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   دالر، 1 كانادا   آمريكا
  اروپا يك يورو

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   شويد شويد متحد متحد

  يادداشت سياسي 

ادامه بحران انقالبي و 

قيام، ورشكستگي عمود 

 خيمه نظام
  مهدي سامع

يكي از پارامترهـاي بحـران انقالبـي موقعيـت قـدرت       
نمي تواند «حاكم است كه در شرايط اين گونه بحرانها  

حكومت كند و در نتيجـه تـضادهاي        » به شكل سابق  
ت دروني هرم قدرت همواره تشديد و شكاف در حاكمي        

نيروهـاي شـريك در     . افزايش بيشتري پيدا مـي كنـد      
قدرت به همراه حاشيه نشينانـشان در عمـل قـانون و            
قاعده قبلي را رعايت نكرده و در حالي كه در حرف از             
قانونيت دم مي زنند، در عمل آن گونه رفتار مي كننـد          
كه بتوانند فلش بحران را به سـمت مـورد نظـر خـود              

 گذشته اين پديده به      ده روز در دو ماه و     . هدايت كنند 
هرچه فشار از پـائين     . بارزترين شكل خود را نشان داد     

افزايش پيدا كند و مردمي كه نمي خواهند بـه شـكل            
سابق زندگي كنند و به دنبال تغير هستند مصمم تر در        
ميدان مبارزه حضور داشته باشند، شكاف در باال بارزتر         

   مي شودو فرصتها براي رسيدن به سازس محدودتر
  2بقيه در صفحه 

تهديد فعاالن كارگري در 

  بيدادگاهها

برخي از مهمترين حركتهاي اعتراضي 

 1388كارگران و مزدبگيران در مرداد  

  زينت ميرهاشمي

  4در صفحه 

بيانيه مجاهدان در حال 

  اعتصاب غذا در اشرف 
  11در صفحه 

دمكراسي و "نقدي بر 

  قاي گنجيآ "چمديكتاتوري پر
  ليال جديدي

  7در صفحه 

  آن عاشقان شرزه كه با شب نزيستند

  رفتند و شهر خفته ندانست كيستند

 سال پس از قتل عام 21

  زندانيان سياسي

******  

اسامي و تصوير تعدادي از  

  )٢(شهداي قيام مردم 
  19در صفحه 

  حمله وحشيانه مزدوران 

واليت فقيه به ساكنان بي دفاع 

  شهر اشرف را شديدا 

 محكوم مي كنيم
  11در صفحه 

 مزدوران ولي تهاجم وحشيانه

   به ساكنان شهر اشرففقيه
  آناهيتا اردوان

  ۱۲در صفحه 

  سرمقاله 

  بركناري خامنه اي چگونه؟
  

  منصور امان
رهبران و پايوران روحاني و سياسي مخالف در دسـتگاه          
قُدرت، سياست سكوت و احتياط خود در برابر آيـت اهللا           

مـاه گُذشـته    . ر مـي گُذارنـد    خامنه اي را به تدريج كنـا      
انتشار چند نامه سرگُشاده از سوي ايـن محافـل كـه در          

ا به صراحت، ولي فقيه نظام مسوول بحـران كُنـوني           آنه
ــاه   ــاري وي از جايگ ــده و ضــرورت بركن ــي گردي معرف
رهبري مطرح مي شود، اين صـف آرايـي جديـد را بـه              
جبهه بنديهاي سياسـي در آليگارشـي بـسته ي ُقـدرت            

  . اضافه كرد
تحول مزبور، موضوع سطح واقعي جدال نيروهاي اصلي        

ــه  ــزش ا(جامع ــت و خي ــاعيحكوم ــات و ) جتم و مطالب
ُشعارهايي كه ويژگي آن را بازتاب مي دهد را بـه گونـه           
برجسته تري در دستور هر دو سو و جناحها، اليـه هـا و     

  . گرايشهاي آن مي گُنجاند
  3بقيه در صفحه 

  مبارزه، سازمانيابي و تشكيالت
  جعفر پويه

  8در صفحه 

  جهان در آيينه مرور

خيزش در ايران، ماركسيسم 

  )2( مرده ريگ جنگ سرد عليه
  ليال جديدي

  13درصفحه 

وظائف و راه كارهاي جديد 

  پيش روي جنبش دانشجويي
  نادر داروك

 15در صفحه 

  زنان در مسير رهايي
  اناهيتا اردوان

  18در صفحه 

  رويدادهاي هنري ماه 
  ليال جديدي 

  16صفحه 
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  1بقيه از صفحه 
  

در ماهي كه گذشت مـردم ايـران بـه          
اشكال مختلـف و بـا شـعار مـشترك          

مرگ بر ديكتاتور، مـرگ بـر خامنـه         «
عزم خـود بـراي تغيـر را نـشان          » اي

 مــرداد در بهــشت 8  مــردم در.دادنــد
زهرا در كنار خانواده شهداي قيام و در    

 خـرداد، در    30مراسم چهلم شـهداي     
م تنفيـذ    مرداد همزمـان بـا مراسـ       12

 مرداد همزمان با    14احمدي نژاد و در     
مراسم تحليف احمدي نژاد با ابتكارها      
. و تاكتيكهاي جديد قيام را تداوم دادند

اين سـه خيـزش گـسترده همـراه بـا           
شعارها و تظـاهرات محـدود شـبانه و         
ــا     ــصوص ب ــه خ ــسي و ب ــعار نوي ش
ــاي   ــانواده ه ــاي اعتراضــي خ حركته

انه شهدا و زندانيان سياسي كه جـسور      
و به طور روزانه جريان دارد، مرداد ماه       

تـداوم  . را به ماه طوفاني تبـديل كـرد       
بحـــران انقالبـــي و ادامـــه قيـــام و 
خيزشهاي مردمي در ماه گذشته منجر      
به شكاف بيشتر در درون هرم قـدرت        

صحنه تنفيذ احمدي نژاد نمايشي     . شد
از ورشكستگي ولي فقيه و گماشـته او        

 رفـسنجاني   به دنبال عدم حـضور    . بود
در مراسم تنفيذ، خامنه اي چند نفـر از      

در . نزديكانش را به سـراغ او فرسـتاد       
 مـرداد   27اين ديدار كه روز سه شنبه       

صورت گرفتـه، بـه گـزارش خبرنگـار         
ثانيه نيوز،غالمعلي حداد عـادل، علـي       
ــاهنر و    ــر، بـ ــي، مظفـ ــر واليتـ اكبـ
ــد و   ــته ان ــضور داش ــسگراوالدي ح ع
گـــــزارش كوتـــــاهي از جانـــــب 

ــوز ديد اركننــدگان در ســايت ثانيــه ني
رفـسنجاني در ايـن     . منتشر شده است  

ديدار در مورد خامنـه اي گفتـه اسـت         
مــن هـيچ مــشكلي بـا رهبــري   «:كـه 

ديــدار كننــدگان  » .بزرگــوار نــدارم 
ــان   « ــرد نزديكـ ــي از عملكـ گزارشـ

رفسنجاني و حضور آنها در ساماندهي      
هاي ميليـاردي در     اغتشاشات و هزينه  

ده از امكانات متروي    اين مورد و استفا   
تهــران بــراي انتخابــات و بعــد از آن، 

به رفسنجاني مي   » ..التهاب آفرينيها و  
مهدي، فرزنـد   «:دهند و مي گويند كه    

 روزنامـه  18شما در جريان انتخابـات،    
در .....و  .....سراسري را خريداري كـرد      

 و در جريان     روزهاي پس از انتخابات   
بـا  ) مهـدي (انگيزيهـا نيـز ايـشان      فتنه

پرداخت مبالغ قابل توجه به سـايتها و        
ــبكه  ــاران شـ ــي خبرنگـ ــاي  برخـ هـ

اي، شــايعاتي را عليــه برخــي  مــاهواره
در » .هــا مطــرح ســاخته اســت چهــره

مقابل رفسنجاني همه ايـن ادعاهـا را        
اعالم مي كند و البتـه ديـدار        » دروغ«

كننــدگان در بــاره ادعاهــاي خــود    
  .مداركي نيز ارايه مي دهند

ســايت ثانيــه نيــور گــزارش مختــصر 
 تنشي اسـت كـه    نشاندهنده رابطه پر  

بين رفسنجاني و طرفداران خامنـه اي     
رفسنجاني مـي كوشـد بـا       . وجود دارد 

بـار  » مصلحت طلبانـه  «پيشنهادهايي  
بحران را از دوش خامنه اي برداشته و     
فلش بحران را به سمت احمدي نـژاد        

امـا ايـن تـدبيرهاي ظـاهرا        . برگرداند
راي ولــي فقيــه  بــ » خيرخواهانــه«

همچون سم مرگ موش است كـه در       
وسط لقمه اي نان و پنير خوش طعـم         

  .جاسازي شده است
رفسنجاني در جلسه مجمع تـشخيص      

 مرداد  31مصلحت نظام كه روز شنبه      
بدون حضور احمدي نژاد برگـزار شـد        
بار ديگر به پيشنهادهاي خـود كـه در         

 تير ارايه كرده بود،     26نماز جمعه روز    
 ماليم تر و بـا انـدكي چـرب          به زباني 

  .كردن ريش ولي فقيه تاكيد كرد
او از تصحيح كارهـايي صـحبت كـرد         
كه براي طرف مقابل غير قابل تغييـر        

  . است
ــرين   ــم ت ــسنجاني مالي ــاي رف حرفه
موضع در مورد سـيد علـي خامنـه اي       

آقاي منتظري طي يـك اظهـار       . است
 تير صادر   19نظر فتوا گونه كه در روز       

ر نــام از خامنــه اي، كــرد، بــدون ذكــ
 به خاطر عـادل نبـودن و        واليت او را  

نداشتن راي اكثريت فاقد مشروعيت و      
منتظــري در . اعــالم كــرد» جائرانــه«

كـه خمينـي آن را      » حفظ نظام «مورد  
واجب ترين واجبات اعالم كـرده بـود        

حفـظ نظـام    «:در فتواي خود مي گويد    
به خودي خود نه موضوعيت دارد و نه        

. باشــد نفــسي مـي    وجـوب آن وجـوب  
نظام از اوجب      حفظ"تمسك به جمله    

 ميان دعوا نـرخ تعيـين     "واجبات است 
. كردن و تنها به قاضـي رفـتن اسـت         

حاكميتي كه بر اساس چماق و ظلم و        
تـصرف     تجاوز بـه حقـوق ديگـران و       

غاصبانه و تغيير در آراء آنان و كـشتن         
  و بستن و بازداشـت و شـكنجه هـاي         

ــتا   ــطي و اس ــرون وس ــاد ق ليني و ايج
خفقان و سانسور روزنامه ها و اخـالل        

ارتبــاطي و زنــداني كــردن    در وســائل
عقالء و نخبگان جامعه به بهانه هـاي     

اعتراف به امور خالف       واهي و تحميل  
واقع به ويـژه در زنـدان نـزد شـرع و            

محكـوم و بـي        عقل و عقـالء جهـان     
  ».ارزش است

پس از اين فتواي مهم آقايان طاهري       
ــف    ا ــاني، يوس ــات زنج ــفهاني، بي ص

صانعي، سيد علي محمد دستغيب كـه       
حوزه نفوذ قابـل تـوجهي در محافـل          
مذهبي دارند هريـك بـه نـوعي و بـا           
پيشنهادهايي خواستار عزل خامنـه اي      

  .شدند

مجمع نمايندگان ادوار مجلس ارتجاع     
 مرداد در نامه بـه      22در روز پنجشنبه    

ــتار    ــان خواس ــس خبرگ ــيس مجل رئ
 111ي قـانوني وفـق اصـل        بررسيها«

ايــن بخــش از . شـد » قـانون اساســي 
 قـانون اساسـي جمهـوري       111اصل  

» عـزل رهبــر «اسـالمي بـه موضــوع   
اين مجمـع همچنـين     . اختصاص دارد 

بــا اعــالم انزجــار از يــورش عناصــر «
ــاس   ــسيجي و لب نظــامي، انتظــامي، ب
شخــصي و اطالعــاتي و بــه خــاك و 
خون كـشيدن تعـدادي از مـردم بـي          

مچنـين بازداشـت گـسترده      دفاع، و ه  
اهل قلم و فعاالن سياسي و نخبگـان        
و مردم عادي و اعمال وحشيانه تـرين     
رفتارها نسبت بـه بازداشـت شـدگان،        
خواهان رسيدگي به اقدامات و فعاليتها    
 و عملكرد نهادها و قـواي انتظـامي و        

نظــامي و دســتگاه قــضايي در وقــايع 
كه همگي تحت امر ولي فقيـه       » اخير

  .مي باشد، شده است
رفسنجاني كه در تاريخ      نامه كروبي به    

 مرداد نوشته شـده و پـس از ده روز         8
منتشر شـد نيـز يـك نمونـه ديگـر ار            
تشديد تضاد درون هرم قدرت و جهت       
. دادن بحران به سوي ولي فقيه اسـت       

اتفاقي «:خود مي نويسدكروبي در نامه 
در زندانها رخ داده است كـه چنانچـه         
حتي اگر يك مورد نيز صـدق داشـته         

اي است بـراي جمهـوري        باشد، فاجعه 
اسالمي كه تـاريخ درخـشان و سـپيد         
روحانيت تشيع را تبـديل بـه مـاجراي       

ــي  ــين م ــياه و ننگ ــه روي   س ــد ك كن
ــاتور از   ــاي ديكت ــسياري از حكومته ب

سفيد خواهـد  جمله رژيم ستمشاهي را    
مهدي كروبي در نامه خـود بـه       » .كرد

تجاوز وحشيانه به دختران و پسران در       
ــد و خواســتار   ــدانها اشــاره مــي كن زن

گرچـه  . رسيدگي بدين امر مـي شـود       
تجـاوز بـه زنـدانيان سياسـي از سـال      

 در زندانهاي جمهوري اسـالمي    1360
وجود داشته و به خصوص تجـاوز بـه         

اعـدام  دختران باكره در شـب قبـل از         
موضوع افشا شده اي است كـه همـه         
شركاي در قدرت به شمول كروبـي از        
آن مطلع بوده اند، اما افشاي تجاوز در      
زنـدانها در شـرايط بحـران انقالبـي و     
قيام به وسيله شيخ مهدي كروبي بـه        
تعميق شـكاف بيـشتر كمـك خواهـد         

  .كرد
پس از فتواي منتظـري بـدون شـك          

از جمعـي  « مـرداد    24نامه سرگـشاده    
علما و فضالي حوزه هاي علميه قـم،        

به مجلس خبرگان،   » اصفهان و مشهد  
اين نامه نشاندهنده   . حائز اهميت است  

منفرد شدن سـيد علـي خامنـه اي در          
ميان روحانيان نخبه و شكسته شـدن       

چند فراز از اين نامه بـه       . اتوريته او است  
  :قرار زير است

   
كسي كه نخستين گام را براي قانون       «-

 برداشت و موجب شـد نامزدهـا و         شكني
مـردم مطمـئن شــوند كـه اعتراضــات و    
شكايت بي حاصل اسـت و تـصميم بـه          
رئيس جمهور شـدن احمـدي نـژاد از قبـل           

  ».اتخاذ شده است شخص رهبري بود
   
هزار سال است فقهـاي شـيعه اقـرار در          «-

زندان و در شرايط خوف را باطل مي دانند و  
اعتبار مي قوانين رسمي كشور هم آن را بي      

داند امـا در دوره زعامـت آقـاي خامنـه اي            
بارها اشخاصي را به بند كشيده و اقارير آنها      
را با هدفهاي سياسـي از رسـانه متعلـق بـه      
ملت بدون اذن ملت پخش كـرده انـد هـر            

  ».چند برخالف شرع و قانون بوده است
   
ــادي و   «- ــي اعتم ــروز ب ــلي ب ــسئول اص م

زنـدانها در   درگيري و خشونتها و كشتارها و       
انتخابات اخير، شخص آقاي خامنه اي است   

  ».و صالحيت بقاي در اين مقام را ندارد
   

و در پايان نويسندگان نامـه سرگـشاده مـي       
علهيـذا در برابـر حـوادث مؤلمـه         «: نويسند

اخيره، همه حضرات مسئول و مكلف بوده و        
مجاز به غمض عين نيستند وگر نه شـريك       

س از قـدرت و     تـر . آن مظالم خواهنـد بـود     
ترس از مخلوق شرك است و عذر مقبـولي         
. بــه درگــاه حــضرت حــق نخواهــد گرديــد

همانطور كه حضرات وقوف دارند در جريان       
مظالم سالهاي اخير و خصوصا ماههاي اخير  
جناب آقـاي خامنـه اي شـرايط منـدرج در           
اصول پنجم و يكصد و نهم را از دست داده          

ون اند و مطابق اصـل يكـصد و يـازده قـان            
اساسي جمهوري اسالمي خبرگـان موظـف       
به بركناري وي هستند و با توجه به اين كه          
چنين شخصي منعـزل اسـت هرنـوع تعلـل          
شما كه منجر به ادامه وضع موجود و تبعات        
بعدي خواهد بود مسئوليت دنيوي و اخروي       

  ».آن مستقيما بر عهده شما خواهد بود
اين چنين است حال و روز كسي كـه سـيد           

خاتمي او را عمود خيمه نظام ناميد و        محمد  
كسي كه خود را مرجع شيعيان جهـان مـي          

خامنــه اي چنــان ورشكــسته شــده و . دانــد
اوضاع درونـي حكومـت آن چنـان بحرانـي         
شده كه يك تعـارف خـشك و خـالي بـين            

كـل حـزب      رفسنجاني و احمدي نژاد، دبيـر     
. موتلفــه اســالمي را بــه وجــد آورده اســت 

ني و حماقـت و يـا بـه         حبيبي يا از سر نـادا     
ــورد     ــورد برخ ــازي در م ــاهر س ــاطر ظ خ
رفسنجاني و احمدي نژاد در جريان معارفـه        

لبخند آشـتي و   « :صادق الريجاني مي گويد   
سالم بين اين دو براي كساني كـه دلـشان          

تپـد،    براي وفاق و همگرايي در كـشور مـي        
كل  دبير» .دهنده بود  بخش و آرامش      رضايت

سيلي صورت خـود    حزب موتلفه اسالمي با     
را سرخ نشان مي دهد و دروغ مي گويد كه          
با يك سالم و لبخند احساس آرامـش مـي          

او هرچقدر نادان و كوته بـين باشـد، از     . كند
عمق بحران و طوفاني كه به پا شده بـاخبر          

    .است
  

  يادداشت سياسي 
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  1بقيه از صفحه 

  
 ي از علما و فضاليجمع"آنچه كه 
 قم، اصفهان و هي علميحوزه ها

 ادوار ندگانيمجمع نما" يا "مشهد
 خواستار آن "ي اسالميمجلس شورا

شُده اند، پيشتر و از هنگام آغاز 
خيزش اجتماعي، در نوك حمله مردم 

جنبش بدون توجه . قرار داشته است
رفندهاي به لفاظي مشاطه چيها و ت

حكومتگران، بي درنگ پس از 
رسوايي انتخاباتي آقاي خامنه اي و 
شُركا با تيزهوشي فوق العاده اي 
ساختار حقيقي قُدرت و نمايندگان آن 
را زير ضرب خود گرفت و بدين وسيله 
حفظ تابويي كه جناحهاي رقيب باند 
ولي فقيه نزديك به دو دهه به طور 

 به آن موفقيت آميزي از نزديك شُدن
  . پرهيز كرده بودند را ناممكن ساخت

كشيده شُدن آقاي خامنه اي به ميانه 
ميدان از سوي اين طيف، پروسه اي 
كه با شكل گيري جنبش توده اي 
آغاز و به جريان اُفتاد و در تحميل 
ُشعارها و خواسته هاي آن به عنوان 
موضوع سياست و گُفتمان بارز مي 

ا قُدرت براي شود را يك بار ديگر و ب
. همه ي بازيگران لمس پذير ساخت

بنابراين شگفت آور نيست كه اكنون 
موضوع بحث به اين نُقطه فرا روييده 

 به جاي "رهبر"كه مخالفان حكومتي 
سخن پراكني، به گونه مشخص 
توضيح دهند كه مي خواهند وي را 

  . بركنار كُنند
  

تغيير به صورت واقعي و تغيير 

  ع بينانه در سياست واق
براي قانع شُدن به طرح اين 
درخواست، اصالح طلبان حكومتي 
فقط نياز داشتند داليل نقدي كه 
جنبش اجتماعي در اثبات بي آيندگي 

 و ناتواني آن در سركوب خود "نظام"
. در اختيارشان مي گُذارد را مرور كُنند

 22در فُرصتي بيش از دو ماه، از 
آنها شاهد خُرداد تا انتهاي مرداد، 

شكل گيري يك جنبش عظيم و 
رزمنده اجتماعي از يك سو و فرو 

 "رهبر"ريختن نقشه هاي جاه طلبانه 
و باند او به يك ضرب انگُشت آن 

آنان توانستند به طور زنده . بودند
مرگ بر "ببينند كه چگونه ُشعار 

 جنبش اجتماعي، با شتابي "ديكتاتور
سرگيجه آور به بيان وضعيت موجود 

 در حال تحليل و رو به "نظام"
  .         سرنگوني تبديل مي شود

نويسندگان نامه ها براي رسيدن به 
اين نقطه، به دنبال رويدادهايي 

 در "رهبر"حركت كرده اند كه 
توصيف گُستره و ژرفاي آن هيچ 

انقالب "تشبيه نزديك تري از 
آنها در اين مسير از .  نمي يابد"1357

 – اقتدار پليسي ميان ويرانه هاي
نظامي رژيم واليت فقيه گُذر كرده اند 
و هم از اين رو مطالبه آنان براي 
بركناري آقاي خامنه اي بيش از هر 
چيز يك ارزيابي واقع بينانه از موقعيت 
حاضر وي و شانس او براي نگه 
داشتن خود بر تخت قُدرت و به همين 
گونه، چگونگي باقي ماندن خويشتن 

بازيگر در صحنه سياسي به عنوان 
  .   است

با اين وجود، واقع گرايي جديد 
منتقدان مخالف شُده، آنها را در برابر 
دچار شُدن به تناقُضهاي جديد ايمن 
نمي دارد كه شاخص ترين آنها 
ناهمگوني بين گُفتار و كردار، بين 
تغيير به صورت واقعي و تغيير در 
سياست واقع بينانه خود را جلوه گر 

نمونه ي روشن اين . ي سازدم
وضعيت، تالش براي مشروط كردن 
خواسته هاي دموكراتيك جنبش به 

 و رژيم سياسي "اسالم" و "نظام"
برآمده از درهم آميختگي دين و دولت 

قانون " و "جمهوري اسالمي"يعني، 
  .  آن است"اساسي

تهديد چنين سياستي بسا بيشتر از 
ه آنكه متوجه ظرف و درونمايه آيند

تحوالت و گُزينه هايي كه جنبش در 
برابر خود مي نهد باشد، مسير رسيدن 

چه، . به آن را آماج خود قرار مي دهد
تا آنجا كه به موقعيت عيني و به 
عبارت مشخص تر صف بندي توده 
ها عليه حكومت و مرزبنديهاي آن بر 
مي گردد، يورش به آقاي خامنه اي، 

 –نشاندن يك دستگاه سياسي 
يديولوژيك بر سيبل نشانه روي است ا

كه در سركوب سياسي، تحميالت 
ديني، تفتيش عقايد، واپس گرايي و 
دشمني با مدرنيته، استبداد سياسي با 
جامه ديني، تبعيض جنسي، قومي و 
جز آن در زندگي روزمره جامعه حضور 

تصفيه حساب با وي چه . يافته است
آگاهانه و چه به صورت خود به 

، تنها حركت عليه يك شخص خودي
نيست بلكه، او به عنوان نماينده و 
نماد شاخص اين روابط و برج و باروي 

هر گام توده . آن هدف قرار مي گيرد
معترض عليه ولي فقيه، يك گام در 

 ديني اي –جهت نفي رژيم سياسي 
است كه گلوي جامعه را به چنگ 
گرفته و راه نفس كشيدن انساني و 

  .      مسدود كرده استمدني آن را
از اين رو، خطري كه مي تواند در 
كمين باشد، در مسير، تاكتيكها و 
روشهايي نشسته است كه جنبش 

براي غلبه بر رژيم واليت فقيه مي 
بايست بدانها دست يازد و از جمله اين 
تهديدها سخن پراكني بدون برنامه ي 
مشخص عناصر حكومتي منتقد يا 

. بركناري ولي فقيه استمخالف براي 
هر گاه اعتماد ناآگاهانه به طرحهايي 
كه پيش شرط عملي شُدن آنها جلب 
تفاهم قُدرت حقيقي و اُرگانهاي آن 
باشد، جايگُزين ابتكار جسورانه، بي 
واسطه و قاطع توده هاي شركت 
كُننده در خيزش براي تحميل اراده 
خود بر ولي فقيه و وادار كردن آن به 

ني گردد، ابتكار عمل براي عقب نشي
تعيين جهت رويدادها نيز به وي 
واگُذار شُده و از اين طريق، مسير او 
براي تجديد قُوا و بازسازي توازن 

  .پيشين هموار گرديده است
  

پخش توهم نسبت به مجلس 

  خبرگان  
براي درك بهتر، تنها كافي است به 

 براي ايده فراخواندن مجلس خُبرگان
طرح مساله بركناري خامنه اي از 
نزديك نگريسته شود؛ نهادي كه اگر 
چه به گونه فُرمال وظيفه انتخاب 

 را به "نظام" ديني –رهبري سياسي 
عهده دارد اما در عمل و به سان ديگر 
نهادهاي انتخابي جمهوري اسالمي 
مانند مجلس شوراي اسالمي، نقشي 

 ديرك"فراتر از لعاب جال دهنده 
نمايندگان اين .  ايفا نمي كُند"نظام

مجلس به دستور آيت اهللا خُميني، زير 
حكم نامزد تعيين شُده او به عنوان 
رهبر بعدي را امضا گُذاشتند تا اندكي 
بعد تر آن را بنا به يك حكم ديگر 

  . آقاي خُميني، پاك كُنند
در جريان انتخاب ولي فقيه كُنوني نيز 

 ديگري از روحانيون دولتي، شاهد
استقالل عمل مجلس خُبرگان ارايه 
كردند؛ آنگاه كه با به ناداني زدن خود، 
يك نقل قول مشكوك را معيار 
انتخاب آقاي خامنه اي قرار دادند و 
در حقيقت، اطاعت بي چون و چراي 
خود از اُليگارشي قُدرت و كانديداي 

 "حديث"آن را، زير ُكاله شرعي 
  .پنهان كردند

اليت آقاي خامنه اي، در دوره ي و
تحكيم پليسي و امنيتي ساختار 

 با هر چه نمايشي و بي محتوا "نظام"
تر شُدن ظواهر انتخابي آن همراه 

مجلس خُبرگان حتي . گرديده است
پيشينه كشمكشهاي معمول باندي را 
نيز در كارنامه خود ندارد، دستور 
جلسات و محتواي بحثهاي آن هيچ 

د و اعضاي آن ُكجا منتشر نمي گرد
نيز از ميان قبول شُدگان امتحانات 

 شوراي نگهبان "شفاهي و كتبي"
  . دست چين مي شوند

قصد تعيين تكليف با آيت اهللا خامنه 
اي با چنين نهادي اگر از ساده لوحي 
و بي خبري از ماهيت و كاركرد آن 
نباشد، فقط مي تواند اقدامي نمايشي 
. براي رفع تكليف انگاشته شود

امون نتيجه اي كه از آن حاصل مي پير
. شود اما نيازي به گمانه زني وجود ندارد

گُذاشتن همه ي ُتخم مرغها در سبد يك 
موسسه قرون وسطايي و نشان دادن آن به 
عنوان راه حل غلبه بر ولي فقيه و باند 

 امنيتي او، آدرس به ُكلي گُمراه –نظامي 
آن كُننده اي از آنچه كه جنبش بايد براي 

مبارزه كُند و سعي كُند به دست بياورد، ارايه 
مي كُند و ضمن تخريب روحيه و موقعيت 
آن، به كژراهه اي براي كشاندن افراد 
مسالمت جوي ساده لوح به ريل حكومت 

  . تبديل مي شود
  

  افسانه اي يه عنوان پايه ي تناقُض 
تناُقض اصلي آن دسته از مخالفان حكومتي 

 رشته هاي عاليق با نظم در ادعاي قطع
 ديني واليت فقيهي جدي –استبدادي 

جمهوريت "هستند، از توهم به وجود مؤلفه 
اين .  سرچشمه مي گيرد"و اسالميت نظام

در حالي است كه تنها اگر رقابت خانگي و 
، نظم "خوديها"كم و بيش مسالمت آميز 

انتخابي و مشاركتي پنداشته شود آنگاه مي 
 را نيز در "جمهوريت نظام" توان افسانه

  . چنين فُرصتهايي بازگو كرد
هيچ كس بهتر از تصميم گيرندگان، پايوران 
و كارگُزاران حكومت در گُذشته و حال نمي 
داند كه ايده خلع يد از مردم از تعيين آزادانه 
سرنوشت خود، نمايندگان شان و رفتاري كه 
با آنها مي شود تا چه اندازه با جوهره ي 

 تنيده شُده "نظام"سياسي و ايديولوژيك 
است و اجرايي كردن آن با چه شدت و 
حرارتي در تمام دوره هاي حيات آن در 

از سوي ديگر، به . دستور كار بوده است
 "جمهوريت نظام"همان اندازه كه 

 - و به همين اعتبار -كاركردي پوششي 
سست مايه دارد و از سطح جمهور 

 "اسالميت نظام" رود،  فراتر نمي"خوديها"
به عنوان جوهره آن و تعيين كُننده فُرم 
بوروكراتيك قُدرت و قالب سازماندهي 
اش،به گونه مدوام تحكيم و گُسترش يافته 

اين نه يك پديده تصادفي يا اراده . است
 فاسد بلكه، برآمد طبيعي "رهبر"اين يا آن 

موقعيت ممتاز و انحصاري آن در ساختاري 
قانون اساسي جمهوري اسالمي است كه 

  .  آن را تعريف و نهادينه كرده است
  

  كدام رفورم
مي توان و بايد هر رفورم و اصالحي را 
خواستار شُد، از هر راهي براي زير فشار 
گُذاشتن حكومت و عقب راندن آن استفاده 
كرد و از هر شكافي كه قانون در اختيار قرار 

 ميان با اين وجود،. مي دهد، سود جست
ُشعارهايي كه گستره فعاليت مستقل جنبش 
و انرژي و خالقيت برآمده از آن را به طرح 
خواستهايي از حكومت محدود مي كُند با 
ُشعارهايي كه موقعيت عيني جنبش و ميزان 
پيشروي آن را بازتاب مي دهد و روياندن 
اين موقعيت به شرايط واقعا موجود را در 

 تفاوتهاي توجه دل خود پرورش مي دهد،
راه گُسستن رشته هاي . پذيري وجود دارد

  قُدرت رژيم ولي فقيه به گونه واقعي، از 
  4بقيه در صفحه 

  

  سرمقاله 

  بركناري خامنه اي چگونه؟
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در كيفر خواست به اصـالح دادسـتان        

ــسله ــم در سل ــدادگاهها رژي ــه از بي  ك
صـحنه گردانـان    پخش شد،    ويزيونلت

ــشها، ــن نماي ها و  ســنديكايكــي از اي
ــه   ــسته بـ ــارگري را وابـ ــاالن كـ فعـ
جريانهاي خارج از مرزها وابسته اعالم      

بـا حملـه بـه       ،در اين نمـايش   . كردند
زمينـه هـاي   فعاالن كارگري زنـداني،   

ــارگري ســركوب ــبش ك ــشتر جن  و  بي
  .  شدطراحي فعاالن آن

ــد  ــتان در  4در بن ــت دادس  كيفرخواس
: مورد سنديكاي كارگري آمـده اسـت      

زير مجموعه كارگري؛ اگـر بـه يـاد         «
ــته    ــالهاي گذش ــيد در س ــته باش داش
ــصابي را    ــراني اعت ــنديكاي اتوبوس س
ايجــاد كــرده بــود كــه رهبــري آن را 
فردي به نام منصور اسـانلو بـر عهـده       

اين جالب است كه افرادي بـه       . شتدا
داليل مختلف از جمله عقب افتـادگي       
دستمزد خود دست بـه اعتـصاب مـي         
زنند اما حواسشان نيست كه موسسات      

ــد   ــا ماننـ ــداز در آمريكـ ، NEDبرانـ
بــه ... صـندوق مــالي و دموكراسـي و   

 ديگــر تصــورت آشــكار بــه موســسا
چندينميليارد دالر پول مي دهند تا بـه    

  » .رگران كمك شودسنديكاهاي كا
وصل كردن هر گونه حركت اعتراضي      
به خارج از مرزهـا، شـيوه اي رايـج از           

اما شيوه پرداختن به    . طرف رژيم است  
موضوع سنديكاهاي كارگري، آن هـم     
ــن   ــتاني، در اي ــت دادس در كيفرخواس
شرايط، نوعي تهديد و ايجاد رعـب در        

ايـن  . مورد كارگران و فعاالن آن است   
ده اهميت گـسترده    موضوع نشان دهن  

شدن اعتراضـهاي كـارگري و همـراه        
. شدن آن با خيزشهاي خيابـاني اسـت       

سران رژيـم مـي خواهنـد در شـرايط          
فعلي با سركوب خيزشهاي مردمـي و       
به راه انداختن نمايشهاي تلويزيوني، با      
حركتهاي اعتراصي كارگري و جنبش     
ــر،    ــالهاي اخي ــه در س ــنديكايي ك س

اب گسترش پيـدا كـرده، تـصفيه حـس        
آنها مي خواهند با ايـن حربـه از     . كنند

شكل گيري سـنديكاها در واحـدهاي       
بـدون شـك    . توليدي جلوگيري كننـد   

دستاورد حركتهاي اعتراضي و تشكيل     
سنديكاهاي مستقل كه تاكنون شكل     
گرفته اسـت آنچنـان اسـت كـه ايـن           

  .حربه رژيم را خنثي خواهد كرد
  

وضعيت اقتصادي بحرانـي تـر      
  .شده است

سان وضعيت اقتصادي سالهاي    كارشنا
آينده را به مراتب وخيم تر ارزيابي مي        

وزير كار و امور اجتماعي دولـت       . كنند
احمدي نژاد، واحدهاي بزرگ توليـدي      

وي . را دچار بحران مالي دانسته است     

در حال حاضر بيـشتر     «اعالم كرد كه    
كارخانجات بزرگ توليد فـوالد كـشور       

  » .شرايط خوبي ندارند
ن دولت احمـدي نـژاد اعـالم         كارگزارا

 ميليــارد دالر از منــابع 3كردنــد كــه  
رفـع مـشكل   «بانك مركزي را بـراي    

ــردش ــرمايه در گ ــدهاي » س ــه واح ب
بـا توجـه    . توليدي اختصاص مي دهند   

به سياست خصوصي سازي كه نـوعي     
اقتصاد شبه دولتي است، اين مبلـغ در        
خـــدمت آقـــازاده هـــا و وابـــستگان 

ــن  ــدار اي واحــدها حكــومتي كــه خري
  . هستند، ره به جايي نخواهد برد

واريز پول تحت عنوان وام به سـرمايه      
داران در گذشته انجام شده و تـاكنون        

بانك مركزي قـبال  . ناموفق بوده است  
اعالم كرده بـود كـه در گذشـته نيـز           

 ميليـارد تومـان دراختيـار       31بيشتر از   
بخشهاي توليدي بحران زده قرار داده      

ا حاضر بـه پـس     است كه صاحبان آنه   
  . دادن اين وامها نيستند

 مرداد، گزارشي از    26خبرگزاري ايسنا   
واحد اطالعات اكونوميست منتشر كرد     

 كشور در   82كه جايگاه ايران در ميان      
رابطه با ريسك پذيري فضاي تجاري      

ايـن جـدول در     . را شخص كرده است   
 كـشور، بـه     82بررسي ريسك پذيري    

 داده   و خيلي ضـعيف    79ايران جايگاه   
اين جدول فنالند را در صـدر و        . است

. آنگــوال را در آخــر نــشان داده اســت
ايران در رديـف چهـارم از آخـر قـرار           

  .دارد
كانــادا، «بــر اســاس همــين گــزارش، 

ــگ،    ــگ كن ــوئيس، هن ــنگاپور، س س
دانمارك، سوئد و استراليا بعد از فنالند       
ــرين   ــم خطرت ــدي ك ــاي بع در مكانه

  » .دكشورها براي تجارت قرار دارن
ــار   ــران در كنـ ــدول، ايـ ــن جـ در ايـ

كــشورهايي مانــد كنيــا، ليبــي، كوبــا،  
نيجريه، اكوادور و ونزوئال قرار گرفتـه       

  . است
 درصدي واردات بـه ايـران،       400رشد  

شرايط نابرابر واردات به ايـران نـشان        
مي دهد كه بازارهـاي ايـران جايگـاه         
ــدمي   ــه چن ــل و درج ــاي بونج كااله

وري مثل  كشورهاي ديگر به ويژه كش    
  . چين است

  
  افزايش بيكاري

ــاموفق     ــتهاي ن ــه سياس ــه ب ــا توج ب
شركتهاي توليدي زود بازده، بيكـاري      
. همچنان سير صـعودي داشـته اسـت       

جهرمي بر گسترش اين بيكاري تاكيد      
  .كرده است

با طرح هدفنمد كردن يارانـه هـا كـه          
همچنــان مــورد بحــث و تــاكنون بــه 
مرحله مشخصي نرسيده، قيمتها سـير      

پرداخت يارانه و   . عودي داشته است  ص

اين كه به چند دهك جامعه تعلق بگيرد        
موضوع مورد مشاجره دولـت و مجلـس        

دولـت دو دهـك را در نظـر      . رزيم است 
 دهـك را مـي   5دارد و مجلس پيشنهاد   

اين كه يارانه ها به صورت نقدي  .  دهند
به دو دهك جامعه تعلـق گيـرد شـامل          

وارهـاي  كساني مي شود كه به آنهـا خان     
حمايتي گفته مي شود يعني حقوق بگير       
ــستي   ــازمان بهزي ــا س ــداد، ي ــه ام كميت

در پشت اين سياست پر هياهو،      .  هستند
حذف يارانه ها و سوبسيدها قـرار دارد و         
پرداخت مستقيم آن در زندگي كـارگران    
و مزدبگيران تغييـري صـورت نخواهـد        

اين سياست در حـالي مطـرح مـي         .  داد
 براي دسـتمزد عادالنـه      شود كه جنبش  

در پايان سـال گذشـته شـكل گرفتـه و          
در پايان سـال گذشـته      . فعال بوده است  

افزايش حقوق با بهانه پايين آمدن نـرخ        
 مـاه افـزايش     6تورم، دو نرخي و بـراي       

اين در حالي اسـت كـه       . ناچيزي داشت 
نرخ تورم پايين نيامده و از اضافه شـدن         

ي  نيز خبـر   88حقوق در دوره دوم سال      
  . نيست

بنا بر آمارهـاي درج شـده در سـايتهاي          
حكومتي، كارشناسـان اقتـصادي رژيـم       
معتقدند كه دولت تنها قادر به پرداخـت        

مبلـغ  . يارانه به دو دهـك پـايين اسـت        
 هـزار تومـان     23 تـا    11مورد نظر، بين    

پرداخـت  . حداكثر بـراي هـر نفـر اسـت      
يارانه به صورت نقدي يا به شكل ديگر        

. ن مـورد بحـث اسـت      اجتماعي همچنـا  
اكثر كارشناسـان اقتـصادي ايـن گونـه         

  . طرحها را غير عملي مي دانند
وضـــعيت معيـــشتي مـــردم عليـــرغم 
شــعارهاي عوامفريبانــه احمــدي نــژاد ، 

  . نشان از وخيم تر شدن دارد
ــه    ــدرج در روزنام ــار من ــاس آم ــر اس ب

ــرمايه  ــومتي س ــش 26حك ــرداد، بخ  م
تا 84خدمات عمومي دولت طي سالهاي      

.  رشدي معادل صفر داشـته اسـت       كنون
ايــن گــزارش تاكيــد بــر ايــن دارد كــه 
عليرغم رشد نقـدينگي و حجـم بودجـه         
دولـت، خـدمات عمـومي هـيچ رشـدي      

  . نداشته است
بـا وجـود سـه      «: بر اساس داده آمـاري    

برابــر شــدن نقــدينگي و حجــم بودجــه 
 ميليارد دالر درآمد نفت در      270دولت و   

ـ         زود چهار سال گذشـته ميـزان ارزش اف
  » .خدمات عمومي ثابت مانده است

در ماه گذشته، همزمـان بـا خيزشـهاي         
. مردمي، حركتهاي كارگري افت داشـت     

حركتهــاي كــارگري ماننــد تحــصن    
كــارگران نيــشكر هفــت تپــه و تجمــع  
اعتراضي كارگران شركت چيني البرز در      
قزوين و تعـدادي از واحـدهاي توليـدي        

  . ديگر جريان داشت
  5بقيه در صفحه 

  

  ؟ركناري خامنه اي چگونهب

  
  3بقيه از صفحه 

  
ميان نهادهاي قُدرت متمركز آن مانند 

تنها اُرگانهاي . مجلس خُبرگان نمي گُذرد
برآمده از اراده ي اكثريت جامعه و متكي 
به راي مستقيم آن از چنين تواني 

  . برخوردار هستند
زمينه تشكيل اين ظرفهاي سياسي، با 

م خودسرانه تحميل، گُسترش و تحكي
آزاديها و دموكراسي شكل مي گيرد و در 
صدر چنين پروسه اي به رسميت 
نشناختن چشم بندي انتخاباتي حكومت و 

تظاهرات عمومي، (بسيج و فشار اجتماعي 
براي لغو آن و در ) اعتصاب سراسري

انتها، برگُزاري انتخابات آزاد و عادالنه 
زير نظارت نهادهاي بي طرف داخلي و 

لمللي با موضوع تشكيل نهادي ملي بين ا
براي تصميم گيري پيرامون نظام سياسي 

فاصله اين دو ايستگاه را . قرار مي گيرد
مبارزه مداوم براي آزاديها و حقوق 
شهروندي از يك سو و حكومت ناپذير 
كردن قلمروهاي اداري، اقتصادي و 

  .       اجتماعي از سوي ديگر كوتاه مي كُند
فوري تا پايه اي ترين كهكشاني از 

خواسته هايي كه انگيزه و امكان شركت 
وسيع ترين اقشار و طبقات اجتماعي در 
مبارزه را فراهم مي آورد، درونمايه سياسي 

اين . اين دوران انتقالي را تشكيل مي دهد
خواسته ها همانگونه كه مي تواند به گونه 
مستقيم بر متن شرايط و تحوالت سياسي 

 خواست آزادي زندانيان جاري مانند
سياسي، انحالل دادگاه هاي نمايشي، لغو 
شكنجه و درخواست محاكمه آمران و 
عامالن آنها قرار گرفته باشد، قادر است 
مطالبات فراگير تري مانند آزادي بيان، 
آزادي قلم، آزادي احزاب، اجتماعات، 
تشُكلهاي صنفي را نيز آماج خود قرار 

ي كه در اين مسير جنبش با هر گام. دهد
به زمين مي گُذارد، حكومت را با مطالبات 
فزاينده تري روبرو مي سازد و هر عقب 
نشيني تاكتيكي آن را به قطعه اي از پازل 
در حال تكميل شكستي استراتژيك و 

  .  قطعي تبديل مي كُند
جنبش به فرمولبندي ُشعارها و خواسته 
هايي نياز دارد كه آن را در موقعيت 

رُضي قرار دهد، تمام نيرو و قُدرت تع
فشارش را براي پيشروي بسيج كُند و 
مبارزه را در سطحي كه جامعه براي 
دستيابي به آزادي واقعي به آن نياز دارد 

اداره مبارزه از پايين و به . سازمان دهد
اتكاي ابتكار بالواسطه، جسورانه و 
مستقل توده جوانان، مردان و زنان، جان 

  .   چنين ُشعارهايي استمايه ي 
  

  

  ادگاههاتهديد فعاالن كارگري در بيد
 زينت ميرهاشمي
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  4بقيه از صفحه 

  

سركوب، آزار، پرونـده سـازي،      
دستگيري، شكنجه و محاكمـه     
فعاالن كارگري در ايران را بـه       

  .شدت محكوم مي كنيم
  
كـارگران كارخانــه نــساجي ســيمين  *

 )در شهرك صنعتي علويجـه     (اصفهان
روبــروي اســتانداري اصــفهان تجمــع 

  .كردند
 ايلنا،  مرداد 12روز دوشنبه  به گزارش   

ران دليل تجمع خود را عـدم       اين كارگ 
دريافت حقوق طي شش مـاه گذشـته        

  .اعالم كردند
معتـــرض يكـــي از ايـــن كـــارگران 

 مـاه   6متاسفانه در حال حاضر با      :گفت
ــدگي    ــوق، زن ــت حق ــاخير در درياف ت
بسياري از ما در حال فروپاشي است و        
اكنون براي نجـات زنـدگي خـود بـه          

  .ايم اينجا آمده
حاضـر  در حـال    : وي خاطرنشان كـرد   

كارخانه سيمين اصفهان نيمه تعطيـل      
 درصـد كـارگران در      40است و حدود    

 60ايـن كارخانـه ســر كـار هــستند و    
درصد ديگر كارگران مدتي اسـت كـه        

  . اند بيكار شده
ــين تجمــع ــارگران  در ب ــدگان و ك كنن

 سـال سـابقه     25كارخانه، كارگراني با    
 18شود و ديگران نيز حداقل        ديده مي 

  .سال سابقه دارند
  
 سـايت اشـتراك روز      بنا به گـزارش   *

ــنبه  ــرداد 12دوش ــران  م ــارگران اي ك
ــعارهاى   ــر دادن شـ ــا سـ ــودرو بـ خـ
ضدحكومتى تظـاهرات كـرده و جـاده     

  .كرج را مسدود نمودند
  
 كارگران كارخانـه    88 مرداد   14روز  *

ريسندگي پـرريس سـنندج همـراه بـا         
خانواده هاي خود در مقابل استانداري      

 عـدم اجـراي    كردستان در اعتراض به   
راي ديــوان عــدالت اداري دســت بــه 

  . تجمع اعتراضي زدند
 اتحاديه آزاد كارگران ايران     به گزارش 

ــامور ــل از ام ــي و انتظــامي قب ن امنيت
طور گسترده  ه  شروع تجمع كارگران ب   

اي در محل حضور پيدا كرده بودنـد و        
ــع از    ــروع تجم ــداي ش ــان ابت در هم
كارگران خواستند به تجمع خود پايان      

ــل   د ــر از مقاب ــي دورت ــا كم ــد و ي هن
 .استانداري به تجمع خود ادامه دهنـد       

له را نپذيرفتنـد و     ااما كارگران اين مس   
ــل     ــود در مقاب ــع خ ــه تجم ــا ب نهايت

  . استانداري ادامه دادند
  

نيـشكر هفـت تپـه       شركت   كارگران*
در محل كارخانـه    مرداد   16روز جمعه   

بـه گـزارش    . دست به تحـصن زدنـد     
 نيـ حقـوق بـشر ا     گزارشـگران    تهيكم

 سوت كارگران آغـاز     يتحصن با صدا  
 ي شورا ندگاني كه نما  يهنگام. ديگرد
 خواسـتند در مـساله دخالـت      يشيفرما

ـ كنند كارگران با گفـتن ا       چـه   كـه  ني
ــس ــما را يك ــه ش ــما را ي ب  داده و ش

ـ  خواه يانتخاب كرده كـه حـاال مـ         دي
 مداخلـه را بـه      ي اجـازه    د،يكنمداخله  

ـ ن ييشـعارها . آنها نـداده انـد     ـ  عل زي  هي
  .  داده شديل كارت زنئومس
  
ــشنبه روز * ــرداد 22پنج ــارگران  م ك

شركت واگن پارس بعد از سه ماه كار        
بدون حقوق و چندين اعتراض نمادين      

ــا، ميزهــا،  ــشه ه صــندليها،  تمــام شي
تابلوها و ديگر وسايل سالن غذاخوري      

بـه گـزارش    .اين كارخانه را شكـستند   
 گزارشگران حقـوق بـشر، ايـن        تهيكم

اعتراض از حركت سـاده ي كوبيـدن         
قاشقها بر روي ميزهـا قبـل از صـرف      
نهار شروع شد و به دليل بي تـوجهي         
مديران اين شركت و تهديد كـارگران       
ــه    ــه ب ــن كارخان ــت اي ــط حراس توس

  .خشونت كشيده شد
  
كارگران كارخانه واگن پـارس اراك      *

 مـرداد در اعتــراض بـه عقــب   28روز 
ــع   ــشان تجمـ ــادگى دستمزدهايـ افتـ

  . عتراضى برگزار كردندا
كـارگران معتـرض     ايـسنا    به گـزارش  

گفتند قريب به چند ماه اسـت حقـوق         
دريافت نكرده اند كه ايـن امـر سـبب          
بروز مشكالت بسيارى براى آنها شده      

  . است
  
ــزارش روز * ــه گ ــرداد ســايت 31ب  م

ــه   ــارگران كارخانـــ ــان، كـــ جهـــ
ســازي دنـا بــا پالكاردهــاي   السـتيك 

اسـتعفا؛ اخـراج   لياقت استعفا   مدير بي «
 پرسنل، ما   2000 نماينده توهين به     4

سازي دنـا خواسـتار       كارگران الستيك 
كفايـت هـستيم؛      خلع يد مـديران بـي     

لياقـت اخـراج بايـد        هيات مـديره بـي    
ــردد؛ ــع   » گ ــايي تجم ــه برپ ــدام ب اق

  .اعتراضي كردند
  

دادگاه اعضاي هيات   بيبرگزاري  
ــارگران   ــنديكاي ك ــديره س م

  كشت و صنعت هفت تپه
 9سـاعت   خبرگزاري هرانـا  گزارش  به

 مـرداد   27صبح روز سه شنبه، مـورخ       
ماه اعضاي هيـات مـديره سـنديكاي        
كارگري كشت و صنعت هفت تپـه در        
شعبه دوم دادگاه انقالب دزفول مـورد       

تفهيم اتهـام و محاكمـه مجـدد قـرار          
  .گرفتند 

كارگران كه با اتهامـاتي چـون تبليـغ         
نه عليه نظام از طريق مصاحبه با رسـا       

هاي بيگانه، ارتباط با افراد معاند نظام،  
كـه در   (تشكيل سنديكاي غير قانوني     

پرونده به عنوان تشكلي غيـر قـانوني        
، تحريك كارگران عليـه     )نام برده شد  

رو بودند با رد تمـامي        سران نظام روبه  
  .اتهامات به دفاع از خود پرداختند

فر وكيل مدافع كارگران      محمد اوليايي 
ادگاه در دفاع از كارگران     ي د   در جلسه 

با استناد  به  مفاد قانوني در خصوص         
ي اســناد  تـشكيل سـنديكا و بـا ارايـه    

ــانوني    ــت ق ــا ثب ــاط ب ــود در ارتب موج
ي     سنديكاي كـارگري از طريـق اداره      

ــه  ــار و نام ــار    ك ــا وزارت ك ــاري ب نگ
اتهامات وارد شده را بي اسـاس و بـه          
دليل مشابهت بـسيار اتهامـات طـرح        

ي قبلـي     ين پرونده با پرونـده    شده در ا  
در جريان كـارگران، خواسـتار تجديـد        

ي دادگاه پـس از صـدور راي از         جلسه
سوي دادگاه تجديد نظر اهواز شد كـه     

ي   ي جلـسه    با موافقت قاضـي پرونـده     
گي  به بعـد از صـدور حكـم از             رسيده

سوي شعبه سـيزدهم دادگـاه تجديـد        
  .نظر اهواز موكول شد

محمد حيدري مهر، فريـدون نيكـوفر،       
نجات دهلي و جليل احمدي با حكـم        
برائت از اين پرونده خارج، اما اتهامات       

چنــان رضــا رخــشان  ذكــر شــده هــم
مسئول روابط عمومي و علـي نجـاتي        

ــديره  ــات م ــيس هي ــنديكاي  ري ي س
كارگران هفت تپه كه چندي پـيش از        

  .كند كار اخراج شده بود را تهديد مي
  

 كانون مـدافعان    6ماره  بيانيه ش 
  حقوق كارگر

در دو ماه گذشته اعتراضات و مبارزات       
ــسترده  ــاد گ ــان ابع ــي آن چن اي  مردم

داشت كه حافظان نظـم قـديم بـراي         
جلــوگيري از گــسترش آن دســت بــه 
اعمالي زدند كـه آنـان را بـه انـزواي           
ــشتري    ــكاف بي ــشيده و ش ــشتر ك بي
ــاد   ــان ايج ــاي وفادارش دردرون نيروه

  .كرده است
ن شدن ابعاد وحشتناك رفتارهاي     روش

ــت  ــا بازداش ــساني ب ــدگان در  غيران ش
كهريــزك و ســاير مكانهــايي كــه    

كردند، سـبب     زندانيان را نگهداري مي   
شد كه بسياري از كساني كـه زمـاني         
خــــود از عــــامالن شـــــكنجه و   

گيــري بودنــد، نيــز بــه ابعــاد  اعتــراف
  .غيرانساني اين رفتارها اعتراف كنند

مـواره چنـين    در سي سـال گذشـته ه      
رفتارهايي با مخالفان و مـردم عـادي        

هـاي    امري متداول و مورد قبول جناح     
امـا اكنـون كـه      . مختلف بـوده اسـت    

صورت مـي   » ها  خودي«چنين رفتارهايي با    
ابعـاد  » ها  خودي«گيرد، اعتراضات در درون     

  .يابد تري مي گسترده
هم روند با اين اعمـال، اعتـراف گرفتنهـاي     

آبـرو كـردن      براي بـي  تحت فشار وشكنجه    
تر   يك جناح، يادآوراعترافات به مراتب وسيع     

هاي گذشته اسـت كـه مـورد تأييـد           در دهه 
ايــن اعترافــات در . ي مــسئوالن بــود همــه

زندان، از طـرف بـسياري از عالمـان دينـي           
ارزش قلمداد    مورد اعتراض قرار گرفته و بي     

شـكي وجـود نـدارد كـه چنـين          ! شده است 
ارزش بــوده و تنهــا  اعترافــاتي همــواره بــي

كنـد، امـا      گيرنـدگان را روسـياه مـي        اعتراف
سوال آن است كه چرا تا كنون ايـن افـراد،           
اعترافات مخالفان را در دهه هـاي گذشـته،     

ــي ــد  ب ــار اعــالم نكــرده ان در گذشــته . اعتب
بسياري از مخالفان به دليل چنين اعترافاتي       

هاي اعدام سپرده شـدند وبـسياري    به جوخه 
 همان شرايط سخت بازداشتگاهها از آنان در 

مورد انواع آزار و اذيتها قرار گرفتـه و جـان           
  . اند خود را در بدترين شرايط از دست داده

ــساني در   ــار غيران ــاد رفت ــدن ابع روشــن ش
بازداشتگاهها و زندانها از آن جهت اهميـت        
دارد كه بتوان جلـوي چنـين اعمـالي را در            
 آينده گرفت و يك نظارت دائمـي از طـرف         

نهادهاي مردمي بر اعمال پليس و نيروهاي       
نظــامي و امنيتــي بوجــود آورد و نهادهــاي 

گر را منحـل كـرده وبـه جـاي آن             سركوب
ــساني     ــاي ان ــوازين ومعياره ــا م ــادي ب نه

  .جايگزين كرد
از سوي ديگر در دادگاههـاي نمايـشي كـه          
براي دسـتگير شـدگان برگـزار شـده بـود،           
ــز از الطــاف دادســتان   جنــبش كــارگري ني

دادستان با ماموريت سـركوب     . محروم نماند 
ــارگران و   ــداي كـ ــردن صـ ــاموش كـ وخـ
زحمتكشان، روحيه ضد كارگري خود را بـه        
نمايش گذاشـته و بـدون ارايـه هـيچ گونـه        
ــرض    ــارگري را در مع ــبش ك ــدركي جن م

ــت   ــرارداده اس ــي ق ــات واه ــن . اتهام دراي
  :كيفرخواست چنين آمده است

 اين جالب اسـت كـه افـرادي بـه داليـل           «
مختلف از جمله عقب افتادگي دستمزد خود       

زننـد امـا حواسـشان        دست به اعتصاب مـي    
نيست كه موسسات برانداز در آمريكا ماننـد        

NED     بـه  ... ، صندوق مالي و دموكراسـي و
صورت آشكار به موسـسات ديگـر چنـدين         
ميليــون دالر پــول مــي دهنــد تــا بــه      

  ».سنديكاهاي كارگري در ايران كمك شود
ــا ا يــن جمــالت دادســتان ســند در واقــع ب

دادسـتان  . كنـد  محكوميت خود را امضاء مي    
گويد هنگامي كه تحت عنـوان اجـراي          نمي

ــدها  44اصــل  ــازي، در ص ــصوصي س  و خ
ــا   ــارگران ماهه ــار، ك ــه و محــيط ك كارخان

شــوند و  ماننــد، اخــراج مــي حقــوق مــي بــي
هايشان بـا تنگدسـتي و گرسـنگي و        خانواده

  دستاني محروميت روبرو مي شوند، چرا دا
  6بقيه در صفحه 
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 آمر و هي فقيول
 عيول همه فجائمس

انجام گرفته در 
بازداشتگاه ها و 

   استمي رژيزندانها
  

  هي پوجعفر
 مجلــس سيــي ر،يجــاني الريعلــ

آخوندها كه در واكـنش بـه نامـه         
 درباره تجاوز   ي به رفسنجان  يكروب

 بــه دختــران و پــسران در يجنــس
ــا ــتگاه ه ــ رژيبازداش ــع مي  موض

 آنـرا داده    يگرفته و دسـتور بررسـ     
 ي پس از دسـتور بررسـ   كروزيود،  ب

 آزار و   ي آمد و به طور كل     دانيبه م 
ـ  رژ ي در زندانها  ي جنس تياذ  را  مي

 بونياو روز گذشته از تر    .  كرد انكار
موضـــوع آزار ": مجلـــس گفـــت

شدگان كذب است      بازداشت يجنس
 بر واقعيت نبوده    ي كه مبتن  يو امر 

 به راه انداخته شـد  يچه سرو صدا 
بـــاش بـــه  ايـــن يـــك هـــشدار

سياسـتمداران اسـت كـه مراقبــت    
 ي مطـالب  يعموم  نمايند و در افكار     

ها  را قبل از تحقيق به سطح رسانه      
 تـا دسـتاويز بيگانگـان       كشانند يم

  ".گردد
 ي بـه انكـار آزار جنـس       ي در حال  او

ــه   ــت ك ــدگان پرداخ بازداشــت ش
 امر در ني بر اي مبن ياريشواهد بس 

 هي رو ي منها نيا. جامعه وجود دارد  
 شـكنجه گـران     ين طـوال  يسالها

 رهبـران   ي است كه بـا فتـوا      ميرژ
 را نـسبت    ي ارتكاب هر عمل   م،يرژ

 مجـاز   يبه زنان و دختران بازداشت    
ــان تجــا  ــر آن ــه اكث ــسته و ب  وزدان

ـ بـه غ .  كـرده انـد    يجنس  از آن، ري
 در ميــ رهبــران رژحيدســتور صــر

تجاوز به دختران محكوم شده بـه       
 از رفتن آنان    يري جلوگ ياعدام برا 

ـ     هره خـاص و عـام      به بهـشت، ُش
 ماني كه دژخ  ستي ن يزياست و چ  

  .  بتوانند آن را حاشا كنندميرژ
 آنچــه اكنــون باعــث از پــرده امــا

 انجام گرفتـه    عي افتادن فجا  رونيب
 در ي خامنــــه ايدر گوانتانـــامو 

 به فرزنـدان    ي شده، تعد  زكيكهر
ـ  رژوراني از پا  يبعض  اسـت كـه   مي
 بـه سـكوت در مـورد آنـان         ديتهد

ـ كارساز ن  ـ ك. ستي ـ  بـه دل   يروب  لي
 عي دانـد مـسوول فجـا   ي مـ نكـه يا

 است،  ي خامنه ا  يانجام گرفته عل  
 ينامه خود را خطاب به رفـسنجان      

ــه 10نوشـــت و پـــس از   روز كـ
 از او مشاهده نكرد، آن را       يواكنش

 يارياظهار تعجب بـس   .  نمود يعلن
 مي و دست اندركاران رژ    ورانياز پا 

ــ ــدن اياز علن ــ ش ــوع و ني  موض
فــع رجــوع  ري آنــان بــرايتكــاپو

 و ي شعبده بـاز  كيكردن آن تنها    
ـ  يدروغ آشكار  ـ  ن شي ب ـ  ز ستي  راي

 ندانـد تجـاوز بـه       ه ك ستي ن يكس

بازداشــت شــدگان تحــت   
ــكنجه رو ــشـ ــادهيـ  ي عـ

 و شــكنجه گــران انيــبازجو
 ي موضـوع  ني است و ا   ميرژ

ـ  ن دي و جد  يامروز امـا  . ستي
 كه خود را    ي آنان نهايبا همه ا  

 ي مـ  ني زم ي خدا رو  ندهينما
ـ دانند و هـر       ي را بـرا   يعمل

 يحفظ حكومت خود مجاز م  
 ي نمـ  گـر ي بار د  نيشمارند، ا 

 تي بـار مـسوول    ريتوانند از ز  
 كه سالهاسـت بـه آن       يعمل

. دســت زده انــد فــرار كننــد
 وجـود دارد    ياريشواهد بـس  

ـ  وال مي رژ تكارانيكه جنا   تي
 ارتكـاب بـه     لي را به دل   هيفق

ــا  ــاه هـ ــه دادگـ  يآن روانـ
عادالنه كند و نقاب از چهره      

اران و تجاوزكـاران بـر      دغلك
ــدازد ــا الر. ان ــانيام  روز يج

 انكار تجـاوز    نيگذشته در ح  
 اش بـه    مي عوامل رژ  يسجن

 يبازداشت شـدگان جملـه ا     
 نيـ گفت كه مـسبب همـه ا     

 نـشان  ي را بـه روشـن   عيفجا
 يرهبـر ": او گفت .  دهد يم

نظام با نگاه نافذ و عادالنـه       
ــا يا همانگونــــه  كــــه بــ

گران برخـورد كردنـد       آشوب
به برخورد با متخلفين دستور  

ــز داده ــد و مجلــس   را ني ان
 قـدردان آن    ي اسالم يشورا
  ".است
ــا ــ اب ــسوول  ني ــساب م  ح

 و يرانــساني غيبرخوردهــا
 ضـرب   ،يقتل و تجاوز جنس   

ــتم و تخر ــو ش ــوال بي  ام
 كـه توسـط اوبـاش       يعموم

 انجام گرفت بـه گفتـه       ميرژ
.  رهبر نظام اسـت     يجانيالر

 اوست كه بـه قـول       ني ا رايز
بـا نگـاه نافـذ و       " يجانيالر

ــوب  ــا آش ــه ب ــران  عادالن گ
  ."برخورد كرد

 خامنـه   ي گوانتانامو دنيبرچ
 از تـــرس زكيـــ در كهريا

 است كه   ي ا ييمردم و رسوا  
ـ  فقي ولــيبـرا   بــه ميــ رژهي

! يگـر ي د زيـ وجود آورد نه چ   
 به بار   عياو مسوول همه فجا   

ــا و   ــتگاه ه ــده در بازداش آم
ــدانها ــ رژيزن ــتمي او .  اس

 يمه ب دستور دهنده و آمر ه    
 نيا. هاستي و ددمنش  هايشرم

ـ     ي ا ه خامنـ  يرهبر نظام، عل
 به عنوان آمـر     دياست كه با  

همـــه اعمـــال و رفتـــار    
ــود عل ــتگان خـ ــگماشـ  هيـ

 محاكمه  رانيفرزندان مردم ا  
ــخگو ــود و پاس ــردار يش  ك

 شــرمانه خــود ي و بــعيــفج
  .باشد
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برخي از مهمترين 

   ...حركتهاي اعتراضي 
  5بقيه از صفحه 

شنيدن درخواست به حق كارگران وارد      براي  
عمل نشده و چـرا مـسئوالني را بازخواسـت          
ــانوني و    ــن آالم غيرق ــه اي ــت ك ــرده اس نك
غيراخالقي را عليه كـارگران شـريف كـشور         

اند؟ چرا به جاي دفـاع از فريـاد           بوجود آورده 
مظلوميت آنان و دادن فرصـت اظهـارنظر و         
اعتراض، ضرب و شتم، دستگيري، زنـدان ،         

هايـشان را     اج آنـان و گرسـنگي خـانواده       اخر
ي آنان را     نظاره كرده است و اكنون نيز همه      

كند و درخواست حقوق قانوني و به         متهم مي 
حق كارگران را عامل همكاري با دشمن بـه        

داوري، داوري، «حـــساب مـــي آورد؟ اگـــر 
ــي  » داوري ــود م ــار ب ــيد درك ــان : پرس آقاي

ِمسئوالن قضايي كه اين چنين كيفرخواست      
دانيـد فقـر و محروميـت         كنيد، مـي    صادر مي 

وگرسنگي و شرمساري در برابر خانواده يعني   
  چه؟ 

كنند كه تقسيم و      همچنين ايشان معلوم نمي   
رد و بــدل كــردن پــول بــين نهادهــاي     

داري و ضـد كــارگري خـارجي چــه    سـرمايه 
توجه به نقـل  (ربطي به كارگران ايران دارد؟      

  )قول متن اولين كيفرخواست در باال
شود كه اتهامـات واهـي        اكنون مشخص مي  

بــه جنــبش كــارگري كــه از جانــب بعــضي 
محافل در سال گذشته مطرح شد، ريـشه در         

  . كجا داشته است
كانون مدافعان حقوق كارگر كـه بـه تجربـه          

ر نهادهـاي   دريافته بود اين اتهامات ريـشه د      
امنيتــي و ســركوب دارد ايــن مطلــب را بــه 
دفعات عنوان كـرد و اكنـون نيـز بـار ديگـر          

كند كه جنبش كارگري و مردم به         اعالم مي 
ــران، مطالبــات مــشروع وحــق   پاخواســته اي

اي دارند كـه مـستقالنه آنهـا را بيـان            طلبانه
كرده وتنهـا بـه نيـروي خـود، آن را دنبـال             

  . كنند مي
كشان و مـردم تحـت سـتم        كارگران و زحمت  

هـاي غيرانـساني را      خورند، شكنجه   كتك مي 
دهنـد، امـا از       هـا مـي     كنند، كشته   تحمل مي 

حركت مستقالنه و مطالبـات بـه حـق خـود          
مقاومـت در برابـر ايـن       . دارنـد   دست برنمـي  

هــا جزگــسترش ابعــاد اعتراضــات،  خواســته
رسوايي بيـشتر وشكـست مفتـضحانه بـراي         

  . برنخواهد داشتكنندگان چيزي در  مقاومت
  كانون مدافعان حقوق كارگر
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  راه اندازي تلويزيون كارگر تي وي 
ســـرمايه داري در اشـــكال متنـــوع خـــود، 
خصوصي، دولتي و با اهرم هـاي فـشارمانند         
ســركوب پليــسي، قــضايي ، انقيــاد فكــري، 
فرهنگـي، آموزشــي و رسـانه اي ، ســعي در   

 حفـظ   تحكيم وضعيتي دارد كه منافع اش را      
ــد  ــت نماي ــف و  . و تثبي ــاي مختل ــانه ه رس

رنگارنگ هيچ سخني از مطالبات، اعتراضات      
و خواسته هاي عميق و واقعي كارگران نمي        

رسـانه هـاي سـر مايـه داري ، نمـي            . كنند
خواهند كارگران از وا قعيت مربوط به كـار و          
زندگي شان بيشتر با خبر شوند و در انـواع و           

تنهـا از راه حـل هـايي        اقسام برنامه هاي آنان نـه       
براي از بين بردن استثمار انسان و رهايي كـارگران    
سخني بـه ميـان نمـي آيـد بلكـه بـه روش هـاي         
مختلــف در راســتاي بــه اســتثمار كــردن كــشيدن 

  . كارگران نيز گام بر مي دارند
در چنين شرايطي براي كارگران ايران نيازو حـضور   

ز يك رسانه ي تصويري كارگري ، بيش از هـر رو           
رسانه اي كه اخبـار كـارگران را        . احساس مي شود  

منعكس نمايد؛ كـارگران را از حـال يكـديگر آگـاه            
كند؛ با اجراي برنامـه هـاي آموزشـي، در متـشكل        
شدن شان آنـان را همراهـي كنـد ودر شناسـاندن            
ــه داري و رهــائي   تمــامي مــصائب نظــام ســر ماي
كارگران تالش كند و در يك كـالم بتوانـد شـبكه          

) كارگر تـي وي  (شبكه ي كارگر. گري باشداي كار 
بر اساس همين احساس نياز و ضرورت و به همت          
كارگران و فعالين كـارگري و بـا جهـت گيـري در             
راستاي محو استثمار انسان بر انسان و مبارزه براي         
ايجاد جامعه اي انساني طراحي و راه انـدازي شـده     

اين شبكه به هيچ گروه ، سـازمان و نهـادي           . است
ابسته نيست و تالش مـي كنـد در كنـار و بـراي              و

كـارگر  . فعاليت كند ) و جهان (طبقه ي كارگر ايران     
تي وي عالوه بر پوشش دادن اخبار و گـزارش هـا         
ي كارگري و گفتگو با كارگران و فعالين كـارگري          
در برنامه هفتگي خود با كمك گرفتن از ابزار هاي          

اي نوين رسانه اي بخش هايي هم براي آموزش ه        
  . كارگري خواهد داشت

شبكه ي كارگر در حد توان خود تالش خواهد كرد        
ماننـد كـارگران    ( اقشار مختلف طبقه كارگر ايـران     

ــان   ــدماتي، معلم ــنعتي، خ ــري،  (ص ــارگران فك ك
پرستاران، كارگران كشاورزي ،زنان كارگر، كودكان      

پوشش گزارشـي   ) كار و لزوم لغو پديده كار كودك      
گران از طريـق شـبكه      خبري آموزشـي دهـد وكـار      

مستقل خود ضمن ارتباط بـا يكـديگر از تجربيـات           
ــا دانــستن   مبــارزاتي يكــديگر اســتفاده نماينــد و ب
تجارب ديگر تشكل ها ي كارگري بـراي ايجـاد و           

  . يا تحكيم تشكل هاي مستقل خود تجهيز شوند
ــافع   ــراي اينكــه در راســتاي من ــي وي ب ــارگر ت ك

يـك شـبكه ي     كارگري قرار بگيرد ، و بتوانـد بـه          
مستقل كارگري تبـديل و تنهـا وابـسته بـه منـافع          
طبقه ي كارگر باشد ، نيـاز بـه همكـاري جـدي و              
. همه جانبه تمامي كارگران و فعالين كـارگري دارد        

شبكه ي كارگر دست ياري شما را مي فـشارد و از            
شما دعوت مي كند با ارسال عكـس، فـيلم، خبـر،            

 ، اعـالم    گزارش، تجارب مكتوب، مطالب آ موزشي     
آمادگي براي مصاحبه و يا معرفي افرادي به منظور         

... مصا حبه هـاي مفيـد و سـازنده ي كـارگري و               
  . شبكه كارگررا ياري كنيد

 پخـش   88كارگر تي وي از نيمه شهريورماه سـال         
برنامه هاي خود را آغاز خواهد كرد و از هم اكنون           
منتظر تماس هاي كارگران و فعالين كـارگري بـه          

(  مشاركت در بر نامه هاي خود خواهد بـود           منظور
در حـــال ) kargartv@gmail.com: تمـــاس 

حاضر شبكه مستقل كارگر تي وي كار خود را با بر           
نامه هفتگي يك ساعت در عصر جمعـه آغـاز مـي        

بدين منظور از فركانس ماهواره اي تلويزيـون        . كند
كومه له يك ساعت وقت در اختيار گرفتـه اسـت و    

بر نامه هاي خـود نيازمنـد حمايـت         براي گسترش   
تبليغـات ايـن شـبكه از       . هاي بينندگان خواهد بود   

  . طريق تلويزيون كومه له آغاز شده است 
لطفا در ارسال ايـن ايميـل بـه ديگـران و معرفـي              

  . شبكه كارگر تي وي به همگان مشاركت كنيد
  كارگر تي وي

  شبكه مستقل كارگران ايران
   1388 مرداد 18يكشنبه 
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آقاي اكبر گنجي در نوشته اي تحت 
و ديكتاتوري دمكراسي "عنوان 

 تالش كرده است تا ثابت كند "پرچم
 با پرچم  مي خواسته اندكساني كه

 اعتصاب غذاي نيويورك درايران 
 به دمكراسي به سبك شركت كنند،

ايشان لطمه زده و ديكتاتوري پرچم را 
ست كه  اين درحالي. برپا كرده اند

مين نوشتار پافشاري مي ايشان در ه
كند كه پرچم اين جنبش سبز است و 

 اجتماعات اعتراضي گسترده اي كه در

اروپا، آمريكا، كانادا و ديگر كشورها 
 كه همه يجوانهاي توسط" ،برگزار شد

ي آنها سبزپوش اند صورت گرفت و 
هيچ گروه و دسته اي اجازه  آنها به

نمي دهند از تجمع اعتراضي شان به 
  ".استفاده كند وه خودسود گر

دم خروس هنگامي بيشتر بيرون مي 
در باره شعار را  موضع خود ويزند كه 

: گونه مطرح مي كند سرنگوني اين
خواهيد از لس آنجلس،  چگونه مي"

واشنگتن، لندن، پاريس و هاوايي 
سرنگون كنيد؟  جمهوري اسالمي را

از آن سر دنيا كه نمي شود رژيمي را 
رژيم   سرنگونيبراي. سرنگون كرد

سلطاني واليت فقيه، بايد لباس رزم 
با  پوشيد و به تهران رفت و وارد نبرد

  ".رژيم شد
 در برابر اين عده، آقاي اكبر گنجي

گروه ديگري كه خود را بخشي از آن 
طرفداران گذار مسالمت "  رامي داند

.  معرفي مي كند"آميز به دمكراسي
 رد تئوريهاي  طرح و سپسآنگاه با

 ثابت مي كند كه دن به خيال خولني
سرنگوني و تسخير دولت نمي تواند 
دمكراسي بنا كند و به اعتقاد گروه 

ين يايشان، دمكراسي را بايد از پا
دولت دمكراتيك محصول "ساخت و 

  ."ند استمجامعه اي قدرت
 كردن "شفاف"در خاتمه ايشان براي 

ما هيچ ": امر اتمام حجت مي كند
 باال نخواهيم پرچمي، جز نماد سبز

تمامي افرادي كه با اين " و "برد
شعارها موافقند، مي توانند در اين 

  ".كمپين شركت كنند
ممنوعيت حمل پرچم ملي ايرانيان در 
تظاهرات اعتراضي تنها مختص به 
. نيويورك و اعتصاب غذاي ايشان نبود

 ويتظاهرات سراسري كه بعضي در 
مين منوال  ه نيزهبدان اشاره كرد

 مزيد بر آن، شعار. ل مي شددنبا
ه سرنگوني جمهوري اسالمي نيز ب

 براي اين. همين صورت ممنوع بود
شفاف " براي آقاي اكبر گنجيكه به 
 كردن مواضعش كمك كرده "كردن

باشم، به نكاتي كه به داليل قابل 
دركي از قلم ايشان افتاده اشاره مي 

  .كنم

 25ببينيد، فراخوان تظاهرات سراسري 
ز جانب چند سازمان بين المللي يه ايژو

كه در راس آن سازمان عفو بين الملل 
در برخي از .  داده شده بود،قرار داشت

نقاط آمريكا افرادي وابسته به جريان 
 كه "ناياك"دست نشانده و مزدور 

 سال است براي جمهوري اسالمي 12
البيگري مي كند تا آمريكا از جنبش 

ز مردم ايران حمايت نكند و دست ا
 تنها تصادفارژيم بكشد و  تحريم

 زود تر  هست،قاي گنجي نيزآمشوق 
از همه و با امكانات مالي فراوان اجازه 

اتفاقا اين . محل تظاهرات را گرفتند
عده هم بودند كه از مردمي كه مي 

 در خارج از كشور صداي ستندخوا
استفاده ء  سو،دن باشهموطنانشان

 كردند و قصدشان بر اين بود كه از
بسياري از . آنها سياهي لشگر بسازند

ايرانيهاي خارج كشور اطالعات كافي 
ي  تظاهراتدرندارند و شايد هرگز 

بار براي   ولي اينشركت نكرده باشند
 به اين خود  ميهنانماز هحمايت 

 گروههاي ، آنزغير ا. تظاهرات آمدند
ديگري هم بودند كه كميته هاي دفاع 

. بودنداز مردم و غيره تشكيل داده 
بسياري از زندانيان سياسي و افراد 
قديمي و چپهاي فعال هم آمده بودند 

ي كه از پيش كرده يو با فعاليتها
 عده اي از ايرانيان را به حضور ،بودند

 جلب كرده اعتراضي حركتدر اين 
 ،اما به محض ورود هر فردي. بودند

دست آنها يك بنر سبز داده مي ه ب
مر متمركز اين ر اهمه تالشها ب. شد

يرانياني كه شايد شده بود كه پيشاني ا
 هاگونه تجمع براي اولين بار به اين

. ، پينه مهر سبز ببندندآمده بودند
گردانندگان اين مراسم بيعت اجباري، 
از شعارهاي از پيش تعيين شده 

مي كردند و براي حفظ استفاده 
. وحدت رنگ، پليس صدا مي زدند

ه سوار آنها عزم جزم كرده بودند ك
را آرام و   آن،موج اين تظاهرات شده

 . كند كرده و به نام خود تمام كنند
هيچوجه متعلق ه اما اين تظاهرات ب

گروهها و افراد گوناگون . به آنها نبود
 كه چه  بدهندكه اهميتي بدون آن

 بدان ،كسي اجازه محل را گرفته است
 آن بخش كه هخوشبختان .مي پيوستند

 ،يها بودندمتوجه اين حيله گر
طور ه ب. شعارهاي خود را مي دادند

 پيوستن جمعيت به هم و تبديل ،كلي
 بزرگ براي راهپيمايين به يك آ

اكثريت شركت كنندگان بيشتر مد 
ي و كنترل و ينظر بود تا سبزينه گرا

  .نام و نشان براي دوستان آقاي گنجي
در شايد به همين دليل بود كه 

اي بساط اعتصاب غذدر نيويورك و 
 با تمام تبليغات و سرو ،آقاي گنجي

صداها و حمايت 
 هنرمندان برخي

 تعداد ،و غيره
خبرنگاران بيشتر 
از شركت 
 كنندگان بود و

 مجموع چند در
صد نفر بيشتر 
حضور پيدا 

براي . نكردند
درك بيشتر 
علت، خود آقاي 
گنجي مدديار 

دست ه بمي شود از جمله زماني كه 
اب حزاگرفتن پرچم را با اجالس 

 . مي كند آمريكا مقايسه رسمي
حزب "اما اين تظاهرات اجالس 

  نبود، يك تظاهرات عمومي بود"سبز
 ايشان آيين نامه مردم زير شعارها و و

. كرده بودندنو يارانش در آن شركت 
قاي گنجي شكايت مي كند كه آ

ء  سوشبرخي خواسته اند از زحمات
را به اسم خود تمام  استفاده كنند و آن

 كه به وضوح تدر حاليساين . ندكن
 اين بود او و اطرافيانشتمام تالش 

 سبز خود پرچمكه جمعيت را زير 
هم سبز به صورتي كه خود   آن،ببرند

  . تفسير مي كنند
اگر ايشان مي خواهد تظاهرات ايرانيها 

 چرا با ،را با آمريكا مقايسه كند
ي مقايسه مي ياجالس احزاب آمريكا

 با تظاهرات ضد دبويا بهتر نآكند؟ 
جنگ عليه عراق و افغانستان و 

 اين ؟فلسطين مقايسه مي كرد
 يك ائتالف باز جانتظاهرات همواره 

يا يك سازمان يا گروه برگزار مي 
 كه گردهماييهامي دانيد در اين . شود

صدها هزار نفر شركت مي كنند، مردم 
 با خود چه حمل مي كنند؟

  
ته تا آنها از پرچم كشورهاي خود گرف

ن و چه وداس و چكش، عكس جان لن
گوارا و مارتين لوتر كينگ و نقاب و 

 كه  و نماديبلمخالصه هر س
 استفاده مي ، را با آن مي زنندحرفشان

 چه فتوا نمي دهدكس  هيچ. كنند
دست ه د و چه بند يا ندهنشعاري بده

اكثر جوانان . دند يا نگيرنبگير
  ويندآدبيرستاني با سازهاي خود مي 

هاي زنان با ه گرو. مي خوانندسرود
 حضور جنبش زنان ،لباسهاي صورتي

را اعالم مي كنند و مخالفان جهاني 
 هول انگيزي كه يسازي با مترسكها

  جهاني و صندوق بينكنماد بان
. حضور مي يابند ،المللي پول است

 يك همه با حفظ هويت خود براي
،  اعتراض به جنگخواسته مشترك،
 يا حمايت از هرونديدفاع از حقوق ش

 . كنار يكديگر مي ايستندمردم فلسطين 
خوشبختانه امروز مردم ايران با تجربه اي 

قاي گنجي آكه از سه نسل آموخته اند و 
 مي خواند تا "دعواهاي نسل پيش"را  آن

نسل جديد را از آن تجربيات دور كند، 
 .هوشيار تر از آن هستند كه فريب بخورند

 به عبارت دقيق تر،  و"همه با هم"عصر 
  . سپري شده است خميني "همه با من"

ي نجنبش ما گوناگون است و دمكراسي يع
جنبش ما يك رنگ . پذيرش گوناگوني

هر كس هر پرچمي را قبول دارد . نيست
البته كه پس از سرنگوني . مي آورد

نجي از آن گقاي آ كه - جمهوري اسالمي
 پرچم ، در يك همه پرسي- وحشت دارد

  . اتيك مردم ايران تعيين خواهد شددمكر
اندرز اخالقي قاي گنجي كه آ ازدر خاتمه 
تجمع ما را به نام خود ثبت " مي دهد

ي او و  اما دقيقا همه تالشها"نكنيد
 در تظاهرات سراسري اين بود همفكرانش

، جعل كنندكه تجمع مردم را به نام خود 
نماد ما سبز ": يديمي پرسم شما مي گو

در حال  دمي كه در ايراناست اگر مر
مبارزه اند، نمادشان سياه بود، نماد ما هم 

اگر مردم ايران مي ، حال "سياه مي شد
توانستند پرچم ملي كشور خودشان را بدون 

 چه ،دست بگيرنده آرم جمهوري اسالمي ب
  مي كرديد؟ 

 ، مي كنيد پيروياگر شما از جنبش مردم
 به  در خيابانهاهايشانآيا مردم در اعتراض

يكديگر گوشزد مي كنند كه براي مثال 
خيابان كريمخان مال من است تو نبايد 

ي يا تظاهرات ميدان ژاله متعلق به من يبيا
 آقاي محترماست اگر سبز نپوشيدي نيا؟ نه 

   !طور نيست اين
ما را سركوب كرده اند ولي در ايران يا اروپا 
و آمريكا هميشه بوده و هستيم و رنگيني و 

دست خواهيم ه ي را در آزادي كه بگوناگون
 هم  زماناميدواريم آن. خواهيد ديد، آورد

،  شعار مردم را مي دهيدپاي اين ادعا كه
خميني همين گوناگوني را ديد كه . بمانيد

 حزب اهللا و لباس شخصي و  سپاه وبسيج و
 يكرنگ كننده راانواع و اقسام نيروي 

  !ن قماش نيستيد؟يشما كه از ا. تدارك ديد
  

  قاي گنجيآ "چمدمكراسي و ديكتاتوري پر"نقدي بر 
  

  ديليال جدي
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باالخره پس از مدتها انتظـار عليرضـا        
بهــشتي مــشاور ارشــد ميرحــسين    

راه سـبز   "موسوي خبر تشكيل شبكه     
ــد او در .  را بــه خبرگزاريهــا داد "امي

اينباره گفت كه در مركزيت اين شبكه      
فعلن كساني چون موسوي، خـاتمي و       

او داليل متفاوتي   . كروبي حضور دارند  
درباره اينكه چرا به سوي تشكيل يك       
ــه داد و شــبكه   جبهــه نرفتــه انــد ارائ
ــراي    ــه ب ــرين گزين ــاعي را بهت اجتم

بـراي  . موقعيت پيش آمده برآورد كرد    
بهتر ديدن اين شكل از سـازماندهي و    
چرايي آن گريزي مي زنم به سـابقه و     
چگــونگي درگيــري بانــدهاي داخلــي 
رژيــم و عملكــرد آنــان در مقــاطع    
مختلف و در نهايت چرايي بحث پيش       

 و كنار گذاشـتن مبـارزه       كشدن شبكه 
جبهه اي و ترس از همكاري جريانات       

  .سياسي و اجتماعي با يكديگر
  

  زمينه ها

ــرداد  ــوري  76در دوم خ ــم جمه  رژي
 اي  اسالمي با اتفاق پيش بينـي نـشده       

در آن سـال مـردم بـه        . روبرو گرديـد  
دليل مخالفت بـا ولـي فقيـه رژيـم و           
اطالع از حمايت او از ناطق نوري بـه         

تمي كــه در ســوي ديگــر محمــد خــا
انتخابات ايستاده بود راي دادنـد و بـا         
انتخابي تحميلي ولي فقيه را بـا يـك         

رژيم كـه   . موقعيت جديد روبرو كردند   
خود را در مقابل يك عمل انجام يافته   
مي ديد سعي كـرد تـا بـه هـر شـيوه             
ــه   ــده ب ــيش آم ــت پ ممكــن از موقعي

بي بته گي خـاتمي  . سالمت برون رود  
 او بــراي ايــستادگي و عــدم قاطعيــت

درمقابل ولي فقيـه خودكامـه و فـشل       
بــودن سياســتهايش بــراي مقابلــه بــا 
نيروهايي كه آنها را خـود سـر اعـالم          
مي كردند كار را به جايي رسـاند كـه          
حتا نيروهاي خودي نيز از قطـع اميـد         
كردند و دانستند كـه از ايـن امـامزاده          

 18در  . معجره اي برنخواهد خواسـت    
ن در اعتراض به توقيـف      تير دانشجويا 

روزنامه سالم به خيابانها آمدند و رژيم      
. را با يك چالش جـدي روبـرو كردنـد    

قاتالن "تظاهرات وسيعي كه شعار آن    
 بـود بـه     " زير عبـاي رهبـر     –فروهر  

ي پايوران رژيـم ثابـت كـرد كـه         همه
ولي فقيه ارتجاع بـيش از هـر كـسي          
مــورد تنفــر جامعــه، بــه ويــژه اقــشار 

 طبقه متوسـط شـهري      تحصيلكرده و 
خامنـه اي   "شعارهايي همچون   . است

 و يـا    " مملكت رو رها كـم     –حيا كن   
و مـي كـشم     .... توپ تانك فشفشه    "

 اوج تنفر "مي كشم آنكه برادرم كشت
از دم و دستگاه سركوبگر رژيـم را بـه          

بـه ايـن دليـل همـه        . نمايش گذاشت 

ــل يــك چنــين   اركــان رژيــم در مقاب
 اســاس اتفــاقي درمانــده شــدند و بــر

ــا دفــاع از  پيمــاني نانوشــته كــه همان
تماميــت رژيــم منحــوس و آدمكــش 
ــر   ــت، در براب ــالمي اس ــوري اس جمه
سركوب هـار و گـسترده دانـشجويان        
سكوت كردند و رژيم با شقاوتي بـاور        
نكردني جوانان آزاديخـواه را سـركوب    

در ادامه نمايندگان مجلـس كـه       . كرد
اكثريت آنها را دوم خرداديهاي بـدون       

ست و كياست تشكيل مـي دادنـد        سيا
در برابــر بانــد واليــت فقيــه زمينگيــر 
. شدند و هرچه زدند به در بسته خـورد        

تا جاييكـه مجبـور شـدند در مجلـس          
تحصن كرده و بـه صـورت اعتـصاب         

عملـي كـه   . مدتها در آنجا بيتوته كنند 
تا كنون در هـيچ مجلـسي در جهـان          

اما اين عمـل آنـان بـه        . سابق نداشت 
روعيت شـان در بـين      دليل عـدم مـش    

اقشار مختلف مردم بـا اقبـالي روبـرو         
نــشد و هــيچ كــسي از تحـــصن و    
اعتصاب نماينـدگان مجلـس حمايـت       

  .نكرد
ناتواني از اجرايي كـردن وعـده هـاي         
داده شده و عدم حمايـت خـاتمي بـه          
عنوان رئيس جمهور از بدنه جواني كه       

كار را به جـايي     . او را حمايت مي كرد    
ترده مـردم از    كشاند كه حمايـت گـس     

آنها به تنفري باور نكردني باز روئيد و        
در انتخابات بعدي احمدي نژاد پادوي      
ناقابل و ناشناخته ولي فقيه كه وعـده        
هاي پوپوليستي مي داد از صندوقهاي      

ــرون جــست ــات . راي بي منهــاي تقلب
انجام گرفته، تنفر عامـه مـردم از دوم         
ــسنجاني    ــدنامي رفـ ــا و بـ خرداديهـ

مقابل باعث روي كار    كانديداي طرف   
حال ديگر دوم   . آمدن احمدي نژاد شد   

خرداديها از مائده اي كه به دليل تنفر        
از ولي فقيه بدستشان افتاده بـود بـي          

منهاي آن در نيمـه هـاي       . بهره شدند 
دور دوم رياست جمهوري خاتمي ولي      
فقيه ارتجاع يعني خامنـه اي تـصميم        
به يكسره كردن كار گرفـت و برنامـه         

ــي  ــردن   منظم ــت ك ــراي يكدس را ب
برنامـه او پيـاده     . حكومت پيش گرفت  

كردن گام به گام جناحهـاي مخـالف        
خود از قطار قـدرت و روفـتن آنهـا از           
. حضور در نهادهاي تصميم گيري بود     

در اين كار او مـوازي سـازي را آغـاز           
كرد و با حمايـت بخـشهايي از سـپاه،          
ــيع و   ــروي وس ــات و ني وزارت اطالع

 شروع بـه پيـشروي      سازمانيافته بسيج 
فتح سنگرهاي اشغال شده يكـي      . كرد

پس از ديگري آغاز شد و خـاك ريـز          
جناحهاي مقابل هر روز گامهـايي بـه        
عقب بر مي داشت تا جايي كه كار به         

  .دانه درشتها و عناصر نامدار آنها رسيد

 نقطـه عطفـي     88 خرداد   22انتخابات  
در اين يكدست سازي و قبضه كـردن        

در رژيم واليت فقيه    همه جانبه قدرت    
علي خامنه اي در يك طـرف بـا         . بود

پيش راندن عنـصر بلـه قربـان گـو و           
دست بوسي چون احمـدي نـژاد و در         
سوي ديگر مابقي جريانهايي كه خطر      
را بيخ گوش خود حس مي كردند قرار     

حضور محمد خاتمي تا آخرين     . گرفتند
لحظات در ليست كانديداهاي رياسـت    

رنامه بودن اين   جمهوري نشان از بي ب    
. جناح براي يك هماوردي جانانه بـود      

اما كنار كشيدن او و پيدا شـدن سـرو          
كلــه ميرحــسن موســوي آغــاز فــصل 
ــا در عرصــه   ــدي از كــشاكش ه جدي
توازن قوا براي غارت و چپاول ثـروت        

  .عمومي مردم ايران شد
  

  شيخ شاكي

مهدي كروبي كـه در گذشـته نيـز در          
ــس دوم   ــت مجل ــاح رياس ــين جن هم

دي ها را به عهده داشـت، در دو         خردا
دوره گذشــته در انتخابــات رياســت   
جمهـــوري از طـــرف جريانـــات دوم 

او كـه حـزب     . خردادي حمايـت نـشد    
اعتماد ملـي را بـراي حـضور خـود در        
ــت،     ــرده اس ــزي ك ــه ري ــدرت پاي ق
ــي  تــشكيالت نچنــدان مــشخص و ب
هويتي را رهبري مي كند كه همچون       
ديگر احزاب شكل گرفته در جمهوري      

سالمي بيش از ايـن كـه بـه بدنـه و            ا
توده هاي حزبي تكيه داشته باشد بـه        
ــه     ــاال و دان ــي در ب ــه زن ــدرت چان ق
. درشتهاي عضو خود اميد بسته اسـت      

كروبي با روزنامه و دفتر و دستكي كم        
در دور جديـد    . مايه وارد كـار زار شـد      

بخشي از دوم خرداديها كـه در جبهـه         
خودي و دور ميز تـشكالتي همچـون        

 مشاركت و كارگزاران و مجمـع       حزب
جمع بودند به دنبـال او      ... روحانيون و   

افتادند و سعي كردند تا با سـازماندهي     
دسته بندي جديدي وارد ميدان مبارزه      

امـا كمپـين كروبـي و       . با رقيب شوند  
ــانگر    ــه نماي ــيش از آنك ــتان ب همدس
ديدگاههاي حزب او يعني اعتماد ملي      

ر گـاو   و برنامه هايش باشد، ملقمه شت     
پلنگي از كار در آمد كه خـودش هـم          

وعـده پرداخـت    . نمي دانست چيـست   
 هـزار تومـان نيـز انـدكي         50ماهيانه  

فتيله اش باال كشيده شد و طرحهـاي        
ــن   ــاتي ده ــشده و تبليغ كارشناســي ن

اما نـه تنهـا   . پركني نيز ضميمه گرديد 
دردي از جبهه هزار پاره دوم خردادي       

ند  مي خوان  "اصالح طلب "كه خود را    
دوا نكرد، بلكه باعث پراكندگي همـان   

  .حداقل راي هايي كه داشتند نيز شد
  

  بسته بودن منافذ

ــات  ــرداد 22انتخاب ــك 88 خ ــا ي  تنه
انتخابات رياست جمهوري نبود، بلكـه      
تعيين تكليف بخـشي از حكومـت بـا         

جناح مقابل ولي فقيه    . بخش ديگر بود  
كه تا كنون تمـام سـنگرها را واگـذار          

 داند كـه در صـورت حـضور        كرده است مي  
كم رنگ در ايـن مرحلـه بـه طـور كلـي از              
اتوبوس پياده خواهد شـد و بايـد تـا مـدتها            

بـه همـين    . سرگردان پهنه بي پناهي باشـد     
دليل سعي كرد تا همـه تجربـه چنـد سـاله            
. اخير را به كار بندد مگر راه چـاره اي بيابـد        

ــان   ــابق و اصــالح طلب ــاي س دوم خرداديه
علق به گذشته واقف اند     شكست خورده و مت   

كه علي خامنـه اي بـراي يكدسـت كـردن           
حاكميت راه چاره اي بجز پياده كردن آنهـا         

مگـر ايـن كـه سـر        . از اتوبوس قدرت ندارد   
تعظيم در برابر او فرود آورند و همچون بقيه        

باندهاي سـاخت   . به اطاعت محض بپردازند   
قدرت در رژيم استبدادي واليت فقيـه اگـر         

يوه باندهاي مافيايي در تقسيم     تا كنون به ش   
امـا از   . قدرت توانسته بودند با هم كنار آيند      

 ببعد مشخص شد كه دو دستگي  76 تير   18
در داخل نظام با توجه به پتانسيل قوي تنفر         
مردم براي آن بسيار خطرناك اسـت و بايـد     
امكان بروز هر روزنـه اي را در سـد قـدرت          

 در  واال نيروي پر قـدرت مهـار شـده        . ببندد
پشت اين سد در صورت پيدا كـردن فُرجـه          

فـرا  . اي خواهد توانست بنياد آنرا برباد دهـد  
روئيد يك تظاهرات كوچك دانـشجويي بـه    
توقيف يك روزنامه به اعتراضي همگاني بـا      

 تيـر   18شعار عزل رهبر و ولي فقيـه آن در          
بـه  . آژير خطر را بـراي آن بـه صـدا درآورد         

سـازي  همين دليل چاره اي جـز يكدسـت         
از سوي ديگـر    . قدرت براي آن نمانده است    

جريانهايي كـه خـود را خـط امـام و ادامـه             
دهندگان راه خميني مي نامند با اين پـروژه         
مخالفت مـي كننـد و در برابـر بانـد رقيـب             
جمهوريت نظام را به رخ مي كـشند كـه در           
اصل منافع باندي خود را مد نظر دارنـد نـه           

ش از سـي    حقوق پايمال شده مردمي كه بي     
سال است تحت فـشار مـزدوران و گلـه اي      
. اوباش واليت فقيه دسـت و پـا مـي زننـد           

هرچند بخشي از اين سركوبگران بـه دليـل         
به خطـر افتـادن منـافع بانـدي خـود دم از             
ــت و باالدســت   حقــوق عمــومي و جمهوري
بودن مجلس مـي زننـد و آن را راس امـور            

مجلـسي كـه در سـالهاي تحـت         . مي دانند 
مــين دوم خرداديهــا و يــا اصــالح اختيــار ه

طلبان دروغين نتوانـست قـدمي در خـالف         
  .نظر ولي فقيه بردارد

  
  سرمايه گذاري روي تنفر

دوم خردايهــا و جنــاح مقلــوب انــدازه تنفــر 
عمومي از رهبر و ولي فقيه رژيم را بخـوبي          

همين تنفر در بين    . مي دانند و از آن آگاهند     
كـه از   بخشي از آخوندها و آيـت اهللا هـايي          

قدرت رانده شده اند و يا منافع آنهـا بخطـر           
نـام وزارت   . افتاده است نيز ديده مـي شـود       

اطالعات و باندهاي ريز و درشت آدمكـش         
نيز كافي است تا هـر ايرانـي را بـه عكـس            

بسيج و گله هاي اوباشي كـه       . العمل وادارد 
ــاس   ــام نيروهــاي خودســر و گــاه لب گــاه ن

 اوج  شخصي را يدك مـي كـشند، نمايـانگر        
انزجار عمومي از رژيم واليـت فقيـه و دم و        

به همـين دليـل     . دستگاه آدمكش آن است   
  براي هماوردي در برابر ولي فقيه و 

  9بقيه در صفحه 

  مبارزه، سازمانيابي و تشكيالت
 جعفر پويه
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مبارزه، سازمانيابي و 

  تشكيالت
  

  8بقيه از صفحه 
  

رويارويي با گماشته او يعنـي احمـدي        
نژاد در كمپين انتخاباتي بايد كـسي را        
پيدا مي كردنـد كـه از حـداقل هـاي           
مــشروعيت مــذهبي و ايــدئولوژيك   

ــد ــوردار باش ــه  . برخ ــد در بدن ــا بتوان ت
نيروهاي سـاخت قـدرت بـراي خـود         

ــد  ــا كن ــوقعيتي دســت و پ ــن در. م  اي
وضعيت آنها به تنها چيزي كـه توجـه         
. نمي كنند مردم كوچـه و بـازار اسـت         

زيرا آنها به درجه نفرت و انزجار تـوده         
مردم از رژيم و در راس آن ولي فقيـه          
واقفند و مي دانند هركـسي كـه ايـن          
جبهه را باز كند مـردم بـراي منكـوب       
ــف    ــشت او ردي ــه اي پ ــردن خامن ك

 بـي   فشل بودن خاتمي و   . خواهند شد 
بتگي و بي جربزگي او اولين خصيصه       

پـس  . اي است كه توي چشم مي زند      
براي مقابله با آدم دريده و بي چاك و         
دهني همچون احمدي نژاد، آدم نازك      
نارنجي و زود رنج و شكننده اي چون        

منهاي . محمد خاتمي بدرد نمي خورد    
آن او دوبار امتحان خـود را پـس داده          

 كه مرد اين است و از قبل معلوم است   
بنابراين در داخل افـراد     . عرصه نيست 

خودي به جستجو مي پردازند و پـس        
از مشاورت و ديـد و بـاز ديـد فـراوان           
ميرحسين موسوي را وارد ميدان مـي       

اين سياسـتمدار كپـك زده و از        . كنند
رده خارج شده سالهاسـت كـه گوشـه         
عزلت گزيده اسـت و سـرش بـه كـار          

چگونـه خـط    . خودش مـشغول اسـت    
اماميها او را راضي كردند تا وارد ايـن         
. عرصه شود، بر كسي مشخص نيست     

اما او داراي چندين خصيصه است كه       
اليق اين ميدان و رويارويي با خامنـه        

  .اي تشخيص داده شده است
  

  مهره زنگ زده
ميرحسين موسوي نخست وزيـر نظـر       
كرده رهبر و بنيانگذار رژيم جمهـوري       

 در طـول    او. اسالمي يعني خميني بود   
سالهاي جنگ نخست وزيـر بـود و در         
بين توده هاي قديمي تر سپاه و بسيج        
از مــوقعيتي ايــدئولوژيك برخــوردار   

به غير از اين او در گذشـته نيـز        . است
به داليل سياسي بـا علـي خامنـه اي          

علـي خامنـه اي     . اختالف داشته است  
ــيس جمهــور و ميرحــسين  بعنــوان رئ
ــديگر    ــا يك ــر ب ــست وزي ــوان نخ بعن

كار اين دعوا به جـايي      . اسازگار بودند ن
رسيد كه مجبـور شـدند تـا حكميـت          

در ايـن كـشاكش     . خميني را بپذيرنـد   
خميني جانب ميرحسين را گرفت و از        
او در مقابل علـي خامنـه اي حمايـت          

پس در موقعيت جديـد نيـز مـي         . كرد
توان از اين اعتبار بـه خـوبي اسـتفاده          

 يعني در اختالف بين علي خامنه     . كرد

ــا    ــق ب ــوي ح ــسين موس اي و ميرح
موسوي است، زيرا در گذشته خمينـي       

ايـن  . اين موضوع را تاييد كرده اسـت      
استدالل بدرد كساني مي خورد كه هر    
عمل و سخن خمينـي را بـد و خـوب           
همچــون فرامينــي فــرا زمينــي قابــل 

همـان طـوري كـه      . تقدس مي داننـد   
پــس  از ســالها بــه دليــل يــك نظــر 

ي مقامـات   خميني عليـه نهـضت آزاد     
رژيم هنوز همان را مـدنظر قـرار مـي         
دهند و اجازه كار سياسي بـه نهـضت         

داليلـشان هـم    . به آزادي نمي دهنـد    
اينست كه خمينـي ايـن گونـه گفتـه          

حال آيا مي شود تاييديه خميني      . است
از موسوي عليـه رهبـر كنـوني رژيـم          
يعني علي خامنه اي را دوباره آب كرد        

ري كـه   و به نان و نـوايي رسـيد؟ كـا         
كفگير به ته ديگ خورده ها كردنـد و         
سعي كردند تا از اين موقعيت پـس از         
سالها به نفع باند خـود بهـره بـرداري          

به غير از اين موسوي در مبارزه       . كنند
همانطور كه خودش نيـز گفتـه اسـت         

اگـر  . چيزي ندارد كه از دسـت بدهـد       
كــساني چــون خــانواده خــاتمي و يــا 

موقعيـت  رفسنجاني و ديگران از قبل       
به دست آمده به كيا و بيـايي رسـيده          

او هنوز همانگونه چون سـابق بـا        . اند
ــود   ــد خ ــشگاهي و از درآم ــوق دان حق
ارتزاق مـي كنـد و بـا گوشـه گيـري            
ــه   ــر ب ــسياراني ت ــنش همچــون ب دام
دالرهاي نفتي و زد و بنـدهاي پـشت         
پرده در حيـف و ميـل كـردن ثـروت           
عمومي مردم و پورسـانتهاي كـالن و        

  .يستآلوده ن
در كنار شيخ مهـدي كروبـي كـساني         
همچون عباس عبدي حضور دارنـد و       
مشاوره او را به عهده گرفته اند كه تز         
خروج از حاكميـت و بيـرون رفـتن از          
دايره قدرت بـراي رهـايي از زيـر بـار          
. بدنامي آن هنوز خشك نـشده اسـت       

چرا كساني چـون عبـدي پـس از آن          
تزهاي پر زرق و برق و پس از سـالها          

دان و گرفتاري دوباره به ميدان بـاز        زن
مي گردند و برخالف ديگـر همپـالكي      
خود به سراغ مهدي كروبي مـي رود،        
را بايد در تقسيم نيرو در بين جريانات        
دوم خــردادي و جبهــه مخــالف علــي 

عطا مهاجراني و جميله    . خامنه اي ديد  
كديور نيز در كمپين كروبـي مـشغول        

ني مي شوند و كرباسچي شهردار زنـدا      
و منكوب شده رفـسنجاني نيـز جـايي     
براي خود در اين ميانه دست و پا مي          

معـاون پارلمـاني خـاتمي يعنـي       . كنند
ابطحي نيـز مـي شـود دسـت راسـت           
كروبي، چرا اينهـا بـه سـراغ موسـوي       
برگزيده سرجمع دوم خرداديها نرفتند؟     
خود مي تواند گوياي عدم اعتماد آنهـا     

ي به يكديگر و ناشناخته بـودن موسـو   
  .باشد

ــاق   ــيچ اتف ــدون ه ــه ب ــشاكش اولي ك
امـا در   . دندانگيري شـروع مـي شـود      

اولين برنامه مناظره تلويزيوني تير آغاز   
ــشير از رو    ــشاگري و شم ــاراتون اف م
بستن رها شد و كاري را كه بايد مـي          

افشاگري به ظـاهر تيـز و       . كرد را كرد  
تند احمدي نژاد جبهه گيـري او عليـه        

 بــستن او رفــسنجاني و شمــشير از رو
باعث شد كه قطار محاسبه شده و بـا         
احتياط حركت كننده دو طرف از ريـل     
خارج شود و حاال ديگر در جاده خاكي        
ــه    ــروع ب ــام آور ش ــرعتي سرس ــا س ب

گرد و خـاك برخواسـته      . پيشروي كرد 
از ايــن قطــار در جــاده خــاكي افتــاده 
آنچنان شـد كـه اكثـر اقـشار سـاكت           

بهـه  جامعه را نيز به ميدان كـشيد و ج     
بندي روز به روز قدرتمنـدتر در برابـر         

اما آنچه را جناح . يكديگر شكل گرفت  
مقابل علي خامنه اي فكر نمـي كـرد         

آنها همه ايـن مـدت      . به وقوع پيوست  
تبليغ كرده بودنـد كـه شـركت تعـداد          
بيشتر مردم در انتخابات امكان تقلـب       
را از طرف مقابل مي گيرد و آمار بـاال         

او كاري خواهد كـرد كـه همچـون         با  
دوم خرداد درمقابل عمل انجـام شـده        

اما خود  . قرار گيرد و شكست را بپذيرد     
آنها كه سالها بـا پروسـه نكبـت آميـز         
انتخابات و آمار سـازي و راي سـازي         

چگونه است كه نمـي     . آشنايي داشتند 
دانند شكـست فـرد مـستبد حتـا اگـر           
ــانواده   ــل خ ــشي از داخ ــل بخ درمقاب

اشد به معني نابودي سيستم و      خودي ب 
درك . قدرت بالمنـازع او خواهـد بـود       

غلط آنها از وضعيت موجود و نـاتواني        
از تــدوين درســت موقعيــت پــيش رو 
باعث شد كه با يك شوك قوي روبرو        

وقتــي كــه رايهــا بــه ســرعت . شــوند
خوانده شد و احمدي نژاد با رايي بـاور         
نكردني به يمن حضور پـر تعـداد دوم         

 و پادوهاي آنهـا بـه رياسـت         خرداديها
نـابودي شـيخ    . جمهوري انتخاب شـد   

اصالحات و راي كمتر از يـك درصـد        
چنان بي حيثيتي براي او بـه بـار آورد          
كه نه راه پيش برايش مانـد و نـه راه           

به همين دليل با انتشار بيانيه اي    . پس
از مـردم ايـران عـذرخواهي    ": نوشـت 

كنم؛ هم به خاطر چندين ماه اصرار و        
رام براي حضور در انتخابات رياسـت       اب

بايـد  ":مي افزايـد  در ادامه    ".جمهوري
ــردم و برخــي      ــه م ــنم ك ــان ك اذع
كارشناسان و صاحب نظران بهتر از ما       
شرايط انتخابات را مي شـناختند و بـه     
كرات بي حاصلي برگزاري انتخابات و      
ــردن روي آراي مــردم را    ــساب ك ح
يادآوري مي كردند كه مجدانـه بابـت        

سن ظن به مـسئولين از مـردم        اين ح 
  ".عذرخواهي مي كنم

از اين به بعد مشخص مي شود كه در         
اين سيستم كساني هيچ جايي ندارنـد       
و به كلي از اتوبوس قدرت پياده شـده       

  .محسوب مي شوند
  

  طوفان خشم
ــك   ــات و تبري ــه انتخاب ــالم نتيج  اع
سراسيمه خامنه اي به احمدي نژاد راه      

ه آمارها را   هرگونه چون و چرايي دربار    
بــست و ايــن گونــه مــوج عظيمــي از 
اعتراضها به وقوع پيوسـت كـه هـيچ         

راي . كس آن را پيش بيني نمي كـرد       

نداده ها و تحريميها كـه تعدادشـان بـسيار          
زياد بود به همراه مقبـون شـدگان كمپـين           
چند هفته اي و كساني كه از نفرت و انزجار          
پيمانه شان لبريز بـود بـه خيابانهـا سـرازير           

دند و رژيم و ولـي فقيـه آن را در مقابـل             ش
تظاهرات . يك اتفاق مافوق تصور قرار دادند     

ــر     ــت در براب ــتواري و مقاوم ــوني، اس ميلي
نيروهاي سركوبگر، زد و خوردهاي خيابـاني       
و شعارهايي بسيار راديكال و توانمنـد ثابـت         
كرد كه حاال ديگر مهار اين اعتراضها كه به    

 از دست همه جنبشي عظيم فرا روئيده است   
آنهايي كه خـود را رهبـر و سـرجنبان ايـن            

عوامـل  . پهنه قلمداد مي كردند خارج اسـت     
حكومت كه دستور مهار اعتراضها را داشتند       
در مقابل سـيل عظـيم جمعيـت درمانـده و           
زمينگير شدند و تنها كاري كه از دستـشان         
ــواج    ــوي ام ــه س ــور ب ــليكهاي ك ــد ش برآم

اران اخـراج خبرنگـ   . خروشان جمعيـت بـود    
خارجي، قطع كردن سيـستم اس ام اس يـا          
پيامك و كنترل و از كار انـداختن اينترنـت،          

... ناكار آمد كردن سيـستم تلفـن همـراه و           
نتوانست جلوي اراده عظيم و مصمم مـردم        

گزارشهاي وسيع و عالي از سـوي       . را بگيرد 
خود مـردم تهيـه و بـه اقـصا نقـاط جهـان              

گـار و   هر فـرد تبـديل بـه خبرن       . مخابره شد 
گزارشگر شد و جهان را در شگفتي سـرعت         

كه چگونه جوانان ايراني . انتقال خبر فرو برد 
از تكنولوژي بهترين استفاده را مي برد و بـا       
ابتكارهايي باور نكردني توانست سد سانسور      
رژيــم را شكــسته و جهــان را از آن چــه در 

  .خيابانهاي ايران مي گذرد با خبر كنند
 در خيابانها موسـوي را  حضور پر شمار مردم   

يا بايـد   . نيز با يك موقعيت جديد روبرو كرد      
 تير عقب مـي  18همچون محمد خاتمي در   

نشست و سكوت پيشه مي كرد يا ايـن كـه           
به جمعيت حاضـر در خيابـان بـه گونـه اي            

حضور او در تظاهرات خياباني . پاسخ مي داد 
و ديدن امواج خروشـان جمعيـت بـه گفتـه           

زيرا او هرگـز    . زده كرد خودش او را شگفت     
باور نمي كرد كه اين گونـه مـورد اسـتقبال           

او خودش بارها اقـرار كـرد       . مردم قرار گيرد  
كــه خــود و اطرافيــانش بــراي ســازماندهي 
چنين تظاهراتي هرگـز از قبـل انديـشه اي          
نكرده اند و اين جمعيت اسـت كـه او را بـه     
جلو مي راند و اال اگر به خودش بود هرگـز           

ين گونه مرزبندي بـا رژيـم نمـي    راضي به ا 
جمعيت در خيابان پـاي مـي فـشارد و          . شد

. موسوي و كروبي را مبارزه دعوت مي كنـد        
شعارها روز به روز راديكالتر مي شود و كـار          

مـرگ بـر واليـت     "به جايي مي رسـد كـه        
 شعار مـسلط    "مرگ بر خامنه اي   " و   "فقيه

روزهـا در   . جمعيت حاضر در خيابـان اسـت      
بها بر باالي بام صداي شعار به       خيابانها و ش  

درمقابـل تماميـت خـواهي      . آسمان مي رود  
علي خامنه اي ولـي فقيـه رژيـم زنـده بـاد             
آزادي و آزادي زدستگير شدگان تكرار مـي        

زنان در صف اول مبـارزه در خيابـان         . گردد
حضوري پر زنگ دارند و در بسياري مواقـع         

فـيلم  . رهبري جمعيت بدسـت آنـان اسـت        
 ندا در خيابان بدست اوبـاش      بخون غلطيدن 

ولي فقيه به سرعت بر بـام مـدياي جهـاني           
  و تبديل به سمبل مبارزه اي . مي درخشد

  10بقيه در صفحه
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مبارزه، سازمانيابي و 

  تشكيالت

  9بقيه از صفحه 
  

مي شود كه از يك طـرف ولـي فقيـه      
رژيم از سوي ديگر اپوزيسيون قانوني      

فشار مـردم   . آن را غافلگير كرده است    
و ايستادگي آنان اولين عقـب نـشيني        
ولي فقيه را رغم مي زند و علي خامنه         
اي دستور تعطيل گوانتاناموي خود در      

فجـايع  . ر مـي كنـد    كهريزك را صـاد   
انجام گرفته در زندانهايي از اين دست       
كه به دستور مستقيم ولـي فقيـه و بـا        
ــروي   ــاي او درنيـ ــتي پادوهـ سرپرسـ
انتظامي و ديگـر جريانـات سـركوبگر        
برپا شده است به اندازه اي است، كـه         
حتا خـودش را نيـز وحـشت زده مـي           

هرچند ميرحسن كم كـم نـشان       . كند
ي يـك رهبـر     مي دهد كه با اندازه ها     

زيـرا هـر    . تمام عيار بسيار فاصله دارد    
روز كه مي گذرد بيشترمعلوم مي شود       
كه او دربرابر خواسته هاي مـردم كـم        

اما در خارج كـشور مردمـي       . مي آورد 
كه بـه حمايـت از جنـبش مـردم بـه            
خيابان آمده اند تحت فشار كساني كه       
يك پـاي در داخـل كـشور دارنـد بـا            

بـاز دارنـده    پديده سبز و جنبش سـبز       
هر چقدر كه در داخل    . روبرو مي شوند  

موسوي درمقابل مردم كـم مـي آورد        
طرفــداران او در خــارج كــشور ســعي 
دارند تا همه جنبش را به جيـب خـود          
بريزنــد و او را رهبــر مــردم حاضــر در 

روز بــه روز . خيابــان معرفــي كنــد  
صفبنديها پر رنگتـر مـي شـود و آنهـا        

ي سـعي مــي كننــد تـا ديگــر نيروهــا  
. اپوزيسيون را در خارج صف نگهدارند     

 بـا ديگـر   57كاري كه در قبل از قيام      
نيروهاي اجتمـاعي انجـام دادنـد بـار         

  .ديگر در حال تكرار است
  

  كوسه و ريش پهن؟
همزمان اما كروبي به عنـوان شـيخي        
افشاگر پا در راه مي نهد و يكي يكـي          
به افشاي جنايتهاي انجـام گرفتـه در        

تگاههاي رژيـم مـي     زندانها و بازداشـ   
رفسنجاني كه تا كنون به جـز       . پردازد

يكبار در روزهاي بعـد از افـشاگريهاي      
احمدي نـژاد نامـه اي بـه خامنـه اي           
. نوشته است كاري صورت نداده است     

در نماز جمعه اي پس از خامنه اي كه     
با او به خط كشي پرداخت و گفت كه         
احمدي نژاد را به رفـسنجاني تـرجيح        

جاني نيز سعي كرد تا با رفسن. مي دهد
حفظ خط قرمزهاي نظام به ميانداري       
بپردازد و حرفـي بـراي گفـتن داشـته          

اما جمعيت كـه در نمـاز جمعـه         . باشد
حضور پيدا كرده است بدون توجه بـه        
رفسنجاني يك پارچه شعار مي دهد و       

امـا  . سعي به چالش بيـشتر مـي كنـد        
رفــسنجاني درس نشــستن بــين دو   

 هـر موقعيـت بـه       صندلي و استفاده از   
نفع خود را بخـوبي مـي دانـد و اسـير        

فضاي بوجود آمده توسط مردم نگران      
كشاندن كروبـي   . از وضعيت نمي شود   

و موسي از حانب مردم به بهشت زهرا        
ــاهرات پـــي در پـــي   و برپـــايي تظـ
رفسنجاني را در موقعيت بدي قرار مي  

نامه آخوندهاي غير حكومتي بـه      . دهد
ــضي   ــه بع ــسنجاني و نام ــضا رف از اع

مجلس خبرگان رهبـري بـه او بـراي         
تعيــين تكليــف خامنــه اي دســـت    
رفسنجاني را كاملن در پوسـت گـردو        

ــذارد ــي گ ــايي  . م ــت اهللا ه ــبلن آي ق
همچون منتظري حكـم بـه حكومـت        

مـردم در تظـاهرات     . جابر او داده انـد    
خامنه "يكپارچه فرياد بر آروده اند كه       

 اما گـره    "اي قاتله  واليت اش باطله     
.  كار به دسـت رفـسنجاني نيـست     اين

زيــرا مجلــسي كــه رهبــري آن را بــه 
عهده دارد بيش از اين كه توان چـون         
و چرا از علي خامنه اي را داشته باشد،      

آخـرين تيـر    . بله قربان گـوي اوسـت     
تــركش رســوايي واليــت فقيــه علــي 
ــشاگري    ــا اف ــي ب ــه اي را كروب خامن
اتفاقاتي كه در بازداشتگاههاي رژيم او 

افـشاي  . است شليك مـي كنـد     افتاده  
تجاوز جنسي به پسران و دختـران در        
بازداشتگاهها و مچ گيري از سناريوي       
دست ساز صدا و سيماي حكـومتي در     

دختري "پرونده رسواي ترانه موسوي     
كه در مقابل مسجد قبا بازداشت شد و   
پس از تجاوزهاي بـي شـرمانه جـسد         

 "سوخته او در بيابان رها شـده اسـت        
ــي را د ــري از كروبـ ــت بهتـ ر موقعيـ

هرچند او بهاي   . موسوي قرار مي دهد   
اين كار را بـا از دسـت دادن روزنامـه           

ــي   ــي اش يعن ــي "حزب ــاد مل  "اعتم
  .پرداخت كرد

  
  سبزهاي تماميت خواه

مردم حاضر در خيابان كه جنبش خود       
ــا   ــد ت ــد ســعي دارن ــي نامن را ســبز م
همچنان از موسـوي بـه عنـوان يـك       

ل خواسته  محمل استفاده كرده و حداق    
هاي خود را با جلو انـداختن او فريـاد          

پر بديهي اسـت كـساني كـه در      . كنند
ايـن روزهـا در خيابانهــا بـه اعتــراض    
مشغولند نه تنها در ساختار و دسـتگاه        
فكري جريانهـايي همچـون موسـوي       
نمــي گنجنــد، بلكــه مــي داننــد كــه  
برآوردن حداقل خواسته هاي آنها نيـز       

 امــا .از سـوي موســوي امكــان نــدارد 
همين كه او به عنوان بخشي از داخل        
حكومت اعتراضي قانوني را به اعمـال       
عوامل واليت فقيه نمايندگي مي كند      
براي آنهـا محملـي اسـت تـا بتواننـد           
حــضور قدرتمنــد خــود را در خيابانهــا 

اما موسوي نـه در انـدازه   . توجيح كنند 
اين اعتراضها است و نه مي توانـد بـه       

كه حذف واليت   خواسته ابتدايي مردم    
زيـرا او خـود     . فقيه است پاسـخ دهـد     

بارها تكرار كـرد اسـت كـه خواهـان          
جمهوري اسالمي است نه يك كلمـه       

اين درحالي  . بيشتر نه يك كلمه كمتر    
بيان مي شـود كـه مـردم در خيابـان           

ــعار  ــوري  "ش ــتقالل، آزادي، جمه اس

 را سر مـي دهنـد و بـه عينـه            "ايراني
ــي و   ــدن حكومــت دين خواســتار برچي

در . جــدايي ديــن از حكومــت هــستند
خارج كشور نيز دارودسـته هـاي گـرد      
آمده در زير بيرق سبز سعي مي كننـد         
تا فاصـله خـود بـا ديگـر سـازمانها و            
جريانات اپوزيـسيون را حفـظ كننـد و         
عملن آغاز جدا سازي را شروع كـرده        

در همين روزهاست كه سخنگوي     . اند
راه "موسوي خبـر از تـشكيل شـبكه         

او ديگـر اشـكال     .  مي دهد  "دسبز امي 
مبارزه همچـون حـزب و جبهـه را رد          
. مي كند و آن را امكان پذير نمي داند        

اين در حـالي سـت كـه قـبلن بحـث            
تشكيل جبهه درميان بـود و بحثهـاي        
ابتدايي و چگونگي تشكيل آن نيـز در        

همان گونـه   . كنار گوشه جريان داشت   
كه در خارج كشور طرفداران موسـوي       

 روهــاي جنـبش ســبز ســعي  و دنبالـه 
دارند تـا از موقعيـت بـه دسـت آمـده            
حداكثر استفاده را ببرند و ديگران را از        
ــته و    ــار گذاش ــبش كن ــضور در جن ح

در داخل نيـز موسـوي و    . منزوي كنند 
ديگراني كه كسي خبـر از آنهـا نـدارد         
شبكه اي را اعالم مي كنند كه فعلـن         
ــي در    ــاتمي و كروبـ ــوي و خـ موسـ

ديگر ارگانها و   . ارندمركزيت آن قرار د   
بدنه چنين تـشكيالتي نيـز همچنـان        
مبهم است و حداقل اطالعات دربـاره       

اما هرچـه باشـد    . آن منتشر شده است   
اينست كه موسوي و ديگر كسان گرد       
آمده در اين شبكه خواهان حفظ نظام       

آنها بر عليه   . جمهوري اسالمي هستند  
رژيم واليت فقيـه نيـستند و حـداكثر         

 در مـورد ايـن موضـوع        خواسته آنـان  
واليـت فقيهـي پاسـخگو و قانونمـدار     

آنها خواهان بازگشت بـه دوران      . است
خميني و وضـعيت گذشـته هـستند و         
بحثي كه در داخل خانواده خـود مـي         
دانند و آن را اعالم مي كننـد حـداكثر    
افق اش اين اسـت كـه خواهـان پـر            
رنگ تر شدن جمهوريت نظام در برابر       

يعني قدرت ولي   . اسالميت آن هستند  
ــصميمات   ــد و ت ــه را محــدود كنن فقي
بزرگ و كالن حكـومتي را بـه عهـده        
مجلس و شـوراها و يـا كميتـه هـاي           
تــشكيل شــده از همــه گروههــا و    
. باندهاي داخل حكومت واگـذار كننـد      

به زبان ساده تر يعني همـه بانـدهاي         
ــم     ــوني رژي ــا كن ــده ت ــشكيل دهن ت
جمهوري اسالمي در قـدرت شـريك        

چه از غارت و چپاول ثروت      باشند و آن  
ملي مردم به دست مي آيـد منـصفانه         

  .در بين آنها تقسيم گردد
اينجاست ديگـر جريانهـا و گروههـا و       
ــه     ــون علي ــا كن ــه ت ــازمانهايي ك س
جمهوري اسالمي مبارزه مـي كردنـد       
اگر از سـوي دارودسـته سـبز دشـمن          
تعريف نـشوند كـه ايـن گونـه اسـت،           
حتمن غير خودي محسوب مي شـوند       

همچنان كه تا كنون نيز گفتـه انـد         و  
بروند و در زير پـرچم خودشـان و بـه           
طور مستقل اعتراضهايشان را سازمان     

اين يعني يك بار ديگر مصادره  .  دهند

ــا كنــوني   ــارزه ت كــردن همــه تــالش و مب
اپوزيسيون در خارج كشور و به جيـب خـود          
ــر   ــا و ديگ ــداران آنه ــت طرف ريخــتن فعالي

خل كشور بـراي    جريانهاي مستقل كه در دا    
براندازي رژيم از جان خود نيز مايه گذاشـته    

انگار اتفاقي كه اكنون در داخـل كـشور       . اند
ابتـدا بـه سـاكن بـوده از هـيچ      . افتاده است 

از راه رسـيده هـا      . عقبه اي برخوردار نيست   
نمي خواهند بپذيرند آنچه امروز آنهـا سـعي         
به ميوه چيني اش مي كنند حاصـل سـالها          

كساني است كه عمر و جـواني     كار و تالش    
خود را در ميان گذاشته اند و مبارزه با رژيم          
جمهوري اسالمي و واليت فقيـه آن را بـه          

اما اكنون از راه رسيده هـايي  . پيش برده اند  
بساط خـود را    ... همچون كديور و گنجي و      

در زير بيرق سبز پهن كرده اند و سعي مـي           
كنند آن چه اپوزيسيون در عرض اين سـي         
سال در خارج كشور كِشته است را بـه نفـع           
يك جمهـوري اسـالمي جديـد و ماليمتـر          

به همين جهت بحث جبهه را      . مصادره كنند 
به ميان نمي كشند تـا از زيـر بـار پرسـش             
هايي كه در اين بـاره خواهـد شـد خـود را             

  .خالص كنند
  

  پلوراليسم راه چاره
تماميت خواهي و عدم تحمل دگر انديـشان        

 حذف آنها مشخـصه كـساني       و تالش براي  
است كه در خارج كشور در زير بيـرق سـبز           

در داخــل نيــز موســوي بــا از . اردو زده انــد
دست دادن فرصتها و عقب ماندن از جنبش        
مردم سعي به گرفتن ضـرب آن دارد تـا در           
فرصت به دست آمده نوعي تـشكيالت كـه        
فرماندهي آن از باال و بدون راي و نظر بدنه  

. اب شـده را سـازمان دهـد   و ديگـران انتخـ  
مشخصه جنبش كنوني با همه دگرگـونگي       

ايـن  . كه دارد آزاديخواهانه و سكوالر اسـت      
جنبش از اقشار متفـاوت مـردم بـا خواسـته           

كـشاندن  . هاي رنگارنگ تشكيل شده است    
همه آنها در زيـر پـرچم سـبز بـراي مـدت             
زماني كوتاه با طـرح خواسـته هـاي كوتـاه           

ا دست آويز قـرار     ام. مدت امكان پذير است   
دادن آنها براي چانه زني در تقسيم قدرت و         
حاكميت بي چون و چرا بر آنهـا از بـاال بـه             

 امكان پذير نيست    57شيوه خميني در سال     
و راهي است كه به تركستان خـتم خواهـد          

 57زيرا نه موسوي اتوريته خميني سال      . شد
اين . را دارد نه مردم، مردم آن سالها هستند       

يك مبارزه بي امان در طول سـي        مردم در   
سال با رژيم ددمنش جمهوري اسالمي بـه        
اندازه كافي در كوران مبارزه آبديده شده اند        
كه كالهي همچون بيرق سبز با فرمانـدهي       
چند آخوند با عمامه و بي عمامه بر سر آنان          

بر چيدن بساط رژيـم واليـت       . نخواهد رفت 
ي فقيه و جدايي دين از دولت خواسته حداقل       

تالش براي به   . مردم حاضر در خيابان است    
بيراهه بردن ايـن جنـبش و كـور رنگـي در          
نديـدن تنــوع رنگهــاي آن باعــث شكــست  

بـراي  . شبكه سازان راه سبز اميد خواهد شد      
برون رفت از موقعيت كنوني هيچ راهي بـه         
جز ديـدن تنـوع و رنگـارنگي ايـن جنـبش            

بـراي رسـيدن بـه      . پذيرش آن وجود نـدارد    
   هاي حداقلي آنها با ديدن اين تنوع خواسته

  23بقيه ادر صفحه
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ــزدوران   ــشيانه م ــه وح حمل

واليت فقيه به سـاكنان بـي       

دفاع شهر اشـرف را شـديدا       

 محكوم مي كنيم
   

 تعـداد زيـادي از      1388 مـرداد    6امروز سـه شـنبه      
نيروهاي سركوبگر عراقي به شهر اشـرف بـه طـور           

اين يورش ضـد انـساني بـه        . وحشيانه حمله كردند  
 4ساكنان بي دفاع اشرف تاكنون منحر به شـهادت        

د خلق و زخمي شدن صـدها تـن از سـاكنان            مجاه
نيروهاي سـركوبگر عراقـي     . شهر اشرف شده است   

  .تعدادي را به اسارت گرفته اند
به دنبال اين حمله وحشيانه كه بدون ترديـد بـراي           
خوش خدمتي بـه ولـي فقيـه رژيـم ايـران، كـه از               
قيامهاي مردم به ستوه آمده، صورت گرفته ساكنان        

  . غذا نموده اندشهر اشرف اعالم اعتصاب
 طـي يـك   1387 اسـفند    10علي خامنه اي در روز      

سخنراني خواسـتار اجـراي توافـق دو جانبـه اي از            
جانب مقامهاي عراقي شد و به آنان امر كرد كه در           

  .سركوب ساكنان شهر اشرف كوتاهي نكنند
سازمان چريكهاي فدايي خلـق ايـران بـا محكـوم            

متحـد،  كردن شديد اين حمله توجه سـازمان ملـل          
صليب سرخ جهاني، شوراي حقوق بشر و نيروهـاي         
آمريكايي در عراق را به مسئوليتهايشان جلـب مـي          

  .كند
  دولت آمريكا كه نظارت بر رعايت حقـوق انـساني         

ساكنان شهر اشرف را به عهده دارد بايد به سرعت           
مداخله كرده و بيش از اين اجازه ندهد اين جنايـت           

  .انساني ادامه پيدا كند
 4مان چريكهاي فـدايي خلـق ايـران شـهادت           ساز

مجاهد خلق ايران را به سـازمان مجاهـدين خلـق           
ايران، به خانواده آنان و به همه نيروهـاي مقاومـت           

  .ايران تسليت مي گويد
سازمان چريكهاي فـدايي خلـق ايـران از خواسـته           
هاي ساكنان شهر اشرف به شرح زير حمايت كرده         

  . م مي كندو همبستگي خود را با آنان اعال
 و آزاد كـردن   خروج نيروهاي عراقـي از اشـرف    -1

  افرادي كه به گروگان گرفته شده اند 
به عهده گرفتن حفاظت اشرف از سوي نيروهاي     -2

آمريكايي كه به خلع سالح و امضاي موافقتنامه بـا          
يكايك ساكنان اشرف در مورد حفاظـت از آنهـا تـا           

  .ه اندتعيين تكليف و فرجام نهايي مبادرت كرد
حضور وكـال و سـازمانهاي بـين المللـي مـدافع            -3

ماه است امكان آمدن به     7حقوق بشر در اشرف كه      
    .اشرف از آنها سلب شده است

 حضور نماينده شـوراي امنيـت ملـل متحـد يـا             -4
 تعيــين  دبيركــل در اشــرف بــراي گفتگــو در بــاره

  تكليف و فرجام نهايي 
وريـل   آ24تن دادن دولـت عـراق بـه قطعنامـه           -5

پارلمان اروپا در باره وضعيت انساني ساكنان اشرف        
  .هستند

محاكمه و مجازات آمران و عـامالن حمـالت و          -6
كـشتار وحـشيانه امـروز در اشـرف در دادگـاه بـين       

  . عليه بشريت  المللي به جرم جنايت
   

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  )2009  ژوئيه28 (1388 مرداد 6
  
  

ر بيانيه مجاهدان د

حال اعتصاب غذا 

 در اشرف
   

  هموطنان عزيز، 
هواداران مجاهدين، ياران وفـادار     

  مقاومت ايران، 
خواهران، برادران و همرزمـان در      
حال اعتصاب از اوين تـا لنـدن و         
ــاوا و   ــينگتن و اتـ ــرلين و واشـ بـ

  استكهلم و الهه، 
در چهارمين هفته اعتصاب غذا در      
اشرف پايدار، به همه خـواهران و       

ان و همرزمــان اعتــصاب  بــرادر
كننده در اوين و ديگـر زنـدانهاى        
فاشيسم دينى حاكم بر ايران و در       
شهرهاى مختلف اروپـا و آمريكـا       

  . فرستيمدرود مى
فقيـه  رژيم درهم شكسته واليـت    

رغــم ســركوب وحــشيانه  كــه بــه
هـاى قيـام را     نتوانسته است شعله  

خاموش و دامنه آنرا مهار كند، بـر     
ــا كــشتار   ــا ب مجاهــدان آنــست ت

اشرف، مـيخ واليـت را بـر نـوك          
پيكان مقاومت بكوبد و بـه خيـال        

غافـل  . خود بر اوضاع مسلط شود    
از اينكه هجوم سـبعانه نيروهـاى       

 شـهيد،   11عراقى بـه اشـرف بـا        
 مجروح و بـيش     500گروگان،  36

از هزار مصدوم و مضروب، خـشم       
ــه  ــق قهرمــان را علي و نفــرت خل
آخوندهاى جنايتكار فـروزان تـر و      

ــراى اســتيفاى عــ زم مجاهــدان ب
حقوق به يغما رفته ملت ايـران را        

تر كرده و به همبستگى ملـى       جزم
ــا و   ــردم و نيروهــ ــوم مــ عمــ
شخصيتهاى سياسى مخالف ايـن     

  .رژيم ابعاد جديدى داده است
ــه   ــرى ك ــذاى سراس ــصاب غ اعت
ــه خــود را   ــون چهــارمين هفت اكن

كنـد، مظهـرى از ايـن       سپرى مى 
زم و اى از اين عزم جـ    خشم، جلوه 

  . نماد همبستگى ملى است
بخصوص كـه حملـه سـبعانه بـه         

روز پـس از آن صــورت  9اشـرف،  
گرفت كه ما تـصميم خـود بـراى         
بازگشت به ايران را تحت نظـارت     

شـرط مـصونيت از       المللى، بـه  بين
دســتگيرى و شــكنجه و اعــدام و 

شرط برخوردارى از حـق آزادى        به
ــان، در روز  ــه اطــالع 28بي ــر ب تي
ــق مقامهــاى آمري كــايى و از طري

آنها به اطـالع مقامهـاى عراقـى،        
دو روز قبل از حمله اين      . رسانديم

تصميم با حضور مقامهاى سفارت     
آمريكا و يك آدميرال آمريكايى از     
نيروى چند مليتـى بـه مـسئولين        

  .عراقى اطالع داده شد
جمهور برگزيده مقاومت هم    رئيس

اى روز قبل از حمله با صدور بيانيه

ازگشت سـاكنان اشـرف     درباره ب ”
“ بــه ايــران بــا شــرايط مــشخص

. مرداد آن را اعـالم كـرد      5بتاريخ  
ــراى   ــه در همــان روز ب ايــن بياني

ــين  ــربط ب ــاى ذي ــى و ارگانه الملل
مقامهــاى آمريكــايى و عراقــى   

  .ارسال شده است
بنابراين حملـه سـبعانه و جنايـت        
عليــه بــشريت در اشــرف پــس از 

د خود را بـراى   آنكه ساكنانش قص  
ترك عراق و بازگشت بـه مـيهن        
با شرايط مـشخص اعـالم كـرده        

هيچ تـوجيهى جـز اجابـت       . بودند
ــى  ــته ول ــاع در  خواس ــه ارتج فقي

بحبوحه قيام مردم ايران، نداشـته      
  . و ندارد و نخواهد داشت

با قدردانى و تعظيم به عواطـف و        
شـائبه هموطنانمـان    احساسات بى 

ا در داخــل و خــارج ايــران كــه بــ
پيامهــاى خــود از سراســر مــيهن 
ــشورهاى  ــده و از كـ ــغال شـ اشـ
مختلف جهان مجاهدان اشرف را     

اندچنـد  غرق لطف و محبت كـرده  
نكته ضرورى را دربـاره اعتـصاب       

  : رسانيمغذا به استحضار مى
هـاى مـا در اعتـصاب       ـ خواسته 1

غذا كه مورد حمايت هموطنانمان     
در كشورهاى مختلف جهان واقع      

 14طالعيه شماره   شده است، در ا   
دبيرخانــه شــوراى ملــى مقاومــت 

 بـازگو   1388مـرداد   6ايران تاريخ   
 مجاهـدى   36آزادى  . شده اسـت  

كه توسط نيروهاى عراقى ربـوده       
ــاى   ــتن نيروه ــرون رف ــدند، بي ش
عراقى، بر عهـد گـرفتن حفاظـت        
توسط نيروهاى آمريكايى تا زمانى 

المللـى ايـن    كه يك نيـروى بـين     
ــرد    ــده بگيـ ــه را برعهـ و وظيفـ

چنين استقرار يك تيم نظـارت        هم
المللى در اشرف، در اين شمار      بين

  . است
ـ بسيارى از هموطنان از داخـل       2

و خـــارج ، شخـــصيتهاى ملـــى، 
ــى مقاومــت   اعــضاى شــوراى مل

چنين رهبران سياسى     ايران، و هم  
واجتماعى و فرهنگى و مذهبى در      
ــى و   ــشورهاى عربـ ــراق و كـ عـ
ــراز    ــا اب ــايى، ب ــايى و آمريك اروپ

هاى ايت و پشتيبانى از خواسته    حم
اعتـــصاب، بـــا دل ســـوختگى و 
عواطــف بيكــران انــسانى ، از مــا 

اند كه با توجه به كـشتارو       خواسته
ــه   ــا توجــه ب ــورش وحــشيانه، ب ي
گرماى طاقـت فرسـا وتوفانهـاى       
خاك، با توجـه بـه محـدوديتهاى        
ضدانسانى و خطرهـايى كـه هـر        

خاطر حفظ  لحظه دركمين است به   
شــرفيان از مــا جــان و ســالمت ا

خواستند به اعتـصاب غـذا پايـان        
ــه عهــده  داده و ايــن وظيفــه را ب

نشان در خارج كـشور     ياران اشرف 
ــذاريم ــز . بگــ ــل از آن نيــ قبــ

عزيزمـان از همـان     “ خواهرمريم”
آغاز گفتندكه با اين همه مجـروح       

طـور    و مصدوم و گروگان و شـهيد بـه        
موقت هم كه شـده، از اعتـصاب غـذا          

  . صرفنظر كنيم
 گرمترين درودها و سـپاس و تـشكر         با

ــان و   ــات هموطنانم ــه توجه ــسبت ب ن
چنين از  شخصيتهايى كه در هركجا اين

جنايت عليه بشريت در اشرف برآشـفته    
گوييم نـه خـون    اند، مى و به فرياد آمده   

هـــزار شـــهيد راه آزادى و 120مــا از  
تر و نه   ويژه شهداى قتل عام، رنگين      به

ــواهران   ــا از خ ــالمتى م ــان و س  و ج
برادرانمان كه در اقـصى نقـاط جهـان         

اند مهمتـر و    دست به اعتصاب غذا زده    
تر است و چه افتخار و سـعادتى از         اولى

اين باالتر كه در راه اعاده حقوق خلـق         
ــى ــه كــاروان ب ــان در زنجيرمــان، ب پاي
  .جاوادنه فروغهاى آزادى بپيونديم

در شرايط كنونى اين اعتصاب سالح ما 
اى پيــشگيرى از و تنهـا ســالح مـا بــر  

تجديد همان حمله و كشتار و براى در        
هـاى دار و دسـته      هم شكستن توطئـه   

اى است كه در واپـسين مرحلـه        خامنه
حيات از هيچ خباثت و جنايتى فروگذار       

  . كنندنمى
 ـ از همــه جريانهــا و شخــصيتهاى   3

ــى و  ــاعى و فرهنگـ سياســـى و اجتمـ
حقوقى و مذهبى در كشورهاى مختلف     

هـا و    كه در مـصاحبه    خصوص عراق به
هايــشان پيوســته هــا و نامــهاطالعيــه

حمايــت خــود از اشــرف و خواســتهاى 
اند سپاسگزارى و   برحق آن اعالم كرده   

كنـيم كـه مواضـع آنـان تـا          اعالم مى 
همين جا هـم مـضافاً بـر اعتـصابها و           
تحصن و تظاهرات خواهران و برادران      
و هموطنانمان در سراسر جهـان نقـش    

هـا و    كـردن توطئـه    بسزايى در خنثـى   
مهــار كــردن دامنــه جنايــت و كــشتار 

  . داشته است
اى در دهـم  طور كـه خامنـه   ـ همان 4

اسفند ماه گذشته صريحا اعـالم كـرد،        
با اتكا به ايادى و عـواملش در عـراق،          
درصدد است براى مقابله با بحرانهـاى       
داخلى و بـراى خـاموش كـردن قيـام          

بـا  . مردم ايـران، اشـرف را نـابود كنـد         
ــدارى   ــرفيان و پاي ــت اش ــه مقاوم اينك
اعضا و هواداران اين مقاومت و حمايت     

خواهــان در سراســر جهــان ايــن آزادى
شكسته است، اما   طرح را تاكنون درهم   

ــر   ــه ب ــى دســت از توطئ ــسم دين فاشي
چنـان مترصـد بـه اتمـام          نداشته و هم  

رساندن طرح شوم خـود عليـه اشـرف         
تـن انـواع    2000قريـب بـه     . باشـد مى

ى سركوبگر با همان سـالحها و       نيروها
ابزار قتاله در در داخل و اطراف اشـرف         

  .اندصف آرايى كرده
آنها بـا ممانعـت از ورود خبرنگـاران و          
ــاالن    ــدگان و فعــ ــال و نماينــ وكــ

بشرى و با محاصـره تمـام عيـار         حقوق
خواهند بر آنچه انجـام شـده       اشرف مى 

. يا انجام خواهد شد، سرپوش بگذارنـد      
سه هفته گذشته، نـه  خصوص كه در   به

  نيروهاى آمريكايى و نه هيچ مرجع و 
  12بقيه در صفحه 
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 تهاجم وحشيانه

 به مزدوران ولي فقيه

  ساكنان شهر اشرف
  

  آناهيتا اردوان
  

 مذهبي واليت فقيه -رژيم استبدادي
بعد از شعبده بازي انتخاباتي دهمين 

در راستاي  دوره رياست جمهوري
 تامين و حاكميت ويكدست سازي 

 نظامي، با -تحكيم منافع جناح امنيتي
با دوباره روي كار آوردن احمدي نژاد 

 آغاز پايان اين . گشتبحراني روبرو
  .رژيم واليت فقيه است
ي كه بيش از يكشمكش بين نيروها

 و اساس بودند هم در كنارسه دهه 
نظمي را ريختند كه گردن نهادن به 

 را پيام مذهبيفرمانهاي شوم استبداد 
 آنچنان گسترش و تعميق ،مي داد

 نظام نيروي رهبري كننده يافته كه 
ت فقيه را در كنج بارگاه بي  والي،يعني

اين . ثباتي به تنگنا آورده است
 حتي در بين نيروهاي يگسستگ

سركوبگر رژيم نيز به وضوح مشاهده 
 شرايطمردم به تنگ آمده از . مي شود
عنوان ه  مذهبي بو خفقاناستبداد 

 با ،مهمترين عامل تعيين كننده
هوشياري غيرقابل وصفي از شرايط 

ين استفاده را كرده وجود آمده بهتره ب
و با حضور گسترده و فزاينده خود در 

در ،  كشوربزرگخيابانهاي شهرهاي 
برابر ديدگان وحشت زده رژيم قرون 

ي قد علم كردند تا به يكباره يوسطا
تكليف خود را با ديكتاتوري حاكم 

مردان و زنان ايراني از . يكسره كنند
 تشديد با وجوداقشار مختلف جامعه 

 تحت  ومل زندانسركوب، تح
وحشيانه ترين شكنجه ها از پا 
 ننشستند و با نشان دادن از

خودگذشتگي و شهامت بي همتا تا 
 فصلي نوين در تاريخ ،پاي نثار جان

مبارزات عدالتخواهانه مردم ايران 
بدين ترتيب، مبارزه حق . گشودند

طلبانه دانشجويان، كارگران و زنان با 
 22 گذشت بيش از دو ماه از تاريخ

خرداد ماه، نه تنها خاموش نگرديد 
 پويا تر و جدي تر از پيش هنوز ،بلكه

. طبل انقالب استبر در حال كوبيدن 
واليت فقيه تصور مي كرد كه قادر 

 ن،است با ايجاد وحشت بي پايا
. سلطنت مطلقه اش را پايدار نگاه دارد

اما زهي خيال باطل كه جنايتكاران 
  !ه انددر سر پروراندتاريخ هميشه 

اكنون مردم ديگر نمي خواهند نظم 
يها هم يكهنه را تحمل كنند و باال
حكومت قادر نيستند همانند گذشته 

حتي آناني كه قصد دارند با . كنند
 مردم به منافع خود هايكنترل اعتراض

شرايط به  دريافته اند كه ،دست يابند
 زيرا تعميق .كلي تغيير كرده است

 دستاورد  رژيم نيزدرونيتضاد بين 
مبارزه پيوسته زنان و مردان 
زحمتكش و مبارز در مدت بيش از 

ي يتمام نيروها. سه دهه گذشته است
 خياباني شركت مي هايكه در اعتراض

 در يك نقطه مشتركند و آن ،كنند
همه اين . تغيير شرايط حاكم است

 نظم كهنه  نفينيروها منافع خود را در
مي بينند كه همين مساله همه گير 

 اتحاد و پيوستگي ها وشدن اعتراض
اقشار مختلف اجتماعي را به ثبت 

امروز همه مي دانند . رسانده است
علي خامنه اي اولين متهم در ليست 

 و كشتار انتخاباتيتقلب در نمايش 
نظام واليت فقيه . مردم بي دفاع است

همراه با مضحكه انتخاباتي اش از 
هيچ اعتباري در تفكر مسلط بر قيام 

نيروهاي آگاه و . دم برخوردار نيستمر
خوبي بر اين مهم ه روشنفكر جامعه ب

جز ادامه مبارزه و ه آگاهند كه ب
.  خود ندارنددر مقابلمقاومت راهي 

 بختك ترس و وحشت را از مردم
اينك رژيم . انديشه خود زدوده اند

واليت فقيه همانند بدن بي دست و 
ي عمل مي كند كه از بيماري يپا

ي در رنج است و به هر كجا كشنده ا
.  راه نجاتي نمي يابد،چنگ مي اندازد

رژيم بي اعتبار و متزلزل واليت فقيه 
هر چه بيشتر به سركوب و تهاجم 

 بيش از ،عليه قيام مردم دست مي زند
.  فرو مي رود فروپاشيپيش در بحران

كليد تهاجم وحشيانه خادمان واليت 
 مي رافقيه به ساكنان شهر اشرف 

 بحران جستجو كرد كه  اينست درباي
رژيم واليت فقيه را هر لحظه بيش از 

 بي اعتباري فرو مي قدر باتالپيش 
استخوانهاي پوسيده نظام واليت . برد

فقيه در ميان چرخ دنده هاي قيام در 
در چنين . حال خرد شدن است

شرايطي است كه رژيم حمله و تهاجم 
ي را در دستور كار يوحشيانه به نيرو

ار مي دهد كه در آنسوي مرزها، قر
كه همانا  عميق ترين مشخصه قيام
ي واليت يبرچيدن نظام قرون وسطا

دستور كار خود  را سالها در استفقيه 
 و در مسير آن گامهاي قرار داده است

  مردم دراكنون. جدي بر داشته است
 خواستار برگزاري يك خود يشعارها

انتخابات آزاد، دموكراتيك و عادالنه 
تحت حاكميت خويشند كه البته چنين 

 رژيم انتخاباتي بدون عبور از قانون
 اساسي آن امكان واليت فقيه و قانون

  . پذير نخواهد بود
نيروي چنين خواستي بارها از سوي 

اپوزيسيون سرنگون طلب ايران، اصلي 
زنان و مرداني كه اكنون بدون هر 

عنوان پناهنده سياسي ه ، بسالحگونه 
رف سكني دارند، عنوان و در شهر اش

بنابراين، . بر آن تاكيد شده است
واليت فقيه از موضع بيچارگي، ضعف 
و زبوني با توسل به مزدوران عراقي 
خود در راستاي صدور بحران و 

 آنچه ازانحراف افكار عمومي جهان 
 سرنگون نيرويدر داخل مي گذرد، 

. طلبي را مورد هدف و تهاجم قرار داده است
ي ياين مسير قصد دارد به حذف نيرو در رژيم

پيچيده لفعل در اصورت بالقوه و به بپردازد كه ب
لحظه اي از كوشش در راستاي ،  شرايطترين
  .  رژيم واليت فقيه دريغ نورزيده استيافشا

تهاجم بي شرمانه مزدوران وابسته به واليت 
فقيه و دست پروردگان سپاه پاسداران به زنان و 

 شهر اشرف، به قتل رساندن مردان بي دفاع
يازده مجاهد خلق، مجروح كردن بيش از پانصد 

 ه دستور تن ديگر ب36تن و به گروگان گرفتن 
واليت فقيه رژيم منافع برايش نوري المالكي كه 

عنوان ه  ب،بيش از منافع مردم عراق اهميت دارد
 در ذهن وجدانهاي پاك به بشريتجنايت عليه 

 كه با خواستهاي يكسانثبت خواهد رسيد و 
مبارزه مردم ايران و همچنين زنان و مردان شهر 

فراموش آن را اشرف پيمان و عهد بسته اند، 
  .  كردنخواهد

 فقيه در خيال باطل خود تصور مي يچه ولگر 
كرد كه با حمله به شهر اشرف مي تواند به 

مقاومت قهرمانانه مقاصد شوم خود برسد اما 
 باعث شد هر اشرفرنان و مردان مجاهد در ش

كه شخصيتهاي سياسي، فرهنگي و بسياري از 
اعتصاب . هنرمندان به دفاع از مقاومت بشتابند

 تحت  وغذاي اشرفيان در گرماي سوزان عراق
شرايط بسيار دشوار از يكسو و برگزاري تحصن 
و اعتصاب غذاي ايرانيان ساكن خارج كشور از 

و  همبستگي و پيوستگي پديد آورد ،سوي ديگر
سياست واليت فقيه در خاموش كردن صداي 
عدالت طلبانه، مقاومت و پايداري را با شكست 

 بر اين، افزوده. مفتضحانه اي روبرو ساخته است
مقاومت ه ويژه پايداري و استقامت اشرفيان، ب

زناني كه وجودشان به مثابه مشت محكمي بر 
انديشه هاي زن ستيزانه نظام واليت فقيه است، 

 آنان در مسير سياستهاي بر درستي بار ديگر
ي مردم ايران از چنگال استبداد حاكم، مهر يرها

  .يد و تاكيد زديتا
در اين ميان اگر سازمانهاي عريض و طويل 
حقوق بشري و كميسارياي عالي پناهندگان 
تصميم دارند بر قول و قرارهاي خود مبني بر 
حق برخورداري اشرفيان مقاوم و پايدار از همه 

ق پناهندگي و انساني جامه عمل بپوشانند و حقو
 ،از اين گذار اعتبار جهاني خود را حفظ نمايند

 دژخيمان و پيام لدر مقاب بي درنگمي بايست 
طور جدي و واقعي وارد ه آوران مرگ و نيستي ب

 فقيه ياين دريوزگان سرسپرده ول. عمل شوند
سوي رشيدترين فرزندان اين خلق ه كه ب

 مي بايست در ،شليك مي كنندستمديده گلوله 
دادگاههاي بين المللي محاكمه شوند و به سزاي 

  . اعمال خود برسند
تهاجم به ساكنان بي دفاع شهر اشرف و دشوار 

نشان از  ،كردن شرايط براي استقرار آنان
واليت فقيه دارد رژيم ف ي زبون و ضعموقعيت

كه ديگر قادر نيست با كشتن مردم بي دفاع در 
 گماشتگان خود مردوران ور و گسيل داخل كشو

در آنطرف مرزها در ايستادگي و پايداري مردم از 
خودگذشته ايران و شب ستيزان شهر اشرف، 

  . خللي وارد سازد
بيش از سه دهه مبارزه مداوم، ايستادگي و 

 يپايداري اشرفيان مي بايست اين درس را به ول
فقيه، مماشات گران و نوكران جهل و ستم 

 به ارتجاع حاكم داده باشد كه عهد و وابسته
پيماني كه با نثار جان پرداخته شد با هيچ نيرنگ 

 ، نخواهد گشت بلكهگسستهه اي نه تنها يو توط
  .  روبرو خواهد شدعميق تربا رويشي 

بيانيه مجاهدان در 

حال اعتصاب غذا 

 در اشرف
  11بقيه از صفحه 

المللى ،حفاظت  مقام با ارگان بين   
رف را تضمين نكـرده     و امينت اش  

ــت ــرايطى ،  . اسـ ــين شـ در چنـ
ــا   ــا راه و تنه ــذا تنه ــصاب غ اعت

رو بايـد بـر     از ايـن  . سالح ماست 
روى گــرفتن تــضمينهاى الزم از 
اياالت متحده و ارگانهاى ذيـربط      

  . المللى تأكيد ورزيدبين
ــرف و  -5 ــذا در اش ــصاب غ  اعت

ــها در   ــصابها و اعتراضـــ اعتـــ
ــه از    ــف كـ ــشورهاى مختلـ كـ

وطنانمان در داخل و    پشتيبانى هم 
خارج ايران برخوردار شده و مورد      

المللـى قـرار    حمايت گسترده بين  
ــه    ــدى را ب ــم آخون ــه، رژي گرفت

بنحوى كه  . وحشت انداخته است  
كليه سايتهاى وزارت اطالعات و     
ــوق   ــه و حق ــرو باخت ــزدوران آب م

كـار گرفتـه    بگيران حقيرش را به   
تا مذبوحانـه تـالش كننـد ماننـد       

 ، بار ديگر    2003ژوئن17قضاياى  
تقصير و مـسئوليت جـالد را بـه         

با اشـك   . حساب قربانى بنويسند  
تمساح ريختن براى اعتصاب غذا     
كنندگان در اشرف و كـشورهاى       
ــت و   ــان، مقاومـ ــف جهـ مختلـ
مجاهدين و اعضا و هوادران آنها      

خاطر جانفشانى بـراى آزادى     را به 
مــردم و ميهنــشان مقــصر جلــوه 

را در  دهند و جالدان و دژخيمان      
  .ببرند

در همين خصوص، شوراى ملـى      
مقاومت ايران در اجـالس ديمـاه       

بررسـى واكنـشهاى    «گذشته بـا    
جنون آساى رژيـم و مـزدوران و        
ــارج    ــميش در خ ــارگزاران رس ك
كــشور در برابــر دســتاوردهاى   
ــحنه    ــت در صـ ــزرگ مقاومـ بـ

ــين ــار   ب ــار و رفت ــى، از گفت الملل
بـا  “ مخالفـت ”كسانى كه مدعى    
در بزنگـاه هـر   رژيم هستند ولـى   

درگيرى جـدى بـين مقاومـت و        
رژيــم ضدبــشرى، بــا تمركــز    

ــه ــشان روى  حمل ــاى زهرآگين ه
مقاومت و تبليغ بريدن از مبارزه و 
ترك ميـدان نبـرد، عمـال جـاده         

كن و راهگشاى رژيم براى       صاف
هاى تروريـستى يـا     تحقق توطئه 

اش  پرونـــده ســـازيهاى پليـــسى
شوند، به شـدت ابـراز انزجـار        مى
  » كرد

  1388مرداد 31 شنبه -شرفا
  وچهارمين روز اعتصاب غذابيست
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  آصف بيات، پرسش و پاسخ
آصف بيات، پرفسور رشته جامعه 
شناسي و تحقيقات در خاورميانه در 
دانشگاه ليدن در هلند است كه تا 

 كتاب در باره اسالم، جامعه و 2كنون 
دمكراسي به رشته تحرير در آورده 

  . است
او در مقاله اي چند سوال مطرح كرده 

  . و به آنها پاسخ داده است
   :او مي پرسد

چگونه مي توان بحران سياسي " -
كنوني در جمهوري اسالمي ايران را 

   "معنا كرد؟
چگونه است كه بعد از يك دهه " -

كه به ظاهر آرام به نظر مي رسيد، ما 
با چنين جنبش سياسي عظيمي كه 
چالشي بس بزرگ در برابر حكوت 
اسالمي قرار داده است روبرو شده 

   "ايم؟
اتي است و آيا اين يك جنبش طبق" -

يا انتقامجويي سكوالريسم از 
   "روحانيت؟

ستان يك انقالب آ آيا ايران در " -
  "ديگر قرارگرفته است؟

ريشه اصلي ": او خود پاسخ مي دهد
ظهور اين بحران در يك چرخش 
تاريخي است كه در آن ايران يك 

 را تجربه كرد بدون "انقالب اسالمي"
 "جنبش اسالمي"ي يك اكه دار اين

؛ جنبشي كه توسط آن بتواند باشد
 و "اجتماعي"اي مردم را  هخواسته

به ديدگاههاي رهبري اسالمي مرتبط 
  . كند

 كردن بعد "اسالميزه"  بااين جنبش
جانب  از انقالب آغاز شد، از باال و از

يك دولت اسالمي و بيشتر با اجبار و 
در نتيجه، از همان روزهاي . تهديد

وليد اول، جمهوري اسالمي پروسه ت
بحران امروز . مخالف خود را آغاز كرد

از اين امر سرچشمه گرفته كه معني 
   ".واقعي انقالب را درك نكرده

پروفسور بيات روزهاي پيش از قيام 
بهمن ماه را يادآوري مي كند و مي 

در روزها و هفته هاي اخر ": گويد
سلطنت شاه، شعار اصلي به استقالل، 

 شده آزادي و جمهوري اسالمي تبديل
مردم استقالل را به معني . بود

مخالفت با دخالتهاي آمريكامي مي 
دانستند اما رژيم استقالل را به درهاي 

اين . بسته به روي خارج كشاند
پروسه، صحنه را براي نا آرامي از يك 
سو و سركوب از سوي ديگر آماده 

  . كرد
 اين يك انقالبي ملي انبراي ايراني

 معناي عدم مردم استقالل را به. بود
تكيه و وابستگي به غرب مي دانستند، 

هم به اين خاطر كه شاه در سال  آن
 با كودتاي آمريكا و سازمان 1953

  .سيا به قدرت بازگشته بود
رهبران اسالمي استقالل را كه معني 
عدم دخالت خارجي بود به ابزاري 
براي حفظ حكومت خود تبديل كردند 

را كنترل تا بتوانند به بهانه آن جامعه 
ايده استقالل، رژيم را از ايده ها . كنند

و مدلهاي زندگي جهاني مدرن حفظ 
  . مي كرد

بنيادگراهاي اسالمي هميشه مي 
ترسيدند كه باز شدن درها به روي 
جهان خارج و ايده هاي متفاوت و 

 را زير پا "ارزشهاي ديني"گوناگون، 
در حقيقت مي ترسيدند كه . بگذارد

اين حكام . بين برودارزش خودشان از 
تنها زماني مي توانستند درها را به 
روي دنياي خارج بگشايند كه تا حدي 
به لحاظ سياسي و ايديولوژيك داراي 

  . اعتماد به نفس باشند
كه آنها اين اعتماد به  به دليل آن

نفس را نداشتند، ناچار شدند شعار 
 را طوري جلوه دهند كه "استقالل"

عايت آن توصيف هر كاري را با عدم ر
كنند و با آن به مجازات و تنبيه 

اين امر آنها را به . ديگران بپردازند
سوي رويارويي با ايده هاي مخالف 

، "خارجي"كشاند و ديگران را 
  ". خواندند"آمريكايي" و يا "غربي"

آصف بيات نتيجه گيري مي كند كه 
اين سرچشمه پايمالي آزاديها بود و 

ايراني انقالبي ميليونها ": مي افزايد
 براي سرنگوني شاه 70كه در سالهاي 

تظاهرات مي كردند، شعار استقالل و 
  .آزادي مي دادند

ببينيم معني آزادي براي ايرانيها در آن 
زمان چه بود؟ آزادي به معناي 

 بود، رهايي از ستم، رهايي "عدالت"
از وحشت از استبداد، از بوروكراتها، 

 و از همه پليس راهنمايي، ژاندارمري،
 ".مهمتر آزادي از ترس ساواك بود

نويسنده در جايي ديگر توضيح مي 
ضد امپرياليست بودن اين رژيم ": دهد

مترادف رهايي از ستم نيست بلكه، 
ضد امپرياليسم . حفظ نظام خود است

بودن احمدي نژاد هيچ ربطي به 
زندگي بهتر براي مردم عادي نداشته، 

اكثر به عكس، مردم فقير، زنها و 
و شهروندان را از منافع اقتصادي 
. حقوق بشر محروم كرده است

همزمان، شعارهاي بنيادگرايانه آنها، 
 ليبرال در غرب را حق -دشمنان نو 

 مبنيادگرايان حاك. به جانب كرده است
بر ايران توانستند دست جنگ طلبان 
غرب را به جنگهايي باز كنند كه 
همان مسلمانان فقير محكوم به 

  ".ل آن شدندتحم

در انتها نويسنده به بسياري از 
نابسامانيهاي اجتماعي و اقتصادي 

 "مرگ بر امپرياليسم"تحت شعار 
او معتقد . احمدي نژاد اشاره مي كند

 هاياست همين حكومت، اعتراض
مردم را از خواست رفورم به انقالب 

  .كشانده است
  

  حزب كمونيست استراليابيانيه 
ت بسياري كه از جمله احزاب كمونيس

در سراسر جهان همبستگي خود را با 
جنبش مردم ايران ابراز داشتند، حزب 

دبيرخانه اين . كمونيست استراليا بود
 ژوييه در بيانيه اي كه از 14 حزب در

كميته همبستگي با كارگران " طرف
 ترجمه و تكثير شد، " استراليا–ايران 

ضمن اعالم همبستگي و اتحاد خود با 
مردم ايران و نيروهايي كه براي "

صلح ، پيشرفت و تغيير اقتصادي و 
، معتقد است "سياسي مبارزه مي كنند

در ظاهر "كه رژيم جمهوري اسالمي 
و در سطح بين المللي يك موضع ضد 
آمريكايي و ضد امپرياليست مي گيرد 

در داخل رژيمي غير دمكراتيك، ولي 
  ".ضد كارگري و ضد مردمي است

ما در كنار ": در اين بيانيه آمده است
طبقه كارگر ايران كه حق شان در 
سازماندهي و مذاكرات جمعي به طور 
. مداوم پايمال مي شود، هستيم

 طبقه كارگر براي مطالبه نفعاال
حقوق پايه اي اتحاديه اي و كارگري 

. شوند ي و كشته ميشكنجه، زندان
مردم ايران پيشتر نيز به مبارزه 
برخواسته بودند ولي خواسته هاي 
دمكراتيك شان توسط رژيمي كه پس 
از براندازي شاه پشت ماسك مذهب 

ما از . پنهان شده بود، سركوب شد
جدايي دين و دولت حمايت مي 

  ".كنيم
  

دو نظريه در باره حمايت چاوز 

  :از ولي فقيه

تهاي انقالبي ماركسيس" -1

   "معاصر ونزوئال
اين جريان در بيانيه اي حمايت خود 
را از جنبش مردم ايران اعالم كرده و 

 و "جنبش انقالبي ونزوئال"تفاوتهاي 
 را شرح "رژيم ضد انقالبي ايران"

اين بيانيه پاسخي است به . داده است
هوگو چاوز و حمايت او از احمدي 

  .نژاد
بي معاصر ماركسيستهاي انقال"جريان 
در ايران ما با ":  مي نويسد"ونزوئال

شرايطي روبرو هستيم كه از يك سو 
اپوزيسيون تقلب انتخاباتي را محكوم 

 تهايمي كند و از سوي ديگر، تمام شكاي
آنها با حمايت نيروهاي امپرياليستي روبرو 
مي گردد و تظاهركنندگان مخالف نتايج 

 قابل اين. انتخاباتي به خيابانها مي ريزند
درك است كه در ونزوئال بسياري از 

ن بين اين مساله و آنچه ما در اانقالبي
انقالب خود با آن مواجه شديم، خطي 

در ونزوئال امپرياليسم بارها . موازي بكشند
تقلب در "سعي كرده است به بهانه 

، در خيابانها شورش به راه "انتخابات
. ردبياندازد تا پيروز انتخابات را زير سوال بب

اما اين دو با هم يكسان نيستند زيرا رژيم 
. جمهوري اسالمي يك رژيم انقالبي نيست

انقالب ايران واقعي بود و همه اقشار جامعه 
ميليونها نفر در آن . در آن شركت داشتند

شركت كردند اما جمهوري اسالمي بين 
 بر پايه پايمال كردن 83 تا 1979سالهاي 

ه و پرداخته دستاوردهاي اين انقالب ساخت
شد و در اين دوران تمامي مطالبات انقالب 

  ".را سركوب كرد
اين بيانيه، كشاورزي و بازپس گيري زمينها 
از كشاورزان را مثال مي زند و سپس نقض 
حقوق كارگران و حق تشكل آنان و 
همچنين تحميل اسالم بر مردم ايران، 
تبعيض فاجعه بار بر زنان و ستم 

ت مردم را تشريح مي ولوژيك بر اكثريئايد
  .كند

در اين بيانيه به طور مشروح اقدامات 
خانمانسوز، استبدادي و غير دمكراتيك 
رژيم توضيح داده شده و سر آخر سوال مي 

  "آيا در انتخابات تقلب شده است؟": شود
در پاسخ، از بسياري از مواردي كه حاكي از 
اثبات تقلب در انتخابات است ياد مي شود و 

نه به گفته هاي محسن رضايي براي نمو
يك كانديد محافظه كار ": استناد مي گردد

در اين انتخابات به نام محسن رضايي كه 
خود اعالم شركت در تظاهرات را نكرده 

 شهر تعداد 170 تا 80اعالم مي كند در 
  . "ن شرايط بوده استارايها بيشتر از واجد

گذشته از اين، براي ": بيانيه ادامه مي دهد
ع و در اولين گام، همه كانديداها توسط شرو

 نفر كه به طور 12شوراي نگهبان كه از 
غير دمكراتيك به عضويت آن درآمده اند 

  .تشكيل شده بايد تاييد شوند
 "ماركسيستهاي انقالبي معاصر ونزوئال"

 آيا احمدي نژاد يك انقالبي ": مي پرسد
در سال ":  و پاسخ را چنين مي دهد"است؟
 نژاد شعار ضد امپرياليستي و  احمدي1979

مدافع مردم فقير مي داد تا از آنها حمايت 
  . بگيرد

در ونزوئال انقالب بوليواري توسط كارگران، 
اتحاديه هاي كارگري و كارگران رزمنده 

چاوز دستور داده كه كارخانه . صورت گرفت
هاي متروكه مصادره و تحت كنترل 

گران اما در ايران كار. كارگران اداره شود
  14بقيه در صفحه

  جهان در آيينه مرور

  )2(ركسيسم عليه مرده ريگ جنگ سرد خيزش در ايران، ما
  ليال جديدي
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حق تشكل و سازماندهي و اعتصاب 
ندارند و اگر اين قوانين را رعايت 

ماج بدترين و بي رحمانه ترين آنكنند، 
در تهران . مجازاتها قرار مي گيرند

 نفر از رانندگان اتوبوس 300وقتي 
خواستند تشكيل اتحاديه بدهند، با 

پليس به . خشونت مواجه شدند
رهبران آنها حمله و تهديد به بريدن 

  . زبان آقاي اسانلو، دبير سنديكا را كرد
وقتي در سنندج يك فعال اتحاديه 
كارگري خواستار برگزاري گردهمايي 

 11براي روز اول ماه مه شد، همراه با 
نفر ديگر از فعاالن كارگري، محكوم 
به ده ضربه شالق و پرداخت جريمه 

 هزار كارگر فعال 2وقتي . نقدي گرديد
ت روز اول ماه خواستند براي بزرگداش

مه در تهران گردهم بيايند، پليس 
 نفر را 50وحشيانه به آنها حمله برد و 

دستگير كرد، برخي از آنها هنوز در 
ميليونها كارگر ايراني . زندان هستند

حقوق خود را ماهها است كه دريافت 
نكرده اند و هنگامي كه اقدام به ايجاد 
تشكل مي كنند با حمالت وحشيانه 

  . برو مي شوندپليس رو
در ونزوئال، انقالب ما به خصوصي 

 كه متعلق به دولت يسازي كمپانيهاي
هستند پايان داده است و بسياري كه 
خصوصي شده بودند، ملي اعالم 

در ايران، احمدي نژاد خصوصي . شدند
 كارخانه 167(سازي را شتاب بخشيد 

 23 و 2008 و 2007در سالهاي 
اين ). 2009 تا 2008موسسه ديگر در 

شامل خصوصي سازي شركت تلفن 
اصفهان، كمپاني پتروشيمي كردستان 

ليست . و بسياري ديگر نيز مي شود
شركتهايي كه در حال خصوصي 
سازي هستند شامل بزرگترين 
شركتهاي پتروشمي كشور، اكثر 
بانكهاي بزرگ، شركتهاي گاز و نفت، 

 .مي شود... بخشهاي بيمه اي و غيره
 از امپرياليسم اگر چه احمدي نژاد

آمريكا انتقاد مي كند تا توجه مردم را 
از مشكالت داخلي منحرف كند، حتي 
در نبرد با دشمن خود نيز يكدست 

تهاجم آمريكا به عراق با بي . نيست
توجهي و بي اعتنايي روبرو شد زيرا 
آنها مي ديدند با ضعيف شدن عراق 
مي توانند براي گسترش قدرت خود 

 به جاي اين. دندفرصتي به دست آور
كه آنها از يك اتحاد انقالبي براي 
رهايي ملي در عراق حمايت كنند، 
رژيم ايران نقش كليدي در جلوگيري 
از تشكيل چنين جبهه اي و تقسيم 

 .مبارزه به دو خط مذهبي كرد
 هزار 30موسوي نيز هنگام قتل عام 
او حاال . فعال چپ نخست وزير بود

راض به ناگهان متوجه شده بدون اعت

پرنسيبهاي جمهوري اسالمي مي 
وسيله او و   كرد تا بدين"رفورم"توان 

يارانش در آخر سر بتوانند در قدرت 
شكاف بين احمدي نژاد و . باقي بمانند

موسوي، شكاف بين دو جناح در يك 
يكي با رفورم از . رژيم ارتجاعي است

باال مي خواهد از انقالب در پايين 
ي خواهد جلوگيري كند و ديگري م

كنترل از باال را حفظ كند تا مانع 
  .انقالب شود

به هر حال اين شكافها در باال، جايي 
را براي يك جنبش توده اي گشوده 
كه در روزهاي گذشته رژيم را به 

  .چالش كشيده است
اگر شكي به كاراكتر انقالبي بودن و 
مردمي بودن اين جنبش وجود دارد 

در اين بياييد ببينيم فعاالن كارگري 
  باره چه نظري دارند؟

غير (اكثر كارگران و اتحاديه ها 
قانوني اعالم شده از سوي احمدي 

پيش از انتخابات به درستي ) نژاد
اعالم كردند كه هيچيك از كانديداها 
منتخب آنها نيستند و خواستهاي طبقه 
كارگر را نمايندگي نمي كنند و راي به 

  .هيچيك را تبليغ نكردند
رو شدن با تظاهرات جمعي و اما با روب

شركت "توده اي، هم سنديكاي 
 "ايران خودرو" و هم كارگران "واحد

. حمايت خود را از جنبش اعالم كردند
 به نيم ساعت "ايران خودرو"كارگران 

. اعتصاب در هر شيفت دست زدند
فعاالن انقالبي در ايران اكنون براي 

  .اعتصاب سراسري اقدام مي كنند
ما بايد به عنوان روشن است كه 

انقالبي به دخالت امپرياليستي در 
ايران اعتراض كنيم ولي نبايد انقالبي 
. را با ضد انقالبي اشتباه بگيريم

انقالب بوليواري بايد طرف مردم 
ايران، كارگران، جوانان، زنان، كساني 
كه در خيابانهاي تهران و ديگر شهرها 

 خود " آوريل13" يا "كاراكازو"پرچم 
ليه رژيم ضد انقالبي جمهوري را ع

  .اسالمي به دست گرفته اند را بگيرد
 ژوئن چاوز يك بار ديگر به 18روز 

احمدي نژاد تبريك گفت و از 
همبستگي ونزوئال با وي در برابر 

حمالت سرمايه داري جهاني عليه "
ما ماركسيستهاي .  سخن گفت"مردم

انقالب معاصر ونزوئال با اين رويكرد 
 و براي اثبات نظرات مخالف هستيم

خود آماده مناظره بر پايه اطالعاتي 
  .كه در باال گفته شد هستيم

رفتار بي رحمانه عليه مردم ايران 
خشم كارگران و جوانان جهان را 

چندين ضد انقالبي . برانگيخته است
روشنفكر و رسانه هاي تحت خدمت 
امپرياليست تالش مي كنند ايران را با 

 با احمدي نژاد ونزوئال و چاوز را
  . مقايسه كنند

آنها مي خواهند بين كارگران جهان 
گيج سري به وجود بياورند و حمايت و 

از اين . سمپاتي با ما را تضعيف كنند
نزوئال مايلند با گشودن ان ورو انقالبي

بحث در باره كاراكتر اصلي رژيم 
ايران، درك تاريخ و شرايط كنوني 

دران و ايران، همبستگي خود را با برا
خواهران ايراني شان در مبارزه آنها 
براي به دست آوردن همان حقوقي 
كه كارگران ونزوئاليي كسب كرده 

  اند، نشان دهند
ماركسيستهاي انقالبي معاصر ونزوئال 
براي حمايت از جنبش انقالبي مردم 
ايران عليه جمهوري اسالمي و به 

ان ايراني براي ويژه جنبش كارگر
حقوق دمكراتيك و خواستهاي 
اقتصادي، به پا مي خيزد و همزمان 

  .دخالت امپرياليستي را رد مي كند
  

موئز نعيم، سردبير مجله  -2

  "سياست خارجي"
موئز نعيم، نويسنده و روزنامه نگار 
ونزوئاليي و همچنين سردبير مجله 

 Foreign ("سياست خارجي"
Policy ( كتاب 8است كه تا كنون 

به نوشته او كه بيشتر در باره 
سياستهاي بين المللي و اقتصاد است، 

  .منتشر شده است
ونزوئال و ايران با هم ": او مي نويسد

در يكي . تفاوتهاي زيادي دارند
مسلمان شيعه و نماز خواندن روزانه و 
دوري از مصرف مشروبات الكلي و در 
ديگري فرهنگ كاراييب، رقص و 

يك جا چادر و يك جا . نوشيدن رام
جمهوري اسالمي و دولت . بيكيني

  . بوليواري
در يكي ولي فقيه دوست ندارد در 
جمع زياد صحبت كند و در سوي 
ديگر، طرف ونزوئالئي نمي تواند يك 

ايران داراي . لحظه ساكت بماند
مدنيتي قديمي است، تاريخ ونزوئال 

اين دو كشور بايد هيچ . كوتاه است
هم نداشته باشند اما وجه تشابهي با 

  . اينطور نيست
وجوه تشابه آنها در اين است كه در 
هر دو كشور طبقه حاكمه فاسد 

تظاهراتي كه در . حكومت مي كند
ايران با شركت همه مردم در هر سن 
و طبقه اجتماعي صورت گرفت، شبيه 
تظاهراتي است كه در كاراكاس رخ 

كه چاوز اين  مي داد، قبل از اين
خاموش كند، صداهايي كه صداها را 

از جانب دانشجويان ونزوئالئي شنيده 
وقتي مي شنويم احمدي نژاد . مي شد

خس و "تظاهر كنندگان ايراني را 
 خطاب مي كند، صداي "خاشاك

چاوز به گوش مي رسد كه ميليونها 
مردمي كه به او راي نمي دهند را 

.  خطاب مي كند"اپوزسيون كثيف"
خيابانها به كه بسيج در  تماشاي اين

هموطنان خود كه به طور مسالمت 

جويانه تظاهرات مي كنند، حمله مي برد، 
 است كه "ميليشياي بوليواري"مثل ديدن 

به سوي مخالفان بي سالح خود در خيابانها 
  .تيراندازي مي كند و مي كشد

همانطور كه خون ندا روي زمين خيابان 
ريخت و او جان سپرد، خون مردم ونزوئال 

به دست آدمكشهاي موتورسيكلت سوار نيز 
 . ريخته شد

از همه هم بيشتر، همانطور كه انتخابات در 
ايران نمايشي است، در ونزوئال نيز چنين 

احمدي "شعار كمپين احمدي نژاد . است
 مي باشد و در ونزوئال، "نژاد عشق است

  . "چاوز عشق است"
رژيم هر دوي اينها طبقه حاكمه يك 

ر عنوان مبارزه براي حكومت فاسد را زي
عدالت و برابري كنار زد و به جامه قهرمان 
مردم فقير درآمد و هيچيك از وعده 

در ايران احمدي . هايشان به سرانجام نرسيد
نژاد و در ونزوئالي چاوز، فساد غوغا مي 
كند و مقامهاي باال و رسمي داراي 

  مصونيت هستند 
 لبنان حمايت "حزب اهللا"احمدي نژاد از 

همانگونه .  كلمبيا"فارك"كند، چاوز از مي 
كه احمدي نزاد سعي مي كند لبنان را تحت 
كنترل خود قرار دهد، چاوز اين كار را با 

هر دو آرزوي قدرت منطقه . بوليوي مي كند
احمدي نژاد قول نابودي . اي شدن دارند

. اسراييل و سقوط شيطان بزرگ را مي دهد
مان چاوز شكايت مي كند كه تريبون ساز

ملل هنوز بوي سلفور شيطاني بوش را مي 
  . دهد

هر دو رهبر اين حقيقت را پنهان مي كنند 
كه سياستهاي آنها، اقتصاد كشورشان را به 

تورم در هر دو كشور . زانو در آورده است
بيكاري . باالترين نرخ در جهان را دار است

  . بيداد مي كند
شايد يكي از مهمترين وجوه تشابه اين دو 

 اين باشد كه تا چه حد هر دو سعي مي در
. كنند كه نمايش دمكراتيك بودن بدهند

مي خواهند جهان اينطور فكر كند كه آنها 
  . دمكرات، پوالريستي و مترقي هستند

اما روابط عمومي آنها براي هر دو مرد، اين 
امر كه كسي باورشان كند را سخت كرده 

شواهد بيانگر آن هستند كه دولتهاي . است
آنها، مستبد، فاسد، سكتاريست و 

  .ميليتاريستي هستند
 نفر 14 عضو كابينه احمدي نژاد، 21از 

اين . عضو سپاه پاسداران و يا بسيج بوده اند
ميليتاريزه . امر در ونزوئال نيز صدق مي كند

كردن دولت از امور كليدي انقالب بوليواري 
افراد نظامي، مشاغل باالي . چاوز است

 و صنايع و همچنين بخشهاي عمومي
كمپانيهاي متعلق به دولت و شركتهايي كه 

  .به تازگي ملي شده اند را در اختيار دارند
اين مهم است كه بدانيم در ايران و ونزوئال، 
انتخابات به معني كنار گذاشتن يك رييس 
جمهور و جايگزيني يك رييس جمهور ديگر 

انتخابات مي تواند به مفهوم تغيير . نيست
ي باشد و اين براي آنها كه در قدرت بنياد

براي همين . هستند، قابل تحمل نيست
است كه چاوز اكنون بيشترين مدت رياست 

 ".جمهوري را در قاره آمريكا دارد
  

  جهان در آيينه مرور 
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يك ماه ديگر شاهد آغاز سـال جديـد         
تحــصيلي و بازگــشايي دانــشگاهها   

با توجه به وقايع پـس از       . خواهيم بود 
خيمه شب بازي انتخاباتي كه در طول      
سي سال حيات جمهوري اسالمي بي      

ــوده ــه ،نظيــر ب ــسياري ب  چــشمهاي ب
مواضع و عملكرد جنـبش دانـشجويي       

  . در ماههاي آينده دوخته شده است
ن دانشجويي كه بـه   فعاالبخشهايي از 

يـا  نوعي بـا بدنـه حاكميـت تعامـل و      
ابستگي داشته اند به سكوت و گونـه        و

دليـل  . اي از انفعال كشانده شـده انـد       
 است كه جنـبش و خواسـته        اينموثر  

هاي مطرح شده از سوي مردم بـسيار        
فراتر از طرفيت و توان آنها جلو رفتـه         

 وو آنها قابليت هم پايي با آنرا نداشته         
  .ندارند

له شـاهد آن هـستيم      ادر كنار اين مس   
 خرداد جنبش عمومي و     22كه پس از    

سطح اعتراضات مردمي از سطح يـك   
مقاومت عمومي به يك جنـبش ارتقـا        

اين جنبش اعتراضـي    . پيدا كرده است  
ممكن اسـت تمـام مشخـصات يـك         
جنبش كامل و يـا انقالبـي را نداشـته       
باشد ؛ فاقد خواسته هـاي مـشخص و      

ــذيرش  كالســه  ــدي شــده مــورد پ بن
عمومي باشد و از رهبـري قـاطع و از          
همـه مهمتــر سـازماندهي مــورد نيــاز   

 امــا عليــرغم تمــام .برخــوردار نباشــد
روز بـه  اين جنبش  تالشهاي حاكميت   

روز رشد كرده و بر عمـق و ابعـاد آن           
  .افزوده شده است

ــبش    ــوق جن ــل ف ــه دو دلي ــداقل ب ح
دانشجويي نيز بـا ايـن وظيفـه خطيـر          

ــار   روبرو ــاز و ك ــوع و س ــه ن ــت ك س
فعاليتهــاي  خــود را از يــك مقاومــت 
عمومي به سطح يك جنبش اجتماعي      

نحوه پاسخگويي نيروهـاي    . ارتقا دهد 
دانشجويي بـه ايـن شـرايط و وظيفـه          
تاريخي كه در مقابل آنها قرار گرفتـه        
نـه تنهـا تــاثيرات شـگرفي بـر آينــده     
جنــبش دانــشجويي خواهــد گذاشــت 

گو قابليت تكـرار    بلكه به عنوان يك ال    
براي ساير بخـشهاي اجتمـاعي مثـل        
ــنديكاها و   ــاران و سـ ــان؛ آموزگـ زنـ
تشكلهاي كارگري را داشته و بر سطح 
عمومي جنبش نيز تاثير گـدار خواهـد        

  .بود
در طـول دو دهــه گذشـته حركتهــاي   
دانشجويي فاقد يك سازماندهي مـوثر     
و يك تشكيالت در خـور پاسـخگويي     

 ل در دو  حـداق . به شرايط بـوده اسـت     
 76 تيرماه سال   18مقطع كليدي يكي    

و ديگري انتخابات اخير و وقايع پـس        
از آن اين ضعف خود را به شـدت بـه           

به  داليلـي همچـون      .رخ كشيده است  
ســركوبهاي وحــشيانه و سيــستماتيك 

ــنتهاي   ــدن سـ ــل شـ ــم ؛ مختـ رژيـ
ســازماندهي بــه دليــل تــصفيه هــاي 
صورت گرفته در انقالب به اصـطالح       

ــي و وا ــشكلهاي فرهنگـ ــستگي تـ بـ
دانشجويي مانند انجمنهاي اسالمي و     
دفتر تحكيم وحـدت بـا بخـشهايي از         
حاكميت در اين رابطه مي توان اشاره       

  .كرد
اما يك ويژگـي خـاص ديگـر چـه در         
گذشته هاي دور و در دوران مبـارزات        
ضد سلطنتي و چه در دوران جمهوري       
ــشگي   ــاط ضــعف همي اســالمي از نق

  . جنبش دانشجويي بوده است
دوره دانشجويي براي هرفـرد حـداكثر       

دانشجويان معموال . پنج سال مي باشد  
از سال دوم به صـورت جـدي تـر بـه        
فعاليتهاي دانشجويي رو مـي آورنـد و        
در ســال پايــاني بــه دليــل فــشارهاي 
ــصيلي    ــارغ التح ــسائل ف ــي و م درس

در واقـع   . كنـد  فعاليت آنها افـت مـي     
دوران مــوثر فعاليــت بــراي هــر فــرد 

ايـن مـوقتي    . اسـت  سه سـال     حداكثر
بودن حضور افراد نقطه ضـعفي اسـت        
كه با پاسخگويي مناسب حتـي قابـل        

  .تبديل به يك نقطه قوت مي باشد
ــام بهمــن   ــل از قي  57در ســالهاي قب

ــشگاهها   ــبي در دانـ ــنتهاي مناسـ سـ
پاگرفته بود كه پاسخ مناسبي بـه ايـن    

  .وضعيت را در بر داشت
هـر  ميزان ارتقا اين سـاز و كارهـا در          

دانشگاه تاثيرات خود را بـه خـوبي در         
 در سطح حركتهـاي     59 و   58سالهاي  

دانشجويي دانشگاههاي مختلف نشان    
داد و يكــي از مهمتــرين داليلــي كــه 
رژيـم ناچــار شـد ســركوب سراســري   
دانـــشگاهها را بـــا عنـــوان انقـــالب 

له افرهنگي به جان بخرد همـين مـس       
  .بوده است

ــ ــي  ه ب ــشگاه پل ــال در دان ــوان مث عن
نيــك كــه ســاز و كــار تــشكيالت  تك

صــنفي در عرصــه هــاي مختلــف    
صرفنظر از تعلقات سياسـي افـراد بـه         
صورت گسترده اي پا گرفته بود باعث       

 شوراي دانـشجويي    58شد تا در سال     
دانشگاه با توافق عمومي بـه سـرعت        
شكل گرفته و به صورت بسيار موثري    
در مـسايل مختلــف دانـشگاه دخالــت   

  .داشته باشد
 كــه بــراي يو ســاز و كارهــايبنيانهــا 

متشكل كـردن دانـشجويان بـه كـار         
شـوند بايـد حـداقل از دو         گرفته مـي  

خــصلت اساســي برخــوردار باشــند تــا 
بتوانند به خوبي بـه نيازهـاي كنـوني         

  . جنبش دانشجويي پاسخگو باشد
از يك سو بايد به اين نكته توجه شود         
كه اين افراد هستند كه بايد در خدمت    

 گرفتن اين تـشكلها قـرار       ارتقا و قوام  
كه اين ساختارها قـائم    گيرند و نه اين   

مـوقتي  . به افراد باشند  
بــــــودن حــــــضور 
دانــشجويان و محــدود 
بودن دوره دانـشجويي    
ــدمت   ــستي در خـ بايـ
همـين هــدف بـه كــار   
گرفته شود و از حضور و فعاليـت هـر          
فرد براي ارتقا ساز و كار ايجـاد شـده          

  .استفاده نمود
ساز و كارها بايد بـا     از سوي ديگر اين     

توجــه بــه شــرايط روز و پيــشرفتهاي 
صورت گرفته و مهمتر از آن عالئق و        

  . گرايشات دانشجويان انتخاب شوند
روزگاري ايجاد اتاقهاي كوهنوردي يـا     
ــي    ــاير آن م ــيلم و نظ ــيقي و ف موس
توانست محل مناسبي براي گـرد هـم    
آمـــدن ؛ تبـــادل نظـــر و همكـــاري 

 و خفقـان    دانشجويان در شرايط بسته   
ــد ــق و  . باش ــر عالي ــرايط حاض در ش

گرايشات جوانان تغيير كرده است و به     
نسبت همانهـا بايـد در نـوع و سـطح           

  .فعاليتها هم تجديد نظر نمود
زماني در آغاز قرن بيستم لنين معتقـد        
بود كه ايجاد يـك روزنامـه ضـروري         

 در آغاز قـرن     .ترين وظيفه حزب است   
بيست و يكم با توجه بـه پيـشرفتهاي         
ــادل    ــت و تبـ ــك ؛ اينترنـ تكنولوژيـ
ديجيتال اطالعات فضاي متفـاوتي را      

  .ايجاد كرده است
در مهر ماه بـا بـاز شـدن دانـشگاهها           
مطمئنا رژيم دامنه سركوب و فـشار را      
با شدت بيـشتري نـسبت بـه گذشـته          

  . متوجه دانشگاهها خواهد ساخت
ا و مطالبـات جنـبش از   ارتقـا خواسـته  

يك سو و ضرورت پاسخگويي به آنها       
ــوي ديگــر تــشديد فــشارها     و از س
دانشجويان را بيش از پيش در مقابـل        

دهـد كـه هرچـه       اين وظيفه قرار مي   
ــار    ــاز و ك ــشكلها و س ــه ت ــريعتر ب س
فعاليتهاي خود سر و سـامان مناسـبي        

  .بدهند
با توجه به مطالب فوق نكـات زيـر از          

تند كه مي توانند در     جمله مواردي هس  
و كارهاي جديد مـد      ايجاد و ارتقا ساز   
  :نظر قرار گيرند 

فعاليتهاي صنفي مرتبط با سـطح و نـوع          -
عاليق دانشجويان به صورت گسترده     
. اي در نظر گرفتـه و پيگيـري شـوند         

ايجاد اتاقهاي موسيقي ؛ نمايش و نقد       
فيلم ؛ نقد و بررسي كتاب از جمله اين     

  .شوند فعاليتها محسوب مي
 يك نشريه مـستقل دانـشجويي در هـر          -

بــا دعــوت از  دانــشگاه ايجــاد شــود و
دانشجويان براي اظهـار نظـر و ارائـه         
مقاالت و مطالب در آنها و ارتباط اين        
نـشريات ســعي شــود هرچــه ســريعتر  

 . تثبيت و گسترش پيداكند
يك سايت اينترنتي براي هر دانشگاه در        -

نظر گرفتـه شـده و درميـان گذاشـتن         
يدگاههاي مختلـف در آنهـا فـارغ از         د

محدوديتهاي فكري و جناحي تشويق     
 . گردد

ارتباط شبكه اي از طريـق فـيس بـوك،         -
را بايد گسترش داد    ... تويتر، اي ميل و   

و تجربه هـاي سـازمادهي شـبكه اي را بـا            
 .ديگران در ميان گذاشت

بايستي دقت نمود كه چه در اين زمينه ها و      
ري اصـول كلـي     چه در موارد مشابه يك س     

تكيـه بـر    . ضرورتا بايد در نظر گرفته شـوند      
پلوراليسم و توجه به خواسـته هـاي صـنفي       
دانشجويان و مقابله با موارد فـشاري كـه از       
سوي رژيم به كار گرفته خواهند شد كـامال         

مـــواردي نظيـــر . ضـــروري مـــي باشـــند
جداســازيهاي جنــسيتي ؛ بــه كــارگيري    

گاهي؛ دوربينهاي امنيتي در محيطهاي دانش    
فشار بر اساتيد آزاديخواه ؛ تعليق دانشجويان 
به دليل فعاليتهـاي آنـان از جملـه مـسايلي        
هستند كه بايـستي بـه صـورت يكپارچـه و          

  .گسترده با آنها مقابله شود
گسترش ارتباط ميان دانشگاههاي مختلـف      
ــديگر   ــتهاي يك ــي از خواس ــت عمل و حماي

ايـن حركتهـا    . ضرورتي اجتناب ناپذير است   
تي به سمتي هدايت شود كـه هـر چـه           بايس

سريعتر به سـطحي برسـد كـه دانـشجويان         
بتوانند از خواسـتها و مبـارزات سـاير اقـشار        
اجتماعي نظير معلمـان ؛ زنـان و كـارگران           

  .حمايت عملي داشته باشند
بايستي آمادگي براي انجام اعتصابات كوتاه      
مــدت در هــر دانــشگاه و اعــالم سراســري 

وجود آيـد   ه   سريعتر ب  چنين اقداماتي هر چه   
گونه حركات به صورتي تنطيم شـوند        و اين 

كــه حــداكثر حمايــت و همراهــي را ميــان 
  .دانشجويان بدست آورد

با توجه به حربه هاي سركوب اتخاذ شده از         
سوي رژيـم از يـك طـرف و ضـرورت بـه             
ميدان آوردن حداكثري دانشجويان از طرف      
ــارغ از   ــا ف ــه حركته ــر الزم اســت كلي ديگ

گيهاي سياسي به نيروهـا و جريانـات        وابست
مسلم اسـت كـه     . مختلف سازماندهي شوند  

 اعتقـاداتي هر فرد حق دارد از هر نظرگاه و         
 برخوردار باشد اما در زمان شـركت در ايـن         

گونه فعاليتها بايد از هـر چيـزي كـه حتـي            
شائبه وابستگي يا حمايـت از يـك ديـدگاه          

  .وجود آورد پرهيز گردده خاص را ب
ي كه اين تشكلها تا حد مورد نيـاز         در مقطع 

ــا گرفتــه و قــوام يافتــه باشــند و فــضاي   پ
سركوب به حد مورد نياز شكسته شده باشد        
هر جريان و تفكري مـي توانـد بـا پـرچم و       

 شـود و ايـن بهتـرين        ميدانشعار خود وارد    
نمود پلوراليسم و تسامح  و تـساهل فكـري        

امـا تـا آن زمـان هـر حركـت           . خواهد بـود  
اي ممكن است موجـب تفرقـه و        نسنجيده  

شكاف در ميان صفوف دانشجويان گـردد و        
اين همان شكافي است كه رژيم مترصد آن      
است تا بتواند شرايط را به وضعيت گذشـته         

  .بازگرداند
ــشگاهها     ــشايي دان ــاي بازگ ــاز روزه از آغ
دانشجويان بايستي به گونه اي خود را آماده     

رين و مهيا نمايند كه با شكوهترين و قوي ت        
 آذر را برگزار نمايند و نه تنها به          16سالگرد  

ســركوبگران رژيــم بلكــه بــه همــه اقــشار 
اجتماعي نشان دهند كـه بـه حـق يكـي از            

  .پيشروترين نيروي اجتماعي مي باشند
  

   88 مرداد 26
  

  وظائف و راه كارهاي جديد پيش روي جنبش دانشجويي 
 نادر داروك
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 سينما
  تسويه حساب صدا و سيما

سيماي رژيم كه از  و سازمان صدا
 بودن دم مي زند، "رسانه ملي"

با وجود توصيه هاي متعددي كه 
كنار " در مورد "حفظ نظام"براي 

ي "گذاشتن كينه ها و اتهام زنيها
دو ماه اخير در پي انتخابات 

 بيش  طرح مي شود،نمايشي رژيم
ستقيم و  تن را به صورت م100از  

غيرمستقيم شامل ممنوعيت 
سازمان  تصويري و فعاليت در اين 

   .كرده است
از جمله چهره هاي آشنا در اين 

جواد هاشمي، ساعد  ليست، سيد 
باقري، سهيل محمودي، 

مجيدي،  عبدالجبار كاكايي ، مجيد 
هما روستا، مهتاب نصيرپور، 
مرضيه برومند، الدن مستوفي، 

اهللا  داريوش مهرجويي، عزت 
انتظامي، علي نصيريان،، مسعود 

بني اعتماد،  كيميايي، رخشان 
ناصر تقوايي، حسين عليزاده، 
جالل ذوالفنون و ناصر چشم آذر 

   .مي باشند
  

 تهمينه "سوپر استار"فيلم 

  ميالني
 به كارگرداني "سوپر استار"فيلم 

كه مرز يك  تهمينه ميالني
ميليارد تومان فروش را در اكران 

 ايران پشت سر گذاشت، اوليه در
هاي آمريكاي  سينما به اكران

  .شمالي درآمد
 از مهمترين  اين فيلم يكي

  فيلمهايي است كه در باره زندگي
 از ستارگان  بحث انگيز برخي

  .سينما ساخته شده است
  

نخستين جشنواره فيلمهاي 

   كوتاه ايراني در كانادا
در نخستين جشنواره فيلمهاي 

 فيلم 110از كوتاه ايراني بيش 
مستند، انيميشن و  داستاني،

تجربي از جديدترين توليدات 
انجمن سينماي جوانان ايران در 

  .آيد نمايش در مي كانادا به
قرار بود نخستين هفته فيلم كوتاه 

 ايراني با همكاري انجمن سينماي
جوانان ايران، مركز فرهنگي 

 و رايزني فرهنگي "پرشيا فيلم"
 23از  اوا،جمهوري اسالمي در ات

 مرداد ماه برگزار شود كه به 26تا 
علت عدم حضور داوران ايراني به 

   .تاخير افتاد

المللي فيلم مونترال  جشنواره بين

   شود در كانادا برگزار مي
المللي فيلم  سي و سومين جشنواره بين

شهريورماه سال  15  تا5مونترال از 
   .شود جاري در كانادا برگزار مي

فرهنگي و تفاهم ميان تشويق تنوع 
ها،  ملتها، پرورش سينماي تمام قاره

ترغيب رشد با كيفيت سينما، حمايت از 
و  فيلمسازان و آثار نوآورانه و كشف

تشويق استعدادهاي جديد از جمله 
 اهداف اعالم شده جشنواره جهاني فيلم

  .مونترال است
 كشور وبسياري از 70هر سال، بيش از

 وارهفيلمسازان مشهور در جشن
كنند  المللي فيلم مونترال شركت مي بين

 و استعدادهاي بسياري براي نخستين
  .بار در اين جشنواره كشف شده است

  

فيلمهاي يادبود فروپاشي ديوار 

  برلين 
سينماي برلين به نمايش فيلمهايي با 
موضوع يادبود فروپاشي ديوار برلين 

در ماه فوريه سال جاري . پرداخته است
درود ه ب"مها زير تيتر اين سري فيل

، دوران پيش از فرو ريختن "زمستان
در آواخر . ديوار برلين را پوشش مي داد

ماه مه همين سال سينماي برلين به 
نمايش فيلمهاي كه دنباله همان سري 

بدرود "بودند پرداخت اما اين بار با تيتر 
  . "گفتن درد آور است

 80سينماي آلمان شرقي در اواخر دهه 
ضوعاتي پيرامون اميد به روي مو

زندگي بهتر در سوسياليسم استالينيستي 
 متمركز "جمهوري دمكراتيك آلمان"

در دومين دوره اين سينما در دهه . بود
، محصوالت آن به درهم شكستن 90

اين اميدها و دلبستن به اميد واهي 
ديگري كه كاپيتاليسم وعده مي داد 

  .پرداخت
ر همين فيلمها هستند كه اكنون د

يادبود فرو ريختن ديوار برلين به تماشا 
  .گذاشته شده اند

   

نمايش فيلمهاي هندي از شبكه 

تلويزيوني پاكستان ممنوع اعالم 

  شد
اطالع رساني  ، وزير"قمر الزمان كائره"

و رسانه هاي پاكستان در نشست 
 مجلس ملي اين كشور اعالم كرد كه

در آينده هيچ شبكه تلويزيوني پاكستان 
  .ي هندي را پخش نخواهد كردفيلمها

وزير فدرال اطالع رساني و رسانه ها 
گفت، شبكه هاي كابلي مي توانند سي 
ديهاي فيلم هندي را به نمايش 
بگذارند اما هيچ شبكه تلويزيوني اين 

فيلمهاي هندي را  تواند كشور نمي
  .پخش كند

كائره ضمن اشاره به آزادي رسانه ها 
 تقاللدراين كشور گفت، دولت به اس

رسانه هاي اجتماعي باور دارد و فعاليت 
 آنها را ممنوع اعالم نكرده است و

رسانه ها مي توانند فعاليت خود را ادامه 
  .دهند

  
جشنواره بين المللي سينماي 

  تبعيد در سوئد
جشنواره بين المللي سينماي تبعيد در 
سوئد در نامه اي به كميسارياي عالي 

 حمالت پناهندگان سازمان ملل متحد،
ارتش  روزهاي اخير نيروهاي پليس و

عراق به اردوگاه اشرف، ضرب و شتم، 
 مجروح كردن و كشتار رزمندگان

در . ديرپاي مجاهد خلق را محكوم كرد
اين نامه، محاكمه آمران و عامالن 

شهراشرف در  كشتارمجاهدين بي دفاع
يك دادگاه بين اللملي به جرم جنايت 

 .تعليه بشريت خواسته شده اس
  

  كتاب
  كتابخانه ديجيتال

كتابخانه ملي فرانسه قصد دارد با 
گوگل ائتالف كند و به اين ترتيب در 

كتابخانه هايي از آمريكا،  كنار
انگلستان، آلمان و اسپانيا قرار گيرد كه 

خود را به صورت ديجيتال در  كتابهاي
اختيار بزرگترين موتور جستجوي دنيا 

گوگل از حدود چهار سال . اند قرار داده
پيش سرويس كتابهاي خود را راه 

ائتالف اين  در صورت. اندازي كرد
موسسه فرانسوي و گوگل، تعداد 

 كتابخانه هايي كه با اين سرويس
 كتابخانه مي 29همكاري مي كنند به 

  .رسد
در ( ميليون كتاب 10گوگل تاكنون 

  ميليون كتاب پيش بيني15مقابل 
شورهاي آمريكا، انگلستان، را از ك) شده

 از .آلمان و اسپانيا ديجيتالي كرده است
 ميليون اثر همچنان 5/1اين ميان، 

  .تحت حفاظت حق مولف هستند
  

  "تقلب بزرگ"كتاب 
يك موسسه نزديك به وزارت 
اطالعات جمهوري اسالمي، دو كتاب 

 اثر فرشاد مهدي پور و "تقلب بزرگ"
دگي  به نويسن"انتخابات شنبه پس از"

  .محمد سعيد كاوه را وارد بازار مي كند
مهدي رمضاني، معاون انتشارات 

 با اعالم "اسالمي مركز اسناد انقالب"
تقلب "اين خبر به موضوع كتاب 

در اين ":  اشاره كرد و گفت"بزرگ
به شبهات مطرح شده نامزدهاي  كتاب

خورده در انتخابات كه مساله  شكست
و به آنها پرداخته  تقلب را مطرح كردند،
  ".پاسخ داده شده است

كتاب  از جمله عناوين مطرح شده در
روي " مي توان به "تقلب بزرگ"

 3"، "آغاز ديكتاتوري"، "آتشفشان
، "متهم اصلي" ،"هدف با يكديگر

، "جاي پا"، "آتش زير خاكستر"
من مي "، "دولت كودتا"، "قانون من"

اسباب "، "سنگ روي سنگ"، "توانم

پلمپ صندوقها "، "تقلبپيش از "، "تشنج
 و "شيوه آرايش سبد آرا"، "گيري قبل از راي

  . اشاره كرد"درصد 100مشاركت باالي "
 رمضاني با اشاره به انتشار كتاب ديگر به نام

اين ": ، اظهار داشت"شنبه پس از انتخابات"
 كتاب به روزشمار سخنان و مواضع نامزدها

ا به گرايي و ميزان پايبندي آنه درباره قانون
پرداخته  اين صحبتها قبل و پس از انتخابات

  ".است
مقطع مورد بررسي در اين كتاب ": وي افزود

است و با پاسخ  88  تير11 خرداد تا 21از 
ميرحسين موسوي به سووال خبرنگار مجله 

گيري،  راي آمريكايي تايم يك روز قبل از
  ".شود آغاز مي

  
  موسيقي

  "وود استاك" سال پيش در 40
 يكي از منحصر به فردترين " استاكوود"

ي موسيقي راك  اتفاقات هنري در عرصه
 تا 15(فستيوالي سه روزه . شود محسوب مي

 روز صلح و 3"اش  كه شعار اصلي)  اوت17
 بود، تبديل به جوالنگاه خوانندگان "موسيقي

و گروههاي موسيقي راك شد كه برخي از 
ن شان را در سالهاي بعد مديون آ  آنها شهرت

  .شدند
شنيدن موسيقي راك به همراه نيم ميليون 

 هزار 10نفر در حاليكه انتظار شركت كمتر از 
 و  نفر مي رفت، سه روز و سه شب متوالي

مخالفت با جنگ ويتنام و نژادپرستي، اساس 
  . موسيقي بود اين فستيوال

 سال پيش يك ايده معمولي حادثه بزرگي 40
يك فستيوال اين ايده، برگزاري . را خلق كرد

 ساله اي بنام 25در فضاي باز بود كه جوان 
اين فسيوال .  آنرا مطرح كرد"مايكل لنگ"

 در "هيپيها"ي اوج جنبش  تبديل به نقطه
ي   نام دهكده"وود استاك". آمريكا شد

كوچكي است كه در نزديكي نيويورك قرار 
 ميالدي، 60ي  در سالهاي پاياني دهه. دارد

ي   چندين چهرهاين دهكده محل سكونت
باب "سرشناس موسيقي آن زمان مانند 

  . بود"ديالن
 كه همزمان با دوران "وود استاك"فستيوال 

اي از  شد، با ترانه جنگ ويتنام برگزار مي
 در "هاونز".  افتتاح شد"ريچي هاونز"

خواند كه آخرين آنها با نام   ترانه 10مجموع 
 همچون باروت جمعيت را از "آزادي"

  .فجر كردهيجان من
 به همراه خوانندگان "سوييت واتر"گروه 

راوي "، "تيم هاردين"ديگري همچون 
 از "مالني"و ) تار ي سي نوازنده ("شانكار

هايي بودند كه روز اول به روي  ديگر چهره
  .سن رفتند

در طول برگزاري فستيوال، جمعيت عظيم و 
ترافيك شديد چندين كيلومتري باعث شد تا 

نده بيشتر خوانندگان را با گروه برگزار كن
  .هليكوپتر به محل بياورد

با اجراي  Shall Overcome Weي   ترانه
 تبديل به يكي ديگر از "جوآن بايز"

اجراي . هاي سمبليك اين فستيوال شد ترانه
 پس از آنكه نم نم باران به سيل "سانتانا"

بدل گرديد، به يكي از اجراهاي درخشان 
  . تبديل شد"وود استاك"

  17بقيه در صفحه 

  رويدادهاي هنري ماه
 يدليال جدي
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ضرورت كميته بين 

المللي تحقيق در 

مورد وضعيت 

  زندانيان سياسي

  در ايران
  زينت ميرهاشمي 
دبيرخانه شـوراي عـالي امنيـت       
رژيم روز سه شنبه اعـالم كـرد        

مـرتبط  » مسئوالن خـاطي  «كه  
با بازداشتگاه كهريزك از سـمت      
خود بركنار مـي شـوند و تحـت         
. تعقيب قضايي قرار مـي گيرنـد      

ورها در برابـر    هنگامي كه ديكتات  
فشار داخلي و بين المللـي قـرار        
مي گيرند، و مجبور بـه توضـيح        
جنايــات خــود مــي شــوند، تيــغ 
جراحـي را اجبـارا بـراي فـرار از     
فشار به كار مـي اندازنـد تـا بـا           
قرباني كـردن مجريـان، جهـت       

  . فشار را از سمت خود دور كنند
خامنه اي در برابر افشاي گوشه       
ــه در   ــاتي كــــ اي از جنايــــ

ياهچالهاي جمهوري اسـالمي    س
بر بازداشت شـدگان قيـام هـاي     
خياباني اخير رفته است، دسـتور      
بــستن بازداشــتگاه كهريــزك را 

ــسئول اصــلي  . داد ــر و م وي آم
همــه جنايتهــايي اســت كــه در 

. اتفاق مي افتـد    زندانهاي ايران   
شــكنجه تــا حــد مــرگ، تــواب 
ســازي، اعــدام مخالفــان بــا    
جرمهاي ساختگي، بريدن زبـان     
و شكستن قلـم هـر كـسي كـه          
دگرانديش باشد و يا تغييـري در       
نظــام را بخواهــد از سياســتهاي 
هميشگي رژيمي است كه خامنه   

ــرار دارد ــن . اي در راس آن ق اي
رفتار و روش با موضع گيريهاي      
ــه طــور صــريح   خمينــي، كــه ب
فرمان قتل عام زندانيان سياسي     

ــا 60طــي ســالهاي   را داد 67 ت
تگــي سـخنراني هف . شـروع شــد 

امامان جمعه كه با دهـان كـف        
كرده به ارازل و اوباش بـسيجي       

ــه  دســتور  ــه ب ســركوب و حمل
مخالفان را مي دهنـد و مهمتـر        

 همه آخرين سخنراني خامنه      از
اي كه جنبش مردم را كاريكاتور      
انقالب بهمن ناميد نشان دهنده     
سياست ثابت جمهوري اسالمي     
در سركوب آزادي بيان و فعاليت      

  .تسياسي اس
در حالي كه خامنـه اي مـسئول        
اصلي همه جنايتهايي است كـه      
در زندانها مي گـذرد كـارگزاران       
ــن   ــامالن اي ــز ع ــم ني ــن رژي اي

اينـان  . جنايتها در زندانها هستند   
نيــز مــسئول بــه قتــل رســيدن 
جوانان و نيز ناقضان حقوق بشر      

تا روزي كـه رژيـم      . هستند
واليــت فقيــه وجــود دارد و 

ــد ــه اي در راس ق رت خامن
است و عده اي گـوش بـه        
فرمان ولـي فقيـه هـستند،       
همــه اينهــا در كــشتار و   
سركوب مـسئوليت دارنـد و      
هر زنداني كه ابزار سركوب     
صـداي حــق طلبانـه باشــد   

ــت   ــزك اس ــك كهري از . ي
زندان گوهردشت تا اوين و     
تا صدها بازداشتگاه مخوف    
مخفــي همــه در كارنــد تــا 

ــه و  ــار خليف ــاتور  درب ديكت
. رجا نگاه دارنـد   زمان را پا ب   

ــك    ــط يـ ــزك فقـ كهريـ
ــت  ــاختمان اسـ ــن . سـ ايـ

جالدان، عـامالن و آمـران      
جنايتها هستند كه آجرهاي    
ساختمان كهريزك را زشت    

همـان  . و خونين مي كننـد    
 تـا   60طور كه در سـالهاي      

ــسئوالن و  67 ــه مــ  همــ
كارگزاران رژيم در قتل عام     
ــدانيان سياســي شــريك  زن
بودند و بايد پاسخگو باشند،     

 هــم همــه كــشتار و امــروز
جنايتي كه در زندانها اتفاق     
افتاده است كارگزاران ايـن     
رژيم شريك هستند و بايـد      

كميته هايي  . پاسخگو باشند 
كه از وابستگان به حكومت     
و يا هر كسي كه منافعي در   
حفظ اين رژيـم دارد بـراي       
تحقيــق در مــورد وضــعيت 
ــود   ــشكيل شـ ــدانها تـ زنـ
مشروعيت نداشـته و نمـي      

ايـن  . طرف باشـد  تواند بي   
كميته هـا جهـت منحـرف       
كردن افكار عمـومي و كـم    
رنگ كردن نقش عامالن و     
به خـصوص آمـران اصـلي       
ــد  ــي كن ــل م ــت عم . جناي

دستاورد ايـن گونـه كميتـه       
ــه   ــدانيان ب ــسيم زن ــا، تق ه
خودي و غير خودي خواهد     

تنهــا كميتــه اي بــين . بــود
المللي، بي طـرف و حقـوق       
بــشري صــالحيت بررســي 

ا و شــرايط وضــعيت زنــدانه
. زنــدانيان سياســي را دارد 

بايد براي تشكيل اين گونه     
كميته و رفـتن اعـضاي آن       
ــه از   ــدار آزادانـ ــراي ديـ بـ
ــت    ــران فعالي ــدانهاي اي زن

از همه نهادهاي بين    . كنيم
ــا   ــه دولتهـ ــي و همـ المللـ
ــريم   ــا تح ــه ب ــواهيم ك بخ
سياسي حكومت ايـران، در     
احتــرام بــه خواســت مــردم 

ان ايران براي آزادي زنـداني    
ــشار    ــم ف ــر رژي ــي ب سياس

  . بياورند
   مرداد14

   

  رويدادهاي هنري ماه 
  

 16بقيه از صفحه 
بارش . رسند كم خبرهاي بد نيز فرا مي كم

شود تا برخي از آالت  شديد باران باعث مي
موسيقي هادي برق شوند، سن كامال خيس 
شده و خطر برق گرفتگي هم به شدت باال 

 تمام شده و از طرف ديگر غذا و آب. رود مي
ي اصلي براي برگزار كنندگان اين  مساله

توان از پس تهيه غذاي  است كه چگونه مي
  .مورد نياز براي نيم ميليون تماشاچي بر آمد

در اين ميان هليكوپترهاي امدادي چندين 
مرتبه شكالت و نوشابه براي جمعيت پرتاب 

توان اينها را به  كنند اما با اين حال نمي مي
افراد فراواني از .  به حساب آوردعنوان غذا

از . آيند جمعيت داوطلبانه به كمك مي
هاي اطراف مقدار زيادي سبزيجات  مزرعه

شود و داوطلبان دست به كار  خريداري مي
  .شوند پختن غذا مي

ي قابل ذكر و برجسته اين است كه در  نكته
تمامي اين روزها هيچ درگيري ميان هيچ 

 و اثري از خشونت دهد گروه يا فردي رخ نمي
در تمام مدت برگزاري فستيوال ديده 

در عوض چيزي كه به وفور يافت . شود نمي
شود، انواع مواد مخدر است كه چه از  مي

ها و چه تماشاگران مورد  سوي خواننده
هر چند در آن زمان . گيرد استفاده قرار مي

هاي  استعمال مواد مخدر يكي از مشخصه
  .رايج جنبش هيپيها بود

ي آمريكايي و يكي  ، خواننده"جنيس جاپلين"
هاي موسيقي راك آن  از اسطوره

 اوت در ساعت دو و نيم 16يكشنبه،  زمان،
پنج صبح، . بامداد به اجراي موسيقي پرداخت

 The Whoتماشاگران شاهد اجراي گروه 
اجراي اين گروه يكي از بهترين . شوند مي

كاونتري جو ". اجراهاي وود استاك است
 نيز از ديگر "جاني وينتر" و "دانلد مك

  . خوانندگان اين روز هستد
سرانجام در ساعت هشت و نيم صبح روز 

 اوت، آخرين خواننده به روي سن 18دوشنبه، 
جيمي "رود كه كسي نيست به جز  مي

د در آن موقع تنها هر چن. "هندريكس
 هزار نفر باقي مانده 60 تا 30جمعيتي بين 

هاي  بودند اما با اين حال، مدير برنامه
 اصرار دارد تا اجراي اين "هندريكس"

پس .  باشد"وود استاك"خواننده حسن ختام 
 Hey"ي  از دو ساعت و بعد از اتمام ترانه

Joe" ،در ساعت ده و نيم صبح روز دوشنبه ،
 پس از سه "وود استاك"سيقي فستيوال مو

  .گيرد و سازها خاموش مي شوند روز پايان مي
  

پرفروش ترين آلبوم موسيقي جاز 
  . ساله شد50

، در استوديويي در 1959اواخر زمستان 
  به همراه پنج"مايلز ديويس"نيويورك، 

 و نيم دالر 48ي ديگر كه در ازاي  نوازنده
در دو  بودند،  آمده دستمزد براي اجرا و ضبط

ترين آلبوم تاريخ  نوازي، پرفروش ي هم جلسه
  .گيرد مي جاز شكل

 اوت 17 كه در روز Kind of Blueآلبوم 
 منتشر شد و اكنون پنجاه سال از 1959

گذرد، آلبومي است كه بايد آن را  عمرش مي
. ي موسيقي جاز ديد در كلكسيون هر شنونده

اين آلبوم شايد از نادر آلبومهاي موسيقي جاز 
باشد كه طرفداران ژانرهاي مختلف از پاپ 
گرفته تا راك و حتي كالسيك هم با آن به 

  .كنند راحتي رابطه برقرار مي

 
  لغو اولين شب اجراي گروه بهار

 به خوانندگي هنگامه "گروه بهار"اولين شب اجراي 
اخوان كه قرار بود در تاالر وحدت برگزار شود، لغو 

  .شد
و يا  براي تعويض بليط تاالر وحدت اعالم كرد كه 

مراجعه  دريافت وجه پرداختي به گيشه تاالر وحدت
  .شود
 

حمايت خانه موسيقي ايران از محمدرضا 
  شجريان

هيات مديره خانه موسيقي در پي ايراد اتهامات 
افراطي كشور به  هاي اساس يكي از روزنامه بي

محمدرضا شجريان، رييس شوراي عالي خانه 
 .اي صادر كرد بيانيه موسيقي كشور،

متعاقب رخدادهاي پس از " :در اين بيانيه آمده است
انتخابات رياست جمهوري اخير، مردم با فرهنگ و 

ايران متاسفانه يك بار ديگر شاهد هتاكي  فهيم
فرهنگ بودند و  دستان مغرض به اهالي برخي قلم به

اين بار جناب آقاي محمدرضا شجريان، اين نگين 
موسيقي اصيل كشور مورد اسطوره  هنر و استاد

   ".تهاجم فرهنگ و هتك حرمت قرار گرفت
بستن افترا و اتهام ": بيانيه مزبور ادامه مي دهد

در قلب همه ايرانيان  واهي به هنرمندي كه به واقع
دوست در سراسر دنيا جاي دارد، به نوعي  فرهنگ

گستاخي به همه ايرانيان اهل علم و  اهانت و
  ".شود فرهنگ قلمداد مي

 
آواي "لغو كنسرت گروه موسيقي 

   "مهرباني
 به "آواي مهرباني"كنسرت گروه موسيقي 

خوانندگي احمد ابراهيمي كه قرار بود در تاالر 
اين كنسرت بزرگداشتي  .وحدت برگزار شود، لغو شد

 .براي احمد ابراهيمي بود
، علت "آواي مهرباني"پور گرامي، سرپرست گروه 

اهين شهبازي كه لغو كنسرت را عدم حضور ش
به سر مي  است و در فرانسه نوازنده تار آهنگساز و

برد و همچنين آسيب ديدگي دست نوازنده ويلنسل 
  .گروه بر شمارد

يادآور مي شود، روابط عمومي و امور بين الملل بنياد 
رودكي اعالم كرده است عالقمنداني كه از قبل 

وحدت بليط تهيه كرده اند، با مراجعه به گيشه تاالر 
  . مي توانند مبلغ پرداختي خود را دريافت كنند

 سالگي همچنان 85احمد ابراهيمي اكنون در سن 
به تدريس و تعليم شاگردان خويش در زمينه آواز 

وي از آموزشهاي اساتيد برجسته اي . مشغول است
چون غالمحسين بنان، اديب خوانساري، مرتضي 

 حسين محجوبي، ابوالحسن صبا، روح اهللا خالقي و
  . تهراني بهره برده است

  
 تئاتر

 
   پلمب شد"پارس"تئاتر 
ترين مراكز هنري   يكي از قديمي"پارس"تئاتر 

 مرداد ماه پلمب 24تهران واقع در الله زار، شنبه 
  .شد

كوهي، يكي از مديران تاتر پارس  اصغر صباح علي
ماموران يگان انتظامي دادگستري ": اعالم كرد

فرمان حضرت  ينده ستاد اجرايهمراه نما تهران به
 مرداد ماه ـ اجرا 24امام، اين حكم را امروز ـ 

  ".كردند
اگر مسووالن مربوطه ": كوهي متذكر شد آقاي صباح

تهران به پيگيري اين ماجرا  رغم دستور شهردار علي
گذاشته  نپردازند، تئاتر پارس بار ديگر به مزايده

  ".ودشود و سرنوشت آن هيچ معلوم نخواهد ب مي
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حامد كرزاي زير فشار فعاالن 
   حقوق زنان

 فعاالن - اگوست 18مز، يواشنگتن تا
حقوق زنان در افغانستان حامد كرزاي 
را به تصويب قانوني كه به مردان 

دهد در صورت امتناع زنان  اجازه مي
از آميزش جنسي به آنان غذا و پول 

آنان در بحبوحه . ندهند، متهم كردند
 ابراز مي انتخابات رياست جمهوري

دارند كه حامد كرزاي در راستاي آرام 
كردن روحانيون محافظه كار شيعه 

 استفاده از نقاط ءتالش كرد با سو
منفي كه در قانون اساسي كشور وجود 

ل ااحو"دارد، قانون موسوم به 
 را به تصويب "شخصي شيعيان

 درصد 20زيرا نزديك به . برساند
تشكيل  شيعيان  راجمعيت افغانستان

  آراي آنهاطور مسلمه  كه بي دهندم
ي در انتخاب رييس جمهور يتاثير بسزا

حامد . كشور براي پنج سال آينده دارد
كارزاي در ماه مارس گذشته يك 

صورت ه نسخه اوليه اين قانون را ب
محرمانه امضا كرد كه گفته مي شود 

 را نيز قانوني مي "تجاوز جنسي"
وي پس از افشاي مضمون . سازد
 و " احوال شخصي شيعيانقانون"

اعتراض شديد دولتهاي غربي و 
كه  فعاالن حقوق بشر مبني بر اين

قانون مذكور افغانستان را به دوران 
طالبان بر مي گرداند، بالفاصله اجراي 

  .اين قانون را به تعويق انداخت
 

وضعيت زنان افغانستان پس از 
 فروپاشي دولت طالبان

جين " – اگوست 16بي بي سي،
، يكي از گزارشگران بي بي "ربينكو

سي در سفر به افغانستان و ديدار از 
واحد سوختگي بيمارستاني كه توسط 
يك سازمان خيرخواه فرانسوي در 
منطقه هرات جهت كمك به زناني كه 

دليل اعمال خشونت همسران به ه ب
خودسوزي مبادرت مي ورزند تاسيس 

 پيكر ابراز مي دارد كه ساالنه ،گرديده
زن فقط به بخش سوختگي  100

بور آورده مي شود كه زبيمارستان م
البته بيشتر اين زنان قبل از رسيدن به 
بيمارستان جان خود را از دست مي 

 وي اضافه مي كند كه در. دهند
 سفرش به اين كشور در سال جريان
 مصادف با فروپاشي دولت ،2001

طالبان، دولتي كه زنان را از تحصيل و 
ساخت و زنان را در كار ممنوع مي 

طور  ميدان فوتبال اعدام مي كرد، اين
به نظر مي رسيد كه كشور به آزادي 

با پيروزي كرزاي به  رسيده و
دموكراسي خواهد رسيد و زنان به 

قانون . ي دست خواهند يافتيرها
اساسي جديد به آنان قول برابري و 

اما . اجراي مفاد قانون بشر را مي داد
 بيشتر ، سالامروز با گذشت هشت

زنان اين كشور از يوغ استبداد و 
ي يتبعيض آزاد نگشته اند و اميد رها

در آفاق آرزوهاي آنان بسيار تيره و تار 
با اين حال زنان . به نظر مي رسد

شجاعي هستند كه با مبارزه عليه 
نابرابريها تالش مي كنند وضعيت را 
هم به نفع خويش و هم زنان ديگر 

 درصد از 60تقريبا هنوز . تغيير دهند
زنان افغانستان مجبور به ازدواج 
اجباري در زمان كودكي معموال بين 

اگر چه . سن نه تا ده سال مي شوند
بعد از فروپاشي دولت طالبان بر طبق 

 16قانون اساسي ازدواج دختران زير 
سال ممنوع اعالم شد اما معضل 

 در ه شدتازدواج اجباري هنوز ب
 ،لت نيز در عملدو. جامعه رواج دارد

قانون ممنوعيت ازدواج دختران زير 
جين .  سال را ناديده مي گيرد16

كوربين در همين رابطه در شهر مزار 
 17شريف از سرگذشت سعيده، دختر 

ساله اي صحبت مي كند كه بعد از 
مرگ پدرش در سن نه سالگي توسط 
برادرانش در برابر دريافت قطعه 

 فروش  ساله اي به50 به مرد ،زميني
 در اثر پيامدهايسعيده . مي رسد

 چهار بار سقط جنين ،خشونت خانگي
 تر از همه اين وحشتناك. كرده است

كه او توسط همسرش جهت آميزش 
جنسي به مردان ديگر به فروش مي 

وي اكنون در پناهگاه . رسيده است
زنان به سر مي برد و تالش مي كند 
كه با كمك زنان ديگر از همسرش 

اما همسر وي حاضر به جدا شود 
ي ي نيست و در گفتگو دادن اوطالق

تلفني به خويشاوندان سعيده گفته 
است كه او براي دست يافتن به 
فرصتي كه خون سعيده را بنوشد، دعا 

 .مي كند

جين كوربين، در گزارش خود از كشور 
عنوان كشوري بدون ه افغانستان ب

 قادر  حتيقانون ياد مي كند كه دولت
قوانيني كه خود به تصويب نيست از 

 امنيت زنان  يارسانده است دفاع كند
 در برابر طغيان آنهارا تامين و از 

 در اين ميان. طالبان حمايت كند
 زناني كه عزم جزم كرده و زندگي

 به عليه نابرابريها مبارزه مي كنند
اين گزارش به . در خطر استشدت 

 اشاره مي كند "ماريا بشير"وضعيت 
ن از يك حمله بمبگذاري از كه تا كنو

سوي افراط گرايان جان سالم به در 
 جان ،نه تنها جان وي بلكه. برده است

فرزندان او نيز در خطر است تا آنجا 
 خودداريكه آنان از رفتن به مدرسه 

ماريا بشير كه تالش مي . مي ورزند
كند از طريق قانوني وضعيت 

زنان را اصالح ه ويژه محرومان، ب
ز مي دارد كه متاسفانه  ابرا،كند

ماموران دولتي از تحقيق پيرامون 
تي كه روزانه به زنان روا داشته اجناي

مي شود، كوتاهي مي كنند و مردان 
در لباس قاضي نيز معموال جرم مردان 
متهم را كاهش داده و يا از خطاي 

ماريا بشير . آنان چشم پوشي مي كنند
ما حتي از برابري كه " :ابراز مي دارد

ر قانون اساسي كشور به زنان قول د
داده شده نيز فاصله بسيار زيادي 

 ".داريم
يكي ديگر از زناني كه در اين گزارش 
مورد ستايش قرار گرفته است خانم 

 است كه بعد از فروپاشي "مريم"
طالبان به كشور خود سفر كرده و با 
تاسيس يك كارگاه، زنان فقير 

وي ابراز . به كار گماردروستاي خود را 
مي دارد كه اين نخستين باري بود كه 
اين زنان فقير بيرون از خانه به كار 
مشغول شدند و از زندگي بيرون از 

اگرچه مريم . خانه بهره مند گشتند
بارها اعالم كرد كه عليه مذهب 
اسالم فعاليتي نمي كند ولي در انتها 

كه چندين بار توسط طالبان  بعد از اين
ار گرفت، مجبور به فرار مورد تهديد قر

اما مريم اميد . از روستاي خود شد
خود را از دست نداد و در هرات 

براي تهيه مربا تاسيس اي كارخانه 
 .كرد و زنان بيشتري را استخدام نمود

 زنان شجاعي ،به گفته جين كوربين
در افغانستان هستند كه در شرايط 
مرگ و زندگي به مبارزه عليه 

دختران .  مي دهندنابرابريها ادامه
 با وجود كه  هستند نيز بسياريجواني
 مصمم هستند تحصيالت خود ،تهديد

روند تغيير به نفع . را به پايان برسانند
زنان و دستيابي به برابري با وجود 
تمام فداكاريها و شهامتها در كشور 
افغانستان به كندي پيش مي رود و 
مردم نمي دانند با توجه به حضور 

 "طالبان ميانه رو"ه خود را ي كينيرو
 بعد از انتخابات ،معرفي مي كند

رياست جمهوري چه اتفاقي خواهد 
  .افتاد
 

پاكستان و تصويب اليحه اي 
 عليه اعمال خشونت خانگي

 پارلمان - اگوست 5ديلي تلگراف، 
  ايطور غير منتظرهه پاكستان ب

اليحه اي را تصويب كرد كه در 
 علي يد توسط مجلس سنا ويصورت تا

 به ،زرداري، رييس جمهور كشور
ي مي يعنوان قانون رسمي كشور اجرا

اين اليحه متهمان به كتك . گردد
زدن زنان و كودكان را به دست كم 
شش ماه حبس و پرداخت جريمه 
نقدي برابر با صد هزار روپيه وادار مي 

 آزار و ،خشونت خانگي يعني. سازد
اذيتهاي فيزيكي، جنسي، روحي و قتل 

مي وسي نيز مشمول اين قانون نام
فعاالن حقوق بشر در پاكستان . شود

ابراز مي دارند كه زنان پاكستاني از 
اعمال تبعيض، خشونت خانگي و قتل 

 در جامعه اين كشور به شدتناموسي كه 
عنوان ه تجاوز جنسي، ب. رواج دارد در رنجند

ابزاري جهت مجازات زنان در روستاها 
از اعضاي پارلمان برخي . بسيار رايج است

با تصويب طرح فوق موافقت كرده و از 
دولت خواسته اند تا اجراي آن را تضمين 

  .كند
، يكي از اعضاي "ماروي ميمن"خانم 

ما قصد " :پارلمان در اين رابطه مي گويد
داريم دولت را صرفنظر از نرمهاي قبيله اي، 
اجتماعي و فئودالي كه از ترقي و پيشرفت 

ي ي جهت اجرا،ت نمي كندحقوق زنان حماي
  ".كردن قانون مذبور تحت فشار قرار دهيم

 

 مقاومت خبرنگار سوداني

لوبنا " خانم - اگوست 3تايمز آن الين، 
دليل ه ، خبرنگار سوداني كه ب"حسين

پوشيدن شلوار در مالء عام بر اساس قانون 
 ضربه شالق محكوم 40اين كشور به 

ذف  ابراز مي دارد كه براي ح،خواهد شد
بور و رساندن صداي زنان سودان زقانون م

 40،  بلكه40به جهان حاضر است نه تنها 
هزاران زن . هزار تازيانه را تحمل كند

 20 پوشش در  اين نوعدليله سوداني ب
مجازات  تازيانه  باسال گذشته در سكوت

اما اكنون زني پا به ميدان گذاشته . شده اند
 را با است كه قصد دارد اين سكوت مرگبار

او با همان پوشش در . مقاومت خود بشكند
اولين دادگاه خود حاضر گرديده و بيش از 

 براي دعوتنامه به افراد گوناگون 500
 شركت در زمان اجراي حكم تازيانه خود

وي كه همراه با زنان ديگر . فرستاده است
در سوم ماه جوالي در رستوراني توسط 

 شده  دستگيرشيدن شلوارپليس به دليل پو
 تاكيد مي كند كه در دفاع از همه ،است

زنان سودان عليه قانوني تبعيض آميزي كه 
، به نام اسالم به زنان تحميل مي شود

 در دادگاه حضور خواهد يافت و از دوباره
مواضع خود در مقابل اولياي امور دفاع 

  . خواهد كرد
اگر بعضيها با توسل به " :وي مي گويد
خاطر نوع ه فقط ب زنان را ،قانون شريعت

پوششان مورد تازيانه قرار مي دهند تا 
عدالت دلخواه خود را پيدا كنند، اجازه بدهيد 
آنان به من نشان بدهند كه مدافع كدام 

 ".نظم هستند
 قانون كيفري كشور سودان توضيح 152بند 

مي دهد كه اگر كسي با پوشش گستاخانه و 
 به ،نادرست اخالق عمومي را بر هم زند

 ضربه تازيانه و جريمه نقدي 40ل تحم
 البته اين قانون هيچ . خواهد شدحكومم

ه ي ارا"پوشش نادرست" از روشنيتعريف 
 .نداده است

خانم لوبنا حسين كه يكي از كارمندان 
 مي گويد كه ،سازمان ملل نيز مي باشد

 قانون 152هدف اصلي وي حذف بند 
كيفري كشور است كه به نظر وي هم عليه 

.  قانون اساسي كشور است همشريعت و
سازمان ملل نيز نگراني عميق خود مبني بر 

 كرده م اعالرا تازيانه محكوميت وي به
سازمان ملل اضافه مي كند كه از . است

هيچ كوششي جهت حمايت از اعضاي خود 
  .دريغ نخواهد ورزيد

 23بقيه در صفحه

 زنان در مسير رهائي

 آناهيتا اردوان
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اسامي و تصوير تعدادي 

  از شهداي قيام 

  *)2(مردم ايران
  

هر شب ستاره اي به 

  زمين مي كشند و باز

اين آسمان غمزده 

  غرق ستاره هاست
  

ثبت اسامي شهد جنبش 

آزاديخواهي مردم ايران وظيفه 

  .همه وجدانهاي بيدار است

  
  

 ساله بر اثر ضربه باتوم 12رضا  علي
 درزهرا در بهشت مزدوران خامنه اي 

 در مراسم چهلم 1388 مرداد 8
  . خرداد به شهادت رسيد30شهداي 

  امير جوادي فر لنگرودي
  1388 خرداد 25 بهزاد مهاجر 

  1388 تير 26 مصطفي كيارستمي
  حسين اكبري
  عباس ديسناد

  پويا مقصودبيگي
  زاهد شكرابي

  حسن طهماسب 
  محمدجواد پرنداخ

  
 در 1388 تير 3يان آرمان استخر

  شيراز
  حميد حسين بيگ عراقي

  سجاد قائد رحمتي 
  1399 خرداد 30داود نعيم عبدي 

  
  
  
 76 نبرد خلق اسامي     289در شماره   *

تــن از شــهداي قيــام مــردم ايــران و 
عكسهاي تعدادي از شـهدا درج شـده        

در اين شماره اسامي و عكسهاي      . بود
. جديد از شهداي قيام درج مـي شـود        

ــماره   ــن ش ــصويرها در اي ــضي از ت بع
بوط به اسامي هست كه در شـماره        مر

چهـار  . گذشته نبرد خلق ثبت شده بود     
تن در شهداي جنـبش كـه در پايـان          
ليست در اين شـماره نـام آنهـا ثبـت           
شده، در شماره قبل به طور دقيق ثبت 

  . نشده بود
  
  
  
  
  
  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

  

اجساد، خامنه اي را به 
  محل جنايت باز 

  دانندمي گر
 

  منصور امان
بهشت زهرا، جسدهايي كه آيت اهللا خامنه 
اي و باند او در راه حفظ موقعيت كبريايي 
خود از روي آنها عبور كرده اند را پس داده 

افشاي دفن دسته جمعي پيكر ده ها . است
 به خرد و "نظام"تن از قُربانيان شبيخون 

حيثيت مردم ايران، يك بار بيشتر ولي فقيه 
مكُشان او را به محل جنايت بازمي و آد

  . گرداند
وضعيت آقاي خامنه اي و همدستانش شبيه 
تبهكاران به تله اُفتاده اي است كه در برابر 
قضاوت دادگاه قرار گرفته اند و بدون آنكه 
بتوانند مانع شوند، شاهد افزوده شُدن اسناد 

هر . جرم جديدي بر پرونده خود گرديده اند
 باند براي پنهان نگاه "رهبر"آنچه كه 

داشتن جرايم خود بافته، زير سنگيني ابعاد 
غيرانساني آن رشته مي شود و هر رد خون 
آلودي كه پاك كرده، زير حرارت نگاه انبوه 
شاهدان به جوشش آمده رنگ مي گيرد و 

  . نشان او را فاش مي سازد
 همچون -اگر ولي فقيه جمهوري اسالمي 

 گُمان مي كرد -هر مستبد كوته فكر ديگر 
از چنان ساز و كاري برخورداري است كه 
سركوب خونين يك جنبش ميليوني را زير 
فرش جارو كُند، دستكم در دو ماهه اخير 

  . درس بهتري گرفته است
او در همان نُقطه اي كه ناچار شُد زير فشار 

نفرت همگاني نسبت به شكنجه، اعتراض و 
رفتار حيواني و سالخي جوانان كشور، به راه 
حل فرار به جلو متوسل شود و به وجود 

 اعتراف كُند، بر "بازداشتگاه غيراستاندارد"
خارج شُدن بازتاب جنايتها از كُنترُل 
حكومت و دستگاه هاي پهن و پروار 

  . نظامي و تبليغاتي آن صحه گُذاشت،امنيتي
چه كه تغيير يافته، ژرفش تضاد بين آن

حكومت و جامعه و گُسترش آن تا نُقاطي 
است كه در حالت عادي از دخالت عملي در 

در اين . زندگي سياسي بركنار مي ماند
شرايط، تيغ كشي آيت اهللا خامنه اي و 
دسته ي او براي ترساندن و از ميدان بدر 
كردن فيزيكي و رواني مخالفان، خود به 

ي براي تحريك افكار و احساسات عامل
بخشهاي وسيع تري از جامعه و برانگيختن 
آنها عليه خود مي گردد؛ همان تحولي كه 
اينك با ناديده گرفتن جسورانه حريمهاي 

 حتي از سوي اليه هاي "نظام"امنيتي 
  . نزديك به آن روي داده است

ولي فقيه و باند او با هر گامي كه در مسير 
خونين خود عليه مردم به جنگ وحشيانه و 

جلو گُذاشته اند، تكه هاي بزُرگتري از برگ 
انجير مشروعيت ديني و سياسي خود را از 

گورهاي بي نام و نشان در . كف داده اند
بهشت زهرا و خاوران، دفترهاي پر برگ در 
شرح عرياني كريه منظر رژيم واليت فقيه 

      . هستند
   مرداد 31
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باند فاشيستي موسـوم بـه مجاهـدين        
 مـرداد   18انقالب اسـالمي در تـاريخ       

بيانيه اي منتشر كرده اسـت كـه ايـن        
متن به هر چيزي شبيه است اال بيانيه        
سياسي يا اعتراضي بـه رونـد دومـين         

  .دادگاه دستگير شدگان اخير
متن بيانه مجاهدين انقـالب بـيش از        
اين كه اعتراضي بـه يـك رونـد غيـر           

و غير حقوقي باشد متن برائت      اصولي  
ــه ســازمانهاي   ايــن تــشكل نــسبت ب
سياسي اي است كه در اين مـضحكه        
برپا شـده توسـط دادسـتاني، در كنـار          

در ايـن بيانيـه بانـد       . آنان حضور دارند  
ــار از     ــدين ب ــالب چن ــدين انق مجاه
دادستاني گله مي نمايد كه چرا آنها را        
در دادگاهي محاكمه مي كنـد كـه در         

ان و يا منسوبين به سـازمان     آن هوادار 
اين بانـد   . مجاهدين خلق حضور دارند   

فاشسيتي بارها خدمات خود به نظام و       
سيستم واليت فقيه را به رخ مي كشد        
و آن را دليلي بر برتري خود نسبت به         
ــت    ــه عل ــه ب ــد ك ــي دان ــي م ديگران
تفكرشان نجس هستند و كـسر شـان        
آنان است تا در دادگاهي در كنار ايـن         

همه ناراحتي آنـان از     . قرار گيرند افراد  
مجاهدين "اين است كه وابستگان به      

 به ظن آنها منافقان در دادگـاه        "خلق
حضور دارند و بـا آنهـا محاكمـه مـي           

  .شوند
اما باند فاشيـستي مجاهـدين انقـالب        
اسالمي خـود از بنيانگـذاران دسـتگاه        
. جهنمي وزارت اطالعات رژيـم اسـت      

و رد يـابي    اين باند در زماني به شنود       
فعاالن سياسي و اجتماعي پرداخـت و       
با شناسايي آنها و دسـتگيري شـان و         
تحويل به بيـدادگاه انقـالب اسـالمي        
اقدام كرد كه هنوز نـسيم آزادي قيـام        

.  در خيابانها در حـال وزيـدن بـود         57
فاشيستهاي تازه به قدرت رسيده با به       
دست گرفتن اختيار اطالعات نخـست      

ه هـاي اوليـه     وزيري و برپـايي هـست     
ــه   ــز وظيف ــود ني ــم، خ ــاتي رژي اطالع
بازجويي و شكنجه از دستگير شدگان       
را به عهده داشته و بنيان آنچه امـروز         
ــذرد را    ــي گ ــالب م ــدادگاه انق در بي

ــتند ــين دم و   . گذاش ــز آن هم ــه ج ب
دستگاه با برپايي سپاه پاسـداران و در        
ــداران از    ــپاه پاس ــسيج س ــار آن ب كن

اميگري و  باندهايي است كه اساس نظ    
باندهاي شبه فاشيستي را با توجه بـه         
. ســابقه گذشــته خــود بنيــان گذاشــت

وجود عناصر شناخته شـده اي از ايـن         
باند همچـون خـسرو تهرانـي، سـعيد         

در هسته ... حجاريان، مرتضا الويري و  
اوليه اطالعاتي رژيم و سـپس تبـديل        
اين عناصر به آچـار فرانـسه دسـتگاه         

ري را  اطالعاتي جهنمـي كـه هـر امـ        
براي خود مجاز مي دانست از سـوابق        
خدمات مشعشعانه ايـن دم و دسـتگاه        
. فاشيستي به رژيم واليت فقيـه اسـت   

هرچند بعدها به دليل مجادالت داخلي  
و درگيري باندها با يكديگر بعـضي از        
اعضا بلند پايـه آن مجبـور شـدند بـه           
ــستهاي    ــپاه و پ ــدهي س ــل فرمان دلي

اسـتعفا  نظامي و اطالعاتي از سازمان       
ــد ــدر،   . دهن ــون ذوالق ــساني همچ ك

ــايي   ــسن رض ــايي  "مح ــبزوار رض س
ــد ــستهاي "ميرقائ ــسياري از فاشي  و ب

 نظامي رژيـم از آبـشخور       –اطالعاتي  
مجاهدين انقالب تغذيـه ايـدئولوژيك      

در اصل ساختار اين تـشكل      . كرده اند 
به دليل لـزوم مبـارزه دسـتگاه رژيـم          
واليت فقيه بـا مخالفـان ايـدئولوژيك     

يعني مجاهـدين خلـق بـه گونـه         خود  
طراحــي شــده اســـت كــه خـــرده    
ــم   ــان رژي ــده از زم ســازمانهاي بازمان
گذشته در يكجا جمـع مـي شـوند تـا           
سازمان يافته تر با دگـر انديـشان بـه          
ويژه مجاهدين خلـق مبـارزه كـرده و         

بـه همـين دليـل      . آنان را حذف كننـد    
آنان بيش از اينكه وظيفه اي همچون       

اعي بـراي خـود     كار سياسي و يا اجتم    
ــند ــل باش ــا  . قاي ــان ب ــي ام ــارزه ب مب

جريانهاي دگر انـديش را در سـرلوحه        
يعنـي وجـود آنـان    . سازمان خود دارند  

تنها به دليل حضور قدرتمند جريانـات       
دگر انـديش در جامعـه تـوجيح پـذير          

زيرا وظيفه آنـان مبـارزه بـراي        . است
  .حذف آنان است

اين سوابق منهاي ديگر سـوابق ايـن        
 فاشيستي در تالش براي نفوذ      سازمان

ــسيون،   ــي اپوزي ــازمانهاي سياس در س
خــدمت در دســتگاه ديپلماســي رژيــم 
ــشبرد امــور آن و حــضور در   ــراي پي ب
دستگاههاي سياسي از جمله مجلـس،   
پـــست وزارت در دولـــت، نهادهـــاي 
تبليغــاتي و ديگــر نهادهــاي ســركوب 

  .است
اما اكنون كه عمر سياسي اين دستگاه       

 آمـده و كارفرمايـان      فاشيستي به سـر   
دســتگاه واليــت حاضــر بــه پــذيرش 

سر و  . دستبوساني همچون آنها نيستند   
كارشان به دادگاههاي انقـالب افتـاده    
است، اما اين بار در طرف ديگر ميز و         
در جايگاه متهم آنهـم از نـوع برانـداز          

يعني خدمتگـذاران اصـلي و برپـا        . آن
ــي   ــتگاه جهنمـ ــدگان دم و دسـ كننـ

زجويي به هر شـيوه را      اطالعاتي كه با  
مباح مي دانست و شـكنجه را روتـين         
اعتراف گيري كرده و بـه شـالق نـام          

اكنون خـود  .  داده بود"قانون اساسي "
مي نشيند در جايگاه متهم و به همان        
شيوه كه خود اساس آنرا گذاشته است       
بازجويي مي شود و وادار مي گردد تـا         

در دادگاه به آن چيزهايي اعتراف كند       
رگز بـه مخيلـه اش هـم خطـور         كه ه 

  .نمي كرد
ــا اينكــه ورق برگــشته اســت و   امــا ب
مجاهدين انقالب خود مقهـور روالـي       
شده اند كه بر خالف تصورشان اكنون 

ــرد  ــي ب ــود را م ــاز . چــاقو دســته خ ب
همچنان بر مواضع فاشيستي خـويش      
پاي مـي فـشارند و حاضـر بـه درس           

  .گيري از گذشته نشده اند
نقــالب نمــي بانــد ســياه مجاهــدين ا

خواهد بپذيرد كه خود قرباني شيوه اي    
شده است كه با بـه كـارگيري همـان          
ــسياري در   ــضا آن ب ــط اع ــيوه توس ش
ــيدن    ــدرت رس ــه ق ــه ب ــالهاي اولي س
ــشابه اي   ــاي م ــدها در دادگاهه آخون

آنهـا هنـوز بـه      . سربه نيست شده انـد    
دستگيرشـدگان احتــرام  حقـوق ديگـر   

نمي گذارند و حاضر به پذيرش حقوق       
اين باند فاشيستي   . انساني آنها نيستند  

با انتشار بيانيه به دادسـتاني اعتـراض        
دارد كه چرا اعضا آنها را در دادگـاهي         
حاضر كرده اند كه ديگـر متهمـان آن     
. از ســازمان مجاهــدين خلــق هــستند

يعني باند مجاهدين انقـالب از اينكـه        
تهم كناري او وابسته و يا مـتهم بـه          م

وابستگي بـه مجاهـدين خلـق اسـت         
به ايـن بخـش از بيانيـه        . اعتراض داد 

به راستي چه كسي گمان ": دقت كنيد
مي كرد سـرداران و جانبـازان جنـگ         
ــدان   ــارزان و مجاهـ ــي و مبـ تحميلـ
ــاع     ــرم دف ــه ج ــالب، ب ــالهاي انق س
جمهوريت و اسالميت نظام، روزي در      

ن و منافقــان  كنــار ســلطنت طلبــا   
محاكمه شوند؟ و چه كسي تصور مي       
كرد دفـاع از جمهوريـت و اسـالميت         
نظــام و مقاومــت در برابــر جريانهــاي 
اقتدار گراي استحاله طلب، روزي هـم    
عرض طرفداري از سـلطنت طلبـان و        

  "منافقان تلقي مي شود؟
قرار . مي بينيد اعتراض آنها به چيست     

گــرفتن در كنــار مجاهــدين خلــق    
آنهـا بـه    .  و سلطنت طلبان   "نمنافقي"

روند غير اصولي و اعتـراف گيريهـايي        
كه خود بنيانگذار آن هستند اعتراضي      

آنها بـه پايمـالي حقـوق ديگـر       . ندارند
ــي   ــرايش سياس ــه گ ــشان ك هموطنان
ديگري دارند، اعتراض نمي كنند، آنها      
به اتهام سازيهاي غير اخالقي و رونـد        
ــد،   ــي كنن ــراض نم ــوقي اعت ــر حق غي

نهـا ايـن اسـت كـه در كنـار           مشكل آ 
كساني كه به نظـر آنهـا حـق حيـات           

از . ندارند در يك دادگاه قرار گرفته اند      
اين بهتر مي شود ماهيـت فاشيـستي         

چگونـه مـي شـود      . خود را نـشان داد    
ثابت كرد كه نجس بـودن ديگـران و         
ــر     ــا تفك ــل آنه ــودن در مقاب ــر ب برت
فاشيستي نيست؟ مجاهدين انقالب با     

روي ديگر سكه حجتيه و     تفكري فاشيستي   
آنهـا همـان تفكـر و    . بيت رهبر رژيم اسـت   

نظري را دارند كه حذف كننـدگان فيزيكـي        
آنهــا خــود از حــذف . دگــر انديــشان دارنــد

كنندگان فيزيكي ديگران در گذشته بوده اند  
و اكنون نيز اعتراضشان اين است كه نبايـد         
در دادگــاهي توســط دادســتان رژيــم قــرار 

نديـشان آنهـا نيـز حـضور        بگيرند كه دگـر ا    
آنها به اين دليل اين جلسه دادگـاه را         . دارند

ــا   نمــايش رســوا مــي داننــد كــه آنهــا را ب
مجاهدين خلق و طرفداران سلطنت در يك       

بـه ايـن بخـش از       . جا محاكمه مـي كننـد     
بـا قـرار   ": اعتراض بيانيه آنهـا توجـه كنيـد    

دادن كساني كه تمام سالهاي دفاع مقـدس        
جنگ تحميلي براي دفـاع     را در جبهه هاي     

از كيان كشور و نظام گذرانده اند، و كساني         
كــه ســالهاي عمــر خــود را قبــل و بعــد از 
انقالب صرف مبارزه براي آزادي و اعـتالي     
اين كشور كرده انـد، در كنـار متهمـان بـه            
وابستگي به سلطنت طلبان و منافقان، بيش       
ــب   ــوايي ترتي ــند رس ــز س ــيش از هرچي و پ

  ".يش رسوا استدهندگان اين نما
حال مي بينيد چرا اين نمـايش رسواسـت و          
ــز    ــدگان آن ني ــب دهن ــوايي ترتي ــند رس س
چيــست؟ قــرار دادن اعــضا بانــد فاشيــستي 
ــه   ــان ب ــار متهم ــالب در كن ــدين انق مجاه
ــلطنت   ــق و س ــدين خل ــداري از مجاه طرف

  .طلبان
آنها بارهـا در بـين جمـالت بيانيـه سـوابق            

 آوري گذشته خود را به رخ مي كشند و يـاد         
مي كنند كه خـود از جملـه همـان كـساني          
هستند كـه اكنـون در آن طـرف ميـز قـرار         

مبــارزان و مجاهــدان ســالهاي   ". دارنــد
كساني كه سالهاي عمر خـود را       "،  "انقالب

قبل و بعد از انقـالب صـرف مبـارزه بـراي            
 اسـم   "آزادي و اعتالي اين كشور كرده اند      

رمز و اشارات باند مجاهدين انقـالب اسـت         
اما اكنون كـه  . ه كرده هاي خود در گذشته ب

چاقو شروع كرده است به بريدن دسته خود،        
 انقالب به جاي اعتراض به روند        مجاهدين

غير قانوني و ايستادگي درمقابل شيوه قرون       
وسطايي برگـزاري دادگـاه تفتـيش عقايـد،         
برائت نامه منتشر مي كند و غير مـستقيم و          

معرفـي مـي   مستقيم خود را تواب مـادر زاد     
ــد ــازمان    .كن ــه س ــست ك ــه ني ــن بياني  اي

ايـن  . مجاهدين انقالب صـادر كـرده اسـت      
برائت نامه است، ايـن مـتن بـيش از همـه            
متني است نوشته شده توسط شكنجه گري       

مـابقي  . كه سوابق خود را به رخ مـي كـشد        
لغات غلط انداز نيز پيـاز داغ ايـن مـتن بـه             

 اين بيانيه گـواهي   . شدت منزجر كننده است   
است بر ماهيت فاشيـستي بانـد مجاهـدين         
انقالب اسالمي و سند رزالت نويسندگان آن    

ــت فاشيــستهاي مجاهــدين انقــالب   . اس
اسالمي از انشاي چنين بيانيه اي بايد شـرم        
كننـد، آنهــا بايـد از اينكــه اينگونـه از دگــر    
انديشان برائت مي كننـد و بـه هـيچ وجـه            
پايمالي حقوق آنان مـورد نظرشـان نيـست         

  . الت بكشندخج
حاال . شايد جاي اين مشاجرات اكنون نباشد     

كه بسياري از آنها در بند هـستند و در زيـر            
  فشارهاي طاقت فرسا قرار دارند بايد از 

  21بقيه در صفحه 
  

 بيانيه سازمان مجاهدين انقالب تُف سرباالست
 جعفر پويه
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طرح سركوب چند اليه از 

 زبان آيت اهللا جنتي
  

  منصور امان
به موازات ادامه ي دستگيري، شكنجه و 
اعتراف گيري مخالفان و منتقدان، آيت 
اهللا جنتي به باند رقيب پيشنهاد معامله بر 

ريشه "سر حذف كساني را داد كه آنها را 
  . خواند"فتنه و اُم الفساد

ز مجريان رييس شوراي نگهبان و يكي ا
، بدون آنكه از "نظام"رسوايي انتخاباتي 

حجت االسالم رفسنجاني نام ببرد، به 
: وي يك بده بستان را پيشنهاد كرد

اجازه ي محاكمه " در برابر "حفظ آبرو"
  ! "فرد خاطي

بي آنكه آقاي جنتي نيازي به بردن نام 
 داشته باشد، با نگاه "فرد خاطي"

دنهاي كوتاهي به خط و نشان كشي
پايوران امنيتي و نظامي و نيز پرونده 
سازيهاي روزانه آنها به خوبي مي توان 
ليست بلند بااليي از افرادي كه باند آيت 
اهللا خامنه اي آنها را كانديداي گرفتن 
نقش در نمايشات بعدي اعتراف گيري 

آقايان موسوي . كرده است، مشاهده كرد
 و كروبي، نزديكان آنها و شُماري از

رهبران روحاني و مكالي جناح اصالح 
طلبان حكومتي در راس اين فهرست 

  . قرار گرفته اند
هفته گُذشته يك وبگاه دولتي متعلق به 
آقازاده احمدي نژاد از طرح دستگيري 
نامبردگان باال در شوراي امنيت ملي 

انتشار هدفمند اين . رژيم اطالع داده بود
منتقدان و خبر به منظور افزايش فشار بر 

مخالفان سرشناس و نمايش تصميم 
جدي حكومت به گُسترش دامنه 

استفاده از . سركوبها صورت مي گرفت
اين اُرگان امنيتي براي تصفيه در باال، 
پس از آن در دستور كار قرار گرفته است 
كه سپاه پاسداران يكي از سركردگان 
خود به نام يداهللا جواني را براي 

 آقايان موسوي، درخواست بازداشت
  .كروبي و خاتمي به جلوي صحنه فرستاد

درخواست داد و ستد چندش آور آيت اهللا 
جنتي، بخشي از سياست عمومي 
سركوب است كه به نظر مي رسد در پي 
ناكامي باند ولي فقيه در خاموش كردن 
اعتراضات اجتماعي از طريق به خون 
كشيدن آن در خيابان و زندان، اينك به 

  .يه كردن آن روي آورده باشداليه ال
تحرُكاتي كه باند واليت در روزهاي 
گُذشته گرد آقاي رفسنجاني بدان دست 
زده است و اينك با سخنان آقاي جنتي 
علني گرديده، درشتي گره كور تدبيرهاي 

از اين رو، . آن را بيشتر به رخ مي كشد
چنين نمي نمايد كه پيشنهاد سوداگر 

ازار، در حالي كه ورشكسته در جمعه ب
ناچار شُده است براي ارايه آن همه 
سوراخهاي هاي قباي خود را به تماشا 
بگُذارد، به گوش شنونده اش چندان 

  . جذاب و وسوسه انگيز شنيده شود
براي دانستن اين حقيقت كه طرف 
معامله شُدن با باند واليت يك خودكُشي 
تمام عيار با اقساط است، ذكاوت سياسي 

  . الزم نيستزيادي 
  مرداد30فراسوي خبر

بيانيه سازمان مجاهدين   

  انقالب ُتف سرباالست
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مدتهاست كه از . حقوق آنها دفاع كرد 

بهـزاد  . عرب سـرخي خبـري نيـست      
نبــوي بــا حــالي نــزار در دادگــاه اول 

از تـاج زاده خيلـي وقـت     . حاضر بـود  
  است كه

ــي . اثــري نيــست ــسياري از ايــن ب ب
از نگراني مي كنند و سـعي       خبري ابر 

دارند تا با فشار به رژيم از آنها خبري         
بدســت آورده و خــانواده آنهــا را از   

اما بيانيه نويسان اين    . نگراني درآورند 
باند سياه و مبشران تفكـر فاشيـستي        
با انتشار خزئبالتي كه حال هر كسي       
كه اندكي دغدغـه حقـوق انـسانها را         

 را از   داشته باشد به هم مي زنـد، آدم       
. دفاع از حقوق آنها منزجـر مـي كنـد     

ديگران درحالي از آنهـا حمايـت مـي     
كنند كه به سوابقشان آگـاهي دارنـد،       
اما خودشان در بيانيه هايشان آنچنان      
ــي   ــد و م ــي كنن ــستي عمــل م فاشي
ــرده اش   ــه آدم را از كـ ــسند كـ نويـ

آنها نه تنها از كرده     . پشيمان مي كند  
ور بلكـه همـانط   . خود پشيمان نيستند  

كه در بيانيه شـان مـي بينيـد بـه آن      
آنهـا از آنچـه     . افتخار نيز مـي كننـد     

برسر جوانان اين مرز و بوم آورده اند        
آنهــا از آنچــه در . بايــد برائــت كننــد

دخمه هاي وزارت اطالعـات اوليـه و      
اطالعات نخست وزيـري كـرده انـد        

نه اينكـه چـرا در      . بايد برائت بجويند  
كـاري بـا    دادگاه در كنار متهم به هم     

آنهـا خـود    . مجاهدين خلق قرار دارند   
مي دانند كه در جامعه ايـران حتـا در      
بين روشنفكري آن نيـز از مقبـوليتي        

آنها مـي داننـد كـه       . برخوردار نيستند 
كسي توجهي به تشكيالت و تفكرات      
فاشيستي شان ندارد به همـين علـت       
در اين بيانيه مقبوليت ديگـران را بـه         

سعي دارند تـا   كيسه خود مي ريزند و      
ريزه خوار خوان ديگران شده و خـود        

بـه  . را در شمار آنان به حساب آورنـد       
: اين بخش از نوشته شان توجه كنيـد   

در اين شـوي تأسـف بـار، اعـضاي      "
تشكلهاي سياسي رسـمي و شـناخته       
شده كشور كه به اعتراف خود آقايان       
آن قدر در جامعـه نفـوذ و محبوبيـت          

 در جلـب    داشته اند، كه توانـسته انـد      
ــداقل  ــراي  13حـ ــون رأي بـ  ميليـ

كانديداي خود نقش مؤثري ايفا كنند،  
در كنار متهمان به عضويت در گـروه        
هاي سلطنت طلـب و منـافقين قـرار         
داده شده اند تا به خيال خـود افكـار          
عمــومي را بــه يكــي بــودن ماهيــت 
متهمان قانع سـاخته و زمينـه هـاي          
ذهني و اجتمـاعي برخـورد بـا مهـم          

ر طرفدارترين احزاب كـشور     ترين و پ  
  ".را فراهم آورند

معلوم نيـست بيانيـه از كـدام حـزب          
پرطرفدارترين و مهـم    . حرف مي زند  

ترين احزاب كشور كـدامها هـستند؟       
ــار   ــا را در كنـ ــتاني آنهـ ــه دادسـ كـ
مجاهدين خلق قرار داده است؟ چنـد       
: خط باالتر هم اين بيانيه مي نويـسد       

تعدادي ديگـر از اصـالح طلبـان و         "

ــاي  ف ــاتي آقـ ــتاد انتخابـ عـــاالن سـ
ميرحسين موسوي و اعضاي سازمان     
مجاهدين انقـالب اسـالمي ايـران و        
جبهه مشاركت ايران اسالمي در كنار      
چند متهم به رابطه با سلطنت طلبان       
و سازمان منافقين و كاركنان سفارت      

  "..خانه هاي خارجي نشانده شدند
ــالب   ــدين انق ــازمان مجاه ــي س يعن

ــ  ــه م ــالمي و جبه ــران اس شاركت اي
اســالمي از مهــم تــرين و پرطرفــدار 

  ترين احزاب كشورهستند؟
اين حس خود بـزرگ بينـي از كجـا          
نشات مي گيـرد؟ آنهـا چنـان چـشم          
شان را به روي واقعيت بسته اند كـه         

سازمان . حاضر به پذيرش آن نيستند    
مجاهــدين انقــالب همــان ســازماني 

دربـاره آن گفـت     است كه حجاريـان     
اعضا آن در يك فـولكس واگـن جـا          

يعني ايـن فـولكس واگـن       . مي شوند 
آنقدر ظرفيت دارد كه ميليونها آدم در       
خود جاي دهد؟ نكند توهم در بيرون       
زندان نيز وجـود دارد و ايـن زنـداني          
هاي آنان نيستند كه زبـان بـه خـود          
زني گشاده انـد بلكـه در بيـرون نيـز           

دچار توهم است   بيانيه نويس آنها نيز     
. و خواب آمارهاي ميليوني مـي بينـد       

سازمان مجاهدين انقالب بايد بپذيرد     
كه آن چرخه معيـوبي كـه خودشـان         
ــتگاه    ــتند، آن دم و دس ــان گذاش بني
جهنمي كه برپا كردند و بنيان آنرا بـا         
نظريات فاشيستي درس گرفته از پدر      
خوانده شان گذاشتند، اكنـون برضـد       

آنهـا بايـد    . ستآنها دست بكار شده ا    
خود بر عليه گذشته خـويش موضـع         
بگيرند و ازكاري كه در گذشته انجام       

نشـستن آنهـا    . داده اند تبري بجويند   
در كنار مجاهدين خلق و يا سـلطنت        
طلب و يا هركس ديگري كه دستگاه       
جهنمــي اطالعــاتي رژيــم اتهامــاتي 
واهي بر آنها وارد كرده اسـت، كـسر         

تهـام  حتا اگر ا  . شان هيچكس نيست  
ــد و   ــت باش ــراد درس ــه آن اف وارده ب
واقعن طرفداران دگر انديشان باشـند،      
خود اكنون حقوقـشان پايمـال شـده        

آنوقتي . است و بايد از آنان دفاع كرد      
كه سازمان مجاهدين انقـالب در بـه      
در به دنبال سلطنت طلـب و هـوادار         
مجاهدين مـي گـشت و همـه جـا را      
ــته اســت  . تحــت نظــر داشــت گذش

يگر كـسي بـراي چنـين       سالهاست د 
انـگ  . ترهاتي تره هم خرد نمي كنـد      

زدن به ديگران بـراي تـوجيح عمـل         
غير قـانوني و غيـر اخالقـي خـود از           

ايـن  . هيچ مقبوليتي برخوردار نيـست    
ــدين   ــود مجاه ــه خ ــاري اســت ك ك
انقالب سـالها برعليـه ديگـران بكـار      
گرفته اسـت و آنهـا را در دادگاهـايي      

م بـه   بي شرمانه و ضد انساني محكو     
اكنون ديگر  . اشد مجازات كرده است   

آن زمان بسر آمـده اسـت و جنـبش          
اجتماعي مردم ايـران از آن درجـه از         
پختگي برخوردار است كـه تفكـرات       
فاشيستي تفالـه هـاي رژيـم واليـت         
فقيــه را در پــشت بيانيــه هــايي كــه 
بيشتر برائـت نامـه اسـت تـشخيص         

مردم ايران از حقوق سياسـي و       . دهد
ان برخـوردار هـستند و     اجتماعي يكس 

همه آنها حق دارند آنگونه دلشان مي    
خواهد فكـر كننـد و بـراي آن تفكـر           

اين سرشكـستگي بـراي     . تبليغ كنند 
متهمان نيست كه رژيم واليت فقيـه       

در يك بيدادگاه مضحك با دست آويز قرار       
دادن انديشه ديگـران دادگـاهي بـه شـيوه        
قرون وسطا برقرار كند و به تفتيش عقايـد         

سرشكستگي در خود برتر بينـي از       . پردازدب
سرشكستگي در ايـن اسـت      . ديگران است 

كه ديگران را نجس بدانيد و از نشستن در         
و ايـن   . كنار آنان احساس گناه مـي كنيـد       

براي مجاهدين انقالب خجالـت آور اسـت        
كه در چنين موقعيتي بـا تفكـر فاشيـستي          
خود بر عليه متهم هم پرونده خـود اظهـار          

و بـا   . ند و خود را برتر از آنها بداند       برائت ك 
به رخ كشيدن خدمات خود به واليت فقيه        
از اينكــه دادســتاني آنهــا را در كنــار دگــر 

هـم  . انديشان نشانده اظهار ناراحتي كننـد     
 تـا كنـون     57اين تفكر است كـه از سـال         

بنيان دشمني و كينه توزي را در بين مردم         
ين تفكر فاشيستي مجاهد  . ما پراكنده است  

انقالب آنقدر منزجر كننده است كه نوشتن       
درباره آن نيز آدم را از كرده خود پـشيمان          

ــد ــي كن ــرده  . م ــن خ ــه اي ــا زمانيك ــا ت ام
سازمانهاي فاشيستي تكليف خود را به دگر       
ــه    ــا زمانيك ــد، ت ــشخص نكنن ــشان م اندي
مشخص نشود كه باند فاشيستي مجاهدين     
انقالب دست از خودي و غير خودي كردن      

برنداشته است، تا زماني كه مشخص      مردم  
نشود تحمل ديگران با هر عقيده و مذهب        
و حتا بي دينـي بـراي اينگونـه تـشكالت           
پـذيرفتني نيـست، بايــد بـا آنهـا همچــون     
ويروس خطرناكي برخورد كرد كه اگر بـار        
ديگر مجال عرض اندام پيدا كننـد جامعـه         

 18بيانيه شرم آور . اي را آلوده خواهند كرد  
جاهدين انقالب سـندي فاشيـستي      مرداد م 

است كه ريشه در تفكر منحط ايـن خـرده          
جنـبش اجتمـاعي    . جريان ورشكـسته دارد   

ايران امروز براي آنچيزي تالش مـي كنـد    
كــه در نگــاه مجاهــدين انقــالب جــز     

ــوق  . نبايدهاســت ــار نظــر و حق حــق اظه
انساني همه آهاد مردم با هر عقيده، رنگ،        

هـاني  نژاد و مـذهب بـر اسـاس منـشور ج          
حقوق بشر براي همگان وجود دارد و ايـن         
چيزي است كه بيانيـه مجاهـدين انقـالب         
مصرا آنرا نمي پذيرد و با سر سـختي خـود     

اين گونه نگـاه    . را از ديگران برتر مي داند     
است كه دشـمن جنـبش اجتمـاعي مـردم          

اينگونه تفكر است كـه سـالها       . ايران است 
و باعث قتل و جنايت بي شمار در زنـدانها          

دخمه هاي اطالعـاتي هـا قـانوني و غيـر           
بايـد بـر عليـه چنـين        . قانوني شـده اسـت    

تفكري با شدت هرچه بيشتر موضع گرفت       
  .و آنرا محكوم كرد

ــود را    ــران خ ــردم اي ــاعي م ــبش اجتم جن
همچون رنگين كماني مي داند كـه همـه         
عقايد و تفكرات در آن حـق اظهـار وجـود           
ــد و حقــوق همــه آهــاد مــردم در آن   دارن

اين جنبش براي رسـيدن     . ظور مي شود  من
به جامعه اي آزاد و دموكرات تـالش مـي          

تفكرات فاشيـستي هـيچ غرابتـي بـا         . كند
مـردم  . دموكراسي ندارند و دشمن آن است  

ما با تنوع قوم و مليت و انديشه و مـذهب            
خواهان لحـاظ شـدن حقـوق همـه آهـاد           
جامعــه چنــد فرهنگــي و مــوزائيكي خــود 

ر بـين فاشيـستها در      تفكر خود برت  . هستند
  .چنين جنبشي جاي ندارد

   
بيانيه مجاهدين انقالب را مي توانيد در 
  :آدرس زير بخوانيد

  
 http://www.mojahedin-

enghelab.net/ShowItem.aspx?ID=1

630&p=1  
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دردنامه منصوره 

 از يبهكيش، يك

 كشته يخانواده ها

  شدگان دهه شصت
  

 كه ببنديد و بگيريد و بكشيد، با        گيريم
   كنيد، يها چه م رويش جوانه

 مـادران و پـدران پيـر و    ي برخـ  گيريم
ناتوان شوند و نتوانند مانند سابق عمل    

  كنند
ــا ــادران ب ــاير م ــشان را  ي س ــه جاي  ك

  كنيد ي جه مگيرند يم
ــا ــسراب ــه   هم ــان چ ــدان ش ن و فرزن

  كنيد يم
  كنيد ي خواهران و برادرانشان چه مبا

 خــانواده آنــان چــه ي ســاير اعــضابــا
  كنيد يم

ــا  دوســتان و آشــنايان و همــسايه و ب
  كنيد يهمكارشان چه م

 كه امـروز خـود      ي در نهايت با مردم    و
شاهد كشتار عزيزان خود هـستند چـه    

  كنيد يم
ليه  كه با ناديده گرفتن حقوق او      بدانيد
 با دسـت خـود ايـن شـعله را           ،يانسان
 دامن شـما    ي و روز  كنيد يورتر م   شعله

  را خواهد گرفت
خـواهر  .  سوم شـهريورماه اسـت     امروز

 در سال   يعزيزم زهرا را در چنين روز     
 26هنوز پس از گذشت   .  كشتند 1362

 كـشته   ي او به چه شكل    دانيم يسال نم 
 يزير شكنجه و يا به شـكل    . شده است 

  .ديگر
 محمود و محمـد     يها  درم به نام   برا دو
 دسـتگير  1362 نيز كـه در سـال       يعل

ــد    ــم داده بودن ــا حك ــه آنه ــده و ب ش
 5و  )  سـال  8 ي سال و عل   10محمود  (

به حـق يـا     (سال از حبس تعيين شده      
را گذرانـده   )  ندارم يناحق را فعال كار   

 1367بودند و دوباره در شهريور سال        
 مـه  محاك يا   چند دقيقه  يها  در دادگاه 

 و  شـوند  ي و به اعدام محكـوم مـ       شده
 از زنـدانيان    يآنها را همراه تعداد زياد    
 و  كـشند  ي مـ  يبه صورت دسته جمعـ    

  . كنند ي مدفون ميگروه
 صبح دوشـنبه دوم شـهريورماه،       ديروز

زنگ تلفن همراهم به صـدا در آمـد و      
 پشت خـط   ي صالح ي به نام آقا   يمرد
ايشان از من خواست كه سـاعت       . بود
 توضـيحات  يا  پاره يا بعد از ظهر بر    3

ــر  ــه اداره پيگي ــات يب  وزارت اطالع
دليـل احـضارم را     . خيابان صـبا بـروم    

جويا شدم و گفتند كه راجع به خاوران        
گفتم چرا دسـت از سـر مـا بـر           . است

 افتـاده   ي مگـر چـه اتفـاق      داريـد؟  ينم
است؟ گفت الزم اسـت بياييـد و مـن          

 انتظار مـرا بـه      يبس از كم  . هم رفتم 
 نفـر آمدنـد و عمـال        داخل بردند و دو   
حـدود يـك    .  شـدند  يمشغول بـازجوي  

دو نفـر  . ساعت و نيم به طـول كـشيد      
 يكه نسبتا جوان بودند از من بـازجوي        

  . نبودندها ي قبل،كردند
مـا خبـر داريـم كـه شـما          :  گفتند يم

هــا را تــشويق بــه رفــتن بــه  خــانواده
ــ  ــاوران م ــد يخ ــز  كني ــان ني  و خودت

گفـتم  .  بـه خـاوران برويـد      خواهيد يم

 روم، يسلم است كـه بـه خـاوران مـ        م
 كـه سـالگرد خـواهر و        شـود  يمگر مـ  

شـما كـه در     . برادرانم بـه آنجـا نـروم      
جريان هـستيد و دايـم مـا را كنتـرل           

 يدانيـد كـه مـن در طـ       ي و م  كنيد يم
 چند از مـادران     يسال نيز به همراه تن    

بـه  ) معموال هر دو هفته يك بار   (مدام  
 به   كه توانم ياساسا نم . روم يخاوران م 

خاوران نـروم چـون خـون بـه نـاحق           
سـايرين نيـز   . ريخته عزيزانم آنجاست  

 آينــد ي ســال كمتــر مــيچــون در طــ
 است كه در سالگرد عزيزانشان      يطبيع

اين نياز به تشويق من و      . شركت كنند 
 يشهريور نبايست : گفتند. سايرين ندارد 

 است و يآنجا برويد االن شرايط بحران  
. واهـد شـد   اگر بياييد با شما برخورد خ     

شــما هميــشه بــا مــا برخــورد : گفــتم
 گذاشـتيد  ي و هيچ وقـت نمـ      كرديد يم

از همـا   . كه ما راحت به خاوران برويم     
 سـر  كه دلتان خواسـت   يابتدا هر بالي  

ــد   ــد، تهدي ــد، بردي ــد، گرفتي ــا آوردي م
. كرديد، احـضار كرديـد، كتـك زديـد        

ــا   ــد، بـ ــر و رو كرديـ ــاوران را زيـ خـ
را  خود خـاك عزيزانمـان       يها  ماشين

لگدمال كرديد و مدام داغ مـا را تـازه          
 اين اذيت و آزارهـا      ي تمام يكرديد ول 

 از دسـت دادن    يرا عالوه بر غـم دور     
باز دست از سر مـا      . آنها تحمل كرديم  

ــام   ــته تم ــال گذش ــتيد و س  يبرنداش
هـا را بـا پتـك خـرد           ها و نشانه    سنگ
 ي تـالش كردنـد سـنگ      يبرخـ . كرديد

ــشانه  ــا ن ــد و ي ــيا بياورن ان  از عزيزش
 كه  دادند ي اغلب ترجيح م   يبگذارند ول 

خاوران به همـان شـكل متفـاوت بـا          
ــتان  ــاير گورس ــد  س ــا باش ــان . ه هم

 خــرد شــده را كنــار هــم يهــا ســنگ
هـا را آب       درختچـه  ان و هم  چيدند يم

 87دوبـاره در ديمـاه      . كردند ي م ييار
ــد و   ــه كردي ــاوران حمل ــه خ ــبانه ب ش

هـا و      نـشانه  يبولدوزر انداختيد و تمام   
ــهدرخت ــاي چ ــا   يه ــادران ب ــه م  را ك
 خـود   يها   خميده و با دست    يها  بشت

 موجه  يكاشته بودند نابود كرديد و برا     
جلوه دادن كار خود و هم چنين از بين   

 ي آنجـا را درخـت كـار   ها،  نهبردن نشا 
 شـاداب و    يهـا   كرديد آنهم نه درخت   

   كه بيشتر به يهاي زنده، بلكه با درخت
  

 و هـم    مانـست  ي مـ  يهـاي   تكه چـوب  
 آنهـا خـشك شـده       يكنون نيز تمـام   ا

  . است
 چاب شـده جلـويم      يهاي   برگه باالخره

تيتـر  . گذاشتند كه آن را تكميل كـنم      
ــود     ــين ب ــنم چن ــتباه نك ــر اش آن اگ

 يهــــا مــــرتبطين بــــه جريــــان"
 گفتم اين تيتر چيـست؟      "يماركسيست

 را يمن امكان ندارد كـه چنـين چيـز        
شما پيشاپيش به ما اتهام    . تكميل كنم 

. كنيد ي مجرم قلمداد م   ي حت  و زنيد يم
 كشته شدگان هـستيم،     يها  هما خانواد 

 اين تيتر را خـط      يبايست. همين و بس  
 كـشته   يهـا   خانواده"بزنيد و بنويسيد    

هـا    بازجو تيتر برگه  . "60شدگان دهه   
را خط زد و از من خواست كه آنهـا را           

گفتم خوب حاال چه چيز     . تكميل كنم 
 شـما تمـام اطالعـات     . را تكميل كنم  
شـما فقـط    . ام را داريـد     من و خـانواده   

 اذيت و آزار ما را داريد و ظـاهرا           قصد
گفـت  . بريـد  ياز اين كار نيز لـذت مـ       

 اطالعـات   ي ندارد شـايد برخـ     ياشكال
ـ   . شما تغيير كرده باشد     يگفتم باشد ول

 گذاريـد  يبدانيد اين شما هستيد كه نم     
ما آرام بكيريم و دايم داغ مـا را تـازه            

ه شـروع بـه تكميـل       بـاالخر . كنيد يم
 را  يهاي   بخش طكردن آنها كردم و فق    

كه الزم بـود و آنهـا نيـز از آن مطلـع      
هـا را بـه      بودند نوشتم و سـاير بخـش      

 كذاشـتم  يدليل عدم حضور ذهن، خال  
البتــه . و نوشــتم حــضور ذهــن نــدارم

 شان صفحه آخر بود كـه       يمسأله اصل 
 نوشته بودند و    ي اسالم يها  از مجازات 

آنهـا  .  بگيرنـد  استندخو ي كه م  يتعهد
 عـدم   ي بـرا  كـه هدف شان اين بـود      

ــا   ــول آنه ــه ق ــات ب شــركت در تجمع
 از  ي تعهـد بـدهم و در يكـ        يغيرقانون

موادش اين بود كه افراد به قول آنهـا         
مـن قـبال    : گفـتم .  را لو بدهيم   يخاط
ام و هر بار كـه مـرا بياوريـد نيـز           گفته

ــد   ــين تعه ــه چن ــت ك ــواهم گف  يخ
 خواهم رفت    و به خاوران نيز    دهم ينم

 ي مراسـم  ها  كه خانواده  يو در هر جاي   
بگيرند نيز شركت خواهم كرد و هـيچ        

 من را از اين كـار منـع         تواند يكس نم 
 من ي و طبيع يزيرا اين حق قانون   . كند

 دنيا رفتن بر سر     يدر هيچ كجا  . است
خاك و يا رفتن به خانه دوسـتان نيـاز        

رفتن به صورت   : گفت. به مجوز ندارد  
ــرد ــكاليف ــدارد ولــ ي اش ــما ي ن  ش

: گفـتم .  برويد ي دسته جمع  خواهيد يم
. ايـد   اين مسأله را شما به وجـود آورده       

ايد و ما نيـز        كشته يشما آنها را گروه   
ــ ــرا يطبيع ــه ب ــت ك ــزاري اس  ي برگ

ــرويميسالگردشــان گروهــ : گفــت.  ب
 گفتم  ،يده يخوب بنويس كه تعهد نم    

من بـه خـاوران خـواهم       : نوشتم. باشد
 كار جرم محـسوب     رفت و نه تنها اين    

 بلكه هر آنكـس كـه مـزاحم         شود ينم
من شـود مجـرم اسـت و بـه حقـوق            

 من تجاوز كرده و ايـن حقـوق را از           يقانون
 يمن سـلب كـرده اسـت و أنهـا را بايـست            

مگـر خـاوران مــال   : گفــت. مجـازات كـرد  
.  نيـست يخاوران مال كـس   : گفتم. شماست

 است كه عزيـزان مـا آنجـا         يآنجا گورستان 
 ما بسيار يو به همين دليل برااند   دفن شده 

 است و اين حق ماست كه هـر         حترامقابل ا 
 يطور دلمان خواست به آنجا بـرويم و بـرا         

عزيزانمــان مراســم بگيــريم و هــيچ كــس 
  .  ايجاد كندي ما مزاحمتي براينبايست
 صـبا   ي صبح نيز دوباره از اداره پيگير      امروز

ايــم كــه  زنــگ زدنــد و گفتنــد كــه شــنيده
ج شــنبه در منــزل مراســم  پــنخواهيــد يمـ 

 يبگيريد و مرا تهديـد كردنـد كـه برگـزار          
 اسـت و در     يمراسم در منزل نيز غيرقـانون     

صورت انجام، با عواقب آن مواجه خواهيـد        
 جزو برنامه مـن بـود كـه امـسال         يآر. شد

 قبل از اينكه آنها زنـگ       ي بگيريم ول  ردسالگ
 تصميم گرفتم كه اين يبزنند خودم به داليل

امسال .  ديگر موكول كنم   يبه زمان برنامه را   
.  كـه مراسـم بگيـرم      خواسـت  ي دلم م  يخيل

 از  ي كه مراسم گرفتم و خاطرات     يآخرين بار 
ها را خواندم، مادرم حالش به هم خورد          بچه

ـ  .  نگران شدم  يو من خيل    بـسيار   يمادرم زن
او عاشـق  . مهربان و فداكار و عاشـق اسـت     

 آنقـدر صـبور و      يفرزندانش بود و هست ول    
از آن  . دهد ي م يوم است كه به ما دلدار     مقا

 امسال مادرم  يموقع ديگر مراسم نگرفتم ول    
نيز تمايل داشت كه مراسـم بگيـريم چـون          

.  ممكن است سال ديگر زنده نباشم   گفت يم
 ي را دوست دارد و مـا همگـ        يالبته او زندگ  

اميدواريم كه او و ساير مادران و پدران زنده         
ن كـشتار را     همه مسببي  يباشند و باسخ گوي   

  . به چشم خود ببينند
 يها   از خانواده  ي قبل نيز به مراسم يك     سال

 ي بـه شـكل    67 سـال    ياعدام شدگان گروه  
  ها  وحشيانه حمله كردند و مادران و خانواده

را تحت فشار و تهديد و ارعاب قرار دادند و          
بعد از آن نيز هر يك را احـضار كردنـد و از             

شان اعـالم   البتـه بيـشتر   . آنها تعهد گرفتنـد   
 رفـت و در     اهنـد داشتند كه بـه خـاوران خو      

صـبح روز  . مراسم نيز شركت خواهنـد كـرد     
بعد پنج شنبه نيز به محـل كـارم كـه يـك           

ــصوص  ــك خ ــوي يبان ــد و گ ــت آمدن  ي اس
 يك فرد مسلح را دستگير كننـد        خواهند يم

 ناشايست مـرا دسـتگير كردنـد و         يبه شكل 
 همكاران دو دست بند به دستم زدند،        يجلو
 بـه دسـتگيره     ي به دو دسـتم و ديگـر       ييك

 زنـدان  209 و با همان حال بـه بنـد    ماشين
با ايـن خيـال كـه ايـن         . اوين منتقل كردند  

هـا در خـاوران       ها مانع شركت خانواده     حمله
 وسـف   يها با عـشق      خانواده يول. خواهد شد 

 تجديــد ديــدار عزيزانــشان از يناپــذير بــرا
. ندها به خاوران رفته بود      تهران و شهرستان  

 ر،پليس هم بـه جهـت حفـظ امنيـت كـشو          
هـا    نگذاشت مراسم برگزار شود و به خانواده      

هـا را شكـست،       حمله كرد، شيـشه ماشـين     
 يها را با دل   ها را كند و خانواده      پالك ماشين 

 پـر اشـك مجبـور بـه         يپر خون و چـشمان    
من را نيـز شـنبه آزاد كردنـد         . بازگشت كرد 

م را   گريبان ي همچنان تاوان آن دستگير    يول
 گفتند ي م حت را ي آنها خيل  يول. گرفته است 

فكــر كــن ســه روز . مگـر چــه شــده اسـت  
  . يا  رفتهيمرخص

   از مشكالت پس از بازگشت به كاريا پاره
 روز، اجازه بازگشت بـه كـار را از     23 از   پس

 نتوانــستم بــه ي گــرفتم ولــيبانــك مركــز
البتـه بـه    .  كار خـود بـازكردم     يجايگاه واقع 

   مدام محدودم ي داشتم ولظاهر همان كار را
  23بقيه در صفحه 
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   از يدردنامه منصوره بهكيش، يك

   كشته شدگان دهه شصتيخانواده ها
  22بقيه از صفحه 

 جلـسات   ي مختلـف از شـركت در برخـ        يهـا   به شكل . كردند يم
 يـر  ام ز ي بود و جايگاه سازمان    يكار من نظارت  . كردند يمحدودم م 

 را بـه  ي عملكرد مديران اجرايـ يبايست ي مديره بود و م   أتينظر ه 
 ،ي اصل شفافيت، باسـخ گـوي      4 ييم كه بر مبنا    نظارت كن  ينحو

 و انصاف، حقوق و منافع دينفعان بانـك شـامل           يمسووليت بذير 
سهامداران، مشتريان، كاركنان، محيط زيست و جامعه را رعايـت          

 اجازه داشـتم كـه   ي كارنشور و ميبر اساس جايگاه سازمان  . كنند
هـر   شركت كـنم و      شود ي كه در بانك تشكيل م     يا  در هر جلسه  
 در اختيـارم    ي بررسـ  ي را كه درخواست كـنم بـرا       يمنبع و مأخذ  

 مديره گـزارش  أتي و به ه   ي را شناساي  ها يبگذارند تا بتوانم كاست   
 روبـرو   ي اولين اصل بـا مـانع جـد        ي با تصميم به اجرا    يول. كنم

ـ          هـا    تبعـيض يشدم چون اگر شفافيت وجود داشته باشد بـه راحت
ار متفـاوت خـود را نـشان     بـسي يهـا  ي و دريافت  شود ي م يشناساي

 مديران شـروع شـد و       ي برخ يسنگ انداز .  قضايا ي و باق  دهد يم
ـ     يا   من نيـز بهانـه     يموضوع دستگير   ي بـود تـا بتواننـد بـه راحت

 نبودم من از آن بيدها     ي من را زير سوال ببرند ول      يصالحيت كار 
 كه با اين اذيت و آزارهـا  كردند يكه به اين بادها بلرزم و تصور م       

ـ  دهم ي و استعفا م   كنم ي م يان را خال  من ميد   مـن همچنـان    ي ول
 را مطالعه ي و منابع بيشترجنگيدم ي بهتر انجام دادن كارم ميبرا
 غافـل از  ي تا بتوانم با دست پر اين كار را انجام دهم ول          كردم يم

 آن شفافيت و باسـخ  ياينكه در اين سيستم معيوب كه هيج كجا  
 انـصاف را   تـوان  يجطور مـ   وجود ندارد    ي و مسةوليت بذير   يكوي

. باالخره يك اتفاق ناگوار كار من را به اتمـام رسـاند           . برقرار كرد 
 جهـت نظافـت بـه    ي را بدون كـاله ايمنـ  ييك كاركر نظافت چ   

 و مغـزش    افتـد  ي آرم بانك فرستادند كه از آنجا به زمين م         يباال
يك پسر  .  پاسخ گو نبود   ي و هيچ كس   ميرد ي و م  شود ي م يمتالش

من به اين امر اعتراض كـردم  . ه تنها نان آور خانه بود ساله ك 21
 را گوشـزد كـردم و   ي عدم رعايت نكات ايمنيو در يك نامه كتب    

ـ             ياعالم داشتم كه كاهش هزينه و كسب سود بيشتر به هر قيمت
 آورد در حاليكـه شـما مـسةول حفـظ           اهـد اين نتايج را به بار خو     

ل خوشش نيامد و    مديرعام.  و بهداشت كار كاركنان هستيد     يايمن
 و دستور اخراج بنـده      يا  گفت تو قصد اغتشاش در بانك را داشته       

البته بعد به من گفتند كه استعفا بده و من نپذيرفتم        . را صادر كرد  
 اخـراجم را  تو گفتم اين كار را نخواهم كرد و اخراجم كنند و عل      

 نيز در نامه قيد نمايند كه بعد از چند روز متوجه شدند كه قرارداد             
ـ                 ييك ساله من كه قرار بود تمديد شود در حال اتمام اسـت و ب

 و يجـون كـار مـن نظـارت    . سر و صدا قراردادم را تمديد نكردنـد    
 من مطلع شود، ي بانك از بركناري مقام نطارتي بود بايستيكنترل
 را كـردم و خوشـبختانه     ي با رييس بانك مركـز     ت مالقا يتقاضا

 را كـه نوشـته   يا  و نامـه  ! داولين بار به سرعت اين كار انجام شـ        
بودم به ايشان نشان دادم و ايشان گفتند كه تو وظيفـه ات را بـه       

 كاش امثـال شـما در ايـن كـشور بيـشتر             ،ي انجام داده ا   يدرست
 سر كارت بـاز     به روز ديكر    15 ي ال 10داشتيم و اميد دادند كه تا       

 بـه   ي متأسفانه بعد از كذشت اين مدت چنـد بـار          يول. يگرد يم
 ديگر اجازه   ي مالقات كردم ول   ي زنك زدم و تقاضا    يمركزبانك  

  . مالقات ندادند
.  اين قبيل مسايل و مشكالت در مملكت ما بسيار است          متأسفانه

 ي كشته شـدكان افـراد بـسيار       يها  بخصوص در ميان ما خانواده    
انـد     به مراتب بدتر شـده     يدچار اين قبيل مشكالت و يا مشكالت      

   پاسخگوست؟ ي چه كسيول
 كه برايم ايجـاد كـرده بودنـد را          ي از مشكالت  يبخش كوچك  من

 برسـد كـه هـر يـك از مـا مـسايل و               يبيان كردم تا شـايد روز     
ها بـر      اين سال  يمشكالتمان را بازگوييم و نشان دهيم كه در ط        

از يك طرف بهترين عزيزانمان را از دست داده  . ما چه رفته است   
 حقـوق اوليـه   ملـه  حقـوق از ج يايم و از طـرف ديگـر از بـسيار       

 كـه ايـن     كنيم ي تصور م  ي گاه يايم و حت     محروم شده  يشهروند
  .  ماستيمحروميت حق طبيع

ـ گذرد ي م67 سال از شهريور تلخ و شوم سال   21 اكنون   هم  ي ول
 گرفتن مراسم سالكرد عزيزانمان مـا تحـت فـشار           يهمچنان برا 

 از يمــن بـه عنـوان يكــ  . شـويم  ي و تهديــد مـ گيـريم  يقـرار مـ  
 ي كشته شدگان دهه شصت كه شـش نفـر از اعـضا   ياه  خانواده
ـ  60 يهـا   ام را در سـال      خانواده  مـصرانه  ما  از دسـت داده   67 ي ال

  .  ما زير پا گذاشته نشودي كه حقوق شهروندخواهم يم
   بهكيشمنصوره
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نيابي و امبارزه، سازم

  تشكيالت
  8از صفحه بقيه 

بايد در جهت سازمانيابي و حضور متشكل       
آنان براي مشاركت در پروسه رشد جنبش       

بايـد سـازمانهاي اصـناف و       . حركت كـرد  
طبقات اجتمـاعي را سـازمان داد و يـا بـه        
فعاالن آنها كمـك كـرد تـا بـه ايـن امـر          

ــد  ــادرت كنن ــشار  . مب ــردم و اق ــضور م ح
سازمانيافته در جنبش مي توانـد متـضمن        

و . پيروزي آنها بر ديو استبداد واليت باشد      
 جامعـه اي آزاد و سـكوالر و         در نهايت به  

بدون مردمي متـشكل و     . عرفي دست يابد  
سازمانيافته، شبكه هـاي اجتمـاعي بـدون        
چـــشم انـــداز و بـــا فرمانـــدهي بـــدون 
پاســـخگويي از بـــاال و عـــدم پـــذيرش 
مــسئوليت تــصميم گيريهــا و عملكــرد در 
آكسيونها و حركات اجتماعي، نمـي تـوان        
. بر استبدادي تاريخي و مذهبي پيروز شـد       

راهي كه شبكه راه سبز اميد پيش گرفتـه         
اســت بــدون همراهــي و مــشاركت همــه 
اقشار اجتمـاعي و دخـالتگري سـازمانهاي     
سياســي و اجتمــاعي بــا تجربــه ســالهاي 
متمادي مبارزه ميداني ابتر و ناقص خواهد       

  .بود و راه به جايي نخواهد برد
  

  زنان در مسير رهايي  
  18بقيه از صفحه 

الملل خواستار سازمان عفو بين 
 توقف اعدام زنان عراقي 

سازمان عفو بين  -  جوالي23بولومبري، 
الملل از اولياي امور عراق مي خواهد كه 
 اعدام دست كم نه زن عراقي را تا زماني

طور عادالنه مورد ه كه ثابت شود آنان ب
بر . محاكمه قرار گرفته اند، متوقف كند

 دستكم يكي از اين ،اساس اين گزارش
زنان ابراز داشته كه با شكنجه مجبور به 
اعتراف به اتهامي كه به او نسبت مي 

اين گزارش اضافه . دهند، گرديده است
هاي ناعادالنه همي كند با توجه به دادگا

 در پايتخت كشور عراق به تازگياي كه 
 معلوم نيست اين زنان در ،برپا گشته است

ي قرار گرفته يبازجودادگاهي عادالنه مورد 
 .اند يا نه

 در كشور ژوئندستكم سه زن از ماه 
اگرچه قبال . عراق به دار آويخته شده اند

مجازات اعدام توسط نيروهاي ائتالف در 
وخه جكشور عراق متوقف شده بود اما 

 در عراق دوباره 2004هاي اعدام از سال 
 هزار نفر در نزديك بهتا كنون . برپا گشت

 34ه دار آويخته شده اند كه اين كشور ب
مورد آن فقط در سال گذشته انجام گرفته 

يكي از زناني كه اعدام وي ممكن . است
 خانم ،است هر لحظه صورت بگيرد

 است كه در ماه "سمير سعد عبداهللا"
دليل قتل عمو و ه  ب2005آگوست سال 

زن عموي خود به اعدام محكوم شده 
اض سمير به حكم اعدام خود اعتر. است

كرده و ابراز مي دارد كه نامزد وي در 
 عموي وي را به قتل ،زمان دستبرد
هنوز مشخص نيست كه آيا . رسانده است

نامزد سمير توسط اولياي امور دستگير و 
او . ي قرار گرفته است يا نهيمورد بازجو

اضافه كرده است كه پس از دستگيري در 
 قرار تحت شكنجه با كابلاداره پليس 

همچنين با شوك الكتريكي گرفته و 

مجبور به اعتراف به اتهامي كه به او نسبت مي دهند، 
بسياري از زناني كه به حكم اعدام متهم شده . شده است

  . سال هستند30 تا 25 اند بين سن
 

پيشنهاد طرح پرداخت پول به مردان براي 
   زنان بيوه در نپال اازدواج ب

 كمك به دولت نپال جهت -  جوالي20اسوشيتدپرس، 
 پايان 2006زناني كه در اثر كشمكشي كه در سال 

گرفت، همسران خود را از دست دادند اليحه اي پيشنهاد 
 هزار روپيه 50كرده است كه بر اساس آن با پرداخت 

نپالي به مردان، آنان را به ازدواج با زنان بيوه تشويق مي 
اين مساله خشم مدافعان حقوق زنان را برانگيخته . كند

  . ستا
زنان براي حقوق " ساله و موسس 39، "ليلي تاپا"خانم 

 ابراز مي دارد كه اين طرح زنان را به "بشر زنان مجرد
كاال تبديل مي كند و به استثمار بيش از پيش آنان 

سازمان زنان بيوه براي صلح در "دبير . صحه مي گذارد
 نيز با نوشتن نامه اي از دولت نپال "مسير دموكراسي

در اين .  جلوي اين طرح را بگيردبه سرعت است خواسته
نامه آمده است كه اين قوانين در تضاد كامل با قوانين 
حقوق بشر است و زنان را بيش از پيش به اموال، خدمه 

 . تبديل مي كندكنيزو 
، قوانيني از اين دست قبال از سوي دولتهاي سريالنكا

 همچنين دولت صدام حسين در زمان جنگ ايران و
. يران و عراق جهت حمايت از زنان بيوه مطرح شدا

جاي ه مدافعان حقوق زنان اعالم مي دارند كه دولت ب
جايزه نقدي به مردان جهت تشويق آنان براي ازدواج با 

تبديل  زنان بيوه و ترويج تفكر شومي كه زنان را به كاال
 مي بايست با فراهم كردن امكانات مالي، ،مي سازد

ي از زنان كه در جامعه كشور سنتي بهداشتي و آموزش
عنوان شهروندان درجه دوم تلقي مي شوند، ه نپال ب

  .حمايت كند
  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

  زينت ميرهاشمي  : سردبير
  ليال جديدي: تحريريه

  منصور امان
  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
 فدايي خلق ايران و بيـان       دخلق ارگان سازمان چريكهاي   نبر

اما بديهي است كه از چاپ      . كننده نظرات اين سازمان است    
مقاالت و مطالب فعالين سازمان و جنبش مقاومت و صاحب     

دهـد   نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي         
مطالبي كه با   . كند و اطالع از آن مفيد است، خودداري نمي       

شود، بيان كننده نظـرات   پ ميامضاي افراد در نبردخلق چا    
خود آنان است كه ممكن است با نظرات سـازمان منطبـق،             

با نام و يـا     (سرمقاله نبردخلق   . همسو يا اختالف داشته باشد    
  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام

  براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

  ورو ي20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيـران و كـاركنلن          
ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل بين المللي مربوط       

هاي جنبش زنان را هر روز در سـايت         به آن، اخبار و ديدگاه    
  .ايران نبرد بخوانيد

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 
نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران و جهان، 

  تحليل مسائل روز، ديدگاهها
  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

شكنجه و تجاوز به 

زندانيان سياسي ابزار 

  نگاهدارنده حكومت
  زينت ميرهاشمي 
پخش اخبار و عكسهاي شكنجه شـدگان       
و نمايش بيدادگاهها در جهت پروژه تواب       
ــه   ــكنجه و تجــاوز ب ســازي، موضــوع ش
زندانيان سياسـي در زنـدانهاي جمهـوري        
اسالمي را بـار ديگـر و ايـن بـار از زبـان            

را طـي سـه دهـه       كساني كه چشمانشان    
  . بسته بودند، مي شنويم

. نه مي بخشيم و نه فرامـوش مـي كنـيم          
هنوز غم و رنج و اندوه قتل دختران باكره         
اي كه شب قبل از اعدام توسط بازجويان        
و شكنجه گران به دسـتور خمينـي مـورد          
تجاوز قرار گرفتند بر دل مـادراني كـه بـا           
جعبه شيريني در فرداي آن روز روبرو مي        

اين عمـل شـنيع   . ، بر جا مانده است   شدند
 60 خمينـي در سـال        به دستور مـستقيم   

در زنــدانهاي جمهــوري . صــورت گرفــت
اسالمي، از تجاوز به عنوان ابزاري جهـت        
شكستن روحيه و تحقيـر زنـداني از سـال       

مـسئوالن  .  به بعد استفاده شده اسـت      60
زندان اين جنايت را با حكم شرعي انجام        

آثار آن جنايتها موجود    شواهد و   . مي دادند 
ــاي   ــا و فيلمه ــاكنون در كتابه ــت و ت اس
منتشر شـده توسـط زنـدانيان ثبـت شـده        

  . است
كروبي در نامه اي به رفـسنجاني خبـر از          
شنيده هايي دال بر شكنجه و تجـاوز بـه          

وي آرزو دارد كـه     . زندانيان اخير مي دهد   
اين شنيده ها غير واقعي بـوده و تكـذيب          

  . شود
ــي د  ــدي كروبـ ــي  مهـ ــه اش مـ ر نامـ

عده اي از افـراد بازداشـت شـده         «:نويسد
مطرح نموده اند كه برخي افراد با دختران        
بازداشتي با شدتي تجاوز نمـوده انـد كـه          
ــارگي در   ــه ايجــاد جراحــات و پ منجــر ب

از . سيــستم تناســلي آنــان گرديــده اســت
سوي ديگر افـرادي بـه پـسرهاي جـوان          
زنداني با حـالتي وحـشيانه تجـاوز كـرده           

  » ...دان
نامه افشاگرانه آقاي كروبي به ويـژه ايـن         
كه وي خواهان پيگيري اين موضوع شده       
است، دستاورد ايستادگي مادران و خانواده      

هنـوز  . هاي زنـدانيان اسـت    
تعدادي از زنـان و دخترانـي       
ــياهچالهاي  ــه در ســـ كـــ
جمهوري اسـالمي بـه آنهـا       
تجــاوز شــده اســت در قيــد 

شكنجه هـاي   . حيات هستند 
و منجملــه تجــاوز وحــشيانه 

ــي از ابزارهــاي اصــلي    يك
شكنجه گران بـراي اعتـرف      
. گيري و تحقير زنداني است    

پس آقـاي كروبـي و امثـال        
آنها مي توانند به اين اسـناد       
ــاور  ــد و آن را ب ــه كنن مراجع

  .كنند
ــروي    ــده ني ــه فرمان ــن ك اي

 مـامور   3انتظامي مي گويـد     
به صورت خودسرانه اين كار     
را كــرده انــد، حــرف پــوچي 

حميدرضــا كاتوزيــان . اســت
عضو كميتـه اي از مجلـس       
ــور     ــدين منظ ــه ب ــم ك رژي

بـر  «:تشكيل شده است گفت  
ــيهاي ــاس بررسـ ــا  اسـ  مـ

گزارشــهاي روزانــه بــه ايــن 
ــده    ــي ش ــسئوالن داده م م

از ايــن رو رفتارهــاي . اســت
خودسرانه در بازداشتگاهها را    

  » .خيلي بعيد مي دانم
ــه در   ــايي ك ــامي جنايته تم

ــ  ــم اي ــدانهاي رژي ــا زن ران ت
ــاده اســت   ــاق افت ــون اتف كن
دستاورد مستقيم سياسـتهاي    
راس هرم قدرت بـراي برپـا       
نگاه داشتن نظـم مـستبدانه      

به همين دليـل بـراي      . است
دستيابي به حقيقـت آن چـه       
كه بر جوانان ما در زندانها و       
ــت   ــه اس ــتگاهها رفت بازداش
كميته اي مستقل زيـر نطـر       
نهادهـاي بــين المللـي بايــد   

ين جنايتكاران  ا. تشكيل شود 
البته با حـضور وكيالنـشان،      

تنهـا راه   . بايد محاكمه شوند  
از بــين بــردن شــكنجه و   
ــران و    ــه آم ــدام، محاكم اع
عامالن آن و لغو شـكنجه و       

  . اعدام است
   مرداد20 
 

 اني زندانياز اعتصاب غذا

  مي كنتي حماياسيس
  هي پوجعفر

 از شـهروندان  ي به اخبار منتشر شده، تعداد    بنا
 از روز   ني زندان او  7 اندرزگاه   نهي قرنط  در رياس
ـ ا.  مرداد دست به اعتصاب غذا زده اند       26  ني

ــدان ــاني در بانيزن ــدهي ــا ":   خــود نوشــته ان م
 و  ميبـر  ي به سر م   يفيمدتهاست كه در بالتكل   

ـ     پرونده يياز روند قضا   در . مياطالعـ  يهامان ب
 يبــار  خــشونتطي مــدت بارهــا در شــرانيــا

 ير بـه كارهـا     و جهـت اقـرا     مي شـد  ييبازجو
 ي اتهامات واه  م،يناكرده تحت فشار قرار گرفت    

 امكان دفـاع    د،ي گرد لي بر ما تحم   اساس يو ب 
 مان  هي اول يآزادانه از ما سلب و حقوق شهروند      

 ي  رو بـه نـشانه     نياز همـ  .  انگاشته شد  دهيناد
 موجـود از روز دوشـنبه       تياعتراض بـه وضـع    

 و شـشم مردادمـاه دسـت بـه          ستيـ مورخه ب 
 دهي ناشـن ي زد تـا صـدا    ميا خـواه  اعتصاب غذ 

  ".مي امر برسانانيمان را به گوش متول مانده
ـ  ن ياسي س اني زندان ي خبر را خانواده ها    نيا  زي

ـ  خود تا  هياني ب نيدر پنجم  ـ ا.  كـرده انـد    ديي  ني
ـ  رژ ي است كه بازجوها و آدمكشها     يدرحال  مي

 بـه خـانواده     زي ن يادي ز ي فشارها هي فق تيوال
 كنند تا آنها را از يم در بند وارد     اني زندان يها
 نيــا.  بازدارنـد زانــشاني عزتي وضـع يريـ گيپ

 نـك يا":   خود نوشته انـد    هياني ب درخانواده ها   
ــر رو ــد از فـــشار بـ ــدانيبعـ  نوبـــت اني زنـ

 ي كه به تاوان افشاگر   دهي آنان رس  يها  خانواده
 صرفا بـه منظـور      زانشاني عز تي وضع رامونيپ

 ي آن هـم در حوزهـا      ،ياريدرخواست مدد و    
 يهـا   رسـانه ي عـدم همكـار   ليمحدود، به دل  

 تحـت فـشار     ،ي خبررسان ي برا ري و فراگ  يدولت
ـ  اي و   ييمراجع قضا   رمـسوول ي مراجـع غ   ي حت
ــرار مــ  ــديگ يق ــروز امن. رن ــام ــضاتي  ي اع

 دي در معرض تهد   ياسي س اني زندان يها  خانواده
 بـه اصـطالح مالقاتهـا بـا         ياست و در بعـض    

هـا    ادهشدگان و در حضور آنان، خـانو        بازداشت
ـ  تهد گـر ي د يتهـا ي و آزار و اذ    يريبه دستگ   دي

  ".شوند يم
ـ     مي رژ نگونهي ا و ـ  شـرم وال  ي آدمكـش و ب  تي

 ي را تحـت فـشار قـرار مـ         ري اس اني زندان هيفق
ــد ــا. ده ــضايمقامه ــي يي ق ــا و ،يعن  بازجوه

 را تـا    ي نـاامن  رهي دا هي فق تيشكنجه گران وال  
 ي آنان گسترش داده و سع     يداخل خانواده ها  

 منزجـر كننـده و      اري بس ييها  وهي ش  كنند با  يم
 خـود   يشي فرما يا پروژه دادگاه ه   ي انسان ريغ

  . ببرندشيرا به پ

 اعتصاب غذا كننده در     ياسي س اني زندان جان
 خـانواده   ي و فشار بر رو    ديخطر است و تهد   

 و ي باعث بروز مشكالت روحـ اني زندان يها
 اعتراض بـه    ديبا.  آنها شده است   ي برا يروان

ـ  فق تي وال مي رژ ي ها يددمنش  را بـه هـر      هي
 فـشار   ي جلو ديبا.  ممكن گسترش داد   وهيش

ـ  با تهد  انيبه زندان   آنـان و  يا خـانواده هـ   دي
 را  ني دروغـ  ييوادار كردن آنها بـه اعترافهـا      
ــردن ب  ــوا ك ــا رس ــت و ب ــگرف ــره شتري  چه

ـ  ني ب ي شرم، سازمانها  ي ب يمهايدژخ  ي الملل
 ي را به هرگونـه كـه مـ        ميرا وادار كرد تا رژ    

 و  يدار به دست برداشتن از ددمنـش      توانند وا 
 ي و خـانواده هـا  انيشكنجه و فشار به زندان    

  .آنان كنند
 اخبــار روزانــه، خبــر عي حجــم وســني بــدر

 چندان مـورد توجـه      اني زندان ياعتصاب غذا 
 واقـع نـشده     ي و حقوق بشر   ياسيمحافل س 

 ي موضوع، صدا  ني ا ي رو شتريبا كار ب  . است
 شتريــب را ري دربنــد و اســانياعتـراض زنــدان 

 بـه حـق و      ي و از خواسته هـا     ميپژواك ده 
  .مي كنتي آنها حمايانسان
  مرداد 29

  شهداي فدايي 
  شهريور ماه 

تقـديري ـ ايـرج    ) اميـر (يعقـوب  : رفقاي فـدايي 
سـپهري ـ علـي ميرشـكاري ـ انـور اعظمـي ـ          

السادات روحي آهنگـران   محمود باباعلي ـ اعظم 
ـ حسن سـعادتي ـ پـروين فـاطمي ـ طهمـورث       

بري ـ جميل يخچالي ـ شهريار و احسن ناهيد   اك
ـ محمد مجيدي ـ حميـد رضـا مـالكي ـ احمـد       
صادقي ـ محمدتقي برومند ـ بهنام رهبر ـ بهمن    
رهبر ـ محمدرضـا فريـدي ـ سـعيده كريمـان ـ        
ــز داوري ـ غالمحــسين بيگــي ـ حــسن       پروي
صالحي ـ علي رضا شاه بابايي ـ ناصـر فتـوتي ـ      

اهيگير ـ عبـاس   محمد سياسـي ـ حميدرضـا مـ    
كابلي ـ جواد كارشـي ـ نـادره نـوري ـ عليرضـا        
پناهي ـ قاسم معروفي ـ ابوبكر آرمان ـ هوشنگ    

ــ بيـژن   ) سـمكو (احمدي ـ رشيد يـزدان پنـاه     
جنتــي ـ مرتــضي خــدامرادي ـ مــصطفي         

الـديني ـ قاسـم سـيدباقري ـ عبدالرضـا        شمس
 محمـد تمـدن ـ    -غفوري ـ عزيز محمد رحيمي 

يري ـ خسرو مبـاركي ـ سـعيد     اصغر جعفري جزا
چي ـ محمدرضا ستوده ـ    رهبري ـ عليرضا يراق 

احمدرضا شعاعي ـ مهـدي سـميعي ـ ابوالفـضل      
اياق ـ رشـيد آهنگـري ـ محمـد تمـدن ـ         غزال

جمشيد ميرحيـدري ـ يـونس رمـضاني ـ جـالل       
فتاحي ـ محمدعلي ابرندي ـ سياوش حـسنوند ـ     

ـ     1350ايرج سليماني، از سال      ارزه  تـاكنون در مب
عليه امپرياليسم و ارتجاع و بـه وسـيله مـزدوران      

 . رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند


