 
پرداخته تا در برابر شوك به وجود آمده 
در برابر قطع سوبسيدها بتواند مقاومت 

اما بخش زيادي از اين ميزان . كند
مربوط به كاالهاي بنجلي مي شود كه 
بازار داخلي را اشباع كرده و كشاورزان 

كسته كرده و صنعت داخلي را ورش
تفاوت آمار وزارت بازرگاني و . است

بانك مركزي با آمار گمرك نيز مربوط 
مي شود به دستگاههاي مافيايي اي كه 
واردات خود را از طريق اسكله ها و 
فرودگاههاي تحت اختيار خود انجام 

دليل آنكه كه گمرك نمي . مي دهند
تواند آمار واردات و نوع و شكل 

كند را در محصول آنان را مشخص 
اينگونه . همين جا بايد جستجو كرد

آقازاده ها و فرماندهان سپاه و دم و 
دستگاهي كه خود را متولي كشور مي 
پندارند، هر آنچه مي توانند براي 
پورسانتها و درآمدهاي نجومي خود 

اين بيكار سازي و خانه . انجام مي دهند
خرابي به آنجايي رسيده كه بنابر آمار 

 رژيم بسياري از مردم دم و دستگاه
اعداد . درآمدشان با هزينه ها نمي خواند

و ارقامي كه رييس مركز آمار، عادل 
آذر مهر بيان مي كند، مي تواند گوياي 

خبرگزاري حكومتي . عمق فاجعه باشد
مهر خبر مي دهد كه رييس مركز آمار 
در نشست خبري خود گفته 

 متوسط كل هزينه يك خانوار":است
 191 ميليون و 99 ،88 شهري در سال

 وي .هزار ريال براي يكسال است
 همين متوسط درآمد خانوار شهري در

 هزار ريال 603 ميليون و 93 را سال
كه نشان مي دهد هزينه و  عنوان كرد

 88درآمد خانوارهاي روستايي در سال 
نسبت به سال قبل از آن باال رفته 

  ".است
با اين حساب هر خانواده شهري در هر 

 هزار تومان پس انداز منفي 47ه ما
اين به معني اين است كه يا . دارد

مجبور به قرض كردن شده يا از پس 
انداز و ذخيره خود هزينه كرده و يا 

همين . مجبور به كار اضافي شده است
ماجرا براي خانواده روستايي فاجعه بار 
تر است زيرا يك خانواده روستايي 

شته و  هزار تومان كسر دا57ماهيانه 
كه با توجه به موقعيت روستاهاي 
ايران، اين خانواده ها به هيچ وجه قادر 

به همين . به تامين آن نبوده و نيستند
دليل يا مجبور به پيش فروش محصول 

خود به سلف خرها شده يا از بانكها وام 
گرفته و يا مجبور به فروش زمين و 
وانهادن آن شده و به حاشيه شهرهاي 

  .ده اندبزرگ پناه بر
همه اينها درحالي است كه هنوز طرح 
هدفمند كردن يارانه ها و يا قطع 
سوبسيد كاالهاي اساسي اتفاق نيفتاده 

در حال حاضر با توجه به اين . است
 كه در حقيقت بيش از اين مي -ارقام 
 سطح زندگي مردم به شدت -باشد 

نزول كرده و در بسياري جاها مي شود 
ا حتا در بين زمزمه هاي نارضايتي ر

. اقشار نزديك به رژيم مشاهده كرد
بيهوده نيست كه سردمداران رژيم خط 
و نشان مي كشند و خبر از توطيه 

آنان خود به كرده . اقتصادي مي دهند
آي "خويش واقفند و از پيش سياست 

 را پيش گرفته اند زيرا به "دزد آي دزد
خوبي مي دانند كه بسياري از مردم 

ين گراني كمر شكن قادر به تحمل ا
آنها مي دانند كه فاجعه اي ملي . نيستند

در شرف وقوع است و جنايتكارانه خود 
را براي مقابله با مردم معترض آماده 
مي كنند زيرا حتي نان كه يكي از 
اقالم اساسي سفره مردم تهي دست و 
كم درآمد است، با قيمتي عرضه خواهد 
شد كه براي بسياري قابل پرداخت 

 خبرگزاري حكومتي مهر مي .نيست
حميد علي خاني، معاون وزير ":نويسد

 خبر داد و ها از حذف يارانهبازرگاني 
 قيمت نان نيز بر اساس قيمت :گفت

شود و  جهانى گندم و آرد محاسبه مى
 نان "پز هاى آزادينانواي"مردم بايد از 

  ".خود را خريدارى كنند
پخت و عرضه نان با قيمتهاي بسيار 

 نانواييهاي آزاد پز تا كنون باال در
موضوعي فانتزي قلمداد مي شد اما 
اكنون مشخص مي شود كه رژيم با 
تاسيس و به كار انداختن اين نانواييها 
سعي كرده قيمتهاي عجيب و غريب را 
جا انداخته و سپس طرح خانمان سوز 
. خود را با توسل به آنان اجرايي كند

سناريوى ":عليخاني همچنين مي گويد
تلفيقى وزارت بازرگانى براى تغيير در 

گروه طرح  قيمت نان به تصويب كار
تحول اقتصادى رسيد و بر اين اساس، 
قرار بر اين شد كه حمايت از خريد 
تضمينى گندم صورت گيرد و در 
عوض، يارانه تخصيصى به 
توليدكنندگان نان حذف و به صورت 
مستقيم به مصرف كنندگان پرداخت 

  ".شود
  9صفحه بقيه در 
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هدفمندي يارانه ها 

  همچون فاجعه اي ملي

  8بقيه از صفحه 
اين ياوه ها در حالي به زبان آورده مي 
شود كه هنوز هيچ مشخص نيست كه 
هر خانوار چه مبلغ يارانه دريافت مي 
كند و چرا بايد مردم به ريال و استاندارد 
داخلي حقوق و دستمزد دريافت كنند 
اما اقالم مصرفي خود را به قيمت 

آيا كسي هست . جهاني خريداري نمايند
كه بپرسد در چنين صورتي مزدبگيران 
نيز بايد با فوب جهاني و بين المللي 
حقوق و دستمزد دريافت كنند تا بتوانند، 

اينكه اكثر . به همان شيوه هزينه كنند
خانواده هاي ايراني از شهري و 
روستايي كسر درآمد دارند يك طرف و 

ر و خريد با هزينه هاي سرسام آو
با اين ! قيمتهاي بين المللي طرف ديگر

حساب امكان سر به سر كردن درآمد و 
هزينه براي آنان به هيچ وجه وجود 

  .نخواهد داشت
  

  ترس و وحشت از عاقبت كار
به همين دليل است كه سردمداران 
رژيم نه تنها هشدار مي دهند، بلكه 
فرماندهان نيروهاي سركوبگر يقه مي 

از هم اكنون شروع به خط و درانند و 
  ايلناگزاريخبر. نشان كشيدن كرده اند

م مقام يقا، مجيد علوي":مي نويسد
دشمن : وزارت اطالعات هشدار داد

اي در جهت افساد و  برنامه حساب شده
اخالل اقتصادي تدارك ديده است و 

اند در  شركتها و موسساتي موظف شده
  ".ريزي كنند اين مورد برنامه

 دشمن كردن پايوران رژيم اين دشمن
كه دايم از دهان ولي فقيه آنها بيرون 
مي آيد، در وحله اول مردم ايران را 

اسماعيل احمدي . هدف قرار مي دهد
مقدم، فرمانده نيروي انتظامي در نماز 
جمعه نهم مهر به پيشواز رفته و 

دشمنان جمهوري اسالمي در ":گفت
صدد گسترش اعتراضات از طريق 

 مشكالت اقتصادي مطرح كردن
 با فشار هاي اقتصادي آنان .هستند

قصد دارند، شرايط كشور را به نقطه اي 
بكشانند كه آشوب، اغتشاش، نا آرامي و 
نافرماني مدني را به دنبال داشته 

  ".باشد
توجه گزارش مركز آمار ايران اگر به 

 24 تا 15نرخ بيكاري جوانان كنيم كه 
كرده، را  اعالم گذشته ساله در سال 

آنوقت دليل يقه دراني احمدي مقدم 
اين مركز مي . بهتر واضح مي شود

 درصد از اين 25 كه نزديك به گويد 
نرخ  و همچنين اند گروه سني بيكار بوده

  را ساله24 تا 15بيكاري دختران جوان 
به مراتب بيشتر از نرخ بيكاري پسران 

اين نرخ  امسال عنوان كرده و مي گويد
 درصد افزايش يافته 46به بيش از 

همين آمار مي تواند زنگ خطر . است
احمدي . بزرگي براي هر دولتي باشد

مقدم با توجه به همين بيكاريها، هزينه 

هاي سرسام آور زندگي، گراني و از 
همه بدتر، قطع سوبسيد كاالهاي 
اساسي كه وضعيت را به مراتب بدتر از 
گذشته خواهد كرد، به خوبي مي داند 

تظر اعتراضات اقشار وسيعي از بايد من
مردم به ويژه مزدبگيران و كارگران 

فتنه، ":به همين دليل مي گويد. باشد
امروز در اشكال ديگري همچون فتنه 
اقتصادي ادامه دارد و ممكن است 

اي قصد داشته باشند كه هر روز  عده
جايي را به اعتصاب و تعطيلي بكشانند 

دهي اما نيروي انتظامي بر كانون شكل 
  ".اين فتنه اشراف كامل دارد

كسي نيست به او بگويد اگر نيروهاي 
تحت امر تو به كانون شكل دهي اين 
فتنه اشراف دارند، پس از داد و هوار تو 
براي چست؟ آيا غير از اين است كه او 
از وحشت به ميدان آمدن مردم 
صدايش را بلند كرده است و سعي دارد 

 تعقيب اين به ديگران هشدار بدهد؟ اما
اين قيافه . هياهو خالي از لطف نيست

گرفتن احمدي مقدم و فرار به جلو 
هنگامي كميك مي شود كه او در نامه 

از وي اي به محمود احمدي نژاد 
 اطالعات مربوط تا مي كنددرخواست 

به هدفمندسازي يارانه ها را در 
نيروي انتظامي " قرار دهد تا شاختيار

 اين سياست با علم به عوارض اجراي
بتواند از حوادث و واكنشهاي احتمالي 

  ".آن جلوگيري به عمل آورد
احمدي نژاد در پاسخ به گماشته ولي 
فقيه در نيروي انتظامي مي 

بهتر است ناجا به وظايف خود ":نويسد
گزارش شما تحت تاثير اخبار  .عمل كند

  ".نادرست است
اينگونه، دور برداشتن فرمانده نيروي 

. هياهوي او بيهوده مي شودانتظامي و 
 نظامي –او نمي داند كه دولت امنيتي 

سعي دارد تا آنجايي كه مي تواند از 
تنش بكاهد و بدون سروصدا كار را 

اين دور برداشتن و جنجال، . ادامه دهد
خالف سياست دولت امنيتي نظامي 

  .است
هرچند مهدي كروبي در پاسخ به داد و 

ن آقا سخن اي":هوار احمدي مقدم گفت
كه از فتنه اقتصادي نام مي برد، 
مجوزي براي سركوب گسترده مردم در 
مقابل اعتراض به افزايش چشمگير 

  ".ست اقيمتها
خودشان مي ":كروبي همچنين گفت

دانند كه چه مصيبتهاي اقتصادي در 
پيش دارند، مي گويند فتنه اقتصادي در 

  ".راه است
اما وحشت پايوران رژيم با پاسخ دندان 

ن احمدي نژاد به احمدي مقدم كم شك
هشدارهاي يكي پس از . نمي شود

به همين دليل . ديگري از راه مي رسد
حيدر مصلحي، وزير اطالعات رژيم به 

هماهنگي ":ميدان مي آيد و مي گويد
) اداري و دولتي(الزم ميان دستگاهها 

براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه 
ل در ها وجود دارد و با هرگونه اخال

  ".اجراي اين قانون برخورد خواهد شد

با اين حساب مي شود فهميد كه رژيم 
مي داند كه با موج وسيعي از اعتراضات 
روبرو خواهد شد و به همين دليل 
دستگاه سركوب آماده است تا هرگونه 
. اعتراضي را به شدت در نطفه خفه كند

مصلحي همچنين مي 
كه بينيهاي الزم انجام شده  پيش":گويد

اگر كسي بخواهد در اجراي اين طرح 
هايي براي  اخالل ايجاد كند و يا برنامه

 با او برخورد شود و ،اين كار داشته باشد
  ".به دستگاه قضايي معرفي شود

اينگونه مصلحي به امثال احمدي مقدم 
دلگرمي مي دهد كه همه چيز تحت 

ها حساب همه  نظامي–كنترل و امنيتي 
قول مصلحي را خبر . جا را كرده اند

خبرگزاري . ديگري تكميل مي كند
مقامات ":مستقل هرانا مي نويسد

) ايلنا(امنيتي به خبرگزاري كار ايران
دستور داده اند كه از اين پس اخبار 
اعتراضات و تجمعات كارگري را 

  ".پوشش ندهد
اين فشار بر خبرگزاريها براي عدم 

اضات كارگري به چه جهت انتشار اعتر
است؟ آيا اين خود گواه ترس رژيم از 

آگاهي مردم از اعتراضاتي نيست كه به 
خانه خرابي آنان منجر خواهد شد؟ چرا 
خبر اعتراضات كارگري ويژه مي شود و 
خبرگزاريها براي عدم پوشش آن تحت 
فشار قرار مي گيرند؟ پاسخ سووال 

ر فشار گراني و بيكا. بسيار ساده است
سازي بيش از همه كارگران و 
. مزدبگيران را هدف قرار خواهد داد

سابقه تاكنوني مبارزات كارگران و 
قدرت تعيين كننده آنان در فلج سازي 

در . رژيم، اين ترس را توجيه مي كند
يك كالم، تنها كارگران شركت نفت و 
موسسات بزرگ توليدي در صورت يك 
اعتصاب سراسري و همبسته قادر 

ند بود، بنيان رژيم را بر باد دهند و خواه
آنچنان زمينگيرش كنند كه با هيچ 
نيروي سركوبگري نتواند بر آنان غلبه 

  .كند
  

  آخر كار
آنچه درباره آن صحبت كرده و 
حرفهاي بسياري اين روزهاي 
پيرامونش زده مي شود، چيزي شبيه 

اين فاجعه توسط . يك فاجعه ملي است
مي به رژيم جنايتكار جمهوري اسال

سردستگي رييس جمهور برگزيده رهبر 
و ولي فقيه  آن براي خوش آمد بانك 
جهاني و پذيرفتن رژيم در سازمان 

اين . تجارت جهاني اجرايي مي شود
طرح به هيچ وجه منافع مردم ايران را 

 ليبرالي -در نظر ندارد، بلكه طرحي نو 
است كه در چارچوب بازار جهاني 

دولت و .  شودسرمايه داري اجرايي مي
رژيم هيچگونه توجهي براي اقشار 

. دست، مزدبگيران و كارگران ندارند تهي

 هزار 40آنها تصميم دارند تا ساالنه 
ميليارد تومان از مردم ايران كالشي 
كنند و چيزي حدود نصف آن را به شيوه 

همزمان با اين . صدقه به آنان برگردانند
طرح، تحريمهاي بين المللي به دليل 

ياستهاي بحران آفرين رژيم هر روز س
رژيم . جدي تر و سخت تر مي شود

بدون توجه به اين بحرانها هيچ تالشي 
در جهت كاستن تنشهاي بين المللي 
نمي كند و بديهي است زيانهاي اين 
تحريمها از كيسه مردم ايران پرداخت 

علي خامنه اي با بي شرمي . خواهد شد
ه قم هرچه بيشتر، وقيحانه در سفرش ب

والن ومردم و مس": مهر گفت27در روز 
عمل نشان دادند كه به توفيق الهي در 

اين تحريمها اثر قابل توجهي بر زندگي 
اما بالفاصله مي  "مردم نخواهد داشت

مردم ايران در سالهاي دهه ": گويد
 مشكالت زيادي را تحمل كردند 1360

پيشرفتهاي "و امروز هم با مشاهده 
بل مشكالت عظيم كشور در مقا

  ".ايستادگي مي كنند
او مردم را به گذشته باز مي گرداند و 
آنچه رژيم بر سر مردم در سالهاي دهه 

شصت آورده را بخشي از موفقيت آن 
معلوم نيست چرا مردم . قلمداد مي كند

بايد همچون سالهاي جنگ ضد مردمي 
با عراق، تاوان سياستهاي غلط رژيم را 

مي داند در كنار علي خامنه اي . بپردازند
بحرانهاي متعدد رژيمش، قطع 
سوبسيدهاي كاالهاي اساسي مي تواند 
همچون سيلي بنيان كن، اساس رژيم را 

بنابراين، توصيه هاي او . از ريشه بركند
نه خيرخواهانه بلكه التماس و  

او از اعتراض . درخواست از مردم است
مردم به جان آمده مي ترسد و با هزار 

رد تا هرگونه كه مي تواند زبان سعي دا
عوام فريبي كند در حالي كه مصلحي و 
احمدي مقدم به عينه شمشير از رو بسته 
اند و آمادگي خود را براي هرگونه 

در . سركوبي از قبل اعالم كرده اند
همين رابطه خبر گزاري روسي ريا 

لغو يارانه هاي ":نووستي مي نويسد
دولتي ارزاق عمومي و سوخت در ايران 
تنشهاي اجتماعي شديدي در ميان مردم 

وجود خواهد آورد و ممكن است به ه ب
  ".خروش ملت منجر گردد

از چنين خروشي است كه سردمداران 
رژيم مي ترسند اما از سوي ديگر عزم 
خود را جزم كرده اند تا طرح ضد مردمي 
. هدفمند كردن يارانه ها را عملي كنند

كدام در زير بار بحران به وجود آمده، 
يك از دو طرف مغلوب خواهند شد؟ 
مردم در زيربار كمر شكن گراني و زور 
گويي رژيم يا رژيم ضد مردمي اي كه 
به هيچ وجه منافع عموم مردم را در نظر 
ندارد و راه خود را مي رود؟ پاسخ اين 
سوواالت را بعد از موج عظيم گراني و 

  .اجرايي شدن فاجعه ملي خواهيم دانست

 -طرحي نو  طرح به هيچ وجه منافع مردم ايران را در نظر ندارد، بلكه اين
. داري اجرايي مي شود برالي است كه در چارچوب بازار جهاني سرمايهلي

دست، مزدبگيران و كارگران  تهي دولت و رژيم هيچگونه توجهي براي اقشار
 .ندارند
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 در شماره پيشين نشريه نبرد خلق

، سازماندهي 4، بخش 303شماره (
جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ 

 پروسه جنبش و مقاومت "به ) سرد
 "مردم فلسطين پس از جنگ سرد

   .پرداخته شد
در اين شماره تالش شده است تا با 
بررسي علل، نوع سازماندهي و 
پيامدهاي انتفاضه اول به ريشه هاي 

 پرداخته  و برآمد آناين جنبشپيدايش 
تمركز بر انتفاضه اول از اين رو . شود

داراي اهميت است كه آشنايي 
فراگيرتري در باره جنبش آزادي بخش 
. مردم فلسظين به دست مي دهد

جنبش انتفاضه به لحاظ شكل و فرم 
استثنايي و غافلگيركننده، نوع 
سازماندهي و همبستگي چشمگير مردم 

هاي آن داراي اهميت فلسطين و پيامد
ويژه اي در رويدادهاي مربوط به 
جنبش مردم فلسطين پس از جنگ 

همچنين، بررسي آن . سرد دارد
آموزشهايي براي ديگر جنبشهاي 
آزاديبخش جهان و به ويژه براي مردم 

  .ايران در بر دارد
 پديده مبارزاتي به مثابه يكانتفاضه 

خالق، نتيجه به تنگنا آمدن يك نسل 
انان فلسطيني بود كه در دوران از جو

اشغال متولد شده بودند و تجربه هيچ 
در آغاز، . گونه زندگي ديگري را نداشتند

براي مدتها همين جوانان رهبري 
جنبش . جنبش را در دست داشتند

انتفاضه توانست ارزشهاي اخالقي پر 
ارزشي را در سطح جامعه فلسطين 
ترويج دهد، انرژي و توان دوباره در 

   .لبد مبارزه و مقاومت بدمدكا
جرقه جنبش انتفاضه در هشتم دسامبر 

زده شد و آتش ) 1366 آذر 18 (1987
آن به زودي تمامي جامعه فلسطيني را 

حادثه اي كه اين رويداد . در بر گرفت
 به شكلهاي را به جريان انداخت

 هر  وگوناگوني توصيف شده است
دوسوي متخاصم، فلسطنيها و 

. بيرات خود را از آن دارنداسراييليها تع
توصيف غالب بدين صورت بوده است 
كه يك كاميون غير نظامي اسراييلي در 
نزديكي اردوگاه فلسطيني به نام 

 با اتوموبيلي فلسطيي تصادف "جباليا"
 فلسطيني 4در اين تصادف . مي كند
دو روز . دن نفر زخمي مي شو7كشته و 

پيش از آن، يك فروشنده يهودي در 
 غزه با ضربات كارد به قتل رسيده نوار
 اين دو حادثه به يكديگر ،از اين رو. بود

ربط داده مي شود و منتهي به جنبشي 
 1991 تا 1987مي شود كه از سال 

 و با مذاكرات صلح مادريد هادامه يافت
   .به پايان مي رسد

  
  علل وقوع انتفاضه اول

  
 و 1967 روزه سال 6پس از جنگ 

صحراي كرانه باختري، غزه،  اشغال نوار
سينا و بلنديهاي جوالن و خارج كردن 

توسط  آن از كنترل اردن و مصر
اسراييل، فلسطينيهاي ساكن اين 
مناطق خود را تحقير شده و سرخورده 

   .مي يافتند
 نويسنده و ،"محمد حسنين هيكل"

نگار سرشناس مصري در كتاب  روزنامه
 كه درباره جنگ اعراب و "انفجار"

 نوشته است، 1967 در سال اسراييل
در اين شكي نيست كه ما ":نويسد مي

 تجربه بسيار بدي را از 1967در سال 
  بر آنتوان سر گذرانديم كه مي

نامهاي نكبت، شكست يا هر چيز 
اگر قرار باشد من .  گذاشتديگري را

 به حتم آن را نهم،براي آن نامي ب
به اين دليل .  نخواهم ناميدشكست

 زيرا شكست به "تشكس"گويم  مين
معناي اين است طرفي در برابر طرف 

 اگر حال. باشدديگر كامال تسليم شده 
  واين طرف نخواهد خود را تسليم كند

آنگاه ، ش كنند اتسليموادار به به زور 
توان گفت شكست خورده  ديگر نمي
 اگر اين طرف ، از اينفراتراست و 

مصمم به مقاومت شد و به خود امكان 
 ،گردد ا اقتدار به ميدان نبرد بازداد كه ب
 او ديگر شكست خورده هنگامدر آن 

دست آورده تا ه نيست، بلكه فرصتي ب
دوباره خود را آماده نبرد كند و به 

برگى از خاطرات  (".پيروزي برسد
  )1967جنگ اعراب و اسراييل در ژوئن 

 "مشت آهنين" بعد ها، سياست
 و تبعيض 1985اسراييل در سال 

 آنچه كه -  و مسكن سازياقتضادي
، وزير وقت اقتصاد "وبيغگاد يع"

  خواند"پروسه خزنده پيوست"اسراييل 

 مردم فلسطين را عاصي و خشمگين -
 جامعه به ، اين دورهطولدر . تركرد

ستوه آمده دست به مقاومت مسلحانه 
  .زده بود

سر انجام، تنها چند ماه پس از بيستمين 
ين سالگرد اشغال سرزمينهاي فلسط

 اولين جرقه انتفاضه زده ،توسط اسراييل
شد و آتش جنبشي كه جامعه فلسطين 

ه عميق دگرگون ساخت، ببه طور را 
  .سرعت شعله ور گشت

انتفاضه يك انفجار اجتماعي عليه 
دست ه اشغال سرزمينهاي فلسطيني ب

اين جنبش طي سالها و . اسراييل بود
پيشتر از آنكه مردم فلسطين تصميم به 

قدامي دستجمعي، در همبستگي چنين ا
 هزينه ايبا يكديگر و بدون هراس از 

كه بايد براي آن مي پرداختند، براي 
زادي و استقالل زمينه سازي آ مطالبه
   .دشده بو

رهبري "انتفاضه در چارچوب آنچه كه 
 بر پايه ، ناميده مي شد"متحد انتفاضه

 آزادي مردم خواستعمق و وسعت 
فلسطين سازماندهي شده و پر توان مي 

  .گشت
، نويسنده چندين كتاب "هاوارد ساچار"

 تاريخ " ، "تاريخ اسراييل"از جمله 
 "اسراييل و اروپا"، "يهوديان در آمريكا

 كه "تاريخ اسراييل در جهان مدرن"و 
استاد تاريخ مدرن در دانشگاه جورج 

ت  در باره عل،واشنگتن نيز مي باشد
 8در " :شروع اين جنبش مي گويد

 راننده اسراييلي يك 1987دسامبر سال 
كاميون غير نظامي كنترل فرمان در 

كمپهاي غزه را از دست داد و يكي از 
 فلسطيني ن يك اتوموبيلبا سرنشينا

 نفر 5در اين تصادف . تصادف كرد
ه ناگهان تظاهراتي كه ب. كشته شدند

به  طور بي سابقه ايه ب و سرعت
 شكل ، افزوده مي شد آنجمعيت
مردم با چاقو، تبر، و سنگ به . گرفت

سربازان اسراييلي كه . صحنه آمدند
 با چنين جمعيتي را ياروييآمادگي رو

آنها با گاز .  غافلگير شدند،نداشتند
اشگ آور و شليك گلوله واكنش نشان 

 30دادند كه منجر به زخمي شدن 
.  و كشته شدن يك نفر شدفلسطيني

يت پراكنده شدند اما روز بعد جمع
تظاهراتي خشونت آميز در اردوگاههاي 
. كرانه غربي، نابلوس و بالتا در گرفت

بار ديگر ارتش كه وارد صحنه شده بود 
با شليك گلوله چندين نفر را مورد 

در روزهاي پيش از اين . اصابت قرار داد
 هزاران سرباز اسراييلي براي ،حادثه

 به كه اكنون  بااعتراضاتيياروييرو
  گسترش يافته بود،سرزميهاي اشغالي
نچه كه به انتفاضه آبه صحنه آمدند و 

 به وقوع ، استشهورم) انقالب سنگ(
   .پيوست

در اورشليم، پليس جاده هاي ارتباطي 
همچنانكه . بين غرب و شرق را بست

كه جوانان عرب به سمت سرنشينان 
اسراييلي در همسايگي خود سنگ 

دند، سربازان اسراييلي پرتاب مي كر
افراطي واكنش  وحشت زده و مات

 مردم را ،ومتآنها با با. نشان مي دادند
 قرار داده و با گاز ضرب و شتممورد 

اشك آور و مواد منفجره با آنها مقابله 
   "مي كردند

  
  سازماندهي جنبش انتفاضه

 سازماندهي "هاوارد ساچار"پرفسور 
 :ي كندانتفاضه اول را اينگونه توصيف م

افراد و نهادهاي سابقه دار سياسي از "
ي از جوانان، يجمله اتحاديه ها، گروهها

جوامع زنان و وكال، آكادميسينها و 
ه ي بيهمچنين جمعيتهاي دانشجو
 كه در دخوبي و به سرعت نشان دادن

رساندن اخبار و اطالعات در باره پليس 
و حركتهاي سربازان اسراييلي بسيار 

ان در امر مشاوره آن. موثر هستند
ايجاد  خدمات بهداشتي، ،قانوني

  وماشينهاي چاپتهيه مخفيگاهها، 
سرعت ه مخفيگاه سالح بسازماندهي 

كميته هاي زنان با . عمل مي كردند
  ارتقا بهنشان دادن قابليت خود و

شگفتي  ،مد ترين بخش انتفاضهآكار
در ميدان حضور غافلگيرانه   وآفرين
 مورد سركوب  كه كمترآنها. داشتند

 مراكز ايجادسربازان قرار مي گرفتند، با 
مالقات تدارك نگهداري از كودكان، 

خانواده زندانيان و مهيا كردن مواد 
در . خوراكي و پوشاك بسيار فعال بودند

مدارس كرانه  1988كه در سال  حالي
غربي بسته شده بود، اين زنان بودند كه 
كالسهاي درس شيفتي در خانه ها، 

  ".مي كردند د و كليساها دايرمساج
ديبخش زوي در باره واكنش سازمان آ

در ": چنين مي گويد)ساف (فلسطين
 سازمان  و رهبران الفتح،تونس

 آزاديبخش فلسطين به همان اندازه
 غافلگير شده بودند خيزش در فلسطين

با . كه براي اسراييل غير منتظره بود
 در كرانه غربي ها نمايندگان آن،حال اين

 غزه به سرعت در تحت كنترل و
گرفتن و جهت دادن به اين خيزش 

در واقع آنان از . حركت مي كردند
ه نزديك با كميته هاي محلي كه ب

 سرعت به سازمانهاي مستقل پيوسته و
در  ،تالف و مشاركت مي كردندئ ابا آنها

  ".ارتباط بودند
  11بقيه در صفحه 

  

   جهان در آيينه مرور

  )5(سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد  

  ه اول در جنبش مردم فلسطينازماندهي و پيامدهاي انتفاضس
  ليال جديدي
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  جهان در آيينه مرور 
  

  10بقيه از صفحه 
 نتيجه گيري مي كند "ساچار"پرفسور 

 مدني بود كه نافرمانيكه در نهايت اين 
 سالح جنبش مووثر ترينمهمترين و 

وي در اين . محسوب مي شدانتفاضه 
سرپيچي با يك ":باره مي گويد
 از جانب  هفت ماههاعتصاب عمومي

زه به كارورزاني كه از كرانه غربي و غ
اسراييل رفت و آمد مي كردند، آغاز 

 هزار نفر 60اين عده بيش از . شد
 ،در داخل سرزمينهاي اشغالي. بودند

هزاران فلسطيني از مشاغل خود 
 كاسبان و تجار مغازه هاي ،استعفا دادند

خود را روزانه به مدت سه ساعت 
 بارزگانان از پرداخت ماليات به ،بستند

 اين در حالي  واسراييل خودداري كردند
بود كه تمامي مردم از خريد محصوالت 

را تحريم  نآاسراييلي خودداري كرده و 
 بر افزودهاين اقدام . كرده بودند

ي كه متوجه اسراييل كرد، يخسارتها
براي مردم فلسطين نيز به لحاظ 
اقتصادي سنگين تمام شده و حتي 

  ".خطرناك بود
  نيز را به اسراييله خساراتهاي واردوي

 نتيجه رد": مي دهد شرحاينگونه
 و اقدامات اقتصادي مردم هااعتراض

 اقتصاد به خسارتهاي سنگيني ،فلسطين
 1988در ماه فوريه . آمداسراييل وارد 

مخارج ) دو ماه بعد از آغاز انتفاضه(
 ميليون 5نيروهاي نظامي اسراييل به 

خسارات به بخش . دالر در روز رسيد
ز سنگين تر  اسراييل از اين نيصنايع

علت دست از كار كشيدن ه ب. بود
كارگران فلسطيني كه به اسراييل رفت 

 ميليون 19و آمد مي كردند، روزانه 
صنعت . دالر خسارت وارد مي شد

ساختماني اسراييل و كشاورزي آن 
تا . براي نيمي از سال فلج شده بود

شمار  1988ميانه تابستان سال 
 هشكا در صد 50به ميزان جهانگردان 

از سوي ديگر، طبق گزارش . يافت
 1988خر سال آ تا ،"بانك اسراييل"

 از سوي ي وضع شدهتحريمها
 ميليون دالر 650فلسطنيها باعث 

. خسارت در صادرات اسراييل شده بود
اين ميزان شامل صادرات به بازار 

  مزبوراقدامات .فلسطينيها نيز مي شد
 هزار فلسطيني ساكن 700به به 

  . ضربه زده بوداسراييل نيز
 ،"روز صلح" ،1987  دسامبر21در 

از نجف تا حنيفه .  اوج گرفتهااعتراض
 اعراب پرچم سازمان ،و نضره

آزاديبخش فلسطين را به اهتزاز در 
بيلهاي اسراييلي سنگ وآورند و به اتوم

حتي باديه نشينان نجف . پرتاب كردند
به بستن جادهها و سوزاندن 

 داختند و باپرالستيكهاي اتوموبيلها 
پرتاپ سنگ به پليس اسراييلي حمله 

جامعه اسراييل تحقير و . ور مي شدند
 در انظارعمومي جهان اين كشورچهره 

   ".تخريب شده بود

در واقع، انتفاضه به ":وي مي افزايد
بزرگترين پيروزي خود در شكل دادن 

آنها .  عمومي دست يافته بودفكاربه ا
طالع به رسانه هاي خارجي از پيش ا

داده بودند تا اطمينان حاصل كنند كه 
 سركوبو همچنين تصوير خيزش 

 اسراييليها در برابر سنگ پرتاب خشن
ونها و رسانه ها ي تلويز، ازكردن آنها

كشتن و قطع اعضا . شودمي منعكس 
يل همكاري مي ي اسراابدن اعرابي كه ب

 2700از . كردند، كمتر نشان داده شد
ن فلسطيني االحمله اي كه از جانب فع

 عليه نآ يك سوم ،صورت گرفت
كساني كه متهم به جاسوسي و 

  .همدستي با اسراييل شده بودند

  
 خيزش اسراييليها هم در مقابله با

آنان در .  نبودندمنفعل فلسطينيها
شهرها و روستاهاي فلسطيني حكومت 

، حتي در انتها. نظامي بر پا كردند
 سخت گيريهاي شديدي را عليه

 به داخل و  روزانهن عرب كهكارگرا
د، خارج اسراييل در رفت و آمد بودن

اين اقدامات باعث . اعمال مي كردند
 خسته بازرسيهايگرفتن وقت زياد و 
وضع . ي شده بوديكننده و طاقت فرسا

موزش به وخامت رسيده بود و چون آ
  دردانش آموزان نمي توانستند

 از تحصيالت ات شركت كنند،امتحان
به در واقع .  بودند شدهمعالي محرو

 ،1992 سال تا اوايل 4 بيش از مدت
  دانشگاه بزرگ كرانه غربي6 اسراييل

دليل تظاهرات خشونت آميز ه  برا
 دانشگاه بيززيت. دانشجويان بسته بود

Birzeit  برخي از كالسها را در خانه
پارتمانها آآموزگاران، مساجد و كليساها، 
. مي كردو مغازه هاي اجاره اي برگزار 

دانشجويان اجازه نداشتند از كتابخانه ها 
  .ها استفاده كنندهو آزمايشگا

اسراييل با به راه انداختن دستگاه 
كه به  PLO  روي،اطالعاتي مجهزي

 انتفاضه شناخته مي شد، متمركز "مغز"
، اعضا 1988در ماه فوريه . شده بود

 موساد سه فرمانده الفتح را در ليماسول
(Limasso) ترور وي يبرس شناسا، ق 

دو ماه بعد در يك عمليلت . كردند
 موساد به مقر ابوجهاد كه معاون ،ديگر

و فرمانده اصلي  متفكر عرفات و مغز
ت چريكي عليه اسراييل در اعملي

حمله برد و او را به سالهاي گذشته بود، 
همزمان در فلسطين، شين . قتل رساند

، آژانس امنيتي )Shin Bet (بت
 جوياناييل به يافتن جنگداخلي اسر

نان را آساف و حماس مشغول بود و 
  ".دستگير و يا به قتل مي رساند

پژوهش در همكاري  ييانستيتو اروپا"
 " عرب- كشورهاي مديترانه و اروپا

 درپيرامون سازماندهي جنبش انتفاضه 
، در آغاز":گزارشي مي گويد

ي كه در سرزمينهاي اشغالي يفلسطينيها
 اوضاع را  كنترل خود،دزندگي مي كردن

مانند  آنها ديگر. دست گرفتنده ب
 به ي تكيه و چشم اميد60سالهاي 

 از سوي .كشورهاي عربي نداشتند
 به سازمان آزادي بخش فلسطين ،ديگر

نيز كه رهبران آن در خارج از منطقه 
نكته .  تكيه نمي كردند،اشغالي بودند
ه انتفاضه عالوه بر ديگر آنكجالب توجه 

انقالب "اينكه توانست رسانه ها را با 
 به خود جلب كند، به "پرت سنگ

 نيز  خود مالي تامين نيازهايلحاظ
  .روشهاي تازه اي پيدا مي كرد

 انتفاضه بسيار وسيع تر از هر گستره
نوع اعتراضي بود كه در گذشته صورت 

 انتفاضه به مدت چهار سال .گرفته بود
زمينهاي فلسطيني به سراسر سر

 عظيم توده هاي، اعتراضيافتگسترش 
 بدون يارويياي، اعتصابات عمومي و رو

سالح آميخته با خود گرداني زندگي 
 مدني، نوع و تركيب هايروزانه، اعتراض

ن كه شامل آشركت كنندگان در 
جوانان و سالمندان، آوارگان، كشاورزان، 
تجار، كارگران و روشنفكران كه همگي 

و در كنار هم جنبشي منظم و با هم 
ي و يهمگون را پيش مي بردند، استثنا

  .چشمگير بود
 انتفاضه و در ،ر صحنه بين الملليد

برابر آن سركوب نيروهاي اشغال 
كننده، آگاهي و روشنگري موثري در 

له فلسطين هم در ميان مردم اباره مس
وجود ه  جهان بقيهاسراييل و هم ب

ي كه جهان از خشونت. آورده بود
 به  خيزش غير مسلحانهعليهاسراييل 

در تضاد با كنفوانسيون كار مي برد و 
 شوكه شده قرار داشت، ژنو مچهار

  ".بود
از جمله اقداماتي كه از سوي ساف در 

 پيامي فوري ،اين زمينه صورت گرفت
 1987 دسامبر 11بود كه در تاريخ 

ياسر عرفات، رييس كميته اجرايي 
) ساف(طين سازمان آزادي بخش فلس

در ديدار با سفير فرانسه در كويت 
خطاب به فرانسوا ميتران، رييس جمهور 

وي در اين پيام به . وقت فرانسه فرستاد
بررسي تحوالت فلسطين و اقدامات 
جنايتكارانه اسراييل عليه مردم فلسطين 

وي از رييس جمهور فرانسه  پرداخت
 ،خواست تا در دفاع از حقوق فلسطينيها

ويي با اعمال اسراييل وارد در رويار
  .عمل شود
 نيز كميته 1987 دسامبر 13در تاريخ 

عالي امور سرزمينهاي اشغالي به 
رياست عرفات در بغداد تصميم 

 مهمي در زمينه حمايت و يگيريها
تحكيم انتفاضه مردمي در داخل نظير 
فراهم كردن مقدمات برپايي تحصنها و 

ي تجمعها در تمام مكانها و نيز برپاي
  .تظاهراتهاي گسترده اتخاذ كرد

گروههاي مردمي فلسطين هم چنين 
 دسامبر همان سال نشست فوق 14در 

 وخيمالعاده اي را جهت بررسي اوضاع 
فلسطين در اثر حمالت نيروهاي 
اسراييلي به اردوگاههاي فلسطيني در 
كرانه ي باختري و نوار غزه و نيز 

 نفر و زخمي 54بررسي جان باختن 
 مدت كوتاهي كه  در تن152شدن 

ازآغاز انتفاضه گذشته بود، برگزار 
  .كردند

 درگروههاي فلسطيني همچنين 
ي اضطراري به خاوير پرز يپيامها

 وقت سازمان ملل، دبيركلدكويار، 
رييس شوراي امنيت، بازار مشترك 
اروپا، صليب سرخ و كميته ي حقوق 

 اوضاع خطرناك نوار غزه تشريحبشر به 
   .پرداختند

) ساف(ازمان آزادي بخش فلسطين س
دفاتر سياسي متعددي را جهت  نيز

پيگيري جزييات انتفاضه و وقايع روزانه 
  .آن در هر شهر و اردوگاه تاسيس كرد

 رهبري عرفات، ه همه جانبه بيتالشها
رييس فقيد تشكيالت خودگردان 
فلسطين ادامه يافت و به اين ترتيب 
 انتفاضه فلسطينيها با حمايت سياسي

 تجاوزات  در موردعرفات و افشاگري
اسراييل در محافل بين المللي و پوشش 
دقيق اين تجاوزات از سوي رسانه ها، 
رنگ تازه اي به خود گرفت و منجر به 

 افكار عمومي جهان به سوي گرايش
انتفاضه مردمي فلسطين و ارسال 
حمايتهاي مالي جهت فراهم كردن 
امكان فعاليت انتفاضه و حمايت از 
خانواده هاي كشته شدگان، زخميها و 

از سوي ديگر، . گرديداسيران انتفاضه 
اجراي برخي طرحهاي اقتصادي براي 
فلسطينيها با هدف تقويت پايداري آنان 
در برابر خشونتهاي اسراييل در دستور 

  .كار قرار گرفت

  
  

  پيامدها
يكي از پيامدهاي مهم جنبش انتفاضه 

 مردم ،اول كه نه تنها اسراييل بلكه
كنفرانس برگزاري  ،جهان را متحير كرد

با اين همه و . بين المللي در مادريد بود
ن تبا وجود ديگر مذاكراتي كه در واشنگ

 ،يا نقاط ديگر جهان صورت مي گرفت
 صلح ابتدايياسراييل با ترتيبات هرچند 

  و242 قطعنامه هاي. موافقت نمي كرد
 سازمان ملل براي اسراييل قابل 338

بر  كه 194 قطعنامهحتي .  نبودلوقب
 تاكيد حق بازگشت آورگان فلسطيني

   مورد پذيرش اسراييل قرار مي كرد،
  12بقيه در صفحه 
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  جهان در آيينه مرور 
  

  11بقيه از صفحه 
، كنفرانس مادريد با اين وجود. نگرفت

كاراكتر خشونت آميز، سركوبگرانه، 
نه و نژاد پرستانه اسراييل يامستعمره گرا

 و آگاهي در اين باره را عمومي را افشا
  . كرد

 توافق صلح اسلو كه در 1993در سال 
به اثر انتفاضه اول ممكن شده بود، 

 را  انتفاضه، اما اين توافقا رسيدامض
 رو به خاموشي برد و به اسراييل هم

حال،  با اين. چهره صلح طلب داد
 سرزمينهاي به خروج ازاسراييل نه تنها 

اشغالي فلسطين كه با آن موافقت كرده 
حق شهروندي  ،بلكه تن نداد بود

 را نيز سلب  اورشليم فلسطينيساكنان
مينهاي سرز مسكن سازي دربه  كرد و

 ،دراين دوران.  شتاب بخشيدفلسطيني
فلسطينيها چند دسته شدند و به موافق 
اسلو، مخالف اسلو، فلسطينيهاي داخل 
سرزمين فلسطين، خارج سرزمينهاي 
فلسطين، غزه، كرانه غربي، 

، فلسطينيهاي 1967فلسطينيهاي 
  . و غيره تقسيم شدند1948
ي پژوهش در همكاري يانستيتو اروپا"

 در " عرب- مديترانه و اروپاكشورهاي
گزارشي پيامدهاي جنبش انتفاضه را 

 وجود با":اينگونه توصيف مي كند
 هزاران كشته و زخمي، تخريب خانه

 كامل سيستم آموزشي و تعطيلي، ها
ممنوع كردن هر نوع ديگر تدريس 

 دهها  وبراي دو سال، حكومت نظامي
هزار بازداشت، ارتش اسراييل نتوانست 

را خاموش كند و ناچار شد اين جنبش 
  ".تن به مذاكره بدهد

گزارش آمده اين ادامه  در
، انتفاضه تغييرات مهمي همزمان":است
 رهبري ساف ايجاد كرد  خط مشيرا در

كه از جمله كوتاه آمدن و كنار آمدن با 
نهايت هم اسراييل در . اسراييل بود

رسميت ه توسط شوراي مذاكره كننده ب
هنگامي كه   نيزانتفاضه. شناخته شد

ساف وارد مذاكرات صلح با اسراييل شد 
و دولت خود گردان فلسطيني در 

رسميت ه چارچوب قرارداد اسلو ب
   ".شناخته شد، پايان يافت

داد اسلو رمي توان نتيجه گرفت كه قرا
در نهايت شكست خورد زيرا اشغال 
ادامه پيدا كرد و شهرسازي گسترش 

يه يژو در يافت و مذاكرات كمپ ديويد
 با اين. شكست خوردنيز  2000سال 
 اين عوامل راه را براي انتفاضه ،حال

  سپتامبر28 در "اقصي انتفاضه"دوم يا 
  . هموار كرد2000سال 

نبش انتفاضه اول كه جنبش سنتي ج
چريكي نبود و سازمان آزادي بخش 
فلسطين در ايجاد و كنترل آن نفوذ 

 و در واقع انتظار اين را(زيادي نداشت 
وردي در برابر انداشت كه بتواند دست

  بههر صورته  ب،)اسراييل داشته باشد
 كه بسياري از  دست يافتنتايجي

 در .را مثبت مي دانند فلسطينيها آن

نهايت، مي توان مهمترين پيامد 
انتفاضه اول را باز شدن راه براي ايجاد 

  .دولت مستقل فلسطين به حساب آورد
ا اين دانشنامه انگليسي ويكيپدي

وردها و پيامدها را بدين گونه ادست
  اسراييلكشاندن":جمعبندي مي كند

 بدون واسطه پاي ميز مذاكره
فلسطينيها . كشورهاي عربي همسايه
عنوان ملتي توانستند هويت خود را به 
 در جهان به كه حق خود مختاري دارد

   .اثبات برسانند
 كه "راه حل اردن"پايان رسيدن عصر 

ل مي خواست زمينهاي طي آن اسرايي
   . ضميمه كند به اردن رافلسطيني

 و "مشت آهنين"شكست سياست 
مخدوش كردن چهره بين المللي اردن 

  در رساندن كمك به كرانه غربي
 ساف از جانب ه شدنرسميت شناخته ب

ت متحده آمريكا به عنوان نماينده اياال
  مردم فلسطين

 ورود به مذاكرات به  رابينوادار كردن
و بازگشت رهبران فلسطيني از صلح 

  ".تبعيد در تونس

  
  ديدگاهها

پيرامون آثار و پيامدهاي خيزش 
در ميان فلسطين و توافق اسلو 

 و رهبران جنبش انتفاضه كوشندگان
 كه در سال 2 و انتفاضه 1انتفاضه (

 وجود اختالف نظرهايي ) آغاز شد2000
  . دارد

 روزنامه نگار  يكعلي حسن ابونعمه،
 بنيان گذار  ويي آمريكا-فلسطيني

 "انتفاضه اينترنتي"نشريه اينترنتي 
 نويسنده كتاب جنجال برانگيز او. است

 راه  در آن كه مي باشد"يك كشور"
حل يك كشور و دو ملت را پيشنهاد 

 در باره ترك مخاصمه ابونغمه. مي كند
فلسطين و اسراييل در روزنامه گاردين 

ما حرفي در مورد صلح ":مي نويسد
داريم اما صلح براي اسراييل چه ن

معنايي دارد؟ فلسطين از حق سكوت 
برخوردار است و حق اسراييل هم 
گرسنگي دادن، كشتن، و ادامه 

ه مستعمره كردن سرزمينهاي آنها با ب
كارگيري خشونت است و هر نوع 

جز  ،مقاومتي هر چند غير خشونت آميز
اين . پاسخ نمي گيرد و بمب گلولهبا 

ن آاست كه اسراييل با تنها راهي 
  ".موافقت مي كند

وي همچنين در يك مصاحبه با راديو 
بي بي سي پيرامون خاتمه دادن به 

 آغاز شد 2002 كه در سال 2انتفاضه 
اين دست ما نيست كه ":مي گويد

ياسر . بگوييم به انتفاضه خاتمه دهيد

 اعالم كرده به طور دايمعرفات و ديگران 
واقعيت . ه دهيداند كه به انتفاضه خاتم

اين است كه مردم فلسطين تحت 
 ،ديكتاتوري نظامي زندگي مي كنند

 خشونت آميز نسبت به تشدبه رفتاري 
آنها صورت مي گيرد و ما مي بينم 
لحظاتي در تاريخ هستند كه از آفريقاي 

در جنوبي گرفته تا اروپاي شرقي، مردم 
من فكر مي كنم . پا مي خيزندبه نهايت 

 به اين نتيجه رسيده اند كه مردم فلسطين
. زندگي در اين شرايط قابل تحمل نيست

دست ه  بهزينه سنگيننها حاضرند آ
مريكا آآوردن حقوقي كه مردم انگليس يا 

زادي و حقوق آ ،يعني از آن برخوردارند
  ". بپردازند رابشر

 و مبارز  سعيد، متفكر، محقق ادوارد
   خود به نامكتابدر   فلسطيني

 شد و   چاپ1978 در   كه" شناسي شرق"
   اين رود، به  شمار مي  اثر او به مهمترين

   قول سعيد به.   است  پرداخته لهامس
 انديشمند و   مهمترين"نيويورك تايمز"

   فلسطين ناپذير جنبش  خستگي سخنگوي
   در ديگر نقاط  مردم  مبارزات و مدافع

وزنه  ، او به گفته.  شناخته مي شد جهان
   نفع  به  ناعادالنه  شكلي  اسلو به توافق

 و  كند و عرفات  مي  سنگيني اسراييل
 با "  سازشكاري  به مايل"  اطرافيانش

  او حتي.  اند  اسراييل  نظامي اشغال
  دولت ا را ب  عرفات تشكيالت خودگردان

   آلمان  توسط   اشغال  در زمان  فرانسه ويشي
سعيد سالها عضو  وارداد.  كرد  مقايسهنازي

 1991 بود اما در   فلسطين  سياسي شوراي
 در ، اسلو  موافقتنامه  امضاي  دنبال به

اين  از   و با انتقاد از عرفات  با آن مخالفت
  . شورا استعفا داد

اكنون و پس از يك دوره مباره مسلحانه 
چريكي، دو انتفاضه و بهاي سنگيني كه 

 رداختهپزادي آجنبش فلسطين در راه 
 پيشبرد مقاومت راهاست، عده اي 

  با اين.فلسطين را انتفاضه سوم مي دانند
يس دولت خود يحال، محمود عباس، ر

 ،ردان فلسطين در ماه مه سال جاريگ
يكي از بدترين "انتفاضه دوم را 

وي گفت ياسر عرفات .  خواند"اشتباهات
خواهان وقوع آن نبود ولي نمي توانست 

  .متوقف اش كند
 هر گونه كه رهبران ، هر صورتبه

 اين واقعيت را مردم ،تصميم بگيرند
 به اثبات رسانده اند انفلسطين با مبارزاتش

زادي و آكه اراده آنان براي كسب 
بيش از  .استقالل شكست ناپذير است

دست ه  فلسطيني در انتفاضه اول ب1000
  هزار120 بيش از وارتش اسراييل كشته 

اين خشونت بي  اما  دستگير شدندنفر
سابقه عليه مردمي بي دفاع، قادر به 
منصرف كردن آنها از خواسته هايشان 

  . نشد
ادوارد سعيد ، متفكر فلسطيني در باره 

توجه كنيد كه اين تنها ":مي گويدانتفاضه 
واژه عربي است كه وارد واژگان سياسي 

اين واژه . دنياي قرن بيستم شده است
 پرچم ،ت پرچم يك هويت جديد اس،جديد

الل حقيقي قنياز ملت فلسطين به است
  ". صداي شكستن ديوار زندان است،است

  سازماندهي نماز جمعه

  براي حل بحران
   

  زينت ميرهاشمي 
   مهر7فراسوي خبر 

ســخن پراكنيهــاي پــايوران رژيــم در 
گوشه و كنـار و سـريال مـسايلي كـه           
پيرامون آن بحث مـي كننـد، گويـاي         

سـت كـه    وضع موجـود و تهديـداتي ا      
اسـتفاده از   . پيكر نظام درگير آن است    

ــازماندهي    ــه و س ــاز جمع ــون نم تريب
كساني كه خود را نمايندگان ولي فقيه       
مي دانند و به طور يك طرفه به تبليغ         
و ترويج خشونت مي پردازنـد، پديـده        
اي است كـه اوضـاع آشـفته رژيـم را           

ــد ــي ده ــشان م ــي . ن صــحبتهاي عل
مـاز  الريجاني در گردهمايي امامـان ن     

جمعه، نمونه اي از اين گونه واكنـشها        
در برابـر شـكاف درونــي رژيـم و نيــز    
بحران ريزش اتوريته ولي فقيه در بين       
ــر    ــران غي ــين بح ــت و همچن روحاني

  . قانوني موجود است
الريجاني در رابطه با وحدت موضـوع       
. محوري را حول واليت فقيه مي داند      

وي مي گويد براي وحدت محور بايـد        
حوري مهـم تـر از تفكـر        م«داشت و   

جايگـاه واليـت   » .واليت فقيه نيـست  
فقيه در ميان دستگاه روحانيت به طور       

در شـرايط  . جدي زير سوال رفته است 
فعلي ولي فقيه فقـط چهـره اي طـرد          
ــه    ــست بلك ــردم ني ــان م ــده در مي ش

يعني ولـي   . موضوع باالتر از اين است    
فقيه ديگر اتوريتـه اي بـراي بـه هـم           

ــ ــسباندن نگاهبان ــيده چ ــم پوس ان نظ
بر همين منظر حتا ترور     . ندارد موجود  

از درون و تكــرار كمــديهاي ســعيد   
را مي تـوان پـيش بينـي         ...  امامي و 

  . كرد
بايد مواظب بـود    «الريجاني مي گويد    

كسي دنبال روش سكوالريسم نباشد،     
البته شايد عـده اي ناخودآگـاه دنبـال         

رشد طرفداري از   » .اين موضوع باشند  
سم و حكومت غير ديني و يا       سكوالري

به عبارتي جدايي دولـت از ديـن، بـه          
راستي خطر و تهديـدي جـدي بـراي         
ــد   ــم اســت كــه الريجــاني همانن رژي

  . همكيشانش بدان اشاره كرده است
ــش   ــستن نق ــت دان ــي اهمي ــي ب در پ
مجلس از طرف احمدي نژاد، روز سـه      

 نفر از مجلـس نـشينان در        170شنبه  
اسـتار آن   نامه اي به احمدي نـژاد خو      

شدند كه وي به جاي تعيين موقعيـت        
دولت و مجلس، به مشكل بيكـاري و        

در همين روز علي خامنه اي      . برسد... 
در صحبتهايش با ائمه جمعه بار ديگر       
از احمدي نژاد دفاع كرد و سفر وي را         

خامنه . دانست» سفر پر مغز و پر كار     «
اي در ادامه حرفهاي احمدي نـژاد در        

د ميليونهـا كــارتن  نيويـورك بـه وجــو  
ــرد  ــراض ك ــورك اعت ــواب در نيوي . خ

خوابيدن در كارتن همه جا بد اسـت و         
ولـي ولـي    . نشاني از بي عدالتي است    

فقيه و رئيس جمهور اش بهتـر اسـت         
به كودكان فقير در خيابان و يا خيابان        
خواباني كـه در شـهرهاي ايـران حتـا        
كــارتون هــم بــراي خوابيــدن ندارنــد 

  . بپردازد
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عملكرد، ذوق و قريحـه بـي ماننـد اشـرف           
ــدي كــه همــه   ــسادات مرتــضايي، هنرمن ال

 مـي   "مرضـيه "دوستداران هنر، او را با نام       
شناسند، شايد از بسياري جنبه ها بايد مـورد      

امـا يكـي از     . بازگويي و ستايش قرار گيـرد     
واضح ترين ويژگيهاي مرضيه، زن بـودن و        

از بي شك زماني كه ما      . مقاوم بودن اوست  
اعمال تبعيض جنسيتي و نابرابري صـحبت       
مي كنيم، به خوبي مي دانيم كه اين مساله         
در تار و پود فرهنـگ مـا تنيـده شـده و در              
سراسر عرصه هاي اجتماعي از جملـه هنـر         

بـدين ترتيـب، اگـر      . نيز بازتاب يافته اسـت    
قبــول داشــته باشــيم كــه در برابــر اعمــال 

رزه تبعيض جنسيتي، آنتي تز آن يعنـي، مبـا        
براي برابري، همه عرصه هاي اجتمـاعي را        
فرا مي گيرد، عرصه هنري نيز به كـارزاري         
جهت تالش و مبارزه عليه نابرابري تبـديل        

اينگونه است كه مرضيه با تشويق      . مي شود 
مادرش بـه عنـوان يـك زن و هنرمنـد، در            
جامعه اي پا به عرصه هنر مـي گـذارد كـه            

نـوان  زن در ساختار سياسـي آن تنهـا بـه ع         
زينت المجالس و به شيوه اي كامال سـنتي         

دستگاه تبليغـاتي   . به جامعه معرفي مي شود    
زمان شاه در راستاي منافع طبقاتي همـواره        
در تــالش بــود تــا از نقــش زن بــه عنــوان 
ابـزاري در پاســداري از تمــامي مناســبات و  

در چنـين  . روابط توليدي حاكم بهـره جويـد    
ال بـه   جامعه اي سنتي كه دختـران خردسـ       

ازاي چهار بزغاله در روسـتاهاي ايـران بـه           
فروش مي رسيدند، بـسيار دور از دسـترس          
است كه زني بتواند در مقابل چشم فرهنگ        
غالب آن قـد علـم كنـد كـه حتـي تعريـف            

   . قايل نيست"زن"انساني ضعيفي براي 
مرضيه در چنين ميداني با حفـظ زنـانگي و          
 جديت بي مانندي پا به ميداني مـي گـذارد         

كه حتي هنـوز در زمـان حاضـر حيطـه ي            
اما او بـه عنـوان      . مردانه محسوب مي گردد   

يك زن كـه از ذوق و اسـتعداد هنـري بـي            
همتايي برخوردار است، با پشت پـا زدن بـه          
همه سنتهاي عقب افتاده، كار هنري خود را       

او خـود در مـصاحبه اي مـي         . آغاز مي كند  
وقتي كه من آغاز به خواندن كـردم،        ":گويد

   ".خواننده شدن براي زنان خيلي غيرعادي بود
مرضيه با آغاز كار هنريش در جامعـه آنـروز ضـمن             
حركتي تحسين برانگيز، دست رد بر نگرش جنسيتي        

اين حركت به انديشه غالب كه تالش مـي         . مي زند 
جنسيت " خود را با اين بهتان كه        "بي عدالتي "كرد  

ـ           ان بـه   و زن بودن، به طور طبيعي مانع دسـتيابي زن
، توجيه كند،   "موفقيت در عرصه هاي گوناگون است     

مهر بطالن كوبيد و با راهيابي بـه برنامـه گلهـا كـه         
برنامه راديويي بسيار سنگيني بود، عنـوان اولـين زن     

بي ترديد شنيدن صـداي     . هنرمند گلها را كسب كرد    
يك هنرمند زن كه از اسـتعداد و ذوق بـي همتـايي             

ـ     د بـسياري از اســتادان  برخـوردار اسـت و مـورد تايي
موسيقي نيز مي باشد، تضاد جنسيتي بين زن و مـرد           
را در افكــار عمــومي تــا ميــزان قابــل مالحظــه اي 

هنگامي كه صداي مرضيه براي . كمرنگ تر مي كند
اولين بار از برنامه گلها پخش مي شود، توانايي يـك    
زن در صداي پر قدرت او در گوش افـرادي كـه تـا              

دند برنامه گلهـا برنامـه اي تنهـا         ديروز گمان مي بر   
اين طنين بي شك در  . مردانه است، طنين مي اندازد    

   .آنزمان براي زنان نيز آگاهي بخش بود
مقاوم بـودن، جـديت و تـالش بـي وققـه او جهـت               
رسيدن به باالترين درجات هنري تاثير به سزايي در         
جنبش برابري طلبانه در عرصه هنـري گذاشـت امـا      

 مقـاوم بـودن مرضـيه از يكـسو و           جنبه شكوفايي و  
متعهد بودنش از سوي ديگر، زماني به گونـه بـسيار           
روشن تري آشكار گرديد كه با روي كار آمدن نظـام        

 سال سكوت، به خـارج از       15دژخيمان حاكم پس از     
او بدون درنـگ بـا انتخـاب آزاد، مبـارزه           . كشور آمد 

 او مي توانست مانند   . عليه استبداد حاكم را آغاز كرد     
بسياري ديگر روي سن برود، در برابر نورافكنهـا، در          
سالنهاي بزرگ و مجلل، زير نور چراغهاي كريستال        

اما او نه زني از اين جنس بـود         . به آوازخواني بپردازد  
مرضـيه راهـي ديگـر،      . و نه هنرمندي از اين دسـت      

خانم مرضيه . راهي بس دشوار ولي بسيار پويا برگزيد
و هنرمندي متعهد به كارزار     به عنوان يك زن مقاوم      

مبارزه با اسـتبداد حـاكم در شـوراي ملـي مقاومـت             
 و "مقــاوم بــودنش بــه عنــوان يــك زن". پيوســت

، كـانون   "متعهد بودنش بـه عنـوان يـك هنرمنـد         "
مرضـيه  . ايديولوژي مرتجعان حاكم را نشانه گرفـت      

پيوندي بسيار محكم بين مبارزه عليه ساختار سياسي    
تعهد ايجاد كرد تـا آنجـا كـه بـا           حاكم و ارايه هنر م    

صـداي رسـا و پــرطنينش لبـاس رزمنـدگان ارتــش     
آزاديبخش را به تن كرد، سالح به دست گرفت و بر           
روي تانك به پشتيباني رزمندگان، آواي عـشق سـر          

   .داد و نواي اميد و پيروزي در جانها نواخت
مرضيه به عنوان زني مقاوم و هنرمندي مترقي و به           

سمبلي از مقاومـت و آزادگـي و بـه          عنوان يك زن،    
عنوان يك هنرمند، نمادي از هنر متعهد و پويا قابل           

نام مرضـيه در كنـار زنـاني      . ستايش و تحسين است   
كه در تاريخ ما با بهره گيري از قابليتهـاي خالقانـه            

نگ عميقا زن ستيزانه    خود هر كدام به شكلي با فره      
رژيمهاي حاكم مبارزه كرده اند و در بلنـداي تـاريخ           
هنــر متعهــد و مردمــي مــيهن مــا همــواره خواهــد  

  .درخشيد
فقدان اين زن مقاوم و هنرمنـد متعهـد را بـه همـه              

  .دوستدارانش تسليت مي گويم
  يادش همواره گراميست

  

دادگاه نمايشي حمله 

 كنندگان به كوي دانشگاه
   

  يرهاشميزينت م
   مهر14فراسوي خبر  

 مهر، سازمان 13روز سه شنبه 
قضايي نيروهاي مسلح واليت فقيه از 
برگزاري دادگاه متهمان پرونده حمله 

به گفته اين . به كوي دانشگاه خبر داد
 تن از متهمان اين رويداد 23منبع، 

جنايي همراه با وكاليشان و تعدادي 
از شاكيان در دادگاه شركت داشته 

نخستين جلسه اين دادگاه در . دان
شعبه دوم دادگاه نظامي تهران در 

اسامي و  حالي برگزار شد كه 
موقعيت شغلي اين متهمان اعالم 

، اراذل 1388 تير 24روز . نشده است
و اوباش بسيجي تحت حمايت نيروي 
انتظامي وارد كوي دانشگاه تهران 
شده و دانشجويان را مورد ضرب و 

در اثر اين يورش . شتم قرار دادند
 تن از دانشجويان شهيد 5 وحشيانه، 

شده و دهها نفر زخمي و تعدادي 
 تعداد  .دستگير و شكنجه شدند

زيادي از اين دانشجويان همچنان در 
  .سياهچالهاي رژيم به سر مي برند

وارد شدن نظاميان و بسيجيها و 
لباس شخصيها به كوي دانشگاه و 
 يورش وحشيانه به دانشجويان در

 خرداد سال پيش، در 24شامگاه روز 
ادامه يورشهاي قبلي به خوابگاه 

از اين گونه . دانشجويان بوده است
پرونده ها كه بسيجيها و يا لباس 
شخصيها تحت حمايت نيروهاي 
انتظامي به مردم، جوانان و يا 
دانشجويان حمله كرده اند، در كارنامه 

فيلمها و مداركي . رژيم فراوان است
ورد حمله به كوي دانشگاه تا كه در م

كنون منتشر شده، نقش نيروهاي 
انتظامي و حمايت انها از بسيجيها 

اين يورش يك خشونت . آشكار است
دولتي و سازماندهي شده از طرف 

سخنان . حاكميت به شمار مي رود
تهديدآميز ولي فقيه در مورد مخالفان 
به نتايج نمايش انتخاباتي زمينه ساز 

شونتي از طرف لومپنها اعمال چنين خ
  .تحت حمايت گارد نظامي است

اين خامنه اي بود كه چراغ سبز را 
براي به كارگيري خشونت حداكثر 

صحبتهاي خشونت آميز . روشن كرد
 29  خامنه اي در نماز جمعه روز

. خرداد را كسي فراموش نكرده است
با همين تهديدها بود كه نيروهاي 

 مردم  خرداد30سركوبي در روز شنبه 
را در خيابانهاي تهران و شهرهاي 

در حالي كه . ديگر به خون كشاندند
انگشت اتهام به سمت ولي فقيه به 
عنوان مسئول اصلي همه جنايتهايي 
كه تا كنون پيش آمده، نشانه رفته 

است، وي از رسيدگي به پرونده  
  .افراد خودسر صحبت مي كند

خامنه اي زير فشار بعضي از نزديكان 
رتمداران حكومتي كه به قد

فرزندانشان در مبارزه 
عليه استبداد به شهادت 
رسيده اند، دستور بسته 
شدن شكنجه گاه 

قرار شد . كهريزك را داد
به پرونده كهريزك 

يعضي از . زسيدگي شود
شكنجه گران اين 
بازداشتگاه كه نامشان 
توسط زندانيان فاش 
شده است همچنان بر 
سر قدرت و يا در 

ري مشغول پستهاي ديگ
در دادگاه . به كار هستند

نمايشي مربوط به 
پرونده كهريزك، چند 
مامور را طبق معمول 
مي خواستند قرباني 
كنند كه اين شعبده 
بازي هم توسط تعدادي 
از شاكيان به رسميت 

  .شناخته نشد
بيدادگاههاي رژيم هيچ 
صالحيتي براي 
رسيدگي به پرونده كوي 

همانطور . دانشگاه ندارند
در رسيدگي به كه 

پرونده هاي ديگر مانند 
قتلهاي زنجيره اي و يا 

بي صالحيتي آنها ... 
در سيستم . روشن شد

قضايي كه هيچگونه 
استقالل ندارد و در 
نظامي كه ولي فقيه 
همه كاره و التزام به او 
بر همه واجب است، و 
در محكمه اي كه 
آمران و عامالن جنايت 
پيش آمده خود از جمله 

گان دادگاه گردانند
هستند، چگونه مي شود 
. عدالت را برقرار كرد

اين شيوه ها مفهوم 
عدالت و دستگاه قضا را 
همچون مفاهيم ديگر 
. به مسخره مي كشاند

لوث كردن چنين 
كلماتي كه جايگاه ويژه 
اي در مبارزه بشريت 
براي برقراري عدالت 
دارند از جمله شگردهاي 
رنگ باخته استبداد 

  .تمذهبي حاكم اس
پرونده حمله به كوي 
دانشگاه و پرونده 
جنايات ديگر رژيم بايد 
در يك دادگاه ذيصالح 
و با نظارت نهادهاي 
بين المللي مدافع حقوق 
بشر، با شركت خانواده 
قربانيان و همه شاكيان 
براي رسيدگي به پرونده 
آمران و عامالن اين 

  .جنايتها تشكيل شود

  مرضيه از دو منظر؛ زني مقاوم و هنرمندي متعهد
  آناهيتا اردوان
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بعد از گذشت ماهها از انتخابات عراق 
هنوز هيچكدام از ائتالفها قادر نبوده اند 

 دولت ،ن اكثريت الزمدبا به دست آور
تداوم . آينده عراق را تشكيل دهند

بحران سياسي و به عبارت ديگر بن 
دولتي كه از  در تشكيل بست سياسي

 شرايط ،منافع مردم عراق دفاع كند
هرچه بيشتر   دخالت براي رامناسبي

رژيم واليت فقيه جهت روي كار آوردن 
 را در منطقه آندار و دسته اي كه منافع 

اين . تامين كند، فراهم ساخته است
خود ه بپيچيده تري بحران هر روز ابعاد 

مي گيرد كه ادامه آن قادر است شالوده 
چند دهه جنگ و پس با وجود   كهآنچه

ز هم  هنوز پايدار مانده را ا،از آن اشغال
  . بپاشاند

ماه گذشته يكي ديگر از نشانه هاي 
دخالتهاي رژيم واليت فقيه در ايجاد 

وجود آوردن شرايط نا امن ه بحران و ب
ه صدريها بدر عراق با موافقت غيرمترق

.  مالكي نمايان گشتبا نخست وزيري
مقتدي " كه از سوي "اتحاد ملي"

عادل "، "عمار حكيم"، "صدر
، "مالكي"، "جعفري"، "لمهديابدع
 شده تشكيل "هادي عامري" و "چلبي"

توافق بر بود و تا مدتهاي مديدي شرط 
 را عدم كانديداتوري سر دولت آينده

 پس از ،المالكي اعالم مي داشت
 مالكي با نخست وزيريموافقت صدريها 

جريان . رديد روبرو گ بزرگيبا شكاف
حكيم و حزب فضيلت به مخالفت شديد 

 نامزدي المالكي از و صدريها  اقدامبا
 ،از سوي ديگر.  پرداختندسوي اتحاد ملي

 "ليست كردستان عراق" از "بارزاني"
 در حالي كه ،اين موضوع را رد كرد

  .  به موافقت با آن پرداخت"طالباني"
به دنبال اعالم كانديداتوري مالكي براي 

 و "دولت قانون"نخست وزيري از سوي 
 رهبران  از"احمد العواني"جريان صدر، 

 ابراز داشت كه تير خالص "العراقيه"
العواني دليل اين . اتحاد ملي زده شد

جمهوري  ئتالف اشدنارزيابي را شقه 
اتحاد " موسوم به اسالمي خواسته ي

 دانست و ادامه داد كه مالكي فقط "ملي
. كانديد جريان صدر و دولت قانون است

اگر چه همين جا بايد متذكر شد كه 
دليل ه اي دولت قانون نيز ببرخي از اعض

انزجار از مالكي با كانديداتوري مجدد او 
براي پست نخست وزيري مخالفت 

اگر چه تالش رژيم جهت وادار . ورزيدند
كردن جريان صدر جهت موافقت با 

 اختالفات با وجودنامزدي المالكي 
ديرينه اين دو جريان از همان ابتداي 

  كامال بديهي و جريان مزبورمخالفت
 علي ابراز رضايتتشويق و اما روشن بود 

 با اين رژيميس مجلس يالريجاني، ر
 پرده از روي يعلنبه طور  ،توافق

او . دخالتهاي رژيم بيش از پيش كنار زد
 معرفي نوري مالكي را ،در اظهاراتي

 اين تا ناميد "خردمندي مقامات عراق"

بي گدار به 
، او آب زدن
مورد را 

عتاب و 
برآشفته 

ن حاكم ااز مرتجع سياري ديگر بشدن
 فاش  كه اين گاف سياسي و دهدقرار

 دخالتهاي رژيم در گويي را لو دادن
  .  ارزيابي مي كردندل عراقيمسا

 از رهبران العراقيه در "اسامه النجيفي"
انتخاب ":رابطه با اين موضوع گفت

مالكي بدون حضور مجلس اعالي 
انقالب اسالمي و حزب فضيلت ثابت 

وزيري  كه او صالحيت نخستكند  مي
ندارد زيرا كه نزديكترين همپيمانانش را 

با غياب مجلس اعال . از دست داده است
صورت   و حزب فضيلت، اتحاد ملي به

عملي خاتمه يافت و توافق بين دولت 
شود كه  قانون و جريان صدر باعث مي

 اكثريت پارلماني را كسب امكانمالكي 
  ".از دست بدهد

 عضو العراقيه نيز ،"الحطابعبدالكريم "
مشكل فعلي براي همه روشن ":گفت

شده است و باعث اصلي تاخير در 
تشكيل دولت اتحاد موسوم به ملي 

 ".است
 سردبير روزنامه ،"ديطارق الحم"
 در مقاله اي پيرامون "االوسط الشرق"

پذيرش ":بحران انتخابات عراق نوشت
وزيري مجدد نوري مالكي يعني  نخست

نظام سياسي عراق و از دست نابودي 
رفتن اعتبار روند سياسي در تماميت آن 

اي در  و به اين معناست كه هر فرقه
به طور عراق بايد براي تضمين بقا، 

 ".حفاظت خود را تامين كند لمستق
ه رژيم ايران ي با اشاره به نقش و توطوي

پذيرش ":براي كانديداتوري مالكي افزود
هاي منفي تواند پيامد اين موضوع مي

بسياري در منطقه داشته باشد و اگر 
واشنگتن تشكيل دولت عراق از سوي 

وزير  رژيم ايران را بپذيرد، چه نخست
مالكي بشود يا كسي مثل او، مرتكب 

شود كه كمتر از اشتباه  اشتباه بزرگي مي
معني  اشغال عراق نيست زيرا اين امر به

دهد  ثباتي عراق است و نشان مي بي
اي طوالني مدت  يريهاي فرقهكه با درگ

   ".در منطقه مواجه خواهيم بود
االوسط آمده   در پايان مقاله الشرق

اگر مشاور آمريكا چلبي بوده يا ":است
ال اين است كه آيا ووامثال او، س

كند كه حامي طرح  واشنگتن قبول مي
صدور انقالب خميني در اين منطقه 

  "باشد؟
يش در پي شكاف در اتحاد ملي كه از پ

 ائتالف العراقيه، مجلس ،نيز متزلزل بود
اعالي انقالب اسالمي و حزب فضيلت 
بر اساس اينكه تشكيل دولت مقوله اي 
مي باشد كه به مشاركت ملي احتياج 

عربستان سعودي . دارد، به تفاهم رسيدند
نيز با كانديداتوري نوري المالكي 

گفته مي شود كه العراقيه، . مخالفت كرد
حزب فضيلت، ائتالف مجلس اعال، 

وحدت عراق، توافق عراق و ليست 
مسيحيان بر سر تشكيل يك جبهه واحد 

  . توافق كرده اند

 ناتواني  وييخشم ملت عراق از ناكارا
 خواستدولت مالكي و در حقيقت عدم 

وي جهت حل معضالت اجتماعي، 
تعويق در تشكيل دولت آينده به موازات 

اخلي ل ديدخالتهاي آشكار رژيم در مسا
عراق، تداوم فعاليتهاي تروريستي و 

 در ،برخوردهاي فرقه اي و مذهبي
فريادهاي اعتراضي آنان انعكاس يافته 

بيش از دو ميليون عراقي در . است
ي كه بتوانند  ا جستجوي امنيت و منطقه

بگزينند، مهاجرت در داخل عراق سكني 
آنها قرباني خشونتها و كوچهاي . كردند

سال  5  دراين مهاجران. اجباري هستند
. اند اخير خانه و كاشانه خود را ترك كرده

براساس سرشماريهاي رسمي دولت و 
 بيش از يك و نيم ،متحد سازمان ملل 

 چنان در مجتمعهايهمميليون مهاجر 
 پراكنده يا ساختمانهاي مسكوني

به طور  وكنند  اسب دولتي زندگي مينامن
نيروهاي  رمداوم تحت پيگرد و فشا

در اين .  براي تخليه آنها هستنددولتي
 نفر در 185ظرف دو ماه گذشته حال، 
 اثر انفجارات تروريستي كشته درعراق 

  .شده اند
از اين رو رشد نارضايتي در جامعه عراق 
. به راستي كسي را شگفت زده نمي كند

 طرفدار  بيشترستان نينوا كه اساكنان
العراقيه هستند از تعويق در تشكيل 
دولت و بازگشت فرقه گرايي و خشونت 

 و از بيكاري و عدم شرايط بودهنگران 
در همين . مناسب در اين استان ناراحتند

 مردم بغداد، كربال و كركوك با ،رابطه
دست به اعتراض برپايي يك تظاهرات 

 ي ديگر، در يك حركت اعتراض.زدند
 ،نيروهاي عراقي با شليك هوايي

اعتصاب كنندگان در مقابل پارلمان كه 
خواستار برگزاري جلسات پارلمان شده 
بودند را متفرق كردند و يكي از 

  .تظاهركنندگان را دستگير كردند
توافق جريان صدر از المالكي چهره 
كريه و مداخله جويانه رژيم واليت فقيه 

ر چشم آناني كه را بيش از پيش در براب
مدافع استقالل و منافع ملت عراق 

اين مساله .  به نمايش گذاشت،هستند
همچنان نشان داد كه جريان صدر كه 
 ،دست پرورده رژيم سر تا پا ننگ است

در انتها بر اساس منافع طبقاتي خود 
دليل ه جريان صدر ب. عمل مي كند

مواضع ارتجاعي كه انزواي آن را رقم 
 با آگاهي بر تزلزل  وبار به اج،مي زند

 سر آن فرمان در برابر ،رژيم واليت فقيه
باشد كه تاريخ ملت . تعظيم فرود آورد

محروم عراق اين خواري و چاپلوسي را 
 جريان صدر از ظهور تا سرگذشتدر 

حتي دولت آمريكا كه . پايان درج نمايد
 با  خود امپرياليستي منافعاز موضع

يشي جنگ، اشغال و سپس خروج نما
نيروهاي نظامي اش شرايط را براي 

 ، به دليل كردهرهموار تدخالتهاي رژيم 
پذيرش نامزدي المالكي توسط جريان 

 زنگ خطر را به صدا در آورده ،صدر
خوبي مي داند كه منافع آن ه  زيرا باست

در عراق با روي كار آمدن دوباره مالكي 
كه به حذف ديگر جريانهاي سياسي 

د، به خطر خواهد عراق دست خواهد ز

 ،"جو بايدن"بدين ترتيب است كه . افتاد
معاون رياست جمهوري آمريكا با 

 رييس منطقه كردستان عراق ،بارزاني
تماس گرفته و گفته كه با يك دولت 

  از آنفراگير در عراق موافق است و
  هر دو،در اين گفتگو. حمايت مي كند

 موافقت كرده اند كه دولت جديد طرف
از سوي . ائتالفها را در بر بگيردبايد همه 

 مي نويسد كه "العالم" روزنامه ،ديگر
اعتقاد دارد چون صدريها تحت  آمريكا

 المالكي اتوريتاثير رژيم ايران به كانديد
 تن داده اند، مساله نخست وزيري مجدد

  .  خطر بزرگي استوي
با وجود طرفداري جريان صدر از مالكي 

ژيم واليت ه ها و نيرنگهاي ريتمام توط
  به اندازه، دولتي ارتجاعيدفقيه براي تايي

عدم ناشي از  رژيم واليت فقيه بي ثباتي
همچون در داخل ي در كنترل يتوانا

ينيها در قبول يسابق و عدم خواست پا
به عبارت ديگر، .  مي باشد عقيمشرايط،

توافق نامزدي مالكي از سوي جريان 
صدر از بند ناف مادري تغذيه مي كند 

  .ه خود رو به مرگ استك
  

حمله به ساكنان شهر اشرف در 
   سفر مالكي به ايرانآستانه

محاصره و حمله مجدد به ساكنان اشرف 
 سفر مالكي به ايران گوياي  آستانهدر

اين حقيقت است كه مالكي براي به 
قدرت رسيدن و براي اثبات چاكري خود 

ي حمله مي يبه رژيم واليت فقيه به نيرو
هاست با تحمل بدترين برد كه سال

شرايط از مواضع انقالبي خود گامي به 
حمله و مجروح . ستعقب ننشسته ا

كردن ساكنان اشرف از سوي نيروي 
تحت امر مالكي و واليت فقيه از هراس 
سردمداران شكست خورده اي سخن مي 

 تاريخ، روز فناي تدير زمانيسگويد كه 
  . آنان را به ثبت رسانده است

پايداري، مقاومت و تحمل شهر اشرف با 
 همواره زنگ خطر دشوارشرايط 

دخالتهاي رژيم جهل و جنايت را براي 
اكنون . ملت عراق به صدا در آورده است

 كانون مبارزه  يكشهر اشرف افزون بر
  مركز به،ي در منطقهيبا توسعه بنيادگرا

ثقل ترويج آگاهي جهت كوتاه كردن 
دست واليت فقيه و رسوا كردن 

اي اعمال قدرت او در شكل ابزاره
ائتالفهاي شكننده و ناپايدار بدل گشته 

  . است
بيش از سه دهه مبارزه مداوم، ايستادگي 
و پايداري اشرفيان مي بايست اين درس 
را به ولي فقيه، مماشات گران و نوكران 
جهل و ستم وابسته به ارتجاع حاكم داده 
باشد كه عهد و پيماني كه با نثار جان 

 با هيچ نيرنگ و توطيه اي ، شدپرداخته
 بلكه، عميق شدنه تنها گسسته نخواهد 

در زمين مبارزه و مقاومت ريشه تر 
  . خواهد دواند

  

  مروري بر آنچه در عراق گذشت
 آناهيتا اردوان
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  ييزنان در مسير رها
  

  آناهيتا اردوان
  

وضعيت زنان بي خانمان در 
 تگزاس بغرنج  درشهر اوستين

  است
 - 2010 سپتامبر 27تگزاس نيوز، 

اعضاي كميسيون حقوق بشر اوستين 
اتفاق آرا به طرحي كه شوراي اين ه ب

شهر را به افزودن تختهاي جديد براي 
سازد، راي  زنان بي خانمان ملزم مي

 بي خانمان نفراز تقريبا سه هزار . دادند
 چهار صد نفر زن ،در اين شهر حاضر

بر اساس گفته هاي . بي سرپناه هستند
 فقط چهل و سه "ليسا شرپس"خانم 

تخت براي پذيرش اين زنان در 
. پناهگاههاي اين منطقه موجود است

خانم شرپ اظهار مي دارد كه 
 و تسهيالت اين پناهگاهها هنوز در فقر

 ات ويژه دهه چهل باقي مانده وامكان
در آن زمان شرايط . بهبود نيافته است
و زنان مجرد كماكان  كامال متفاوت بود

نزد خانواده هاي خود زندگي مي 
  . كردند

بررسي وضعيت زنان بي خانمان زماني 
جنيفر "در دستور كار قرار گرفت كه 

، زن رنگين پوستي كه از اعضاي "گيل
 دليل فقره د ، بي بويسابق نيروي دريا

 بي سرپناه شد و در دسامبر سال ،شديد
 هنگام خواب در خيابان از سرما 2008

اينچنين بود كه با بررسي . جان باخت
موقعيت زنان بي خانمان متوجه شدند 

 كه براي افراد بي سر پناههاييكه در 
است، تخت  خانمان در سطح شهر داير

. كافي براي زنان مجرد وجود ندارد
ترتيب، كميسيون حقوق بشر بدين 

ه يك يهمراه با كميسيون زنان با ارا
طرح مشترك از شوراي شهر خواستند 
كه براي اين مساله به سرعت وارد 

خانم شرپ اعالم مي دارد . عمل شوند
كه اين اولين گام براي اصالح وضعيت 

خانم . زنان مجرد و بي خانمان است
، از اعضاي كميسيون "اليزابت برنر"

 بشر اين منطقه نيز اعالم مي حقوق
ل يدارد كه ضرورت توجه به مسا

بهداشت همگاني به موازات گسترش 
ارتباط مبرم پيدا مي كند كه  معضل فقر

 ي برادر دستور كار فوريمي بايست 
  .همه شهروندان منطقه قرار بگيرد

   
زنان كارگر اعتراض همگاني 

  عليه وضعيت بد اقتصادي
 – 2010ر  سپتامب23اسوشيتد پرس، 

ي ي نيز به گروهها"اتحاديه زنان كارگر"
كه براي يك اعتراض دست جمعي 
عليه بيكاري و وضعيت بد اقتصادي در 
واشنگتن دي سي در روز دوم ماه اكتبر 

اعضاي اين . كردند، پيوست تالش مي
 به هزاران زن و مرد كارگر، اتحاديه

تشكلهاي زنان، گروههاي مدافع صلح، 
قوق مدني و حقوق گروههاي مدافع ح

بشري پيوستند تا عليه وضعيت بد 
معيشتي، براي صلح، برابري، هشت 

ساعت كار با دستمزد مناسب، برابري 
مشترك به طور فرصتهاي اقتصادي، 

، "كارل روزن بالت". اعتراض كنند
مدير مسوول تنها تشكل ملي آمريكا 

 ابراز  در اين رابطهبراي اتحاديه زنان
عنوان يك ملت ه  بما كارگران" :داشت

در آمريكا گرد هم آمديم تا وضعيت 
   ".نامناسب كنوني كشور را تغيير دهيم

عنوان ه  ب1974اين تشكل در سال 
يك تشكل در جنبش اتحاديه ها، 

روزن بالت ابراز مي دارد . تشكيل شد
 گروه خواستار 200كه نزديك به 

چتري از اجتماع واحد  زير عدالت، در
 و شكلهاي كارگريمتشكل از ت) ملت(

 حقوق مدني و زنان ، جهت وادار مدافع
كردن دولت آمريكا به سرمايه گذاري 

 شهروندان گرد هم در معضالت فوري
  .آمدند

   
بيست هزار نفر عليه حضور پاپ 

  در لندن دست به اعتراض زدند
 - 2010 سپتامبر 19مورنينگ استار، 

 اعتراض  دربراي شركت در گردهمايي
 آزار به خاطرس شانزدهم به پاپ بنديك

و اذيت جنسي روحانيون مذهبي، قريب 
. اعالم آمادگي كردند بيست هزار نفر

 اعالم "اتحاديه حقوق بشر انگليس"
ن با باد كردن كاندوم و اكرد كه معترض

 بانگ ،در دست گرفتن پالكاردهايي
 استفاده وپاپ از سو"برخواهند آورد كه 

ي و آزار و اذيت جنسي افراد روحان
اعتراضات به حضور . "حمايت مي كند

پاپ در انگليس زماني اوج و شدت 
گرفت كه كليساهاي كاتوليك در برابر 
آزار و اذيت جنسي كودكان سكوت 
كرده و از تسليم كردن پرونده هايي كه 
اين مساله را بيش از پيش آشكار مي 

 جلوگيري قضايي هايساخت به مقام
ت  كه شص"سو"خانم . به عمل آوردند

خود نيز در سن  و سه سال سن دارد و
ده سالگي توسط روحانيون كاتوليك 
مورد آزار و اذيت جنسي قرار گرفته 
است، ابراز مي دارد كه پاپ چگونه 

 ارزشهاي  وجرات مي كند سكوالريزم
؟ او اضافه مي كند نفي كندانساني را 

جز درد، ه كه از كليساهاي كاتوليك ب
رم، خشم، ترس، ترور، خشونت، ش

فريب، تحقير و تنفر چيزي نصيبش 
خبرنگار معروف انگليسي، . نشده است

 در سخنراني خود به "جان حاري"
تشويق و تحريك پليس پرداخته و 

 امروز در لندن تبهكاريك ":عنوان كرد
  ".است، او را دستگير كنيد

، "ريچارد داوكينز"گفته مي شود كه 
، پاپ "توهم خدا"نويسنده كتاب 

 به دليل دشمني با كودكان، بنديكت را
همجنس گرايان، زنان، علم و آموزش، 

  . خطاب كرد"دشمن انسانيت"
   

كنترل براي زنان سعودي مبارزه 
  تاهل
 كشور زنان – 2010 اكتبر 2زاوا، 

 سعودي عليه سنتي كه با آنان عربستان
 و به  مي كندمانند برده و گروگان رفتار

لم پدران و مردان خانواده آنان حق مس

مي دهد كه همسر آنان را انتخاب 
بسياري . كنند، به مبارزه برخاسته اند

از زنان سعودي كه داراي تحصيالت 
عالي دانشگاهي و مشاغلي با 
دستمزدهاي مناسب هستند ولي 
خالف ميل خود هنوز مجرد باقي 

 به دادگاهها شكايت برده اند ،مانده اند
 از جلوگيريتا از پدران خود به علت 

  . اج آنها شكايت كنندازدو
دادگاه در ماه جوالي گذشته 
درخواست يك خانم پزشك چهل و 

 خواسته بود دادگاهدو ساله را كه از 
پدرش را وادار سازند تا اجازه دهد وي 
با همكار جراح خود ازدواج كند، رد 

ه پدر وي با ازدواج آنها تنها ب. كرد
دليل آنكه مرد از قبيله ديگري است، 

خالفت كرده و دادگاه علت رد م
تقاضاي او را عدم مطيع بودن زن و 

 از طريقسرپيچي از خواست پدرش 
تالش براي ازدواج با كسي كه او 

  . موافق نيست، اعالم كرده است
جامعه عربستان سعودي با تناقض 

 روبروست از آنجهت كه يمشخص
دختران ده ساله اجازه ازدواج كردن 

مردان خانواده دارند اما پدران و يا 
قادرند از ازدواج زنان حتي بزرگسال 
با توسل به داليل كامال غيرمعقول 

 اجازه پدر. جلوگيري به عمل آورند
در ست اما  االزامي براي ازدواج دختر

جامعه عربستان سعودي كه تلفيقي از 
قوانين مذهبي و آداب و رسوم قبيله 

سلطه كامل بر اجازه اي حاكم است، 
 دختر تا زمان تاهل، به زندگي فرزند

 داده مي خانواده يا مردان ديگر پدر
بدين ترتيب، دستگاه قضايي . شود

كشور، ازدواج دختر بدون اجازه پدر را 
در . حساب نمي آورده قانوني ب

تنها به   مخالفت پدر،بسياري از موارد
اين دليل مي باشد كه دخترش قصد 
دارد با مردي خارج از قبيله و خاندان 

ن ازدواج كند كه دقيقا به مسايل آنا
. اقتصادي و سياسي مربوط مي شود

به اين ترتيب كه دختران از دستمزد 
مناسبي برخوردار هستند و پدران نمي 

 اين كانون ،خواهند با ازدواج دختر
در شرايط . درآمد از قبيله بيرون برود

ديگر چون دختر بزرگسال تر هنوز 
ن ازدواج نكرده است، پس دختر جوا

در . تر بايد تا آن زمان منتظر بماند
 دختر از يبعضي موارد قول همسر

. اوان كودكي به مردي داده شده است
 هشتاد و ،در طول شش سال گذشته

 شكايت خود شش تن از اينگونه زنان
برده تر مراجع عالي تر قضايي  به را

 زيرا دادگاه خواسته آنان مبني بر اند
د را به ازدواج با مردي كه مي خواهن

  .دليل مخالفت پدرشان رد كرده است
مدافعان حقوق زنان درخواست عاجل 
دارند كه دستگاه قضايي عربستان 
سعودي بايد راه گريزي براي اينگونه 
زنان جهت رهايي از اجازه پدران 

صورت  اين  درغير،مستبد خود بيابد
بسياري از زنان عربستان سعودي تا 

  .زمان پيري مجرد خواهند ماند
  

 دختران نوجوان نيجريه اي قاچاق
  به ساحل عاج 

بر  - 2010 آگوست 27فاكس نيوز، 
 ،اساس گزارش سازمانهاي حقوق بشري

 قابل توجه از زنان و دختران شمار
نيجريه اي با وعده ي رسيدن به زندگي 
بهتر از كشور خود به ساحل عاج قاچاق 

وادار شده شده و در آنجا به تن فروشي 
ياد  زمانها از دولتهاي دو كشوراين سا. اند

شده خواسته اند كه شبكه قاچاق انسان 
را بين دو كشور شناسايي كرده و از بين 

گفتگو با قربانيان، بردگي در دنياي . ببرند
مدرن را به نمايش مي گذارد و نشان مي 
دهد كه آنان براي رسيدن به زندگي 
بهتر فريب خورده و به دام شبكه هاي 

  .  و سكس گرفتار آمده اندقاچاق انسان
 در اين  اي ساله نيجريه27يك زن 

  شش سال پيشرابطه مي گويد كه وي
 را براي رسيدن به موقعيت بهتر كشورش

با پيشنهاد زن ديگري كه به او قول 
او . استخدام در كارخانه را داد، ترك كرد

اظهار مي دارد كه بعد از گذشت فقط دو 
دي كاندوم  مقدار زياويروز، آن زن به 

قربانيان استثمار جنسي ديگر نيز . داد
ابراز مي دارند كه به آنها گفته شده كه 
در ساحل عاج به مشاغلي همچون 
آرايشگري، خياطي و مشاغل ديگر 
مشغول خواهند شد اما همگي آنان بعد از 
گذشت تنها دو روز مجبور به تن فروشي 

 از وضعيتي هاهيچكدام از آن. گشته اند
دليل ه قربانيان ب.  راضي نيست،كه دارد

ترس و مسايل امنيتي قادر به رهايي 
. يافتن از اين شرايط سخت نيستند

تحقيقات نيز در اين رابطه نشان مي دهد 
 زندگي لكه بسياري از اين زنان با قو

بهتر از سوي افرادي سودجو، فريب 
خورده و سپس مجبور به تن فروشي در 

گزارش . شرايط بسيار بغرنجي مي شوند
 ياد شده در اين رابطه اضافه مي كند كه

 بعد از گذشت چند روز از اين زنان
 با تن فروشي ،سكونت در ساحل عاج

به آنان گفته مي شود . درگير مي شوند
كه بايد خرج سفر خود كه بين سه تا 
چهار هزار دالر است را بپردازند در 
صورتيكه سفر از نيجريه به ساحل عاج 

همه زنان .  هزينه داردرفقط دويست دال
قرباني به داشتن آميزش جنسي اجباري 

.  مرد وادار مي گردند30 تا 15روزانه با 
قيمت هر مالقات به پول آمريكا دو دالر 

 "فراس" 1000مي باشد كه برابر با 
  . ج استعاساحل 

 اولياي ،به گزارش مدافعان حقوق بشر
 آن ميزان كه  بهامور ساحل عاج نيز

 را در "كودكان كار"و معضل سوداگري 
دستور كار قرار داده اند، به مساله قاچاق 

 بر اين، بر افزوده. ندزنان نپرداخته ا
 معضل ،اساس گزارش سفارت اين كشور

قاچاق زنان نيجريه اي به اين منطقه در 
ديدبان حقوق بشر از . حال گسترش است

 كه خواسته استدولت ساحل عاج 
 قاچاق انسان پروتكل سازمان ملل عليه

را امضا كند و با تصويب قانوني در 
 اولين گام جهت برخورد با پديده ،كشور

  .قاچاق زنان را به پيش بردارد
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  موسيقي

  
  بانوي آواز ايران درگذشت

 مهر در بيمارستاني در 21مرضيه روز 
. پاريس چشم بر جهان فرو بست

مرضيه خواننده محبوب چندين نسل در 
. ران بود و آوازه اي جهاني نيز داشتيا

او از خود بيش از هزار ترانه به يادگار 
رد زندگي پربار هنر او وگذاشت كه رها

  .مي باشد
 مرضيه مانند ديگر م،پس از قيا

خوانندگان زن با ممنوعيت ادامه فعاليت 
حكومت ديني، شنيدن . روبرو شد

صداي زنان را حرام و آوازخواني آنان را 
غيراخالقي و ترويج دهنده فساد معرفي 

 از ايران 1373 در سال وي. مي كرد
خارج شده و از موضع اعتراض به 
حكومت ايران، از فرانسه تقاضاي 

 .ي سياسي كردپناهندگ
بانوي آواز ايران، در خارج از كشور به 
صف اپوزوسيون رژيم جمهوري 
اسالمي پيوست و با اين حركت نشان 
داد هنگامي كه ميهن در پنجه استبداد 
گرفتار است، هنر و هنرمند نمي تواند 

او دفاع از مردمي را . بيطرف باشد
انتخاب كرد كه به آنان عشق مي 

ي اش را نغمه ورزيد و سراسر زندگ
  . خوان، در برابر آنها زيسته بود

مرضيه آنچنان كه خود گفته بود، 
. "هميشه براي عشق خواند، هميشه"

مهر او به ميهن و مردم، شجاعت او در 
يكي از سياه ترين لحظات تاريخ ايران 
  . نيز يادماني هميشگي است

:  گردآورنده-به نقل از راديو پيشگام (
  )فرنگيس بايقره

  
ام جشنواره سينماي در تبعيد پي
 سوئد به مناسبت درگذشت –

  مرضيه
  : در بخشهايي از اين پيام آمده است

مرضيه، خاتون جهان آواز ايران، 
هاي پي در پي در امتداد ذهن زمانه لسا

  ي ما با صدايي

بندمان،  سحر آميز، به وسعت وطن در
در پاره پاره هاي جان هاي سوخته در 

 .تبعيد مان، خواند

شيدايي او به  آواي مرضيه، شور و
آزادگي، شورش او بر نظام زن ستيز 
جمهوري اسالمي، جسارت حضور و 

او در صف مبارزه سازمان  پايداري
يافته سياسي، نماد شكوهمندي است از 

ميهنمان در ستيزي  تالش زنان هنرمند
  .انساني و بشر دوستانه در مسير رهايي

 

موفقيتي ديگر براي هنرمندان 
  "گروه موسيقي پويا"

 هنردوستان ، اكتبر9شنبه شب، 
 ،"اكتوين"سالن  سوييسي و ايراني در

بزرگترين سالن موسيقي شهر لوزان 
سوييس شاهد درخشش و موفقيت 

ايراني گروه موسيقي و رقص  هنرمندان
تمامي پانصد بليط كنسرت . پويا بودند

اجراي آن به فروش  چهار روز پيش از
ان بسياري از شهرهاي ايراني. رسيده بود

اين  مختلف سوييس براي ديدن
. كنسرت راهي شهر لوزان شده بودند

بيشترين تماشاگران اين برنامه را 
سوييسي تشكيل مي  هنردوستان

  .دادند
گروه پويا متشكل از ده هنرمند ايراني و 

 سه هنرمند زن از كشورهاي تونس،

الجزاير و لبنان، قطعات پرشوري از 
و عرفاني ايران را اجرا موسيقي كردي 

استقبال فراوان تماشاگران  كردند كه با
  .روبرو شد

عباس شامل گروه موسيقي پويا 
، )سازهاي كوبه اي آواز و(بختياري 

، محمدعلي )تنبور و دف(آرش مرادي 
 ، سردار)كمانچه ، آواز و دف(مراتي 

، نويد سعيدي )عود و دف(محمدجاني 
ش ، آر)سنتور(، مهدي بحري )تار(

 )دف(لوراتي  و شاناز) تنبك(شمالي 
همراه با رقص آوا فرهنگ، است كه 

به سحر دهقان و ناوال راد در اين شب 
  .دپرداختنهنرنمايي 

  
كارشكني وزارت ارشاد در 

  اجراي كنسرت شهرام ناظري
با بيان اينكه محمدرضا  شهرام ناظري

شجريان، يك پيشكسوت، يك استاد 
ر موسيقي يك استثنا د بزرگ و به حق

ايشان ":مي گويدايراني است، 
 پيشكسوت من و بسياري از هنرمندان

ايران زمين است و بخش بزرگي از هنر 
  ".ايران زمين به ايشان مديون است

ظري با اشاره به سكوت خبري خود نا
دهيد من ديگر حرفي نزنم  اجازه":گفت

زيرا من حرفهايم را با موسيقي خود 
ي به ايجاد نياز كنم و ديگر بيان مي

  ".بينم سوو تفاهمهاي بيشتر نمي
طبق قرار قبلي قرار بود ":ناظري افزود

 كه هفته اول مهرماه در تاالر بزرگ

كشور كنسرت برگزار كنم اما متاسفانه 
مسووالن وزارت ارشاد و كشور از در 

قرار دادن اين تاالر طفره رفته و  اختيار
در حالي كه بهترين تاالرها را در 

اختيار من قرار  ي ديگر دركشورها
دهند، متاسفانه در كشور خودم  مي

 زمين بازي تنيس را براي كنسرتي

  ."دهند مردمي به من پيشنهاد مي
 

 كنسرت ياحتمال ممنوعيت اجرا
  تاالر وحدت بانوان در

 تصويب قانون جديدي در بنياد يدرپ
دريافت مجوز اجرا در   بري مبنيرودك

ر اين  ديشورايي تاالر وحدت ازسو
هنرمندان،  تاالر و پس از اعتراض

 انتخاب اين تاالر تشكيل جلسه يشورا
مقرر شد براي  داد اما در همين جلسه

اجرا در تاالر وحدت تنها سيستم 
  وزارت ارشاد اعمال شوديگذار ارزش

 هيچ ياما فعال بانوان حق اجرا
 . در اين تاالر ندارنديكنسرت

  
عليرضا افتخاري مي گويد 

 خترش را كشيده اندموهاي د

 افتخاري در خواننده دولتي، علي رضا
 كه به صورت زنده پخش  ايمصاحبه

من در برنامه اي به ":مي شد گفت
ادب به رييس جمهور عزيزمان  رسم

 از آن زمان به بعد،. اداي احترام كردم
وسيله تماسهاي  من و خانواده ام به

  ".تلفني مورد اذيت و آزار قرار گرفتيم
ما "نكته كه  وي در ادامه با ذكر اين

، به "همه بايد در يك مسير باشيم
 يدر دانشگاه موها":حالت بغض گفت

دختر مرا كشيده اند و به وي توهين 
اند در حالي كه او يك استاد  كرده

  ".دانشگاه است
اين اولين بار نيست كه وي براي 

 در دستگاه حكومتي كه خودشيريني
 مظلوم نمايي ،منفور مردم ايران است

، متعلق به "تابناك"وبگاه . مي كند
محسن رضايي در باره عادت وي به 
داستانسرايي از نامه اي ياد مي كند كه 

  و منتشر كردهاوبه درخواست و اصرار 
 آقاي افتخاري ، ساعت72سپس بعد از 

نوشتن چنين نامه اي و درخواست خود 
از اين سايت براي انتشار آن را تكذيب 

  . دمي كن
وي به چوپان دروغگويي تبديل شده 
است كه ديگر كسي حرفها و ادعاهاي 

اگر چه وي پيشتر با . وي را باور ندارد
 رييس حكومتي كه نه تنها چاپلوسي از

كشيدن موي زنان بلكه، شكنجه، قتل، 

تجاوز و اعدام آنان را در دستور كار 
  .روزانه دارد، بي اعتبار شده است

  
هاي  بهترين براي "اكو"جايزه 

  موسيقي كالسيك 
در شانزدهمين سال اعطاي جايزه 

 به بهترين آثار و شخصيتها در "اكو"
هاي  عرصه موسيقي كالسيك، چهره

جوان زيادي در ميان برندگان ديده 
يك رهبر اركستر فعال در . شوند مي

زن  ترين ويولون عرصه اجتماعي و سريع
  .جهان از اين جمله هستند

 28 "النگ النگ"هنرمنداني چون 
 شهرت "پيانو نواز سال"ساله كه به 
نواز  ، ويولن"ديويد گارت"يافته است و 

  .دهستن  از برندگان اين جايزه ساله30
، النگ النگ را در "نيويورك تايمز"

ترين هنرمند در سياره  داغ" 2007سال 
بليطهاي .  لقب داد"موسيقي كالسيك

كنسرتهاي النگ النگ در سراسر 
  .روند طور كامل فروش ميجهان به 

 ديويد گارت "كالسيك رومانس"آلبوم 
 وي ، منتشر شد2009در سال كه نيز 

نواز جهان  ترين ويولن  به عنوان سريعرا
اين آلبوم برنده امسال جايزه . كرد

ترين آلبوم  پرفروش" در بخش "اكو"
  . است"سال

 ساله 83، رهبر اركستر "كورت مازور"
 اكو "اورد زندگيدست" جايزه  نيزآلماني

العاده  را به خاطر چند دهه فعاليت فوق
در عرصه موسيقي و نيز در زمينه 

  .اجتماعي دريافت خواهد كرد
مازور در ده سال اخير سمت رهبري 
اركستر ملي فرانسه در پاريس و نيز 
فيالرموني لندن را بر عهده داشته 

وي پيش از آن رهبر فيالرموني . است
  .نيويورك بود

 در هفته جاري در مصاحبه با مازور
 پيرامون "اشپيگل"نامه آلماني  هفته

روح آن روزها ":وحدت دو آلمان گفت
در حقيقت براي . از دست رفته است

 وحدت دو كشور ،بسياري از مردم آلمان
بيشتر به معناي تحمل رنج بود تا بردن 

  "گنج
  
، آلبوم جديد "سال خون" 

   شاهين نجفي
جديدترين آلبوم  زودي شاهين نجفي به
 منتشر "سال خون"خود را با نام 

 به آلمان 1384 او در سال .خواهد كرد
تاكنون به فعاليت خود  مهاجرت كرد و

در موسيقيهاي رپ و راك ادامه داده 
 در 1359شاهين نجفي متولد . است

اكنون در آلمان  بندر انزلي است و هم
هاي شاهين  ترانه در .كند زندگي مي

اي از اعتراض به حكومت  نجفي، آميزه
، سانسور،  ه ضدزنو پرداخت به نگا

وي از .توان ديد را مي ... اعدام و
آنتي " گروه 2010ابتداي سال 

اين . داده است  را تشكيل"كاريزما
گروه سبكهاي راك و بلوز را دنبال 

 كند و اعضاي آن شاهين نجفي، مي
بابك خزايي، آرمين مستعد و پژمان 

  .افشاري هستند
  17بقيه در صفحه 

  

  رويدادهاي هنري ماه
  ليال جديدي

  

  :سخن روز

 زندگي بيشتر به ما ببخش تا يك ساعت! آفرينده جهان..  آه-

  هنرمند باشيم، تا زندگي خود را تكميل كنيم

 the"ي و رهبر گروه يخواننده آمريكا: جيم موريسون

Doors ") 1971- 1943(  

    هنر يا دزدي ادبي است يا انقالبي-

پال گوگن ، نقاش، مجسمه ساز، سفالگر و نويسنده فرانسوي 

)1903- 1848(  
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  رويدادهاي هنري ماه 
  

 16بقيه از صفحه 
  

 قلم و ادبيات

 

ناگفته هاي نلسون ماندال در 
  كتاب خاطرات وي منتشر شد

 نلسون ماندال به نام  اي ازكتاب تازه
حاوي يادداشتهاي  ،"گفتگو با خودم"

شخصي و نامه نگاريهاي او با مقدمه 
جمهور  اي از باراك اوباما، رييس

نلسون .  استبه چاپ رسيدهآمريكا 
ماندال در كتاب خاطراتش از برخي 

 .هاي زندگيش پرده برداشته است جنبه
 كتاب برخي ناگفته هاي ماندال در اين

ماندالي جوان حاكي از آن است كه 
جو و مخالف  يك فرد مسالمت

  وي.خشونت، همچون گاندي نبود
براي اولين بار در كتاب خاطرات خود 

اولين دسته كرده كه  به اين نكته اشاره
از چريكهايي كه در آفريقاي جنوبي 

كردند،  عليه سيستم آپارتايد مبارزه مي
از نمايندگان جبهه آزاديبخش الجزاير 

 به صورت مخفي وارد بودند كه
آموزش  وبودند آفريقاي جنوبي شده
  .نظامي دريافت كردند

  زبان ترجمه شده20اين كتاب به 
  .است

  
، برنده ماريو وارگاس يوسا

  يزه نوبل ادبياتجا
ماريو وارگاس يوسا، نويسنده سرشناس 

 اسپانيايي به عنوان برنده جايزه-پرويي

  . معرفي شد2010نوبل ادبيات در سال 
نحوه به "آكادمي سوئدي نوبل از 

 و "كشيدن ساختار قدرت تصوير
تصاوير شفاف از مقاومتها، طغيانها و "

آثار وارگاس   در"شكستهاي شخصي
  .ديوسا تجليل كر
 ساله يكي از تحسين 74وارگاس يوسا 

نويسندگان اسپانيايي زبان  شده ترين
 رمان، 30است كه تاكنون بيش از 

منتشر شده  نمايشنامه و مقاله از او
پس از گابريل گارسيا ماركز  وي .است

  برنده جايزه نوبل1982كه در سال 

ادبيات شد، نخستين نويسنده آمريكاي 
  را به خودجنوبي است كه اين جايزه

  .اختصاص مي دهد
 

آبادي به عنوان برنده  احمد زيد
 "قلم زرين آزادي"جايزه 

  شد معرفي
نگاران و  انجمن جهاني روزنامه"

نگاري  ، جايزه معتبر روزنامه"ناشران
 اين 2010قلم زرين آزادي سال 

آبادي،  به احمد زيد انجمن را
  .كند نگار زنداني اهدا مي روزنامه

ي انجمن جهاني زرين آزاد قلم
نگاران و ناشران خبر، جايزه  روزنامه
المللي است كه از  بين نگاري روزنامه
 تاكنون ساالنه به فرد يا 1961سال 

نقش  گيرد كه سازماني تعلق مي
اي در دفاع از آزادي مطبوعات  برجسته

  .و ترويج آن داشته است
 

وضعيت : گزارشگران بدون مرز
  ها در ايران وخيم است  رسانه

گزارشگران بدون "المللي  سازمان بين
بندي تازه خود از وضعيت   در رده"مرز

آزادي نشر و بيان در كشورهاي جهان، 
در جهان .  قرار داد175ايران را در مقام 
كره شمالي، تركمنستان (تنها سه كشور 

هستند كه وضعيت آزادي ) و اريتره
تر  عقيده و بيان در آنها از ايران وخيم

  .است
طرف، در  به گزارش اين نهاد بيبنا 

 ،2010طول سال گذشته تا سپتامبر 
جمهوري اسالمي از نظر فعاليت 

اي يكي از بدترين كشورهاي  رسانه
   .ستجهان بوده ا

نگاران، بستن يا تعليق  بازداشت روزنامه
فعاليت نشريات، بازداشت و مجازات 

ها از جمله  اندركاران رسانه دست
كردن سايتهاي نويسان، فيلتر  وبالگ

اينترنتي از جمله سايتهاي متعلق به 
برخي از مراجع تقليد شيعه، فشار بر 
خبرنگاران خارجي و اخراج آنها از كشور 

  . داليل اين نهاد استدر شمار
 در آخرين "گزارشگران بدون مرز"

هاي جمعي در  بيالن از وضعيت رسانه
هاي اول تا دهم را از آن  جهان، رتبه

. ايي دانسته استكشورهاي اروپ
دهد  بندي نشان مي ترين جدول رده تازه

كه برخالف انتظار، در برخي از 
هاي  كشورهاي اروپايي نيز آزادي رسانه

. جمعي در وضعي نابهنجار قرار دارد
كشورهاي ايتاليا، يونان، بلغارستان و 

  .دهند روماني كاستيهاي جدي نشان مي
  

جايزه صلح نمايشگاه كتاب 
راي نويسنده فرانكفورت ب

  اسراييلي
 در "المللي كتاب نمايشگاه بين"

 امسال را به "جايزه صلح"فرانكفورت، 
، نويسنده اسراييلي "داويد گروسمن"

  .اهدا كرد
  

 از "جايزه صلح"هيات ژوري با اهداي 
تالشهاي داويد گروسمن در راه آشتي 

  .ميان اسراييل و فلسطينيها تقدير كرد
گروسمن ":شود نامه گفته مي در تقدير

تصميم گرفت بخشي از مكانيسم 
كشي نباشد و در راه  جويي و انتقام نفرت

  ".صلح و دوستي گام بردارد
داويد گروسمن در دهها داستان و 
نمايشنامه و گزارش از برقراري صلح در 

  .خاورميانه دفاع كرده است

داويد گروسمن كه از تشكيل دو دولت 
مستقل دفاع كرده است، در نطق 

كنم  آرزو مي":اسگزاري خود گفتسپ
كه كشورم اسراييل اين توانايي را بيابد 

  ".كه تاريخ خود را از نو بنويسد
اسراييل بايد بياموزد كه با ":وي گفت

گذشته خود به نحو ديگري روبرو شود 
اي ديگر براي جهان  و خود را به گونه

  ".تعريف كند
پسر جوان گروسمن در جريان جنگ 

 بر اثر اصابت راكت جنوب لبنان
. اهللا جان خود از دست داد حزب

گروسمن ماجراي قتل پسر خود را در 
 "كرد زني كه از خبر فرار مي"كتاب 

  .بازگو كرده است
جايزه "گروسمن در مراسم دريافت 

از صميم ": در فرانكفورت گفت"صلح
كنم كه فلسطينيها، پس از  قلب آرزو مي

ام چندين نسل سركوب و آوارگي سرانج
با عزت و سربلندي در كشور مستقل 

  ".خود زندگي كنند
  

گران ترين كتاب جهان به 
 فروش گذاشته مي شود

جان "يك نسخه كم نظير از نقاشيهاي 
پرندگان " با نام "جيمز آدوبون

، كه به عنوان گرانترين كتاب "آمريكا
نقاشي جهان به ثبت رسيده، براي 
فروش در حراجي ساتبي ارايه شده 

  .است
  

 نسخه كامل از 119در حال حاضر فقط 
اين كتاب چاپ قرن نوزدهم موجود 

 كتاب متعلق 108است كه از اين تعداد 
  .به موزه ها و كتابخانه هاست

نسخه ديگري از اين كتاب نقاشي، يك 
 هزار 800دهه قبل، هشت ميليون و 

دالر به فروش رسيد كه ركورد فروش 

كتابهايي از اين قبيل را به خود 
  .ختصاص دادا
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  نماسي
  

در حاشيه سفر حنا مخملباف 
   احمدي نژاد به لبنان

مقامات پس از آنكه حنا مخملباف 
والن جشنواره بين ودولت لبنان، از مس

 المللي فيلم بيروت خواستند از نمايش

وي به  ساخته "روزهاي سبز"فيلم 
خاطر سفر احمدي به اين كشور 

با انتشار يك نامه ، دنكن نظرصرف
قصد ":لبنانيها گفتخطاب به سرگشاده 

 ياري به شما نيست، احمدي نژاد
قصدش خدمت به ايران  همانگونه كه

فرياد عدالت خواهانه اش براي  .نبود
زندان و  ايرانيان حاصلي جز فقر و

 و داشتشكنجه و تجاوز زير نام خدا ن
 يل تنها عوام فريبييفرياد او عليه اسرا

در جهان اسالم است و براي سرزمين 
او از . نگ ارمغاني نداردشما جز ج

خاكريز اول جنگ  سرزمين شما چون
كمك . خيالي اش استفاده مي كند

 ناچيز او پول خون روح بزرگ جوانان

   "شماست
سينما "او پس از آن كساني را كه 

 ناميده مخاطب خود "لبناني دوستان
  : قرار داده و گفته است

و  احمدي نژاد ديروز راي ما را دزديد"
  ".اد شما راامروز اعتم

احمدي ": مخملباف تاكيد كرده است
در سرزمين من سمبل سانسور  نژاد

بنگريد او هنوز به سرزمين شما . است
ارمغان آورده  نيامده سانسور را به

  ".تاس
  

 چند " قهوه تلخ "ي مال گردش
    كشور كل  ي فرهنگ برابر بودجه

 كه ابتدا قرار " قهوه تلخ" ي مجموعه
 به داليل وپخش شود  بود در تلويزيون

بار اعالم شد،   كه چندينيمتناقض
 در سراسر ، پس از آنكهنگرديدپخش 

 به بازار كشور با تبليغات بسيار وسيع
 هزار 500نخستين روز پخش   درآمد،

  .نسخه فروخته است
تك "اين مجموعه به صورت 

 عرضه "يدي سه س"يا  "يد يو يد
 تومان 2500 و قيمت آن هم شده
فروش يك روز اين  ،ابراينبن .. است

مجموعه دقيقا برابر است با يك ميليارد 
 ،شود ي م گفته. تومان  ميليون250و 

تيراژ پخش اين مجموعه در هر فصل 
. خواهد رسيد به دو ميليون نسخه

 2500دو ميليون ضرب در نتيجه آنكه 
با پنج ميليارد   استيتومان مساو

 كل اين يميزان گردش مال. تومان
  كل يكي با بودجه فرهنگمجموعه

  .شده استاستان مقايسه 
  

مستند داستاني آرماديلو؛ بازي 
  جنگ در افغانستان 

يانوش " به كارگرداني "آرماديلو"
  ، فيلم مستند تكان دهنده اي "متز

    18بقيه در صفحه 
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  رويدادهاي هنري ماه 
  17بقيه از صفحه 

درباره جنگ در افغانستان است كه در پنجاه و 
چهارمين جشنواره بين المللي فيلم لندن به نمايش 
درآمد و مورد استقبال تماشاگران و منتقدان واقع 

  . شد
آرماديلو نام اردوگاه نظامي مشترك نيروهاي 

ه دانماركي و بريتانيايي در افغانستان است ك
  . نفر است170متشكل از 

 فيلم مستند اينيانوش متز، فيلمساز دانماركي در 
داستاني، گروهي از سربازان جوان و داوطلب 
دانماركي را از خانه هاي گرم و نرم و مهمانيهاي 
شبانه شان در كپنهاك تا بيابانها و كوهستانهاي 

آنها بايد مدت . پرخطر افغانستان دنبال مي كند
ايگاه نظامي آرماديلو بمانند و به شش ماه در پ

  .پاكسازي منطقه از نيروهاي طالبان بپردازند
  باوجودفيلمساز نشان مي دهد كه ارتش دانمارك،

مسلح بودن به جنگ افزارهاي مدرن، هواپيما و 
هلي كوپتر، تانك و دوربينهاي ديد در شب، تا چه 
اندازه در برابر نيرويي كه منطقه را مثل كف دست 

مي شناسد و مي داند چه موقع و كجا حمله خود 
كند كه بيشترين ضربه را بزند و كمترين ضربه را 

  .بخورد، آسيب پذير است
   

 اي براي تقدير از مورگان فريمن  جايزه
  ستاره هاليوود

 جايزه يك عمر دستاورد هنري "مورگان فريمن"
  .كند دريافت مي) AFI(سسه فيلم آمريكا وورا از م

سسه ووم"ت امناي ايس هيي، ر"رينگرهوارد است"
بازيگر نامي اين  در ستايش از "فيلم آمريكا

مورگان فريمن براي سينماي ": هاليوود گفته است
او چه در نقش يك زنداني . آمريكا يك گنج است

يس جمهور يا خدا، در عين يو چه در نقش ر
  ".كند آرامش، قدرت و اقتدار را القا مي

بر صداي گيرا و پرطنين آقاي استرينگر همچنين 

  .كيد كردافريمن ت
ايالت ( در ممفيس 1937مورگان فريمن در سال 

او مدتي به عنوان مكانيك . به دنيا آمد) تنسي
  .كرد براي نيروي هوايي آمريكا كار مي

 بود كه وي را "رانندگي براي خانم ديزي"فيلم 
گلدن " نخستين جايزه  وبه شهرت جهاني رساند

 نامزدي اسكار را به او متعلق  و دومين"گلوب
  .كرد

يس يبازي فريمان در نقش نلسون ماندال، ر
جمهوري پيشين آفريقاي جنوبي در فيلم 

 شخصيت يكي از رهبران بزرگ ،"ناپذير شكست"
  .قرن بيستم را در سينما ماندگار كرد

 اين 1992او پس از سيدني پواتيه كه در سال 
 پوست است كه جايزه را گرفت، دومين بازيگر سياه

  .كند را دريافت ميآن 
، "جك نيكلسون"اين جايزه را پيش از اين 

اليزابت "، "باربارا استريسند"، "استيون اسپيلبرگ"
مارتين " و "آلفرد هيچكاك"، "تيلور

  .اند  نيز دريافت كرده"اسكورسيزي

 بحران ي نژاد درپياحمد

   در لبنانيافروز
  

  هي پوجعفر
   مهر23فراسوي خبر 

ـ  رژ هي فق ي نژاد، گماشته رهبر و ول     ياحمد  ي جمهـور  مي
 را در بـر گرفتـه   مي رژي كه سر تا پا   ي صدور بحران  يبرا

 بـازار ارز و در آسـتانه   يفروپاشـ .  برديدر لبنان به سر م  
 باعث  مي قرار گرفتن رژ   ي بحران همه جانبه اقتصاد    كي

 راه چـاره را     ي بحران زا و بحـران ز      ميشده است كه رژ   
  .ابدي بصدور بحران

ـ  حماشي طرف نمـا كي نژاد به لبنان از    ي احمد سفر  تي
 حـزب اهللا    يعني در آن كشور     مياز سازمان دست ساز رژ    

ــو ــر،ي دياســت و از س ــذاكره صــلح  گ ــا م ــت ب  مخالف
تـالش  .  شود ي برآورد م  ليي با اسرا  يني فلسط يسازمانها

 لي به دل  ي الملل ني بحران ب  كي يي برپا ي نژاد برا  ياحمد
 شـود  ي باعث مي بار بحران داخلريرار از ز به ف  مي رژ ازين

 ني بـ ي طرفهـا ي جمالت و كلمات لـومپن نيتا او با بدتر  
 ي بزرگ مي بحران خارجكي.  را خطاب قرار دهد    يالملل

 فراهم كند تا به سـركوب  مي رژي فرصت را برا نيتواند ا 
 كـه   ي پرداختـه و مـشكالت     يگسترده و همه جانبه داخل    

  . كندهيش افتاده را توج درمان به جانيهمچون درد ب
ـ  را همچـون مـرز رژ      ليي لبنان با اسرا   مرز  ي جمهـور  مي

 حـزب اهللا و     ي نقش مزدور  دن،ي با آن كشور نام    ياسالم
 و خواسته ني فرامي مجرزي شده و ن ري اج يدارو دسته ها  

 ميـ هم مرز شدن رژ   .  كند ي م اني بودن آنها ب   مي رژ يها
ـ لي مي به مدد بـذل و بخشـشها    ل،ييبا اسرا  ـ  رژياردي  مي

 منـاطق جنـگ     ي بازسـاز  ي به حزب اهللا برا    هي فق تيوال
ـ  جب تي ب ي در شهرك مرز   ژهي به و  لييزده با اسرا    بـه   لي

 نـژاد فـراهم   ي احمـد ي فرصت را بـرا    نيدست آمده و ا   
 ي بـه سـخنران    ليي مـرز اسـرا    يكـ يكرده است تا در نزد    

 اگـر  نكـار يا.  خود را تكرار كنديبپردازد و مواضع ارتجاع 
 منطقه  ي لبنان يي روستا ياند نظر توده ها    تو ي م كسوياز  

ـ  و تهد دني شاخ شانه كـش    گر،ي د يرا جلب كند از سو      دي
  . شودي برآورد مليي با اسراميبه جنگ مستق

ـ  فق ي گماشته ول  زي آم كي تحر زي و خ  جست  بـا هـدف     هي
 بحران  كي به   مي رژ ازي جز ن  يزيبرافروختن آتش فتنه چ   

ـ  تسلط بر اوضاع متزلزل دي برا ي الملل نيب ـ  نياخل . ستي
ـ  سو درگ  كياگر از    ـ  رژ ي بانـدها  يري  ي بـه مرحلـه ا   مي

ـ  ي بـزرگ تـر    يياروي رو مي است كه هر آن ب     دهيرس  ني ب
 ي و اجتمـاع ي اقتـصاد نـده يزا ف ي رود و بحرانها   يآنها م 

 را روانـه  دهي رود تا مردم كارد بـه اسـتخوان رسـ        ي م زين
 نـژاد   ي احمد يي چاره جو  ي برا مي كند، تالش رژ   ابانهايخ

ـ  كند تا با ادب    يرا روانه لبنان م    ـ  ا ي لـومپن  اتي ـ  ن ني  را  ازي
برآورده كند و با نا امن كردن منطقه و برافروختن آتـش            

  .ابدي بمي فرار رژي براي راه و روزنه ا،يريفتنه و درگ
ـ  ي بحرانهـا  نيهمچن ـ  ني ب  يمهـا ي همچـون تحر   ي الملل

 بـه  1+5 عـضو گـروه   يگسترده و عدم اقبـال كـشورها   
 ي نـژاد بـرا    ي و دست رد اوباما به احمـد       ميا رژ مذاكره ب 

 باعث شده اسـت كـه شـامه         وركيوي در ن  يمذاكره مخف 
 مقابله ي برا ي الملل ني قاطع ب  مي تصم كي نسبت به    ميرژ

ـ  دل نيبه همـ  . با خود به كار افتد      قـدرت بـا     شي نمـا  ل،ي
 بــه ديــ و ســازمان داده شــده و تهدي اجــاره ايروهــاين

ـ  رژ دنيشانه كش  تواند شاخ    ي م يبحران افروز   ي بـرا  مي
  . شوديابي ارزي المللنيجامعه ب
 اما  ستند؛ي ن گريكدي گمانه ها جدا از      ني ا ي هر دو  هرچند

 برعكس اي و ي المللني بر بحران ب يدر تقدم بحران داخل   
 تواند نوع   ي مقابل م  ي و طرفها  مي رژ ي آنها برا  تيو اهم 

ا  بحرانها و عكس العمل الزم در مورد آنها ر         نينگاه به ا  
 . دهدحيتوض
  

چرا جمهوري اسالمي حرف تازه اي 

  ندارد؟5+1براي 
  

  منصور امان
   مهر 19فراسوي خبر 

دروغ آماتوري وزير خارجه رژيم مالها در باره مذاكره 
 را فقط به طور مشروط مي توان ادامه 5+1با گُروه 

شگرد هميشگي جمهوري اسالمي در برخورد به 
ابهاي خارجي آن بحران هسته اي خود و طرف حس

دانست؛ روشي كه دروغ زني، رفتار كج و معوج و جر 
  . زني اصول گُسست ناپذير آن را تشكيل مي دهد

آقاي متكي روز آدينه نه فقط از شال كمر يك تقويم 
 را بيرون كشيد 5+1عالمت خورده پيرامون گُفُتگو با 

بلكه، باز هم جلو تر رفت و پشت گيوه صاف كرد كه با 
در حال بررسي و "ي مذاكره در اين مورد طرفها
  .  است"رايزني

بدون فوت وقت، مخاطبان بي اطالع، چك بي محل 
وزير خارجه مالها را به همراه چند توصيه اخالقي به 

سخنگوي خانم اشتون، . آدرس وي باز فرستادند
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپايي لبخند زنان 

 و آقاي "ما جديد استاين گُفته ها براي ": گفت
كراولي، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا نيز پيشنهاد 

 براي تعيين "تلُفن"داد مسووالن جمهوري اسالمي از 
  .قرار استفاده كُنند

علت شناخته شُده طفره روي جمهوري اسالمي از 
نشستن دور ميز مذاكره بر سر برنامه هسته اي خود، 

ته و از مصوبات موضوعاتي است كه روي آن قرار گرف
شوراي امنيت در باره توُقف غني سازي و بازرسي از 
تاسيسات آشكار و مخفي هسته اي تا ماهيت نظامي 

برخالف گُذشته در . پروژه اتُمي آن را در بر مي گيرد
هيچيك از اين موارد، ميدان مانور اطمينان بخش و 

  .  باقي نمانده است"نظام"زمان آفريني براي 
ج كُننده اي كه براي جلوگيري از نازل تحريمهاي فل

شدن آن آيت اهللا خامنه اي و همدستانش روي 
 پيچ و تاب گُفتاري و رفتاري مي "نظام"پيشخوان 

اين . خوردند، اكنون به وضعيت جاري تبديل شده است
امر به طور بديهي چارچوب گُفُتگوها و درونمايه 
 موضوعهاي آن را نيز به زيان موضع طرف زير ضرب

تغيير داده است؛ امري كه اشتياق جمهوري اسالمي 
  . براي مذاكره را به گونه جدي كاهش مي دهد

مساله بازدارنده ديگر، جنگ قُدرت داغي است كه در 
باند حاكم جريان دارد و دامنه آن اكنون به حوزه 

اينكه چه . سياست خارجي نيز گُسترش يافته است
عي با طرف يا كسي، از چه كانالي و بر سر چه موض

 بخورد، در كشاكش مزبور "فالوده"طرفهاي خارجي 
به مثابه وزنه اي كه به تغيير توازن مي انجامد، ارزيابي 

از اين رو، . مي شود و به همين گونه نيز عمل مي كند
هر بند دستور كار در اين پهنه، زمين بارآوري براي سر 
برون كشيدن درگيريهاي تازه و سخت تري است كه 

 عمل، اجازه تصميم گيري يا مديريت آن را نيز فقط در
  .در سطح حداقلها خواهد داد

بدون تعيين تكليف به سود يكي از نيروهايي كه در 
حال خُنثي كردن يكديگر هستند، رژيم جمهوري 
اسالمي چه پشت ميز مذاكره و چه اطراف آن حرف 
ديگري جز از آن دست كه آقاي متكي تحويل داد، 

      . نمي تواند داشته باشد 5+1براي 
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 وكال، يريستگد

 ي هاهي روليتكم

  معمول دستگاه

  يي قضا- يتي امن
  

   امانمنصور
   مهر25فراسوي خبر 

 يطي و شـرا ي سـالمت راموني پ هاينگران
 سـتوده   ني خاُنم نسر  ،ي زندان ليكه وك 

 افتـه ي شي برد، افـزا   يتحت آن بسر م   
مـسووالن  ) شـنبه (روز گُذشـته    . است

ـ  مـانع د   گـر ي بار د  ييدستگاه قضا   داري
ـ ا.  شـدند  يخاُنم ستوده با و    ليوك  ني

 بـر  ي مبنـ ي است كه گزارشات  يدر حال 
ـ   يكيزيشكنجه ف  ـ  ا ي و روان  ل فعـا  ني

  .حقوق زنان منتشر شده است
 به  وري شهر 13 ستوده در    ني نسر خاُنم

 كـه دسـتگاه     يمـ ياتهام ارتكـاب جرا   
 ي اسـالم  ي جمهـور  ييقضا – يتيامن

ــه طــور كل ــب ــان و ي اشهي ــه مخالف  ب
 و به   ري كند، دستگ  ي م راديمنتقدانش ا 
 ستياو از ب  .  افكنده شد  يسلول انفراد 
 طي در اعتراض به شـرا     شيو دو روز پ   

 قـوق  ح يمالي بازداشت و پا   ي انسان ريغ
  .خود، دست به اعتصاب غذا زده است

 از ي مــدافع ُشــمار ليــ وكاســارت
ــبازداشــت شــدگان خ ــ اخزشي  در ر،ي

 يادامه تالش دسـتگاه سـركوب بـرا       
 خـــود و يتــ ي امنهيُگــسترش حاشــ  

 در خفـه  شتري از دست باز ب    يبرخوردار
ـ  قُربان يكردن صـدا    ي صـورت مـ    اني

 ي آقـا  ي سال جار  بهشتيدر اُرد . رديگ
ـ  فرد، به دل   ييايمحمد اول   رُفتني پـذ  لي

 يبنـد ي و پا  ياسي س ينوكالت چند زندا  
 خـود بـه زنـدان       يبه شرافت حرفـه ا    

  .اُفتاد
ــوازات بــه بنــد كــشبــه وكــال، دني م 

ـ يدستگاه امن  ـ  از طر  ييقـضا  – يت  قي
ـ  ياحضارها ـ  دل ي ب ـ  تهدل،ي  جـاد ي اد،ي

ــت و حتــ  ــان گيمزاحم ــ گروگ  يري
 خـانواده، فـشار بـر مـشاوران         ياعضا

  .   داده استشي را افزاانيحقوق زندان
ـ يامن – ي نظـام  باند ـ  يت ـ  فق ي ول  در  هي
 روفتـه نـشُدن    ي برا كيستري ه يتقال

 جـاد ي جامعه و ا   يتوسط امواج اعتراض  
ــرا ــر يمج ــنُفس، آخ ــايز ني ت  ينته

 خـود را بـه      يي قضا يدادگريدستگاه ب 
 مـانع  جـاد يا.  ُگـذارد ي كنـار مـ   جيتدر
 مـستقل و    ي وكـال  ي كار و زندگ   يبرا

ـ  زنـدان و تبع    لهيحذف آنها به وسـ      د،ي
ــمتك ــده رولي ــ كنن  معمــول ي هــاهي
 ناعادالنـه،   ي همچـون دادرسـ    يگريد

ــا ــاه ه ــ غيدادگ ــري ــضات ي علن  و ُق
 .    شده استري اجايجانبدار 

   
  
  
  
 

 

دخالت ولي فقيه در مشاجره 

  دانشگاه آزاد به نفع

  احمدي نژاد
   

  زينت ميرهاشمي 
    مهر20... فراسوي خبر

هنوز يك ماه از آخرين توصيه هاي هاشمي رفسنجاني 
به اعضاي مجلس خبرگان براي به كار انداختن 

 نگذشته كه خامنه اي  »تزريق وحدت«مسئوليتشان در 
 موسس دانشگاه آزاد  مهر، در دعواي هيات19روز 

اسالمي و شوراي عالي انقالب فرهنگي به رياست 
احمدي نژاد، عليه تصميم رفسنجاني و به نفع احمدي 

موضع خامنه اي بار ديگر بر . نژاد حكم صادر كرد
تالشهاي رفسنجاني براي تقسيم قدرت و وحدت 

رفسنجاني در . پبرامون واليت فقيه خط بطالن كشيد
 شهريور، با جدا كردن 23 روز جلسه مجلس خبرگان

حساب خامنه اي از اطرافيان او، دست دوستي و نوازش 
خامنه اي در پاسخ به . به طرف ولي فقيه دراز كرد

محبت رفسنجاني، بازهم شمشير را از رو بست و عليه 

  . رئيس مجلس خبرگان حكم صادر كرد
نبايد هر كاري « شهريور گفته بود كه 23رفسنجاني در 

و اين بار » .و بعد القا كنيم كه به نام رهبري استكنيم 
با صداي بلند رفسنجاني را بر سر جاي خود » رهبري«

  .نشاند
رفسنجاني در تاييد وقف اموال دانشگاه آزاد در بيانيه 

 نظر خامنه اي را مثبت ارزيابي 89 مهر 7خود به تاريخ 
  . كرده بود

اد را  مهر وقف دانشگاه آز19خامنه اي روز دوشنبه 
دانست و » داراي اشكاالت اساسي فقهي و حقوقي«

مشروعيت وقف و صالحيت هيات موسس در انشا وقف 
  . را مردود اعالم كرد

 خرداد ضمن 3قبال حسين شريعتمداري در كيهان 
اگر خيلي اهل «مردود بودن اين وقف نوشته بود كه 

اقدام خيرخواهانه وقف هستند، چرا اموال شخصي خود 
  » مي كنند؟را وقف ن

شوراي عالي انقالب فرهنگي به رياست احمدي نژآد در 
صدد دست اندازي كامل بر مالكيت دانشگاه آزاد و 
تغييرات اساسي به نفع خود در هيات امنا و مديريت اين 

  . دانشگاه است
با توجه به اين كه نهادهاي عمومي از اموال ولي فقيه 

خامنه اي در بيانيه خودش به طور محسوب مي شوند، 
غير مستقيم اين نهاد را در مالكيت خودش در چشم 
انداز قرار داد زيرا اعالم كرد اين نهاد نه خصوصي است 

  . و نه دولتي
رفسنجاني براي پيشگيري از افتادن مالكيت اين نهاد 
قذرتمند اقتصادي به دست دولت، وقف آن را شرعي 

 مهر، در شرعي 7يه اش در  وي در اطالع .اعالم كرد
 4بودن اين امر حتا پاي خدا را به ميان كشيد و گفت 

فكر نمي كنم خداوند «:مجتهد بر شرعي بودن اين امر تاكيد دارند و 
اگر كسي اين كار را كرد، . اجازه دهد كسي اين وقف را به هم بزند

  » .خداوند از او قوي تر است و وقف را بر مي گرداند
 موضع گيري اش در اين دعوا بار ديگر نشان داد كه اين خامنه اي با

اوست كه احكام شرع و حكومت را تعيين مي كند و اوست كه خود 
از طرف ديگر مداخله ولي . را تنها نماينده خدا بر روي زمين مي داند

فقيه بر پوچي همه نظرات كه براي ترميم نظام مدعي عدم شكاف 
  . در رژيم هستند خط بطالن كشيد

 

  

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  زينت ميرهاشمي  : سردبير
  ليال جديدي: تحريريه

  منصور امان
  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و بيان كننـده           نبر

اما بديهي است كـه از چـاپ مقـاالت و       . نظرات اين سازمان است   
مطالب فعالين سازمان و جنبش مقاومت و صـاحب نظـران و نيـز              

دهد و اطالع از آن مفيد     ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي      
مطالبي كه با امضاي افراد در نبردخلـق        . كند است، خودداري نمي  

شود، بيان كننده نظرات خود آنان است كه ممكن اسـت      چاپ مي 
سـرمقاله  . تالف داشته باشـد با نظرات سازمان منطبق، همسو يا اخ 

  .بيان كننده نظر سازمان است) با نام و يا بدون نام(نبردخلق 
  

  براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       يااسترال

   يورو1تك شماره              
اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران و كـاركنلن ايـران،           
اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل بين المللي مربوط به آن، اخبار          

  .و ديدگاههاي جنبش زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

  رنت در شبكه جهاني اينتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران و جهان، 

  تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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 ي كمك نظامفيتوق

 به طالبان و ميرژ

  سكوت معنا دار آنها
  

  هي پوجعفر
   مهر16 نهيآد...  خبر يفراسو
 تـن مـواد منفجـره در       19 از   شي ب كشف

 افغانـستان كـه از      مـروز ي ن تيگمرك وال 
 به صـورت قاچـاق وارد آن كـشور          رانيا

ــود، ت  ــده ب ــريش ــاي خبرگزارت ــ در اه  ني
ـ . روزهاست ـ  گو ي افغانـستان مـ    سيپل  دي

 ي تن مواد منفجـره ا     19فق به كشف    مو
 ي جاسـاز  نري كـانت  كيـ شده است كه در     

 مواد ني اها،يبه گزارش خبرگزار . شده بود 
 ،يي با برچـسب مـواد غـذا       ييدر جعبه ها  
ـ  آشپزخانه از ا   لي و وسا  ياسباب باز   راني

  .وارد افغانستان شده است
 ي تحــت نــام كــاالهيــ فقتيــ والميــرژ

نـستان   بـه افغا   ي مواد منفجـره ا    ،يتجار
 كند كه به گفتـه كارشناسـان        يارسال م 

 ي كنـار جـاده ا     ي استفاده در بمبها   يبرا
محمـد موسـا   .  شـوند يبه كار گرفتـه مـ   

 مــروزي نتيــ والسي معــاون پلــ،يرســول
ـ ما ا ": دي گو يافغانستان م   مـواد را در     ني

 پنهان  ي متر 12 نري كانت كي كه در    يحال
 رانيـ محمولـه از ا . مي كـرد دايشده بود، پ  

ـ ا.  آمد يم  مـواد منفجـره بـه عنـوان         ني
 ي اسباب بـاز   ،يي مثل مواد غذا   ييكاالها
  ". آشپزخانه برچسب خورده بودليو وسا

 ان  يسـ " ي بر گـزارش شـبكه خبـر       بنا
ــور در "ان ــه مزب ــه در 337، محمول  جعب

 وارد شــده، رانيــ كــه از مـرز ا ينريكـانت 
كـشف محمولـه بـر      .  شده بـود   يجاساز

ار كه   تب يراني منبع ا  كياساس اطالعات   
ـ  يبرا  كـرده   ي افغانـستان كـار مـ      سي پل

  .صورت گرفته است
 ي مـ مروزي ن تي امن سي پل سيي ر نيهمچن

در رابطه با انتقال مـواد منفجـره        ": ديگو
ـ  شده امـا     ري نفر دستگ  كي  بازرگـان   كي

 ي عامـل اصـل    رود ي كه گمـان مـ     يافغان
  ".باشد، موفق به فرار شده است

 ي در گزارش  كاي آمر ي صدا وي راد همزمان،
 الـت يمقامـات گمـرك در ا     ": سدي نو يم
 مواد منفجره را روز سـه شـنبه در         مروزين

 بود كشف  دهي رس راني كه از ا   يمحموله ا 
ـ بـا ا . كردنـد   نـد ي گوي حـال، آنهـا مـ   ني

 دهد،  ي جعبه ها نشان م    ي رو يعالمتها

 ي م يرسول.  است ني ساخت چ  حاتيتسل
ـ  يبـرا  مواد منفجره    ديگو  شـركت   كي

  ".ده بود در افغانستان حمل شيخصوص
ـ  اسـت كـه رابـرت گ       ي درحال نيا  تس،ي

 در ماه مارس گذشـته      كاي دفاع آمر  ريوز
 مقطــع بــه نظــرم نيــدر ا": گفتــه بــود

مــشكل ) رانيــ اميــرژ( آنهــا يتالشــها
.  كنـد  ي مـا درسـت نمـ      ي برا يعمده ا 

 آنها از طالبان تا كنـون و        تي حما زانيم
 كامال  م،يي بگو مي توان ي كه ما م   ييتا جا 

  ".محدود بوده است
ـ  فق تي وال مي كه رژ  ي حال در  هرگونـه   هي

 كنـد، بارهـا     يكمك به طالبان را رد مـ      
 ي آنان بـرا   ي ارسال ي نظام يمحموله ها 

 تيطالبان كشف شده كه هرگز مـسوول      
  . استرفتهيارسال آن را نپذ

 بـا   ييكـا ي آمر ي چندگانه مقامها  برخورد
ـ  و صدور ترور   ينيبحران آفر  ـ  رژ سمي  مي

ــوال ــ فقتي ــع هي ــه و س ر  دي در منطق
 ي اعمال آن در اظهـار نظرهـا    يالپوشان

ـ راد. متناقض آنها كاملن آشكار است       وي
 ي مـواد منفجـره جاسـاز   كـا ي آمر يصدا

 و شركت   ني را ساخت چ   نريشده در كانت  
 تمـالن اح" كننـده را     افـت ي در يخصوص

 كه  ي كند، در حال   ي قلمداد م  "ييكايآمر
ـ  يمقامها  نـد ي گوي افغانـستان مـ  سي پل

ـ  قاچاق ا  يعامل اصل   يواد متـوار   مـ  ني
 ي بـرا  ي ارسال ي چه كاال  نيا. شده است 

 است كـه صـاحب آن       يشركت خصوص 
   شود؟ي ميمتوار

 را  يكـ ي هـم    مروزي ن التي ا سي پل سيير
 كند  ي اعالم م  ي را فرار  يكي و   ريدستگ

 باز  ندهي در آ  يهي هرگونه توج  يتا راه برا  
  .باشد

 از داخـل كـشور      ي منابع خبـر   همزمان،
 يمهـا  مقا ي از سـو   ي اظهـار نظـر    چيه

.  مورد را گزارش نكرده اندني در ايرسم
ـ  وال ميـ سكوت مقامات رژ    در مـورد    تي

 يبرمال شدن ارسال مـواد منفجـره بـرا        
  . تواند معنا دار باشديطالبان خود م

 شاهد رفتار چندگانه با بحران   دي با ي ك تا
 در منطقه و صـدور      تي وال مي رژ ينيآفر

   قتل و كشتار بود؟ي براسميترور
مه مدارك و شواهد مستدل،      ه ني با ا  ايآ

ـ  ا ي بـه الپوشـان    يبازهم سع   اعمـال   ني
 صـادر كننـدگان مـواد       ايـ خواهد شد و    
ــر ــرگ آفـ ــ و حامنيمـ ــان، انيـ  طالبـ

  رفتار خود خواهند شد؟يپاسخگو

  

اطالعيه سازمان 

  چريكهاي فدايي 

  :خلق ايران 

  

 سوگ درگذشت در

ستاره درخشان هنر 

  هي بانو مرضران،يا
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اشــرف الــسادات  (هيمهــر خــانم مرضــ  
 رانيـــ هنـــر و آواز اي، بـــانو)ييمرتـــضا
  .درگذشت

 در عرصه هنـر و  1322 از سال هي مرض بانو
 ي گذار ري نقش برجسته و تاث    راني ا يقيموس

 و جذاب او در برنامه ني دلنش يصدا. داشت
 همـراه بـا خـاطرات       راني مردم ا  يگلها برا 

 زن شـجاع،    كي هيمرضخانم  .  است ياديز
ــود و آواز او   ــوب ب ــان و محب ــاوم، مهرب مق

 دهي و زنان رنجد   راني مردم محروم ا   يصدا
ـ او سرشـار از اند    .  ما بود  هنيم  انـسان   شهي

 ديبدون ترد .  و عشق به انسانها بود     يدوست
 به عنوان سـتاره     هي و خاطره خانم مرض    ادي

 خي در تـار   شهي هم ي برا رانيدرخشان هنر ا  
  .ند خواهد مايباق

 انتخـاب  كي در 1373 در سال   هي مرض بانو
شــجاعانه و آگاهانــه بــه جنــبش مقاومــت 

ــا ــا. وســتي پراني ــهي انتخــاب پرهزني  و ن
ـ  ي در شـورا   تيعضو ـ  مقاومـت ا   ي مل  راني

 و  نـه ي ك دي سـبب تـشد    هي خانم مرضـ   يبرا
امـا  .  شـد  ي نسبت به و   راني ا مي رژ يدشمن
 در مقابـل    ري با شجاعت وصف ناپذ    هيمرض

 ي ضد فرهنگ  ،يانسان ضد   يهمه توطئه ها  
ـ  فق تي وال مي رژ يو ضد هنر   ـ  ا هي  يستادگي

  .كرد
 اسفند ماه سال گذشته با درگذشت دختر در

.  شد دي سرطان او تشد   يماري ب هيخانم مرض 
 اري بـس  هي خـانم مرضـ    يفقدان هنگامه برا  

ـ دردناك بود و سرانجام امـروز ا        ي بـانو  ني
  ران،ي رزمنده جنبش مقاومت انيهنر و ا

  

  يي آبان ماه شهداي فدا

  

  :رفقاي فدايي

  
-سيروس سپهري   : رفقاي فدايي 

 فرهاد سـپهري    -شاهرخ هدايتي   
ــي  - ــا چمن  علــي -  محمدرض

 - رحـيم خـدادادي    -فـرد  دبيري
 هادي اشـكاني    -عثمان كريمي   

 محمـــد - لقمـــان مـــدائن  -
 محمــد داوود -) اصــغر(ســليماني
ــوري  ــاهيگير -ن ــا م  - عبدالرض

 - مهران محمدي    -مريم دژآگاه   
 حجت - همايون  -مجيد شريفي   

 -) موسـي (اهللا بهرامـي      عزت -
 مهــــين -جمــــشيد دژآگــــاه 

ــانگيري ــي -جهــ ــد قلــ محمــ
-عزيز پـور احمـدي    -جهانگيري

-علي بهروزي -علي رضا شفيعي  
-حــسين ركنــي-محمــد قــادري
-احمـد گراونـد   -احمد پيل افكن  

ــري  ــغر ذاك ــي اص ــليمان -عل س
-فــرج اهللا نيــك نــژاد-سـليماني 

 عبداهللا  -مرتضي فخر طباطبايي    
 عمـر صـالحي     -اهللا بيگي    فيض

 محمد -چي   حسين مدير شانه -
 تــا 50حــسين خــادمي  از ســال 

كنون در آبان ماه در پيكار عليـه        
امپرياليــسم و ارتجــاع و بــراي   
دموكراسي، رهايي و سوسياليـسم   
توسط مزدوران رژيمهـاي شـاه و       

  . خميني به شهادت رسيدند
  

  
  

 سـال عمـر پـر بـار و          86پس از   
  . ما را ترك كردزيخارآمافت

 خلـق   يي فـدا  يكهـا ي چر سازمان
 را بـه    هي درگذشت بانو مرض   رانيا

ــانواده ا ــخ ــاوم و ني ــد مق  هنرمن
ــردم ا ــه م ــوب، ب ــمحب ــه ران،ي  ب

ــاين ــ مقاومــت ايروه ــه راني  و ب
ـ جامعه هنرمنـدان ا     تي تـسل  راني

  .دي گويم
 خلـق   يي فـدا  يكهـا ي چر سازمان

  رانيا
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