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  »ما بي شمارانيم و براي سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه متحد و متشكل مي شويم«

  »مرگ بر ديكتاتوري، مرگ بر خامنه اي، زنده باد آزادي  «

  309 شماره
  ششمبيست و دوره چهارم سال 

  1390فرورديناول  
  
  

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  ....يادداشت سياسي 

چشم انداز پيروزي 

  روشن تر از گذشته
  مهدي سامع

جنبشهاي ضد ديكتاتوري در خاورميانه و شـمال آفريقـا و           «
به ويژه انقالب در تـونس و مـصر بـه علـت مـضمون ضـد            
ــاگوني   ــه علــت شــركت گــسترده و گون ديكتــاتوري آن و ب
نيروهاي شركت كننده در آن در كليت آن به زيان حكومـت        

  ».ران و به سود جنبش آزاديخواهانه مردم ايران بوده استاي
  2در صفحه 

  دستاورد اقتصادي دولت 

  1389 در سال ژاداحمدي ن
  زينت ميرهاشمي

اگر رژيم از گـذر زمـان و پـيش گيـري مبـارزات مردمـي                «
وحشت دارد و هر بهاري و هر لبخندي و شادماني را خـزان             

تحولي بزرگ به نفع    خود مي بيند، رويدادهاي اخير نشان از        
مردم و كارگران و مزدبگيران در برابر اسـتبداد ولـي فقيـه و          

  ».حاميان سرمايه دار آن را بر خود دارد
  4در صفحه 

  

 جهان در آيينه مرور

سازماندهي جنبشهاي عصر جديد    

 )9(پس از جنگ سرد 

آموزشهاي نقش آفرينان 

  )2(نبرد مصر 
  ليال جديدي

نون اين تفكـر رايـج كـه زنـان          اك": خانم گاردنر مي گويد   «
موجودات ضعيف و مردان و مردانگي قدرت اسـت، در حـال            

نظم جديد كه خواهان برابري ": وي مي گويد".تالشي است 
است و ار هيرارشي گريزان ، به صحنه آمده است و اگـر بـه            

  »اين نمي گوييم انقالب، به چه بگوييم؟ 
  11در صفحه 

 

 
 ُپيام نوروزی سخنگوی

 چريکھای فدايی خلق ايران سازمان 
 به مناسبت عيد نوروز و آغاز سال 

١٣٩٠  
  28در صفحه 

 در آيينه ١٣٨٩سال 
  رويدادھا

 جعفر پويه

رژيـم  .  با همه فراز و فرودهايش به پايان رسيد        1389سال  «
جهل و جنايت جمهوري اسالمي با ابزار سركوب همه سـعي           

دم به و تالش خود را براي منكوب كردن جنبش اجتماعي مر
  ». كار گرفت

  8در صفحه 

قيام ضد ديكتاتوري 

  مردم عراق
  آناهيتا اردوان

قيام مردم عراق و عطش آنان جهت دستيابي به دموكراسي    «
و عدالت اجتماعي، بـيش از هـر چيـز نيرنگهـا و دخالتهـاي               

 ».ارتجاع حاكم بر تهران را هدف قرار داده است
  12در صفحه 

  

نقش زنان در ابعاد مجازي 

  نقالب مصر وتونسدو ا
 فاديا فهد:نويسنده

 الهام لطيفي:مترجم

  15در صفحه 

 

  ...سرمقاله 

بركناري رفسنجاني، 

  پايان يك دوران، 

  آغاز چه؟
  منصور امان 

دوراني در حيات جمهوري اسالمي به پايان رسيده اسـت امـا            «
 جديدي براي   آنچه كه از پس آن به انتظار نشسته، آغاز دوران         

آن نيست، بلكه قطعيت يافتن پايان نظـام جمهـوري اسـالمي            
  ».است

  3در صفحه 

 در چهلمين سالگرد جنبش سياهكل

متن سخنراني امير معيري در مراسم يادمان 

 *چهلمين سالگرد حماسه سياهكل

ها، رويدادى را تداعى مـى كنـد، مـن هـم در            برخى از خاطره  «
 بــر ســرِ آرمــان  جــان» انِبيــست و چندســالگ«ســالگىِ  چهــل
بيست و چند ساله را مـى بيـنم كـه    » سنت ژوست«،  مان  باخته

هـاى    همراه ياران و انقالبى كه خود برپا كردند، از برابرِ نوشـته           
  ».خود، به دست جنايتكاران به طرف گيوتين رانده مى شود

  16در صفحه 

 :تونس، مصر
گستاخي  وقتي باد شرق

  غرب را جارو مي كند
  هاي مردم عرب يك الگو  براي رهايي اندقيام

  2011فوريه 19لوموند ، *آلن باديو:نويسنده

  منوچهر هزارخاني:ترجمه
  18در صفحه 

  :در اين شماره

   آناهيتااردوان –در مسير رهايي زنان *

  19صفحه 

  308در باره يادداشت سياسي نبرد خلق شماره  *

  21صفحه    .... شقايق ايران

  ليال جديدي.. ويدادهاي هنري ماه ر*

  22صفحه 

  مقصدي  رضا – برخيز و بيفشان و بباران ما را*

  24صفحه 



  2 صفحه                  1390 فرورديناول  – 309نبرد خلق شماره  
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سالي طوفاني را پشت سر گذاشتيم و با        
اميد به آينده اي روشن سـال جديـد را          

در سـال گذشـته شـاهد      . آغاز مي كنيم  
تحوالت و چالشهاي بـزرگ در تمـامي        
عرصه هاي حيات اجتماعي مردم ايران      

جنـبش و قيـام مـردم و تـشديد         . بوديم
روزافزون تضاد، شكاف و شقه در هـرم        

يـداد مهـم   ايـن دو رو . قـدرت و ثـروت  
تمامي جنبه هـاي سياسـي، اقتـصادي،        
اجتمــاعي و فرهنگــي جامعــه ايــران را 
تحت تاثير خود قـرار داد و تـضاد بـين           
مردم با كليت حاكميت را به نقطه ستيز        

رويدادهاي جهـاني و منطقـه      . بالغ كرد 
اي و منجمله انقالب در تونس و مصر،        
ــه در    ــالب را ن ــان انق ــشه و گفتم اندي

يـان نخبگـان كـه در      بحثهاي مكتبي م  
 .كف خيابان رواج داد

حاكميت در سال گذشته به طور مـداوم        
همه . با چالش و جنگ دروني روبرو بود      

رويدادهاي مربوط بـه هـرم قـدرت بـا          
  . تضادهاي حاد روبرو مي شد

در ادبيات كارگزاران حكومت هـر روزه       
نخبگان بي  «و  » جريان فتنه «همراه با   

ريـان  ج«از كلماتي همچـون     » بصيرت
جريـان  «و  » جريان انحـراف  «،  »ترديد

  .استفاده مي شد» سكوت
تضاد بـين مجلـس ارتجـاع  بـا دولـت          

ــامي ــاح  -نظ ــين جن ــضاد ب ــي و ت امنيت
هاشــمي رفــسنجاني بــا دولــت و بيــت 
خامنه اي مهمترين كشاكش در قـدرت      

 بهمن هر دوي ايـن      25قيام  . حاكم بود 
در . تــضاد و كــشمكش را تــشديد كــرد

ــا  ــد خ ــخنراني احم ــه تمي س در مدرس
عـالوه بـر    فيضيه قم و مـسجد اعظـم        

شعارهاي معمول عليـه اصـالح طلبـان       
مـرگ بـر   «رانده شده از قـدرت، شـعار      

هاشمي حيا كن، مصلحت    « و» هاشمي
داده شد و ايـن صـحنه بـه       » رها كن  و

جمهوري اسـالمي    يزنده از سيما  طور  
  .پخش شد

ــراي   ــن صــحنه ب ــشاهده اي ــس از م پ
د باقي نمانـد    آگاهان سياسي جاي تردي   

كه پخش اين صحنه بدون اجازه ولـي         
فقيه غيرممكن اسـت و بنـابرين كاسـه      
صبر ولي فقيـه بـراي تحمـل هاشـمي          

  .رفسنجاني به سرآمده است
  

چند روزي طول نكشيد كه در اجـالس        
 اســفند مجلــس  10روز ســه شــنبه  

خبرگان، رفسنجاني در آخرين سخنراني    
خود رياست اين مجلس را بـه مهـدوي    

  . واگذار كردكني 
ــه   ــخنراني افتتاحيـ ــسنجاني در سـ رفـ
خبرگان تالش كرد كه با ولي فقيـه در         

اما در ميان حرفهـاي     . تضاد قرار نگيرد  
طوالني اش چند جمله جاسـازي كـرده     
ــر در     ــاي درگي ــه طرفه ــه هم ــود ك ب
ــار   ــك ب ــت ي مخاصــمات درون حاكمي
ديگر از محتواي تضادش با جريان ولي       

  .وندفقيه و احمدي نژاد باخبر ش
اكنـون    هـم «:هاشمي رفسنجاني گفـت   

بينيم اخالق اسـالمي آسـيب        داريم مي 
دروغها خيلـي شـايع شـده        ديده است، 

اســت؛ از ســطوح رســمي و غيررســمي 
محتوا  شعارهاي بي  دروغ، فريب، تهمت،  

 و....تهمه خـالف اسـالم اسـ      .... دادن  
مردم ايران به صورت جدي دچار تفرقه       

عـه بـا زور و      اصالح جام .... و   ....شده اند 
  ».تهديد صرف، امكان پذير نيست

خامنه اي كه به هدف خود رسيده بـود،      
اين كنايـه هـاي رفـسنجاني را ناديـده          
گرفت و در مالقات با اعضاي مجلـس        

 توجه به سابقه عقـل،      با«:خبرگان گفت 
 ي هاشـم  يانتظار همين رفتار را از آقـا      

  .» داشتيميرفسنجان

  
  

ـ        -د نظـامي با اين تغيير، خامنه اي و بان
امنيتي به يك پيروزي كه در بطن خود        
يك شكست بزرگ را رقـم زده، دسـت         

براي پيروز شدگان مهدوي كني     . يافتند
كه هم بيمار و هم سالخورده اسـت بـه         
مثابه يك محلل عمـل خواهـد كـرد و          
سيماي آينده خبرگان همانگونه آرايـش     

ريـل  «خواهد يافت كـه خامنـه اي در          
ش تعيـين   جديـد بـراي واليـت     » گذاري

  . كرده است
  

با حذف رفسنجاني از مهمترين منـصب     
حكومتي اش اين سـوال بـه طـور ِجـد           
مطرح شد كه آيا با اين حذف ولي فقيه         
بر شكاف درون هرم قدرت غلبه كـرده        

  است؟ 
 محمدرضـا بـاهنر  پاسخ به اين سوال را  

ــالمي  از  ــه اس ــزب مؤتلف  21در روز ح
بـه  . اسفند با صـداي بلنـد اعـالم كـرد         

مهـــر، دولتـــي رش خبرگـــزاري گـــزا
ــران  ــاهنر در اجــالس دبي محمدرضــا ب

ــتانهاي  ــه اســالمي «اس  »حــزب مؤتلف
گيـري   فتنه آينده كه در حال اوج    «:گفت

خواهـد از   اي اسـت كـه مـي        است، فتنه 
ــول ــد    درون اص ــد و بگوي ــي درآي گراي

هـاي علميـه و    گرا است، اما حوزه   اصول
اين فتنه عظـيم    . شريعت را قبول ندارد   

گيري است و بيان مكتب       شكلدر حال   
ايراني و تفكر ليبرال در مسائل فرهنگي    

  .»در همين راستا است
سـاالر   اسفند 12قبل از اين هم در روز       

االمــر  آبنــوش، فرمانــده ســپاه صــاحب
جريـان  «گيـري     به شكل نسبت  قزوين،  

 بود و طـي      هشدار داده  جديد» يانحراف
جريـان انحـراف    «:يك سخنراني گفـت   

فتنه است و با اسم واليت،      تر از     پيچيده
آيد و   ارزشها، امام زمان و انتظار جلو مي      

وي » .شان، نقاب مهـدويت اسـت       نقابِ
را پيش بيني كـرد  » فتنه خونيني«حتي  

كه در صـورت ناسـالم بـودن مجلـس          
.  بروز كند 1391آينده مي تواند در سال      

اگـر مجلـس بعـد      «:گفتساالر آبنوش   
 فتنـه   91 سـال    ،مجلس سالمي نباشـد   

جنگـيم و     خونين است زيرا با هـم مـي       
  .»آورد جريان انحراف سر در مي

هرچند سپاه پاسـداران ايـن سـخنان را         

نظر شخصي اين فرمانده سپاه دانـست،       
 و ســاالر آبنــوشامــا تركيــب ســخنان 

، بيان يـك واقعيـت در       محمدرضا باهنر 
شدت گيري تضاد در درون هرم قدرت       

  . است
  

 سياسي رژيـم در  اگر بخواهيم از ادبيات  
مورد تـضاد درونـي حاكميـت اسـتفاده         
كنيم، كشاكش محوري پـس از حـذف        

باند (رفسنجاني بين اصول گرايان قديم    
ــه آن  ــسته ب ــت واب ــه و روحاني و ) موتلف

امنيتي -باند نظامي (اصول گرايان جديد  
شـدت خواهـد    ) به شمول احمدي نـژاد    

بهترين تعريف براي مشخـصات    . گرفت
ان از شـعري كـه      باند جديد را مـي تـو      

احمدي نژاد مدعي سـرودن آن اسـت،         
  درك كرد؛ 

  ما از تبار رستم، فرهاد و آرش ايم«
  واندر شراب فتنه آخر سياوش ايم

  در انتظار رويت آن مهر آخرين
  ».در مجمر سپيده سپندي بر آتش ايم

اين همان مشخصاتي است كـه سـاالر        
آبنوش كه بايد او را در چارچوب اصول        

جريـان  «دانست، با عنوان    گرايان قديم   
 كــه» تــر از فتنــه  انحــراف پيچيــده 

معرفي » شان، نقاب مهدويت است   نقاِب«
بيـان  «  آن رامحمدرضا بـاهنر مي كند،  

مكتب ايراني و تفكر ليبـرال در مـسائل    
ــي  » فرهنگــي ــد و عل ــي مــي كن معرف

الريجاني، رئـيس مجلـس ارتجـاع، بـا         
توهين به ايرانيان ساكن روستاها، آن را       

ــ« ــاره  حرفهــ ــاتي وار در بــ اي دهــ
  .مي نامد» ناسيوناليسم

هر تعريفي بـراي بانـدهاي درون هـرم         
قدرت داشته باشيم در اين واقعيت كـه        
در سال گذشـته تـضاد درون حكومـت         
همراره تشديد شده و ولي فقيه بـا بانـد          

امنيتي در پيوند تنگاتنگ با هم      -نظامي
بوده و عموماً عليه بانـدهاي ديگـر بـه          

مل كرده انـد نمـي تـوان        طور متحد ع  
از اين جهت مي توان نتيجه    . ترديد كرد 

 هـيچ يـك از      1390گرفت كه در سال     
تـضادهاي درون حاكميـت نمـي توانــد    
كــاهش پيــدا كنــد و بــر عكــس ايــن  
تصادها به علت راهبرد جديد خامنه اي       
عمق و گسترش بيـشتري پيـدا خواهـد      

  .كرد
  

در سال گذشته در جبهه مـردم شـاهد         
گـــسترش قيامهـــا و  شـــكوفايي و 

تعـادل ناپايـدار   . جنبشهاي مردم بوديم 
 25بين مردم و نيروهاي سـركوبي در        

بهمن با قيـام جـسورانه مـردم درهـم          
 بهمـن تجلـي     25خيزش  . شكسته شد 

آشكار تـضاد عمـده در جامعـه يعنـي          
تضاد بين مردم با حكميـت اسـتبدادي      

اين تضاد در شعارهاي روز     . مذهبي بود 
 17 اســفند، 10،  بهمـن، اول اسـفند  25

 اسـفند خـود را بـه خـوبي          24اسفند و   
دولـت   وزير اطالعاتهرچند . نشان داد

ــژاد  ــهاحمــدي ن ــوني  در برنام ي تلويزي
به تقليد از تيمـسار     » ديروز، امروز فردا  «

ــوده اي  ــام ت  بهمــن را 25ازهــاري، قي
»  جمعيت بسيار اندك   ....افتضاح بزرگ «

با مردم عادي، كـه     «كه آن هم    دانست  
ي خيابان انقالب براي خريـد        منطقهدر  

، »شب عيد آمده بودند مخلوط شده بود      
اما همه رسانه هاي خبـري جهـان كـه     
رويــدادهاي ايــن روزهــاي پرشــكوه را 
پوشش دادند، در اين امر متفـق القـول         
بودنــد كــه خيزشــهاي تــوده اي مــردم 
حاكميـــت و در راس آن خامنـــه اي و 

  .اندواليت فقيه را مورد حمله قرار داده 
در مقابل اين واقعيت انكار ناپـذير عـده     
اي كه روياهـاي خـود را بـر بـاد رفتـه         

» مـصادره بـه مطلـوب     «ديدند به فكر    
ــد ــا  . افتادن ســيد عطــا اهللا مهــاجراني ب

تشريح اختالفات بين دو نوع حاكميـت       
در مصر و ايران كوشيد تا ولـي فقيـه و           

  . خامنه اي را از زير ضرب خارج كند
  

  4ه در صفحه يبق

  ....يادداشت سياسي 

  چشم انداز پيروزي روشن تر از گذشته
  مهدي سامع

 

 واقعيت كه هر تعريفي براي باندهاي درون هرم قدرت داشته باشيم در اين
در سال گذشته تضاد درون حكومت همراره تشديد شده و ولي فقيه با باند 

امنيتي در پيوند تنگاتنگ با هم بوده و عموماً عليه باندهاي ديگر به -نظامي
 طور متحد عمل كرده اند نمي توان ترديد كرد
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باند ولي فقيه يكي از دو پايه هايي كـه          
از هنگام مرگ آيت اهللا خُميني، دستگاه    
قُدرت جمهوري اسالمي بـر آن اسـتوار        
گرديده و گرد آن آرايش گرفته بود را از     

با بركنـاري آقـاي اكبـر       . جا كنده است  
هاشمي رفسنجاني از رياسـت مجلـس       
خبرگــان، يــك دوران در حيــات رژيــم 

 كه كمي بـيش از   جمهوري اسالمي نيز  
دو دهه سياست و اقتصاد آن را رقم مي     

  . زد، به پايان رسيد
  

  چرا دوران؟
اهميت تعريف دقيـق از ايـن تحـول و          
ويژگيهاي آن، نقش تعيين كننده اي در       
چگونگي ارزيـابي از ُگـستره آثـار آن و          
بدين ترتيب سمتگيري تحوالت پس از      

بـدين  . حذف باند آقاي رفـسنجاني دارد  
كه هرگاه دگرگـوني مزبـور يـك        گونه  

جابه جايي اگر چه غيـر معمـول امـا در     
 و "نظــام"چـارچوب تنظيمــات جــاري  

گردش بوروكراتيك در ساختار پنداشـته     
شود، به طبع آثار و دامنه اي كه بـراي          
آن تصور خواهد شد، بـه همـين سـطح       

حال اگر پنـدار ايـن      . محدود خواهد بود  
باشد كه تحول ياد شده يـك چـرخش         

ــستم  جــد ــدي اســت كــه سي ي در رون
تاكنون در امتداد آن حركت كرده و بـر         
اساس قانومنـديهاي آن شـكل گرفتـه،       
آنگاه ناگزير بحث از روابط موجود فراتر       
مي رود و به حوزه مناسـباتي وارد مـي          
شود كه شرايط جديد براي شـكل دادن   
به آن خلق شـده و بـه نيروهـايي مـي            

  . رانندنگرد كه اين پروسه را به جلو مي
  

  يك راه حل ميانه
ــه زوج   ــست كـ ــاني نيـ ــن راز پنهـ ايـ

 خامنه اي گُزينه ساختاري     –رفسنجاني  
 -بود كه پس از مرگ آيت اهللا خُميني         
 –فاكتور هژمونيك در دسـتگاه ُقـدرت        

مي بايست هيرارشي آن را بازسازي مي  
ايــن تركيــب دوُقلــو از آن رو   . كــرد

ضروري گرديد كه با بركناري آيـت اهللا        
نتظري كه مي توانست نقش جانشين      م

آقاي خميني و ولي فقيه بعـدي را ايفـا          
كند و نبود شخصيتي بـا شـرايط قابـل          
معرفي و دفاع براي اين پست، انتقال پا        
به پـاي ُقـدرت در عمـل غيـر ممكـن            

بـر ايـن اسـاس، تقـسيم        . گرديده بـود  
قُدرت متمركـز سياسـي و مـذهبي، راه         

 ُگـذار از  حل ميانه اي بود كـه در عـين     
يك صورت بنـدي سياسـي بـي آينـده          

  . شده، منابع اقتدار آن را حفظ مي كرد
آقاي خامنه اي در اين تركيب، پـارامتر        

   را تجسم مي "نظام"ايديولوژيك 

  
ــه   ــسنجاني، آتوريت ــاي رف بخــشيد و آق
ــرد   ــي ك ــدگي م ــي آن را نماين . سياس

 در طول   "نفر دوم "آتوريته او به عنوان     
ــي، دوران حاكميـــت آ يـــت اهللا خُمينـ

موقعيت نازل حجت االسالم خامنه اي      
در جايگاه ايديولوژيكي كه بـر آن قـرار         
داده شده بود را جبران مي كرد؛ امـري         
كه در ماجراي سرگرم كننده قبوالنـدن       

ــوان  ــه عن ــر"وي ب ــس "رهب ــه مجل  ب
خبرگان خود را بـه خـوبي بـه نمـايش           

اگر چه آقاي رفسنجاني با نگاه    . گذاشت
ظ تعادل در تركيب مزبور، مانع از       به حف 

 دست نشانده اش به "رهبر"آن شد كه  
صورت خودكار در جايگـاه خـالي شـده         

 "امـام "ولي فقيه پيشين نشانده شود و       
اجتماعي –خوانده شود اما اجبار سياسي    

ــشروعيت   ــع مـ ــه از منبـ ــه تغذيـ او بـ
ايديولوژيك، همزمان پروسه وابـستگي     

ـ      صر را بـه    متقابل نمايندگان اين دو عن
  . جريان انداخت و تحكيم بخشيد

  
  ُنقطه چرخش در توازن

آغـاز چـرخش در ايــن موازنـه بــا ورود    
تدريجي نيروي نظامي سـپاه پاسـداران       
. به پهنه هاي اقتـصادي همزمـان بـود        

مبتكر ايـن تحـول كـه پـس از پايـان            
جنگ با عراق و با هدف تعريف جايگاه        

 "نظـام "جديد بـراي آنـان در سـاختار         
. صورت مي گرفت، آقاي رفسنجاني بود  

او تجربـــه مـــشاركت دادن نيروهـــاي 
امنيتـــي در فعاليتهـــاي پـــر منفعـــت 
اقتصادي را در انبان داشـت؛ راهكـاري        
كه ضمن گُشايش روزنه اي براي بهره       
وري آنها از منافع قُدرت سياسـي، ايـن         
نيروها را به خدمت بي قيد و شـرط آن          

هـور  آنچه كـه ريـيس جم     . در مي آورد  
 نمي توانست پـيش     "دوران سازندگي "

بينـي كنـد، رشـد سـرطاني بنگاههـاي      
اقتصادي و تجاري نظـامي و امنيتـي و         
ــمي     ــر رس ــمي و غي ــاي رس ــوزه ه ح

آنها زير چتر   . فعاليتهاي سودآور آنها بود   
فساد، رانت ُقـدرت و امتيـاز اسـتفاده از          
ابزارهــايي كــه بــه طــور انحــصاري در 

ه سطح رقبـاي  اختيار آنان قرار داشت، ب   
بورژوازي بـوروكرات فـراز يافتنـد و در         
برابر آن جبهه تقـسيم مجـدد منـافع را          

  . گشودند
آقاي خامنه اي در اين تغيير سـاختاري        
و كشاكش نيروها، فُرصـتي را مـشاهده     
كـرد كــه بـه او امكــان مـي داد بــراي    
هميشه از سايه قيموميت سياسـي زوج       
ــدرت را در    ــده و ُق ــرون آم ــويش بي خ

او و . تان خـــود يكپارچـــه ســـازددســـ
 نيروهاي نظامي و امنيتي به خوبي مي 

 
توانستند زير پالتفُرم تصاحب اهرمهاي     
سياسي و اقتـصادي اي كـه در دسـت          

ولي فقيه در ازاي    . رقبا بود، متحد شوند   
پشتيباني از اين طيف حريص و جوياي       
جاه، قُدرت را به تمام به دست مي آورد         

    قابل، شاهراههاي توليـد    و آنها نيز در م
ثروت را بدون وجـود رقيـب جـدي بـه           

بــه ايــن . كُنتــرُل خــود در مــي آوردنــد
ترتيب، همـه ي ابزارهـايي كـه آقـاي          

 و اعمال   "حفظ نظام "رفسنجاني براي   
اقتــدار آن بــه آنهــا تكيــه داشــت، چــه 

ن آفرينـي   سركوب در داخل و چه بحرا     
خارجي در شكل صدور بنيـاد گرايـي و         
ماجراجويي اتُمي، به دليل وابستگي بـه       
نيروي امنيتي و نظـامي بـراي ماديـت         
بخشيدن به آن، عليه خود او وارد عمل        

  . گرديد
نُقطه بلوغ اتحاد سياسـي ولـي فقيـه و          
ــصرُف    ــي، ت ــامي و امنيت ــاي نظ نيروه
مجلس و قُوه مجريه بـود؛ اقـدامي كـه      

يـك نيـروي سياسـي جديـد در     ظهـور  
جناح بنديهاي دستگاه قُدرت را اعالم و       

از اين . مطالبات آن را آشكار مي ساخت 
هنگام به بعد، آقاي رفسنجاني بـر سـر         
سنگرهاي از دست رفته مي جنگيد زيرا       

 و بـراي    "نظام"طيف جديد در ساختار     
ثبات آن همان نقشي را ايفـا مـي كـرد      

 بـود و بـه   كه او براي خود تعريف كرده   
تفاوت دو بازيگر تازه وارد     . عهده داشت 

و پيش كسوت فقط در اين بود كه اولي    
داليل محكم تر و صريح تري براي به        
كُرسي نشاندن خود داشت؛ امري كه بر       

پادگـاني آن مبتنـي     –ويژگيهاي قهـري  
بود و در چارچوب يك نظام اسـتبدادي        
. قرار گرفته بر بنيان قهر بيان مـي شـد         

سه ي استقالل و بـي نيـازي آقـاي         پرو
خامنه اي از همزاد خود، از ايـن بـرش          
زماني آغـاز گرديـد تـا بـا تـصفيه او از             

  . رياست مجلس خبرگان به فرجام برسد
  

  مشخصات دوران جديد 
اكنون باند آقـاي رفـسنجاني كنـار زده         
شده، آيا اين بدان معناست كه آيت اهللا        
 خامنه اي قدرت را به طـور انحـصاري        
. به چنگ آورده است؟ پاسخ منفي است      

او در همان وضـعيتي قـرار دارد كـه در        
 پس از مرگ آقاي خمينـي       1368سال  

 "رهبـر "او بـراي    . در آن بسر مي بـرد     
بودن، باز هم به پشتيباني سياسي يـك        
شريك نيازمند است و بدتر آن كه، بـه          
دليل شـكل گيـري جنـبش اجتمـاعي،         

  براي حفظ امروز بسا بيشتر از آن هنگام
ــت   ــه حماي موقعيــت و جايگــاه خــود ب

  .همدست اش وابسته است

 
، نقش  89 و   88از اين زاويه، خيزشهاي     

فاكتور برهم زننده تعادل ايجاد شده در       
دستگاه قُدرت پس از آغاز تقسيم سهم       

 را ايفا كرده و پروسـه  82جديد در سال    
تكوين صف بندي نيروهاي ائتالف باند      

يـژه خـود را شـتابي    واليت گرد منافع و   
ايـن بـدان    . سرگيجه آور بخشيده است   

معناست كه به جريان افتادن تحـوالت       
در دســـتگاه ُقـــدرت بـــرخالف دوران 
گُذشته به گونـه تـدريجي و بـا ُگـذر از            
ايستگاههاي گوناگون نخواهد بـود و از       
سوي ديگر ايـن تحـوالت روي سـطح         
اختالفها حركت نمي كنـد و بـه مبـاني     

 موجود گُسترش مـي     ساختاري در نظم  
 . يابد

در اين ميان، سـركوب جنـبش رنگـين         
كمان اجتماعي به مثابه تهديـد فـوري،        
چسبنده ترين نُقطه وصل فراكسيونهاي     
باند واليت به شمار مي رود، با توجه به         
اين كه آنها پيرامون تاكتيكهاي نزديك      
شدن به اين هدف نيـز از يكـديگر دور          

-ظـامي چه، رقبـاي طيـف ن     . مي شوند 
امنيتي به خوبي درك مي كنند كـه بـه        
همان ميزان كه نقش طيـف مزبـور در         
ــتراتژي   ــن اس ــدن اي ــق گرايان ــه تحُق ب
محوري و جايگُزين ناپذير تر شود، وزنه       
اي كــه در تــرازوي ُقــدرت خواهــد    

  . گذاشت، سنگين تر خواهد بود
گُزينه هاي دو نيروي اصلي در دستگاه       

و ُقــدرت يعنــي تــشكيالت ولــي فقيــه 
امنيتي براي چيرگي   –فراكسيون نظامي 

بر يكديگر، در اين سـمتگيري كـه بـه          
تغييرات ساختاري بنيادي تـري نـسبت       
به حذف باند آقاي رفسنجاني مـشروط       

ايـن امـر بـه      . مي شود، مشترك اسـت    
دليل گُستردگي و ژرفاي تحوالتي است    
كه هر يك از دو جبهه ياد شـده ناچـار           

ام است بـراي حـذف ديگـري بـه انجـ          
 جمهــوري  "رهبــر "بــراي  . برســاند

اسالمي، راهكار مزبـور پايـان دادن بـه        
تناُقض ذاتي جمهوري اسالمي از درون      
تغيير بنيادي آرايش دستگاه قُدرت مـي       
گذرد كه اگر چه هسته مركزي آن گرد        
تنظيمات ايديولوژيك شكل گرفتـه امـا       
به دليل حمل پوسته ي ظاهري عرفـي        

مطالبـات و   و تفكيك قُوا، محل تالقي      
منافع گوناگوني به حساب مي آيـد كـه         
نبرد يا سازش آنها ميدان چالش دايمي       

راه حل درون گـرا،     . قُدرت مطلقه است  
برچيدن بـسترهاي پديـدار شـدن ايـن         
ناهمگوني و بـه عبـارت ديگـر، حـذف          
ــومتي    ــات حكـ ــه در ادبيـ ــه كـ آنچـ

   خوانده مي شود "جمهوريت نظام"
  4بقيه در صفحه 

  ...سرمقاله 

  بركناري رفسنجاني، پايان يك دوران، آغاز چه؟
  امانمنصور 
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در شرايطي وارد سال جديد مي شـويم، كـه از           
يك طرف جنبش مردمي و خيزشهاي خياباني       
كه بر تارك آن پايان ديكتـاتوري را در چـشم           
انداز نويد مـي دهـد و مبـارزه كـارگران بـراي       
دستيابي به حقوق خود بيش از هر زمان ادامـه          
دارد و در طرف ديگر وجود فعاالن سـنديكايي         

سـياهچالهاي حكومـت    و فعاالن كـارگري در      
نشان دهنده خـشونت رژيـم در برابـر جنـبش           

ــت  ــارگري اس ــارگران و   . ك ــه ك ــالي ك در ح
مزدبگيران براي اوليه ترين حقوق خـود يعنـي         
حق معاش دست به اعتصاب و اعتـراض مـي          
زنند، حاكميت از همه ايزار سركوب خود بـراي      

  .مهار حركتهاي كارگري استفاده مي كند
دي رژيم در سـالي كـه       دستاورد سياست اقتصا  
همـت مـضاعف و كـار       «ولي فقيه آن را سال      

نامگذاري كرده بود، افزايش استثمار     » مضاعف
و فقر و بردگي اقتصادي و در زمينه سياسي به          
كار بردن بي حد و مـرز خـشونت در سـركوب            
نيروهاي آزاديخواه، فعاالن جنبش كـارگري و       

عـدم پرداخـت    . جنبشهاي اجتماعي بوده است   
كارگران و مزدبگيران و يا فروش نيروي   حقوق  

كار بـدون دريافـت مـزد و سـرانجام افـزايش            
حداقل حقوق در پايين ترين شكل نـسبت بـه          
سالهاي گذشته هويت استثمارگرانه نامگـذاري      

  .ولي فقيه را بيان مي كند
كنشهاي اسفبار سياستهاي اقتصادي رژيـم در       
سالي كه گذشت بدون شك اثـرات خـود را در    

 بر زنـدگي كـارگران و مزدبگيـران        1390سال  
در سـال   . هر چه بيشتر نمايان خواهـد سـاخت       

گذشته شاه بيت سياست فاجعه بـار اقتـصادي         
هدفمنـدي يارانـه    «كه كارگزاران رژيـم آن را       

حذف يارانه  «ناميدند و در اصل بايد آن را        » ها
دولت پاسداران اگـر    . نامگذاري كرد، است  » ها

ــرح    ــن ط ــدن اي ــي ش ــه اجراي ــه چ را از جمل
دستاوردهاي مثبت و موفق خود در طي دوران        
حيات جمهوري اسالمي ارزيابي مـي كنـد امـا      
واكنشهاي متفـاوت بـه آن و حتـا واكنـشهاي           
كارشناســان اقتــصادي همــين نظــام بــه ايــن 
موضوع، ناكـارايي ايـن طـرح را بـرمال كـرده            

  . است
  

  اثرات زيانبار اين طرح چيست؟ 

طرح اقتـصادي و بـه      از آن جايي كه هر گونه       
ويژه طـرح حـذف يارانـه هـا كـه بـه زنـدگي               
ميليونها مردم در ايران بـستگي دارد، در رژيـم          
ديكتاتوري، در شكلي غيـر دموكراتيـك، غيـر         
تخصصي و بدون نظارت و مديريت كارگران و        
مزدبگيران و نيز بدون نظر نمايندگان نهادهاي       
مردمي در اتاقهاي فكر با نماينـدگان سـرمايه         

اران و تجار طرح ريزي مي شود، بدون شـك   د
هيچ راهبردي به سمت بهبودي زنـدگي مـردم    

اين گونـه سياسـتبندي كـردن       . نخواهد داشت 
 اقتصادي تنها جيبهاي گشاد سرمايه داران 

 

 

انگل صفت، تجار و نيز مافياي سپاه پاسـداران در    
  . اقتصاد ايران را سنگين تر خواهد كرد

صي سازي بـه نفـع      ، سياست خصو  1389در سال   
رشد اقتصاد شبه دولتي و رانت خواري، واگـذاري         
مالكيت واحدهاي صـنعتي و توليـدي دولتـي بـه           
آقازداده ها و هزارپـاي اقتـصادي سـپاه و بـسيج            
زيانهاي خود را بر وضعيت معاشي مردم بر جـاي          

  . گذاشت
عدم ارائه آمار رسمي و واقعي از سيماي اقتصادي        

اقتصادي، نرخ بيكـاري،    كشور از جمله، نرخ رشد      
نرخ تورم، خود گوياي وضعيت فاجعه بار اقتصادي  

وقتي نهادهاي رسمي آشـكارا ارايـه       . موجود است 
آمار را بي فايده دانسته و حاضـر بـه انعكـاس آن       
نيستند، به ايـن معناسـت كـه حتـا اعـالم آمـار،              
ريسك بحراني تر شدن وضعيت اقتصاد را از نگاه         

البتـه آمارهـاي    . مي كنـد  امنيت اقتصادي واگويه    
غير رسمي از اين سو و آن سو، به شكلي از ميان            
سخن پراكنيهاي كارگزاران رژيم مطرح مي شود       
كه بنا بر همين داده هاي آماري غير رسـمي كـه      
بر اساس شواهد كارشناسان بيان واقعيت نيـست،        
بر اين امر تاكيد مي كنند كه نرخ تورم، بحـران و        

وليدي، بيكـاري و نـاامني در       ركود در واحدهاي ت   
سال گذشته به مراتب بـاالتر از سـالهاي گذشـته          

بـا توجـه بـه افـزايش نـرخ تـورم و             . بوده اسـت  
نقدينگي، سطح زندگي مردم نازل تر شده، فاصله        
طبقاتي بيشتر شده و فقر و بي عـدالتي اجتمـاعي          

  . چندين برابر رشد داشته است
ن تـك   ، كه دولت پاسـدارا    89در ارديبهشت سال    

نرخي شدن نرخ تورم را اقـدامي مهـم در تـاريخ             
اقتصادي ايران قلمداد كرد، بالفاصله بعد از چنـد         
ماه پوچي اين آمار را خود ارگانهـاي دولـت بيـان       

رئيس كل بانك مركزي نرخ تـورم بـراي         . كردند
 درصد اعالم كرد و اين در حالي        13پايان سال را    

رسـمي  است كه نرخ تورم از طرف نهادهاي غير          
  .  برآورد شده است89 درصد در سال 32بيش از 

رژيم واليت فقيه در زمينه فساد اقتصادي، يكـي         
به يك نمونه از زبان     . از فاسدترين حكومتها است   

  . دو نفر از كارگزاران حكومت اشاره مي دهم
آخرين گزارش ديوان محاسبات كشور اعالم كرد       

فتـي   ميليـارد دالر از درآمـد ن       12نزديك به   «كه  
كــشور بــه حــساب ذخيــره ارزي وارد نــشده     

 12تارنماي حكـومتي آفتـاب سـه شـنبه          (».است
  ) 1389بهمن 

كميسيون برنامه و بودجه مجلـس در مـورد ايـن           
 ميليـارد دالر از     11,7دولـت   «مبلغ مي گويند كه     

درامدهاي حاصل از مازاد فروش نفـت و اقـساط          
نفت را به حساب ذخيره ارزي واريز نكرده        فروش  

و به جبـران كمبـود درآمـد خـود و يـا در محـل                
همـان  (».نامشخص ديگري هزينـه كـرده اسـت       

  )منبع
به اين نكته، بايد پارامتر درآمد دولت پاسـداران از        

  . نفت را بيش از هر دوره ديگر اضافه كرد
   5بقيه در صفحه 

  

  يادداشت سياسي 
  

  2بقيه از صفحه 
  

اين تالش هم با مخالفـت گـسترده        
نخبگان سياسي رويرو شد و هـم در        

مرگ بر خامنه   «كف خيابان با شعار     
از اين مضحك تر    . پاسخ گرفت » اي

 فرخ نگهـدار    1389 اسفند   10نوشته  
زنده باد  –زنده باد موسوي  «با عنوان   

اين عنوان البته رد گـم      . بود» كروبي
كردن براي نجات واليت خامنـه اي       

 1389 دي   20گهدار كـه در     ن. است
در نامه اي به خامنه اي هشدار داده        

ها   فردوست! اي  آقاي خامنه «بود كه   
، »سـازند   دارند از شـما آريـامهر مـي       

اكنون به جنبش توصيه مي كند كـه     
حداكثر تالش خود را به كار گيرند       «

كه شعارهاي تظاهرات به شـعارهاي      
قايان موسـوي و كروبـي    آحمايتي از   

و به عرصه هاي ديگـر      محدود شود   
در حقيقــت حــرف » .كــشيده نــشود

اصلي همان عرصه ديگر يعني شعار      
مـرگ بـر   «و  » مرك بـر ديكتـاتور    «

اين همان عرصـه    . است» خامنه اي 
اي است كه فـرخ نگهـدار بـا طـرح           

كينـه  «كلمات مقبولي مثل گريـز از       
مي خواهـد آن را     » جويي و خشونت  

  .الپوشاني كند
  

ــن   ــه اي ــخ ب ــصادر«در پاس ــه م ه ب
فــرخ نگهــدار هــم مــردم » مطلــوب

 اســفند 24 و 17ايــران در روزهــاي 
نظر خود را در سـطح گـسترده و در          

  . خيابانهاي سراسر كشور بيان كردند
در عرصه جهاني و مـسايلي كـه در          
ارتباط با كشور ما اتفاق افتـاد حجـم    
زيادي از رويدادها وجود دارد كـه در        
. گنجايش اين يادداشت كوتاه نيست    

طور خالصه بايد تاكيد كـنم كـه        به  
ــاتوري در   ــد ديكتـ ــشهاي ضـ جنبـ
خاورميانه و شمال آفريقا و بـه ويـژه         
انقالب در تونس و مـصر بـه علـت           
مــضمون ضــد ديكتــاتوري آن و بــه 
علت شـركت گـسترده و گونـاگوني        
ــده در آن در   ــركت كنن ــاي ش نيروه
كليت آن به زيان حكومـت ايـران و         
به سود جنـبش آزاديخواهانـه مـردم        

در سال گذشـته در     . ايران بوده است  
مجموع و به ويـژه بـا طـرح مـساله           
نقض حقوق بشر از جانب رژيم ايران  
در نهادهــاي بــين المللــي حاكميــت 
جمهوري اسالمي منفرد تر از پـيش       
و مساله حقوق مردم ايـران بـيش از         

  .پيش برجسته شد
 سـال   1390با اميد به اين كه سـال        

 پيروزي جنـبش آزاديخـواهي مـردم      
  .ايران باشد

  1390فروردين  1 شنبهدو
 

 

  سرمقاله 
  3بقيه از صفحه 

 
اســت تــا بــدين ترتيــب، 
تمامي چارچوبهاي اعمال   
ــدار   ــوزه اقت ــدرت در ح ُق
ولي فقيـه ادغـام شـده و       
ــالش   ــاي چـــ كانالهـــ

  .  مسدود گردد"رهبري"
ناگُفتــه پيداســت كــه راه 

–حل فراكسيون نظـامي   

ــن   ــس اي ــي در عك امنيت
جهت حركت مي كنـد و      
در چشم انـداز، غلبـه بـر        
قُدرت مـوازي از طريـق      
تشريفاتي كردن يا حتـي     
. حــذف آن را هــدف دارد

در همين حال، باند مزبور     
براي رسيدن به اين نُقطه 
مي بايست دو ايستگاه را     
ــشت ســر   ــت پ ــا موفقي ب

  بگُذارد؛ 
مقاومـــــت : نُخـــــست

جناحهايي كـه از آرايـش      
موجود نفع مي برند و در      

 سـنتي،   راس آنها راسـت   
اُليگارشــي روحــانيون و  
اشــرافيت تكنوكراســي را 

  . در هم بشكند
منابع مـشروعيت   : سپس

 "نظــام"جديــدي بــراي 
فراهم آورد تـا بـه جـاي        
نُقاط اتكاي حكومت ولي    
فقيـــه نـــشانده شـــود و 
ســاختار سياســي پــس از 

  . آن را توجيه كند
  

  برآمد

دورانـــــي در حيـــــات 
ــه   ــالمي ب ــوري اس جمه

مــا پايــان رســيده اســت ا
آنچه كـه از پـس آن بـه      
انتظار نشسته، آغاز دوران    
جديدي براي آن نيـست،     
بلكه قطعيت يافتن پايان    
نظام جمهـوري اسـالمي     

  : دو شناسه. است
ــاي -1 ــاري آقــ  بركنــ

رفسنجاني، آخرين پايگاه   
ــالحات از درون  اصـــــ

  "نظام"
 جهت و تاثير گـرفتن      -2

اختالف بانـدهاي اصـلي     
قُدرت زير ضربات جنبش    

  ند اجتماعي نيروم
بــه جريــان افتــادن ايــن 
پروسه بـه سـود جنـبش       
سرنگوني را مستند كرده     

  . است
   1390اول فروردين 

   

  دستاورد اقتصادي دولت 

  1389 در سال ژاداحمدي ن
  زينت ميرهاشمي
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  دستاورد اقتصادي دولت 

 در سال ژاداحمدي ن

1389  
  4بقيه از صفحه 

  
حداقل دستمزد معادل يك سوم     

  خط فقر تعيين شد

بنا بـه بـرآورد بـسياري از كارشناسـان          
اقتـصادي و نيـز داده هـاي آمــاري، در    
حالي كه خط فقر در ايران تقريبـا يـك          
مليون تومان است، شـوراي عـالي كـار        

 330 را 90ال حداقل دستمزد بـراي سـ     
در برابـر   .  تومان اعالم كرد   300هزار و   

سير صـعودي بهـاي كاالهـا بـه ويـژه           
افزايش چندين برابري قيمت سوخت و      
كاالهاي حامل انرژي، حقوق كـارگران      

 درصد افزايش پيدا    9و مزدبگيران فقط    
شوراي عالي كار از نماينده     . كرده است 

دولت، نماينده كارفرمايان و به اصطالح     
ينده كارگران، بـراي تعيـين حـداقل        نما

حقوق، همه ساله در پايان سال تشكيل       
با توجـه بـه فقـدان نماينـده         . مي شود 

واقعي كارگران در اين نهاد و همچنـين       
نبود فعاليت آزادانه تـشكلهاي مـستقل       
ــد و    ــاي متح ــت حركته ــارگري جه ك
همسو براي اعمال فشار جهـت تعيـين        

رم و مزدي عادالنه تر كه خوانايي با تـو      
سبد هزينـه خـانوار كـارگران را داشـته          
باشد، عددي كه از ايـن جمـع منتخـب        
دولت اعالم مي شود، طبيعتاً چشم انداز       
بهبود وضعيت معاشـي كـارگران را نـه         
تنها نشان نمي دهد بلكه هر سـاله بـه          
دليل رشد ناخواني دستمزدها بـا تـورم،        
شـــكاف ســـطح زنـــدگي و معيـــشتي 

ا يك زنـدگي    كاركران و مزدبگيران را ب    
عادالنه و منطبق بر واقعيتهاي موجـود       

بـه  . قيمتها و نيازها، عميق تر مي كنـد       
همين دليل گسترش شكاف فقر را هـر        

 . چه بيشتر افزايش مي دهد
به گزارش راديو فردا، نتايج يك بررسي       

گيــري و  انــدازه«تحقيقــاتي بــا عنــوان 
، كـه روز    »تحليل اقتصادي فقـر شـهر     

انتشار يافت، حاكي   اسفند   11چهارشنبه  
 درصد جمعيت   55 تا   45از آن است كه     

شـهري كــشور زيـر خــط فقـر زنــدگي    
  .كنند مي

دولت پاسداران افزايش حقـوق در ايـن        
ميزان بسيار پايين را به علـت پرداخـت         

طـرح ايـن    . يارانه ها مطرح كرده است    
. موضوع يك حقه بـازي آشـكار اسـت        

منافع به دست آمده از حذف يارانـه هـا      
ور نقـد در جيبهـاي فربـه دولـت          به طـ  

پاسداران بيشتر جيرينگ جيرينگ مـي      
كند تا پرداخت انـدكي از آن بـه اقـشار        

كـارگران و مزدبگيـران،     . محروم جامعه 
مزد واقعي خود را در برابـر كـاري كـه           
انجام مي دهند با توجه بـه نـرخ رشـد           
. تورم و بهاي كاالها مطالبه مـي كننـد        

 تعيين مزد در حالي كه رويكرد دولت نه 

 

واقعي كارگران بلكه پرداخت مبلغ ناچيز   
پول بركت  «،  »پول امام زمان  «با بهانه   

و توليد عده اي نان خـور دولـت و     » دار
     .گوش به فرمانش است

  
درصـد از زنـان ايرانـي       13تنها  

  مشغول به كار هستند

بر اسـاس گـزارش سـازمان كـار هـم           
درصد از زنان ايراني مـشغول      13اكنون    

ار هستند كه اين آمـار بـر اسـاس          به ك 
وعده هـاي مـسئوالن در رتبـه پـاييني       

  .قرار دارد
به گزارش هرانا به نقل از ايلنا، فاطمـه         
مقيمــي رئــيس موســسه كــانون زنــان 

آمارهـاي مجمـع    «:بازرگان ايران گفت  
 42جهاني اقتـصاد حـاكي از مـشاركت         

درصدي زنان در فعاليتهـاي اقتـصادي       
 مجمـع   براسـاس آمارهـاي ايـن     . است
 11 دالر و مـردان      475 هـزار و     4زنان  

 دالر درآمـد دارنـد كـه بـا          363هزار و   
يـابيم مـردان دو       بررسي اين آمار درمي   
  .»برابر زنان درآمد دارند

ــان   ــانون زن ــات موســس ك ــيس هي رئ
براســاس آمــار «:بازرگــان ايــران گفــت

مجمع جهـاني اقتـصاد ايـران در رتبـه          
  از حيث فعاليتهاي اقتصادي زنـان      116

قرار دارد كه اين آمار در گذشته جايگاه        
  .»داد را نشان مي118

ــرد  ــد ك ــزارش  «:وي تاكي ــاس گ براس
درصد از زنان 13اكنون    سازمان كار هم    

  .»ايراني مشغول به كار هستند
اين فعال اقتصادي در ادامـه بـا عنـوان      
اين مطلب كه اين كانون گـام نخـست         
خود را به شناسايي زنـان كـارآفرين در         

و خــارج اختــصاص داده اســت، داخــل 
تشكيل بانك اطالعاتي از بانوان     «:گفت

اقتصادي تنها مسئوليتي نبود كه كانون      
مـا در   . زنان بازرگان بـر عهـده داشـت       

زمينه اخذ مجوزهاي مورد نياز زنـان در       
قالــب قــوانين جمهــوري اســالمي نيــز 

  .»ايم اقداماتي را انجام داده
بر همين اساس قصد داريـم  «:وي افزود 

ــشكل از     ــه مت ــشكيل كميت ــا ت ــه ب ك
رسـاني زنـان    خبرنگاران زن روند اطالع   

  .»بازرگان را نيز سرعت بخشيم
ــان   ــانون زن ــات موســس ك ــيس هي رئ
بازرگان ايران در ادامه با اشاره به پايين        
بودن نرخ مـشاركت زنـان در ايـران در        

المللـي    مقايسه با مـدلهاي مـشابه بـين       
در پــنج ســال اخيــر همــراه بــا «:گفــت

زايش آموزش زنان نرخ مشاركت اين      اف
  .»افراد رشد قابل توجهي داشته است

  
  مبارزه متحد و متشكل

ايجاد تشكلهاي مستقل كارگري جهت     
مشاركت كارگران بـر سرنوشـت خـود،        
برخورداري از حقوقي عادالنـه مطـابق       
با نرخ تورم، مبارزه مداوم و سازمانيافته       
و همبسته كارگران و مزدبگيران بـراي       

ق حقوق خود، امنيت كار، حق كار،       تحق
 حق آزادي بيان، حق اعتصاب و 

 

راهپيمايي از جمله خواستهاي كـارگران      
و مزدبگيران ايران در سال آينده اسـت        

پيونـد  . كه رژيم را به چالش مـي گيـرد   
مبـــارزه كـــارگران بـــا مبـــارزه ضـــد 
ديكتاتوري جنبش رنگين كمان مردمي     

ــو ــا در فراســ ي و تــــسخير خيابانهــ
اعتصابهاي عمومي و متحد، راه را براي      
دستيابي به اين مطالبات هموار خواهـد       

  . كرد
اگر رژيم از گذر زمـان و پـيش گيـري           
ــر   ــشت دارد و ه ــي وح ــارزات مردم مب
ــدي و شــادماني را   بهــاري و هــر لبخن
خزان خود مي بينـد، رويـدادهاي اخيـر         
نشان از تحولي بزرگ به نفـع مـردم و           

 در برابـر اسـتبداد   كارگران و مزدبگيران  
ولي فقيه و حاميان سرمايه دار آن را بر         

بر همين منظـر بـه اسـتقبال        . خود دارد 
ــارگران و    ــه ك ــه و ب ــد رفت ــال جدي س
مزدبگيران، به فعاالن كـارگري كـه در        
سياهچالهاي رژيم مقاومت مي كننـد و       
به خانواده آنان، عيد نوروز و سال جديد        
 را تبريك گفته و با اميـد بـه گـسترش          

ــا  مبــارزات كــارگري، ســال جديــد را ب
تالش براي آزادي فعـاالن كـارگري و        
ديگر زندانيان سياسي و عقيـدتي آغـاز        

  .مي كنيم
  

برخي از مهمترين حركتهـاي     

اعتراضـــــي كـــــارگران و 

 1389مزدبگيـران در اســفند  

  به قرار زير است؛

  
بنا به گزارش سايت كميته هماهنگي      *

ــشكلهاي     ــاد ت ــه ايج ــك ب ــراي كم ب
 70 بهمـن مـاه      30ي، روز شنبه    كارگر

نفـــر از كـــارگران اخراجـــي نـــساجي 
كردستان، در مقابل اداره كـار در شـهر         

  .سنندج، دست به تجمع زدند
كارگران معترض در جريان تجمع خـود       
خواســتار بازنشــستگي پــيش از موعــود 
ــه كارهــاي   ــارگراني شــدند ك ــراي ك ب

پـس  . سخت وزيان آور انجام مي دهند     
مات رژيـم ناچـار بـه       از اين اجتماع مقا   

حضور در جمع كارگران شدند و قرار بر        
اين شد تا بـا نماينـدگان كـارگران وارد      

  . مذاكره شوند
  
 بهمن كارگران شـركت     30روز شنبه   *
زنجان وابسته به وزارت  » پارس سويچ «

  .نيرو دست به اعتصاب زدند
 نفـر   850اعتصاب در اين شـركت كـه        

ــدا در  ــد دارد، در ابتـ ــارگر و كارمنـ  گـ
اعتراض به كيفيت بد غذا شروع شـد و         
سپس به مشكالت مربوط بـه دسـتمزد        

كارگزاران رژيم روز يكشنبه . كشيده شد 
ــصاب   اول اســفند جهــت ســركوب اعت
كنندگان نيروهاي سركوبگر بيشتري را     
از شهر بروجرد واقع در اسـتان لرسـتان        

  .به اين شركت اعزام كرده اند
 

 

ــارگران  * ــفند، ك ــشنبه اول اس  روز يك
واحـد  (ساختمان نصب پااليشگاه آبادان  

، به دنبـال حركتهـاي روزهـاي        )اورهور
گذشته و در اعتـراض بـه چنـدين مـاه           
ــود و عــدم      ــب افتــاده خ ــوق عق حق
پاسخگويي مسئوالن، دست به اعتصاب   
و اعتراض زده و شيشه هاي محل كـار       
خود را شكستند؛ كه در پي اين حركـت       

ار اعتراضي، حدود سي نفر از آنهـا از كـ        
  . اخراج شدند

كارگران اخراجي در برابر ورودي اصلي      
 با عوامل حراست و     18پااليشگاه، گيت   

  .نيروي انتظامي درگير شدند
  
 اسفند، در پي ممانعت     3روز سه شنبه    *

ــز از   ــع پتروشــيمي تبري ــديران مجتم م
اجراي مصوبه هيات دولت در خصوص      
ــارگران    ــتخدام ك ــعيت اس ــديل وض تب

بـه قـراردادي،    متخصص و فني پيماني     
كارگران متخصص و پيماني شـاغل در       
اين مجتمع بـراي سـومين روز تجمـع         

  .كردند
ــدود  ــه   1800ح ــصص ب ــارگر متخ  ك

صورت پيمانكاري در مجتمع پتروشيمي 
تبريز مشغول به كار هـستند و متوسـط         

  . سال است17دوران كار آنها 
به گزارش ايلنا، كارفرماي اين مجتمـع       

اجـراي ايـن    به بهانه ايـن كـه دسـتور         
مصوبه را بايد وزير نفت صادر كند، نـه         
تنها نـسبت بـه اجـراي دسـتور رئـيس           

تفاوت بوده بلكه درصد تغيير       جمهور بي 
شركتهاي پيمانكـاري از ابتـداي سـال        

  . آينده است
كارگران اين مجتمع بزرگ صـنعتي در       
ادامه حركتهاي اعتراضي خود روز شنبه      

ــنبه  7 ــفند، دوشـ ــفند و روز 9 اسـ  اسـ
 اســفند، در ايــن مجتمــع 12شنبه پنجــ

  .تجمع كردند
 اسـفند   9هفته نامه ساقي روز دوشـنبه       

پيرامون اين حركت اعتراضـي از قـول        
در «:يكي از كـارگران گـزارش داد كـه        

اولين روز  تحصن  مديريت مجتمع سه        
تن از نماينـدگان كـارگران در انجمـن          
صنفي را احضار و آنـان را عامـل ايـن           

ما اين نماينـدگان    تحصن قلمداد كرد، ا   
با اعالم استعفاء از نمايندگي  كـارگران         
متحصن خواستار پاسـخگويي مـديران      

  .»مجتمع به كارگران شدند
خواســـته هـــاي كـــارگران كارخانـــه 
پتروشيمي تبريز كه بيش از سـه سـال         
است براي تحقق آن دست بـه مبـارزه         
پي گير زده و تا به حال چندين بار نيـز           

  :رتند ازاعتصاب كرده اند،عبا
انعقاد قرارداد  دسـته جمعـي و حـذف       -

  پيمانكار خصوصي،
افزايش دست مزد متناسـب بـا رشـد         -

  تورم و افزايش قيمت كاالها و خدمات،
ــمي   - ــان رس ــا كاركن ــيض ب ــدم تبع ع

كارخانه و برخورداري از امكانات رفاهي      
  ...و بيمه

  سرانجام اعتصاب و تحصن كارگران 
  6بقيه دز صفحه 
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ــصادي  ــتاوردهاي اقت دس

ــژآد در  ــت احمــدي ن دول

  1389سال 
  

  5بقيه از صفحه 
پيماني مجتمع پتروشيمي تبريز با قبول      
ــتانداري   ــوي اس ــا از س ــت آنه درخواس
آذربايجان شرقي و وزارت كـار و امـور         

 اسـفند بـا     17اجتماعي روز سـه شـنبه       
  .موفقيت پايان يافت

  
 اســفند كــارگران   4روز چهارشــنبه *

در محوطـه   » سازمايه«ت  اخراجي شرك 
اين شركت دست به تجمـع اعتراضـي         

 بـه گـزارش آژانـس ايـران خبـر           .زدند
كارگران اخراجي از طريق برپـايي ايـن        
ــت    ــتار درياف ــي، خواس ــع اعتراض تجم
. دستمزدها و مطالبات معوقه خود شدند     

در همين حال نيروي سركوب انتظـامي      
با حضور در محل بـا تهديـد و ارعـاب،           

فشار گذاشت تـا بـه ايـن        كارگران زير   
كـارگران معتـرض    . تجمع پايان دهنـد   

برق كارخانه را قطع كرده اند و كارخانه        
  .را از كار انداخته اند

  
 تن از   300 اسفند بيش از     7روز شنبه   *

در مقابل  » كيان تاير «كارگران كارخانه   
بخش چهار دانگه اقـدام بـه برگـزاري         

  .تحصن نمودند
ــار   ــه آزاد ك ــزارش اتحادي ــه گ گران، ب

كــارگران خواســتار تحقــق خواســتها و 
آنـان بـراي بيـان      . مطالبات خود شـدند   

اعتراض خود به طـور سـمبليك بـا در          
ــذا و    ــالي غ ــروف خ ــتن ظ ــت داش دس
درخواست كمـك از مـردم، شـعار مـي          

كارگران در  . »بخشدار بيا پايين  «دادند،  
پايان تجمع خود اعالم كردنـد چنانچـه     

قـق  وعده هاي داده شده بـه آنـان مح        
نشود تجمـع بعـدي خـود را در مقابـل           

  .وزارت صنايع برگزار خواهند نمود
 بـه   1387مديريت اين كارخانه از سال      

ستاد حمايت از صنايع واگـذاري شـد و          
سيد محسن هاشمي از سپاه به عنـوان        

  . مدير عامل اين شركت منصوب گرديد
كيـان  (كارگران كارخانه الستيك البـرز    

سفند در ادامـه     ا 11روز چهارشنبه   ) تاير
حركتهاي اعتراضي خود در مقابل ايـن       

   .كارخانه تجمع و تحصن كردند
اين اقدام دو روز پس از تحصن صـدها         
كارگر اين كارخانـه همـراه بـا خـانواده          
هايشان در مقابل اين كارخانه صـورت        

  .گرفت
به نوشته سايت سـحام نيـوز بـه دليـل           

 10جمعيــت زيــاد متحــصنان در روز   
ي پليس و يگـان ويـژه از    اسفند، نيروها 

درگير شدن با آنها خودداري ورزيدنـد و        
تنها از پيوستن مردم به آنها جلـوگيري        

  .كردند
بر اساس گزارش ارگان خبري فعـاالن       

مرگ بـر   «حقوق بشر، شعارهايي چون     
يا حجت ابن الحسن، ريـشه  «،  »ستمگر

از » مرگ بر دروغگـو «و » ظلم رو بكن 
بـوده  جمله شعارهاي كارگران معترض     

 اسـفندماه، كـارگران     21روز شنبه   .است
ــع    ــه تجم ــل كارخان ــرض در مقاب معت

  .اعتراضي برپا كردند

  
به گزارش سايت اعتدال، كارگران ايـن       
ــود، روز     ــارزه خ ــه مب ــركت در ادام ش

ــشنبه  ــه  22يك ــراض ب ــفند، در اعت  اس
پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان در      
زير باران شديد در مقابل دفتـر رياسـت        

ايـن  . اند  در تهران تجمع كرده جمهوري
تجمع همراه با سـر دادن شـعارهايي از         

   .سوي آنان بود
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايـران،       

ــيش از   ــع ب ــن تجم ــر از 900در اي  نف
پس . كارگران كيان تاير شركت داشتند    

ــا    ــارگران ب ــدگان ك ــذاكرات نماين از م
مسئوالن وزارت صنايع و نهاد رياسـت        

ارگران اعـالم شـد تـا       جمهوري، به كـ   
ــاعت  ــده   3س ــاقي مان ــر ب ــد از ظه  بع

دستمزد بهمـن و عيـدي كـارگران بـر          
اساس توافق قبلي به حساب آنان واريز       

   .خواهد شد
كارگران در زير باران و سرما به شـدت         

 30 و 12كوفته شده بودنـد، در سـاعت     
دقيقه بـه تجمـع خـود پايـان دادنـد و            

ز باقاطعيت اعالم كردنـد چنانچـه امـرو       
پول به حساب آنهـا واريـز نـشود فـردا           
صبح دست به تجمع اعتراضي تـري در    

  .مقابل رياست جمهوري خواهند زد
  
كاركنان تامين اجتماعي شـميران بـه       *

درصـد افـزايش    26دليل عدم دريافـت     
 اسفند دست به    9مزد خود روز دوشنبه       

  .اعتصاب چند ساعته زدند
به گزارش ايلنا در اين حركت اعتراضي       

مي كاركنان شعبه براي ساعاتي بـه       تما
  .حياط شعبه آمده و دست از كاركشيدند

برخي ديگر از كاركنان تامين اجتمـاعي       
   تهران 15نيز از اعتراض كاركنان شعبه      

  .كه در مهرآباد واقع است خبر دادند
ــدي    ــاكنون عيـ ــر تـ ــويي ديگـ از سـ
ــامين    ــش ت ــت پوش ــستگان تح بازنش
 اجتماعي و عيدي كاركنان اين سازمان     

  است پرداخت نشده
  
ــارگران 11روز چهارشــنبه *  اســفند، ك

لرسـتان همزمـان    » پارسيلون«كارخانه  
با حضور محمود احمدي نـژاد در شـهر         
خرم آباد با حمل پالكـاردي اعتراضـي،        

  .به استقبال وي رفتند
مــا «ايـن كــارگران بــا حمـل پالكــارد   
، در »كــارگران پارســيلون گرســنه ايــم

ـ        م بـراي   ميان جمعيتي كـه توسـط رژي
استقبال از احمدي نـژاد در شـهر خـرم          

  .آباد سازمان داده بود، حضور يافتند
  
 اسفند كميته   13به گزارش روز جمعه     *

ــاد     ــه ايج ــك ب ــراي كم ــاهنگي ب هم
 نفر از كارگران 700تشكلهاي كارگري،   

ــي   ــد مخزن ــان«س ــي » داري در حركت
اعتراضـي، در مقابــل فرمانــداري شــهر  

  .پاوه دست به تجمع زدند
گران معتـرض بـا تجمـع در مقابـل        كار

 مـاه  6فرمانداري پاوه خواستار دريافـت    
ــر . دســتمزدهاي معوقــه خــود شــدند ب

ــاهنگي،    ــه هم ــزارش كميت ــاس گ اس
كارگران سد داريـان كـه در دو شـيفت          
روز و شب در اين پروژه كار مي كننـد،          

 روز اعتراض، دستمزد    3توانستند بعد از    
  .  ماه خود را دريافت كنند3
 
 اســفند، كــارگران ســه 14شــنبه روز *

كارخانه كاشي و سراميك سازي دولتي      
  در ميبد با تجمع مقابل دانشگاه آزاد 

  
اين شهر خواستار پرداخت دستمزدهاي     

 بـه گـزارش     .عقب افتـاده خـود شـدند      
دانشجو نيوز، اعتراض كارگران در حالي      
ادامــه يافــت كــه تعــداد زيــادي از     
 دانشجويان دانشكده حقوق و دانـشكده     

فني دانـشگاه آزاد ميبـد نيـز بـه جمـع            
 معترضان شـعارهايي    .كارگران پيوستند 

و » مـــرگ بـــر ديكتـــاتور«از قبيـــل 
سر مي  » اتحاد-كارگر، اتحاد -دانشجو«

  .دادند
اين تجمع با قرائت بيانيه اي بـه پايـان        

در اين بيانيه كـارگران، احمـدي       . رسيد
ديكتـــاتوري كوچـــك امـــا «نـــژاد را 

ــزرگ ــد و وعــده ن» دروغگــويي ب اميدن
» وعــده ي ســر خــرمن  «هــايش را 

نكته ي قابل توجه عدم حضور    ! خواندند
نيروهاي انتظامي و امنيتـي در حاشـيه         

  .اين تجمع بود
  
همزمان با سفر محمود احمـدي نـژاد        *

بــه شــيراز، كــارگران مجتمــع صــنعتي 
 اسـفند، مقابـل    16گوشت روز دوشـنبه     

  .استانداري فارس تجمع كردند
ت صبح اميـد، كـارگران      به گزارش ساي  

مجتمع صنعتي گوشت در نزديكي تاالر      
ــا در دســت   ــژاد ب ســخنراني احمــدي ن
داشتن پالكاردها تجمع كرده بودند كـه   
نيروهاي امنيتي آنها را مجبور به تـرك        

  .محل كردند
  
كــارگران تحــت پوشــش يكــي از    *

 ٔ◌پيمانكاريهــايي مــشغول در پــروژه  
سيكل تركيبي نيروگاه گـازي آبـادان از      

ــنبه ر ــه ش ــل  17وز س ــه دلي ــفند ب  اس
پرداخت نشدن حقوقشان دسـت از كـار      
كـشيدند و پـس از دو روز اعتـصاب بــا    
تامين بخشي از مطالباتشان دوبـاره بـه        

 به گزارش ايلنـا ايـن     .سر كار بازگشتند  
كارگران حدود سه ماه است كه حقـوق        

   .دريافت نكرده اند
  
ــارگران 18روز چهارشــنبه *  اســفند، ك

دران در مقابـل فرمانـداري      نساجي مازن 
به گزارش ايلنا . قائمشهر تجمع نمودند

در اين تجمع اعتراض آميـز، كـارگران        
نساجي مازنـدران بـا در دسـت داشـتن          
پالكارد و پارچه هايي خواسـتار عملـي        
نمودن تعهدات صاحبان سرمايه نـسبت      
به وعده ها وتعهدات مكتوب شده خـود     

  .به كارگران شدند
هـاي    كي از كارخانـه   نساجي مازندران ي  

رود   بزرگ نساجي در كشور به شمار مي      
و به داليل سوء مـديريت و مـشكالت         

 سال گذشته دچـار  20اقتصادي در طي    
  .بحران شده است

  
ــصاب 18روز چهارشــنبه *  اســفند، اعت

بيش از يكصد نفر از كارگران كارخانـه        
فوالد شهر ميبد واقع در استان يزد وارد        

  .پنجمين روز خود شد
 گزارش آژانس ايران خبـر، كـارگران        به

بــا تجمــع در مقابــل فرمانــداري ميبــد 
خواهان دريافت دسـتمزدها و مطالبـات       

كارخانه فوالد ميبد از    . معوقه خود شدند  
جمله كارخانه هاي فعال بود كه بعـد از         
خصوصي سازي دچار بحـران گرديـد و        

بـيش  . در نهايت به تعطيلي كشانده شد     
   ماه 7رخانه مدت از پانصد كارگر اين كا

است كه از دريافت دسـتمزد و مزايـاي         
  .خود محروم مانده اند

  
جمعـي از زنـان معلــم نهـضت ســواد    *

آمــوزي مــامور بــه خــدمت در منــاطق 
محروم و روستاهاي بومهن و رودهن و       
ديگر منـاطق صـعب العبـور و محـروم          
استان تهـران بـه علـت عـدم دريافـت           

 ماه دسـت بـه تجمـع        5حقوق بيش از    
  .دزدن

   اسـفند  19به گزارش روز پنجـشنبه          
سايت جهان نيوز، اين معلمان از ابتداي       

 ماه حقوق دريافت    2سال تحصيلي تنها    
ــد و حــدود   مــاه اســت كــه 5كــرده ان

دريافت حقوق آنها بـه تعويـق افتـاده و        
دريافــت خــدمات رفــاهي ماننــد بيمــه، 

به طور كامل ناديده   ... عيدي، سنوات و    
  .گرفته شده است

  
 اسفند، خبرگزاري هرانا    20روز جمعه   *

ــه  ــه كــارگران كارخان  ٔ◌گــزارش داد ك
پارسيلون واقع در خرم آبـاد لرسـتان از         
آغاز اسفند ماه تاكنون دستكم چهار روز    

  .دست به اعتصاب زدند
ــدم   ــه ع ــراض ب ــارگران در اعت ــن ك اي
پرداخت چهـار مـاه از حقـوق خـود، در           

 كارخانــه دســت بــه تجمــع ٔ◌محوطــه
  .اند هاعتراضي زد

 پارسيلون توليد كننـده انـواع       ٔ◌كارخانه
تر بالغ بر     نخهاي نايلوني است كه پيش    

 كارگر داشت و در اثر بازخريـد و         2000
 كـارگر  500اخراج اكنون فقط در حدود     

   .دارد
اين كارخانـه در سـاليان اخيـر همـواره          
ــوي    ــسياري از س ــات ب ــاهد اعتراض ش

  .كارگران بوده است
  
ــنبه * ــفند، 21روز شـ ــدادي از  اسـ تعـ

هــاي بـاري در مــرز   راننـدگان كـاميون  
ــه    ــت ب ــوان دس ــماخ مري ــمي باش رس

  .اعتصاب زدند
بـه گـزارش هرانــا بـه نقـل از وبــالگ     
موكريان، اين راننـدگان كـه در مـسير         

كننـد در     عراق كار مي  -ترانزيت مريوان 
اعتراض به نبود سياستهاي مشخص در      

  .اند تسهيل تردد از مرز، اعتصاب كرده
هـا دسـتگاه    ت هـر روز صـد     گفتني اسـ  

خودروي بـاري كـه از گـذرگاه مـرزي          
باشماخ نزديك شهرك پنجوين از توابع      
ــتان    ــع در كردس ــليمانيه واق ــتان س اس

كنند حمل و نقل قانوني       عراق، تردد مي  
  .كاال ميان دو كشور را برعهده دارند

  
 مرغداري واقع در اسـتان    10كارگران  *

يافت البرز در اقدامي اعتراض آميز از در      
ــد ــه .بيمــه بيكــاري خــودداري كردن  ب

 اســفند ايلنــا، 22گــزارش روز يكــشنبه 
 مرغـداري آلـوده   10كارگران شاغل در  

كه حكم تعطيلي آنـان صـادر گرديـده          
است در اقدامي اعتراض آميز از دريافت      
. حق بيمه بيكاري خودداري كـرده انـد       

كارگران معترض كـه بـسياري از آنـان         
 در كارهاي   داراي سوابق كاري طوالني   

سخت و زيان آور مي باشند، دليل عدم        
دريافت بيمـه بيكـاري را جلـوگيري از         
محــروم شــدن از مزايــاي بازنشــستگي 

  .پيش از موعد، عنوان كرده اند
  

  7بقيه در صفحه 
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  کارگر، دانشجو، 
 اتحاد اتحاد

  ليال جديدي

از تازه ترين و پر هياهو ترين نمونه ي واكنش 
سرگيجه وار رژيم نسبت به زبانه كشيدن آتش 
خيزشهاي اجتماعي، حبس در دانشگاه، تهاجم، 
بازداشت و زنداني كردن دانشجويان دانشگاه 

اين طبيعي است كه هر كس . صنعتي شريف است
يانت مي شود، در هراس از مرتكب جنايت و خ

اما زندگي و . مجازات در هول و وحشت بسر ببرد
حيات رژيم جمهوري اسالمي كه دامنه جنايت و 
خيانت آن به پهناي يك سرزمين و ميليونها نفر 
انسان ايراني گسترش يافته، به همين نسبت 

از اين روست كه مقابله با . هولناك تر شده است
حكومت داري قرار داده  را محور اصلي "دشمنان"

است و با اين حال، هر تالش آن در جهت بستن 
دري، درهاي بيشمار ديگري را به روي فرجام 

  . نهايي اش باز مي كند
بازداشت دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف به 
دنبال برگزاري تجمع اعتراضي در اين دانشگاه 

اين .  بهمن آغاز شد25همزمان با تظاهرات روز 
نخست با بستن درهاي دانشگاه و زنداني اقدام، 

 دانشجو 02كردن دانشجويان و سپس با دستگيري 
. و انتقال آنها به تك سلوليهاي اوين صورت گرفت

اعضاي بنا به گفته دانشجويان، دستگير شدگان 
فعال تشكل انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 

سيامك سهرابي، رييس هيات منجمله شريف 
ومي و نماينده اين تشكل در عم رييسه شوراي

 بودند كه نشان از هدف شوراي فرهنگي دانشگاه
و ساكت كردن صداي  تشكل رژيم در حذف اين

  . اعتراضي مشترك و متحد آنان دارد
 اسفند، كارگران سه 14روز شنبه از سوي ديگر، 

سازي دولتي در ميبد با  كارخانه كاشي و سراميك
ر خواستار پرداخت تجمع مقابل دانشگاه آزاد اين شه

تعداد زيادي از  . عقب افتاده خود شدند دستمزدهاي
دانشجويان دانشكده حقوق و دانشگاه فني اين 
. دانشگاه به جمع كارگران معترض پيوستند

مرگ بر "شعارهاي شركت كنندگان در اين تجمع 
در .  بود" اتحاد- كارگر، اتحاد- و دانشجو"ديكتاتور

ض مشترك، احمدي نژاد بيانيه پاياني اين اعترا
 ناميده "ديكتاتوري كوچك اما دروغگوي بزرگ"

  .  مي دهد"وعده هاي سر خرمن"شده كه 
 اردكان و ميبد -يك روز پيش از آن نيز جاده ميبد 

 يزد توسط كارگران به مدت بيست دقيقه بسته –
اعتراضهاي كارگري ديگري نيز در تهران  .شده بود

 جمعي از كارگران .و تبريز در جريان بوده است
مرگ بر "چون كارخانه كيان تاير با شعارهايي هم

 در حالي كه در "مرگ بر دروغگو " و "ستمگر
حاشيه بزرگراه سعيدي به حركت در آمده بودند، با 

 1800در تبريز نيز . بوق اتومبيلها حمايت شدند
 100كه جزو كارگر پيمانكار مجتمع پتروشيمي 

 در  قرار دارد،1388الي شركت برتر ايران در سال م
اعتراض به دستمزد پايين و وضعيت استخدامي خود 

  . دست به اعتراض زدند
بدون شك نه تنها رژيم نمي تواند با سركوب راه 
فراري دايمي پيدا كند، بلكه تداوم و گسترش 
اعتراضات با اتحاد كارگران، دانشجويان، آموزگاران 

ح را بي اثر و ديگر اقشار معترض مي تواند اين سال
  . و ضربات مهلكي را نيز بر آن وارد سازد

  اسفند16فراسوي خبر 

دس�����تاورد دول�����ت 
  ...احمدی نژآد 
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بخشي از اطالعيه كارگران 

  ايران خودرو

جمعي از كارگران ايران خـودرو بـا        
ــصاب   ــالروز اعت ــي داشــت س گرام

  :شكوهمند خود اعالم كردند كه
ادف با روز    اسفند كه مص   17ما روز   

ــي   ــد را گرام ــي باش ــاني زن م جه
داشته و ايـن روز شـكوهمند را بـه         
همكاران و به خصوص روز جهاني      
زن را به همه زنان زحمـتكش بـه         
خصوص زنان همكار تبريـك مـي       

ما ضمن پافشاري بر اجراي     . گوئيم
 خواسته كه به مـديريت اعـالم        27

شده است خواهان بـر آورده شـدن        
  مي باشيم؛فوري خواسته هاي زير 

مـا خواهــان تـشكيل يــك كميتــه   
حقيقت ياب  با شركت نماينـدگان        
كــارگران و كارشناســان و وكــالي 
ــداد   ــه و تع مــستقل در مــورد حادث

  .كشته شدگان  واقعي مي باشيم
ــه   ــي و محاكم ــان معروف ــا خواه م
عامالن كشتار كارگران بـا حـضور       
وكالي مـستقل و جـدا از وكـالي         

  .دولت هستيم
ــسلم م  ــق م ــشكل ح ــا ت ــت، م اس

ــستقل    ــشكل م ــاد ت ــان ايج خواه
ــت    ــت  دول ــدون دخال ــارگري ب ك

  .ومديريت هستيم
ــام    ــوري تم ــان آزادي ف ــا خواه م

  .كارگران دستگير شده مي باشيم
ما خواهان انحالل حراست پرسنلي     
و خروج نيروهاي امنيتي از شـركت    

  .هستيم
ــركتهاي   ــالل ش ــان انح ــا خواه م
پيمانكاري و لغو قراردادهاي موقت     

دام تمام كارگران در گـروه      و استخ 
  .صنعتي ايران خودرو هستيم

ما خواهان انحالل سيستم كنـوني      
پرداخــت دســتمزدها و پرداخــت   
دستمزد در مقابل كار كـرد و نـوع          

  .شغل و شيفتهاي كاري مي باشيم
مــا خواهــان لغــو سيــستم ماليــاتي 

دريافت ماليات از   . كنوني مي باشيم  
حقوق عيدي يك اجحاف براي مـا       

كـسر دو برابـر     . ان مي باشـد   كارگر
ماليات از عيدي مورد پـذيرش مـا         

مالياتهاي دريـافتي   . كارگران نيست 
  .بايد به حساب ما بر گردد

كارگران زنداني بايد به سر كـار بـر    
ــد ــن يكــي از خواســتهاي . گردن اي

اعتـصاب  . ن است اساسي ما كارگرا  
و اعتراض حق مسلم مـا كـارگران        
در مقابل حق كشيها و تعـرض بـه         

طبــق . منــافع مــا كــارگران اســت
قوانين بين المللي هيچ نهادي حق      
ندارد كارگران را به خاطر اعتـصاب     

  .اخراج و يا زنداني كند

 

  دوستان وهمكاران گرامي
اسفند امـسال روز خاصـي در    17

ما .  است تاريخ مبارزات مردم ايران   
ضمن پـشتيباني از خواسـتهاي بـر        
حق مردم روز سـه شـنبه همـراه و         
همگــام بــا ديگــر آزاديخواهــان در 

اعتراض عليه دولت سـرمايه عليـه        
ديكناتوري عليه بي حقوقيها عليـه      
ــارزه    ــدان مب ــرمايه در مي ــتم س س

و به اعتراض  حضور خواهيم يافتتم
و تـالش خـود جهـت رسـيدن بـه      

  . خواهيم دادخواسته هايمان ادامه
  جمعي از كارگران ايران خودرو

  1389اسفند  14
  

اطالعيه سنديكاي كارگران 

شركت واحد اتوبوسراني 

  تهران و حومه
 درصدي حقوق كارگران    9افزايش  

 در سـال     توسط شوراي عالي كـار    
 بــه هيچوجــه منطقــي و    1389

توجيه كننـده تـورم و فقـر موجـود          
ــست  .  نيــــــــــ

 بـه  حداقل مزد كـارگران بـا توجـه       
درصد تورمي كـه از طـرف بانـك         

 اعـالم    مركزي جمهوري اسالمي  
مي شود بايد به گونه اي باشد كـه         

 نفره را تامين    4زندگي يك خانواده    
 درصـدي   9   ولي بـا اعـالم      .كند

ــدام از    ــوق هيچكـ ــزايش حقـ افـ
فاكتورهـا لحـاظ نــشده و تنهـا بــر    

 نظرات كارفرما ها و دولـت        اساس
ــت  ــده اســــ ــين شــــ   تعيــــ

كه بارها اعـالم كـرده      همان گونه   
ايم عدم حضور تشكلهاي مـستقل      
ــي   ــدگان واقعـ ــارگري و نماينـ كـ
كارگران در شوراي عالي كار، ايـن       

 و تنهـا     موارد را به همـراه داشـته      
متضررين اين اتفاق كـارگران مـي       

ــند   باشـــــــــــــــــــــــــ

سنديكاي كـارگران شـركت واحـد       
ــه  ــران و حوم ــراني ته ــا  اتوبوس  ب

حقايق موجـود در جامعـه افـزايش        
 درصدي كارگران را غيـر    9يز و   ناچ

 دانسته و به ضرر كارگران       منطقي
مي داند و از نماينـدگان حاضـر در         
شوراي عالي كار انتظار تجديد نظر      
و رســيدگي مجــدد بــراي افــزايش 

  عادالنــه حقــوق كــارگران را دارد

سنديكاي كـارگران شـركت واحـد       
ــه  ــران و حومـ ــراني تهـ   اتوبوسـ

 1389اسفند 

  

ستقل تاسيس اتحاديه م

  كارگري دزفول

  بسمه تعالي
به اين وسيله اعالم مي داريـم كـه    
اتحاديه مستقل كارگري شهرستان    
دزفول با هدف پيگيـري مطالبـات       
بر حق و قانوني كـارگران تاسـيس        

  . شد

 

ما خواهـان اجـراي كامـل قـوانين         
داخلي و بـين المللـي كـارگري در         
مورد همـه ي نيروهـاي كـارگري        

يـه اي   خط مـا خـط اتحاد     . هستيم
ــشكالت   ــسائل  و مـ ــت و مـ اسـ
ــسائل  ــدا از مــ ــارگري را جــ كــ

  .ايدئولوژيك دنبال مي كنيم
ما از ايجاد تشكلها و اتحاديه هـاي        
مستقل كارگري حمايـت نمـوده و        

  .آن را حق خود مي دانيم
ما خواسته هاي خود را مطـابق بـا         
قوانين بين المللي كارگري و مقاوله    

ــاي   ــه ه ــازمانهاي 98 و 87نام  س
 كارگري پيگيري مي نماييم     جهاني

و اعالم مي داريم كه به هيچ گروه        
و حزب و يا سازماني در داخل و يـا      
خارج از كشور وابسته نيـستيم و در        
عين حال خواستار حمايت همـه ي       
نهادها و ارگانهاي مستقل كارگري     
داخلــي و ســازمانهاي بــين المللــي 

  .كارگري هستيم
به اميد رسيدن به يك همبـستگي       

كــارگري بــراي تحقـــق   كامــل  
  . مطالبات بر حق كارگران

اتحاديه مستقل كارگري شهرستان    
  دزفول

  

 بيانيه كانون صنفي معلمان 

كانون صـنفي معلمـان ايـران، بـه         
، 1385 اسـفند    23مناسبت سالگرد   

روز تجمــع گــسترده معلمــان در   
اعتراض به بـازپس گيـري اليحـه        

اي   قانون خـدمات كـشوري، بيانيـه      
 .صادر كرده است

در بخــشي از ايــن بيانيــه، تــشكل 
صــنفي معلمــان ضــمن تجليــل از 

هاشـم خواسـتار،    «معلمان زنـداني    
رسول بـداقي، محمـد داوري، نبـي       

، »اهللا باســـتان، عبـــداهللا مـــومني
هـا    تصريح نمـوده اسـت؛ ايـن روز       

براي ما فرهنگيان، يادآور روزهـاي      
روزهـاي  . باشـد    مي 85پاياني سال   

 به  حق طلبي، دادخواهي و اعتراض    
تبعيضها و بيعدالتيها كه بـي گمـان        
در تاريخ بيداري و جنبـشهاي حـق       
خواهانــه جامعــه ايــران، از جايگــاه 

در . اي برخــوردار اســت  برجــسته
 اسفند،  23آستانه چهارمين سالگرد    

ــان    ــه فرهنگي ــر از هم ــار ديگ يكب
اي كه با حضور دليرانـه و بـا           ارزنده

شكوه خويش، سرزندگي و پويـايي      
ختـه را بـه نمـايش     اين قـشر فرهي   

  .گذاشتند، سپاسگزاري مي نمائيم

 

سركوب، آزار، پرونده سازي،    

ــكنجه و  ــتگيري، شــ دســ

محاكمه فعاالن كـارگري در     

ايران را بـه شـدت محكـوم     

   .مي كنيم
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 با همه فـراز و فرودهـايش        1389سال  
رژيـم جهـل و جنايـت       . به پايان رسـيد   

جمهوري اسالمي با ابزار سركوب همـه   
سعي و تـالش خـود را بـراي منكـوب           
كردن جنبش اجتمـاعي مـردم بـه كـار        

اراذل و اوباش علـي خامنـه اي        . گرفت
همراه با دستگاه سركوب او با توسل به        
 قـانون و شـرع، قتــل درمـاني را پــيش   

گرفتند و مرگ جنـبش اجتمـاعي را بـا          
خـواب خـوش   . رمز فتنه اعـالم كردنـد   

علي خامنه اي به گمان نـابودي آنچـه         
 مـي   "اغتشاشگران" و   "فتنه"دشمن،  

ناميد، طولي نكشيده بود كه بـار ديگـر         
مردم به جان آمده از ظلم و ستم بارگاه         
حكمراني او به خيابان سـرازير شـدند و         

اي ديـوار   ترس و وحـشت را در جرزهـ       
  .بيت اش نيز فرو نمودند

 درحالي آغـاز شـد كـه گزمـه          89سال  
هاي ولي فقيه، خانواده هـاي زنـدانيان        
سياسي را كه سعي داشـتند تـا تحويـل       
سال نو را در كنار ديوار زنـدان اويـن و           
نزديكي عزيزان خود برپا كنند، با ضرب       

آغـاز سـال بـا      . و شتم پراكنـده كردنـد     
 گزمـه هـاي   ضربه هاي چماق و بـاتوم  

استبداد در كنار ديوارهاي اوين آغاز شد       
تا در پايـان آن، جنـبش اجتمـاعي پـر           
خروش تر و مصمم تر عدم مـشروعيت        
دستگاه خالفت علي خامنه اي را اعالم       

 "مـرگ بـر خامنـه اي      "دارد و با شعار     
خواستار برچيده شدن بـساط حكمرانـي       

  .او گردد
هر چند بيشترين انرژي رژيـم در سـال         

ه صــرف اعــالم مــرگ جنــبش گذشــت
ــر     ــوي ديگ ــا از س ــد ام ــاعي ش اجتم
بخشهاي مختلف و اليه هاي گوناگون      
جامعه از هـر فرصـتي كـه دسـت داد،           
استفاده كرد و اعتراض خود را بلندتر از        

  .گذشته فرياد زدند
  

  اعتصاب سراسري طالفروشان

 در اعتراض به ماليات بر ارزش اضافي       
نه وضع شده از سوي دولتي كه هيچ گو       

امكاناتي براي اصناف در نظر نمي گيرد       
و به كسي نيز پاسخگو نيـست، صـنف         
طال فروشان در مهر ماه بـراي بـار دوم    
. دست به يك اعتصاب سراسـري زدنـد      

آنان اعالم كردند كه قانون ماليـات بـر         
ــد و    ــي كنن ــرا نم ــزوده را اج ارزش اف
خواهان پس گرفتن آن از سوي دولـت        

ر ماههـاي  شدند؛ همچنان كه يك بار د 
قبل موفق شده بودند دولت را وادار بـه         

ــد   ــتن آن نماين ــسكوت گذاش ــن . م اي
اعتصاب در ابتـدا از بـازار طالفروشـان         
تهران شروع شد و حكومت با حمله گله 
هاي اوباش به بازار و شكـستن شيـشه         
هاي مغـازه هـا و ضـرب و شـتم طـال         
 فروشان كه منجر به مرگ يكي از آنان 

 

دولت كه  . آن برخاست شد، به مقابله با     
حاضر بـه عقـب نـشيني در برابـر ايـن            
صنف نبود، سعي كـرد از يـك سـو بـا            
ــا  تهديــد و ارعــاب و از ســوي ديگــر ب
دروغهاي خود سـاخته، اعتـصاب را بـه         

ــشاند  ــست بك ــا   . شك ــق ب ــار تواف اخب
نماينــدگان صــنف طــال فروشــان و    
تشكيالت آنان در حالي پخش مي شـد       

بـا  كه هيچ كـسي از نهادهـاي قـدرت          
نمايندگان اين صنف مالقـات نكـرده و      

بـرمال  . يا به توافقاتي دست نيافته بـود      
شدن حقه بازي دولت و پافشاري براي       
وادار كردن آنان به پرداخت چنـد برابـر         
مالياتهايي كه هيچ سند و مدركي براي       
آن وجـــود نداشـــت، طـــال فروشـــان 
شهرهاي ديگر را نيز به ايـن اعتـراض         

 طــال فروشــي اكثــر بازارهــاي. كــشاند
مراكز استانها و شهرهاي مختلف كشور      
تعطيل شد و كركرِه هاي مغازه ها براي  
. مدتي طـوالني همچنـان پـايين مانـد        

هرچند بخشي از بازار آهن فروشان نيـز   
همزمان سعي كرد تـا بـا اعتـصاب بـه           

 بيايـد امـا بـه دليـل     نكمك طالفروشا 
ــر از طــال   ــت اصــناف ديگ عــدم حماي

همـاهنگي آنـان بـا      فروشان و يا عـدم      
ديگر اصناف درگيـر، ايـن اعتـصاب در         
چهار چوب صنف طال فروشان محـدود       

دولت نيز با يك گام عقب نشيني،       . ماند
طال فروشـان را بـه بـاز كـردن مغـازه            
هايشان تشويق كرد اما بعد تر مشخص      
شد كه همه قول و قرار هاي داده شده         
پوچ و دروغ بوده و تنها طـال فروشـان           

به قسط بندي و در چند مرحله  توانستند  
پرداخــت كــردن مبــالغ ادعــايي دولــت 

  .برسند
  

  فرار ارز از قفس دولت

از اين اعتصاب چيزي نگذشته بود كـه        
زمزمه هدفمند كردن يارانه ها يا همان       
قطـع سوبـسيد كاالهـاي اساسـي بـاال      

نزديك شـدن دولـت بـه زمـان         . گرفت
اجراي اين طرح بـه غايـت ضـد ملـي           

ـ    تن قيمـت انـواع ارزهـاي     باعث باال رف
بـه ناگهـان قيمـت      . خارجي و طال شد   

دالر در بازار آزاد چند صـد تومـان بـاال     
رفت و همزمان قيمت يـورو و پولهـاي         
ديگر كشورها نيز سير صعودي را پيش       

دولتي كه هدفمند كردن يارانـه      . گرفت
ها را بـا توجـه بـه بـازار آزاد و تيـوري              

ارد ليبراليزم بـازار پـيش گرفتـه بـود، و         
معركـه شـد و كنتـرل ارز را بـه دسـت      

كوسـه و   "اين عمل به معنـاي      . گرفت
 در نظر بسياري از نـاظران       "ريش پهن 

جلوه كرد، زيرا چگونـه مـي شـود كـه           
دولت با ادعاي عدم دخالـت در بـازار و          
يا آزاد كردن قيمتها و تعيين تكليف آن        

 توسط بازار يا همان عرضه و تقاضا، 

 

ساسـي را قطـع     سوبسيدهاي كاالهاي ا  
 تـا بـا قيمتهـاي    دكند و مـردم را وا دار      

جهاني مواد و كاالهاي اساسي خـود را        
تهيه كنند و از سوي ديگـر خـود كمـر           
ــردن    ــه ك ــا روان ــازار ارز را ب ــدد و ب ببن
ميلياردها دالر آمريكا و ارزهـاي ديگـر        
در كنترل خود بگيرد؟ باري، با دسـت و        
دل بازي دولت امام زماني احمدي نژاد        

نه كردن حجم وسيعي از دالرهاي       روا و
نفتي به بـازار، قيمتهـا انـدكي كـاهش          
يافت اما هرگز نتوانست به نرخ قبـل از         

ايـن آشـفتگي در     . جهش خود باز گردد   
بــازار ارز مــدتها طــول كــشيد و بــساط 
داللها و بده بستان كنندگان اين عرصه       
كه اكثر آنان وابسته به باندهاي قـدرت        

  .هستند بسيار پر رونق شد
  

 كارگران،

  بي حقوق و اعتصاب و تحصن

اين گونه مي شود گفـت كـه كـارگران          
ايران به دليل سابقه طوالني در مبارزه،       
يكي از قدرتمندترين تشكيالت علني و      

آنان در طـول سـال   . زير زميني را دارند 
براي حداقلهاي خود به شـدت مـشغول     
مبـــارزه هـــستند و كارفرمايـــان، بـــه 

ــوان ي  ــه عن ــت ب ــي از خــصوص دول ك
ــت همــان     ــرين آنهــا، از پرداخ بزرگت

در طـول   . حداقلها نيز طفره مـي رونـد      
سال در كمتـر كارخانـه اي اسـت كـه           
كارگران سخت مـشغول همـاوردي بـا        

حداقل دسـتمزد   . عوامل كارفرما نباشند  
كه با فاصله نجومي در زيـر خـط فقـر           
قرار دارد، كارگران ايران را بـه يكـي از          

يل كـرده   اقشار به شدت بـي چيـز تبـد        
 ليبرالـي   -همچنين، بنيانهاي نـو     . است

ــركتهاي    ــي، شـ ــرمايه داري ايرانـ سـ
پيمانكاري را جايگزين كارگران دايمـي      
كرده و اين گونه نه تنهـا آنهـا حـداقل           
دستمزد را دريافت مـي دارنـد، بلكـه از          
بسياري از حقوق قانوني كـه در قـانون         
كــار رژيــم نيــز وجــود دارد، بــي بهــره 

اندك آنها براي ماههـا     دستمزد  . هستند
پرداخت نمي شود، كارگران مجبـور بـه      
برگزاري تحصن و اعتصاب مي شـوند،       
نيروهاي سركوبگر وارد معركـه شـده و        
به نفـع كارفرمـا كـارگران را مـضروب          
كرده و پراكنده مي كنند، بدون اين كه        
كسي بپرسد چرا همان انـدك دسـتمزد        
آنان نيز پرداخت نمي شود؟ و يا اين كه     

نواده هاي اين كـارگران چگونـه و از       خا
كجا بايد ارتزاق كنند هنگامي كه همان   
اندك دستمزد آنهـا نيـز پرداخـت نمـي      
شود؟ اين است كـه حكايـت كـارگران         
ــا نهادهــاي   ــان ب ــران و كــشاكش آن اي

 ايي و دولت، نماد بارز يك مبارزهكارفرم

همه جانبه طبقاتي را بـه نمـايش مـي          
  . گذارد

 

ــاني ــاي پاي ــارگران در روزه ــال، ك  س
پيماني مجتمع پتروشيمي تبريز پس از      
روزها اعتصاب توانـستند بـه خواسـته        
هاي خود دست يابند و همان حـداقلها   
را از گلـوي كارفرمــاي دولتـي بيــرون   

ــشند ــاني  . بك ــارگران پيم ــين، ك همچن
سيكل گازي نيروگاه آبادان نيز پـس از        
دو روز تحـصن بــه بخــشي از خواســته  

.  بـه كـار بازگـشتند   هاي خود رسيدند و  
 بهمن در كارخانه ايران خودرو      6حادثه  

يكي از بدترين حوادث هنگـام كـار در          
در ايـن روز يكـي از       . سال گذشته بـود   

رانندگان كاميون ايران خودرو كه بيمار       
. بوده، وادار به اضافه كـاري مـي شـود         

كاميون او هنگـام ورود بـه كارخانـه از          
كنتــرل خــارج مــي گــردد و بــه صــف 

در اين حادثه   . گران برخورد مي كند   كار
 كارگر كشته و زخمـي مـي        20بيش از   
كــارگران ايــران خــود رو در   . شــوند

اعتراض به اعمال مديران دولتي، دست      
به اعتـراض مـي زننـد، دو روز كنتـرل           
كارخانه را بـه دسـت مـي گيرنـد و بـا             
اعتصاب، اجازه توليد هيچ خـودرويي را       

ي هرچنـد پلـيس و نيروهـا      . نمي دهند 
سركوبگر كارخانه را محاصـره كـرده و        
اجازه پيوستن كارگران بيـرون كارخانـه       
به همكاران خود را ندادند اما اخبار اين        
اعتراض همراه بـا فيلمهـاي آن بيـرون      
آمده و با مخابره آن، همگان به شرايط        
غير انساني كارگران و عدم امنيت آنـان     

همچنـين  . در فضاي كارخانه پي بردنـد   
 كـارگران شـاغل در بخـش        بسياري از 

معدن در سال گذشته به دليـل ريـزش         
معدن در زير آوار مدفون شـدند و جـان    

اين درحالي است   . خود را از دست دادند    
كه اين كارگران از حداقلهاي امكانـات       
رفاهي و حقوق و دستمزد نيز برخـوردار        
نيستند و در شرايط بسيار غيـر انـساني         

  .مشغول به كار هستند
اي كـارگران شـركت واحـد       اما سـنديك  

. همچنان رهبران خود را در زنـدان دارد    
منصور اسالو اكنون مدتهاست كه بيمار       
است و در زنـدان بـدون دسترسـي بـه           
مراقبتهاي پزشـكي اي كـه بـدان نيـاز         

سـنديكاي كـارگران    . دارد، بسر مي برد   
هفت تپه همچنان در كـشاكش نفـس        
ــراي    ــت ب ــت و دول ــا كارفرماس ــر ب گي

ــردن  ــوب ك ــسياري از منك ــارگران ب ك
فعاالن آنان را اخراج و زنـداني كـرده و         
مابقي را نيز تهديد بـه اخـراج و پيگـرد           

حق تشكل كه يكي از حقوق  . مي نمايد 
اوليه كارگران است، از كارگران ايرانـي       
دريغ مي شود و بسياري از فعاالن آنان        
بـه دليـل اقــدام بـراي برپـايي تــشكل     

ته و يـا  صنفي خود مورد پيگرد قرار گرف   
همـين گونـه    . از كار اخراج مـي شـوند      

است وضعيت ديگر اقشار مـزد بگيـر از         
جمله معلمان كه به شدت تحـت فـشار     
قرار دارنـد و بـه داليـل صـنفي بارهـا            
دست به اعتراض زده اند كه به همـين         
دليل فعاالن آنها مورد پيگرد قرار گرفته  

  . و زنداني شده اند
  9بقيه در صفحه 

   در آيينه رويدادھا١٣٨٩سال 
 جعفر پويه
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  8بقيه از صفحه 
در پايان سال بعد از مـدتها كـشمكش،         

 9دولت حـداقل حقـوق را بـا افـزايش           
اين .  هزار تومان اعالم كرد    330درصد،  

درحالي است كه نرخ تورم بر طبق آمار        
 درصد  25بانك مركزي چيزي بيش از      

ــود  ــي ش ــرآورد م ــتمزد  . ب ــداقل دس ح
 هــزار 700ه كــارگران همچنــان فاصــل

توماني خود را با خط فقر حفظ كـرده و          
اين نشان مي دهد در سـال آينـده نيـز           
كـارگران بـراي امــرار معـاش خـود بــا     
ــود  ــد ب ــرو خواهن . مــشكل اساســي روب

بنابراين اعتراضهاي كـارگري نـه تنهـا        
فروكش نخواهد كـرد، بلكـه كـارگران        
براي زنـده مانـده و تـامين حـداقلهاي          

ور به مبـارزه اي     خانواده هاي خود مجب   
بي امان و نفسگير با دولـت بـه عنـوان          

  .بزرگترين كارفرما خواهند بود
  

  سه قوه، سه تفنگدار

محمود احمـدي نـژاد، ريـيس جمهـور         
برگزيده رهبـر و ولـي فقيـه رژيـم بـه            
عنوان رييس قوه مجريه يـك طـرف و         
ــادق،   ــي و ص ــاني، عل ــرادر الريج دو ب
روساي قوه مقننه و قضاييه طرف ديگر،  
در تمام طول سال مشغول كـشاكش و        

محمود احمدي نژاد كـه     . درگيري بودند 
اش به علي خامنه اي گرم اسـت،          پشت

بدون پروا دولت را راس امور دانـست و         
او در . مجلــس را بــي اهميــت كــرد   

كشاكش بين مجلس و دولت، بـسياري       
از قوانيني كه مجلس وضع مي كنـد را         

ار كـ . يا نمي پذيرد و يا اجرا نمـي كنـد         
اين عدم اجراي قانون به جـايي رسـيد         
كه علـي الريجـاني چنـدين بـار بـه او         
اخطار داد و در نهايـت خـود اقـدام بـه            
ــا دســتگاههاي   ــرد ت ــوانين ك اعــالم ق

ايـن  . اجرايي مجبور به اجراي آن باشند     
كشاكش در باالترين سطوح نظـام كـه        
بازتاب درگيـري و كـشاكش در پـايين         

ن اســت، روســاي ســه قــوه را بــه جــا 
همديگر انداخته و بي پروا هر آنچه مي        

ــد  ــي كنن ــار يكــديگر م ــد را نث در . دانن
آخرين نامـه اي كـه احمـدي نـژاد بـه            
ــرادران   ــت، ب ــس نوش ــدگان مجل نماين
ــسنجاني   ــا رف ــاني ب الريجــاني را در تب

او . دانست و عليه آنان جو سـازي كـرد        
همچنين استيضاح حميد بهبهاني، وزير     

. ا نپذيرفت راه و ترابري توسط مجلس ر     
 حبــه همــين دليــل در جلــسه استيــضا

حاضر نشد و در عمل به مجلس دهـن         
كار اين دهن كجي به آنجا      . كجي كرد 

رسيد كه او گفت، وزارت راه را منحل و         
آن را در يــك وزارتخانــه ديگــر ادغــام 

  . خواهد كرد
شــيخ صــادق الريجــاني كــه دايــم بــر 
استقالل قوه قضاييه تكيه مـي كنـد، از       

يمي، معاون اول احمدي نـژاد      پيگرد رح 
 كه جرم او در يك اختالس ميلياردي 

سخنگوي قوه  . محرز شده، ناتوان است   
 قضاييه خبر احضار او را در آينده مي 

 

دهد، الياس نادران پرونده او را افشا مي        
كند اما الريجاني هرگز نتوانسته اسـت        

او دخالـت  . رحيمي را به دادگاه بكـشاند    
ه را دليـل ايـن امـر        رهبر در اين پرونـد    

اما همچنان تاكيـد مـي      . اعالم مي كند  
  !كند كه قوه تحت امرش مستقل است

به هرحـال، درگيـري و كـشاكش بـين         
روساي سه قوه رژيم بـه شـدت ادامـه          
ــضحانه   ــاري مفت ــسياري بركن دارد و ب
ــر امــر خارجــه را   منــوچهر متكــي، وزي

ايـن  . نزديكي او به الريجاني مي داننـد    
بش اجتمـاعي مـردم     درگير انعكاس جن  

در راس نظام است كه به شقه شـدن و          
ــده اســت  ــري انجامي . اخــتالف و درگي

چگونگي رفع و رجوع آن نيـز بـاز مـي           
گردد به توفيق رژيم در منكوب جنبش       
اجتماعي كه در چشم انداز چنين چيزي       

  .ديده نمي شود
  

  هميشه در سفر

محمـود احمــدي نــژاد يكــي ار ريــيس  
ــ   ــه ب ــت ك ــم اس ــاي رژي سيار جمهوره

حتا اگر در جايي    . عالقمند به سفر است   
كنفرانسي بر قرار باشد و دعوتي از او به   
عمل نيامده باشـد، بـاز عالقـه او راه را         
برايش باز كرده و روانه اش مـي كنـد؛          
آنچنان كه يك بار با رفتن بـه امـارات          
متحده اقدام به اين كار كرد و بـسياري         

  .را متعجب ساخت
 نيويـورك از آن     سفرهاي ساالنه او بـه    

مواردي است كه هر ساله مـورد توجـه         
در نيويـورك   . بسياري قـرار مـي گيـرد      

تلويزيونها بـراي مـصاحبه بـا او سـر و           
دست مي شكنند و فرصت گپ و گفت        

او كه شيفته   . با او را از دست نمي دهند      
دوربين و توجه است، بـدون توجـه بـه          
عواقب حرفهايش آنچنان به حرافي مي      

. سياري را متعجب مي سازد    پردازد كه ب  
ــوارد،   ــسياري از مـ ــردن بـ ــا كـ حاشـ
ــه    ــايي ك ــورد چيزه ــويي در م دروغگ
همگان در مورد آن اطالع كافي دارنـد        
و پرت و پال گفتنهـايي كـه بيـشتر بـه            
اطوار يك كمدين ناشي شبهه است تـا        
گفته هاي يك رييس جمهـور و رهبـر         
. كشور، به وظيفه او تبديل شـده اسـت        

هاي تــاالر اصــلي خــالي بــودن صــندلي
سازمان ملل در زمان سخنراني، او را از        
رو نمــي بــرد و مــدت زمــان زيــادي را 
صرف ياوه هايي مي كنـد كـه شـنونده      

وقتي لري كينـگ، مـصاحبه      . اي ندارد 
كننده ارشد شبكه سـي ان ان از فريـد          
زكريا درباره دروغهاي محمـد احمـدي       
نژاد پرسيد و دليل آن را جويا شد، فريد         

او مـي دانـد شـما شـرم         ":فـت زكريا گ 
خواهيد كرد و به او نخواهيد گفـت كـه         
دروغ مي گـويي، بـه همـين دليـل بـا            
دانستن اين موضوع آگاهانـه دروغ مـي      
گويد و از پيامد آن هم ترسي ندارد زيرا         
در ايران نيز منابعي وجود ندارد تـا از او          

  ".به دليل دروغ گويي پرسش كند
بـه  سفر مهر ماه گذشته احمـدي نـژاد         

 لبنان، از آن سفرهاي پر سر و صدايي 

 

. بود كه او را به اندازه كافي ارضاء كـرد         
ــه بـــسياري از   ــفر بـــه گفتـ ايـــن سـ
خبرگزاريهاي نـه سـفر ريـيس جمهـور         
يك كشور به كشور دوست بلكه، مشابه     
سفر به يكي از مستعمرات بود، نزديـك       
به همه هزينه هـاي تـداركاتي و چـاپ        

را رژيـم    ... عكس و پوستر و بيلبـورد و      
همچنـين هزينـه گـزاف      . پرداخته بـود  

ــدگان در     ــتقبال كنن ــردن اس ــع ك جم
ــدارك لباســهاي   ــزرگ و ت ــدانهاي ب مي
رنگارنگ و بيرق و علم و كتل را رژيـم          

سفر احمدي به لبنـان     . از جيب پرداخت  
ــم در   ــي رژي ــران آفرين ــتاي بح در راس

ــر آورد شــد ــه ب ســخنراني او در . منطق
 يـك   شهركي در نزديك مرز اسـراييل،     

  .تهديد علني عليه اسراييل قلمداد شد
به غير از سفر به كشورهاي همجـوار و         
فرنــگ، او در داخــل كــشور نيــز دايــم 
عالقه دارد تا به شهرهاي مختلف سفر       
كند و جلـسه هيـات دولـت خـود را در            

اين سفرها گونه   . مراكز استانها برپا دارد   
اي تبليغات شخصي بـراي او محاسـبه        

 و دل بـازي از      مي شود كـه بـا دسـت       
محل خزانه عمومي و تقسيم پول بـين        
بعــضي از شــهروندان، تعــداد زيــادي از 
توده هاي فقير را به دنبال خـود روانـه          
مي كند تا مگر از او چند توماني بـراي          

ايـن شـيوه    . گذران امور بدسـت آورنـد     
صدقه پردازي و پرداخت پول از كيـسه        
دولت به شهروندان بدون هيچ ضـابطه       

ا از سوي مجلس مورد پرسش      اي، باره 
واقع شده اما تنها كاري كه احمدي نژاد  
نمي كند، توجه به حرافيهاي بـي بـو و          
خاصيت كساني است كه خود گماشته و  
بر كشيده دستگاه مهره چينـي شـوراي        

  .نگهبان به زعامت جنتي هستند
  

  گرسنگي هدفمند

طــرح هدفمنــدي يارانــه هــا يــا قطــع  
ــي از آ   ــاي اساسـ ــسيد كاالهـ ن سوبـ

طرحهايي بود كه در كشوي ميز رييس       
جمهورهاي مختلـف رژيـم خـاك مـي         
خورد و باالخره احمدي نژاد بـا بـوق و          
. كرنا اقدام به اجرايـي كـردن آن نمـود         

ايــن طــرح چنــدين بــار بــين دولــت و 
مجلس دست به دسـت شـد و در آخـر           
احمدي نژاد بـا تهديـد، مجلـسيان را وا       

و  تا به خواسته او گردن گذاشـته         تداش
. طرح را مطابق ميـل او تـصويب كننـد         

هرچند مجلس تصويب كرده كـه ايـن         
ــيب    ــك ش ــا ي ــد ب ــرح باي ــاله 5ط  س

ــا را آزاد   ــذف و قيمته ــسيدها را ح سوب
سازد اما احمـدي نـژاد كـه بـه شـوك            
درماني معتقد است، پس از ماهها دست       
به دست كردن، در نيمه دوم سال اقدام        
به پرداخت مبـالغي بـه حـساب بـانكي          

او بـا ظـاهر شـدن در        . ندان كـرد  شهرو
 "مال امام زمـان   "تلويزيون اين پول را     

تيتــر زد و از مــردم خواســت كــه آن را 
هنـوز  . خرج نكرده و پـس انـداز كننـد        

 هـزار تومـان بـه ازاي      81دريافت مبلغ   
 هر نفر براي دو ماه كامل نشده بود كه 

 

 700 تومــان بــه 100بنــزين از ليتــري 
 5/16 ليتـري    تومان رسيد و گازوييل از    

ــه  ــان، ب ــر  350توم ــر ليت ــان در ه  توم
قبـضهاي آب و بـرق و       . افزايش يافـت  

گاز با ارقام نجومي به دست شهروندان       
نــان چنــد برابــر شــد و قيمــت . رســيد

. كاالهاي اساسي روز به روز باالتر رفت      
هرچند دولـت سـعي كـرد بـا پرداخـت           
ــه      ــان ب ــه ن ــوان ياران ــه عن ــي ب مبلغ

ضـات بكاهـد    شهروندان، از شدت اعترا   
اما با توجه درآمد خانواده هاي ايراني و        
حداقل دستمزد، بسياري از خـانواده هـا       
از پرداخت قبوضـي كـه سـر و صـداي           
ــز در آورده،    ــسيها را ني ــضي از مجل بع

اجرايي شدن ايـن طـرح      . ناتوان هستند 
بدون در نظر گرفتن توان شـهروندان و        
امكان پرداخت آن توسط آنان و بـدون        

آمد كـارگران و كارمنـدان و       توجه به در  
مزدبگيران، يكـي از ضـدمردمي تـرين        
طرحهايي است كه رژيم واليـت فقيـه        

ليبرالـي اقتـصاد    -با تقليد از سياست نـو     
ايـن  . عليه مردم بـه كـار گرفتـه اسـت        

طــرح، ســفره شــهروندان را خــالي تــر 
خواهد كرد و همان حداقلها را نيز دولت   

ره به نفع سرمايه داران و دالالن از سـف       
به زبان ديگر، دولـت     . مردم خواهد ربود  

طرح گرسنگي بيـشتر شـهروندان را در        
دست اجرا دارد و سعي مي كند تا ايـن          
گونه آنان را به صف بي چيزهـا و فقـرا          

با توجه به همه داده ها اين گونه         . براند
ــرح،      ــن ط ــه اي ــت ك ــوان گف ــي ت م
نارضايتيهاي روز افزوني را دامن خواهد      

ــ ــهروندان بيـ ــراي زد و شـ شتري را بـ
  .اعتراض به خيابان خواهد كشاند

   

  داغ و درفش و قتل درماني

سال گذشته نيـز بـازار بيـدادگاه هـاي          
ــود   ــق ب ــر رون ــم پ ــر  . رژي ــضات و ب ق

ــش    ــتگاه داغ و درفـ ــشيدگان دسـ كـ
هنگامي كه با مشكل وكـالي جـدي و     
حــق طلــب مواجــه شــدند و نتوانــستند 
دهان آنان را ببندند، امر به دستگيري و        

وكالي دعاوي . داني كردن آنان دادندزن
در سال گذشته صدمه فراواني به دليـل        

ــد  ــوكلين خــود ديدن ــاع از م ــداد . دف تع
بسياري از آنان همچون نسرين سـتوده       
دستگير و زنداني شـدند و تعـدادي نيـز        
راه خارج از كشور را پيش گرفته و خود         

  .را از مهلكه زندان و شكنجه رهانيدند
خيابانها همچنان چوبـه    اما در ميدانها و     

دار برپا گرديـد و رژيـم جنايـت پيـشه           
براي زهر چشم گرفتن و ترساندن مردم 
نه تنها بسياري را در مـالء عـام حلـق           
آويز كرد، بلكه امر به قطع دست و پاي         
تعدادي از محكومين بيدادگاههاي خود     

زندانيان سياسـي و فعـاالن حقـوق       . داد
ي بشري در سال گذشته همچنان قربـان      

سركوبي و سياست النصر البرعب رژيـم       
شــماري تحــت شــكنجه هــاي . شــدند

وحشيانه به تلويزيون كشيده شده و بـه        
  عنوان قربانيان سياست كهنه و زنگ 
  10بقيه در صفحه 
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  11بقيه از صفحه 
زده تواب سـازي بـه نمـايش گذاشـته          
شدند و تعدادي نيز در مقابل دژخيمـان        
ــر   ــاورده و همچــون جعف ــرود ني ســر ف
كاظمي و محمد علـي حـاج آقـايي، دو          

بسياري از  . مجاهد خلق سربه دار شدند    
پايوران سابق رژيم همچنان در زنـدان        

نها نيـز بـا دريافـت       ماندند و بعضي از آ    
مرخصيهاي كوتاه مدت بيـرون آمـده و        
ــد ــسياري را دامــن زدن . افــشاگريهاي ب

ــشري و شــوراي   ــوق ب ســازمانهاي حق
حقوق بشر سازمان ملل متحد، اتحاديه      
اروپا و دولت آمريكـا و كانـادا سياسـت          
ــه   ــم علي ســركوب و شــدت عمــل رژي
زندانيان را به شـدت محكـوم كردنـد و       

عليه اين رويه غير    قطعنامه هاي زيادي    
از زنـدانهاي   . انساني رژيم صادر كردنـد    

شهرهاي ديگر به غير از تهران خبر مي    
رسد كه رژيم در خفا تعـداد بـسياري از          

به ويژه از   . زندانيان را اعدام كرده است    
زندان مشهد خبرهاي نـاگواري در ايـن       

نامه ها و افشاگري    . مورد مخابره گرديد  
از وضعيت به   بعضي از زندانيان سياسي     

غايت غير انساني زندانيان غير سياسـي       
منتشر شـد كـه مـورد توجـه مـدافعان           
حقوق بشر و فعـاالن حقـوق انـساني و          

همچنــين . شــهروندي قــرار گرفــت  
ــسياري از   ــم ب ــه رژي مــشخص شــد ك
ــه دوران   ــداني ك ــان زن ــهروندان افغ ش
ــد را   ــي گذراندن ــود را م ــت خ محكومي
مخفيانه اعـدام كـرده و خـانواده هـاي          

به همـين   . نان را بي خبر گذاشته است     آ
دليــل شــهروندان افغــان در شــهرهايي 
همچون كابل، تظاهرات بسياري عليـه      
سياست آدمكشي رژيم به راه انداخته و       
با سنگ باران كردن سـفارتخانه رژيـم،      
ضمن محكوم كـردن قتـل هموطنـان        
ــويش از   ــت خ ــي و حماي ــود، همراه خ
 جنبش آزاديخواهي مردم ايران را اعالم     

تا آخرين روزهاي سـال گذشـته      . كردند
خبرهاي ناگواري از زندانهاي كشور بـه       
گوش مي رسـيد و آخـرين آن يـورش          
پاسداران به زندانيان زندان قزل حـصار       
كرج بود كه در اعتراض بـه اعـدامهاي         
بي حساب و كتاب دسـت بـه اعتـراض      
. زده و خواهان توقف اعدامها شده بودند  

زنـدانيان  در يورش پاسـداران بـه ايـن         
تعدادي به قتل رسـيده و عـده زيـادي          

  .مجروح شده و روانه بيمارستان شدند
  

  كردستان و ديگر مليتها 

در سال گذشته همچنان موج اعتراضها      
از سوي اقوام ايراني در استانها مختلـف   

كردسـتان در   . كشور بـه گـوش رسـيد      
اعتراض به حكم اعدام زنداني سياسـي،   

ه پا خواست   حبيب اله لطيفي يكپارچه ب    
و مردم ديگر شهرها نيز بـه حمايـت از          
آنان توانستند جلو اجراي حكم اعدام را       

 بگيرند و حبيب اله لطيفي را از چوبه 

امــا قبــل از آن رژيــم . مــرگ برهاننــد
 توانست معلم زنداني، فرزاد كمانگر كه 

 

بر خواسته خود پاي فـشرده و قـد خـم           
م نكرده بود، به همراه دختري بيگناه بنا      

شيرين علم هـولي را ناجوانمردانـه بـه         
صداي فرياد اعتـراض    . چوبه دار بسپارد  

همه مدافعان حقوق انسانها بـا صـداي        
مردم كردستان يكي شد و اعتراض بـه        
اين بـي شـرافتي و دژخيمـي سرتاسـر          

 زبـــه غيـــر ا. جهـــان را در نورديدنـــد
كردستان، سيستان و بلوچـستان نيـز از        

 در امـان    چوبه دار و سركوب بي محابـا      
رژيم بسياري از شهروندان بيگناه     . نماند

را به جرم رابطـه بـا گـروه عبـدالمالك           
ريگي كه در اين سال اعدام شـده بـود،     

بسياري از آنـان    . دستگير و زنداني كرد   
بدون دليل و تنها براي ترساندن مـردم        
و برپايي موج تـرس و وحـشت، اعـدام          

نيروهــاي ســركوب در خيابانهــا . شــدند
مختلف بلـوچ نـشين جـوالن       شهرهاي  

دادند و در خيابانهـا مـردم را بـه گلولـه      
در آذربايجان نيز شرايط از ايـن        . بستند

بهتر نبود و صداي گلوله و چوبـه دار در    
در . آنجا نيز قربانيهـاي فـراوان گرفـت       

خرم آباد و بروجرد نيز رژيم رژيم، لُرهـا         
را با گلولـه نواخـت، حـسينيه دراويـش          

سرشـان خـراب كـرد،      خرم آبادي را بر     
وكيلهاي دراويش را به زندان انداخت و       
بيدادگاههاي دستجمعي براي آنـان بـه       
جرم تجمع در حـسينيه و نيـايش برپـا          

اين درحالي اسـت كـه خـرم آبـاد          . كرد
يكي از باالترين آمارهاي بيكاري را در       

رژيــم نــه تنهــا . كــشور دارا مــي باشــد
اقدامي براي حل مـشكل مـردم نكـرد،      

دم معترض و حـق خـواه را بـه          بلكه مر 
گلوله بست و با ضرب و شـتم وادار بـه           

در جنـوب تعـدادي عـرب       . سكوت كرد 
ــه دار ســپرده شــدند و   ــه چوب ــي ب ايران
تعدادي به جرم فعاليتهاي حقوق بشري      
و فعاليت سياسي دستگير و روانه زندان       

  .گرديدند
  

  رهبر در سفر

علي خامنه اي، رهبر و ولي فقيه رژيـم         
المي سال پر دردسـري را      جمهوري اس 

او كـه بـسيار كـم از        . پشت سرگذاشت 
محل حكمراني خود به بيرون مي خزد،       
در سال گذشته چندين بار به قـم سـفر          
كرد تا بار ديگر بيعت آخوندهاي قـم را         

نا گفته پيداست كـه     . با خود تجديد كند   
ــم   ــدها از رژي ــزش آخون ــرس ري او از ت

شـركت  . دست به ايـن كـار زده اسـت        
بسياري در تشيع جنـازه آيـت اهللا        مردم  

منتظري زنگ خطر را براي علي خامنه       
اي به صدا در آورد و بـه چـاره جـويي            

 اوبــاش تســركوب و مزاحمــ. تواداشـ 
وابسته به او، تعدادي از آيـت اهللا هـاي          
ناراضي را خانه نشين كرد اما نتوانـست        
. جلــو صــداي اعتــراض آنــان را بگيــرد

 آيـت   تعطيلي درس و دفتر رفت و آمـد       
اهللا صانعي و بعضي ديگر از آخونـدهاي      

 بلند مرتبه يكي از راه حلهاي او در 

خامنه اي بـا    .  اين اعتراضات بود   لمقاب
 مسافرت چند باره به قم سعي كرد تا 

 

او . آخوندها را به زير خيمه نظام بكشاند      
با وعده و عيد از يـك سـو راه تطميـع            
آنان را پـيش گرفـت و از سـوي ديگـر       

اد كه اگـر جمهـوري اسـالمي        اخطار د 
برچيده شـود، كليـه آخونـدها در خطـر          
هستند و يا به زبان ديگر تهديد كرد در         
صورتي كه از جانب آنان تهديدي براي       
واليت اش حس كند، از قتـل درمـاني         

از . آنان نيز ابايي به خود راه نخواهد داد       
نـژاد  عجايب اين كه محمـود احمـدي        

همزمان با سفر خامنه اي به قـم، سـفر        
دوره اي خود به اين شهر را در برنامـه           
داشت اما هيات دولت به اين مـسافرت        
رفت و جلسه خود را در قم برگزار كـرد          

بـه  . اما احمدي نژاد همـراه آنـان نبـود        
زبان ديگر، او وقتـي كـه رهبـر در قـم            

شايد . حضور داشت، وارد اين شهر نشد     
ــصداق  ــهر  د"او م ــك ش ــاكم در ي و ح

 را در نظر گرفت و يا داليلـي         "نگنجند
ــست  ــشخص ني ــت، م ــر داش ــه . ديگ ب

هرحال مايـه گـرفتن خامنـه اي بـراي          
ــود در    ــي خ ــازي حكمران ــت س يكدس
ــه داد و     ــال نتيج ــاني س ــاي پاي روزه
رفسنجاني، فرد شماره دو همه سالهاي      
. تاكنوني رژيم از قطار قدرت پياده شـد       

دسـته احمـدي   عمال خامنه اي و دار و   
نژاد كه كُر يك صدايي را مـدتها عليـه          
رفسنجاني كـوك كـرده بودنـد، موفـق         
شدند در انتخاب هيات رييـسه مجلـس       
ــردن   ــا ك ــه ره ــان، وي را وادار ب خبرگ

آگاهان . كرسي رياست اين مجلس كند    
و تحليلگران اوضاع ايران اين اتفـاق را        
ــال   ــدادهاي س ــرين روي ــي ار بزرگت يك

 رژيــم بــرآورد گذشــته در بدنــه قــدرت
گامهاي خامنه اي براي يكدست . كردند

كـردن رژيـم نـشانه تـرس او از بـرهم      
خوردن تجمع قوا به دور محور واليـت        

او خود مي داند كـه بـراي حفـظ          . است
قدرت نيازمنـد اسـت تـا هرچـه بيـشتر         
قدرت را يكدست و يكپارچه كنـد تـا از          
به وجود آمدن روزنه و نفوذ در آن جلـو          

ــاظران امــ. گيــري شــود ــسياري از ن ا ب
معتقدند كه اين گره از سفت شدن پاره        
خواهد شد و دايره تنگ قـدرت بـه دور          
خامنه اي اجازه نفس كـشيدن را از آن         
سلب كرده و احتمال آسيب پـذيري آن        

  .را بيش از گذشته خواهد كرد
  

اتم و تاسيسات بمبـاران شـده       

  نرم

بحران اتمي نيز در سال گذشته يكي از        
صلي بحران بـين المللـي      موضوعهاي ا 

شكست مذاكرات نماينـدگان    . رژيم بود 
 با رژيم پس از مدتها كه مسكوت        5+1

گذاشته شده بود، ثابت كرد كه راه حـل    
. اين مناقشه مذاكره و گفت و گو نيست       

ــدگان   ــاره نماين ــه ب ــدار س ــا 1+5دي  ب
ــرد و    ــايي نب ــم راه بج ــدگان رژي نماين
احمدي نژاد نيز يكپارچه به طبل تهديد       

ــد  ــز خوان ــد و رج ــن . كوبي ــيت اي خاص
گفتگوها در اين بود كه طرفهـاي بـين         

 المللي رژيم به اين نتيجه رسيدند كه 

 

رژيم هيچ گونـه تـصميمي بـراي كنـار        
ــدارد ــا مــصالحه ن ــابراين . آمــدن و ي بن

مذاكرات را بي نتيجه خواندند و اعـالم        
كردند براي توقف برنامـه اتمـي رژيـم         

. ته شـود  بايد سياست ديگري پيش گرف    
به همين علت، تحريمهاي فراواني چـه       
به صورت جمعي در سازمان ملل و چه         
به صورت جداگانـه يعنـي، در آمريكـا،          
كانادا، اتحاديه اروپا عليـه رژيـم وضـع         

بسياري از سركوبگران مـردم در    . گرديد
ليستهاي تحـريم قـرار گرفتنـد، بنـزين         
يكي از اقالم پر مصرف كه رژيم آنرا از         

 مي كند، مشمول تحريم شد      خارج وارد 
  .و سياست سختگيرانه تر به اجرا درآمد

رژيـم كـه    . اما اين همه موضوع نيست    
بارها هـشدار داده بـود كـه در صـورت           
حمله به تاسيـسات اتمـي اش چنـين و        
چنان خواهد كرد و مانورهاي متعـددي       
را براي نمايش اسلحه هـايش سـازمان     
داده بود، موشـك هـوا كـرده و دربـاره           

ت برد آنها نيز مبالغه نموده بـود، در         قدر
.  يك كرم اينترنتي از پاي در آمد       لمقاب

تمام بمب و موشك و سـفينه بـه فـضا           
ــايي و هواپيمــاي   ــر دري فرســتادن و زي
بدون سرنشين كه رژيم با نمايش آنهـا        
اظهــار وجــود مــي كــرد را يــك كــرم 
ــار    ــت از ك ــتاكس ن ــام اس ــي بن اينترنت

توسط اين  نيروگاه اتمي بوشهر    . انداخت
بمـب  . كرم بمباران شد و از كـار افتـاد        

بدون صداي اينترنتي كار را بـه جـايي          
رساند كه رژيـم مجبـور شـد بيـشترين          

هاي خــود را از كــار وژيفيســانترتعــداد 
بيندازد، سوخت گذاشـته شـده در قلـب         
راكتور بوشهر بيرون كشيده شود و تمام       
. بافتــه هــاي تــاكنوني اش پنبــه شــود

رژيم خسارت اين كـرم     هرچند پايوران   
ــا   ــد ام ــاچيز اعــالم كردن ــي را ن اينترنت
كارشناسان روسـي اعـالم كردنـد كـه         
خسارت اين كرم مي توانست حادثه اي       

اگر چـه   . بزرگتر از چرنوبيل را دامن زند     
رژيم تا آخرين لحظه حاضر به پذيرفتن       
شكست اش از اين كرم اينترنتـي نـشد         
اما برآوردها نشان مي دهـد كـه ادامـه          

ار برايش گران تر از آن چيزي خواهد        ك
  .بود كه تا كنون فكر مي كرد

  
  فرشهاي داغ سنگ

 سـردمداران رژيـم و در راس   رهر چقـد  
آن علي خامنه اي از آغاز سال بر مرگ         
فتنه و نابودي جنبش اجتمـاعي تاكيـد         
كرده و با مد تشديد پايان آن را اعـالم          
كردند اما خود بهتر از هركس ديگـري         

ند كه اين گونه نيـست و هـر         مي دانست 
آن ممكن است فشار عظيم پـشت سـد    
اختناق، روزنه بيابد و پر زور بـه بيـرون          

از خود دلداري رژيم هنوز زماني      . بجهد
نگذشته بود كه موج توفان تپنده منطقه       

بعد از تونس و مصر كـه  . به ايران رسيد  
ــشت   ــا ايــن خيــزش عظــيم پ مــردم ب

ودنـد،  ديكتاتورهاي را به خاك ماليـده ب      
  درخواست راه . نوبت به تهران رسيد

  11بقيه در صفحه 
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  ما از شما نمي ترسيم

همراه با تظاهرات ميليوني در قاهره،      
پيدايش يك جامعه سياسي بي نظيـر       

اين جنبش  . در مصر مهر تثبيت خورد    
كه با ائتالف تازه اي از نيروها شامل        
جوانان، كـارگران، زنـان، گروههـاي       
مذهبي و غيـره تـشكيل شـده بـود،          
توانست از حمايـت مـردم در سراسـر     

 از رهبـران كـشورها   جهان و بسياري  
از اين رو قادر شد بـه   . برخوردار گردد 

ــسني    ــاتوري ح ــه ديكت ــدين ده چن
مبـارك، قـدرت    . مبارك پايان بخشد  

 فوريـه،   28سياسي خود را در جمعـه       
ــيس و   ــه پل ــار شــد ب ــه ناچ روزي ك
نيروهاي سركوبگر خود دستور توقف     

روزي كه  . سركوب دهد، از دست داد    
پس از غـروب آفتـاب هـيچكس بـه      

ــردن  د ــامي او گ ــت نظ ــتور حكوم س
نگذاشت، ديگر روشن شده بـود كـه        
رييس جمهور در نبرد عليه حقيقت و       

  . واقعيت، شكست خورده است
بر خالف تبليغات رسانه هـاي رايـج        
كه نبرد مـردم مـصر بـا ديكتـاتوري          
ــره منتظــره   ــارك را يكــشبه و غي مب
معرفي مي كردند، اين جنبش ماننـد       

ا سـال   جنبش جاري مردم ايران دهه    
از . در آتش مبـارزه پختـه شـده بـود         

آنجا كه تبادل تجربه هاي مبـارزاتي       
همواره نه تنها راهگـشا بلكـه الهـام         
بخش مردم كـشورهاي گونـاگون در       
مسير يافتن راههاي عملي براي نيل      
به خواست عدالت طلبانـه آنهـا بـوده        
است، به بررسي نبـرد مـصر و نقـش        

 در نـشريه  . آفرينان آن پرداختـه ايـم     
 نقش كارگران   308نبرد خلق شماره    

كه دستاوردهاي تالشـها و مبـارزات       
چندين دهه خـود را بـه دامـان ايـن           
ــش ســازمان     ــالب ريختنــد، نق انق
ــه   ــاط و برنام ــا ارتب ــه ب ــدگان ك دهن
ريزيهاي دقيق توانـستند تـوده هـاي      
مردم را به خيابانها بياورند و همچنين   
رلي كه هنرمندان متعهد ايفا نمودنـد       

در بخش دوم ايـن     . رسي كرديم را بر 
نوشتار، مبارزات يكي ديگـر از نقـش        
آفرينان نبرد مصر، زنان را مرور مـي        

  . كنيم
  

  حضور زنان غير منتظره نيست

، يـك روزنامـه نگـار       "مونا التهاوي "
متولد مصر كه براي خبرگزاري رويتر      

 و برخي از خبرگزاريهاي خاورميانه، 

 

در چين و غيره گزارش تهيه مي كند،   
 از  " ان پـي ار    "مصاحبه اي با راديـو    

ارتباط نزديك خود با زنان مصري به       
ويژه زنان جوان و پيگيري فعاليتهـاي    

وي در . گذشته آنان صحبت مي كنـد   
اين باره مي گويد كه نقش فعال زنان   

غيـر  "در خيزشهاي اخيـر بـراي وي        
ــره ــست"منتظ ــي  .  ني ــيح م او توض

ــد ــوان در  ":ده ــان ج ــسياري از زن ب
ي جوانان فعـال هـستند و از        جنبشها

ــراز   ــراي اب ــاط جمعــي ب وســايل ارتب
خواسته هاي خود به خـوبي اسـتفاده        

ــد ــسياري از . مــي كنن از همــين رو ب
كساني كه شما در اين جنبش ديديد،       

حتي زنان مسن تر يا آنان . زنان بودند 
كه در خارج از مصر زندگي مي كنند،        
. در اين جنبش شركت فعال داشته اند  

ونه، به پزشك زني مي توانم      براي نم 
اشاره كنم كه به مصر برگـشت تـا از          

بـسياري  . زخمي شدگان مراقبت كند   
از زنان عالوه بر به كـارگيري رسـانه         
هاي جمعي پيش از شـروع خيزشـها،       
در گروههاي حقوق زنـان و مـشاوره        
براي زنان بر سر موضوعاتي همچون      
آزار جنسي و حقوق قانوني خود و يـا         

روههايي براي آگـاهي    حتي تشكيل گ  
اجتماعي گرد هم آمده و فعاليت مـي        

همه اين فعاليتها سر به سوي      . كردند
دخالت و شركت فعـال آنـان در ايـن          

براي نمونه زنـان ايـن      . جنبش داشت 
آمادگي را داشتند تا از طريـق رسـانه         
هاي جمعي، اخبـار و رويـدادها را بـه      

از اين  . اطالع تظاهر كنندگان برسانند   
 اميدواري وجود دارد كه پـس       رو، اين 

از مبــارك، همــين زنــان بــا اراده اي 
بيشتر نقش مهمي در ساختن جامعـه       

   "مدني مصر به دست بگيرند
  

  چالشها

براي داشتن ارزيابي روشن از شركت      
فعال زنان در انقالب مصر، الزم است  
مرور كوتـاهي از شـرايط اجتمـاعي و       
سياسي آنـان در ايـن كـشور داشـته          

زش زنان در چنين شرايطي     خي. باشيم
و شكستن سدهاي اجتمـاعي كـه در        
برابر آنها وجود دارد، ارزش و اهميـت        

  . حضور فعال آنها را نمايان مي كند
جنبش فمينيستي در مصر پيشينه اي      

ــه دارد ــدا "، 1923در ســال . ديرين ه
 كـه از پيـشگامان جنـبش        "شعراوي

اتحاديـه  "حقوق زنان در مـصر بـود،        
 .  را بنيانگذاري كرد"فمينيستي مصر

 

اتحاديــه " بــه ايــن اتحاديــه بعــدها
 "حـق راي زنـان    المللـي بـراي       بين

 . پيوست
 در همـــين ســـال در "شـــعراوي"

 خـود را در     حجـاب ،  نمادينحركتي  
بازگشت از كنفرانس زنان در رم بـه        
نشانه حمايت از جنبش فمينيستي با      

تـر برداشـت و بـه         اهداف گـسترده    
  .  انداختدرياي مديترانه

بـــا ايـــن حـــال، تحـــت شـــرايط 
ــز    ــبش هرگ ــن جن ــاتوري، اي ديكت
نتوانست سـدهاي عظيمـي كـه در        

.  را كنار زنـد    برابر زنان وجود داشت   
ــت   ــواره تحـ ــصري همـ ــان مـ زنـ
شديدترين محدوديتها زندگي كـرده     

يك از تحقيقـات جالـب توجـه        . اند
پيرامون شـرايط زنـان مـصري، در        

 "رويـاي يـك بهـار عربـي       "كتاب  
ــرا اســتينن"وشــته ن ، ديپلمــات "پت

هلندي كه بيش از دو دهه در مصر         
و سوريه به تحصيل و كـار اشـتغال         

  . داشت، به رشته تحرير درآمده است

ــروغ" ــي "تميمــي.ن.ف ــال ايران ، فع
حقوق زنان در معرفي اين كتاب مي   

 در كتــاب "پتــرا اســتينن"«:نويــسد
ــدگي   ــي از زن ــصويري واقع ــود ت خ

و دمـشق را    روزمره مردم در قـاهره      
در كنــار نقــش و عملكــرد مــذهب، 
سياست و فرهنگ در اين دو كـشور      

او با طرح ديدگاههاي    . كند  ارايه مي 
زبانان درباره مفـاهيمي ماننـد        عرب  

پيشرفت، حقوق بشر و دموكراسـي،      
به مشكالت متعددي كه شهروندان، 
روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر     

خته و فمينيستها با آن درگيرند، پردا     
  ».است

ــتينن" ــرا اسـ ــي "پتـ ــشريح مـ  تـ
ــد ــر  ":كن ــد اكث ــان در مــصر مانن زن

كــشورهاي عــرب زبــان از جايگــاه 
ــا   ــسان ب ــي يك ــاعي و فرهنگ اجتم

ــستند  ــوردار ني ــردان برخ ــد . م درص
ــايين اســت  ــسيار پ . اشــتغال آنهــا ب

ساالنه هفتـصد هـزار زن و مـرد از          
دانشگاههاي مصر فـارغ التحـصيل      

فـر از   شوند و تنها دويست هزار ن       مي
آنان كه تقربيا همگي مـرد هـستند،        

. توانند شغلي بـراي خـود بيابنـد         مي
درصد مشاركت زنان در ساختارهاي     
. سياسي دولتي هم بسيار ناچيز است     

تنهــا دو يــا ســه درصــد از اعــضاي 
  پارلمان و يا شوراي شهرداريها را 
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 بهمن براي حمايت از مردم مـصر و         25ايي  پيم
موسـوي و   . تونس با مخالفت رژيم روبـرو شـد       

كروبي اعالم كردند كه تظـاهرات آرام نيـاز بـه       
مجوز ندارد و در هـر صـورت آنـان راهپيمـايي            
. حمايتي خود از مردم منطقه را برگزار مي كنند        

لشگر كشي علي خامنه اي بـه خيابانهـا بـراي           
ــراض ــوگيري از اعت ــز مــردم، جل  مــسالمت آمي

جنبش اجتماعي را يك پله باالتر بـرد و مـردم           
مبارك، بن علي،  "بدون رودربايستي شعار دادند     

ديگر شعارها در اصالح رژيم و    . "نوبت سيدعلي 
دنبال راي و يا درخواستهاي حداقلي نگنجيـد و         

مـوج  . مردم خواهان بركناري خامنـه اي شـدند       
نور ديد و عكـسها     كوبنده جوانان، خيابانها را در      

و بنرهاي بزرگ خامنه اي به زير پـا انداختـه و            
واليـت فقيـه بـه راس       . به آتـش كـشيده شـد      

شعارها كشيده شد و برچيـدن رژيـم جمهـوري          
اسـالمي و ديكتــاتوري خامنـه اي و شــركا بــه   

محـسن  . خواسته يكپارچه جنبش تبديل گرديد     
اژه اي، يكي از جانيان دستگاه آدمكشي رژيم و         

طالعات سابق در اين مورد تعجب خود را        وزير ا 
اعالم مي كند و نمي تواند بازنده بـودن خـود و      
دستگاه داغ و درفش را در مقابل جنـبش انكـار      

تصورش را هم نمـي كـرديم   ":او مي گويد  . كند
كه مجموعه معترضان اين گونه بـا هـم متحـد       
بشوند و طي زمـاني كوتـاه بـا خـارج از كـشور              

  ".وصل شوند
ش اجتماعي و يكپارچـه بـودن آن      گسترش جنب 

در مقابل رژيم، ثابت مي كند كه همه حيله هـا           
و نيرنگهاي دسـتگاه سـركوب بـراي اخـتالف          
اندازي و چنـد پـاره كـردن جنـبش بـه جـايي              

هدايت لبه تيز جنـبش بـه سـوي     . نرسيده است 
ولي فقيه و به زير كشيدن او هدف قرار گرفتـه           

، به طـور  و همه اعضاي آن تا كنون توانسته اند      
اينست كه در پايـان سـال       . يكپارچه عمل كنند  

مي توان گفت، هرچند خامنه اي توانسته اسـت         
با حذف رفـسنجاني يكـي از رقبـاي خـود را از             
قدرت بيرون برانـد امـا جنـبش اجتمـاعي او را            
ــز و   ــسامانيها و مــشكالت ري مــسبب همــه ناب
درشــت مــي شناســد و خواهــان بركنــاري او و 

رژيـم اسـتبدادي مـذهبي      برچيده شدن بـساط     
از سوي ديگر، رژيم كه ادعا مي كرد كـه       . است

جنبشهاي اعتراضي منطقه تحت تاثير آن قـرار        
دارد و علي خامنه اي را رهبر دنياي اسالم جـا           
مي زند، با اظهار انزجـار رهبـران و نماينـدگان           
جنبشهاي مردمي در منطقه از خامنه اي و رژيم 

ايـن مـساله   . سركوبگر و ددمنش اش روبرو شد   
نشان داد كه طشت رسوايي رژيم از بـام فلـك           

اين . به زير افتاده و حنايش ديگري رنگي ندارد       
همــان ضــربه اساســي اي اســت كــه جنــبش  
اجتماعي بـه رژيـم واليـت فقيـه وارد و چهـره        
ددمنش و سـفاك آن را در پـيش چـشم مـردم      

  . ديگر كشورها عيان نمود
 حـــاال ديگـــر هرچنـــد در پايـــان ســـال مـــی شـــود گفـــت کـــه

علـــی مانـــده و حوضـــش امـــا جنـــبش اجتمـــاعی قدرمتنـــد و 
يکپارچــه، موانــع ســخت پــيش رو را يکــی پــس از ديگــری 
پشت سر می گـذارد و اميـد مـی رود تـا در سـال جديـد، 
تکليــــف خــــود را بــــا ولــــی فقيــــه و دســــتگاه اســـــتبدادی او 

ايــن چيــزی اســت کــه جنــبش انتظــار دارد و . يکــسره کنــد
 اسـت تــا مهراهـی بـسياری را در ســطح در ايـن راه توانـسته

بــه زبــان ديگــر، شــرايط بــني . بــني املللــی بــا خــود برانگيــزد
املللـــی نيـــز در حـــال مهيـــا شـــدن بـــرای تغيـــري رژمي اســـت و 
جنبش اجتمـاعی مـردم مـی رود تـا از پـشتيبانان قدرمتنـدی 

  .برخوردار گردد

 جهان در آيينه مرور

 )9(سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد 

  )2(آموزشهاي نقش آفرينان نبرد مصر 
  ليال جديدي
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دختــران در . دهنــد زنــان تــشكيل مــي
مقايسه بـا پـسران از فرصـتهاي برابـر          

ــستند  ــوردار ني ــصيلي برخ ــش . تح بخ
آمـوزان دختـر، مدرسـه        بزرگي از دانش  

  . كنند ابتدايي يا متوسطه را تمام نمي
زنان مصري با كمبود شديد مراقبتهاي      

بيش . تندبهداشتي و پزشكي روبرو هس    
از نود درصد از زنان ايـن كـشور آمـاج           
ــواع     ــان و ان ــي از زايم ــيبهاي ناش آس
  .بيماريهاي دستگاه تناسلي قـرار دارنـد      

ها و  مدافعان حقوق زنان اغلب در رسانه 
پارلمان اين كشور به ترويج فرهنگغرب      

در مصر موضـوعاتي از     . شوند  متهم مي 
قبيل دموكراسي، حقوق بـشر، برابـري       

ي مبـارزه بـا ايـدز، مـسايلي         زنان و حت  
  .حساسيت برانگيزند

سياست دولت مبارك در برابر تبعـيض       
بعـضي  . جنسيتي، سياستي دوپهلو است   

از سازمانهاي زنان با نظارت دولت كـار        
كنند و حساسيت زيادي نـسبت بـه          مي

. سازمانهاي غيردولتي زنان وجـود دارد      
تنها تعـداد كمـي از ايـن سـازمانها در           

ل هستند و انتقاد از عـدم  حوزه زنان فعا  
كارايي سياستهاي دولت در زمينه بهبود  
شرايط زندگي زنان، آنها را با مشكالت       

  .كند و محدوديت فعاليت روبرو مي
هـاي زنـان     در بسياري از موارد، شـبكه     

براي پيشبرد كار خود ناچار بـه كـسب         
. اجازه از سازمان امنيت كـشور هـستند       

ــارچو    ــد در چ ــان باي ــاي زن ب فعاليته
سياست رسـمي و نـه انتقـاد از مراجـع           

انتشار هرگونه  . دولتي و يا مذهبي باشد    
انتقاد عليه ديـن و دولـت هـم ممنـوع           

  .است
فعاالن زن در مصر با مشكالت زيادي        
روبرو هـستند، در شـرايطي كـه فقـر و        
كمبود امكانات پزشكي، زندگي هزاران     

آنها . كند  زن در اين كشور را تهديد مي      
رصـد بـااليي از زنـان       هم چنـين بـا د     

آسيب ديده از خشونت خانگي، تجاوز و       
ــرو     ــاني روب ــدي خياب ــاي ج مزاحمته

خشونت خانگي در مصر بخشي     . هستند
از فرهنگ رايج زناشويي است و تابوي       

اگـر مـردي    . مهمي به شمار نمـي رود     
همسر خود را مورد تعرض فيزيكي قرار       

شود و زنان اغلب به       دهد، مجازات نمي  
  ".شوند  بيشتر تشويق ميصبر و تحمل

افزوده بر تشريح موقعيت    "پترا استينن "
زنان مصري، به تالش زنان فمينيـست       
اين كشور براي بهبود وضـع زنـان نيـز      

فقـدان يـك    ":از ديدگاه وي  . پردازد  مي
جنبش فمينيستي پرقدرت باعـث عـدم       
گستردگي و همچنين انعكـاس نيـافتن       
فعاليتهاي مدني بـراي دفـاع از حقـوق         

 ". استزنان
 

 

 

 

 

 

شــركت گــسترده زنــان بــدين 
معني بود كـه مـا از شـما نمـي           

  ترسيم 
 نيز در   "مونا التهاوي "در همين زمينه،    

 "ان پي ار "ادامه گفتگوي خود با راديو      
از محدوديتهاي زنان در مصر مي گويد       

 سـال اخيـر،     5در  ":و متذكر مـي شـود     
ــاش و   ــارك از ارازل و اوبـ ــم مبـ رژيـ

اده كـرده كـه مـا       نيروهاي امنيتي استف  
ــه آن را در ســال  ــشاهده 2005نمون  م

آنها قصد داشتند با تهـاجم بـه        . كرديم
زنان، آنان را در فعاليتهاي شان متوقف       

بسياري از خبرنگاران زن از جمله      . كنند
. خود من را دستگير و بازداشـت كردنـد   

اما همين باعـث شـد كـه زنـان بـراي            
رهايي خود از اين ستمها، آماده مبـارزه        

  ".باشند و به ميدان بيايند
، زنـــان را بـــراي "التهـــاوي"خـــانم 

 ژانويه بـه لحـاظ      25تظاهرات گسترده   
ذهني و عيني آماده ارزيابي كرده و مي        

ــد ــه   ":گوي ــاهرات ب ــن تظ ــا در اي آنه
روشهاي گوناگون به زنـان ديگـر مـي         
آموختند كه چگونه از خودشان در برابر       

معــضلي بــزرگ در (تجــاوزات جنــسي 
 . محافظت كنند) رجامعه مص

براي نمونه به زنان گفته مي شد، لباس     
دو اليه بپوشـند تـا اگـر يكـي را پـاره             

مـي  . كردند زير آن لباس ديگري باشد     
ــا    ــند، ب ــپ دار نپوش ــاس زي ــد، لب گفتن
ــر    ــد، اگ ــل كنن ــپري حم ــان اس خودش
. روسري دارند، چگونه آن را گره بزننـد       

اين روش سبب تقويت روحيه و اراده و        
 شركت آنان در اعتراضها مـي    در نتيجه 

  . شد
ــه تجــاوز و آزار   ــد توجــه داشــت ك باي
جنسي سالحي بود كه طرفداران رژيـم       

 كردن زنان، ايجـاد     "بي آبرو "با هدف   
هــراس در ميـــان آنـــان و تحريـــك  
محدوديتهاي خانوادگي عليه زنـان بـه       

   ".كار مي گرفت
شـركت  ":اين روزنامه نگار مـي افزايـد      

 بود كـه مـا از   گسترده زنان بدين معني  
ما براي احقاق حقوق    . شما نمي ترسيم  

خود مصمم هستيم، براي اين كـه مـي    
خواهيم حقوق برابـر بـا مـردان داشـته          

اين باز هم اميدوار كننده اسـت       . باشيم
چون در تحليل نهـايي، ايـن جنـبش و          
ايــن انقــالب بــه نــسل جــوان و همــه 

اين در  . شهروندان اين كشور تعلق دارد    
 نــسل كــه غيــر از حاليــست كــه يــك

 سـال   30مبارك و قـدرت او در طـول         
تجربه ديگري نداشتند، مـي گفتنـد مـا       

  ".آزادي و دمكراسي مي خواهيم
  

مصريها اجازه نخواهند داد يـك      

نوع از ديكتاتوري جايگزين نوع     

  ديگر شود

 در پاسخ به ايـن سـوال كـه در          "مونا"
 باره احتمال نقش مركزي داشتن 

ينـده مـصر و      در آ  "اخوان المـسلمين  "
 جايگزين شدن يك رژيم بد با يك 

 

رژيم بد ديگر چه فكـر مـي كنـد، مـي      
ــد بلــه، مبــارك بــراي ســالها    ":گوي

ديكتاتوري خود را بـا همـين اسـتدالل         
او اين طور مي گفت كـه     . ادامه مي داد  

بـراي  . يا من خواهم بـود يـا اسـالميها      
ــي    ــي او مـ ــدين غربـ ــين متحـ همـ

ي امـا در مـصر مـردم مـ      ! مبارك:گفتند
ــ ــر چــه دانن ــسلمين"د اگ  "اخــوان الم

بخشي از مصريها را نمايندگي مي كنند    
اما اگر انتخابات آزادي در مـصر باشـد،         

 درصــد راي بيــشتر  35 تــا 20آنهــا 
بنابراين، شكي نيـست    . نخواهند داشت 

. كه آنها بخشي از جامعه مـصر هـستند    
ــزرگ،    ــاهرات ب ــن تظ ــوان "در اي اخ

 شامل همين مردان و زنان       "المسلمين
من خود شخصا برخـي از آنـان را         . بود

مي شناسم اما اين جنبش به مـن مـي          
گويد كه مصريها با هر كسي كه سـعي         
كند ديكتاتوري خود را و سركوب خـود        

مصريها اكنـون   . را اعمال كند، مخالفند   
به خود و نيروي جمعي خود اعتقاد پيدا        
كرده اند كه به خيابانهـا ريختنـد و بـه           

براين معتقدم كـه    بنا. ديكتاتور نه گفتند  
مصريها اجازه نخواهند داد يك نـوع از        

  ".ديكتاتوري جايگزين نوع ديگر شود
از او سوال مي شود، بر چه اساسـي تـا           
اين حد اطمينان دارد؟ اگرچه موقعيـت       
در افغانستان متفاوت است ولـي مـردم        
اين كشور در برابر دو نيرو قـرار گرفتـه         

دولت كـه بـه غـرب نزديـك        : اند، يك 
ولي بسياري آن را فاسد مي دانند       است  
بنياد گرايان كـه مـي دانـيم در         : و دوم 

  . باره نقش زنان چه نظراتي دارند
براي ايـن كـه     ":وي در پاسخ مي گويد    

االن در مصر يك دولت موقت تشكيل       
مي شود كه تا انتخابات آزاد اداره امـور         

فقط يك نفر   . را به عهده خواهد داشت    
لت موقـت از     نفره اين دو   10از اعضاي   

 معرفـي مـي     "اخوان المسلمين "جانب  
 وي در ادامــه توضــيح مــي   ".شــود

مبارك هـر گونـه اپوزيـسيون را        ":دهد
سركوب كرد و ما تنها اپوزيـسيون را از         

ــي،  ــل مـــسجدها يعنـ ــوان "داخـ اخـ
بنابراين، با ايجاد   .  مي بينيم  "المسلمين

اين كميته كـه گروههـاي سياسـي پـر      
وجـه مـي    پيشينه را شامل مي شود، مت     

شويم كه مردم مصر فرا تر از آنچـه در          
افغانستان جريان دارد و حتي فرا تـر از         
بقيـه كـشورهايي بـا اكثريـت جمعيـت      
مسلمان، پيش رفته اند؛ كشورهايي كه      
فقط دو گزينه در برابـر مـردم گذاشـته          
ــا رژيمهــاي   ــا ديكتــاتوري و ي شــده، ي
ستمگر اسالمي كه همـان ديكتـاتوري       

 كننـد، خـدا بـا       هستند ولـي ادعـا مـي      
خب، هـيچكس ايـن را نمـي        . آنهاست
   ".خواهد

از چن��دين " التھ��اوی"در خاتم��ه خ��انم 
زن فعال ن�ام م�ی ب�رد ک�ه معتق�د اس�ت 
نق�����شھای اساس�����ی در م�����صر ب�����ازی 

 .خواھند کرد
 
 
 

 آزار جنسی بزرگترين تھديد

يكي از قابـل توجـه تـرين مـسايل در           
خيزشهاي مردم مـصر كـه مربـوط بـه          

مـي شـود، مـساله آزار       زنان اين كشور    
گستردگي آزار جنـسي در     . جنسي است 

. اين كشور مـساله پوشـيده اي نيـست        
همين موضوع سبب شده بود كه تالش 
ــاي   ــسياري از فعاليته ــان از ب ــود زن ش

ايـن تـا    . اجتماعي كنار گذاشـته شـوند     
جايي اسـت كـه اعـالم شـده بـود، در            
صورتي كه زنان در تظـاهرات شـركت        

 تجاوز جنـسي قـرار      كنند و مورد آزار يا    
گيرند، خودشان مقصر خواهند بود، پس      

با اين حـال، نكتـه قابـل        ! "دور شويد "
توجه اين است كه كـامال عكـس ايـن      

بنا به گفتـه كوشـندگان      . تهديد رخ داد  
ــستي، در   ــاي فمينيـ ــان و گروههـ زنـ
محوطه تظاهرات ميزان آزار جنـسي از       

بـه  . سوي شركت كننـدگان صـفر بـود       
 "تانه و با احتـرام    دوس"عكس، روابطي   

در تمام مدت بين زنـان و مـردان ايـن          
  . جنبش برقرار بود

  

اگر به اين نمي گـوييم انقـالب،        

  ؟ به چه بگوييم

اكنـون ايـن    ": خانم گاردنر مـي گويـد     
تفكر رايج كه زنان موجودات ضـعيف و      
مردان و مردانگي قدرت است، در حال        

نظـم  ": وي مـي گويـد     ".تالشي اسـت  
رابـري اسـت و ار      جديد كـه خواهـان ب     

هيرارشي گريزان ، به صحنه آمده است     
و اگر به اين نمي گوييم انقالب، به چه         

  بگوييم؟ 
  

 نبرد دالورانه زنان در ميدان تحرير

 كـه   "آفريقا با منابع آفريقايي   "خبرنامه  
دو بار در هفته و توسط شوراي نـروژي         
آفريقا به چاپ مي رسـد، در مقالـه اي          

ــوان   ــر عن ــال "زي ــان انق ــي "بزن  م
، يـك فعـال     "گيگـي ابـراهيم   ":نويسد

ــسته اي در  سياســـي زن نقـــش برجـ
ــت  ــر آن داش ــش خب ــها و پخ . اعتراض

من ": در معرفي خود مي گويد     "گيگي"
فعاليت سياسي خود را با صحبت كردن       
با مردم و بيشتر كساني كـه در جنـبش       

بـه  . كارگري فعال بودنـد، آغـاز كـردم       
تدريج فعال تر شدم بـه ميتينگهـا مـي          

. فتم و در تظاهرات شركت مي كـردم       ر
به زودي دريافتم كه بيشتر اعتصابهاي      
كارگري در جنـبش كـارگري بـا زنـان          

آنچه ": او ادامه مي دهد    ".آغاز مي شود  
من ديدم، نقش عمده و چشمگير زنـان        
در اعتصابها و تظاهرات و هر جايي كه        

آنهـا بـا پلـيس    . خشونت و سركوب بود 
دان مـورد   مي جنگيدند و به انـدازه مـر       
  ".ضرب و شتم قرار مي گرفتند

خانواده من همـواره بـا      ":وي مي گويد  
شركتم در تظاهرات مخالف بودند و به        
خاطر ترس از آسيب ديدن و به خـاطر         
اين كه زن بودم، بـه مـن اجـازه نمـي            
  دادند شركت كنم و به همين دليل من 

  13بقيه در صفحه 
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موفقيت مردم كشورهاي تونس و مـصر       

زين " فردي    ديكتاتوريهاي در سرنگوني 
 "حـسني مبـارك   " و   "العابدين بن علي  

مشاركت و همبستگي اقشار مختلـف       با
 يعنـي،   اجتماعي حول محور تضاد اصلي    

خارج كردن قدرت سياسي از دست يك       
فرد، مردم ديگر كشورهاي خاورميانـه را   

 كـه مـردم     به اين مساله اميدوار ساخته    
. د خـورد  نـ متحد هرگـز شكـست نخواه     

البته اگرچه اعمال قدرت مردم در مـصر        
و تونس با از بين رفتن قدرت مطلق دو         

دهنـده يـك تغييـر ايـن          نـشان  ،مستبد
كــشورهاست و خيزشــهاي تــوده اي در 
كــشورهاي ديگــر در ايــن راســتا قابــل 
تحسين است اما تحقق تغييرات عميـق       

تمديده ايـن   انقالبي و دستيابي مردم سـ     
كشورها در رسيدن به مطالبات خود بـه        

  نهـايي  ادامه انقالب و چگونگي برآينـد     
بي ترديـد   اين مبارزات   . آن بستگي دارد  

 كـشورهاي   سـاير تاثير بسزايي بر مردم     
خاورميانه دارد كه خواهان رها شـدن از        
ــدهاي حكومتهــاي خودكامــه  قيــد و بن

 مردم عـراق نيـز از ايـن تـاثير       و هستند
  . ندنبوده اي مستثن

مــاه گذشــته عــراق شــاهد تظــاهرات و 
يهاي گسترده مردمـي بـود كـه        يراهپيما

  نيـز ضـعف     و تمايـل كارشكنيها و عدم    
 پرشماردولت المالكي در حل مشكالت      

  .گرفته بودمردم محروم عراق را هدف 
 

ي پيرامون قيام مـردم     يگزارشها

  عراق عليه دولت المالكي 

 قيام مردم    رابطه با  خبرگزاري فرانسه در  
ه  به چالش كشيد    ادامه در": نوشت عراق

ج قيـام   اموااز  كه  اد   بغد دولتاخير  ن  شد
رفته،  سرچشمه گ جهان عرب  در يعموم

 در ميـدان تحريـر      ها عراقي  نيز روز جمعه 
دولـت عـراق بـا      . بغداد تظاهرات كردند  

يك رشته از راهپيماييها از آغـاز فوريـه         
در سراسر ايـن كـشور بـه لـرزه افتـاده            

ايـن راهپيماييهـا الهـام گرفتـه از         . تاس
ســاي جمهــور ووقيامهــايي اســت كــه ر

گيـري    تونس و مصر را مجبور به كنـاره       
   ".كرد

ــون  ــدين"تلويزي ــاري "الراف ــاه ج  در م
 در  هاگزارش داد كه هزاران نفر از عراقي      

تظاهراتي كه روز جمعه ترتيب داده شده  
 بـر   ، افـزوده   در ميدان التحرير بغداد    ،بود

، به بركناري حكومت  ت قبلي خود  مطالبا
 رژيم.  تاكيد ورزيدند  ضدملي المالكي نيز  

ميدان را بسته   راههاي ورودي اين    همه  
.  شـد  آنو مانع عبور خودروها از داخـل        

همه آراي مردم را ":شعار مي دانند  مردم  
دزديدند، بـه خـدا ديگـر راي نخـواهيم          

ــر اســاس ايــن گــزارش".داد ــداد ، ب  تع
گان بر اثـر ضـربات   زيادي از تظاهركنند  

ــاباتون ــاي ضــد  ه ــي نيروه ــاتون برق  و ب
 المـالكي كـه     رژيم. شورش زخمي شدند  

هران راهي جز تمانند واليت فقيه اش در    
 اطراف ميـدان    ،سركوب پيش روي ندارد   

 ه تـا  التحرير با سيم خاردار مـسدود كـرد       
 نتوانند به ميـدان وارد   يشهروندان بيشتر 

  . ربودو برخي از تظاهركنندگان را وند ش
 نيــز گــزارش داده "الجزيــره"تلويزيــون 
 اسـتان كـشور عـراق شـاهد         9است كه   

ــود ــاهراتي ب ــان هتظ ــه خواه ــق  ك تحق
بركناري دولت نوري مالكي    يا   و   تعهدات

تعهدات خود فورا عمل    كه به    در صورتي 
 ،تعـداد شـركت كننـدگان     . نده ا ، شد نكند

قبل از  .  گزارش شده است   "هزاران نفر "
 در مجلـس بـه دليـل        اين تجمع، مالكي  

 مورد بازخواسـت قـرار     معترضانسركوب  
مــردم دوبــاره در  ،بــا همــه. گرفتــه بــود

 در ميدان تحريـر در روز        بعدي تتظاهرا
،  نـام گرفـت  "جمعه حـق "جمعه اي كه  

 وي   ماموران مورد تهاجم و ضرب و شتم     
 آنان  ،نگاران  به گفته روزنامه  . گرفتندقرار  

 ايـن در    انـد و    نيز مورد حمله قرار گرفتـه     
حالي است كه از هرگونه پخش مـستقيم      

ــده   ــوگيري شـ ــز جلـ ــاهرات نيـ  و تظـ
وزيـر در      نخست عذرخواهي روز پنجشنبه  

نگاران و    خاطر سركوب روزنامه    مجلس به 
كنندگان توسط نيروهـاي      حمله به تظاهر  

 به بوتـه فراموشـي سـپرده شـده        امنيتي،  
   .است

 گزارش  "بان آزاديهاي مطبوعاتي  ه  ديد"
بار  150يروهاي امنيتي بيش از     داده كه ن  

نگاران فقـط      به روزنامه   اخير هفته 2طي  
دليل تحت پوشـش قـرار دادن خبـري         به

تظاهرات فقـط   . اند  تظاهرات، حمله كرده  
اسـتان   9  بلكـه  ه ميدان التحرير نبـود    در

 كـه  ه استعراق شاهد راهپيماييهايي بود 
مردم در آنها خواهان بركناري افراد فاسد       

ــده اشــد ــصره معترضــان در. ن ــتان ب  اس
 و  هخواهان بركناري شوراي محلـي شـد      

در فلوجه در كنار مسجد حضرت محمـد        
كنندگان خواهان اصالحات و تغيير       تظاهر
كه تظاهرات در ناصريه و    كما اين.شدند

ديوانيه و نجف و بابل و رمادي و تكريت         
بـا هجـوم مـاموران      نيز برگزار شـد كـه       

ن اتحـصن  م ، همچنين .مسلح روبرو گرديد  
مـاه   2  از در سليمانيه به تحصن خود كه     

ميدان سراي ايـن شـهر شـروع        پيش در   
گونه تظاهرات   بدين. نده ا شده، ادامه داد  

ـ     دشـواري انجـام آن،      ا وجـود  در عراق، ب
 روند سياسي را به سمت درست به        مسير

   .آورد حركت در مي
 مردم عـراق    ،بر اساس گزارشهاي متعدد   
شور روزهـاي   در استانهاي مختلف اين ك    

طور مداوم دست بـه تحـصن و        ه  جمعه ب 
 در اكثر مواقـع بـا      كهي مي زنند    يراهپيما

  سركوب وحشيانه از سوي ساختار 
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 18روز  . بايد به آنهـا دروغ مـي گفـتم        
ژانويه خواهرم مي خواست مرا در خانه       

ـ        ودم و بـه    حبس كند اما من مـصمم ب
 ژانويـه  25روز  . خانه عمه ام پناه بـردم     

وقتي مي خواستم از گاز اشك آور فرار        
ــه   ــورد اصــابت گلول ــشت م ــنم، از پ ك

مـن بـه    . پالستيكي پليس قرار گـرفتم    
 روز بعـد را  18ميدان تحرير بازگشتم و   

  .در آنجا ماندم
 فوريه اوباش مبارك به ما حملـه      2روز  

من در وسط ميدان گيـر افتـاده        . كردند
اطراف ميـدان بـه زمـين جنـگ         . بودم

هر چه اوضاع وخيم تر     . تبديل شده بود  
. مي شـد، مـا مـصمم تـر مـي شـديم            

بسياري زخمي و عده اي جان خـود را         
از دست دادند و اين مـا را مـصمم تـر            

  .كرد كه بمانيم و تسليم نشويم
اگر اوباش به داخل ميدان مي آمدنـد،         

كار ما تمام بود زيرا ما مـسلح نبـوديم           
كه از خودمان دفاع كنـيم، هـيچ چيـز          
نداشتيم اما ترس ما به اراده قـوي تـر          

در اين ميـان بـود كـه        . تبديل مي شد  
زنان نقـش بـسيار مهمـي را ايفـا مـي         

زنها از طرفي بـه طـرف ديگـر         . كردند
اه بود مـي     دقيقه ر  10ميدان كه حدود    

رفتند و خبر مي رسانند كه چه قسمتي        
آنها از زخميها مراقبـت     . خطرناك است 

مي كردند و در داخل ميـدان كلينيـك         
تشكيل داده بودند و برخـي از آنهـا در          
خط مقدم در كنار مردان سنگ پرتـاب        

من در خط جلـو فـيلم مـي      . مي كردند 
  .گرفتم

 روز نه مـن و نـه هـيچ زن           18در اين   
. د آزار مردان قرار نگرفتنـد     ديگري مور 

ــا   ــر ب ــدان تحري ــن در مي ــرد در 5م  م
اطرافم خوابيـدم كـه نمـي شـناختم و          

اما با رفتن مبارك اين     . كامال امن بودم  
كساني كـه آمدنـد،     . وضعيت تغيير كرد  

عالقمند به انقالب نبودند، آمده بودنـد       
عكس بگيرنـد و بـراي جـو كارنـاوالي          

  ".شدآمده بودند و آنگاه مسايل عوض 
انقـالب پايـان نيافتـه،      ":وي مي گويد  

خواسته هاي ما به واقعيت نگراييده، ما       
اينجاسـت كـه كـار      . بايد ادامه بـدهيم   

سـاختن مـصر    . سخت ما آغاز مي شود    
سخت خواهد بود و همه ما بايد نقـش         

اعتـصابهاي سـازمان    . خود را ايفا كنيم   
يافته براي حقوق كـارگران در جريـان        

 . اين جبهه بجنگيماست و ما بايد در 

 

يـك  . انقالب ما را بيـدار كـرد         

 وجدان جمعي بيدار شده است

ســلما ال "يــك زن فيلمــساز بــه نــام 
 مي گويـد كـه هرگـز سياسـي      "تارزي

نبوده اما وقتي او جمعيـت را از پنجـره          
 خانه خود مي بيند، تصميم مي گيرد به 

 

آنچـه  ":او مـي گويـد    . مردم بپيوندد 
 بود كه راه    سبب شد ادامه دهيم اين    

يا بايد مي مانـديم     . ديگري نداشتيم 
و ادامه مي داديم و يا به زندان مـي          

ــيم ــر  . رفت ــدان تحري ــدن در مي مان
هوا سـرد و روي زمـين       . سخت بود 

مي خوابيديم و بايـد بـه مـسجد يـا         
خانه اي نزديك براي دستشويي مي     

بـه طـور كلـي مـي گفتـيم،          . رفتيم
 ".ميدان تحرير بوي انقالب گرفته

 يكي از صدها زن پيـر و جـوان          من
مـا بـه انـدازه مـردان        . در آنجا بودم  
برخـي نقـش پرسـتار      . فعال بـوديم  

بازي مـي كردنـد، برخـي آب بـين          
مردم مي بردنـد و تعـداد زيـادي از          
زنان هـم در خـط مقـدم جبهـه در           
ــا پلــيس و اراذل و اوبــاش  جنــگ ب

 . مبارك مي جنگيدند
در ميــدان تحريــر در برداشــت از   

ناميــسم زن و مــرد يــك تفــاوت دي
وقتي مـردان   . تحول ايجاد شده بود   

مي ديدنـد كـه زنـان مـي جنگنـد،           
ديدشان نسبت به ما تغيير مي كـرد        

در . و همه ما با هم متحد مي شديم       
آن هنگام همه ما مـصري بـوديم و         

ديد كلي در بـاره زنـان تغييـر         . بس
حتي يـك بـار هـم مـورد آزار          . كرد

حول اين يك ت  . جنسي قرار نگرفتيم  
  . بزرگ براي مصر بود

رژيم مبارك در دوران تظـاهرات بـا        
خشونتي كه به كار برد، ما را توانمند    
كرد كـه تظـاهرات بـراي خواسـت         
حقوق اوليه خود را به انقالب تبديل       

 ژانويه من اعتمـاد     25پيش از   . كنيم
نداشتم كـه صـدايم شـنيده خواهـد         
شد، احساس نمي كردم كه آينده ام       

اسـطوره اي   . سـت در دست خـودم ا    
كه مبارك ساخته بود اين بود كه او        
پدر ماست و ما فرزندان او و اين هر         

انقـالب  . نوع اراده را از ما گرفته بود     
يك وجـدان جمعـي   . ما را بيدار كرد   
  .بيدار شده است

  

آيا سرانجام اين بار زنان بـه       

 خواهند رسيد؟ حقوق شان

 در نوشــته اي "يالــسعداو نــوال"
ان در يك انقـالب     زن"تحت عنوان   

 كه به طور اختصاصي در      "پيروزمند
 "عصر جديـد  "اختيار نشريه نروژي    
مگر چنـد بـار     ":قرار داده، مي گويد   

پيش آمده است كه زنان در مبارزات   
 مردمي شركت نكرده باشند؟ آنها در

ــان،   ــصر، لبن ــسطين، م ــارزات فل مب
ــه    ــر فعاالن ــاي ديگ ــودان و جاه س

صر اگر انقالب مـ  .اند حضور داشته
انجـام برسـد،    و تونس در عمل بـه 

يـك ســوال بــزرگ بـر جــا خواهــد   
آيا سرانجام ايـن بـار زنـان بـه          :ماند

  "خواهند رسيد؟ حقوق شان
  1389اسفند 

  
  

  قيام ضد ديكتاتوري مردم عراق
 آناهيتا اردوان
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  قيام ضد ديكتاتوري 

  مردم عراق
  

  13بقيه از صفحه 
استبدادي و وابسته مـالكي روبـرو مـي         

 تظاهرات سومين جمعه ميدان     از. گردند
 چنين  "الشرقيه" تلويزيون   ،تحرير بغداد 

كننــدگان  تظــاهر" :گــزارش داده اســت
عراقي در ميدان تحرير واقـع در مركـز         
شهر بغداد براي سومين جمعـه متـوالي        

   ،اند  نام نهاده"جمعه حق"ا كه آن ر
ــدماتي را    ــاع خ ــت اوض ــساد و وخام ف

 با خود پرچمهاي عراق     ه و محكوم نمود 
كردنـد    هاي بزرگي حمل مـي    پالكاردو  

كه در آنها خواستار بركناري اسـتاندار و        
. مين خدمات براي مردم شـده بودنـد       ات

دادنـد    كنندگان شعارهايي سر مي     تظاهر
ردم و نـه   نفت براي م  " آنها    جمله كه از 

حـذف   منع تـردد،      حذف ،"براي دزدان 
حــذف  امــوال مــردم، شــدن  دادههــدر

  .  را مي توان ذكر كردحقوق ميلياردي
ــر گــزارش   ــدان تحري خبرنگــاران از مي

 تـدابير    با وجود  كنندگان  كردندكه تظاهر 
شديد امنيتي تمـامي ميـدان تحريـر را         
پوشانده، عبور و مرور خودروها از سمت       

 قطع نمودند و اضـافه      خيابان سعدون را  
 ،كردند كه بر عكس دو جمعـه گذشـته        

امروز جمعه منـع تـردد وجـود نـدارد و           
پلهاي منتهي بـه ميـدان تحريـر بـسته      

 ،"الشرقيه"به گزارش تلويزيون   . نيستند
 يـك تظـاهرات عظـيم      درمردم بـصره    

نـه بـه فـساد، نـه بـه          ":شعار مي دادند  
مـردم شـهر    . "مزدوران، نه به المـالكي    

 عراق نيز در اعتـراض بـه عـدم          ديوانيه
طرح خواسته هاي واقعي شان در جلسه   

آنـان  . پارلمان دست به تظاهرات زدنـد     
خواستار بركناري استاندار، منحل كردن     
شوراي استان و بهبود وضعيت خدماتي      

 بر  افزوده . بيكاري شده اند    مساله و حل 
اين، ائتالفي از انقالبيـون در بيانيـه اي        

 "فـيس بـوك   " شـبكه     كه در  مشترك
 اعـالم كردنـد كـه مـردم         انتشار يافت، 
 نـوري  هاي وعده  كدام از عراق به هيچ  

 "جمعه حق ". المالكي اعتماد نمي كنند   
از سوي همين جوانـان انقالبـي بـراي         
تحــصن و تظــاهرات مــردم در ميــدان 

 و نامگـذاري    سـازماندهي تحرير بغـداد    
  . شده است
 عراقيان مقيم مصر    توسط  نيز تظاهراتي

ــت از در حم ــي تاي ــدگان عراق ظاهركنن
ي يبرگزار شده است كه روي پالكاردها     

ــتند  ــت داش ــه در دس ــده ،ك ــته ش  نوش
ــود ــران ":ب ــم اي ــر رژي ــرگ ب ــن ."م  اي

تظاهرات در مقابل مقر اتحاديـه عـرب        
ــد  ــزار ش ــاهره برگ ــزارش  . در ق ــه گ ب

 آنـان از اتحاديـه      ،"البغداديه"تلويزيون  
ــركوب     ــا از سـ ــتند تـ ــرب خواسـ عـ

 رديكتـاتو اقي توسـط    تظاهركنندگان عر 
عراق، نوري المالكي جلوگيري به عمل      

 خانم تظاهركننده با اشاره بـه      يك. آورد
ما از اينكـه    ": دولت نوري مالكي گفت   

  ،ايم اين دولت مزدور را انتخاب كرده

 

اين دولت را بـا خـون       . پشيمان هستيم 
خود و خون شهدايمان انتخاب كـرديم،       
ما رنگ سـرخ كـه رنـگ خـون شـهيد        

قي است را انتخاب كرديم كه آن را        عرا
گذاريم اين خونها   هدر دادند ولي نمي   به

   ".به هدر برود
ـ         اوجودحضور زنان در قيام ملت عراق ب

ــالكي و   ــي م ــاي امنيت ــركوب نيروه س
هاي مداوم بسيار برجسته بوده     يدستگير

 شـماري از    ،"الحـره "به گزارش   . است
فعالن زن عراقي در بغداد در اعتـراض        

ــسا  ــه ف ــد  ب ــاهرات كردن ــج تظ . د راي
تظاهركنندگان علـت اعتـراض خـود را        
ياس از تشكيل دولت مالكي كه عدالت       
را در مورد زنان عراقي رعايـت نكـرده،         

صدها تن از دانـشجويان      .عنوان كردند 
و استادان دانشگاه قادسيه بـه گـزارش        

 در مقابل دانشگاه    "البغداديه"تلويزيون  
 دســت بــه تظــاهرات زدنــد و خواســتار

در . بركناري همه مسووالن فاسد شدند    
همـين رابطــه پزشـكان كــربال نيـز بــا    

  بــهبرگـزاري يـك تحــصن اعتراضـي،   
اظهاران بـازرس كـل وزارت بهداشـت        
مالكي كـه در خطابـه اي بـه پزشـكان      

بـه  . اهانت كرده بـود، اعتـراض كردنـد       
 جوانـان   ،"البغداديـه "گزارش تلويزيون   

  طيف ديگري از جوانـان     ،"نماد آزادي "
تهـاي ضـد    اكه بـه سـازماندهي تظاهر     
 در اعتراض ،حكومتي مبادرت مي ورزند   

ــدگان در روز   ــتگيري تظاهركنن ــه دس ب
 عراق از انتخابات سال     مپشيماني مرد "

در اين  . ، بيانيه اي صادر كردند    "گذشته
بيانيه آنان از نمايندگان و سياستمداران      

 وخواستند كه اگر در كنار مردم هستند        
  مـي باشـند،    روند سياسي خواهان تغيير   

به اين مساله پايبند باشند و تغييـرات را         
 در غيراينصورت فقط بيان     ،عملي سازند 

ـ  . آن كافي نيست    ه بـي ترديـد    اين بياني
سـكوالر،   و افـراد   هـا  خطاب به گـروه   

مترقي و ملي عراقـي ماننـد العراقيـه و          
الهاشـمي و صـالح      افرادي مانند طـارق   

 المطلـك اسـت كـه نقـش اپوزيـسيون     
 اين   جريان درون حكومتي را دارند و در     

اعتراضات از مردم حمايت كرده و بارها       
.  هـستند  آنهاابزار داشته اند كه در كنار       

 ،"اد ملكـرت  " از   "جوانان نماد آزادي  "
 ندنماينده دبيركل سازمان ملـل خواسـت      

كننـدگان بـر      كه براي حفاظت از تظاهر    
بـشر   المللـي حقـوق   اساس قـوانين بـين   

 و موارد نقض قانون توسـط       دخالت كند 
دولت مالكي و محدود كردن آزاديهـاي       

آنهـا از كميـسيون     . عمومي را ثبت كند   
بشر نيز خواستند كه نقش خود را         حقوق

كننـدگان حفاظـت       از تظـاهر    و ايفا كند 
آنهـا  .  زنـدانيان بـرود    نمايد و به بازديـد    

همچنين از نيروهاي امنيتي كه مخالف      
 خواسـتند   عملكرد پليس مالكي هستند،   

كه اطالعات جزيي از دستورات صـادره       
توسط مالكي و عواملش و اسنادي كـه        

  در اين رابطه دارند را افشا كنند
ــزارش   ــه گ ــه"ب ــصره ،"البغدادي  در ب

ــارگري در   ــنديكاهاي كـ ــضاي سـ اعـ
 اعتراض به گسترش فساد در اكثر 

 

ارگانهــاي دولتــي و گــسترش بيكــاري 
همـين منبـع    . دست به تظاهرات زدنـد    

ــز ــن از  ":ارش دادگ ــدها ت ــل ص در باب
رفتگران شهرداري حله روز يكـشنبه در     
. مقابل شوراي شـهر تظـاهرات كردنـد       

كننـدگان تهديـد كردنـد كـه در           تظاهر
هايـشان    صورت برآورده نشدن خواسـته    

   ".دست به اعتصاب خواهند زد
در يك تحـول ديگـر، بنـا بـه گـزارش          

 نيروهـاي مـسلح    ،"البغداديه"تلويزيون  
  توسـل بـه    تحت فرمان نوري مالكي با    

 و  "حزب كمونيـست  " مقرهاي دو    ،زور
 در منطقـه جادريـه      "حزب امت عراق  "

 ،"مثـال االلوسـي   ". نددر بغداد را بـست    
ـ ر  يكـي از  ، گفـت "حـزب امـت  "يس ي

افسران گفته است كـه آنهـا دسـتورات         
وزير نوري مـالكي را اجـرا         دفتر نخست 

ــد مــي ــون يدر همــين حــال تلو. كنن زي
 تـصميم نـوري     ، اسـفند  18 "شرقيهال"

حـزب  "المالكي مبني بر بـستن دفـاتر        
 مـــورد توجـــه روزنامـــه "كمونيـــست

ال و عربستان قرار گرفت و سـ      "الوطن"
نمود كه آيـا گـام بعـدي بـستن دفـاتر            

 "الوطن" خواهد بود؟    "ليست العراقيه "
 ،تصميم مالكي قابل توجه است    ":نوشت

نه فقط از جنبـه قـانوني كـه مـالكي و            
 ،افيانش بـه نتـايج آن آگـاه هـستند     اطر

ــالكي همزمــان داراي منــصب  بلكــه م
 اسـت   "حزب الدعوه اسالمي  "دبيركل  

كه رهبرانش سوار بر تانكهاي امريكايي  
 و  "حـزب الـدعوه   ". به عراق برگـشتند   

هـايي كـه هـم اكنـون بـر           ساير گروه 
سرنوشت و مقدرات عراق حاكم هستند      
 و در تهران تربيت شده اند، اگر حمايت       

لجستيكي نيروهاي اشـغالگر و حمايـت       
 به قدرت نمـي  ،سياسي رژيم ايران نبود   

گام بعـدي مـالكي جريانهـاي       . رسيدند
حزبي و اجتماعي را در بر خواهد گرفت        

 به رياسـت  "ليست العراقيه "و شايد كه    
   ".اياد عالوي هدف دوم آن باشد

 14 "البغداديـه "به گـزارش تلويزيـون      
 دانـشجويان    فارغ التحـصيالن و    ،اسفند

دانشكده دامپزشـكي دانـشگاه قادسـيه       
روز يكــشنبه تظــاهرات كردنــد و عليــه 
فشارهاي كارگزاران دولت نوري مالكي     

  .اعتراض كردند
ــون  ــه"تلويزيـ ــفند 16 "البغداديـ  اسـ

همچنين گزارش داد كاركنان كارخانـه      
بافندگي ديوانيه نيز روز دوشنبه تحصن      

 ن منبع مزبور، همچني   به گزارش . كردند
برخي سـازمانها و گروههـاي فرهنگـي        
قصد دارند تا با برپايي چادري در ميدان        

ـ تحرير در بغداد دست به تحـصن دا        م ي
در ايـن چـادر گروهـي از ادبـا و           . بزنند

روشنفكران و نويـسندگان در اعتـراض       
 و  فرديبه سركوب آزاديهاي عمومي و      

ــد    ــي كنن ــصن م ــا تح ــستن دهانه . ب
ين چادر در روشنفكران و ادبا گفتند كه ا 

پارك امت بر پا مي شـود و متحـصنين       
در آنجــا بــه تحــصن خــود تــا تحقــق  
خواسـته هـاي مــردم عـراق مبنـي بــر     

 سياسي و درمان فساد دولـت       اتاصالح
 اين گزارش  .عراق، ادامه خواهند داد

 

كه مردم سوق شيوخ در     اضافه مي كند    
و كاركنـان حفاظـت بـرق        استان ذيقار 

  . اهرات زدند تظ دست به برپايياستان
 گزارش   اسفند 18 "الرافدين"تلويزيون  

مردم و شيوخ عشاير استان االنبـار    ":داد
دســت بــه تظــاهرات زدنــد و خواســتار 

ن استان و احالـه آنهـا       والوبركناري مس 
   ".به دادگاه شدند

 در گـزارش     اسفند 19منبع ياد شده در     
ــر داد،  ــري خب ــداد ديگ ــشگاه بغ در دان

اضـي برگـزار    دانشجويان تظاهرات اعتر  
كردند كه درجريان آن نيروهاي امنيتي      
 مالكي درهاي دانشگاه را بسته بودنـد و       

.  جلوگيري مي كردند   خبرنگاراناز ورود   
 كـارگران در    ،در ميدان فـردوس بغـداد     

تظــاهراتي خواهــان افــزايش حقــوق و 
از . رسيدگي بـه صـنعت داخلـي شـدند        

ــر،  ــوي ديگ ــون  س ــزارش تلويزي ــه گ ب
ــه" ــ19 "البغداديـ ــدان ،فند اسـ  در ميـ

ــدي    ــركت تولي ــدان ش ــردوس كارمن ف
ــه   ــده دســت ب دســتگاههاي ســرد كنن
تظاهرات زدند وخواستار افزايش حقـوق   

  . و بازسازي شركت شدند
 نـسبت بـه     "ائـتالف العراقيـه   "موضع  

 بـه عنـوان اپوزيـسيون       خيزشهاي اخير 
ــابي مــي درون حكــومتي صــحيح  ارزي

 در مــصاحبه بــا "ايــاد عــالوي" .شــود
 عربـستان نـسبت بـه     "لوطنا"روزنامه  

كشيده شدن عراق بـه يـك سراشـيبي         
ــه ــاك ب ــي از    خطرن ــل اصــرار برخ دلي

ــدرت   ــردن ق ــا در انحــصاري ك جريانه
امكان ندارد كه   " :وي گفت  .هشدار داد 

من خود را راضي كـنم كـه كارمنـدي           
 برادران  .وابسته به شوراي وزيران باشم    

خواهند كه شوراي ملي سياسـتهاي        مي
 دبيرخانـه وابـسته بـه       استراتژيك يـك  

وزير باشد و من به آنهـا اطـالع           نخست
كنم و گفتم     دادم كه اين طرح را رد مي      

 صـورتي   كه آماده پذيرش اين پست بـه      
ــد،     ــشخص كنن ــران آن را م ــه ديگ ك

   ".نيستم
 "الـشرقيه "در همين رابطـه تلويزيـون       

دههــا هــزار ":  اســفند، گــزارش داد13
د  اينترنـت، حمايـت ايـا     درجوان عراقي   

عالوي از تظاهرات و نپذيرفتن منـصب     
شوراي ملي سياسـتهاي اسـتراتژيك را       

   ".ستودند
گفتني است كه مفـاد و ميـزان قـدرت          
اجرايي شـوراي ملـي اسـتراتژيك كـه         
يكي از مهمترين توافقات براي تشكيل      
دولت عراق بين ائتالفهاي سياسي بعـد       

ــين    ــشمكش ب ــا ك ــتالف "از ماهه ائ
...  و  "ت قـانون  ائتالف دول " و   "العراقيه

بود، بـه دليـل كارشـكني و فريبكـاري          
ــا چالــشهاي فراوانــي  المــالكي هنــوز ب

 نيدر آخــراز سـوي ديگـر،    .روبروسـت 
ـ ، رابـرت گ    آمريكـا  استماع كنگره   ،تسي

 ي بـرا  كـا يدولـت آمر  ": دفاع گفت  ريوز
 است حي صر اريادامه حضور در عراق بس    

   باشد ي مي به حدي ماروهايو شمار ن
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 الهام لطيفي:مترجم

  

كننـد    امروزه آنچه بانوان عرب بر صفحه هاي اينترنت منتشر مـي          
عطـر   هـا بـوي آزادي و    اين نوشته…ديگر در بند و زنجير نيست

در  تـوان هماننـد آن را   گـاه نمـي   عطري كـه هـيچ   دهد؛ زنانه مي
  ...هاي سنتي يافت  رسانهصندوقچه

گاهي فضاي گسترده، آزاد و ويژه مسائل زنان در شبكه عنكبوتي           
يـا بهتـر آنـست كـه بگـوييم       كند و اينترنت انسان را غافلگير مي

هـاي     امروزه آنچه از قلم بانوان عرب بـر صـفحه          …خجالت زده؛ 
هاي عربـي پخـش       اينترنت مي چكد در مقايسه با آنچه در رسانه        

ين تا آسمان فرق مي كند؛ آنچه بانوان عرب بر صفحه         شود زم   مي
 ايـن   …كنند ديگر در بند و زنجير نيـست         هاي اينترنت منتشر مي   

گـاه   عطـري كـه هـيچ    دهـد؛  ها بوي آزادي وعطر زنانه مي نوشته
  در …هاي سنتي يافـت  در  صندوق رسانه توان همانند آن را نمي

ـ     رسانه: اين باره مي توان گفت     ان بـراي انتـشار     هاي سنتي همچن
ترديـد   يا پژوهشهاي ويژه زنـان سـاعات درازي شـك و    اخبار و

از سـوي   .كنند تا مبادا حساسيت مقامات حكومتي را بر انگيزند          مي
 ديگر مسائل ويژه بانوان نيـز ريـشه در حـساسيتهاي سياسـي و    

در نهايـت همچـون مـسائل     اجتماعي به اصطالح مردانـه دارد و 
 مو شكافيهاي معمول قبـل از انتـشار   به بازرسي و سياسي الجرم

بر رسانه  تن مي دهد، اين مورد نيز همچون بسياري از تابوهـاي              
 .اجتماعي غير قابل بحث وبررسي است

امروزه مي بايستي به بانوان اينترنتي، اين وب بانوهاي بي بـاك و     
جراتي است كه مـا روزنامـه    آزاد آفرين گفت؛ اين همان جربذه و

كاغذ از آن بهـره   يا به  اصطالح بانوان قلم و ار ونگاران واقع نگ
اي نبرده ايم و همچنان در بنـد و زنجيـر تيـغ بازرسـي و كنتـرل        

هـاي آزادي   ايم؛ اين تيغ  بازرسي  ديرزماني اسـت گـل واژه           مانده
در حلقوم قلمهايمان به در آويخته تا جايي كه هركـدام از   بيان را

 .اني بازرس مبدل شده ايمنا خواسته به نويسندگ ما خواسته و
حال اينجا فضا، فضاي اينترنت است و وضعيت كـامالً فـرق مـي             

 … بـه زنجيـر نخواهـد كـشيد    اكند، هيچ چيز مـشاركت بـانوان ر    
 … همچونان كه اجحاف را جايي نيـست       …تا نيست دخبري از كو  

در فضاي مجازي ا ينترنت مرد را بر زن برتري نيست، اين فـضا،              
زن بنهـاد و از همـان ابتـدا مديحـه       مـرد و  ترازوي مساوات ميان  

آزادي سرود تا آنجا كه بر خالف آنچه در فـضاي واقعـي زنـدگي               
رايج است، بانوان فضايي را براي استنشاق آزادي يافتـه انـد و در              

هاي خود را ابراز داشته و در راستاي حقـوق بـشري     آن آزدانه ايده  
  .خود ذات خويش را شكوفا مي سازند

ديگــر  تــويتر و بالگهــايي كــه در فــيس بــوك وچــه بــسيار و…
هـاي بـانوان پرداخـت؛        پايگاههاي اطالع رساني بـه انتـشار ايـده        

تونس نا م    »راديو دختران « ازديگر انواع اين رسانه ها مي توان از       
راه اندازي شد؛ وي كـه بـر        » اماني تونسي «اين راديو توسط    . برد

يـد،  زاصرار مـي ور   مشاركت صرف بانوان در راه اندازي اين راديو         
اين راديو را ابزاري براي احقاق حقوق زنان و در راسـتاي برابـري          

 .اجتماعي مي داند
 انقالب اخيـر تـونس و   در دو«:در اين باره مي نويسد    » فاديا فهد «

توان رد پاي عميق فعاليـت بـسياري از بـانوان             مصر به خوبي مي   
يهاي خـويش   آري بانوان عرب توانستند تواناي    . فعال عرب را يافت   

تا جايي كه   . را در تقويت روحيه انقالبي و آزاديخواه متجلي سازند        
حماسه سرايي بانوان در طي ايـن دو انقـالب نـسبت بـه مـردان                
 دوچندان بود؛ در اين انقالب نام بسياري از بانوان عرب همچـون           

 چونـان كـه از وي بـه    ، سـاله مـصري    25دختر  » اسماء محفوظ «
 انقالب مصر نام برده اندعنوان يكي از پيشگامان 
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  قيام آفرينانِ

   اسفند10 
   

   زينت ميرهاشمي
 

 اسفند جنبش رنگين كمـان  10روز  
آزادي در خيابانهاي چنـدين شـهر       
ايران و در وعـده گـاه خـود بـراي           

ــشان دادن  خـــشم و تنفـــر از  نـ
در ايـن   . ديكتاتوري، حاضـر شـدند    

ــعارهاي    ــين ش ــر طن ــار ديگ روز ب
ــن علــي، نوبــت ســيد  « مبــارك، ب

، »مــرگ بــر ديكتــاتور« و  »علــي
ــبش آزاديخــواهي   ــودن جن ــده ب زن

  . مردم را نشان داد
بر اساس گزارشـهاي منتـشر شـده        
توسط شبكه هاي اجتماعي، دههـا      
هزاران نفر از مردم در تهـران زيـر         

ور سنگين نيروهاي سـركوبگر      حض
 با وجود حكومت نظـامي اعـالم         و

نشده، به شكل جنگ و گزير موفق       
به ساماندهي هسته هاي اعتراضي     

  . شده و اقدام به شعاردادن نمودند
برخي خبرگزاريهاي رژيم تعداد زياد   
مردم در خيابانها را به علـت خريـد         
شب عيد دانستند و البته نگفتند كه       

. ش را تعطيل كردنـد    چرا مراكز فرو  
رسانه هاي دولتي خيزش مـردم را       

 نفـــر 15 ، 10حركتــي از جانــب   
دانستند و البته همين تعداد را هـم        

گـسيل ايـن    . ناموفق اعالم كردنـد   
ميزان نيروهاي نظـامي همـراه بـا        
لباس شخصيهاي موتوريزه، نـشانه     
هراس واليت خامنه اي از تـسخير       

  . خيابانها توسط مردم است
صحبتهاي معمرالقـذافي، ديكتـاتور     
چسبيده به قدرت، در روز سه شنبه       

ــا  10 ــصاحبه ب ــفند در م ــد   اس چن
كانال تلويزيوني مـرغ پختـه را بـه         
خنده مي اندازد و ما ايرانيان را بـه         
ياد صحبتهاي محمود احمدي نـژاد   

ايـن مـصاحبه و ژسـت       . مي اندازد 
 و   وي مانند صحبتهاي خامنـه اي     

قـذافي در برابـر     . احمدي نژاد است  
هـــيچ «:خبرنگـــاران مـــي گويـــد

تظاهركننده اي كه شـهروند ليبـي       
هيچ كـس   . باشد، در خيابان نيست   

هم مخـالف مـن نيـست چـرا كـه           
دليلــي نــدارد كــسي مخــالف مــن 

وي در مـورد مـردم ليبـي        » ...باشد
مردم من را دوست دارند «:مي گويد

و به من عشق و مهر مي ورزنـد و          
 ايــن ».حاضــرند بــرايم بميرنــد  

صحبتهاي مسخره يـك ديكتـاتور      
منفور در سطح جهان است كه آينه       
اي از رفتــار و كــردار خامنــه اي را 

  . نشان مي دهد
  اسفند11فراسوي خبر 
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 ي مـدت  ي برا ميتوان يكه ما م  
   ".مي كمك كنهايبه عراق

اين طور به نظر مي رسد كه       
ــا  امپرياليــسم آمريكــا كــه ب

راه انداختن دو   حمله، اشغال،   
انتخابات فرمايشي و تشكيل    
دولتي به اصـطالح ائتالفـي      
كه در آن حرف اول را مهره       
وابسته به رژيم واليت فقيـه      
مي زنـد، راه را بـراي رژيـم         
واليت فقيه در مسير رسيدن     
به اهدافش در مسير تشكيل     

ــه اســالمي" ــاز "خاورميان  ب
كشور عـراق بـا     . كرده است 

ــاي   ــغال نيروه ــگ و اش جن
ــسير  ا ــستي در مــ مپرياليــ

 و ادامـه  "خاورميانه بـزرگ  "
اشــــغال بــــا اســــتفاده از 
تاكتيكهاي نرم تر در مـسير      

ــسترده " ــه گ ــه "خاورميان  ب
ــم و   ــايي رژي ــانون زورآزم ك
. امپرياليــسم بــدل گرديــد  

اكنون امپرياليسم آمريكـا در     
هراس از راديكاليسم جنبش    
مردم عراق به فكر جلوگيري    

ــي ــاثيرات سياســـ  -از تـــ
ي آن بر اهـدافي كـه    اقتصاد

در منطقه دنبـال مـي كنـد،        
بوده و بـه دنبـال راهكـاري        
مي باشد كه سياسـت ادامـه       
اشغال را بي مهابا بعد از بوق    
و كرنا راه انداختن در رابطـه       
با بيرون آمدن نيروهاي خود     
از عراق، تداوم بخـشد زيـرا       
امروز قيام مـردم عـراق نـه        
تنها مالكي، نمـاد وابـستگي      

ــم وال ــه رژي ــه در ب ــت فقي ي
ــرار داده،  تهــران را هــدف ق
بلكه مردم به خيابانها آمده و      
ــه از   ــه محــصول آنچــه ك ب

ــا  ــوي آمريكـ ــدور "سـ صـ
 نام گرفت ولـي     "دموكراسي

در ماهيت به جز بـه تبـاهي        
كشاندن دستاوردهاي مبارزه   
مردم عراق نبـوده، اعتـراض      

قيام مـردم عـراق     . مي كنند 
با هدف خلع يـد از مـالكي،         

ــست در  ــام نخـ ــسير گـ  مـ
تغييرات بنيادين و عميـق در      
شالوده ساختارهاي اجتماعي   
است كه به يقين در صورت       

 پيشروي در مسير دستيابي 
 

 
 
 

بــه دموكراســي و عــدالت   
 اجتماعي از داخل و از پايين، 

ــغال" ــضاد اش ــز در "ت  را ني
گامهاي بعـدي بـه صـورت       
جدي تر بـه چـالش خواهـد        

  . گرفت
يكي از ويژگيهاي بارز قيـام      

يــر مــردم عــراق اســتفاده اخ
ــبكه   ــان از ش ــسترده جوان گ
ــژه    ــه وي ــي ب ــاي اينترنت ه

 براي رساندن   "فيس بوك "
صداي خـود بـه جهانيـان و        
. ســازماندهي جنــبش اســت

اگر چه اين مساله در عـصر       
ارتباطات نشان از باال بـودن      
سطح آگاهي جوانان انقالبي    
عراق از ابزارهاي مبارزه دارد  

هـم  اما از اين مهم تر، گـرد    
آمدن همه اقـشار و طبقـات       

ــاعي  ــارگران، (اجتمـــ كـــ
دانــــــشجويان، زنــــــان، 

عراقـــي ...) فرهيختگـــان و 
گـرد يــك محـور مــشخص   
يعني، حـذف ديكتـاتوري از      

  . صحنه سياسي مي باشد
 عطـش   و قيام مـردم عـراق    

ــت  ــت دس ــان جه ــه يابيآن  ب
 و عـــــدالت يدموكراســـــ

ـ  از هـر چ    شي ب ي،اجتماع  زي
 ارتجـاع   ي و دخالتها  رنگهاين

هران را هدف قرار    ت بر   حاكم
ـ  چـه در ا   ر اگـ  .داده است   ني

 اشغال و   ،ي حمله نظام  ريمس
ــشك ــليت ــاهر ي دولت ــه ظ  ب

ــ ــط نيائتالف ــاي توس  يروه
ـ   ه   و ب  يستياليامپر  يطـور كل

ــتيس ــصنوعي  اس ــدور م ص
ـ  ز زي به عراق ن   يدموكراس  ري

و منــــافع ســــوال رفتــــه 
امپرياليسم را نيز تهديد مـي      

 تـوازن   رييـ هر گونـه تغ   . كند
  مردم زحمـتكش،    نفع قوا به 

،  سـكوالر ،ي مترقـ يروهـا ين
ــغال ــد اش ــد رژض ــ و ض  مي

 اركان  ، در عراق  هي فق تيوال
هـران  ت در   هي فق تينظام وال 

 آورد،  ي به لرزش در م     نيز را
ـ  رژ انهتوسعه طلب سياست    مي

را به چالش گرفتـه، محـدود     
 كنـد و بـه نفـع جنـبش          يم

ي نه تنهـا مـيهن مـا        اجتماع
  . بلكه، سراسر منطقه است

  

  قيام ضد ديكتاتوري 

  مردم عراق
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ــاى  ــال  28كودت ــرداد س ــا 1332 م  ب
ريـــزى و هـــدايت بزرگتـــرين  برنامـــه

بشرى  هاى پارلمانى و  حقوق    دموكراسى
زمان با سـهولتى انجـام گرفـت كـه            آن

 نيز در  ن كودتاحّتا كارپردازان و وارثان آ 
ــاد   ــا شــگفتى از آن ي خــاطرات خــود ب

انگيـز و     در آن روزهـاى غـم     . كننـد   مى
حزب تـوده  ملّى،  آور، رهبران جبهة  مرگ

 ،اهللا كاشـانى    و مذهبيون به زعامت آيت    
نيروهاى بزرگ مردميِ خود را سردرُگم      

مـشغول  ” بـاال ”و منفعل رها كرده و از       
رتق و فتق امـور بـراى خـود يـا عليـه             

 . يكديگر بودند
ِبـدربرده، يـا    نِ جاناكودتا، مبارز پس از

ــه ــا ب از كــشور  خــارج مخفــى شــده و ي
 نـه از جنـبش    ديگر در ايـران   . گريختند

ــه از   ــود و ن ــرى ب چــپ و كــارگرى خب
اهللا   مّلـى؛ آيـت     ساختار و فعاليـت جبهـة     

ــا    ــتد ب ــشغول داد و س ــز م ــانى ني كاش
اسـت كـه      طبيعى. سردمداران كودتا بود  

  در بطـــن چنـــين اوضـــاع و احـــوالى
هــاى مختلــف اجتمــاعى در پــى  گــروه

ــل  ــافتن راه ح ــراى   ي ــب ب ــاي مناس ه
ميت بست هستند و حاك     رفت از بن    برون

ضد مردمـى نيـز بـراى تثبيـت قـدرت           
فريبـى و   خويش ابـزار سـركوب، عـوام      
  .  گيرد تغييرات از باال را به خدمت مي

اصالحات ارضى در نظرداشـت كـه بـا         
شـده، فئوداليـسم باقيمانـدة        گذارِ كنترل 

مـدرن و   دارى رضاشاهى را به سـرمايه 
نـه  . مرّفه محمدرضاشاهى تغييـر دهـد     

 فقيرِ برآمده از    هاىِ  فقط كارگران و توده   
اين تغيير بلكه حّتـا اكثـر اقـشار ميانـة           

كه در كـشورهاى   نيز مرّفه مرّفه و نيمه
ــرمايه ــامال  سـ ــيك حـ ن دارىِ كالسـ

هـاى خـويش هـستند، در ايـران           دولت
تعداد دانـشجويان   . ن نظام بودند  امخالف

هاى ايران و به خارج رفتـه بـه           دانشگاه
يافت؛ اكثر اين دانـشجويان   شدت رشد
ــاى   بجــاى آن ــه كادره ــديل ب ــه تب ك

اعليحضرت و  خدماتىِ-عاليرتبة صنعتى
شُركا گردنـد، در اَشـكالى متفـاوت بـه          
ــتند   ــام برخاس ــا نظ ــال ب ــت فع . مخالف

ــت؛ در   ــان شــدت گرف ســركوب و خفق
اينجا براى دورى جستن از طول كـالم        

اســت بخــاطر بيــاوريم كــه حّتــا  كــافى
رو و سازگارى چـون       سياستمداران ميانه 

ايان شاپور بختيار و داريـوش فروهـر         آق
نيز از دسـتگيرى و زنـدانِ چنـدباره در          

تـوان   امان نماندند و بـراى نمونـه مـى      
آقاى مهندس بازرگان را مثال آورد كـه        

  و مى  شددر چنگ دژخيمانِ رژيم اسير      
، شـت دانيم كه از مرگ نيز هراسـى ندا       

ــاه نظــامىِ اعليحــضرت،   ــى در دادگ ول
د كه ما آخرين  كن ايشان را نصيحت مى   

بازماندگانِ شما هستيم و اگر مـا را نيـز       
نابود كنيد ديگـر كـسى برايتـان بـاقى          

  .  نخواهد ماند

  
حــّضار ارجمنــد حتمــاً تفــاهم خواهيــد 

خـاطر كمـىِ وقـت از       ه  داشت كه من ب   
پرداختنِ پردامنـه بـه سـاختار و تـاريخِ          

هـاى سياسـى      تكامل احزاب و سـازمان    
 .معذور خواهم بود

خـصوص اروپـاى    ه  ب( از كشور  در خارج 
 شمـسى   30از اواخـر سـالهاى      )  غربى
هاى دانشجوئى عمـدتاً بـا كمـك          گروه

هـاى   جبهة ملّى و حـزب تـوده فعاليـت     
جنـبش  . سياسى متشكل را آغاز كردنـد   

يافتة دانشجوئي ايـران      بزرگ و سازمان  
هرچنــد در ســالهاى بعــد در رابطــة    
تنگاتنگ همكارى و هميارى با جنـبش    

المللىِ جوانـان و دانـشجويان        وسيع بين 
جهـــان قـــرار گرفـــت ولـــى ايجـــاد 

كنفدراسيون محـصلين و دانـشجويان      «
 كامالً برخاسته از شرايط جامعه      »ايرانى

اوائـل  . ايران و نظام مسّلط بـر آن بـود        
ــالهاى  ــيون« شمــسى 40س  »كنفدراس

ايـن اتحاديـة جهـانى در       . وجود آمـد    به
 هاى كشورهايى   »فدراسيون«برگيرندة  

ــود ــشگاهب ــه در دان هــاى شــهرهاى   ك
مختلف آنها دانشجويان ايرانى تحصيل     

كردند و سازمان دانشجويى خـود را         مى
راز موفقيـت و رشـد   . بوجود آورده بودند 

تــوان در   را مـى »كنفدراسـيون «پيگيـر  
هـاى آن     گى كه محور فعاليت     چند ويژه 

  :بود، خالصه كرد
   
 كوشش براى سـاختن ايرانـى آبـاد،     -1

ــ ــع  آزاد و م ــه موان ــارزه علي ستقل و مب
ــى  ــلطنتى (داخل ــام س ــارجى ) نظ و  خ

  )امپرياليسم به سركردگى آمريكا(
  دفاع بـى قيـد و شـرط از خواسـته           -2
اى برحق تمام اقشار و طبقات مـردم        ه

  .ايران
  . دفاع از تمام اَشكال مبارزات مردم-3
ناپـذير بـراى نجـات         دفاع خـستگى   -4

  .تمام زندانيان سياسى
هـاي آزاديـبخش در       جنبش دفاع از    -5

هاي مترقىِ    جهان و همكارى با سازمان    
 .المللى بين

 انجام مطالعات و مباحثات مـنظم و        -6
ــى و   ــمينارهاى تحقيقـ ــزارى سـ برگـ

 .روشنگرانه
  

هـا و     اعضا مجاز بودند كـه در سـازمان       
ــارج از  احـــــزاب سياســـــى در خـــ

ه  نيز عضويت داشته و ب     »كنفدراسيون«
اوائـل  . كنندطور علنى يا مخفى فعاليت  

هــا   شمــسى ايــن ســازمان40سـالهاى  
حــزب تــوده، : عمــدتاً عبــارت بودنــد از

جامعة سوسياليـستها،  نهـضت آزادى و        
  .بقية جبهة ملّى

ــانى     آن ــع زم ــن مقط ــه در اي ــه ك چ
ــت    ــدم موفقيـ ــت عـ ــشمگير اسـ چـ

هــاى ســنّتى يادشــده در امــر  ســازمان

پيشبرد جنبش و جوابگـويي تئوريـك و        
منظـور،  . استعملى براى گامهاى آتى     

است كه صادقانه  دالئـل        آن جوابگويي 
درونى شكست را توضيح داده و ضـمناً        

. رفت از آن را نيز نـشان دهـد          راه برون 
اســت كــه  درســت در چنــين شــرايطى

نشينى   و يا عقب  (خورده    نِ شكست امبارز
، در تعيين اسـتراتژى و تاكتيـك         )كرده

براى ادامة مبارزه، يا دچـار سـردرگُمى،        
گردند و يـا بـا        خودمشغولى مي  تكرار و 

آموزش از تـاريخ و تئورىهـاى علمـى         
هـاى   سعى در اتخاذ سياست و تاكتيـك   

در . كننـد  مناسب براى ادامة مبارزه مى    
است   شمسى 40هاى اوائل     همين سال 

 كه ما، زايش نوعى راديكاليسم را جـدا 

 موازات يكديگر در ايـران و     ازهم ولى به  
 در ايرانيان خارج از كشور مشاهده مـى       

اين راديكاليـسم البتـه يكدسـت        . كنيم
نيست و چه در بيان و چه در نيروهـاى          

در ايـران   . تشكيل دهنده متنـوع اسـت     
 انقالبـى   -ها گروه و محفل سياسـى       ده

ــنفكر   ــدها روشــــ ــط صــــ توســــ
 در مخالفـت آشـكار      »وچندساله  بيست«

ــدرانِ   ــرنشِ پ ــسليم و ُك ــا سياســت ت ب
خويش در مقابله با ديكتـاتورى      سياسىِ  

شاه و نفـوذ امپرياليـسم آمريكـا شـكل          
ســـازمان «گرفـــت؛ در همـــين دوران 

  .آيد  بوجود مى»ايران مجاهدين خلق
ــىِ   ــزشِ سياسـ ــن خيـ ــست«ايـ و  بيـ

 فقط مختص تاريخ ايـران      »چندسالگان
ــنت«نيــست؛  ژوســت س« يــارِ نزديــك 

 در بيست و چهـار سـالگى،         »روبسپير«
ــورتيزه كــردن و ســازماندهى  چــه در تئ

انقالب كبير فرانـسه و چـه در تـدوين           
قانون اساسىِ ماندگار آن سهم بـسزايى       

زمان، ادبيات فارسى     در ايرانِ آن  . داشت
گيرد؛  نيز رنگ و بوى ديگرى بخود مى      

ــسى در   ــتان و تĤترنويـ ــانِ داسـ قهرمـ
چــه كــه در  يــى نزديــك بــا آن رابطــه

شـعر هـم    . گذرد، قـرار دارد    اجتماع مى 
عر نيست، بازتـاب آتـش پنهـان        فقط ش 

ـ   . جامعه است  جـاى آوردن نـام     ه  مـن ب
ها شاعر و نويسندة مبارز، بـه قطعـه           ده

 شعرى كوتاه از مهدى اخوان بسنده مى      
فرموده -كنم كه گويا براى رهبرانِ خود     

  :و درماندة نسل خويش سروده است
ــشه  ــيمِ ريـ ــانِ عقـ ــان در  اى درختـ تـ

  هاى هرزگى مستور،  خاك
مند از هيچ جاتان رسـت      يك جوانة ارج  

  .نتواند
تـار و چـركين       اى گروهى برگ چركين   

  پود،
  هاىِ خشك و گردآلود،   يادگارِ سال    

  .هيچ بارانى شما را شُست نتواند
در خارج از كشور نيز نوعى راديكاليـسم   
در حال تكوين بود؛ حزب تـوده، يعنـى         

گفــت، حــزبِ  طــور كــه خــود مــى آن
ة كــارگر لنينيــستىِ طبقــ-ماركسيــستى

ايران، از قطعنامـة پلنـوم نهـم خـويش          
ــى  ــت م ــده   طبعي ــه در آن آم ــرد ك ك

ــود ــد مــستمراً  در راه «:ب ــا باي حــزب م
اســتقرار آزاديهــاى سياســى مــصرّح در 
قانون اساسى ايران و اعالميـة جهـانى        

  و ايـن در حـالى        ».حقوق بشر بكوشـد   
  بـى  »كنفدراسيون دانـشجويىِ  «بود كه   

انـشجويانِ  طبقه، بحث در بارة نقـش د      
كــشورهاى عقــب نگهداشــته شــده در 
ــرورت   ــستى و ض ــارزات ضدامپريالي مب
سرنگونى رژيـم سـلطنتى را در دسـتور         

 1344در سـال    . كار خود قرار داده بـود     
 »سازمان انقالبى حزب تـوده    «شمسى  

ــارج    ــوده، درخ ــزب ت ــشعاب از ح ــا ان ب
گرايش اين سازمان   . ازكشور بوجود آمد  

ن، بيش و كـم   به مبارزة قهرآميز در ايرا    
. بردارى شده بود  ه  از انقالب چين كُپى   

در واقع راديكاليسم در تئـورى و عمـل         
اين سازمان در مقابل رفرميـسم حـزب        

هاى سـنّتى، اوّلـين       توده و ساير تشكل   
تأثير وسيع خود را در جنبش دانشجويي       

سـازمان  «حّتـا   . خارج از كشور گذاشت   
 بــا تئــورتيزه كــردن انقــالب »انقالبــى
محاصـرة  «ة ايران حول محـور      مسلحان

 اقدام به ارسال    »شهرها از طريق دهات   
. ها عضو و كادر خود بـه ايـران كـرد          ده

ن در عمل شكست خـورده و       ااين مبارز 
نتوانستند دهقانان ايران را سازماندهى و  

دليل اين شكـست را نبايـد       . بسيج كنند 
در ضعف و خيانت اين يا آن فرد يافت،         

 مـشخص ايـن     بلكه  بايستى در تحليل    
ســازمان از بافــت و ســاختار اجتمــاعى 

پـس از اصـالحات ارضـى و       . ايران ديد 
ــوز   ــدهاى آن، هنـ ــازمان «پىĤمـ سـ

دارى   جامعة ايران را نه سرمايه  »انقالبى
-نيمه مستعمره «وابسته به آمريكا بلكه     

كــرد و   ارزيــابى مــى»فئــودال نيمــه
بـست    همين خاطر نيز در عمل به بن        به

 نيز كـه    »ان توفان سازم«رهبرى  . رسيد
ســازمان «در اولــين ســال تــشكيل   

 از آن جـدا شـده بـود همـين           »انقالبى
تحليــل را از جامعــة ايــران داشــت، در 

 شمسى  40كه در اواسط سالهاى      حالي
ن انقالبـى   ابرخالف خارج كشور، مبـارز    

ــازمان    ــد س ــال بع ــد س ــه چن ــران ك اي
 را آفريدنـد و     »چريكهاى فدايى خلـق   «

، »هدين خلـق  سازمان مجا «طور   همين
دارىِ وابـسته بـه       نظام ايران را  سرمايه    

كردند كه   امپرياليسم آمريكا ارزيابى مى   
همين خاطر شكوفا نبوده و بايـستى       ه  ب

 .سرنگون گردد
پس از شكست استراتژيك خارج كشور      

ــشتازىِ    ــه پي ــى «ب ــازمان انقالب ، »س
اختالفات درونـى در ايـن سـازمان بـه          

داييِ شدت باال گرفت كه منجـر بـه جـ       
جمعــىِ بخــش بزرگــى از اعــضا،  دســته

  ن اين سازمان در سال كادرها و مسئوال
  17بقيه در صفحه 

 در چهلمين سالگرد جنبش سياهكل
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  16بقيه از صفحه 
اين گروه كه بـه     .  شمسى گرديد  1348

 معروف شدند، مبارزات خـود      »كادرها«
هـا    اتحاد كمونيست «را حول شعارهاى    

  »براى ايجاد حزب كمونيست در ايران
اعضاى .  ادامه دادند  »جنبش فكرى  «و

هاى يادشدة جديد و سنّتىِ       همة سازمان 
ــز »كنفدراســيون«ر در خــارج كــشو  ني

عضويت داشتند و همراه طيـف بـزرگ        
 »كادرهـا «. كردنـد  ن فعاليت مى  امنفرد

ترين   در اين دوره تبديل به يكى از مهم       
نيروهاى سياسىِ خـارج از كـشور شـده        
بودند كه اكثراً با ائـتالف بـا طرفـداران          

 را  »كنفدراسـيون «جبهة ملى، رهبـرىِ     
  .دادند تشكيل مى

  
 با آغاز جنبش    1349ل   بهمن سا  19در  

ســياهكل، ســازمان چريكهــاى فــدايي 
هرچنـد  . كند خلق اعالم موجوديت مى   

دهندة اين سازمان     هاى تشكيل   كه گروه 
ــه و در   ــشكيل آن، جداگانـ ــل از تـ قبـ

ــان ــا   زم ــاتى را ب ــف ارتباط ــاى مختل ه
هــاى سياســى  رهبــران برخــى از گــروه

خارج كشور برقـرار كـرده بودنـد، ولـى          
Ĥمدهاى تئوريـك   جنبش سياهكل و پى   

و پربار آن براى اولين بار تأثيرى كامالً        
افقى، و نه هرمـى و از بـاال، بـر طيـف             

. ن خارج كشور گذاشت   اوسيعى از مبارز  
ــ  ــأثير ب ــن ت ــة اي ــدن ه نتيج ــود آم وج

هاى بسيار ولى در ابتدا پراكنـده و          گروه
دليلِ رشـد و پايـدارى و   . جدا از هم بود  

تـوان   ا مى ها ر   ناپذيرىِ اين گروه    صدمه
يكى ايـن كـه   : در دو نكته خالصه كرد    

بينى و انحراف در رفتـار        دچار خودبزرگ 
نشده و درك كرده بودند كه در خارج از    

هـاى    توانند نقش گـروه    كشور فقط مى  
كـه    پشت جبهه را ايفا كنند و ديگر اين       

ساختارى افقـى داشـته و فاقـد سلـسله       
  . بازى بودند مراتب و رئيس

 خـارج كـشورى     »رانرهبـ «چند تن از    
بعدها در خاطرات خود از نقش مهـم و         

ساز خويش در برقرارىِ رابطـه بـا      دوران
هاى مختلف چريكى ايران سـخن        گروه
دهند كه   اند ولى آنان توضيح نمى      گفته

چرا پس از رويگردانـىِ موسمىِـشان از    
         جنبش نـوين انقالبـىِ داخـل، حمايـت
خارجِ كشور نه تنها فروكش نكرد بلكـه    

  .طور وسيع رشد يافت هب
تزهاى پيشتازان جنبش چريكـى ايـران     
اگر چه متنوع بـود ولـى در يـك نكتـه            

تـوان يـخِ تـرس و        چگونه مـى  : همسو
سكوت را شكست و با بـسيج عمـومى،         
ــم   ــلطنتى را دره ــاتورى س ــام ديكت نظ

  .شكست
محـــور تئورىهـــاى نـــوينِ انقالبـــىِ 
كمونيستها و غير كمونيستهاى ايران را      

  اثر هوشمندانة رفيق توان در مى

اميرپرويــز پويــان يافــت؛  ايــن نوشــته 
 ضرورت مبارزة مسّلحانه و رد تئورى «

 

 و آثــار مهــم رفقــا بيــژن جزنــى، »بقــا
احمدزاده و ديگران، تأثيرى بـزرگ بـر         

هاى خود    گروه. افكار روشنفكران داشت  
 جوش در خارج از كشور  يكديگر را مى      

ى مختلـف   ها  يافتند و با ارتباط از كانال     
با رفقاى ايـران، مبتكرانـه بـه وظـائف          

. كردنـد  پـشت جبهـة خـود عمـل مـى     
هـا كـه      دهندة اين گروه    اعضاى تشكيل 
هاى مختلف جبهة مّلـى    عمدتاً از بخش  

 تــشكيل شــده بودنــد، بــا »كادرهــا«و 
خـوبى از   ه  تجارب قبلىِ خود توانستند ب    

عهدة كارهـاى تـشكيالتى، ارتبـاطى و        
المللـىِ    ابط بـين  رو. مخفىكارى بر آيند  

ها كه در مبارزات مختلـف آن         اين گروه 
خصوص در جنـبش عظـيم      ه  ها، ب   سال

، يـارانِ خـارجىِ    1968جوانان در سـال     
بسيارى را به ارمغان آورده بود، اكنـون        
در خدمت به جنبش نوين انقالبىِ ايران       

ايـن  . كـرد  از هيچ كمكـى دريـغ نمـى       
جبهه تمام آثار سـازمان       هاى پشت   گروه

رسيد مطالعـه    رفقا را كه از ايران مى     يا  
كرده و با فراهم آوردن امكانات مالى و        
فّنـــى آنهـــا را بنـــام ســـازمان و يـــا 

 شــان چــاپ و پخــش مــى نويــسندگان
كردند؛ پخش اين آثار البتـه بـا كـاربرد          

شد؛  ابتكارات ويژه، شامل ايران نيز مى     
 كه مطالبش فقط با     »ريزچاپى«از قبيل   

ليـست  . خواندن بود بين قابل     كمك ذره 
نام اين آثـار بـسيار بلنـد اسـت و مـن             
توانستم با كمك دو رفيق و يار ديرينـه         
فقط بخشى از اين آثار را يافته و قرض         

ها بزودى در اينترنـت       بگيرم، اين نمونه  
  . آرشيو خواهد شد

  
دانـم كـه از دو       من در اينجا الزم مـى     

مؤسسة انتشاراتى نيز نـام ببـرم كـه بـا      
آثار ماركسيستى، جنـبش  چاپ و پخش    

هــا و  كــارگرى و برخــى از ســازمان  
هـــاى انقالبـــى، خـــدمات  شخـــصيت

اي به جنبش نوين انقالبى ايـران         ارزنده
 و  »انتـشارات سـياهكل   «يكى  : اند  كرده

  .  »انتشارات مزدك«ديگرى 
كـه در خـارج از كـشور نيـز در            با ايـن  

تحليل و برداشـت  از جنـبش چريكـى          
ى گونـاگونى   ها  مانند داخل كشور درك   

هــاى  وجـود داشــت، ولــى ايــن تفــاوت 
نظرى هيچگونـه تـأثيرِ منفـى بـر امـر           
        اتحاد عمـل و همكارىهـاى مـشترك

حّتـا در   . جبهـه نداشـت     هاى پشت   گروه
توانست تنـوع    ميان افراد يك گروه مى    
ايـن رفقـا بـا      . نظر وجود داشـته باشـد     

ـ   خـاطر آشـنا كـردن مـردم        ه  پشتكار، ب
گذشـت،    مىجهان با آنچه كه در ايران 

ــده    ــار يادش ــسيارى از آث ــة ب ــه ترجم ب
ها و  ها را در اختيار سازمان پرداخته و آن  

هـاى آزاديـبخش    احزاب چپ و جنـبش    
  . گذاردند كشورهاى مختلف مى

جبهه تسهيالت مربـوط      هاى پشت   گروه
عهده ه  به مسافرت رفقاى ايران را نيز ب      

ـ       . داشتند خـاطر  ه  ايـن سـفرها بيـشتر ب
ــروه  ــا گ ــاس ب ــاى  تم ــا  ه ــى و ي ايران

 گرفت و بايستى از  المللى انجام مى بين

 

 

 هاى امنيتى در امـان مـى        گزند دستگاه 
ن اجانبه از مبارز دفاع پيگير و همه .ماند

 نيـز  »كنفدراسيون«انقالبى در ايران به     
مطالعة آثـار و بحـث حـولِ     . كشيده شد 

ن اهـاى تحقيقـى مبـارز       تزها و نوشـته   
هـاى   داخل كشور در دستور كار جلـسه      

شــهرى و ســمينارهاى سراســرى قــرار 
بــا توســعة شــديد ســركوب در . گرفــت

 »كنفدراسـيون «ايران، مبارزات دفـاعىِ   
كـه   در خـاطراتى . يافـت  نيز توسعه مى 

ــرايش    ــت ب ــشبد فردوس ــانِ ارت بازجوي
پاره و گذرا اشاره    -اند، چندجا تّكه    نوشته
 با  1350است كه در فروردين سال        شده

 انجام گرفت،   »ساواك «تغييراتى كه در  
او وادار شد كه مسئوليت اين سازمان را        
به تيمسار نصيرى و پرويز ثابتى واگـذار       

.  بـرود  »بازرسى شاهنـشاهى  «كند و به    
 »جمهورى اسـالمى  «نويسانِ    هنرِ تاريخ 

جـدول  «در اين است كه تـاريخ را بـه          
كننـد؛ حـل     تبديل مى »كلمات متقاطع 

  !مسئله با خواننده است
 »ساواك« بعد، كنترل     به 1350از سال   

بر خارج از كـشور نيـز شـديداً افـزايش           
 يافت؛ افرادى كه بـه ايـران سـفر مـى          

كردند، يا تحت نظر بودنـد و يـا بـراى            
تفتيش عقايد و كسب اطالعات بايستى      

رفتنـد؛ برخـى از اينـان        به بازجويي مى  
حّتا به زندان افتادند اما اكثريت اعضاى       

 اتمـام   جبهه كه پـس از      هاى پشت   گروه
ــراى   ــه كــشور بازگــشتند، ب ــشگاه ب دان

ــد»ســاواك« ــن .  ناشــناخته ماندن در اي
 »كنفدراسـيون «ها مبارزات دفاعى      سال

تر از پيش كـرد؛    هزاران دانشجو را فعال   
تظاهرات، افشاگرى و اشـغالِ پىـدرپىِ    

هاى رژيم شاه در كشورهاى       سفارتخانه
ن امختلف، در خدمت دفاع از جانِ مبارز    

ايـن  . سياسى در ايـران بـود     و زندانيان   
نظريه كه بـراى تحقـق بخـشيدن بـه          

، سرنگونىِ نظـام    »كنفدراسيون«منشور  
است، اگر چه در گذشته      سلطنتى الزامى 

هــاى  نيــز مطــرح بــود ولــى در كنگــره
  گرديد چـون    تأييد نمى  »كنفدراسيون«

كه طرفداران و همفكـرانِ سـازمانهايي       
 »سـازمان انقالبـى   « و   »توفـان «مانند  

 »منشور كنفدراسـيون «ع درج آن در   مان
ها امرِ سـرنگونىِ رژيـم را        آن. شدند مى

مختص خويش و در ارتباط بـا طبقـات         
پـس از  . دانـستند  مورد نظـر خـود مـى      

جنبش سـياهكل در آرايـش نيروهـاى        
ــال در  ــان   آن»كنفدراســـيون«فعـ چنـ
وجــود آمــد كــه ضــرورت ه تغييــرى بــ

سرنگونىِ رژيم سلطنتى به تأييد وسـيعِ       
ــ ــشى از  كنگ ــيد و بخ ــشور «ره رس من

ــيون ــد»كنفدراس ــس  .  گردي ــن پ از اي
ـ      سازمان طـور مـستمر    ه  هاى نـامبرده ب

سوسـيال  «كردند كـه مقولـة       سعى مى 
 و مبــارزه عليــه آن را بــه »امپرياليــسم

ــل »كنفدراســيون« ــشور آن تحمي  و من
ها تا آنجا پيش رفتند كه دفاع         آن. كنند

 را كــه در »جــو خــاورى و حكمــت«از 
اه اسير بودند، رد كـرده و آنـان    زندان ش 

ــسم   «را  ــيال امپريالي ــان سوس جاسوس
  . ناميدند»شوروى

 

جبهــه بــا مطالعــات  هــاى پــشت گــروه
سيستماتيك آثار ماركسيستى و كارهاى  

رسيد،   ارزشمند تحقيقى كه از ايران مى     
نقـد  . بردند سطح دانش خود را باال مى     

و نتيجة اين مطالعات را در بـسيارى از         
تـوان   زمانِ خارج كشور مى      آن نشريات
طرفــداران جنــبش چريكــى در . يافــت

ــر     ــه غي ــست و چ ــه كموني ــران، چ اي
كمونيست، بـا كمـك تحقيقـات جـامع         

ن داخـل بـه ايـن نتيجـه         ارفقا و مبـارز   
رسيده بودند كه ساختار اقتصادىِ ايران      

دارىِ وابسته به امپرياليسم است       سرمايه
بار بـوده وبايـستى       اش مصيبت   كه ادامه 

سرنگون گردد؛ در حالى كه حزب تـوده       
گرفت كـه    اى قياسى نتيجه مى     با شيوه 

دارى در مقايـسه بـا نظـام          اين سـرمايه  
ــيش اســت  ــه پ ــام ب ــك گ ــودالى ي . فئ

سـازمان  «هاى كمونيستى مانند      تشّكل
هايى   و اصوالً گروه»توفان« و   »انقالبى

كه شوروىِ سـابق را نـه رويزيونيـستى         
ارزيـابي  » سوسيال امپرياليـستى  «بلكه  

كردند، هنوز بر اين نظر بودنـد كـه          مى
 -نيمـه فئـودال     «نظام حاكم بر ايـران      
. باشــــد  مــــى»نيمــــه مــــستعمره

هـاىِ متفـاوت آن دوران كـه          استراتژى
هاىِ مبارزاتىِ نامتجانـسى را       الزاماً شيوه 
كرد، امكان هرنوع اتحـاد و       تحميل مى 

درآوردى را   وحدت عمل واقعى و غيرِمن    
 ن ضد رژيم سـلطنتى،     فعاالاز مجموعة   

تلخ باعـث   اين واقعيت. سلب كرده بود
شد كه حّتا در يك سازمانِ دانـشجوييِ        

 نيز ادامة   »كنفدراسيون«سراسرى چون   
كار مشترك غيرممكن گردد و سرانجام      

ــارز و 1355در ســال   ايــن اّتحاديــة مب
  .خوشنام، چند تّكه شد

 بـا   1356يك سال بعد، يعنى در سـال        
انقالبـىِ تبريـز بـه مركـز        هجوم مردم   

ساواك و اعدام چنـد جنايتكـار رژيـم و        
ــحت   ــالً صــ ــدهاى آن، عمــ پىĤمــ
تئورىهاى جنـبش چريكـىِ ايـران بـه         

طـور كـه رفيـق       اثبات رسـيد و همـان     
اميرپرويز پويـان گفتـه بـود،  مردمـان          

 چنان كه خـود تـصور مـى         دريافتند، آن 
ــز   ــم ني ــستند و رژي ــد، ضــعيف ني كردن

  . د، قوى نيستنمو چنان كه مى آن
ن سياسى خـارج از     بازگشت وسيعِ فعاال  

هـاى    كشور به ايران آغاز گشت و گروه      
جبهه كه اكنون در ايـران حـضور          پشت

ــ  ــق رابط ــتند از طري ــه ينداش ــود، ب  خ
رفت خـود را جانـشين       سازمانى كه مى  

  .پيشتازانش كند، پيوستند
ها، رويـدادى را تـداعى          برخى از خاطره  

ســالگىِ  لكنــد، مــن هــم در چهــ مــى
 بـر سـرِ       جـان  »بيست و چندسـالگانِ   «

 بيست  »سنت ژوست «،    مان  آرمان باخته 
بينم كه همراه ياران     ساله را مى   و چند 

و انقالبى كه خود برپا كردنـد، از برابـرِ          
دسـت جنايتكـاران    ه  هاى خود، ب    نوشته

  .شود طرف گيوتين رانده مىه ب
اين متن توسط رفيق اميـر معيـري از         *

نوشتار تبـديل و تنظـيم شـده        گفتار به   
 .است
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. باد شرق بر باد غرب غلبه كـرده اسـت         

تا كي در اين غرب بيكاره و رو به افول،          
جامعة بين الملليِ كساني كه هنوز خيال       
مي كنند ارباب جهانند، مي خواهنـد بـه         
تمام دنيا درس رفتار درست و مـديريت         
صحيح بدهند؟ آيا مضحك نيـست كـه        
چند روشنفكر گوش به فرمان، سـربازان       

ــستة پارلما ــرمايه  ورشكـ ــسم سـ نتاريـ
ساالري، كه نقـش بهـشت آفـت زده را          
براي ما بازي مي كند، بخواهند از وجود        
خودشان براي خلقهاي ارجمند تـونس و       
مصر مايـه بگذارنـد تـا بـه ايـن مـردم             

را بياموزند؟  » دموكراسي«وحشي الفباي   
ــستاخي    ــاني گ ــخت ج ــه س ــتي ك راس

آيـا روشـن   ! استعماري چه دردناك است  
 هـستيم كـه بايـد از        نيست كه ايـن مـا     

  قيامهاي مردمي كنوني درس بگيريم؟
 

آري، ما بايد شاگردان اين جنبشها 
چـون   . باشيم، نه استاداني ابله براي آنها     

آنهــا، بـــا نبـــوغ ويـــژه يـــي كـــه در  
نوآوريهايشان نهفته است، فـصولي چنـد     
از سياست را احيا كرده اند كه مدتهاست       
به گوش ما خوانده مي شـود كـه ديگـر          

به ويژه اين اصل را كـه       . تباري ندارند اع
در زمينـة   : مدام گوشزد مي كـرد    » مارا«

آزادي، برابري، رهايي، ما همـه چيـز را         
  .مديون قيام مردمي هستيم

 

هـم چنـان    . شورش بر حق است   
كه دولتهاي ما و آنهايي كه سنگشان را        
به سينه مي زنند، مـديريت را بيـشتر از           
 سياست مـي پـسندند، بـه همـان نحـو          

مطالبه را هم به شورش، و گذار منّظم را  
آن . به هر نوع گسست ترجيح مي دهند      

چه مردم مصر و تونس به مـا يـادآوري          
مي كنند آن است  كه تنها اقـدامي كـه           
مي تواند درحد غصب فضاحت بار قدرت  
دولتي  ـ كه احساسي همگـاني اسـت ـ     

و در چنـين    . باشد، قيـام عمـومي اسـت      
 مي تواند اجـزاي     حالتي، تنها شعاري كه   

: گوناگون توده را مّتحد كند، ايـن اسـت        
. »تو كه آن جا نشسته اي، برو گم شو        «

اما اين كه قيـامي عليـه قـدرت دولـت           
بتواند به پيـروزي كامـل برسـد، حـاوي          

ايـن  . درسي است كه اعتبار جهاني دارد     
پيروزي همواره نشانة افقي است كه هر       

 آن اقدام جمعي خارج از حيطة قانون، در     
جاي مي گيرد؛ افقي كه مـاركس آن را         

 . نام داده است» زوال دولت«
ــادي     ــا در اّتح ــه خلقه ــي ك يعن
داوطلبانه براي اعمال قدرت خّلاقـه يـي        
كه در خود دارند، مي توانند روزي از شرّ         

 درست به . قهر شوم دولتي خالص شوند

 

همين خـاطر و بـراي ايـن ايـدة نهـايي       
ي شورشـي   است كه در تمام جهان، وقت     

يك قدرت مستقر را سرنگون مي كنـد،        
  . شور و شوقي بي پايان برمي انگيزد

 

يك جرّقـه مـي توانـد آتـشي در          
همه چيز با مرگ مـرد      . دشت ايجاد كند  

بيكاري كه از روي استيصال خود را بـه         
اين حركت طـي    . آتش كشيد شروع شد   

چند روز، چند هفته، به ميليونهـا انـسان         
رش افسانه يـي    اين گست . گسترش يافت 

ــد؟ آيــا شــيوع اپيــدمي   از كجــا مــي آي
آزاديخواهي است؟ نه، ايـن حادثـه، بـه         
وجودآمدن ناگهاني نه يك واقعيت تـازه       

  . بلكه هزاران امكان و فرصت است
 

هيچ يك از آن ها تكـرار آن چـه          
بـه همـين دليـل      . قبالً روي داده نيست   

منتهاي كورذهني است كـه گفتـه شـود      
» موكراسي است اين جنبش در طلب د    «
به طور ضمني يعني همـان كـه مـا در           (

اين جنـبش  «يا  ) غرب از آن برخورداريم   
به طـور   (» خواهان بهبود اجتماعي است   

ضمني يعني رفاه نسبي خـرده بـورژواي        
قيام مردمي كه از حادثه يـي       ). جامعة ما 

ناچيز شروع مي شود و در همه جا طنين    
مي افكند، براي همـة جهـان امكانـاتي         

در مـصر واژة    . اخته خلق مـي كنـد     ناشن
در آن جا   . عمالً بيان نشد  » دموكراسي«

از خلـق  . صـحبت از مـصر نـوين اسـت    
ــسان، از  واقعــي مــصر، از مجلــس مؤس
تغيير مطلق زندگي، از امكانات شـگفت       

صــحبت از دشــت . انگيــز و بــي ســابقه
جديدي است كه به جاي دشتي خواهـد        
 آمد كه جرّقة به وجودآورندة آتـش از آن  

اين دشت آينده، در فاصلة بين      . برخاست
اعالم دگرگون شدن توازن قوا و اعـالم        

  .به عهده گرفتن وظايف نوين قراردارد
 

خلق، تنها خلـق آفريننـدة تـاريخ        
بسيار جاي شـگفتي اسـت      . جهاني است 

كه در غربِ ما، حكومتهـا و رسـانه هـا،           
شورشيان ميـدان قـاهره را خلـق مـصر          

اسـت؟ خلـق،    چطور ممكـن    . تلقّي كنند 
تنها خلق معقول و قـانوني بـراي آنهـا،          
ــت در يــك      ــه اكثري ــوالً ب ــر معم مگ
نظرخواهي يا در يك انتخابات خالصـه       
نمي شود؟ پس چطور ممكن اسـت كـه         
ناگهان صدها شورشي معرّف يك خلـق       

ميليون نفري شوند؟ اين درسي است      80
كه فراموشش نبايد كرد و ما فراموشـش    

  .نمي كنيم
شاري و شهامت از آستانه     وقتي عزم، پاف  

 يي فراتر رفت، خلق درواقع مي تواند 

 

وجود خـود را در يـك ميـدان، در يـك            
خيابــان، در چنــد كارخانــه، در يــك     

چـون تمـامي    . متمركز كند ... دانشگاه و 
جهان شـاهد ايـن شـهامت و بـه ويـژه            
خّلاقيتهاي حيرت انگيز همراه آن خواهد      

بر اين اين خّلاقيتها خود دليلي است      . بود
  .كه خلق اين جاست

 

در جريــان يــك حادثــه، خلــق از 
كساني تشكيل مي شود كه مـي تواننـد         
مسائلي را كه آن حادثه برايـشان پـيش         

مــثالً درمــورد . آورده اســت، حــل كننــد
اشغال يك ميدان، غذا، خواب، نگهباني،      
ــدن هــا، درگيريهــاي  شــعارها، نمازخوان

 به طوري كه مكـاني كـه همـه         تدافعي،
چيز در آن جريان مي يابد، مكـاني كـه          
به صورت نماد درآمده اسـت، در دسـت         

ايـن  . خلق باقي بمانـد، بـه هـر قيمـت         
مسائل در مقياس صدها هزار نفري كـه        
از همه جا آمده اند، حل نشدني به نظـر          
مي رسند، به خصوص كه دولت هـم از         

حل مـسائل  . اين محل ناپديد شده است    
سرنوشـت  . الينحل بدون كمـك دولـت     

يك حادثه همين اسـت و همـين اسـت          
كه باعث مي شود خلق ناگهاني و بـراي    
مدتي نامعين در محلي به وجود آيد كـه         
تــصميم بــه جمــع شــدن در آن گرفتــه 

  .است
 

بـــدون حركـــت كمونيـــستي،   
قيام مردمي كه از    . كمونيسم وجود ندارد  

آن حرف مي زنيم، آشكارا نه حزب دارد،     
ــ ــه  ن ــوني و ن ــازماندهي داراي هژم ه س

ــده  ــناخته ش ــران ش ــن . رهب ــشه اي همي
فرصت وجود خواهد داشـت كـه معلـوم         
شود چنين مشخصاتي يك نقطة ضـعف       

به هرحال چنـين    . اند يا يك نقطة قوت    
است كه اين قيام، به شكلي كامالً ناب،        
بي شـك نـاب تـرين شـكل از كمـون            
پاريس به بعد، داراي تمامي مشخـصات       

ست كه بايد آن را كمونيـسمِ در        چيزي ا 
ــد ــن جــا . حركــت نامي ــسم در اي كموني

آفريدنً مشترك سرنوشت جمعي معنـي      
 .مي دهد

هزاران امكان تازه در مـورد ايـن        
تضادها، در هر لحظه ظـاهر مـي شـوند         
. كه دولت ـ هر دولتي ـ آنها را نمي بيند  

مشاهده مي شود كه رديفي از مسيحيان       
اناني مراقبـت   درحال ايـستاده، از مـسلم     

هـم  . مي كنند كه بـه ركـوع رفتـه انـد          
چنين فروشندگاني را مي بينـيم كـه بـه         

شـاهد  . بيكاران و فقيران غذا مي دهنـد      
آنيم كه هركس با افراد ناشناسي كـه در    

 هزاران . اطرافش هستند، گفتگو مي كند

 

شعار نوشته يي مي بينيم كـه از طريـق          
آنها زندگي هركس، بي هيچ گسست به       

ــا ــدد  ت ــي پيون ــاني م ــزرگ همگ . ريخ ب
ــن موقعيتهــا كمونيــسم در  مجموعــة اي

افتخـار بـه    . حركت را تشكيل مي دهند    
نه وظيفـه   اگيخلقهاي تونس و مصر كه      

: سياسي حقيقي ما را به يادمـان آوردنـد        
در برابر دولت، وفاداري سـازمانيافته بـه        

  .كمونيسم در حركت
  

ما خواهان جنگ نيستيم ، ولي از       
ــم ــي ه ــداريمآن ترس ــا .  ن ــه ج در هم

ــة    ــسالمت جويان ــش م ــحبت از آرام ص
و اين آرامش را    . تظاهرات غول آساست  

با آرمان دموكراسي انتخابي مـورد نظـر        
با اين همه   . جنبش در ارتباط دانسته اند    

بايد تصديق كرد كه در اين ميان صدها        
نفر هم كـشته شـده انـد و بـاز هـر روز            

ين در بسياري از موارد ا    . كشته مي شوند  
كشته ها، مبارزان و شهيدان ابتكار و بعد   

و در  . حفاظت از خود جنـبش بـوده انـد        
اين  ميان چه كسي جز جوانـان متعلـق          
به محـروم تـرين اليـه هـاي مـردم از            
هستي خود مايـه گذاشـته اسـت؟ بايـد          
طبقات متوسـطي كـه خـانم آليومـاري         
گفته اسـت نتيجـة دموكراتيـك مرحلـة         

هـا بـستگي    كنوني به آنها و فقـط بـه آن        
دارد، به ياد بياورند كه در لحظـه تعيـين        
كننده، ادامة قيام تنها به بركت تعهد بي        
. حد و مرز صفوف محرومان ميـسر شـد        

  .قهر تدافعي اجتناب ناپذير است
  

آيا مي توان به طور جـدي تـصور     
كرد كه هدف اساسـي ايـن ابتكـارات و          
اين فداكاريهاي بي شمار فقط اين بـوده     

خير به انتخاب بين سليمان و      كه مردم م  
البرادعي شوند، هم چنان كـه در كـشور         
ما حقيرانه به انتخاب بـين سـاركوزي و         
اشتروس كان تن مـي دهنـد؟ آيـا تنهـا         
درس اين مرحله از جنبش فقـط همـين        

  ؟است
  

البته فقط دولتهاي ! نه، هزار بار نه   
كشورهاي عرب نيستند كـه ضـدمردمي     

چــه بــي و، در عمــق چــه بــا انتخابــات 
قيامهاي تونس و   . انتخابات، نامشروع اند  

ــك   ــد، ي مــصر، هــر سرنوشــتي پيداكنن
آنهـا حامـل    : معناي عام و جهاني دارنـد     

امكانــات نــويني بــا ارزش بــين المللــي 
  .هستند

   
ــشگاه در  * ــتاد دان ــاديو اس ــن ب ال

  . فرانسه و يك فعال كمونيست است
   

  وقتي باد شرق گستاخي غرب را جارو مي كند: تونس، مصر

  ردم عرب يك الگو  براي رهايي اندقيامهاي م
  2011فوريه 19لوموند ، *ن باديوآل:نويسنده

  منوچهر هزارخاني:ترجمه
 



  19 صفحه            زنان      1390 فرورديناول  – 309ره  نبرد خلق شما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقوق زنـان مـصر و تـونس در         

  خطر است

 -2011 مــارس 11خبرگــزاري كانــادا، 
زنان در عرصه سياسي بعـد از انقـالب         
كشورهاي مصر و تونس جهت دستيابي     
. به دموكراسي ناديده گرفتـه شـده انـد        

اگرچه زنان دوشادوش مـردان بـا قيـام         
خود سبب براندازي دو ديكتاتور قديمي      

 زنـان   شده اند اما خطر كاهش موقعيت     
كه آنان نقش ارزنده اي در ايـن   با اين

انقالبها ايفا كرده اند، آنان را تهديد مي        
كـه در دولـت    بـا توجـه بـه ايـن    . كند

ــونس فقــط دو زن  ــالي ت ــر از (انتق كمت
ــشين  ــت پي ــان در دول ــزان زن و در ) مي

كميته اصالح قانون اساسي مـصر نيـز         
هيچ زني ديده نمي شود، متاسفانه يك       

اركت سياسي زنـان در      مش ،خطر واقعي 
 افـزوده . دولت انتقالي را تهديد مي كند     

بر اين، در تونس نظر بر اين اسـت كـه         
قانون رعايت حقوق شهروندي كه بيش      
از پنجاه سال از حقوق زنان دفاع كـرده     
  . است، از قانون اساسي جديد حذف شود

اكنون زنان مـصري و تونـسي تـالش          
ه فراواني مي كنند كه پروسه دستيابي ب      

.  اصلي خارج نـشود     مسير دموكراسي از 
اين در حـالي اسـت كـه زنـان ايـن دو         

 هاي جــشن هنگــام برگــزاريكــشور در
هـشت مـارس امـسال، درسـت بعـد از      

بـه  فروپاشي سيستمهاي ديكتـاتوري و      
 مـورد   ، رونـد دموكراسـي    جريان افتادن 

  .آزار و اذيت قرار گرفته اند
  

گزارشي از برگزاري روز جهـاني    

  اي مختلفزن در كشوره

   2011 مارس 9سي بي اس، 
زنــان مــصر بــا فرارســيدن صــدمين * 

ــزاري   ــا برگ ــارس ب ــشت م ــالگرد ه س
 .ي خواستار حقوق برابـر شـدند      يراهپيما

خبرنگار مصري عنوان مي كند كه      يك  
ــشهاي    ــا پوش ــصري ب ــان م صــدها زن
متفاوت حتي با داشتن حجاب به ميدان       
تحرير آمدند تا صدمين سالگرد هـشت       

 زنـان كـه   ايـن   . شن بگيرند مارس را ج  
با  ، دستگاه حاكمه بودند  سرنگوني عامل
  رويرو شدند   از مردان  زيادي تعداد   حمله

شما بايد به خانه    ":كه به آنها مي گفتند    
يس جمهور به دنيا بياوريـد و       يبرويد و ر  
كـه خـود بــه مقـام رياســت     نـه ايـن  

  ".جمهوري برسيد
زنــان كنگــو بــا فرارســيدن ســالگرد * 

 دولت خواسـتند كـه از       هشت مارس از  
ي يتآنهـــا در برابـــر تجـــاوز جنـــس   

  .سيستماتيك حفاظت كند
سـي كـه شـغل خـود را از          ازنان كرو * 

 ساختار سياسي حـاكم را   ،نده ا دست داد 

ــد  ــتهم كردن ــالي م ــساد م ــه ف ــان . ب آن
خواستار شغل مناسب شدند و از دولـت        

  . خواستند كه استعفا دهد
بـا  ، زنـان    ، پايتخت فيليپين  در مانيال * 

ي خواســتار اجــراي يبرگــزاري راهپيمــا
عـدالت اجتمـاعي جهـت رسـيدگي بـه      
وضعيت زنـاني كـه بـه دليـل فقـر بـه             

  . خودفروشي هستند، شدند
ي زنان توسط   يدر كره جنوبي راهپيما   * 

ــه    ــد ك ــزار ش ــست برگ ــان سوسيالي زن
ــالح   ــسيتي و اص ــري جن ــتار براب خواس

  . شرايط كاري كارگران زن شدند
ايتخت مكزيـك   هشت هزار زن در پ    * 

در مراسمي به مناسبت صدمين سالگرد      
ــه دســتهــشت مــارس در خيابانهــا   ب

 و بر مطالبات خود اصـرار       زدندپايكوبي  
  .ورزيدند

هزاران زن جسور در ساحل عـاج بـه    * 
 مناسبت صدمين سالگرد روز جهاني زن     

در خيابان خونيني تجمع كردند كـه دو        
 پرچم دفـاع از     كههفته پيش هفت زن     

 گرفتـه بودنـد، در آنجـا        دسـت صلح به   
طــور  ه  ســربازان مــسلح بــ   توســط

  .ندوحشتناكي به قتل رسيد
ــسر*  ــ رهم ــو در  ي ــور كنگ يس جمه

ي زنان اين كشور بـه مناسـبت        يراهپيما
عنـوان  ه  هشت مارس عليه تجاوز كه ب     

سالحي در جنگ عليـه زنـان اسـتفاده         
دستكم هشت هزار و  . شده، شركت كرد  

  در ســال جنــسيتجــاوزمــورد سيــصد 
 گزارش شده است اما آمار واقعي       2009

به گزارش آناني كه به حمايت قربانيان       
  .، بيشتر از اينهاسته اندبرخاست

بيش از يـك ميليـون زن و مـرد در           * 
كشورهاي استراليا، دانمـارك، آلمـان و       

 در روزي كه     و يس به خيابان آمدند   يسو
ــت از  ــارس 19در حقيق روز "، 1911 م

ـ  "جهاني زنان كـارگر    ده مـي شـد،    نامي
 دست به راهپيمـايي     براي پايان تبعيض  

  .زدند
با گذشت صد سال از اين روز و با توجه     
به دسـتاوردهاي وسـيع در مـسير رفـع          
تبعيض جنسيتي اما هنوز راهي طوالني      
جهت تحقق كامـل برابـري زن و مـرد         
. باقي در برابر تاريخ قـرار گرفتـه اسـت         

ســوادان  تقريبــا بــيش از دو ســوم بــي
زنان تشكيل مي دهنـد و هـر        جهان را   
 يك زن باردار به دليل عـدم        ،نود دقيقه 

با وجـود پيـشرفتهاي    امكانات بهداشتي   
روزافــزون علمــي و پزشــكي در زمينــه 

جـان خـود را از       ايمن ساختن زايمـان،   
زنان هنـوز دسـتمزدي     . دهد دست مي 

ــر   ــل كــار براب ــر از مــردان در مقاب كمت
 دردريافت مي كنند و از حقـوق نـابرابر        
  .ارث و دستيابي به زمين رنج مي برند

 سـازمان   كـل مـون، دبير   آقاي بان كي  
 ابراز داشت كه     به مناسبت اين روز    ملل

 صد سال پيش برابري جنسيتي يك 

 

اگرچه . ديكال بود اايده در كليت بسيار ر    
دستاوردهاي پيرامون حقوق زنان از آن      
زمان تا كنون مي بايست مورد قدرداني       

ايد به خاطر داشت كه در      قرار گيرد اما ب   
بسياري از كشورها و جوامع هنوز زنـان        

ي ترين حقوق خـود محرومنـد،       ياز ابتدا 
شهروند درجه دوم محسوب مي شوند و     

  . از فرصتهاي برحق خود بي بهره اند
  

دولت سودان زنـان متحـصن را       

مورد ضـرب و شـتم قـرار داد و          

  دستگير كرد

پليس ضد   - 2011 مارس   9آل آفريقا،   
 به راهپيمـايي زنـان در        سودان شورش

  بـه  هشت مارس در اعتراض به تجـاوز      
يك دختر جوان فعـال حقـوق زنـان در         

زار و اذيت فعاالن حقوق     آماه گذشته و    
زنـان حملـه كـرد، آنـان را كتــك زد و     

  . را دستگير كردشماري 
ــرفتن    ــت گ ــا در دس ــوداني ب ــان س زن
پرچمهــايي كــه روي آن نوشــته شــده 

ــود ــان را خاتمــه خــش":ب ــه زن ونت علي
 در مركز پايتخت اين كشور گرد  "!دهيد

 بر اين، آنان به مساله      افزون. هم آمدند 
 يك فعال حقوق زنان     تجاوز گروهي به  

، به دليل شـركت  "سفيا اسحاق" نام   به
در يك تظاهرات ضد حكومتي اعتراض      

پليس با حمله وحشيانه به زنـان       . كردند
 باتوم مورد   معترض بسياري از آنان را با     

حمله قرار داد و نزديك به چهل نفـر را          
 ،به گزارش شاهدان عيني   . دستگير كرد 

ان دولتـي بـه خبرنگـاران حملـه         رمامو
. كردند و دوربينهـاي آنـان را شكـستند        

برخي از دستگير شدگان با قـرار وثيقـه         
آزاد شدند و برخي هنوز در توقيف بـسر         

دولـت سـودان قـبال نيـز بـه          . مي برند 
ايي زنان در هشت مارس حملـه       راهپيم

 خيزشـهاي    پـس از   كرده بود اما اكنون   
توده اي كشورهاي همسايه كـه منجـر        
ــن   ــارك و زي ــاري حــسني مب ــه بركن ب
العابدين بن علي شـده اسـت، حمـالت         

  .شدت يافته است مزبور
ــل زن   ــيش از چه ــته، ب ــپتامبر گذش س

ــ ــده ب ــاه تظاهركنن ــل برپ ــك يدلي ي ي
ــا ــالق زيگردهم ــه ش ــان،دني علي   زن

توسط پليس مورد ضـرب و شـتم قـرار          
 زنان بي دفاع     اين  فيلم سركوب  .گرفتند

ــوب ــستم يوتيـ ــرده از روي ،در سيـ  پـ
وضعيت فجيع زنان در كشور سودان در       

  .سطح جهاني برداشت
  

زنان در چچـن بـا گلولـه هـاي          

  رنگي مورد حمله قرار گرفتند

 2011 مـارس    10 پرس،   پرساسوشيتد
 بـان  براساس گزارش سازمان ديـده       –

 رهبر چچنهـا يـك كمپـين        ،حقوق بشر 
راه انداخته است كه شامل     به  پاكدامني  

تنبيه زنان به دليل پوشش غيراخالقـي       
او فرمــان داده اســت كــه زنــان . اســت

  سر تا پاي خود را دچچني مي باي

 

رهبر چچنها حتي ماموراني را     . بپوشانند
 زنـاني كـه    تـا  فرستاده استخيابانهابه  

 را هـدف     پا مي گذارند   اين قانون را زير   
  .ي قرار دهندشليك گلوله هاي رنگ

  
  اسپانيا و خشونت خانگي

 70 -2011 فوريـه  24نيويورك تـايمز،   
زن سال گذشته توسط همسران خود در 

به بياني ديگر   . اسپانيا به قتل رسيده اند    
هر پنج روز يـك زن بـه قتـل رسـيده            

اين ميزان نسبت به سال قبـل از        . است
در . ، افزايش يافته است   2009آن يعني   

 نفر در شـرايط مـشابه       55،  2009سال  
  . به قتل رسيده اند

  
دهلي خطرنـاكترين شـهر هنـد       

  براي زنان

 - 2011 فوريـه    22شبكه خبري زنـان،   
روزنامه هاي محلي دهلي تقريبا هر روز  
خبر از آزار و اذيت و تجاوز جنسي زنان         

 وضـعيت بـراي     به تـازگي  د اما   نمي ده 
نسانهاي مدافع حقوق بـشر     زنان، همه ا  

  . را خشمگين ساخته است
 با انتشار   "هندوستان تايمز "خبرگزاري  
مـردان دهلـي شـرم      " تيتر   امقاله اي ب  

 مورد تجاوز جنسي شامل     25 از   "!كنيد
در مـاه   تنها  تجاوز جنسي دست جمعي     

ــر داد  ــن شــهر خب ــن . گذشــته در اي اي
خبرگزاري اضافه مي كند كـه بـيش از         

ن ساكن دهلي بـيش از     درصد از زنا   66
دو يا پنج بار مورد آزار و اذيـت جنـسي           
توسط مـردان قـرار گرفتـه در حاليكـه          
مردم بي تفـاوت از كنـار ايـن موضـوع        

دهلي به عنوان ناامن تـرين      . گذشته اند 
شهر كشور هند براي زنان گزارش شده       

 درصد از همه جنايتهاي هنـد       13. است
ايـن   شهر بزرگ    35، در   2009در سال   

ايــن در حــالي . ر روي داده اســتكــشو
 زنان   موارد ربودن   درصد از  24است كه   

كه در كـل ايـن شـهرها اتفـاق افتـاده            
  . متعلق به شهر دهلي است،است

  

ـ     كاهش   ي در  حقـوق زنـان عراق

پنج سال گذشته در همه عرصـه       

  ها

 مـارس   15،  مـانيتور كريستين سـاينس    
بــر اســاس گــزارش گـــروه     -2011

كـه    با اين  "ديدبان دموكراسي آمريكا  "
ي به مدت هشت سال     ينيروهاي آمريكا 

 نـه تنهـا     ،در عراق حـضور داشـته انـد       
 ل زنـان در ايـن كــشور  يپيرامـون مـسا  

 بلكـه   ، صورت نگرفتـه اسـت     پيشرفتي
رونـد   در تمـام عرصـه هـا         آنهـا حقوق  
ي، يآدم ربـا  . است داشته    شديدي نزولي

قتل ناموسي و تجاوز جنسي به عنـوان        
نان عراقي را    هستي ز  ،معضلي همه گير  

  .تهديد مي كند
  20بقيه در صفحه 

 

  ييمسير رهازنان در 
 آناهيتا اردوان
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  قاچاق اسلحهيافشا

  مي رژسميو صدور ترور
  

  هي پوجعفر
 از وحـشت برآمـد جنـبش        ي اسالم ي جمهور ميرژ

ــاع ــرنگونياجتمـ ــه و سـ ــاي رژي در منطقـ  يمهـ
 كنـد  ي مي به وحشت افتاده است و سع     يكتاتوريد

 ي گـروه هـا    يتا با ارسال اسـلحه و مهمـات بـرا         
 نيــ وابــسته بــه خــود در اايــ تنــد رو و يارتجــاع

منطقه را نا آرام ساخته و با دخالـت و          كشورها، جو   
.  را به نفع خود منحرف گردانـد       شها جنب نيرشوه، ا 

 متعـدد اسـلحه در      يكشف و ضـبط محمولـه هـا       
 استي آدمكشها و سهي مختلف، چهره كريكشورها

ـ  فق تي وال مي رژ سميصدور ترور   را بـرمال كـرده   هي
  . است
 هيـ جري دادگاه محموله كشف شده در كشور ن       هنوز

ـ  شد در جري سپاه پاسداران قاچاق م    كه توسط   اني
ـ  كنـد،    ي اعـالم مـ    ليياست كه اسرا    ي كـشت  كي

 ي جمهـور  مي اسلحه و مهمات كه توسط رژ      يحاو
 شد را كشف    ي نوار غزه قاچاق م    ي به سو  ياسالم
 ي محموله اي حاو ي كشت نيا.  كرده است  فيو توق 

 ي و مهمات، از جمله گلوله هـا       اسلحهشامل انواع   
 6 و يمتريلي م60 و 210 ي ها خمپاره كف،يكالشن

  . بودايموشك ساحل به در
 از  سي امورخارجه انگل  ري وز گ،ي ه اميلي از آن و   قبل

 موشك كه   48 محموله اسلحه شامل     كيمصادره  
 طالبان ارسال شده بود، در جنوب افغانـستان         يبرا
ـ  مـرز ا   يكينزد او .  و پاكـستان خبـر داده بـود   راني

ـ  دهد ا  ي نشان م  هايبررس": گفت ـ   سـ  ني  يالحها ب
 يرفتني وجـه پـذ    چي به ه  ني آمده و ا   راني از ا  ديترد

  ".ستين
 اسـفند،   24 است كـه روز سـه شـنبه          ي درحال نيا

ـ  رژ ي بـار  يماي هواپ كي هي ترك يمقامها  را كـه   مي
 بـود، بـه ظـن داشـتن         هيعازم شهر حلب در سـور     

 در فرودگــاه  ،ي هــسته ا ايــ  يمحمولــه نظــام 
 آن  يزرسـ  وادار به نشستن كرده و به با       "اربكريد"
  .  پردازنديم

 و مي قاچاق اسلحه توسط رژ    ي از انتشار خبرها   پس
 كشورها و صدور    گري دخالت در امور د    يتالش برا 

 فرانسه به نقل    ي روز چهارشنبه خبرگزار   سم،يترور
 چند  في سازمان ملل از كشف و توق      پلماتياز دو د  

 مـرتبط بـا     يحاتي و تـسل   ي اتمـ  زاتيمحموله تجه 
 يحـاو  گزارش، دو محموله     نيابنابر.  خبر داد  ميرژ

ـ  ا ي به سو  يحاتي و تسل  ي اتم زاتيتجه  يكـ ي راني
 در سـنگاپور در عـرض       يگـر ي و د  يدر كره جنـوب   

  . شده اندفيشش ماه گذشته كشف و توق
ـ  رژ ي گر ي اكتشافات و قاچاقچ   ني ا خبر  اكنـون   مي

 سازمان ملل بـه  يپلماتهايپس از چند ماه توسط د     
 داده شده   هايشرط فاش نشدن نامشان به خبرگزار     

 شود  ي خبرها منتشر نم   ني ا ليحال به چه دل   . است
 است يگري شود، موضوع دي پنهان نگه داشته ماي

  . جداگانهي بررسازمنديو ن
 يمهاي تحر رهي دا د،ي آ ي آنچه از ظواهر امر بر م      اما

 و فروش   دي در مورد خر   مي رژ رامونيسازمان ملل پ  
ــه   ــه در قطعنام ــلحه ك ــال 1747اس  2007 در س

.  شـود  ي شده است، روز به روز تنگ تر مـ         بيوتص
 ارسـال اسـلحه   ي برا مي تواند دست رژ   ي كار م  نيا

 نا امن ي كشورها و دخالت در امور آنها برا       گريبه د 
 .كردن منطقه ببندد

   اسفند27 نهيآد...  خبر يفراسو

خيزش يک اسفند، تشديد 
ُمبارزه مستقيم توده ای  ُ

  ُعليه حکومت
  

  منصور امان
ونبش براي دمين بار در هفته اخير، ج

مرگ بر "اعتراضي مردم ايران با ُشعار 
 شهرهاي بزُرگ كشور را به "خامنه اي

در . تسخير حضور قُدرتمند خود درآورد
تهران، تظاهرات در سراسر شهر 
گُسترش يافت و شدت و دامنه آن، 

 بهمن را نيز 25اعتراضات شكوهمند 
  . پشت سر گذاشت

ه از به ميدان آمدن توده گُزارشهاي اولي
هاي خشمگين در اصفهان، شيراز، 
رشت، مهاباد، بوكان، سنندج، زاهدان، 
تبريز، همدان و نيز اعتصاب در شُماري 
ديگر از شهرهاي كُردستان حكايت مي 

  .كند
اعتراضهاي خياباني روز گُذشته در 
حالي شكل گرفت كه حكومت پس از 

 بهمن، نيروهاي خود را به 25خيزش 
حالت آماده باش كامل درآورده بود و 
براي سركوبي اين تظاهرات از پيش 
اعالم شده، دست به تداركات دوچندان 

در اوايل روز يكشنبه، منابع . زده بود
حكومتي با طرح اين ادعا كه مخالفان 
و معترضان قصد درگيري مسلحانه را 
دارند، از قصد آقاي خامنه اي و 

 كردن نيروهاي همدستانش براي وادار
تحت امر خود به تيراندازي و كُشتار 
شركت كنندگان در گردهماييها پرده 

  . برداشتند
هجوم انبوه مردم به خيابانها با وجود 
تهديدها و فضاي جنگي حاكم شده 
توسط مزدوران مسلح حكومت، يك بار 
ديگر عمق ناچيز خندقي كه رژيم 
 واليت فقيه براي پاسداري از خود در

برابر سيل جنبش اجتماعي كنده است 
را اندازه گرفت و نتيجه را به سينه اش 

   . كوبيد
خيزش يك اسفند، تشديد مبارزه 
مستقيم توده اي عليه حكومت را نشانه 

نبردهاي اين روز ثابت كرد كه . دارد
نيروهاي جنبش، از تجربيات قيامهاي 
سال گُذشته به مثابه اُلگويي از آنچه 

يد و آنچه كه بايد كرد، بهره مي كه نبا
اين پروسه رشد، برخالف آرزو و . گيرند

تالش مالكان گله شُتريزه و موتوريزه، 
  . رو به جلو ادامه خواهد يافت

روبرو شدن استراتژي مهار بحران آقاي 
خامنه اي با واكُشنهاي خُردكننده در 
خيابانها، كوچه ها، پاركها، مغازه ها، 

ار پياده رو و هر جاي روي پشت بام، كن
ديگري كه پديدار مي شود، آن را به 
. نقشه راه سرنگوني بدل گردانده است

    
يك اسفند، دستگاه قُدرت جمهوري 
اسالمي را چند پله بيشتر در گرداب 
بحران فرو برد؛ اين اما هنوز همه نگون 
بختي آقاي خامنه اي و همدستانش 

حكومت گيج نيست زيرا بيشتر از خود 
سر، اين جنبش اجتماعي است كه به 

   . زير رفتن آن را احساس مي كند
  اسفند2... فراسوي خبر

   

 زنان در مسير رھايی
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تجمع زنان معلم در اعتراض    

  ماه حقوق5 به عدم دريافت

وبگاه به گزارش  -1389 اسفند   20
 تـن   500 از   شبي ،"جهان"دولتي  

ناطق صعب العبور و     معلم م  زناناز  
محروم استان تهـران در اعتـراض       

 خود  ي خواسته ها  افتنيبه تحقق ن  
ــدم در ــتيو ع ــاف ــاه5 از شي ب   م

، در تهران دست بـه تجمـع        حقوق
  .زدند

 به عـدم     همچنين اين بانوان معلم  
دريافت خدمات رفاهي مانند بيمه،     

 اعتـــراض ...عيـــدي، ســـنوات و 
از ابتـداي سـال     آنها گفتند   . كردند
 ماه حقوق دريافت    2يلي تنها   تحص

 ماه اسـت كـه      5كرده اند و حدود     
 حقوق آنها به تعويق افتاده    پرداخت

  .است
  

  كنيم با بدحجابها برخورد مي

خبرگزاري  -1389 اسفند   21شنبه  
يس پلـيس راه كـشور از       ي ر -هرانا

كنترل نامحسوس ماموران پلـيس     
ــر داد و   ــوروزي خب ــرح ن راه در ط

ــت ــدحجا ":گف ــا ب ــورد ب بها در برخ
خودروهــا هرســاله در دســتور كــار 
پليس راه بوده اما امسال بـا دقـت         

محمدرضـا  . شود  بيشتري انجام مي  
مهماندار روز شنبه در يك نشـست     
خبري با اشاره به تمهيـدات ويـژه        
ــوروزي    ــرح نـ ــيس راه در طـ پلـ

اولين هدف پليس راه ارتقـا      " :گفت
انضباط ترافيكي در راههاي كشور      

بنـايي بـراي    است زيرا اين هدف م    
ــشور   ــاي ك ــي راهه ــزايش ايمن اف

  ".است
 

تجــاوز بــه زنــان در زنــدان 

رجــايي شــهر و ســكوت   

 مقامات قضايي 

ــر   ــران خب ــس اي ــفند24آژان  - اس
جمعـي از خــانواده هــاي زنــدانيان  
سياسي كه بستگان آنها در زنـدان       

گوهردشـت  (مخوف رجـايي شـهر      
 در اسـارت   در حومـه تهـران     )كرج

ي سرگشاده ، در نامه ابسر مي برند 
ــاني،   ــادق الريج ــت اهللا ص ــه آي ب

ــضا  ــوه ق ــيس ق ــوري يري يه جمه
اسالمي از وي براي نجـات جـان        
زندانيان زن سياسي كمك خواسته     

 .اند
آنچه كه در نامه خـانواده زنـدانيان     
سياسي به رييس قوه قضاييه تكان      

 خبر چند مورد    ي افشا ،دهنده است 
تجاوز به زندانيان زن جوان توسط      

است كه پس از تجاوز     همبندان آنه 
 به قتل رسيده و از همه دردناك 

 

والن زنـدان   وكه تاكنون مس   تر اين 
هيچگونه اقدامي در اين مورد انجام      

  .نداده اند
 خانواده هاي زنـدانيان     ،در اين نامه  

سياسي ضمن ابراز نگراني از وقـوع       
يك فاجعه انساني و تقاضاي دخالت   

ترين مقام قضايي كشور  سريع عالي
ي نجات افراد خانواده خود، گفته      برا

 ،الن زنـدان  وواند در حال حاضر مس    
يك زنداني تبهكار را كه تـا بحـال         

 زنداني تجاوز و آنها را به قتـل         3به  
ــانده  ــز رس ــد  ،ني ــسايگي بن  در هم

 .زندانيان سياسي زن قرار داده اند
ابعـاد ايـن   ":در اين نامه آمده اسـت  

خطر، به حدي اسـت كـه زنـدانيان         
ت استحمام بـا مـشكل      سياسي جه 

مواجه بـوده و هميـشه بـا نگرانـي          
   ".اند حمله زندانيان شرور مواجه

در هنگـام اسـتحمام     گفته مي شود    
بايست دو تن ديگـر       يك زنداني مي  

به عنـوان مراقـب پـشت در حمـام          
حضور داشته باشند تـا مـورد حملـه      

  .قرار نگيرند
در گذشـــته تعـــدادي از زنـــدانيان 

هادهـاي بـين    سياسي در ايران به ن    
المللي مدافع حقـوق بـشر گـزارش        

الن زنــدان بــا ووداده انــد كــه مــس
شرور در   قراردادن زندانيان تبهكار و   

 صـرفا   ،يك بند با زندانيان سياسـي     
 و ايجاد رعب   انقصد مجازات زنداني  

  .و وحشت بيشتر براي آنها را دارند
در حال حاضر دهها زنداني سياسـي      

شـهر    زن در بند زنان زندان رجـايي      
به گفته خـانواده  . شوند نگهداري مي 

هاي زندانيان سياسـي ايـن بنـد در         
ــر   ــال حاض ــا  300ح ــداني زن ب  زن

جرايم مختلف از قبيل، قتل، قاچاق      
 در خود جاي داده اسـت        را و دزدي 

 جمعيت بـاال، تنهـا يـك         با وجود  و
سرويس بهداشتي و يك حمام براي  

 .استفاده زندانيان وجود دارد
 در زنـدان رجـايي      ،يانبه گفته زندان  

شهر آب معموال قطع است و فقـط        
ــبانه  ــاعت از ش ــد س ــان  روز  چن امك

استفاده از سرويس بهداشـتي بـراي     
كـه   آنها فراهم است و به دليـل آن       

در روز فقط يـك سـاعت آب گـرم          
وجود دارد، زندانيان براي اسـتحمام      
ــي   معمــوال از آب ســرد اســتفاده م

  .كنند
ر نامــه خـانواده زنــدانيان سياســي د 

سرگشاده خود از آيت اهللا الريجاني      
خواسته اند تا بـا توجـه بـه شـرايط           
اسفبار زندانيان زندان رجايي شـهر،      

  شرايط وي نماينده اي براي بررسي    
  .اين زندان تعيين كند

خانواده زندانيان سياسي رجايي شهر  
آيا آنهـا بـه     ":اند  در نامه خود افزوده   

هـاي متفـاوت،      جرم داشتن انديـشه   
حكوم به مرگ تدريجي در زنـدان       م

شهر هستند؟ آيا آنچه در بنـد         رجايي
افتد، يك    شهر اتفاق مي    زنان رجايي 

  "فاجعه انساني نيست؟
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در ارتبــاط بــا يادداشــت سياســي رفيــق 
مهدي سامع گرامي، مايلم نظـر خـود را         

عنوان يك مخاطب و در وهلـهء       ه  ابتدا ب 
عنوان يك ايرانـي زجركـشيده و      ه  دوم ب 

و . آسيب ديده از درون كـشور، بنويـسم       
 »نقد«نويسم نام    چه كه مي   البته بر آن  

  .گذارم نمي
  :اما نظرم

رم  در راس هـ »واليـت فقيـه   «كـه    اين
قدرت، نماد نظام استبداد مذهبي اسـت،       

 اما اين تفكر در بين تـوده        .شكي نيست 
شكلي ديگر تفهـيم    ه  ها و عوام جامعه ب    

كـه دو قطـب      ويـژه ايـن   ه   ب . است شده
خـاتمي،  -روحانيت و جنـاح رفـسنجاني     

چنين نگاهي بـه ايـن مقولـه نداشـته و            
  !گونه نمي انديشند اين

ني، و قشر وسيعي از روحانيون شيعه و س    
طـور اخـص جامعـه مدرسـين قـم و          ه  ب

نجف، و  همچنين مريـدان و هـواداران         
آقـاي  «آقاي كاظميني بروجردي، هرگز     

جمهـوري  « را سـمبل     »علي خامنـه اي   
  !دانند  نمي»اسالمي

جناح رقيب خامنه اي و احمدي نژاد هم        
 .كه برنامه و هدفـشان مـشخص اسـت        

كه واليت فقيه    آنها نيز با آگاهي به اين     
ــ ــه اي،   آنه ــت خامن ــت مالكي م در تح

مساوي با حكومـت جمهـوري اسـالمي        
باشد كامال و صددرصد مخالفند و چنين       

  .ديدگاهي ندارند
در اقشار مختلف جامعه نيز، سواي ايـن        
دو قطب كه اشاره نمـودم، مـردم هـيچ          
اطمينان خاطري ندارند كـه بـا برچيـده         

، حاكميت مـذهبي    »واليت فقيه «شدن  
  .رسد پايان ميه ب
 اسفند مـشاهده  1 بهمن و   25چه در    نآ

شد، جنبش دانشجويان و بخش قليلي از    
جوانان بود از هر طيف حتـي مـذهبي و          

 بهمـن   25كه در    اين  كما .اصالح طلب 
–طالب حوزه ها و تني چنـد از طلبـه            

دانشجوهاي شيراز كـه از دوسـتان مـن         
ــركت   ــيراز ش ــاهرات ش ــستند در  تظ ه

دسـتغيب  اين عده ، از هواداران      . داشتند
ن شــناخته در شــيراز هــستند و از فعــاال

باشند كه با واليت فقيه مسئله       شده مي 
 اما بـا جمهـوري اسـالمي بـدون          ،دارند

  !اصل واليت فقيه مشكلي ندارند
و باز بايد اشاره كنم بـه مـردم  سـاده و              
معمولي با گرايش مذهبي كه از آگـاهي        

خبر  و اختيارات سياسي يك شهروند، بي  
دليل همين ناآگاهي   ه  ند و  ب   و بي اطالع  

سياسي و عدم اطالع از قـانون اساسـي،      
 »واليت فقيـه  «در فرداي برچيده شدن     

سـت بـه دام بيفتنـد و  بـه            ا باز ممكـن  
ادامهء اين نظام با تغييرات و حذف ولـي         

گونه اي كـه از نظـر اقتـصادي         ه  فقيه ب 
بهبودي در زندگيشان مشاهده يـا حتـي        

و راي بـه    وعده داده شود، راضي شـوند       
  ! بقاياي همين حاكميت دهند

 

در همين راسـتا بايـد از  روحـانيوني در           
 مثل وحيد خراساني نام بـرد       ،مراتب باال 

تواند همانند منتظـري محبـوب       كه مي 
كـه بـا ولـي فقيـه در           چرا ،دنالقلوب شو 

 اما با حاكميـت نظـام اسـالمي         ،تعارض
رفــسنجاني هــم كــه هرگونــه . قنــدمواف

ــه نظــام را  ــد،  حــرام مــيتعــرض ب دان
ميرحسين موسوي نيـز كـه صـحبت از         

كند و كروبـي     دوران طاليي خميني مي   
تـاكنون  ،  كمتـر از آنهـا نيـست      كـه   نيز  

حرفي از تغيير نظام نزده اند و بر همـين          
ــا ســرمايه گــذاري و حمايــت   اســاس ب
حاميان جهاني خود كه همانـا دولتهـايي    
هستند كه از حفظ نظام منافع سرشاري       

تواننـد   خوبي مـي  ه  شود، ب  عايدشان مي 
كنترل فضاي جامعه را بعد از سـرنگوني        

ـ »علي خامنه اي و واليت فقـيهش      « ه  ب
عهده گرفته و از سـقوط نظـام ممانعـت         

  .نمايند
آنچه مسلم اسـت صـرف هزينـه هـاي          
بسيار كالن از سـوي رفـسنجاني بـراي         

 جنـاح مقابـل و تحريـك        از تنفـر    ايجاد
ري ، براي قدرت گي   مردم عليه خامنه اي   

  .خودش است
در اين ميان فقط مردم سـاده و جوانـان          

شـوند و    رشيد ما هستند كـه تلـف مـي        
كه هدف   تا زماني ! قرباني بازي دو جناح   

اصلي مشخص نشود و شـعار اساسـي و         
ــي   ــايي يعن ــوري  «نه ــر جمه ــرگ ب م

تواند براي   سر داده نشود، نمي   »اسالمي
  .فرداي ايران اميدواركننده باشد

م بگويم كه بايـد بـه       را ه  در ضمن، اين  
اعتصابات سراسـري، و همچنـين پيونـد      
ــان و   ــشجويي و زن ــشهاي دان دادن جنب
كارگران و ديگر اصناف همت گماشت و       

بـه  زمـان را    فرصت تجديد قوا و خريـد       
 .حكومت نداد

اينها در صدد هستند كه بـا يـك اتفـاق           
فوق العاده چند ماه مردم را ساكت كنند        

سـورپرايز  تا بتوانند مـسلط شـوند، يـك       
نبايد . فراهم كرده اند براي همين هدف      

فرصت داد و نبايد گذاشت كه يك جناح       
بر ديگري پيروز شـود و نظـام را حفـظ           

 .نمايد
تاكيد موكد بر اين نكته دارم كه هرچـه         
زودتر بايد مـسير حركـت نهـايي مـردم          

ــعار    ــود و ش ــشخص ش ــر   «م ــرگ ب م
!  و نه فقط مرگ بر ديكتاتور»ديكتاتوري

 سر داده   » بر جمهوري اسالمي   مرگ«و  
 اگرچه الزمهء اين امر فراهم كردن  .شود

 اما در نهايت هيچ راهي      ،مقدمات آنست 
جز اين نمانده كـه از مـوش و گربـه           ه  ب

بازي دست بـرداريم و  روزنـهء تبـاني و          
اميد را بر آناني كه خواهان حفـظ نظـام          

كـه هـيچ     چرا. اسالمي هستند را ببنديم   
 كـه در پـيش رو       بعيد نيـست در سـالي     

 آقاي خامنـه اي     1390داريم يعني سال    
 از دنيا برود و با مرگ او داستان واليت 

 

 و  پايـان رسـيده   ه  فقيه ب 
بعد از كش و قوسـهايي      
كــه حكومــت و جامعــه 

شـد،   دنـ درگيرش خواه 
 ميرحـسين موسـوي بـر    1392در سـال  

صندلي رياست جمهوري اسالمي تكيـه      
 و  زده و هشت سال ديگر به فريب مردم       

چپاول ثروتهاي مادي و معنوي كشور با        
  !فرم و  رنگ و بويي ديگر ادامه دهند

همين دليل بر آخرين بخش يادداشت ه  ب
سياسي نيز معترضم چون آن سه شـعار          
هيچ فرقي با هدف رفسنجاني و موسوي     

 اميدم  بيشتر بر اين بود و هـست          .ندارد
سـمت هدفمنـد سـوق      ه  كه شعارها را ب   

دهيم و  از  لفظ سرنگوني كل حاكميت         
و نظام ياد كنيم و سخن بگوييم چراكـه         

 كـه در اطالعيـه      »زنده بـاد آزادي   «آن  
دوم اسفند از سوي سـازمان چريكهـاي        

 تحقـق   ، نگاشته شـده    ايران فدايي خلق 
ـ چـه م   كه آن  نخواهديافت مگر آن   ل خ

 بلكـه زايـش و  تقويـت و          »زنده بودن «
دي است،  از بين رفته و از پايـه          رشد آزا 

  .و بن مضمحل گردد
  

شوم  در پرانتز اين نكته را هم يادآور مي       
كه در مورد تونس و مصر نيز با ديـدگاه          
شــما از ايــن نظــر كــه در آن كــشورها 

 ي رخ داده، كــامال مخــالفم »انقــالب«
ـ  »انقالب«كه   چرا معنـاي تحـول و     ه   ب

دگرگوني بنياني و ريشه اي است، حـال        
كــه در تــونس تحــوالت روبنــايي و  آن

ظاهري بود نـه بنيـادي و پايـه اي و در       
 كودتاي ارتش بود و نه      "مصر كه صرفا  

  !چيزي بيش از آن
ــي  ــصور نم ــن ت ــه در   م ــه آنچ ــنم ك ك

ــان اســت از   ــي در جري ــشورهاي عرب ك
 »انقــالب«تـونس تـا ليبـي، هيچكـدام     

باشد، چون هدف از انقالب را در زمـان         
اسـتي كـه در آن   حاضر اگر بر مبناي سي  

ــي  ــال م ــشورها اعم ــه  ك ــده، چنانچ ش
 فرض كنيم،   »خواهان دمكراسي بودن  «

 رونـد دمكراسـي در ايـن كـشورها      "ابدا
ـ     مشاهده نمـي   همـين دليـل   ه  شـود و ب

شورش چند هفتگي مـردم يـا كودتـاي         
  .  نام نهاد»انقالب«توان  ارتش را نمي
 شقايق ايران

 

  چند توضيح كوتاه

  مهدي سامع

 شقايق يك نقد به معني      نوشته رفيق : 1
موضوعي را رد كـرده و بـه        . دقيق است 

. جاي آن موضوع جديدي گذاشته اسـت      
بعضي مطالب با عنوان نقد منتـشر مـي         
شود كه فقط جنبه ردكردن و نفـي دارد         
كه اين دسته از مطالب را نمي توان نقد         

  . ناميد
  
اين كه آيا رويدادهاي تونس و مـصر        : 2

د يا نـه، بـستگي   را مي توان انقالب نامي  
به اين دارد كه چه تعريفي براي انقالب        

 از نگاه من انقالب . مورد نظر باشد

 

سياســي مـــي توانـــد آغـــازي بـــراي  
اما اين كـه    . دگرگونيهاي اجتماعي باشد  

اگر اين دگرگونيهـاي اجتمـاعي تحقـق        
نيافت مـا اصـل انقـالب را نفـي كنـيم            

هر انقالبـي در گـام اول       . منطقي نيست 
ي قدرت حاكم با نيروي تـوده       با سرنگون 

اما اين بدان معني    . مردم شروع مي شود   
نيست كه اين انقالب حتماً بـه پيـروزي         

پبـروزي انقـالب بـه عوامـل      . مي رسـد  
مختلفي بستگي دارد كـه مهمتـرين آن        

ــت   ــري اسـ ــوع رهبـ ــدگاه . موضـ ديـ
سكتاريستي با تكيه به موضوع رهبـري،       
اساس انقالب را نفي مي كند و شـركت         

قالب را منوط بـه داشـتن رهبـري         در ان 
نگـرش اصـولي   . مورد نظر خود مي داند    

اما با مداخله در انقالب تالش مي كنـد         
تا بتواند پتانسيل رهبري مورد نظر خـود        

ايـن  . را براي ادامه انقالب تقويـت كنـد       
ــاي     ــه نيروه ــست ك ــاري ه ــان ك هم
ترقيخــواه، راديكــال و سوسياليــستي در 

  .تونس و مصر بدان مشغول هستند
  
 25در مورد سـه شـعار اصـلي قيـام           : 3

بهمــن ســال گذشــته مــن نظــرم را در  
يادداشت سياسي كه مـورد نقـد شـقايق        

بـه  . قرار گرفته، به طـور شـفاف نوشـتم    
گمان من هر نگاهي به مرحلـه كنـوني         
تحوالت در ايـران داشـته باشـيم، ايـن          
تحول از كانال نفي ديكتاتوري و به طور     

يــت مــشخص نفــي اســتبداد دينــي وال
  . فقيهي مي گذرد

در جنبش رنگين كمان مردم ايران و در        
قيامهاي بيشماران شـعارهاي گونـاگوني      
مطرح مي شود كـه نـشاندهنده وسـعت         

  .جنبشهاي اجتماعي مردم ايران
با توجه به ساختار مشخص نظام سياسي 
در ايران، نفـي واليـت فقيـه بـه معنـي            
ــت   ــالمي اس ــوري اس ــرنگوني جمه . س

با رفيق شقايق در مورد     بنابرين اختالف   
سرنگوني رژيـم جمهـوري اسـالمي بـا         
همه دسته بنديها و باندهاي درونـي آن         

بلكه اخـتالف در انتخـاب شـعار        . نيست
مناسب اسـت كـه بتوانـد وسـيع تـرين           
نيروها را براي سرنگوني كل رژيم بسيج       

به نظرم اين شعار ضد ديكتـاتوري،      . كند
. ضد واليت فقيه و ضد خامنه اي اسـت        

كر نمي كـنم كـه جمهـوري اسـالمي          ف
. بدون واليت فقيه بتوانـد پابرجـا بمانـد        

همان طور كه نظام شاهنـشاهي بـدون        
البته بـا توجـه   . شاه نتوانست پايدار بماند   

به توضيح دوم بايـد بـا تاكيـد يـادآوري           
كنم كه گرچه سـرنگوني نظـام واليـت         
ــالب     ــك انق ــراي ي ــام اول ب ــه گ فقي

 معنـي   دمكراتيك است، امـا ايـن بـدان       
نيست كه در صـورت تحقـق سـرنگوني     
رژيــم واليــت فقيــه، مــسير پيــشرفت و 

مسير . تكامل انقالب تضمين شده است    
انقالب مثل خريدن هندوانـه بـه شـرط         

انقالب يك مسير پر پيچ و      . چاقو نيست 
خم است كه شركت نيروهاي اجتمـاعي       
گوناگون و مداخلـه ايـن نيروهـا در امـر       

را تعيين مي رهبري آن، مسير آينده اش   
  . كند

  ٣٠٨در باره يادداشت سياسی نبرد خلق شماره 
 شقايق ايران
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  :سخن روز
 سانسور تنها دشمني با كتاب و قـصه         -

و ادبيات نيـست، بلكـه آفتـي بـر بدنـه           
اميرحــسن (فرهنـگ يـك ملـت اسـت     

كـانون  چهلتن، نويسنده ايراني و عـضو       
  ) نويسندگان ايران

كه انسان همـه آنچـه كـه      براي اين-
وظيفه اوست را انجام دهد، بايد توانايي       
خودش را بيشتر از آنچه هست ارزيـابي        

-1832(يوهـان ولفگانـگ گوتـه       (كند  
، نقـاش ،  نويـسنده ،  اديب،  شاعر) 1749
  )آلماني فيلسوف و شناس انسان، محقق

  
  موسيقي

  

توسعه موسيقي با ترويج اسالم      

  ناسازگار است
الهدي  امام جمعه مشهد، سيداحمد علم

ــ  ــه اول نمازجمع ــهر در خطب ــن ش  ه اي
انس گرفتن و محشور شـدن بـا        ":گفت

 آهنگ و موزيـك يـك حـشر و    جريان
انـسي اســت كـه انــسان را از محوطــه   

   ".كند عبوديت و بندگي خدا جدا مي
وي با اشاره به يكي از ديدارهاي برخي        
از مسووالن فرهنگي دولت گذشـته بـا        

رهبـر معظـم انقـالب      ":خامنه اي گفت  
ه توسـعه   ايـن را بدانيـد كـ      :فرموده انـد  
ترويج آن در كشور برخالف  موسيقي و

ترويج اسالم است و بـا تـرويج اسـالم          
  ".ناسازگار است

  

پايه گـذار گـروه پينـك فلويـد         

  خواهان تحريم اسراييل شد
 ساله، پايه گذار و خواننده    68راجر واترز   

پينـك  "بريتانيايي گروه پرآوازه پيشين     
 خواهان تحريم اسـراييل شـد و        "فلويد

اجراي برنامه هنري چند سـال      گفت از   
ــراييل   ــود در اس ــيش خ ــحال "پ خوش

  ."نيست
راجـر واتـرز در مـصاحبه اي بـا شــبكه     
تلويزيوني الجزيره اعـالم كـرد كـه بـه        

جنـبش  . اس مي پيونـدد  .بي.جنبش دي 
اس مـي گويـد تـا زمـاني كـه           .بي.دي

اسراييل حقـوق پايـه اي فلـسطينيها را         
رعايت نكند، اين نهاد بين المللـي نيـز         

نكار، بايكوت و تحريم عليه اسراييل را       ا
  .هماهنگي و نمايندگي مي كند

 

ديگـر جـان بـه لـب        "آقاي واترز گفت    
 و از   "بايد كارهاي عملي كرد   . شده ايم 

همه هنرمندان جهاني نيز خواسـت كـه     
ديگر در اسراييل برنامه اجـرا نكننـد تـا     

ــه  ــغالگري"روزي كـ ــوي "اشـ  از سـ
  . يابداسراييل عليه فلسطينيها پايان

راجر واترز در مصاحبه اي كه از سـوي         
ان و مجــري .ان.مجــري مــشهور ســي

كنوني الجزيره، آقاي ريز خـان صـورت    
حرفهــاي اســراييل در ":گرفــت، گفــت

  ".مورد صلح خواهي، پوچ است
اسراييل از راه حل دو كشور      ":وي افزود 

 براي دو ملت دم مي زند اما بـي سـر و          
 سـرزمينهاي   الحـاق صدا همچنـان بـه      

فلسطيني ادامـه مـي دهـد و در شـرق           
و كرانــه ) بيــت المقــدس (اورشــليم 

باختري، زمينهاي زيـادي را بـه خـاك         
خود منـضم كـرده و مـردم را از خانـه            

  ".هاي شان بيرون مي كند
 

 هفت سين

  شب اومده دوباره چشمم در انتظاره 
  يك و دو و 

  ...مي شمرم ستاره  سه و چار
  پنج و شيش و 

  اميده اينم هفت هفت عدد 
  نشون شب عيده  ،سفره ي هفت سينه

هفت ميـاره بـه يـادم، رنگـاي رنگـين           
  كمون 

  هفتا نوار رنگي، پل بسته تو آسمون 
هفت ميـاره بـه يـادم، رنگـاي رنگـين           

  كمون 
از خنده هاي خورشيد، تـا گريـه هـاي          

  بارون 
هفت مياره بـه يـادم، قـصه ي هفـت           (

  خوانو
   )2كشتن ديو سفيد، ر ستم پهلو انو 

  ستم بيا به ميدون چشما در انتظاره ر
  از همه جاي دنيا، ظلم و بدي مي باره 
  رستم بيا به ميدون، دنيا رو غم گرفته 

  هر گوشه اي يه ديوي، راه ستم گرفته 
  رستم بيا به ميدون تو مرد هفت خواني (

   ) 2...اميد آخريني ... تو نقطه ي يقيني 
  

ــراهيم  ــه ســوي اب ــدازي ب تيران

  ننده اهل تركيهتاتليس، خوا
افراد ناشـناس در اسـتانبول بـه سـوي          
ابراهيم تاتليس، خواننده كردتبار تركيـه      

 شليك كرده و او را از ناحيه سر به 

 

پزشـكان معـالج    . اند  شدت زخمي كرده  
گويند وضع عمـومي     ابراهيم تاتليس مي  

اين خواننده بهتر شده و براي اولين بـار      
  بعد از ترور لب به سخن گشوده است

تاتليس در يونـان، ايـران و بـسياري از          
  . كشورهاي خاورميانه شهرت دارد

  

 "هفت سين"

  ترانه جديد كارگاه هنر ايران
كارگاه هنر ايران فرا رسيدن نوروز را بـا   

ــ ــگ دل انگي ــه همراهــي  زآهن ــار ب  به
گلهاي شـيپوري و بلـبالن و پرنـدگان         
ــي    ــراي آزادي و آزادگ ــوان ب ــه خ تران
تبريك گفته و سال نو را سال حاكميت        

 .  آرزومند است،نو مردم بر مردم
 از  "هفـت سـين   "آهنگ و تنظيم ترانه     

اســت و شــعر آن را رمــضاني فريــدون 
 .پيرايه يغمايي سروده است

  
  كتاب

  
  "دي انقالبتراژ"انتشار كتاب 

 نوشـته   "تراژدي انقـالب چـين    "كتاب  
ايـن كتـاب    . هارولد ايزك منتـشر شـد     

براي كساني كه مايلند با تـاريخ مـدرن         
ــي باشــد  ــد م . چــين آشــنا شــوند، مفي

محاسبات نويسنده ايـن كتـاب كـه بـه      
ــين    ــالب چـ ــالهاي انقـ  -19250سـ

مي پردازد، بر پايه منابعي از گفتار    1927
يـن انقـالب    ا. لئون تروتسكي مي باشد   

يكي از بزرگ تـرين رويـدادهاي قـرن         
بيستم است و هزاران كارگر كمونيـست       
جــان خــود را در آن از دســت دادنــد و 
نتيجه آن نابودي حزب كمونيـست كـه        
به عنوان حزبي با سازماندهي تـوده اي        

مطالعه . طبقه كارگر به قدرت رسيد، بود  
اين كتاب براي شناخت انقـالب چـين         

  .اد شده استهپيشن
  

 كتاب خواني

  امير حسن چهل تن
ــراي  حــسن چهــل اميــر تــن در كلــن ب

منــدان ادبيــات ايــران، داســتان  عالقــه

  .خواند
  

وي بخشهايي از دو كتاب آخر خود بـه         
 و  "تهـران، شـهر بـي آسـمان       "عنوان  

ــالب " ــان انق ــران، خياب ــراي "ته  را ب
اين دو رمـان تنـشها و       . حاضران خواند 

ن را ستيزهاي دروني جامعه معاصر ايـرا     
 در سالهاي نزديك به قيام بهمن و پس 

 

فضاي پرتحـرك،   . كند  از آن روايت مي   
ــده   ــان زن ــنجيده و زب ــاختمان س ي  س

ــران را   ــسين حاضــ ــتانها، تحــ داســ
  .برانگيخت

 از  جوايز مختلف ادبي  آثار او بارها نامزد     
كتـاب   و   جايزه هوشنگ گلشيري  جمله  

او در . است   بوده سال جمهوري اسالمي  
دوره بيست و چهارم جايزه كتاب سـال        

 نامزد ايـن    "دم ايراني   سپيده"با داستان   
جايزه شد اما در اعتـراض بـه عملكـرد          

  .وزارت ارشاد از نامزدي انصراف داد
  

  لغو مجوز ناشران كتاب
 ناشـر از جملـه   10حدود  مجوز فعاليت

آگاه "،  "ديگر"،  "نگار  بازتاب"انتشارات  
 لغـو  "جيحـون "  و"اختـران "، ")آگه(

ــه  .شــد ــست ك ــن در حالي برخــي از  اي
 بـه  "جيحـون " ناشران مذكور از جمله

عمده به انتشار كتابهاي درسـي در    طور  
 هايي ماننـد روانـشناسي و علـوم    زمينه

  .اند ارتباطات مشغول بوده
  

  سينما و تياتر

 

    هو شد"پايان نامه"فيلم  
بـا هـدف تبرئـه       كه   "پايان نامه "فيلم  

ندا آقاسلطان و ترانه ي موسوي      قاتالن  
ــش  ــده، در ج ــاخته ش ــا  نس ــر ب واره فج

ه محتواي  اعتراض عمومي تماشاگران ب   
  . و هو شدگرديده روبرو خود

شدت تحريفات و تحريك آميـز بـودن        
اين فيلم در راستاي تمـايالت سياسـي        
سفارش دهندگان آن به نحوي بود كـه        
در اقدامي بي سابقه در طول برگـزاري        

 دوره جشنواره فيلم فجر، اين فـيلم        30
   هو شد
 با موضوع جنگ نرم     "پايان نامه "فيلم  

ــد از ــه و حــوادث بع ــه تهي ــات ب  انتخاب
كنندگي روح اهللا شمقدري و كارگرداني      
. حامد كالهـداري سـاخته شـده اسـت        

موضوع فيلم دربـاره اسـتاد دانـشگاهي        
است كه داراي فعاليتهـاي جاسوسـي و        
ــه اســت و نيــز چهــار   ــا بيگان ارتبــاط ب
دانشجويي كه با اين استاد پايـان نامـه         

اين پايان نامه بهانه اي مي شود       . دارند
ي ورود دانشجويان مزبور به دنيـاي        برا

  .پر خطر سياست
ليال اوتادي در نقـش نـدا آقـا سـلطان           
بازي كرده و ديگـر بـازيگران داريـوش       
ارجمند، امير آقايي، محمد رضا شـريفي       
نيا، حامد كميلي، بهاره افشاري، جمشيد      
ــستند   ــرام ه ــيالد كيم ــمپور و م . هاش

ــداري  ــادي كاله ــين ه ــرادر ،همچن  ب
ــه هم  ــارگردان ب ــدادي از  ك ــي تع راه

  .مشاوران فيلمنامه آن را نوشته است
كـه فـيلم    ن  حامد كالهداري پيش از اي    

سراسر دروغ و توهين آميزش هو شود،       
اين فيلم دستاوردهاي خوبي هم     ":گفت

براي مردم و هم براي نظـام جمهـوري     
  ".اسالمي دارد
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ُپرده برداری از ھويت صحنه گردان 
  برکناری رفسنجانی از رياست خبرگان

  
   امانمنصور

 در ســپاه پاســداران از ي خامنــه اي آقــانــدهي نماتيــحما
 بـر مجلـس خبرگـان، دو        ي كنـ  ي اهللا مهـدو   تي آ استير

 كـرده و بـه همـراه آن، نـشانه           زهي مهم را پالكارت   تيواقع
 ي سـطحها  نيتر كـه بـاال    ي بحران تازه ا   دني در رس  يها

 از  ي را به گونه گُسترده تر     "نظام" تيري و مد  يهرم رهبر 
  .    كرده استتي كشد را تقوي به كام مشيپ

 اسـت ير:  كرد دي تاك نهي روز آد  يدي سع ي االسالم عل  حجت
و اگـر   ...  اسـت  بندهي ز ي كن ي اهللا مهدو  تي آ يخبرگان برا 

 و  ستهي انتخاب شا  كي سو بروند،    نيمجموعه خبرگان به ا   
  ". خواهد بودي استهيبا
ـ  با اعالم ا   او ـ  از دو واقع   ح،ي صـر  كـرد ي رو ني  ي همراهـ  تي

  : كردي پرده بردارزيكننده آن ن
 از دستگاه ُقـدرت و      ي رفسنجان ي حذف خزنده آقا   نخُست،

 شده است كـه     ي كننده ا  نييمسند شراكت، وارد مرحله تع    
 از رو بـسته شـده انـد و          رهايدر آن برخالف گُذشته، شمش    

 داد بـه    ي اجازه مـ   ري درگ يت پرده كه به طرفها    جدال پش 
 "لـه يفت" ادامه دهند و همزمـان       گريكدي هيمبارزه شان عل  

 و تحرُك جامعـه بـه       ي از بهره بردار   يري جلوگ يراآن را ب  
 صـحنه منتقـل     ي نگـه دارنـد، بـه رو       نيي پا يشيگونه نما 

 ي م اني و در برابر چشم توده معترض و مخالف جر         دهيگرد
  .ابدي

 كس  چي ه ،ي رفسنجان ي آقا يصحنه گردان بركنار   سپس،
 شي آنگونه كه از نمـا     - و او    ستي ن ي اهللا خامنه ا   تيجز آ 

ـ  او در سـپاه پاسـداران ن       نـده ي نما يمطبوعات  تـوان   ي مـ  زي
ـ  واقع ني هم به پنهان كردن ا     ي اصرار گري د -برگرفت    تي

  .ندارد
 مجلس خبرگان، گام بـه      لي تا هنگام تشك   ي خامنه ا  يآقا

دسـتور سـر   .  داده اسـت شي خود را افزا بيبر رق گام فشار   
 و مجلـس،    ونيزي در تلو  "يمرگ بر رفسنجان  "دادن ُشعار   

 بـه  ي و فحاشـ يكـ يزي فرمان حمله ف ي برا يفقط مقدمه ا  
 ي آمد تا با طرح پر سر و صـدا   ي به حساب م   ي و كانينزد

ـ  مجلـس خبرگـان تـداوم پ   استي او از ر  يبركنار  كنـد؛  داي
 سو  كي از   ي رفسنجان يشدار به آقا   كه با هدف ه    ياقدامات

 "نظام" در راس و بدنه      ي و تهي و اتور  تيثيو خُرد كردن ح   
  .   گرفتي صورت مگري دياز سو

 هي تصف ي و همدستانش برا   ي اهللا خامنه ا   تي آ زي پس خ  در
 محرك عمل   يروي، دو فاكتور به عنوان ن     "نفر دوم نظام  "
ـ    از تعادل قُوا د    يابي ارز ،ي كند كه اول   يم  ير كشاكش داخل
 ي فشار جنبش اجتماع   ،ي به سود خود است و دوم      "نظام"

 و همه جانبه تر آن كـه بـدون          ني خون يو ضرورت سركوب  
  .دي نماي شكاف در باال نا ممكن مبستن

 و برآمـده    يني توان ع  ي همان اندازه كه فاكتور دوم را م       به
 تحــوالت ي اصــليروهــاي نيقــي حقشيــ و آراتياز وضــع

 ارتباط با توازن واقعـا  ي و بي ذهنن،يعامل نخُست پنداشت،  
ـ  باندها، گرا  نيموجود ب   دهنـده   لي تـشك  ي و جناحهـا   شهاي

  . باشدي در مجموع مي اسالمينظام جمهور
 و ياســي بــه لحــاظ سي خامنــه اي آقــاسهيــ كيموجــود

 اسـت   ي ا نهي كمتر از هز   اريبس) نييدر باال و پا    (كيهژمون
 وجود به ني با ايل اگر و كند، حا  يكه اقدام مزبور طلب م    

 ني آخر ي سمت به حركت درآمده است، جنبش اجتماع       نيا
 .        خواهد شدي است كه مانع وييروين

   اسفند 14فراسوي خبر 
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فاخر و ارزشمند ما  جلسه"

را با هـو و سـوت بـه گنـد           

  "كشيدند
 كارگردان سينما كه    ،حميد بهمني 

گلوگـاه  "ي  مقدسـ  ا فـيلم دفـاع    ب
 فجر حـضور    در جشنواره  "شيطان
ي ب"ن به   اكه حاضر  از اين داشت،  
  حاضـران و ي برخـ ي بـه احترامـ 

.  پرداختند گلـه كـرد     "سينماگران  
متاسفانه جشنواره فيلم   ":گفتوي  

رغـم برازنـدگي و فـاخر         يفجر عل 
عيوب هـم دارد   يبودن، يك سر

 ناشيانه و بعـضاً   خوردهاي  رب كه از 
   ". استي و سياسيط و باندغل

يـا همـين طـور      ":وي شكوه كرد  
انـد و     افراد اوباشي كه پول گرفتـه     

جلسه فاخر و ارزشمند را با هـو و         
سوت و قطع كردن سخنان افـراد       

 اينهــا قطعــاً. كــشند بــه گنــد مــي
كساني هستند كه با پول سفارش      

آنهـا  اند و ممكن است ريـشه     شده
در اغتشاشات هـم وجـود داشـته        

 اينها را بايـد كنتـرل كـرد و     .باشد
  ".نبايد از برخورد با آنها بترسيم

  
خشم اسـراييل از نمـايش      

 در سـازمان    "ميـرال "فيلم  

  ملل

ــيلم ســينمايي    بــه "ميــرال"ف
ــنابل،    ــولين اشـ ــارگرداني جـ كـ
سينماگر آمريكايي شامگاه دوشنبه   

 مارس در تاالر مجمع عمومي      14
. سازمان ملل بـه نمـايش در آمـد        

 اين فيلم سـينمايي     دولت اسراييل 
ــري  ــديهودي"را اث ــسته "ض  دان

هيات نمايندگي اسراييل در    . است
اي به    سازمان ملل متحد در بيانيه    

 اعتـراض   "ميـرال "نمايش فـيلم    
  كرد و خواهان لغو اين برنامه شد

 "ميـرال "اين اولين نمايش فـيلم     
   .رود در اياالت متحده به شمار مي

 "ميـرال "شود كه فـيلم       گفته مي 
 و اشــغال 1948فاجعــه جنــگ  

فلــــــسطين را از ديــــــدگاهي 
  .ضداسراييلي تصوير كرده است

  
هشتاد و سومين   بهترينهاي  

   مراسم اسكار
ــرين ــيلم بهت ــاه: ف ــق پادش ، نط

ــرد   ــازيگر نقــش اول م ــرين ب بهت
بازيگر  بهترين، كالين فيرث: سال

 ناتالي : سالنقش اول زن 

 

 

رين بــازيگر نقــش هتــ، بپــورتمن
 ، كريستيان بيل :مكمل مرد

: بهترين بازيگر نقـش مكمـل زن     
  مليسا لئو

در : خـارجي سـال   بهتـرين فـيلم  
ــر   ــاي بهت ــك دني ــارك(ي ، )دانم

: بهترين فيلم انيميـشن داسـتاني     
بهتـرين  ، 3اسباب بـازي   داستان

شــبكه : موســيقي مــتن فــيلم  
: صـدابرداري  هتـرين ، باجتمـاعي 

آليس : سبهترين طراحي لبا  ،  آغاز
 بهترين جلوه، درسرزمين عجايب

: بهتـرين تـدوين   ،  آغاز: هاي ويژه 
  شبكه اجتماعي

  
 "از اين پـس   "توقف فيلم   

در ژاپــن بــه خــاطر وقــوع 

 زلزله و سونامي

ــسازي   ــاني فيلمـ ــر "كمپـ وارنـ
، تصميم گرفتـه اسـت در       "برادرز

پي وقوع زلزله و سونامي مرگبـار       
از ايـن   "در ژاپن، نمـايش فـيلم       

 كلينـت ايـستوود را       ساخته "پس
در سينماهاي اين كشور متوقـف      

 .كند
اين فيلم بر اساس فاجعه سونامي      

ــال   ــيا در س ــوب آس  2004در جن
ساخته شده است كـه منجـر بـه         

 هـزار   230كشته شـدن بـيش از       
نفـر و آوارگـي صـدها هـزار نفــر     

  .ديگر شد
 "وارنر بـرادرز  "يكي از مسووالن    

گفته است كه با توجه به صـحنه        
راش مربوط به سـونامي  هاي دلخ 

اقيانوس هند در اين فيلم، نمايش     
ــن   ــام در ژاپـ ــن هنگـ آن در ايـ

ايـن فـيلم در     . "مناسب نيـست  "
ــه در  ــر فوري ــينما در 180اواخ  س

  .ژاپن به روي پرده رفته بود
  

ميهمانان خارجي جـشنواره    

 "جاسوسي"تياتر به اتهام   

 بازجويي شـدند  دستگير و

  
وز در ر اعالم برگزاري راهيپمايي

 بيست و پنجم بهمن و آماده باش

نظــامي امنيتــي حاكميــت بــراي 
مقابله با اين رويـداد باعـث بهـم         

 ريخــتن برنامــه هــاي عــادي 

. تياتر شـد  ويژه  ه  جشنواره فجر، ب  
كليه نمايشهاي خياباني و بخشي     
از برنامه هاي درون تاالري ايـن       

و ميهمانـان  شـده  لغـو   جـشنواره 
خارجي نيز از رفـتن بـه خيابانهـا         

 .منع شده بودند

برخي از ميهمانان خارجي كه روز      
 بهمن به خيابان آمده     25دوشنبه  

بودنــد، توســط مــاموران امنيتــي 
 دستگير و توسط ماموران وزارت 

 

اطالعـــات ايـــران بـــه اتهـــام 
 .جاسوسي بازجويي شدند

مــديران جــشنواره تيــاتر گفتنــد 
برخي از اين ميهمانـان در حـال        

ز عكــسبرداري يــا فيلمبــرداري ا
صحنه هاي درگيـري نيروهـاي      
امنيتــي بــا راهپيمايــان ســبز    
دستگير شدند كه با پيگيري اين      
ــدگان آزاد   ــديران دستگيرشـ مـ

  .شدند
  

جــشنواره بــين المللــي   
سينماي تبعيد برگزار مـي     

 كند

نمايشگاه آثاري از عباس حجت     
  فيلمـساز  - عكـاس  -پناه، نقاش 

 27و يكشنبه  26 شنبهدر روز 
 – گگـوتنبر در  2011مـارس  

  . ، برگزار مي شودسوئد
تلفن ارايه شده بـراي اطالعـات       

  . مي باشد 031 -145447 بيشتر
  

  موزه
ــه   ــدان ب ــراض هنرمن اعت

وضـــــعيت كـــــارگران 

ــوزه   ــاختماني مـــ ســـ

   "گوگنهايم ابوظبي"

در ابــوظبي، پايتخــت امــارات   
ــرين و   ــي بزرگتـ ــده عربـ متحـ

ــدرن ــه   م ــوزه خاورميان ــرين م ت
 "لوور شرق "شود كه     ساخته مي 

مركـز  "م گرفتـه و قـصد دارد        نا
.  باشد "هنري قرن بيست و يكم    

 ميليون دالر بودجه سـاخت      800
  .اين موزه است

هـاي     نفر از چهـره    130بيش از   
اي اعالم كردنـد      هنري در بيانيه  

كه حاضر نيستند آثار خـود را در        
 بـه   "موزه گوگنهـايم ابـوظبي    "

ايـن هنرمنـدان    . نمايش بگذارند 
ــسه    ــود موسـ ــه خـ در اعالميـ

گسترش و  "وگنهايم و شركت    گ
 متعلـق   "برداري جهانگردي   بهره

به دولت امارات متحده عربـي را       
كنند كه كارگران را در       متهم مي 

ــرايطي  ــبه  "ش ــساني و ش غيران
  . به كار گرفته است"داري برده

 از  "ديدبان حقوق بشر  "سازمان  
موضع هنرمندان پشتيباني كرد و     
  .مندرجات بيانيه آنها را تاييد كرد

ــن  د ــه اي ــداني ك ــان هنرمن ر مي
اند، نامهاي    اعالميه را امضا كرده   

شـيرين  : شناخته شده اي ماننـد    
ــي(نــشاط  ، اكــرم زعتــري )ايران

، )فلسطيني(، املي جاسر    )لبناني(
، مونـا حتـوم     )لبنـاني (وليد رعـد    

، قــــادر عطيــــه )فلــــسطيني(
  .ديده مي شود) تبار الجزايري(
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ُبرخيز و بيفشان و  ُ
  بباران ما را

 رضا مقصدي
  

  .دستت را سبز مي خواهم ، دلت را نيز
  .عشقت را نيز جانت را آبي مي خواهم،

  .جهانت را سپيد مي خواهم ، آرزويت را نيز
  .بهار را بذر افشان ِ سرزمين ِ خويش

دست و دل و جان و جهانت را سالم مي 
  گويم

  .ي كه نوروز را به جشن نشسته ي
  .ايران ِ جانت گل افشان باد

  
  !دريچه ها را بگشا! بگشا! بگشا

  !بر خاطره ها دريچه هارا بگشا
  با تو دل ِ من هواي ديگر دارد
  !شادي ِ مرا دريچه ها را بگشا

***                 
  بگذار بهار، از تو آغاز شود

  آواز ِ خجسته ي تو، پرواز شود
  !ما را بنواز! اي عاطفه ي شكفته

  يباست هر آنچه با تو دمساز شودز
***                

  سودا زده ام، دوباره بشناس مرا
  سرشار كن از ترانه ي ياس مرا

  هيهات چه دور ماندم از شور ِ حيات
  باز آ و ببر به سمت ِ گيالس مرا

***                 
  در سينه اگر هزار خنجر داريم

  انديشه ي عاشقانه در سر داريم
  ا بهار ِ بي مرگ شده ستبرگ دل م

  بستر داريم بر گستره ي سپيده،
***                 

  باران، باران، دوباره باران آمد
  مهمان ِ زالل ِ شاخساران آمد

  آمد كه اميد ِ كشته را سبز كند
  باران، به  كشتزاران آمد! ياران

***             
  از پونه، پيام ِ آشنا مي آيد

   مي آيدعطر ِ علف از عاطفه ها
  خيزيد و ُ به روي عاشقان، گل ريزيد

  بهار ِ ما مي آيد! اي منتظران
***                  

  در صبح ِ شكوفه، در برت مي خواهم
  شبنم زده و تازه ترت مي خواهم

  آن دم كه به ساحل ِ تو نزديك ترم
  بيشترت مي خواهم دريا ـ دريا ،

***                
  !از و ُ بخوان غم نيست دوباره قامت افر

  !جان را به اميد، شادمان ساز و ُ بخوان 
  !سرمست تر از سپيده، برخيز و برقص

  !آتش به دل ِ زمانه انداز و بخوان
***               

  !سخت است زمانه، سخت ، شعري بنويس 
  !از خنده ي  خوب ِ بخت، شعري بنويس

  !تپش ِ بنفشه ها را بِنگار! شاعر
  ! ، شعري بنويساز سبز ترين درخت

***               
  برخيز و بيفشان و بباران ما را
  سبز است ترانه ي بهاران مارا

  !اي آتش ِ عشق! اي شعله ي هر شكفته
  !برخيز و برانگيز و بسوزان مارا

  

ه داِي پيام نوروزي

زنده سلطنه مادر 

  فرزاد كمانگرياد 

 

  
  
ه سلطنه مادر فرزاد كمـانگر بـه        داِي

غاز سال نو پيامي ارسـال      مناسبت آ 
كرده است كه عين ترجمه اين پيام       
از كــردي بــه فارســي كــه توســط  
خبرگزاري هرانا انجام گرفته اسـت،     

 .به شرح ذيل است
  

آخرين نوروزي  كه بـه اميـد آزادي    
فرزند در بندم  به ديدار او در اويـن          

كـه  (؛گفـت  اميد به من مي    رفتم با 
د  روز آزادي خواهـ    مادر نوروز  حتماً   

ــا هــم آن را جــشن حتمــاً بــود و  ب
از مـن   ..  افـسوس ) خواهيم گرفـت  

  .فرزندم را گرفتند
  

ــتش  از شــاگردانش معلمــي و از مل
انسانيتي را، اما براي آنها كه فـرزاد        

 را از من گرفتند چه برجاماند؟
ملت كرد هم با اعتصاب عمومي در       
تمام شهرها نشان دادند كه با فرزاد       

يـن را هـم     و ياورانش هستند، آيـا ا     
  ؟!نديدند

 
زادي تمامي فرزندان   آاميد دارم كه    

دربند ديگر مان را در  چنـين روزي      
روزي را كـه فـرزادم    . جشن بگيريم 

مژده داد، دور نمي بينم اميدوارم تـا        
زنده هستم تحقق خواسـته فرزنـدم     
ــري   ــا آزادي و برابـ ــه همانـ را كـ

 .بود،ببينم
در اينجـا الزم مـي بيـنم بـه همــه     

 آزادي و زنــــدانيان شــــهيدان راه
سياسي دربند درود و سالم بفرستم      
و اين سخن فرزاد را به آنها بگـويم         

ــاس(افــق روشــن اســت «كــه   ۆئ
 .»)وونهڕ
  

  .سال نو بر همه مبارك باد
  

 خبرگزاري هرانا:منبع
  

 اني زندانپاسداران،

زندان قزلحصار را به 

  گلوله بستند
  هي پوجعفر

 گـارد   ،ي با شب چهارشنبه سور    همزمان
زندان قزلحصار و پاسـداران مـستقر در        

در .  را بــه گلولــه بــستندانيآنجــا زنــدان
 كـه قتـل عـام كننـدگان     يحمـام خـون  

ـ       انيزندان  از  شي دربند به راه انداختنـد، ب
بنـابر  .  شـدند  ي تن كـشته و زخمـ      150

ــدان ــشره، زن ــار منت ــوس در انياخب  محب
 و 2 ي واحدهاري زندان نظ ي بندها يبرخ

ـ  ، در اعتراض بـه احكـا      3  حـساب   يم ب
ــرا ــدامها و ب ــوگياع ــرايري جل  ي از اج

 نفر از هم بندان خـود، دسـت         10حكم  
همزمـان  . به اعتراض و اعتـصاب زدنـد      

 نيــ ااني هــزار نفــر از زنــدان3 از شيبــ
ـ  و   وسـتند يزندان به موج اعتراض پ      كي

ـ اعدام متوقـف با   "صدا شعار     " گـردد  دي
 بـا شكـستن درب      انيزنـدان . سر دادنـد  
ـ بندها و ش   تراضـات خـود را      هـا اع   شهي

 اعتراضها،  ني ا يدر پ .  كنند ي تر م  عيوس
 شتري و گارد زندان كه ب     يتي امن يروهاين

 حملـه   اني باشـند، بـه زنـدان      يپاسدار م 
 را به   يادي گلوله عده ز   كيكرده و با شل   

 ي را زخم  يادي رسانند و تعداد ز    يقتل م 
 ه، منتـشر شـد    يطبق خبرهـا  .  كنند يم

ـ  مجروح ن  اني از زندان  يتعداد  هنگـام   زي
 جــان خــود را از مارســتانيانتقــال بــه ب

  .دست داده اند
 يروابـط عمـوم   ) چهارشنبه( گذشته   روز

 اعالم ي اهيانيزندان قزلحصار با انتشار ب 
ــرد ــداد": ك ــدانيتع ــرور و اني از زن  ش

 مواد مخدر كه حكـم اعـدام        انيقاچاقچ
آنها صادر شده است، قـصد داشـتند در          

  زنـدان قزلحـصار بـا      ي از بخـشها   يكي
 در زنـدان مبـادرت بـه        يانجام خرابكار 

 مقتدرانه عوامل   ور كه با حض   نديفرار نما 
ــدانري ســايمــسوول و همكــار ... اني زن

  ".ناكام ماندند
 زي فارس ن  ي حكومت ي خبرگزار نيهمچن

 سيـي  ر ،يلي اسـماع  نياز قول غالمحس  
 شـدن   يسازمان زندانها، كـشته و زخمـ      

ـ  تا يري درگ ني را در ا   يتعداد  كـرده   ديي
 ي خبـر  گـاه ي جـام جـم، پا     تياس. است

 از زيــ نميــ رژونيــزي تلوويــســازمان راد
 اني نفر از زنـدان    10احتمال كشته شدن    

  . واقعه خبر داده استنيدر ا
ــان، ــا همزم ــا، س ــزارتي هران  ي خبرگ

 رانيـ مجموعه فعاالن حقـوق بـشر در ا       
مـاموران حاضـر در محـل       ": سدي نو يم

ــرا ــدان يب ــات زن ــرل اعتراض  از اني كنت
اند كه در      استفاده كرده  يقع وا يها  گلوله

 دچار  اي تن كشته و     80 به   بي آن قر  يپ
 به  زي ن ي و تعداد    شده ي سخت يجراحتها

ــدا خــارج از بنــد منتقــل شــده تعــداد . ن
 كه مورد اصـابت گلولـه قـرار         يانيزندان

   زي نشتري بي تن و حت150اند، به  گرفته
 مي وخ شاني از ا  ياري كه حال بس   رسد يم

   ".گزارش شده است
 روز گذشــته احمــد  گــر،ي دي ســوزا

ـ  د سيـي  ر ،ي گركان يمحسن  ي عـال  واني
 پس بنـا  نياز ا":  اعالم كرد ميكشور رژ 

 به پرونـده    ه،يي قوه قضا  سييبه دستور ر  
ـ  كه موجـب اخـالل در امن       يافراد  و  تي
   خارج از نوبت شوند، ي مردم مشيآسا

جزييات بيشتر از كشته 

 بهنود رمضاني شدن

 پيكر بـي جـان      :سايت اتحاد براي ايران   
بهنود رمـضاني كـه در سـه شـنبه شـب         

ــوري ( ــنبه س ــزدوران  ) چهارش ــط م توس
بسيجي به خاك و خون كـشيده شـد بـا          
همراهي مردم و دوستان و آشنايان طـي        
مراسمي با شكوه اما آرام تـشييع شـده و          
در روستاي قراخيل قائمـشهر بـه خـاك         

نكته ي دردناك اين است كه      .سپرده شد 
نه در تمام نقاط بدن  اثرات ضربات وحشيا  

وي قابل مشاهده بود به طوري كه دنده        
هاي قفسه ي سينه كاملن شكسته شده        
و از ناحيه ي سر به شدت مجروح شـده          

اسـتخوان پـا شكـسته و از گوشـت          . بود
بيرون زده بود همچنين بيـضه و اطـراف         

  .آن دچار كبودي و جراحت شديد بود
  

************  
 ي روز برا  10 شده و در كمتر از       يدگيرس

  ".آنها حكم اعدام صادر خواهد شد
 ي جمهور تكاري جنا مي رسد رژ  ي نظر م  به

 در نظر دارد تا به قتـل        گري بار د  ياسالم
 دادگـاه چنـد     ي بـا برگـزار    انيعام زنـدان  

 هـم اكنـون   كهي بپردازد، در حالي ا قهيدق
 مرتبه از   ني در باالتر  مي بنا به آمار، رژ    زين

ــدان   ــدام زن ــداد اع ــر تع ــ انينظ  نيدر ب
 ونيفدراسـ .  جهـان قـرار دارد     يكشورها

 ي جوامع حقوق بشر بـه تـازگ       ي الملل نيب
ــزا ــه اف ــسبت ب ــدامها در اشين ــ اع  راني

 مـاه   يهشدار داده و اعالم كـرد كـه طـ         
 اعدامها سه برابـر شـده       زاني م ري اخ يها

 گزارش، در فاصـله سـه       نيطبق ا . است
ــا فور2010ماهــه دســامبر  ــ ت ، 2011 هي

اعدام شـده انـد كـه        تن   100 به   كينزد
  ! هر روز سه اعداميعني نيا

  
 كـه بـا     ي اعتراضات جنـبش مردمـ     موج

 هي كلگري بار د  "يمرگ بر خامنه ا   "شعار  
 ميــ كــشور را فــرا گرفتــه، رژيابانهــايخ

 را هـار كـرده      ي اسالم يددمنش جمهور 
 به  ي راه ميسردمداران آدمكش رژ  . است

آنان .  شناسند يجز قتل و كشتار مردم نم     
 اني زنــدان،يجنــبش اعتراضــاز وحــشت 

 زده اند را    اض كه دست به اعتر    يمحبوس
 كنند تا بـا     ي م ي بندند و سع   يبه گلوله م  

ـ  و فروشنده مواد مخدر نام     يقاچاقچ  دني
  . كنندهي خود را توجتيآنها، جنا

ـ  و قاتل وال   تكاري جنا مي انداختن رژ  بر  تي
ـ  تواند امواج اعـدامها و ب      يم  يدادگاههاي

ــ   يبــرا. ف كنــد آن را متوقـ يضـد مردم
 ي دادگاه ها  يتوقف حكم اعدام و برگزار    

 كه اسـاس    يتكاري جنا مي رژ ديعادالنه با 
 آن بـر انتقـام و مرعـوب        يي قـضا  نيقوان

  .كردن است را برانداخت
   بهمن26پنج شنبه ...  خبر يفراسو
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 شعله گرفت و در     هني آسمان م  گريبارد
 دي بهمن فرزند رش4 دم سه شنبه دهيسپ
 جـان خـود را      الني از مـردم كـ     يگريد

 شي خـو  هني م ي و سربلند  ي آزاد يفدا
 سربلند و اسـتوار در      يجعفر كاظم . كرد

ـ  تا پـژواك فر   ستاد،يبرابر ستمگران ا    ادي
 با ظالمان   يياروي باشد كه در رو    يمردم

ــرا ــتمگران، ب ــه يزادآ يو س  حاضــر ب
 .ستندي ني سازشنيكوچكتر

 بلند صاعقه در آستانه اش تمام قـد         جار
 ي بر باال  دي رش يي بلند باال  زد؛ي خ يبر م 

 آغازد؛ تـا مـن و       ي م يدار رقص دالور  
 كه رسم كـاوه و  ميتو سربلند به آن باش    

ــفرزنــدانش از ا ــادهي برنني ســرزمني  فت
 بلنـد  ي خرامـان در شـوال     يسرو. است

ــ ــران،يآوازگ ــ س ــري دي اوهيدازان ش  گ
.  خود معطر گرداندنام را بني تا زمكنديم

در بام فلك دماوند، شـامگاهان سـتاره        
 تا ردي گي بر فراز البرز سوسو م   گري د يا
 و رشادت بـود را      يريكه همه دل    آن ادي

 يآسمان شعله مـ   .  گرداند نيناظر بر زم  
 به نـام    زي كاوه خ  ني زم گري و بار د   رديگ

 اسداهللا، احمـد،    ادي شود و    ياو سربلند م  
 به تكرار بـر     كبر ا يمحمد و مسلم و عل    

ـ كـه ا  .  شـود  ي م يزبانها جار   رود را   ني
 .ستي نستادنيسر باز ا
 دام و مرگ ي را دوست م ي زندگ هرچند

  :مي گويرا دشمن، اما باز به تكرار م
  زار استي از مرگ بدلم

  خوار استي مرگ اهرمن خو آدمكه

 تار  يندگ آن دم كز اندوهان روان ز      يول
 است

 را گــاه ي و بــديكــي آن دم كــه نيولــ
  استكاريپ

  استنيري رفتن به كام مرگ شفرو

 . استني اي آزادگستهي باهمان
 اسـت كـه هـزار بـار         ي مرگ گونه ني ا و
 اش ننــدهيآفر.  اســتي از زنــدگبــاتريز

 است و بـر پـا       شي ستا قيهزاران بار ال  
 كه جنـگ    يا يدارنده اش، نكودار زندگ   

 .و اهورا ست مني اهرنيب
كه بلند همـت در برابـر         است آن  بزرگ

  كند تا داد يستم و ستمگر قد راست م

ســزاوار .  را بــستانددگاني رســداديــب
ـ  است آنكو از جـان عز      شيستا  خـود   زي

 را در چـشم     ي گذرد تا فـروغ زنـدگ      يم
و . نوباوگان وطن درخشنده تـر گردانـد      

 ورد زبان هر صبح و      ،يبندگينامش به ز  
  يزادگ و كوشندگان آنزايشام، سحرخ

ـ  ا ياست؛ آنكه در برابر تُندر مـ        – ستدي
 .رديمي  كند و ميخانه را روشن م

 اند،  افكناناي دل به درناني و؛يآر
  دارنده آتش هاي پابه

 يزندگان
  مرگدوشادوش

  مرگشيشاپيپ

…. 
 ي تباهكه
  درگاه بلند خاطرشاناز

  . گذردي و سرافكنده مشرمسار
وانده اسـت كـه      در كالم عشق چه خ     او
 پروا چشم در چشم گزمـه       ي ب گونه نيا

 و طناب   ستدي ا ي استبداد محكم م   يها
چـه  .  دهـد  ي مـ  حي ترج يدار را به زندگ   

ـ  برانگشي بلند همت ستاني داند ا يم  زي
 يكجا.  است يكه نامش همسنگ آزاد   

 آموخـت كـه     ي درس آزادگـ   ني زمـ  نيا
 و نـشاط و     يچشم تباهگران سـر سـبز     

و به هزار   . ارندي او ن  دني طاقت د  ،يدشا
ـ   رتي و ح  لهيح و . نـد ي او فتني فـر  ي در پ

سپس ناتوان در برابر اراده او به زانو در         
ـ  و مرگ اش را الزمـه ز       ندي آ يم  ستني

 نند؟ي بي خود ميدر نكبت ستم بارگ

 ي اوست كه شاملو در تكـرارش مـ        نيا
 :ديگو
 خوشا عطشان مردن،: ي گوئي جِد مبه

 ني لب تر كردن از اكه
 . استمين به خفّت تسل نهادگردن

ــاظم،يآر ــر ك ــدگي جعف  ،ي عاشــق زن
 و رفاقـت، بـه      ي عشق و پـاك    شگريستا

هم . ها باور داشت  يبائي ها و ز   يكيهمه ن 
 را بـا همـه وجـودش        ياوست كه زندگ  

 آزاد  ي مردمان برا  زي و رستاخ  دي ستا يم
.  در چشم اندازش باورمند اسـت      ستنيز

 ي را بر م   ي است كه راه   لي دل نيبه هم 
ـ  جرئـه ا   ني تا آخر  نديگز الـه را بـا     ي پ ني

 را  شيهمه وجودش دركشد و تـن خـو       
  گرداند كه در باورش ي اي آزادگرابيس

 

 او  ني ستاره رنگـ   گونه نيو ا . مواج است 
 هني دم در آسمان م دهيدر هر شام و سپ    

 و مردمـانش بـاور      ني درخشد تا زمـ    يم
ـ  از ا  يداشته باشند كه كسان     دسـت،   ني

 عـشق   ياركـالم جـ   .  اند ي زندگ يآبرو
 او كه در خاك وطن بـه        ادياست نام و    

هــر روز آفتــاب .  غنــوده اســتييبــايز
ـ يدرخشنده پهنه البرز بـر زم       خواهـد   ين

 او را در آغـوش      كـر ي كه خاكش پ   ديتاب
 و دماوند در انتظار ضـحاك، تـا         دهيكش

  او را بدست كاوه و فرزندانش گريبار د

 

 در بنـد    هاي و پلشت  هاي همه ناپاك  فريبه ك 
 روزهــا در نيــ اكــهي هــم آنــان. كــشد

 كوبند  ي م ني بر زم  ي شهر پا  يابانهايخ
 يو لــرزه بــر انــدام ســتم و ســتمگر مــ

 از فرزنـدان    يكـ ي ي كاظم جعفر. اندازند
   بهمن در 4 روز الني مردم كديرش

  
جعفـر كـه در     .  سربدار شـد   نيزندان او 

 از  ي بـه جـرم هـوادار      60 دهه   يسالها
 شـده   ي خلـق زنـدان    نيسازمان مجاهد 

، پس از سـالها تحمـل رنـج زنـدان           بود
 . آزاد شد69باالخره در سال 

 ي فرزنـد صـادق كـاظم      ،ي كـاظم  جعفر
 مـادر نـوه     يو از سو  ” ممد  صادق مش “

 يي هـا  يالني ك لياو از خ  .  است يصالح
است كه پنجه در پنچه استبداد انداختند    

 هني مـ ي نفـس در راه آزاد     نيو تا آخـر   
 معلم  مقدم، ياگر محمود حسن  . دنديجنگ

ـ  60 مرداد   25 در   الني ك يبچه ها   كي
 اعـدام   جوخـه  بـه    يريروز بعد از دستگ   

ـ ياسداهللا ط . سپرده شد   فرزنـد   گـر ي د يب
 پس از سالها تحمـل    الني مردم ك  ديرش

 در مقابــل 67رنــج زنــدان در تابــستان 
 . سرخم نكرد و سربدار شدمانيدژخ

 جوانـان  لي داستان پر از افتخار با خ  نيا
 ي كه پـا النيام آور ك و دالوران ن  ديرش

در راه نهادند تا رسم فرزنـدان كـاوه را          
 يهمچنان زنده نگه دارند، پر آوازه تر م       

ـ   يي نامها كهيهنگام. شود  ي همچون، عل
 ،ي مسلم خـانزاد   ،يدري ح ياكبر مشهد 

 ادي را ب  ي احمد طاهر  ن،يالد  محمد شرف 
 آنــان را تكــرار ي هــاي و دالورميــآور
 .ميكن

ان و مردم در     جوان لي با خ  ي كاظم جعفر
   به ي انتخاباتي پس از كودتايروزها

  
ــان ابــانيخ  آمــد و دســت در دســت آن

 مني فروكوفتن اهـر   يتالش خود را برا   
 در وري شــهر27او در . از ســر گرفــت 

 و  ري هفت حوض نارمـك دسـتگ      دانيم
ـ  او در ز   يريمقاومت و دل  .  شد يزندان  ري

 راش د    و مـداومت   يستادگيـ شكنجه و ا  
ـ       بـه   دني رسـ  يرابرابر شكنجه گـران ب

 شد و دهان به دهان      ي مثال زدن  ،يآزاد
 بخش و   نتي آنگونه كه نامش ز    ديچرخ

او نه  .  است ياري بس يتسال دهنده دلها  
تنها در برابر شكنجه گـران و آدمكـش         

 ي اسـالم  ي جمهور تكاري جنا مي رژ يها
ــم دالور  ــه رس ــرد؛ بلك ــرخم نك  و يس

 گــري دربــا.  را پــر آوازه كــرديســربدار
 و جـان    دي كـاوه درخـش    راي از د  يفرزند

 كـرد تـا     ري خود را چون آرش در ت      زيعز
ـ  ما را دست نا    يخواهيكرانه آزاد   يافتني

 .گرداند
 ميــ ســازان و شــكنجه گــران رژتــواب

 خود  ي ها لهي و ح  ي همه دغلكار  ييوال
  را بكار گرفتند تا جعفر را وادار به توبه 

  

  
 كردنـد تـا اراده او را درهـم         يسع. كنند

   او دني كشونيزيوبشكنند و با به تل
ـ   ي و دلـسرد   اسيتخم    جوانـان   ني را ب

 اسـتبداد را    وي د نگونهيتا ا . پراكنده كنند 
ـ امـا ا .  نشان دهندمندقدرتمند و توان    ني

 ي نه تنها گـام    يجعفر كاظم .  نشد نيچن
به عقب برنداشت و اظهار ندامت نكرد،       

 دلگـرم كننـده     ييامهايبلكه سربلند با پ   
ند و نشان داد   جوانان را به مبارزه فراخوا    

 تر و ناتوان تـر      فيكه عمله استبداد ضع   
 . دهندي مشي هستند كه نمايزياز آنچ

ـ  رژ دادگاهي ب يقاض ـ مق “مي  كـه در   ”سهي
ــام 67ســال  ــا ن عــضو  “”انيناصــر“ ب
ــدان ونيكمــس ــام زن ــل ع ــرگ قت  اني م

ـ  ” بود ياسيس  كـه بـا مقاومـت و      ي، وقت
 ي شود، بـه او مـ      ي جعفر روبرو م   يريدل
 بايد همان موقع اعدام     شما ها را  “: ديگو
 كرديم و اشتباه كـرديم كـه چنـين          يم

 ”. را انجام نداديميكار
 ي كـه ترفنـدها    ي هنگام لي دل ني هم به
 مي درمقابل او كارساز نـشد، تـصم       ميرژ

 او را بـستانند مگـر       زيگرفتند تا جان عز   
 مـزدور خـود     يروهـا ي به ن  ي اندك نكهيا

 . دهنديدلگرم
 ي و شجاعت خانم رودابه اكبـر      شهامت

 هزاران بار   يهمسر و همراه جعفر كاظم    
ــل ســتا ــا .  اســتشيقاب اوســت كــه ب

   از اي و رري جعفر نقاب تذويهمكار

  
 و آنـان را در      ديچهره دغلكـاران بركـش    

 . رسوا كرداني چشم جهانشيپ
 ي خانم رودابه اكبري الملل ني خوان ب  فرا

 ســازمانها و نينــام جعفــر را تــا دورتــر
آنهـا  . بردتشكالت مدافع حقوق انسانها     

 ي بــا او همراهــي همــدرديامهــايبــا پ
ــردن رژ   ــوم ك ــا محك ــد و ب ــكردن  مي

 خواستار توقف اعـدام  ي اسالم يجمهور
ــدند  ــر ش ــاكم و  . جعف ــتبداد ح ــا اس ام

 دار  نـاب  كه تنها مرگ و ط     يتكارانيجنا
 ي شناسند، نشان دادنـد كـه بـرا        يرا م 

حقوق بـشر و سـازمانها مـدافع حقـوق          
ـ  ن لي قا ي ارزش چيانسانها ه   و بـه    تندسي

.  ندارنـد  ي تـوجه  چي آنان ه  ي ها هيتوص
 بـه   ي هنگـام  ي اسـالم  ي جمهـور  ميرژ

 شود كه   ي م زاني تشكالت آو  نيدامن ا 
 و  ري خودش دسـتگ   يستهاي از ترور  يكي
 حقـوق   ادي فر تآنوق.  شود ي م ي زندان اي

اما .  كند ي م  را كر  يبشرش گوش جهان  
 و جوانــان آنــان رانيــدر برابــر مــردم ا

   ي نمي بشر معن به عنوان جقوقيزيچ
  26بقيه در صفحه 

 ي راه آزاددي شهيجعفر كاظم
  جعفر پويه
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گسترش جنبش 
اجتماعی، تضاد بين 

  با�ئيھا را 
 تشديد می کند

   
  زينت ميرهاشمي 
صحبتهاي نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران در 

 اسفند گوياي شدت گيري تـضاد   4روز سه شنبه    
گسترش جنبش مردمي بـه     . در هرم قدرت است   

 بهمن و اول اسفند، بر خالف       25ويزه خيزشهاي   
 اوباش بسيجي و لبـاس      نمايش خياباني عده اي   

شخصي، وحـدت در حاكميـت را ضـربه پـذيرتر           
دزديدن شهداي مردم و زاري كردن      . نموده است 

بر سر جسد منكر خود، عمق ورشكستگي رژيمي     
را نشان مي دهـد كـه ابـزار ديگـري بـراي بـه               

  .هيجان آوردن طرفداران خود ندارد
نمونــه ديگــر بــه شــهادت رســاندن حامــد نــور  

 دانـشگاه شـيراز در روز اول       محمدي دانـشجوي  
اسفند است و ادعاي اين كه وي در اثر تـضادف           

  . ماشين كشته شده است
علي سعيدي نماينده خامنه اي در سپاه پاسداران        

 اسفند با تاكيد به اين كـه سـپاه          3روز سه شنبه    
پاسداران ريزشي نداشته اسـت، علـت بازداشـت         
نشدن موسوي و كروبـي در ماههـاي گذشـته را      

شتن هوادار و احتمال واكنش خـواص پـشت         دا«
ممكـن اسـت پـس ار       «:دانست و گفت  » صحنه

برخورد فيزيكي با اين عناصر فتنه گر، برخـي از          
خواص كـه در پـشت صـحنه كـار مـي كننـد و          
مشغول هدايت كـردن هـستند و عناصـري كـه           
پايگاه مردمـي دارنـد در جهـت مقابلـه بـا ايـن              

مي انجـام   برخورد و حمايت از فتنـه گـران اقـدا         
  » .دهند

سعيدي از يك طرف سـپاه پاسـداران را نيـروي           
دانسته و از طـرف ديگـر       » فتنه«اصلي مقابله با    

در برخــورد بــا عوامــل فتنــه،    «:مــي گويــد 
دستگاههاي متعـددي مـسئول هـستند و سـپاه          
پاسداران به تنهايي نمي تواند اقدامي را در ايـن          

  » .خصوص انجام دهد
و از مهـره هـاي   محـسن اژه اي دادسـتان كـل    

اصلي جنايتكار طي سـه دهـه گذشـته، روز سـه        
ضد «را  » حاميان عناصر فتنه گر   « اسفند   3شنبه  

  . دانست» تحمل ناشدني«و » انقالب
واقعيت . مجسن اژه اي به يك واقعيت اقرار كرد       

اينست كه مساله اصلي ميان مردم و كليت رژيم         
ــم 3اژه اي روز ســه شــنبه . اســت  اســفند در ق
ما اكنون از مرحلـه فتنـه در حـال عبـور            «:گفت

هستيم و به مرحله روشن شدن فضا مي رويم و          
اكنون فضا شفاف شده و بحث ميـان انقـالب و           

اژه اي به يك واقعيت مهـم       » .ضد انقالب است  
اشاره مي كند و آن تقابل بين مردم و رژيم است     
كه از نگاه او انقالب يعني نظام واليـت فقيـه و            

    .ي براندازان نظامضد انقالب يعن
معلوم است كه كاخ نشينان واليـت پيـام شـعار            

را به خوبي فهميده    » مرگ بر اصل واليت فقيه    «
اند و مجبورند براي چنـد صـباحي بيـشتر عمـر            
. ديكتاتوري، همه انرژي خود را بـه كـار ببندنـد          

سير رويدادها نشان دهنده اينست كه اين انرژي        
شتار، عزم مردم به كار برده در قالب سركوب و ك      

  براي رسيدن به آزادي را نمي تواند باز دارد
 

 جعفر کاظمی
   شھيد راه آزادی
   25بقيه از صفحه 

ــ ــد و از ه ــچيده ــوردار ي ارزش  برخ
 .ستين

ــاســازمانها ــي و نهاده ــني ب  ي الملل
ـ مدافع حقوق انـسانها       طـرف و    كي

 ي اســالمي آدمكــش جمهــورميــرژ
 تيو در نها  .  قرار گرفتند  گريطرف د 

.  به اعدام جعفر گرفـت     مي تصم ميرژ
 جهـان   يبا سربدار شدن جعفر كاظم    

 نانيبه شدت تكان خورد و مرگ آفر      
 مورد نكوهش قرار    هي فق تي وال ميرژ

 با مرگ خـود     جعفر نينچنيا. گرفتند
 طرف به جوانان درس مقاوت      كياز  

ــربلند ــ و ايو س ــر يستادگي  در براب
 گري د ي آموزد و از سو    ياستبداد را م  

ـ رژ هيچهره كر  ـ  آدمكـش وال   مي  تي
 افـشا   اني چشم جهان  شي را در پ   هيفق
 . كنديم
 از فرزنـدان    گـر ي د ي جـوان  نگونهي ا و

ـ  رهـرو كـاوه و برعل      الن،يمردم ك   هي
 رقيـ ضحاك زمان، مـرگ خـود را ب       

 ي مـ هي كند و توصـ ياعتراض اش م  
 تا در برابر استبداد و ستمگران        دينما

 به صـبح  ي كنند و در آرزو يستادگيا
 ي وطن، چراغ آگاه   هري شام ت  دنيرس

 برفروزنــد تــا شــبكورها و يو همــدل
 حاكم ناتوان   ي مذهب تبدادخفاشان اس 

 . شوندييناياز ب
 ددمنش  مي بهمن رژ  4 سه شنبه    روز

 را  ي جعفـر كـاظم    ي اسالم يجمهور
 بـه   ني در زندان او   يبدون اطالع قبل  

ـ گماشـتگان رژ  . ختيدار آو   ضـد   مي
 جـان جعفـر را      ي حتا جنازه ب   يمردم

ـ ن  ندانــد و ليــنواده او تحو بــه خــازي
 كردند بدون سروصدا او را دفن     يسع

 آدمكش جنـازه    ميمزدوران رژ . كنند
 را در گورسـتان     ياظم جعفر ك  ديشه

”  و شهر دماونـد الوندي گنيب“شلمبه  
در .  دفن كـرده انـد     انهيبه طور مخف  

 دماوند بعـد از   ي به سو  الونديجاده گ 
 دست چپ جـاده،     ارد،يلي گ يسه راه 

 ي است كه گنبد آن فلـز    يامامزاده ا 
در .  اســتي فلــس مــاه هيو شــب

 دي امامزاده شـه   نيگورستان كنار هم  
 شـده   فـن  د انـه ي مخف يجعفر كـاظم  

 .است
ــنبه روز ــ14 ش ــفند چهلم  روز ني اس

از .  اسـت  يسربدار شدن جعفر كاظم   
 ها و جوانان عاشـق      ي همشهر هيكل

 و احترام گذارندگان بـه مقـام        يآزاد
 سـتم    در مقابل ظلـم و     كهيهمه آنان 

ـ  كننـد و ا  ياستبداد سرخم نم    ستادهي
 ي م حي بر زانو ترج   يمردن را به زندگ   

ـ  بـه ا   يدهند، انتظار دارم كه سر      ني
 چــشم يبــه كــور.  بزننــدنگورســتا

 نثـار خـاك     يدشمن مردم، شاخه گل   
  جعفر كنند تا نشان دهند كه 

 مـرز و بـوم      نيمبارزان و قهرمانان ا   
.  و احترام هستند   مي مورد تكر  شهيهم
  به شكل ي رنگيي پارچه هاحتنيآو

 

 دنينوار در كنار گوشه گورستان، پاش    
ـ  نزد ليـ تخم گـل بـه دل       بـودن   كي

 غرق گل ا تواند آنجا ر يفصل بهار م  
به هرشكل كـه خـود     . و طراوت كند  

ـ  توان ي م اي و   دي دان يم  ي از مبـارز   دي
كه بدست ناپـاك جـالدان جهـل و         

ـ         يجور و ستم برخاك افتاده قدر دان
ستان محـل دفـن سـر       به گور . ديكن
 تا عمله ستم فكـر نكننـد كـه         د،يبزن

 نام و نشان دفن     يتوانسته اند او را ب    
 .كنند

ــه ــنبه 13 جمعـ ــفند، 14 و شـ  اسـ
گورستان امام زاده محمـد در جـاده        

 به سمت دماونـد، در انتظـار        الونديگ
 تكـه   كي شاخه گل و     كي. شماست

 ي تواند نشانه گـذار    ي م يپارچه رنگ 
 مردم  دي فرزند رش  ادبودي ي برا ييبايز

ــ ــ و ستاالنيك ــر ،ي آزادشگري  جعف
 . باشديكاظم
 ي باد آزادزنده

ـ  باد   جاودان  دارنـدگان   ي بـه پـا    ادي
 .ي آزادگيشعله ها

 ي و خاطر جعفـر كـاظم      اي باد   يگرام
  ي راه آزادديشه

  :منبع
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وز شـهادت جعفـر     چهلمين ر 
 كاظمي برگزار شد

  جعفر پويه
 

ــه  ــين روز 13روز آدين  اســفند چهلم
شهادت دليرانه فرزنـد رشـيد مـردم،        
ــضور    ــا ح ــاظمي ب ــر ك ــهيد جعف ش
بستگان و جمعـي از خـانواده هـاي         

نثـار  . فاميل و دوسـتان برگـزار شـد       
دسته گلهاي فراوان به مزار جعفر از        
ــدگان و پخــش   ســوي شــركت كنن

 در بين جمع و ديگر      شيريني و خرما  
مردمي كه براي زيارت درگذشـتگان   
خود در گورسـتان حـضور داشـتند و         
شاهد بزرگداشت ايـن فرزنـد رشـيد        
مردم بودند، باعـث خـشم و نگرانـي       
گله هاي اوباش اطالعـاتي و لبـاس        
شخــصيهايي شــد كــه گورســتان را 

اوبـــاش . محاصـــره كـــرده بودنـــد
حكومتي و اطالعاتيهاي بـي مقـدار       

قبر مرمـر سـياهي كـه       نصب سنگ   
جمالت بسيار تحسين برانگيزي كه      
پايــداري و مقاومــت جعفــر در برابــر 
ظالمان و ستمگران را بيان مي كـرد      
را طاقت نيـاورده و قبـل از رسـيدن          

 خانواده و مردم به گورستان، سنگ 

 

اين عمل . قبر را كنده و با خود بردند   
غيـــر اخالقـــي و منزجـــر كننـــده 

ــ  ــد ب ــان ش ــاتي همزم ا از راه اطالع
رسيدن خـانواده و مـردم همـراه بـه          

گونه اجـازه تخريـب     گورستان و اين  
 .بيشتر مزار را به آنان ندادند

اطالعاتيها و اوباش لبـاس شخـصي       
اند   با تهديد خانواده جعفر اخطار كرده     

كه در صورت نـصب سـنگ قبـري         
تازه از سوي آنـان، نـصب كننـده و          
مــابقي خــانواده مــورد پيگــرد قــرار  

جانيـــان رژيـــم .  گرفـــتخواهنـــد
اســتبدادي اي كــه كــوس مــديريت 
جهاني مي زنند از سنگ قبـر فرزنـد         

ستمگران . رشيد مردم نيز مي ترسند    
كه مردم بـه هويـت       آدمكش از اين  

كسي كه به دليـل آزادي خـواهي و         
تالش براي سـربلندي ميهـنش، تـا        
آخرين لحظـه در مقابـل شـكنجه و         
زندان آنان مقامت كرده و حاضر بـه        

خم كردن نـشده و بدسـت آنـان         سر
. سربدار شـده اسـت، وحـشت دارنـد        

بيچاره عمله ظلـم حكومـت واليـت        
فقيه كه از سنگ قبر فرزندان شـهيد    
مردم نيز مي ترسـند؛ چـه رسـد بـه           
جوانان رشيدي كه با شـهامت كمـر        
بسته اند كه تا برچيدن بساط ظلم و        
ســتم حكومــت جبــار آنــان از پــاي 

 .ننشينند

كه افراد نيـروي     اين از اتفاقات ديگر  
انتظامي هنگامي كه از سوي بعضي       
از بــستگان و 
افراد شـركت   
كننــده مــورد 
ــا   ــذيرائي ب پ
ــيرني و  شـــ
خرمــا قــرار  
گرفتند، عـدم   
دخالـــــــت 
داشـتن خــود  
ــدن  در كنـــ
سنگ قبر و يا هر عمل غير اخالقي        
ديگر را رد كرده و به حاضران گفتـه        
اند كه پذيرفتن شيرني و خرمايي كه       

انــه از ســوي خــانواده و مهمــان نواز
بستگان به آنـان تعـارف مـي شـود،          
موجب پبگرد آنان از سوي نيروهاي      

 .اطالعاتي خواهد شد

كه گماشـتگان رژيـم      از عجائب اين  
جمهوري اسالمي بـه دليـل تـالوت       
قرآن بـه حاضـرين اخطـار داده و از          
آنان خواسته اند تا قرآن را با صداي         

 .بلند قرائت نكنند

د راه آزادي مـردم     مراسم چهلم شهي  
ــر كــاظمي در محاصــره   ــران جعف اي
نيروهاي سركوبگر رژيـم جمهـوري      
اسالمي بر سر مزاري كه سـنگ آن        
توسط اوباشان رژيم سرقت شده بود،   
بدون توجه به اخطارها و تهديد هاي     

  .آنان با موفقيت انجام گرفت
 :منبع
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مبارزه براي رفع تبعيض 

جنسيتي، مبارزه اي عليه 

  ديكتاتوري است
  

   زينت ميرهاشمي
روز زن  .  مارس بر تمامي زنان و مردان ايران شاد بـاد          8

فرصــتي بــراي بيــان رنــج و درد زنــان گرفتــار در بنــد  
. نابرابريها و نيز گذري بر دستاوردهاي جنبش زنان است        

 را فرو ريختند و از      ياد زنان پيشتازي كه حصارهاي زنانه     
مرزهاي سرخ فرهنگهاي ارتجاعي گذشـتند و در لبـاس          

  . زنانه به جنگ نابرابريها رفتند و جان باختند گرامي باد

جنبش برابري طلبانـه و آزاديخواهانـه زنـان در حـال و             
 توفان خشم    هوايي صد سالگي خود را در مي نوردد كه        

و زنجيـر  توده هـاي لـه شـده در زيـر نابرابريهـا و قـل                
استبداد، بـا ويرانـي معبـدهاي ديكتاتوريهـا، بـر قـدرت             

در اين توفان بر پا شـده، كـسي         . مردمي صحه گذاشتند  
شـركت  . نمي تواند نقـش فعـال زنـان را ناديـده بگيـرد        

گسترده و تاثيرگذار زنان از جنبش مشروطه تا شركت در  
سازمانهاي سياسي مسلح و از انقالب ضـد سـلطنتي تـا            

مهاي خياباني يك ساله اخيـر، بـه جنـبش      شركت در قيا  
  .زنان ايران رنگي ويزه مي بخشد

زنان از آنجايي كـه در صـف اول قربانيـان ديكتـاتوري             
مذهبي قرار دارند، و تامين خواسته هايشان در ظرفيت و          
در ساختار حكومت ديني نيست، نقشي مهم و سـازمانده          

  . در جنبش ضد ديكتاتوري مي توانند ايفا كنند
ش زنان در ايران به دليل وجـود حكـومتي دينـي و             جنب

استبدادي طيف گسترده اي از زنـان از اقـشار و طبقـات     
بـر همـين نهـاده      . مختلف اجتماعي را در بر مـي گيـرد        

خواسته هاي آنان بنا بر گستردگي ستمي كه بر آنان مي     
ايـن  . شود، همانقدر وسيع، متنوع و رنگـارگ مـي شـود          

رك و عمـومي و در مـواردي   خواسته ها در مواردي مشت    
محدود به طبقه اي خاص از زنان در مناسبات اجتماعي          

  . و توليدي كه قرار دارند شامل مي شود
جنبش برابري طلبانه زنـان امكـان دسـتيابي بـه چـشم            
اندازهايي روشن و تحقق فرصتها براي اين برابري را در          

ايـن  . يك حكومت ديكتاتوري نمي توانـد داشـته باشـد         
انند جنبشهاي دموكراتيك ديگر براي تحـول       جنبش هم 

خود احتياج به ساختاري دموكراتيك، سكوالر همـراه بـا         
از همـين منظـر بـا جنـبش ضـد           . عدالت اجتماعي دارد  

ــورد  ــي خ ــد م ــردم پيون ــه م ــاتوري و آزاديخواهان . ديكت
همچنين با جنبش ضد استثمار و بردگـي همـدرد اسـت           

  . زيرا خود گرفتار بي عدالتي است
زه زنان و مردان آزاديخواه براي رفع تمامي اشـكال          مبار

تبعيض جنسيتي و برابري كامل زن و مرد، مبارزه عليـه           
به استقبال هر   . ديكتاتوري و براي آزادي و برابري است      

چه با شكوه تر روز زن همراه با قيام آفرينان ايران زمين           
  . مي رويم

   اسفند 17فراسوي خبر  

 لهي نوروز، حدي عيبرگزار

   ي نژاد براياحمد

  تي مقبولديخر
  

  هي پوجعفر
 رهبر و دهي جمهور بركشسيي نژاد، ري احمدمحمود

 نوروز را در تخت دي دارد تا عمي تصممي رژهي فقيول
او .  برگزار كنداي دني با حضور سران كشورهاديجمش

 يي كرده و دعوت نامه هازي نيني مقدمه چنكاري ايبرا
 ي مطهريعل. ه است كشور فرستاد12 پادشاه يبرا
 ادي نژاد به فري احمدنكاري مجلس آخوندها از اندهينما

 از اسالم را يراني نژاد، فهم اياحمد": دي گويآمده و م
 و ي مصر،يمطرح كرده است، حال اگر بعدا فهم عرب

 سر اسالم يي از اسالم مطرح شود چه باليياياندونز
  ؟"خواهد آمد

 شتري بيم وقت از بال آمدن بر اسالي مطهري علترس
بعد از مصاحبه ": دي گوي شود كه در ادامه مي مانيع

 درباره حجاب، پوشش نژاد ي احمدي آقاشيچند ماه پ
 به بلوز و يها حت  روزني رو به انحطاط نهاد و اياسالم

  ". استدهيشلوار رس
 را نكاري به شكل كاملن قصد او از اي مطهرانتقاد

 يه حجاب زنان كار نژاد بي احمدنكهيا.  كنديبرمال م
 به مي را گرفته و تصميرانيندارد و دنبال اسالم ا

 گري دي اوهي به شغاتي نوروز دارد، تبلدي عيبرگزار
  . به آن اشتغال دارندهي فقياست كه مترسكان بارگاه ول

 و امثالهم و خاك بر ي مطهري وا اسالما گفتنهانيا
 ي بر باد رفتن حجاب زنان وقتليسر كردن به دل

 نژاد و مشاورانش ي احمدمي شود كه بدانيكه ممضح
 واقف هستند و ي به خوبمي اندازه مردم از رژيبه تنفر ب

 ي عده ا،يستيونالي ناسي كنند تا با ادا اصولهاي ميسع
 كه از روز يميرژ. از افراد ناآگاه را به دنبال خود بكشند

 جشنها و اد،ي با اعي آشكاري آن، دشمنيانگذارياول بن
 كرده ي سعشهي داشته و همراني مردم ايمراسم مل

 نكي ارد،ي ممكن جلو آن را بگوهياست تا به هر ش
 ي جمهور آن علم دفاع از مراسم ملسيي رنيمنفور تر

 ي گذارد و سعي شاه ميرا به دوش گرفته و پا جا پا
 ي از كشورها براي كند تا با كشاندن رهبران بعضيم

  . پا كند دست ويي آبروميرژ
 انگذاري بنيني دانند كه خمي مي به خوبراني مردم ااما
 دانست و در ي م"خالف اسالم" را يي گراي ملم،يرژ
 رفت كه دكتر مصدق، رهبر شي پيي راه تا آنجانيا

 ي كرد و كودتاري گرا و مورد احترام مردم را تكفيمل
حال پس از سالها . دي نام" اسالميليس" مرداد را 28

 ،ي مردمي و جشنهاي ملراسم با منهيك و يدشمن
 كند تا از آن به نفع خود بهره ي مي نژاد سعياحمد
 ي ادا اطوارهانگونهي بداند كه ادياما او با.  كنديبردار

 تواند ي و قتل و كشتار، نمدني و چماق كشانهي گرايمل
 مي بساط رژدني برچي در اراده مردم براياندك خلل

  . وارد كنده،ي فقتي واليستمگر و ضدمل
 نژاد نان و آب را از سفره مردم ربوده و با طرح ياحمد

 ري را بر اقشار مزدبگي زندگدهاي حذف سوبسيضد مرم
 نوروز دي عيحال برگزار. و كم درآمد جهنم كرده است

 ي او باج ممي كه از رژي كشورسييبا شركت چند ر
 دهند، ي اش را آب و رنگتي تا بساط مشروعرنديگ
 او و دم و دستگاه ي برايهت گونه وجاچي تواند هينم
 شي در پي اسالمي جمهوري آدمكش و ضد مردمميرژ

     .اورديچشم مردم ب
   اسفند20 نهيآد...  خبر يفراسو

 
 

  
  
  

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  زينت ميرهاشمي  : سردبير

  ليال جديدي: تحريريه

  منصور امان

  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فـدايي خلـق        نبر

اما . ايران و بيان كننده نظرات اين سازمان است       
بديهي است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين         
سازمان و جنبش مقاومت و صاحب نظران و نيـز   

دهد و   ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي      
. كنـد  نمـي اطالع از آن مفيد اسـت، خـودداري         

مطالبي كه با امـضاي افـراد در نبردخلـق چـاپ            
شود، بيان كننده نظرات خود آنان است كـه          مي

ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همسو يـا         
با نـام و    (سرمقاله نبردخلق   . اختالف داشته باشد  

  .بيان كننده نظر سازمان است) يا بدون نام
  

 براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبـرد خلـق         
  تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران و       
اق كـاركنلن ايــران، اخبـار تحــوالت ايـران، عــر   

ــار و   ــه آن، اخب ــوط ب ــين المللــي مرب ومــسائل ب
ديدگاههاي جنـبش زنـان را هـر روز در سـايت            

  .ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

پيـام   ايـن زيبـاترين      عيد نـوروز  ،  هم وطنانم 
 را از جانـب     1390نسيم بهاري و آغاز سـال       

خود و رفقايم در سـازمان چريكهـاي فـدايي      
تبريك و شادباش شما خلق ايران به همه ي   

  . مي گويم
  .هر روزتان نوروز و نورزتان پيروزباد

همـراه بـا    1390آرزو مي كـنم كـه سـال     
ين كمــان همبـستگي و تعـاونِ جنـيش رنگـ    

بزرگ دگرگونيهاي اجتماعي شاهد بيشماران، 
  . باشيمايرانمردم براي 

ــي آزاد و    ــراي ايران ــم ب ــت ه دســت در دس
، سرشار از عشق و دوستي و خالي     دمكراتيك

ي، يتاز هر نوع جنگ و ستم و تبعـيض جنـس         
  .تالش كنيممذهبي، ملي و قومي 

ــه   ــد و در هنگــامي ك در آســتانه ســال جدي
 تحويل سال نو و جشن    قبال   است مشتاقانه به   

مراتب سـتايش  ، ابتدا زايش طبيعت مي رويم   
و احترام خود را به خانواده شـهدا و زنـدانيان         

  .سياسي ابراز مي دارم
در زنـدانهاي   با مقاومت زندانيان سياسي كه      

واليت خامنه اي، اين فاسد ترين و جبارترين   
زيـر  مستبد در تاريخ چنـد صـد سـاله اخيـر،          

  ر ضد انساني هستند؛شكنجه و رفتا
با پايداري دليرانه و صبورانه زنان و مردان در  

  شهر اشرف؛
كـارگران، مزدبگيـران،    با مبـارزه و مقاومـت       

زنان، دانشجويان و آزاديخواهان كـشورمان،      
اعالم همبستگي مي كـنم و رزم پيكـار بـي           

  .ستايش مي كنمامان آنها را 
ياد زنده يادان فـرزاد كمـانگر، شـيرين عَلـم           
هولي، كيوان گودرزي، علي حيدريان، فرهاد       
وكيلــي، مهــدي اســالميان، جعفــر كــاظمي، 
محمد علي حاج آقايي، علي صـارمي، زهـرا         
بهرامــي، صــانع ژالــه، حامــد نورمحمــدي و 
محمد مختاري را گرامـي مـي دارم و جـاي           

 باخود و رفقايم را در ميان زنان و مرداني كه   
آغاز سال جديـد بـه مـزار شـهداي جنـبش            

  . ند خالي مي بينمبيشماران مي رو
شرايط سـخت و    مردم ايران   در سال گذشته    

بـي  تهـاجم   . دشواري را پشت سـر گذاشـتند      
به سطح زندگي و معيشت مردم،     دنده و ترمز    

بــه ويــژه كــارگران، مزدبگيــران و كاركنــان 
با حذف يارانـه هـا      بخش دولتي و خصوصي     

ـ  .  ادامه پيدا كـرد    تردر ابعاد فاجعه با    ر فـشار ب
و فعاالن  زنان، جوانان، معلمان و دانشجويان      

در . افـزايش پيــدا كــرد سياسـي و اجتمــاعي  
مقابل اين همه ستم و سركوب مـردم ايـران      

 را انتخـاب كـرده و ايـن        پيكار و قيام    راه  
مبارزه در سال گذشـته در ابعـاد گـسترده          

   .ادامه يافت
 بهمـن،  25قيام دليرانه مردم ايران در روز    

د كمـي و كيفـي آن، بـر تمـام          با همه ابعا  
ــار    ــدعي مه ــه م ــه ك ــي فقي ــف ول اراجي
جنبشهاي آزاديخواهانه مـردم شـده بـود،        

شعار پر محنوا و دقيـق  . خط بطالن كشيد 
مبارك، بن علي، نوبت سيد علي، كه هـم         
نشان دهنده همبـستگي مـردم ايـران بـا          
انقالب تونس و مصر و هم بيانگر خواست     

يـت فقيـه    مردم براي سرنگوني نظـام وال     
بود، بـه يـك شـعار عمـومي و همگـاني            

خيـزش مـردم در اول و دهـم         . تبديل شد 
اسفند بر اين خواست عمومي مهـر تائيـد         

 اسـفند،   17جنبش مردم ايران در روز      . زد
روز جهاني همبستگي با زنان، افق برابري       
ــرار داد و   ــداز ق ــرد را در چــشم ان زن و م
سرانجام قيـام پرشـكوه شـب چهارشـنبه         

بـا سرخوشـي شـعله هـاي        همراه  سوري،  
، شمارش معكوس براي پايـان دادن       آتش

را آغـاز    فقر، جهل و اسـتبداد       حاكميتبر  
  .كرد

، پـدران و مـادرانم، خـواهران،        هم وطنانم 
   رفقايم، وبرادران و فرزندانم، دوستان

از شما درخواست مي كنم كـه همـراه بـا           
  برگزاري جشن ملي نوروز،

ــراي   ــارزه ب ــردمدر مب ــران از آزادي م  اي
 و براي چنگال اهريمنان و مرتجعان حاكم   

تحقق دمكراسي و استقرار يك نظام غيـر        
به هر شكل كـه خـود       ديني در كشورمان    

  .صالح مي دانيد مشاركت كنيد
ــي    ــان ب ــشورمان و كودك ــان ك ــه جوان ب
سرپرست و بـه بـي خانمانـان و كـارتون           
خوابها كه به علت سياستهاي ضد مردمي       

ك نيـاز دارنـد مـدد       نظام حـاكم بـه كمـ      
   .درساني

خانواده شهدا و زنـدانيان سياسـي را تنهـا          
نگذاريــد و بــا خواســت آزادي تمــامي    

  .زندانيان سياسي و عقيدتي همراه شويد
و باور كنيم و باور كنـيم كـه بهـار آزادي            

  فراخواهد رسيد و؛
   بهارينكاندك اندك مي رسد ا
  خوش به حال روزگار
  پيروز و سرفراز باشيد

   ي سامعمهد
 1389 اسفند 29شنبه يك

قطار بي دنده و "

  پنچر شد"ترمز
  ليال جديدي

اعالم خروج سوخت از قلب راكتور 
نيروگاه بوشهر گمانه زنيهاي زيادي 
را در برداشته است كه از آن ميان 
به احتمال مشكالت تكنيكي، نياز 

 30به تعمير و تجديد قطعاتي كه 
سال بي مصرف مانده، ويروس 

، "استاكس نت"تري كامپيو
همراهي روسيه با آمريكا و يا حتي 
نمايش ابراز همراهي با آژانس مي 

هر آنچه علت . توان اشاره كرد
باشد، با در نظر گرفتن پرداخت 
باجهاي كالن جمهوري اسالمي به 
روسيه كه تنها پيرامون اين پروژه 

يك ميليارد و چهار صد ميليون به 
دالر مي رسد، مي توان گفت 

 به شكل "قطار بي دنده و ترمز"
  . فضاحت باري پنچر شده است

اظهارات آقاي سلطانيه در توضيح 
مصيبت تازه براي رژيم كه بارها 
وعده شروع به كار اين نيروگاه در 
زمانهاي مختلف را داده و به آن 

 هجو وفا نكرده، بيشتر به ناله و
. گويي شبيه است تا داليل روشن

 تاكيد كرد، "ايمني"او بر اهميت 
مسوول آنرا روسيه معرفي نمود، 
زماني براي شروع كار اعالم نكرد و 
در همزمان آن را نشانه تعهد به 
همكاري با آژانس و اعتراض به 
قطعنامه هايي كه احمدي نژاد آنها 

 خوانده بود، قيد "كاغذ پاره"را 
  .كرد
 در حاليست كه جمهوري اين

اسالمي با همه ادعاها و پرگوييهاي 
احمدي نژاد و ادعاي انتقال 

تجربه هاي خود در زمينه هسته "
، بدون "اي به كشورهاي منطقه
استاكس "شك از ويروس اينترنتي 

پيشتر، .  ضربه خورده است"نت
روسيه ويروس اينترنتي در نيروگاه 

 توصيف كرده "خبري بد"بوشهر را 
د و مقامهاي اتمي اين كشور بو

گفته بودند كه نفوذ اين ويروس مي 
تواند فاجعه اي اتمي مانند چرنوبيل 

  .را در پي داشته باشد
روسيه سالها با كش دادن ساخت 
نيروگاه اتمي بوشهر و دريافت 
مبلغي كه به گفته حسين آفريده، 
رييس سابق كميسيون انرژي 

 700مجلس ارتجاع از قرار اوليه 
 ميليارد 1400يون دالر، به ميل

  رسيده و از سوي ديگر، استفاده از 

  شهداي فدايي 

   فروردين ماه

 - حبيب مؤمني    -جواد سالحي   : رفقا
 منـصور فرشـيدي     -خشايار سنجري   

 بيژن جزني   - محمد معصوم خاني     -
ــي  - ــياء ظريف ــسن ض ــاس - ح  عب

كالنتـري  ) سعيد( مشعوف   -سوركي  
 -ي  عزيز سرمد- محمد چوپانزاده   -

 - حميد اكرامـي     -احمد جليل افشار    
ــابي   غــــزال -محمدرضــــا كاميــ

ــدخت( ــي ) پريــ ــيمين -آيتــ  ســ
 - عبــاس هوشــمند -شــاهي  پنجــه

 - يـداهللا سلـسبيلي      -علي ميرابيون   
 بهرام -جليل اراضي -ناصر توفيقيان 

ــاي  آق ــاني  -اتابـ ــا خانجـ - عطـ
ــدآراز ــروز(محمـ ــد -)بهـ  آراز محمـ

  عبـداهللا  - غفور عمادي    -پور   وردي
ــوفي زاده  ــه  -ص ــردي محمدكوس  ب

 سـعيد   - قربانعلي پورنوروز    -غراوي  
 - علي محمد خوجه     -جوان مواليي   
 - آنه بردي سـرافراز      -فيروز شكري   

 فيروز صـديقي    -شفيعي  ) آرقا(قربان  
 محمد رسـول    - نور محمد شفيعي     -

 محمـد   - پـروين افـروزه      -عزيزيان  
 _ منـوچهر كالنتـري      -پـور    حرمتي

در پيكـار عليـه     ...  و   ور   صديق ديده 
امپرياليسم و ارتجاع توسط مـزدوران      
رژيمهاي شاه و خميني بـه شـهادت        

  . رسيدند
*******  

نيروگاه به عنوان دستگاه امتياز 
گيري از آمريكا، از بي درايتي 
جمهوري اسالمي سود كالني برده 

  . است
 سال است كه 12نزديك به 

نيروگاه بوشهر به تاخير اندازي  راه
مشكالت فني و ده و اكنون افتا

 با بند و بستهاي اختالفهاي مالي نيز
طناب . سياسي آميخته شده است

بافته شده سالح هسته اي كه 
جمهوري اسالمي براي حفظ قدرت 
خود مي بافت، بر گردن اش فشرده 
شده و مشكالتي جدي در سواري 

 ايجاد "قطار بي دنده و ترمز"بر 
  .كرده است

ت پايان بايد همچنان برخواس
ماجراجويي اتمي جمهوري اسالمي 
كه هم ثروت ملي را به باد داده و 
هم تهديدات تازه اي براي جان 
مردم ايران و محيط زيست آنها 

  .ايجاد كرده، پافشاري كرد

ُپيام نوروزی سخنگوی سازمان چريکھای 
فدايی خلق ايران به مناسبت عيد نوروز و 

  ١٣٩٠آغاز سال 


