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  يعني دولت و رهبري و تشكيالت ...  فقيه منزله رهبري و واليت«

  »در امتداد يك خط قرار دارند
  مهدي سامع

ــه اي از      ــت جمل ــن يادداش ــوان اي عن
سخنان ولي فقيه نظام است كـه اخيـراً         

ايـن سـخنان مهـم      . منتشر شده اسـت   
راهنماي خوبي براي شناخت چگـونگي      
مناسبات ولي فقيه با تـشكيالت دولـت        

  .است
يكي از مسايلي كه پيرامـون حاكميـت        
ــساله    ــب و م ــود، تركي ــي ش ــرح م مط

. قــدرت سياســي اســت ســركردگي در 
سي در جمهوري اسـالمي از      قدرت سيا 

ابتداي شكل گيري دو مشخـصه مهـم        
داشته كه همين دو مشخصه در مـوارد        
بسياري موجب گمراهي شده و يا براي       
كساني كه به دنبـال اهـدافي خـارج از          
منـافع مــردم هـستند، بهانــه اي بــراي   

  .گمراه كردن بوده است
مشخصه اول اين نظام وجود يك فقيـه    

 اعتبار قانون   در راس قدرت است كه به     
اساسي و به اعتبـار تـوازن واقعـي قـوا           
نقش سركردگي و فراقانوني و مهمتر از       

داشــته و بــه » َفــصل الخُطــاب«همــه 
همين اعتبار است كه آيت اهللا مـصباح        

ــد  ــي گوي ــزدي م ــامي  «:ي ــي تم بزرگ
نعمتهاي خداوند در قبال واليـت فقيـه        

الـسالم     و حجـت  » .در حكم صِفر است   
ه ولي فقيه در سپاه     علي سعيدي، نمايند  
حتي قرآن به دليل    «:پاسداران مي گويد  

توانـد   وجود محكَمات و متَشابِهات نمـي  
الخَطاب باشد و نيـاز بـه ترجمـان           فَصل
اهللا   ديروز اين نمـاد، حـضرت روح      . دارد

بود و امروز نمـاد حقانيـت و حاكميـت،          
  ».رهبر معظم انقالب است

مشخصه دوم قدرت سياسـي در ايـران        
سته بنديها و باندهاي گونـاگون      وجود د 

در اليه هاي زيرين راس هـرم قـدرت         
است كه البته در شرايط متفـاوت همـه         
ي اين باندها و دسته بنديها به ميزانـي         
. در تصميمات راس قـدرت تاثيرگذارنـد      

اما اين بلبشوي در بدنه قـدرت و حتـي          
جناح بندي نزذيك ترين اليه بـه راس        

اي كـالن،   قدرت نمي تواند در سياسته    
به ويژه از نظر سياسـي چنـان تـاثيري          

را » عمود خيمه نظـام   «داشته باشد كه    
» َفـصل الخَطـاب   «متزلزل و موقعيـت     
  .بودن را تضعيف كند

و » اصـالح طلبـان حكـومتي   «با حذف   
برآمد احمدي نژاد، اليه نزديك به راس     
هرم قدرت منسجم تر گرديد و به ايـن         

ي بـديه . اعتبار حاكميت يكدست تر شد    
است كه پروسه حذف خوديها به انتهاي 
خط نرسيده و اين پروسه كه خامنه اي        

و احمـدي   » ريل گذاري جديـد   «آن را   
» بـي دنـده و ترمـز      «نژاد آن را  قطـار       

  .ناميده همچنان ادامه دارد
اما رويدادهاي چند سـال گذشـته و بـه          
ويژه قدرت گيري هرچـه بيـشتر سـپاه         

ايـن  پاسداران و مانورهاي احمدي نژاد      
نظريه به شدت منحرف كننده را تقويت    
كرده كه گويا اين ولي فقيه اسـت كـه          
اَمربر و تحت كنترل سپاه و باند احمدي      
نژاد است و اينان هستند كه خامنـه اي         
را در چنان بن بستي قرار داده انـد كـه           
راهي جز تن دادند به خواسته هايـشان        

در مستند كردن اين نظريه وجود      . ندارد
 مثـل اسـفنديار رحـيم مـشايي         افرادي

. پيرامون احمدي نژاد را مطرح مي كنند      
از اين خطاتر نظريه اي است كـه گويـا         
در چــشم انــدازهاي قابــل تــصور ايــن 
امكان به طور جدي وجود دارد كه سپاه       

اين . پاسداران عليه خامنه اي كودتا كند  
كه آيا احمـدي نـژاد از طريـق بخـش           

ـ        ي فقيـه   معيني از سپاه پاسداران بـه ول
َتحميل شده و يا خامنـه اي آگاهانـه و          
ــت    ــك سياس ــاس ي ــر اس ــه و ب عامدان
ــژاد را از    ــدي ن ــالن، احم ــردي ك راهب
طريق انتخابات قالبي به جامعـه و بـه         
جناحهاي دروني هـرم قـدرت َتحميـل        
ــار     ــه از گفت ــست ك ــساله اي ــرده، م ك
طرفهاي ذينفع و در بطن رويدادها مـي        

گـان  هم. توان از آن آگـاهي پيـدا كـرد     
شنيده اند و ديده اند كه خامنه اي بيش      
از هركس به طور جدي از دولت نهم و         

يـك سـال   . دهم حمايـت كـرده اسـت      
 1388پيش از انتخابات قالبـي خـرداد        

خامنه اي در گفتاري خَطاب به احمدي       
نژاد گفت كه برنامـه هـاي خـود را نـه            
براي يك سال كه براي پنج سال آينده        

 به كردستان كه    در سفر . در نظر بگيريد  
چند ماه قبل از شعبده بـازي انتخابـاتي         
سال قبل صورت گرفـت خامنـه اي در         
ــلح بارهــا از     ــداي اص ــيف كاندي توص
احمدي نـژاد، بـدون آن كـه اسـم او را        

پس از خرداد سـال     . بياورد حمايت كرد  
قبل و در جريـان قيامهـاي مـردم نيـز           
ــيس  ــيش از هميــشه از رئ خامنــه اي ب

  .   حمايت كردجمهور برگزيده اش 
  

 دي امسال سايت شخـصي سـيد      4روز  
روح اهللا انـوري ســخنان منتـشر نــشده   

اي در ديــدار دوم بــا جامعــه     خامنــه
ــرد  ــشر ك ــم را منت ــوزه ق ــين ح . مدرس

نويسنده سايت در ابتدا توضيح مي دهد       
اي در سـفر تـاريخي        امـام خامنـه   «:كه

ــا جامعــه   خــويش بــه قــم، دو ديــدار ب
شـتند كـه   مدرسين حوزه علميـه قـم دا     
ــدار دوم، روز نهــم ســفر  پنجــشنبه (دي

انجام شد و تا كنون خبر      ) ماه  ششم آبان 
.  صورت رسمي منتشر نشده است      آن به 

بخــش -مــتن كامــل ســخنان ايــشان 
 چند روز پـيش تـوي       -مربوط به دولت  

هيــأت بــه دســتم رســيد؛ بــه يكــي از  
آشنايان هم نـشان دادم، گفـت چنـدي         

ــام صــاد  ــشگاه ام ــيش آن را در دان ق پ
. السالم روي تـابلو اعالنـات ديـدم         عليه

توي گوگل هم جستجو كردم، يكـي از        
گـروپ، همـين مـتن را         كاربران گوگـل  

راسـتش  . براي فرد ديگري فرستاده بود    
جملـه  » .حيفم آمـد كـه منتـشر نـشود     

را بايد اسم رمز چراغ سبز      » حيفم آمد «
دادن بيت ولي فقيه بـراي انتـشار ايـن          

نـين نبـود و     اگر اين چ  . سخنان دانست 
خامنه اي مايل بـه انتـشار  سـخنانش          
نبود يك بسيجي دست چندم قـادر بـه         
انتشار آن نبود و اگر هم چنين جسارتي        
مي كرد به سرعت اين سخنان تكذيب       
و صاحب سايت به اتهام نـشر اكاذيـب         

بنـابرين نبايـد ترديـد      . دستگير مي شد  
كرد كه خامنه اي خود خواستار انتـشار        

  . ستحرفهايش بوده ا
  

نكتـه آخـري كـه      «:خامنه اي مي گويد   
دانم ايـن     كنم و الزم هم مي      عرض مي 

ببينيد، مـساله   : را عرض كنم، اين است    
ــا  دولــت و حمايــت از دولــت، مقابلــه ب
دولت، مخالفت بـا دولـت زيـاد مطـرح          
است؛ هم درجامعـه مدرسـين، هـم در         
بيرون جامعه مدرسـين، هـم در سـطح         

ست، عمومي كشور؛ فالن كس موافق ا     
مـن ايـن را     . فالن كس مخالف اسـت    

بايد به شما عرض كنم؛ بـا اطـالع و از           
يك روزي توي   . كنم  نزديك عرض مي  

هم شـعارش   -شد    اين كشور تالش مي   
 كـه   -داده شد، هم عمـالً تـالش شـد        
يعنـي  . حاكميت دوگانـه درسـت كننـد      

ــد،      ــا كردن ــار بن ــن ك ــراي اي ــاً ب واقع
 مراد از حاكميـت     .گذاري كردن   سرمايه

انه هـم فقـط ايـن نيـست كـه دو            دوگ
دستگاه در راس كشور قرار داشته باشند    
ــان      ــه خودش ــه نوب ــدام ب ــر ك ــه ه ك

گيري كنند؛ ايـن معنـايش ايـن          تصميم
فقيـه و     بود كه منزله رهبـري و واليـت       

هايي كه ماها داريم و انقالب        اين حرف 
ــاه    ــا را از جايگـ ــته، اينهـ از اول داشـ

الخطـاب بـودن      كنندگي و فـصل     تعيين
ار بيندازنـد و بـرايش رقيـب درسـت          كن

آن كــساني كــه ايــن را مطــرح . كننــد
. كردند، اصال از اول فكرشان ايـن بـود        

يـك وقــت بــه دولــت چــشم دوختنــد،  
نتوانستند؛ بعد خواستند مجلـس را ايـن        
جوري كنند؛ باالخره حاكميـت دوگانـه       
را، هــم شــعار دادنــد، هــم دنبــالش راه 

از -در دولـت نهـم و دهـم         . ........رفتند
 بحث  -نژاد آمده   وقتي كه آقاي احمدي   

حاكميت دوگانه نيست؛ حاكميت يگانـه      
است؛ يعني دولت و رهبري و تشكيالت   
در امتداد يك خط قـرار دارنـد؛ ايـن را           
مــن جازمــاً و قاطعــاً بــه شــما عــرض  

البته معنايش ايـن نيـست كـه        . كنم  مي

اختالف نظري وجـود نـدارد، يـا فـالن          
هـور يـا غيـر      جم  مسئول دولتي يا رئيس   

جمهــور در نظــرات و افكارشــان  رئــيس
نقاط اشتباهي ندارند؛ چرا، از اين قبيـل        
هست، هميـشه بـوده، بـاز هـم هـست       

نظـر بـين بنـده و         مواردي كه اخـتالف   
جمهور وجـود دارد؛      شخص آقاي رئيس  

يكي دو تا هم نيـست؛ مـوارد متعـددي       
البته -نظر وجود دارد      هست كه اختالف  

طلب براي من   يك جاهايي هست كه م    
گـويم   محرز و روشن و جزمي است، مي  

آقا اين كار نبايد بشود؛ خب واقعا گوش        
شود؛ يـك     كنند و جلويش گرفته مي      مي

جـور روشـن      هايي نه، براي من آن      وقت
نيست كه بگويم نبايد بشود، اما كـاري        

گيرد، قبول نـدارم؛      را كه دارد انجام مي    
امـا  . از اين قبيل موارد متعددي هـست      

هاي مختلـف، جريـان اصـلي،          زمينه در
سياسـت كلـي    ....جريان موافقـت اسـت    

ــم ــت هـ ــي اسـ ــت ...جهتـ ــن دولـ ايـ
گيـري درسـتي      اش جهـت    گيـري   جهت
ــايي  ......اســت ــاهي كاره ــته گ در گذش

گرفت كه آدم حقيقتاً نگران و        انجام مي 
جمهور بـا     اآلن رئيس . شد  مضطرب مي 

هركسي در دنيا مالقـات كنـد و حـرف         
.  زدن او نگران نيستم    بزند، من از حرف   

. اطالع هـم نـدارم، امـا نگـران نيـستم         
دانم كه در خالف جهـت انقـالب و           مي

سياست كلي نظام مطلبي گفته نخواهد      
شد، مطلبي پـيش نخواهـد رفـت؛ ولـو          
حاال به لحاظ تعارف دو كلمه هم يـك         
چيزي بگويند، اما كاري پيش نخواهـد        

  ».رفت؛ اين را خاطرم جمع است
  

د كـه خامنـه اي ابتـدا        مالحظه مي شو  
بودن خود را بـه     » فَصل الخَطاب «ميخ  

تابوت هركس كه منكـر آن باشـد مـي         
كوبد و سپس از خاطر جمعـي خـود در          
مورد احمدي نژاد صـحبت مـي كنـد و          
باالخره توضيح مي دهد كه هرازگـاهي       

به لحاظ «احمدي نژاد و دار ودسته اش      
» تعارف دو كلمه هم يك چيزي بگويند     

 برايش وجود ندارد، چرا كه   جاي نگراني 
و مسير  » جهتي است   سياست كلي هم  «

هم جهتـي و اطالعـات هـم از طـرف           
احمدي نژاد به سمت ولي فقيه اسـت و         

  .نه برعكس
در تائيد اين وضعيت سخنان علي اكبـر        

روز سه شـنبه    . واليتي بسيار گويا است   
ــاب 1389 دي 7 ــايت آفتـــــ  ســـــ

مشاور بين الملل مقـام معظـم       «:نوشت
 در "مثلــث"وگــو بــا  در گفــترهبــري 

پاسخ به اين سوال كـه ارزيـابي وي از          
  ديپلماسي دولت نهم و دهم كه 

  3بقيه در صفحه 
  



  3 صفحه            سرمقاله      1389 بهمناول  – 307ق شماره  نبرد خل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
در همان حال كه تكيه باند ولي فقيه به ابزار 
بحران زاي سركوب براي چيرگي بر بحران 
بي مشروعيتي سياسي و اخالقي خود به 
گونه يك جانبه تري افزايش مي يابد، درك 
ناپايدار بودن تعادل به دست آمده از اين راه 
نيز به تدريج در حال پا گُذاشتن به صحنه 

ان اصلي و همينطور عمل سياستهاي بازيگر
جنب جوشي كه در ماه . حاشيه اي است

گُذشته گرد راه حلهاي مختلف براي چيرگي 
بر اين وضعيت شكننده در گرفت، بازتاب 
مادي و صورت بندي سياسي آن است كه 
اينك سازگار با آشكار گرديدن روز افزون 
ناتواني باند واليت در تثبيت موقعيت خود، به 

 به سطح مي آيد و در گونه فشُرده تري
شكافهايي كه ديگر امكان پر شدن يا ترميم 

  . شان وجود ندارد، تحرُك بيشتري مي گيرد
  

  يك نگاه كلي
گرد طرحهاي خروج از بحران در باال، دو 
آرايش عمده به چشم مي خورد كه اولي را 

امنيتي دولت و ديگري را –فراكسيون نظامي
تي، باند طيف متنوعي متشكل از راست سن

 راست "اصالح طلبان"آقاي رفسنجاني و 
طيف اخير اگر چه هنوز از . تشكيل داده اند

تشكيل يك جبهه بندي مشخص با پالتفُرم 
و برنامه ي عمل واحد فاصله دارد، با اين 
حال اعالم و ارايه طرحهاي هر يك از اين 
اجزا، مسير وحدت عملي آنها را هموار مي 

  . كند
 نيروهاي هدايت كننده آن طرحهاي مزبور و

كه مجموع كاست سياسي جمهوري اسالمي 
مستقل از وابستگي جناحي آنها را در برمي 
گيرند، يك واقعيت ُكلي تر و مركزي را هم 
بيان مي دارد و آن تاكيد قاطع تر بر تركيب 
دوقُطبي ميدان نبرد و تعيين تكليف مطالبات 

و اجتماعي و خواسته ها و نيازهاي اقشار 
طبقات ذي نفع در تغيير مناسبات موجود در 
كشاكش دو نيروي عمده است كه در برابر 

  . يكديگر صف كشيده اند
انگاشتهاي طرح گرديده چه از سوي رقباي 

امنيتي دولت و -اصولگراي فراكسيون نظامي
چه از جانب هماوردان آن در باند اخراج شده 

امنه، از از قُدرت، با وجود تفاوتها در متُد و د
مضمون يكساني برخوردار است كه حفظ 

 و بيان بهتر، حفظ "نظام"چارچوبهاي 
مذهبي در ساختار و -بنيانهاي استبدادي

سياست، ستون فقرات آن را تشكيل مي 
اين سرفصل، مانيفست منافعي است . دهد

كه فقط اين شكل ويژه ي توزيع ثروت و 

د قُدرت آن را تامين مي كند و قادر به متح
كردن بورژوازي بوروكرات رانت خواه و 
بورژوازي تجاري رانت خوار گرد خويش 

  . است
چشم انداز و آماجي كه نيروهاي مزبور با 
نگاه به آن نقشه ي راه خود را ترسيم كرده 
اند، به روشني در سوي قُطب مخالف 
مطالبات جامعه موضع گرفته است كه در 

تغيير ، پيرامون خواست 88جريان خيزشهاي 
روابط فعلي و برچيدن موانع پايه اي آزادي و 

مطالبه مزبور نه فقط . عدالت شكل گرفت
انعكاس ژرفش يافته اعتراض به تقلُب 
انتخاباتي بلكه، بيان كننده نياز تاريخي 
نيروهاي رشد يابنده اجتماعي به بستر عيني 

  . ارتقاي اقتصادي و سياسي خود است
امنيتي - نظاميطرحهاي منتقدان فراكسيون

دولت نشان مي دهد كه پرسش در مورد 
 گردش تحوالت آتي و سرنوشت حكومت آن

گونه كه مي  گونه كه هست و جامعه آن
خواهد باشد، به دو صورت بيشتر نمي تواند 

 :جواب بگيرد
 و نيروهاي آن ارايه "باال" گُزينه اي كه -1

 مي دارند
 د  پيشنهاد مي كن"پايين" گُزينه اي كه -2

هيچ پاسخ ميانه اي كه بتواند از آميزه منافع 
و نيازهاي متضاد، انگاشت ديگري خلق كند 
كه در ميانه راه، دموكراسي و استبداد، عدالت 
و انحصار فاسد را به يكديگر برساند، وجود 

  . ندارد
  

  طرح راست سنتي و باند رفسنجاني

تالش اين دسته بندي به طور عمده روي 
نتها كنار زدن فاكتور دروني عدم مهار و در ا

–تعادل در دستگاه قُدرت، فراكسيون نظامي

هر دو گروه . امنيتي دولت متمركز شده است
تشكيل دهنده اين ائتالف، توسط فراكسيون 
مزبور يا همچون آقاي رفسنجاني و باند 
كارگُزاران به گونه غير رسمي از قُدرت كنار 

 "صولگرايانا"گُذاشته شده اند و يا چونان 
منتقد و پشتيبانان حوزوي آنها در حال 

نُقطه ي اشتراك آنها . جراحي شدن هستند
را از يك سو نگراني از حذف قطعي از 
ساختار قُدرت و از دست دادن اهرُمهاي 
اعمال آن و از سوي ديگر، هراس از جنبش 
. اجتماعي و سمتگيري آن تشكيل مي دهد

ي پيشين را مي از اين زاويه، همگرايي رقبا
توان سازشي پراگماتيستي دانست كه به 

 بر 88آثار سياسي خيزش  گونه مستقيم از
  . باند حاكم ناشي شده است
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  2بقيه از صفحه 
هــاي گذشــته،   خــالف دوره بــر

تالشــــهاي رســــمي از قبيــــل 
نگاري، درخواسـت مـذاكره و        نامه

منــاظره صــورت گرفتــه چيــست، 
يك كلمه كلـي    من  : اظهار داشت 

كـنم و ديگـر بيـشتر از          عرض مي 
كلمـه  . شوم  اين وارد مصاديق نمي   

كلي اين اسـت كـه دولـت آقـاي          
نـــژاد در ميـــان  دكتـــر احمـــدي

ــري   دولتهــايي كــه در زمــان رهب
 حـضور   اي  اهللا خامنـه    حضرت آيت 

داشــتند، بــيش از بقيــه از نظــرات 
بيش از ايـن  . كند ايشان تبعيت مي 

 » .شوم هم وارد مصاديق نمي
اين مختصر گويي به اندازه كـافي       

با ايـن حـال در مـورد        . گويا است 
نقــش خامنــه اي در هــرم قــدرت 
ــسيار   ــي ب ــه ديگــري از واليت گفت

وي در مورد جنبش    . روشنگر است 
 اجتماعي و مـديريت سـركوب آن      

طور  بايد عرض كنم اين«:مي گويد
نيست كه ما آسيب نديـديم، ولـي        
كاري كه صورت گرفت كار بسيار      

بدون تعارف و مجامله    . سختي بود 
كـنم كـه اگـر نگـوييم         عرض مي 
ــسته ــي از   برجـ ــا يكـ ــرين، امـ تـ

ترين نقـاط قـوت رهبـري        برجسته
يعني . نظام در كنترل اين فتنه بود     

هيچ يك از گروههـاي سياسـي و        
اعي و همچنين شخـصيتهاي     اجتم

سياسي و مذهبي موجود در كشور      
نه تنهـا بـه انـدازه رهبـري نظـام           
نقشي نداشته، بلكه اگر هم نقشي      
داشتند در يـك فاصـله بعيـدي از         
رهبري نظـام بـه لحـاظ مرتبـه و          
. ارزيابي و ارزش كاري بوده اسـت      

يعنــي در واقــع رهبــري نظــام    
فرماندهي دفاع در برابر اين تهاجم 

ا خود به شخـصه بـه عهـده         نرم ر 
گرفتنـــد و همچنـــان در اختيـــار 

  ».دارند
كسي كه مهمترين و عميق تـرين       
بحران دوران حيـات رژيـم را بـه         

كرده، بدون  » كنترل«قول واليتي   
ترديد نمي تواند از نيـروي َتحـت        

در اين جا   . اَمر خودش پيروي كند   
بحث بر سر ماهيت اقتصادي نظام      

بقـه  و نقش اليه هاي گوناگون ط     
مـا  . حاكم در قدرت سياسي نيست    

بــا يــك اســتبداد مــذهبي مواجــه 
هستيم كـه طـي سـالهاي حيـات         
خود با بحرانهاي گونـاگون روبـرو       

ــت ــوده اس ــه  . ب ــت ك ــديهي اس ب
سياست راهبردي ولـي فقيـه كـه        
يك دسـت كـردن هرچـه بيـستر         
اليه نزديك بـه راس هـرم را مـد      
نظر دارد و طي پنج سـال گذشـته        

ردي تبـديل   به يك سياست كـارب    
شده نمي تواند از موضع قـدرت و        

اين سياست يـك    . بي نيازي باشد  
جبر بـراي تـامين امنيـت واليـت         

اما ايـن جبـر بـه       . خامنه اي است  
گونه اي نيست كـه يـك بانـد از          
سپاه پاسـداران و نيروهـاي ويـژه        
امنيتي كه اليه نزديـك بـه راس        
هرم قدرت را در دست گرفته انـد،     

ــلي  ــسم اص ــد مكاني ــدرت بتوان  ق
ــه و    ــت فقي ــي والي ــي يعن سياس
حاكميت سلطان مـستبد را تغييـر       

اگر خامنه اي در نقش ولـي    . دهند
ــرم    ــادالت درون ه ــه در مج فقي
قدرت مداخله نكند، بانـد احمـدي       
نژاد و نيروي پشتيبان آن به علـت   
كشاكش اين باند با ساير رقبا و به        
علت فشار از پـائين متالشـي و از         

. شــودمرتبــه كنــوني ســاقط مــي 
حمايت ولي فقيه از اين بانـد كـه         
ــايي از    ــپاه و نيروه ــشي از س بخ
نهادهاي امنيتي را در اختيار دارند      
به شـكلي نيـست كـه در مـساله          
ســركردگي ولــي فقيــه و ســلطان 
مستبد خللي ايجـاد كنـد و بـدين         
لحاظ آقاي دكتر محمود احمـدي      
نــژاد نقــشي بيــشتر از گماشــتگي 

. ددربار را نمـي توانـد داسـته باشـ     
تفاوت احمدي نژاد بـا ديگـران در      
اين است كه اين كوتوله سياسـي       
به جز در مـواردي كـه خامنـه اي      

مي نامد،  » دو كلمه تعارف  «آن را   
سر سـپرده بـدون چـون و چـراي      

  . ولي فقيه است
نكته اخر اين كه جنبش اجتماعي      
و قيام مردم ايران مي تواند هم به        
بارگاه واليـت آسـيب برسـاند، آن        

كه در قيامهـاي سـال قبـل        چنان  
چنين كرد، و هم مـي توانـد آن را    

امـروز  . به گورستان تاريخ بـسپارد    
تركيب قدرت به شكلي است كـه       
هر ضربه به اليه نزديك به راس،       
بسيار بيشتر از دو سال قبـل راس        

در گذشته كه   . قدرت را مي لرزاند   
ــه تركيبــي از خوديهــاي  ايــن الي
مــورد اعتمــاد بــود، بخــشي از    

هاي ضربه بـه ايـن اليـه در         آسيب
درون خود اين اليه مـصرف و بـه    

اكنـون امـا    . باال كشيده نمي شـد    
ظرفيت اين اليـه ي نـسبتاً يـك         
دست شده به آخـر رسـيده و هـر          
ضربه و آسيب بـه ايـن بخـش از          
قدرت، به شدت راس هرم قـدرت       

خامنـه اي   .  را تضعيف مـي كنـد     
اين را به خوبي مي دانـد و بـراي          

 گماشـته اش     از همين در حمايـت   
  . دچار ترديد نمي شود

  1349اول بهمن 

  ....سرمقاله 
  

  پرسش آينده دو پاسخ بيشتر 

  نمي تواند داشته باشد
  منصور امان

 

  ........شت سياسي ياددا

يعني دولت و رهبري و ...  فقيه منزله رهبري و واليت«

 »در امتداد يك خط قرار دارند تشكيالت
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  3بقيه از صفحه 

  
آقاي رفسنجاني پس از از آشكار شدن 
عزم بي پرده باند ولي فقيه براي حذف 

 در جريان "كارگُزاران"خويش و 
نمايش انتخابات رياست جمهوري، به 
صراحت در برابر آقاي خامنه اي موضع 

او با نامه هشدار آميز و . گرفت
 باند رقيب، اين "رهبر"سرگُشاده به 

به آگاهي همگان رساند و رويكرد را 
 بر آن 88 تير 26سپس در نماز جمعه 

وي به اتكاي حركت جنبش . پاي فشُرد
اجتماعي و در حاليكه توده ها در 
خيابان عليه سيد علي خامنه اي و اصل 
واليت فقيه به حركت درآمده بودند، در 
پشت پرده به تالش براي بركناري 

اي شور"آقاي خامنه اي از طريق ايجاد 
رييس دو نهاد .  دست زد"رهبري

مجمع تشخيص مصلحت و خُبرگان 
قصد داشت با يك تير دو نشان بزند؛ 
نخُست با حمله از اين سو، گردن خود 
را از زير گيوتين حذف بيرون بياورد و 
جالد را بازنشست كند و سپس از 
طريق رفُرم در باال، جنبش را از حمله 

يابان  منصرف ساخته و از خ"نظام"به 
او در صورت موفقيت اين . به خانه براند

 مي "نظام"پروژه، حتي به عنوان ناجي 
توانست نقش تعيين كننده تري در 

  . ساختار آن بيابد
زماني كه حكومت گام به گام سركوب 
خشونت بار توده هاي معترض را شدت 
بخشيد و آنها را قانع كرد كه پرسش 

 اصل واليت" را از "راي من كو؟"
 بپرسند، آقاي رفسنجاني نيز مي "فقيه

بايست در نقشه ي خود بازنگري مي 
پارامتري كه در طرح او به مثابه . كرد

ابزار فشار كُنترُل شده منظور شده بود، 
بيشتر در ) عاشورا( دي 6دستكم بعد از 

. نقش نارنجكي زير آن عمل مي كرد
اين نُقطه اي بود كه آقاي رفسنجاني از 

ادم مستقيم با آقاي خامنه روي ريل تص
اي به روي خط برخورد با گُماشته وي 

آشكار شدن شكاف . تغيير جهت داد
عميق در باند واليت، وي را به اتخاذ 
اين راهكار تشويق و پرش او از پشت 
سنگر اعتراضهاي خياباني به پس يك 

  . خاكريز جديد را ساده مي ساخت
تغيير مسير راست سنتي از يك متحد 

امنيتي به منتقد آن –فراكسيون نظامي
. با تكانهاي كمتري همراه بوده است

كه دريافتند ماشين  اينان پس از آن
يكدست "كوك شده شان براي 

 قُدرت اينك در حال زير گرفتن "سازي
. خود آنهاست، از جاده بيرون پريدند

آقايان الريجاني، ناطق نوري، موتلفه و 
د نزديك روحانيون ُقم به همريشان خو

  تر از آن بودند كه متوجه نشوند چاقويي 

  
كه براي گلوي معترضان تيز كرده اند، 

آنها همه . لبه ديگري نيز يافته است
ُتخم مرغهاي گُسترش قُدرت خود 
پيش از انتخابات و بقاي خويش بعد از 
آن را در سبد بازوي نظامي و امنيتي 

 گُذاشته بودند تا خود نيز به "نظام"
  .  آن درآيندگروگان

راه حل آنها، بازگرداندن جن به شيشه 
و پاسداران به پادگان از طريق پايان 
دادن به وضعيت فوق العاده اي است 
كه رقباي تپانچه كش و شالق به 
دست شان را تقويت و مسير 
سوواستفاده آنان از شرايط مزبور عليه 
. متحدان پيشين را هموار مي كند

 نيز خود را در بنابراين، راست سنتي
جايي مي بايد كه بورژوازي بوروكرات 

  . رانده شده است
  

  طرح خاتمي

طرح "آنچه كه در اينجا زير عنوان 
 به آن پرداخته مي شود، در "خاتمي

مضمون همان انگاشت باال است كه به 
داليل تاكتيكي در بسته بندي ديگري 

در حالي كه آقاي . ارايه مي گردد
نتي جدال خود رفسنجاني و راست س
امنيتي دولت را -عليه فراكسيون نظامي

 با ابزارهاي بوروكراتيك "باال"در 
مجلس، مجمع تشخيص مصلحت، (

حجاب، (و ايديولوژيك ) دستگاه قضايي
تلويزيون، جايگاه مراجع، استقالل 

پيش مي ) حوزه، اسالم ايراني و جز آن
برند، اصالح طلبان حكومتي از 

نحصار قُدرت اين ، تكيه گاه ا"پايين"
فراكسيون كه از ماده سركوب و اعمال 
قُدرت پليسي بنا گرديده را زير ضرب 

تاكتيك مزبور همزمان با . گرفته اند
تاكيد بر تنظيم بر پايه قواعد بازي 

، با برخي از ُشعارها و خواسته "نظام"
هاي معترضان آرايش داده شده است؛ 
امري كه به روشني هدف سربازگيري 

نيروي اجتماعي مخالف و منتقد و از 
فراتر از آن، كنترُل و مديريت جنبش 

  . اعتراضي آنها را در نهاد دارد
  

  
كه از سوي  آقاي خاتمي براي اين

مخاطبان اصولگراي خود متهم به بازي 
روي لبه تيغ و تهييج نيروهاي جنبش 
اجتماعي با طرح اين خواسته ها نشود، 

ده بر تكرار به شدت مراقب است افزو
 و "چارچوب نظام"بجا و نا بجاي 

كف خواسته " و جز آن، "دشمنان"
گونه بچيند كه عمارت   را آن"ها
 بتواند بر آن "غير خودي" و "خودي"

اُستوار گردد و سپس مطالبات خطرناك 
انتخابات "تر جنبش اجتماعي همچون 

 را از مفهوم خود يكسره تهي "آزاد
 معمول تقسيم ساخته و از آن تشريفات

سهم جناحها در جمهوري اسالمي 
  . بيرون بكشد

اشاره ناگُزير حجت اسالم خاتمي به 
 و توضيحاتي كه براي "انتخابات آزاد"

روشن كردن آن مي دهد، همه ي آنچه 
 واقعي كه راست اصالح طلب به گونه

در سر مي پروراند و برنامه عملش را 
تشكيل مي دهد را روي ميز گُذاشته 

او در مورد مركزي ترين پيش . است

شرط انتخابات آزاد يعني، چارچوب 
قانوني و اجرايي آن، به گُفتن اين كه 

فراهم آوردن ساز و كاري "خواستار 
 "براي برگُزاري انتخابات سالم و آزاد

اين يك سهل . ستاست، اكتفا كرده ا
انگاري بخشش ناپذير از سوي جرياني 

راي سازي "كه خود را قُرباني بزُرگ 
 معرفي مي كند نيست، "حزب پادگاني

بلكه حسابي ست كه نامزدهاي شراكت 
در قُدرت، روي چارچوبهاي موجود باز 

آنها به اين وسيله اعالم مي . كرده اند
كنند كه در پي حذف نظارت 

اه كردن دست قُدرت استصوابي، كوت
حقيقي از وزارت كشور، اُستانداريها، 
ستاد انتخابات و در نهايت امكان 
نظارت بي طرفانه نهادهاي مردمي 
داخلي و بين المللي بر پروسه انتخابات 
و صندوقهاي راي نيستند؛ آنچه كه مي 

 "ساز و كاري"خواهند، بازگرداندن 
است كه آقاي خاتمي را دو دوره بر 

ياست جمهوري نشاند و مسند ر
  به بيان . دوستانش را به مجلس فرستاد

  

  
ديگر، آنها تكرار ماه عسل جناحها و 
باندهاي مرتبط در سالهاي پيش و 
پايان سه طالقه كردن آنها و خاتمه 

 در فصل "يكدست سازي"مونوگامي 
اين . كنوني را بر پرچم خود نوشته اند

امر، مفهوم پيش بيني بدبينانه و مبهمي 
كه آقاي خاتمي به عنوان حسن ختام 
شرطهاي سه گانه خود ارايه كرده را 

: او عالمت داده. هم روشن مي كند
با توجه به روندي كه هم اينك حاكم "

است، به نظر مي رسد شرايط در آينده 
سخت تر و راهها بسته تر و محدوديتها 

 و به اين وسيله "گُسترده تر خواهد شد
 ي خود هشدار "اُصولگرا"به دوستان 

مي دهد كه سرنوشت خوبي در 
انتظارشان نيست و بايد بين حذف خود 
يا ائتالف براي كنار زدن حذف 

  . كُنندگان، يك كدام را برگُزينند
  

  برآمد

گونه كه جناح اخراج  صورت مساله آن
شده از قُدرت و فراكسيون در حال 
بيرون رانده شدن آن وانمود مي 

منيتي دولت و ا-سازند، گرايش نظامي
نماينده روي صحنه آن آقاي احمدي 

ميليونها نفر در جريان . نژاد نيست
 به درستي لبه تيز حمله 88خيزشهاي 

خود را متوجه سرچشمه ي معضل 
گرفتند زيرا تجربه زندگي واقعي، جز 

آن كس . آن را به آنها نشان نمي داد
) سياست(كه بايد برود، خامنه اي 

). مهره ي آن(نژاد است و نه احمدي 
موضوع روي ميز و مساله مركزي 
بحران در كشور، كمر بستن پاسداران و 
اطالعاتيها به حذف رقبايشان نيست، 
. بلكه سالخي آزادي و عدالت است

جنگ در اين زمين جريان دارد و 
 هم اين نُقطه را زير "نظام"توپخانه 

آتش زندان و اعدام و تجاوز گرفته 
  . است

كه طرح جناحها و  از اينمستقل 
–باندهاي رقيب فراكسيون نظامي

 دارد "باال"امنيتي دولت چه شانسي در 
اين را از واكُنش به شرطهاي آقاي (

، ُنكته )خاتمي مي توان حدس زد
اساسي آن است كه فروپاشي باند ولي 
فقيه به فراكسيونهاي متخاصم، دستگاه 
 قُدرت را از داخل پوك كرده است تا آن

 كه فقط نمايي از آن باقي مانده كه جا
تنها با سركوب و تپانچه و چماق امكان 

 "پايين"چنين شرايطي، . بروز مي يابد
را در هر فُرصتي كه به دست آرد، سيل 
آسا به سراغ دشمنان ناتوان شده اش 

  ! مي فرستد تا ناجيان ناتوان تر آنها
  

  ....سرمقاله 

 پرسش آينده دو پاسخ بيشتر نمي تواند داشته باشد

–ي نظـام  وني فراكـس  بي رق ي كه طرح جناحها و باندها     نيمستقل از ا  
 ي را از واكُنش به شرطها     نيا( دارد   "باال" در   ي دولت چه شانس   يتيامن
 ي آن است كـه فروپاشـ  ي، ُنكته اساس) توان حدس زد  ي م ي خاتم يآقا

 متخاصـم، دسـتگاه قُـدرت را از داخـل           يونهاي به فراكس  هي فق يباند ول 
 مانده كه تنهـا بـا       ي از آن باق   يي آن جا كه فقط نما     اپوك كرده است ت   

ـ . ابـد ي يسركوب و تپانچه و چمـاق امكـان بـروز مـ             ،يطيشـرا  نيچن
 آسا به سراغ دشمنان     لي كه به دست آرد، س     ي را در هر ُفرصت    "نييپا"

 ! ناتوان تر آنهااني فرستد تا ناجيناتوان شده اش م
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ــت،    ــه سياس ــن در زمين ــتفاده از دي اس
ــي از    ــالق يك ــگ و اخ ــصاد، فرهن اقت
راهكارهاي فريبكارانه پايوران رژيـم از      

ايـن  . خميني تا خامنه اي بوده و هست      
روزها از طرف آيت اهللا هاي وابسته بـه       
خامنه اي البته با تاييد خود ولـي فقيـه،        
رابطه داشتن با امام زمان در بيابانهـاي        

ــم و  ــراف ق ــراي  اط ــران، ب ــاه جمك چ
ــه     ــي بـ ــشيدن الهـ ــشروعيت بخـ مـ
ــه   ــركوبگرانه و ناعادالن ــتهاي س سياس

احمدي نـژاد در اولـين      . مطرح مي شود  
ساعات اجراي طرح يارانه هـا، بـر سـر          
چاه جمكـران رفـت تـا بگويـد قيمـت           

 او در   .بنزين را امام زمـان تعيـين كـرد        
برابر سوالهاي منتقدان خود گفت كه در       

يه، خامنه اي بـه وي      مالقات با ولي فق   
پـول امـام    ) يارانه(گفته است اين پول،     

وي مسئوليت رابطه با امـام     . زمان است 
  . زمان را به دوش خامنه اي انداخت

استفاده مجريان و مبلغان طرح فوق، از       
خدا و امام زمان و ارايه آمار و ارقام غير         
واقعـــي تـــالش بـــراي جلـــوگيري از 

  . خيزشهاي اجتماعي مردم است
  

  افزايش بيكاري و طرحهاي ناموفق 
پايين آوردن نرخ تورم، ايجاد اشـتغال و        
سرانجام حل مشكل بيكـاري از جملـه        
وعده هاي عوامفريبانه احمدي نژاد طي      

وي در آســتانه . ايــن چنــد ســاله اســت
اجرايي كردن حذف يارانـه هـا، مـدعي         

 سال  2دولت بيكاري را ظرف     «شد كه   
با حـذف   او همراه   » .ريشه كن مي كند   

يارانه هـا و سـخت تـر شـدن زنـدگي            
مردم، با وصل كردن پروژه هـاي خـود         
به امام زمـان، وعـده داد كـه در آينـده          
. هيچ فقيري در ايران يافت نخواهد شد      

زسالت احمدي نژاد جهنمي كردن وضع    
مردم به طور نقد و وعده بهشت به طور        

 . نِسيه است
بر اساس داده هاي آمـاري كـه جـسته          

ز درون قدرت بـه بيـرون درز        گريخته ا 
مي كند، پيش بينيهاي طرح بنگاههاي      
زود بازده كه دولت نهـم آن را يكـي از           
نقطـه هــاي عطـف اقتــصادي در رفــع   
مشكل بيكـاري اعـالم كـرده بـود بـه           

وقتـي نـرخ    . مرحله اجرا نرسـيده اسـت     
بيكاري از طرف نهادهاي رسمي اعالم      
نمي شود و در آمارهـاي پيرامـوني كـه         

ارگزاران رژيم پخش مي شود،     توسط ك 
كسي كه حتا يك ساعت در هفته كـار         
كند جزء شاغالن محسوب مـي شـود،        
بايد نتيجه گرفت كه پايوران رژيـم بـه         

خوبي از بيكاري به مثابـه يـك فاجعـه          
  . اقتصادي باخبرند

نرخ بيكاري بر اساس آمارهاي نهادها و     
 14,6يا افراد پيراموني حكومت معـادل       

ــ. در صــد اســت ــرخ بيكــاري در اي ن ن
استانهاي مختلف، متفاوت بوده و بسيار      

  . بيشتر از رقم اعالم شده است
ــابق    ــده س ــرور، نماين ــن پ ــاس وط عب
كارفرمايان در سازمان بين المللـي كـار       
برخ بيكاري در برخي استانها را بيش از        

 12راديـو فـردا   .( درصد دانسته است   30
  ) دي به نقل از خبرگزاري مهر

ش خبرگزاري دولتي مهر    بر اساس گزار  
 دي، موســي الرضــا ثروتــي، عــضو 21

كميسيون برنامه و بودجه مجلس، گفته      
عملكرد شركتهاي زودبـازده    «:است كه 
 درصـد بـوده   50 زيـر  88 تا   84از سال   

وي با اشـاره بـا افـزايش نـرخ          » .است
 ميليون شغلي   3,1از  «:بيكاري مي گويد  

كه بايد از اين طريق ايجـاد مـي شـد،           
 هزار آن محقق شد در حـالي        900فقط  

 ميليون نفر بيكـار     4 تا   3كه هم اكنون    
  » .هستند

احمدي نژاد هدفمندكردن يارانـه هـا و        
در حقيقت حذف يارانـه هـا را از جملـه         
شاهكارهاي سياسـت اقتـصادي دولـت       

اين طرح هم همانند    . خود دانسته است  
ــامي    ــتاي نظ ــر در راس ــاي ديگ طرحه

ـ          صاد و امنيتي كردن هر چه بيـشتر اقت
انحصاري كردن منـابع ملـي در دسـت         

 حذف يارانه    .باندهايي از حكومت است   
هـا و پرداخــت مبلغــي نــاچيز در قالــب  
صدقه و يا پول امام زمان، بـه افـزايش          
بيكاري و تعطيلـي واحـدهاي توليـدي        

  . كمك مي كند
حذف يارانه ها كه از آغـاز دي مـاه بـه     
ــزايش   صــورت رســمي انجــام شــد، اف

ه از ماهها قبل آغاز شده بود  قيمتها را ك  
  . شدت بخشيد

قيمت مواد سوختي سبب چندين برابـر        
شدن كاالهاي حاملهـاي انـرژي و نيـز     
. گازوئيل و بنزين را بـه همـراه داشـت         

براي نمونـه  طبـق داده هـاي آمـاري           
رسانه هاي حكـومتي، قيمـت گازوئيـل        

قيمـت  .  برابـر شـده اسـت      21بيشتر از   
مترمكعب گاز  برابر و قيمت هر     7بنزين  
 برابر افـزايش    7,5) سي ان جي  (خودرو  

  . داشته است
همراه با افزايش قيمتها در پي اجرايـي        
شدن طرح يارانه ها، نرخ تورم بـاز هـم      
افزايش پيدا كرده و بر اساس امار بانك        
مركزي نرخ تورم در دي ماه نسبت بـه         

  .  درصدي داشته است1,5آذر ماه، رشد 
توان ديـد كـه   در محاسبه اي ساده مي  

 هزار تومان كه قرار است بـه        40ماهي  

افــراد كــم درآمــد داده شــود، در برابــر 
افزايش قيمتها از خـوراك، ترانـسپورت       

ــاچيز اســت... تــا بهداشــت و  . بــسيار ن
مهمتر اين كه يارانه هايي كه احمـدي        

مي كند كام عـده اي      نژاد با آن تالش     
را شيرين كند، بنـا بـه شـرايط ناپايـدار           
اقتصاد ايران و نيز بحراني بودن توليد و        
صنعت هيچ حـساب و كتـابي نخواهـد         

در كــشوري كــه نقــدينگي   . داشــت
باالست، تـورم باالسـت، بـا بيكـاري و          
تعطيلي واحدهاي توليدي مرتب مواجـه     
هستيم، چطورمي توان برنامه اي بـراي     

يك حكومت فاسد . ا تنظيم كرد  يارانه ه 
و غير دموكراتيك هـيچ گونـه توانـايي         

  . تنظيم چنين برنامه هايي را ندارد
اما نكته بسيار مضحك، اين كـه بـراي         
گيرندگان مبلغ ناچيز يارانه كه تداوم آن    
هيچ چشم انداز روشن و پايداري ندارد،       
از ماهها قبل چگونـه خـرج كـردنش را      

ي نژاد گفتـه    احمد. هم تعيين مي كنند   
كه قرار است با ايـن پـول آنهـايي كـه            
توان گوشت خوردن نداشتند حـاال سـر        

... سفره شان گوشت باشد يا بخچـال و      
كسي كه تا ديروز امكان خوردن     . بخرند

گوشت را نداشته چطـور مـي توانـد بـا           
قـبالً    . قيمتهاي جديـد، گوشـت بخـورد     

احمدي نژادي با شياديهاي و به شـكل        
دم توصيه كرده بود كـه      مضحكي به مر  

با ايـن پـول حـساب ذخيـره اي بـراي            
  .فرزندان خود ايجاد كنيد

خبرگزاري حكـومتي مهـر روز دوشـنبه        
 آذر نوشت كه تعـدادي از مراجـع از          29

بـر يارانـه هـا      » خُمـس «تعلق گـرفتن    
بنا بـه گـزارش ايـن       . صحبت كرده اند  

خبرگزاري آيت اهللا عبدالكريم موسـوي      
سوال تعلق گـرفتن    اردبيلي در پاسخ به     

خُمس بـر يارانـه هـا گفتـه اسـت كـه             
چنانچه اين كمك به لحاظ استمرار و       «

مقدار بتواند بخشي از مئونـه زنـدگي را         
تامين كنـد و در مئونـه سـال مـصرف           

  » .نشود بايد خُمس آن پرداخت شود
اين فريبكاران طوري تبليـغ مـي كننـد         
كه گويـا جيبهـاي مـردم پـر از پـول و          

 خوردني شده و حاال ايـن   سفره ها پر از   
 هزار توماني را ذخيـره مـي        40كادوي  

كنند، پس سهم حوزه ها هم در شـكل         
مـردم امـا از   . خُمس بايد پرداخت شـود   

شدت سركوب فهميده اند كـه رژيـم از         
ــان وحــشت دارد . جنــبش اعتراضــي آن

حركتهاي كارگري در ماه گذشته نشان      
داد كه مردم ظلـم و سـتم را بـر نمـي             

 زيـر بـه بخـشي از حركتهـاي          در. تابند
  .كارگري در ماه گذشته اشاره مي شود

  
   

برخي از مهمترين 

حركتهاي اعتراضي 

كارگران و مزدبگيران 

  1389در دي 
  
به دنبال عملـي شـدن طـرح حـذف          *

ــه هــا، از اول دي مــاه حركتهــاي  ياران
مختلف اعتـصابي و اعتراضـي صـورت        

اعتـصاب راننـدگان كاميونهـا در       .گرفت
اي ايـران در اعتـراض بـه        برخي شهره 

بهـاي گازوئيـل از جملـه ايـن          افزايش  
  .حركتهاي اعتراضي بوده است

روز چهارشنبه اول دي رانندگان تاكسي      
در شهر بوكان دست به تجمع اعتراضي     

  .زدند
ــز در   ــمنان ني ــسي در س ــدگان تاك رانن

اعتراض بـه افـزايش قيمتهـاي جديـد          
  .سوخت تجمع اعتراضي برپا كردند

ــدگان ــه گرگــان در   رانن  وســايل نقلي
افزايش بهاي سوخت دست     اعتراض به   

  .به اعتصاب زدند
در شهر كـازرون راننـدگان تاكـسي در         
واكنش به افزايش قيمت انواع سـوخت       
در مقابل فرمانداري اين شهر دست بـه        

   .تجمع اعتراضي زدند
در اصفهان رانندگان كـاميون در تـداوم    
. اعتراضات خود دست به اعتصاب زدنـد    

اين اعتصاب در واكنش به حذف يارانـه   
طـي روزهـاي هفتـه اول دي        . ها است 

ماه ترمينال باربري اصفهان در اعتصاب   
  .كامل بوده است

تاكسيرانان همدان در مقابل اسـتانداري    
   .استان دست به تجمع اعتراضي زدند

رانندگان كاميونها و شركتهاي حمـل و       
نقل شهر اهواز در اعتراض به افـزايش        

مـورد نيـاز خـود،       ين بهاي سوخت    سنگ
   .اعتصاب كردند

تاكــسي در شــهر ســاري در  راننــدگان 
اعتراض به حذف يارانه هـا دسـت بـه           

   .اعتصاب زدند
رانندگان آژانـسهاي تاكـسي تلفنـي در        
شهر بانهدست بـه اعتـصاب و تحـصن         

  .زدند
ــصي و    ــه شخ ــايل نقلي ــدگان وس رانن
عمومي شهر گنبـدكاووس در اعتـراض       

ل قيمت كرايه ها، اعتصاب     به سطح ناز  
  .كردند

  
ــنبه * ــدان 1روز چهارشــ  دي كارمنــ

شركت مخابرات استان البـرز در محـل        
كار خود دست از كار كشيده و تحـصن         

   .نمودند
ــصن     ــرز، تح ــايت الب ــزارش س ــه گ ب
كارمندان شركت مخابرات استان البـرز      
در اعتراض به مصوبه اخير هيئت مديره     

صوص اين استان در خ شركت مخابرات  
  كاهش سطح دستمزدها، هزينه ها و 

  6بقيه در صفحه 
  

  مكران و سرنوشت مردمج چاه
  

  زينت ميرهاشمي
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برخي از مهمترين حركتهـاي     

اعتراضـــــي كـــــارگران و 

  1389مزدبگيران در دي 

  5بقيه از صفحه 
ــت  ــا صــورت گرف ــاداش ه تحــصن . پ

 سـاعت و در     5مذكور بعـد از      اعتراضي  
نتيجه گفتگوي نمايندگان معترضان بـا      
مديركل مخـابرات اسـتان البـرز پايـان         

امــا كاركنــان معتــرض شــركت . يافـت  
عـالم كردنـد در     مخابرات استان البرز ا   

صــورتي كــه بــه خواســته هــاي آنــان 
ــده    ــاي آين ــشود، در روز ه ــيدگي ن رس

   .مجددا تحصن خواهند كرد
  
ــارگران و  * ــنبه اول دي، ك روز چهارش

تكه كاران خيـاط در  شـهر بوكـان در            
افزايش اندك دسـتمزدهاي     اعتراض به   

   .خود دست از كار كشيدند
به گزارش سايت كوملـه، هـر سـال در           

اريخ قرارداد كاري كارگران و تكه      اين ت 
   .كاران خياط بوكان تمديد مي شود

  
 دي كـارگران كارخانـه      6روز دوشنبه   *

كنف كار رشـت در اعتـراض بـه عـدم           
پرداخـت دسـتمزدهاي معوقـه خــود در    

  .مقابل فرمانداري رشت تجمع نمودند
بــه گــزارش فعــاالن ضدســرمايه داري 
گيالن، كارگران كارخانه كنف كار كـه       

علق به بخـش خـصوصي و در جـاده         مت
رشت ـ تهـران واقـع اسـت، بـه مـدت       
چهل ماه از دريافت دستمزدهاي معوقه      

  .خود محروم مانده اند
  
 دي، كارگران كـشت     7روز سه شنبه    *

بـر   كارگران ني(و صنعت كارون شوشتر   
عـدم محاسـبه    در اعتـراض بـه      ) دستي

سابقه بيمه و عدم اجراي قانون كارهاي 
ــان ــل ســازمان آو ســخت وزي ر، در مقاب

 . اجتماعي خوزستان تجمع كردند تأمين 
   

به گزارش ايلنا، اين كارگران بـا سـابقه         
صورت قراردادي   سال كار به30 الي  20

صـنعت كـارون بـه       در شركت كشت و     
بـري اشـتغال داشـتند كـه در           شغل ني 

محاسبات سـابقه بيمـه، معـادل نـصف         
    . شود محاسبه مي براي آنان 
اين كارگران، اجـراي قـانون      درخواست  

ــان  ــاي ســخت وزي ــته  كاره آور و پيوس
   .اجتماعي است شدن سابقه بيمه تأمين 

   
ــنبه  * ــه شـ ــارگران 7روز سـ  دي، كـ

معترض كارخانه لوله سازي اهواز براي      
دومين روز متوالي در مقابـل سـاختمان        

حراست اين كارخانـه تجمـع اعتراضـي      
   .برپا كردند

ــتار  ــرض خواس ــارگران معت پرداخــت ك
ــود و     ــه خ ــتمزدهاي معوق ــا دس ماهه

بـه   رسيدگي كارفرمايان و مقامات رژيم    
مشكالت و سـاير خواسـته هـاي خـود          

كارگران لوله سازي اهواز دستكم  . شدند

ــتمزدهاي 20 ــاه دس ــود را   م ــه خ معوق
   .تاكنون دريافت نكرده اند

  
 دي، آژانس ايران خبـر      10روز جمعه   *

 كـه    ماه است  9گزارش داد كه بيش از      
كارگران مجتمع گوشت اسـتان فـارس       
براي پيگيري مطالبات و سنوات خود و       
ــه    ــركت، ب ــن ش ــدد اي ــدازي مج راه ان

  .اعتراضات خود ادامه مي دهند
در حالي كه كليه كارگران اين شـركت        

 ســال بــه بــاال مــشمول 20بــا ســابقه 
بازنشستگي مي شوند، اما هيچكـدام از       
آنــان از مزايــاي بيمــه بازنشــستگي    

ايـن شـركت كـه در       . ردار نيـستند  برخو
 تاســـيس گرديـــد داراي 1354ســـال 

 كارگر بود امـا كـارگران       400يكهزار و   
  .آن به صورت دوره اي اخراج شده اند

  
 دي سـايت   10به گزارش روز جمعـه      *

ــان   ــي از كاركنـ ــن جمعـ ــق روشـ افـ
پتروشيمي تهران در ميدان شيخ بهـايي       
اين شـهر دسـت بـه تجمـع اعتراضـي           

  .زدند
ش مي افزايد بالفاصله بعـد از       اين گزار 

شكل گيري اين تجمع، شمار كثيري از       
ماموران نيروي انتظامي با دهها دستگاه      
ــا هــدف كنتــرل دامنــه ايــن   خــودرو ب

  .اعتراض به محل اعزام شدند
  
 دي كـارگران اخراجـي      11روز شنبه   *

كارخانه هاي استك و شاهو در مقابـل        
اداره كار اين شهر دسـت بـه تجمـع و           

  . زدنداعتراض
كارگران اخراجـي ايـن دو كارخانـه بـا          
ــور،    ــي مزب ــع اعتراض ــضور در تجم ح
خواستار جبران ضـرر و زيـان ناشـي از          

در . اخراجها و بازگـشت بـه كـار شـدند         
حالي اين تجمع در ميان تـدابير شـديد         
امنيتي نيروهاي رژيم برگزار گرديد كـه       
كارگران اعالم داشتند در صورت عـدم       

البات مطروحـه،   تامين خواست ها و مط    
به اعتراضات خود در روزهاي آتي ادامه       

  .خواهند داد
  
 ديماه كارگران اخراجـي     11روز شنبه   *

كارخانــه نــساجي كردســتان در مقابــل 
اداره كار رژيم در شهر سـنندج، تجمـع         

  .اعتراضي برپا كردند
به گزارش كميته هماهنگي براي كمك  
به ايجاد تشكل هاي كـارگري، تجمـع        

ــي ــذكور در پ ــنبه  م ــع روز ش  20 تجم
آذرماه سال جاري در اعتراض به عـدم        
لحاظ نكردن شرايط كار سخت و زيـان    
آور در سوابق بيمه ايـن كـارگران برپـا          

بـيش از يكـصد نفـر از        . گرديده اسـت  
كارگران در اين تجمع اعتراضي حضور      
ــري    ــت پيگي ــان جه ــتند و در پاي داش

 نفر را به عنوان نماينـده       3مطالباتشان،  
كردند تا با مقامـات  اداره كـار         انتخاب  

سنندج در خصوص مطالبـات كـارگران       
  .مذاكره نمايند

  
ــارگري در كارخانــه    * ــال ك ــك فع ي

الستيك بـارز كرمـان از پايـان يـافتن          

اعتراضهاي هفته گذشته كارگران ايـن      
اين اعتراض  . دهد  واحد توليدي خبر مي   

 آغاز    دي 11كارگري از عصر روز شنبه      
 ادامـه     دي 14نبه  و تا عصر روز سه شـ      

  .پيدا كرد
به گزارش ايلنـا، عـصر روز سـه شـنبه           
كارفرما با كارگران معترض توافق كـرد       
و معترضان با آغاز شيفت شـب در سـر          
كار خود حاضر شدند و به اعتراض چند        

  .روزه خود پايان دادند
كارفرما وعده داده اسـت تـا از ابتـداي          

هـاي    سال جديد براي تحقـق خواسـته      
كارگران، اعتبارات مالي مورد نياز تامين      

  .كند
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايـران        
ــارگران   ــصاب ك ــومين روز از اعت در س

 دي،  14الستيك بـارز، روز سـه شـنبه         
رئــيس حراســت ايــن كارخانــه ضــمن 

 جهـت پايـان     حضور در ميان كارگران،   
دادن به اعتـصاب بـه تهديـد و ارعـاب          

رئيس حراسـت   . كارگران پرداخته است  
اين كارخانه اعالم كرد؛ در صورتي كـه        
كارگران به اعتصاب خود پايـان ندهنـد        
يگان ويژه را وارد كارخانه خواهـد كـرد      

  .تا كارگران اعتصابي را بازداشت نمايد
گـذاري    درحال حـضار شـركت سـرمايه      

مالك و  ) شستا(ين اجتماعي   سازمان تام 
سهامدار اصلي اين كارخانه است كه دو       

  .هزار كارگر در آن مشغول كار هستند
  
 ديمـــاه جمعـــي از 12روز يكـــشنبه *

كــارگران كارخانــه قنــد بردســير در    
اعتراض به سياسـت اخـراج سـازيها در         
اين كارخانه، در مقابل اداره كـار شـهر         

  .كرمان تجمع اعتراضي برپا كردند
گزارش آژانس ايران خبر، در تجمـع       به  

شكل گرفته در مقابل اداره كار رژيم در       
شهر كرمان، كارگران اخراجي كارخانـه      
قند بردسير، خواستار بازگشت به كـار و        
ــن    ــه اي ــم ب ــات رژي ــخگويي مقام پاس

  .خواسته خود شدند
الزم بـه ذكـر اسـت تـاكنون كــارگران     
اخراجي كارخانه قنـد بردسـير بارهـا در         

داره كـار و اسـتانداري رژيـم در         مقابل ا 
كرمان در اعتراض به اخـراج سـازيها و         
عدم پرداخـت دسـتمزدهاي معوقـه در        
اين كارخانه، تجمع اعتراضي برپا كرده       

  .اند
  
 دي، كــــارگران 13روز دوشــــنبه *

معترض مجتمع گوشت اسـتان فـارس       
ــت    ــت درياف ــار جه ــدمين ب ــراي چن ب
دســـتمزدهاي معوقـــه خـــود تجمـــع 

  .ردنداعتراضي برپا ك
به گزارش آژانس ايران خبـر، كـارگران        

 سـال   26 تـا    20معترض كـه دسـتكم      
سابقه كار دارند در تجمع اعتراضي خود       
كه در مقابل دفتر ايـن مجتمـع برگـزار      

ــت   ــتار دريافـ ــد خواسـ ــاه 9گرديـ  مـ
  .دستمزدهاي معوقه خود شدند

  
كارگران كارخانه و كارگاههاي مستقر    *

اب در مجتمع صنعتي البرز ضمن اعتـص   
ــا   ــت ماهه ــتار پرداخ ــد روزه، خواس چن

دستمزدهاي معوقه خود توسط كارفرمـا      
   .شدند

 دي كميتـه پيگيـري   14روز سه شـنبه    
ايجادتشكلهاي كـارگري گـزارش كـرد       
كه؛ كارگران اعتصابي اعالم كردنـد تـا        
دستيابي به خواست و مطالباتـشان و در       
صدر آنها دريافت ماههـا دسـتمزدهاي       

 ادامـه خواهنـد     معوقه خود به اعتـصاب    
  .داد
  
كارگران كارخانه پارس متال در ادامه      *

 دي  17تجمعات روزانه خود، روز جمعه      
ــه   ــن كارخان ــلي اي ــل درب اص در مقاب

به گـزارش   . تجمع اعتراضي برپا كردند   
ايران كارگر، كارگران معترض خواسـتار      

 ماه دستمزدهاي معوقه خود     10دريافت  
  .شدند

راردادي  كارگر ق  140الزم به ذكر است     
كارخانه پارس متال در پـي اعتراضـات        
ماههاي گذشته در اين كارخانه، بـدون       
دريافت مطالبات و دستمزدهاي خـود از    

  .كار اخراج شده اند
  
 دي كـارگران كارخانـه      17روز جمعه   *

) كفـش ملـي سـابق     (لوله سازي البـرز     
واقع در جاده قديم كرج  در اعتراض به         

عوقه عدم پرداخت ماهها دستمزدهاي م    
  .خود، اعتصاب كردند

به گزارش ايران كارگر علـت اعتـراض        
ــت   ــدم پرداخ ــارگران ع ــن ك ــاه 4اي  م

  .دستمزدهاي معوقه خود است
  
بــه گــزارش كميتــه پيگيــري ايجــاد *

 دي،  18تشكلهاي كارگري، روز شـنبه      
ــشتارگاه صــنعتي   ــع ك ــارگران مجتم ك

  .شيراز دست به اعتصاب زدند
  
ــنبه * ــارگران20روز دوشـ ــاه كـ   ديمـ

فازهاي مختلف منطقه صنعتي عسلويه     
در اعتراض به عـدم پرداخـت دسـتمزد         

  .معوقه آبانماه خود اعتصاب كردند
به گزارش وبالگ كميته پيگيري ايجاد      
تشكلهاي كارگري، كارگران شـاغل در      

 در مجموعـه صـنعتي   8 و 7،  6فازهاي  
عسلويه در اعتراض بـه عـدم پرداخـت         
 دستمزد معوقـه آبانمـاه خـود اعتـصاب        

 نيـز   10كارگران فازهاي يك تا     . كردند
در اقدامي متحدانه و دسـته جمعـي در         
واكنش به عدم پرداخـت دسـتمزدهاي       
معوقه خود در مقابل دفـاتر شـركتهاي        
. طرف قـرار داد خـود اعتـراض كردنـد         

كارگران عالوه بـر اعتـراض بـه عـدم          
پرداخت يك ماه دستمزد معوقـه خـود،        

ايش خواستار عقد قـرارداد كـاري و افـز    
سطح دستمزدهاي خـود هماهنـگ بـا        

  .افزايش نرخ تورم شدند
  
كــارگران لولــه ســاز اهــواز در تــداوم *

تجمعات اعتراضي خود بـارديگر در روز       
 دي در مقابـل سـاختمان       21سه شنبه   

حراست اين كارخانـه تجمـع اعتراضـي     
 مـاه   20برپا كرده و خواسـتار دريافـت        

  .دستمزدهاي معوقه خود شدند
  7 بقيه در صفحه
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ـ  جنبش ضد آپارتايروزي چه از پ  اگر  دي
ـ  گذرد و در ا    ي به دودهه م   كينزد  ني

 و  ي اقتـصاد  ،ي اجتمـاع  طيمدت، شـرا  
 راتييــ جهــان دســتخوش تغياســيس

ـ  نبا گر،ي د ي و از سو   دهي گرد يمهم  دي
 گذشــته بــه ي جنبــشهااتيــبــه تجرب

 نگاه كـرد،    ري ناپذ ريي تغ يشكل فورمول 
 مبارزات  اتي و تجرب  خي حال، تار  نيبا ا 

 يي كسب عدالت آموزشها   ي برا سانهانا
ــره گ  ــه به ــدارد ك ــرايري  ي از آن ب

.  ارزشـمند بـوده اسـت      نـده ي آ ينسلها
 نــا ي فــشار بــر دولتهــايتــالش بــرا

 وضـــع قيـــ از طريعادالنــه خـــود 
ــايتحر ــيمه ــني ب ــ علي الملل  آن، هي

 در يزيــــ آمتيــــ موفقياســــتراتژ
 كـــسب ي بـــراي جهـــانيجنبـــشها
 ي و عدالت اجتمـاع  ياسي س يدموكراس

 ني از برجـسته تـر     يكي است كه    هدبو
ــاي آفرروزمنــدي پينهــايآنهــا، كمپ  يق

   .  استدي آپارتاهي عليجنوب
 پوسـت   اهي رو، تجربه مردم س    ني هم از

 درصد  80 از   شي كه ب  ي جنوب يقايآفر
 دادنـد و    ي م لي كشور را تشك   تيجمع

 پوست  دي سف تي درصد جمع  20توسط  
ـ  شدند، در بهـره گ     ياستثمار م   از  يري

 مكمـل   ي عنـوان سـالح     بـه  مهايتحر
 ي اژهي وتي اشكال مبارزه، از اهم ريسا

   .برخوردار است
 از ي با هـدف تجربـه آمـوز       ري ز نوشته

 يقـا ي ماننـد آفر   يروزمندي پ يجنبشها
ــوب ــه  يجن ــده ك ــته ش ــي نگاش  از يك

ــالحها ــاريس ــ آن علي ك ــت هي  دول
ـ  ني ب يمهاي تحر د،يآپارتا .  بـود  ي الملل

 جنـبش ده هـا سـال        نيـ كوشندگان ا 
 جامعـه   ختنيدند تا با بـرانگ    تالش كر 

 آنها را با    م،ي به اعمال تحر   ي الملل نيب
ـ از ا . اهداف خود همـراه كننـد       رو،  ني

 جنـبش   ي توانـد بـرا    يتجربه آنها مـ   
 را  ي نكات قابل تـوجه    راني ا ياجتماع

   .در بر داشته باشد
ـ  از آنكـه بـه تجرب      شيپ  يقـا ي آفر اتي

 ي نگـاه  م،ي بپرداز نهي زم ني در ا  يجنوب
ــض  ــه ف ــاه ب ــونياكوت ــي كن  از ي ناش

 ي جمهـور هي علي الملل ني ب يمهايتحر
 دو قيــ تــا تطبمي انــدازي مــياســالم

  . باشدسري آن با هم مسهي و مقاداديرو
 سازمان ملل تـا كنـون       تي امن يشورا

 ي جمهور هي عل يميچهار قطعنامه تحر  
افـزوده بـر    .  صادر كرده است   ياسالم

ــآن،  ــركيـ ــاي تحري سـ  يمهـ
 يكــاي آمري از ســوزيــ نكجانبــهي

ــمال ــ و اتحاديش ــادر  هي ــا ص  اروپ
ـ  از پراهم  يكـ ي.  اسـت  دهيگرد  تي

 هـشت   مي تحـر  زي ن مهاي تحر نيتر
ـ يمقام امن   ي جمهـور يي و قـضا   يت

 نقض حقوق بشر    لي به دل  ياسالم
 كـه   ي سـابقه ا   يبوده است؛ امر ب   

ـ  پ يمهـا يعالوه بر تحر    كـه   نيشي
 يهـــدف آن كـــشاندن جمهـــور

ـ  م ي به پا  ياسالم  مـذاكره و در    زي
كردن آنهـا بـه عقـب        وادار   تينها

ــش ــه  ينين ــتن چرخ ــار گذاش  و كن
ــوخت هــسته ا   اســت، بــه  يس

ســركوب مــردم معتــرض توســط 
ــرژ ــورمي ــالمي جمه ــاه ي اس  نگ

   .افكنده است
 ي فـــوق، واكنـــشهايمهـــايتحر

 را هم از جانب حكومـت     يگوناگون
 ياسـ ي كوشندگان س  يو هم از سو   

ـ           يدر داخل و خارج از كـشور در پ
ـ بـه چنـد نمونـه از د     . داشت  اهدگي

 يمهـا ي متفاوت در بـاره تحر     يها
 ي اسـالم ياعمال شده بر جمهـور  

  :مي كنياشاره م
  

   از نظرات مخالفيبرخ
ــد - ــژاد ياحم ــخنانن  در ي در س
 ي سـال جـار    رماهي ت 28 در   نيقزو

 ي اقتـصاد  يمهـا يبا اشاره به تحر   
:  گفــتي اســالمي جمهــورهيــعل
 بـا مـسدود كـردن       ديكن يفكر م "

 گـشت چنـد     اي و   ي بانك يحسابها
 كشور را به دسـت      دي ما، كل  يشتك

 مي تـسل  مييگـو  ي و م  ميده يشما م 
   ."ديبر يدر اشتباه به سر م. ميهست

ـ      يو ـ   ني خطاب به جامعـه ب  يالملل
ـ  كه ز  دي كن ميآنقدر تحر ": گفت  ري

 كـه   ي علف سبز شـود، روز     تانيپا
 خودمان را رفع    يازهاي ن ميما بتوان 

ــ ــت ا م،يكن ــشن مل ــ روز ج  راني
  ".است

 را مهـا يد تحر  نـژا  ي چه احمـد   اگر
 خوانـد، روزنامـه وال      " ارزش يب"

 تحت عنـوان    ي در مقاله ا   تيستر
 فــرار از ي بــرارانيــتــالش ا"

ــايتحر ــت" مه ــور":  نوش  يجمه
 يتهــاي فعالي بــا واگــذارياســالم

 در ي خـود بـه بانـك كـوچك      يمال

ــ ــان مـ ــه كوشـــد يآلمـ  كـ
 را دور   يالملل  ني ب يمهايتحر
  ".بزند
 از كشورها از جملـه  يبرخ -
 جمهور سابق   سيي ر  و ليبرز

 لـوال دا    وياسـ يني ا زيلوئ"آن،  
 كـا ي، بـا خواسـت آمر     "لوايس
 جلـب موافقـت دولـت       يبرا
ـ  عل مهاي تحر دي با تشد  يو  هي

 مخالفـت   ي اسـالم  يجمهور
  .كردند

ـ  جديمهايتحر -  كـا ي آمردي
 شـــــركت و 20 هيـــــعل

ــاميتهايشخـــــص  ي نظـــ
ــاميوغ ــوريرنظــ  ي جمهــ

ــ و نياســالم ــك زي  ســه بان
ه  و سپاه قدس وابـست     يدولت

به سپاه پاسداران با واكـنش      
ــاد ــيانتق ــات روس  و ي مقام

ـ آنهـا ا  .  روبرو شـد   ينيچ  ني
: طــور اســتدالل كردنــد كــه

 م،ي تهـران بـه تحـر      ديتهد"
 تر شدن اوضاع    ميموجب وخ 

 كـشور   ني ا ي هسته ا  روندهپ
   ".خواهد شد

ــام - ــد، مــشاور  ري  ارجمن
جنبش سـبز   ":  گفت يموسو

 را  مهاي تحر ني ا يبه طور كل  
فرامـوش  .  كنـد  يمحكوم م 

ـ  كه ا  دينكن  در  مهـا ي تحر ني
ـ وحله اول بر مـردم ا       و  راني

 ي م ري آنان تأث  ي زندگ تيفيك
   ".گذارد

ــتيو ــل ا":  گف ــ تحم  ني
 ي مردم كاف  ي برا يكتاتوريد

ـ  مهـا ياست و تحر    رنـج   كي
.(  كنــدي مــجــاديمــضاعف ا

ــ  ــر اردشـ ــصاحبه دكتـ  ريمـ
ــديام ــا رارجمنـ ــوول " بـ نـ

 كه توسـط وبگـاه      "ابزرواتور
  (مه و منتشر شد ترج"روز"
 از منتقدان حكومت يبخش -
 كـــه نـــدي گوي مـــرانيـــا

 با فلج ي الملل ني ب يمهايتحر
 يكــردن بخــش خــصوص  

ـ  باعـث فعال   ران،يا  بـدون   تي
  8بقيه در صفحه 

  برخي از اعتراضهاي كارگري
  

  6بقيه از صفحه 
 كـارگر   600در كارخانه لوله سازي خوزستان حـدود        

 در ايـن    كـارگران شـاغل   . مشغول بـه كـار هـستند      
 ماه دستمزدهاي معوقه خـود را تـاكنون         18كارخانه   

اين امـر موجـب برپـايي چنـدين         . دريافت نكرده اند  
تجمع اعتراضي در مقابل درب كارخانه و شـماري از          

گرديده  دستگاههاي اجرايي رژيم در استان خوزستان 
   .است

به گزارش ايلنا كارفرما بـه دليـل آنچـه كـه كمبـود         
 مـاه حـق بيمـه بـه        6   تـا    5شود     مي نقدينگى ناميده 

   .سازمان تامين اجتماعى بدهكار است
  
 دي اعتـصاب    19كارگران كيان تـاير  از روز يكـشنبه          *

خود را آغاز كردند و بـا نـصب بيانيـه اي بـر روي تـابلو                 
اعالنات كارخانه، به برگزاري تجمعـي بـزرگ در مقابـل           

  .وزارت صنايع و معادن فراخوان داده اند
 گزارش اتحاد بـين المللـي در حمايـت از كـارگران       بنا به 

ايران در اطالعيه كـارگران كيـان تـاير آمـده اسـت، روز          
 دقيقـه صـبح     30 ديماه راس ساعت هشت و       26يكشنبه  

از . تجمعي در مقابل وزارت صنايع برگـزار خـواهيم كـرد          
همه همكاران درخواست مي شود با قدرت تمـام در ايـن        

  .تجمع شركت كنند
  
 دي، كارگران كيان تاير در اعتـراض        22هارشنبه  روز چ *

به وضعيت خود اقدام به آتـش زدن السـتيك در محـل              
روبـروي بخـشداري    (كارخانه مشرف به جاده اسالمشهر      

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران،    . كردند) چهاردانگه
كارگران خشمگين كيان تاير تمامي پارچه نوشته هايي را         

مضامين تبريك به بخـشدار چهاردانگـه     كه از بيرون و با      
به عنوان بخشدار نمونه بـر قـسمت بيرونـي نـرده هـاي              
كارخانه نصب شده بود پايين كشيده و آنها را نيـز آتـش             

   .زدند
  
 دي، كارگران شركت تبريـز سـاختمان        27روز دوشنبه   *

 راه آهن قزوين به رشت به دليـل         5مجري ساخت قطعه    
 3 عيدي و حق سـنوات       ماهه ونيز 11عدم دريافت حقوق    

   .ساله خود در مقابل استانداري گيالن تجمع كردند
به گزارش  ايلنا نماينده كارگران تجمع كننده باطرح اين          
سوال آيا ما كارگران نبايد در ايام كوتـاه بـاقي مانـده بـه      

كـارگران ايـن    : شب عيد پول داشته باشيم، تصريح كـرد       
اند و در گرمـا و      شركت از استانهاي ديگر به گيالن آمده        

سرما، بدون داشتن غذا، خوراك و مـسكن مناسـب كـار            
   .كردند و خم به آبرو نياوردند مزدشان اين است

اين كارگر مراجعـه بـه اداره كـل كـار و امـور اجتمـاعي                
بيشتر كارگران  : گيالن را بي فايده دانست و اذعان داشت       

اين شركت داراي قرار داد رسـمي نيـستند و در صـورت             
   .ت حداقل حقوق رادريافت خواهند كردشكاي

  
 دي، كاركنان صـنعت بـرق در مقابـل          28شنبه    روز سه *

  .كردند اي تهران تجمع ساختمان مديريت برق منطقه
مـا بـه    : كنندگان بـه خبرنگـار ايلنـا گفـت          يكي از تجمع  
 روز دركنار ولتاژ فشار قوي قرارداريم و اين          صورت شبانه 

ــاي ع   ــشكالت و بيماريه ــوع م ــدهموض ــراي  دي اي را ب
  .همكاران ايجادكرده است

  
ــتگيري،   ــازي، دس ــده س ــركوب، آزار، پرون س
شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در ايـران را         

  .به شدت محكوم مي كنيم
 

  
  

   مرورنهييجهان در آ

 ي جنوبيقاي آفردي از جنبش ضد آپارتاياتيتجرب

  ي المللني بيمهاي از تحريريدر بهره گ

  )8(سرد  پس از جنگ دي عصر جدي جنبشهايسازمانده
 يدي جداليل
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  جهان در آيينه مرور 
  

  7بقيه از صفحه 
  
  

   از نظرات موافقيبرخ
 سـپاه پاسـداران و كـسب منـافع          بيرق

 ي بخـشها  ني توسط تندرو تـر    ياقتصاد
  . شوديحكومت م

 ي به ظاهر نه تنها احمـد     ب،ي ترت ني ا به
 از منتقدان حكومت  ي برخ ينژاد، كه حت  

ـ  كه عل  ييمهاي باورند تحر  نيهم بر ا    هي
 نـه يه تنها تاكنون هز    وضع شده، ن   ميرژ
 حكومت داشته،   ي قابل كنترل برا   ييها

ـ   يبلكه برا   منفعـت هـم نبـوده       ي آن ب
  .است
 اســتاد ،يدكتــر كــاظم علمــدار   -

 يالتيــ  در دانــشگاه ايشناســ جامعــه
ــفرنيكال ــاي در آمرايـ ــ و نوكـ  و سندهيـ
 بـا   ي در مـصاحبه ا    ياسـ ي س گـر  ليتحل
ــراد" ــهوي ــ" زمان ــ گوي م  ميتحــر": دي

 " به سود مردم استتي در نها  ياقتصاد
   به مردم تواند ي مميتحر": دي افزايو م

ـ      رانيا ـ ه اقتـصاد ا    ه ضـرر بزنـد، ب  راني
ـ  از ايلي بزند و مـسا   هضرب ـ  قبني  رخ لي

ـ  نظر مـن، مـردم ا       بدهد اما به    بـه   راني
 ي اسالم ي كه با جمهور   ي مشكالت ليدل
 كـه شـده،     ييبهـا  انـد، سـركو     كرده دايپ

انـد   داده كه در انتخابات انجام      ييتقلبها
 مي بـا تحـر    كنند، ي كه م  ييهاييو زورگو 

ـ  مخـالف ن   اديز مـردم متعقدنـد،    . ستندي
 دارد،  نهي هز ي اسالم يمبارزه با جمهور  

. انـد   پرداخت كرده  نهيتا به حال هم هز    
 دست نخواهـد آمـد و         به ي مجان يآزاد
   يبرا

 ي و مقابله با جمهـور     ي به آزاد  يابيدست
  آن، حاضر هستند   ي و فشار رو   ياسالم
 را هـم  ي اقتـصاد  مي تحـر  ي نـه يكه هز 

ــد ــر. بدهن ــذا و  م،يتح ــامل دارو، غ  ش
ـ  اول يهايازمندين . شـود  ي مـردم نمـ    ي هي

 و نيتــر ي چهــارم كــه قــو  ميتحــر
 بـوده اسـت، عمـدتاً       مي تحر نيدتريشد

 و بانكهــا را ي نظــام،يتــي امنيروهــاين
 نيبنـابرا .  اسـت   مورد تهاجم قـرار داده    

ــا ــور ني ــ نط ــر ستي ــه تح  ي رومي ك
  ". مردم اثر بگذارديهاي ندازمين
 سال  كيمگر در   ":  كند ي سووال م  يو

 ياسي و سيگذشته، مردم از نظر اقتصاد
 بـه   كي نپرداختند؟ مگر اعدام نزد    نهيهز
 گذشـته تـا   يهزار نفر در طول سالها      ده

 كه هنوز    ياسي س يامروز و هزاران زندان   
سـر    بـه  ي اسـالم  ي جمهور يدر زندانها 

ـ  ن يا نـه ي هز برنـد،  يم كـه مـردم     ستي
 و ي قــوميتهــايقلانــد؟ مگــر ا پرداختــه

ـ  كه ز  يمذهب  فـشار قـرار دارنـد و از         ري
ــهيشــان محــروم هــستند، هز حقــوق  ن

  "پردازند؟ ينم
 اگرچه به نظر ند،ي گوي ميگريعده د -

 رســد كــه ســپاه پاســداران از    يمــ
 ي سـود اقتـصاد    ي الملل ني ب يمهايتحر

 يانهـا ي سود، به اندازه ز    ني برد اما ا   يم

ـ  بـه و   مهـا، يت از تحر  كل حكوم   در  ژهي
 نفـت و گـاز و       عي چون صنا  يي ها نهيزم

  .ستي ن،ينظام
 فـرض كـه نظـام    ني شود، ايگفته م -

ـ  دلني به اي اسالم يجمهور  خـود را  لي
ــرض تحر ــايدر مع ــيمه ــي پ  ي در پ

 دهد كه   ي و غرب قرار م    تي امن يشورا
 چـون سـپاه پاسـداران سـود         يينهادها

  . استيببرند، فاقد شواهد كاف
 معتقـد  ونيسي اپوزي از گروه هايرخب -

ـ ي هشت مقام امن ميهستند كه تحر    و يت
 ليــ بــه دلي اســالمي جمهــورييقــضا

 مردم  تينقض حقوق بشر، نشانگر موفق    
 ي جمهـور  يتهـا ي جنا ي در افـشا   رانيا

  .  استياسالم
  

 دي از جنبش ضد آپارتا    ياتيتجرب

 از  يري در بهره گ   ي جنوب يقايآفر

  ي المللني بيمهايتحر
  

 ي و اقتــصادي كــردن اجتمــاعيمنــزو
 توسـط   ي جنـوب  يقـا ي آفر ديدولت آپارتا 

ـ  علي ملـ يافراد، سـازمانها و دولتهـا     هي
ــس ــژاد پرســتانه استمي ــ ن  كــشور از ني

.  ادامـه داشـت    1994 تا   1970 يسالها
ــ شــامل تجهمهــايتحر  و ي نظــامزاتي

 ي و ورزشـ   ي اقتصاد ،يمناسبات فرهنگ 
 شده بود كه از يزيبود و آنچنان طرح ر    

 كرده  ي را منزو  ي جنوب يقايو آفر  س كي
ـ  را بـر جمع    ي زندگ گر،ي د يو از سو    تي

 ي پوست سخت تر و مزاحم زنـدگ       ديسف
 م،ي تحـر  يكهـا يتاكت. راحت آنان شـود   

 هيـ مردم سراسر جهـان را در مبـارزه عل     
 ي جنـوب  يقاي آفر اهاني بر س  يستم نژاد 

   . كشانده بودتيبه مداخله و حما
سـه   ي و تالشها  تي فعال جهي نت مهايتحر

 كـه   ي مردمـ  يافراد و نهادها  : گروه بود 
ـ  ترت يينهـا ي خـود كمپ   يدر كشورها   بي

ـ  ضد آپارتا  يداده بودند و گروه ها      را  دي
 ي مـ جي تظاهرات و اعتراضات بـس    يبرا

 از كانـال    اي ييدولتها كه به تنها   . كردند
 كردنـد و سـازمان      يسازمانها عمـل مـ    

 جهـان   ي كـشورها  ثـر در انتها، اك  . ملل
ـ  را مي تحـر  كصداي  ي تـالش جهـان  كي

ـ  مبـارزه عل   يبرا ـ  آپارتا هي  بـه شـمار     دي
  .آوردند

 تنها بـه   ي جنوب يقاي آفر هي عل مي تحر اما
 توانـست   يدولتها و سـازمان ملـل نمـ       

 كـه   يهـر فـرد   .  داشـته باشـد    يبستگ
 يقاي در آفري آزاديمتعهد به مبارزه برا  

ـ  بـود، با يجنـوب  ـ  در دي  ي همبـستگ كي
 نمونـه،   يبـرا .  كـرد  يبزرگ شركت مـ   

 در  ي نقش بزرگـ   ي دولت ري غ ينهاسازما
 نـد  كرد ي بـاز  ي مصرف ي كاالها ميتحر

 ي به مردم مـ    دني بخش يكه سبب آگاه  
  .شد
ــآل" ــامبووري ــي، " ت ــذاراني از بنيك  انگ
ـ    "قاي آفر يكنگره مل "  ني در كنفرانس ب

ـ  عل مي در بـاره تحـر     يالملل  يقـا ي آفر هي
: گفـت ) 1981 مـه    21 سيپـار  (يجنوب
ـ ژ اصالحات در ر   ي برا دي نبا ميتحر"  مي

ـ  استفاده شود و     ديآپارتا ـ  تنهـا پ   اي  يامي
ـ  مخالفت با آپارتا   يباشد برا   ميتحـر . دي

 دي با ي الملل ني ب ه است كه جامع   يسالح
 دي با نيا.  استفاده كند  دي آپارتا مي رژ هيعل

 ميــ باشــد كــه سـبب شــود رژ يسـالح 
   ". بماندي نتواند در قدرت باقديآپارتا

 رود كـه    يالبته انتظـار نمـ    ":  افزود يو
 بتواند باعث سـقوط     يي به تنها  مهايتحر

 مبـارزه   ي برا يويآنها آلترنات .  شود ميرژ
 بلكــه ستند،يــ ني جنـوب يقــايمـردم آفر 
  ". باشندي آن مي برايمتمم خوب

 در  " نلـزا  يبنگـان " و   "وهـوف ياندره ن "
 ي ابـزار  ميتحـر " عنـوان    ري ز يمقاله ا 
ــا ــا يتيحم ــارزه ره ــشيي در مب  " بخ

ـ  نو يم) 2004دسامبر  (  يزنـدگ ": سندي
 اهپوسـتان ي س ي بـرا  دي آپارتا ميتحت رژ 

.  طاقت فرسا بـود    اري بس ي جنوب يقايآفر
 بـه آنهـا در مبـارزه شـان         مهـا ياما تحر 

 بــه خــاطر داشــته ديــبا.  داديدواريــام
 دهـه كـه جنـبش    كي كه بعد از     ميباش

 شده بود و رهبران شان ي قانونريآنان غ 
 آمد  ي برند، به نظر م    يدر زندانها بسر م   

  ". را فراموش كرده استكه جهان آنها
ــان" ــزايبنگـ ــ " نلـ ــشجوكيـ  ي دانـ
 مهاي كه در زمان اعمال تحر   اهپوستيس

 كرد، در   ي م لي تحص ي جنوب يقايدر آفر 
   :دي گوي باره منيا
ـ  ضـد آپارتا   يسازمانها"  ينهـا ي كمپ د،ي

ـ  ني ب يمهايمرتبط با آنها و تحر      ي الملل
ـ  دادند كه دن   ي احساس را م   نيبه ما ا    اي

 ي خـاطر آزاد   نيهم ما است و به      يحام
شجاعت به ادامه   .  شد ي م يافتنيدست  

 دست بـه  مي كه رژ ي در حال  يمبارزه حت 
ـ قتل و سـركوب ب      زد، در مـا     ي مـ  شتري

 داشـتم كـه     باور ما   راي شد ز  ي م تيتقو
 آنهـا را بـه زانـو در         مهاي زود تحر  اي ريد
ما به عنوان دانشجو در دهـه       .  آورد يم

 تر و سازمان    ري ناپذ ي به طور خستگ   80
ـ  عل ي تـر  افتهي ـ  س هي  ي مبـارزه مـ    ستمي

 كـه در داخـل و       ي كـسان  هي و عل  ميكرد
ــخــارج از رژ ــ آپارتامي ــ حمادي  ي مــتي

 ي را به راه مـ     ياريكردند، تظاهرات بس  
ـ  تصور كن  دي توان يم. ميتانداخ  ني همـ  دي
 جهـان بـه مـا چـشم         مي دانـست  يكه م 

ـ كاي هر هفته    هايدوخته است، كمپان    كي
ــ  ــارج م ــشور خ ــا  ياز ك ــوند، دولته  ش

 ي خود را قطـع مـ      كيپلماتيارتباطات د 
ــاث  در يزيــ شــگفت انگريكننــد، چــه ت

   ".مبارزه سخت و پرمخاطره ما داشت
ــل" ــميس ــشگاه  "ي وال ــشگر دان ، پژوه
ــ" ــ"وركيـ ــشگر، ني و همچنـ  پژوهـ

ــشگاه   ــخنران در دانـ ــسور و سـ پروفـ
 ي مـ  ي جنـوب  يقاي در آفر  "تواترزرانديو"

ــيو. باشــد ــضو بنني همچن ــذاري ع  انگ
 در  ي جنـوب  يقـا ي آفر اهانيوجدان سـ  "

 كه در سـال     "قاي آفر ييجنبش دانشجو 
 انگـذاران ي شـد و از بن ي قانونري غ 1977
.  بود "ي جنوب يقاي آفر يجار ت هياتحاد"
 از  ياري كه هـم اكنـون عـضو بـس         يو

فـوروم  " كه شـامل   ي اجتماع يجنبشها
ــصوص  ــد خ ــازيض ــهيكم" و "ي س  ت

ــستگ ــسطيهمب ــا فل ــتالف " و "ني ب ائ
 با عنـوان  ي است، در مقاله ا   "ضدجنگ

 در بـاره    "ي جنوب يقاي از آفر  ييدرسها"
ــاث ــاراتيت ــوني پي و بحثه  مي تحــررام

 به نكـات    ي جنوب يقاي آفر ديدولت آپارتا 
   : اشاره كرده استيقابل توجه

ـ  كـه در ا    ي موضوع نيمهمتر"  بـاره   ني
 مي است كه تحر   ني در نظر داشت، ا    ديبا

ــژاد پرســت يو منــزو ــت ن  كــردن دول
ثر بخش نبـود،     ا كشبهي ي جنوب يقايآفر

ـ ا. ديبلكه چند دهه به طول كـش        در  ني
 كـه   مي بـود كـه طرفـداران تحـر        يحال

ـ  از دولتها، اتحاد   ياريشامل بس   هـا و    هي
 ر شـدند، انتظـا  ي مـ  ي مـذهب  يگروه ها 

 و  دياي به دست ب   ي فور جيداشتند كه نتا  
  ". دادنديوعده آن را به مردم م

ـ     ي مـوانع  راموني پ او  ي رو شي كـه در پ
   :دي گوي داشت م قرارميجنبش تحر

 ،يدر دوران مبارزات ضـد نـژاد پرسـت        "
ــد ــي چكي ــه در آمرين ــاي ك ــام ك  مق

 از وسـته ي را داشت، بـه طـور پ   يسناتور
ادامه محبـوس مانـدن نلـسون مانـدال         

ـ ترور" كـرد و او را       ي مـ  تيحما  "ستي
 و گــانيهمزمــان ر.  كــرديخطــاب مــ

 ديــ از دولــت آپارتازيــمارگــارت تــاچر ن
 چند گانه   يهاسازمان.  كردند ي م تيحما
 از تيــ هــا در حماهيــ از اتحاديرخــو ب

ــ دچــار شــك و تردمي تحــرنيكمپــ  دي
  ".بودند

 ي م مهاي آغاز تحر  ي در باره چگونگ   يو
   :ديگو
 1959 در سـال     ديـ جنبش ضـد آپارتا   "

ـ       كـه   ي حركـت مهمـ    نيآغاز شـد و اول
 بــود كــه 1963تجربــه كــرد، در ســال 

 ي از خـال ي هلنـد  يكارگران اسكله هـا   
 ي جنــوبيقــاي آفريكــردن كاالهــا 

گسترش جنـبش ضـد     .  كردند يخوددار
 ي در عـوامل   ي به طور كل   دي را با  ديآپارتا

ــايهمچــون ســرزندگ ــارزات ره  يي مب
ــشها  ــش و جنبـ ــاعيبخـ  در ي اجتمـ

 و  70 دهه   لي و اوا  60 دهه   يهايسركش
 ري نگاه مثبت به اتحاد جمـاه      يدر فضا 

 ي خنثـ  ي كشور برا  ني و هدف ا   يشورو
   ".دي دكا،ي آمريكردن هژمون

 طي در شـرا   مي معتقد است كه تحـر     يو
 توانـست   ي م ي به عوامل  ي و بستگ  گريد

.  سهل تر اثربخش باشـد     ايسخت تر و    
 فاسـد   يگـر ي الب طي نمونه، در شرا   يبرا

ــرا ــرايبـ ــردن  ليي اسـ ــرح كـ  و مطـ
 يهــودي هولوكاســت و يستيــاپورتون

ـ  هراس و تهد   ي فضا ،يزيست  بعـد از    دي
 سپتامبر كه خاموش كردن مخالفان      11
ــدف را  ــته ــداش ــالم ني و همچن  اس

 در  ليي اسرا هي عل مي اعمال تحر  ،يهراس
 را ني فلسطبخشي از جنبش آزاد  تيحما

  . كنديمشكل م
   :دي گوي م"ميسل"
ـ  دولـت آپارتا   مي كه بـا تحـر     يبرخ"  دي

ــ ــت م ــد  يمخالف ــد بودن ــد، معتق  كردن
ـ  ا اهاني به س  مهايتحر  كـشور فـشار     ني

 بـا   " سازنده يگفتگو"آنها  . خواهد آورد 
اما .  كردند ي م شنهادي را پ  ديآپارتادولت  

 ي بــه ســرعت بــا بحثهــادگاهيــ دنيــا
ـ رژ. مستدل رد شد    ي جنـوب يقـا ي آفرمي

 از رهبـران و     ي كنون ليي اسرا ميمانند رژ 
   خواست كه يانواع همدستان خود م

  9بقيه در صفحه 



   9صفحه            جهان      1389 بهمناول  – 307نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جهان در آيينه مرور 
  

  8بقيه از صفحه 
ــهيا ــد نگون ــن بزنن ــا را دام ــا .  بحثه ام

 كه جنـبش    يقي دق ي و آمارها  قاتيتحق
 مهـم و  اري داد، مناسـبات بـس  ي مـ  هيارا

 رهي و زنج  ي و فرهنگ  يتنگاتنگ اقتصاد 
ـ  رژ ي تجار ي ـ  آپارتا مي  ي بـا دولتهـا    دي

 امر،  نيا.  ساخت ي خود را فاش م    يحام
 را  ير كرده و افراد    ت ثراقدامات ما را مو   

ـ  آپارتا مي رژ يكه منافع خود را در بقا       دي
   . كردي رسوا مدند،ي ديم
 نقــش سميــ سكتارگــر،ي دي ســواز

.  كرد ي م ي را در اتحاد ما باز     يخطرناك
ـ  در جنبش ضـد آپارتا     يبرخ  فقـط از    دي

 تي بخش حمايي بخش جنبش رها   كي
 مـردم   ي كردند و آن را تنهـا صـدا        يم

ـ ا. نـد  كرد ي قلمداد م  دهيستمد  عـده   ني
ـ ما  ي بودنــد كــه فقـط بــا ســازمانها لي
 ي، دولتهــا و ســازمانها "سرشــناس"

 تـر   ني كنند و بار سنگ    يكار هم يفرامل
ــازمانها ــه دوش س ــيرا ب ــي مردم  ي م

 روبـرو   يي با چالشها  زيانداختند اما آنها ن   
 در  ي اختالفات مي همه، تحر  نيبا ا . شدند

   ". كردجاديجنبش ما ا
 ياسـ يم س ، استاد علـو   "مي حك نيريش"

 در ژوهانسبورگ   "تواترسنديو"دانشگاه  
 يقــايكــه ســالها در جنــبش زنــان آفر

ــوب ــوده و در ايجن ــال ب ــ فع ــهي زمني  ن
 ني داشته و همچن   ي و انتشارات  يسخنران

 و  " و انتخابـات   تيجنس"از اعضا گروه    
ــي ــران يك ــات " از ناش ــولتن انتخاب  يب

ـ "ي جنـوب  يقايآفر  رامـون ي باشـد، پ ي م
 ي مـ  ي جنـوب  يقاي آفر كي آكادم ميتحر
   :ديگو
 كه فعاالنه   نهايسي از آكادم  ي برخ يحت"

 كردنـد هـم بـه       ي مخالف مـ   ديبا آپارتا 
 اخراج  ي الملل ني ب ياشتباه از كنفرانسها  

ـ  شـدند ز   يم  آنهـا امكـان     زبانـان ي م راي
ـ  حام ييشناسا ـ  آپارتا اني .  را نداشـتند   دي

ــا ــش   ني ــطح دان ــاهش س ــه ك ــر ب  ام
 از ي جنـــوبيقـــاي آفرينهايسيـــآكادم

 غيــت.  بــردي راه مــي جهــانموضــوعات
 است،  ميدولبه بودن در ذات سالح تحر     

 بـدون   نهايسي آكادم مي وجود تحر  نيبا ا 
ـ ارتاي بـر دولـت آ     ي مهم ريشك تاث   و  دي

 و كاركنان دانشگاه    دي سف ينهايسيآكادم
 بــه همــراه كيــ آكادمميتحــر. داشــت

 مي تحر ينهاي و كمپ  ي ورزش يمهايتحر
 عـدالت  ي بـرا اهاني مبارزه س ،ياقتصاد

ـ را توان ب   كاركنـان  . ديخـش  ب ي مـ  شتري
 توانستند پشت بهانه    ي نم گريدانشگاه د 

 دانشگاه پنهان شوند و ناچـار       ي طرف يب
   . بدهنددي آپارتاهي عليي هاهيانيشدند ب

ــشگاه ــا دان ــا و گفتگوه ــز بحثه  ي مرك
در واقـع، روشـنفكران     .  شده بود  يقيعم

ــونيوارد بحــث و گفتگــو پ ــه رام  جامع
.  شـدند ي جنـوب ياقـ ي آفرندهي و آ يكنون

 ،ي غني موضوعنيآنها معتقد بودند كه ا 
  ". استزانندهيمتفاوت و انگ

 بـا عنـوان     ي در مقالـه ا    "توانـا " وبگاه
ــارزه ا" ــاي از زيمب ــد  : ربن ــبش ض جن

 رامـون ي پ "ي جنـوب  يقـا ي در آفر  ديآپارتا

 ي جنـوب  يقاي جنبش در آفر   يريشكل گ 
  :آورده است

ــران ــدن رهب ــارزات م ــبش مب  در ،ي جن
تـشكل  " ي بـرا  ي امكـان  ،يسطوح محل 

 كه  دندي د ي م "ي مردم ي سازمانها هياول
 ياسـ ي س ي توان از آن جا سـازمانها      يم
 كـه   ي نهاد؛ روند  اني را بن  ي تر شرفتهيپ
ـ  تواند مبارزات دموكرات   يم ـ  كي  را  ي مل

 دانـستند كـه     ي م نيفعال. به اوج برساند  
ـ  به ا  دني رس يبرا ـ  هـا  هـدف تن ني  كي
 ي كـاف  ي خود به خـود    ي شورشها يسر

ــن ــ و باستي ــازمانهادي ــطح يي س  در س
 همـان گونـه كـه       د،يـ كشور به وجود آ   

 از رهبران جوان    يكي " جك يموكاسل"
ـ مـا با  ":  گفـت  يم ـ  ا دي  جنـگ را از     ني

 بـه خانـه     ني پوست نش  اهي س يشهركها
) ي جنـوب  يقـا ي پوسـتان آفر   ديسـف (آنها  
ــر ــ و ا"ميبب ــا ني ــه ب ــت ب  كوتي حرك
ـ  بـود كـه از طر      نيـ هدف ا . ديانجام  قي

ن به اقتصاد، دولت را تحـت     رساند انيز
فشار قرار داده و نـشان داده شـود كـه           

ـ  ح دي تواند با وجود آپارتا    يكشور نم   اتي
   . داشته باشديعاد

ـ  غلبه بـر آپارتا  ي جنبش برا  همزمان،  دي
اسقف .  داشت ي الملل ني ب تي به حما  ازين
ما ":  رابطه گفت  ني در ا  "دزموند توتو "

 روبــرو ني ســرزمنيــ در ايبــا فاجعــه ا
ـ      ميهست ـ  ني و تنها فشار جامعه ب  ي الملل

   ". تواند ما را نجات دهديم
ـ  عل يهـ ي تنب يمهاي خواستار تحر  يو  هي

 ي جنـوب  يقايآفر" جاديدولت شد تا به ا    
 از هفتـاد  شي بـ تي كه مورد حما   "نينو

.  پوستان است، كمك شـود     اهيدرصد س 
 دي دانستند كه در كوتاه مدت با      يآنها م 

 را  امهي از تحر  ي ناش يمشكالت اقتصاد 
 دي بود كه با   يي بها ني ا يتحمل كنند ول  

ــرا  قيــاز طر. ختنــد پرداي مــي آزاديب
 و پوشـش رسـانه     ي الملل نياعتراضات ب 

 از كشورها متقاعـد شـدند       ياري بس ،يا
.  كنند مي را تحر  ي جنوب يقاي آفر ديكه با 

 بــا تحــت فــشار ديــجنــبش ضــد آپارتا
ـ گذاشتن دولت از داخـل و خـارج، ا          ني

ـ ه رژ مساله را روشن كرد ك     ـ  آپارتا مي  دي
 مي تسل دي و دولت با   ابدي تواند ادامه    ينم

  .شود
ـ  ني ب تي حما دي ضد آپارتا  جنبش  ي الملل

 ي سر كيرا جلب كرد و به خصوص از        
 ماننــد ي المللــنياز اقــدامات جامعــه بــ

 يقـا ي آفر دي دانشگاه هـا و اسـات      ميتحر
 يقاي آفر ي ورزش يمهاي ت مي تحر ،يجنوب
تبـال   فو ي در مسابقات جام جهان    يجنوب

 از خـروج پـول از   يري و جلوگكيو المپ 
   .كشور بهره برد

ـ  بر رژ  ي و داخل  ي الملل ني ب يفشارها  مي
ـ  آن را به ا    تي در نها  ي جنوب يقايآفر  ني
، " كلرك يد" رساند كه به قول      جهينت
 در سـال    ي جنوب يقاي جمهور آفر  سيير

ــرا رســ  "، 1989 ــذاكره ف ــان م  دهيزم
  ".است

نقـش  " بـا نـام      ي وله در مقاله ا    چهيدو
ــوثر تحر ــايم ــي سيمه ــصادياس  ي اقت

ـ  آپارتا ني در لغو قوان   يجهان  حكومـت   دي
ــايآفر ــوبيق ــژو (ي جن ــ) 2009 هيي  يم
  :سدينو

ــا ســال " ــه ركــاي آمر1986ت  اســتي ب
 ي رسم مي با تحر  گاني رونالد ر  يجمهور

 كرد  ي موافقت نم  ي جنوب يقايدولت آفر 
 گاني ر ي وتو كاياما سرانجام كنگره آمر   

 و  ي جنوب يقاياز آفر را رد كرد و واردات      
 در  ييكـا ي آمر ي شركتها ي گذار هيسرما

ــرد  ــوع ك ــشور را ممن ــ. آن ك  نيهمچن
گوان "،  "ندالنلسون ما " يخواستار آزاد 

 اهي، رهبران سـ   "سولويوالتر س "،  "يمبك
 شـد و    ياسـ ي س انيپوست و تمام زنـدان    

 جهت لغـو    ي كه زمان  ديخواستار آن گرد  
ــا.  شــودنيــي تعديــ آپارتانيقــوان  االتي

 كرد كه ادامـه هـر       دي تاك كايمتحده آمر 
 ديــ بــا حكومــت آپارتاينــوع مــذاكره ا

 دولـت جهـت    نيـ مشروط بـه تـالش ا     
ـ پارتا آني قوان يالغا  اني زنـدان ي و آزاددي
ـ بـر ا  .  خواهـد بـود    ياسيس  اسـاس،   ني
 متحــده اعطــا هرگونــه وام بــه االتيــا

ــت آپارتا ــدولـ ــدورتكنولوژديـ  ي و صـ
 و   ارتش -سي پل ي به نهادها  يوتريكامپ

ـ ي زندان و سـازمان امن     ستميس  آن را   يت
 شـده   ادي ي آمدن به خواسته ها    ليتا نا 

 محصوالت سـاخت   هيمتوقف و ورود كل   
   ". را ممنوع ساختي جنوبيقايآفر
 دولت  يكاري فرب راموني نوشتار پ  ني ا در

 داد و   ي كه قول اصالحات را مـ      ديآپارتا
 داد، آمده   يهمزمان به سركوب ادامه م    

   :است
 از  ياري سـرانجام بـس    هـا يكاربي فر نيا"
 و متفكـــران جهـــان را اســـتمدارانيس

 دي آپارتا نيمتقاعد كرد كه اصالح درقوان    
 تــوان از يازجملــه مــ. نــاممكن اســت

 سوئد  دي فق ري، نخست وز  "اوالف پالمه "
 معروف خود بـر   ي كرد كه درسخنران   ادي

ـ  آپارتا ني قـوان  يرياصالح ناپـذ    ي پـا  دي
  خواسـت تـا    يفشرد و از جامعـه جهـان      

 يقاي نژادپرست آفر مي تر رژ  ديهرچه شد 
 مقالـه مزبـور     ". كنـد  مي را تحـر   يجنوب

   : دهديادامه م
 يي رهبران اروپا  1985درنشست سال   "

 در مـورد اعمـال      ينتوانستند بـه تـوافق    
ـ  ني ب يمهايتحر ـ  عل ي الملل  يقـا ي آفر هي
 آن هـم    ي اصل ليدل. ابندي دست   يجنوب

ـ مخالفت مارگارت تـاچر، نخـست وز        ري
  ".بود ايتانيبر

 ماندال در كتـاب خـاطرات خـود        نلسون
 ي طـوالن  ي كند كه سـالها    ينقل م ) 2(

 از  يكـ ي كـرد تـا بتوانـد بـا          يتالش م 
 ديمسووالن زندان مالقات كنـد تـا شـا     
ـ            يبتواند آنها را متقاعـد كنـد تـا راه حل

 دادن به خشونت و سـركوب  اني پا يبرا
 تمـام   ي ول ابندي ب يي اروپا ريشهروندان غ 

 فرسـتاد،  ي مـ ان آنـ يرا كه ب  يينامه ها 
ـ تـا آنكـه در اوا     .  ماند ي جواب م  يب  لي

ــه دســتور ري روز1986ســال  ــي ب  سي
 آورند كه   ي به سلول او م    ياطيزندان، خ 

 بدوزد تا بـا     ي كت و شلوار مناسب    شيبرا
 ني ب استمداراني از خبرنگاران و س    ياتيه

ـ  كه قرار است بـه د   يالملل  نـد، ي او آداري
ـ ز قب  ا يليدر آنجا مـسا   . مالقات كند   لي

 مـورد   ي الملل ني ب يمهايخشونت و تحر  
  .ردي گيبحث قرار م

 بـه  ي جهـان يمهاي اعمال تحر سرانجام،
 وقفه مردم موثر واقع     يهمراه مقاومت ب  

ـ  شود و دولت آپارتا  يم  ي را ناچـار مـ  دي
 و از جمله    ياسي س اني زندان هيسازد تا كل  

ــد ــدال را آزاد كن ــسون مان ــا آزاد. نل  يب
ــال ــي سنيفع ــع ممياس ــنوع و رف  از تي
 بــاز ي فــضاجــادي اجتماعــات و ايآزاد

  .ردي گي اوج مي جنبش مردم،ياسيس
 از بنـد،    يي پـس ازرهـا    1990 هي فور در

 خود به اروپا و يماندال تور شش هفته ا
 كنـد تـا   ي را آغـاز مـ    ي شـمال  يكايآمر

 ي توجه جامعه جهـان    شتريبتواند هرچه ب  
 در  ي جنـوب  يقايرا به مبارزات مردم آفر    

  . جلب كنديي نهايوزريجهت كسب پ
   :سدي نوي در خاطراتش مماندال

 يد" جمهــور سيــي از ســفر، رشيپــ"
 بـا   مي بود تا در مورد تحر     لي ما "كلرك

بـر  .  مالقـات كـنم    ياو به طور خصوص   
 كه تا آن زمان رخ داده       يراتيياساس تغ 

 يبود، او از من خواست كه سـرو صـدا         
.  را خاموش كـنم  ي الملل ني ب يمهايتحر

 يد" ي به هرآنچـه آقـا     هر چند كه ما   
 ميداشـت  ي انجام داده بود، آگاه    "كلرك

ــ ــا تحريول ــاي در نظرم ــرمه  ني در بهت
ــه ا ــه   يمرحل ــد ك ــه بودن ــرار گرفت  ق

 راتييـ همچنان او را وادار سـازند تـا تغ        
 دانستم كه   يمن م .  انجام دهد  يشتريب

 الي متحده خ  االتي و ا  يي اروپا يدولتها
 يي را به خاطر رفرمها    مهايدارند كه تحر  

 انجــام داده، " كلــركيد" يكــه آقــا
ـ ا از   ند،يمعلق نما   حي رو بـه او توضـ      ني

 انمـان ي از حاممي تـوان يدادم كه مـا نمـ    
 ي از آن كـه او تمـام       شي كه پ  ميبخواه
 را لغـو كــرده و دولــت  ديــ آپارتانيقـوان 
 را لغـو    مهاي دهد، تحر  لي را تشك  يانتقال
او هر چند از پاسـخ مـن ناراحـت          . كنند

  ". منتظره نبودري غشي برايشد ول
 همان سال نلسون مانـدال      هيي ماه ژو  در

مالقات ) پدر( متحده با بوش     االتيدر ا 
ــرده و درســخنران ــود در كنگــره يك  خ

 ضد نـژاد پرسـتانه      يتهاي از حما  كايآمر
 ي سپاسـگزار  ي جنـوب  يقاي آفر هيآنها عل 

ـ  براهم گـر يماندال بـار د   .  كند يم  و  تي
.  كنـد  ي اشاره م  كاي آمر يمهاي تحر ريتاث
 ي سـخنران  مي تحر اره درب انيمن در پا  "

 دانستم  ي كه م  راي كردم ز  رادي ا يمحكم
 كنـد كـه     يكه دولت بوش احساس مـ     

 را  مهـا ي تـا اعمـال تحر     دهيوقت آن رس  
ـ از ا . سست كنـد    رو مـن از كنگـره       ني
  ". كار را نكنندنيخواستم كه ا

 كه روز بـه روز      ي نژاد دي آپارتا سرانجام،
 و به    شده شتريدر جهان باعث جنجال ب    

ـ  ي كشورها ي خارج يمهايتحر  و  ي غرب
ـ  يشورش و سركوبها   ـ  انجام ي داخل  دهي

 1990در ســال . دي رســانيــبـود، بــه پا 
 گـام بـه     ني نخـست  "يحزب مل "دولت  

 از قدرت   يريگ   كناره ي مذاكره برا  يسو
 "قاي آفر يكنگره مل " تيرا با لغو ممنوع   

ــريو د ــشكلهاگ ــي سي ت ــرا ياس  چپگ
 27 از  برداشته و نلـسون مانـدال را بعـد        

 زي ن دي آپارتا نيقوان. سال زندان آزاد كرد   
 قـانون حـذف و      ي از كتابهـا   جيبه تـدر  

   در سال ي انتخابات چند نژادنياول
  10بقيه در صفحه 
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در آستانه چهل سالگي جنبش پيشتاز 

چهل سال از حماسه . فدايي قرار داريم
سياهكل گذشت؛ چهار دهه اي كه بر 
سازمان چريكهاي فدايي خلق آن گذشت 
كه بر جنبش آزاديخواهانه مردم ايران و 

اگر در . جنبش جهاني چپ گذشته است
، كمتر از يك دهه بعد از 57آستانه بهمن 

اهكل، جامعه ايران به اقدام متهورانه سي
دليل استبدادي تاريخي و بحران ساختاري 
سيستم شاهنشاهي و شرايط ويژه تاريخي 
به مرحله انفجار رسيد و بساط رژيم 
پادشاهي را براي هميشه برچيد اما به دليل 
انحراف قيام از مسير خود و تسلط عقب 
افتاده ترين بخش اپوزيسيون بر آن، چيزي 

. گ نصيب مردم نشدبيش از تباهي و مر
درباره قيام بهمن و آنچه بعد از آن گذشت، 

اما . بسيار نوشته اند و بازهم خواهند نوشت
چرايي ناتواني جرياني همچون فدايي در 
عملكرد درست و اقدام به موقع، موضوعي 
است كه به ما بيشتر باز مي گردد و بايد در 
اين باره بيشتر بنويسيم و كنكاش كنيم تا 

را همچون چراغي فرا راه آينده گذشته 
  .آوريم و آموزه اي براي بعد از خود كنيم

قيام سياهكل در هنگامه اي به وقوع 
پيوست كه استبداد حاكم تمام راه هاي 

جو پليسي . فعاليت سياسي را بسته بود
آنچنان بر فضاي عمومي حكومت مي كرد 
كه كسي را ياراي به ميدان آمدن و صداي 

 "جزيره آرامش". دن نبودخود را بلند كر
كه نشان از يك حكومت پادگاني و 
سركوب تمام عيار داشت، موجب فخر و 

ساواك با بهره مندي از . تفاخر حاكمان بود
آموزش و همكاري سازمانهاي سركوبگر 
قدرتهاي امپرياليستي و سلطه گر تمام 
توان خود را به كار گرفته بود تا هيچكس 

ه و دار و دسته نتواند به تماميت طلبي شا
آنچه . اش كوچكترين اعتراضي عليه كند

باقيمانده سازمانهاي سياسي بعد از كودتاي 
 بود، يا به طور كلي سركوب شده و يا 32

اگر چيزي از آنها باقي مانده بود، راه 
عافيت پيش گرفته و بقاي خود را به هر 

در چنين موقعيتي بود . قيمت تبليغ مي كرد
 ضرورت از خود كه رد تيوري بقا و

گذشتگي و مبارزه مسلحانه پيش كشيده 
شد و وظيفه پيشاهنگ براي شكستن سد 
. استبداد، گذشتن از جان خود معنا پيدا كرد

شايد با توجه به موقعيت كنوني و روحيه 
تسليم طلبي و عافيت جويي بسياري كه به 
جو غالب تن داده اند، عملكرد جانانه و از 

ير صف شكناني خود گذشتگي تصور ناپذ
كه يخ استبداد شاهنشاهي را شكستند، 
چندان با عقل جور نيايد و يا در مذمت آن 
با هزار دليل موجه و غير موجه باب پسند 

اما آنچه را كه نمي . روز بتوان حرافي كرد
توان انكار يا فراموش نمود، تاثير شگرف 
همان اقدامات و شهامتها و از 

دي بود خودگذشتگي همان شيفتگان آزا
كه يخ استبداد را تركاند و جامعه را با يك 

به همين دليل، پيام . شوك قوي روبرو كرد
آنان به سرعت بر پهنه ميهن طنين افكن 
شد و پژواك صداي مسلسها در دورترين 
نقاط انعكاس يافت و خون تازه اي در رگ 

اين تاثير شگرف را هرگز . جوانان دواند
. ديده گرفتنمي توان كوچك شمرد و يا نا

، 49سالهاي بسياري پس از نوزده بهمن 
سازمان امنيت با همكاري پليس، 
ژاندارمري و برخورداري از همكاري و 
كمك سازمانهاي اطالعاتي كشورهاي 
همسو با رژيم شاهنشاهي به شكار 

 از آنها ممبارزين پرداخت و با قتل هر كدا
نه تنها جامعه ايران را يك قدم به سوي 

وني كشاند بلكه، ميدان را از ارتجاع كن
مبارزين جدي و روشنفكر دريادل خالي 

شكارچيان چريكها و جايزه بگيرهاي . كرد
مزدور، چند روزي به نشخوار پول خون 
فرهيخته ترين فرزندان اين مرز و بوم 

 دار و دسته سياه 57پرداختند تا در بهمن 
 ارتجاع به ميدان آمده، بتواند بدون نتري

ايي قدرتمند هر آنچه مي ترس از رقب
. خواهد بر سر قيام عمومي مردم بياورد

ارتجاع سياه و مرگ آفرين حاكم امروزي 
بيش از همه مديون سازمان اطالعات و 
امنيت شاه و شكارچيان سياسيوني است 
كه تا توانستند از آنان كشتند و آخوندهاي 
تبهكار را بدون يك رقيب قدرتمند به جا 

  .گذاشتند
 قتل چريكها در درگيريهاي خياباني شكار و

و دام و تله گذاريهاي ساواك از يك طرف 
و قتل رهبران آنها كه در زندان بودند از 
سوي ديگر، سازمان چريكهاي فدايي را در 
تدوين برنامه و عمل خود براي ادامه راه و 
تبديل سازمان كوچك خود به يك 

ساواك . تشكيالت سراسري ناكام گذاشت
ران دستگاه امنيتي با يك برآورد و تحليلگ

درست، نقطه مركزي اين جريان را يافته و 
بيژن جزني و يارانش را به تپه هاي اوين 
بردند و به رگبار بستند و اينگونه آناني كه 
شكنجه گاه را تبديل به مكاني كرده بودند 
تا بتوانند حاصل عمل خود را جمع بندي 

ي كنند، كرده و براي ادامه راه برنامه ريز
به دست دژخيمان رژيم وابسته به قتل 

از سوي ديگر، ساواك تمام توان و . رسيدند
قدرت و نيروي خود را به كار گرفت تا 
افراد بيرون از زندان را درگير جنگ روزمره 
و خنثا سازي عمليات پليسي كند تا وقتي 
براي كارهاي تئوريك و پردازش سياست 

ند درس اين حيله و ترف. نداشته باشند
چريكهاي نه . آموزان ساواك كارگر افتاد

تنها نتوانستند كار تئوريك خود را درست 
انجام دهند، بلكه يك به يك به تور پليس 

تا جايي كه در . افتادند و به قتل رسيدند
، كميته مركزي و رهبر 55تير ماه سال 

اسطوره اي آن هنگام سازمان، حميد 

شرف در مهر آباد به محاصره در آمد و ا
اكثريت آنان در يك نبرد نابرابر به شهادت 

اين است كه ادامه كار حماسه . رسيدند
سازان سياهكل ناتمام ماند و ساواك و 
حمايتگران آن تمام تالش خود را كردند تا 
از انجام اين مهم جلوگيري كنند و موفق 

  .نيز شدند
س از قيام پ. اما اين همه ماجرا نيست

بهمن، سازمان چريكهاي فدايي خلقي كه 
موفق شده بود يخ استبداد حاكم را بشكند 
و جزيره آرامش شاه را توفاني كند، خود 
. دچار يك بحران توفنده داخلي شد

كشاكش با جرياني كه توانسته بود 
اهرمهاي تشكيالتي را به دست گيرد، باال 

 جريان مزبور بدون توجه به خواست. گرفت
جامعه و متضاد با بدنه سازمان، راهي ديگر 

بدنه سازمان خواهان اقداماتي . پيش گرفت
با توجه به اوضاع مشخص روز بود اما 
رهبري اي كه توانسته بود در بحران پيش 
آمده، سازمان را همچون ارثيه اي بي 
صاحب تصاحب كند، تالش خود را براي 
مسلط كردن روابط خصوصي بر ضوابط 

 گسترش داد و با به حاشيه تشكيالتي
راندن رفقايي كه با آنان همدست و 
همداستان نبودند، در داخل تشكيالت خود 

آنها سازماني كه با . را بدون رقيب كرد
اقبال عمومي مردم و پيوستن اقشار 
مختلف به آن به بزرگترين سازمان چپ 
خاورميانه تبديل شده بود و مي رفت تا 

ل را به روياي حماسه سازان سياهك
واقعيت تبديل كند را فشل كردند و در 
نهايت با دو شقه كردن آن توانستند كمر 
اين سازمان را به نفع ارتجاع در حال 

  .تحكيم قدرت بشكنند
شرايط بين المللي و اردوگاهي آن سالها 

از يك طرف سرمايه . نيز مزيد بر علت شد
داري جهاني از ترس روي كار آمدن و 

ريان چپ مستقل و قدرت گرفتن يك ج
پيشتاز تمام توان خود را به كار گرفت و با 
حمايت مستقيم و غير مستقيم دار و دسته 
خميني، سعي به كنار زدن و جريان سازي 
موازي براي سازمان فراگير فدايي كرده و 
با بزرگ نمايي بعضي از ضعفها توانست 
مدعيان دروغين و شيفته قدرت را در درون 

از سوي ديگر، . ندتشكيالت النسه ك
سوسياليسم واقعن موجود از ترس قدرت 
گرفتن يك چپ مستقل و نا وابسته در 
همسايگي اش كه مي توانست زنگ خطر 
را براي احزاب تا مغز استخوان فاسد و 
وابسته به آن به صدا در آورد، دست به كار 

آنان نيز تمام توان خود را به كار . شد
عناصري كه گرفتند و با ارتباط گيري با 

مي توانستند كمر سازمان فدايي را 
آنها را تشويق به جدا سري  بشكنند،

حزب وابسته توده، آتش بيار معركه . كردند
  شد
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  .... مرورنهييجهان در آ

  

 از جنبش ياتيتجرب

 يقاي آفرديضد آپارتا

 يري در بهره گيجنوب

   يمهاياز تحر

  ي المللنيب
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 حــزب.  برگــزار شــد1994

ANC ــا اكثر ــب  آرا در تي
ـ انتخابات بـه پ     دسـت   يروزي

 تـاكنون   ان و از آن زمـ     افتي
ــته   ــت داش ــدرت را در دس   ق

  .است
 توجـه اسـت كـه شـعار         قابل
 كـــشور نيـــ مـــردم ايملـــ
 پارچه  كيمردمان گوناگون   "

 يقاياغلب از آفر  .  بود "!ديشو
ــوب ــوان  يجن ــه عن ــت " ب مل

 شـود،   ي م ادي " كمان نيرنگ
 اصـطالح ابتكـار اسـقف       نيا
 بـود و بعـدها      "دزموند توتو "
 ،ي جنوب يقاي آفر جمهور  سيير

نلسون ماندال از آن به عنوان      
ــتعاره ــرايا اس ــ ي ب  فيتوص

ــپ ــ جديشرفتهاي ــه دي  در پهن
 پـس از    ي فرهنگـ  يچندگانگ

ــبرچ  يولوژيديــ شــدن ادهي
ــآپارتا ــتفاده ديـــــ  اســـــ
  (ايپديكيو.(كرد

 شتري تا كنون ب   ران،ي اما در ا   و
ـ  ني ب يامهيتحر ـ  عل ي الملل  هي

 بـه علـت     ي اسـالم  يجمهور
 تي آن از بــه رســميچيســرپ

 يمانهاينشناختن و عمل به پ    
 يتهـا ي در باره فعال   ي الملل نيب

.  وضع شـده اسـت     يهسته ا 
 لي دل ني به ا  مهاي تحر نگونهيا

كه به نقض حقوق بـشر كـه        
ــر ــنيمهمت ــوارد تجل  آن ي م

 ضـــــان، ســـــركوب معتر 
 ،ي قــانونريــ غيبازداشــتها
 ياحكام اعـدام مـ    شكنجه و   

 پردازد، اثرات قابل    يباشد، نم 
 كــه در ي بــه صــورتيتــوجه

ــه آفر ــايتجربـ ــوبيقـ  ي جنـ
   . نداشته استم،يمشاهده كرد

 جنـبش   ني آنكه فعـال   دي ام به
ــردم اي خــواهيآزاد ــ م  راني

ـ بتوانند از تجرب    روزمنـد ي پ اتي
 ي جنوبيقايمبارزات مردم آفر  

ـ  يبهره گرفته و فشارها     ني ب
بــه مــساله  را ي كنــونيالمللــ

ـ نقض حقـوق بـشر در ا        راني
  .سمت و سو دهند

 زه در درون و بيرونچهار دهه مبار

  
  جعفر پويه
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پس از كشمكشهاي فراوان بين احزاب 
سياسي عراقي، برگزاري نشست اربيل 
با دخالت آمريكا و به مسووليت مسعود 

 يك سري  دستيابي بهبارزاني منجر به
بر . توافقات بين احزاب سياسي شد

، نوري المالكي اساس توافقهاي مزبور
در پست نخست وزيري باقي ماند، 

مهوري جالل طالباني به مقام رياست ج
ليست "رسيد و اسامه النجيفي از 

 به رياست مجلس گماشته "العراقيه
شوراي عالي "ي موسوم به يشورا. شد

 نيز براي اولين "سياستهاي راهبردي
 قرار است رياست آن  وبار تاسيس شد

در نهايت . به عهده اياد عالوي باشد
سندي به امضاي بازراني، مالكي و 

   :ت بود ازعالوي رسيد كه مفاد آن عبار
شوراي عالي سياستهاي "تشكيل  -

 كه در تمامي حوزه هاي "استراتژيك
اختيارات . ..اقتصادي، نظامي، امنيتي و 

  كامل خواهد داشت
 از صالح "ييبعثي زدا"رفع قانون  -

   المطلك، جمال كربولي و ظافر العاني
 دولت به اجراي تمامي  موظف شدن-

اي  درصد از اعضاي شور80قوانيني كه 
عالي سياستهاي راهبردي به آن راي 

  مي دهند
امضاي اين سند راه را براي تشكيل 

سرانجام . دولت جديد عراق باز كرد
نمايندگان مجلس عراق در تاريخ سه 

 پس از 2010 دسامبر سال 21شنبه 
 ده ماه، به اكثريت  نزديك بهگذشت

وزيران پيشنهادي كابينه دولت المالكي 
ابينه دولت جديد ك. راي اعتماد دادند

 عضو است كه بالفاصله بعد 42داراي 
. از گرفتن راي اعتماد سوگند ياد كردند

ي كه مجلس به آنان يبيشترين وزرا
راي اعتماد نداد از جناح صدر بودند كه 

 40در ائتالف نزديك با المالكي است و 
 كرسي پارلمان عراق را 325كرسي از 

جريان صدر كه رهبر . در دست دارد
ز ايران به  به تازگي ا، مقتدي صدرآن

  هاي وزارتخانه،عراق بازگشته است
كار، برنامه ريزي، امور عام المنفعه، آب 
و گردشگري و سه كرسي وزير مشاور 

جاي يادآوري .  را در دست دارددولت
دارد كه جريان صدر در انتخابات 
پارلماني تقريبا چهل كرسي مجلس را 

 كه در ياناين جر.  داداختصاصبه خود 
، به شدت ابتدا به دليل مخالفت ديرينه

 د، به دستور مخالفت مي كريالمالكبا 
 حمايت از وي،رژيم واليت فقيه با 

شرايط را براي نخست وزير شدن 
  .  فراهم ساختاومجدد 

، صالح المطلك "العراقيه"از اعضاي 
به عنوان معاون نخست وزير و رفيع 

د در العيساوي به عنوان وزير اقتصا
صالح المطلك كه . دولت حضور دارند

يكي از معروفترين مخالفان نوري 
 ،المالكي و استبداد حاكم بر ايران است

 معاونت  عهده دار پستقبال قرار بود
 اما نوري شودرياست جمهوري ب

المالكي براي جلوگيري از اين امر او را 
عنوان يكي از معاونهاي خود انتخاب ه ب

مطلك تنها معاون از آقاي صالح ال .كرد
سه معاون مالكي محسوب مي شود كه 
سرپرستي وزارتخانه اي به او سپرده 

  .نشده است
 ، در دولت جديد"ائتالف العراقيه"

ي، آموزش و ي هاي داراهوزارتخان
پرورش، كشاورزي، ارتباطات، صنايع و 
معادن، علوم و فن آوري و دو كرسي 

  . وزير مشاور را در دست دارد
 كرسي اپوزيسيون 91وي كه اياد عال

  نمايندگي مي كند،در پارلمان عراق را
پيش از مراسم راي گيري گفت كه از 

 و كردهكابينه پيشنهادي حمايت 
عالوي . همكاري الزم را خواهد داشت

به رياست شورايي براي نظارت بر امور 
سياست خارجي و امنيت نيز منصوب 

، اختالفهايي  اكنونشده ولي از هم
  .  او و المالكي گزارش شده استميان

وليت خود به وهوشيار زيباري نيز به مس
عنوان وزير خارجه دولت عراق ادامه 

  .خواهد داد
كردها پنج وزارتخانه و دو كرسي مشاور 
. را در دولت جديد در دست دارند

بازرگاني، خارجه و زنان ي وزارتخانه ها
 و وزارت بهداشت "تحزب دموكرا"به 
.  تعلق يافته است" ميهنياتحاديه"به 

 مهاجران و يك كرسي وزير زارتو
جماعت اسالمي "مشاور هم به 

  .  داده شده است"كردستان
وزارتخانه هاي برق، نفت، آموزش 
عالي، ورزش و حقوق بشر و شش 

حكومت "كرسي وزير مشاور به ائتالف 
 نخست ، به رهبري المالكي"قانون

هنوز .  استيافتهوزير كشور تعلق 
تالفها بر سر دو وزارتخانه مهم اخ

 وزارتخانه هاي كشور و ،امنيتي يعني
دفاع ادامه دارد و وزيراني براي آن 

  . مشخص نشده است
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چهار دهه مبارزه 

 در درون و بيرون
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و در نهايت توانستند تبر در ميان 
. سازمان فدايي نهند و آن را شقه كنند

يك به هم ريختگي و از هم اين آغاز 
گسيختگي بود و شد آنچه كه بسياري 
. از قبل برايش روز شماري مي كردند

بخش بزرگي از جداشدگان به سياست 
حمايت از ارتجاع هار و جنايت پيشه 
پرداختند و آنچنان در اين كار پيشروي 
كردند كه دست بسياري از سينه چاكان 

 به همين علت. آنها را از پشت بستند
اين بخش از شقه كنندگان فدايي كه 
خواستار پيوستن به حزب بدنام توده و يا 
به گردن انداختن طوق بردگي همسايه 
شمالي بودند، براي اين پيوند داخلي 
مورد پسند واقع نشدند و حتا حزب توده 

  .نيز پيوستن آنان به خود را رد كرد
در بخش باقيمانده نيز همه نيز از اين 

برخي از آنها . نجستندميانه سالمت 
نتوانستند بر بحران فايق آيند و درگير 
مناسبات نادرست دروني و شقه شدن 
بسيار شدند و سرانجام كار به جايي 
رسيد كه اسلحه به روي هم كشيدند و 

  . در بدتر وضعيت ممكن پراكنده شدند
اينگونه شد كه پس از مدتها، قطعه 
 هاي پراكنده يك سازمان وسيع و

فراگير همچون برشهايي از يك پازل از 
يكديگر جدا افتاده، سعي به برپايي خود 

اما آنچه بيش از همه نشدني . كردند
زيرا . بود، استواري و سرپا ماندن بود

داليل اين فروپاشي در خارج از سازمان 
هنوز به قوت خود باقي بود و جريان 
سازان و بحران آفرينان داخل اين قطعه 

  بحران پي . نشستندها بيكار ن
بحران و انشقاق يكي از پس از ديگري 
از راه رسيد و تا جايي كه مي رفت تا 

قطعه هاي . چيزي جز نام فدايي نماند
كوچك بحران زده بيش از اينكه رو به 
جامعه عمل كند، گرفتار اختالفات 

  .داخلي شدند
باز گرداندن هويت برباد رفته چريك 

كه گاه تا فدايي در كشاكش دسته هايي 
حد باندهاي مافيايي عمل مي كردند، 

دشمن از يك طرف . كار ساده اي نبود
كليت خط اصولي را زير ضرب مي 

 كه خط و نشاني از آن اگرفت و هر ج
مي يافت، با تمام نيرو روي آن متمركز 
مي شد تا از شكل گيري آن جلوگيري 

از سوي ديگر، شرايط به شدت . كند
ن المللي نيز پليسي شده و بحران بي

مزيد بر علت شده سرعت كار را پايين 
  . مي آورد

امروز كار تا اندازه اي به سامان شده 
از اردوگاه سوسياليستي جز نامي . است

نمانده است،  احزاب وابسته به آن نيز 
بسياري راه عافيت پيش گرفته و با 
. گامهايي بلند به عقب نشيني پرداختند

ياليسم بسياري از آنها به رد سوس

بحران . پرداخته و راه خود را جدا كردند
بين المللي بر سرتاپاي چپ مستولي شده 
است و تالش و تقالي بسياري براي 

اما از . برون رفت از آن انجام مي گيرد
سازمان فدايي قطعاتي ماند و به ادامه راه 

خط اصولي و مشي فدايي كه . پرداخت
با قتل رهبران پيشرو آن توسط ساواك 

. م رنگ شده بود، بار ديگر بازگشتك
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران با 
توجه به تمام تجربيات همه اين سالها 
سعي كرد تا اين خط اصولي را پيراسته 

هرچند سرعت . تر از هميشه بازتاب دهد
كار دلخواه نبود اما آينده، قاضي خوبي 
است در داوري در باره اين خط در برابر 

  .ولي و انحرافيخطوط غير اص
بعضي از آناني كه راه غير اصولي پيش 
گرفته و تا آستان بوسي ارتجاع رفته 
. بودند، امروز نادم از كرده خود هستند

آناني كه قيام سياهكل را اقدامي ماجرا 
جويانه مي دانستند و از آن تبري مي 
جستند، پس از مدتي فهميدند بدون اين 

ي از حماسه نمي توانند هيچگونه هويت
اين است كه ابتدا . خود داشته باشند

نادمانه و با اما و اگر به بزرگداشت 
سياهكل پرداختند و امروز آنرا پرچم خود 

اين هويت يابي درس بزرگي . مي دانند
به آنهايي داد كه شهامت و شجاعت را 
ماجرا جويي قلمداد مي كردند، آنهايي كه 
قيام برهم زننده جزيره آرامش را خشونت 

 تند روي مي دانستند، آناني كه تا جايي و
پيش رفتند كه به بسياري از قهرمانان 

امروز آنها . فدايي انگ تروريست زدند
مي بينند بدون اين اقدام حماسي و بدون 
اتكا به آن شهامتها و شجاعتها هيچ 
چيزي ندارند تا با آن هويت خود را معنا 

  .دهند
شايد براي گفتن اين سخن هنوز زود 

شد، شايد هنوز به اندازه كافي درس با
آموزي نشده باشد و هزاران شايد ديگر، 
اما مي توان آرزو كرد و يا اميدوار بود تا 
اميد به همگرايي بعد از سالها در 
بخشهايي از اين قطعه ها جوانه زده و به 

شايد بعد از سالها دوري . واقعيت بپيوندد
و جداسري و اتهام زني و اعمال غير 

انه، اميد به همگرايي در بين افراد رفيق
صادق بدنه اين جريانها نقطه اميدي 
بشود براي به واقعيت نزديكتر كردن يك 

  .آرزوي ديرينه
اين روزهاي مي رود تا چهل سال از قيام 
حماسي سياهكل، آن اقدام جانانه كه تا 
امروز همچون بلوري شفاف از زنگار 

نگ در فره. زمانه در امان مانده، بگذرد
ما ايرانيها و فرهنگ بسياري از ملل 
ديگر، چهل سالگي سن بلوغ مجدد، سن 

چهل سالگي . جا افتادن و پختگي است
نشان از آب گذشتن و سرد و گرم 
چشيدن است، نشان بهره مندي از 
تجربه و دانش كافي به دليل درس 
آموزي از سالهاي طوالني پشت سر 

 آيا امروز مي شود فدايي. گذاشتگي است
را در حال عبور از اين مرز ديد و ادعاي 
پختگي و جا افتادگي آن را كرد و يا 
هنوز تا پخته شدن راه طوالني اي در 

  پيش است؟

مسير دموكراتيزه شدن عراق از كانال 

فروپاشي استبداد مذهبي حاكم بر 

 ايران مي گذرد

  
  آناهيتا اردوان
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مسير دموكراتيزه 

شدن عراق از 

كانال فروپاشي 

استبداد مذهبي 

  حاكم بر ايران 

 مي گذرد

  11بقيه از صفحه 
  

 و "سازمان بدر"وزارت ترابري به 
نيزارهاي "كرسي مشاور در امور 

مجلس " نيز نصيب "جنوب عراق
در همين رابطه .  شده است"اعال
 عهده  نيز" فضيلت اسالميبحز"

  .ري شددار وزارت دادگست
 وزارت محيط زيست را ،مسيحيان

در دست دارند، وزارت ورزش و 
اتحاد "امور جوانان به رهبر 

عضو  (" عراقهاياسالمي تركمن
و مشاور ) ائتالف حكومت قانون

استانها به يكي از اعضاي ليست 
 تركمنهاي  از كه"ائتالف العراقيه"

  . سپرده شده است،عراقي مي باشد
ي كه نشان لييكي از مهمترين مسا

از غيردموكراتيك بودن دولت جديد 
  دارد،به نخست وزيري المالكي

وجود تنها يك وزير زن در كابينه 
 بدون وزير معاوندولت به عنوان 

حتي .  شغلي مشخص استپست
وزارت زنان نيز به وزير زن سپرده 

اين تبعيض جنسيتي . نشده است
فاحش در حالي صورت مي گيرد 

ده مجلس كه بيش از صد نماين
 نامه اي خواستار يعراق با امضا

واگذاري مناصب رهبري كننده در 
در همين . اداره عراق به زنان شدند

رابطه زنان عراقي براي تضمين 
حق خود در مشاركت در صحنه 
سياسي كشور در گوشه و كنار 

  .كشور دست به اعتراض زده اند
 گزارشي درتلويزيون سي ان ان 

 عربي و ابراز داشت كه كشورهاي
سني همسايه عراق، به دولت شيعه 
حاكم در عراق اعتماد ندارند و 

 نزديكي هم با آن برقرار طرواب
پستهاي كليدي چون  .نكرده اند

وزارت دفاع، وزارت كشور و مشاور 
امنيت ملي از جمله پستهايي 

  . هستند كه خالي مانده اند
شوراي عالي "دامنه اختيارات 

ف، يظا، و"استراتژيكسياستهاي 
عنوان ه  تركيب آن ب وكاركرد

 محدود كردنمهمترين عامل در 
 المالكي كه مترصد طلبياتوريته 

است منافع واليت فقيه در تهران 

را تامين كند، هنوز مشخص 
تاسيس اين شورا و ميزان  .نيست

گستردگي اختياراتش يكي از 
 كه است داليليمهمترين 

 با نخست وزيري مجدد "العراقيه"
اياد عالوي . ي موافقت كردالمالك

پيرامون اين مساله به روزنامه 
توافق " :مصري اليوسف مي گويد

عمومي در مورد ضرورت تشكيل 
اين شورا وجود دارد و اين شورا 
اساس و مبناي مشاركت ملي است 
ولي مهمترين پارامتر، مشاركت در 

گيري سياسي است و در  تصميم
له اي براي عراق ا مستغير اينصور

 شوراي ملي براي .شد  نميحل
 پايه ،سياستهاي استراتژيك

مشاركت ملي است و در نتيجه 
ارگاني است كه بيشترين توانايي را 
براي ترسيم سياستهاي اساسي 

هاي  كشور از جمله در زمينه
دفاعي، امنيتي، اقتصادي و آشتي 
ملي و تضمين سالمت و استقالل 

  ".قضاييه دارد
ت سفر جو بايدن، معاون رياس

جمهوري آمريكا به عراق بعد از 
تشكيل دولت جديد عراق در ماه 
گذشته براي گفتگو با مقامات 
عراقي در مورد مساله خروج 

ي تا پايان سال ينيروهاي آمريكا
 نيز از اهميت ويژه اي 2011

به گزارش راديو . برخودار است
 عراقي كه مهاي بعضي از مقا،فردا

 ،خواسته اند نامشان محفوظ بماند
 گفته اند كه دليل پرساسوشيتدبه 

اصلي اين سفر تصميم گيري در 
ي يمورد وضعيت نيروهاي آمريكا

باراك اوباما . حاضر در عراق است
نيز قبال اعالم كرده بود كه در 

 برخي از ،صورت تمايل عراق
نيروها براي تامين امنيت در كشور 

بي بي سي . باقي خواهند ماند
زمينه، در همين  اضافه مي كند كه

بابكر زيباري، فرمانده ارشد ارتش 
عراق اعالم كرده است كه حضور 
نيروهاي آمريكايي در عراق تا 
زماني كه نيروهاي امنيتي عراق 

نمي قادر به دفاع از مرزهاي كشور 
  .باشند، الزامي است

بي گمان حمله به كشور عراق و از 
هم پاشيدن دستگاه حكومتي صدام 

نبال مي  را دمعينيحسين منافع 
كرد كه امپرياليسم آمريكا هرگز از 

بنابراين . آن دست نخواهد كشيد
ي تا يبيرون آمدن نيروهاي آمريكا

ي عراق ي به معناي رها2011سال 
باراك اوباما . از اشغالگري نيست

نيز در سخنان خود در ماه سپتامبر 
ماموريت " : ابراز داشت2010سال 

  پايان مي يابد اماقدر عرارزمي ما 
تعهد ما به آينده عراق خاتمه نيافته 

   ".است
خاورميانه " از بعد از تغيير ،در واقع

 ،"خاورميانه گسترده" به "بزرگ
تاكتيكهاي سرمايه داري جهاني و 

در راس آن آمريكا در اين راستا نيز 
جاي ه ين معنا كه به ا ب، كردغييرت

 ،استفاده از اعمال زور و قدرت نظامي
  به،ان اهداف رسيدن به همبراي
در . است روي آورده "قدرت نرم"

 امپرياليسم براي رسيدن به ،اين راستا
اهدافش احتياج به بهانه اي براي 

 دارد كه در اين اشغال عراقادامه 
راستا تداوم دخالتهاي رژيم واليت 

طور مقطعي ه ل عراق بيفقيه در مسا
  . محسوب مي شود  آنبهترين

ه چ اجازه تشكيل دولتي كه اگر
بخشي از نيروهاي ملي و مترقي 

نيروهاي  عراقي را در بر مي گيرد اما
حت حمايت رژيم واليت تارتجاعي 

فقيه را به بيرون پرتاب نكرده، 
 برخورد جدي با از جلوگيري

 ...دخالتهاي رژيم واليت فقيه و 
 مقطعي نيازهمگي نشاندهنده 

 به بحران سازيهاي رژيم آمريكا
 براي ادامه اشغال عراق واليت فقيه

كه   تا زماني،به بيان ديگر. است
 در روند سياسي حاكم بر ايرانرژيم 

 براي ادامه مي كند، مداخلهعراق 
اشغال عراق از سوي نيروهاي 

 خواهد توجيه وجود امريكايي نيز
با اشغال  از اين رو، آمريكا. داشت

نظامي عراق و بي ثبات كردن اين 
ن كمك را به نه تنها بيشتريكشور 

عنوان يك رژيم ه رژيم واليت فقيه ب
 بلكه ،بحران زا و بحران زي كرد

 عدم حل تضاد دري يتاثير بسزا
عنوان تضاد اصلي در ه اشغال عراق ب

  . عراق دارد
مسير دموكراتيزه شدن عراق در 
جهت رسيدن به استقالل و عدالت 
اجتماعي از كانال فروپاشي رژيم 

مساله . رد مذهبي مي گذ-استبدادي
قدرت گيري عناصري مانند المالكي 
كه از اوامر واليت فقيه اطاعت مي 

ي از اين دست نيز يكند و مهره ها
با . يك دوره تاريخي مشخص دارد

افزايش روزافزون تضادها در ساختار 
سياسي حاكم بر ايران و راديكاليسم 
جنبش اجتماعي مردم ايران، با 

ده تسريع پروسه فروپاشي رژيم فرسو
 رژيم ف اهدا، كارگزارانواليت فقيه

در ساختار سياسي حاكم بر عراق نيز 
. ي خود را از دست خواهند داديكارا

وضعيت نابهنجار رژيم واليت فقيه 
اعمال ، در عرصه بين المللي و داخلي

 يقدرت رژيم در عراق را با چالشها
فراواني روبرو ساخته است كه اين 

ت مساله قادر است تمامي معادال
 توازن قوا را  و هم بزندر را بموجود

به نفع مردم محروم عراق و نيروهاي 
طور ه مترقي و عدالت طلب كه ب

جدي در مسير دموكراسي و استقالل 
  . تغيير دهد،عراق مبارزه مي كنند

  

  

  

بازي دوگانه خامنه اي 

 با "سران فتنه"روي 

  هدف تقويت جايگاه خود
  

  منصور امان
  

   دي20فراسوي خبر 
 جديدي كشف كرده "سران فتنه"آقاي خامنه اي 

كساني كه مردم به ": او اعالم داشته است. است
آنها سران فتنه مي گويند، در واقع بازيچه ي 

 رهبر جمهوري اسالمي ".طراحان اصلي بودند
براي سنديت بخشيدن به كشف ناگهاني خود، 

 را فاش ساخته است "سران فتنه"هويت حقيقي 
ز يك مظنون هميشگي در كه هيچ كس ج

  .  نيست"دشمنان خارجي"تحليلهاي وي، 
آقاي خامنه اي تفسير جديد خود را در حالي به 

 امنيتي –ميان افكنده است كه فراكسيون نظامي 
دولت باند او در هفته هاي گذشته بر فشار خويش 

 افزوده "محاكمه و مجازات سران فتنه"براي 
 گرايش مزبور به اين موضوع همچنين براي. است

يك زاويه اصلي براي حمله به رقباي آن كه قوه 
  . قضاييه را در اختيار دارند، تبديل شده است

در همين رابطه، آيت اهللا صادق الريجاني اواخر 
آذر ماه با انتقاد از حمالتي كه تحت عنوان 

 به وي مي "كوتاهي در برخورد به سران فتنه"
 "تصميم گيرنده"ورد شود، تاكيد كرد كه در اين م

وي سپس پاي آقاي خامنه اي را كه . او نيست
تاكنون با حيله گري خود را از اين نزاع بركنار 

 را در برابر "مصالح ُكلي نظام"داشته و مطيع 
يورش فزاينده مخالفانش تنها رها كرده بود، به 

غيرمستقيم ": ميان كشيد و به وي هشدار داد
ار داده اند و ما را سپر رهبري را مورد هجمه قر

         ".كرده اند
اكنون رهبر باند واليت يك بار ديگر بخت خود را 

 به آزمايش گذاشته و "فصل الخطاب"به عنوان 
 همه 88با گرد كردن لبه چاقويي كه از خُرداد 

نظام براي تيز "توان امنيتي، قضايي و تبليغاتي 
كردن آن بسيج شده، به حمايت از آيت اهللا 

وي براي توجيه تفسير . الريجاني برخاسته است
مسووالن را به حفظ هوشياري و تشخيص "خود، 

صحيح مسايل از مسايل فرعي و جابه جا نكردن 
  .  فرا مي خواند"آنها

بازي دوگانه آقاي خامنه اي كه از يك سو به 
سران "شدت و به گونه كينه توزانه براي حذف 

ر، آشكارا  نقشه مي كشد و از سوي ديگ"فتنه
براي تقويت جايگاه خود روي اين موضع مانور 

 -مي دهد، به دشواري مي تواند محفل سپاهي 
اطالعاتي دولت را از ادامه ي حمله به راست 
سنتي به قصد جراحي آن از دستگاه قُدرت باز 

بدتر از آن، ولي فقيه با اين تاكتيك، پناهگاه . دارد
 تيرهاي ايمن خويش را نيز ترك و در برابر

مستقيمي قرار مي گيرد كه درباريان او در بارگاه 
  . واليت به سوي يكديگر پرتاب مي كنند
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ــدوره ــالس ميان ــي   اج ــوراي مل ــي ش ي
ديمــاه بــا 25و 24مقاومــت در روزهــاي

جمهـور    حضور خانم مريم رجوي، رئيس    
درآغاز جلـسه،   . برگزيده شورا برگزارشد  

سـرود  » اي ايران اي مرز پرگهر    «سرود
. رسمي شوراي ملي مقاومت خوانده شد     

  آنگاه خانم رجوي

خاطره فراموشي ناپـذير خـانم مرضـيه        
ــانوي بــزرگ ه  ــر ايــران ، عــضو   ب ن

ــران را    ــت اي ــي مقاوم ــوراي مل فقيدش
شك از    داشت و تاكيد كرد كه بي       گرامي

نام و يـاد او در تـاريخ ايـن شـورا و در              
تاريخ مبارزات مردم ايـران پيوسـته بـه         

 .نيكي ياد خواهد شد

در شـروع ايـن   « : خـانم رجـوي گفـت   
چنين، از جانب شوراي ملي       اجالس هم 

بانان آن به   مقاومت و همه اعضا و پشتي     
روح پرفتوح قهرمـان خلـق، شـهيد راه         

كران   آزادي، علي صارمي، درودهاي بي    
فرستيم و به او كه از مظاهر ستايش        مي

ــذيري  انگيــز ايــستادگي و شكــست ناپ
مردم ايران در برابر رژيم واليـت فقيـه         

چنـين از    هم. كنيم  است اداي احترام مي   
ــاد   اشــرفي ســرفراز، مهــدي فتحــي ،ي

كارشكني هاي جنايتكارانه   كنيم كه     مي
كميته سـركوب اشـرف،كه تحـت امـر         
مالكي است،به طـور مـستقيم، مـسبب        

اين هـم گـواه ديگـري از        . مرگ او شد  
اينكـه سياسـت دولـت عـراق در قبــال     
اشرف، يك سياست جنايتكارانه اسـت،      
زيرا كه از دسـتورات ولـي فقيـه رژيـم           

اجــالس شــوراي ملــي .پيــروي ميكنــد
رين و تـــ مقاومـــت، بخـــصوص گـــرم

پرشورترين درودها را نثار زنان و مردان       
كند كه هفته گذشته با      شجاع اشرف مي  

 مجروح در مقابله با تهاجم      176تحمل  
مزدوران عراقي رژيم، باز نـشان دادنـد        
كه تجسم اراده مردم ايران براي به زير        

اشرف، .اند  كشيدن واليت فاشيستي فقيه   
ترين نوع جنگ رواني است،       آماج كثيف 

 فشار يـك محاصـره ضدانـساني        تحت
وقفه هدف حمالت دژخيمان      است و بي  

زيرا بار قيام   . گيرد  اعزامي رژيم قرار مي   
و مقاومت يك ملـت اسـير را بـر دوش       

همتاي يـك قـرن       كشد، و گوهر بي     مي
اش بــراي  مبــارزه و از خودگذشــتگي 

 .«آزادي است

خانم رجوي ضـمن اشـاره بـه جنـبش          
باالترين «:جهاني حمايت از اشرف افزود

, دستاورد اين مبـارزه در پهنـه حقـوقي        
حكـم دو هفتـه     , دانيـد   چنان كه مي    هم

پيش دادگاه اسپانياست كه بر اساس آن  
رسيدگي قضايي بـه كـشتار مجاهـدان        
اشرف توسط نيروهاي تحت امر نـوري       
ــه  مــالكي را، در چــارچوب جنايــت علي

و , جنايــت جنگــي, المللــي جامعــه بــين
لمللـي، شـروع    ا  جنايت عليه حقوق بـين    

ــاطع و     ــك داوري قـ ــا يـ ــرد و بـ كـ
ناپذير، موقعيـت قـانوني سـاكنان         خدشه

اشرف را، بعنوان افراد حفاظت شـده در        
چارچوب كنوانسيون چهارم ژنـو، مـورد       

نتيجـه ايـن دادگـاه تـا        . تاييد قـرار داد   
نظيـر بـراي      همينجا يك دسـتاورد بـي     

مردم و مقاومت ايران اسـت كـه خـود          
است كه حاال در  حاصل پايداري بزرگي    

همـان  . آستانه نهمين بهـار آن هـستيم      
حـرف  ”: طور كه يكبـار مـسعود گفـت       

اصلي اين است كه اگر مانند مجاهـدان   
آزاديــستان اشــرف چــون كــوه اســتوار 
بمانيد و بهاي آنرا هـم هـر چـه باشـد            

خيزد و    بپردازيد، دنيايي به حمايت برمي    
بشريت معاصر با ارزشهاي بـدون مـرز        

اديخواهي خود در كنار ملت     انساني با آز  
دنياي سياست و تعادل    . گيرد  ما قرار مي  

قوا نيز خواه و ناخواه خـود را بـا همـين      
  «”دهد موج تطبيق مي

 

ــرين  ــورا، آخـ در اجـــالس دو روزه شـ
تحوالت مربوط به پايـداري اشـرف در        
برابــر تعرضــات و توطئــه هــاي رژيــم 
آخوندي و دست نشاندگانش در عراق ،       

خلـي و بـين المللـي و      سير تحـوالت دا   
دستاوردهاي مقاومت دركارزار سياسـي     
و حقوقي در دفاع از اشرف و درمقابله با       
بسيج و توطئـه دشـمن مـورد بحـث و           

 .بررسي قرارگرفت

 

ــه     ــا درود ب ــت ب ــي مقاوم ــوراي مل ش
ــران،   ــردم ايـ ــدگان راه آزادي مـ رزمنـ
استمرار و اوجگيري پايداري اشـرف در       

يسـسم  برابرتعرضات و توطئه هـاي فاش   
ديني حاكم برايران را مظهر مقاومـت و        
پيكار آزاديخواهانه مردم ايران دانست و      
تاكيد كرد از همين روسـت كـه اخـراج          
ــان   ــراق همچن ــرف از ع ــدان اش مجاه
دغدغه اساسي رژيـم آخونـدي اسـت و       
ولي فقيه ارتجاع با محاصره ضد انساني   
اشــرف و انــواع و اقــسام توطئــه هــا و 

ايتكارانه عليـه   تعرضات شقاوت بار وجن   
ــي   ــون شــكنجه روان ــم چ اشــرفيان ه

بلنـدگو و تعـرض     180يكسال اخيـر بـا      
ازطريق دست نـشاندگانش   , 89دي  17

درعراق و بـا مداخلـه مـستقيم نيـروي          
تروريــستي قــدس و مــاموران آمــوزش 

ديــده وزارت اطالعــات، ايــن هــدف را 
  .دنبال مي كند

ــدوره يــي  ازهمــين روي، اجــالس ميان
 1388 دي   16 مصوب   شورا ماده واحده  

حمايــت و پــشتيباني از «را ، كــه درآن 
يـك وظيفـه عاجـل      » «مبارزان اشرف 

» ملي و يك تكليف انساني بين المللـي       
همـسويي بـا واليـت      « خوانده شـده و     

مطلقه فقيه در ضديت بافرزندان رشـيد       
و مقاوم مردم ايران در اشرف و تـالش         
براي تضعيف و تخطئـه آنهـا و ناديـده          

 قانوني وحقـوق مكتـسبه      گرفتن حقوق 
خيانت به مبـارزات و آرمانهـاي     » «آنان

ــران ــت اي ــه مل ، توصــيف »آزاديخواهان
يك سند افتخار آميـز نـه   , گرديده است 

فقط در دفاع از حقوق قهرمانان اشرف ، 
بلكه گامي ضروري در راسـتاي تـداوم        

ردم ايـران بـراي     مقاومت و خيـزش مـ     
آزادي ارزيابي كـرد چـرا كـه پايـداري          
ــركوب    ــر س ــاد زه ــرف پ ــي اش حماس

ــدي  ــت آخون ــي , وحــشيانه حاكمي خنث

كننده هرگونه تمايل به تسليم طلبي در       
راستاي حفظ كيان رژيم واليت فقيه، و       
ادامه بخشنده بـه قيـام عمـومي مـردم          

  .ايران است

اجالس شورا جبهه بين المللي حمايـت       
رف و مقاومـت ايـران و گـسترش         از اش 

ستايش بر انگيز آن را، كه بـر پايـداري          
مجاهدان اشرف و رنج و تالش شـبانه         
روزي اعــضا و هــواداران مقاومــت و   
ايرانيان آزاده و شريف خـارج از كـشور،        

يك پديـده بـديع در تـاريخ    , تكيه دارد  
ــه    ــست ك ــبخش دان ــشهاي آزادي جنب
تاكنون توانسته است بسياري از توطئـه       
هاي فاشيسم ديني حـاكم بـر ايـران و          

 .متحدانش عليه مقاومت را خنثي كند

 

شورا اعدامهاي فزاينده درايران به ويژه      
ــال   ــي، اعمـ ــدانيان سياسـ ــدام زنـ اعـ
مجازاتهاي ضد انساني و صدور احكـام       
ــه   ــه علي مجازاتهــاي ســنگين و ظالمان

نگـاران   فعاالن سياسي، وكال و روزنامـه    
ي ارعـاب   را، تالش بيحاصل رژيم بـرا     

جامعــه يــي دانــست كــه در آن شــدت 
انزجـــار از اســـتبداد دينـــي بـــه حـــد 

ــيده و ــه   , انفجاررسـ ــم همـ ــه رغـ بـ
رحمانـه، آمـادگي و       سركوبگريهاي بـي  

عزم آن براي سـرنگوني رژيـم اززبـان         

بـه آتـش زيـر      , خود آخوندهاي حـاكم   
 .خاكستر تشبيه شده است

 

اجالس مياندوره يي اجراي قانون حذف 
 غارت فزاينده درآمد مردم     ها براي   يارانه

محروم ايـران را، اقـدامي در چـارچوب         
تـدابير حاكميــت بــراي بقــا در گــرداب  
بحرانهاي دروني و بيروني ارزيابي كـرد       
كه نارضايتي و خشم عمـومي را عليـه         

شــورا عمــوم . رژيــم تــشديد مــي كنــد
ــارزه و    ــسترش مب ــه گ ــان را ب هموطن
اعتراض عليه ايـن طـرح ضـد مردمـي          

  فرامي خواند

ــه  ــوالت منطق ــا تح ــه ب ــي و  در رابط ي
المللــي، شــورا از دســتاوردهاي    بــين

ــاني   ــات پارلم ــده انتخاب فراكــسيون برن
عراق و جايگاه آلترناتيو ملـي عـراق در         
دولت مـشاركت ملـي اسـتقبال كـرد و          
ضمن ابراز نگراني از ادامه مـداخالت و        
توطئه هاي رژيم واليـت فقيـه، اظهـار         

يروهـاي  اميدواري نمـود كـه مـردم و ن        
دموكراتيــك عراقــي و جامعــه عــرب و 
ديگر طرفهاي منطقه اي و بين المللـي        
گامهاي بلندتري براي خلع يـد از ايـن         
ــت و   ــد اصــلي حاكمي ــه تهدي ــم ك رژي
استقالل و شكل گيري دموكراسـي در        

 .عراق است، بردارند

چنـين تحـوالت دادگـاه تـرور          شورا هم 
رفيق حريري نخست وزير پيشين لبنان      

ي بزرگـي بـراي رژيـم واليـت         را تنگنا 
فقيــه و مــزدورانش ارزيــابي كــرد و بــا 

اي   يادآوري موضعگيري ننگـين خامنـه     
مبني بر اعالم بطالن پيـشاپيش حكـم        

اكنون كه همـه    : اين دادگاه، تأكيد كرد   
ها از دست داشـتن ايـن رژيـم در        نشانه

كند، بر    اين عمل تروريستي حكايت مي    
ست يي ا   المللي و منطقه    طرف هاي بين  

كه از هرگونـه مماشـات بـا آن پرهيـز           
كنند و با در پيش گرفتن يك سياسـت         
قاطعانه، پرونده تروريزم اين رژيم را بـه    

 .شوراي امنيت ملل متحد ارجاع كنند

 بـا   1+5شورا مذاكرات كشورهاي گروه     
رژيم آخوندي بر سر برنامه اتمي را كـه         
يك دور آن بدون نتيجه در ژنو برگـزار         

به شكست خورده هفـت     شد، ادامه تجر  
سال گذشته دانـست كـه جـز نزديـك          
كردن اين رژيم به بمب اتمي حاصـلي        

به خصوص كه اكنـون آخونـدها       , ندارد
ــسترش   ــه گ ــذاكرات ب ــن م ــاه اي در پن

. انـد   ها در سراسـر ايـران رو آورده         اعدام
هاي غـرب را فراخوانـد كـه          شورا دولت 

سياست امتياز دادن بـه قـاتالن مـردم         
 .ف كنندايران را متوق

 دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

 1389دي 26

   

  برگزار شد89اجالس ميان دوره يي شوراي ملي مقاومت ديماه

 

ها براي غارت فزاينـده درآمـد         اندوره يي اجراي قانون حذف يارانه     اجالس مي 
مردم محروم ايران را، اقدامي در چارچوب تدابير حاكميت براي بقا در گرداب          
بحرانهاي دروني و بيروني ارزيابي كرد كه نارضايتي و خشم عمومي را عليـه         

اعتـراض  شورا عموم هموطنان را به گسترش مبارزه و         . رژيم تشديد مي كند   
  عليه اين طرح ضد مردمي فرامي خواند
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علي صارمي 

همچون سرو در 

  برابر 

  استبداد پايداري

  كرد و جاودانه شد

   
  زينت ميرهاشمي

   
   دي8فراوي خبر 

مجاهد خلق، علي صارمي، زنداني     
ــاه، در   ــيخ و ش ــاتوري ش دو ديكت

 دي مـاه    7سحرگاه روز سه شنبه     
ــالها  1389 ــل سـ ــد از تحمـ ، بعـ

ــياهچال  شــكنجه و حــبس، در س
يادت علي اكبـر سـ    اوين، همراه با    

اين اقدام جنايتكارانـه و  . اعدام شد 
ضد انساني محكوم اسـت و نمـي        
تواند خللـي در مقاومـت و مبـارزه         

  .براي آزادي ايجاد كند
زنــده يــاد علــي صــارمي پــس از 
دريافت حكـم اعـدام در دي مـاه         

، در نامـه اش خطـاب       1388سال  
به الريجاني ها و ديگرجنايتكاران     
 اين شعر شاملو را نوشته بـود كـه        

گر بدين سان زيست بايد پـاك،       «
من چه ناپاكم اگر ننشانم از ايمان       
خود چون كـوه، يادگـاري برتـر از         

و به راستي آقاي    . »بي بقاي خاك  
علـــي صـــارمي بـــا مقاومـــت و 

  ايستادگي اش در 
اســارت و ســرانجام بــا مــرگ    
سرفرازانه اش، رسـوايي و زبـوني       
ولـــي فقيـــه و همـــه نهادهـــاي 

  . ذاشتسركويگرش را به نمايش گ
زنده ياد علي صـارمي كـه بعـد از          
ــه   ــاوران ب ــزار خ ســخنراني در گل
دست ماموران استبداد اسـير شـد،       

وي . خود گلي شد در گلزار خاوران 
اي طنابهـاي   «:به زيبايي گفته بود   

دار مرا در بگيريد خون مـن قطعـا        
از خون نداها و ديگر جوانـان كـه         
روزانه بر سنگفرشهاي خيابان مي     

ـ    ر نيـست و جـز بـر        ريزد رنگين ت
حقانيت، جسارت و افتخار ما نمـي     

  » ...افزايد
شهادت قهرمانانه زنـده يـاد علـي        
صارمي را به خانواده او و به ويـژه         
به فرزندش در اشرف بـه سـازمان    
مجاهدين خلق ايران، به زنـدانيان      
سياسي و به تمـامي آزاديخواهـان       

  . تسليت مي گوييم
   

  
  
  

  

آزاده اي ديگر كه 

   شدسر بر دار
  

  بهروز جاويد طهراني
  

طور دست جمعي     اي كه طي آن به      با نامه 
اقدام به محكوميت اعدام مجاهد و مبارز       

نموديم دلـم     آزاديخواه شهيد علي صارمي   
اي ديگــر الزم  راضـي نــشد و دل نوشـته  

ديدم تا به سهم خود دينم را به اين آزاده          
علـي صـارمي بـه    . بزرگوار ادا كرده باشم  

شـمن فـردي پرهيزكـار،     گفته دوست و د   
مهربان، مردم دوست، عاشق و استوار بود      

اين رژيم منحوس بازداشـت و      . …وي با 
كـه    سال حبس كشيد تـا ايـن      23بيش از   

اين بـار در قبرسـتان خـاوران در مراسـم      
 دسـتگير و بـه      67يادبود اعدامهاي سال    

در مراسم يادبود دالور    . اعدام محكوم شد  
د نيـز بـه   مردان و شير زناني كه آخر خـو       

علـي صـارمي آرزو داشـت       . آنها پيوسـت  
روزي كميته تحقيق به همـراه دادگـاهي        

ــه    ــدامهاي ده ــورد اع ــستقل در م  60م
   .تشكيل گردد

اعدام علي صارمي ثابت كـرد كـه رژيـم          
ــراض    ــاد و اعت ــوچكترين انتق ــت ك طاق

آميز را هم نـدارد و هـر صـداي            مسالمت
   .كند مخالف را با چوبه دار خفه مي

 ايرانيان براي خـارج شـدن نـام      اينك كه 
سازمان مجاهـدين از ليـست گروههـاي        

كننـد رژيـم      تروريستي لحظه شماري مي   
حاكم قصد دارد خشم خود را از مجامع و         

المللي بر سـر هـواداران ايـن          محافل بين 
سازمان در زندانها خالي كند ولي بـا ايـن        
وجود هيچ سـعادت و افتخـاري بـاالتر از        

و آزادي سـراغ    كشته شـدن در راه حـق        
نــدارم و مــدالي بــاالتر از آن نديــدم كــه 

جـان شـهيدي      دشمن حتي از جنـازه بـي      
جـان    وحشت داشته و از تحويل كالبد بي      

اش بيمنـاك ومرعـوب       شهيد به خـانواده   
   .گردد

شهادت اين عزيـز را بـه تمـام مبـارزين،        
مجاهدين و آزديخواهان جهان تبريـك و     

ــوده و آرزو دارم راه   ــت عــرض نم و تهني
   هدف او هدف ما گردد

ايم باكي نداريم زكـس       ما شيشه بشكسته  
  .شيشه هر چند بشكند تيزتر گردد

 3 بهروز جاويد تهراني بند 89دي ما  8 
  .زندان رجايي شهر كرج

ســايت فعــالين حقــوق بــشر و    :منبــع
 دمكراسي

  
  

  

  وداع با

  علي آقا صارمي

  
 سعيد ماسوري

 

تـو  از وجود تو گرما مي گرفتم و از نگـاه           
تسلي مي يافتم و از صداي تو ايمن مـي          

از لحظه يي كه بلندگوي زندان نام       . شدم
تو را نعره زد تـا هنگـامي كـه فريـاد يـا              
حــسينت در لحظــه اعــدام در فــضا و در 
تــاريخ طنــين افكنــد و بــه گــوش همــه 
كــساني كــه در پــشت ديوارهــاي اويــن 
قلبشان با تو مي تپيد رسيد هزار بار حلق         

استم و آنگاه كه واپـسين      آويز شدم و برخ   
لرزشهاي بدنت بر چوبـه دار از لـرزش و          

كه ... حركت باز ايستاد، تازه آغاز حركت       
 !خود حركت شدي... نه

چندان كه جسد بي جانت بسا بيـشتر از          
و زنده بودنت اين خداوندان خـوف انگيـز     

ظلمت دوست را به هراس مي افكند، چرا   
ــت    ــاك فروتني ــكوه ن ــو در اوج ش ــه ت ك
قهرماني را هم به سخره گرفتي تا از اين         

مگـر  . پس قهرماني از نام تو معنا پـذيرد       
قهرمـــاني جـــز ايـــستادن در مجـــراي 

؟ و مگر جز ايـستادن در   ...آتشفشانهاست  
؟ تا راه را براي نجـات       ...برابر تندرهاست   

من كند ولو به قيمت جان؟؟؟ و       ديگران اي 
تو جز اين نكـردي و از شـير آهـن كـوه             
. مردي چون تو عاشـق جـز ايـن نـشايد          

واپسين كالم تـو خالصـه زنـدگيت بـود          
 .كلمه اي كه مرادف آزادگي بود

از ساعت يك و نيم بعد از ظهر كه رفتي          
تا ساعت دو و نيم كه از برگشتنت نگران         

آگـاه  شدم تا ساعت چهار كه قلـبم ناخود       
به تپش افتاد تا همين االن لحظه يي  از          
تو جدا نشدم و با خود مي گفتم بـاالخره          
مجبورشان كردي كه اعدامت كنند همان   

كـه  : طور كه هميشه خودت مـي گفتـي       
تنها با قلم و سخنم مجبورشان مي كـنم         
كه اعدامم كنند و چهـره واقعـي خـود را           

 .نشان دهند

نـسته  آري حتي افترانامه كيهان هـم نتوا      
بود حتي يك جرم كه مستحق يك مـاه         
زندان باشي هم برايت بتراشد و در عـدم         
تحمل سخن حقت، مجبـور بـه اعـدامت         
شــدند و بــه خــداي كعبــه كــه رســتگار  

و بعد از تو ديگر هيچ زنـداني بـا          ... شدي
هر حكمي از اعدام شـدن ايمـن نيـست           

 ...چيزي كه هميشه خودت مي گفتي

ه بـا هـم     االن در همان سلولي هستم كـ      
بوديم و اي كاش كه يك بار ديگـر ولـو           
دقيقه يي ميتوانستيم با هم صحبت كنيم       
و برايم تعريف كني كه چگونه آخوندي را   
كه لحظه اعـدام بـراي طلـب آمرزشـت           
آورده بودند تحقير كردي و چگونه جـالد        
مامور اعدام را به تمسخر گرفتي ولـي در         
اعماق قلبت بخشيدي بي هيچ كينه يـي        

ب تـو بـه جـز عـشق از هـر چيـز              كه قل 
 !!...ديگري تهي بود

ميدانم كه در كنـارم هـستي و        ... علي آقا 
مي شنوي من هم به تو قول ميدهم كـه        

وادارشان كنم كه اعدامم كنند تا وظيفـه        
ام را نسبت به مردم، ميهـنم و اعتقـاداتم          
به سرانجام رسانيده باشـم و جهانيـان را         

رود آگاه بر ستمي كه بر مردم ما و ما مي  
 .كرده باشم

درود بر تو اي مرد بزرگ درود بر تـو اي           
بزرگ مرد تاريخ معاصر و ننگ بر كساني        

...) صـلواتي و    , الريجاني(كه تو را كشتند   
 .و يا بركشتن تو سكوت مي كنند

از مومنان گروهي بر عهد خود وفا كردند        
و گروه ديگـر منتظـر و در نوبتنـد بـدون            

ــان  ــزي از اعتقادشـ ــه چيـ ــر اينكـ  تغييـ
  )17سوره احزاب آيه .(كند
 

 سعيد ماسوري

 زندان رجايي شهر 1389ديماه 

 فعالين حقوق بشر و دموكراسي: منبع

  
  

دهنده دختر  نامه تكان

علي صارمي زنده ياد 

 به پدرش

 

  نامه زينب صارمي به پدرش

 

ــوارم   ــدر بزرگ ــراي روح پ ــه را ب ــن نام اي
 !نويسم تا بشنود مي

ه آيا ما را پشت     پدر عزيزم، كاش بدانم ك    
در سرماي سـرد    ! ديوار اوين حس كردي   

لرزيـديم و مـأموران      زمستان، همـه مـي    
نيروي انتظامي بخاري روشن كرده بودند      
و در ماشينهايـــشان خودشـــان را گـــرم 

 .كردند مي

 .پدر آمده بودم صورت ماهت را ببينم

پدر آمده بودم كه در قلب مـن و مـادر و            
ي و از وطـنم     اما تو بمـان   ! خواهرانم بزنند 

 !دفاع كني

پدر بيست دقيقه بيشتر طول نكـشيد كـه        
دو آمبوالنس نزديك اذان آمدنـد و از در         

خواسـتند تـو بياينـد، روي         آهني اوين مي  
.... يكي از آمبوالنسها نوشته بود بازرسي       

هنــوز داخــل نــشده بودنــد كــه صــداي  
سـكوت سـرد    ...حـسين ....حسين...حسين

 در هـم  اوين را شكست و با صـداي اذان  
 !آميخته شد در شب پر ستاره و ماه

تمــام قــامتم خــشك شــده بــود و قابــل 
توصيف نبود،همه سيخ شدن مو بر تن رو       
حس كردند بعد از صـداي اذان مـأموران         

 .رفتند و ما مانديم

پدر ديـدم كـه پـر كـشيدي و مـا را جـا               
گذاشتي، اما جا نمانـديم، جـاي پايـت را          

ـ       ! نگاه كن  شت تمام جهانيـان آمدنـد و پ
روند، حتي با سـرهاي       سرت دارند راه مي   

 !شكسته

دوسـتت  . پدر از صميم قلب دوستت دارم     
 دوستت دارم. دارم
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 بار در ني اهاي شخصلباس

  برابر كمپ اشرف
  

   امانمنصور
  ي د19...  خبريفراسو

ـ  ي كـاظم  ،ي صالح اني آقا لي با گُس  همزمان  ي و مقتـد   ي قُم
 دولـت   ي شناسـ  تيصدر به عراق به عنوان نشانه بـه رسـم         

 كمپ اشـرف    ،ي مالك ي نور ي آقا استي كشور به ر   ني ا ديجد
  . گرفت قرار ي عراقيروهاي آماج حمله نگريبار د

 و محافـل    ي لبـاس شخـص    يروهـا ي با شـركت ن    ورشي نيا
 با پرتـاب    نهي ساعات بامداد روز آد    ني، از نخُست  "خودجوش"

 ،ي و به گُفته منابع خبر  ديسنگ و كوكتل مولوتوف آغاز گرد     
 تـن از سـاكنان كمـپ      175 شـدن    يتاكنون منجر به زخمـ    

  . مزبور شده است
ـ ي چن ني ا نيشي پ يورشهاي برخالف  از بـه    يمـالك  ي آقـا  ،ين

 ي پوش خـوددار   فورمي و اون  ي رسم يروهاي فرستادن ن  دانيم
 يروهـا ي بر اسـتفاده از ن     ي خود در تهران مبن    بانيو متُد پشت  

 انجـام  ي نـام مـستعار بـرا    ريـ سركوب بـا لبـاس مبـدل و ز        
  .   را به كار بستفي كثيتهايمامور

 ني بي فشارهاشي به افزا مي واكُنش مستق  ك،ي تاكت ريي تغ نيا
 مي مخالفان رژ  يابتي سركوب ن  لي بر دولت عراق به دل     يلمللا

 ييتهاي رود و نشان از محدود     ي به شمار م   ي اسالم يجمهور
  .  با آن روبرو شده استي مالكي راستا آقانيدارد كه در ا

ـ  خواستار پاي آذر ماه در قطعنامه ا    لي اروپا در اوا   پارلمان  اني
 ياز سـو   كمـپ اشـرف      "رحمانـه ي و محاصره ب   تيمحدود"
ــ انــدگانينما.  حكومــت عــراق شــديروهــاين  پارلمــان ني

 ي خـارج  اسـت ي اشـتون، مـسوول س     ني خاُنم كـاتر   نيهمچن
 سـازمان ملـل،     ي را فراخواندند كه با همكار     يي اُروپا هياتحاد

  .     كندني ساكنان كمپ اشرف را تامتيامن
 ني نُخـست  ي بـرا  يياي دادگاه اسپان  كي تحول،   ني موازات ا  به

 را  ي شـمر  ني ژنرال عبدالحـس   ،ي عراق هي مقام بلندپا  كيبار،  
ـ  نينقـض قـوان   " در مـورد اتهـام       قاتي انجام تحق  يبرا  ني ب

 سـاكنان كمـپ   هي عل"ي جنگاتيارتكاب به جنا  " و   "يالملل
 ي مركز قياقدام دادگاه تحق  .  فراخواند 2009 هيياشرف در ژو  

ـ      ي با نگران  اياسپان ـ  ا ي و اضطراب نزد محافل دولت  كـشور   ني
ـ  ثبـت گرد   ي الملل ني اشغال ب  تحت  پـس   يژنـرال شـمر   . دي

 كـه   تكارانـه ي حملـه جنا   نياحضار به دادگاه، نقش  خود در ا       
 يو.  گذاشت را انكـار كـرد  ي برجاي كُشته و صدها زخم  11

ــرا  ــالش ب ــ تبريدر ت ــسوول هي ــود، م ــردن  تي خ ــه گ  را ب
 كه وارد اشـرف     ي مسلح يروين":  افكند و گُفت   انشهمدست

 كه وارد ييروي كنم كه نيمن تكرار م.  بود شد، از بغداد آمده   
  ". آمده بودياليكمپ شد، از خارج اُستان د

 طي بـه سـاكنان اشـرف تحـت شـرا          نهي چه حمله روز آد    اگر
 مـشابه در گُذشــته  يورشـها ي از ي بـه گونـه متفـاوت   د،يـ جد

 بـار   كي امر   ني و به دست اجرا گذاشته شد اما ا        يسازمانده
ـ  ثابـت عل   يانه   تبهكار استي س كي وجود   گريد  مخالفـان   هي

 كند كـه  ي كمپ را مستند مني مستقر در اهي فق تي وال ميرژ
ـ  حاكمـان ا  ي اجـرا و از سـو      ي مـالك  ي دولت آقا  وسطت  راني

  . شودي ميكي و ُلجستياسي سيباني و پشتيطراح
 اسـت ي از سي دفاع اشرف، بخـش ي ساكنان ب  ني خون سركوب

 دسـتكم بـه      و يكيزي حذف ف  ي برا ي اسالم ي جمهور ريفراگ
 تحت نفـوذ    ي مخالف در قلمروها   يسكوت كشاندن صداها  

بـه راه انـداختن     .  نفوذ در خارج است    ي دارا ايخود در داخل    
 ياباني كُشتار معترضان خ  ،ياسي س اني زندان هي اعدام عل  نيماش
 جامعـه،  هي عل سي از اهرُم زندان و پل     ختهي لگام گُس  ستفادهو ا 
ـ تنهـا   . ف اسـت   حمله به كمپ اشر    ي سكه   گري د يرو  كي
 تكارانـه ي اقدامات جنا  هي وشرط عل  دي و بدون ق   ري فراگ كرديرو

ـ  و ُكجا به جر    ي چه كس  هيحكومت، مستقل از آن كه عل       اني
ـ  و ب  يستادگي ا يياُفتاده باشد، توانا   ر از  ي شمـش  دني كـش  روني

 كف خودكامه مست را خواهد داشت

  

  پيروزي عدالت 

  بر جنايت
   

  زينت ميرهاشمي
  
   دي15... فراسوي خبر 

 دي ، حكم دادگـاه  14روز سه شنبه  
اسپانيا مبني بـر پيگيـري و تعقيـب         

ــامالن جنايــت و آزار   ســاكنان  ع
خبرگزاري . قرارگاه اشرف اعالم شد   

فرانسه روز سه شنبه اعالم كرد كـه        
يك رئيس پلـيس عراقـي كـه در         «

جريان تحقيقات قضايي حول حملـه      
مرگبار نيروهاي عراقي به يك كمپ 

ــا ــاه   مخالف ــط دادگ ــي، توس ن ايران
اسپانيا، براي حضور در دادگاه احضار      
شده بود، روز سه شنبه نقش خود در     

  » .اين حمله را انكار نمود
به گـزارش دبيرخانـه شـوراي ملـي         
مقاومت، دادگاه مركزي تحقيـق در      

ــنبه   ــپانيا، روز دوش ــي 6اس  دي، ط
حكمي شكنجه و ديگـر خـسارتهاي    

 7  و6وارده بــه ســاكنان اشــرف در 
 11 كه منجر بـه قتـل        1388مرداد  
 جراحت جدي و بازداشـت      280نفر،  

 شد را جنايـت عليـه       36غير قانوني   
جامعه بين المللي، جنايـت جنگـي و    
جنايت عليه حقوق بين المللي بـشر،       

ايـن حكـم بعـد از مهلـت         . شناخت
 14 روزه از روز سه شنبه       5استيناف  

  . دي فعال شد
حكــم دادگــاه تحقيــق اســپانيا كــه 
دستاورد كارزار بين المللـي دفـاع از        
حقوق ساكنان اشرف توسط فعـاالن      
مدافع حقوق بشر، نهادهـاي مـدافع       
عـــدالت و ايرانيـــان آزاديخـــواه در 
سراسر جهان است، يك پيروزي بـه       

  .نفع عـدالت و حقـوق بـشر اسـت         
ساكنان كمپ اشـرف از حقـوق بـر         

كنند و با افـشاي     حق خود دفاع مي     
صدور بنيادگراي اسالمي بـه عـراق       
در برابر زد و بنـدها و توطئـه هـاي           
كـــارگزاران عراقـــي وابـــسته بـــه 
. جمهوري اسالمي پايداري مي كنند    

آنها افرادي حفاظت شده و از سـال        
تحت كنوانسيون چهـارم ژنـو      1382

تعرض به حقـوق آنهـا و       . قرار دارند 
به ويژه آزار و شـكنجه آنـان نقـض          

حكم دادگاه اخيـر    . حقوق بشر است  
يك پيـروزي بـراي فعـاالن حقـوق       
بشر در رويارويي با ناقـضان حقـوق        

با پيش روي اين پرونده،     . بشر است 
مداخله مستقيم جمهـوري اسـالمي      
در مسائل داخلي عـراق و فـشار بـر          
وابستگانش در عراق براي سـركوب      
ساكنان كمپ اشرف بيـشتر آشـكار       

  . خواهد شد
   

  

  
   دي6.. ي خبر فراسو

در پي فعاليتهاي بي وقفه و 
پيگيرانه هزاران كنشگر حقوق 
بشر در ايران و جهان، خانواده 
وي و مردم كردستان، حكم 
اعدام حبيب اهللا لطيفي به 

وضعيت او در . تعويق افتاد
دستگاه آشفته و عريض و 
طويل بيدادگاه هاي جمهوري 
اسالمي هنوز نا مشخص 

وان است، با اين حال مي ت
اين امر را يك پيروزي 
تاكتيكي در مسير دستيابي به 
پيروزيهاي استراتژيك فعاالن 
جنبش عدالت خواهانه مردم 

  .ايران به حساب آورد
حبيب اهللا لطيفي، دانشجوي 
سال آخر رشته مهندسي 
صنايع دانشگاه ايالم از سال 

اقدام عليه " به اتهام 1386
 در "محاربه" و "امنيت ملي

در طول . مي بردزندان بسر 
اين مدت وي تحت سخت 
ترين شكنجه هاي روحي و 
فيزيك قرار گرفته اما از پاي 

  .نيفتاده است
مقاومت و پايداري فرزندان 
ايران در شكنجه گاه هاي 
جمهوري اسالمي، مردم ايران 
را نيز بر آن داشته است كه پا 
به پاي ياران خود، با اراده و 
پيگير بهاي سنگين آزادي را 

  .پردازندب
ها  دهدر روزهاي اخير، 

نگار، هنرمند،  نويسنده، روزنامه
حقوق  استاد دانشگاه و فعال

 ها،  بشر ايراني در نامه
تماسهاي تلفني يا امضا 

 دولتها و مجامع پتيشن از
  تا برايندالمللي خواست بين

اهللا  توقف حكم اعدام حبيب
تر اقدام  لطيفي هرچه سريع

  . كنند
شهرهاي در بسياري از 

كشورهاي اروپايي از جمله 
آلمان، فرانسه، نروژ، انگليس و 
ايتاليا ايرانيان در هواي سرد و 
يخبندان در برابر نمايندگيهاي 
جمهوري اسالمي دست به 

شش ايراني در . اعتراض زدند
حالي كه دست به اعتصاب 
  غذا زده بودند، با زنجير خود را 

  
به درب كنسولگري جمهوري 

انسه بستند و در اسالمي در فر
لندن، معترضين به كنسولگري 
جمهوري اسالمي حمله برده و 

در . پنجره هاي آن را شكستند
اربيل و سليمانيه، تجمعاتي در 
حضور رسانه هاي خارجي 

  . برگزار گرديد
جمعي از زندانيان در اين ميان 

شهر كرج  سياسي زندان رجايي
 ضمن محكوم اي نيز در نامه

اهللا  بيبح  حكم اعدامكردن
 در تاكيد كردند كهلطيفي 

آستانه سفر كميسر عالي 
ملل به  حقوق بشر سازمان

ايران خواستار مالقات با او يا 
 وي هستند تا از ي نماينده
بند بند بدرفتاريهاي "

گرفته در دوران  صورت
  . سخن گويند"ت خودمحكومي

همزمان، وكالي آقاي لطيفي، 
صالح  نعمت احمدي و

ه و به ويژه خانوادنيكبخت، 
 تالشي  خواهر او، الهه لطيفي

مستمر براي جلوگيري از 
اعدام اين جوان را سازمان 

صدها نفر ديگر از مردم . دادند
سنندج نيز بدانها پيوسته و در 
برابر زندان دست به تحصن و 

  .اعتراض زدند
همچنين، در پي حركت مردم 
اطراف سنندج در پيوستن به 

ن اعتراضات مقابل زندان اي
شهر، نيروهاي رژيم به حالت 
آماده باش در آمده و تيم ويژه 
وزارت كشور براي همدستي با 
اداره اطالعات استان 
. كردستان وارد عمل شد

نيروهاي سپاه نيز در منطقه 
كردستان به حالت آماده باش 

  .در آمدند
در ارديبهشت ماه امسال پس 

 از اعدام چهار زنداني كرد،

ز در استان كردستان سه رو
از  .اعتصاب سراسري بود

همين رو، حكومت در هراس 
از باالگرفتن اعتراضات مردم، 
نيروهاي خود را بسيج كرده 

  .است
بايد هر چه بيشتر حول 
خواستهاي مشخص متشكل 
شد و رژيم جمهوري اسالمي 

  . را وادار به عقب نشيني كرد
  

تعويق حكم اعدام حبيب اهللا 

  لطيفي، يك پيروزي تاكتيكي
  ليال جديدي

 



  16 صفحه            زنان      1389 بهمناول  – 307نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
فقط يك زن در ميان اعضاي 
كابينه جديد دولت المالكي 

  حضور دارد
 31دفتر مك كالتچي واشنگتن، 

 زماني كه نوري المالي، –2010دسامبر 
نخست وزير دولت جديد عراق، دو 
هفته پيش وزراي كابينه جديد دولتي 
كه او دولت ائتالفي ملي مي نامد را 
مشخص كرد تقريبا همه، شامل كردها، 

 و شيعه ها به حساب آمدند اما سنيها
نقش يك گروه، زنان، بسيار ضعيف و 
كمرنگ در دولت جديد عراق نمايان 

 42وجود فقط يك زن در ميان . گشت
اعضاي كابينه دولت جديد عراق نشان 
از تبعيض جنسيتي بي رحمانه در 
كشوري دارد كه روزي كانون رعايت 
. حقوق زنان در كشورهاي عربي بود

، ضرورت پيشرفت و تعميق اين مساله
مبارزه جهت تثبيت هويت اصلي عراق 

ميزان . در آينده را گواهي مي دهد
مشاركت زنان در ساختار سياسي جديد 
يكي از شاخصهاي دسترسي عراق به 
دموكراسي ليبرال و يا تبديل آن به يك 
. جامعه پدرساالر و مذهبي مي باشد

نزديك به هشت سال پيش، زماني كه 
ريكا با توسل به نيروي نظامي دولت آم

دولت صدام حسين را سرنگون كرد، 
عراق به بيشترين ميزان برابري 
جنسيتي در امر مشاركت سياسي رسيده 

در دولت قبلي مالكي چهار وزير . بود
زن حضور داشتند و ماده اي در قانون 

، يك 2005اساسي عراق از سال 
چهارم كرسيهاي مجلس را براي زنان 

بر اساس گزارش . فته استدر نظر گر
 325 نفر از 82خبرگزاريهاي عراق، 

قانونگذار انتخاب شده در آن زمان، زن 
اگرچه بر اساس گزارشهاي . بودند

مدافعان حقوق زنان، رعايت حقوق 
بشر، شمار سياستمداران زن انتخاب 
شده و ميزان مشاركت آنان در سياست 
به مرور زمان كمتر شده كه معرفي 

نه جديد نمونه چالش زنان همين كابي
براي تثبيت موقعيت خود در زندگي 

  . اجتماعي عراق است
اتحاديه "، موسس "حنا ادوار"خانم 

، يك گروه مدافع حقوق زنان در "امل
رابطه با حضور بسيار كمرنگ آنها در 

اين ": كابينه دولت جديد مي گويد
مساله مسخره است، به خصوص وقتي 

كابينه جديد اين تصور وجود دارد كه 
مي بايست كابينه اي اصالح شده تر از 

عدم حضور زنان در . كابينه قبل باشد
ساختار سياسي يك سيلي محكم به 

   ".صورت همه عراقيها است
يكي از قانونگذاران زن عراقي بعد از 

كه المالكي صفوف خود را  اين

مشخص كرد، جهت محكوم كردن اين 
لي كه پروسه، در پارلمان عراق و در حا
زنان ":صدايش مي لرزيد، ابراز داشت

عراقي بيش از هر زمان ديگري 
احساس مي كنند كه دموكراسي در 
عراق توسط اعمال تبعيض جنسيتي 

من انتظار داشتم كه . ذبح شده است
كابينه جديد نسبت به قبلي، زنان 

   ".بيشتري را شامل شود
در همين رابطه سفير آمريكا در عراق 

دم حضور زنان در كابينه در رابطه با ع
جديد، ابراز تعجب و حيرت زدگي كرده 

  . است
كشور عراق در طول دهه هاي متوالي، 
پيشتاز معرفي نامزدهاي انتخاباتي زن 
براي پستهاي دولتي مختلف در راستاي 

اين . پيشرفت حقوق زنان بوده است
 با تصويب قانوني  1959سالمساله از 

اديهاي بسيار مترقي در رابطه با آز
 وزير زن در اجتماعي و انتخاب اولين

حتي . دنياي عرب كامال بديهي شد
صدام حسين نيز در دهه هاي هفتاد و 
هشتاد با تصويب قوانيني بسيار قوي 
عليه آزار و اذيتهاي جنسي و مشاركت 
زنان در نيروي كار كشور به عنوان 
بخش مهمي از پروژه صنعتي كردن 

 داد كه در ساختار اقتصادي عراق نشان
مسير تثبيت مطالبات دموكراتيك زنان 

اكنون زنان عراقي در . گام بر مي دارد
برابر جامعه اي قرار گرفته اند كه توسط 
بنيادگرايان مذهبي اراده مي شود و به 
سختي مي توانند پستي در ساختار 

بسياري از . سياسي به دست آوردند
عراقيها اعتقاد دارند، مناطق زيادي از 

رشان توسط احزابي كه يا خود كشو
مذهبي و بنيادگرا هستند و يا از 
بنيادگرايان پيروي و فرمان مي برند، 

از همين رو است كه . اداره مي شود
آنان با استفاده از ابزار فشار و ايجاد 
رعب و وحشت، زنان را به كناره گيري 
از مسايل سياسي وادار مي سازند و يا 

كنون قدرت سياسي زناني كه هم ا
  . پستي دارند را كاهش مي دهند

، جنوب شرقي بغداد "ويست"در منطقه 
 كرسي از 9كه بيشتر شيعه نشين است، 

 كرسي شوراي استاني به زنان تعلق 28
يكي از اين زنان در يك صحنه . داشت

ساختگي تصادف نزديك بود جان خود 
را از دست بدهد كه توسط محافظش 

تفاق، بعد از اين ا. نجات پيدا كرد
اعضاي زن شوراي استان تقاضا كردند 
كه جهت حفظ جان خود يكي از مردان 
فاميل را در رفت و آمدها در مناطق 

افزوده . عمومي به همراه داشته باشند
بر اين، ماه گذشته در بغداد يكي از 
مديران دبيرستان پسرانه ابراز كرد كه 
تحت فشار قرار گرفته است تا براي 

رياضيات و زبان تدريس بيولوژي، 

عربي فقط آموزگاران مرد را به  كار 
قابل توجه است كه اعضاي . گيرد

حزب شيعه و بنيادگراي المالكي بر 
شوراي استان بغداد تسلط دارند؛ جايي 
كه فشار بر  زنان عراقي براي رعايت 
پوشش اسالمي بسيار آشكارا اعمال 

  .  مي شود
 ناگفته نماند كه در برابر اعمال اين

ونه فشارها جهت كوتاه كردن دست گ
زنان از دخالت در فعاليتهاي اجتماعي و 
تعميق تبعيض وحشيانه جنسيتي، 
مخالفتهايي از سوي گروههاي سكوالر 
. و مدافع حقوق زنان، مشاهده مي شود

به عنوان مثال، كمپيني در بغداد از 
مردم عراق خواست تا به پوشش 

 بگويند و بانگ بر آورند "نه"اجباري 
كه عراق به قندهار تبديل نخواهد شد 
كه اشاره اي به وضعيت وخيم زنان در 
اين شهر افغانستان به دليل دخالتهاي 

كمپين مزبور اعالم كرد . طالبان است
كه بنيادگرايان مي خواهند مسايلي را 
بر اساس انديشه خود به جامعه عراق 

ه توجه به زور تزريق كنند بدون اينك
كنند كه اين انديشه هاي عقب افتاده 
در تفكر مردم عراق جايي ندارد، پس 
بايد بدانند بازاري براي آنچه مي 
خواهند به مردم بفروشند در عراق 

  . وجود ندارد
 كه در كمپين "ادوار حسين"خانم 
مخالفت با رعايت اجباري پوشش "

 فعاليت  مي كند، ابزار مي "اسالمي
 در عراق وجود دارند، ما اگر آنها":دارد

نيز در مقابل آنان در عراق حاضر 
هستيم و براي مطالبات خود مبارزه مي 

   ".كنيم
وي ادامه مي دهد كه احزابي مانند 

 قصد دارند همه عراق را با "صدريها"
تثبيت قوانين مذهبي كنترل كنند و 
اين هدف بخشي از جدال آنان براي 

درت دستيابي به پستهاي بيشتري در ق
اما امروز زنان عراقي . سياسي است

بايد تالش كنند كه با راه انداختن 
تبليغات از رهبران سياسي بخواهند كه 
زنان بيشتري را براي اشغال پستهاي 

 .كابينه دولت جديد معرفي كنند
در همين رابطه به گزارش 
خبرگزاريهاي عراقي، زنان عراقي در 
نقاط مختلف عراق دست به اعتراض 

تلويزيون بغداد از تظاهراتي در . اندزده 
كركوك به رهبري تشكلهاي مدافع 
حقوق بشر عليه حضور نداشتن زنان در 
. تركيب دولت جديد، خبر داده است

آنان در مقابل استانداري، از 
فراكسيونهاي سياسي خواسته اند تا در 
رابطه با اين مساله تجديد نظر كنند كه 

 ادامه در غيراينصورت به مخالفت خود
، مسوول "روناك علي". خواهند داد

فدراسيون سازمانهاي غير دولتي در 
در ": اين رابطه اعالن كرده است

زنيم  ها و ماه هاي آينده چادر مي هفته
 كه  كنيم تا اين و تحصن مي

ما . هاي ما را برآورده كنند خواسته
دست بسته باقي نخواهيم ماند و 

  ".كنيم صدايمان را بلند مي

  
دستگيري خبرنگاران و : انسود

  فعاالن مدافع حقوق بشر و زنان 
ابدل " –2010 دسامبر 22آل آفريقا،

، مدير مسوول بخش "بساط ميرقاني
مركزي سازمان حقوق بشر در سودان 
بعد از اقدام به راه اندازي يك نشست 
در دفاع از حقوق زنان سودان به نام 

 دستگير شد و در "نه به استثمار زنان"
. نامعلومي نگهداري مي شودجاي 
 قصد داشت تحصني را عليه "ميرقاني"

تازيانه زدن زنان در مالء عام به علت 
هر عمل و رفتاري كه به نظر دولت 

  . سودان مبتذل مي باشد، به راه بياندازد
افزوده بر اين، به گزارش فعاالن حقوق 
بشر در مناطق عرب نشين، يكي ديگر 

دان دستگير از فعاالن حقوق بشر در سو
شده است كه خبري از وي در دست 

، "محمد القاسم نام دارد"او كه . نيست
وكيل و يكي از اعضاي عاليرتبه كميته 
واحد ديدباني سازمان حقوق بشر در 

بر اساس همين . سودان مي باشد
گزارش، دستكم سيزده نفر ديگر كه 
شامل مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان، 

زادي عقيده مي خبرنگار، و مدافعان آ
باشند، در  ماه هاي گذشته در سودان 

  .دستگير شده اند
  

قانون تابعيت لبنان يك نقض 
  فاحش حقوق بشر است

 -2010 دسامبر 15ديلي استار لبنان، 
مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر در 
كشور لبنان همواره در تالشند كه قانون 

  . تبعيت لبنان را تغيير دهند
ن، زني كه با مردي بر اساس اين قانو

غير لبناني ازدواج كند و از او كودكي به 
دنيا بياورد، قادر نيست كه مليت خود را 

بدين ترتيب، . به فرزندش انتقال دهد
بيش از دويست هزار نفر در لبنان فاقد 
مليت هستند و در شرايط بسيار بغرنجي 

اين قانون نه تنها ناقض . به سر مي برند
  بلكه با بسياري حقوق زنان مي باشد،

از ميثاقهاي منشور حقوق بشر نيز در 
تصور كنيد كه در لبنان به . تضاد است

دنيا بياييد، از مادر لبناني اما بدون مليت 
اين مساله باعث مي شود كه فرد . باشيد

مزبور براي اسم نويسي در مراكز 
تحصيلي، دريافت بيمه بهداشتي، 

اري با توجه به اينكه براي بسي(اشتغال 
از موقعيتهاي كاري با درخواست افراد 

و همچنين ) خارجي مخالفت مي شود
براي ورود به دانشگاه، با مشكالت 

كه وي  زيادي روبرو خواهد شد، با اين
در كشور ديگري به دنيا نيامده و خود را 

  . لبناني احساس مي كند
انتقال تابعيت از سوي زني كه با مردي 

ست به غير لبناني ازدواج كرده ا
فرزندش زماني مشكل تر مي شود كه 
پدر فوت كرده و يا طالق صورت گرفته 

بنابراين، زنان لبناني براي تغيير . باشد
  سازمان . قانون مزبور تالش مي كنند

  17بقيه در صفحه 

  زنان در مسير رهايي
  

 آناهيتا اردوان
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  ي د16پنج شنبه ...  خبر يفراسو
 فـرار از    ي بـرا  ي اسـالم  ي جمهور ميرژ
 خود و عـدم     ي الملل ني بار تعهدات ب   ريز

ـ        ـ  نياجازه به بازرسـان آژانـس ب  ي الملل
 ش،يتهاي از سـا   دي بازد ي برا ي اتم يانرژ

ـ  جد لـه ي ح كيـ دست به    .  زده اسـت   دي
 كي يها  ارسال دعوتنامه به سفارتخانه   

 يه برا  شد ني دستچ ي از كشورها  يسر
 و نطنز،   بوشهر ي اتم ساتي از تاس  ديبازد

 نيا.  مضحك برآورد شده است    يترفند
 ه،ي اصغر سـلطان   ي عل يدعوتنامه از سو  

 ي المللــني در آژانــس بــميــ رژنــدهينما
  . فرستاده شده استي اتميانرژ
 دعوتنامه ،يشي اتر پلماتي د كي گفته   به

كوبـا،     مـصر،    ،  ني چـ  ،  هيمزبور بـه روسـ    
به جنبش عدم تعهد،     موسوم   يكشورها
 يالملل  ني عرب عضو آژانس ب    يكشورها

 و مجارسـتان بـه عنـوان    ي اتمـ يانـرژ 
 اروپـا فرسـتاده     هي اتحاد يا   دوره استير

ـ  دعوتنامه بـه غ    نيدر ا . شده است   از  ري
ــبازد ــ از دو تاسدي ــساتي ــ رژي اتم  م،ي

ــ ــ دنيهمچن ــا سرپرســت وزارت داري  ب
 بـا   داري د ،ي اكبر صالح  يامورخارجه، عل 

ـ   ي اتم يازمان انرژ  س سيير  ني و همچن
ـ ي جل ديگفتگو با سع    مـذاكره كننـده     ،يل

 گنجانـده   ،ي در پرونـده اتمـ     ميارشد رژ 
 ي جار هي ژانو 16 و   15 خيتار. شده است 

 در نظـر    داري د ني ا ي است كه برا   يزمان
  . استدهگرفته ش

 ي اسالمي جمهورمي رسد رژي نظر م  به
 به شكست فضاحت بار خود در       شياز پ 

 رو در استانبول واقـف      شي پ يگفتگوها
 ي ا ياحتي تور سـ   لي دل نياست و به هم   

 از كــشورها ي بعــضيپلماتهــاي ديبــرا
 دهـد كـه   شي نما نگونهي داده تا ا   بيترت

 ي اش بــه روي اتمــيتهاي ســايدرهــا
ـ ا.  كنندگان باز است   ديبازد  يحـال  در ني

 ي بــراي دعوتنامــه انياســت كــه چنــ
ــشده و همچنــ   ــتاده ن ــس فرس  نيآژان

 ستي در ل  زي ن كاي آمر  آلمان و  يكشورها
  .دعوت شدگان وجود ندارند

 وزارت ي مهمان پرست، سـخنگو  نيرام
:  بــاره گفــتنيــ در اميــامورخارجــه رژ

ــدام جد" ــاقـ ــفراديـ ــوت از سـ  ي دعـ
ــشورها ــرا يك ــف ب ــ بازدي مختل  از دي

 بـار   كي كشورمان   يا   هسته   ساتيتاس
ـ  ا تي حسن ن  گريد  را در رابطـه بـا       راني
ــا ــارني ــلحي همك ــ آم   و ص ــودنزي   ب

   ".دهد  ي ما نشان ميتهايفعال
ـ  آنجا كه دسـت رژ     از  ي تمـام  ي بـرا  مي

 بنـده ي فر يكشورها رو شده و ترفنـدها     
 داشته باشد،   يري تواند تاث  ي نم گريآن د 

 تي خاصـ  ي نه تنها ب   زي ن مي مانور رژ  نيا
 لي رود تا به ضد خود تبد      يشده بلكه م  

 ي سـخنگو  ،ي كراول پيليف. شود
 نيــ اكــايوزارت امورخارجــه آمر

ــدام رژا ــق ــ را مي ــد" كي  "ترفن
ـ ا":  گفت وخواند    بـا عـدم     راني

 كه بار كوشد ي مكايدعوت از آمر  
ـ  م گريد ـ    اني ـ   ني جامعـه ب  يالملل

  ". كندجاديشكاف ا
 دولـت انگلـستان     گري د ي سو از

ـ ": اعالم كرد  ـ  د كي  كـامال   داري
ــده از تاس  ــرل شـ ــكنتـ  ساتيـ

 شده نخواهـد توانـست      نيدستچ
ــمانتها ــه  يض ــه جامع  الزم را ب

  ". كندهيارا يجهان
 ي به گزارش خبرگـزار    نيهمچن

 ي من، سخنگو  لييشاي م ترز،يرو
ــكم ــ اتحادونيسي ــا روز هي  اروپ
 خبـر   نيشنبه در واكنش به ا      سه

ما به نامـه    ": به خبرنگاران گفت  
ـ ا   نـداده  يپاسخ :  افـزود  يو. "مي
ـ  بر آن تاك   دي كه با  يزياما چ "  دي
 در يا  است كه پروسـه    ني ا ميكن
ــجر ــت و ااني ــ اس ــسن،ي   آژان

 است كـه    ي اتم يانرژ يالملل  نيب
ـ  ا يا   هسته ساتي تاس ديبا  را  راني

  ". كنديبازرس
 بـا   ي اسالم ي جمهور ميرژ

فرســتادن دعوتنامــه تــور 
 سـفارتخانه   ي برا ياحتيس
 كند  ي م ي سع ي خارج يها

 از آنهـا    ي بعض يبانيتا پشت 
 جـه ي نت ياما ب . را جلب كند  

ماندن كنفرانس گذشته در    
 مي تـصم  كيژنو و احتمال    

ــد ــورد آن در يجـ  در مـ
كنفرانس استانبول كـه در     
ژنو با آن موافقت شد، آنها      

ـ  ــه دسـ ــا زدن ترا ب  و پ
 بحــران نيــمــضحك در ا
 يبرخورد جـد  . واداشته است 

 از كــشورها بــا بحــران ياريبــس
ــاز ــ رژيس ــرا مي ــدم اج  ي و ع

 توسـط آن و     ي الملل نيتعهدات ب 
ــر رو   ــذاكره ب ــدم م ــرار ع  يتك

ـ  كـه دا   يپرونده اتم   ي از سـو مي
 شـود،   ي تكـرار مـ    مي رژ ورانيپا

 جز غـرق شـدن هرچـه        يحاصل
ـ  در ا  هي فق تي وال مي رژ شتريب ن ي

 كـه   ي ندارد؛ بحران  ميبحران عظ 
 ي م رانيدود آن به چشم مردم ا     

  . رود

 

 

 

 زنان در مسير رهايي

  16بقيه از صفحه 
 بر اساس برنامه بسط و 2009ملل از سال 

توسعه تالش كرده است كه به كمپين 
 تغيير قانون حق تابعيت لبنان مبارزه براي

  .حمايت و ياري برساند
 

يك سوم از زنان كويتي قرباني 
  خشونت خانگي هستند

 وزير -2011 ژانويه 13شبكه خبري زنان، 
 35دادگستري كويت آشكار ساخت كه 

درصد از زنان كويتي گزارش داده اند كه 
افزوده . مورد خشونت خانگي قرار گرفته اند

 2010طالق نسبت به سال بر اين، ميزان 
 درصد از 39. افزايش پيدا كرده است

طالقها بعد از يك سال زندگي زناشويي و 
 درصد قبل از اولين سالگرد ازدواج 28

  .صورت گرفته است
   

زنان آفريقايي به دليل كورتاژ غير 
بهداشتي جان خود را از دست مي 

  دهند
 نزديك به -2010 دسامبر 12آل آفريقا، 

ون زن به انجام كورتاژ غير قانوني  ميلي5,5
در آفريقا مبادرت مي فرستند كه نزديك به 

 درصد از آنان به همين دليل جان خود 14
  . را از دست مي دهند

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني 
ساالنه تقريبا سي و پنج هزار دانش آموز 
دختر به دليل مبادرت ورزيدن به عمل 

 جان خود را از دست كورتاژ غير بهداشتي،
قانوني نبودن عمل كورتاژ در . مي دهند

برخي كشورهاي آفريقايي، فقر و عدم 
امكانات بهداشتي براي همه زنان يكي از 

  . علل مرگ و مير آنها در اين كشورها است
زنان در بيشتر كشورهاي آفريقايي از اعمال 

افزايش . قوانين قرن نوزدهم رنج مي كشند
تاده مذهبي و سياسي در گرايشات عقب اف

ساختار سياسي اين كشورها دقيقا عليه 
زنان عمل مي كند و رفرمهاي جدي در 
مسير احقاق حقوق اوليه زنان براي حفظ 

  . سالمت آنان حياتي مي باشد
  

  فيليپين و زندانيان سياسي زن
 - 2010 نوامبر 28خبرگزاري فيليپين، 

كوشندگان حقوق بشر و زنان در فيليپين 
از مي دارند كه زندانيان سياسي زن در ابر

فيليپين به طور عادي از سوي ماموران 
زندان و مسووالن مربوطه مورد آزار و 

  . اذيت جنسي و فيزيكي قرار مي گيرند
 63شواهد مستند به آمار نشان مي دهد كه 

 زنداني سياسي در حكومت 369نفر از 
فيليپين به رياست جمهوري بنگينو آكوئينو، 

از زمان به قدرت رسيدن . ستندزن ه
آكوئينو هيچ زنداني سياسي زني آزاد نشده 

  . است
مدافعان حقوق زنان به مساله دستگيري 

 كه شصت سال دارد و "آنجلينا ايپونگ"
  .  دستگير شد، اشاره مي كنند2005در سال 

  
اين زن شصت ساله در هفته هاي اول 
دستگيري به طور وحشيانه اي مورد تجاوز 

آزار و اذيتهاي فيزيكي و رواني جنسي، 
  .قرار گرفته است

   
حكم قصاص زني در قزوين به اجرا 

  در آمد
 آذر ماه 29به گزارش خبرگزاري هرانا، 

، خانمي به نام ميهن كه از سوي 1389
دستگاه قضايي حكومت استبدادي به قتل 

 متهم 88 تا 87پنج زن در فاصله سالهاي 
وين به دار گرديده بود، در زندان مركزي قز

  .آويخته شد
خبرگزاري هرانا متذكر شده است كه 
اتهامات اين فرد از سوي نهادهاي مستقل 
مورد تاييد قرار نگرفته و از برگزاري دادگاه 
و بازپرسي و بازجويي عادالنه اين زن 

  .اطالعي در دست نيست
  

  لرستان و خودسوزي زنان باردار
به گزارش خبرگزاري دولتي آفتاب، سه 

، معاون بهداشتي 1389 دي 21ه شنب
دانشگاه علوم پزشكي لرستان اعالم كرده 
است كه از ابتداي سال جاري تا كنون 
يازده مورد مرگ و مير مادران باردار در 

  . لرستان وجود داشته است
وي همچنين مي گويد كه پنج تن از اين 
مادران از طريق خودسوزي به خودكشي 

  . مبادرت ورزيده اند
  

اران حاكم قصد دارند جنايتك
نوجوان ديگري را به دار مجازات 

  بياويزند
 1389 دي ماه 27خبرگزاري هرانا، دوشنبه 

گزارش كرد كه يك دختر دانش آموز 
دبيرستاني شانزده ساله از سوي دادگاه به 
. قتل همسر سي ساله خود متهم شده است

حكم اعدام فاطمه سالبهي، شانزده ساله از 
ر صادر گرديده و به تاييد سوي دادگاه مزبو

  . ديوان عالي كشور نيز رسيده است
خبرگزاري هرانا در اين رابطه نوشته است 

كه مانند –كه فاطمه در بازجوييهاي اوليه 
همه بازجوييهاي رايج در ايران بدون 

 حرفهاي –حضور وكيل انجام مي گيرد
او از يك سو به . ضد و نقيضي مي زند

ند و از سوي ارتكاب قتل اعتراف مي ك
ديگر، از دو نفر صحبت مي كند كه وارد 
منزل او شده و شوهرش را به قتل رسانده 

 .اند
با توجه به فشارهايي كه در طول دوران 
بازجويي روي فرد متهم وارد مي آيد و با 
توجه به اينكه فاطمه يك دختر مدرسه اي 
شانزده ساله بوده است، روشن نيست كه 

كه اشاره به آن بخش از حرفهاي او 
ارتكاب قتل دارد، تا چه حد به واقعيت 
نزديك است و تا چه حد به خاطر رهايي از 

 .فشار بازجويي بوده است
. فاطمه در دادگاه به قتل اعتراف نمي كند

 دادگاه كيفري استان 5به هر حال شعبه 
حكم . فارس او را محكوم به اعدام مي كند

 شده فاطمه در ديوان عالي كشور نيز تاييد
  .و هر آن ممكن است كه اجرا شود

   به اپلماتهي دي اتمياحتي ستور

  منظم آژانس ي بازرسيجا
 جعفر پويه 



   18صفحه            رويدادهاي هنري      1389اول بهمن  – 307شماره  نبرد خلق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  رويدادهاي هنري ماه
  

  ليال جديدي
  

  سخن روز-
 من از موتسارت ياد گرفتم -

موضوعات مهم را با كلمات ساده بيان 
 – 1856ژوئيه (جورج برنارد شاو (كنم 

، نمايشنامه نويس و بنيان )1950نوامبر 
  )گذار مدرسه اقتصاد لندن

 پايان عالي زندگي، داشتن اطالعات -
 فولر تاماس(نيست، عملكرد هاست 

، اهل )2009 ژانويه -1932مارس (
كليسا و تاريخدان انگليسي كه به خاطر 

   )نوشته هايش شهرت دارد
  
  

  موسيقي
  

پالسيدو دومينگو در نقش پابلو 

  نرودا در اپراي پستچي
  

 
 اثر دانيل كاتان، "پستچي"اپراي 

آهنگساز مكزيكي، در وين با استقبالي 
اين اپرا . شايان روبرو شده است

آميز از زندگي پابلو نرودا،  اي خيال وشهگ
شاعر مبارز شيلي را با شعر و موسيقي 

پالسيدو دومينگو، يكي . كند روايت مي
  ايناز بزرگترين خوانندگان تنور، نقش

متن و . كند شاعر بزرگ را ايفا مي
آهنگ اپرا را دانيل كاتان بر پايه 
داستاني نوشته آنتونيو اسكارمتا، 

  .ي تصنيف كرده استنويسنده شيلياي
 در سال "پستچي"بر پايه داستان 

 فيلمي موفق به كارگرداني 1994
دفورد، فيلمساز بريتانيايي امايكل ر

ساخته شد كه در آن فيليپ نواره، 
بازيگر نامي فرانسوي نقش نرودا را ايفا 

  .كرد
 لحني شوخ و "پستچي"داستان 

هايي واقعي از  طنزآميز دارد با مايه
  .و نرودازندگي پابل

  
اجراي اركستر ملي فلسطيني در 

براي  يل و كرانه باختريياسرا
  نخستين بار

به مناسبت فرا رسيدن سال نوي 
مسيحي، اركستر ملي فلسطيني 
نخستين اجراي خود را در شهرهاي 

 .ه داديالمقدس و حيفا ارا اهللا، بيت رام

رهبري نخستين اجراهاي اركستر ملي 
مان، رهبر فلسطيني را بالدور بروني

اركستر سرشناس سويسي به عهده 
  .داشت

  
 نوازندگان ،تمام اعضاي اركستر

. اي و فلسطيني تبار هستند حرفه
 سه برنامه دراركستر ملي فلسطيني 

عالوه بر موسيقي كالسيك غربي مانند 
آثار موتسارت و بتهوون، آثاري از 
موسيقي سنتي فلسطيني را نيز به اجرا 

اركستر همچنين در رپراتوار  .گذاشت
اثري از گيورگي ليگتي، آهنگساز 

  . يهودي مجار عرضه شد
فلسطينيها از زمان تشكيل حكومت 

 اركستر ،1948يل در سال ياسرا
اركستر تازه با كمك . موسيقي نداشتند

المللي از  چندين ارگان فرهنگي بين
قبيل اتحاديه اروپا و سازمان يونسكو 

  .شكل گرفته است
يني توسط اركستر ملي فلسط

اهللا تشكيل شده است كه  كنسرواتوار رام
 ،تبار آمريكايي به نام انديشمند فلسطيني
اركستر اين . ادوارد سعيد شهرت دارد

 زحمات ادوارد سعيد است و با نمديو
 شكل "بويم بنياد هنري بارن"ياري 

  .گرفته است
 با 1990ادوارد سعيد در اوايل دهه 

 سرشناس بويم، رهبر اركستر دانيل بارن
آن . يلي مالقات كردي اسرا-آرژانتيني 

دو همكاريهايي را در زمينه ترويج 
موسيقي در سرزمينهاي اشغالي شروع 

دو چهره سرشناس يهودي و . كردند
فلسطيني چند آموزشگاه موسيقي در 

گذاري كردند، با  سرزمينهاي اشغالي پايه
تواند نقش  اين اعتقاد كه موسيقي مي

تهاي فلسطين و مهمي در آشتي مل
امروزه در آموزشگاه  .يل ايفا كندياسرا

اهللا در كرانه باختري، بيش  موسيقي رام
 جوان فلسطيني به آموزش 250از 

  .موسيقي و نوازندگي مشغول هستند
اين اركستر با پيام صلح و دوستي ميان 

  .كند ها فعاليت مي يليياعراب و اسرا
بويم از منتقدان جدي سياست  بارن

 رسمي هاييل است و مقامياسراكنوني 
اين كشور بارها از او انتقاد كرده و حتي 

اولين  او .اند  خوانده"ضديهودي"او را 
 ژانويه 12يلي بود كه در يشهروند اسرا

 به صورت افتخاري تابعيت 2008
  .فلسطين را قبول كرد

  
  مفيل
 

دستور دولت كانادا براي نمايش 
  "ايرانيوم"فيلم مستند 

 نمايش "كانادا و آرشيو مليكتابخانه "
 را كه در مورد "ايرانيوم"فيلم مستند 

 به دليلاست،  برنامه اتمي ايران
غو  اسالمي لجمهورياعتراض سفارت 

دستور بي درنگ دولت كانادا  اما كرد
  . اين فيلم مستند را صادر كرد نمايش

وزير ميراث فرهنگي كانادا  ،رجيمز مو
ري جمهودر نامه اي ديپلماتيك به 

 اقدام تصريح  اينبه با اعتراضاسالمي 
كانادا كشوري آزاد است ": كرده است

ارزش محوري آن است  كه آزادي بيان
  ".و اين ارزش قابل معامله نيست

حفظ امنيت " :مي افزايد جيمز مور
مردم ضروري است، ولي ما در برابر 

تهديد به  كساني كه مي خواهند با
عقب  ، مردم را سانسور كنند،خشونت

  " .ستنخواهيم نش
اي   دقيقه70 مستندي "ايرانيوم"

 ساخته رافائل شور، خاخام و كارگردان

يلي در مورد برنامه ي اسرا-كانادايي
اين . استجمهوري اسالمي اتمي 
 باها   اي از مصاحبه  مجموعهمستند،

سياستمداران گوناگون و افرادي كه 
برنامه اتمي ايران را يك تهديد براي 

به كه رژيم  دانسته و معتقدند غرب
  .، مي باشددنبال توليد سالح اتمي است

مستند همچنين برخي از  در اين
ايرانيان مخالف جمهوري اسالمي نيز 

وبسايت رسمي  حضور دارند و به نوشته
آن ، شهره آغداشلو نيز راوي "ايرانيوم"

  .مي باشد
 

تحريم گسترده مجمع عمومي 
  سينما اتحاديه تهيه كنندگان

 تهيه دولتي تشكل يجمع عمومم
اتحاديه تهيه كنندگان "به نام  كنندگان

 "خانه هنرمندان" در "ايراني سينما
تهيه كننده سينما در  84 و تشكيل شد

 كه تدر حاليساين . دآن شركت كردن
شركت سينما   نفر از تهيه كنندگان162

 را كه توسط وزارت ارشاد در اين مجمع
  . ريم كردندترتيب داده شده بود، تح

در ميان اسامي افرادي كه در مجمع 
اتحاديه تهيه كنندگان شركت  يعموم

 همچون بيضايي، نامهايينكردند 
، يعامل ، صدري، كيارستميكيمياي

، ي، محمدي، كوثري، فرهادييسينا
   . ديده مي شودحيدريان، اسعديان،

  
   "گلدن گلوب"برندگان جوايز 

  
 چهار برنده "اجتماعي شبكه"فيلم

من مراسم گلدن يجايزه شصت و هشت
 گلوب، از جمله بهترين فيلم دراما و

اين فيلم كه . شدبهترين كارگردان 
فيس  درباره تاريخچه شبكه اجتماعي

بوك است، جوايز بهترين سناريو و 
  .بهترين موسيقي متن را نيز برد

فيلم در   به خاطر بازيكالين فرث
  جايزه بهترين،"سخنراني شاه"

 بازيگر ، مرد و ناتالي پورتمنهنرپيشه
 جايزه بهترين ،"قوي سياه"فيلم 

  .از آن خود كردند هنرپيشه زن را

در بخش فيلمهاي كمدي و موزيكال، 
  برنده جايزه"بچه ها رو به راهند"

آنت در اين فيلم . بهترين فيلم شد
بازيگر زن را آن  بنينگ، جايزه بهترين

 او يازده سال پيش نيز همين. خود كرد

 "زيباي آمريكايي"جايزه را براي فيلم 
  .برد

 روايت" بازيگر فيلم ،ل جاماتيا

 برنده جايزه بهترين هنرپيشه ،"بارني
  .مرد در بخش كمدي و موزيكال شد

بيل و مليسا ليو به  كريستينهمچنين 
، به ترتيب بهترين "مبارز"خاطر فيلم 

 بازيگران نقش مكمل مرد و زن

  .شناخته شدند
 رابرت دنيرو با جايزه  ازه،و ديگر آنك

به خاطر يك عمر  ،"سسيل بي دميل"
داستان ". شدفعاليت هنري تقدير 

 برنده بهترين نيز "3اسباب بازي 

  .انيميشن شد
 

 به جان "دوربين طاليي"جايزه 
  شود تراولتا اهدا مي

 يكي ،جان تراولتا جايزه دوربين طاليي

از مهمترين جوايز هنري آلمان را به 
  .رددست آو

  
 از "هرتسو"داوران مجله پرتيراژ 

 ساله هاليوود به عنوان يكي 56بازيگر 
  از بهترين بازيگران جهان ستايش كرده

   .اند
در قدرداني از جان تراولتا به عنوان 

 گفته "المللي بهترين هنرپيشه بين"
اين بازيگر در انتخاب نقشها ": شود مي

كند،  و تنوع شخصيتهايي كه ايفا مي
او از . تي ويژه نشان داده استشهام

كند، بلكه هر  الگويي ثابت پيروي نمي
اي تازه را به تماشاگران نشان  بار چهره

  ".دهد مي
  

آيا زنان از حضور در سينماها هم 
براي تماشاي فوتبال محروم 

  شدند؟
معاون امور پرديسهاي سينمايي از حكم 
اداره اماكن نيروي انتظامي تهران مبني 

 ورود زنان به سينماها بر ممنوعيت
  با اين،براي تماشاي فوتبال خبر داده

حال عليرضا سجادپور، مدير اداره كل 
نظارت و ارزشيابي وزارت فرهنگ و 

: ويدارشاد جمهوري اسالمي مي گ
هيچ ممنوعيتي براي ورود بانوان به "

سينماها وجود ندارد ولي هنوز براي 
هيچ سينمايي مجوز پخش مسابقه 

ران و كره را صادر نكرده فوتبال اي
  ".ايم

  19بقيه در صفحه 
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  رويدادهاي هنري ماه 
  
  

  18بقيه از صفحه 
  

جشنواره بين المللي فيلم برلين، 
با فيلم جعفر پناهي افتتاح 

  شد خواهد
در آستانه برگزاري شصت و يكمين 

ساله  جشنواره فيلم برلين كه همه
 برگزار مي شود، "برليناله"تحت عنوان 

دست اندركاران اين فستيوال بين 
مسال در نظر اعالم كردند كه ا المللي

اعالم يك اعتراض "دارند عالوه بر 
به دليل  رسمي به مقامات ايران

، در تجليل از "محكوميت جعفر پناهي
 اين فيلمساز برجسته ايراني، آثار وي را

به نمايش بگذارند و جشنواره را نيز با 
 از اين سينماگر ايراني "آفسايد"فيلم 
  .كنند افتتاح

  
 سه هنرمند سرشناس ازحمايت 

  جعفر پناهي
گزارشي از فرهنگسراي پويا، بنا به 

 كارگردان مشهور ،"اليور استون"
  اسكارهاليوود، برنده سه جايزه سينماي

ت داوران ايس هييبهترين كارگردان و ر
فيلم كن، فرانسيس  جشنواره جهاني

، برنده "پدر خوانده"  خالق فيلم،كاپوال
جشنواره  جوايز اسكار و دو نخل طالي

 ،"وان كار واي"كن فرانسه و جهاني 
، برنده گكارگردان نامدار هنگ كن

بهترين كارگرداني جشنواره  جايزه
 با ارسال يادداشتي به ،جهاني فيلم كن

از جعفر پناهي و محمد  كميته حمايت"
 حمايت خود را ، در فرانسه"رسول اف

اعالم  از دو فيلمساز نامدار ايراني
  .كردند

 ،آلن دلون ،هياز ديگر حاميان جعفر پنا
هنرپيشه مشهور جهان و امير 

طالي كن   برنده دو نخل،كوستاريكا
  .هستند

 ،يتهاي جهاني از جعفر پناهيحما
كارگردان نامدار ايراني و محمد رسول 

ايراني در  ديگر كارگردان برجسته   واف
گسترده اي در جهان همچنان  ابعاد

ادامه دارد و تا كنون صدها تن از 
از اين دو  دنيا هور فيلمسازان مش

   .سينماگر ايراني حمايت كرده اند
 

بيست و سومين فيلم جيمز باند 
  توليد مي شود

 ،سرانجام پس از فراز و نشيب فراوان
سازي متروگلدين ماير و  دو كمپاني فيلم

ان اعالم كردند كه توليد . ا.  اي
جديدترين فيلم از مجموعه فيلمهاي 

و  به تصويب رسيده "جيمز باند"
   .شود زودي آغاز مي به

توليد اين فيلم كه بيست و سومين فيلم 
 ، خواهد بود"جيمز باند"از مجموعه 

  خواهداواخر سال جاري ميالدي آغاز

شد و قرار است در روز نهم نوامبر سال 
 در اين فيلم تازه . اكران شود2012

 دانيل كريگ، ،همچون دو فيلم پيشين
د را هنرپيشه انگليسي نقش جيمز بان

ايفا خواهد كرد و كارگرداني آن بر 
عهده سام مندز، كارگردان بريتانيايي 
هاليوود خواهد بود كه چند سال پيش 

 جايزه "زيباي آمريكايي"به خاطر فيلم 
  .اسكار را از آن خود كرد

 

 تخيلي – علمي  فيلمنچرند تري
  از نگاه ناسا 

در جريان كنفرانسي كه اخيرا در 
شد، گروهي از كاليفرنيا برگزار 

 فيلم ،دانشمندان سازمان ناسا در آمريكا
 ساخته رولند ،"2012"  تخيلي-  علمي

ترين فيلم  امريك را از نظر علمي چرند
به نوشته . تاريخ سينما معرفي كردند

 2012روزنامه بريتانيايي گاردين، فيلم 
كه فيلمي تخيلي درباره حوادث طبيعي 

فروش  از نظر ،و ويراني كره زمين است
بودجه ساخت . در گيشه نسبتا موفق بود
 به روي 2009اين فيلم كه در سال 

 ميليون دالر بود 200 حدود ،پرده رفت
 800 يش ازولي از محل فروش بليت ب

  . كسب كردميليون دالر درآمد
كند كه  روزنامه گاردين يادآوري مي

يكي از داليل تمركز ناسا روي 
و كاستيهاي اين فيلم از نظر علمي 

 ظاهرا انبوه ،صحت و سقم آن
هايي است كه اين موسسه از مردم  نامه

كه نگران پايان حيات كره زمين هستند 
  ناسا ناگزير شده. دريافت كرده است

سايتي جداگانه براي  است كه وب
روشنگري در مورد اين شايعات و 

  .اندازي كندخرافات راه 
  

  ادبيات
  

تعطيلي كتاب فروشي ها و 
  ير ارشاد رژيماستدالل وز

  كتاب ويژهه ها، بيفروش  از كتابيتعداد
ه بخان زند   خيابان كريم يهايفروش

دليل فشارها، تهديدها و محدوديتهاي 
 شده ياقتصاد حكومتي دچار ضررهاي

  . توانند به كار ادامه دهندي و نم
 اين در وزير ارشادي، سيدمحمد حسين

 كه از اين يشايد انتظار" :گفتباره 
اند  اند، برآورده نشده و ديده شتهكار دا
به همين دليل   ندارد و زياديدرآمد

كارهاي . اند  رفتهيدنبال مشاغل ديگر
و  ي خدماتي كارهااقيفرهنگي مثل ب

بخوانيد قاچاق، باج گيري، (ي تجار
دزدي و غيره كه ايشان و همدستان 

 كشور نيست كه در) حكومتي وي دارند
  ". داشته باشديدرآمد باالي

ها بر ناشران و  فشارين در حاليست كه ا
آثار بسياري  نويسندگان افزايش يافته و

از نويسندگان در حال حاضر در وزارت 
 در انتظار مجوز نشر قرار اسالمي ارشاد

همچنين تعدادي از ناشران نيز . دارد
 احضار شده و "امنيتي"بارها به مراكز 

  .ته اندگرف تحت فشار

  
فهرست ناشران  انتشار

   نويسندگان براندازو
 يك دستگاه سانسورچي با نام

، "انديشكده راهبردي امنيت نرم"
انتشار   باوابسته به محافل امنيتي

اي با نام    صفحه64اي  جزوه
، برخي ناشران و "هاي رنگي زمزمه"

  خوانده"برانداز"آنها را  نويسندگاني كه
  . معرفي كردرا

در اين جزوه عالوه بر برخي ناشران، 
نويسنده و مترجم نيز به تالش  ها ده

 جمهوري اسالمي "براندازي"براي 
  .اند شده متهم

، "كوير"، "چشمه"، "ني"رات نتشاا
 و "ققنوس"، "روشنگران"، "عطايي"
 هفت ناشري هستند كه در ،"اختران"

اين جزوه فعاليتهاي آنها براندازانه 
در اين تهديد نامه، از  .است اعالم شده

ان ناشرم خط مقد" ن به عنوا"ني"نشر 
 ياد شده "سالميا مبا نظارض معا

  .است
شماري از نويسندگاني كه محافل 
امنيتي از آنها نام برده اند به قرار زير 

  : است
ر خشايا ،صرـ حسين ننبگلو،مين جهارا
لدين داعمار، محسن كديو، يهيميد

 ،ينبوهيم ابر، اجايي رفرهنگ، باقي
، سيمين بهبهاني، فمحسن مخملبا

د محمون، يشاف دروشراعلي
هنما ر ره بها،يعبدسعبادي، باآ لتدو
سيدعلي ، مجابياد جو، )يگر سينمازبا(

محمد ، محمدعلي سپانلو، صالحي
ام رـبه ر،مصطفي مستو ،محمدعلي

، سانياخري حمدانوشين ، ضاييـبي
رج تودي، باآنجم فسانهر، انگيز كاامهر

 ،ل گيتي خوشد،ورييا رپووغ  فر،هنمار
حسن  دري،حاتم قا.يـشهال الهيج

س عبا، قياحسن نرادي، قاضيمر
حميد ن، هيم گلستاارـب، اميالني
اهللا ماشا، نيداجوآ اهللالطف، شوكت

 ،ضا قاسمير، رفشاج اير، انيداجوآ
، مظفراد  محمدجو،نياوهوشنگ ماهر
حسين ار، صغر حقدا علي، حسين بشيريه

  ... و ييسي طباطبار حسين مد،نقاضيا
يد كه آدر اينجا اين سوال پيش مي 
  پس چه كساني برانداز نيستند؟ 

  
چاپ اشعار بر ديوار قطارهاي 

  لندن 

  

امسال براي بيست و پنجمين سال 
پياپي اشعاري براي چاپ در مترو لندن 

 ،اشعار انتخابي در ميان .انتخاب شد
قطعه هايي از توماس هاردي، خالق 

جود  و س دوربرويلتآثاري چون 
، شيموس هيني، شاعر ايرلندي و گمنام

جان كيتس، شاعر انگليسي به چشم 
  . مي خورد

 اين است  مزبورهدف از اجراي طرح
كه مسافران قطار در مدتي كه در قطار 
هستند، چيزهايي براي خواندن داشته 

مسافران مترو به زودي ترجمه . باشند
 ، سروده"دوست داشتن آيينها"اي از 

پاالداس، شاعر قرن چهارم يونان را نيز 
  .خواهند خواند

  

 دولت برزيل بر كف دست تركه
  ممنوعيترژيم براي

 پائولو كوئليو كتابهاي

پائولو چندي پيش فروش كتابهاي 
 در كوئليو، نويسنده سرشناس برزيلي

  . ايران ممنوع شد
 خبر داد كه پائولو كوئليودر پي آن، 

اقدام مقامهاي قصد دارد در اعتراض به 
هاي فارسي  ترجمه تماميرژيم، 

كتابهايش را به رايگان از طريق 
 .دهد اينترنت در دسترس همگان قرار

آرش حجازي، مترجم رسمي كتابهاي 
  . ي است به زبان فارسوي

در ": آقاي كوئليو در وبالگ خود نوشت
اين مورد بر پشتيباني دولت برزيل 

كنم تا از من و  مي حساب زيادي
ابهايم به خاطر تمامي ارزشهايي كه كت

  ".كند  حمايت،برايمان مهم است
كه پس كرد  ابراز تعجب همچنينوي 

 در" سال انتشار آثارش در ايران 12از 
 و فروش "دوران دولتهاي گوناگون

 از كتابهايش در "شش ميليون جلد"
تصميم  ايران، اكنون چنين

   .است  گرفته شده "اي خودسرانه"
ه از انتشار اين خبر هنوز يك هفت

نگذشته كه معلوم شد دولت برزيل 
تركه خود را بر پشت دست رژيم زده 
است زيرا مجله برزيلي اپوكا اعالم كرد 
كه سفارت ايران در برازيليا، پايتخت 

   .برزيل اين خبر را رد كرده است
پائولو كوئيلو كه بخش عمده شهرتش 
در ايران و جهان به موفقيت يكي از 

  باز"كيمياگر"او با عنوان  يشينآثار پ
 ميليون 300 تاكنون دستكم ،گردد مي

كشور جهان  150 جلد از آثار خود را در
  .است به فروش رسانده

  
 از اتهام "هري پاتر"نويسنده 

  ه شديبرداري تبر كپي 
وارثان آدريان جيكوبز، نويسنده 
بريتانيايي مدعي بودند كه طرح 

 جلد ،"هري پاتر و جام آتش"داستاني 
چهارم از مجموعه داستانهاي هري پاتر 

ماجراهاي ويلي "از روي كتاب 
اما شيرا  . برداشت شده است"جادوگر

شيندلين، قاضي دادگاه اياالت متحده، 
  ي خود استدالل كرده است كه ادر ر

  
  20بقيه در صفحه 

  
  



  20 صفحه                  1389اول بهمن  – 307نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   ي سنتراست

 بي رقي به آتشباربريبا همان كال

   دهديپاسخ م
  

   امانمنصور
  

  ي د4...  خبريفراسو
 كماكـان در برابـر      ي اسـالم  ي همان حال كه رهبـر جمهـور       در

 دي نمـود تـشد    ني خارجه به مثابه تـازه تـر       ري وز ي ضربت يبركنار
 دامنـه  ده،ي باند خود به انفعال دچار گرد ي اعضا انياختالف در م  

 شـده   دهي كـش  زي ن هي از سنگال به ترك    ي جدال درون خانوادگ   نيا
  . است

 ي جمهـور  استي بر مسند ر   هي فق ي نژاد، گُماشته ول   ي احمد يآقا
 رسـانه  ندگاني با حضور خبرنگاران و نما   ي كُنفرانس خبر  كيدر  
ـ  خارجه پري در استانبول، گُفته وز   ي الملل ني ب يها  دولـتش  نيشي

ــاه ــورد آگ ــيدر م ــتن از بركن ــه يار نداش ــود را رد و او را ب  خ
ـ  اثبـات روا  ي بـرا  اد نـژ  ي احمـد  يآقا.  متهم كرد  ييدروغگو  تي

 كه قبل از سـفر      يكس":  كرد دي تاك ي بركنار ني از روند ا   شيخو
  ". شُماستي رو به رونكي صحبت كرده، ايبه سنگال با متك

  
 اخـراج شـده،     ري با انتشار سخنان مزبور در رسانه ها، وز        همزمان

 آن را رد كرد و به نوبه خود، قي از همان طريچهر متك  منو يآقا

او در  .  فراخواند " صدق در گُفتار   تيبه رعا " نژاد را    ي احمد يآقا
 در مورد ابالغ حكم     ني از ا  شي كه پ  ي مطالب ،يري موضعگ نيهم

 سـنگال منتـشر شـده بـود را      هور جم سيي توسط ر  ي و يبركنار
  .  كرددييتا

 اسـت   ري نظر توجه پـذ    ني از ا  يك مت ي افشاگرانه آقا  يريموضعگ
 كه حكومت به شـدت در حـال    ردي گ ي صورت م  يكه در هنگام  

 ي مـ هي در تُرك5+1 مذاكرات با گروه   ي ساز نهي و زم  يآماده ساز 
ـ  آن مانند آقا   هي بلند پا  وراني راستا، پا  نيباشد و در ا    ـ ي وال اني  ،يت

ـ  دولـت تُرك   يمـ ي دا همانـان ي نژاد به م   ي و احمد  يصالح  كـه   هي
  .   شده اندلي كند، تبدفاي را ايانجي دارد نقش مليتما
 ،ي اسالمي جمهوري و بنا بر استانداردهاطي شراني چارچوب ادر

 به  "مصالح نظام " سازگار با    ي حركت نيشي خارجه پ  ريواكُنش وز 
 باناني و پـشت   ي متكـ  ي كه آقا  دي نما ي م ني رود اما چن   يشمار نم 

 – يبـه دولـت نظـام      يبري گرفته اند با همـان كـال       مي تصم يو
 تواند  ي امر م  نيا.  گرفته ش آت ري كنند كه آنها را ز     كي شل يتيامن

 جادي و ا  ي ا هي پا ي شكاف به سمت توافُقها    شرفتي از پ  ينشانه ا 
 في تعر"نظام" ي گرد آنچه كه تا كنون منافع جمع      ديمواضع جد 

  .  شده، باشديم
ـ  بانـد وال ي راست سـنت   شي تاخت و تاز گرا    چه،  شـكل  ي روتي

ـ  قادر به پنهان كردن ا ،ي متك ي آقا يكناربر ـ  واقعني ـ  نتي  ستي
 دست به سر كردن عضو آن فراتر        يكه موضوع جدال از چگونگ    

ـ  پـس از پا    "نظـام " شي در مورد آرا   ي رود و پرسش   يم  مـاه   اني
 يي زورآزماه،ي زاونياز ا .  در قُدرت است   كي شر يشهايعسل گرا 

 طـرح  يپروسه  توان آغاز ي را م ي متك ي آقا ياسي جسد س  يرو
ـ  تـر ا   يجد ـ  ترد ني  برآمـده از آن  ي و هراسـها و انگاشـتها      دهاي
 .    كرديابيارز
  
  

  ي د10 نهيآد...  خبر يفراسو
 ي رهبر و ول   ،ي خامنه ا  يدعليس
ـ  درمانـده رژ   هيفق  ي جمهـور  مي

 در روز   ي سـخنان  ي طـ  ياسالم
 روشن كرد كه  ي د 8چهارشنبه  

 مردم همچنان   يجنبش اجتماع 
ـ  د او در . كابوس اوسـت    بـا   داري

 يغــاتي كــه دسـتگاه تبل يكـسان 
مــردم اســتان   "اش آنــان را  

 يي گو اني به هذ  د،ي نام "النيگ
 را خـود    يافتاد و پرت و پالهـا     

بـه  . نشانه قـدرت قلمـداد كـرد    
ـ  بـه ب   كيگزارش منابع نزد    تي

هدف از  " ي خامنه ا  م،يرهبر رژ 
ــراه   ــته را گم ــال گذش ــه س فتن

 يكردن مردم با طـرح شـعارها    
 باطــل يا بــا محتــويحــق ولــ

  ".دانست
ــهيا ــعار نك ــه ش ــه ي چگون  ك

 برحـق مـردم را      يخواسته هـا  
ــب ــاني ــ ي م ــد، م ــد ي كن  توان

 باطل داشـته باشـد را       يمحتوا
ــبا ــاديـ ــه در روزهـ  ي در آنچـ
ــرو  ييارويـ

مـــــردم و 
ــتگاه  دســ
ســــركوب 

ـ  ميرژ  ي ول
 اتفـاق   هيفق

ـ افتاد، د  . دي
 بـه   يمردم

جان آمـده   
ــم و  از ظلـ

 ميـ ستم رژ 
 بلنـد شـعار     ي با صدا  هي فق يول
 و  "هيت فق يمرگ بر اصل وال   "
ــه ا" ــه، واليخامن ــ قاتل  تشي

با توجه بـه    .  را سر دادند   "باطله
ــپ ــ اامي  شــود ي شــعارها مــني

 را بــه ي كــه خامنــه ايوحــشت
ــذ ــوانيهـ ــته را يي گـ  واداشـ

  . افتيدر
 در مـورد انتخابـات      ني همچن او

 خــود تيــ شــده در بيمهندســ
ــت ــسترده را": گف ــضور گ  يح

 دوره نيدهنـــدگان در دهمـــ 
ــات ر ــتيانتخاب ــوراس  ي جمه

 تي موفق هي توانست ما  ي م رانيا
 جـاد يباشد اما فتنـه گـران بـا ا        

 كردن دشمن بـه     دواريفتنه و ام  
 و ملت صـدمه     يانقالب اسالم 

  ".زدند

 ي كند با آمار ساز    ي كه فكر م   او
 گـران ي توانـد د  يو عدد و رقم م    

 دستگاه چپـاول    ي و برا  بديرا بفر 
شـد،   بتراتيو غارت خود مشروع   
 كردنـد   ابانهاياز آنچه مردم در خ    

 ينگران است و در عمل نـاراحت      
 كه  يخود را از برباد رفتن زحمات     

ــ ــتگاه مهندس ــاتش يدس  انتخاب
 دارد و بـر عـدم       ي ابراز م  د،يكش

 ي برنامه خود صـحه مـ      تيموفق
   ي بهتر نمنياز ا. گذارد

ـ   يشود محتوا   شـرمانه   ي عمل ب
 ي جمهورمي رژ يدستگاه انتخابات 

 بر تقلب و    انشيرا كه بن   ياسالم
 ي پوشـال  ي و آمارهـا   ي ساز يرا

  . قرار گرفته را افشا كرد
 داند با داغ و ي خوب مي ا خامنه

 تــوان جنــبش  يدرفــش نمــ 
ــاع ــركوب و  ياجتم ــردم را س  م

دهان آنان را درازمدت بست؛ به      
 كه اساس يي شعارها لي دل نيهم

 ضرب گرفته و    ريقدرت اش را ز   
و  ي آزاديخــود او را مــانع اصــل

ــه ي مــيعــدالت معرفــ  كنــد، ب
.  شـده اسـت    ليكابوس اش تبد  

 ،يا خامنـه    يهـا ي نگران دييدر تا 
 مشار و مشاور    ،يتي اكبر وال  يعل

 مـردم   ياو درباره جنبش اجتماع   
ـ اگر مـا خ   ": دي گو يم ـ الي  مي كن

ـ  تمـام شـده، ا     زيـ كه همه چ    ني
  ". استياليخ خوش

 انگشت بر   يتي حساب، وال  ني ا با
 ي گــذارد كــه نگرانــي مــييجــا
  . استمي رژهي فقي ولياصل

 از تيــــ موفقي هــــاعربــــده
 ي نماز جمعه و بوقهـا     يبونهايتر
ــاتيتبل ــ رژيغ ــرس ي از رومي  ت

 ياست و گرنه آنها خود به خـوب       
 رشته سـر دراز     ني دانند كه ا   يم

ـ  تكل نيي منتظر تع  ديدارد و با    في
 مردم بـا دسـتگاه ظلـم و         يينها

 . باشنديجور استبداد مذهب
  

  

  رويدادهاي

  ماههنري 
  

  19بقيه از صفحه 
  
  
تواند برداشت   نمي"هري پاتر"

يا تقليدي از اثر آقاي جيكوبز 
  . باشد

  

 دو ،به نظر خانم قاضي دادگاه
از نظر درونمايه و "اثر يادشده 

  ."سبك كامال متفاوت هستند
سال گذشته شكايت مشابهي 
در بريتانيا عليه نويسنده 

خانم .  اقامه شد"هري پاتر"
دفاع از اصالت اثر رولينگ در 

خود اظهار داشت كه تا پيش 
 ،2004از اقامه دعوي در سال 

نامي از كتاب آقاي جيكوبز 
  .نشنيده بود

  
  تئاتر

  
 مبتذل " هدا ابلر"تئاتر 

  اعالم شد
به دنبال واكنشها به اجراي 

 در "هِدا گابلر"تئاتري با نام 
سالن چهارسو مجموعه تئاتر 
شهر تهران، عباس جعفري 

آبادي، دادستان تهران  دولت
روز چهارشنبه از احضار 
كارگردان و ساير عوامل 

اندركار اين نمايش براي  دست
 به دادسرا خبر "اخذ توضيح"

  .داد
، يك منبع خبرگزاري فارس

خبر پراكني وابسته به سپاه 
 با انتشار عكسهايي پاسداران

 در "هدا گابلر"از اجراي تئاتر
 مجموعه تئاترشهر، در حالي

كرده،   چهره بازيگران را تاركه
اين نمايش ترويج ": نوشته بود

اباحه گري، ابتذال، عادي 
سازي چندشوهري، بردگي 

  ".جنسي و فراماسونري است
نمايش هدا گابلر از آثار مهم 

 نمايشنامه ،هنريك ايبسن
نويس مشهور نروژي است كه 

 ، يعني1890آن را در سال 
 سال پيش نوشته 120حدود 

اثر توسط وحيد اين . است
از كارگردانان شاخص ، رهباني

 به روي نسل جوان ايران
  . استصحنه آمده

  

   تي عدم موفقدييتا

 شده از يانتخابات مهندس

  ي خامنه ايسو
 هي پوجعفر
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خامنه اي در َتلِه ترور 
  رفيق حريري

  
  زينت ميرهاشمي 

  
  دي29... راسوي خبرف

 دي روزنامه هاي كيهـان     28روز سه شنبه    
و رسالت حرفهاي رهبر حزب اهللا لبنـان را         

به دنبال  . با تيترهاي درشت برجسته كردند    
پايان تحقيق دادگاه بين المللي رسيدگي به    
قتل رفيق حريـري، نخـست وزيـر سـابق           

 تـرور شـد، حـزب       2005بنان كه در سال     ل
اهللا لبنان براي جلـوگيري از روشـن شـدن       
حقيقت و توقف مسير رسيدگي در دادگـاه،        
وزيران خود را از كابينه سعد حريري بيرون        

كيهـان  . كشيد و دولت لبنان را ساقط كـرد    
از قول حسن نـصراهللا، دبيركـل حـزب اهللا        

حريـري بـا   «: لبنان، چنين تيتـر زده اسـت      
  » .ريكا تباني كرد بركنارش كرديمآم

يك ماه پيش در ديدار بـا     علي خامنه اي،    
ــا   ــان، ب ــر لبن ــري، نخــست وزي ســعد حري

خواندن دادگاه فوق، مخالفـت     » فرمايشي«
خود را با روشن شدن حقيقت ابـراز كـرده           

  . بود
 دي، دادستان دادگاه بين     28روز سه شنبه    

المللي تحقيـق، بررسـي اوليـه خـود را بـه          
. ي مربوط به ايـن پرونـده تحويـل داد         قاض

خبرهاي منتشر شده از اين سـند مهـم، در          
رسانه هاي جمعي حـاكي از آن اسـت كـه      
رژيم ايران و سوريه از طريق حزب اهللا، در         

بـر  . ترور رفيق حريري دسـت داشـته انـد         
اساس همين خبرها، متهمان اصلي در اين       
پرونده، دولتهاي سوريه و ايران و حزب اهللا        

در اين تحقيق از سيد علي خامنـه        . ندهست
  .اي به عنوان آمر اصلي نام برده شده است

ــنبه     ــان روز ش ــاپ لبن ــار چ ــه النه روزنام
ژانويــه در پــي تحويــل نتــايج تحقيــق 15

دادگاه بين المللي نوشت؛ بر اساس گزارش       
آيــت اهللا علــي خامنــه اي «ايــن دادگــاه، 

فرمان قتل حريري را صـادر كـرده و ايـن           
 واحد قدس سپاه پاسداران ايران قتل توسط

و حزب اهللا لبنـان بـه اجـرا گذاشـته شـده         
    » .است

ــه    ــزب اهللا ك ــل ح ــصراهللا دبيرك ــسن ن ح
وابستگي اش به بيت ولي فقيه بر همگـان         
آشكار اسـت، ديـروز سـه شـنبه خواسـتار           

  . تحريم اين دادگاه شد
ــي حــزب اهللا و   ــستگي فكــري و عمل همب

ــ  ــت ي ــف حقيق ــم در توق ــايوران رژي ابي، پ
تهديدهاي حزب اهللا در به آشوب كشانيدن       
منطقه و آغاز جنگي دوباره، نـشان از ايـن          
دارد كه متهمان اين تـرور قبـل از تفهـيم           

نتـايج  . اتهام، به جرم خود اعتراف كرده اند      
تحقيق اين دادگاه بـين المللـي در آشـكار          
شدن عامالن و آمران قتل رفيـق حريـري         

ران را هـم  كه علي خامنه اي و سپاه پاسـد  
در بر مـي گيـرد، نقـشي مهـم و ويـژه در              
بازگشايي رمز و رازهاي ارتباطهاي آشـكار       
و پنهاني سپاه تروريستي قدس در منطقـه         

  . دارد

 ي رفسنجاننيتمك
  ياز خامنه ا

  در معضل
  يبانك مركز

  
  هي پوجعفر

  ي د30پنج شنبه ...  خبر يفراسو
 كــل سيــي رنيــي اداره و تعيچگــونگ

ـ    يكي ،يبانك مركز   ني از اختالفـات ب
 نگهبان، پـس  يمجلس، دولت و شورا   

 مصلحت  ياز مدتها كشمكش به شورا    
 مجمـع   ميدرباره تصم . نظام واگذار شد  

 ي متناقـض  ي مصلحت خبرها  صيتشخ
 مهـر در    يخبرگزار.  رسد يبه گوش م  

 صيمجمع تشخ ":  نوشته بود  يگزارش
ـ  ا ي بررسـ  انيمصلحت نظام در جر     ني

رده  را مطـرح كـ     يمصوبه راهكار سوم  
 كـل   سيـي است كـه بـر اسـاس آن ر        

ـ  با نظر اكثر   يبانك مركز   ي روسـا  تي
  ".سه قوه عزل و نصب شود

 ي غالمرضــا مــصباحگــر،ي دي ســواز
:  مجلس آخونـدها گفـت  ندهيمقدم، نما 

 مـصلحت نظـام در      صيمجمع تشخ "
 ميجلسه روز شنبه گذشته خـود تـصم       

 كـل بانــك  سيـي گرفتـه اسـت كـه ر   
ا  دو نفـر از سـران قـو        ي بـا را   يمركز

  ".عزل و نصب شود
ــا ــاام ــسن رض ــ دب،يي مح ــع ري  مجم

ــشخ ــ،ي د28 در روز صيت  هي در حاش
ــا" ــرما شيهم ــازار و س ــت"هي ب :  گف
ــشخ" ــع ت ــام صيمجم ــصلحت نظ  م

ــات بــ  ــورا نياختالف ــس و ش  ي مجل
 ينگهبان را با كمك مقام معظم رهبر      

  ".حل كرد
ـ  از آنجا آغاز شد كه در درگ       ماجرا  يري

ه  مجلس و دولت، مجلس با مصوب      نيب
ـ  خواستار تغ  يا ـ  در ترك  ريي  مجمـع   بي

 شــد و حــق ي بانــك مركــزيعمــوم
ــضو ــدتيع ــع ي احم ــژاد را از مجم  ن
 نگهبان بـه    يشورا.  سلب كرد  يعموم
 مـصوبه مخالفـت     ني با ا  ي جنت يرهبر

ــ   ــانون اساس ــالف ق ــرا خ ــرد و آن  يك
  . دانست
ــس ــاظ پ ــدتها لف ــشاكش، ي از م  و ك

ــرا ــس ب ــاميمجل  ي نظــر شــوراني ت
 كرد و   بيتصو يدينگهبان مصوبه جد  

 بانك  ي نژاد را به مجمع عموم     ياحمد
 نيــي تعي بازگردانــد امــا بــرايمركــز

 شرط گذاشت كه    ي نهاد مال  ني ا سيير
ـ    دياو با   ي نامزد خود را به مجلس معرف
 نگهبـان   يشـورا . ردي اعتماد بگ  يو را 

 رد كرد و آنرا مطابق      زي را ن  ه مصوب نيا
ـ امـا ا .  ندانستيبا قانون اساس   بـار  ني
 نـشد و  ينير به عقب نـش  مجلس حاض 
.  نگهبان مقاومت كـرد    يدر برابر شورا  

 قـانون  110 به موجب اصـل   جهيدر نت 
ــ ــ رژياساس ــع  م،ي ــه مجم ــده ب  پرون

 اسـت ي مصلحت نظـام بـه ر      صيتشخ
  .  فرستاده شديرفسنجان
ــود ــدمحم ــه ي احم ــژاد ك ــي ن  از يك

 اسـت،   يمخالفان سرسخت رفـسنجان   

 اقـدام موضـع گرفـت و       ني ا هيعل
 ي قانونگـذار  يمجمع جا ": گفت

 ري آنرا ز  تي ماه نگونهي و ا  "ستين
 از ياريبـه گفتـه بـس    . سووال برد 

 نـژاد   يمنابع داخل كشور، احمـد    
 معـضل را بـه رهبـر        ني ا تيشكا

 از خامنـه    ينظام برده و در نامه ا     
ــا در ا يا ــت ت ــته اس ــ خواس  ني

 نيبـه همـ   . موضوع دخالت كنـد   
ـ  گو ي مـ  يي محسن رضا  ليدل : دي
 مصلحت نظام   صيمجمع تشخ "

 ي مجلس و شـورا    نياختالفات ب 
نگهبان را با كمك مقـام معظـم        

  ". حل كرديرهبر
ــرد ييرضــا ــه اضــافه ك :  در ادام
 رشيانتخاب، عزل و نصب و پذ     "

 كــل بانــك  سيــي رياســتعفا
 جمهـور   سيـي  بر عهده ر   يمركز

ـ  خواهد ماند و قـرار بـر ا        يباق  ني
ـ  كه مجمـع در ا     ستين  مـورد   ني

  ".ردي بگميتصم
ــارا ــه از انخبرنگ ــ ك ــخ ني  پاس

 شگفت زده شده بودنـد از       ييرضا
پس معضل  "او سووال كردند كه     

چه بـود كـه بـه مجمـع واگـذار           
 در پاسخ   يي و محسن رضا   "شد؟

 نحـوه   يمعـضل بـرا   ": دي گو يم
 به كار رفته و     ياداره بانك مركز  

 سيـي  با نحوه انتخـاب ر     يارتباط
   ". ندارديكل بانك مركز

ـ  با تاك  يو ب  انتخـا  نكـه ي بـر ا   دي
 معـضل   ي كل بانك مركز   سيير
قرار است مجمـع    ":  افزود ست،ين

 يدر مورد نحوه اداره بانك مركز     
ــث و    ــه بح ــورت جداگان ــه ص ب

 خود را انجام دهد كـه       يهايبررس
 موضوع آغاز شده و بـه       نيالبته ا 

  ".رسد ي ماني به پايزود
 عذر بـدتر   يي محسن رضا  نگونهيا

ـ  آورد و درگ   ياز گناه م   ـ  يري  ني ب
 كرده ي را الپوشانمجلس و دولت  

 كـل   سييو با مغلطه از انتخاب ر     
 كند و آن    ي عبور م  يبانك مركز 

 يرا به نحـوه اداره بانـك مركـز        
  . كاهديفرو م

 كه  دي شود فهم  ي حساب م  ني ا با
 به سـرعت گفتـه      ي خامنه ا  يعل

ــسنجان ــود را مطيرف ــه خ ــ ك  عي
 اعالم كرده بود را محك      يرهبر

 را وادار نمـــود تـــا بـــر يزد و و
 مجلس به خواسته او     ياخالف ر 

 كند و دست گماشـته اش       نيتمك
 يرا در عزل و نصب بانك مركـز  

 استقالل بانـك    نكهيا. باز بگذارد 
 دارد ي چه مفهوملت از دويمركز

 مجلـس   نـدگان ي به قول نما   ايو آ 
ــدها ا ــآخون ــوان ني ــه عن ــاد ب  نه

ـ  خ ايصندوق دولت عمل كرد       ر،ي
ــوع ــه با يموض ــت ك ــ اس  در دي

 مي تصم ياكاركرد قدرت و نهاده   
 ي مذهب ي استبداد مي در رژ  رندهيگ
  . شودي بررسهي فقيول
 
  

  

  منصور اسالو، زنجير 

  
  ليال جديدي

  دي13... فراسوي خبر
منصور اسالو، نماد مقاومت كارگري و 
مردمي در ايران و جهان و داغ ننگ بر 
چهره رژيم، به سلول انفرادي زندان رجايي 

اعتراض  وي "جرم". شهر كرج منتقل شد
به اعدام زنده ياد، علي صارمي و سخنراني 
در مراسمي است كه همبندان وي عليه 

واكنش . اين اقدام جنايتكارانه برگزار كردند
شتابزده رژيم در برابر اعتراضات زندانيان 
سياسي، به ويژه انتقال منصور اسالو، رييس 
هيات مديره سنديكاي شركت واحد كه 

 را در اسارت و سالهاي زيادي از عمر خود
زير شكنجه نظام جمهوري اسالمي بسر 
برده و از حمايت و محبوبيت خاصي در 
ميان فعالين جنبش عدالت خواهانه 
برخوردار است، هراس از اوج گيري 
همبستگي و مقاومت مردم ايران را نشان 

  مي دهد 
آگاهي رژيم از عدم داشتن پايگاه مردمي، 

 افزايش توسل آن به سركوب را روز به روز
با اين حال، جامعه در بطن خود . داده است

راديكاليزه تر شده و از درون، فضايي 
نماد اين فضا . انفجاري به وجود آمده است

از جمله اعتراض به اعدام علي صارمي در 
بندهاي مختلف زندان رجايي شهر كرج، 
انتشار بيانيه اي در محكوميت اين جنايت 

سياري از و برگزاري مراسمي با حضور ب
. زندانيان، به ويژه زندانيان سرشناس است

وزارت اطالعات با انتقال به سلول انفرادي، 
تهديد به پرونده سازي، خشونت و محروم 
كردن از هواخوري، زندانيان را تحت فشار 

مزدوران علي خامنه اي . قرار داده است
گمان مي برند با زور، حريف حق طلباني 

نتابيدن همين زور، مي شوند كه به خاطر بر
  .زندان را به جان خريده اند

كانون حمايت از خانواده "در همين راستا، 
 اطالع "هاي جان باختگان و بازداشتيها

مي دهد كه مراسمي در زادگاه علي 
صارمي در روستاي امير آباد از توابع 

 هزار نفر برگزار شده 5اشترينان با شركت 
ل كه دوستان، خانواده و اهالي مح. است

در اين مراسم شركت كردند، پيام خود را 
مبني بر اينكه از ظلم ظالمان حكومتي به 
ستوه آمده اند را به جامعه ايراني و جهان 

  .رساندند
زور، ابزار نظامهاي ورشكسته براي جبران 

روي ديگر سكه اما . ضعف خود است
پررنگ تر شدن هر چه بيشتر خط كشي 

كه بين حكومت و مردم است؛ آنچه 
هميشه آينده هولناكي را براي ديكتاتورها 

  .در پي داشته است
از منصور اسالو، نماد مقاومت زحمتكشان 
ايراني حمايت و براي آزادي بي قيد و 

 .شرط او مبارزه كنيم
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  ي د3 نهيآد...  خبر يفراسو

ــذف ــسح ــصرف يدهاي سوب ــالم م  ي اق
طرح هدفمنـد   " گرانه   لهي كه ح  يعموم

 ي نام گرفته، در روزها    " ها ارانهيكردن  
 متهـا ي ق يپرش ناگهان .  شد يي اجرا رياخ

 دولـت دسـت     ي مل ري طرح غ  ياز سكو 
ـ  رژ هي فق ينشانده رهبر و ول     آنچنـان   مي

 از مـردم را     ياريشوك آور است كه بس    
 توان روزانـه شـان نـا      حتـاج ي ما دي خر از

 يمتهـا يچند برابـر شـدن ق     . كرده است 
 ي نجوم متي همراه با ق   ي عموم حتاجيما

 ني حمل و نقل را چندنهيسوخت كه هز
 افـسار   يبرابر خواهد كـرد، گـواه تـورم       

ـ    ختهيگس  ي است كه بر اقتصاد الغر و ب
ـ در ا .  شده است  يجان كشور مستول    ني

رآمـد از    اقـشار كـم د     ي نـاتوان  ت،يوضع
 روزانـه خـانواده     يازهـا ي حداقل ن  نيتام
ـ  خـود چ   يها ـ  ن يزي  ازمنـد ي كـه ن ستي

  . باشدحيتوض
  

 بـه  متها،ي قيختگي در كنار افسار گس   اما
گزارش فعـاالن حقـوق بـشر از داخـل          

ـ  تي امن ي عال يكشور، شورا  ـ  رژ ي مل  مي
 دستور داده   لناي ا يبه مسووالن خبرگزار  

 مربوط به اعتراضـات     ياست كه خبرها  
 را پوشــش ندهنــد و درمــورد يرگركــا

ـ  ن ي اخبـار كـارگر    ريانتشار سا   دقـت   زي
  .عمل داشته باشند

 مــهي ني خبرگــزاري محــدود ســازنيــا
 انتـشار اخبـار   يمستقل داخل كشور برا   

 داشته  ي فراوان لي تواند دال  ي م يكارگر
 هـا، ي گمانـه زن   نكـه ياول از همه ا   . باشد

 90 سال   يحداقل دستمزد كارگران برا   
.  كنـد  ي مـ  اني هزار تومان ب   400 ريرا ز 

 اسـت كـه سـال گذشـته         ي درحـال  نيا
 كـار  يعاليحداقل دستمزد توسـط شـورا     

ـ ا.  شده بـود   نيي هزار تومان تع   303  ني
 ي آمار يحداقل دستمزد طبق برآوردها   

ــز ــك مرك ــهي از هزيبان ــان  ي خانواره
 آنهـا را    نـه ي سوم هز  كي حدود   ،يشهر

 حداقل دستمزد   ،يعني.  دهد يپوشش م 
ـ  سوم خـط فقـر در رژ       كيكارگران    مي

حـال بـا    .  گـردد  ي م نيي تع هي فق تيوال
 ع شــدن طــرح قطــيــيتوجــه بــه اجرا

 ي اقالم مصرف  ي در مورد برخ   دهايسوبس
 ني ب يمتي ق شي افزا ،ي كارگر يخانوارها

با .  درصد اتفاق افتاده است    300 تا   200

 حساب، حـداقل دسـتمزد كـارگران      نيا
 اگر بر اساس    ي نفر 4 خانواده   كي يبرا

 هزار تومان باشد،    400 ري گمانه ز  همان
 ي سـفره خـانواده هـا      يكفاف نان خـال   

  .  دهديم نزي را نيكارگر
ـ  امن ي دستور شـورا   ي وقت نهاي ا همه  تي

ـ  رژ يمل ـ  وال مي ـ  فق تي  را در محـدود     هي
 ي انتشار اخبار اعتراضات كـارگر     يساز
 حـداقل   مي دهـد كـه بـدان      ي مـ  حيتوض
 بـزرگ   ي خانوار در شـهرها    كي نهيهز

 در يبـرآورد بانـك مركـز     كشور طبـق    
 و پانـصد هـزار      ونيلي م كي يسال جار 

 گر،ي د ياز سو . تومان برآورد شده است   
ــز ــشهامرك ــدها ي پژوه ــس آخون  مجل

 از  ي كنـد كـه تـورم انتظـار        يعنوان م 
ـ   ارانهي ي هدفمند ياجرا  60 از   شي ها ب

 حساب اگـر در     نيبا ا . درصد خواهد بود  
ـ بر همـان پاشـنه سـابق بچرخـد، با           دي

 90مزد كـارگران در سـال       حداقل دسـت  
ــ ــه ســال  60 از شيب ــسبت ب  درصــد ن

ـ امـا ا  .  داشـته باشـد    شيگذشته افزا   ني
 راي است كه هرگز نخواهد افتاد ز      ياتفاق

 ي از كارخانـه هـا     يارياز هم اكنون بس   
ــد  ــه تع ــ نليكــشور دســت ب  زده و روي

 از كارگران خود را اخراج كـرده        ياريبس
 از كـارگران مـاه      ياري بس ن،يهمچن. اند

ت كه همان اندك دستمزد خـود را        هاس
 نكرده اند و نگـران معـاش        افتي در زين

 اسـت   يعيطب.  خود هستند  يخانواده ها 
ــ ــاعنيدر چن ــداي اوض ــراض ي ص  اعت

ـ يكارگران و مزدبگ   ـ  كـه در ز    يران  بـا   ري
 حد و مرز لـه شـده انـد، بلنـد            يتورم ب 

ـ  امني است كه شورا نيا. شود  ي ملـ تي
 اعتراض  ي شدن صدا  دني جلو شن  ميرژ
ـ رگران را بسته و فعاالن شـان را ن        كا  زي

  . كرده استي و زندانريدستگ
 بـه   راني از كارگران و مزدبگ    مي رژ ترس

ـ  رژي توان و قـدرت فلـج سـاز    ليدل  مي
 ي اعتـراض سراسـر    كيتوسط آنان در    

 كند تـا    ي علت تالش م   نيبه هم . است
 آنان را خفه كـرده و جلـو بـروز           يصدا

ــ  ــراض جمع ــه اعت ــ را بگيهرگون . ردي
 و رانيــاز كــارگران و مزدبگ تيــحما

 از  يكـ ي اعتـراض آنهـا      يپژواك صـدا  
 آگاه  يروهاي است كه برعهده ن    يفيوظا

  .  استياسي و سيو فعاالن اجتماع
ـ  امن ي شورا اقدام ـ  تي ـ  رژي مل  ي بـرا مي

ــدا  ــردن صـ ــه كـ ــارگران و يخفـ  كـ
 كردن آنـان و     ي را با همراه   رانيمزدبگ

 اعتراض شان خنثـا     يپژواك دادن صدا  
 يز كارگران سركوب و ب     ا تيحما. ميكن

 تـك تـك     فـه يحق و حقوق شـده، وظ     
 فـه ي وظ ني كردن ا  يي اجرا يبرا. ماست
   .ميزيبپا خ

  

  

   از استانبول، شيپ

  بعد از آن است
  

   امانمنصور
  

   مهر25...  خبريفراسو
 5+1 از آغاز نشست گروه مشهور به        شي هفته پ  كي

ــور ــالميو جمه ــه  ي اس ــرف ب ــتانبول، دو ط  در اس
ـ  كـه م   ي پردازند؛ امر  ي خود م  استحكام مواضع   زاني

  .  كندي مري پذيابي ارززي را نداري دني اجيانتظار از نتا
 ي متحده روز پنجـشنبه و در آسـتانه برُگـزار          االتيا

 خود بر كمر طرف     يمهاينشست مزبور، كمربند تحر   
ـ  اش را تنـگ تـر كـرد و از طر           يگُفت وگو   وارد  قي

ـ  آن بـه ل "يپوشـش " شـركت  24كردن    اهي سـ ستي
 ي تـنُفس مـصنوع    ي از منفذها  يگري شُمار د  ش،يخو

  . را مسدود نمودي اسالميجمهور
ـ  ـ  تــر از اشي روز پــكي  ي وزارت خزانــه دارزيــ نني

 اعالم داشته بود كه فشار بر روند فروش نفت          كايآمر
ـ     " كـه    راني ا ميو گاز رژ    آن  "يشـاهرگ برنامـه اتُم

 ي حركت نيا.  خواهد داد  شي شود را افزا   يمحسوب م 
 بانـك   مي بـودن آن را از تـصم       ي نشانه جد  است كه 

ـ    ني هم ي هند در ابتدا   يمركز  بـر توُقـف     ي مـاه مبن
 ني توان تخمـ ي مي اسالميمعامالت خود با جمهور 

ـ    . زد ـ لي م 11 از واردات    شياقدام مزبـور ب  ي دالر اردي
 كشور در بخش    ني ا ي گُذار هي بر سرما  ران،ينفت از ا  

  . شت خواهد داري تاثي اسالمينفت و گاز جمهور
 موضع خـود    تي تقو ي برا هي فق تي وال مي كه رژ  آنچه

 ي از رفتن به استانبول انجام داده، به لحاظ عمل     شيپ
 نيي خود، در سطح پا    ي بر طرفها  يرگُذاري تاث زانيو م 
ــر ــر.  قــرار داشــته اســتيت  حركــت نيبرجــسته ت

 تور كي دادن بي راستا، ترتني در ا ي اسالم يجمهور
 خـروج آن    ي بـرا   با هدف گُشودن پنجـره     يهسته ا 

 بود كـه مـزه منـافع تجـارت          ي گران ميدسته از تحر  
  .  زبان دارندري را هنوز زراني اميآسان با رژ

 ي سـاز آن بـاق  نـه ي راه حل اما فقط در طـرح هز      نيا
 كه سـور هـسته   ي دو كشور ن،ي و چ  هي روس رايماند ز 

 به  ي آنها بر پا شده بود، عالقه ا       ي برا قتي در حق  يا
 ي كـه پـشت صـحنه آن رو        يراتي در ت  ينينقش آفر 
  .  نشان ندادندافت،ي ي مانيسن جر

 مالها به   مي رژ ي خارج ي مشترك طرفها  يي اعتنا يب
ـ  ي برا ي حت ستي با يمانُور آن، م    ني اسـتعداد تـر    ي ب

ـ  ز يدالل حجره ا   ـ  طـاق وال   ري ـ  ن تي  دو ُنكتـه را     زي
 تـالش   زي م يروشن كرده باشد؛ نخُست، موضوع رو     

 ي جنگ افزار هـسته ا      به يابي در جهت دست   "نظام"
 كانـال   س، شود جا به جا كرد، سپ      ياست و آن را نم    

ـ  امني شـورا يمـ ي دا يحل وفصل موضوع، اعضا     تي
 يرهايسازمان ملل آن باضافه آلمـان هـستند و مـس    

  .                     مسدود استگريد
ـ  استانبول، رو  نشست  اسـت كـه از   ي دو طرفـ  يياروي

ن خواهنـد    سـخ  گريكـد ي شده با    ادي يپس سنگرها 
ـ  ا جي نه فقط در مورد نتـا      ن،يبنابرا. گُفت  نشـست   ني

 يبلكه، در اساس در مورد سرنوشت بحران هـسته ا         
 در  يي به توانا  ي پرسش اصل  ،ي اسالم ي جمهور ميرژ

ـ از ا .  گـردد  يحفظ مواضع و سنگرها بر م      ـ زاو ني  ه،ي
 و ُشـركا اسـت و آنهـا    ي خامنه ا ي آقا نيتوپ در زم  

 كـه در    ي هر كارت  ،ي لفظ ي كش ناچارند فراتر از كباده   
 .    كنندي دارند را بازنيآست
  
  
  

سرسپردگان 

بي بو و بي 

خاصيت 

  بركنار شدند

  زينت ميرهاشمي 

  دي14... فراسوي خبر
ــب  ــشنبه شـ  دي، 12يكـ

ــژاد  ــدي ن ــشاور 14احم  م
افـراد  . خود را بركنار كـرد    

بركنار شده در گفتگوهـاي     
خــود بــا رســانه هــاي    
حكومتي اظهار كـرده انـد      
ــود   ــاري خـ ــه از بركنـ كـ

آخرين . اطالعي نداشته اند  
شــاهكار احمــدي نــژاد در 
ــود،    ــان خ ــصفيه اطرافي ت
متكي وزير امور خارجه بود   
ــت رســمي  ــه در ماموري ك
صـــندلي از زيـــر پـــايش 

  .كشيده شد
 نفري كـه مـورد بـي        14 

مهري احمـدي نـژاد قـرار       
ــه  ــد از جملــــ گرفتنــــ
ــت و   ــپردگان واليـ سرسـ
مخلصان نظام و از جـنس      

ايـن  .  نژاد هـستند   احمدي
افراد در وابستگي به رهبـر      

اما ايـن   . نمره قبولي دارند  
قبــول شــدگان در مرحلــه 
ذوب در واليت، در آشـفته      
ــرايط   ــم و در ش ــازار رژي ب
بحراني زير سـايه سـنگين    
خيزشهاي اجتماعي، موفق   
به حفظ نمره هاي قبـولي      

آنهـا كـه در     . خود نـشدند  
» خواص با بصيرت  «طيف  

اي درونـي   بودند، در جداله  
ــود   ــوزگي را از آن خـ رفـ

  . كردند
در اين كه مقامهـاي ايـن       
افراد نمايـشي بـوده جـاي       
شكي وجود نـدارد و بارهـا    
خود كارگزاران رژيم به آن     

رفتـار و   . اعتراف كرده انـد   
گفتار خامنه اي و گماشـته     
اش بر بـي بـو و خاصـيت        
بودن مجلـس، گماردگـان     

ــت و ــحه ... در دولــ صــ
د احمدي نژا . گذاشته است 

حتا اين مشاوران بي نقش     
در . را هم تحمل نمي كند    

ــبش  ــه جنـ ــرايطي كـ شـ
  اعتراضي مردم به مثابه 

  23بقيه در صفحه 
  

 از انتشار اخبار اعتراضات كارگران ميرژ

   كندي ميريجلوگ
 هي پوجعفر
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تنفر مردم افغانستان 

  از ديكتاتوري

   حاكم بر ايران
   

  زينت ميرهاشمي 

  دي28... راسوي خبرف
بــه دنبــال متوقــف شــدن كاميونهــاي 
حامل سـوخت رسـاني بـه افغانـستان،         

 ايــن كــشور  بهــاي مــواد ســوخت در
افزايش يافته و مردم را دچـار تنگنـاي         
مصرف سوخت در هواي سرد زمستاني      

اخبار خبرگزاريها، بر اساس . نموده است
بر اسـاس تـصميم رژيـم ايـران بـراي         

 2500متوقـف كــردن ترانزيـت حــدود   
تانكر مواد سوختي به افغانـستان، طـي        
يك ماه گذشته بهاي سـوخت در ايـن         

 درصد افزايش يافتـه     70كشور بيش از    
  . است

در كابل و برخي از شهرهاي افغانستان       
مردم خشمگين در رابطه با ايـن اقـدام         

ــ  ــم اي ــدامهاي  رژي ــين اع ران و همچن
گسترده افغانيهاي مقيم ايران به بهانـه       

  . قاچاقچي، دست به تظاهرات زدند
اعتراض كنندگان در حركت اعتراضـي      

 دي، سفارت 23اخير خود روز پنجشنبه 
جمهوري اسـالمي در هـرات را مـورد         
اصــابت تخــم مرغهــاي گنديــده قــرار 

عكــس ولــي فقيــه توســط    . دادنــد
ــشمگ ــدگان خ ــش تظاهركنن ــه آت ين ب

  . كشيده شد
و نيز  » مرگ بر احمدي نژاد   «شعارهاي  

شعار مرگ بر ديكتاتور چـه در كابـل و       
چه در ايران، نـشانه اي از تنفـر مـردم           
افغانستان نـسبت بـه دخالتهـاي رژيـم        
واليت فقيـه در امـور افغانـستان و بـه           

  . ويژه حمايتهاي آن از طالبان است
ولــي فقيــه و احمــدي نــژاد بارهــا     

ــروژه اتمــي را كــشوره اي درگيــر در پ
تهديد به ضربه زدن بـه منافعـشان در         

سران رژيـم طـي   . نقاط ديگر نموده اند 
 سال با قلدري و عمل تروريستي در 30

خـــارج از مرزهـــاي ايـــران همـــواره 
كشورهاي ديگر را تهديد كـرده و ايـن         
ابزار تروريستي در بعـضي مـوارد تـاثير         

توقف تانكرهـاي سـوخت     . داشته است 
 كشور به بهانه سوخت رسـاني بـه         اين

ــه،     ــن منطق ــي در اي ــشورهاي غرب ك
واكنشي به تحريمهاي سازمان ملل در      
رابطه با پروژه غني سازي و به عبارتي        

رژيم بـا   . دستيابي به سالح اتمي است    
اين اقدام قصد رويارويي با اين كشورها  
را دارد و به نوعي طرفهاي مقابل را به         

ــرا    ــاي اي ــل مرزه ــگ در داخ ن و جن
افغانستان مي كشاند كـه زيـان آن بـه          
مردم افغانستان و نيز مردم ايـران وارد        

ايـــن اقـــدام، در ادامـــه . مـــي شـــود
سياستهاي ماجراجويانه ولي فقيه است      
كه ناامني در منطقه را افـزايش داده و         

  .طرفهاي مقابل را تحريك مي كند

   انتخابات جي نتااعالم

  مجلس دهم
   امانمنصور

  ي د18.. . خبريفراسو
ـ  كه آ ياستيس  مـسوول  "نظـام " از ابـت ي بـه ن ي اهللا جنتـ تي

 ي دسـتكار  ي كـه در راسـتا     ي كردن آن است و نقـش      يياجرا
ـ  محـول گرد ي بـه و  ي اسـالم  ي جمهـور  ينظام انتخابات   ده،ي
 اسـباب   ي جنت ي است كه آقا   نيتازه، ا . ستي ن يموضوع پنهان 

ده  مزبور را كه همواره تالش ش      استي ساختن س  يو ابزار عمل  
ـ  بـشود، از     ي جـا سـاز    "شـرع " و   "قـانون " كش رو ريز  كي

ـ  و پرخـاش ب دي تهد ني و در ح   ي عموم بونيتر  و ختـه ي رروني
  .  كرده استي رسمديي باره را تاني نقد و انتقادها در ايهمه 

 ي در نماز جمعه در واُكـنش بـه اعـالم آمـادگ            ي اهللا جنت  تيآ
 "اناصالح طلب" شركت  ي برا يمشروط حجت االسالم خاتم   

ـ يمردود شدن خواص غ   " از   ،يدر انتخابات آت    خبـر   "يرانقالب
ـ  با شهي هم ي كه برا  دندي افراد فهم  نيا":  كرد ليداد و تكم    دي

   ".كنار بروند كه البته كنار خواهند رفت
 رهبران  گري معمول د  يهاي سخنان را از رجزخوان    ني كه ا  آنچه
 ي است كـه آقـا  يگاهي كند، جاي مزي حكومت متما  ورانيو پا 
 ني ماشـ  يمي دا سيياو به عنوان ر   .  زده است  هي بدان تك  يجنت

 ي احتمــالي، نامزدهــا) نگهبــانيشــورا(نظــام " نــگيلتريف
 كرده است، بدون آنكـه      تي و رد صالح   "مردود"انتخابات را   

 افتـاده   اني به جر  ي ها حت  "يرخوديغ" حذف   ي سنت فاتيتشر
  . باشد

 دسـتگاه    نگهبـان نـه فقـط از       ي شـورا  سيي سخنان، ر  ني ا با
 تهاي صالح نيي و پروسه سرگرم كننده تع     "نظام" ي گر ختهيب

ـ  تحـت اداره خـود ُگـذر كـرده، بلكـه ترك            يدر محكمه     بي
ـ  آن را نجـه ي و نتيشركت كنندگان در انتخابات مجلس آت    زي

  . اعالم داشته استشيشاپيپ
 و شـتاب در اعـالم   ي خامنـه ا ي گُماشته آقاي مرحله ا پرش
ـ  كاند  كه پـس از اعـالم      يميتصم  بخـت   ي نامزدهـا  يداتوري

 بود هر گـاه     ي م ري شد، فهم پذ   ي اعالم م  ستي با يبرگشته م 
 دهي خود، برچ  ي شرطها اني در م  يحجت االسالم محمد خاتم   

 – ي محمـل شـرع    گـر، ي د اني و به ب   يشدن نظارت استصواب  
 ي از پروسه هاشاني مخالفان، منتقدان و دگر اند   حذف يقانون

 ي م ي جنت ي حالت، اقدام آقا   نيدر ا . بود را گُنجانده    يانتخابات
 ي اربـاب  ي نـشان دادن جـا     ي قُدرت بـرا   شي نما كيتوانست  

 همچـون نظـارت     يكي بـوروكرات  فاتيباشد كـه نـه بـه تـشر        
 بـدون   ياسـ ي استبداد و انحصار س    ي بلكه، به صندل   ياستصواب

  .  زده استهي تكي تعارفچگونهيه
ـ باره به م   ني در ا  ي سخن ي رهبر اصالح طلبان حكومت    اما  اني

 و "انتخابـات آزاد " بـه  ي درست است كـه و  نيا.  بود اوردهين
ـ     ي برا "ي ساز و كار   جاديا"  ي بـا خـوددار    ي آن اشاره كرد ول

ـ آگاهانه از اشاره بـه كل       در  "انتخابـات آزاد  " سـد    ني تـر  يدي
ـ  شـرط خـود را در حـد          لـه ي، فت "نظام"چارچوب    جملـه  كي

 ي از حكومت و بدون الزام عمل    ي بدون درخواست عمل   يپرداز
  .  نگهداشتنيي پا"اصالح طلبان" يبرا

 ي با گُفته ها   ي جنت ي باشد كه آقا   زي آم هي كنا ي اندك دي شا نيا
 مخالفـان و منتقـدان    هيـ خود در نماز جمعه، هم صـحت نظر       

 ي در جمهـور "انتخابـات آزاد " ناممكن بـودن  راموني پ يجد
ـ    و   ي بدون حذف نظارت استصواب    ياسالم  گـام  نيبه مثابه اول
 حجـت  آن را به اثبات رسانده اسـت و هـم اشـتباه              يبه سو 

  .  موضوع راني معامله بر سر اي براياالسالم خاتم
 شك نـه فقـط بـه        ي كه ب  ي جنت ي موضع آقا  نها،ي از ا  گُذشته

 ي م ي حكومت يكردي رو ،ي رسم بوني تر كي اعالم آن از     ليدل
پس .  هم دارد  گريد وجه جالب توجه     كيتواند انگاشته شود،    

 وارد ي جنتي كه با قواعد آقاي سخنان، هر فرد و گروهنياز ا 
 ي و شرط واسته داده كه نه تنها خ     ي انتخابات شود، گُواه   يباز

 و از جملـه     گراني ندارد، بلكه حذف د    "انتخابات آزاد "در باره   
  .    استرفتهي پذزي را ن"اصالح طلبان"

  ار شدندسرسپردگان بي بو و بي خاصيت بركن

  22بقيه از صفحه  
 و واقعي مهـر خـود را بـر حكومـت زده اسـت،                تهديدي جدي 

شكاف در قدرت نه تنها بسته نشده بلكه عمـق بيـشتري يافتـه         
اين شكاف در باالترين بخـش هـرم قـدرت خـود را بـه                . است

خامنه اي حفظ قدرت به هر قيمتي و بـا هـر        . نمايش مي گذارد  
در فراروي ايـن هـدف،      . ار داده است  ابزاري را در دستور خود قر     

باند احمدي نژاد و سپاه پاسداران، ابزاري است كه ولي فقيـه از              
در اين راستا تنها سرسـپردگي و يـا ذوب          . آنان حمايت مي كند   

اگـر  . شدن در واليت راهكار موفق بـراي حفـظ قـدرت نيـست            
راندگان از قدرت، مرده خميني را براي وحدت پايوران رژيم بـه            

 مي كشند و بازگشت به دوره طاليي حضور خود در قدرت            ميان
را به رخ مي كشند، عده اي هم با وصـل شـدن بـه خامنـه اي               

هر دو طرف اين طيـف  . براي حفظ دوره كنوني تالش مي كنند      
عده اي اين بركناريها را دوست دارنـد بـه پـاي            . ناموفق هستند 

كه مورد  تصويري  . اختالفهاي خامنه اي و احمدي نژاد بنويسند      
اما سير رويدادها نـشان مـي دهـد كـه          . پسند احمدي نژاد است   

احمدي نژاد بدون خامنه اي نمي تواند دست بـه چنـين كـاري              
بزند و اين سياست در ادامه سياست يك دست كردن حكومـت            

در ميان اين هياهوها مساله اصلي كه همان تضاد مردم با      . است
 همـه ايـن     .حاكميت اسـت همچنـان بـر جـاي خـود باقيـست            

مجادالت و كِشاكِشها انعكاسي از اين تـضاد بـا محتـواي ضـد              
  . واليت فقيه است

  
  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

  زينت ميرهاشمي  : سردبير
  ليال جديدي: تحريريه

  منصور امان
  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
ق ايران و بيـان كننـده       دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خل     نبر

اما بديهي اسـت كـه از چـاپ مقـاالت و            . نظرات اين سازمان است   
مطالب فعالين سازمان و جنبش مقاومـت و صـاحب نظـران و نيـز               

دهد و اطالع از آن مفيـد        ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي      
مطالبي كه با امضاي افـراد در نبردخلـق         . كند است، خودداري نمي  

 بيان كننده نظرات خود آنان است كه ممكن است با          شود، چاپ مي 
سـرمقاله  . نظرات سازمان منطبق، همسو يـا اخـتالف داشـته باشـد           

  .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   ا  معادل            اروپ

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيـران و كـاركنلن ايـران،            
اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل بين المللي مربوط به آن، اخبـار            

  . زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيدو ديدگاههاي جنبش
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 
نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران و جهان، 

  تحليل مسائل روز، ديدگاهها
  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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يورش به بيماران قرارگـاه     

اشــرف توســط نيروهــاي 

  عراقي محكوم است 
  

  زينت ميرهاشمي
  دي7.. فراسوي خبر  

اعمال روشهاي سركوبگرانه و ضد انساني عليه      
ساكنان قرارگاه اشـرف همچـون جلـوگيري از         
ارسال غذا، دارو و اوليه ترين احتياجات زندگي        
تا ايجاد موانع بـراي درمـان بيمـاران، توسـط           

 بـراي   كميته سركوب تحت امر نوري المالكي  
ايـن  . خوش خدمتي به جمهوري اسالمي است     

روشهاي سركوبگرانه، ضد انساني و ضد بشري      
  . و محكوم است

بــر اســاس اطالعيــه دبيرخانــه شــوراي ملــي 
 دي ماه، نيروهاي عراقي     5يكشنبه  «مقاومت،  

بــه دســتور كميتــه ســركوب و بــه فرمانــدهي 
 زرهپـوش   25 كـه بـا      سرهنگ لطيف در حالي   

هاموي حمايت مي شدند، به مجاهداني كه در        
بيمارستان مستقر بودند ح مله كرده و آنها را با          

 مورد ضرب و     چوب و چماق و باتون به شدت      
اين اطالعيـه  » .شتم قرار داده و مجروح كردند 

مهاجمـان بيمـاران را     «:در ادامه اعالم مي كند    
 بر اين بـه     عالوه. به زور از محل بيرون كردند     

ــل     ــي مح ــه نزديك ــدان ك ــماري از مجاه ش
بيمارستان حضور داشتند حمله كرده و آنهـا را          

  » .نيز مجروح و مضروب نمودند
در اين يورش غير انساني، تعدادي از مجاهدان        
زخمي شدند كه حال برخي از آنها وخيم اعالم         

  . شده است
اطالعيه شورا تعداد زخمي شدگان را دهها نفر        

يكي از افـراد بـه نـام        «:و مي نويسد  ذكر كرده   
بهروز مهاجر در اثر ضربه باتون به ناحيـه ريـه           

  » .در وضعيت بحراني به سر مي برد
اين گونـه اعمـال غيـر انـساني كـه در مـورد              
ساكنان قرارگاه اشرف كه افرادي غير نظامي و       
غير مسلح هـستند و هـيچ ابـزاري جـز اراده و        

 ديكتـاتوري  ايستادگي خود براي دفاع در برابـر  
ــسياري از     ــرف ب ــد، از ط ــه ندارن ــت فقي والي
شخــصيتهاي سياســي، روشــنفكران و فعــاالن 
اجتماعي عراقي و همچنين نيروهاي گـسترده       

  . اي در كشورهاي مختلف محكوم شده است
حفاظت از ساكنان اين قرارگاه بايد زير نظارت        
ارگانهاي بين المللي و نهادهاي حقوق بـشري        

ا مـسئول مـستقيم چنـين       باشد و دولت آمريكـ    
براي تـامين اوليـه تـرين حقـوق         . فجايع است 

انـساني سـاكنان شــهر اشـرف بايـد آمريكــا و     
كميته ويژه سازمان ملل متحد براي نظارت بر        
ــسئوليت   ــراق م ــساني در ع ــوق ان ــراي حق اج

  . حفاظت از قرارگاه اشرف را به عهده گيرند
 

ــواب ــج ــد ي منف  بان

ــه راه حــل تيــوال  ب

ــاتم ــرايخــ  ي بــ

ــه  بر ــدن عقرب گردان

   زمان به عقبيها
  

   امانمنصور
  ي د11...  خبريفراسو

ــ در ــاد كي ــبه ع ــالم ،ي محاس  اع
ــوب    ــاح مغل ــشروط جن ــشاركت م م

ـ     ي اسالم يجمهور  ي در انتخابـات آت
 بانـد   ي برا ستي با يمجلس مالها م  

 كـم   زي راه گُر  كي هي فق تيحاكم وال 
 شد كـه    ي انگاشته م  يخرج از بحران  

ـ  و خ  يخابـات از هنگام تقلُب انت     زشي
 شكل گرفته گرد آن، بـدان       ياجتماع

  . گرفتار آمده است
 واكُنش خشم آلود و به ظاهر خود        اما

ـ  باند مزبور به ا    يغرضانه    ابتكـار   ني
 بـا صـراحت     گـر ي بـار د   كي ياسيس

ـ  ي دهد كه قواعد باز    ينشان م   شي پ
 يكي به مثابه    تي باند وال  ي برا 88از  

 ،ي كُنـون  ي هماورد دانياز دو قُطب م   
ـ    گريد  از همـه بـه      شي اعتبار ندارد؛ ب
ـ  دل نيا ـ ي كـه طـرف مقابـل    لي  ،يعن

را بـه    بـات ي ترت ني ا ي اجتماع نبشج 
 آن دست   هي شناسد و عل   ي نم تيرسم

  . به شورش زده است
 كه حجـت االسـالم      يي شرطها شيپ

اصـالح  " از جانـب     دي گو ي م يخاتم
ـ  آن را ب   "طلبان  يآزاد" داشـته،    اني
ــدان ــديپا"، "انيزن ــا يبن ــه ق نون  ب
فراهم آوردن ساز و كـار  " و   "ياساس

 " انتخابات سالم و آزاد    ي برگُزار يبرا
 طي حال، شرانيبا ا. ردي گيرا در بر م  

 ي در جـوهره خـود نمـ      ي خـاتم  يآقا
ـ  چـالش برانگ   يي هـا  خواستهتواند    زي

 را او   ي نگران نيا.  حكومت باشد  يبرا
ـ  دق ي كه برا  يحاتيبا توض   كـردن   قي
  . اخته است كرده، برطرف سهيآنها ارا
ــب رهبــر  اصــالح طلبــان وقــوع تقُل

 ي معرف ي سهو ي را موضوع  يانتخابات
 دي حاكمـان چـك سـف      يكرده و بـرا   

 كـه   مي گـو  ينم": دهي كش يدرستكار
 ي گـرفتن را   دهي ناد ي عمدا بنا  يبرخ

 خواهند ي م ايو اراده مردم را دارند و       
   ".در انتخابات تقلُب شود

 داده كـــه حي توضـــني همچنـــاو
، "انتخابــات ســالم  "منظــورش از 

 مراحــل يحفــظ ســالمت در تمــام"
انتخابـــات از مقـــدمات تـــا نحـــوه 

ــشخ ــالحصيت ــت ... تها،ي ص  و "اس
 ي اصـل نظـارت استـصواب      لهينوسيبد

 ي نگهبان كه به آن حـق مـ        يشورا
 و بـه    ني را دسـت چـ     داهايدهد كاند 

 كنـد   "تي صالح دييتا" ش،ي خو انيب
  . شناسدي متيسمرا به ر

 از  نكـه ي بر ا  دي تاك ي برا ي خاتم يآقا
 ي شرطها شي پ ،ي همباز كيموضع  

ــ  ــرح م ــود را مط ــط يخ ــازد و خ  س
ـ  را همچنـان د  "نظام" يقرمزها  دهي

 تي كند، با حرارت از طرح ب      ي م يبان
ـ       "آقا"  ي و دولت دست نشانده او مبن

 هــا دفـاع كــرده و  ارانـه يبـر حــذف  
 آن را ابراز    ي از اجرا  شي خو يشادمان

 ي نمـ  ادي راستا او از     نيادر  .  دارد يم
ـ گروه فاسـد ترور   "برد كه با      "يستي
ـ  ن ي"هشدار" كند و    يهم مرزبند   زي

  . بدهد"غرب"به 
ــ ــ اگــر پيحت ــي رنهيشي  جمهــور سي

ـ    ي برا "نظام"هشت ساله     ي بانـد ول
 سخنان  ني ناشناخته مانده بود، ا    هيفق

 قصد داشت در    ي كه و  ياميمكمل، پ 
 خود ارسال كند    ي شرطها يال به ال  

 به  ي خاتم يآقا.  ساخت يرا روشن م  
ـ  و دوسـتان پ    ي خامنه ا  يآقا  شنهادي
 ي دهد كه به اتفاق هم عقربه ها      يم

 عقـــب برگرداننـــد و بـــهزمـــان را 
 در دسـتگاه    زي مسالمت آم  يستيهمز

  . رنديقُدرت را از سر بگ
 ي خاتم ي خطاب آقا  ي گاه طرفها  هر

ـ  و جري بودند كه و نيمطم  كـه  ياني
 از آنها سـخن گفتـه،       يندگياو به نما  

 ياسي قادر هستند بحران س    يستبه را 
انتخابات " كي را با    نيي باال و پا   نيب

ــ"آزاد ــد"يخــود" ني ب تيري هــا م 
 به آن خاتمـه ببخـشند،      يكرده و حت  

 راه حل   كي آن را به مثابه      دي ترد يب
از .  دادنــديدر دســتور كــار قــرار مــ

 ي آنان اما م   زيدآميواكُنش تُند و تهد   
 ي خامنه ا  ي كه باند آقا   افتيتوان در 

 خود نـدارد و     ي از رقبا  يابي ارز نيچن
 در  يـي همزمان، با توجه به صـف آرا      

 دوگانـه از    شي نبرد، گرفتن آرا   دانيم
 آن  يتي و امن  ياسي س شيسقف گُنجا 

  .    روديفراتر م

  شهداي فدايي 

  بهمن ماه
 سـعيد   -رضا خليـق     ابراهيم پور : رفقا

ــان  ــي پناهيــان -پاي ــژه - فتحعل  مني
حمـد طـاهر     م -زاده كرمـاني     اشرف

 - محـــسن بطحـــايي  -رحيمـــي 
 مـسعود   -عبدالمجيد پيرزاده جهرمي    

ــرورش  ــدرنيا -پ ــه اف ــر - فاطم  جعف
ــشمي  ــداللهي  -محتـ ــوران يـ  - پـ

ــداني   ــق هم ــصطفي دقي ــه -م  انوش
 - كيومرث سـنجري     -كالم   فضيلت

 - حسين چوخـاجي     -حسن فرجودي   
ــذر   ــاووس رهگ ــه  -ك ــانگير قلع  جه

 - فرشاد مرعشي    -) جهان(مياندواب  
 محمـدعلي خـسروي     -حميد مؤمني   

ــي  ــيادتي -اردبيل ــم س ــك - قاس  باب
 مهــدي - خــسرو پنــاهي -ســيالبي 

 -مـرام     محـسن نيـك    -اقتدارمنش  
 - محمدجواد عرفانيان    -بهروز عبدي   

كيـا    اكبر پارسي  -محمدامين نورائي   
 - مسعود رحمتي    - عباس تبريزي      -

 - علـي نـورورزي   -حسن محمـدپور    
) حر( جعفر   -ي  زاده رضو  بهنام قاسم 

ــايي  ــردي  -رض ــراهيم ك ــراد - اب  م
 اسـماعيل   - اسـد يزدانـي      -ميرزايي  

 فاطمـه   -اي    فريـدون بانـه    -برزگر  
 حسن  - محسن نوربخش    -محمدي  

 - فـردوس آقـا ابراهيميـان        -توسلي  
ــشنده   ــد درخـ ــاج(ميرمحمـ  -) تومـ

 حسين  - واحدي   -عبدالكريم مختوم   
ــاني  ــاني  -جرج ــا هزارخ  - حميدرض

 - كرامت دانـشيان     -ي  خسرو گلسرخ 
در مبارزه قهرمانانـه عليـه رژيمهـاي        
شاه و خميني براي نابودي امپرياليسم      
و ارتجــاع و اســتقرار دموكراســي و   

 1349سوسياليـــسم طـــي ســـالهاي 
  . اند تاكنون به شهادت رسيده

  
ـ  نماي نمـ ني چنگر،ي دي سو از  كـه  دي

ــا ــ ني خــاتميآق ــا وجــود طــرح زي  ب
ـ پ ـ  خـود، اُم يشنهادهاي بـذل   بـه  يدي

 يبه نظر م  ": توجه به آنها داشته باشد    
 سـخت تـر و راه     ندهي در آ  طيرسد شرا 

 گـسترده تـر     تهايها بسته تر و محدود    
   ".خواهد شد

 و  ي رهبر اصالح طلبان حكـومت     ابتكار
ــدان، هو  ــانش ب ــخ مخاطب ــپاس  و تي

 دان،يــ مي اصــلگراني بــازبيــترك
ــونگ ــديچگـ ــه بنـ ــا و ي جبهـ  آنهـ
 ينـدگ  كه جدال مرگ و ز     يموضوعات

ـ بر سر آنهـا جر      دارد را بـه گونـه       اني
 .     كرده استري پذيي شناسايروش تر


