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!سرکوب پيشگيرانه   
رژنگ بامشادا  

رژيم جمهوری اسالمی يکبارديگر تعرض  خود به  
سالمی با  رژيم ا. جنبش توده ای را آغاز کرده است

اقدامات سرکوبگرانه ی خود به گونه ای عمل می کند 
تا جنبش توده ای در حال رشد را سرکوب کرده و مانع 

برای .  از شکلگيری نهائی و قوام يافته ی آن شود
روشن تر شدن مسئله می توان جنبه های گوناگون 

  .موضوع را مورد بررسی قرار داد
 های رژيم جمهوری اسالمی به دليل سياست

ماجراجويانه اش در عرصه ی منطقه ای و بين المللی 
و سياست های غيرمعقوالنه اش در زمينه هسته ای، 

اين . در انزوای ديپلماتيک  بين المللی قرار گرفته است
انزوا با تصويب قطع نامه های شورای امنيت سازمان 

گسترش . ملل عليه ايران به اوج خود رسيده است
 شورای امنيت، به تدريج اثرات تحريم های اقتصادی

و دولت . خود بر اقتصاد کشور را نمايان می سازد
احمدی نژاد ناتوانی خود در تحقق شعارهای انتخاباتی 

  .اش را بيش از بيش به نمايش می گذارد
هم زمان با انزوای ديپلماتيک و محاصره اقتصادی، 
جنبش توده ای، مبارزه ی خود برای رسيدن به 

 برحق خود و مقاومت عليه تعرضات خواسته های
مبارزات مردمی . نيروی سرکوب رژيم را ادامه می دهد

هم عرصه های مدنی و سياسی را در بر می گيرد و هم 
در هر . در عرصه ی اقتصادی خود را نمايان می سازد

دو اين عرصه ها شاهد يک برآمد و رشد خواست های 
  .مردمی هستيم

اخير برای رسيدن به  حرکات کارگری در چند ماه 
حقوق و خواست های خود ابعاد گسترده ای به خود 

تالش برای متشکل شدن کارگران و . گرفته است
نيروهای پيشروی اين طبقه بيانگرجوانه های 

در اين ميان معلمان با سازماندهی يک . اميدبخشی است
مبارزه سراسری و گسترده، قدرت همبستگی و تشکل 

شتند و در مقابل تمامی ترفندهای خود را به نمايش گذا
  .رژيم واکنش مناسب نشان دادند

 دانشجويان، مبارزات گسترده ای در دانشگاه های 
مختلف به پيش برده اند و روزبه روز استقالل خود را 
از جريانات وابسته به جناح های رژيم تثبيت می کنند و 

حمايت . تشکالت مستقل خود را شکل و قوام می بخشند
گسترده جنبش مستقل دانشجويی از حرکت های های 

کارگری و از مبارزات زنان،آگاهی باالی سياسی و 
روحيه ی همبستگی اين نيروی فعال و جوان را به 

  .نمايش می گذارد
پيشروان جنبش زنان با اقدامات سازمانيافته ی خود، 
حضور اين جنبش در مبارزه توده ای را به نمايش 

ده ای زنان بويژه در عرصه جنبش تو.  گذاشته اند
مبازره با حجاب اجباری، يک جنگ چريکی توده ای را 
در مقابل تعرض لجام گسيخته ی مزدوران رژيم 

  . سازمان داده است
در ميان خلق های تحت ستم نيز مبارزه عليه بی عدالتی 
ها و تضييق حقوق ملی با تاکتيک ها و اشکال گوناگون 

 اقدامات تروريستی بهانه به هر چند پاره ای. ادامه دارد

دست مزدوران رژيم داده است تا هر نوع نارضايتی و 
مبارزه مدنی اقليت های ملی را سرکوب کنند، اما اين 
امر نتوانسته است مانع مبارزه مردم برای احقاق حقوق 

  .خود شود
روشنفکران جامعه نيز اعتراضات خود عليه شدت يابی 

ا به اشکال گوناگون سانسور و ايجاد فضايی بسته ر
اين اعتراضات در متن فضای بشدت . بيان می کنند

سياسی جامعه و روحيه ی مبارزاتی گسترش يابنده ی 
بويژه که دولت . توده ای، باعث نگرانی رژيم شده است

تماميتگرا راهی برای پاسخ گويی به  خواست های رشد 
  .يابنده مردمی ندارد

بی خواست های گسترش مبارزات توده ای و عمق يا
اقتصادی، اجتماعی، مدنی و سياسی و رشد روحيه ی 
همگرايی در ميان بخش های گوناگون جنبش های 
اجتماعی و مدنی هم زمان با ناتوانی دولت در تحقق 
شعارهای عوامفريبانه اش، باعث نگرانی دولتمردان 

بر متن اين وضعيت است که دولت . اسالمی شده است
ده  چهره عوامفريبی را کنار احمدی نژاد، مجبور ش

را به دور اندازد و " دولت مهرپرور" گذاشته و شعار 
چهره واقعی  و جنايت کارانه ی خود را به نمايش 

دولت امنيتی ـ نظامی احمدی نژاد که در آن .  بگذارد
پورمحمدی يکی از مجريان قتل عام زندانيان سياسی در 

 وزير کشورش؛ محسنی اژه ای از 67سال 
زماندهندگان قتل های زنجيره ای، وزير امنيتش؛ سا

روح اهللا حسينيان يار غار سعيد امامی، مشاورش در 
امور امنيتی؛ و تعدادی از ديگر اعضای کابينه اش از 
مقامات سپاه هستند، به جنبش توده ای اعالم جنگ 
داده است و برای سرکوب زودهنگام و جلوگيری از 

 ی آن وارد عمل شده شکل گيری نهائی و قوام يافته
استراتژهای سرکوب رژيم به اين نتيجه رسيده . است

اند که اگر امروز وارد عمل نشوند ممکن است فردا دير 
آن ها شرايط کنونی برای گسترش سرکوب را . باشد

زيرا از يک طرف به دليل فرو . مساعد ارزيابی کرده اند
 رفتن آمريکا درباتالق عراق امکان واکنش های شديد

اين کشور را کمتر از گذشته ارزيابی می کنند و 
مذاکرات سفرای دو کشور در بغداد نيز بر اين پايه 
انجام گرفته است، و از ديگر سو به دليل سرازير شدن 
دالرهای نفتی در عرصه مالی خود را در خطر نمی 
بينند و در موضوع هسته ای نيز به دليل مانورهای 

اليستی بخشی از مردم تاکنونی خود روی حس ناسيون
آن ها به اين نتيجه رسيده اند که . حساب باز کرده اند

از اين فرصت استفاده نکنند و جنبش مردمی را در 
مراحل آغازين رشد و گسترش خود متوقف نسازند، 
  .ممکن است در آينده با مشکالت جدی ای روبرو شوند

بر پايه ی اين ارزيابی، سياست های سرکوبگرانه ی 
لت اسالمی در چند هفته ی اخير ابعاد گسترده ای به دو

" مزدوران رژيم با عنوان مبارزه با . خود گرفته است
براندازی "يا  " انقالب مخملی" يا " براندازی نرم

اقدامات سرکوبگرانه ی خود رابه شکل همه " خاموش
 ی مبارزه با به به بهانه.جانبه ای گسترش داده اند

  ان مردم افتاده اند و در خياباناصطالع بدحجابی به ج
 و کوچه و بازار به ضرب و شتم زنان و دختران و 
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!سرکوب پيشگيرانه   
فيلم های اين اقدامات . پسران جوان می پردازند

غيرانسانی و چهره های خون آلود زنان و دختران از 
. طريق اينترنت در سراسر جهان بازتاب يافته است

می در سه هفته اول طبق آمار رسمی نيروی انتظا
 هزار 47بيش از "  بدحجابی" اجرای طرح مبارزه با 

  هزار نفر 140نفر را دستگير کرده اند  و به  بيش از
اخطار داده اند؛ هم زمان  به دستگيری گسترده فعاالن 

در چند هفته ی اخير . دانشجويی و کارگری پرداخته اند
اين .  اندتعداد زيادی از فعالين دانشجويی دستگير شده

امر در مورد فعالين کارگری نيز صورت گرفته 
دستگيری منصور اسانلو رهبر سنديکای .است

 5اتوبوسرانی تهران و حومه در خيابان  و محکوميت 
دستگيری . ساله  برای او از جمله ی اين اقدامات است

جوانان در مناطق ملی و ادامه اعدام ها حوزه ی 
 نفر 500بيش از . تديگری از سرکوب همه جانبه اس

از فعالين آذری در سالگرد تجمع سال گذشته در روز 
فشار بر . تولد بابک خرمدين را نيز دستگير کرده اند

نشريات دانشجويی و تعطيلی پاره ای از آنان به همراه 
فيلتر کردن وبالگ ها و سايت های مستقل، سرکوب را 
به عرصه رسانه ها و مطبوعات نيز گسترش داده 

تالش برای قطع رابطه داخل و خارج از کشور با . است
دستگيری و يا تأخير در اجازه ی خروج برای ايرانيانی 
که تابعيت دوگانه دارند و به ايران سفر کرده اند، شکل 

اتهام جاسوسی به . کامأل علنی به خود گرفته است
تعدادی از اين ايرانيان، نشان می دهد که از ديد 

هرايرانی که در خارج به سر می امنيتچی های رژيم، 
حتی اگر به رژيم . برد بالقوه يک جاسوس است

جمهوری اسالمی متوهم شده  و عزم سفر به ايران 
  .کرده باشد

نگاهی به دامنه و شيوه سرکوب، اين سئوال را پيش 
می آورد که آيا دامنه ی جنبش به آن حدی از گسترش 

انداخته و انسجام رسيده است که رژيم را به وحشت 
است که چنين واکنش نشان می دهد و يا استراتژها 
رژيم اسالمی قصد دارند با بکارگيری شيوه ی سرکوب 
بی مهار وتحريک آميز، قبل از شکل گيری و قوام 
جنبش توده ای آنرا سرکوب کرده واز رهبرانش محروم 

نگاهی به مجموعه وضعيت جنبش و وضعيت . سازند
 دوم سئوال به واقعيت رژيم نشان می دهد که بخش

سرکوبگران رژيم اسالمی که از رشد . نزديکتر است
جنبش انقالبی نگران شده اند و در عرصه بين المللی 
نيز خود را در انزوا می بييند، گذر زمان را به نفع خود 
ارزيابی نمی کنند و از اين رو قصد دارند به شيوه های 

بی مردم گوناگون مانع از رشد و گسترش جنبش انقال
شوند و به آن ها گوشزد کنند که دامنه ی تحمل رژيم تا 

روشن است که اگر جنبش انقالبی نتواند به . کجاست
خود قوام دهد و سازماندهی توده ای و مستحکمی ايجاد 
کند و توده های هر چه وسيع تر مردم را به همراهی 
وادارد، زير تيغ سرکوب جمهوری اسالمی دوام نخواهد 

ويژه که تاکتيک سرکوبگران رژيم، محروم ب. آورد
کاری که در تمامی . کردن جنبش از رهبرانش  است

  .دوران حکومت ننگينشان انجام داده اند

اما اگر تاکتيک سرکوب سراسری خصلت  پبشگيرانه و 
اخطاری دارد، اما در مناطق ملی رنگ خشن و جنايت 

ن وضعيتی که هم اکنو. کارانه تری به خود گرفته است
پاره ای . در بلوچستان به خوبی مشاهده می کنيم

چنان بهانه ای به دست " جنداهللا"اقدامات ماجراجويانه 
مزدوران رژيم داده است که با حاکم کردن حکومت 
نظامی اعالم نشده، هر روز به بهانه های گوناگون به 

 جوان بلوچ 700ترور جوانان مشغولند، به  بيش از
 اند؛ و گاه گروه گروه آنان را به زندانی حکم اعدام داده

چوبه های دار می آويزند و هر نوع نارضايتی و 
اعتراض توده ی  مردم را به همسوئی با تروريسم 

در واقع . نسبت می دهند و  به سرکوب آن می پردازند
جنبش ملی مردم بلوچ دروضعيتی کامأل نگران کننده 
بل قرار گرفته است و مبارزات سازمانيافته ملی ق

ازآنکه قوام يافته باشد زير تيغ سرکوب قرار گرفته 
جنبش انقالبی مردم در شرايط حساسی قرار . است

دولت اسالمی کمر به سرکوب اين جنبش . گرفته است
موج کنونی سرکوب نمی . در آغاز راه آن  بسته است

اما شدت سرکوب می تواند در . تواند طوالنی باشد
ای پيشروان جنبش کوتاه مدت  خطرات جدی ای بر

از اين رو يافتن راه های درست مقابله با آن . پيش آورد
اکنون که رژيم اسالمی . از وظايف نيروی پيشرو است

نيروهايش را به خيابان ها فرستاده تا به بهانه های 
گوناگون به  تحريک و سرکوب مردم بپردازند، می 
توان اين نيرو را با اقدامات گسترده ايذايی و با 

ازماندهی مقاومت مدنی  محلی از زنان و دختران و س
بايد . پسران جوان به محاصره کامل درآورد و فلج کرد

اين نيروی سرکوب دريابد که فقط با دختران  و پسران 
جوان روبرو نيست، بلکه اين توده ی مردم هستند که 
. از آن ها نفرت دارند و از جوانان خود دفاع می کنند

دنی بايد بگونه ای عمل کرد که در اين مقاومت م
مزدوران رژيم نتوانند جوهر مقاومت مدنی و توده ای 

در اين . را به اقداماتی تهاجمی و ماجرجويانه بکشانند
موج سرکوب، مزدوران رژيم هم چنان که تاکنون نشان 

می . داده اند، به دستگيری گسترده مبادرت می ورزند
رژيم  اين حربه ی توان و بايد با پر کردن زندان های 

  . سرکوب را نيز بی اثرساخت
سازماندهی اقدامات حمايتی دو جانبه و چند جانبه ميان 
جنبش های کارگری، دانشجويی، زنان و همچينين 
مبارزات ملی می تواند شدت سرکوب بر هر يک از 

نبايد اجازه داد . شاخه های جنبش را به حداقل برساند
کردن اين جنبش ها به تا سرکوبگران اسالمی با جدا 

می توان هزينه . سرکوب جداگانه آن ها مبادرت ورزند
ی سرکوب را برای رژيم به شدت باال برد تا از اين 
طريق شدت و مدت آن را به حداقل ممکن رساند و آن 

جنبش انقالبی  می تواند با  .را از کار انداخت
سازماندهی توده ای و بسيج هر چه گسترده تر مردم، 

مت مدنی را به شکلی پيش برد تا تمامی اهرم های مقاو
سرکوب رژيم را خنثی سازد و راه را برای تشکل يابی 
مستقل خود در راستای ايجاد ارگان های قدرت توده ای 

  2007 ژوئن 6 ـ 1385 خرداد 16     .هموار سازد
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  G8گزارشی از روز اول تظاهرات 
، اما يک پيام مهم  اتفاق بزرگی نخواهد افتادG8در مبارزات "

ما نظم جهان کنونی را بر هم خواهيم زد و جهان : دارد
  ."ديگری را خلق خواهيم کرد

  !به سوی روستوک!      شنبه، دو ژوئن ■ 
ساعت چهار و نيم صبح با تمامی وسايل از خانه خارج شديم 
تا خود را به اتوبوس هائی که به شهر روستوک می روند 

که از بسياری از شهرهای آلمان برای اتوبوس هايی . برسانيم
دوستان و . بردن مردم به روستوک سازماندهی شده بودند

رفقای ديگرمان از هامبورگ، فرانکفورت، هلند و بلژيک به 
. مرتب در حال تماس با يکديگر بوديم. مقصد رسيده بودند

مصمم بوديم امسال به عنوان نيروهای مترقی ايرانی در 
بی . هرات صد هزار نفری شرکت کنيمبلوکی متحد در تظا

خوابی و خستگی همگی مان باعث شد که وقتی به اتوبوس ها 
اين بنرها . رسيديم متوجه شويم که پالکاردها را جا گذاشته ايم

و پالکاردها هويت جمع ما بود، بدون آنها مانند توده ای بی 
  . شکل در ميان دهها هزار نفر تظاهرکنندۀ متشکل گم می شديم

ی خواستيم در اين تظاهرات به عنوان صف ايرانيان ضد م
G8ايران يکی از موضوعات مهم صحنه .  شرکت کنيم

در کنفرانس سران هشت کشور هم در . سياسی جهان است
مورد ايران تصميم هائی خواهند گرفت و ما به آنجا می رويم 
تا اعالم کنيم اصال اين سران هشت کشور هيچ مشروعيتی 

  .خواهند در مورد ما و مردم منطقه تصميم بگيرندندارند تا ب
هيچ راهی نداشتيم جز اينکه با تاکسی برگرديم و پالکاردها را 

وقتی برگشتيم . بياوريم و همه صرفه جوئی ها را بر باد دهيم
يک جمعيت چند هزار نفره سرتاسر محوطه ای که اتوبوس ها 

م صبح حاال ساعت پنج و ني. پارک کرده بودند موج می زد
واقعا .  حرکت کنند6است و قرار است اتوبوس ها ساعت 

نمی توانستيم باور کنيم می توان اين همه جمعيت را ظرف اين 
.  حرکت کرد6مدت کم سوار اتوبوس ها کرد تا بتوان ساعت 

اما اينکار ساده تر از آنچه تجربه و تصور من بود انجام 
ها را به عهده چند جوانی که سازماندهی اين اتوبوس . گرفت

داشتند به طرز حيرت انگيری، بسيار ساده و منظم، بدور از  
 دقيقه همه 45پروسه های بوروکراتيک معمول، در کمتر از 
خود اين شمه . اين جمعيت را در اتوبوس ها سازماندهی کردند

بود از اينکه مناسبات انقالبی و تعاون دوستانه و عاری از 
در می تواند سازماندهی کارها ارزش های جامعه طبقاتی، چق

  .را راحت تر و کارآتر کند
  تظاهرات

در حقيقت آغاز تظاهرات از محوطه پارکينگ بسيار وسيعی 
در . بود که اتوبوس ها مسافرين خود را پياده می کردند

مسيری که به محوطه پارکينگ می رسيديم ديديم که صدها 
 پارک شده اتوبوسی که قبل از ما رسيده بودند، در خيابان

  . بودند
خوشبختانه محل پارکينگ اتوبوسها به صفی که ما به آن می 

و " آنتی راسيست"صف جريانات : پيوستيم، نزديک بود
). جنبش سراسری پناهندگان و مهاجرين در آلمان" (کاروان"

دهها زن و مرد با لباس . پيدا کردن صف کاروان مشکل نبود
" آزادی حرکت"نامو و آرم نارنجی شبيه لباس زندانيان گوانتا

را همراه با گروه بزرگی از طباالن سياه پوست آفريقائی و 
  . زنانی که می رقصيدند به آسانی پيدا کرديم

مثل هميشه سبک نبوديم، ده ها ساک و کارتون نشريه و 
به . اعالميه حرکت ما را در تظاهرات خيلی سخت می کرد

ين بلندگو خواستيم طوری که کار غير معمولی کرديم و از ماش
تالش برای وصل شدن . که تا پايان تظاهرات بار ما را بکشد

به بقيه دوستان و رفقا که قبل از ما رسيده بودند و به منطقه 
به خاطر . ديگری در روستوک رفته بودند غير ممکن شد

تعداد کثير جمعيت تظاهر کننده در شهر، تظاهرات از دو 
 قرار بود اين دو صف در قسمت مختلف شهر شروع می شد و

منطقه ای معين به يکديگر برسند، که بدليل طوالنی بودن 
  . صف ها، پس از بيش از يک ساعت به يکديگر رسيدند

به زبان " نه به ارتجاع، نه به امپرياليسم"پالکارد ما با شعار 
نه به "فارسی و انگليسی و همچنين پالکاردهای ديگر با شعار 

اليستی در ايران، نه به جمهوری هرگونه دخالت امپري
توجه بسياری را "... زنان ايران نياز به قيم ندارند"، "اسالمی

در اين مدت کم، صدها اطالعيه به زبان های . به ما جلب کرد
انگليسی و آلمانی پخش کرديم چرا که بسياری از مردم می 

، در مورد جنگ، در مورد G8خواستند بدانند که ما در مورد 
با دوستان ديگرمان در بخش . يزاسيون چه می گوئيمگلوبال

بخش زيادی از . ديگر تظاهرات نيز مرتبا در ارتباط بوديم
اعالميه ها در دست آنها بود و بايد به طريقی به ما می 

آنها نيز به ما خبر دادند که بسياری از رسانه ها با . رساندند
مارس در آنان مصاحبه کرده اند و می گفتند پرچم زنان هشت 
  . بخش ديگر تظاهرات نيز بسيار جلب توجه کرده بود

در صف تظاهرات چندين جوان ايرانی که به سختی فارسی 
صحبت می کردند به ما پيوستند و می گفتند که اطالعيه ما را 

 خوانده اند و خوشحال G8در سايت کميته هماهنگی ضد 
 آن بلندگوی دستی ما در. بودند که ما را پيدا کرده اند

زنان "تظاهرات عظيم صدای چندانی نداشت و يکی از فعالين 
موفق شد از بلندگوی تشکيالت کاروان برای " هشت مارس

  . شعار دادن استفاده کند
دست آمريکا "جالب اينکه با گروهی روبرو شديم که با شعار 

خروج نيروهای امپرياليستی از "و همچنين " از ايران کوتاه
اين نيروها اغلب . در کنار ما  قرار گرفتند" افغانستان و عراق

در صف تظاهرات ما، اعالميه های . انگليسی و آلمانی بودند
متنوعی پخش می شد، اعالميه سازمان زنان هشت مارس به 

 به G8، اعالميه کميته هماهنگی ايرانيان ضد G8آلمانی عليه 
اعالميه های فارسی همه روی (زبان های انگليسی و آلمانی 

، اعالميه هفت حزب و سازمان چپ ايرانی )تمان مانددس
، سازمان انقالبی راه کارگر، ]م ل م[حزب کمونيست ايران (

به زبان های آلمان و انگليسی عليه ...) حزب کمونيست ايران،
G8همه اين اعالميه ها به طرق مختلف .  پخش می شد

مهمترين خواست مردم ايران يعنی سرنگونی جمهوری 
 مرزبندی روشن با امپرياليست ها را بيان می اسالمی و

  . کردند
فکر می کرديم که درگيری تظاهرکنندگان با پليس از روزهای 
بعد شروع خواهد شد ولی حدود ساعت چهار به محض اينکه 
دو صف تظاهرات به هم رسيد، درگيری های شديدی بين 

. شروع شد... پليس و بخشی از جريانات آنارشيست، آتونوم و
ر صف ما که اکثريت زنان فعال جنبش زنان بودند چندين د

اولين کاری . کودک در طول راه در حال ورجه ورجه بودند
که کرديم دور کردن بچه ها از منطقه بود تا خودمان به 

سازماندهی سريع بچه ها و همچنين در . تظاهرات ادامه دهيم
آن واحد جوانان درون صف ما که به شدت برای شرکت در 

نيروهای جوانی که . رگيری ها بی تاب بودند کار آسانی نبودد
خيلی وقت نيست از ايران خارج شده اند دلشان می خواست 
. تجربه شان در درگيری با پاسداران را اينجا هم به کار گيرند

تنفرشان از نظام حاکم بر ايران و جهان، خشمشان از بی 
زه با محافظين آيندگی همراه با شور و جسارت شان برای مبار

نظم موجود محرکی بود تا هرچه سريعتر خودشان را به 
صفوف جوانان غربی با لباس های سراپا سياه و صورت های 

می توان با اطمينان گفت که اين جوانان از . پوشيده برسانند
 . تاکتيک های مبارزاتی بسيار موثری با پليس برخوردارند

 



 5

 G8گزارشی از روز اول تظاهرات 
اموش نکنيم که اغلب دختران و پسران ايرانی از همان فر

  . می شوند...سنين نوجوانی وارددرگيری با پاسدار وکميته چی
پليس بی رحمانه گاز . سنگ بود که در هوا پرتاپ می شد

اشک آور پرتاپ می کرد و وحشيانه با باتوم شوک الکتريکی 
رش در مقابل اين خشونت پليس جوانان نيز سنگ ف. می داد

  . های خيابان را به آنان پرتاپ می کردند
دهها ماشين که اغلب ماشين دولتی بودند به آتش کشيده شد، 
. شايد اين آتش سوزی ها اثر گاز اشک آور را خنثی می کرد

ساعت پنج بعد از ظهر روستوک صحنه نبرد تن به تن 
آسمان ابری .  و پليس بودG8بسياری از نيروهای ضد 

  .و گاز اشک آور کدر و تيره تر می نمودروستوک با دود 
، بلند گوها به )روستوک کنار رودخانه واقع شده(در کنار آب 

طور مداوم سخنرانی افراد سرشناسی از ملل گوناگون را 
پخش می کرد که عليه جنايات و دهشت نظم نوين جهان سخن 

بعالوه از اين بلندگوها مرتبا خشونت و هجوم پليس . می گفتند
 می شد و می گفتند پليس از همان روز اول برای نسق محکوم

کشی سعی می کند تا با تحريک جوانان، زمينه درگيری و 
  .دستگيری آنان را فراهم کند

ديگر صف ما نيز پراکنده شد و صحنه های درگيری و نبرد 
با پليس جای خود را به تظاهرات داد و عمال تظاهرات با 

ای نگرانی نبود قبل از شرکت ج. آغاز درگيری به پايان رسيد
در تظاهرات و شب قبل با جمع خودمان در مورد روش های 
مواجهه با پليس هنگام دستگيری صحبت کرده بوديم و به هر 

کمپ (حال همگی ما يکديگر را در کمپ رستوک پيدا کرديم 
روستوک يکی از سه کمپ سازماندهی شده برای تظاهرات 

  ). استG8ضد 
  کمپ رستوک

با ظرفيت سی تا چهل هزار نفر در خارج از شهر کمپی 
وقتی به کمپ وارد شديم چادرهای کوچک و . روستوک

چادر بزرگ . بزرگ بسياری در محوطه آن نصب شده بود
بعالوه مراکز . مرکز اطالعات در قسمت ورودی کمپ بود

باالخره . متعددی از جمله مديا، پزشکی، و غيره نيز برپا بود
 در يکی از اتاقهای ساختمانی که گويا مرکز گروه ما موفق شد

البته بعدا فهميديم . خبررسانی و اينترنت بود مستقر شود
انتخاب خوبی هم نبود بخصوص وقتی اعالم کردند احتمال 
حمله پليس به اين کمپ زياد است و در سيصد متری کمپ 
ماشين های پليس و حتی تانک مستر شده است و معلوم شد که 

به کمپ تظاهرکنندگان حمله می کند اولين جا همين وقتی پليس 
  .مرکز اطالع رسانی و اينترنت است

به هر حال در سالن بزرگ طبقه آخر اين ساختمان 
کامپيوترهای متعددی که به اينترنت وصل بود و تعدادی از 
همان جوانانی که در تظاهرات با لباس های سياه و صورت 

پ خبر، تنظيم عکس و فيلم پوشيده شرکت داشتند، در حال تاي
  .برای رسانه های آلترناتيو بودند

آنطور که باخبر شديم،در نتيجه درگيری ها، تعداد زخمی های 
البته .  نفر بود50 نفر و دستگيرشدگان تظاهرات 433پليس 

يکی از همان جوانان که در حال تهيه عکس و فيلم بود با خنده 
د خودشان را جزو گفت اين پليس ها سردرد هم که می گيرن

زخمی ها محسوب می کنند، اينطوری به آنها پاداش بيشتری 
  .می دهند

وقتی از آنها خواستيم به ما امکان کامپيوتری بدهند تا ما هم 
فرصت . گزارش فارسی تهيه کنيم، خيلی برايشان جالب بود

شد تا با آنها در مورد مبارزات زنان، جوانان و دانشجويان 
تاکتيک های مبارزاتی با پاسداران و صحبت کنيم و از 

  . نيروهای انتظامی تعريف کنيم

 شب در چادر بزرگ وسط کمپ جلسه بزرگی 9ساعت 
احتمال حمله پليس به کمپ بود و همه در مورد . برگزار شد

اينکه چه تاکتيک هايی بايد برای مقاومت و مبارزه در مقابل 
ختلفی بود نظرات م. هجوم پليس اتخاذ شود صحبت می کردند

که البته بيان ديدگاههای سياسی متفاوت اين نيروهای شرکت 
مثال يکی از . کنند در قبال کنفرانس سران هشت کشور بود

مبارزات سياسی مهم بين جرياناتی است که خواسته هايی را 
 قرار می دهند و نيروهائی که می گويند G8در مقابل سران 

يم تا بخواهيم مطالباتی ما اصال اينها را به رسميت نمی شناس
 شب 11به هر حال قرار شد ساعت . در مقابلشان قرار دهيم

هر گروهی نماينده ای را به اين چادر بفرستد و نظر خودش 
اگر پليس . را در مورد چگونگی برخورد با پليس اعالم کند

به کمپ حمله می کرد، موفق می شد اين کمپ را از دست 
  .به زيادی به تظاهرات می زدتظاهرکنندگان خارج کند و ضر

  سازماندهی مقاومت برای شب در کمپ
قرار شد خود تيم ما هر دو ساعت دو نفر نگهبانی بدهند که 
. در صورت هجوم پليس بتوانيم عکس العمل سريع نشان دهيم
اما . اين اقدام ما اساسا به دليل حضور کودکان همراهمان بود

ن ساختمان مراقبت و به طور کلی خود جوانان آلمانی از اي
  .نگهبانی می کردند

در تمام قسمت های . تقريبا کل کمپ تا صبح، نيمه بيدار بود
مناسبات درون اين . مهم کمپ جوانان در حال نگهبانی بودند

کمپ حقيقتا مناسباتی سرشار از صميميت، تعاون و دوستی 
جلوه هايی بسيار کوچک از آنچه بشر می تواند در . است

  .ر تحقق بخشدجهانی ديگ
مثال در . البته چيزهای کوچکی هم بود که توی ذوق می زد

کنار ما چند تنی هم بودند که مثل مهمانانی آمده بودند که 
مثال وقتی که . برايشان مهم نبود در خانه ميزبان چه می گذرد

تيم ما برای نگهبانی شب تقسيم کار کرد، اين افراد همچون 
به نظر می رسد که حتی وقتی . دندبيگانگان به ما نگاه می کر

درگير مبارزه ای حاد برای جهانی ديگر هستيم، گاهی در 
کنارمان کسانی را می بينيم که يا جهان ديگرشان خيلی با 
جهان کنونی فرقی ندارد و يا حاضر نيستند برای رسيدن به 

  . جهانی ديگر خيلی از خود مايه بگذارند
  !مپ رستوکک  ! صبح روز يکشنبه، سه ژوئن■ 

آفتاب قشنگی در رودخانه کنار . خوابيده و نخوابيده بيدار شديم
محوطه بزرگ کمپ با صدها چادر کوچک . کمپ تابيده است

. و بزرگ زير نور آفتاب جلوه ای زيبا به خود گرفته است
بخشی از کمپ که چادر و ميزهای صبحانه در آن برقرار 

 در صف چهره های خندان و صميمی. بود، شلوغ است
ليوان کم است و . طوالنی در حال انتظار صبحانه خود هستند

همه سعی می کنند سريع چای و قهوه بخورند و ليوان خود را 
به چادری ببرند که چندين داوطلب در حال شستن ظرف و 
ظروف هستند تا بقيه نيز بتوانند با ليوان تميز چای و قهوه 

  .بنوشند
يک جمعبندی . ز ما بايد بروندبرخی ا. ما نيز آماده شده ايم

: سريع از کار ديروز، يک تقسيم کار سريع برای کار امروز
هزاران اعالميه هنوز بايد پخش شود، بايد دهها هزار نفر پيام 

مردم ايران قيم "، "نه به امپرياليسم، نه به جمهوری اسالمی"
مردم ايران برای ساختن جهانی ديگر بايد "، "نمی خواهند
  .، بشنوند"سالمی را سرنگون کنندجمهوری ا

دهها هزار نفر از اين مردم معترض بايد بشنوند ما نيز طنين 
صدای اکثريت مردم ايران عليه نظام سرمايه داری، 

اگر تا فردا و پس . گلوباليزاسيون، مردساالری و جنگ هستيم
 G8فردا زخمی و دستگير نشويم، باز هم برای شما از 

  .گزارش می فرستيم
  ان هشت مارسزن



 6

گزارشاتی ازدستگيری های پيرامون، فعاالن ملی ، 
  ...کارگری، دانشجويی، روزنامه نگار وغيره مسايل

  
  

  دو فعال حرآت ملي آذربايجان در زنجان بازداشت شدند
  هژيربوسيله ى , 2007 مه 28دو شنبه 
زداشت هاي گسترده در شهرهاي مختلف ترك در پي با

نشين، با وجود آن آه انتظار مي رفت اين بازداشت ها 
 خرداد متوقف شود، دو فعال حرآت ملي 1پس از روز 

  .آذربايجان در زنجان بازداشت شدند
 خرداد سعيد متين پور دانش آموخته ي فلسفه ي 5روز 

دانشگاه تهران به همراه همسرش عطيه طاهري در 
ماموران به همراه عطيه . مسير خانه اش بازداشت شد

طاهري به منزل رفتند و بيش از پنج ساعت به جستجو 
پرداختند و بدون به همراه بردن طاهري وسايل بسيار 

دي را با . زيادي شامل مقدار زيادي آتاب و نوار و سي
سعيد متين پور تاآنون در بازداشت اداره ي . خود بردند

متين پور پيش از اين در جريان . استاطالعات زنجان
درگيري هاي روز جهاني زبان مادري در زنجان 

  .بازداشت شده بود
 خرداد نيز جليل غني لو از فعاالن حرآت 6روز گذشته، 

وي چند روز . ملي آذربايجان در زنجان بازداشت شد
  .پيش از عيد نوروز از زندان آزاد شده بود

 .طرح حمايت از کارگران زندانی آغاز شد
 خبر اختصاصی کارگر

  گزارش مقدماتی
جمعی از دانشجويان چپ دانشگاه های تهران در طرحی 
مشترک اقدام به جمع آوری کمک برای خانواده های 

محمود صالحی، شيث امانی و صديق (کارگران زندانی
  .کردند) کريمی

 خرداد با قرار دادن ۶از روز يک شنبه اين طرح 
صندوق های جمع آوری کمک مالی و هم چنين پخش 

در دانشگاه تهران آغاز به کار   اين برنامه  بروشور های
کرد که مورد استقبا دانشجويان اين دانشگاه قرار 

  .گرفت
در باره ی اين طرح در بروشورهايی که توسط اين 

  :مدانشجويان تهيه شده است می خواني
 کارگران شيث اماني و صديق کريميمحمود صالحي، "

زنداني هستند که به دليل تالش براي برگزاري مراسم 
. مستقل روز جهاني کارگر در زندان به سر مي برند

جنبش دانشجويي که طي چند ساله ي اخير با شعار 
اتحاد جنبش دانشجويي با جنبش کارگري به صحنه آمده 

حضور نيرومند جنبش کارگري است بايد براي کمک به 
در مبارزات اجتماعي و سياسي و اعالم همبستگي خود 

کمک به شکل . با کارگران گام هاي عملي جدي بردارد
گيري صندوق اعتصاب و جمع آوري کمک مالي براي 
کارگران زنداني و اخراج شده از جمله ي اين گام هاي 

در اين راستا عده اي از فعالين جنبش . عملي است
طرح حمايت از کارگران "دانشجويي تصميم به اجراي 

گرفته اند تا گامي کوچک در اين راستا " زنداني
تمامي وجوه حاصل از فروش جزواتي که در . بردارند

دست داريد و نيز کمک هاي مالي به اين صندوق، در 
اختيار خانواده هاي اين سه کارگر زنداني قرار خواهد 

 که براي ساختن دنيايي دست تمامي کساني را. گرفت
  ."بهتر مي جنگند به گرمي مي فشاريم

در دانشکده ی )  خرداد۶( اين طرح از روز يکشنبه 
و در ادامه اين . حقوق دانشگاه تهران آغاز به کار کرد

دانشکده های ادبيات و )  خرداد٧(دو شنبه  طرح روز
علوم دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شريف و 

اجتماعی دانشگاه عالمه به اين طرح دانشکده ی علوم 
  .پيوستند

در دانشکده های ادبيات و علوم دانشگاه تهران اين 
اقدام با ممانعت و برخورد حراست مواجه شد و دو تن 
. از دانشجويان به ساختمان مرکزی حراست منتقل شدند

هم چنين عده ای از اعضای انجمن اسالمی در دانشگاه 
 مانع از برگزاری اين طرح صنعتی شريف سعی کردند تا

  .در دانشگاه شريف شوند
اخبار تکميلی در اين باره را از طريق وبالگ کارگر 

  .دنبال کنيد
  . سال حبس برای فعال جنبش زنان٢

بهاره هدايت عضو شورای مرکزی تحکيم وحدت به  
  .دو سال حبس تعليقی محکوم شد

بهاره هدايت عضو شورای مرکزی اتحاديه دانشجويی 
 ٢٢تر تحکيم وحدت و از شرکت کنندگان در تجمع دف

 سال حبس که به ٢خرداد گذشته در ميدان هفتم تير به 
  .  سال تعليق شده است محکوم شد۵مدت 

نسرين ستوده، وکيل مدافع هدايت در اين خصوص به 
» تبليغ عليه نظام«دادگاه، موکلم را از اتهام : ايلنا گفت

، اما وی را بابت تبرئه» اخالل در نظام عمومی«و 
اقدام عليه امنيت ملی در حد اجتماع و تبانی به «اتهام 

به استناد » منظور ارتکاب جرايمی عليه امنيت کشور
 قانون مجازات اسالمی، به دو سال حبس ۶١٠ماده 

محکوم کرد که اين مجازات به مدت پنج سال تعليق 
  . شود  می

ه در مهلت قانونی نسبت به رأی صادر: وی افزود
  . تجديدنظرخواهی خواهم کرد

با توجه به اينکه حکم صادره در : ستوده تصريح کرد
متن خود، فعاليت موکلم برای اخذ حقوق زنان را مورد 
استناد قرار داده است، جای سوال است که چگونه اخذ 

تواند اقدام عليه امنيت کشور محسوب   حقوق زنان می
  . شود

 ٢٩نده در روز ب: وکيل مدافع بهاره هدايت، گفت
فروردين ماه سال جاری به همراه موکلم به دادگاه 
 مراجعه کردم اما از حضور بنده در جلسه رسيدگی به

  . اين پرونده ممانعت به عمل آمد
گفتنی است هدايت دبير کميسيون زنان دفتر تحکيم 
وحدت می باشد که در نشست اتحاديه تحکيم در 

 ١٢جوی دختر از زمستان گذشته به عنوان اولين دانش
  .سال به عضويت شورای مرکزی دفتر تحکيم در آمد

  تجمع در دانشگاه تبريز
دانشجويان به دستگيری های گسترده اول خرداد 

  اعتراض کردند
دانشجويان دانشگاه تبريز روز گذشته و : ادوارنيوز

  امروز با شرکت در تجمع اعتراض آميز، بازداشت 
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ون، فعاالن ملی ، گزارشاتی ازدستگيری های پيرام
  ...کارگری، دانشجويی، روزنامه نگار وغيره مسايل

  
در روز اول خرداد تعدادی از شهروندان آذربايجانی را 

به گزارش خبرنگار ادوارنيوز، قريب . محکوم کردند 
 نفر از دانشجويان دانشگاه تبريز با شرکت ١٠٠٠به 

در اين تجمع ضمن اعتراض به بازداشت تعداد کثيری 
 شهروندان که به صورت دسته جمعی بازداشت و از

هنوز از سرنوشت آنها اطالعی در دست نيست، با 
مسدود نمودن خيابان اصلی دانشگاه مانع ورود و 

 درس خود را خروج به دانشگاه شدند و کالس های
  . تعطيل اعالم کردند

اين گزارش می افزايد، نيروهای امنيتی بيرون درب 
روج رده حضور داشته و مانع خدانشگاه به صورت گست

  . دانشجويان از دانشگاه شدند
دانشجويان اعالم کرده اند که چنانچه بازداشت شدگان 

دانشجوی » نادر مهد قره باغ«روز اول خرداد به ويژه 
دانشگاه تبريز، آزاد نشوند اعتراضات خود را گسترده 

  تر خواهند کرد
  ادامه بازداشت کارگران

  
اشت شده روز جهانی کارگر در فعال کارگری بازد٢

  اختيار نهادهای امنيتی قرار گرفتند
  

شيث امانی و صديق : به گزارش خبرنگار دولتی ايلنا
کريمی، رييس و عضو هيات مديره اتحاديه کارگران 
اخراجی و بيکار سنندج که از روز کارگر تا کنون در 

 در اختيار ١/٣/٨۶شنبه  بازداشت موقت بودند، از سه
  . اند ی امنيتی قرار گرفتهنهادها

وفا يونسيان، يکی از اعضای هيات مديره اتحاديه 
با : وگو با ايلنا، گفت  کارگران اخراجی و بيکار، در گفت

 روز از دستگيری امانی و کريمی، هنوز ٢۵گذشت 
ای از طريق ادارات مربوطه به  کننده  هيچ پاسخ قانع
ه نشده و از های بازداشت شدگان داد اتحاديه و خانواده

آنان خواسته شده تا خاتمه قرار بازداشت موقت، به 
  . دادگستری مراجعه نکرده و در فکر گرفتن وکيل نباشند

ای از سوی اتحاديه  در اين راستا قطعنامه: وی افزود
صادر و رونوشت آن به وزارت کار، نهاد رياست 
جمهوری، مجلس شورای اسالمی، مجمع تشخيص 

 اطالعات، استانداری کردستان، مصلحت نظام، وزارت
شورای شهر سنندج و دادستانی سنندج ارسال شده 

  . است
چنين وضعيتی غير قابل : در اين قطعنامه آمده است

تحمل است، از يک سو کارگران را به دليل برگزاری 
مراسم اول ماه مه مورد ضرب و شتم قرار داده و 

د کنن کنند و از سوی ديگر اعالم می بازداشت می
هايشان در پی تالش برای رسيدگی به وضعيت  خانواده

ترين حقوق  آنان نشوند، اين وضعيت نقض ابتدايی
شهروندی انسانهاست و ما در قبال آن سکوت نخواهيم 

  . کرد
ای، برپايی تشکل کارگری و   ماده۵در اين قطعنامه 

تجمع اعتراض آميز و برگزاری مراسم اول ماه مه، حق 

الم شده و ضرب و شتم و بازداشت مسلم کارگران اع
جاری  لکارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه سا

در بخش ديگری از اين . در سنندج محکوم شده است
قطعنامه، خواهان آزادی بی قيد و شرط شيث امانی و 
صديق کريمی شده و پيشاپيش طرح هر گونه اتهام 

  . است ديگری نسبت به آنها محکوم شده
قطعنامه، اعضای اتحاديه خواهان عودت اسناد در ادامه 

اتحاديه از سوی نيروی انتظامی و محاکمه عاملين و 
آمرين حمله به مراسم اول ماه مه کارگران در سنندج 

اند که در صورت تداوم بازداشت  شده و اعالم کرده
ترين  امانی و کريمی، در اعتراض به نقض ابتدايی

دامات اعتراضی خود را حقوق انسانی آنها، به ناچار اق
آنان، در راستای جلب توجه افکار عمومی به وضعيت 

  . تشديد خواهيم کرد
يونسيان با تاکيد بر فعاليت صنفی در اتحاديه کارگران 

 وابستگی با  اين اتحاديه هيچ: اخراجی و بيکار، گفت
گروهکهای سياسی خارج از کشور و حتی احزاب 

ت وجود هر گونه سياسی داخل کشور ندارد و در صور
وابستگی، عضو مورد نظر از اين اتحاديه ترد و اخراج 

  خواهد شد
  بازداشت در زنجان

سعيد متين پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در 
  زنجان دستگير شد

  
 -  جمعه چهارم خرداد سعيد متين پور ٢١حوالی ساعت 

 همراه با همسر خود -روزنامه نگار و فعال حقوق بشر 
ماموران . از خيابانهای زنجان بازداشت گرديددر يکی 

متين پور را روانه بازداشتگاه نموده و همراه با 
همسرش به منزل مسکونی وی مراجعه کرده و اقدام به 

آنها همچنين . تفتيش منزل تا ساعت پنج بامداد کرده اند
ز لوازم وی را با خود کامپيوتر، کتابها و برخی ديگر ا

  . برده اند
 هنگام ترک منزل به خانم طاهری همسر متين ماموران

پور هشدار دادند که از هرگونه انعکاس خبر دستگيری 
آنها در اقدامی غير قانونی . همسرش خودداری نمايد

حکم . اقدام به قطع خطوط تلفن منزل نموده اند
دستگيری سعيد متين پور از اول خرداد در زنجان 

ر وی در صادر شده بود و ليکن به جهت عدم حضو
زنجان اين حکم عملی نشده بود و بعد از بازگشت او به 

  . جان اين اتفاق افتاده استزن
 مقارن ٨۵گفتنی است که سعيد متين پور در دوم اسفند 

با روز جهانی زبان مادری نيز در زنجان همراه با 
ضرب و شتم لباس شخصی ها بازداشت شده و مدت 

   . روز در انفرادی به سر برده بود١٠
سعيد متين پور بارها طی نوشته هايی به رفتار 
غيرقانونی دستگاه امنيتی و قضايی جمهوری اسالمی 
ايران با محبوسين سياسی آذربايجان اعتراض کرده 

  . است
 ساله و فارغ التحصيل رشته فلسفه از ٣٢متين پور 

  .دانشگاه تهران است
 سالم دمکرات: برگرفته از                
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 گالدياتورهای قرننبرد 

  در خيابان های تهران21
  
  
 

     
  

اجرای اين قبيل طرح ها نشان دهنده ی آن است که  
. نظم موجود می خواهد مشکالت را فرافکنی کند

مشکل نبود امنيت در خيابان های شهر را به گردن 
چند قربانی و لومپن بياندازد و البته برای برخورد 

دهی شده خود را گسيل با آن،  لومپن های سازمان 
 . کند

 
 

 برخورد نيروی انتظامی با افرادی که به اصطالح 
اراذل و اوباش می خوانندشان نشان از جنگ 

 .  در خيابان های شهر دارد٢١گالدياتور ها در قرن 
 

پليس ها خود لومپن هايی هستند که قدرت خويش 
در اين ميان . را به رخ ديگر لمپن ها می کشانند

ن ها در خيابان فضا را برای جنگ لومپ
پليس . عادی و روزمره مردم نا امن می کند زندگی

حافظ امنيت جامعه نيست پليس حافظ نظم نا امن و 
 را از  اين رفتار آنان نه تنها خشونت. آشفته است

بين نمی برد که به بازتوليد اين خشونت کمک می 
    .کند

 

اين يک نمايش خيابانی خشونت است که اوال در 
جامعه نوعی رعب و وحشت ايجاد می کند و 

را به رخ جامعه می کشاند  نظم موجود هژمونی
کارکردش اين است که خشونت را تبديل به  دوما

تثنايی به وقتی خشونت از امری اس. امر عادی کند

امری عادی تبديل شود آن گاه ديگر قبح آن ريخته 
شده و کاربردش برای کسی که قدرت دارد و به 
  . نهاد قدرت وابسته است به آسانی مويسر می شود

در اين جا وضع دهشت ناک است خشونت به امری 
امری عادی که . عريان و روزمره تبديل شده است

! بودنشنبودش ما را به شک می اندازد نه 
  .خشونت يک قاعده است نه استثنا

  

از منظر ديگر بايد بر روی حقوق ابتدايی همين به 
هرگونه اعمال . اصطالح اراذل و اوباش بحث شود

ر انسانی هر خشونت و عمل غير انسانی بر ضد ه
 .چند با جرايم سنگين امری محکوم است

 در اين جا حتی جرم اين افراد هنوز در دادگاه ثابت 
اينان آن  نشده پس اعمال عمل غير انسانی بر ضد

هم در محيط زندگی شان امری به مراتب غير قابل 
قانون را نه برای انسان های عادی . توجيه تر است

   .رمان می نويسندکه برای رعايت حقوق همين مج

اين افراد با هر مجرميت که دارا می باشند انسان 
هستند و تنها به حکم انسان بودن شان از حقوقی 

اين نقض آشکار حقوق . ابتدايی بايد بهره مند باشند
  . بديهی و جهان شمول انسانی است

مورد ديگر نقض آشکار حقوق اين انسان ها انتشار 
 جرم شان در دادگاه،به تصاوير آنان قبل از اثبات
است و از آن هم تراژيک  عنوان مجرمان خطرناک

تر مصاحبه کردن با آنان در حين ضرب و شتم شان 
  .است

اين افراد زمانی که در خيابان های محل زندگی شان 
مورد تحقير قرار می گيرند نه تنها از افراد تحقير 
 کنندشان که از کليت جامعه کينه به دل می گيرند و
 از لحاظ روانی تبديل به شخصيت های ضد اجتماعی 
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 نبرد گالدياتورهای قرن

  در خيابان های تهران21

هر زمانی که فرصت بيابند . خطرناکی می شوند
 .دست به انتقام گيری از جامعه می زنند

 د شخصيت خرد شده شان را با انتقام سعی می کنن
   .گرفتن از جامعه بار ديگر بسازند

.  خودقربانيان سيستم موجود هستنداين افراد 
احتماال اگر در زندگی شخصی شان بگرديم می 
توانيم موارد فراوانی که مورد اذيت آزار و خشونت 

از آن طرف در نظم اقتصادی . قرار گرفته اند بيابيم
و روابط توليدی اجتماعی هيچ جايگاهی ندارند از 

  .نظر اقتصادی در حاشيه قرار دارند

  

اجرای اين قبيل طرح ها نشان دهنده ی آن است که  
. نظم موجود می خواهد مشکالت را فرافکنی کند

مشکل نبود امنيت در خيابان های شهر را به گردن 
ی برخورد چند قربانی و لومپن بياندازد و البته برا

با آن لومپن های سازمان دهی شده خود را گسيل 
  . کند

با اين نوع عمل کرد ها معضل خشونت و نا امنی در 
جامعه حل نخواهد شد بلکه هزاران گره کور ديگر 

  .به آن افزوده می شود

خشونت ريشه در ساختار اجتماعی ـ توليدی حاکم 
 در جامعه ما دارد ساختاری که انسان محور نباشد
خشونت به انحای گوناگون در آن بازتوليد می شود 
برای فراروی ازاين شرايط می بايست ريشه های 

اين نوع عمل کرد تنها خشونت . مشکل را خشکاند
را از شکل سازمان نيافته اش به شکل سازمان 

خشونت را از زوايای پنهان . يافته اش تبديل می کند
ی شهر زندگی اجتماعی به وسط شهر و خيابان ها

. حشونت پنهان را عريان می سازد. می کشاند
  . خشونت را تبديل به امری عادی و هرروزه می کند

  

ه مراتب خشونت سازمان يافته و آگاهانه و عريان ب
از خشونت غير سازمان يافته و نا آگاهانه و پنهان 

 به  در اين جا است که پليس ها. خطرناک تر است
عنوان عامالن خشونت سازمان يافته و پاسداران 
نظم نا مطلوب موجود به مراتب از لومپن ها 

  . خطرناک ترند

 در ٢١در اين جنگ نا برابر گالدياتور ها در قرن 
 شهر مدرن تنها انسانيت است کهيک خيابان های 

   فواد شمس :از                  . به خون کشيده می شود

 سايت روزمرگی : برگرفته از 

  

........................................................ 
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ر صحنه هائی از توحش ماموران انتظامی د
.با افرادی که اوباش و اراذل ميخوانندشانبرحورد   
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  *ديدگاه * 

  چشم انداز فدراليسم  در ايران فردا 
  

      
   در مقاله ای که پيش از اين با نام فدراليسم و ستم ملی             
رداختيم              ی پ انتشار يافت به چرائی و چه گونه گی ستم مل
ی     د مليت ور چن ی در کش تم مل ار س رورت زدودن آث و ض

ه        ايران، و در اين    ردازيم  ک دازی می پ ه چشم ان ه ب  مقال
ران     رای اي يش رو ب ی پ انون اساس ک ق ارچوب ي در چه

  ! فردا می بايد مورد توجه قرار گيرد
ی     ديريت سياس ته در م ده ی گذش ک س ه ی ي  تجرب
ارکت    ی مش ه گ ه گون زان و چ ه، مي يش رفت ورهای پ کش
شهروندان در سرنوشت خود،  و سير تکوينی مناسبات      

ا  ان رواي ا      فرم ده ب ران برگزي ا رهب ا، ي وده ه ا ت ن ب
ه در    ر ارزش ک ودمند و  پ اتی است س هروندان تجربي ش
وری   ه جمه ن ک دای از اي ده، ج انون اساسی آين دوين ق ت
ده               ه سرنگون شود؛ در آين انی و چه گون اسالمی چه زم
وده ای،  و                  ای دور و يا نزديک،  در برايند يک انقالب ت

ی و ا ی درون يده گ بب پوس ه س ا ب انون ي ز راه زوال، ق
انون شبه                    ا يک ق درال باشد ي انون ف ده يک ق اساسی آين
به   ام ش ک نظ ا ي د، ي را باش ام تمرکزگ ک نظ درال، ي ف
ذاری مثبت و توجه                ر گ ار اث ه اعتب تمرکزگرا، تجربيات ب
ه     ت و درون ماي اخت و باف رای درج در س ه آن ب ژه ب وي

ز              رای پرهي ی، ب از قانون اساسی؛ و تجربياتی از جنبه نف
د        ی رش ر فراروئ د در براب اد کن دی ايج ادا س ا مب درج ت
ه،     ری سوسياليستی و شکوفائی جامع سياسی، سمت گي
ه    گسترش دامنه ی دموکراسی مشارکتی،  و فرايند مداخل
ژه  ه وي ود،  ب ت خ هروندان در سرنوش ه ی ش جويان
کارگران و زحمت کشان  که بار اصلی توليد و خدمات را       

  !  بر دوش دارند
   در يک سده ای که گذشت دموکراسی سرمايه داری              

گ      دن دو جن ر گذران ا، از س يب ه راز و نش ه ی ف ا هم ب
ه ی    ا تجرب اره، و ب نج ق ی پ ترده گ ه گس انی ب زرگ جه ب
دين  کشور              نظام های  فاشيستی و شبه فاشيستی در چن
ن         ای ممک ونت ه ه ی خش اربرد هم ا ک ه  و ب يش رفت پ

ا      توسط کشورهای استعمارگر در مس       تعمرات پيشين، و ب
ورهای     ا در کش ارگزاران آن ه ه ک ونتی ک ه ی خش هم
ام سرمايه داری            پيرامونی به کار می بستند، سرانجام نظ
داوم                     ه رمز ت د اصولی ک دار مان ه ای پاي د اصل پاي بر چن
ول     ن اص ماری از اي ورژوائی است و ش ی ب ان روائ فرم
ا و                وده ه داوم فريب ت رای ت  نيرنگی است شناخته شده  ب

رای دل بسته             به ويژه کارگران و زحمت کشان، ترفندی ب
گی آنان به اين سياست و يا آن سياست، به اين چهره  و           
ان                    ن مي ا آن حزب،  و از اي يا آن چهره، به اين حزب و ي
ر                 ر اصل ب م ت ه مه چند اصل به سنت مبدل شده که از هم
ران است، و  ی رهب ان روائ راری محدوديت دوران فرم ق

ايش ه آزم ان  ب دود فرم ن دوران مح تن دوره ای اي  گذاش
روائی، سنتی از جرج واشنگتن، نخستين رئيس جمهور          
 اياالت نواستقالل آمريکا که در يک سده ی گذشته مورد 

انون   ه ق انونی ب وان اصلی ق ه عن ه، و ب رار گرفت د ق تقلي
  . اساسی کشورهای زيادی راه يافته است

ذيرش و              بهره برداری از نظرسنجی ها         در مورد پ
ا       يت،  و ب ا آن شخص يت و ي ن شخص ذيرش اي دم پ ا ع ي
ه                ا ب رای ج افتن ب تکيه بر اين روش سنت شده فرصت ي
ه و جای گزينی              م جاذب جائی يا کنار گذاردن مهره های ک
ر و از اين                    ه ت ر جاذب ا پ ه، ي ر جاذب آن ها با مهره های پ
يدن       هروندان و کش دان آوردن ش ه مي رای ب الش ب راه ت

  !ان به پای صندوق های رایآن
ه   ی  و اداری چ ات اجرائ ذيری مقام وليت پ      سنت مس
در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی در برابر خطا           
ی     وليت، يعن وزه ی مس ای روی داده در ح تباه ه و اش
م   ا ه ود و ي ای خ ر خط وليت سياسی در براب ذيرش مس پ
ه          ی، ک ان های سياسی و حيثيت ران زي کاران  با هدف جب

ا قضائی،          ا ا مسوليت اداری ي ذيری، ب وع مسوليت پ ين ن
ی   ر م اری  را در ب ام خطاک ر مق انی است و ه ه گ ه هم ک

سنت پذيرش مسوليت سياسی     !  گيرد تفاوت اساسی دارد   
ه               ری داوطلبان اره گي ات، و کن در برابر شکست در انتخاب
ه              ديريت ب ی و م از مقام و موقعيت سياسی، حزبی، اجرائ

دن   د آم ام پدي ه ای   هنگ ر زمين ژه در ه ای وي وائی ه رس
  !سنتی است نانوشته اما جا افتاده

ه است                  اصل نانوشته ی ديگری که جنبه ی سنت يافت
ادل سياسی است               برقراری  و يا وجود نوعی توازن و تع
ردان و                 ر دولت م م واره در براب در جامعه، تا جائی که ه
ک       ومتی، ي ای حک تالف ه ان  و ائ ت زن دود  دول ا مح  ي
روه     زاب و گ ی ازاح ا ترکيب ود دارد ب ايه وج ت در س دول
ه         ت ب ت و حکوم ريک در دول ا ش الف ي ای مخ دی ه بن
ديل حکومتی،  و در عين                ا ب انونی ي عنوان اپوزيسيون ق
م واره درحال                ديلی ه ه سيستم، و  ب ادار ب ديلی  وف حال ب
خودنمائی، تا جائی که در نتيجه ی برد و باخت احزاب و             

ب  ای رقي يت ه ه    شخص ا، و  ب ره ه ائی مه ه ج ا ب ، و ج
ا،                   ونی دولت ه ا دگرگ تن و ي ا رف پيروی از اين سياست ب
د،        ه ده ود ادام ای خ ه بق ی ب ان اساس دون تک تم ب سيس
ام سوسياليستی            اصول مهمی که در کشورهای مدعی نظ

  .نتوانست جامه ی عمل بپوشد
ام      ی ناک ه  دموکراس ته ک ده ی گذش ک س              در ي

تی مار   سوسياليس ود  را در ش ود، خ ه ی خ ه نوب م،  ب  ه
ا       ت ب ان در رقاب اره ی جه ار ق ورهای چه دی از کش چن
ن    فانه اي ت متاس ايش گذاش ه نم رمايه داری ب ام س نظ
د               ه بودن ی گان ورژوائی ب کشورها از بنياد با دموکراسی ب
ه دموکراسی سوسياليستی  و در هيچ يک                  تا چه رسد ب

ا      از کشورهای سوسياليستی حتا در پيش       رفته ترين آن ه
ی       دار و دموکراس ورائی پاي ی ش ه دموکراس م،  ن ه
يوه      ه ش ه  ب د،  و ن ی آم را در م ه اج ارکتی  ب مش
ه وجود می            ديل دموکراتيکی ب ی  ب دموکراسی های غرب

د می يافت           ه هيچ يک از آن       !  آمد و نه فرصت بازتولي ن
وکرات                  ـ دم ورژوا ــ ام های ب ه شيوه ی نظ ها توانستند ب

دام         به  مخالف   ان سوسياليست خود ميدان دهند و نه هيچ ک
ر سير شتابان                  ا در براب تالش الزم را به کار می بستند  ت
هروندان    ی ش ه گ ی گان ود ب وده ای  و از خ اوتی ت ی تف ب

د  اد کنن دی ايج دعی  .  س ورهای م د کش ر چن و ه
  سوسياليسم با انتقاد درست  از دموکراسی نا پی گير 
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  يران فرداچشم انداز فدراليسم  در ا
ی      ه  از دموکراس ای روزان ری ه ورژوائی، در آوازه گ ب

  اجتماعی  دم می زدند و از ديکتاتوری پرولتاريا داد 
ر      ق در براب اتوری خل ا از ديکت د، ي ی دادن خن م س

  ديکتاتوری اقليت بورژوائی در کشورهای سرمايه 
ام   هروندان نظ ه ی ش ه جانب ی و هم ری واقع داری، و  براب

    در مقابله  با  برابریسوسياليستی را آوازه می کردند
رمايه داری  ام س هروندان در نظ فانه !  صوری ش ا متاس ام

م چون             فراتر از آوازه گری، جز در زمينه های محدودی، ه
رسميت بخشيدن به حق اشتغال، يا ادعای برخورداری همه         

ان  رورش    گ وزش و پ ا  آم ان، ي ان رايگ کن  و درم از مس
افی و               ه  ناک م، هم ا ه فکری  و جسمی،  و در اين عرصه ه
ن دموکراسی آوازه گری            ا اي عقب مانده،  در ساير زمينه ه

ی     دل غرب وری م ی ص ه از دموکراس ود ک تی ب سوسيايس
د          و در .  کليشه ای تر و واپس مانده تر به نمايش در می آم

اوتی          نهايت چون نتو   ه گی و بی تف ی گان انست سد از خود ب
ام      ت دو نظ کند،  در رقاب ه را بش ق جامع ت مطل اکثري
ای      لب آزادی ه ن س رمايه داری، اي تی و س سوسياليس
ائی       ی ادع ه در دموکراس ود ک هروندان ب ی ش اساس
ا پی                  ن  ن ايش می گذاشت  و اي ه نم سوسياليستی خود را ب

ب های خونين    گيری دست آوردهای آزادی خواهانه ی انقال      
ی                   ان روائ ه در سايه شوم فرم ود ک سوسياليستی و خلقی ب
ت و     ی رف اد م ر ب ی ب ی و پليس ای حزب وروکرات ه ب
ار عمل               ه اعتب دموکراسی شورائی و مشارکتی  را نه تنها ب

ان                 که  به اعتبار تئوريک هم  بی اعتبار می ساخت و در پاي
اه سوسياليستی است           ه     چهار دهه جنگ سرد، اين اردوگ   ک

اتوان از      به سود جهان سرمايه داری و بربريت سرمايه،  ن
ه    ت را ب دان رقاب د و مي ی آي ای در م ت، از پ ه ی  رقاب ادام

  .سود حريف ترک می نمايد
ه يک                 ن ک          در شيوه ی اداره ی کشورها، جدای از اي
ز،              ا يک نظام متمرک ا ب کشور با نظام فدرالی اداره شود و ي

ه سخن اول از       . اوت جاری است    دو سبک کار متف    سبکی ک
آن پارلمان است و پارلمان ساالری نام دارد،  سبکی متکی             
ده ی    ر برگزي ت وزي انی، و نخس ت پارلم دار اکثري ر اقت ب
پارلمان، و سبکی که سخن اول از آن رئيس جمهور است               
و از آن به عنوان نظام رياستی ياد می شود، سبکی متکی               

ور برگزيده  با رای بی واسطه ی          بر اقتدار يک رئيس جمه    
ب   ای رقي ان نامزده هروندان از مي تی، !  ش ام رياس در نظ

افتن               ان ي رئيس جمهوری اجازه دارد پارلمان را پيش از پاي
ت       ه خواس ه ب دون توج ان ب ده گ ی نماين ده گ دوره ی نماين
د و              اکثريت آنان  منحل، و فرمان تجديد انتخابات صادر نماي

انون اساسی از        يا اگر به سبب محدود       درج در ق يت های من
ان برخوردار نيست،             چنين اختياری يعنی  حق انحالل پارلم
د   ی توان ه م ت ک وردار اس انی  برخ وی آن چن ق وت از ح

اياالت متحده ی    ! مصوبات اکثريت پارلمانی را بی اثر سازد      
ی      ور م يس جمه ه رئ ه است ک ه نمون ن زمين ا در اي امريک

ا              تواند مصوبات کنگره و سنا ر      ا ب و تنه ن وت د و اي و کن ا وت
وم       ی دو س م آهنگ ود و ه ی ش ل م ان  زاي وم آرای آن دوس

ا در نظام   .  نماينده گان هم واره  با دشواری هم راه است  ام
ی        اه نقش ا پادش ور و ي يس جمه االری رئ ان س ای پارلم ه
ام  وانين است و انج ه اش توشيح ق سمبوليک دارد و وظيف

ه     ور در دست نخست    مراسم تشريفاتی، و سرشته کلي ی ام
وزيری است که با اتکا بر اکثريت پارلمانی پشتيبان خود به           

  .اداره ی امور می پردازد

ر      ه ب ن ک دای از اي درال، ج ور ف ک کش         در اداره ی ي
ای يک نظام             ر مبن ا ب ان ساالری اداره شود، ي اساس پارلم
ا     ا و ي ت ه ا ايال زی  ب ت مرک بات دول تی، در مناس رياس

ه            جمهوری   ده، بسته ب ار تشکيل دهن ها و مناطق خود مخت
اقتدار دولت مرکزی و يا ايالت ها و جمهوری های تشکيل              
دهنده ی کشور فدرال، همان  دو روش به نحو ديگری خود       
زی در   ت مرک دار دول ر اقت ه ب د؛  روشی ک را نشان می ده

ارات               چرخش است و دولت مرکزی با اتکا به  حقوق و اختي
درج  ژه ی من دن   وي ق  برچي ه ح ی، از جمل انون اساس در ق

ا                ا ت ی و اداره ی مستقيم آن ه پارلمان ها و دولت های محل
ه بسته گی           د مدت ک ا بلن اه مدت، و ي ازه در کوت ات ت انتخاب
دارد به چه گونه گی دامنه ی اختالف  و چه گونه گی دامنه              
ان                    راری اوضاع عادی و پاي ا برق ی بحران و به هر حال ت

ی در              !   يافتن بحران  دار دولت های محل ر اقت و سبکی که ب
ان       ه از آن چن جرخش است و اين دولت های محلی هستند ک
ار  ر فش زی را زي ت مرک ه  دول د ک ائی برخوردارن توان
ودداری    ميمات آن خ ا و تص ه ه ويب برنام د، از تص بگذارن

د                 رار دهن ا ق الی در تنگن ه لحاظ م ا ب ايالت های    . ورزند و ي
  .ن زمينه نمونه استآلمان فدرال در اي

ه ای است از يک کشورفدرال  دارای نظام                        هند نمون
ا دولت             د ب ه در پيون پارلمانی و مبتنی بر پارلمان ساالری ک
الحيت و     ان ص تی از آن چن يوه ی رياس ه ش ی، ب ای محل ه
دام از دولت های               اختياراتی برخوردار است که بتواند هر ک

د س           ا چن اه ت د  و    محلی را برای چند م ار نماي ار برکن ال از ک
ک دوره ی     رای ي ود را ب ه خ ادار ب ی وف ت محل يس دول رئ
وی خود تصميمات               زمانی مشخص به کاربگمارد و يا با وت
ار              ا از درجه ی اعتب ارد و ي ده انگ ی را نادي دولت های محل

در نقطه مقابل هند، دولت فدرال اياالت متحده         .  ساقط سازد 
دری اداره می         ی امريکا قرار دارد  که با         نظام رياستی مقت

شود  اما همانند  آلمان، اتريش، و سويس در پيوند با ايالت     
  .  ها از چنين حقوق ويژه ای برخوردار نيست

       و اما در ايران، قانون اساسی مبتنی براستقرار يک 
نظام فدرالی در ايران، می بايستی در خدمت چند مساله ی 

ت بايد يک قانون اساسی اساسی باشد، در درجه ی نخس
دموکراتيک باشد و کليه ی حقوق دموکراتيک در يک 
جامعه ی متمدن و الئيک را در بر داشته باشد و زمينه و 
شرايط الزم برای مردم ساالری و دموکراسی مشارکتی  در 

در اين پيوند . يک کشور استبداد زده را فراهم سازد
 و بر اهميت پيشاپيش بايد بر حق شهروندی تاکيد ورزيد

آزادی های اساسی ای که ضرورت حق شهروندی است؛ 
پذيرش آزادی های بی قيد و شرط سياسی، اصل برابری 
همه ی شهروندان بدون برتری خونی، قومی، نژادی، 

اصل پذيرش انتخابات آزاد، و !  مذهبی، جنسی  و تباری
اصل انتخابی بودن همه ی سمت های شاخص اداری و 

 تا باال هم در سطح دولت مرکزی و هم در قضائی از پائين
اصل ! سطح دولت های محلی و هم در سطح شهر و روستا

اصل پذيرش   مقامات برگزيده توسط شهروندان،فرخوانی
آزادی احزاب و انجمن های سياسی، فرهنگی و مدنی و 

های  يهصنفی همه ی طبقات و ال حق تشکل سياسی  و
ه اعتصاب و تظاهرات رسميت قانونی بخشيدن ب!  اجتماعی

در همه ی اشکال آن و نظارت دموکراتيک بر مديريت در 
عرصه ی سياسی، اداری، و  توليدی  و خدماتی در بخش 

  !خصوصی و دولتی
       يک قانون فدرال در عين حال می بايد زمينه ای فراهم   
  آورد برای تمرکز زدائی و الغر نمودن دولت فربه ی تمرکز 
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  اليسم  در ايران فرداچشم انداز فدر
ه ی دست                اهش هزين طلب کنونی، و در پرتو اين سياست ک

  گاه های ديوان ساالری دولتی و جای گزينی کنترل ديوان 
ن        و اي ی، و در پرت ک و مردم رل دموکراتي ا کنت االری ب س

 سياست کاهش ريخت و پاش های بی حد و مرز دست گاه 
ای ناشی ا ان ه اهش زي وازی، ک ی و م ای انگل ز  حساب ه

ی  اخته گ ای س ازی ه ی(س تم  )جعل ه سيس ان دادن ب ،  و پاي
ه ی   الن  در هم رد و ک ای خ تانی ه رشوه دهی و رشوه س
ه غارت گری های                     ان دادن ب دين وسيله پاي ا،  و ب زمينه ه

ونی رل کن ای رنگارنگ ! خارج از کنت اه ه دن دست گ برچي
ذاری  اس داران و واگ پاه پ ا س ی از وزارت اطالعات ت امنيت

اه های              ام ور امنيتی و انتظامی به نيروهای انتظامی و دادگ
وانين و          عرفی، حذف مذهب و قوانين مذهبی از عرصه ی ق

اعی   ئون اجتم ه ی ش اختن هم ی س ه  ! عرف ان دادن ب پاي
اهش بودجه ی              سياست رقابت تسليحاتی و نظامی گری و ک
ه طوری              ی، ب نظامی به ميزان محدودی از درآمد خالص مل

ا   که رقم بودجه     ی نظامی فزون بر هزينه های آموزشی و ي
  .   درمان و بهداشت نباشد

ران     درالی در اي ام ف تقرار يک نظ داز اس م ان          در چش
ا                جدای از اين که در جهت ايجاد يک نظام رياستی باشد و ي
اد                  ان ساالری، در جهت ايج ام پارلم اد يک نظ در جهت ايج

ی ب          ر    يک فدراسيون باشد از جمهوری های مل ا حقوق براب
ار،       ود مخت ای خ وری ه ا و جمه ت ه ی از ايال ا ترکيب و ي
ين دولت                   ا ب ار دولت مرکزی باشد و ي قدرت اصلی در اختي
مرکزی و ايالت ها يا جمهوری های تشکيل دهنده به نحوی        
ن اراده ی جمعی اکثريت دو           ه اي متوازن تقسيم شود، و البت

ه پرس   سومی  نماينده گان مجلس موسسان   ی پس از  و هم
آن است که تعين خواهد نمود کشور در چه مسيری به پيش            
ا و         ت ه ا ايال زی ب د مرک ت نيرومن ک دول ت، ي د رف خواه
ا  ايه ی آن،  و ي ه ای در س ی و منطق ای محل وری ه جمه
د در   ه ای نيرومن ی و منطق ای محل وری ه ا و جمه ت ه ايال
ا                  ا و ي راز ايالت ه ر ف کنار دولت مرکزی، يا دولت مرکزی ب

ا       جم زی، و ي ت مرک ايه ی دول ا  در س ا، و آن ه وری ه ه
ا  ده ی ت ناخته ش کال ش ه ی اش ر از هم ده ت ی پيچي ترکيب
ر هر                      انی ب ه گ م راهی رای هم الم،  ه کنونی، اما در يک ک
چه که باشد، قانون اساسی آينده بايد به دو مساله ی بسيار        
ار                 رای زدودن آث د، نخست راه گشائی باشد ب مهم پاسخ ده

تم ری  کهن س ود را در برت ه خ اريخی  ک ايزات ت ی، و تم  مل
د، و دو                 ذهبی نشان می ده ملی، قومی، نژادی، جنسی و م
م      انی و ه ه گ د هم رای رش ازد ب راهم س ه ای ف ر زمين ديگ

ه ای   روی از آن، زمين ه پي اطق کشور و ب ه ی من سانی هم
برای رشد و هم سانی واقعی همه ی شهروندان در سطوح             

  !تماعی، فرهنگی و عقيده تیاقتصادی، سياسی، اج
         به اين اعتبار تجديد تقسيمات سياسی کشور اهميت            
شايانی می يابد، تقسيمات کنونی کشور به سی استان بيش            
از آن که در خدمت آبادانی و رشد استان ها باشد در خدمت              
ی              ان روائ ژه در دوران فرم هدف های سياسی است و به وي

ی و       ماليان مقدم بر هر چيز د      ميدن در ساز رقابت های محل
دار دست          منطقه ای است  و گاه آشکارا در جهت تقويت اقت

ه تقسيم         .  گاه واليت فقيه خودنمائی می کند      ه ب ن زمين در اي
ه جدای از                ود ک استان خراسان به سه استان بايد اشاره  نم
الغ  پست های               ازه ب ازاده های ت اين که برای شماری از آق

 پر سود  و آب و نان دار تازه تری دست            سازمانی  و اداری   
ا         ی و ي ون طبرس ی چ درت رقيب اهش ق ود،  ک ی ش ا م و پ
و سياست               د و در پرت رار می ده ی  او را هدف ق جانشين آت

ه مهره            ا بخشی از آن ب درت ي استان سازی  واگذاری اين ق
ه                ه ی  استان تجزي های سرسپرده تر در سمت  امامت جمع

درت فر         اهش ق دهان نظامی و انتظامی در    شده، و نيز  ک مان
  ! استانی دوردست که مبادا يک روز ايجاد خطر کند

ه ی خود امری است                ه نوب        تجديد تقسيمات کشوری ب
ضروری که در متن يک قانون اساسی فدرال می بايد مورد            
رای انجام آن پيش               وکراتيکی ب توجه قرار گيرد و مبنای دم

ود ی ش ر . بين ه ه ونی ک يمات  کن تان تقس مار اس ر ش روز ب
اه و              های کشور افزوده می گردد، بيش از آن که درجهت رف
ائل و  ل مس ل و فص ت  ح د و در  جه اطق باش د من رش
مشکالت منطقه ای و کشور،  در خدمت غارت گری آقازاده      
ا پست سازمانی                   ازه،  ده ه هاست و با افزايش هر استان ت

وش دس      ه گ ه ب ارگزاران حلق ا و  ک ازاده ه رای آق اه ب ت گ
واليت فقيه دست و پا می شود و جدای از اين تيول بخشی،            
ه ای و رقابت های           ری های منطق ه درگي ه ی خود ب به نوب
ل   واردی مث د  و در م ی زن ن م ه ای دام ی و منطق شخص
دا از             ه اشاره شد ج تجزيه ی استان خراسان، همان طور ک
درت                 ه ای در خدمت تضعيف ق ه تشنجات منطق دامن زدن ب

به هر  . طقه ای و افزايش نفوذ دست گاه واليت است        های من 
ای      ازی ه ت س امانی و پس ن نابس ه ی اي ه ادام د ب ال باي ح
اداری و نظامی  و تورم ديوان ساالری  نقطه ی پايانی نهاد      
زين آن                ائی مناسبی را جای گ و تقسيمات سياسی و جغرافي
ساخت که در خدمت تمرکز زدائی و زمينه ساز اجرای طرح  

اطق کشور باشد          های تو  !  سعه ی اقتصادی در هريک از من
ی و              ه مسائل مل د ب م باي در تجديد تقسيمات سياسی کشور ه
قومی  و پی آمدهای آن توجه داشت و هم به زمينه ی طرح      

  ! های توسعه ی صنعتی، کشاورزی، توريستی و خدماتی
ای   ر مبن ور ب يم کش يونی، تقس ام فدراس ک نظ          دري

ا را            جدائی قومی و م    رز جمهوری ه رد و م لی انجام می گي
د و در يک   ی کن ين م ونی تع ومی و خ ای ق ی ه ته گ م بس ه
اله ی    ا مس ت ه دائی ايال يمات و ج ور تقس التی، مح ام اي نظ

ت ی اس ه  .  اقليم ک ب وائی، دوری و نزدي رايط آب و ه ش
ر     انی ه اير ک ی و ذخ ژه ی طبيع ای وي ت ه ا، موقعي دري

د   منطقه، و  چشم اندازی که  نقشه      های آينده را رقم می زن
د                م می زنن ا را رق از !  عامل هائی هستند که جدائی ايالت ه

ه در هر دو          اين زاويه بر هم زدن تقسيمات سياسی کشور ک
ای      زه ه ه انگي المی ب امهری و اس ر آري رکوب گ م س رژي
ز  ت، ج ه اس ام گرفت زی انج ت مرک ت دول ی و تقوي سياس

چند شهر استان     تشديد تشنج، نظير شورش مردم قزوين و        
خراسان در سال های گذشته و سنگينی بار ديوان ساالری،           
د     م نخواه ده ه ان در آين ی گم ته و ب دانی نداش ارآوری چن ب

ار    .  داشت برای نمونه  تقسيم استان پنجم پيشين که به اعتب
اختران،            اقليمی و ملی ترکيب مناسبی داشت به سه استان ب

ه از ت             دان در چهل سالی ک ذرد        ايالم و هم ه ی آن می گ جزي
ان                  ه ارمغ ا خود ب نشان چندانی  از آبادانی و پيش رفت را ب

ت  اورده اس ه      .  ني ه س تان ب ه لرس ت تجزي ور اس ين ط هم
ردن                   اره ک ا تکه پ ار استان و ي استان و يا آذربايجان به چه
کردستان و اتصال هر بخش از آن به استان های هم جوار،             

زی، و           استان های ساحلی    و چند پاره گی استان های مرک
  ! در شمال و جنوب و اين اواخر خراسان

ای سياسی کشور  رين شکل جغرافي ايد مناسب ت           ش
ا     ی، ب ی و مل ه ی  اقليم انزده منطق ا پ د از ده ت ی باش ترکيب
وائی و              توجه به اکثريت جمعيت هر منطقه و شرايط آب و ه

رای بازسازی، نوسازی            و منابع زير زمينی شناخته شده ب
  توسعه ی اقتصادی، و به اعتباری ايجاد زمينه ی مناسب و 
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  چشم انداز فدراليسم  در ايران فردا
ر   اد ه ی اقتص ی و کيف د کم امين رش رای  ت ه ب ک پارچ ي

 ! منطقه، و به ويژه مناطق عقب مانده
ک        ومی کم ی و ق يمات مل ار تقس ی در کن يمات اقليم   تقس

اقتصادی و اجتماعی   خواهد نمود تا بتوان برنامه توسعه ی        
ه                 رد و زمين را در کنار توسعه ی سياسی و فرهنگی پيش ب
ان    ور را از مي د کش اموزونی رش امانی و ن ای  نابس ه
برداشت، اما هر اندازه که رشد اقتصادی و اجتماعی اهميت 
ده       ی را نادي ی و فرهنگ تم مل وان س ی ت د نم ته باش داش

ت ی ! انگاش يمات اقليم ه تقس ه ب ر از توج ی، و فرات و مل
تی در    ذر دوس تن ب انی است و کاش يمات انس ه تقس ه ب توج
م          رای ه ه ای مناسب ب اد زمين ا و ايج ه ی مليت ه ان هم مي
تا،          هر و روس ا ش ت ي ر ايال ا در دل ه ت ه ا اقلي تی ب زيس
ان                ضرورتی مهم  و بنيادين که می بايد به طور جدی در مي

دا          د از ج ئی همه ی مليت ها پذيرفته شود و با تقسيمات جدي
تحميلی ملی،  قومی، و مذهبی، يا پاک سازی قومی و ملی،          

د              وگيری شود و نباي يا درگيری های منطقه ای پيشاپيش جل
ه های                      ر کين ه سهم خود ب م ب فراموش نمود که هر دو رژي
ه       ائی ک ا ج د، ت ن زده ان ه ای دام ادهای منطق ومی و تض ق

به امروزه جدائی يک روستا از شهرستان اقليد و الحاق آن           
شهرستان آباده به شيوه ی حاتم بخشی آريامهری از جانب           
. احمدی نژاد درگيری خونين و حکومت نظامی در پی دارد          

حادثه ای که در هفته ی گذشته روی داد و نشانه ای است                 
  !    از بحرانی بودن اوضاع

          ديگر زمينه ای که در چشم انداز يک قانون اساسی    
ورد ت  د م ی باي درال م ه ی  ف ين دامن رد، تع رار گي ه ق وج

ين    ه ب ايزی ک ه ی تم ارات است و دامن ا و اختي صالحيت ه
ل     ايالت ها، يا جمهوری های خودمختار و يا بين شهرها قاب
ائی  و    الی، اداری، قض ه صالحيت م د، از جمل ذيرش باش پ
يم         ائل، تنظ ن مس رين اي ت ت ا اهمي ی از ب امی،  و يک انتظ

 با ايالت ها و يا جمهوری       مناسبات مالی دولت مرکزی است    
ده                  ه دولت مرکزی عه ن ک ه اي ا توجه ب ار، ب های خود مخت
ی در کليت خود            دار دفاع ملی، امور خارجی، و امنيت داخل
ه ی         ر دامن ای پ رح ه ده دار ط ال عه ين ح ت، و در ع اس
توسعه ی اقتصادی، و  برنامه ريزی کالن،  با حق انحصار            

لطه    ور، و س ولی کش انکی و پ ر  سياست ب ه ب ک جانب ی ي
ا دولت             منابع درآمدها، می بايد مکانيسم هائی اختيار شود ت
ا         ا و ي ت ه ه از ايال ک جانب کل ي ه ش د ب زی نتوان مرک

  . جمهورهای خود مختار سلب صالحيت کند
د ارزی  کشور              ه درآم ونی ک          سيستم رانت خواری کن

 وابسته است به حراج نفت و گاز، و ارز به دست آمده 
دريج       دربس ه ت د ب رار دارد، باي ت  در اختيار دولت مرکزی ق

پارد و    ی بس ات ده تم مالي ک سيس ه ي ود را ب ای خ ج
ازی        ر بازس از در ام ت و گ روش نف ی از ف دهای ناش درآم
ی و     ای عمران رح ه ادی و ط اخت اقتص ر س ور و زي کش
ه می بايستی                      ه آن مرحل ا رسيدن ب د و ت ار افت ه ک توليدی ب

و يا جمهوری خودمختار به نسبت      سهم هر يک از ايالت ها       
جمعيت و به نسبت عقب مانده گی و درجه ی  رشد، تعين و 
ار در تصويب بودجه ی              ايالت ها يا جمهوری های خودمخت
وری   ا جمه ا ي ت ه ت و ايال ين دول ع آن ب انی و توزي ه گ هم
ت در        ور اس ين ط د و هم ش کنن ای نق ار ايف ای خودمخت ه

ا           مناسبات شهرها و روستاها با هم د       ا و ي ا ايالت ه يگر و ب
  ! جمهوری های خودمختار در بردارنده ی آنان

ه         روه مداخل الی از يک سوی در گ          تنظيم مناسبات م
ی در     ه ی دموکراس ا دامن هروندان است و  ب ر ش ی گي ی پ

پيوند،  و از سوئی ديگر با دامنه ی اختيارات دولت مرکزی   
ار ت          ره      و ايالت ها يا جمهوری های خود مخت ده گ شکيل دهن

روش    دهای ناشی از ف ه ی درآم ه هم ادام ک ورد و م ی خ م
ار      اب در اختي اب و کت دون حس ه و ب ک پارچ از ي ت و گ نف
ه ای کاسه ی      رد و دولت های منطق رار گي زی ق دولت مرک
ين  اوتی ب د، تف زی دراز نماين ه سوی دولت مرک دائی را ب گ
درال محسوس            ر ف ز غي يک دولت فدرال و يک دولت متمرک

  !نخواهد بود
  

ب      ه کس ی ب ز زدائ ای تمرک الش ه ه ت ازه داد ک د اج  و نباي
د،               اهش ياب ـ فرهنگی ک خودمختاری فرهنگی  و يا سياسی ـ
کما اين که نه حکومت فدرالی پاکستان گره ای از مشکالت             
ايالت های پنجاب، سرحد يا پشتونستان و بلوچستان در هم      

درالی             ه حکومت ف ه از    سايه گی ما گشوده است، و ن  نيجري
وپی              درال  اتي ه حکومت ف ايالت های شرقی اين کشور،  و ن

  !از جمهوری های خلقی فزون از شمار اين کشور
بی گمان در تدوين يک قانون اساسی نکته های زيادتری 

  !   است که درج همه   آن ها در يک يا دومقاله نمی گنجد
  وريا بامداد   

  
  1368ام ارديبهشت  برابر با سی 2007   بيستم  ماه مه 

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

 
……………………………………  

  *پيوندها * 
  ايميل روابط عمومی سازمان

public@rahekargar.net  
   سازمانتلفن روابط عمومي

0049-69-50699530  
 شماره فاکس سازمان

43455804-1-33  
  سايت راه کارگر

www.rahekargar.net  
  سايت راديو برابری

www.radiobarabari.net  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org 
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.co
m 

 نشر بيدار
www.nashrebidar.com  
 نشريه انگليسی ايران بولتن

www.iran-bulletin.org 
ديدگاه" مقاالتی که با کد : توجه 
مشخص ميشوند ، الزاما " 

 .بيانگر مواضع سازمان نيستند 
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 دستگيری گروهی از ايرانيان مقيم خارج
 درهنگام ورود به ايران

  
در روزهای اخير دهها تن از ايرانيان دارای تابعيت *

دوگانه که همگی با پاسپورت ايرانی از کشورهای 
وپايی به ايران سفر کرده اند از سوی مختلف ار

نيروهای امنيتی و اطالعاتی رژيم بازداشت شده و يا 
 . تحت فشار قرار گرفته اند

  
خبرهای جديد يک حوزه تازه از سرکوب : روشنگری

های رژيم که تا حدودی از نظرها پنهان مانده بود فاش 
  .می کند

 خرداد از 4خبرگزاری سوئد عصر روز جمعه 
ت يک ايرانی دارای تابعيت دوگانه به دو سال محکومي

اين فرد که نام وی در گزارش ذکر نشده . زندان خبر داد
در نوامبر گذشته در فرودگاه مهرآباد تهران توسط 
  . نيروهای امنيتی رژيم دستگير شد

 سال اخير بدون 25بر اساس اين گزارش وی که در 
ست به هيچ گونه مشکلی به ايران رفت و آمد داشته ا

  . دستگير شد" اقدام عليه امنيت ملی"اتهام 
اما جنبه تکان دهنده اين گزارش در آن است که به نقل 
از منابع موثق ديپلماتيک تصريح می کند که در روزهای 

يعنی ايرانيانی که , سوئدی ها/ اخير دهها تن از ايرانی 
تابعيت دوگانه دارند و همزمان شهروند سوئد به شمار 

همه .  به دنبال سفر به ايران دستگير شده اندمی روند
  . آنها با پاسپورت ايرانی به ايران سفر کرده اند

اين گزارش همچنين تصريح می کند که ايرانيان مقيم 
 خارج از کشور در کشورهای ديگر نيز به دنبال سفر به

 . ايران دستگير شده اند
 اخبار مربوط به دستگيری مسافران ايرانی مقيم خارج

در مجاری ورود به ايران در حالی انتشار يافته است که 
در روزهای اخير خبرهای متعددی از گسترش سرکوب 
  : ها در حوزه های مختلف انتشار يافته است

  
دستگيری های وسيع در , سرکوب زنان و جوانان

نعره , ميادين و محالت و ارعاب علنی ماموران رژيم
م اعدام فوری برخی های امام جمعه تهران مبنی بر لزو

, از اين دستگير شده گان به عنوان مفسد فی االرض
بازداشت , بازداشت های پی در پی فعالين دانشجويی

افزايش سخت گيری در , های وسيع در استان آذربايجان
برگزاری اجتماعات علنی تا حد جلوگيری از برگزاری 
مراسم گروهی چون نهضت آزادی در منزل يکی از 

اين جريان و اطالعيه وزارت اطالعات در وابستگان 
" انقالب مخملی"باره سرکوب متهمان به سازماندهی 

را اگر در کنار دستگيری مسافران ايرانی مقيم خارج در 
فرودگاه تهران قرار دهيم چنين به نظر می رسد که 

اما بخشی , سرکوب ها اگر چه به موازات هم جريان دارد
 است که اکنون هم از از تدارک و آرايش جنگی رژيم

داخل و هم به طرز فزاينده ای از خارج در محاصره قرار 

  . دارد
  

رژيم احساس خطر کرده است و سرکوب وسيع و نقشه 
مند پاسخش برای آمادگی در رويارويی با حوادث 

نقطه بزرگ ابهام که خود البته می تواند . احتمالی است
ای جاری يکی از انگيزه های قوی رژيم برای سرکوب ه

نحوه واکنش آمريکا در افق نزديک در برابر , باشد
خودداری رژيم از تعليق غنی سازی اورانيوم و پايان 

مانور نظامی در خليج . مهلت جديد شورای امنيت است
فارس همزمان با انتشار گزارش البرادعی تهديد آشکار 

البته توافق دو طرف بر سر مذاکره پيرامون . تهران بود
فرو رفتن آمريکا در باتالق عراق و حتی عراق و 

بشارت جديد بوش برای راه اندازی حمام خون تازه در 
يک اقدام نظامی عليه ايران را در , عراق در ماه اوت

با اين حال , شرايط کنونی جنون آميز به نظر می رساند
سياستمداران کاخ سفيد نشان داده اند که مانند ترمز 

ان در تصميمات خود توجه بريده های بی فرمان جمار
ضمن اين که حداقل جمهوری . چندانی به عقالنيت ندارند

اسالمی از جانب خود صراحت داده است که انتظار 
احمدی . چندانی از مذاکرات مستقيم در باره عراق ندارد

نژاد که در ماههای اخير هر بار به دنبال تشديد حمالت 
اتوانی آمريکا لفظی آمريکا عليه سياست های تهران بر ن

در حمله به ايران تاکيد می کرد و چنين احتمالی را به 
در آخرين سخنرانی اش در استان , سخره می گرفت

به منظور خروج از بن " اصفهان گفت که آمريکايی ها 
بست عراق خود را براى يك ماجراجويى جديد آماده مى 
آنند تا بتوانند خوارى و ذلت ناشى از حمله به عراق را 

هر چند او معلوم نکرد که منظورش ." جبران نمايند
ايران است يا احيانا " ماجراجويی جديد"چيست و هدف 

همزمان معاون سياسى وزير خارجه آمريكا نيز . لبنان
احتمال اقدام فراتر و تندتر از شوراى "تهران را به 

احتمال دارد :"نيکالس برنز گفت. تهديد کرد" امنيت
اقدامات تندتر عليه ايران فراتر از آشورها براى تصويب 

شوراى امنيت سازمان ملل متحد عمل آنند زيرا ايران 
المللى را ناديده گرفته و از پيروى   بار ديگر جامعه بين

  ." رخواست آنها خوددارى آرده استاز د
, در فضايی چنين اشباع از خطر انفجار ناگهانی بحران

ن به نظر از نمودهای جاری سرکوب های موازی چني
می رسد که رژيم دستگاه سرکوب خود را متمرکزتر و 
تيغ اش را تيزتر کرده است و همه عناصری را که گمان 
می برد استعداد و توانايی بهره برداری فعال در جهت 
ضربه زدن به رژيم را در صورت وخيم تر شدن بحران 

از آنجا . دارند در مدار سرکوب مستقيم قرار داده است
چشم انداز مثبتی برای پايان بحران هسته ای که هيچ 

ديده نمی شود و رويارويی با پرش در تاريکی همراه 
است و وضعيت حلقه به حلقه و مرحله به مرحله وخيم 

 و قتل عام 60و از تجربه کشتارهای سال , تر می شود
 نيز می دانيم که رژيم وقتی موجوديتش را 67تابستان 

به هيچ جنايتی روگردان در خطر ببيند از دست زدن 
خطر وسعت باز هم بيشتر سرکوب ها هشداری , نيست

  .است که بايد آن را جدی گرفت
 برگرفته از سايت روشنگری
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دو فعال حرآت ملي آذربايجان 
  در زنجان بازداشت شدند

 
 

در پي بازداشت هاي گسترده در شهرهاي مختلف 
ترك نشين، با وجود آن آه انتظار مي رفت اين 

 خرداد متوقف شود، دو 1بازداشت ها پس از روز 
فعال حرآت ملي آذربايجان در زنجان بازداشت 

  .شدند
 خرداد سعيد متين پور دانش آموخته ي 5روز 

فلسفه ي دانشگاه تهران به همراه همسرش عطيه 
ماموران . طاهري در مسير خانه اش بازداشت شد

 به همراه عطيه طاهري به منزل رفتند و بيش از
پنج ساعت به جستجو پرداختند و بدون به همراه 
بردن طاهري وسايل بسيار زيادي شامل مقدار 

. دي را با خود بردند. زيادي آتاب و نوار و سي
سعيد متين پور تاآنون در بازداشت اداره ي 

  .اطالعات زنجان است

متين پور پيش از اين در جريان درگيري هاي روز 
  . بازداشت شده بودجهاني زبان مادري در زنجان

 خرداد نيز جليل غني لو از فعاالن 6روز گذشته، 
وي . حرآت ملي آذربايجان در زنجان بازداشت شد

چند روز پيش از عيد نوروز از زندان آزاد شده 
  .بود

با توجه به اين آه اين خبر امكان انتشار در رسانه 
هاي ايران را ندارد خواهشمندم آن را در گسترده 

 .ممكن منعكس آنيدترين شكل 

  2007 ماه می 28دمکرات         سالم : برگرفته از سايت

  

 
 

  

 اقدام سرکوبگرانه پنج سال حبس برای
 !کنيم  منصور اسانلو را محکوم می

 
  
  
، قاضي شعبه مزبور پس از "ايلنا"گزارش خبرنگار  به

رسيدگي به اين پرونده، اين فعال آارگري را به اتهام 
به تحمل چهار سال حبس و » منيت ملياقدام عليه ا«

به تحمل يك سال حبس و » تبليغ عليه نظام«بابت اتهام 
  .در مجموع به تحمل پنج سال حبس تعزيري محكوم آرد

 
جلسه رسيدگي به اتهامات منصور اسانلو، روز پنجم 

 بازپرسي دادگاه انقالب 14 در شعبه 85اسفند ماه 
 مديره سنديكاي پرونده رييس هيأت. تهران برگزار شد

شرآت واحد پيش از اين در دادسراي انقالب تهران 
مطرح بود آه بازپرس پس از رسيدگي، پرونده را با 
صدور قرار مجرميت و آيفرخواست به دادگاه انقالب 

 .تهران ارجاع آرد
 

به بند افکندن محمود صالحی و صدورد قرار پنج سال 
جيره حکم زندان برای منصور اسانلو در ادامه زن

هائی است که رژيم جمهوری اسالمی  گسترده سرکوب
های  ايران عليه فعالين کارگری و کوشندگان جنبش

ما ضمن محکوم کردن اين . اجتماعی براه انداخته است
سرکوب ها خواهان لغو فوری و بی قيد شرط حکم پنج 
سال زندان عليه منصور اسانلو و نيز آزادی فوری 

های اجتماعی و ملی   جنبشمحمود صالحی، همه فعالين
  .و کليه زندانيان سياسی هستيم

  
های  ما همه احزاب، سازمان ها، نهادها و شخصيت

خوانيم که بهر شکل ممکن و موثر  آزايخواه را فرا می
عليه موج سرکوب جديد و فراگير اعتراض کرده و مانع 
از دستيگری و زندانی شدن فعالين کارگری، اجتماعی و 

  !سياسی شوند
ما خواهان الغاء فوری حکم زندان اسانلو، آزادی 

  !محمود صالحی و همه زندانيان سياسی هستيم
   سايت راه کارگر 
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   شما بايد زنان را در ايران ببينيد
  تعريف جامعه متمدن اين است که گرسنگی نمی کشد :ساتراپی

می نويسم برای اين که ميخواهم نشان بدهم انسانم، *
ه و اين وضعيت کنونی ک. مثل بقيه ايرانی ها در کشورم

شما، در غرب آن را خيلی عقب مانده در می يابيد، يک 
ميليون بار برای ايرانی ها سخت تر است، زيرا آنها 

 . هستند که مستقيما از عواقب آن رنج می برند

باتوجه به هوشی که تونی بلر مسلما از آن برخوردار *
است، مشروعيت بخشيدن به اين جنون جنگی غير قابل 

    *****          .بخشش است
در پرسپوليس، خدای مرجانه کوچولو با او رابطه جالبی 

وقتی مرجانه تصميم . گوشش به دل مرجانه است. دارد
قطعی اش را گرفته بود که خاتم انبياء جهان شود، خدا هم 
تصميم قطعی اش را گرفت و او را انتخاب کرد و با 
اطمينان به او گفت من به عنوان آخرين و بهترين انتخاب 

وقتی که مرجانه در تصميم خود به . خودم ترا برگزيده ام
ترديد می افتد و اين ترديد او را آزار ميدهد، خدای او هم 

مرجانه کوچک . راجع به اوضاع آب و هوا صحبت ميکند
خدايی مهربان، هميشه . خدايش را خودش اداره ميکند

همراه، به رنگ و شکل و بوی خواسته ها و آرزوهای 
  . مرجانه

اما خداهای دنيای واقعی طور ديگری به نظر ميرسند، 
زور گو، : درست در نقطه مقابل خدای مرجانه ی خردسال

مثل . ناهمراه، در ستيز با خواسته ها و آرزو های ما
اينکه يک سره خلق شده اند برای اينکه اراده ما را زير 
. لگد بگيرند و دنيا را به ميل خود و برای خودشان بسازند

شان بر ما اين است که ابزار اجبار و سلب " لتفضي"
از آتش جهنم در دنيايی ديگر : اختيار را در اختيار دارند

گرفته تا کيسه سوسک و چماق و زندان و چوب دار و 
تفنگ و و يک روسری برای توسري، يا به نوبه خود 
راکت و توپ و زره پوش و رزمناو و بمب و بمب افکن؛ 

از فرط .  يک خزانه ی پر از پولالبته هميشه به اضافه
عشق به قدرت، مثل روباه حقه باز و مثل شغال دزد و 

يک کتاب  سراپا ريا و دروغ و تزويرشده اند ، وهميشه با
قانون، آسمانی يا زميني، و آيه های نوشته يا نانوشته در 
مقابل ما سبز ميشوند، تا همه را به رنگ و شکل و بوی 

  . رند در آورندعفنی که خودشان دوست دا

ظاهرا مرجانه ای که بزرگ شد، يک دوره از زندگی خود 
واقع "و " واقعيت"را در شورشی تراژيک عليه اين 

الاقل تصويری که . مبتنی بر آن سپری کرد" گرايی
گزارشگر اينديپندنت پس از گفتگويی بااو در سال گذشته 

آيا آنچه را که نيمه . به دست داد، اينطور نشان ميدهد
" انتخاب"ويران کرده بودند به دست مرگ می سپرد؟ اگر 

يا ويران کردن خود " واقعيت"يعنی تن در دادن به اين 
   آخر، پس زنده باد دومي؟ تابه

مرجانه ساتراپی را بيش از آنچه که در کتاب هايش ديده 
اما در گفتگو با گزارشگر اينديپندنت، او . ايم نمی شناسيم

و جذاب مرجانه کوچک را حفظ هنوز آن اراده ستودنی 
نمايان است " پرسپوليس"کرده است که پشت کلمه ها در

و تصاوير با سادگی مفرط خود بيش از پيش آن را نمايان 
بين بد و بدتر، اين " انتخاب" باز هم در چالش با -می کنند

يک . تازه ترين حکم خدايان زور در چهار گوشه زمين
تاکنونی خود را از تن ساتراپی موفقيت . چيز مسلم است

در دادن به اين انتخاب و گام گذاشتن در آسان ترين راه 
  . کاميابی به دست نياورده است

ديدار رابرت چالمرز گزارشگر اينديپندنت با مرجانه 
ساتراپی در پاريس صورت گرفت و مقاله او در اول اکتبر 

گزارش کوتاهی از اين .  در اينيپندنت چاپ شد2006سال 
فيلمی که چالمرز در اين مقاله .  را در زير ميخوانيدگفتگو

اره امسال کن به نمايش در به آن اشاره ميکند، در جشنو
  . آمد

   :چالمرز ساتراپی را چنين توصيف ميکند

هنرمند ايرانی که در مقياس گسترده ای درجهان به ... 
عنوان برجسته ترين استعداد جديد در زمينه داستان 

ده است، شکوفاترين لحظات زندگی تصويری شناخته ش
هنوز بسياری حتی اينجا در . حرفه ای خود را می گذراند

فرانسه او را نمی شناسند، ولی او در آستانه شهرت عظيم 
در فرانسه از کاربرجسته او . بين المللی قرار دارد

پرسپوليس، که يک زندگی نامه تصويری است و به 
فيلم کارتونی ساخته کودکی او در تهران می پردازد، يک 

درنمونه . ميشود که مستقال توسط خودش تهيه شده است
. آمريکايی آن جنا رولندز به جای مادر او صحبت می کند

در فرانسه کاترين دو نوو اين کار را برعهده خواهد 
  . گرفت

چند سال پيش وقتی از کاترين دو نوو پرسيدند نويسنده 
من . انه ساتراپیمرج, : محبوب او کيست، او پاسخ داد

خوداو، شخصا , و اضافه کرد, کار او را ستايش می کنم
   ...,.آدم را ميخکوب ميکند

چالمرز روی توصيف کاترين دو نوو از شخصيت ساتراپی 
تاکيد ميکند، زيرا نميتواند ساتراپی را در قالب های بسته 
  : بندی شده و آماده عرضه در بازار بشناسد

  
 تيز است، اما عليرغم اينکه زياد ساتراپی جذاب و, ...

با وجود اين مرا . ناسزا ميگويد، خوش برخورد است
فکر می کنم او . خطاب می کرد" شما"بطور رسمی و 

. فاصله ای را که اين کلمه بوجود می آورد دوست دارد
اگر چه در محاوره کال خوددار نيست، اما چندان هم 

  . درمورد گذشته اش صراحت ندارد
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  شما بايد زنان را در ايران ببينيد          

 چند ساعتی که با او بودم، چندين بار مرا به ياد چيزی در
انداخت که مردم جنوب اسپانيا درمورد باسک ها می 

آنقدر رازدارند که اگر آنها را در : به اين مضمون. گويند
آسانسور ببينيد به شما نميگويند ميخواهند باال بروند يا 

  ... ,.نپائي
زبان تند و ريشخند آميز ساتراپی وقتی که رنج و مقاومت 

از قبيل عدم تناسب دور کمر " رنج هايی"زن ايرانی را با 
با معيارهای مدروز مقايسه ميکند، چشم گزارشگر را می 

زنان ايرانی صدها بار از ,: ساتراپی به او ميگويد. گيرد
زنان پاريسی . زنانی که اين جا می بينيم، قوی ترند

بعد لحن سوزناکی به خود , هميشه مشغول آه و ناله اند
اوه ببينيد آنقدر قوي، يا شايد ميخواهم بگويم ,: می گيرد

فکر . ضعيف، هستم که کمرم مثل سابق نازک نيست
ميکنی من به همان جذابی که بايد باشم هستم؟ هميشه آنها 

مقاومت زنان ايران در ." را در حال غرولند می بينيد 
مشکالت عظيم شان ساتراپی را به ستايش زنان مقابل 

مردم به من ميگويند قوي، شما بايد زنان , :ايران واميدارد
  , .ايران را ببينيد

ساتراپی در اين گفتگو جانانه از زن ايرانی به دفاع بر 
همانطور که تصوير زن ايرانی در پرسپوليس با .ميخيزد

مال تصويراوريانتاليستی زن سرکوب شده شرقي، کا
, تهاجم فرهنگی,اين زنی است که مورد . متفاوت است

ساتراپی هم با اين تهاجم هم با آن . رژيم قرار گرفته است
  . تصوير اوريانتاليستی در می افتد

چالمرز برای نشان دادن تاثير پرسپوليس در فرانسه، به 
انبوه کتاب هايی در مورد ايران اشاره ميکند که در شعبه 

از مراکز بزرگ عرضه کتاب در [Fnacپاريس فناک 
کتاب هايی که به گفته ی . روی هم انباشته است] فرانسه 

او نشانه کنجکاوی روبه فزون ملت است و را به نمايش 
ميگذارد،در حاليکه ساکنان تهران نيز به نوبه خود به اين 

جنگ آزادی بخش آنگلو , فکر ميکنند که آيا هدف بعدی 
  . خواهند بود, آمريکن

لمرز خاطر نشان ميکند کتاب اتوبيوگرافی ساده چا
ساتراپی توانسته است بيش از تمام اين پژوهش های 
. اجتماعي، تجربه زندگی در ايران و تبعيد را بازتاب دهد

او تاثير ساتراپی را با نقشی که باب ديالن با موسيقی خود 
. در دفاع از آزادی های مدنی ايفا کرد قابل مقايسه ميداند

وشته او کتاب بيش از يک ميليون نسخه در جهان به ن
فروش رفت، آنهم در رشته ای که مدت هابود به نظر می 

  . آمد جذابيت خود را از دست داده است

چالمرز در مورد سوابق ساتراپی نوشته است که ساتراپی 
پدرش . در رشت متولد و در تهران بزرگ شده است

ا خانواده ای آنه. مهندس و مادرش طراح لباس بودند
. مرفه با افکار سکوالر بودند که در انقالب شرکت کردند

ساتراپی در گفتگو با چالمرز در مورد خودش هم با طنز 
او ميگويد از جانب پدر . گزنده ای صحبت ميکند

, هيتلريسک,خصوصياتی را به ارث برده که ميتوان آن را 
اين در ايران .  گذاشتNaziميشد اسم مرا نازی , :خواند

  , يک اسم دخترانه است، به معنای نازنين

 سال 13وقتی . ساتراپی از جنگ عراق به تلخی ياد ميکند
داشت خانه همسايه زير بمب ويران ميشود و او النگوی 
همکالسی اش را در خرابه ها می بيند و آنرا اين طور 

سال بعد . ,متصل بود به يک چيزی,:توصيف ميکند
ان زندگی می کنند او را به يک خانواده که هنوز در اير

يک شيشه از خاک ,. شبانه روزی در اتريش منتقل ميکنند
دلبستگی عميق ساتراپی به  . ,کشور در چمدان او بود

ايران در گفتگو با چالمرز گاهی رنگ تند ناسيوناليستی به 
آنها . عراقی ها هميشه دشمن ما بودند,.خود می گيرد

اين به اندازه کافی بد است، . ميخواستند به ما حمله کنند
  ,.ولی انگيزه آنها شرارت است

ساتراپی در گفتگو با چالمرز در مورد هرچه رازداری 
کرده باشد، در مورد دلبستگی خود به ايران راز دار نبوده 

به نظر ميرسد مصيبت های سرکوب دوره بعد از . است
انقالب در ايران، حمله عراق به ايران، و خطر حمله 

لی آينده آمريکا به ايران، همه و همه اين دلبستگی احتما
  . را تشديد کرده است

ساتراپی در اطريش با مربيان شبانه روزی مساله پيدا 
ميکند و به خاطر در گيری با آموزگار خود از مدرسه 

مرا برای اطاعت . من با قدرت مساله دارم,:اخراج ميشود 
ين را برای قوان: مادربزرگم می گفت. کردن نساخته اند
   ,.حق با او بود. ابلهان ساخته اند

ساتراپی بعد از اخراج از مدرسه به زندگی در حاشيه ها 
آوارگی و بی خانماني، زندگی با . در وين رانده ميشود

پانک ها، کشيده شدن به مواد مخدر محصول اين دوره 
حاال تنها ,: اما اين مربوط به گذشته است. زندگی اوست

چالمرز در طول .,.رف ميکنم نيکوتين استدارويی که مص
مصاحبه چندين بار به عالقه ساتراپی به سيگاراشاره 

ساتراپی آنقدر به . کرده و در باره آن با او صحبت ميکند
در توصيف , فضيلتی,سيگار عالقمند است که آن را به 

او همه خصوسياتی را که , :کاترين دو نوو تبديل ميکند
سيگار .. باهوش، شاداب: رم، داردمن در آدم ها دوست دا

کارساتراپی در اتريش به اقدام به خودکشی از   ,..می کشد
طريق قطع رگ دست و مصرف دوز باالی مواد مخدر 

او در گفتگو با چالمرز تاييد ميکند که اين دوره . ميرسد
زندگی اش در اتريش به اعتماد به نفس او آسيب می 

خورد تبعيض آميز در احتماال اين واکنش به بر. رساند
در کشورم مرا مثل يک پرنسس تر و خشک , : اتريش بود
. در اتريش با من مثل کثافت برخورد ميشد. ميکردند

چون فهميده ام که . امروز يک ذره به آن اهميت نمی دهم
  , .هر راسيستي، يک عقب مانده است

اين , :ساتراپی مايل به صحبت در باره اين دوره نيست 
, مساله خصوصی,اما شرح اين . ,صی استمساله خصو

چالمرز به ياد يکی از برنامه . در پرسپوليس آمده است
های کمدی آلن پاتريچ می افتد که مصاحبه شونده حاضر 
: نيست در باره اعتياد خود به الکل صحبت کند و ميگويد

من اخيرا کتابی در مورد آن ,. اين مساله خصوصی است
  , منتشر کرده ام
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  ببينيدشما بايد زنان را در ايران              

اما می ,: اين ساتراپی در اين مورد توضيح ميدهدباوجود
. من نمی خواهم انکار کنم. پذيرم که مرگ يک گزينه است

  , .ميدانم روزی خواهم مرد، درست مثل يک کرم

  کرم؟ : چالمرز

. خوب، من و کرم، مسلما دو چيز متفاوت هستيم: ساتراپی
 ميدانم که روزی به همان داليل فيزيولوژيک می ولی من

  . ميرم که يک گربه يا يک موش يا يک کرم
  

 سالگی 18چالمرز به بازگشت ساتراپی به ايران در سن 
تصور بازگشت هنرمندی با ,:می پردازد و يادآوری ميکند

اين درجه آتشين از استقالل، به يکی از خودکامه ترين 
 1980که زنان را از سال رژيم های روی زمين، جائی 

  , .مجبور کرده اند که حجاب بر سر کنند، دشوار است
ساتراپی فرصت را برای دفاع از زن ايرانی از دست نمی 

درست است در ايران زنان نيمی از حقوق مردان را  . دهد
 درصد دانشجويان زن 66با وجود اين بيش از . دارند
 بار 100د مادر من هميشه به من می گفت باي. هستند

من مجبور بودم در رياضی سخت . بهتر از يک مرد باشم
چالمرز يادآوری ميکند , کار کنم و چهار زبان ياد بگيرم 

مرجانه به فارسي، آلماني، فرانسه و انگليسی صحبت 
  , .ميکند

  
اين زن عاجزی نيست . نيست, قربانی,اين تصوير يک زن

ها نياز که به قيم جديدی برای نجات خود از دست مال
با مساله " دکانداری"ساتراپی آشکارا از . داشته باشد

سرکوب زن در ايران پرهيز ميکند و روی خوش به قدرت 
هايی که مزورانه به تجارت سياسی با مساله سرکوب در 

  . ايران مشغولند، نشان نمی دهد

در حقيقت گزارش چالمرز از گفتگوی خود با ساتراپی با 
در توصيف تونی بلر به کار برده اين جمالت که ساتراپی 

من از آن مرد بيش از هر موجودی ,:است، آغاز ميشود
اگر يک مخلوق در تمام جهان . در روی زمين تنفر دارم

[...] وجود داشته باشد که من ازاو نفرت داشته باشم، آن 
زيرا او کثافتی بيش . من از او بيزارم. اوپست است. است

را ناسزاهای رکيک [...] ها جای نقطه , [ ...]نيست، يک
به نظر ميرسد رياکاری تونی بلر است که بيش . بگذاريد

دزد با چراغ . از هرچيز ديگرساتراپی را از جا برده است
يک سياستمدار , : او را به شدت واکنش واميدارد

جرج بوش يک دلقک است که آدم هايی [...] کارگري؟ 
من . نندبسيار هوشمندتر از خودش او را اداره ميک

زيرا او يک احمق لعنتی . ميتوانم جرج بوش را ببخشم
و باتوجه به هوشی که مسلما . ولی بلر ابله نيست. است

از آن برخوردار است، مشروعيت بخشيدن به اين جنون 
   ,.جنگی غير قابل بخشش است

مسلما اين راه آسانی برای رسيدن به شهرت و موفقيت 
درست است که .  نيستبرای يک هنرمند ايرانی در غرب

قلم زنان کيهان کار او را به فعاليت موساد و اسرائيل 
آزادی زن ايرانی ,نسبت داده اند، اما برای جنگ طلبان هم 

   .ندارد, صرف,به اين بها , 

رابرت چالمرز برای اين استقالل رای ارزش بااليی قايل 
آنچه ساتراپی را به شاهد صادق و ,به نظر او . است

 سال 19کشورش تبديل ميکند اين نيست که او هوشمند 
زندگی اش را در ايران گذارانده است بلکه اين است که او 

واپس ,، نه ,در تبعيد به دام دو ارودی متداول نمی افتد
و نه آنها که مالها را تبرئه , گرايان نوستالژيک دوره شاه

تواند از مردم يکه ساتراپی مبه همين دليل است   . ميکنند
سازمان . ران در برابر تهاجم هردو طرف دفاع کنداي

فرهنگی رژيم در اعتراض به نمايش فيلم ساتراپی در 
جشنواره کن ادعا کرد که انتخاب فيلم توهين به ارزش 

اما ساتراپی ميکوشد هم ننگ . های جامعه ايران است
اقليتی را که به مردم ايران هجوم آورده اند از دامان مردم 

با تهاجم قيم مابانه از سوی مقابل در گير می پاک کند، هم 
در غرب سوء تفاهمی ,  : او به چالمرز می گويد. شود

وجود دارد مبنی بر اين که گويا همه ايرانی ها تفاله 
هستند، اينکه همه مردان زنان را مجبور به ازدواج می 

اين درست . کنند، بعد آنها را ميزنند، و همه فناتيک هستند
 که جامعه غربی را با انکيزيسيون تعريف مثل آن است

  , .کنيم

چالمرز گويی ميخواهد ارزيابی خوش بينانه ی ساتراپی از 
به خاطر می آوردم شما گفته ,   :مردم ايران را گوشزد کند

از .  در صد کودن وجود دارد8ايد در هر ملتی 
  , .ديدانگليسی ها، اين خيلی محافظه کارانه است

در ...  درصد15فکر کنم گفتم , :دساتراپی پاتک ميزن
شما در ايران به زحمت .  درصد رای به لوپن15فرانسه 
 درصد را بيابيد که به خشونت افراطی باور 15بتوانيد 

کودن همه جا . کودن ها بين المللی هستند. داشته باشند
  , .هست

, :ساترابی به چالمرز ميگويد مينويسد برای اينکه 
انسانم، مثل بقيه ايرانی ها در ميخواهم نشان بدهم که 

و اين وضعيت کنونی که شما، در غرب آن را . کشورم
خيلی عقب مانده در می يابيد، يک ميليون بار برای ايرانی 
ها سخت تر است، زيرا آنها هستند که مستقيما از عواقب 

  , . آن رنج می برند

مگر هنوز نمايندگان يهودی در پارلمان ,:چالمرز می پرسد
  ,  حضور ندارند؟نايرا

ما دومين جمعيت بزرگ يهودی . حضور دارند,:ساتراپی
مردم اين را فراموش . خاورميانه را بعد از اسرائيل داريم

و اضافه ميکند اين طور نيست که هر زن ايرانی , .ميکنند
مادربزرگ من عمه ای داشت . يک کالغ هيستريک باشد,

فتار او اساسا ر. که هرگز ازدواج نکرد، رابطه آزاد داشت
من هرکاری را که دوست داشته باشم، هر : اين طور بود

وقت که دوست داشته باشم ميکنم، اگر شما دوست نداريد، 
  , .به جهنم

 به ايران برگشتيد، با 1988ميدانم وقتی در , : چالمرز
   ,..اذيت و آزار مواجه شديد

در ايران اگر يک مرد به شما دست بزند، , :ساتراپی
  اگر کسی به من دست بزند، توی . يد او را بزنيدمجبور
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 1994اولين بار که در . به همين سادگی. دهنش می کوبم
من . به فرانسه آمدم، ادر مترو برای من همين اتفاق افتاد

همه کوپه خيره به من نگاه می کردند، مثل . پسره را زدم
. او بود که شروع کرده بود. اين که يک ديوانه را ديده اند

اگر زنی هم به من . من نمی گويم يک فمينيست هستم
  , .دست بزند، او را هم ميزنم

 سالگی ترک ميکند و به تحصيل 24ساتراپی ايران را در 
چالمرز . خود در رشته هنر در استراسبورگ ادامه ميدهد

و ساتراپی به گفتگوی خود ادامه ميدهند در مورد هنر 
نسوا بوشار، دلبستگی ساتراپي، تاثير گيری او از پير فرا

وافز او به سادگی در طراحي، فيلم های بی ارزش ولی 
گران مثل تايتانيک و فيلم های ارزان ولی با کيفيت تروفو، 

، که داستان سرکوب ,مرغ با آلو,در باره کتاب ديگرش 
ديگری است و چالمرز ميگويد آنقدر گيراست که آن را 

د هنر خود خيلی ساتراپی در مور  .  در جا خواندسه بار
خجول نيست و با همان صراحت و کلمات تند که تونی بلر 
را مورد حمله قرار ميدهد، به هنرمندانی که فکر ميکند 

اما در . گزافه کاری بی ارزش تحويل ميدهند می تازد
  . مورد زندگی خصوصی خود لب می بندد

چالمرز زندگی مرفه او در کودکی را يادآوری ميکند، 
خوب، من ترجيح ميدادم , :  ميزند پاتک ديگرساتراپی يک

خيلی دلم ميخواست که . يک کودکی نرمال داشته باشم
 سالگی اين باشد که 14بزرگ ترين مشکل من در سن 

ترجيح ميدادم تمام . برای خريد پوليور به بنتون بروم
  , .اشک هايی را که ريخته ام، نريخته بودم

که نويسنده نمی حتی اگر به معنای اين بود : چالمرز
  شديد؟ 

  
ولی وقتی شما را روی . قطعا، چون شاد بودم:ساتراپی

يک کپه پهن می اندازند بايد تصميم بگيريد يا توده پهن را 
بيفزاييد، يا سعی کنيد از آن به عنوان کود استفاده کنيد و 

  . گل برويانيد

چالمرز که حدس ميزند ساتراپی به خاطر خطرات ناشی از 
 احتياط را رعايت ميکند، از او می پرسد آيا رژيم، جانب

  . احساس ميکند که ميتواند به ايران برگردد
  

ولی . باشد, توانستن ,مطمئن نيستم که قضيه : ساتراپی
برگر و ما , : بگذار اينطور بگويم اگر به من بگويند

بعضی فکر ميکنند وظيفه شماست که . ,اعدامت ميکنيم
اگر مردن برای اصول نتيجه ولی . برای اصول تان بميريد

داشت، با توجه به ميليون ها نفری که به خاطر ايدتولوژی 
. نابود شدند، جهان بايد تا به حال به بهشت تبديل ميشد

من خوشحال می شوم که برای اصولم بميرم ولی خيلی 
  , .خيلی به آهستگی

يک بار گفته ايد ,:چالمرز بحث را به جنگ می کشاند
اوه نه، کی جنگ ديگری آغاز : ميگويدمادرتان هميشه 

مجله تايم هفته گذشته، دقيقا همان سوال را در . خواهد شد
آيا فکر ميکنيد آنها . رابطه با ايران روی جلد خود داشت

  بايد سالح اتمی داشته باشند؟ 

اين سوال يک دام است که معموال جنگ طلبان در مقابل 
اما . يش ميگذارندمخالفان تحريم و حمله نظامی به ايران پ

: او با حوصله ياد آوری ميکند. ساتراپی در دام نمی افتد
باالی سر . احمدی نژاد قدرت اصلی در ايران نيست: اول

او شورای نگهبان است، باالی آن هم رهبر جمهوری 
 سال زير تهاجم 8يادآوری ميکند ايران : دوم. اسالمی

. يکردصدام حسين بود که اياالت متحده ازاو حمايت م
 مرداد تحت حمايت انگليس و آمريکا را 28کودتای : سوم

يک دموکراسی ملی را در کشور من ,: يادآوری ميکند که
  , .نابود کرد

حاال که تمام داليل و ادعاهای مدافعان جنگ را مثل 
مرجانه کوچک با نشان دادن چند تصوير ساده از صحنه 

  : گويدرد کرده است، مکث می کند و بعد به چالمرز مي
  

ولی آيا جرج . البته رژيم نبايد سالح هسته ای داشته باشد,
بوش آن مرد ديوانه که به عراق حمله کرد و منطقه را 
صدها برابر نسبت به گذشته خطرناک تر نمود، بايد بمب 

  , داشته باشد؟

چالمرز از ساتراپی ميخواهد دو چيز را که نه فقط از 
. ست بگويدهوش بلکه به کمک تجاربش آموخته ا

ساتراپی آشکارا به ايران می انديشد و دچار ياس می 
  : به پاسخ او به چالمرز توجه کنيد. شود

اول اينکه طی سال ها، آدم های در قدرت توهم . دو چيز, -
تعريف جامعه متمدن اين است . را القاء کرده اند" تمدن"

پاريس را در نظر بگيريد، برق و . که گرسنگی نمی کشد
در . را قطع کنيد، سوپر مارکت ها را خالی کنيدآب آن 

عرض سه روز مردم شروع خواهند کرد به قتل هم و 
مفهوم تمدن بزرگترين گوش بری . خوردن اجساد يکديگر

  , اين اولين چيز. جهان است

   و دومي؟ -

تالش برای حفظ زندگی انسان روی زمين، تالشی از  , -
ه فکر نمی کنم جهان در وضعيتی است ک. دست رفته است

از زمان حمله آمريکا به عراق . قادر به تعمير آن باشيم
خدای من آنها بعدا چکار :من از خودم سوال کرده ام

آيا من به مرگ طبيعی خواهم مرد، يا در . ميخواهند بکنند
جنگ جهانی سوم؟ همه عناصری که شعله درگيری را 

شر و آن جنگ آيا به حيات ب. بيفروزد حاال فراهم است
  خاتمه خواهد داد؟ 

در حالتی از گيجی تصميم ميگيرد که شايد بايد سيگار 
  . ديگری روش کند

ولی آن هم خودش برکت است، چون من فکر ميکنم ,...
با چند تا گربه و . کره زمين بدون ما بهتر خواهد بود

با . موش، فکر ميکنم جهان به جای شادتری تبديل ميشود
 سومين بار در طول مصاحبه و برای, گربه ها و موش ها

  , و کرم ها... ,: تکرار ميکند

  روشنگری: برگرفته از سايت 

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