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  پنجمبيست و دوره چهارم سال 

  1388  اول مرداد 
  

   دالر، 1دا  كانا  آمريكا
  اروپا يك يورو

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  يادداشت سياسي 
  

تنها راه، عبور از رژيم 

واليت فقيه و قانون 

  اساسي آن است
 مهدي سامع

 شـوراي نگهبـان     1388 تيرماه   8سرانجام روز دوشنبه    
 صـحت   اي به وزير كشور     طي نامه تحت امر ولي فقيه     

   رياسـت »شكوهمندحماسي و «دهمين دوره انتخابات    
دگيهاي متعاقب بررسيها و رسـي    « اسالمي را    جمهوري

  .تائيد كرد» جانبه دقيق و همه
بودن اين انتخابات   » حماسي«و  » شكوهمند«پيرامون  

قالبــي بــه همــين بــسنده  مــي كــنم كــه بــر طبــق 
گـزارش تفـصيلى كميتـه      گزارشهاي متعدد و منجمله     

 تير منتشر   13 كه در روز     موسوىآقاي  صيانت از آراى    
  شد

  شهر و شهرستان ايران بـيش از صـد در صـد      70در  «
 شهر و شهرستان كـشور بـين        170شركت كرده و در     

و » ... درصد واجدان شرايط شـركت كـرده       140 تا   95
 هزار مهر انتخاباتى اضافى در كنـار  50وجود بيش از   «

ميليون برگه رأى مازاد شائبه وجود ميليونها رأى         دهها
بنـابرين ايـن    » .كنـد   تقلبى در صندوقها را تقويت مـى      

ت كه دارودسته خامنه اي و  اس» منطقي و قابل قبول   «
» شـكوهمند «منجمله شوراي نگهبان تحت امر او از          

بودن اين انتخابات قالبي دم بزنند، چـرا        » حماسي«و  
كه كاخ متزلزل سلطنت مطلقه خامنه اي براي در بـن          
بست قرار دادن رقبا نياز به محكم كردن پايه انتخابات 

  .قالبي دارد
  2بقيه در صفحه 

  
  
  

  ي و تورمتشديد بيكار

برخي از مهمترين حركتهاي 

اعتراضي كارگران و مزدبگيران در 

  1388خرداد و تير  
  زينت ميرهاشمي

  4در صفحه 
  

  

  

اسامي تعدادي از شهداي 

  مردم ايران قيام
  هر شب ستاره اي به زمين مي كشند و باز

  اين آسمان غمزده غرق ستاره هاست
  15در صفحه 

  
  

جنبش شهروندان آزاد در 

   انقالبيموقعيت
  جعفر پويه 

تسخير خيابانها توسط مردمي بـا اراده و مـصمم بـه             «
معني بيرون آوردن آن از چنگ نيروهـاي سـركوبگري          
است كه تحت نـام طرحهـاي مختلـف سـعي داشـتند             
حاكميــت بالمنــازع خــود را بــر آنهــا بــه رخ همگــان 

  ».بكشند
  11در صفحه 

  

  جهان در آيينه مرور

خيزش در ايران، ماركسيسم 

  )1(عليه مرده ريگ جنگ سرد 
 ليال جديدي

  7در صفحه 
  

  رويدادهاي هنري
  ليال جديدي

  18در صفحه 

  

  سرمقاله 
  

ن بست راهكار ُب

، خروج "اصالح نظام"

  از ُكدام سو؟
  

  منصور امان
اگر چه انبوه كـساني كـه خيابانهـاي شـهرهاي بـزُرگ             

 بـه تـسخير خـود       "مرگ بر ديكتاتور  "كشور را با ُشعار     
 اند مدتهاست از مراسم برگُمـاري ريـيس دفتـر           درآورده

 از بين نامزدهاي منتخـب شـوراي نگهبـان ُگـذر            "آقا"
 از مشتاقان هميشگي مشاركت كرده اند اما براي بخشي 

انتخاباتي، اين ماجراي نه چندان ارجمنـد و حيثيـت آور           
پايان نيافته است؛ امري كه در مرتبه نخُست بـه دليـل            
پرسشهاي آزار دهنده اي است كه از همـه سـو متوجـه        
آنها گرديده و پاسخي قانع كُننده اي براي عرضه نمـي           

نش به تقُلـب ُگـستاخانه      آنگاه كه در نخُستين واُك    . يابند
آقاي خامنه اي، صدها هزار تظاهر كُننـده خـشمگين از          

  دعوت كُنندگان خود به بازي انتخابات خواستار شُدند
كه راي آنها پس گرفته شود، كمتر كسي مايل بود جاي 

از باند  ("ظرفيتهاي نظام"خود را با طيف متر كُنندگان 
ان كم توُقع اصالح طلبان حكومتي بگيريد تا مشتري

عوض )  در خارج كشور"مردمساالري ديني"بنجلهاي 
  . كُند

  2بقيه در صفحه 
  

همراه با خانواده هاي 

دستگيرشدگان و ناپديدشدگان 

 براي آزادي زندانيان سياسي
  20صفحه 
  

   ي المللني بتهي كمليضرورت تشك

  تي وضعيريگي و پقيتحق

  ني بازداشت شدگان و مفقود

  20صفحه 
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  1بقيه از صفحه 

ــك روز بعــد   ــخنگوي شــوراي  ي س
 در يــك نشــست مطبوعــاتي نگهبــان

مرجع نهـايي بررسـي     «:اعالم كرد كه  
 شوراي نگهبان است كه بـا       ،انتخابات

اظهار نظر اين شورا پرونـده انتخابـات     
مختومه شد و اعتراض و شكايتي پس     
از آن در هيچ نهادي از بعد انتخابـاتي         

ساس گفته  بر ا  ».قابل رسيدگي نيست  
صـحت انتخابـات بـه      «اين سـخنگو    
  . ه است شد»اتفاق آرا تاييد

ــاي   ــي و جريانه ــا موســوي و كروب ام
طرفدار آنها تصميم شوراي نگهبان را      
تائيد نكرده و اين عدم تائيد سبب شد        
كه آنها خواسته و يا ناخواسته به نوعي  

فاصله » قانوني«و به ميزاني از پروسه      
 مي دهد كه    بگيرند و همين امر نشان    

اين بحران نه يك بحران قانوني كـه         
  .بحران انقالبي است

 پيرامون تصميم مجمع روحانيون مبارز 
ــي   ــان ط ــه شــوراي نگهب اي در بياني

 تير منتـشر شـد اعـالم كـرد          8تاريخ  
ديـده    ما معتقـديم اعتمـاد آسـيب      «:كه

 كه اكثريـت    يمردم با اظهارنظر مرجع   
 پـرده  ي ب ي آن از پيش جانبدار    ياعضا

د را نسبت بـه يـك نـامزد اعـالم           خو
ــات  كــرده انــد، در مــورد نتــايج انتخاب

ايـن مجمـع كـه      » .ترميم نخواهد شد  
بـــرخالف دوم خـــرداد نتوانـــسته در 
انتخابات اخير بـر مـوج سـوار شـود و           
اوضاع را به زيان كـل نظـام ارزيـابي          

مــردم «:مـي كنــد نتيجــه گرفتــه كــه 
ــه   ــن هزين ــيش از اي ــد ب ــوار نباي بزرگ

عتقديم هيجانات فزاينده و    بپردازند و م  
مـا  . كـار نيـست      راه ياعتراضات خيابان 

و » .كنيم يهمه را به آرامش دعوت م     
البته اين دعوت بي پاسخ مـي مانـد و         
اعتراضها و بـه بيـان دقيـق تـر قيـام            

  .همچنان ادامه مي يابد
 تير سازمان مجاهـدين انقـالب       9روز  

اسالمي طـي بيانيـه اي اعـالم كـرد          
تركيب اعـضا و عـدم       توجه به    با«:كه

 نگهبان، به ويژه پس     ياستقالل شورا 
ــو  ــات از س ــريح انتخاب ــد ص  ياز تأيي

 ي و حمايـت ايـشان از احمـد        يرهبر
 ي بررسـ  يمهلت قانون  نژاد، آن هم در   

ــو  ــات از س ــورايصــحت انتخاب  ي ش
ــوقع ــان، ت ــد صــحت ينگهب  جــز تأيي

 ي ايــن شــورا نمــيانتخابــات از ســو
اين جريان ضمن اعتـراف بـه       » .رفت

 نگهبان  ي اعالم نظر شورا   با«ن كه   اي
ــده ا   ــا آين ــات آزاد ت ــده انتخاب  يپرون

نتيجه مي گيرد   » نامشخص بسته شد  
 كـه   يدولـت برآمـده از انتخابـات      «:كه

ملت صحت آن را نپذيرفته و بر ابطال        

 فشارد، فاقد مـشروعيت و      ي م يآن پا 
   ». استي قانوناهتوج

يك روز قبل از تائيد شوراي نگهبـان        
ي طـي بيانيـه      اصفهان ياهراهللا ط   آيت

بنده به عنوان يك    «:اي اعالم كرد كه   
ـ  كوچك، همـصدا بـا اكثر      يروحان  تي
 باختــه، ايــن انتخابــات را ي  رادممــر

ــل و تــصد   ــدوش و آن را باط  يمخ
 دور بعـد    يمجدد رئيس دولـت را بـرا      

  ». دانمينامشروع و غاصبانه م
 نزديك بـه    حزب كارگزاران سازندگي  

 15 دوشنبه   در روز  هاشمي رفسنجاني 
بـه دليـل ناسـالم      «:اعالم كرد كه  تير  

بودن روند برگزاري انتخابات، تخلفات     
گسترده در برگـزاري انتخابـات و نيـز         
جانبــداري اكثريــت اعــضاي شــوراي 
نگهبان از يك كانديداي خاص، نتايج      

  ».اين انتخابات مورد پذيرش نيست
 تير مهدي كروبـي يـك بيانيـه         9روز  

ايــن بيانيــه در ابتــداي . منتــشر كــرد
 ي عذرخواه رانياز مردم ا  «:نوشته شده 

 ماه اصرار و    نيكنم؛ هم به خاطر چند    
 اسـت ي حضور در انتخابات ر    يابرام برا 
در ادامه اين بيانيـه آمـده       » .يجمهور

 اذعـان كـنم كـه مـردم و          ديبا«:است
 كارشناسـان و صـاحب نظـران        يبرخ

 ي انتخابــات را مــطيبهتــر از مــا شــرا
ــ  ــرات ب ــه ك ــناختند و ب  ي حاصــليش

 انتخابــات و حــساب كــردن يبرگــزار
 كردند  ي م يادآوري مردم را    ي آرا يرو

 حـسن ظـن بـه       نيكه مجدانه بابت ا   
ــس ــردم عــذرخواهنيلئوم ــي از م  ي م
  ».كنم

شيخ مهدي كروبـي در مـورد نتيجـه         
با سـاز و    «:انتخابات اعالم مي كند كه    

 كه قبـل از انتخابـات و توسـط          يكار
ــورا  ــت و ش ــ يدول ــان و برخ  ي نگهب

ـ  انجـام شـده و ن      ي عمـوم  ينهادها  زي
 ي انتخابــات و دخالتهــاينحــوه اجــرا

ــا ــت و نم ــذتي شــكاشيدول  و يري پ
ــمار ــوراي آرايبازش ــان و ي ش  نگهب

 در جهـت  ي بعـد از آن را عـامل  عيوقـا 
 دانـم و بـر      يباطل بودن انتخابات مـ    

 اسـاس دولـت برآمـده از آن را          نيهم
 دانم  ي نم تي و مقبول  تي مشروع يدارا

ـ  از جملـه تنف    ينامه ا  بر چيو در ه    و  ذي
  ». آن شركت نخواهم كردفيتحل

 تيــر ميــر حــسين موســوي 10در روز 
ـ اعالم تا پيرامون    انتخابـات   جي نتـا  ديي

 9شـماره    بيانيه    نگهبان يتوسط شورا 
در ايـن بيانيـه كـه       . خود را صادر كرد   

نسبت به موضع گيري مهدي كروبـي       
و سازمان مجاهدين انقـالب اسـالمي    

 از«:است آمـده اسـت    بسيار ضعيف تر    
 داشت كـه    مي خواه ي پس ما دولت   نيا

 نياز نظر ارتباط بـا ملـت در نـاگوارتر         
ـ ي و اكثر  بـرد  ي به سـر مـ     طيشرا  از  يت

 از آنـان    يكـ ي زي ن نجانبيجامعه، كه ا  
 آن را ياســـي ستيهـــستم، مـــشروع

موسـوي در ادامـه بيانيـه       » .رديپذ ينم
 تـوانم بـر سـر       ي من نم  «مي نويسد،   

ــوق و آرا ــي پايحق ــ الم ــدة م  ردم ش
ــه  ــمعامل ــنم اي ــصالحه ك ــس.  م له ام

ــجمهور ــتي  نظــام تي اســالمي و حت
ـ اگـر در ا  . ماست ـ  نقطـه ا ني  يستادگي

 كـه در    مي نـدار  يني تـضم  گري د م،ينكن
ـ  نظ ي با حوادث تلخ   ندهيآ  آنچـه در    ري

 گذشـــت روبـــرو يانتخابـــات كنـــون
  ».مينباش

پايان پروسه قانوني بـه معنـي پايـان          
 23از روز   پروسه قيـام كـه      . قيام نبود 

ايـن  . خرداد آغاز شده بود ادامه يافـت      
پروسه بر بـستر عـدم توانـايي قـدرت          
سياسي براي اعمال حاكميت به شكل      
ســابق و عــدم خواســت مــردم بــراي 
ــود   ــه شــكل گذشــته و وج ــدگي ب زن
روانشناسي تغير در ميان مردم شـكل        

 تيـر   18روز  . گرفته و هنوز ادامـه دارد     
مـرگ بـر ديكتـاتور و       «ر  قيام با شـعا   

جلـوه بـا شـكوه      » مرگ بر خامنه اي   
خود را با شركت زنان و مردان فداكار        

از ايـن نقطـه   . ايران زمـين نـشان داد    
تالش نيروهاي درون هـرم قـدرت و        
ثروت براي رهايي از بحران دو چندان       

  . شد
 تير كه به همـه      26در نماز جمعه روز     

چيز شبيه بود جـز نمـاز جمعـه هـاي           
ي، رفسنجاني كوشيد تا با رعايـت      والي

دقيق خـط قرمزهـا راه حـل مطلـوب          
خود و يا به بيـان دقيـق تـر راه حـل             
بخشي از بـورژوازي ايـران كـه يكـه          

-تــازي و انحــصارطلبي بانــد نظــامي
امنيتي را بر نمي تابد به روي ميز ولي         

ــد  ــرار ده ــه ق ــته وي از . فقي در گذش
طريــق مــذاكرات پــشت پــرده يــا راه 

ا پيش مي برده و يـا بـا         حلهاي خود ر  
سكوت و خريدن زمان منتظر شـرايط       

اما اين بار ابعاد قيام و      . مساعد مي شد  
عمق و وسعت آن فرصـت زيـادي در         
اختيار او قرار نداد و رفسنجاني مجبور       
شد به شكل علني و با تائيد بحـران و          
تائيد عدم اعتماد به حكومت و اعتراف       
با اين كه در رويـدادهاي اخيـر همـه          
جناحهاي حكومت زيان ديده اند، چند      
راه حل ساده و موقت به شمول آزادي     
زندانيان سياسي و آزادي رسانه هـاي       

ــه دهــد ــديبرا. خــودي اراي  ســخنان ن
ــسنجان ــردم و  يرف ــوه م ــضور انب  و ح

در سـنج   شـكاف   عقربـه    شانيشعارها
سـوق داد   سـمتي به را   حكومتدرون  

باالييها را محدود و    سازش   امكان   كه
ــدودت ــل  مح ــين دلي ــه هم ــرد و ب ر ك

پيشنهادات ساده و در چارچوب حقـظ       
ــه اي    ــم، خامن ــم را ه ــصلحت رژي م

 تيـر  29برنتابيد و در سخنراني روز دوشـنبه        
خود به شدت به رفسنجاني، بدون ذكر نـام         

  . او، حمله كرد
گرچه سخنراني خامنه اي بيشتر تهديد بـود        
تا اعمال قدرت و گرچه خامنه اي مي دانـد          

اليت او جبهه گسترده اي گشوده      كه عليه و  
شده است، با اين حال او با گفتن ايـن كـه            

هر فردي با هـر عنـوان و مـوقعيتي، اگـر            «
بخواهد جامعه را به سـمت نـا امنـي سـوق           
دهد از تظر عموم ملت ايران انسان منفوري        

نخبگان مراقـب   «، و با گفتن اين كه       »است
باشند، زيرا در امتحان عظيمي قرارگرفته اند      
و موفق نشدن در اين امتحان تنهـا مـردود          
شدن نيست، بلكه موجب سقوط آنان خواهد   

، كارت قرمز جدي به رفسنجاني نشان       »شد
اما او قادر نشد رفسنجاني را از صـحنه         . داد

خارج كنـد و بنـابرين دم زدن از سـقوط در            
شرايط ناتواني به بـاز شـدن هرچـه بيـشتر           

ان مردم ايـر  . شكاف در هرم قدرت مي شود     
 تير قيام خـود را بـه قيـام مـردم         30در روز   

  . پيوند زدند1331 تير سال 30ايران در 
طرح رفرانـدوم از جانـب مجمـع روحـانيون      

 29 تير كه خاتمي هـم روز      28مبارز در روز    
تير بر آن تاكيد كرد اين شكاف را بيـشتر و           

  .تضاد در ميان باالييها را تشديد كرد
كــه شــاهد  خــرداد 13مــردم ايــران از روز 

مناظره موسوي و احمـدي نـژاد بودنـد بـه           
درستي دريافتند كه يـك شـكاف جـدي در        
. واليــت خامنــه اي بــه وجــود آمــده اســت

انباشت نارضايتي، تشديد تضادهاي سياسي،     
اجتماعي و اقتصادي و خواست تـامين حـق     
حاكميت مـردم بـا اعـالم نتـايج انتخابـات           

خيـزش و قيـام مـردم و        . قالبي فوران كرد  
 5ني كه از زنان و مردان ميهن مـا طـي    خو

هفته گذشته بر زمين ريخته شـده، شـكاف         
. درون قدرت را بـازهم بيـشتر كـرده اسـت          

شركاي قدرت كه امروز در موضـع مغلـوب         
قرار دارنـد تـالش مـي كننـد كـه بحـران             

امـا  . انقالبي را به بحران قانوني تبديل كنند     
مردمي كه بـا چـشمان بـاز و بـا گوشـت و              

استخوان و خـون خـود قـانون در         پوست و   
جمهوري اسالمي و رژيـم واليـت فقيـه را          
حس كرده اند، با قيامها و خيزشـهاي خـود          
به سوي سرنگوني استبداد مذهبي پيش مي       

ابطـال انتخابـات قالبـي و برگـزاري     . رونـد 
تحـت  انتخابات آزاد، دمكراتيك و عادالنـه       

ــحاكم ــزو  مــردم تي ــاري  ي نظــارت نهاده
مسير مـسالمت    ي الملل ني ب  و يرانيامستقل  

آميز گذار از استبداد مذهبي اسـت كـه مـي        
تواند در صحنه داخلـي و جهـاني بيـشترين          

با ادامه قيام مردم و بـا  . حمايت را جلب كند  
تشديد تضاد و ايجاد شـكاف در درون هـرم       
ــد از افكــار عمــومي و   ــروت باي ــدرت و ث ق
دولتهاي جهان درخواست كرد كه با تحريم       

رژيم ايران و عـدم همكـاري بـا      همه جانبه   
اين رژيم، به مردم ايران براي تحقق آزادي        

  .  ياري رسانند

  يادداشت سياسي 

  تنها راه، عبور از رژيم واليت فقيه و قانون اساسي آن است
 مهدي سامع
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  1بقيه از صفحه 
  

شركت در انتخابات، تاكتيك يا 
  استراتژي؟

اين فقط به دليل آگاهي بر ناتواني 
ورشكستگان به تقصير به بازپرداخت 
اين بدهي هنگُفت به طلبكاران پر 

بيشتر از آن، . شَمار نمي تواند باشد
ترفند آقاي خامنه اي فرش را چندان 
با شدت از زير پاي خُرد فروشهاي 

 كشيده است كه آنها "نظام"ر بازا
 به درستي نمي دانند ُكجا بايد زهنو

اين درست . بساط خود را پهن كُنند
كه آقاي موسوي دكان تخته شُده ي 

 را به عنوان مقصد نشان "امام راحل"
مي دهد اما چنين نمي نمايد كه شُمار 
كساني كه مايلند گُريزگاه وي را به 

لي فقيه، خامنه عنوان منزلگاه بعد از و
  . اي جدي بگيرند، زياد باشد

 خارج كشوري همين "اصالح طلبان"
احساس سرگرداني را فقط با اندكي 

 "اصالح طلبان"شدت بيشتر با 
براي اين . حكومتي تقسيم مي كُنند

دسته، توضيح سياست خود به ويژه از 
آن رو مشكل تر است كه برخالف 
آقاي موسوي كه خود را بخشي از 

 معرفي مي كُند و به اين "ظامن"
اعتبار، مشاركت در آداب و ترتيبات 

 واجب كفايي مي – البد –آن را 
داند، اينان بدون هيچ گونه اجبار به 

 يا "نظام"حفظ چيزي و از جمله 
هراس از مواجه شُدن با تنبيه سياسي 
و امنيتي در صورت خودداري از برق 
 انداختن جعبه هاي انتخاباتي آقاي

خامنه اي، به شريك پر حرارت 
كانديدايي تبديل شُدند كه در انتها 

  !آقاي احمدي نزاد از آب درآمد
دست كم پس از اين كه حجت 
االسالم كروبي اعتراف كرد كه در 
ارزيابي خود از مكانيزم انتخابات 
اشتباه كرده است و تحليل كساني كه 
بر نمايشي بودن آن اشاره مي كردند 

 دانست، براي ُكليه " تردرست"را 
 چه "آقا"پيشخدمتهاي سور انتخاباتي 

در داخل و چه در خارج مناسبت ترين 
هنگام براي تصفيه حساب جدي با 
اين راهكار و مادي كردن درسهاي 
عبرت انگيزش در سياست جاري خود 

چه، اين انتقاد از خود . فرا رسيده بود
از سوي يكي از كارگُزاران درجه اول 

 صورت مي گرفت و نشستن "نظام"
در كنار وي، هزينه اشتباه را مي 
توانست به خوبي ُتخس كرده و مانع 

  . تمركُز نورافكنها بر آنها شود

جريان رويدادها نشان داد كه شُركاي 
انتخاباتي آقاي خامنه اي تواناي 
فاصله گرفتن از خط مشي سنتي خود 

بخشي به داليل عمل . را ندارند
ه اي ديگر كه بيشتر در  و دستهگرايان

ميان مماشات گران خارج كشور يافت 
مي شوند، به دليل هزينه سنگين 
سياسي و تشكيالتي اعتراف به 

  . شكست استراتژي خود
از اين عزيمتگاه است كه تعرفه 
پركُنها براي توجيه چكهاي بي محلي 
كه كشيده اند به راه مي اُفتند و با 

كه خطي كج و معوج زير توضيحاتي 
بين ساده لوحي و وقاحت در نوسان 

رايج و . است را امضا مي گُذارند
محبوب ترين سوراخ فرار، شاهد 
گرفتن حضور مردم در خيابانها به 
عنوان سند درستي بازي در نمايش 

 –انتخابات طبق سناريوي خامنه اي 
  . جنتي است

  
دعوت به مراسم راي گيري، 

  پالتفُرم عليه تغيير 
رزمين عجايب، جايي كه فقط در س

 جهت و "هاله نور"منطق آقاي 
محتواي بحثها را تعيين مي كُند، مي 
شود كاسه گدايي از دستگاه قُدرت را 
پرچم شورش و اعتراض بدان جلوه 

اين همان معجزه اي است كه . داد
 حكومتي و پيروان "اصالح طلبان"

 دخارج كشوري آنها سوگند مي خوردن
بر اساس اين ادعا، . كه نازل كرده اند

تقلُب باند +گويا دعوت آنها
اعتراض +سرخوردگي مردم+رقيب

همگاني، اجزاي يك نقشه به دقت 
طراحي شُده از جانب آنها بوده است و 
به اتكاي همين ُشعبده بازي خواهان 
آن مي شوند كه كساني كه ايفاي 
نقش تماشاچي گرد معركه را تحريم 

در برابر كرده بودند، اكنون مي بايست 
نبوغ استراتژيستهاي جنگ زيرزميني 

  .انتخاباتي ُكاله از سر بردارند
گُفته مي شود اگر دعوت به شركت در 
انتخابات نبود، اكنون نيز مردم نيز 
دست به اعتراض نمي زدند و خيزشي 

و توضيح داده مي . هم بر پا نمي شُد
شود كه اگر كسي پاي صندوق نمي 

د و فرياد رفت، سرخورده هم نمي ُش
  . بر نمي آورد

به اين استدالل مي توان بدون 
نگراني مدال درجه يك شارالتانيسم 

چون هيچ كس به ياد ندارد، . داد
اصالح "جايي نخوانده و نديده كه 

 در لفافه يا به صراحت هدف "طلبان
 را "آقا"از دعوت مردم به نمايش 

سرخورده كردن آنها و بدين وسيله 
ه اعتراض جمعي برانگيختن شان ب

. عليه حكومت عنوان كرده باشند
برعكس، آنها دعوتنامه خود را با 

مشاركت "، "شور و شوق انتخاباتي"
تعيين سرنوشت خود پاي "، "مدني

.  و جز آن قاب گرفته بودند"صندوق
جارچيهاي اين طيف نه تنها ُفكاهه ي 
شوراي نگهبان و وزارت كشور را 

 تنور باند جدي نشان مي دادند بلكه،
واليت را با اطمينان بخشيدن در مورد 
جنس ناني كه در آن پخته مي شود، 

آنان به صورت . فعاالنه باد مي زدند
آگاهانه در ميان مردم اين توهم را 
دامن مي زدند كه در صورت 

، اراده راي "مشاركت حداكثري"
دهندگان محترم شمرده خواهد شُد و 

 سوخت ارزان بدين وسيله آنها را به
براي ماشين مشروعيت سازي 

  .  تبديل مي كردند"نظام"
مكانيزم معيوب "يك تعظيم در برابر 

 "تغيير" و يك تعظيم به "انتخابات
توسط آن، هر چيزي جز نقشه خيزش 
و تدارك براي سازماندهي اعتراض 

بسا بيشتر و با توجه به تجربه . است
انتخابات فرمايشي زير پرچم نظارت 

، "نيروهاي غيبي"ستصوابي و ا
فراخوان شركت در چنين بالماسكه 
اي در حقيقت پالتفُرمي براي خُنثي 
كردن پتانسيل اعتراضي جامعه و از 

 "تغيير"موضوع انداختن ضرورت آغاز 
به معناي واقعي آن يعني، خارج از 

 .  است"نظام"قواعد بازي 
همدستان انتخاباتي آقاي خامنه اي، 

ياست يا آنچه كه مي موضوع واقعي س
توان به مثابه يك احتمال واقعي در 
دستور كار گُذاشت و در جهت تحُقق 

 و به "اصالحات"آن بسيج شُد را 
گونه مشخص، تحول از طريق 

آنها نه . انتخابات وانمود مي كردند
فقط اكنون بلكه، در تمام دوره هايي 
كه با وعده هاي غيرممكن و فريبنده 

 مشتري جلب "آقا"براي صندوقهاي 
مي كردند، قاطعانه و هدفمند به جنگ 
همان جنبشي كه امروز ستايش گر و 
. دنباله رو آن شُده اند، برخاسته بودند

 حكومتي و بيرون از "اصالح طلبان"
آن از طريق پخش و تبليغ اتوپياي 

اصالحات در "فاسد كُننده ي 
 تمام تالش خود را "چارچوب نظام

 و ابتكار اجتماعي براي حذف راهكار
آنان براي توصيف . دبه كار بستن

دالوري، توانايي و هوشياري واقعيتي 
واژه كم مي آورند كه سالها و تا چند 
هفته پيش از اين، به آن مارك 
ناسازگاري با روحيه مردم و بي ارتباط 
با موقعيت حقيقي سياسي جمهوري 

  . اسالمي مي زدند

ار اين بساط خيزش اجتماعي با پوزخند از كن
گُذشت و فروشندگان آن را مات و 
سرگردان به جا گُذاشت اما اينان وانمود مي 
كُنند كه توده ميليوني، آنهايي كه در برابر 
تيغ و چماق و ُگلوله ي ششلول بندها و 
چاقوكشهاي آيت اهللا خامنه اي سينه سپر 

 سر "مرگ بر ديكتاتور"كرده اند تا فرياد 
هاي آنها به خيابان بدهند را خنزر پنزر

  . كشانده است
مردم در تجربه ي عملي خود به نتايجي 
برخورد كردند كه با تصوير ارايه شُده به آنها 

 و "مشاركت مدني"، "شركت حداكثري"از 
همه كساني كه . جز آن به ُكلي متفاوت بود

 چه با ثبت بر برگه و چه با فاصله گرفتن -
 تحول،  با ذهنيت و خواست-از صندوق 
 نگاه ه را بر تماشاگ"نظام"انتخابات 

نشاندند، شاهد اين ناهمگوني بودند و يك 
عامل قوي جوشش جامعه، تمام تحقير و 
توهيني بود كه از اين راه بر سر تك تك 

از اين بابت، طيف . اعضاي آن فرو ريخت
 و نمايش دهندگان گوساله "اصالح طلب"

ت طاليي انتخابات به سهم خود يك معذر
خواهي به مخاطبان خويش به طور ويژه و 

  .  مردم ايران به طور عام بدهكارند
      

  اهميت بحث 
نقد گُذشته و نه پشت رو كردن تصوير آن، 
ساده ترين روش اخالقي و عملي براي 
جلب اعتماد و اطمينان دادن در مورد پرهيز 

اشاره به اين . از تكرار اشتباهات مشابه است
و ضروري ست كه همچنان امر از آن ر

معادله هاي بسياري وجود دارد كه مي توان 
آنها را به اشتباه يا با انگيزه پاشيدن خاك 

بازگشت به ". به چشمها جمع و تفريق كرد
 "تقويت جمهوريت نظام"، "دوران خُميني

 از اين جمله "رعايت چارچوبهاي قانوني"يا 
  . هستند

دان جنبش اعتراضي جوانان، زنان و مر
كشور نه به لحاظ مضمون و نه از نظر 

پروژه اصالح "شكل هيچ خويشاوندي با 
اين جنبش ادامه، محصول يا .  ندارد"طلبي

زايده ي هيچ تدبيري نيست كه قُطب نماي 
.  جهت آن را تعيين مي كُند"حفظ نظام"

تنها كافي است به پروسه رشد آن تنها در 
 عرض چند هفته نگريسته شود تا مفهوم

اين واقعيت و چشم انداز آن به تمامي 
  . آشكار گردد

اين ويژگي براي روشن كردن مسيري كه 
جنبش دموكراتيك به سمت آن حركت مي 

 حتي -مطالبات جنبش . كُند كافي است
 از -ابتدايي ترين آنها مانند ابطال انتخابات 

 و سطح "نظام"ميزان گُنجايش ساختاري 
ند موقتي آمادگي آن براي سازش هر چ

تجربه هشت سال . فراتر مي رود
 آقاي خاتمي نيز چيزي جز "اصالحات"

  . اين را به دست نمي دهد
پشت سر گُذاشتن استبداد ديني و حركت به 
سوي آغازي نو يك ضرورت اجتماعي 

اين متراژ و معياري است كه با آن . است
  .ادعاها محك زده مي شود

       
  

  سرمقاله 

  ، خروج از ُكدام سو؟ "اصالح نظام"بن بست راهكار 
 منصور امان 
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در حالي كه مردم ايـران بـا قيامـشان          
همچون خورشيد در رسانه ها و افكـار      
عمومي جهان درخشيدند، احمدي نژاد     
با سخنپراكنيهاي خود، مورد تمـسخر       

 16وي روز   . افكار عمومي قرار گرفت   
در سطح بين المللي    «تير ادعا كرد كه     

» .هـم اكنــون جايگـاه بــااليي داريــم  
ته بـا   مردم ايران طي چند هفته گذشـ      

جنبش خود چهـره منفـور رژيـم را در          
امـا از نطـر    . جهان به نمايش گذاشتند   

اقتـــصادي بـــر اســـاس تحليلهـــاي 
كارشناسان رژيـم، ادعاهـاي پوشـالي       
احمــدي نــژاد بــراي فربــه تــر شــدن 
چپاولگران وابسته بـه حكومـت بـوده        

  . است
احمدي نژاد بـا پـول نفـت بـشكه اي        

 دالر، سياست گداپروري را     150حدود  
ر برابر مبارزه كارگران و مزدبگيـران       د

طرح . براي كسب حقشان پيش گرفت    
يارانه هاي مستقيم كـه هيچگـاه بـه         
عمل نپيوست، پخش سـيب زمينـي و        
عيدي بـه ديداركننـدگان بـا او، هـيچ          
كدام آنها نتوانست براي او محبـوبيتي       
بياورد و در نتيجه وي باز هـم مجبـور     
شد از صندوق واليت فقيـه سـرش را         

  . رون بياوردبي
حتا بر اساس آمار نهادهاي وابسته بـه        

 درصد اسـت    25حكومت، تورم باالي    
ــاالي   ــاري ب ــرخ بيك ــد، 20و ن  درص

وضعيت مردم هر روز وخيمتر شـده و         
ناتواني رزيم در برابر بحران اقتـصادي    

فاروق كيخسروي  . افزايش يافته است  
بابـاميري، رئـيس كميـسيون تجــارت    

 وضعيت وخـيم    اتاق ايران در رابطه با    
نرخ تـورم كـشور در      «: اقتصادي گفت 

ــي دوره  ــران  4ط ــعيت نگ ــاله وض  س
كننده اي را نشان مي دهد و در ميان         
كــشورهاي منطقــه بــدترين وضــع را 

   88 تير 30ايلنا » .دارد
  

ايلنا اول مرداد در گزارشي بـا عنـوان         
»  اقتصاد به سختي نفس مـي كـشد       «

به ديدگاههاي تـيم اقتـصادي دولـت        
ايـن تـيم    .  نژاد پرداخته اسـت    احمدي

ــا وضــعيت   چنــد نكتــه را در رابطــه ب
اقتصادي پيش روي وي اعالم كـرده       

در رابطه با تحقق وعـده هـاي        . است
ــورم و   ــژاد ماننــد كنتــرل ت احمــدي ن

ماموريتي «كاهش نرخ بيكاري آن را        
بـر  .  اعالم كـرده اسـت    »  غير ممكن 

اساس همين نوشـته، تـيم اقتـصادي        
اميـد چنـداني بـه      «دولت دهم نبايـد     

جلب سـرمايه گـذاريهاي خـارجي در        
  .داشته باشند» كشور

رشد نقدينگي بـر اثـر افـزايش بهـاي          
نفت خـام بـدون بـه كـارگيري آن در      
رشد توليد داخلـي، منجـر بـه واردات         

بيشتر، و از بين رفتن توليدات داخلي    
به علت نـاتواني در برابـر قيمتهـاي         
وارداتي، در نتيجه بيكـاري گـسترده      

  . شد
ــشكل     ــر ت ــوب دبي ــا محج عليرض

اعتراف كرد  » خانه كارگر «حكومتي  
ــه  ــال «ك ــر  88در س ــرگ و مي ، م

ــر    ــشور ب ــنعتي در ك ــدهاي ص واح
وي » .زايشها پيشي خواهـد گرفـت     

ــي   ــه تعطيل ــين ب ــد 400همچن  واح
 هـزار كـارگر   200صنعتي و بيكاري   

  . در كشور اشاره كرده است
بر اساس داده هـاي آمـاري نـشريه         

معاونــت برنامــه « ارگــان »برنامــه«
ريزي و نظـارت راهبـردي رياسـت        

 ساله  4، واردات در دوره     » جمهوري
 سـال قبـل،     4اخير نسبت بـه دوره      

ــته  5/109 ــد داشــ ــد رشــ  درصــ
  ) منبع ايلنا اول مرداد.(است

ميـزان  «بر اساس همـين داده هـا،        
كاالهاي وارداتي مصرفي نيز از رقم      

 ساله  4 ميليون دالر در دوره      12578
 ميليـون   26362 به رقـم     83-1380

ــاله 4دالر در دوره   1383-87 ســـ
  . افزايش يافته است

ــژاد    ــدي ن ــاي احم ــي از طرحه يك
تاسيس شركتهاي زود بازده بود كـه      
اين سياست نه تنها بيكاري را پايين       
نيـاورد بلكــه بـا هزينــه هـاي زيــاد    

  . سرانجامي نداشت
بر اساس آمارهاي نمادگرهاي بانك     

ايه گذاري مورد ارزش سرم «مركزي  
نياز براي تاسيس واحـدهاي جديـد        

ــارد 379 هــزار و 253صــنعتي   ميلي
 بود كه نـسبت بـه       87ريال در سال    

 درصـد   3/18،  86دوره مشابه سـال     
  . كاهش نشان مي دهد

در ماهي كه گذشت حمايتهاي بـين       
المللي در دفاع از حقوق كـارگران و        
. مزدبگيران در ايران جريـان داشـت      

 اتحاديه بـين    4اعضاي  نمايندگان و   
 كـشور   20المللي صنفي در بيش از      

 تيـر مـاه را روز       5جهان، روز آدينـه     
ــز   ــران و ني ــا مــردم اي همبــستگي ب
كـارگران ايرانــي اعـالم كــرده و در   
بسياري از كـشورها بـدين مناسـبت      

اين همـايش   . گردهمĤيي برگزار شد  
بين المللي با حمايت سـازمان عفـو        

ستراليا، ژاپن،  بين الملل، در نيوزلند، ا    
اندونزي، هند، نروژ، هلند، بلژيـك و       

شـركت كننـدگان    . ايتاليا برگزار شد  
در اين همĤيشهاي جهـاني حمايـت       
خود را از خواسـته هـاي كـارگران،         
ــه  و   ــشكيل اتحادي ــاع از حــق ت دف
سنديكا، آزادي بيـان و حقـوق بـشر         

  . اعالم كردند
  
  

  

برخي از مهمترين 

حركتهاي اعتراضي 

مزدبگيران در كارگران و 

  1388خرداد و تير  
  
درپي انتشار اخبار و گزارش تصويري      *

مربوط به تجمع كارگران معترض يكي      
سـازي    از شركتهاي زيرمجموعه خودرو   

ــن شــركت   ــط عمــومي اي ســايپا، رواب
  .اي را به دفتر ايلنا  ارسال كرد جوابيه

بـه گـزارش ايلنـا جوادآشـتياني، مــدير     
خود مـي   ارتباطات اين شركت در نامه      

بـدين وسـيله هرگونـه اخـراج        «:نويسد
كارمندان و كارگران مشروحه در يـك       

  » .گردد سال گذشته تكذيب مي
ايلنا در مقابل اين نامه توضيح مي دهد     

به روايـت عكـسها و اخبـار ايـن          «كه  
خبرگــزاري، تجمــع كــارگران حقيقــت 

بـر  ايـن خبرگـزاري در خ     . داشته اسـت  
خود اعالم كرده بود كه، در پي تجمـع         

 خــرداد كــارگران يكــي از 3صــبح روز 
شركتهاي زيرمجموعه خـودرو سـازي      
ــايپا،   ــل كارخانـــه سـ ــايپا در مقابـ سـ
كارفرمايان اين كـارگران توانـستند بـا        

كننـدگان    وعده عقد قرارداد كار تجمـع     
ــع    ــه تجم ــانع و از ادام ــرض را ق معت

  .منصرف كنند
  
دي از كارگران لولـه   خرداد تعدا  6روز  *

سازي خوزستان در اعتـراض بـه عـدم         
دريافــت حقــوق خــود در مقابــل دفتــر 
سهامداران اين كارخانه در شهر اهـواز       

  .تجمع كردند
  
به گزارش ايلنا كارخانه لولـه سـازي        *

 كارگر رسمي دارد و اين 470خوزستان  
ــته   ــاه ســال گذش ــان م ــارگران از آب ك
 تاكنون حقوق خـود را دريافـت نكـرده        

  .اند
  
نتيجه بودن    به گزارش ايلنا در پي بي     *

 خرداد كارگران لوله سازي   9تجمع روز   
ــن    ــارگران اي ــي از ك ــتان، جمع خوزس

ــركت روز  ــل  10شـ ــرداد درمقابـ  خـ
  .استانداري تجمع كردند

  
 مـاه حقـوق معوقـه       3در اعتراض به    *

فرش « خرداد كارگران    11روز دوشنبه   
قـزوين    در  مقابـل اسـتانداري       » پارس

ــه . مــع كردنــدتج  ــه گــزارش ايلنــا ب ب
 ماه اسـت كـه      3كارگران اين كارخانه      

كارخانه فـرش   . حقوق داده نشده است   
  . كارگر دارد280پارس 

  
جمعــي از كــارگران كارخانــه روغــن *

ــو روز   ــارس ق ــاتي پ ــرداد در 11نب  خ
اعتــراض بــه اخــراج برخــي كــارگران، 

  .تجمع كردند

 كـارگران تجمـع      به گزارش ايـسنا، نماينـده     
 مـدير عامـل      كننده با بيان اين كه سياسـت      

 نفـر از پرسـنل را       300كارخانه اين است كه     
 نفـر   80پيش از عيد امسال     :اخراج كند گفت  

از كارگران اخراج شدند و اين در حالي اسـت      
 نفـر در ايـن كارخانــه   570كـه هـم اكنـون    
  .مشغول به كارند

  
 كارگر از كارگران كارخانه قند      300بيش از   *

 خـرداد بعـد از      10بح روز يكشنبه    بردسير ص 
اين كه از پيگيريهـاي مـستمر بـه ارگانهـا و         
مقامات دولتي هـيچ جـوابي نگرفتنـد جـاده          
سيرجان به كرمـان را مـسدود كردنـد و بـه            
همراه زن و فرزندان خود در جـاده متحـصن      

  .شدند 
به گزارش آژانس ايران خبر يكي از كارگران        

در عمل  گفت كه ما چاره ديگري نداشتيم و        
ديديم كه از فرماندار تا استاندار و تـا رئـيس           
جمهور هيچكسي به فكر ما كارگران نيستند       
و حتي به حرفهاي ما گوش نمي دهنـد چـه           

  .رسد كه مشكل مارا حل كنند 
  
ــو روز  * ــاتي ق ــن نب ــه روغ ــارگران كارخان ك

 خرداد در چهار راه چيـت سـازي         10يكشنبه  
تجمـع  . تهران تجمع اعتراضي برگزار كردند     

كنندگان خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده      
نيــروي ســركوبگر انتظــامي در . خــود شــدند

ــارگران    ــد ك ــه تهدي محــل حاضــر شــد و ب
  . پرداخت

ــوه روز دو   ــارس قـ ــه پـ ــارگران كارخانـ كـ
خـرداد بـراي دومـين روز متـوالي از          12شنبه

  .كارخانه خارج شده و تظاهرات كردند
  
 خــــرداد كاركنــــان 13روز چهارشــــنبه *

كتهاي مخابراتي اسـتان مركـزي بعـد از         شر
ــل   ــي در مقابـ ــع اعتراضـ ــزاري تجمـ برگـ
فرمانداري به گوشه اي از خواسته هاي خود        

  .رسيدند
يكي از اين كاركنان به خبرنگار فرياد كـارگر    

بعد از گذشت چند ماه و عدم رسـيدگي         :گفت
به وضعيت كاركنان مخابرات روز گذشته اين    

 زدنـد و بـا   كاركنان دست به تجمع اعتراضي 
ــان    ــايي خواه ــرفتن پالكارده ــت گ ــه دس ب

  .رسيدگي به وضعيت خود شدند
عليرغم فشار ها و تهديد هاي اعمـال شـده          
تجمع كنندگان براي رسيدن به حقوق خـود        

  .پافشاري كردند
در نهايت مدير مخـابرات بـه صـحنه آمـد و           
تمام خواسته هـاي معترضـان را پـذيرفت و          

 و كـارگران    اين تجمع با پيـروزي كارمنـدان      
  .بالتكليف به پايان رسيد

  
پيروزي كارگران كوره پزخانه هاي وايقـان       *

   روز اعتصاب متحدانه 17شبستر پس از 
 كارگران كـوره    88 تير ماه    14روز يك شنبه    

 روز 17پزخانه هاي وايقـان شبـستر پـس از          
ايــستادگي و مبــارزه متحدانــه توانــستند بــه 

  . پيروزي مهمي دست يابند
ــزارش ــه گ ــران  ب ــارگران اي ــه آزاد ك  اتحادي

 تومان براي هر خشت، پرداخـت       11دستمزد  
كامل حق بيمه كـارگران و پرداخـت هزينـه          

  هاي حمل اثاثيه كارگراني را كه به اين 
  5بقيه در صفحه 

  

  تشديد بيكاري و تورم 
 زينت ميرهاشمي 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخي از مهمترين 

  رويدادهاي كارگري
  

  4بقيه از صفحه 
كارگاههــا وارد مــي شــوند و تحويــل 
روزانه نان يارانـه اي بـه درب منـازل          
كارگران ساكن در كوره پزخانه هـا  از    
سوي كارفرما، حاصـل ايـن اعتـصاب        

دسـتمزد كـارگران    .  روزه مي باشد   17
 تومـان بـراي     10پيش از اين كمتر از      
مي شد و كارفرمـا     هر خشت پرداخت    

از تعيين دستمزد جديد بـراي امـسال        
كـارگران كـوره    . خودداري مـي كـرد    

پزخانه هـاي  شبـستر طـي امـسال و          
سال گذشته در مبارزه بر سر افـزايش        
دستمزد ها پيشگام بوده اند و هر سال        
به پيروزي هاي چشمگيري دست پيدا      

كارگران و خانواده هايـشان      . كرده اند 
 اين پيـروزي رنـج      در به دست آوردن   

ــستادگي    ــده و اي ــل ش ــادي متحم زي
  .ستايش برانگيزي از خود نشان دادند

  
 تير به دنبـال پرداخـت      22صبح روز   *

ــارگران    ــه، ك ــات معوق ــشدن مطالب ن
اخراجي انتشارات اميركبيـر در مقابـل       
سازمان تبليغـات اسـالمي در ميـدان        

  .فلسطين تهران تجمع كردند
پـي   سـال پـيش در       2به گزارش ايلنا    

ــر،   ــشارات اميركبي ــديريت انت ــر م تغيي
شركت ندا، عامل توزيع كتابهاي ايـن       

 40موسسه انتشاراتي منحل و تمـامي    
  .كارگر آن اخراج شدند
 سـال در    15 تا   4اخراج شدگان كه از     

. اين شركت داراي سابقه كـار هـستند       
 سال پيش تاكنون براي دريافـت       2از  

ــسه    ــه موس ــا ب ــود باره ــات خ مطالب
اند كه    يركبير مراجعه كرده  انتشارات ام 

  .نتيجه بوده است تمامي آنها بي
  
بــه گــزارش اتحاديــه آزاد كــارگران *

 تير كـارگران صـنايع      22ايران در روز    
ــدام    ــك اق ــك در ي ــماره ي ــزي ش فل
مشترك تمامي مديران فروش و توليد      
و عمله و اكره سرشناس سـرمايه را از       
كارخانه بيرون انداختند و اينان الجرم      

كار را در آن ديدند كـه از مـدير          چاره  
عامل بخواهند تا در محـيط كارخانـه        
ــا دادن وعـــده و   حاضـــر شـــود و بـ
وعيدهاي دروغ كارگران را براي چنـد       

مديرعامل مجبـور بـه   . روزي آرام كند  
قبول حـرف اينـان شـد و بـاالخره در       
ــاع   ــه در اجتم ــاي هفت ــي از روزه يك

او بساط ترفنـد را     . كارگران حاضر شد  
ـ   بـه  . ر از هميـشه بـاز كـرد       گسترده ت

كارگران گفت كه در آخر مرداد حقوق       
اين ماه را پرداخت خواهد كرد و براي        

 ماهه نيز بـه تـدريج   4مطالبات معوقه   
واقعيت ايـن اسـت     . اقدام خواهد نمود  

كه كل گفته هاي مديرعامل از صـدر        
او فقـط زمـان     . تا ذيل فقط ترفند بود    

مي خرد و قصد پرداخت هيچ ريالي به      
تقريباً همه كارگران   . كارگران را ندارد  

امـا  . اين موضوع را خـوب مـي داننـد        
آنان زير فشار درماندگي، بي قدرتي و        
پراكنــدگي خــود را مجبــور بــه قبــول 

  .وعده هاي دروغ وي شدند
  
در پي صدور اطالعيـه اي از سـوي         *

يكــي از پيمانكــاران پتروشــيمي پلــي 
 شركت سازه   -اتيلن سنگين كرمانشاه  

ــاري در   مبنــ- ــر اعــالم كــار اجب ي ب
روزهاي جمعه، كارگران ايـن شـركت       

 نفر مي باشـند، صـبح       230كه بالغ بر    
ــنبه   ــار ش ــا   24روز چه ــاه، ب ــر م  تي

خودداري از پوشيدن لباسـهاي كـار و        
با تجمع در برابر دفتر شركت سازه به        

به گزارش  . اين تصميم اعتراض نموده   
اتحاديه آزاد كارگران ايـران كـارگران       

م نمودند كه تا لغو كار اجباري در        اعال
روزهــاي جمعــه بــر ســر كــار حاضــر 

ساعاتي پس از اين اقدام   . نخواهند شد 
سرپرست كارگاه بـا آمـدن بـه ميـان          
كارگران خبر از لغو اين تصميم را بـه         

  . آنان اعالم نمود
  
تجمـع اعتراضــي كــارگران شــركت  *

ريسندگي سنندج پرريس براي دومين     
 9ير ماه از ساعت      ت 25 شنبه   5بار روز   

 و نـيم، مقابـل اداره كـار         11صبح تـا    
  .سنندج دست برگزار شد

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران      
كارگران خواستار اجراي حكـم ديـوان     

 مبني بر بازگـشت بـه       -عدالت اداري   
كار به عنوان كارگران اسـتخدام دائـم      

ــا .  شــدند- ــايي ب ــارگران پالكارده ك
حق مسلم ما   زندگي انساني   «مضمون  

ما خواستار اجـراي  «و » كارگران است 
، در  » راي ديوان عدالت اداري هستيم    

ماموران نيروي انتظامي   . دست داشتند 
ــارگران را    ــصي ك ــاس شخ ــز لب و ني
محاصــره كـــرده و از ورود مـــردم و  
عابران به داخل جمع آنـان جلـوگيري      

ماموران حراست اداره كـار     . مي كردند 
ــده و    ــارگران آم ــزد ك ــه ن ــان ب از آن

. خواستند كه به تجمع خود پايان دهند 
كارگران نيز براي اجراي خواسته خود،      
تا روز يك شنبه مهلت تعيين نمودنـد        
كه در صورت براورده نشدن خواسـت       
شــان همــراه بــا خــانواده هايــشان در 
مقابل ادارات دولتي تجمعات اعتراضي   

  . خود را ادامه خواهند داد
  

 خــرداد ســالروز احيــاي   13

ــ ــركت س ــارگران ش نديكاي ك

  واحد گرامي باد
 يادآور عزم  1384 خرداد   13روز جمعه   

ــد    ــركت واحـ ــارگران شـ ــخ كـ راسـ
اتوبوسراني تهران و حومه در برگزاري      
مجمع عمومي براي تصويب اساسنامه     
و انتخاب نمايندگان واقعـي خودشـان       

  .مي باشد 
با وجود مشكالت بي انـدازه از جملـه         

 زنـداني   اخراج بـيش از بيـست نفـر و        
بودن سه نفر از اعضاي هيئت مديره و 
فعالين سنديكا و احكام قضايي بـراي       

ديگر اعضاي هيئت مديره ،امروز بعـد       
 ســال كماكــان اعــضاي 4از گذشــت 

هيئت مديره و فعالين اين سـنديكا در        
صدد احقاق حقوق كارگران مي باشند      
و افتخار اعضاي اين سـنديكا در ايـن         

 احتــرام اسـت كــه بــه آراي كــارگران 
گذاشته ودر راه رسين به خواسته هاي       
صنفي از هيچ كوششي كوتاهي نكرده      

  .اند
ــد    ــركت واح ــارگران ش ــنديكاي ك س

 تهـران وحومـه در آسـتانه        اتوبوسراني
ــارگري    ــي ك ــات واقع ــالروز انتخاب س
درشركت واحد آرزوي سربلندي بـراي      
ــدانيان    ــارگران و آزادي زن ــامي ك تم
كارگري را از خواسته هاي خـود مـي         
داند وايـن روز بـزرگ را كـه جايگـاه           
وااليي در بين كارگران ايران و جهان       

  .دارد گرامي ميدارد
ــد   ــركت واح ــارگران ش ــنديكاي ك  س

  اتوبوسراني تهران وحومه
  1388 خرداد 13
  

محاكمه ي عليرضا عـسگري و      

  حسين غالمي دو فعال كارگري
 خــرداد جلــسه  19روز ســه شــنبه  

شـاعر و   (محاكمه عليرضـا عـسگري      
( و حـسين غالمــي  ) فعـال كــارگري  
در بيــدادگاه انقــالب ) فعــال كــارگري

  .اسالمي تهران برگزار شد
 اين دو فعال كـارگري طـي دو سـال         

اخير به همراه دو فعال كارگري ديگـر        
،محسن حكيمـي و ابـراهيم گـوهري        
بارها به دادگاه احضار شده بودنـد كـه       
طي محاكمات انجام شده حكم نهايي      

  .به انها داده نمي شد
 بـه  86اين چهار فعال كارگري در آذر     

اتهام تباني به قصد اقدام عليه امنيـت        
ملي در پارك چيتگر تهران دستگير و       

نه ي زندان اوين شـدند و پـس از           روا
  .آن به قيد وثيقه آزاد شده بودند

  
بخشي از بياينـه شـماره يـك        

كانون مدافعان حقوق كارگر در     

  باره وقايع اخير كشور
  1388 خرداد 25

در چند روز گذشته خيابانهاي تهران و       
تعدادي از شهرهاي ديگر شـاهد زد و        
خورد و درگيري ميان جوانان و مـردم        

آمـده بـا نيروهـاي پلـيس،        به خـشم    
گاردهـــاي ويـــژه امنيتـــي و لبـــاس 

در اين وقايع تنـي چنـد   . شخصيها بود 
از مردم تحت ستم كشته شده و دهها        

چنين بـر طبـق       هم. اند  نفر زخمي شده  
. انـد   گزارشات صدها نفر دستگير شـده     

منشا اين درگيريها به صورت ظاهري      
ــه    ــت ك ــات اس ــايج انتخاب ــالم نت اع

ها معتقدند اين نتايج    طرفداران كانديدا 
دور از واقعيــت اســت،  ســاختگي و بــه

انتخاباتي كه ميان جناحهاي حـاكم و       
شريك قدرت در سـي سـاله گذشـته         
برگزار شده است در حالي كه در هيچ        
ــك     ــا ي ــات حت ــن انتخاب ــك از اي ي
كانديداي مستقل از قدرت و حكومـت     

خواهي   در حقيقت سهم  . حضور نداشته است  
خـواهي يـك    تماميـت هر يك از جناحهـا و    

  .جناح عامل اصلي اين اختالفات است
در سي سال گذشـته همـواره مـردم تحـت           
شديدترين فشارهاي اقتـصادي و اجتمـاعي       

تـرين حقـوق      انـد و از داشـتن كوچـك         بوده
. انـد   ي آزاد محروم بـوده      ابتدايي يك جامعه  

حمالت اخير گروههاي جوانـان خـشمگين       
ادي به بانكها و مراكز اصـلي قـدرت اقتـص         

حكومت، بيانگر آن اسـت كـه مـردم علـت           
اصلي بدبختي و فقـر و فالكـت خـود را در            
اين سـالها، سياسـتهاي اقتـصادي و مظهـر       
اجراي اين سياستها، يعني بانكهـا و مراكـز          

حقـوقي،    بيكـاري، بـي   . داننـد   اقتصادي مـي  
جمعي و نبود امنيت شغلي و  اخراجهاي دسته 

ــي   ــي و فرهنگ ــاعي، سياس ــاي اجتم آزاديه
  .كثريت مردم را تحت فشار قرار داده استا

ي   كانون مدافعان حقوق كارگر كـه وظيفـه       
خود را دفاع از حقوق كارگران و زحمتكشان     

داند، ضـمن محكـوم       ها مي   ي زمينه     در همه 
ي پليسي در ارتباط با مـردم         كردن خشونتها 

دهـد    ِبه خشم آمده، به مسئوالن هشدار مي      
قسيم قدرت،  كه جدا از درگيريهاي جناحي ِت     

پيام اصلي مردم را كـه مبـارزه بـراي يـك            
زندگي انـساني و شـرافتمندانه اسـت درك         
كرده و بيش از اين در برابر خواست به حق          

دور از فقـر   مردم كه يك زندگي انساني و به    
و بيكـــاري و تبعـــيض اســـت ايـــستادگي 

  .......نكنند
كــانون مــدافعان حقــوق كــارگر از تمــامي  

رگري و سـاير اقـشار      نهادهاي مردمي و كـا    
خواهد كـه ضـمن گـسترش تـشكلهاي           مي

هاي واقعي مـردم را هـر چـه           خود، خواسته 
تر بيان كننـد كـه همانـا دگرگـوني            گسترده

ــه و   ــابرابر، ظالمانـ ــصادي نـ ــستم اقتـ سيـ
  .استثمارگرانه است

  
 كـانون  2بخـشي از بيانيـه شـماره    

  مدافعان حقوق كارگر
 و  خود با سياستهاي حاكم آماده مـي بيننـد        

در تظــاهرات و راهپيماييهــا و شــعارهاي   
فقر، بيكـاري،  . مختلف آنها را بيان مي كنند    

بي حقـوقي و عـدم امنيـت شـغلي، فقـدان            
ــركوب    ــاعي، س ــي و اجتم ــاي سياس آزديه
آزاديهاي فردي و آزاديهاي فرهنگي در سي     
سال گذشـته سـبب انفجـاري ناگهـاني بـه           
صورت اعتراض بـه نتـايج انتخابـات شـده          

  .است
 اين خطر وجود دارد كه دست انـدركاران    اما

دو جناح حكومت كه اكنون بـر سـر نتـايج           
انتخابات با يكديگر درگير هستند، در آينـده        
بـا يكــديگر بــه سـازش و توافــق برســند و   
خواسته هاي واقعي مردم از حكومت گـران        
بـه دسـت فراموشـي سـپرده شـود و يـا در       

  .سازش ميان دو جناح حكومتي پايمال شود
ين رو ضروري است تا مردم بـه صـحنه        از ا 

هاي خود را     آمده با هوشياري بيشتر خواسته    
به صورت مشخص بيان كنند و تـا آخـر بـا         
پيگيري خواسته هاي خود از پاي ننشينند و        
به كساني كه بخواهند از اعتراضـات مـردم         
براي پانه زني سـهم بيـشتر اسـتفاده كننـد           

  .اجازه ي سوءاستفاده را ندهند
  6 صفحه بقيه در
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قيام قهرمانانه مردم 

انزواي رژيم در شرم 

  الشيخ را دامن زد

 
  جعفر پويه

اجالس غير متعهدها از روز چهارشنبه در شرم 
رژيم واليت فقيه . الشيخ مصر در جريان است

كه مدعي رهبري مسلمانان جهان است و كوس 
قدر قدرتي در منطقه را مي زند، تنها با منوچهر 

. در آن شركت داردمتكي، وزير امورخارجه اش 
اين يعني غيبت بزرگ رژيم در كنفرانسي بسيار 
  ! مهم در منطقه

دليل غيبت احمدي نژاد، رييس جمهور برگزيده 
ولي فقيه در اين كنفرانس را كارشناسان متفاوت 

روشن اما اين است كه با وجود . ارزيابي مي كنند
 كشور 15 كشور به عنوان عضو و 118شركت 

ده ها سازمان منطقه اي  حضور به عنوان ناظر و
 كشور در اين 50سران  به همراه و بين المللي

كنفرانس كه رهبري آن را مصر عهده دار است، 
براي احمدي نژاد موقعيت مناسبي وجود داشت 
تا حرافيهاي پوچ و بي معني خود درباره مديريت 

اما چون موضوع اصلي اين . جهاني را تكرار كند
هاني براي صلح و همبستگي ج"كنفرانس 

 است و مصر سعي مي كند تا صلح "توسعه
خاورميانه را در اولويت اين كنفرانس قرار دهد، 
نماينده رژيم در آنها شركت نكرده و پس از 
ديدار كوتاهي با وزير امورخارجه مصر به كشور 
فراخوانده شد و بالفاصله به شرم الشيخ بازگشت 

. رساندتا حداقل سخنراني خود را به انجام 
شركت گسسته و كم رنگ رژيم در اين 
كنفرانس را بسياري از دست دادن تاثير گذشته 
آن برآورد مي كنند و به همين دليل رژيم را 
  .غايب بزرگ كنفرانس مي دانند

توهين احمدي نژاد به ياران پيامبر مسلمانان كه 
باعث بسيج افكار عمومي مصر عليه وي گرديد 

م گرا در دادگاه هاي و شكايت گروه هاي اسال
مصري از او نيز از ديگر داليل غيبت احمدي 

همچنين، مخالفت رژيم . نژاد به حساب مي آيد
ولي فقيه با صلح خاورميانه كه موضوع اصلي 
اين كنفرانس است، عدم حضور پايوران حراف 
  .آن را توجيه مي كند

رژيم ولي فقيه روز به روز منزوي تر مي شود و 
ي همچون غير متعهدها كه پس از در كنفرانسهاي

مصر رهبري دوره اي آنرا تحويل مي گيرد نيز 
بي آبرو و غير منطقي و غير قابل قبول تشخيص 

به همين دليل شركت آن در اين . داده مي شود
كنفرانس كم رنگ شده است و مي رود تا روز به 
روز قدرت پوشالي اي كه با رجزخواني و 

 تروريسم براي شعارهاي توخالي و حمايت از
اينها . خود دست و پا كرده بود را از دست بدهد

همه تاثير قيام مردم در خيابانهاي كشور است 
كه چهره اصلي رژيم در داخل و عدم مشروعيت 

  .آن را پيش چشم جهانيان آشكار كرده است
   تير 26آدينه  
 
  
  
  

  

برخــي از مهمتــرين  

  رويدادهاي كارگري 
  

   5بقيه از صفحه 
  

خواست واقعـي مـردم انتقـال      . ......
قدرت به دست نماينـدگان واقعـي       
مردم است كه در آن آزادي بيان و        
انديشه به رسميت شناخته شـده و       

به . حقوق اوليه مردم پايمال نگردد    
ــا خواســته هــاي   همــين جهــت ب
حداقلي مردم را در چند مـورد زيـر       

  :بيان مي كنيم
 انحالل كليه نهادهاي سركوب     -1

 سـالهاي اخيـر بـه       كارگري كه در  
تعقيب و پيگيري كارگران و مـردم       

  .تحت ستم پرداخته اند
 انحالل كليه ي نهادهاي غيـر       -2

انتخابي و ضـرورت انتخـاب كليـه        
مقامات اجرايي و قضايي و قـانون       

  گذاري با راي مستقيم مردم
 آزادي كليه زندانيان سياسـي و       -3

جلوگيري از تعقيب افراد به خـاطر       
  يده ي خاصداشتن ايده و عق

ــارگري و  -4 ــوراهاي ك ــاد ش  ايج
ــدي در كليــه  ي نهادهــاي  كارمن

اجتماعي و اقتـصادي و آزادي هـر        
  گونه تشكل در محيط كار

  ... لغو حكم اعدام، شالق و -5
ما اين موارد را حداقل خواسـتهاي       
مردمي مي دانيم كه در دهه هـاي       

در كنار . گذشته تحت ستم بوده اند    
ــدن ا  ــسايل بازگردان ــن م ــوال اي م

غارت شده مردم از مـسايل بـسيار        
ما با بيان ايـن خواسـته       .مهم است 

ها مي توانيم از سازش احتمالي بر       
سر حقوق مردم جلوگيري كـرده و       
راه خود را تـا بدسـت آوردن آنهـا          

  .ادامه دهيم
 كـــانون 3بيانيـــه شـــماره 

  مدافعان حقوق كارگر
هـاي    پيش از دو هفته از درگيـري      

سالح ،    دم بي خياباني و حمله به مر    
ضرب و شتم ، دستگيري كشتار و        

. گـذرد  ي آنان مـي   شكنجه
گزارشهاي مختلف حـاكي    
از آن اســـت كـــه رفتـــار 

انساني با زندانيان ادامه      غير
ــها   ــي گزارشـ دارد و برخـ
حاكي از آن است كه ايـن       
زندانيان زيـر فـشار انجـام     

هاي خاص هستند     مصاحبه
تا بر كـار نـاكرده اعتـراف        

  . كنند
 زنــدانيان بــراي فــشار بــه

 انجام مـصاحبه و اعتـراف     
  بــه گنــاه نــاكرده روش   

اي است كه در سـي        كهنه
ــراي    ــته بـ ــاله گذشـ سـ

سازي به كـار گرفتـه        تواب
شــده اســت و امــروز ايــن 
روشها هيچ گونـه ارزشـي در نـزد         

در اين سالها رفتـار     . مردم ما ندارد  
با معترضـان همـواره بـه صـورت         

ــر ــاي   غي ــرف جناحه ــساني از ط ان
  .مختلف حاكميت ادامه داشته است

يوني مردم بـه دنبـال      اعترضات ميل 
اعالم نتايج انتخاباتي بود كه براي      
. تعيين رياست جمهوري برگزار شد    

ــك از    ــيچ ي ــا ه ــات ب ــن انتخاب اي
ــيهاي  ــتانداردهاي دموكراســ اســ

ــم   ــان ه ــاهري در جه ــواني  ظ خ
نداشت، هيچ گونـه نهـاد نظـارتي        
مستقل چه داخلـي وچـه خـارجي         
ــي   ــزاب سياس ــت، اح ــود نداش وج

ه دهه  مستقل مخالف نزديك به س    
اند و  است كه غيرقانوني اعالم شده 

مخالفان و منتقدان به بدترين وجه      
حذف و مـورد تعقيـب و سـركوب         

ــه ــه  قرارگرفتــ ــد و در نتيجــ انــ
اند براي اين انتخابـات       توانسته  نمي

در عـين   . كانديدايي داشـته باشـند    
ي  حــال نهادهـــاي برگزاركننـــده 

انتخابــات حتــا رقابــت در درون   
ذيرفتنـد و در    جناحهاي حاكم را نپ   

جنگ قـدرت درونـي يـك جنـاح         
ــدون    ــدرت ب ــت ق ــان تمامي خواه

  . شراكت جناح مقابل است
هاي مردمـي     در اين ميان، خواسته   

ي گذشـته همـواره       كه در سه دهه   
ناديده گرفته شده است، به اشكال      

شـود و ايـن بـار         مختلف بيان مـي   
بخشي از آن در تظـاهرات خونبـار        

 شـعارهاي ايـن   . شهرها بروز كـرد   
ي آن اسـت      دهنده  اعتراضات نشان 

كه مردم خواهان آزادي سياسـي و       
ــاتوري هــستند مــردم . محــو ديكت

خواهان آزادي زندانيان سياسـي و       
ــشه آزادي   ــان و انديــ آزادي بيــ

هــا و كتــاب و  مطبوعــات و رســانه
. حــــذف سانــــسور هــــستند   

هاي واقعي مردم تنهـا بـه         خواسته
. شـود   تغيير ساده افراد محدود نمي    

هـاي    ت مردمـي طـي سـال      مبارزا
گذشــته نــشان داده اســت كــه    
ــك و اساســي  آزاديهــاي دموكراتي

  .خواست اصلي آنان است

هاي عمومي تبديل به ابـزاري در         رسانه
دست صاحبان قدرت براي وارونه نشان      
دادن اعتراضات مردم شـده اسـت و در         
حالي كـه نيروهـاي معتـرض خواهـان         

ي خـود هـستند امـا         رعايت حقوق اوليه  
 حاكم در قدرت به مقابله با مـردم         جناح

از يك سو و تقابل با رقيب خود از ديگر          
انديشد و خواهان حفظ امتيـازات        سو مي 

اقتـــصادي و اجتمـــاعي خـــود بـــدون 
ايـــن . مـــشاركت ديگـــران اســـت  

انحــصارطلبي بيــانگر آن اســت كــه    
بسياري از قراردادهاي اقتصادي سودآور     
در دست بخـشي از حاكميـت اسـت در          

خش ديگر نيـز در گذشـته و        حالي كه ب  
ــاي ديگــري را در دســت   حــال فعاليته

كنـد    داشته، براي سهم بيشتر تالش مي     
و در اين ميان كارگران و حقوق بگيران        
و مردم تحت ستم و حتا اقشار ميـاني از    
ــالهاي   ــي در س ــار نفت ــدهاي سرش درآم
گذشته سهمي به جـز تـورم، بيكـاري و       

ــت نكــرده ــت درياف ــد محرومي ــام . ان تم
ــرما ــار  س ــه در اختي ــات جامع يه و امكان

اقليتــي خــاص قــرار دارد و مــردم غيــر 
وابسته به منابع قدرت، هـر روز زنـدگي         

  .كشند تري را انتظار مي فقيرانه
ــاكم در   ــاح ح ــه دو جن ــب اســت ك جال
اختالفات ميـان خـود از حقـوق اقـشار          

بگيـران    زحمتكش ، كـارگران و حقـوق      
در برنامـه انتخابـاتي     . كنند  صحبت نمي 

اي بـر سـر حقـوق         ديداهاي مناقـشه  كان
كـــارگران و زحمتكـــشان مـــشاهده   

با اين وصـف مـردم معتـرض        . شود  نمي
هـاي خـود را در اعتراضاتـشان          خواسته

  .اند بيان كرده
ــساله ــروز م ــا ام ــن  و ام ي اصــلي در اي

اعتراضها تـامين حقـوق ابتـدايي مـردم         
است كه بارها و بارها نقض شده است و 

ا آن زمـان كـه    بيني كرد ت    توان پيش   مي
ي مردم، كه عبارت از يـك         حقوق اوليه 

ــساني اســت،   ــدگي شــرافتمندانه و ان زن
برقرار نشود اعتراضها به اشكال مختلف      

  .ادامه خواهد يافت
كانون مـدافعان حقـوق كـارگر بنـا بـر           
ــاي    ــان آزاديهـ ــود خواهـ ــشور خـ منـ

ي كــارگران و  دموكراتيــك بــراي همــه
 حقوق بگيران و آزادي تشكلها و احزاب      

مـا  . باشـد   سياسي بدون قيد و شرط مي     
ــوق     ــاع از حقـ ــان دفـ ــروز خواهـ امـ

باختگان تظـاهرات خـرداد و آزادي         جان
ي زنـدانيان سياسـي و    قيد شرط همه  بي

  . شدگان هستيم بازداشت
  كانون مدافعان حقوق كارگر

  
  

ســركوب، آزار، پرونــده ســازي، 
دستگيري، شـكنجه و محاكمـه      
فعاالن كارگري در ايـران را بـه        

  .شدت محكوم مي كنيم
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  مقدمه
با اوج گيري قيام مردم ايران بار ديگر        
سخن از ديدگاهها و مواضع نيروهـاي       

اين البتـه   .  به ميان آمده است    "چپ"
كه طبيعي و قابـل انتظـار اسـت زيـرا      
چنانچه دستكم به سه خيزش عظـيم       
مردمي در تـاريخ معاصـر ايـران نظـر          
بيافكنيم، بدون شـك نقـش برجـسته        

ــست  ــد امپريالي ــبش ض ــپ در جن ي، چ
استقالل طلبانه و آزاديخواهانه كـشور      

در قيام ملـي كـردن      . به چشم مي آيد   
صنعت نفت، حزب تـوده بزرگتـرين و        

 ل آن زمـان     -اصلي ترين سـازمان م    
ايــن حــزب تحــت تــاثير اتحــاد . بــود

ــابق و   ــوري س ــاهير ش ــزاب "جم اح
، از دولت ملي دكتر مصدق بـه        "برادر

خاطر وابسته دانستن آن به امپرياليسم     
ايت نكرد و به اين طريـق سـهمي        حم

تاريخي در شكست جنبش ملي شدن       
دور . نفت را به نام خـود ذخيـره كـرد         

 بـود كـه اگـر چـه         57دوم، قيام سال    
ســازمان چريكهــاي فــدايي خلــق    
بزرگترين نيروي چپ بـود و توانـست        
نقش بزرگي در سرنگوني رژيـم شـاه        
ايفا كند اما پس از پيروزي قيام دچـار         

يـن هنگـام چـپ بـه        در ا . بحران شد 
گروهها و سازمانهاي متعددي بنـا بـر        
ــتند    ــه داش ــايي ك ــا و تحليله ارزيابيه

حزب توده در اين هنگـام      . تقسيم شد 
به عنـوان حزبـي متكـي بـه اتوريتـه           

 نمي توانـست در تحـوالت       "اردوگاه"
بعد از سرنگوني شاه بي تاثير نباشد از        
اين رو توانست بخشي از جنبش چـپ       

تزهـاي خـود جـذب    ايران را به سوي   
اين تزها در زير پوشـش مبـارزه        . كند

بــا امپرياليــسم بــه تقويــت جمهــوري 
  .اسالمي كمك كرد

ــامي   كــشور مــا اكنــون در آســتانه قي
يكبار ديگـر   . ديگري قرار گرفته است   

اين فرصت به وجـود آمـده اسـت تـا           
 ل بتوانند نقـش مـوثري       -نيروهاي م 

در سرنوشــت ايــن خيــزش اجتمــاعي 
با اينهمه مي بينـيم كـه       . داشته باشند 

 ل و –اين بار نيز برخي كه خـود را م   
مدافع حقوق زحمتكشان معرفـي مـي       
كنند، هنوز در تحليلهاي سوخته شـده       
دوران جنگ سرد گير كرده اند، تالش     
مي كند جنبش ما را بـي ارزش جلـوه        
دهند و مانع حمايـت از مـردم مـا بـا            

ــاي   ــه و اطواره ــان بهان ــزاب "هم اح
پـيش از خيزشـهاي پـر        . شوند "برادر

شور مردم ايران كه انتخابات نمايـشي     
جمهوري اسـالمي بـه كانـالي بـراي         
گشوده شدن بغـض سـي سـاله آنهـا          

تبديل شد، برخي از گروهها، دسته ها       
 در غرب كـه  "چپ"و يا شخصيتهاي    

به هيچوجه نه از زندگي مـردم ايـران         
ــه آن   ــع ب ــه در واق ــد و ن اطــالع دارن

خيـزش را بـه   اهميتي مي دهند، ايـن    
ــستها    ــه امپريالي ــاي خرابكاران فعاليته

آنها به طور كودكانـه  . نسبت مي دادند 
اي از هر كـس كـه در ليـست سـياه            
دولت آمريكا قرار گرفته حمايـت مـي        

ايـن ابتـذال فكـري بـدان حـد          . كنند
رسيده بود كـه حتـي از برنامـه هـاي           
هــسته اي رژيــم بــه ايــن دليــل كــه 

سته مخالفان آن خود داراي سـالح هـ    
آنهـا بـه    . اي هستند، دفاع مي كردنـد     

جاي اين كه خواستار نـابودي سـالح        
هسته اي در همه كـشور هـا باشـند،          
براي مـاجراجويي هـسته اي ارتجـاع        

نـاتواني  . مذهبي هيزم تهيه مي كردند    
 "چـپ "اين گروهها و يا چهره هـاي        

غربي از سازماندهي تشكلهاي واقعـي      
 و فعال در كشورهاي خود كه در آنهـا        

از فرصــت بيــشتري نيــز برخوردارنــد، 
سبب شده است كه به دنبال هر كسي     
كه به ظاهر شعارهاي ضد غربي و بـه    

  .ويژه ضد آمريكايي مي دهد، بيافتند
حال نيـز افتـرا زنـي ايـن عـده عليـه           
جنبش دموكراتيك مردم ايران نـشان      
ذهني گرايـي و عـدم اطـالع آنـان از           

آنهـا حتـي اطـالع      . جامعه ايـران دارد   
دارند رژيمي كه از آن دفاع مي كنند،        ن

 ســال گذشــته چــه شــماري از 30در 
كمونيستها و مدافعان آزادي و عـدالت       
را به بند كشيده يـا بـه جوخـه هـاي            
اعدام سپرده اسـت و چگونـه صـداي         
ــت آن   ــت حاكمي ــران تح ــپ در اي چ

آنهـا وقيحانـه از     . سركوب شده اسـت   
احمدي نژاد و حكومت واليت فقيهـي       

د و مدعي هستند كه اين      دفاع مي كنن  
ايـن عـده    . حكومت مدافع فقرا اسـت    

حتي از آمارهاي فقر در كشور مـا كـه      
ناشي از نابودي صـنعت و كـشاورزي        
بــه دســت دزدان حكــومتي اســت    
اطالعي ندارند؛ واقعيتهايي كه دسـت      
يافتن به آنها بـا يـك گـشت و گـذار            

  . اينترنتي هم ميسر است
غرض از بررسي اين مبحث اين است       
كه ببينـيم آيـا ايـن ديـدگاه در واقـع            
ديــدگاه غالــب در ميــان چــپ غــرب 
است؟ ديدگاهي كه گـاهي آن چنـان        
بي شرمانه است كه كمتـر مـي شـود          
ــه خــاطر   ــاور داشــت صــاحبان آن ب ب
ــالمي   ــوري اس ــشان، از جمه پروراندن

از سـوي   . خمس و زكات نمي گيرنـد     
ديگر، در اين برهـه تـاريخي بررسـي         

ــدگاهها و موضــع گيري ــاي چــپ دي ه
پيرامــون قيــام مــردم ايــران اهميــت 
بسزايي دارد زيرا عـدم حمايـت چـپ         

جهاني از قيام مردم ايـران بـي شـك          
بـا  . بدون ضرر براي جنش مـا نيـست      

اين باور بـه جـستجو و بررسـي ايـن           
  . ديدگاهها مي رويم
اين نوشته نخـست  قابل ذكر است كه     

براي شناخت و بررسي ديـدگاه هـاي        
كـه ديـدگاه   چپ با اين پـيش فـرض        

 دسـتكم در    -غالب در جنـبش چـپ       
 به شكل سـابق بـاقي مانـده         –غرب  

است آغاز شد اما ايـن بررسـي بـه دو           
نتيجه قابل توجه و دور از انتظار دست      

ــت ــازمانها،   . ياف ــه س ــست آن ك نخ
شخصيتها و نيروهاي چپ به طور غير       
قابل تصوري بر جنـبش مـردم ايـران         

ه متمركز شده اند و شايد بتوان گفت ب       
همان اندازه كه بحران جهاني اقتـصاد     
سرمايه داري توجه آنان را جلب كـرد،     
رويدادهاي ايران نيز مورد توجه آنـان       

سپس درمـي يـابيم     . قرار گرفته است  
كه بخش عمده تحليلها و نوشته هـا،        
در دفاع از خيزش دموكراتيـك مـردم        
ايران و نقد بي رحمانه مواضع معـدود        

كه جمهوري نيروهايي ارايه شده است  
اســالمي را ضــد امپرياليــسم معرفــي 
كرده و همصدا با دستگاه امنيتي رژيم       
ايران، افترا مي بندند كه سازمان سـيا        

  . در قيام مردم ايران دست داشته است
آنچه در زيـر مـي خوانيـد بيـشتر بـه            
بحثهاي درون جنـبش چـپ پرداختـه        

خوشـبختانه در سراسـر جهـان،       . است
يهـا در حمايـت از      ايرانيها يا غيـر ايران    

جنبش مردم ايران بسيار قلم زده اند و       
تا حد امكان واقعيتهـا را توضـيح داده         

از اين رو وجـه غالـب در چـپ را           . اند
ــته   ــالهاي گذش ــد س ــوان مانن ــي ت نم
ديـدگاههاي ناپختــه و ذهنــي گرايــي  

  .دانست
  

  اسالوي ژيژك چه مي گويد؟ 
او . الوي ژيژك آغـاز مـي كنـيم       از اس 

نتقــد فرهنگــي، جامعــه سياســتمدار، م
ــسوف     ــرداز و فيل ــه پ ــناس، نظري ش

ــت ــلوونيايي اس ــال  . اس ــژك در س ژي
حـــزب ليبـــرال  " از ســـوي 1990

ــي ــداي   "دموكراس ــوان كاندي ــه عن ب
. رياست جمهوري كشورش معرفي شد    

ژاك  روانكاوي شهرت او براي احياي
 براي يـك خـوانش جديـد از    الكان

او رسـاله هـاي   . اسـت  فرهنگ عامه
گوناگوني درباره موضوعات گونـاگون      
نگاشته است؛ موضوعاتي چون جنـگ      

، داري سـرمايه  ،گرايـي  بنيـاد  عـراق، 
 ،شــدن جهــاني حقيقــت سياســي،

 ،لنـين  ،حقوق انـساني  ،سوبژكتيويته
 ،فـــضاي مجـــازي ،اســـطوره

 ،گرايـي  چنـدفرهنگ  ،پسامدرنيـسم 

 و آلفـرد هيچكـاك   ،پست ماركسيـسم 
 .ديويد لينچ

: او پيرامون موقعيت فعلي رژيم مي گويد      
رژيمـي خودكامـه و مـستبد بـه      وقتي"

ــاري اش     ــه اوج بيم ــايي، ب ــران نه بح
زوال و متالشي شـدن   ك مي شود،نزدي

اش درست مثل قانوني از پـيش تعيـين         
مرحلـه را طـي    اين رژيـم دو . شده است

قبـل از اضـمحالل كامـل يـك         : مي كنـد  
رخ مـي   گسيختگي مرموز در سطح جامعـه 

دهد و ناگهان همه ي مردم به روشني مـي          
دانند كه بازي تمام شده، خيلي ساده ديگـر         

   ".نمي ترسند
مقايسه جالـب بـين رژيـم و        ژيژك در يك    

: انيمشينهاي كالسيك مي گويـد  صحنه ي
 گربه به يك بلندي مي رسـد امـا بـه راه   "

ايـن واقعيـت را كـه     . رفتن ادامه مـي دهـد     
فقط  .زميني زير پايش نيست، انكار مي كند

وقتي مي افتد كه عمق دره ي زير پايش را          
از دسـت   رژيم وقتـي اقتـدارش را  . مي بيند

. به اي مي مانـد بـر بلنـدي   داد، همچون گر  
اسـت كـه    فقط براي اين در صـحنه مانـده  

. روزي، زماني به زير پايش نگاهي بيانـدازد       
جنـبش كـه    در نسخه ي كالسيك تر ايـن 

انقالب خميني است، لحظه ي دقيـق ايـن         
در : ديـد  گسيختگي اجتماعي را مـي تـوان  

يكي از چهار راههاي تهران، يك اعتـراض        
فرياد مي كشد  شكننده وقتي پليس بر سر

. كه برود، حاضـر نمـي شـود تـسليم شـود            
دست پاچه عقـب   پاسبان حسابي برآشفته و

بيشتر از چند ساعت نمـي گـذرد،        . مي كشد 
از اين ماجرا خبردار  اما به زودي تمام تهران

  ".مي شوند
برخـي ايـن اعتراضـها را      ": ژيژك مي گويد  

 ردهـا  كهاوج جريان اصالح طلبي مي بينند      
ايي از انقالبهــاي نــارنجي  نــشانه هــ  و

اوكرايين، گرجستان و غيره دارد و برخي آن        
را واكنشي سكوالر و غير مذهبي به انقالب        

آنهـا از مـردم معتـرض بـه خـاطر           . خميني
ــي   برداشــتن اولــين گامهــا بــه ســوي ايران

مـي   سكوالر، ليبرال و دموكراتيك حمايـت 
  ".كنند

اما غم انگيز   ": او در جاي ديگري مي گويد     
از همه، حاميان چپ گراي احمدي نـژاد        تر  
مي گويند احمدي نژاد برنده شد چرا كه      . اند

اسـتقالل كـشور شـد، فـساد هـاي       مـدعي 
اقتصادي را افشا كـرد و از ثـروت نفـت بـه      

آنهـا مـي    . درآمد اكثريت مردم فقيـر افـزود      
گويند، اين احمدي نژاد واقعي است، چيـزي     

 تـصوير رسـانه   جدا از آن ديوانه اي كـه در 
. هاي غربي، هولوكاست را انكـار مـي كنـد         

در ايـران در جريـان اسـت،     پس آنچه واقعا
كودتايي كه با حمايت غـرب    و1953تكرار 

عليه نخست وزير به حق يك كشور صورت        
 ايــن ديــدگاه منكــر تمــام. گرفـت، اســت 

شركت وسيع مردم   . رويدادهاي واقعي است  
 درصـد  85بـه    درصد55در انتخابات كه از 

است را فقط مي توان به عنوان ابراز        رسيده  
  . مخالف تعبيركرد وجود گروهي

ديدگاه ديگري اعتراضات ملت ايـران را در        
ليبراليـسم   راستاي حفـظ اسـالم همـراه بـا    

  غربي اصالح گرايان پيشرو مي دانند و 
  8بقيه در صفحه 

  جهان در آيينه مرور
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  جهان در آيينه مرور 
  

  7بقيه از صفحه 
توانـد   درست بـه همـين دليـل نمـي    

جايگاه درست و به حق موسوي را در        
اصـالح   آيا او يك. اين ميان پيدا كند

طلب با مايه هـايي از فرهنـگ غـرب         
است كه به دنبال آزادي فردي بيـشتر        

رونق بازار اقتصادي است يا عضوي  و
ـ     روزي است از دستگاه روحانيون كه پي

اش هم هيچ تاثير جـدي اي   احتمالي
 …در طبيعت رژيم نخواهد گذاشـت؟     

موضوع بي نهايـت   ترديد ميان اين دو
دور از هم، نشان مي دهد كه همه ي         

حقيقـي   اين تحليل گـران از طبيعـت  
رنـگ  . اعتراض كنندگان دور مانده اند    

 سبزي كه حاميان موسـوي انتخـاب  
از كرده اند، فرياد هاي اهللا اكبري كه         

شبانه  بامهاي تهران با رسيدن تاريكي
سر داده مي شوند، بـه وضـوح نـشان          

 را  1979مي دهند كه ايرانيان انقالب      
بازگـشت بـه    بازگو مـي كننـد يعنـي،   

ريشه هاي همان جنبش، رد فساد هـا        
  .همان انقالب و انحرافهاي اخير

ادعاي عوامفريبانـه برقـراري عـدالت       
 اقتصادي براي قـشر مـستمند، نمـي   

پشت سـر ايـن   . واند فريب مان بدهد   ت
ــا نــه تنهــا ارگانهــاي نظــامي      ادع

سازماندهي از قضا بـسيار   سركوبگر با
غربي شده بلكه، قشر تازه اي كـه در         
نتيجه ي فـساد اقتـصادي بـه ثـروت          

 پاسداران(رسيده است، ايستاده است 
انقالب يك نيروي نظامي برخاسته از      

 طبقه ي كـارگر نيـستند بلكـه، يـك    
نجمن اند و غني تـرين مراكـز        كالن ا 

  ").ثروت كشور را در اختيار دارند
او در خاتمه به كـساني كـه مـضمون          
قيام مردم ايران را درك نمي كنند بـه     
فراموشي مـوازين دموكراتيـك مـتهم       

 اگر اين طور باشـد     ":كرده و مي گويد   
مــا هــم در حــال آمــاده شــدن بــراي 

خودمـان   پـذيرش احمـدي نژادهـاي   
ــستيم ــم  ايتاليا. ه ــي اس ــه حت ــا ك ييه

 :احمدي نژاد شان را هـم مـي داننـد   
بقيـه در صـف بـه نوبـت         ! برلوسكوني

  ".منتظر ايستاده اند
  

 دســت چــه "مــانتلي ريويــو"
ــه از   ــت ك ــاده اس ــساني افت ك

  احمدي نژاد حمايت مي كنند؟
بـــاالي صـــفحه اول و بـــه عنـــوان 
ــايت    ــر روز، وب سـ ــرين خبـ مهمتـ
خبرگزاري حكومتي جمهوري اسالمي    

: مـانتلي ريويـو خبـر داد   ":اسـت آورده 
ائــــتالف ســــرمايه داران ايرانــــي، 
ــه   ــستها عليـ ــا و صهيونيـ آمريكاييهـ

؛ رويدادي آن قدر مهـم      "احمدي نژاد 
از نظــر ايــن خبرگــزاري رســمي كــه 
باالتر از عكس و خبري از رهبر رژيم،        

  .خامنه اي گذاشته مي شود

 از رژيـم در     "مـانتلي ريويـو   "اين كه   
كند به داليلـي    برابر مردم حمايت مي     

كه بعد آورده مي شود، تمـسخر آميـز         
است اما از هم مضحك تر اين اسـت         
كه رژيم آن را براي اثبات خود بر سر         

  . در مي زند
 "فيل وياليتو "نويسنده مطلب مذكور    

آنچه اكنـون در ايـران      ":ادعا مي كند  
نيرويـي   رخ مي دهد مناقشه ميـان دو 

 است كه هريك نماينده ميليونها نفر از 
افراد خوبي  در هر دو سو. مردم هستند

ــرح    ــوعات مط ــد و موض ــود دارن وج
   ".پيچيده است

او براي بازكردن اين كالف سردر گم       
 به وجود آورده انـد،     " افراد خوب  "كه  

آيـا در   ": اين سوال را مطرح مي كنـد      
  "انتخابات تقلب شده است؟

پايه و اساس استدالل او اين است كه        
ران حــدود  ميليــون جمعيــت ايــ71از 

درصد روستانشين هستند و اكثرا  چهل
در زمره قشر كم درآمـد جامعـه قـرار          

اين رقم، فقراي شهر نـشين   به. دارند
و كارگران را نيز اضافه كنيد تا به رقم         

جمعيت برسيد يعني، بخـشي   دو سوم
از جمعيت كه بيشترين بهره اقتصادي      

 .داشـته اسـت   1979 را از انقـالب 
در منطقه روستايي احمدي نژاد نيز كه  

 فقير و سپس در جنـوب تهـران مـي   
زيسته، از حمايت قشر فقير بـا وجـود         
مشكالت اقتصادي كه به طور عمـده       

قيمـت نفـت    ناشي از كـاهش شـديد  
ــود   ــه بهب ــوردار اســت و ب ــوده، برخ ب
خدمات و سوبسيد بـراي فقـرا دسـت         

ــن تركيــب . زده اســت ــابراين، از اي بن
جمعيتي بـه طـور منطقـي مـي تـوان         

 يجه گيري كرد كه احمدي نژاد مينت
توانــد دو ســوم آرا را بــه دســت آورده 

  .باشد
اين استدالل، بدنهاي پال سوئزي، لئو      
هوبرمن و هـري مگـداف را حتـي در          

  .آرامگاهايشان به لرزه در خواهد آورد
پاسخ اين نويسنده به بقيـه سـوالهايي        
كه در مورد امكان تقلب در انتخابـات        

ان ميـزان بـي     از او شده است به همـ      
ربط و تمسخر آميز است، همچنان كه       
داليل او براي دست داشتن آمريكـا و        
انگليس در قيـام مـردم ايـران تخيـل          

بـي  . پردازي محض و كودكانه اسـت     
جهت نيست كـه يكـي از خواننـدگان         
مقاله او در بخش اظهار نظر هـا مـي          

چه كسي فكر مـي كـرد روزي        ":گويد
احمدي نـژاد بـراي بـه دسـت آوردن          
ــن    ــه دام ــت ب ــود دس ــشروعيت خ م

 خواهــد شــد؟ بياييــد "مــانتلي رويــو"
اميدوار باشيم كه از هركس كه تا بـه         
حال به خاطر هر چه كه به اين مجله         
ربط داشته دستگير شـده، عـذرخواهي     

  ".رسمي شود
 "مـانتلي ريويـو   "قابل تذكر است كه     

بارها و بارها توسط نيروهاي چـپ در        
د شديد قرار   ايران و در تبعيد مورد انتقا     

لـوئيس پرويكـت، يـك      . گرفته اسـت  
فعــال چــپ كهنــه كــار در مقالــه اي 

 مي "مانتلي ريويو"پيرامون تحليلهاي 

بـا آغـاز بحرانهـاي پــس از    ": نويـسد 
مــانتلي "انتخابــات در ايــران، ســايت 

 بازوي تبليغاتي رژيم ايران شده      "رويو
   ".است

سعيد رهنمـا، پرفـسور علـوم سياسـي         
كانادا مقالـه اي در     دانشگاه يورك در    

مـانتلي  "اين باره نوشته كه در سايت       
ايـن نوشـته بـا    .  به چاپ رسيده  "رويو

ــوان  ــپ در  "عن ــدگاه چ ــراژدي دي  ت
بـازوي  " به طـور مـشروح بـه         "ايران

  .  رژيم پرداخته است"تبليغاتي
براي كساني كه مايلنـد  ":او مي نويسد 

 پيش گرفتـه    "مانتلي رويو "جهتي كه   
توضـيح داده شـود     را درك كنند بايـد      

كه خط حمايت از احمدي نژاد از خـط   
حـزب  ": دو گروه گرفتـه شـده اسـت       

 Workers World ("كارگران جهان
Party (        و انشعاب جديد در آن به نـام
 Party ("حزب سوسياليسم و آزادي"

of Socialism and Liberation.( 
بين اين دو گـروه بـه لحـاظ سياسـي           
نمي توان تفاوتي ديد و انـشعاب تنهـا         
ممكن است بر سر آن باشـد كـه چـه           
كــسي بــر چــه كــسي رياســت كنــد؛ 
رفتاري كه در مناسبات سـرمايه داري       
رخ مـــي دهـــد و نـــه در روشـــهاي 

اين دو گـروه    .  لنييستها -ماركسيست  
 "مانتلي ريويو "به طور مشترك براي     

ونه بايد به اتفاقهـا در      چگ".مي نويسند 
 كه نوشـته    "ايران واكنش نشان دهيم   

 اســت، كــامال بيــان "فيــل وياليتــو"
كننده موضع ايـن دو اسـت؛ موضـعي         

اگـر شـواهدي وجـود      " :كه مي گويد  
داشته باشد كه امپرياليـسم بـا دولتـي         
مخالفت مي كند، بيشتر تالش كن تـا    

حال فرقي نمي كند    . آن را بزرگ كني   
 موگابـه اداره شـود      آن كشور به دست   

 ".يا احمدي نژاد
 پاسخ دنـدان شـكني      "مايك الي "اما  

 كـه از جمهـوري      "چپها"به اين نوع    
. اسالمي حمايت مي كننـد داده اسـت     

 "پـروژه كاسـاما  "مايـك الـي، عـضو    
هدف اين پروژه، بازسازي و بـاز     . است

سازماندهي جنبش انقالبي در ايـاالت      
ــت  ــا اس ــده آمريك ــه اي . متح او مقال

آيا مـردم مـي     "ته است با عنوان     نوش
 كـه  "توانند تـاريخ را بـسازند يـا نـه؟        

 "پروژه كاساما "نخست در وب سايت     
ــايت  ــپس در سـ ــشنال "و سـ اينترنـ

  . انتشار يافت"سوسياليست ژورنال
در بـاره چـپ روي كودكانـه و          "الي"

ذهني گرايي اين عده در مقالـه خـود          
درست اسـت كـه آمريكـا    ":مي نويسد 

در ايـران اسـت كـه       خواهان رژيمـي    
درست است  ... منافع اش را تامين كند    

كه جنگ در عراق به كشاكش قدرت       
بين جمهوري اسالمي و آمريكا تبديل      
ــراق    ــا در ع ــروزي آمريك ــده و پي ش
بستگي به پيـروزي آمريكـا در تغييـر         

درست است كـه    ... رژيم در ايران دارد   
مـا بايــد بــا سياســتهاي اشــغالگرانه و  

ا كـه مـي خواهـد       امپرياليستي آمريكـ  
ــه را   ــي در خاورميانـ ــدانهاي نفتـ ميـ
تصاحب كند مخالفت كنيم و قويا هم       

مغر ما بايد گنجـايش  ... اين كار را بكنيم اما    
آن را داشته باشـد كـه بتوانـد امكـان يـك           
تهديد و يك ديناميسم اجتماعي را در يـك         

واضـح اسـت كـه    . زمان در خـود جـا دهـد       
...  دارد آمريكا منافعي در خيزش مردم ايران     

روشن است كه به شكلهاي گوناگون تالش       
مي كند دولتي موافق آمريكا در آنجا بر سر         

همه اين را مـي دانـيم امـا چـه           ... كار باشد 
كـه دولـت دنبالـه رو        كسي مي تواند بگويد   

آمريكا تنها حاصل تغييـر در ايـران خواهـد          
بود؟ كي تصميم گرفته كه مردم ايران فاقد        

 كه بتواند خالف ايـن      هدف، اميد و انتخابي   
   "جهت حركت كند باشند؟

او سوال ساده اي را مطـرح مـي كنـد كـه             
انگــار تــا بــه حــال بــه ذهــن مخاطبــانش 

دنيا پر از نيروهاي ارتجاعي اسـت       ":نرسيده
ولي چه كسي مي گويد كه مـردم هميـشه          
انتخابشان بين دو نيروي ارتجـاعي خواهـد        
بود؟ گاهي اختالف بين دو نيروي ارتجاعي       

 ستمگر مي تواند درهاي زيـادي را بـروي        و
نيروهاي راديكال، سكوالر و حتـي انقالبـي        

نيروها مي آموزند، سازماندهي مـي      . باز كند 
  .كنند و وارد مرحله عملي مي شوند

اين كه فكر كني انتخاب فقط مي تواند بين       
بد و بدتر باشد تنها نشان از كوته بيني ايـن           

 آنقــدر  دارد؛ تفكــري كــه"چپهــا"گـروه از  
درمانده شده اسـت كـه نمـي توانـد چـشم            
انــدازي بــراي وقــوع يــك انقــالب داشــته 

   ".باشد
برخــي از ":الــي در جــاي ديگــر مــي گويــد

 ادعا مي كنند كه حمايـت مردمـي         "چپها"
ــد   ــد، فاق ــده ان ــا آم ــه خيابانه ــه ب درك "ك

منظور آنها ايـن اسـت كـه        .  است "طبقاتي
اعتراضهاي خياباني از جانب طبقه متوسـط       
شهري است و نه طبـق كـارگر ايـران و يـا      

آيا اين دركـي اسـت كـه مـا از           . روستاييان
پس اگر كـارگران از جنـگ       ! طبقات داريم؟ 

 "دانشجويان مرفـه  "آمريكا حمايت كنند و     
با آن مخالفت كنند ما بايد گيج شويم؟ ايـن    

 است كه مـا بايـد   "تحليل طبقاتي"آن نوع   
گـر  خودمان را به سطح آن تقليل بـدهيم؟ ا        

دانشجويان ايراني و طبقه متوسـط شـهري        
اولين كساني هستند كـه عليـه يـك رژيـم           

 حتـي اگـر     -مذهبي و مستبد برخواسته اند      
 اين  -تنها خواسته هاي خود را مطرح كنند        

  بد و غيرعاديست؟
آيـا  . تاريخ مملو از مثالهـا و ماننـدها اسـت         

انقالب چين بدون اين قشر قابل تصور بود؟       
ــي   ــبش وس ــدون جن ــردم شــهري و  ب ع م

ــبش   ــنفكران تحــصيلكرده؟ جن ــه 4روش  م
 را ببينيد، آيا اتحاديه هـاي كـارگري         1919

  به طور خودبه خودي عمل مي كردند؟ 
اين كه دانشجويان عليه حكومتي سركوبگر      

كار ) حتي بدون كارگران  (به خيابانها بريزند    
خوبي است يا نه؟ اين كـه جوانـان و زنـان            

 رژيم مـذهبي كـه      سكوالر در خيابانها عليه   
اخالق قرون وسطي را بر آنها تحميل كرده،   
مانند روسـري اجبـاري و غيـره راهپيمـايي          

خوب اسـت يـا     ) با يا بدون روستاييان   (كنند  
نه؟ آيا اين رويدادها به دنبال خود اقـدامات         
راديكالتري را به همراه نمي آورد، حتـي در         
ميان كارگران كه برخي از مواقـع كنـد تـر           

  كنند؟حركت مي 
  9بقيه در صفحه 
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  جهان در آيينه مرور 
  

  8بقيه از صفحه 
  

تحليل طبقاتي داراي مجموعـه اي از       
يك راه وارد شدن بـه   . برخوردها است 

آن از اين زاويه است كه به سـوواالت       
بيشمار سياسـي دنيـاي مـا از ديـدگاه          

خاتمه دادن به هـر نـوع       "كمونيستي  
ديـدگاهي كـه كـه در نهايـت          ("ستم

 تحـت   منافع كساني كه بيشتر از همه     
) ستم قرار گرفته اند را در بر مي گيرد        

و همينطور اهميت اعمال تمام طبقات      
  . در پروسه انقالبي، پاسخ دهد

در نهايت در ديدگاهي كه مي گويد ما       
محــدود بــه انتخــاب انــواع نيروهــاي 
ــستيم و   ــودالي ه ــرمايه داري و فئ س
مردم ايران ناچارند بين آمريكا و طبقه       

نده خود يكي  حاكمه كريه و مشميز كن    
 چـه   "درك طبقاتي "را انتخاب كنند،    

ــن   ــا اي ــاهي دارد؟ آي ــل "جايگ تحلي
  " است؟"طبقاتي

وب سايت قيد شده در باال كه نوشـته         
 را انتـشار داده در انتهـا       "مايك الـي  "

دقيقــا در چنــين ":توضــيح مــي دهــد
زماني است كه ماركسيستهاي جديد و      
قديم بايد مواضـع خـود را بـا نوشـته           

ــاريخي هــاي ســردار ان متــد هــاي ت
تطبيق دهند تا وقـايع اخيـر ايـران را          

.  توصـيف نكننـد    "شورشي ناگهـاني  "
براي نمونه، نوشته هـاي مـاركس در        

ــي    ــاي غربـ ــات اروپـ ، 1848انقالبـ
دو "همچنــين نوشــته هــاي لنــين در 

تاكتيك سوسيال دمكراسي در انقالب     
 و نوشــته 1905 روســيه "دمكراتيــك

  . "مانقالب مداو"هاي تروتسكي در 
 پاسخي اسـت بـه      "مايك الي "مقاله  

وب ســــايت  ( WSWSمواضــــع 
 )"سوسياليسم جهاني"
 

  ايران و گيج سري چپ
، گزارشــگري كــه در "ريــس ارلــيچ"

روزهاي پيش از انتخابات نمايـشي در       
ايران بوده و شـاهد حـضور مـردم در          
خيابانها بـوده اسـت، در مقالـه اي بـا           

، "ايـران و گـيج سـري چـپ        "عنوان  
 را "چپ"ن دسته از نيروهاي  نظرات آ 

نقد كرده است كه همزبـان و همـسو         
با خامنه اي، اعتراضهاي مـردم را بـه         

  . توطيه هاي خارجي نسبت مي دهند
 از منتقدان سياسـت خـارجي       "ارليچ"

او . آمريكا به ويژه در خاورميانه اسـت      
ــام   ــه ن ــابي ب  The Iran"كت
Agenda")  ــران ــل اي ــه عم ) برنام

ــه در آن سيا ــته ك ــارجي نوش ســت خ
آمريكا عليه رژيم ايران را نقـد كـرده          

  .است
او مي نويسد كـه پـس از بازگـشت از        
ايران متوجه شد كه برخي از محققان       
و نويسندگان و شخصيتهاي چپ نامه      
هــايي بــه او نوشــته و خيــزش مــردم 
ايران را به دخالت امپرياليـسم آمريكـا     

ايـن گونـه    ":او مي گويد  . ربط داده اند  
 براي من شوك آور بـود      اظهار نظر ها  

زيرا من در ايران مردمي را ديده بودم        
ــه  ــه ب ــصادي و  ك ــدالت اقت ــاطر ع خ

تهـران   سياسي و آزادي، در خيابانهاي
كردند   و شهرهاي بزرگ جانفشاني مي    

  .انداختند مي و زندگي خود را به خطر
واقعيت اين است كه بسياري از مـردم     

بـسياري از چپهـاي    آمريكا و به ويـژه 
 از تظـاهرات    ،ايي و افراد مترقي   آمريك

مطالبات آنها حمايـت   مردم ايران و از
كنند و سركوبهاي رژيـم ايـران را          مي

از سـوي ديگـر    كننـد و  محكـوم مـي  
مخالف هرگونه دخالـت نظـامي و يـا         
سياسي خارجي در ايـران هـستند امـا         

، آنهـايي كـه     "چپ"گروه كوچكي از    
 Monthlyدر وب ســــــايت 

Reviewجيمـز  "نـد  مان نويسند  مي
، استاد بازنشسته علوم سياسي     "پتراس

اعتراضـي   معتقد است كـه حركتهـاي  
ي   مردم ايـران در ايـن مقطـع نتيجـه         

  .است در ايران سيا فعاليتهاي پنهاني
 ي  حضور گـسترده ن شاهد بودم كهم

مردم در خيابانهاي ايران نه تنها خارج       
بـود   طلـب  از كنترل رهبـران اصـالح  

ــن حركــت عظــيم م  ــي بلكــه، اي ردم
 سـيا   پنهـان  توانـست بـا دسـت    نمي

  .هدايت و سازماندهي شده باشد
 اي فكـر  اجازه بدهيد كه براي لحظـه 

خواست تظـاهرات     كنيم كه آمريكا مي   
 مردم ايران را هدايت كند و آن را بـه 

آيـا آمريكـا در     . كنترل خود در بيـاورد    
ايــن كــار موفــق شــد؟ بــه عرضــتان 

تظـاهرات ميليـوني    برسـانم كـه ايـن   
 سـال   30م ايران انعكاسي بـود از       مرد

جمهـوري   سركوب و ستم كـه رژيـم  
اسالمي بر مـردم ايـران روا داشـته و          

سالها بر  نتيجه خشمي بود كه در اين
 سـال   30طـي   . هم انباشته شده بـود    

ايـران   گذشته رژيم جمهوري اسالمي
انواع و اقسام سركوب و ستم را عليـه         

  زنان و اقليتهـاي قـومي و  ،كارگران
 و به راستي، بر اكثريت مـردم        مذهبي

  .ايران اعمال كرده است
 آن طور كـه  -نژاد  احمدي آيا محمود

 ضدامپرياليست -كنند    برخي تصور مي  
فـردي ديكتـاتور     است؟ يـا بـرعكس،    

است كه جلـو مبـارزات واقعـي مـردم         
عليـه سياسـتهاي آمريكـا در     ايران را

  گيرد؟ منطقه مي
بگذاريد پيش از آن كه نظـر خـودم را          
ارايه دهم، اطمينـان بـدهم كـه ايـن          

نــژاد   كــه مــدافع احمــدي"چپهــايي"
.  هيچ گاه ايران را نديـده انـد        ،هستند

ي اخيـرم در ايـران كـه          من در تجربه  
زيـادي   بسيار آموزنـده بـود بـا افـراد    

گفتگو كردم و از نزديك بـا نظرهـاي         
 آنها آشنا شدم كـه بـه ترتيـب بيـان    

   .خواهم كرد
  

   :ادعاي اول
 ماننــد نويــسندگان چــپبرخــي از 

James Petras  مــدعي هــستند
ي انتخابـات     نژاد برنده   محمود احمدي 

كـه نيروهـاي مخـالف او     اسـت چـرا  
نتوانستند كه حتي يك دليل بر تقلبـي    

  .ارايه دهند بودن انتخابات
ــراس" ــز پتـــــــــ  "جيمـــــــــ

كوچكترين مـدركي وجـود     ":نويسد  مي
قبل از انتخابات و يـا در روز   ندارد كه

المت و صحت انتخابـات     انتخابات، س 
 ".ترديد قرار داده باشد را مورد شك و

 همـه چيـز تـا     "جميز پتراس "به نظر   
بـه درسـتي پـيش     قبل از شمارش آرا

اطالعـي    اين حـرف از بـي     . رفته است 
كـه در   داند او نمي. آقاي پتراس است

گيـري،   ها قبل از روز راي     واقع از هفته  
تقلـب   ايرانيان به طور گسترده نگران

وقتي من انتخابات   . انتخابات بودند در  
خبـري    ميالدي را پوشش2005سال 

دادم، در همان زمان نيز كروبي، يكـي    
 از رقباي انتخاباتي رياست جمهـوري 

به نتيجه انتخابـات معتـرض بـود و از       
نـژاد    تقلب گـسترده بـه نفـع احمـدي        

به همـين ترتيـب در روز   . گفت سخن
انتخابات اخير نيـز مـسووالن رسـمي        

ــت از ورود ــداهاي  دول ــاظران كاندي ن
نژاد به پاي صندوقهاي     مخالف احمدي 

كـساني كـه بـا     .راي جلوگيري كردند
ستاد انتخاباتي موسوي و كروبي كـار       

فرستادن  كردند قصد داشتند كه با مي
ي  نتيجه SMS پيامهاي كوتاه تلفني

  آراي هر حوزه را بـه مراكـز  شمارش
ــا    ــد ام ــزارش كنن ــود گ ــتادهاي خ س

 را بـه  SMSمسوولين دولتي سيستم    
ــسدود ــد ســرعت م در نتيجــه . كردن

ــار و   ــه تمــامي در اختي شــمارش آرا ب
كـه   كنتـرل مـسوولين وزارت كـشور   

نژاد بودنـد قـرار       طرفدار دولت احمدي  
ــت ــه  . گرف ــنيدم ك ــا ش ــن باره  م

ــوزه   ــندوقهايي كــه وارد ح هــاي  ص
شوند از قبل با برگهـاي        گيري مي   يرا

 دو پرفـسور دانـشگاه  . اند شده راي پر
St. Andreo    اسـكاتلند در بخـش

بـه طـور دقيـق     مطالعات ايـران كـه  
اند و  انتخابات اخير ايران را دنبال كرده 

انتخابــات را مــورد  ي رســمي نتيجــه
 معتقدند  ،اند  مطالعه و بررسي قرار داده    

عيــت انتخابــات بــا واق ي كــه نتيجــه
مغايرت دارد و تقلـب بزرگـي صـورت        

معتقدند براي اين كه  آنها. گرفته است
نژاد پيروز اين انتخابات در يك      احمدي

   :بايد ايران باشد مي سوم استانهاي
ـ تمام افـراد واجـد شـرايط در ايـن           1

   .نژاد راي داده باشند استانها به احمدي
ــ تمـام راي دهنــدگان جـواني كــه    2

انـد، بايـد راي    اي دادهبراي اولين بار ر 
   .نژاد داده باشند خود را به احمدي

ـ هم چنين، تمام كساني كه قبال به        3
اند، مي بايـست      گرايان راي داده    اصول

در اين انتخابات نيـز راي خـود را بـه           
  .نژاد داده باشند احمدي

 درصد راي كساني كه قبال به       44ـ  4 
طلبان راي داده بودند نيز بايـد         اصالح

  .دادند نژاد راي مي مديبه اح
بــه خــاطر داشــته باشــيم كــه   بايــد

نـــژاد در سيــستمي پيـــروز   احمــدي 
است كـه بـسيار    انتخابات اعالم شده

شـوراي نگهبـان رژيـم      . كند  بسته عمل مي  
كند كه چه كانديداهايي صالحيت  مي تعيين

اين نهاد  . دارند كه در انتخابات شركت كنند     
صــالحيت هــيچ زنــي را بــراي شــركت در 

   .كند بارزات انتخاباتي تاييد نميم
   :ادعاي دوم

گويند آمريكا تاريخ طـوالني   ديگر مي برخي
بنــابراين  ،در مداخلــه در امــور ايــران دارد

 آمريكـا در پـشت حـوادث جـاري در            دست
ــت   ــته اس ــرار داش ــران ق  Jermmi. اي

Hammound،  يكـــي از نويـــسندگان
مترقي آمريكا در وب سايت خـود پيرامـون         

دخالـت  ":نويـسد   رجي آمريكا مي  سياست خا 
سياسـت   آمريكا در ايـران و امـور جـاري و   

تغيير رژيم، به طور يقـين ممكـن بـه نظـر            
رود كـه   مـي   او تـا آن جـا پـيش   ".رسد مي
به نظر من آمريكـا نقـش تعيـين         ":گويد  مي

تا حركتهـاي   كند كننده و مووثري بازي مي
اعتراضي مردم را عليه جمهوري اسالمي به       

   ".كار برد
 ،"Eric Marolig" ديگري، ي نويسنده

در حالي كه   ":نويسد  نويس كانادايي مي    مقاله
تظـاهرات كننـدگان در تهـران مـردم      اكثر

واقعي هستند و حركت آنها خود به خـودي         
ــت ــرب و   ،اس ــاتي غ ــازمانهاي اطالع س

مطبوعات غربي نقش كليـدي را از طريـق         
امكانات خبري مانند اينترنـت و   مهيا كردن
 رسـاني  الكترونيكي پيشرفته پيـام روشهاي 

 نظير آن چه كـه  ،و غيره  Twitter مانند
بردنـد را در   در اوكرايين و گرجستان به كار

هدف آنها ايـن    . اين مورد نيز به كار گرفتند     
حكومـت طرفـدار    است كه سـرانجام يـك  

آمريكا نظير آن چه در گرجستان و اوكرايين      
ـ    به قدرت رسيد، در ه ايران نيـز قـدرت را ب

  ".دست بگيرد
فراواني از  هاي  نمونه،ي باال هر دو نويسنده

تالش آمريكا را براي سـرنگوني رژيمهـاي        
از جملـه  . آورنـد  مـي  قـانوني در دنيـا مثـال   

نويسند، سيا طراح يك كودتا عليه دولت         مي
دموكراتيك دكتر محمد مصدق در  قانوني و

.  ميالدي در ايـران بـوده اسـت        1953سال  
با نقل قول از كتاب  Hammound آقاي

 و The Iran Agendaمـــــن، 
دولـت  ": گويـد  ام مـي  هاي راديوي مصاحبه

بوش با اختصاص پـول و كمكهـاي ديگـر          
اقليتهاي قـومي بـراي    سعي در سازماندهي

 2007سرنگوني جمهوري اسالمي در سـال     
   ".ميالدي كرد

بگـويم هـيچ كـدام از ايـن ادعاهـا و       بايـد 
در ايـران   مباحث، منطبق با شـرايط جـاري        

هـيچ كـدام از   . و مبناي واقعي نـدارد  نيست
نـشان   دهند كـه  اين افراد مدركي ارايه نمي

اوباما طرحي را مهندسـي كـرده    دهد دولت
ايران را كنترل  است تا اعتراضات جاري در

  .و هدايت كند
اجازه بدهيد كه به طور واقعي نـشان دهـم          
كه چه اتفاقاتي در روزهاي اخيـر در ايـران          

  .پيوسته استبوقوع 
 مـاه  12(ميليون ايرانـي جمعـه شـب     دهها

ــون  ــرداد22 –ج ــان  )  خ ــس از پاي ــه پ ك
 معتقـد  ،خود رفتنـد  هاي گيري به خانه راي

  ي  بودند كه ميرحسين موسوي در مرحله
  10بقيه در صفحه 
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  جهان در آيينه مرور 
  

  9بقيه از صفحه 
اما شـنبه  . شود مي اول انتخابات پيروز

صبح هنگامي كه از خواب برخاسـتند،       
ي انتخابــات  نتيجـه  بـا شـنيدن خبـر   

. همگي دچار سرگيجه و شوك شـدند      
اطرافيـان   همان صبح شنبه دوستان و

  .كودتا شده است: من گفتند
فارغ  ناگهان خشم و نفرت و عصبانيت

 طبقه و موقعيت اجتمـاعي، سراسـر        از
 فقــط. جامعــه ايــران را فــرا گرفــت

دانشجويان و افـراد طرفـدار موسـوي        
. نبودند كه دچار شوك و خشم شـدند       

ايران به طور گـسترده بـه ايـن     مردم
  .نتيجه معترض بودند

در دو روز، صدها هزار نفر به طور آرام         
ي انتخابات به     براي اعتراض به نتيجه   

ران و ديگـر شــهرهاي  خيابانهـاي تهـ  
  .ايران آمدند

انتظــار چنــين  آيــا بــه راســتي ســيا 
  اوضاعي را داشت؟

ي  دانــست كــه نتيجــه آيــا ســيا مــي 
  شمارش آرا چگونه خواهد بود؟

اي در  ي گـسترده  سيا چنان شبكه آيا 
ايران داشت كه بتواند چنـين جنبـشي        

عظمت را كنترل و هدايت كند  به اين
 2 و يا طـي      و يا روي آن تاثير بگذارد     

اي بــه  ي گــسترده شــبكه روز چنــين
   وجود بياورد كه تاثيرگذار باشد؟

بـر   سيا بر دخالت چنين تحليلي مبني
وضـعيت جـاري در ايـران فقـط دادن     

سـازمان   اندازه به اعتبار بيش از حد و
 ،و از طرفـي . اسـت  جاسوسي آمريكـا 

توهيني است به حركتهـاي اعتراضـي       
  انـد كساني مدعي شـده . ايران مردم
ــشرفته و ســيا  امكــان ارتبــاطي پي

Twitter اختيــار تظــاهرات   در
ايــن يــك حــرف . كننــدگان قــرارداد

طـور   همان. معني است اساس و بي بي
كه در گزارش براي خبرگزاري رويتـر       

  اكثر مردم ايـران امكـان  ،بيان كردم
. را ندارنـد  Twitter دسترسـي بـه  

مـردم ســازماندهي تظـاهرات خــود را   
و يا از طريق تلفنهـاي      دهان به دهان    

ــم   ــه اطـــــالع هـــ ــراه بـــ همـــ
براسـاس  : گويم  واضح مي  .رساندند  مي

آن چــه در ايــران ديــدم، هــيچ كــس 
ــاهرات را ــي  تظ ــري نم . كــرد رهب

ي   تظاهرات مردم كه با اعـالم نتيجـه       
تقلب در آن آغـاز   انتخابات و به خاطر

شد، در يـك هفتـه بـه يـك جنـبش            
  .عظيم آزاديخواهي مبدل شد

ستيد تنوع حضور مـردم از  توان مي شما
 اقــشار گونــاگون را در ايــن جنــبش

از هـر   . آزاديخواهانه از نزديك ببينيـد    
 .قشري در اين حركت حضور داشـتند      

تيـپ كـه    مرفه، جوانـان خـوش   اقشار
شــلوارهاي جــين تنــگ و عينكهــاي  

دار پوشيده بودنـد،   مدل آفتابي شيك و
ي   همين طور بخش عظيمي از طبقـه      

چنين زناني   همكارگر حضور داشت و

وجود داشتند كه با چادر و يـا حجـاب          
. بودنـد   شركت كرده در اين تظاهرات

در اين اعتراضها جوانـاني بودنـد كـه         
دختر و  بارها به جرم اين كه با دوست

انـد،    يا پسر خود در خيابانهـا راه رفتـه        
انتظامي مـورد   توسط بسيج و ماموران

ضرب و شتم و آزار و اذيت قرار گرفته     
داشـتند كـه    زنان جواني حضور. دندبو

به خاطر اين كـه مـوي آنـان از زيـر             
نهـا   خيابا روسري بيرون بوده است، در

. انـد   اي كتك خـورده     به طرز بيرحمانه  
وجــود  در ايــن تظــاهرات كــارگراني

 درصـدي   24داشتند كه زير بار تـورم       
مزايا  اند و با حداقل حقوق و خرد شده

لهاي كنند و از داشتن تـشك      زندگي مي 
واقعي و مستقل كارگري براي دفاع از       

  .اند حقوق پايمال شده خود محروم
 تبعضي از شركت كنندگان در تظاهرا  

. خواهان دولت اسالمي مـدرن بودنـد      
 بعضي خواهان جدايي ديـن از دولـت  

بعضي خواهـان بازگـشت بـه       . هستند
دموكراســي پارلمــاني، چيــزي كــه در 

محمـد مـصدق، قبـل از     دوران دكتـر 
 ميالدي در ايران وجود     1953ي  كودتا

قريـب بـه اتفـاق     اكثر. داشت، هستند
مردم معتقدند كـه ايـران حـق دارد از          

اورانيـوم   سازي انرژي اتمي و فن غني
آنهـا از حقـوق مـردم       . برخوردار باشـد  

اسراييل  فلسطين در مقابل اشغالگري
آنهـا خواهـان پايـان      . كننـد   دفاع مـي  

 اشغال نظامي عـراق توسـط آمريكـا   
  .تندهس

با اين خصوصيتها و مشخصه هـا اگـر     
مـردم   تظاهرات سيا هنوز معتقديم كه

كند پـس     ايران را هدايت و كنترل مي     
كـارش را   اين سـازمان  بايد گفت كه

   .دهد انجام مي بسيار بد
خواهد كه بر ايران  مي سيا بدون شك

نفــوذ داشــته باشــد ولــي ايــن كــامال 
بـر   سـيا  متفـاوت اسـت كـه بگـوييم    

. نفـوذ دارد  م ايران تـاثير و جنبش مرد
با تكرار اين ادعا كه آمريكا بـا قـدرت      

ايـران نفـوذ و    تمام بر جنـبش مـردم  
ــرل دارد  ــا   -كنت ــواهيم و ي ــه بخ  چ

 دســت خــود را در دســت -نخــواهيم 
اي و  نــژاد و خامنــه احمــدي محمــود

ايـم كـه      ارتجاعيون ديگـري گذاشـته    
مـردم ايـران توسـط     معتقدند حركـت 

ــا و ا انگلــستان و يــ ســيا آمريك
  .سازماندهي شده است

  
   :ادعاي سوم

نـژاد   معتقدند كه محمود احمدي برخي
فردي است كه با امپرياليـسم آمريكـا        

و بنابراين تـالش بـراي    مخالف است
ــسم    ــاي امپريالي ــه بق ــرنگوني او ب س

  .كند كمك مي آمريكا
نژاد   احمدي":جيمز پتراس نوشته است   

 ضدامپرياليستي او در تضاد با و موضع
 بـه  ".موضـع طرفـداران غـرب اسـت    

نژاد در اين  احمدي اعتقاد وي، پيروزي
  انتخابات نظير پيروزي تاريخي 

چـاوز در    در آرژانتين، هوگـو "پرون"
  .ونزوئال و اوامورالس در بوليوي است

: نويـسد   وزير امور خارجه ونـزوئال مـي      
دولت بوليواري ونزوئال مخالفت قوي   "

خود را با كساني كه با كمك خارجيها        
خواهنـد بـه      و با ادعاي دروغـين مـي      

اعتبار جمهـوري اسـالمي لطمـه وارد        
ــازند ــوم  ،سـ ــالم و آن را محكـ  اعـ

آنهـايي  " "كند   او اضافه مي   ".كند  مي
ا بـا   ي برادرانه مـ     خواهند رابطه   كه مي 

جمهوري اسالمي را خراب كننـد و از        
هـاي انقـالب اسـالمي را         بيرون پايـه  

  ".كنيم بلرزانند را محكوم مي
 ميالدي، رژيـم    1953ـ  1979از سال   

مـردم خـود را    شاه به طور قهرآميزي
كـرد و خـود را در كنـار           سركوب مـي  

پس از . بود اسراييل و آمريكا قرار داده
طـرز  ، رژيم اسالمي به     1979انقالب  

را سـركوب   اي مـردم خـود   بيرحمانـه 
اي بـا اسـراييل و        كنـد امـا رابطـه       مي

ــدارد ــر باعــث. آمريكــا ن  همــين ام
سردرگمي و اغتشاش فكري در ميـان       

 در جهــان شــده "چــپ"بخــشض از 
  .است

زيادي در مورد  من كتاب و مقاله هاي
. ام  سياستهاي آمريكا عليه ايران نوشته    

 بــراي "بــوش" مـن بارهــا سياســت 
وني رژيم ايران را مورد نقد قـرار      سرنگ
ــورد. ام داده ــه" در م ــي  برنام ي اتم

 و حمايـت ايـران از حمـاس و          "ايران
هـاي عـراق    شـيعه  اهللا لبنـان و  حـزب 
 سـال گذشـته محمـود       4در  . ام  نوشته

كرد كه خود  نژاد تالش فراوان احمدي
را به عنوان يك رهبر ضد امپرياليست       

ــا   ــالم ج ــان اس ــر جه ــد و رهب . بزن
ــع ــي موضــوع    موض ــري او در نف گي

 همان طور. هولوكاست را به ياد داريم
كــه از جانــب ميرحــسين موســوي در 

نـژاد    ي تلويزيوني او با احمـدي       مناظره
نژاد   سياست خارجي احمدي،شد بيان

در مورد اسراييل و يهوديان، در عمـل        
فلسطين و به سود اسراييل  عليه مردم
اگر بـه طـور دقيـق نگـاه         . بوده است 

در عمل هيچ كـاري   نژاد  احمديكنيم
به سود مـردم فلـسطين انجـام نـداده         

مقداري پول به حمـاس   او فقط. است
ــده . داد ــامي گن ــاوجود تم ــاي  ب گوييه

عليـه آمريكـا و اسـراييل،     نژاد احمدي
جمهوري اسـالمي ايـران كمتـرين و        

ي  بر روند و مبـارزه  ناچيزترين تاثير را

اســراييل و . مــردم فلــسطين داشــته اســت
خودشان معـضالت   لسطين در اساس بايدف

ــسه     ــابراين مقاي ــد، بن ــل نماين ــود را ح خ
چـاوز و مـورالس يـك     نژاد با هوگو احمدي

  . معني و نادرست است مقايسه بي
ونزوئال گزارش تهيـه   من بارها از بوليوي و

در اين كشورها يك جنبش واقعـي       . ام  كرده
دارد كه رهبران آن از طريق  اجتماعي وجود

خابــات واقعــي و ســالم بــه قــدرت يــك انت
 آنهــا اصــالحات واقعــي بــراي .انــد رســيده

كارگران و كـشاورزان و مـردم خـود انجـام         
. نژاد چه كرده است اند اما ببينيم احمدي     داده

 درصدي و بيكاري24حاصل كار او تورمي 
تــا آن جــا كــه بــه . روزافــزون بــوده اســت

 گيري هوگو چاوز و دولت ونزوئال در موضع
 بـه سـادگي     ،شـود   ران مربـوط مـي    مورد اي 

توان گفـت او و دولـتش بـه سـختي در              مي
  .اشتباه هستند

در بعد ديپلماتيك و سياسي، ونزوئال و ايران      
هـر دو از  : مشترك دارنـد  هر دو يك مساله

اند و هر     جانب آمريكا مورد حمله قرار داشته     
 "تغيير رژيـم "سوي آمريكا تهديد به  دو از
اي  بهانـه  ال هيچ عذر واما با اين ح. اند شده

هوگــو چــاوز و دولــت . قابــل قبــول نيــست
. ونزوئال تمام ماجرا را وارونه متوجه شده اند       

گيري جنبش اجتماعي مردم ايـران كـه          اوج
اند، ايران را به صورت  خيابانها آمده امروز به

تجـاوز   قويتري در مقابل هرگونه دخالـت و 
ــرار   ــا ق ــت آمريك ــه دخال ــارجي و از جمل خ

  .دده مي
يـك بحـث و جـدل     گويم فقـط  آن چه مي

ــدگي   ــست، زن ــك ني ــنفكرانه و آكادمي روش
حاضـر در   واقعـي مـردم در ايـران در حـال    

ــرار دارد   ــدي ق ــاطره ج ــم  . مخ ــك رژي ي
نفر را  17سركوبگر در روزهاي اخير تاكنون 

به قتل رسانده است و صدها نفر مجـروح و          
مـردم ايـران    جنبش عظـيم . اند زخمي شده

حال حاضـر آن قـدر قـوي        ممكن است در    
سرنگوني ايـن   نباشد كه همين امروز باعث

سيستم بشود اما اين جنبش نطفه و هـسته         
گـذاري   ايران را پايـه  ي مردم مبارزات آينده

  .كرده است
بايـد  ] جنبش اعتراضي مردم ايران   [منقدان  

  :به اين سووال جواب بدهند
  ايد؟ شما در طرف چه كسي ايستاده

  
  )ت در شماره آيندهادامه بررسي نظرا(
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  در ميانه ميدان
جنبش حق طلبانه مردم ايران گرم و 
پرطنين خيابانهاي شهرهاي مختلف 

تسخير خيابانها . را فتح كرده است
توسط مردمي با اراده و مصمم به 
معني بيرون آوردن آن از چنگ 
نيروهاي سركوبگري است كه تحت 
نام طرحهاي مختلف سعي داشتند 

به حاكميت بالمنازع خود را بر آنها 
از كار انداختن و . رخ همگان بكشند

جارو كردن اين نيروها از سطح 
خيابانها و حضور قهرمانانه جوانان پر 
شور براي نبرد با ديو استبداد آنچنان 
شور و ولوله اي در دلها افكند كه 
انعكاس آن در چار گوشه گيتي پر 

كارگيري ه ب. صدا شنيده مي شود
درست تكنولوژي توسط مردم و 

كاس مبارزات و تحرك نيروهاي انع
متفاوت در نقاط مختلف، طرح 
سركوب پنهان از چشم جهانيان را 

تبديل شدن هر شهروند . ناكارآمد كرد
به يك گزارشگر و استفاده عالي و 
بدون نقص از امكانات براي انعكاس 
وقايع، بي شرمي حكومت در بستن 
روزنامه ها و زنداني كردن روزنامه 

گران و بيرون كردن نويسان و گزارش
كاري را نهانخبرنگاران خارجي براي پ

. برهم زد و جاي خالي آنان را پر كرد
 ارسالي مردم آنچنان زيبا و هايگزارش

بي نقص است كه اكثر خبرگزاريهاي 
 فيلمها و گزارشهاي ،معتبر جهان
عنوان مواد كاري ه را ب تصويري آنان

ين يكيفيت پا. پذيرفته و پخش كردند
وليدات به علت به موقع و تازه و اين ت

از مركز اتفاق ارسال شدن آنها به 
چشم نيامد و خبرگزاريهاي حكومتي 
را به علت دروغگويي درباره وقايع از 

هم اين نشاني . درجه اعتبار ساقط كرد
از زيركي مردمي دارد كه با حيله و 
دغل و فريب رژيم آزادي ستيز و 

 ُكش آشنا هستند و راه خنثا مردم
خوبي ه سازي آن را پيدا كرده و ب

هاي گماشتگان آنها را بيهوده  نقشه
  . ساختند

هيچ چيز در خيابانها از چشم تيز بين 
هيچ مصلحت و يا . مردم پنهان نماند

عاقبت انديشي براي خود سانسوري و 
 دركار هايا كم و زياد كردنهاي اتفاق

نبود و به دليل صداقت حاكم بر اين 
وليت بسيار بااليي از گزارشها از مقب

سوي ديگر مردماني كه آنها را 
اعتبار . مشاهده كردند برخوردار شدند

، حرفه اياين گزارشها صادقانه و غير 
همچنين اعتبار مردم آزاديخواه حاضر 
در خيابانها را در نزد جهانيان تثبيت 

حال ديگر اين گزارشگران معتبر . كرد
  پرشهامت و نكته سنجانو يا خبرنگار

 كه ندفالن و بهمان موسسه نيست
د و يا آموزه هاي خود را نخطر مي كن
د تا ديگر نكار مي گيره به موقع ب

مردمان را از بهره شغل خويش آگاه 
 اين مردماني هستند كه ،د بلكهنساز

رژيمي آزادي ستيز و آدمكش تصميم 
 هايبه محدود كردن اخبار اعتراض

را دارد و آنها با عزمي راسخ  آنان
د و سد نرانمي ركوبگران را به پس س

 را بر سرش با فيلمها و آنسانسور 
به  را هاخوبي اتفاقه عكسهايي كه ب

. ندنكمي  خراب تصوير مي كشد،
اكنون نوبت تماشاگراني است كه 
شاهد تالش قهرمانانه مردمي هستند 
كه براي رسيدن به آزادي و منكوب 
كردن استبداد و گماشتگان آن به 

آنها گزارشهاي . ه اندميدان آمد
متفاوت مردم را مي بينند و براي 
حمايت آنها سعي مي كنند كاري 

چه مي كنند؟ صفحه . انجام دهند
هاي روزنامه ها و تلويزيونهاي 

است از گزارشهايي  سرتاسر جهان پر
درباره اين حمايتها و ابتكارهايي كه 

كار گرفته ه حال در اين طرف ماجرا ب
 اين ارتش ،م يك كالدر. مي شود

 در هامردم است كه با همه امكان
خيابان است و در مقابل دم و دستگاه 
. سركوب حكومتي آرايش مي گيرد

 يكي پس از ديگري از راه هاابتكار
هنگامي كه مردم مياندار . مي رسند

هستند و خود مجبورند دست به 
كس هرآنچه در  حركت بزنند، هر

و در چنته دارد به ميانه داو مي اندازد 
اين اشتراك همگاني است كه 

 مردم به شكوفه مي نشيند هايابتكار
و عطر دل انگيز گلهاي زيباي آن در 

  .همه جا پراكنده مي شود
  

  جمع مستان
اما در اين ميان بيش از همه ايرانياني 
كه سالها بود با اعتراض و مبارزه و 
تظاهرات به هزار و يك دليل قهر 

رفتند، كرده بودند و به كناره مي 
كه از خواب غفلت  همچون كساني

بيدار شده باشند هشيار و محكم روانه 
حناي مصلحت انديشي . خيابانها شدند

و بهانه هاي بيهوده براي فرار از زير 
شادي به . وليت بي رنگ شدوبار مس

سيماي اعتراض كنندگان باز آمد و 
تجمعهايي كه با چند ده نفر برگزار 

د به هزاران مي شد، ابتدا صدها و بع
 از زاويه ديد و نظرگاه سهر ك. رسيد

اما آنچه بيش از . خود به خيابان آمد
 به اغما رفتن ،همه چشمگير است

 بود و فضا رنگ و بوي هااختالف
 كساني. دوستيها و رفاقتها را باز يافت

كه هرگز در اينگونه مجامع ديده 
سازمان  خود سردسته و ،نشده بودند

 هايبا كه ابتكار شدند و چه زيهدهند
اجتماعي . بديعي نيز در كار كردند

  يوسيع و بزرگ تنها با يك خواسته
 يك ،مبارزه با استبداد و ديكتاتوري
روز ه صدا و بلند فرياد برداشت و روز ب

. تر و محكم تر يافت آرايشي تنگ
قرارها تند و پشت سرهم بدون هيچ 
پرسش و يا دليلي گذاشته مي شد و 

سالهاي آخرين و خاطره بار ديگر ياد 
دهه پنجاه در فكر و ذهن هم سن و 
. سالهاي من شروع به زنده شدن كرد

يم و ميدان و دشمن يحال اين ما
. بزرگ ساليان سركوب و قتل و كشتار

 كه به هايييم و اجتماعيحال اين ما
هم پيوسته مي شوند و براي درهم 

يدن سد اختناق و سركوبگري كوب
گماشتگان استبداد عزم خود را جزم 

ميانداران جواناني هستند كه . مي كنند
شور و شوق جواني را با انرژي 
اقتضاي سن همراه كرده محكم و با 
اراده تصميم به شكستن كمر استبداد 

خوشا عزم و تصميم شان، خوشا . دارند
 و رسايي فريادشان، تهاشادابي حرك

نها و ميدان و ديو استبداد و اين اين آ
ما و همراهي و در اختيار گذاشتن 
تجربه هاي ساليان دراز كم شمار 
بودن و مقاومت كردن تا روزي كه 

دوستي و رفاقت . امروز است فرا رسد
 اين هايعطر فضاي اعتراض

 همدلي از همزباني خوش. روزهاست
تر آمده است و ياري و پشتيباني را اما 

 فضاي ،اين فضا. تو اگري نيس
آنچه در البالي جمعيت . انقالب است

مي چرخد حكايت از كاري سترگ 
دارد و انگار آنها خود را براي كاري 

نا گفته ها . تر آماده مي كنند بزرگ
بيش از سخنهايي است كه به گوش 

انگار چشمها نگران چيزي . مي رسد
اند كه در دور دست به ديده نمي آيد 

 وجودش را گويي اما حواس جمع همه
تدارك كار بزرگ را با . حس مي كند

كارهاي روزانه اي كه بيشتر به آماده 
سازي مي ماند تمرين مي كنند و دو 
دو و گاه جمعي بزرگتر به تبادل نظر و 

انگار نوعي نظر . گفتگو مي پردازند
سنجي است و برنامه اي از قبل 

در  تدارك شده را تمرين مي كنند تا
ست آنچه بايد شود را روز موعود در

  .انجام دهند
  

  آفت در كمين
اين جمع صميمانه اما بايد هشيار 

آنهايي كه با خلوص نيت و . باشد
ساده دلي دل به اين دريا زده اند بايد 

 راهزنهاي ،بدانند كه در اين ورطه
بايد گفت كه . بسياري در كمين اند

 ربايندگان اعتماد عمومي مردم و  ودزدان
ه چيها خود را براي به يغما بردن  استفادوسو

بايد بدانند . حاصل كار آنها آماده مي كنند
ين يكه سر تراشيد و ُكله كج نهاد، آ كه هر

سروري نمي داند و اين سگان براي ربودن 
نان كودكان آنها در پيرامون شان مي 

 كردند و 57همانگونه در سال . چرخند
حاصل ساليان دراز تالش مردم براي آزادي 

 به اعتماد آنها ،و دموكراسي را به يغما بردند
 تصميمي دامن صداقت و ،خيانت كردند

آنها را لكه دار كرده، دست تطاول در 
دسترنج آنان نهادند و همه چيز را نابود 

آري، در اين راه خطرها فراوان است . كردند
و اين باغ پر از صميميت و صفا را آفت 

  .بسيار
  

  يديشادان برآ
كه  ادي بدون شما، شما جوانانيسالهاي زي

امروز ميداندار اين ميدان هستيد گذشته 
بال ما بدون شما، در برابر اين موج . است

بسياراني از برادران و .  ايستاديمزخي
آناني كه در . دار شدند خواهران من و ما بر

برابر تندر ايستادند، خانه را روشن كردند و 
رزه را تا همانهايي كه چراغ اين مبا. مردند

. امروز با شيره جان خود فروزان نگه داشتند
كه شهامت و شجاعتي باور نكردني را  آناني

در برابر گماشتگان استبداد به نمايش 
 را بر دل آنها "نه"گذاشتند، حسرت يك 

دار شدند و ه نهادند و سرفراز و استوار سرب
ننگ تا امروز را براي آزادي ستيزان 

 خاورانها را گلزار همانهايي كه. آفريدند
كردند، آنهايي كه در جاي جاي وطن اسير 
در دست مشتي اوباش و زنگي مست در دل 
خاك خفته اند، آنان رهروان راهي بودند كه 
امروز شمايان سراندازان پاي در آن نهاده 
ايد تا آرمان فرياد شده شان را به واقعيت 

آري در اين ملك سالهاي . تبديل كنيد
تسمه . مايان سخت گذشتبسياري بي ش

هاي آزاديخواهان نقش  هاي شالق بر گُرده
بست و مرگ آفرينان لباده دين به تن دسته 
دسته آنان را با حكمي چند ثانيه اي 

دليران استقامت . محكوم به مرگ كردند
كردند و جباران كشتند تا امروز شمايان بر 

يد و پرچمهاي دستان پرتوان ياين خاك برو
 را برداريد و فرياد برآريد كه  خفتهكبر خا
. "برادر شهيدم ايرانت را پس مي گيرم"

حال ديگر نوبت اين آسياب در كف 
ياد آريد كه پيش از شمايان در ه ب. شماست

خيابان آزادي و ميدان انقالب فريادگراني 
استقالل، آزادي "بودند كه ندا در دادند كه 

 كه دجاالن نيد و بدا" اينست شعار ملي-
دست و گماشتگان مزدور مسلح به ه بقمه 

 را با رگبار گلوله چاووشان ،انواع اسلحه
پاسخ دادند و تن نيمه جان آنان را نيز به 
فتواي شقاوت پيشگان تمام ُكش كردند تا 

  حكومت جور و ظلم اندكي پيشتر بماند و 
  12بقيه در صفحه 

  جنبش شهروندان آزاد در موقعيت انقالبي
  جعفر پويه
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جنبش شهروندان آزاد 

  در موقعيت انقالبي
  

  11بقيه از صفحه 
ه  را از ستيغ اين بلندي بآنبرافكندن 

حال . دست پر توان شمايان نوبت رسد
اين شما و اين ميدان بزرگ و اين 
حمايت همه جانبه از اقصا نقاط جهان 

ه  كه اين همه را بهشدار !براي شما
 درستي استفاده كنيد و نهال آزادي را

در خاك تشنه ميهن برويانيد كه دير 
زماني ست در انتظار آن چشم براه 

  . استشمايان
  

به دنبال هويت اجتماعي و 
  طبقاتي

اما يادتان و يادمان باشد كه استبداد 
همان . هويت ما را انكار كرده است

 بت ،استبدادي كه با تماميت خواهي
بزرگ شعار بي هويت سازي من و ما 

 شدني "زب اهللاحزب فقط ح"را با 
او بود كه با طرح يك موضوعي . كرد

ناشناخته و بي بن و بته موفق شد تا 
گام اول براي بي هويت ساختن اقشار 

. برداردمتفاوت و طبقات اجتماعي را 
 حتا حزب ،ي احزاب انحالل همه

 "خودي"جمهوري اسالمي كه افراد 
 براي حفظ و بر قراري استبداد تازه آن

همه .  بودند، گام اول بودكار برپا كرده
تشكلهاي سياسي و اجتماعي را برهم 

طبقات و كارورزان را از داشتن . زد
 تشكل صنفي برحذر داشت و رد هر

آنچه نشاني از تمدن و مدنيت قرن 
بيستمي داشت را با انگ آمريكايي و 

 زدود  يا به جرم كمونيستي بودنغربي
و يك برهوت بي تشكلي را بر ما 

 اين گام اول براي .تحميل كرد
آن روزها شايد . برقراري استبداد بود

اين درك امروزي نسبت به شعار 
 وجود نداشت "حزب فقط حزب اهللا"

خوبي مي ه ي ما ب اما امروز ديگر همه
دانيم كه اولين گام براي پس راندن 

 هويت خواهي و تكيه بر آن ،استبداد
اين هويت حقوق سياسي . است

 اين ،ر مي كنداجتماعي ما را ناگزي
هويت اجتماعي و طبقاتي است كه 
موقعيت ما را در اين جامعه مشخص 

امروز اين هويت خواهي در . مي كند
جامعه يك جنبش شهروندي را شكل 

درك درست از اين . داده است
موقعيت به معناي حركت درست بر 

در اين . مداري مشخص است
راستاست كه ما بار ديگر بر مي خيزيم 

ي بلند هويت از دست رفته و با صدا
خود را فرياد مي كنيم و بار ديگر بر 
مي گرديم به جنبش صد سال قبل 
پدران خود كه قانون و هويت 
شهروندي خود را درخواست مي 

زيرا در صورت پذيرفته شدن . كردند
اين خواست است كه كمر استبداد 

وقت  آن. شكسته خواهد شد

مجبورش مي كنيم دفتر دستك 
د را جمع كرده و به گوشه حوزوي خو

حجره هاي نمور خود براي انجام 
اموراتي كه به خودش مربوط است باز 

  .گردد
پس بلند تكرار مي كنيم، اگر اين 

 است "جنبش شهروندان آزاد"جنبش 
براي هويت يابي و تثبيت موقعيت 
اجتماعي و طبقاتي خود، پس نيازمند 
مقدماتي براي رسيدن به آن خواسته 

اگر استبداد و پدر خوانده او . ها هستيم
 ما هايخميني در گام اول همه تشكل

را برهم زد و آنها را منحل كرد، پس 
تر آنها را بازسازي  بايد هرچه سريع

بايد  ،يك جامعه مدرن. كرد
 خود را داشته متناسبسازمانهاي 

 هيچ جامعه اي ،به زبان ديگر. باشد
كه   اينمگرمدرن نخواهد بود 

اص خودش را داشته سازمانهاي خ
شهروندان آزاد اين جوامع . باشد

كساني هستند كه در سازمانهاي 
سياسي، اجتماعي، صنفي و فرهنگي 

نظم در اين . خود را سازمان داده اند
جوامع حرف اول را مي زند و اگر مي 

 بگريزيم و دچار تتخواهيم كه از تش
هيم كه اسرگرداني نشويم، اگر مي خو

جاي سازمانها و ه ببار ديگر نتوانند 
 ما، دفتر و دستك حوزوي و هايتشكل

 د،بي ريشه و بته خود را جايگزين كنن
 موقعيت خويش و تتثبيپس براي 

چاره جويي و هم انديشي درباره 
حقوق و خواسته هاي خود، 
سازمانهاي مورد نظر و دلخواه خود را 

هر آينه برپايي آنها مساوي . برپا كنيم
 براي به پس است با يك گام بزرگ

راندن استبدادي كه نفي آنان يكي از 
وظايف حياتي ست زيرا استبداد واقف 
است كه يك توده بزرگ و غير 
متشكل را به راحتي مي تواند كمر 
شكن كند و آن را همانطور بي تشكل 
و سازمان، گله وار نگه دارد تا نيازمند 

هيچ جامعه ي . دچوپان و رمه بان باش
را نمي شود با فتوا و سازمان يافته اي 

دستورهايي كه براي جوامع بي تشكل 
. و رمه وار كاربرد دارد اداره كرد

سازمانيابي و تشكل اجتماعي و 
 بر فوقسياسي كليد موفقيت و ت

پس در حالي كه براي . استبداد است
 مي شخود تالدست آوردن حقوق ه ب

كار ه كنيم، اين سعي و تالش را نيز ب
ايي سازمانها و اندازيم تا با برپ

 خاص خود، جامعه را از هايتشكل
حالت توده وار و گله اي در آورده و 
. شكل و صورتي مدرن به آن بدهيم

اين يعني سيلي محكمي به صورت 
 براي آناستبداد و ناسور كردن 

فرمانروايي بر توده هاي بي شكل 
  .نيازمند دستورات فله اي و همه باهم

اتي و بسياري اين جنبش را غير طبق
درهم و بي هويت مي دانند و نمي 

كساني نيز بر . توانند آنرا درك كنند
اساس تقسيمات جغرافيايي و حوزه 

 اعتقاد دارند كه اين انتمركز معترض
حركت و قيام شهروندان و طبقات 

 هااما همه اين نظر. نيمه مرفه است
آنها . در يك جاي كار اشكال دارند

قشار پاسخ نمي دهند كه سيل عظيم ا
هاي كم درآمد ه متفاوت به ويژه تود

خصوص زنان ه شهري و جوانان آنها ب
و دختران در اين جنبش چه مي 

 خواسته هاي آنان را با ؟خواهند
 در بسته هايي بي شكل ،عناويني كلي

 راه درك درست از  اينگونهمي بينند و
درك نادرست . اين اتفاق را مي بندند

لط از از ماهيت استبداد و دريافت غ
كاركرد سازمانها و شيوه عمل آن 

  . باعث اين سردرگمي است
  

زنان ستون محكم حقوق 
  شهروندي

 است كه بخش عظيمي از حپر واض
. مردم ايران را زنان تشكيل مي دهند

زناني و دختراني كه درصد بااليي از 
ورودي كنكور سراسري و دانشجويان 

 دانشگاهها را و فارغ التحصيالن
اين بخش بزرگ . تشكيل مي دهند

مردم ايران توسط استبداد ديني از 
ابتداي به حاكميت رسيدن استبداد بي 

عنوان نيمي از انسان ه هويت شده و ب
كه توان و صالحيت پذيرفتن 
مسووليتهاي بزرگ را ندارد، به پس 

حال به همين دليل . سترانده شده ا
ادت و زنان و دختران بسيار با رش

قهرمانانه در ميدان حضور دارند و با 
 صدايي بلند هويت خويش را فرياد مي

 آماج گلوله بي "ندا"سينه . كنند
ترانه ". هويت سازان مي شود

 به طرز فجيعي به قتل مي "موسوي
. رسد و جسدش در بيابان رها مي شود

سعي مي كنند ترس را به جامعه 
تزريق كنند تا آن را به خانه 

. اما اينگونه نمي شود. انندبازگرد
 تبديل به سمبل جنبش "ندا"

شهروندان آزاد مي شود زيرا اين 
 ،شهروندان آزاد قرن بيست و يكمي

.  اين تحقير نيستند تحملحاضر به
آنان بر هويت خويش پا مي فشارند و 
. خواهان تثبيت اين هويت هستند

همچنين اين موضوع درباره ديگر 
  .  صادق استاقشار و طبقات اجتماعي

  
  چاره كار تشكيالت است

اگر استبداد مذهبي تشكل صنفي 
كارگران و كاركنان شركت واحد 
اتوبوسراني تهران را نمي پذيرد، اين از 

 استبداد.  نيستآنبخل و يا بد طينتي 
نام كارگر و يا كارمند را به ه چيزي ب

رسميت نمي شناسد تا حقوق 
اجتماعي يا صنفي براي آنها قايل 

دانشجويان را به دليل برپايي . شدبا
 دانشجويي دستگير و زنداني هايتشكل

زنان براي برپايي جمعهايي . مي كنند
  را آموزش مي دهدكه حقوق ابتدايي

 و رهبران  گيرندتحت پيگرد قرار مي
 به زندان مي  راسنديكاهاي كارگران

اندازند زيرا استبداد از تشكل يابي 
. ت داردطبقات و اقشار اجتماعي وحش

 حرف اول را در مصاف با ،بنابراين

استبداد اين جنبش كه من آنرا جنبش 
.  هويت مي زند،شهروندان آزاد مي نامم

هويت طلبي و بازگشت دادن حقوق 
عنوان يك شهروند آزاد ه شهروندي خود ب

 حق دارد شهروند. خواسته اين جنبش است
كه براي خود و هم طبقاتي و هم صنفيهاي 

او مي خواهد .  درخواست كندخويش تشكل
به شيوه اي متمدنانه حقوق اجتماعي، 

 پيگيريسياسي و صنفي خود را تثبيت و 
براي اينكار نيازمند تشكل است اما . كند

استبدادي كه هيچ كدام از اين حقايق را به 
مي شناسد، حاضر به قبول و نرسميت 

 عنوان شهروندان آزاد هپذيرش چيزي ب
امت اسالمي مي نامد كه او آنها را . نيست

همه صغير هستند و نيازمند ولي و يا 
. بزرگتري كه براي آنها تصميم گيري كند

  شخصي به دليل اين،در قرن بيست و يكم
كه خود را نماينده و برگزيده خدا مي داند، 
خود را مجاز مي شمارد تا حقوق بيش از 

 ميليون انسان را لگد مال كند و به شيوه 70
 نشيني براي همه آنان تصميم عصر باديه
اين يعني بي حقوق كردن همه . گيري كند

اين يعني . مردم و شهروندان يك كشور
 نفي حقوق پيرو آن،نفي طبقات اجتماعي و 

او خود . طبقاتي كه به آنان تعلق مي گيرد
را منبع مشروعيت مي داند و حق و نظر 
ميليونها شهروند آزاد را به هيچ مي انگارد 

نها را صغير و نادان و خود را ولي و زيرا آ
 پس براي اين. تصميم گيرنده آنها مي داند

كه اين عمل استبداد را كه سابقه تاريخي 
طوالني اي هم دارد خنثا كنيم، ابتدا بايد 

 خاص خود را برپا هايسازمانها و تشكل
در چنين حالتي است كه مي توانيم . كنيم

يش يك دموكراسي مدرن را براي ميهن خو
تدوين خواسته هاي خود . پايه ريزي كنيم

 صنفي، در شوراها، - طبقاتيهايدر تشكل
و در ادامه انتقال ... كميته ها، سنديكاها، و 

 باالتر تا جايي كه در هايآن به تشكل
صورت تشكيل مجلس مووسسان و يا 
برگزاري همه پرسي و رفراندوم همه بدانند 

ان چه مي خواهند و آنچه خواسته هاي آن
 مدرن هاياست را با توجه به كاركرد تشكل

 ،ين شكل گرفته استيو اجتماعي كه از پا
  .ري كننديدر باال پيگ

 ؛ نياز امروز ما تشكيالت است، يك كالمدر
 صنفي، سياسي، اجتماعي، هايتشكل

 كه خود تشخيص ههر آنگون... فرهنگي و 
مي دهيد براي رهايي از دام استبداد به 

 هايا بازسازي تشكلسرعت به تشكيل ي
جامعه خود را از دام بي . خود اقدام كنيد

 و سازمانيافتگيهويت شدن به دليل عدم 
به همين دليل عدم رسميت يابي طبقات و 

در چنين صورتي است . برهانيد. ..اصناف و
كه جنبش شهروندان آزاد به خواسته هاي 

تر خواهد شد و امكان  خود بسيار نزديك
 براي رهبر خود كسيهر نخواهد داد كه 

خوانده شدن و به دست گرفتن نبض جامعه 
 عوام ،به هزار و يك دليل و از همه مهمتر

فريبي بار ديگر تالش قهرمانانه شمايان را 
در باتالقي ديگر فرو برد و زحمات و تالش 
و جانفشانيهاي غرور آفرين شما را به نفع 

  .در دهدهخود مصادره كرده و به 
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ــرادر  تظــاهرات در ي برگــزاري تــدارك ب

ـ  از مبـارزات مـردم ا      تيحما  در شـهر  راني
ــسفورت، كم ــهيآم ــ وت ــراني از اي اژهي  اني

ــد    ــهروندان هلن ــد و ش ــاكن در هلن  يس
ـ ا.  شد ليتشك  ي برگـزار  ي بـرا  تـه ي كم ني

 يعي دست به اقـدامات وسـ      ري فراگ يتجمع
ـ از جمله با صدور اطالع    . زد  از همـه  ي اهي

 عالقمند بـه    ي ها يلنده و   انيرانياقشار ا 
 و مدافع حقوق بـشر دعـوت     رانيموضوع ا 

 28 كـشنبه يكرد تا در تجمع آنـان در روز         
ــن گــردهم آ ــديژوئ  هرچــه يدر راســتا. ن

 ،ي تجمع اعتراضـ   ني برگزار شدن ا   عتريوس
 پارلمـان  ندگاني كه با نما   ي در تماس  تهيكم

 موفــق بــه تيــهلنــد برقــرار كــرد، در نها
ـ " يآقـا   قرار مالقات بـا    كيگرفتن    ولي
  . شديحي مسهي از حزب اتحاد"نديفور د و

 و يدي ژوئن خانمها آرزو سـع     27 شنبه   روز
M Kruseــا ــ داري، آق  اخــوان و وشي

فـان  " ي در مالقات با آقا هي جعفر پو  قيرف
ــديد و  Joel" "نـــــــــــ

Voordewind" ـ  و تيـ درباره موقع  ژهي
 ي خواسته هـا   ران،ي مبارزات مردم ا   يكنون

ـ     ميـ حمانـه رژ  ريبه حق آنان و خشونت ب
 با تظـاهرات كننـدگان،      ي اسالم يجمهور

 و  ي و اجتمـاع   ياسـ ي فعـاالن س   يريگدست
 دادنـد و از او      يحاتيروزنامه نگـاران توضـ    

ــت هم ــدرخواس ــداياري ــژواك ص  ي در پ
 يآقـا .  در هلند كردند   رانياعتراض مردم ا  

Voordewindكــه در يي بجــز قولهــا 
ـ  و تيـ مورد كمك به موقع     از  انيـ راني ا ژهي

ـ . لمان را داد  پار قيطر  را خطـاب بـه   يمتن
ــدگان و تجمــع كننــدگان روز    تظاهركنن

 قـرار داد    تهي كم اري نوشت و در اخت    كشنبهي
  .تا در تجمع آنان قرائت شود

 تجمع  ني بهتر شدن ا   ي برا تهي ادامه كم  در
ـ  گرفـت تـا نما     ميتصم ـ  و شگاهي  از  ي ا ژهي

 اعتراضات مـردم و     ي ها لميعكس ها و ف   
ن و حـضور بـا     با آنـا   ميخشونت عوامل رژ  

 در اعتراضات   يرانيشكوه زنان و دختران ا    
ـ  ا يبرا.  دهد بيترت  اري كـار تعـداد بـس      ني
 منتـشر   ي ها لمي ف د،ي عكس و اسال   ياديز

 هي ته يقي نمĤهنگ و موس   نترنت،يشده در ا  
 ي هلنـد  – يراني توسط ا  ييبايو با شكل ز   

 آمدنـد در محـل   تهي كه به كمك كم ييها
  . شدنيتجمع با شمع و گل تزئ

 بود  ادي در   ي ا ژهي مراسم و  تهي كم نيمچنه
 كـه بدسـت   يديشهدا و زنان و مردان رش  

 سـرو   ي اسالم ي جمهور ميسركوبگران رژ 
قامت شان بر خاك افتـاده اسـت، برگـزار          
كرد، كه با استقبال شركت كنندگان مواجه    

  .شد
 گرفت تا از محـل      مي تصم تهي كم نيهمچن

ـ  تا ا  ييگردهم آ   راه آهـن    ي مركـز  ستگاهي
 كـــرده و ييمـــايمـــسفورت راهپشـــهر آ
 راه  ستگاهيـ  خود را در محوطـه ا      يسخنران

 شهر و در مـال عـام برگـزار          يآهن مركز 

شركت كننـدگان بـا بدسـت گرفـت         . كند
ـ  از شهدا اعتراضـات اخ     ييعكس ها   بـه  ري

 ي هـا  عكـس  و   "نـدا آقـا سـلطان     " ژهيو
 همراه با شمع و     ري از اعتراضات اخ   يگريد

ـ  ا  با پرچم  زي ن ي كسان نيگل، همچن   و  راني
ـ  با مـضمون حما    ييدست نوشته ها    از  تي
 مي و محكوم كردن رژ    رانيمبارزات مردم ا  

.  پرداختنـد  ييمايپ   به راه  ي اسالم يجمهور
 با خواندن رياعتراض كنندگان در طول مس

 را  ود اعتراض خ  ي متفاوت صدا  يسرودها
به ساكنان شهر رساندن و بـا دادن شـعار           

 مردم ي به پژواك صدا  لي را تبد  ييمايراهپ
قابل ذكر است كه نقش زنان .  كردند رانيا

 زي تجمع ن  ني در ا  يراني دل ا  ريو دختران ش  
بارز بود و در اكثر موارد ابتكار عمـل آنـان        

 و دادن شـعارها     ييمـا يدر بهتر كردن راهپ   
 ي هـا  يلنـد  ه ژهيـ  همگـان بـه و     نيتحس

 در  نيهمچنـ . ختيحاضر در جمع را برانگ    
ورد  در م  يحي توض ي نوشته ها  ريطول مس 

 ي و خواسـته هــا رانيــاعتراضـات مـردم ا  
برحق آنـان و مـتن قطعنامـه تظـاهرات و       

 توسط زنان راني تظاهرات در ا  يعكس ها 
 مــردم كــه بــه ني در بــيرانــيو دختــران ا

 ابـان ي در خ  ييماي تظاهرات و راهپ   يتماشا
 شد كه مورد اسـتقبال      عي بودند توز  ستادهيا

 از مردم تماشـاگر     يتعداد. آنها قرار گرفت  
ــ ــتن هــاپ ــت م ــوزيس از قرائ ــه يعي ت  ب

ـ  ن ي و عده ا   وستنديتظاهركنندگان پ   بـا   زي
 خـود  تي حماگري اشكال د اي بلند و    يصدا

  . دادندي را نشان مييماياز راهپ
 راه آهن   ي مركز ستگاهي محوطه مقابل ا   در

شهر آمسفورت، ابتدا تجمـع كننـدگان بـا         
 كردنـد تـا نظـر       ي گوناگون سـع   يشعارها

 يد جلـب و همراهـ     مردم را به تجمع خـو     
 ي آقـا  اميـ سپس پ . آنان را درخواست كنند   

 يحي از حزب اتحاد مس    "ندي فور د و   ولي"
در .  اخوان قرائت شـد وشي دار يتوسط آقا 

  : بود مده آامي پنيا
ــس  ــاد مـــــ ــزب  اتحـــــ  يحي حـــــ

"ChritenUnie Partij"  : 
 انيــراني خــود را بـا ا ي همـدرد لهينوسـ يبد

  . داردياعالم م
ـ يا از كشته شـدن دههـا        ما  ي و زخمـ  يران

 اري تاسف بـار  بـس      يتيشدن آنها در  وضع    
  .ميناراحت و نگران هست

ــا ــان آزادم ــداني خواه ــي ساني زن  و ياس
 و خواهـان    ر،ي شدگان تظاهرات اخ   ريدستگ

 ي به سـو   يراندازيتوقف ضرب و شتم و ت     
  .ميتظاهر كنندگان هست

 ي مــستقل از ســوقــاتي خواهــان تحقمــا
 در   عيت وسـ   درباره تقلبا  ي الملل نيمراجع ب 

  .مي هستيانتخابات قالب
ـ     ما ـ    ي خواهان نظارت مراجع ب  ني طـرف ب

 انتخابات آزاد در كي ي برگذاري برا يالملل
  .مي هسترانيا
  يحي طــور حــزب اتحــاد مــسنيــ هــم او

ــر ــان تحـ ــالميخواهـ ــات مـ  و ي ارتباطـ

 ي اقتـصاد  يقراردادها
 دتري شـد  يريو سختگ 

 در  راني ا ميدر مورد رژ  
ــا  ي رابطــه از ســوني

  . اروپا استهياتحاد
 گـر ي د ي از كشورها  ما

 مي كنـ  يهم دعوت مـ   
ــه رژ ــكــه ب ــ امي  راني

ــراض    ــركوب اعت ــا س ــد ت ــشار وارد كنن ف
كنندگان را متوقف كرده و حقوق آنـرا بـه          

  . بشناسدتيرسم
Joel voordewind  

 از حـزب اتحـاد      – پارلمـان هلنـد      ندهينما
  يحيمس
  
  

 ي بــه ســخنرانهيــ جعفــر پوقيــ رفســپس
  . پرداخت

 كامل اين سخنراني در همين شـماره        متن
  . چاپ شده است

  

 اخوان پس از قرائـت      وشي دار ي آقا سپس
ـ  از مبـارزات مـردم ا      شي در ستا  يمتن  راني

 مراسم را قرائـت كـرد كـه         يانيقطعنامه پا 
 مختلف آن با كـف زدن اعتـراض         يبندها

  . قرار گرفتدييكنندگان مورد تا
  

قطعنامه تجمع در 
  حمايت از مبارزات

   ايران مردم
  

ما ايرانيان ساكن كشور هلنـد، تجمـع        
ــدگان در روز  ــن 28كنن  در 2009 ژوئ

  :آمسفورت اعالم مي كنيم
مبــارزه مــردم ايــران بــراي دســتيابي 
ــي آزادي و   ــود يعن ــساني خ ــوق ان حق
حكومتي دموكراتيك بر حق بوده و ما       
  .از خواسته هاي آنان حمايت مي كنيم

مــردم ايــران تقلــب گــسترده عوامــل 
 اي و دولــت احمــدي نــژاد در خامنــه

انتخابـات را محكـوم مـي كننـد و بــا     
ــز   ــسالمت آمي ــاهرات م ــزاري تظ برگ

ــستند  ــال آن ه ــان ابط ــب . خواه تقل
گسترده در انتخابات براي مردم قابـل       
ــان خواهــان ابطــال   ــول نيــست آن قب
انتخابات قالبي و برگزاري انتخابـاتي      
ــارت  ــا نظــ آزاد و دموكراتيــــك بــ

ــين  المللــي ســازمانهاي بــي طــرف ب
ما از اين خواست برحق مردم       . هستند

  .ايران حمايت مي كنيم
ما رژيم ديكتاتوري جمهوري اسالمي     
را به دليل عدم تحمـل و بردبـاري در          

برابر تظاهرات آرام مردم و تيـر انـدازي بـه           
سوي مردم كه منجر بـه قتـل عـده بـسيار            
زيادي از آنان شـده اسـت را محكـوم مـي            

  .كنيم
اس شخـصي و نيروهـاي      ما حمله عوامل لب   

وزارت اطالعات به خوابگاههاي دانشجويان     
و ضرب و شتم آنان كه منجر به قتل عـده           
بسياري از آنها شده و همچنـين دسـتگيري        

  .گسترده دانشجويان را محكوم مي كنيم
مـا دسـتگيري گــسترده فعـاالن سياســي و    
اجتمــاعي و شخــصيت هــاي سرشــناس را 

ي و بـي    محكوم كرده و خواستار آزادي فور     
  .قيد و شرط آنان هستيم

ما دستگيري وسـيع خبرنگـاران و روزنامـه         
نگاران ايراني را محكـوم كـرده و خواهـان          

  . آزادي فوري و بي قيد و شرط آنان هستيم
ما اخراج خبرنگاران روزنامه ها و تلويزيونها        
و خبرگزاري هاي سرشناس غربي از ايـران        

به را محكوم كرده و خواهان باز گشت آنان         
ايران و اجازه فعاليت آزاد آنهـا بـراي تهيـه           

  .خبر و گزارش هستيم
ما سانسور گسترده روزنامـه     
هــا و فيلترينــگ اينترنــت و 
قطع تلفن هاي همراه را كه      
جلـــوگيري از گـــردش آزاد 
اطالعــات اســت را محكــوم 

  .مي كنيم
ما حملـه و تهـاجم گـسترده     
ــپاه،   ــامي، س ــاي انتظ نيروه
ــاس    ــاي لب ــسيج و نيروه ب

ــ ــع آرام و شخ ــه تجم صي ب
مـــسالمت آميـــز مـــردم را 
محكوم كرده و خواهان حق برگزاري تجمع     

  .و گردهم آيي آزاد براي مردم ايران هستيم
ما تير اندازي به سوي تظـاهر كننـدگان در          
خيابانهاي ايران را كه منجر به قتل بسياري        
از مردم شـده را محكـوم كـرده و خواهـان            

ن كشتار  دستگري و محاكمه آمران و عامال     
مردم و جوانان بيگناه در دادگـاهي عادالنـه       

  .هستيم
ــاهر    ــك زدن تظ ــتم و كت ــرب و ش ــا ض م
كنندگان توسط عوامل حكومت را محكـوم       
ــه    ــتگيري و محاكم ــان دس ــرده و خواه ك
كساني هستيم كه بـا اسـلحه سـرد باعـث           
بوجود آمـدن جراحـات بـسياري بـر مـردم           

  .تظاهر كننده شده اند
ي و بدون قيد و شرط      ما خواهان آزادي فور   

همه تظاهر كنندگاني كه دستگير شـده انـد        
ما شكنجه و ضرب و شتم دسـتگير       . هستيم

: شدگان را محكوم كرده، اعالم مـي كنـيم        
مسئول سـالمتي و جـان دسـتگير شـدگان          
مقامات رژيم جمهوري اسالمي هستند و در       
ــسارت    ــه خ ــدن هرگون ــود آم ــورت بوج ص

مـات  جسمي و جاني به دستگير شدگان مقا      
  .بايد در برابر آن پاسخگو باشند

ما دولت احمدي نژاد را كه محـصول يـك          
تقلب گسترده انتخاباتي است غير قـانوني و        
نامشروع دانسته و به رسميت نمي شناسـيم        

  .و آنرا نماينده مردم ايران نمي دانيم
ما از دولت و پارلمان هلند درخواست داريـم        

  تا به خواست مردم ايران كه با حضور 
  14بقيه در صفحه 

  

 سـاكن   انيراني ا ييمايگزارش تجمع و راهپ   

   هلند-ر آمسفورت شه
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متن سخنراني رفيق 

تجمع جعفر پويه در 

 انيراني اييمايو راهپ

ساكن شهر 

   هلند-آمسفورت 
  

 و  في شـر  ي آزاده، انسانها  هنانيهم م 
  انسان دوست؛

  
 روزها خـواهران و بـرادران مـا در        نيا
 خــود در ي حقــوق انــساني بــرارانيــا

 فـشارند و خواهـان      ي مـ  ي پا ابانهايخ
ـ امـا رژ  .  هستند ي و دموكراس  يآزاد  مي

 پاســخ ي اســالمي جمهــورياسـتبداد 
اعتراضات آرام و متمدنانه آنـان را بـا          

  . دهديگلوله م
 خواهران و بـرادران     ف،ي شر يانسانها

 ميــ رژهيــمـا اعتــراض خــود را بــر عل 
ـ  بـا فر   ي اسـالم  يستمگر جمهـور    ادي

 بـه گـوش همـه       "كتاتوريمرگ بر د  "
مـردم شـعبده    .  انـد  دهي رسـان  انيجهان

 بـاور   يا تقلب  كه ب  مي انتخابات رژ  يباز
 نژاد را برنده آن اعالم      ي احمد ينكردن

 بـا   ر ستمگ مياما رژ . رندي پذ يكرده، نم 
 خواهـد تـا بـه تقلـب       يزور از مردم م   

. آشكار و گسترده آنان گردن بگذارنـد      
 ي آمده و با برگـزار  ابانياما مردم به خ   

 و گــسترده خواهــان عيتظـاهرات وســ 
ـ    ـ رژ.  هـستند  يابطال انتخابات تلقب  مي

 ي سـاز  ي سالهاست بـا را    هيفق تيوال
ـ لي م70 از شيخود را مورد قبول ب   وني

ـ  ا مـا  ا كند،ي م ي معرف يرانيا  روزهـا   ني
 كشور ما بـا     يابانهايمردم حاضر در خ   

مرگ بـر   ":  زنند ي م ادي بلند فر  يصدا
  ."بي دولت مردم فرنيا

ـ  و آقا  خانمها  ي و آزادي دموكراسـ  ان،ي
 همـه جوامـع     هي و اول  يياز حقوق ابتدا  

 بدسـت   ي برا رانيملت ا . است يانسان
ــاهرات يآوردن آزاد ــا تظـ  آرام در ي بـ

ـ  ا ابانهايخ  خواسـت خـود را اعـالم        ني
 كـه  نـد ي گوي بلند مـ يكرده و با صدا  

 نـژاد   ي احمد يدولت متقلب و درغگو   
ـ منتخب آنان ن   ـ  و رژ  ستي  ظـالم و    مي
 مسبب همه   ي اسالم يستمگر جمهور 

 است كه امروز در وطن مـا        يمشكالت
 آمـده انـد   ابانهايم به خ  مرد. وجود دارد 

ـ  هم ي و بـرا   كباريتا    كـه ي بـه آنان   شهي
 را مورد قبول مـردم    ي اسالم يجمهور

ـ  كـه ا   ندي بگو كنندي م ي معرف رانيا  ني
 از ي دروغ و خــــالدهيــــنظــــر و عق

ـ رژ. محتواست  ي اسـالم  ي جمهـور  مي
 دالر از پول فروش نفت كـه        اردهايليم

 آنان است را صرف ساخت      يثروت مل 
ـ رور صـدور ت   ،يبمب اتم  ـ  و بن  ستي  ادي

 از ياري بــسكـه يدرحال. كنـد ي ميـي گرا
ــردم ا ــم ــدي براني ــاكارن  ي و خانواده

 روزانـه خـود     ي غـذا  ازمنـد ي ن ياريبس
  . هستند
 اعتراض خود را بـه دزدان       راني ا مردم

 ي خود با صـدا    يو غارتگران ثروت مل   
 دني و خواهان شـن    كننديبلند  اعالم م   

ــا ــراض توســط همــه ي صــداني  اعت
 دادن ازي با امتكنندي م كه فكركهيكسان
 توانند در غارت ثروت    ي م مي رژ نيبه ا 
ما همراه  .  باشند هستند  كي ما شر  يمل

 دربـــا خـــواهران و بـــرادران خـــود 
 تجمع كـرده    نجاي ا هنماني م يابانهايخ
 مـردم   يخواسـته هـا   : مي تـا بگـو    ميا

 خواســته رانيــ ايابانهــايحاضــر در خ
ما از همـه خواسـته      .  است زي ما ن  يها
ق خواهران و برادرانمان كه      بر ح  يها

 بلند  ي مان با صدا   هني م يابانهايدر خ 
ــ ــالم م ــود حماياع ــ ش ــرده و تي  ك
 سا بلند و ر   ي صدا ني ا دنيخواهان شن 

 كـه   مي هـست  يي همه گوشـها   ياز سو 
ـ  مـردم ا   ي ها ادي دارند فر  يسع  را  راني
  .رندي بگدهينشن
  

ـ  و آقا  خامنها  و في شـر ي انـسانها  ان،ي
  :انسان دوست

 است كه كـشور مـا        سال ي از س  شيب
ـ  رژ كي تيتحت حاكم   ي اسـتبداد  مي

آنها ما را   .  و آدمكش قرار دارد    يمذهب
.  رانده انـد رونياز خانه و كاشانه مان ب  

ـ ما بـه ا    ـ  و در انجـا ي علـت در ا   ني  ني
 در  ي كـه از زنـدگ     ميكشور حضور دار  

ـ  چكمه آدمكشان رژ   ريز  ي جمهـور  مي
اكنـون  . مي به تنگ آمده بـود     ياسالم

ـ رادران مـان در ا     خواهران و ب   هك  راني
ـ  بـر عل   كپارچهي يبا همبستگ  ـ  رژ هي  مي

 امي ق ي اسالم يظالم و ستمگر جمهور   
ـ مـا ن  . كرده اند   همـراه بـا آنهـا بـه         زي

 برحق آنان ي بلند از خواسته هايصدا
 رسـاتر كـردن     ي كـرده و بـرا     تيحما

ــدا ــم ميص ــاني ه ــهن ــان از ه  چي م
  . كردمي نخواهي فروگزاريكوشش

 ي تظاهراتهـا   مردم در  ي خواسته ها  ما
 و ي كــه آزاديابــاني خزيــمــسالمت آم

ــ ــرده و  يدموكراس ــرار ك  اســت را تك
 نژاد  ي كه دولت احمد   مي كن ياعالم م 
 است و ما    ي انتخابات تقلب  كيحاصل  

 و از همه    مي شناس ي نم تيآنرا به رسم  
 و  ي كـه بـه را     ي بزرگ و آنان   يدولتها

ـ  دهنـد بـه و  ي م تينظر مردم اهم    ژهي
ا دولــت  تــمي خــواهي هلنــد مــدولـت 
 نـشناسد و    تي نژاد را به رسـم     ياحمد

 كـشتار مـردم     هياعتراض خود را بر عل    
  . اعالم كنندراني ايابانهاي در خگناهيب

 ســـتمگر ميـــرژ: انيـــ و آقاخانمهـــا
 كه تا كنون خـود را     ي اسالم يجمهور

 ي معرف راني مردم ا  دييمقبول و مورد تا   
 ي را بكنـار  يياكنون درغگـو  .  كرد يم

ـ       تجمـع آرام و     ي شـرم  ينهاده و بـا ب
 ي مردم را بـه گلولـه مـ        زيمسالمت آم 

ـ  رژ يآدمكـشان و گزمـه هـا      . بندد  مي
 از دختران   يشماري تعداد ب  هي فق تيوال

 و پسران معترض را با گلوله بـه         جوان
 ي را زخمـ  ياريقتل رسانده و عده بـس     

 ي بـستر  مارسـتانها يكرده اند كـه در ب     
 شبانه  رانيسركوبگران مردم ا  . هستند

ــه خوابگاههــا ــه اني دانــشجويب  حمل
 را به قتل رسـانده عـده        يكرده تعداد 

 را مورد ضرب و شتم قـرار        يادي ز يا
ما . اند كرده   ري را دستگ  ياريداده و بس  

 را كـه قاتـل      ي اسـالم  ي جمهور ميرژ
 ي قـانون ري است، غرانيفرزندان مردم ا 

 آنرا حق مردم خـود      دنيدانسته و برچ  
ـ  تـا در ا مي خواه يما م . مي دان يم  راني
 كه به حقوق مردم دي بوجود آيستميس
 احترام بگذارد و در راه رفاه مردم رانيا

ـ  آنان را بكـار گ     يثروت مل  ـ رژ. ردي  مي
 نه تنهـا بـه غـارت        يم اسال يجمهور

 پردازد بلكه  ي م راني مردم ا  يثروت مل 
ـ اعتراضات مسالمت آم    آنـان را بـه      زي

ـ يمـا تكـرار م    .  بنـدد  يگلوله مـ    م،يكن
اضــات آرام و  كــه پاســخ اعتريمــيرژ

 شـهروندان خـود را بـا        زيـ مسالمت آم 
ـ  و شا  يگلوله بدهـد، ضـد انـسان        ستهي

مـا همـراه مـردم      . هزاران لعنت است  
 كـه خواهـان   مي كنـ ي تكـرار مـ    رانيا

ـ  ستمگر و آدمكش ن    يميرژ مـا  . ستمي
 كي آباد، آزاد و دموكرات    يرانيخواهان ا 

 جهانـشمول حقـوق     نيبراساس مـواز  
نـد بـه     تـا مـردم آن بتوان      ميبشر هست 

 كنند و رابطه دوستانه     ي زندگ يآسودگ
 كـشورها و مـردم جهـان       گـر ي با د  يا

 يمــا خواهــان روابطــ. داشــته باشــند
ــرام آم ــتانه و احتـ ــدوسـ ــام زيـ  باتمـ

 چكسيما با ه  . مي هست اي دن يكشورها
 زي ســر جنــگ و ســتي كــشورچيو هــ

ــدار ــابرا. مين ــ رژنيبن ــورمي  ي جمه
 كه هر روزه بـر طبـل جنـگ          ياسالم

 و صـدور    يا بحران سـاز    كوبد و ب   يم
 باعـث بوجـود   يي گراادي و بن  ستيترور

ـ آمدن بحران و درگ     در منطقـه و     يري
 جهان شده است را  گري نقاط د  ياريبس
 مي كنـ  ير مشروع دانسته و اعالم م     يغ

ـ  مورد قبول مـردم ا     مي رژ نيكه ا   راني
ــن ــ و باستي ــوددي ــه ش ــا .  برانداخت م

 ي عـدالت و رفـاه بـرا       ،يخواهان آزاد 
ـ رژ. ميهـست  رانيمردم ا   ي جمهـور  مي
 ي ما مـردم را بجـا      ي ثرت مل  ياسالم

 ي صرف رفاه عموم شـود را بـرا        نكهيا
 توسعه ي و پروژه ها يساخت بمب اتم  

 متعــارف و صــدور ريــ غيهــاســالح 
ـ ما به ا  .  كند ي مصرف م  ستيترور  ني

ــعمــل رژ ــمي ــراض م ــي اعت  و مي كن
خواهان كوتاه كردن دست غـارتگران      

  .مي خود هستيو دزدان از ثروت مل
 امـروز   ي اسالم ي ستمگر جمهور  ميرژ
 تواند ادعـا كنـد كـه مـورد          ي نم گريد
ــتا ــردم ا ديي ــوم م ــ عم ــت؛ راني  اس

 مـردم   يتظاهرات صدها هزاران نفـر    
ـ  گـواه ا   ابانهـا ي در خ  رانيا  خواسـته   ني

 ي را نم  مي رژ ني ا رانياست كه مردم ا   
 مي رژ ني ا تي مشروع نيخواهند، بنابر ا  

نظـر   كـه از     يميرژ.  رفته است  نياز ب 
 نــدارد حــق تي مــشروعرانيــ امــردم

 و محاكمه كردن زنان و مردان       يزندان
 بلند اعالم   يما با صدا  .  را ندارد  يرانيا
 تي مشروع مي رژ ي دادگاهها م،ي كن يم

 تواننـد زنـان و مـردان        يندارند و نمـ   
.  شــده را محاكمــه كننــد  ريدســتگ

ـ تظاهرات آرام و مـسالمت آم       حـق   زي

ـ رژ.  اسـت يشهروندان هـر كـشور     ـ  غمي  ري
 حـق   ي اسـالم  ي و سـتمگر جمهـور     يانونق

ـ  را كـه بـه دل      يندارد تا كسان    تظـاهرات   لي
.  كرده محاكمـه كنـد     ري دستگ زيمسالمت آم 

 ي قـانون  ري كه به طور غ    يهمه زنان و مردان   
ـ  و بـدون ق    ي فور دي شده اند با   ريدستگ  و  دي

  .شرط آزاد شوند
 ي و دموكراســي آزادرانيــ مــردم اخواســته

 مي رژ ي طوالن يلها كه در سا   يدر حال . است
 ثابت كرده است كه ضـد       ي اسالم يجمهور

ما خواهان  .  است ي و دشمن دموكراس   يآزاد
ـ  بساط رژ  دنيبرچ  و  ي اسـالم  ي جمهـور  مي
 دمـوكرات بـر     يمي كردن آن با رژ    نيگزيجا

 شناخته شـده توسـط جوامـع       نياساس مواز 
  .مي هستمتمدن يانسانها

  
  .راني حق طلبانه مردم اامي با قروزيپ

ــا ــودن ــاد رژ ب ــ ب ــتمگر و ضــد آزادمي  ي س
  .ي اسالميجمهور

  

  

قطعنامه تجمع در حمايت از 
   مردم ايران مبارزات

  
  13بقيه از صفحه 

ميليوني در خيابانهاي ايران اعالم كرده انـد        
احترام بگذارند و محمود احمدي نژاد را بـه         
عنوان رئيس جمهور مردم ايران به رسميت       

  .نشاسند
ند درخواست داريـم   ما از دولت و پارلمان هل     

تا با فشار ديپلوماتيك و تحريم رژيم ايـران         
را وادار كنند تـا بـه خواسـته هـاي انـساني          
مردمي كه خواهان ابطال انتخابات قالبي و       
برگزاري انتخاباتي آزاد و دموكراتيك تحـت     
نظارت سازمانهاي بـي طـرف بـين المللـي          

  .هستند گردن بگذارد
واسـت مـي   ما از دولت و پارلمان هلنـد درخ   

كنيم تا به مـردم ايـران بـراي رسـيدن بـه             
آزادي و برقــراري رژيمــي دموكراتيــك بــر 
اساس موازين حقوق بشر هرگونه كـه خـود     

  .صالح مي دانند كمك و ياري رسانند
ما از دولت و پارلمان هلند درخواست داريـم        
تا صداي اعتراض ما بـه سـركوب گـسترده         

آنـرا بـه   خواهران و برادران مانرا را شنيده و     
گوش مقامات ايران برسانند و در راه اجرايي    
شدن خواسته هاي برحق ما هـر گونـه كـه          

  .مي توانند كوشش كنند
خواسته هاي ما افراد تجمع كننـده، همـان         
خواسته هاي خـواهران و بـرادران مـان در          
خيابانهاي ايران يعنـي آزادي و دموكراسـي        

ما بدينوسيله حمايت همه جانبه خـود       . است
از خواهران و برادران مان اعالم كـرده و         را  

همه مجامع انساندوست بين المللي به ويژه       
دولت و پارلمان هلند، دبير كل سازمان ملل        
متحد، مقامات اتحاديه اروپا، سـازمان عفـو        
بين الملل و همه تـشكالت مـدافع حقـوق          
انسانها در سراسر گيتي را دعوت ميكنيم تـا        

ــا حمايــت از مــردم ايــران، آن هــا را در راه ب
رسيدن به كشوري آزاد و دموكراتيك ياري       

  .رسانند
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 برابر اعتراضي در گردهمايي: عكس

  سفارت رزيم در بروكسل

  

  

  

  

  

  

  1388 خرداد 24 ،ي احترامنايمب
  1388 خرداد 24 ،ي براتفاطمه

  1388 خرداد 24 ،ي شرفيكسر
  1388 خرداد 24 ،ي شعاعزيكامب

  1388 خرداد 24 ،يماني امحسن
  1388 خرداد 24 ان،ي غنيمصطف

  
  1388 خرداد 25 ،ي اعرابسهراب

  1388 خرداد 25 سلحشور، مهيفه
  1388 خرداد 25 ،ي طهماسبنيحس

   1388 خرداد 25 آسا، انوشيك
  1388 خرداد 25 ،ي كرميمهد
   1388 خرداد 25 نژاد، ري امناصر

  1388 خرداد 25 رجب پور، فاطمه
 برومند، مادر فاطمه رجب پور سرور

  1388 خرداد 25
  1388 خرداد 25 ،ي خسرومسعود

  1388 خرداد 25 ،ي نمازمانيا
  1388 خرداد 25 ،ي صدرداود

  1388 ري ت25 ،ي كامراناحمد
  

  1388 خرداد 26 كزادي،ي نمحمد
  1388 خرداد 26 ،ي خِضرريشل
  

  1388 خرداد 27 برزگر، ني حسمحمد
  
  1388 خرداد 30 آقا سلطان، ندا
   1388 خرداد 30 ي،ي رضا طباطباديس
  1388 خرداد 30 هاشمي، مانيا

  1388 خرداد 30 اكبري، واحد
   1388 خرداد 30 عبدالهي ابوالفضل

  1388 خرداد 30 طهماسبي، ساالر
  1388 خرداد 30 حدادي، محسن

  1388 خرداد 30 پور، ي علكاوه
 خرداد 30 ،ي فر گلچي عباسديسع

1388  
  1388 خرداد 30 ،ي عبدمي نعاحمد
  1388 خرداد 30 ،ي ناصرنادر

  1388 خرداد 30ده، اشم زاه مسعود
  1388 خرداد 30 طوفان پور، نيحس

  1388 خرداد 30 ،ي سودنايت
  1388 خرداد 30 معزز،
  1388 خرداد 30 رضا طباطبايي، سيد

  1388 خرداد 30 ،ي سهراباشكان
  1388 خرداد 30 ،ي جشنفرزاد

  

  
  

  1388 خرداد 31دي، ه شاعلي
  1388 خرداد 31 كلي، سايپر
  
  1388 ري ت3 ي،ي رضا طباطباديوح
  
  1388 ري ت4 ه،ي برواعقوبي

  
  1388 ري ت7 ه،ي برواجعفر
   1388 ري ت7 ،ي موسوترانه

  
  1388 ري ت9 ،ي افتخاررضايعل
  

   مداح شورچه، ديحم
  ن،ي مهر آذميمر
   پناه،زداني الديم

  ،ي بشارتحامد
  ر،ه سپبابك

   ي اسدندا
  ،يري كوريام

   ي هشتفرزاد
  ،ي قشالقيني چگمحرم
  ،يضي فني حسمحمد

  ،ي رمضاننيرام
   پور، ي استخرآرمان

  ي عراقديحم
   ن،ي خان ببلي اسماعديسع

   ،يدري حمهرداد
  ان،ي فتحعليعل

  ي جناببهمن
   پارام،ي قربانساالر

   اخترزند، نيحس
   ،يني كاظمحسن
   ،ي كامرانمحمد

  ،ي لطفميمر
  روح االميني محسن

  
  

 ي باال از منابع گوناگون جمع آوراطالعات
 جنبش دي صدها شهيسامثبت ا. شده است

 بالغ خي تارني كه تا اراني مردم ايخواهيآزاد
 ي همه وجدانهافهي باشد، وظي تن م200بر 

 . استداريب
  

 به همراه احياي كمونيستي بگردهمايي اعتراضي حز

  فرهنگي ايتاليايي  انجمنها و شخصيتهاي سنديكايي  و

  براي اعتراض به سركوب مردم ايران

  
 )لياايتا( در مقابل سفارت جمهري اسالمي در رم17 ژوئن در ساعت 24در روز چهارشنبه 

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در اين گردهمايي به طور فعال شركت . بركزار شد

 .نمود

  اسامي تعدادي از شهداي قيام

   مردم ايران

  
  هر شب ستاره اي به زمين مي كشند و باز

  اين آسمان غمزده غرق ستاره هاست
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  احمد نعيم آبادي

  عليرضا افتخاري

  اشكان سهرابي

  بهمن جنابي

 

  داوود صبري

  

  

  

  

  

  ندا آقا سلطاني 

  

  مهدي كرامي

  

  

  كيانوش آسا

  مصطفي قانيان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حسين طهماسبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  سعيد عباسي

  

  

  

  

  

  

  

  ناصر اميرنژآد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سهراب اعرابي

  

  

  ترانه موسوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  محسن روح االمين

  

  

  

  

  

  

  مسعود هاشمي

  

  

  

  

  

  محمد كامراني

  

  

  

  

  

  

  يعقوب پروانه
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اجالس ميان دوره يي 

  شوراي ملي 

  مقاومت ايران
  

   12:50 - 1388 تير، 9سه شنبه، 
 يي شوراي ملي مقاومت با        اجالس مياندوره 

جمهـور   حـضور خـانم مـريم رجـوي، رئـيس     
برگزيدة شـورا در روزهـاي چهـارم و پـنجم           

  همزمان با قيام شعله ور مردم        1388تيرماه  
  .ايران براي آزادي برگزارشد

تين روز اجـالس، كــه بـا برگــزاري   در نخـس 
  ســمبل -مراســم بزرگداشــت شــهادت نــدا

آغـاز شـد، خـانم رجـوي از         –شهيدان قيـام    
شخصيتهاي الجزايـري و فرانـسوي شـركت        

  خـانم انيـسه بومـدين       -كننده دراين مراسم  
اسالم شناس، پژوهشگر و اسـتاد دانـشگاه و         
آقايان، سيد احمد غزالي نخست وزيرپيـشين       

ونــه اســتاندار ونماينــده پيــشين الجزايـر، ايوب 
مجلس ملي فرانسه و ژيل پاروئل حقوقـدان        
ــتان     ــالي اس ــانون وك ــشين ك ــيس پي ورئ

ــسه  ــوان   -والدوازفران ــه عن ــرد ب ــوت ك  دع
  . ميهمان ناظردر اجالس شركت نمايند

اي ايـران اي مـرز      «اجالس شورا بـا سـرود       
سرود رسمي شوراي ملـي مقاومـت        » پرگهر

ـ  . افتتاح گرديد  يس جمهـور برگزيـده     آنگاه رئ
مقاومت ، با تجليل از شهيدان قيام و با تقدير 

  گذشـته   از شجاعت  دختران و پسران از جان       
مــيهن كــه بــراي آزادي در برابــر پاســداران 

كننـد، بـه مـردم بـه      خامنه اي سينه سپر مي 
ايــن :پاخاســته ايــران درود فرســتاد و افــزود

قيامها، ازهرنظر ، مايه مباهات تاريخي وملي       
زيرا نويد بخش برقراري    . قاومت ايران است  م

ــوط    ــتي خطــ ــاكي از درســ آزادي  و حــ
  . وسياستهاي شوراست

هـا و اسـناد       خانم رجوي با يـاد آوري بيانيـه       
شـورا  , شوراي ملي مقاومت خاطرنشان كرد      

پيوسته بر نارضايتي انفجاري جامعه ايـران و        
استعداد وافر آن براي تغيير دمكراتيك  تأكيد     

پردازيها و دعاوي     ده، پيوسته نظريه  واصرار كر 
پــوچ مماشــاتگران و متحــدان رژيــم دربــاره 
ناممكن بودن تغيير در ايران را مردود شمرده        
ــم و    ــاهوي رژي ــيدگي م ــر پوس ــواره ب و هم

. ثباتي بنيادين آن پافـشاري كـرده اسـت          بي
گـاه ودر هيچيـك از        هـيچ , كه شورا   چنان  هم

ـ      , دوره ها  راي كمترين اعتبار و مـشروعيتي ب
شعبده هاي  انتخاباتي آخوندها قائل نشده و        

پرخدعه و نيرنگ را با ارائـة       » مهندسي«اين  
شورا . اسناد و شواهد فراوان  افشا كرده است       

ــك،    ــر دموكراتي ــرورت تغيي ــين برض همچن
انحالل كليه ارگانهاي سركوبگر و برگـزاري       
انتخابات آزاد تحت نظر بـين المللـي تأكيـد          

  .كرده است
ــاي  ــي  دربحثه ــوراي مل ــالس ش دوروزه اج

مقاومت، اوضـاع ايـران، خيزشـهاي توفنـده         
مردمي، موقعيت مقاومت و اقدامات ضروري      
سياسي و بـين المللـي در حمايـت از قيـام و      
ــاي     ــه ه ــدات و توطئ ــردن تمهي ــي ك خنث
سركوبگرانه رژيـم ددمـنش آخونـدها  مـورد      

اعـضاي شـورا درسـخنان      . بحث قرار گرفت  

ام كنوني و خود بر اهميت سرفصلي قي  
انفجار خشم و نفـرت متـراكم مـردم         
عليه تماميت رژيـم  كـه در وضـعيت          
ــت ،   ــكاف در رأس حاكمي ــقه و ش ش
فرصت بروزيافته است تأكيد كردنـد و     
سيرپرشتاب تحوالت را در جهت تأييد 
ارزيابي شوراي ملي مقاومت مبني بـر       
ضرورت سرنگوني رژيم واليت فقيـه      

  .توصيف كردند
يـي شـوراي ملـي    اجالس ميان دوره    

مقاومت در ادامـه بحثهـاي خـود بـه          
ــت و   ــرف پرداخـ ــت شهراشـ موقعيـ
ــوق   ــضمين حفاظــت وحق ضــرورت ت
ــه    ــق قطعنام ــرف را طب ــاكنان اش س

ــصوب  ــا و  24م ــان اروپ ــل پارلم آوري
كنوانسيونها وقوانين بين المللي راجـع      
به حقوق ساكنان اشرف و نيز تعهدات       
و وظايف دولتهاي آمريكـا و عـراق و         

 درايــن خــصوص، مــورد ملــل متحــد
ــرارداد  ــد ق ــت  . تأكي ــين اهمي همچن

ــوقي   ــي و حق ــارزار سياس ــروزي ك پي
مقاومت ايران درحـذف نـام سـازمان        
مجاهــدين خلـــق ايـــران ازليـــست  
تروريستي اتحاديه اروپـا مـورد بحـث        

  .قرار گرفت
ــام     ــشم لج ــاد آوري خ ــا ي ــورا ب  ش

اي و اصـرار رسـمي و         گسيخته خامنه 
اج علنــي او بــر بــستن اشــرف و اخــر

ســاكنانش از عــراق در دهــم اســفند  
ــته،  از ايــستادگي و اســتواري    گذش
مجاهــدان اشــرف و برخاســتن مــوج 
همبــستگي و حمايــت  هموطنانمــان 
براي دفاع از ساكنان اشرف به عنوان       
مظهري درخشان از پايداري مـردم و       

مقاومت ايران در برابر اسـتبداد دينـي         
ــراق و   ــدن ع ــراي بلعي و مطــامعش ب

يسم وبنيادگرايي ياد كرد و توسعه ترور 
به قهرمانان سرفراز  اشرف و مدافعان       
حقوق آنها در داخـل وخـارج مـيهن،         

  . صميمانه درود فرستاد
اجالس شورا بزرگترين اجتماع تـاريخ      

مبارزات ايرانيـان در خـارج كـشور را          
ــه  در ــرداد 30ك ــاريس در 88خ  در پ

همبستگي با قيام مـردم ايـران بـراي         
ــاع از  اشــرف، برگزارشــد، آزادي و دف

ــاعي،   ــاه  اجتم ــارزي از  پايگ ــواه ب گ
آمادگي سياسي و اعتبار بـين المللـي        
يگانــه راه حــل دموكراتيــك ارزيــابي 

شـــورا ســـخنان رئـــيس   . نمـــود
ــن   ــت درايـ ــده مقاومـ جمهوربرگزيـ
گردهمايي را  ترسـيم كننـده مواضـع       
روشــــن و مــــسئوالنه  مقاومــــت 

سازمانيافته در متن تحوالت ميهنمان      
ــند ــيم   و س ــراي تحك ــمند ب ي ارزش

همبستگي ملي و تضمين پيـشرفت و       
پيــروزي در پيكــار آزاديــبخش مــردم 

  .ايران دانست
  دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ايران

  1388تير6
 
  

  

  

  

فتواي آيت اهللا 

منتظري عليه واليت 

 سيدعلي خامنه اي
  منصور امان

   تير21فراسوي خبر 
موقعيت شكننده رهبر جمهوري 
اسالمي با دريافت يك ضربه 
سخت ديگر، ترميم ناپذير شُده 

آيت اهللا منتظري، يك مرجع . است
ديني و وزنه سياسي كه با وجود 
تصفيه از دستگاه قُدرت همچنان 
نُفوذ خود بر اليه هاي پايين و 
مياني آن را حفظ كرده است، در 

از يكي از شديدترين انتقادات خود 
آيت اهللا علي خامنه اي، او را 

و واليتش را ) ستمكار ("جائر"
  . خواند"جائرانه"

بيانيه آيت اهللا منتطري، نخُستين 
واكنش صريح يك مقام بلندپايه 
مذهبي در برابر خيز خونبار آقاي 
خامنه اي به سوي گُسترش قُدرت 
فردي خود به ياري همدستان 

  . نظامي و امنيتي اش است
ي مكتوب آقاي منتظري، گُفته ها

خوانده مي ) فتوا(دستور مذهبي 
شود و مي تواند تاثير خُرد كننده 
اي بر پايه هاي مشروعيت ديني 
جايگاه آيت اهللا خامنه اي داشته 

 "واليت"اعالم بي اعتباري . باشد
آقاي خامنه اي از سوي اين مرجع 
شيعه، به ويژه از آن رو كه از زبان 

سياسي نظام مبتكر اصلي ساختار 
كه بر پايه استبداد واليت فقيه بنا 
شُده ابراز مي گردد، حساسيت 

  . توجه پذيري مي يابد
رويكرد مزبور، ُكليه انتقادهايي كه 
آيت اهللا خامنه اي را از زاويه 

 و بقاي حكومت "حفظ اسالم"
ديني نشانه گرفته، تقويت مي كُند 
. و بدان جان تازه اي مي بخشد

ي آيت اهللا منتظري همزمان، فتوا
با زير سووال بردن مبناهاي ديني 
اقدامات آيت اهللا خامنه اي، بحث 
پيرامون يافتن گُزينه به جاي وي 
را از ابزار فشار محرمانه به يك 
دستور كار واقعي و علني تبديل 

  .مي كُند
در اين ميان، كساني در اُليگارشي 
روحانيون همچون حجت االسالم 

يل به ايفاي نقش رفسنجاني كه ما
پر رنگ تر و تاثيرگُذاري بيشتر بر 
پروسه رويدادها از طريق بندوبست 
و داد و ستد هستند، كار خود را 

آنچه كه . مشكل تر خواهند يافت
آنها مي توانند آقاي خامنه اي را 
وادار به سپردن اش كُنند، معلوم 
نيست در پايان روز همان ارزش 

  . ابتدايي را داشته باشد
 

 ديگر "حفظ نظام"براي 

 چه در چنته داريد؟
  ليال جديدي

   تير25فراسوي خبر 
رفسنجاني، اين ميلياردر حيله گر و 
مردم فريب، در مقام رييس تشخيص 
مصلحت نظام در ديدار با جمعي از 
خانواده هاي بازداشت شدگان درون 

، بايد "حفظ نظام"نظام گفت كه براي 
مي جلوي افزايش اعتماد افكار عمو"با 

 او حتي ".سوو استفاده دشمنان را گرفت
مانند بقيه يارانش كه لنگ لنگان در ته 
صف خيزش مردمي حركت مي كنند، 
قرار ندارد؛ جاي او كنار دست خامنه 

  .ايست
اما اين تنها رفسنجاني نيست كه به 
ابزارهاي فرسوده و زنگ زده براي 

 آويزان "حفظ نظام"انجام پروژه حياتي 
؛ فعاليتها، تحليلها و رنگ شده است

آميزيهايي كه براي وارونه نشان دادن 
واقعيتها ابراز مي شود و از همه مهم تر، 

  . چماقها را نيز نبايد فراموش كرد
پس از اينكه گفته شد دست سازمان 
سيا، انگليس، غرب، آمريكا، منافقين 

و غيره در خيزشي كه ) مجاهدين خلق(
 آن را به جلو ميليونها نفر از مردم ميهن

مي برند دركار است، حال اسماعيل 
احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي 
رژيم ادعا مي كند كه افرادي از سه 
چهار سال پيش در خارج كشور آموزشها 

او . انقالب مخملي ديده اند و دوره هاي
ضمن اينكه التماس مي كند مردم 
بپذيرند هيچ تقلبي در انتخابات نشده، 

مي گويد، لباس شخصيها با عاجزانه 
هيچ سازمان و نهادي ارتباط ندارند و از 
هيچ كجا دستور نمي گيرند و اين كه 

 "خودسر"در كوي دانشگاه عده اي 
وارد شده بودند و با يكديگر درگير 

  .شدند
انكار او مبني بر اينكه افراد حمله كننده 
به مردم ربطي به نهادي دولتي ندارند 

 است كه خامنه اي و دقيقا به اين خاطر
مزدوران چند رنگ پوش او از سوي 
همه كساني كه در صحنه بوده و يا 
صدها فيلم و عكس مستند از سركوب 
مردم را مشاهده كرده اند، مسوول 
اصلي سركوبهاي وحشيانه شناخته مي 

اين ياوه گوييها براي تبريه . شوند
مزدوران نظام كه از ميان فرومايه ترين 

ين افراد در قشرهاي و كند ذهن تر
جامعه دست چين شده اند، ساخته و 

  .پرداخته مي شود
در حالي كه فرمانده نيروي انتظامي 
خود و رهبرش را پيشاپيش بر صندلي 
محاكمه در دادگاه مردم مي بيند، 

 رفسنجاني براي "جلب اعتماد"پيشنهاد 
، نوش دارويي است پس "حفظ نظام"

  .از مرگ سهراب
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  :سخن روز

روزي مــا دو بــاره كبوترهايمــان را "
پيدا خواهيم كرد و مهربـاني دسـت        

احمــد  (".زيبــايي را خواهــد گرفــت
  )شاملو، شاعر بيداري و اميد

  
  :بيانيه كانون نويسندگان ايران

گردهمايي به مناسبت نهمين 
  شاملو سالگردِ درگذشت احمد

 

  بايد چند دريا اشك مي
  بگرييم؟ دهتا در عزاي اردو اردو مر

  چه مايه نفرت الزم است
  بشوريم؟  كاري تا بر اين دوزخ دوزخ نابه

ُنه سال از خواب ابدي شاعر بزرگ ما گذشت 
در ترانه هاي رهايي  اما شور و بيداري و اميد

او هم چنان موج مي زند و شايد هيچ گاه 
  .نبوده است مانند امروز به ما نزديك

ا و روياها، شاملو، شاعر آزادي، شاعر آينه ه
از وهني كه  شاعر تعهد به انسان و بيزاري

بر تبار انسان مي رود، حضور انسان را بر 
حياتي جاوداني  آفاق روشنِ آگاهي و رهايي،

او بود كه در دشوارگذرترين گريوه . بخشيد
مردمان را صال در  ها و گردنه هاي خطرخيزْ

  :داد
  !من درد مشتركم، مرا فرياد كن

سراسر زندگي پرفراز و نشيب  راحمد شاملو د
خود هرگز در برابر ستم كاران و دشمنان 

را برتابيد، نه سرسپردگي  آزادي، نه سكوت
را، نه گردن خم كردن در برابر نواله ي 

او، شعري كه زندگي  شعر بلند. ناگزير را
است، جز در ستايش آزادي نبود و هيچ گاه 

  .سروده نشد براي خاموشي و فراموشي
 تا 1326 هنگام سرودن مرغ دريا در او از

همه حال، در  ، در1378واپسين شعرش در 
زندان و شهر و خانه، با كالمي جادويي 

دادخواهي،  اي غرورآفرين از عشق، آميزه
شگفتا كه در . دوستي سر داد آزادگي و مردم

اش  رسيده چاپ به ي آخرين شعرِ آخرين قطعه
 پايان /كه مرگ / گاه دانستم  آن: گفته است

در نخستين  تر آن كه و شگفت. نيست
است كه خاموش باش،  اش آورده  سروده

 امواج سرگردان شده بر/ دمي بگذار! مرغ

/ مگر روزي/ كاين خفتگان مرده/ آب
  .فريادشان برآورد از خاك

سرودن شعر، با دفاعِ عملي از  شاملو در كنار
آزادي بيان از طريق انتشار نشرياتي چون 

 از پيشتازان ترويج "جمعه كتاب"  و"خوشه"
كالم و كردار . فرهنگ و ادبيات پيشرو بود

حق سرمشق و  ي او كه به خواهانه آزادي

منشِ نسل پر اميدِ امروز ماست، ما را 
تحكيم و  جز به راه مبارزه براي

گسترشِ آزادي بيان و انديشه نمي 
  .خواند

اين باور  كانون نويسندگان ايران بر
مكن است چندگاهي است كه گرچه م

آزادي در بندِ حنجره ي خاموشِ 
به خواندن نباشد، بي  روزگار قادر

... گمان پرندگان قفس شكن اش 
را   راه خود سرانجام آسمانِ چشم به

 چنان كه روزگار ما -باز خواهند يافت
  .گواه آن است

درگذشت شاعر  در نُهمين سالگرد
بزرگ ايران و جهان، در دوم مرداد 

اه با ديگر دوستداران  همر1388
در ساعت پنج عصر بر مزارش  شاملو

گرد مي آييم و ياد جاويدش را گرامي 
  .مي داريم
 

ما ميدان  ميعادگاه": داريوش
آزادي ، تاريخ و آينده، انسان و 

  "آبادي
داريوش هنرمند محبوب سه نسل 
ايراني در تدارك كنسرت بزرگي است 

از  كه درآن براي نخستين بار بيش
تن از هنرمندان ساكن لس  180

آنجلس بر روي صحنه با هم همصدا 
  .خواهند شد

داريوش در هفته هاي گذشته در 
تظاهرات متعددي كه براي 
همبستگي با مردم ايران برگزار شده 
شركت كرده است و يكي از نادر 
هنرمنداني است كه در فعاليتهاي 
اجتماعي از جمله كمك به بهبودي 

  .بوده استمعتادان ايراني فعال 
داريوش اقبالي درباره كنسرت آينده 

 "يونيورسال آمفي تياتر"خود كه در 
اين ": خواهد شد مي گويد برگزار

كنسرت يك حركت تازه است با يك 
ما ميدان آزادي،  ميعادگاه: شعار تازه

   "تاريخ و آينده، انسان و آبادي
اين يك فراخوان ": او مي گويد

 عاول آگوست در واق. هنري است
جشن سي ساله هنرمندان است؛ 
هنرمنداني كه سي سال با مردم و در 

روي اين صحنه . بوده اند ميان مردم
تن از هنرمندان، نه فقط  180

خوانندگان بلكه، شاعران، آهنگسازان، 
و همه حاضر خواهند  همه... نقاشان 

  ".بود
ليال فروهر و بيژن مرتضوي، دو تن از 

 كت درهنرمنداني هستند كه براي شر

همايش هنرمندان ايراني در كنسرت 

روز اول آگوست به دعوت داريوش 
  .داده اند پاسخ مثبت

داريوش خواننده و فعال اجتماعي 
كه خود را يكي از حاميان حقوق 

مي داند، به تازگي نامه اي با  بشر
 تن از ايرانيان را به 8000امضاي 

به وقايع اخير در  عنوان اعتراض
اعتراض كنندگان رابطه با سركوب 

شهروندي  در ايران و نقض حقوق
آنان به سازمان ملل ارسال كرده 

  .است
 

از ميان هنرمندان دستگير 
  شده

سه بازيگر سينما و تياتر كه در 
درگيريها و تظاهرات اخير نقش پر 
رنگي داشتند توسط يكي از 
. نهادهاي امنيتي دستگير شدند

دستگير شدگان شامل، مهتاب 
، بازيگر تياتر و همسر پور نصيري

سينا . وي محمد رحمانيان است
رازاني هم از بازيگران جوان تياتر و 

حسين زمان از اعضاي . سينماست
سابق سپاه پاسداران و عضو فعال 

طلبان در  ستاد هنري اصالح
  . سالهاي گذشته بوده است

  
  لغو اكثر برنامه هاي هنري

در هفته هاي اخير بيشتر برنامه 
 30بيش از (ي و هنري هاي فرهنگ

لغو شده و يا به تعويق ) برنامه
داليلي كه ذكر شده . افتاده است

مضحك و حيرت انگيز است، براي 
نمونه دليل لغو يك برنامه، موكول 

تر يا  كردن به زمان مناسب
مشخص نشدن تعداد دعوت 

واضح است كه . شدگان بوده است
در فضا و شرايط اعتراضهاي 

 توان انتظار مردمي و سركوب نمي
. داشت كه مردم به اين امور برسند

 اعضاي گروه هاياز سوي ديگر، 

فرهنگي و هنري هم خود بخشي 
از مردم همين جامعه و درگير 

  . همين شرايط هستند
هاي  برنامه كنندگان اين بيشتر تهيه

هنري و فرهنگي از ارايه و اجراي 
كنند  هايشان خودداري مي برنامه

ه هنوز براي جامع چون معتقدند
بازگشت به حالت عادي آماده 

 نيست و در اين شرايط عدم

ها به  استقبال مخاطبان از برنامه
  .كند اعتبار آنها لطمه وارد مي

 

بيانيه جمعي از اهالي هنر و 
  فرهنگ 

بيست  جمعه": در اين بيانيه آمده است
همه . و دوم خرداد روز با شكوه ي بود

آنها  ند وآنها كه هميشه مي آمد. بودند
همه محترم . كه هرگز نيامده بودند

هيچكس خس نبود، خاشاك نبود . بودند
جمعه بيست و دوم خرداد روز نمايش .

اعتماد، آگاهي و عقالنيت ملت و درك 
صحيح مردم از اراده در دست گرفتن 

   ".سرنوشت خويش بود
در اين بيانيه كه تالش شده است به 

رفتار مصداق نه سيخ بسوزد و نه كباب، 
: ميانه اي پيش گرفته شود آمده است

جامعه هنري ايران همپاي اين جريان "
 تاريخي، پيشگام حركت سرنوشت ساز

انتخابات رياست جمهور ي دهم شد و 
در بستر سازي اين اعتماد عمومي، به 

متاسفانه در  .خود تالش كرد سهم
هنگامه تجلي اين اراده ملي، جريانهاي 

استفاده از شناخته شده اي با سوو
و  امكانات ملي و دولتي به كارگرداني آرا

مديريت آن پرداختند و در يك اقدام 
 ويرانگر تاريخي، ضربه مهلكي به حقوق

مدني مردم وارد كردند و عمالً بخش 
 گسترده اي از جامعه ايران را در آستانه

خروج از دايره اعتماد به نظام قرار 
   ".دادند

راجع قانوني و تمامي م"بيانيه مزبور از 
مذهبي درخواست مي كند، نقش پناه 

 "شرايط خطير ايفا كنند مردم را در اين
نيروهاي نظامي و "و همچنين از 

انتظامي درخواست مي كند با خويشتن 
از خشونت ، تصويري  داري و پرهيز

جوانمردانه تر از رفتار و فرهنگ ملت 
  ".گذارند ايران را به نمايش

محسن مخملباف و  انتظامي،  اهللا عزت
داريوش مهرجويي شماري از نزديك به 

  . امضا كننده اين بيانيه هستند300
  

ابتكار هنرمندان به حمايت از 
  مردم

در دو هفته گذشته عده اي از هنرمندان 
جمله  ايراني و همتايان غيرايراني آنها از

جون بائز، ريچي سامبوزا و بان جووي، 
از  ادست به ابتكارات تازه اي زدند ت

طريق موسيقي، صداي جنبش 
آزاديخواهي مردم داخل ايران را به 

برسانند و بر آن مهر  گوش جهانيان
در اين ميان، اندي، فرشيد . تاييد بگذارند
و خواننده فولكلوريك  امين، حامد

قديمي ايران، مينو جوان هريك به نوبه 
به مسايل روز و  خود ترانه هايي را

 رياست پيامدهاي نتايج انتخابات
اند كه هريك  جمهوري اختصاص داده

از آنها در شبكه هاي ماهواره اي 
به سرعت  تلويزيوني و بر روي اينترنت

  .منعكس شد
  

  19بقيه در صفحه 
  
  

  رويدادهاي هنري ماه

  ويژه خيزش مردم ايران و حمايتهاي هنرمندان از آن

  
 ليال جديدي
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  برخي از 

  رويدادهاي هنري
  

  18بقيه از صفحه
محمــد شــمس لنگــرودي جديــدترين    

 مرثيـه   22"با عنوان    مجموعه شعرش را  
 براي نخـستين بـار بـر روي    "ماه در تير

كتـاب   ايـن . شبكه اينترنت منتـشر كـرد      
اشعاري مرتبط با اتفاقات اخير بعـد   شامل

ايـن  . از كودتاي انتخاباتي در ايران اسـت      
ــعار در وب ــايت  اش ــاعر و وب س  الگ ش

   . موجود است"هم ميهن"
محمد شـمس لنگـرودي، شـاعر معاصـر         

كـانون نويـسندگان    ايرانـي و از اعـضاي  
 وي اسـتاد دانـشگاه بـوده و   . ايران است

پنجـاه و سـه     ". دهـد   تاريخ هنر درس مي   
مـالح   "،"باغبان جهنم" ،"ترانه عاشقانه

از جان گذشـته بـه مقـصود      "، و   "خيابانها
  .ز جمله آثار او مي باشد ا"رسد مي
 

بيانيه كانون نويسندگان ايران در 

  حمايت از مطالبات مردم
كانون نويسندگان ايران در بيانيه اي 
يورش وحشيانه نيروهاي سركوبگر كه 
سبب قتل، مجروح شدن و بازداشت مردم 
معترض شده اند را محكوم كرده است در 

كانون نويسندگان ": اين بيانيه آمده است
كه بخواهد وارد بحث ماهيت  آن ان بياير

انتخابات و درستي يا نادرستي شركت در 
 ي خود  آن شود بنا بر منشور و اساسنامه

از آزادي بيان بي هيچ حصر و استثنا براي 
شدگان،  همه مردم و معترضان و سركوب

نظر از عقايد سياسي آنان، پيگيرانه  صرف
   ".كند دفاع مي

ن رابطه خواستار كانون نويسندگان در همي
  :شده است

 ي وحشيانه به تظاهرات و   به حمله-1"
  آميز و متمدنانه پيمايي آرام و مسالمت راه

  .ي مردم پايان داده شود
شدگان، مجروحان و   اسامي همه كشته-2

شدگان  شدگان اعالم، و بازداشت دستگير
  .درنگ آزاد شوند بي قيد و شرط و بي

 ي مراسم   امكان برگزاري آزادانه-3
باختگان راه آزادي فراهم  بزرگداشت جان

  .آيد
ها   سانسور خبري مطبوعات و رسانه-4

  .هر چه زودتر برچيده شود
 به اشغال نظامي تهران و ديگر -5

  .هاي كشور پايان داده شود شهر
 آمران و عامالن كشتار مردم معرفي، -6

  ".محاكمه و مجازات شوند
  

پور به جمع  منيرو رواني

  گران در نيويورك پيوست اباعتص
نويس نامي  پور، داستان منيرو رواني منيرو

و معاصر ايران با ارسال پيامي سرگشاده 
گران در  به اكبر گنجي، به جمع اعتصاب

  :در اين نامه آمده است. نيويورك پيوست
ونيم پيش كه راهي آمريكا شدم  دو سال"

خواهران  هنوز روي قبر برادرم، برادران و

هي و طرفداران شهيدان ال حزب
غزه و فلسطين مدفوع 

تمام  توانم نمي... گذاشتند مي
چه را كه اين سالها بر ما و بر  آن

توانم  نمي... من گذشته بگويم
با چه حسرتي  بگويم چطور و

  ...پدر و مادرم از دارِ دنيا رفتند
 توانم با شما اعالم اما مي

همبستگي كنم براي اعتصاب 
 به اين .ايد دهغذايي كه اعالم كر

بتوانند مثل همه  اميد كه، جوانها
جوانهاي دنيا زندگي كنند و 
انسان ايراني حق حيات و انديشه 

چه  باشد و حق بيان آن داشته
  ".پسندد چه مي كند و آن فكر مي

خانم رواني پور در خاتمه مي 
به شما و تمام كساني ": نويسد

در راه آزادي و عدالت  كه
نند درود ك اجتماعي تالش مي

فرستم و در كنار شما براي  مي
دست آوردن تمامي حق و  به

حقوقي كه زيبنده نام انسان 
  ".ايستم است مي

  
رابرت ردفورد به جمع 

مدافعان حقوق مردم ايران 

  پيوست
رابرت ردفورد، بازيگر و 
كارگردان نامدار آمريكايي، در 
نامه اي از اعتصاب غذاي 

مان هنرمندان ايراني در برابر ساز
ملل متحد در نيويورك حمايت 

اين هنرمند ارزنده كه  .كرد
همواره كار هنري خود را وقف 
فرستادن پيامهاي انساني كرده 

حوادث يك ماه ": است مي گويد
. گذشته ايران تكان دهنده بود

بسياري از مردم در اين رويداد 
صدها انسان بيگناه  و  كشته

قوياً از " و او "زنداني شدند
 ر مردم ايران دفاع ميحقوق بش

  ".كند
پيشتر، هنرمنداني چون گوگوش، 
ابي، شهريار قنبري، بهروز وثوقي 

فرامرز اصالني نيز با صدور  و
هايي اعالم كرده بودند  اعالميه

 كه در اعتصاب غذا و تحصن
ايرانيان در برابر سازمان ملل 

 همچنين .شركت خواهند كرد
 رضا براهني، نويسنده، شاعر و

دبي نيز از اين جمع منتقد ا
  .حمايت كرده است

  
كارگاه هنر "اثر جديد 

 در يادبود جمشيد "ايران

شيباني، خواننده ترانه ي 

  " سيمين بري"معروف 
جمشيد شيباني، يكي از نخستين 

هاي پاپ به  خوانندگان ترانه
از  او. سبك امروزي بود

 خورشيدي همراه با 1317سال

مجيد محسني به نخستين مدرسه 
سال بعد  دو. يشگي در تهران رفتهنرپ

وارد راديو شد و معروفترين ترانه خود، 
  . را خواند"سيمين بري"

كنندگان  جمشيد شيباني يكي از شركت
 بود كه دو "صد سال ترانه"ي  برنامه
پيش در لندن برگزار شد و از او به  سال

 عنوان يكي از نخستين بنيانگذاران
  . ران تقدير كردموسيقي مدرن در اي

 همگام با قيام مردم "كارگاه هنر ايران"
 را با شعري "سيمين بري"ايران، ترانه 

 "اي هم صدا با من بزن فرياد"به نام 
  .  بازخواني كرده است"فرياد"از خانم 

  
 اي هم صدا با من بزن فرياد 

  از ريشه برَكن، ريشه ي بيداد 
  ويران كن اين سامانه از بنياد 

   آواي من چو با هم درآميزد آواي تو،
  ناقوس اين فرياد ما جهان را برانگيزد 

           جهان را برانگيزد 
  اي همدل و اي همزبان 
  گر با مني با من بخوان 

  چشم آسمان،  تا زهر ِ
  به چشم ستم پاشد 
  از سينه ي آزاد ما 

  خواهد شدن بنياد ما، 
  اسطوره ي فرياد ما 
  چو با هم يكي باشد 

   
   2   

   
  خورشيد مشرق مي طپد خونين 

  شد از شقايق خاك ما رنگين 
  نفرين بر اين ويرانگران، نفرين 

كز نامشان،گيرد نشان، شب تيره ي 
  سنگين 

  تاريخ ما، شده لوحه ي اين مقطع ننگين   
         اين مقطع ننگين 
  شد دامن اين مادران، 

  پير زمان  گهواره ي
  كز چشمشان ، كز چشمشان 

   فرو ريزد ستاره
       ستاره فرو ريزد 

  هر قطره اي باران شود، 
  سيلي شود غلتان شود 

  توفان شود، توفان شود 
  جهان را برانگيزد 

  ...      جهان را برانگيزد 
   

   3   
   

  اين شب پذيرد عاقبت پايان 
  كانون ظلمت مي شود ويران 

  "ايران"پاينده ماني خاك من 
  يها اي در سرشتت سرنوشت بي قرار

سر مي دهم در راه تو ، اي خاك بي 
  ... همتا 

  ...             اي خاك بي همتا 
 ...                اي خاك بي همتا 

 
نماهنگ اين ترانه را مي توانيد در (

  :آدرس زير مشاهده كنيد
wat/com.youtube.www://http

ywXnKE55DcD=v?ch(  

  

  نبرد خلق
  ارگان

   سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 
  زينت ميرهاشمي  : سردبير

  ليال جديدي: تحريريه
  منصور امان
  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي     نبر

خلق ايران و بيـان كننـده نظـرات ايـن           
از امـا بـديهي اسـت كـه         . سازمان است 

چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و       
جنبش مقاومت و صاحب نظـران و نيـز         
ترجمه مطالبي كه حجـم نـشريه اجـازه         

دهـد و اطــالع از آن مفيـد اســت،    مـي 
مطــالبي كــه بــا . كنــد خــودداري نمــي

شود،  امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي    
بيان كننده نظرات خود آنـان اسـت كـه         

نطبـق،  ممكن است با نظرات سـازمان م   
سـرمقاله  . همسو يا اختالف داشته باشـد     

بيـان  ) با نـام و يـا بـدون نـام     (نبردخلق  
  .كننده نظر سازمان است

  
براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد  

  خلق تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
ــار و گزارشــهاي جنــبش كــارگران،  اخب
ــار    ــران، اخب ــاركنلن اي ــران و ك مزدبگي
ــين   تحــوالت ايــران، عــراق ومــسائل ب
المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي       
جنبش زنان را هر روز در سـايت ايـران          

  .نبرد بخوانيد
   

 شبكه جهاني  درسازمانآدرس 

  اينترنت

  

نشريه نيرد خلق ، اخبار 

رويدادهاي روز ايران و جهان، 

  تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
com.nabard-iran.www 
com.khabar-jonge.www 
com.radiopishgam.www 

org.fadaian.www  
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

همراه با خانواده هاي 

دستگيرشدگان و ناپديدشدگان 

 براي آزادي زندانيان سياسي
   

  زينت ميرهاشمي 
 تير، پيكر گلوله خورده زنـده يـاد        22روز دوشنبه   

سهراب اعرابي در ميان فريادهـاي مـادرش بـه          
مـن سـكوت    «:مـادرش گفـت   . خاك سپرده شد  

در همين روز خبـر جـان بـاختن         » .نخواهم كرد 
ام يعقوب پروانه به دنبال زخمي شدن       جواني به ن  

توسط گلوله هاي بسيجيها در بيمارستان پخـش        
يعقوب پروانه در لحظه هاي پايـاني زنـدگي    . شد

مادر مـن   «: اش دستان مادرش را گرفت و گفت      
  . »براي آزادي كشته شدم

 تــن توســط نيروهــاي 2000دســتگيري حــدود 
سركوبي تا كنون اعالم شـده اسـت امـا خبرهـا            

.  تن مي كند   4000 از دستگيري بيش از      حكايت
خــانواده هــاي دستگيرشــدگان و ناپديدشــدگان 

ــنبه  ــدادگاه  22صــبح روز دوش ــر بي ــر در براب  تي
تشديد زندان  . انقالب و زندان اوين تجمع كردند     

و شـــكنجه از ابزارهـــاي اصـــلي حكومتهـــاي 
ديكتاتوري در لحظه هـاي سراشـيبي قدرتـشان         

براي دموكراسي و   به درازاي قدمت مبارزه     . است
آزادي در جهان، چه سرها به بـاالي دار رفتـه و            

امـا بـاز مـي    . چه شكنجه ها اعمال شـده اسـت     
بينيم و مي بينيم كه از ميان اين همه خـشونت،           
چه دلهايي براي رسيدن به اين گوهر بـي همتـا           
مي تپد و چه سرهايي كه بي باكانه بر فراز مـي            

ب پرسـتان   همان رمز و رازيست كه ش      اين  . آيد
رمـز و رازي كـه از       . تواناي هـضم آن را ندارنـد      

شيار سينه ها و لبها به همـاوردي در خيابانهـا و            
  . چوبه هاي دار ره مي برد

از سازمان ملل متحد مي خواهيم كه هيأت ويژه         
اي براي رسيدگي به وضـعيت زنـدانها هـر چـه            

از هر طريق ممكن بـه      . سريعتر به ايران بفرستد   
ــاي  ــانواده ه ــراي آزادي  خ ــدگان ب ــتگير ش دس

سكوت همان چيـزي   . فرزندانشان بايد ياري كرد   
است كه سركوبگران مي خواهند و مادر سهراب        

. »سـكوت نخـواهم كـرد     «به درستي گفت كـه      
خامنه اي عامل اصلي همه اين جنايتها اسـت و          
بايد با شعار مرگ بر خامنه اي او را هـدف قـرار             

 كـه سـكوت   داد و همراه با مادر سـهرابها گفـت     
  . نخواهيم كرد
  88 تير 23فراسوي خبر 

  
  

   ي المللني بتهي كمليضرورت تشك

  تي وضعيريگي و پقيتحق

  ني بازداشت شدگان و مفقود
  

  هي پوجعفر
زهر چـشم گـرفتن از جوانـان و          ي برا ي اسالم ي ددمنش جمهور  ميرژ
 از اعتـراض    يري جلوگ ي آنان برا  ي رعب و وحشت در خانواده ها      جاديا

 هاي آمار بازداشـت   هي شدن آنها، به عمد از ارا      ابانين خود و روانه خ    فرزندا
 عمـده  لي به دو دل  مي عمل رژ  نيا.  زند يو تعداد كشته شدگان سرباز م     

 رعـب و وحـشت را در دل مـردم           نكـار ي با ا  نكهي اول ا  رد،يگ يانجام م 
 كـشته شـدگان و      ي بـاال  اري آمار بـس   لي به دل  ي كند و در ثان    ي م شتريب

ـ  علي المللـ ني و تند بكپارچهيتراض هراس از اع    گماشـته  ي ددمنـش هي
 آمـار   ياعـالم قطـره چكـان     .  آن دارد  ي بر الپوشـان   ي استبداد، سع  يها

 عمـال قاتـل و آدمكـش را كوچـك      يكشته شدگان، شقاوت و ددمنش    
  .  دهديجلوه م

  
 از مفقـود    يكـ ي نوروز، خانواده    تي است كه بنابه نوشته سا     ي درحال نيا

 در  ي بـه سـردخانه ا     ي دولتـ  ي خود توسط مقامهـا    يريگيشدگان در پ  
ـ   ي تهران كه مخصوص نگهداريجنوب غرب   ي ميـوه و محـصوالت لبن

 تصاوير صدها كشته در اختيـار       ي حاو ياست برده شده و در آنجا آلبوم      
  . فرزندشان را از بين آنها پيدا كنندهآنها گذشته اند تا جناز

 اين سردخانه، پيكر صدها  در زمان خروج از   د،ي گو ي خانواده م  ني ا مادر
  . هم گذاشته شده بودنديكشته را ديده است كه در آنجا رو

ـ  ي از سـردخانه هـا     يكـ ي حساب تنها در     ني ا با  نـام و نـشان كـه        ي ب
ـ  اسـت، رژ   وهي م يمخصوص نگهدار   ددمـنش جـسد صـدها تـن از          مي

ـ ا.  كند ي م ي خود را به صورت ناشناس نگهدار      انيقربان ـ  بـه غ   ني  از ري
ـ است كه توسط آمبوالنسها و    يكشته شدگان   مارسـتانها ي مـردم بـه ب  اي

 ي قـانون ي ها را در سردخانه پزشـك نازه ج نيبرده شده اند كه آنها هم ا      
 ي با خـوددار ي اسالمي جمهورمي رژگر،يبه زبان د .  كنند ي م ينگهدار

 در اصل آمار كشته شـدگان را        ان،ي و زندان  هاي بازداشت قي آمار دق  هياز ارا 
 نگونهي ا راي دارد ز  ي نگه م  دهي پوش ي الملل ني ب يهادهااز چشم مردم و ن    

ـ ام توانند به طور موقـت       يآنها م   را در   زانـشان ي بـه زنـده بـودن عز       دي
ـ خانواده ها همچنان زنده نگه دارند و با ا     آنهـا را از  النـه ي ترفنـد رذ ني

  . بازدارندعيدست زدن به اعتراض وس
 از آنها از ي سرشناس كه بعض  يهاي و بازداشت  اني درباره زندان  ي اطالع رسان  عدم

و . ردي نشات گ نجاي تواند از هم ا    ي هستند م  زي ن مي گذشته رژ  هي بلند پا  يمقامها
 و نگـه    ني شكنجه و وادار كردن بازداشت شدگان به اعترافات دروغـ          نيهمچن

ـ  گـسترش آزار و اذ   زي سر آنان ن   ي داموكلس اعدام بر باال    ريداشتن شمش   از تي
  . آنان استيخانواده ها به داخل يزندان و زندان

ـ  ني ب يريگي پ تهي كم كي لي تشك ضرورت  و بازداشـت    اني دربـاره زنـدان    ي الملل
 و احتمال   شتري از شكنجه ب   يري تعداد كشته شدگان و جلوگ     نيشدگان و همچن  

 سازمان ملـل و     ركلي دب ندهينما.  كند ي م يي از گذشته خودنما   شياعدام آنان ب  
 بـا دو كـاركرد،      ي توانند به عنوان اهرمـ     ي باره م  ني در ا  ي الملل ني ب تهي كم كي
 تعداد كشته   ني و همچن  اني بازداشت شدگان و زندان    ي اعالم تعداد واقع   يريگيپ

  .   است را شتاب بخشدرفتهي انجام پذميشدگان و شهدا كه به دست عوامل رژ
  88 تير25

  
  
  

  شهداي فدايي مرداد ماه
   

العابـدين رشـتچي ـ غالمرضـا      زين: رفقا
ين الهيـاري ـ محمـد صـفاري     بانژادـ حس

آشتياني ـ عبـاس جمـشيدي رودبـاري ـ      
داريوش شفائيان ـ عباسـعلي شـريفيان ـ     

سخن ـ فرزاد صيامي ـ    اهللا شاهين قدرت
پور ـ فرامرز شـريفي ـ     عبدالكريم عبداهللا

كـالم ـ    فرخ سـپهري ـ مهـدي فـضيلت    
مهدي يوسفي ـ حـسن كهـل ـ ابـراهيم      

يمـاني ـ   جاللي ـ فيروز صديقي ـ ونـداد ا   
گودرز همـداني ـ جهـانبخش پايـداري ـ      

آذر ـ جمـشيد پورقاسـمي ـ      جميل اكبري
فــاطمي ـ محمدرســول   ) اميــر(مرتــضي 

ــادي         ــون ـ ه ــژن مجن ــان ـ بي عزيزي
زاده كرمـاني ـ زهـرا فرمانبردارــ      حسين

عظيم سرعتي ـ مسعود جعفرپورـ فريدون  
زاده  شافعي ـ جواد كاشي ـ يوسف كيشي  

يد ميرشكاري ـ هرمـز   ـ احمد زيبرم ـ سع 
بياني ـ ابوالقاسم رشوند سـرداري،    گرجي

 تــاكنون در مبــارزه عليــه   50از ســال 
امپرياليسم و ارتجاع بـه دسـت مـزدوران         
ــهادت    ــه ش ــي ب ــاه و خمين ــاي ش رژيمه

  رسيدند، يادشان گرامي باد 
  

  


