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 استي ري از كسب كرسيابي ارزدر
 ،ي توسط حسن روحاني اسالميجمهور

 ي سرنگوني كه براييروهاي ننيدر ب
 شتري بهي كنند، دو نظري تالش مميرژ

  .مطرح شده است
 باورند كه انتخاب ني بر ايگروه
 به ه،ي فقي محصول توافق با وليروحان

.  مردم و مهار بحران استبيمنظور فر
 سابقه ،يشيت فرما انتخاباكيانجام 

 مواضع ،ي حسن روحاني نظاميتيامن
 تي و محافظه كارانه و عضويارتجاع

 مي رژتي امني عالي در شورايمداوم و
 و هي فقتي كه او همواره از والنيو ا

، ... دفاع كرده و يشخص خامنه ا
 و لي تحلني اي اساسليپارامترها و دال

  . استيري گجهينت
 با ي روحان باورند كهني دوم بر اگروه

 ي كه گروه اول شمارش ميهمه سوابق
 گري داري توان به آن موارد بسيكند و م

 لي تحميرا هم اضافه نمود، به خامنه ا
 شكست فاحش كي هي زاونيشده و از ا

 دوم هيمن از نظر.  استهي فقي وليبرا
  چرا؟.  كنميدفاع م

  
 پس از ي خرداد، اندك25 روز شنبه در

 آرا را يي نهاهجي كشور نتريآن كه وز
 نگهبان ي كه شوراياعالم كرد، در حال

 نكرده بود ديهنوز صحت انتخابات را تائ
 29 نگهبان روز چهارشنبه يشورا(

، ) كردديخرداد صحت انتخابات را تائ
 و به يروزي پامي شتابزده پيخامنه ا

 را صادر »اسهحم «دنيسرانجام رس
 در ي بود كه وي همان كارنيا. كرد

 ياري انجام داده بود و بس هم88سال 
 عمل ،يبه شمول اصالح طلبان حكومت

 خالف قانون اعالم ياو را به درست
 يي صداي بار اما از كسنيا. كردند

 پس يكي شده ريبازندگان تحق. امديبرن
 ارسال و بر كي تبرامي پيگرياز د

  . كردنددي نظام تاكيروزيپ
 سال يامهاي انتقام از قي براي اخامنه

آغاز »  من كويرا« جنبش  كه با88
 خوارانش اعالم كرد رهي جقيشد، از طر
 باورند كه در نيبر ا» همگان«كه چون 

 صورت نگرفته، پس ي انتخابات تقلبنيا
 در كار نبوده ي هم تقلب88در سال 

 سوال نيبه ا» همگان «نيا. است
 كرده كشف دهند كه چگونه يجواب نم

 صورت نگرفته است؟ كدام ياند كه تقلب
 ني بر ادي طرف مهر تائينهاد ناظر ب

 يمي به آمار رژايانتخابات زده است؟ آ
 ي گذارهي پاري دروغ و تزويكه بر مبنا

 اعتماد كرد؟ چرا وزارت كشور ديشده با
 حداقل كي را از همان اول به تفكجهينت

هر شهر اعالم نكرد؟ وزارت كشور كه 
 سرعت بود، به بهانه دقت، در يمدع

 جهي نتران،يح به وقت اساعت چهار صب
   هزار 800آرا پس از شمارش حدود 

  
 يصندوق را اعالم كرد و نسبت آرا

 منوال ني تا به آخر بر همداهايكاند
  . رفتشيپ

  
 را قبول مي فرض آن كه آمار رژبه
 ي كه حماسه خامنه اميني بي مم،يكن

 به راه ادي زي آن سرو صدارامونيكه پ
 شيسال پ 16انداخته شده، از انتخابات 

 كم رونق تر بوده و شي سال پ4 ايو 
 ي كم،ي با نمره ناپلئونيحسن روحان

 درصد 51 درصد و كمتر از 50 از شيب
 ي كه رايدر حال.  شده استروزيپ

 سال قبل بر طبق آمار 16 در يخاتم
 و هم از نظر ي هم از نظر كمم،يرژ

.  بودي از حسن روحانشتري باريدرصد بس
 سال 4اد در  نژي احمدي رانيهمچن

 انتخابات نيآن چه حكومت در ا. قبل
 كرد، دست نبردن در نسبت آرا تيرعا
 ي خواست و مي مياما اگر خامنه ا. بود

 اي آرا و عي اطاق تجمقيتوانست، از طر
 نگهبان تحت امرش، ي شورالهيبه وس

 باطله، انتخابات را به يبا باال بردن آرا
ز ا« جا نياما در ا.  كشانديدور دوم م

»  ستون به آن ستون فَرَج استنيا
 هفته پر تالطم كه كيكارساز نبود و 

 هي فقي ولي بود، برايگري داميآبستن ق
 نظر، نيااز .  دربر داشتاري بسنهيهز

 در جي نتاني قبل از اعالم اوليخامنه ا
 و با رفتهي صبح، شكست را پذ4ساعت 

 فرار به جلو، به دنبال بهره كيتاكت
 يه وجود آمده برا از جو بيبردار
 كيهمزمان در . بود» حماسه «ليتحم

 زندان موسوم به تكارانه،ياقدام جنا
 قرار داد ي را مورد حمله موشك»يآزاد«

 كند يي خود قدرت نمادوران مزيتا برا
 اش يني از عقب نشي ناشيو خسرانها

  .را كاهش دهد
  

 و يي و مشاي از حذف رفسنجانپس
 هر سه  كه،يلي جلدي سعتي صالحديتائ

 ثبت نام به وزارت ي برا90 قهيدر دق
كشور مراجعه كردند، به طور گسترده و 

 انتخاب يلي شد كه جلعي شايبه درست
اما مشكل خامنه . است اي اول خامنه

 به ي سنتي بود كه سپاه و باندهاني ايا
 كه تا يليلشمول موتلفه، با مرشد ج

 نژاد بود، ي احمدبانانيمدتها از پشت
 از ي بخشي برايليجل. شتندمشكل دا

 نبود و يسپاه پاسداران فرد مناسب
 ي ولتي درون بيشكاف بارز باندها

مناظره اول و .  نداشتي درمانچي ههيفق
 مردم بود ي جالب براي سرگرمكيدوم 

اما در .  بخندندي خامنه اشيكه به ر
 باال رفت و ي ها كمردهمناظره سوم پ

 كاني از ناگفته ها از زبان نزدياندك
  . گفته شديخامنه ا

 ني ايپلماسيد«: گفتيتي اكبر واليعل
   ما ميي كه در داخل كشور بگوستين

  
 يپلماسيد. مي و انعطاف ندارميياصولگرا

. ستي نشان دادن نيخشونت و سرسخت
.  تعامل و بده بستان استيپلماسيد

  يشود كه آنها هرچه كه ما م  ينم
! مي نكني كارچي بدهند و ما هميخواه

 صادر كردن پشت هياني بيپلماسيد
 حاصل يزي چچيه! ... ستي نبونيتر

 شده و به شتري ببمهاينشده و مدام تحر
 يليجل» . آمده استيشتريمردم فشار ب

 اني از سه جري خامنه اوهياما به ش
 در مقابل خط »ديفتنه، انحراف و ترد«
  .نام برد»  انقالبلياص«

 خرداد 22 در روز چهارشنبه ي اخامنه
من درباره «: گفتي سخنرانكي يط

ها زده   كه در مناظره يي حرفهايبعض
 دارم كه انشاء اهللا ي و مطالبقيشد، حقا

  ». خواهم كردانيبعد از انتخابات ب
  

 از آن شي بيلي پس از مناظره سوم، جل
 يريكناره گ.  كرد تنها مانديچه فكر م

 كي به يعارف به سود حسن روحان
 ي همكارنيا.  شكل داددي جديهمكار

 توان آن را ائتالف ي ميكه به سخت
 ناطق ،ي خاتم،ي از رفسنجاند،ينام
 از ي بخش،ي از راست سنتي بخش،ينور

 ندهان از فرماي بخش،ي سنتتيروحان
 از يسابق سپاه و باالخره بخش

 شكل ي و كروبيطرفداران موسو
 رانده روني كه از در بيرفسنجان. گرفت

 نيو اشده بود، از پنجره وارد شد 
 ي را به طور آشكار با خاتميهمكار

 ي جبهه بندنياو قبل از ا. شكل داد
 اش نه با تيفاش كرد كه رد صالح

 نگهبان، كه به علت ي شوراميتصم
 يروزي اطالعات و ترس از پري وزالتدخ

 جبهه ني با ايرفسنجان. او بوده است
 فرستاد ي خامنه اي را براامي پني ايبند

 قطار ري در زيدگ به ساستيكه حاضر ن
 ي در حالنيا.  دنده و ترمز له شوديب

 نتوانستند از تي درون بيبود كه باندها
 ي بر رويتي و والبافي قال،يلي جلانيم
 هانيك.  توافق برسنده نفر بكي

 ني به شدت به ايعتمداريشر
 وجود، مقاله ني تاخت و با ايناهماهنگ

  .  آقا هم كارساز نبودتيارگان ب
 و آن تي درون بيهنگ ناهمانيا

 ،ي رفسنجانتي با هدايهماهنگ
 است كه 88 سال يامهايمحصول ق

 ابانهاي مقام معظم را در كف ختهياتور
از آن رو كه هرجا كه . درهم شكست

 سريامكان رقابت در درون هرَم قدرت م
 كه مشهور به ييدايباشد، هر كاند

بشود،  هي فقي با ولشتري بيهماهنگ
 پر واضح بود كه د،شكست خواهد خور

به .  بازنده مطلق خواهد شديلي جلديسع
 به بافي و قالي كه روحاندي رسينظر م

 ي و تا وقتافتيدور دوم راه خواهند 
   25 صبح شنبه 4 در ساعت جي نتانياول

  
اما .  باور بودمنيخرداد اعالم شد، بر هم

 هزار 800 شمارش حدود جيبا اعالم نتا
 و يان روحني و اختالف فاحش بيرا
 ي كه روحاندمي رسجهي نتني به ابافيقال

به . در دور اول برنده اعالم خواهد شد
 ساعات ني در آخريگمان من، خامنه ا
 و ي حسن روحانيروز جمعه از برتر
 داهاي كاندگري او با دياختالف فاحش را

 قبل، َلك و ياو در روزها. مطلع بود
 را به چشم تي درون بي باندهايسيپ
 مستانه او در هنگام عربده.  بوددهيد
 كاي دادن كه خطاب به مقامات آمريرا

به درك كه انتخابات ما را قبول «گفت 
 جهي كه به سرگدي نكشي طول،»ديندار
  . شدليتبد
  
 شي دو راه در پي حالت خامنه اني ادر

 ،ي دستكاري با كمدي باايداشت، 
 ي را روانه دور دوم مبافي و قاليروحان

تفاوت .  دادي تن مجهي به نتايكرد و 
 بود كه اگر با تقلب ي به شكليرا
 كردند، ي اعالم مروزي را پبافيقال

وارد . ختي ري درهم مياوضاع به كل
 رفتني پذزم مستلزيشدن به دور دوم ن

 ي هفته تظاهرات و كنشهاكي
 راه يخامنه ا.  بودتي ضد والياعتراض

 بد و بدتر و به اني و مديدوم را برگز
.  بد را انتخاب كردام،يز قعلت ترس ا

 مناظره نياما با توجه به آن چه در سوم
 توان ي متي گذشت، با قطعداهايكاند

 به شمول داهايگفت كه اكثر كاند
 ي خامنه اي مشاور عالت در سميتيوال

 يي چه آنهاران،ي قاطع مردم اتيو اكثر
 دادند، ي ندادند و چه آنها كه رايكه را

ه مسئول كامل و  كمي رژيبا پروژه اتم
 است، به شدت ي آن خامنه ابي رقيب

 از صندوقها نه ي واقعيخروج. مخالفند
 استيبه س» نه« كه ،ي به روحان»يآر«

  . استي خامنه اتي والياتم
  

 ي تهران امروز، ارگان شهردارروزنامه
 است، در بافيتهران كه مدافع قال

 خرداد با عنوان 26 كشنبهيسرمقاله روز 
 يآقا«:نوشت» !ي رانيتر حالل «
 دو اني شما به قول خودتان و حاميليجل

 د؟ي عمل كردفتاني تان، به تكل آتشه
 است كه نيفقط پرسش ما از شما ا

 كه ديرد عمل كفتانيواقعاً به تكل
 كي را به يي قوه اجرااستيانتخابات ر

برادر ! د؟ي كردلي تبديي رفراندوم هسته 
 ي ها مهي كه پشت خيگفته بود! يگرام

 ده ضربه ني از ادي و نباميدشمن هست
 ياما نگفته بود. مي عقب بكشريشمش

 ني در ازهيكه مصداق قرآن سر ن
! يلي جلي آقاست؟ي چيساز شباهت 

 را شما زحمت ين روحايپاس گل آقا
  ».ديديكش

 3بقيه در صفحه 

  ......يادداشت سياسي 

  هي مطلقه فقتي با والهي مشروطه فقتيجدال وال
  سامعيمهد
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  2بقيه از صفحه 

 ني با اي است كه خامنه ايهيبد
 ي خود دست بر نمياستهايشكست از س

 كند با نَمد مال يدارد و كوشش م
 ي او را به سرنوشت خاتم،يكردن روحان

  .دچار كند
 لير« همچنان بر پروژه ي اخامنه
 كه همان »تي در والدي جديگذار

است »  دنده و ترمزيقطار ب«حركت 
 كدستي يول. د كرد خواهيپافشار

 قابل گري شكست خورده و ديساز
شكاف در درون هرم . ستي نميترم

 تر و گسترده تر از قيقدرت و ثروت عم
 بتواند آن را مهار يآن است كه خامنه ا

 كه همه ستي ادهي آن پدنيا. كند
 ي سرنگوني براي كه به طور جديكسان

 كنند، از آن ي تالش مياستبداد مذهب
 كه در ميشاهد بود. د كرداستقبال خواهن

 خرداد و در 25 ساعات روز نيآخر
 برنده راني فوتبال اي ملمي كه تيروز

 ژهي و به وني زمرانيشد، زنان و مردان ا
 دست هجوانان كشور چگونه از فرصت ب

 بهره ي خامنه ايكتاتوري دهيآمده عل
  . كردنديبردار
درون هرَم ( ها، در باال دهي پدني اهمه

 جان به يتوده ها (ني پائو در) قدرت
 ي خاصتينشان دهنده وضع) دهيلب رس

 »ي قانونريبحران غ«است كه آن را 
  . كنندي مفيتعر

   
  هي مشروط فقتيوال

 ري جبهه غيري شكل گيي مورد چرادر
 دي باهي فقي وليداي كاندهي عليرسم
.  كردي حاكم بر كشور را بررسطيشرا

  نژاد، دوران فاجعهي ساله احمد8دوران 
 فقر و يتمام.  بودراني مردم اي برايبار

 ي اسالمي كه در نظام جمهوريفالكت
 دوران ابعاد ني مردم شده، در ابينص

 يهمگان م. رد كداي پيگسترده تر
 نژاد در مرحله ي احمديدانستند كه حام

 جي و پس از او سپاه و بسياول خامنه ا
 سود نيشتري دوران سپاه بنيدر ا. است

 كه ييد تا جا خود كربيرا نص
 چند هفته قبل از انجام يرفسنجان

انتخابات گفت كه سپاه به كمتر از كل 
در مقابل، مردم . ستيكشور قانع ن

 ياستهاي آور سسام سري هانهيهز
 خود ي را با جان و هستيخامنه ا

 ي بخشاني منيدر ا.  كننديپرداخت م
 در قدرت با توجه كي شرياز بورژواز

 شدن باند زولهي و امهاي تحرشرفتيبه پ
 با توجه به ،يحاكم در سطح جهان

 غرب، ي براي مساله پروژه اتمتيحساس
 خامنه ي منطقه اياستهايبا توجه به س

 اعراب و با توجه به يتيضا و ناريا
 مردم و خطر شورش و يتيانباشت نارضا

 نيا.  افتاديي به فكر چاره جوام،يق
 قرار يبخش كه در راس آن رفسنجان

 به هي فقير مخالفت با ولداشت، نه د
 يكه برا»  نظاممهيستون خ«مثابه 

كردن او تالش خود را آغاز » مشروط«
 خواهان مشاركت در اني جرنيا. كرد

 در ي و نه كسب هژمونيتي امنباتيتتر
 از اني جرنيترس ا.  استانهيخاورم

 داند در چشم ي چرا كه مست،يجنگ ن
 ست؛ي در كار ني جنگ،يابيانداز قابل ارز

 يترس آن از شورش گرسنگان و ب
 ني درون ايتيافراد امن.  استزانيچ

 بارها ،يعي ربي نمونه علي براان،يجر
 مرز عدم هگفته و نوشته اند كه مردم ب

 كه ي به روزي و وادهيتحمل رس
 ي حق خواهادي فرزاني چيگرسنگان و ب

 اني جرني منظور انيبه هم. سر دهند
هار  سپاه را مي طلبادهي خواهد زيم

 را دوباره تيكرده، دنده و ترمز قطار وال
 از سازش با ي كرده و در نوعيجاگذار

  . كاهش دهدجي را به تدرمهايغرب، تحر
  

 1391 ي د4 روز ي رفسنجانيهاشم
 آزاد، شفاف يانتخابات «يخواستار برگزار

 از زيبازگشت به تعادل و پره ... يو قانون
حذف دلسوزان و وفاداران به انقالب و 

 بهمن 3 در يو.  شد»يانون اساسق
 گسترش جهينت« را ي دمكراسزي ن1391

 و انفجار اطالعات و سرنوشت هايآگاه
در تقابل . دانست» ي جوامع امروزيقطع
 19 در يا  خامنه ي علدگاه،ي دنيبا ا

 كه راجع يآن كسان«: گفت1391 يد
 كنند،  ي ميي ها هيبه انتخابات توص

حواس شان باشد به دشمن كمك 
 آزاد دي انتخابات باندي نگويه. نكنند
  ».باشد

 در شماره روز شنبه يعتمداري شرهانيك
 از ابتي به نيدر مقاله ا1391 آذر 18

 فرسوده در ونيانقالب«: نوشتيخامنه ا
 ي برهه حساس قصد دارند با مهندسنيا

   فشار همه جانبه،هدفمند اوضاع كشور
 هدف از يو.  وارد كنند»ي به رهبريا

 دنينوش« را ييها  فشارني چنشيافزا
 دني و دست كشينيجام زهر، عقب نش

 و ي ا  خامنهي از سو»ياز مواضع انقالب
 اعالم كايموافقت با آغاز مذاكره با آمر

  .كرد
  
 در درون ي دو صف بندبي ترتنيبد

صف طرفداران : هرَم قدرت شكل گرفت
 به گفته اي و »هي مشروطه فقتيوال«

 ونيالبانق «يعتمداري شرنيحس
 تيوال«و صف طرفداران » فرسوده

 ي خامنه اتي والروي كه پ»هيمطلقه فق
  .هستند
 به كي تبرامي در پي رفسنجانيهاشم
 و مي در انتقاد به گذشته، از مفاهيروحان
 كند كه در قد و ي استفاده ميكلمات

به گمانم او . ستي نژاد نيقواره احمد
 گام به كي را هي فقيكه توانسته ول

راند، اكنون صورت حساب را عقب ب
 ي ميرفسنجان.  كندي ارسال مشيبرا
 از كّله نزجار مردم اعالم ايرا«:ديگو

 و طي افراط و تفر،يزي گر  قانون،يشق 
و ...  است تيبرگشت به اعتدال و عقالن

ساز در داخل كشور   شهيبه بزرگان اند
 ،يشياند درس داد كه تحجر، دگم 

و  حذفها، طردها ها،يبداخالق
 ي و مقطعبها ي بي متاعها،يانحصارطلب

 ذهن و زبان   در طاقچهيياست و جا
  )مهر(» . نداردنيرزم سنيمردم ا

 زي مي مساله روني آن جا كه مهمتراز
 است و از آن جا مهاي تحريحسن روحان

 ي با پروژه اتموندي در پمهايكه تحر
 است كه ني قرار دارد، سوال مهم اميرژ
 ي با غرب مياهنگ در هماني جرني اايآ

 دني را مجبور به نوشيتواند خامنه ا
  جام زهر كند؟

 داند كه در ي مي به خوبي اخامنه
 ي معني برد ب- برد جهي نتيپروژه اتم

 ي سازي داند كه توقف غنياو م. است
 ي سازي درصد و گرفتن حق غن20

 كي پروژه او ي درصد برا5كمتر از 
 ي در توازن كنوننيباخت است و بنابرا

اما .  معامله تن دهدني است كه به اديبع
 اري بسي هاچهي بازاستيچرخ گردون س
 ني ترفي كه در ضعيدارد و خامنه ا

 ني قرار گرفته، ممكن است در اتيموقع
 ينيمورد هم به ناچار تن به عقب نش

 نيسازمان ما در سند مصوب هفتم. دهد
 خود اعالم ي عالياجالس شورا

 منجر به ي خامنه ايژه اتمپرو«:كرد
 مردم و كشور ي فاجعه بزرگ براكي
 لحاظ ما از عقب ني شود، و بدي مرانيا

 پروژه ني از اراني حكومت اينينش
 و آن را به مي كنيمخرب استقبال م

 ي دانسته و گامرانيسود مردم و كشور ا
 جنگ كي از يريدر جهت جلوگ

  ».مي دانيخانمانسوز م
   

خامنه  شكست ي لرزه هاپس

  يا

 خرداد تا روز 26 كشنبهي روز از
 خرداد افراد مطرح از 30پنجشنبه 

 ي خروجراموني پمي مختلف رژيباندها
 كرده اند كه ييانتخابات اظهار نظرها

 را روشن تر يتامل در آن، صحنه واقع
  : كنديم
  
 عضو جامعه ،يجعفر شجون  •

 كه بعد از ييآنها«: مبارز گفتتيروحان
 ابان،ي رفتند تو خيحان رويروزياعالم پ

 هم ي نبودند و شعارهارانيجزو ملت ا
.  نبودراني ملت ايكه سر دادند، شعارها

 كيمثال .  عده الوات بودندكيآنها 
 ي كرد مي با من صحبت ميديپسر شه

 چرا شد، برنده يگفت خوب شد روحان
 ختندير ... مي كردداي پيكه امكان شاد

 دادن در  و شروع كردند به قرابانهايتو خ
...  احمقانه سر دادند يمالعام و شعارها

 كشور، او ني در استي ني عدديخاتم
 است، رتي بصيخائن است، خواص ب

 چي دو نفر هنيا.  طورني هم هميهاشم
 نداشته اند ي روحانيروزي در پينقش

 دارد ي كه روحانيرادهاي از ايكيالبته 
 دو نفر خائن ني است كه به انيهم هم

  )وزيسحام ن(». دهديبها م
 مداح ،ي منصور ارض حاج  •
 دو يحاال حرفها«: گفتي خامنه اتيب

 صبر ديزنند، با  يپهلو و چند پهلو م
 چه دي دولت جدني كه اميني و ببميكن
.  كه نابود كردندگرانيكند، د  يم
 كه رفتند و تمام شدند، واقعاً يينهايا

 مردم در خطر افتاد ني كردند كه ديكار

 د،يني ب ي مرم زن نامحكي كه و لذا حاال
 امر به معروف توانم ي ماي كه آدييگو يم

 را از دور ي وتوان ي نه، فقط مايكنم 
 م،يدي را هم خودمان دنيا... دعا كرد 

 اني آقاني نتوانست اتهاي غرور و مننيا
 ندياي نفر بشوند و بكيرا جمع كند كه 

 از ريغ.  گفتند؛ منم يهمه م.  كاريرو
 كس حاضر نشد چي حداّد هيجناب آقا

 هم ندارد؛ ما يبيحاال ع!  شدفي حنيو ا
باز هم صبر . مياش ساخت با همه جوره 

 به نقل از وزيصراط ن(».ميكن  يم
  )وزيفرهنگ ن
 ،ي اهللا عسگراوالدبيحب  •
 ي خط امام و رهبررواني جبهه پركليدب

 نامزد كي بر انياگر اصولگرا«:گفت
تند شانس توانس  يكردند، م  ياجماع م

 در انتخابات يروزي پي برايشتريب
 يتي واليدر مورد آقا... داشته باشند 

 معتقد ي براساس اخباري كه وميگو  يم
 اول را ي از استانها رايبود كه در بعض
 ي اخبار، اخبار درستنيدارد كه البته ا

 و نمي را ببيتيخواستم وال  يمن م. نبود
د و  نداريي باالي كه او راميبه او بگو

 از او باالتر است، اما بافي قاليرا
  )لنايا. (نمي را ببينتوانستم و

متعلق به » الف «تيسا  •
 خرداد 26 كشنبهي در روز ،ياحمد توكل

 اني با جري نسبتچياصولگرا ه«:نوشت
اما چون . نژاد نداشته و ندارد  ياحمد

 از ابتدا موضع خود را نسبت انياصولگرا
امروز  گروه روشن نكردند، نيبه ا
 نوشته اني جرني اي نژاد هم پا ياحمد

 با اشاتاصولگراها چوب مم...  شود يم
 ني در ايكسان.  نژاد را خوردند ياحمد

 يدوره از انتخابات حضور داشتند كه ط
 ني دولت كمترني سال حكومت ا8

به دهها .  به آن نداشتنديانتقاد
. مصلحت خودساخته سكوت كردند

نكنند كه  است كه مردم باور يعيطب
 صداقت ي شب انتخابات از رويها نقد

  » .باشد
 در ييمحمد كاظم انبارلو  •

 خرداد 27سرمقاله رسالت، دوشنبه 
 اني مرجع در اصولگرايگروهها«:نوشت

 خود را در نزد تي ده سال مقبولني ايط
 گفتمان تيمردم كاهش دادند و به تقو

 نيخود همت نگماردند و متاسفانه در ا
 خود را تي مرجع مقبوليدوره گروهها

 يها نامزدژهيدر نزد نخبگان و به و
 يمطرح هم از دست دادند و تالشها برا

. دي نرسجهي به نامزد واحد به نتدنيرس
 مردم به اضالع چهارگانه نيي پايرا

 تي هم عدم رضاقتي در حقانياصولگرا
 مرجع و ي گروههاهي تنبيو هم نوع

 ي مردم تلّقينخبگان اصولگرا از سو
آموز   نكته عبرت كي نيا.  شود يم

  ». فراموش كرددياست كه نبا
 تينادران، عضو جمع  •
اصرار «: گفتي انقالب اسالمثارگرانيا

 بر اني اصولگراي انتخاباتينامزدها
 به انتي تفرقه آرا خجاديمواضعشان و ا

 ي است، نامزدهايينظام و اصولگرا
 با اصرار بر مواضع خودشان انياصولگرا

 88 فتنه يدل شكل دهنده ها در ديام
  )مهر(». كنندي مجاديا

  4بقيه در صفحه 

 هي مطلقه فقتي با والهي مشروطه فقتيجدال وال
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سومين بخش از برنامه تلويزيوني با 
شركت نامزدهاي نمايش انتخابات 
رياست جمهوري، سمتگيري و درونمايه 

پس از . سياسي تغيير در باال را ارايه كرد
پخش يك ُفكاهه سرگرم كننده كه در 
آن كانديداهاي مورد تاييد آقاي خامنه 
اي همچون كودكان دبستاني به بازي 

مزبور آنها اجازه گرفته شدند، در قسمت 
يافتند سياست و ديدگاه هاي خود را 
روخواني كنند و به اين ترتيب، صحنه 
ترتيب داده شده با دكوراسيون انتخابات 
را براي مخاطبان داخلي و خارجي 

اين نوشته كوششي است . شفاف سازند
براي بررسي نقش تعيين كننده سياست 
خارجي در تعيين مسير انتخابات رياست 

ري كه در اين ماه به سرانجامي جمهو
  . غيرمنتظره رسيد

  
سياست خارجي تخته ي پرش و 

  سقوط
اين امر كه سياست خارجي، نُقطه ثقل 
تحوالت در چهار سال آينده را نيز 
تشكيل خواهد داد، يك نتيجه گيري 
بديهي از اولويتهايي است كه رژيم 
واليت فقيه براي خود تعيين كرده و 

ش را به گونه محوري ثبات و بقاي خوي
در انگاشت . به آنها پيوند زده است

قُدرت در اين رژيم، سياست خارجي به 
سطح منبع اصلي توليد اقتدار فراز يافته 
و جايگُزين عدم پذيرش اجتماعي و 
گُسل باال و پايين گرديده، شكافي كه 
بيش از همه محصول شكل استبدادي 

 مذهبي مناسبات حاكم است و –
ياسي منافعي در تغيير آن و دستگاه س

گذاشتن وزنه كسب ثبات در كفه جامعه 
  .      ندارد

از سوي ديگر، خطوط محوري سياست 
 كه بيرون از نظم بين "نظام"خارجي 

المللي ترسيم گرديده و به همين سبب 
به نوعي ياغي گري آغشته است، 
موجب برآمدن و قُدرت گرفتن نيروهايي 

وظايف و در طبقه حاكم گرديده كه 
كاركرد آنها نه تنها با اين انگاشت تنش 
زا سازگاري دارد، بلكه وجود آنها براي 
حفظ و پيشبرد آن ضروري به شمار مي 

  . رود
تشكيالتهاي نظامي و امنيتي در ساختار 
قُدرت، بيشترين بهره برندگان از اين 

بركشيده شدن آنها در . شرايط هستند
 يك  به عنوان"نظام"ساختار سياسي 

جناح مستقل و مدعي، محصول تكامل 
تدريجي تنش در روابط خارجي و 
رساندن آن به سطح مناقشه هسته اي و 
دخالتگري نظامي خارجي، اصطكاك 
فزاينده با دولتها و نهادهاي بين المللي 
و فرو رفتن هر چه بيشتر جمهوري 

  . اسالمي در الك انزوا است

 سياسي و در اين راستا، منافع بي واسطه ي
 84اقتصادي اين اليه از قُدرت كه از سال 

به گونه رسمي نفوذ خود را بر قُوه هاي سه 
گانه گُسترش داده، با تداوم وضعيت موجود 

از اين . در سياست خارجي گره خورده است
رو، نبرد سپاه پاسداران براي حفظ جايگاه 
خود در هرم قُدرت، همواره جدالي براي 

 و مناقشه آميز حفظ جهت گيري جنگي
  .          سياست خارجي خواهد بود

اين همان چشم اسفندياري است كه 
مجموعه باند واليت را با وجود سلطه ي 
مطلق بر دستگاه بوروكراسي و سازمانهاي 

 و نيز "خودي"قهر، در برابر رقباي 
 آسيب "غيرخودي"مخالفان و منتقدان 

  . پذير مي سازد
ر چشم انداز پيامدهاي چه، تا هنگامي كه د

 برد يا صلح –كشمكش خارجي نتيجه برد 
مسلح نوع جنگ سردي قرار گرفته، سياست 
تنش زايي و ماجراجويي هدفمند، بذر 
مرغوبي خواهد بود كه در زمين قُدرت و 
ثروت پاشيده مي شود و محصوالتي به 
. همان اندازه دلچسب نيز به بار مي آورد

ز هنگام آغاز جنگ رژيم جمهوري اسالمي ا
قطار "هشت ساله با عراق تا شروع سياست 

، در چنين 84 در سال "بي دنده و تُرمز
نه تالش . موقعيت ايده آلي به سر مي برد

براي دستيابي به جنگ افزار هسته اي و نه 
مداخله گري فعال در عراق پس از حمله و 
اشغال اين كشور از سوي آمريكا، موجب 

. ه ي اين رابطه نگرديدبرهم زدن موازن
منافع كوتاه مدت آمريكا در عراق و عاليق 
بازرگاني موتورهاي سياسي و اقتصادي 
اتحاديه اروپا، همزيستي عناصر ناهمگون در 
كنار بمبهاي ساعت شُمار را ممكن مي 

  . ساخت
اين وضعيت مطلوب به شتاب و به گونه 
بنيادي مي تواند دگرگون شود، هرگاه آثار و 
نتايج سياست بحران زايي به داليل 
گوناگون از كُنترُل خارج شده و بار منفي آن 
نه فقط بر هدف اصلي سايه بيافكند، بلكه 

  . خود به منبع ديگري از تهديد بدل گردد
  

راندن قطار بي دنده و تُرمز تا لبه 

  پرتگاه 
 شروع به شكل 84شرايط مزبور در سال 

 نظامي و گيري كرد؛ زماني كه ابزارهاي
امنيتي پِيشبرد سياست توليد اقتدار خارجي، 
پوسته شكني كرده و به قُدرت سياسي 
چنگ انداختند و در سطح رهبري جمهوري 
اسالمي، تالش براي تغيير معادله پيشين به 

  . جريان افتاد
 -به پندار آقاي خامنه اي و شُركاي نظامي 

امنيتي اش، زمان در پيش گرفتن سياست 
 در برابر طرفهاي خارجي فرا رسيده تهاجمي

  بود و آنها قادر بودند با تحت فشار قرار 
  

  5بقيه در صفحه 
  

  

 هي مشروطه فقتيجدال وال

  هي مطلقه فقتيبا وال
  3بقيه از صفحه 

 ،يعبداهللا حاج صادق  •
 در سپاه هي فقي ولندهي نمانيجانش

رهبر معظم انقالب «:پاسداران گفت
  نشستني اي از برگزارشيپ
 تي، اهم]ي روحانيكنفرانس مطبوعات[

 منتخب ي جمهورسييآن را به ر
 ي روحانيگوشزد كردند و انصافاٌ آقا

 خبرنگاران يهم در پاسخ به پرسشها
 خود به اصول و يبندي پايبه خوب

 يقبل از برگزار... ارزشها را نشان داد 
 شاني آوردن اي با رأديانتخابات شا

 انيموافق نبوده و نظرمان به اصولگرا
 ري توان تدبي ميبود، اما امروز به خوب

 را ي نظام اسالمي سربلندي براياله
  )لنايا(».مشاهده كرد

 ،يرلوحي مي مصطفديس  •
 در رابطه با ي كنيمسئول دفتر مهدو

 اني وحدت اصولگراي برايتالش كن
 ي به نامه كنيتي والي محليو ب

 كه نظر ني اي اهللا براتيآ«:گفت
خاتمه دهنده را ارائه بدهند، چند بار 
تماس گرفته بودند و به ناچار نامه هم 

 ها را  هي توصيتي والينوشتند اما آقا
 خودم هم صحبت يمن حت. رفتندينپذ

 قطع كردند و بعد به انيكردم اما آقا
 ما هم جواب ي و تماسهاغامهايپ

 تي نسبت به شخص آانيآقا... ندادند 
 گفته بودند ي حتيكن  يمهدواهللا  

 ني ايعني، "ديي شما بفرمايهرچ"
 كرده يروي و پتيطور هم اعالم تبع

 كه ني ندارم از ايبنده اطالع... بودند 
 و جامعه ني جامعه مدرسني بچرا

 يتي اختالف افتاد و اكثرتيروحان
  ».حاصل نشد

 از ،يي عالنيحس  •
 يكسان«:فرماندهان سابق سپاه نوشت

 خود به ي انتخاباتغاتيكه در تبل
 ديتأك»  دادن به وضع موجودانيپا«

 ي از سويشتريكرده اند، از اقبال ب
مردم در ... مردم برخوردار بوده اند 

 استيانتخاب خود نشان داده اند كه س
 سال گذشته را 8 كشور در يخارج
 كه منجر به ياستي اند؛ سدهينپسند
 هي علمي قطعنامه تحر4 بيتصو

 شد كه در راني اي اسالميجمهور
 هم سابقه يليدوران جنگ تحم

  )ري سفتيسا(» .نداشت
 ،يو سرانجام ناطق نور  •

 مصلحت نظام صيعضو مجمع تشخ
 ي به حسن روحانكي تبراميدر پ
 انتخاب به دوران نيمردم با ا« :گفت

 پشت يبي فر  و عوامي صداقت يب
پاسخ درخور به اقبال كم ... كردند 

 دولت وحدت لي تشكران،ي ملت ارينظ 
  )ري سفتيسا(» . استيمل
  . نوعني از همگري صدها نمونه دو
   

   و چشم اندازجهينت
 را هي فقي ولتهي اتور88 سال يامهايق

خانه .  درهم شكستابانهايدر كف خ
   او و يگرياغي نژاد و ي احمدينينش

  
 سابقه اش در ي بيباالخره افشاگر

 خامنه اهي سكشنبهي(مجلس ارتجاع 
.  كرددي را تشدتيضع ونيا) يا

 ،ياسي سلسله عوامل سكيمجموعه 
 ني و بي منطقه ا،ي اجتماع،ياقتصاد

 منجر مهاي و در راس آن تحريالملل
 در دي جداني جركي يريبه شكل گ

درون هرَم قدرت و ثروت شد كه 
گرچه به ظاهر در چالش با باند 

 نژاد بود، اما در اصل به دنبال ياحمد
 و مهار هيفق يمشروط كردن قدرت ول

 سپاه پاسداران ي خواهادهيكردن ز
 خرداد به 24 آنچه در روز يخروج. بود
 انجام گرفت، محصول »اباتانتخ«نام 

با شكست خامنه .  كشاكش بودنيا
 ي نشاندن سوُگلي به كرسي برايا

 لي راي و ي سازكدستي استياش، س
 شكست خورد تي در والدي جديگذار
اف در شك. ستي نمي قابل ترمگريو د
 تر از آن است كه خامنه قي عمميرژ
.  بتواند آن را به سود خود مهار كنديا

 ني تدويدياو مجبور است راهبرد جد
 خواهد مشاركت ي نميخامنه ا. كند

 اعتقاد ني و بر ارديدر راس نظام را بپذ
 شهي ت،ي مشاركتنياست كه قبول چن

  . استهي فقتي اصل والشهيزدن به ر
ست و در چشم انداز  در گذشته نتواناو

 ستمي تواند سي هم نميابيقابل ارز
 نيا.  كندلي تبدي را به پارلمانياستير
 غلبه ي راه حل براكي توانست يم

 ي و حقوقيقي قدرت حقنيبر تضاد ب
 راه حل، ني شدن ايبا منتف. باشد

 تن به مشروط شدن دي بااي يخامنه ا
 اش داده و در راس نظام تيوال

 ادامه ي براايو  رديشراكت را بپذ
.  كندني گذشته راهبرد تازه تدوريمس

در هر دو حالت، شكاف درون هرم 
  . شودي مقيقدرت و ثروت عم

 مشروطه تي طرفدار والاني جريبرا
 به ي به طور عام و حسن روحانهيفق

 وجود ي دو راهنيطور خاص هم ا
 يروي اراده و ناني جرنياگر ا. دارد

به عقب  ي واداشتن خامنه ايالزم برا
 تواند از ي را داشته باشد، مينينش

ضعف او استفاده كرده و مساله 
در .  كندي منتفجي را به تدرمهايتحر

 بهتر از ي صورت سرنوشتنير ايغ
 نخواهد داشت و بحران يدولت خاتم

 بدتر از ي و اجتماعي اقتصاد،ياسيس
  .  خواهد شدي كنونطيشرا
 ي جز مبارزه براي مردم اما راهيبرا

 ي و حقوق انسانيآزاد. ستي نيآزاد
 ي است و مرانيحق مسلم مردم ا

 هي كه حق را به صاحبان اش هدميدان
مردم .  گرفتديحق را با.  كنندينم
 خرداد و 25 در عصر روز شنبه رانيا

 راني فوتبال امي تيروزيدر جشن پ
 ي توانند از شكافهاينشان دادند كه م

 ي برآمد اجتماعيدرون قدرت برا
 و ي آزاديمبارزه برا.  كننداستفاده

 در بستر رانيمطالبات بر حق مردم ا
 تي والمي رژي سرنگونيمبارزه برا

  . قرار داردهيفق

  .....سرمقاله 

  تغيير زير سايه سنگين بحران خارجي
  منصور امان
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  4بقيه از صفحه 
  
  

آمريكا و اُروپا، امتيازهاي كالني دادن 
 و "هولوكاست"ترمهاي . بگيرند

، فراورده هاي اين دوران "كاغذپاره"
  . سرخوشي است

رويه ي داخلي سياست مزبور را كوشش 
در جهت تغيير بنيادي ساختار سياسي در 
كشور، يكدست كردن دستگاه قُدرت و 

اختاري پايان دادن به ناهمگوني س
 بين استبداد سياسي و تشريفات "نظام"

انتخابي و تفكيك نمايشي سه قُوا 
در اين راستا، باندهاي . تشكيل مي داد

 به دست افراطي ترين "نظام"داخلي 
دسته بنديهاي آن حذف و از قُدرت 
جراحي شدند، مجلس و قُوه قضاييه به 
كُنترُل سپاه پاسداران و دستگاه هاي 

ساختار دولتي با برچيدن امنيتي درآمد و 
حلقه هاي واسط تصميم گيري، به 

  . شيوه پادگاني تجديد سازمان داده شد
با شُروع تحريمهاي نفتي و مالي و به 
بيان روشن تر، نزديكترين و موثرترين 
ابزاري كه طرفهاي خارجي براي 
تاثيرگذاري بر سياستهاي رژيم 
جمهوري اسالمي به گونه واقعي در 

 گُنجايش راهكار تهاجمي دست داشتند،
اين واقعيت كه .  نيز اشباع شد"نظام"

آمريكا و اُروپا در طول نزديك به يك 
دهه كشمكش هسته اي، سرسختانه از 
استفاده از اهرُمهاي نفتي و مالي 
خودداري كرده بودند، تغيير فضا را حتي 
براي كُند ذهن ترين خوش نشين خيمه 

  . واليت هم فهم پذير مي كرد
ه الفهاي آقاي خامنه اي و دوستان هم

شرايط " در "نظام"در باره قرار داشتن 
 و "دور زدن تحريمها"، "بدر و خيبر

، به سادگي و شتاب، "اقتصاد مقاومتي"
با تبديل مرغ و سيب زميني به بحران 
حكومتي در جايگاه واقعي خود قرار 
گرفت و به مخاطبان شان نشان داد كه 

اي مديريت شرايطي كه آنها راه حلي بر
چنين مي . به وجود آورده اند، ندارند

نمود كه حاكمان كشور به سختي در 
برابر واكُنش غرب غافلگير شده اند و 
چون آن را در محاسبات خود منظور 
نكرده بودند، تدبيري نيز براي رويارويي 

  . يا كاهش آثارش در دست نداشتند
  

  پرده برداري در نيويورك

، تابلوي 91تر، از ابتداي سال بر اين بس
، روي مسير عقب "نظام"راهنماي 

به همان گونه كه در . نشيني تنظيم شد
ضرورت چاره جويي براي بن بستي كه 
رژيم در آن گرفتار آمده بود بين 
جناحها، باندها و گرايشهاي گوناگون آن 
وحدت نظر حاكم بود، پيرامون تعيين 

ست، سود و زيان برندگان از اين سيا
شكاف عميقي آنها را از يكديگر جدا مي 

 مي "جام زهر"ساخت؛ چه كسي بايد 
نوشيد و چه كسي مي توانست از 

مزاياي آن در شكل دست باال يافتن 
  در قُدرت سياسي بهره مند شود؟ 

سفر آقاي احمدي نژاد به نيويورك 
در ميانه اين سال به بهانه شركت 
در نشست مجمع عمومي سازمان 

دت و حرارت جدالي كه بر ملل، ش
سر اين موضوع در دستگاه قُدرت 
جمهوري اسالمي درگرفته بود را به 

همزمان با . نمايش عمومي گذاشت
آنكه او خود را به گونه بي پروا و 
زننده اي به هيات حاكمه آمريكا 
عرضه مي كرد، رقبايش از استفاده 
از هيچ ابزار زمخت و رسوايي باري 

 كشاندن تقاليش براي به شكست
اين در حالي بود كه . فرو نگذاشتند

آنها خود در گوشه ديگري به گونه 
پنهاني مشغول مذاكره با آمريكا 

  .    بودند
با وجود ارسال اين عالمتهاي 
آشكار، طرفهاي خارجي رژيم هيچ 
عالقه اي به ُنك زدن نشان نمي 

بيش از همه به اين دليل كه . ندادند
قُدرت داخلي در با توجه به جنگ 

دستگاه رهبري جمهوري اسالمي، 
در معتبر بودن توافُقهاي احتمالي كه 
. به دست مي آمد، ترديد داشتند

تحريمها در جريان بود، زمان به 
سود آنها عمل مي كرد و مي 
توانست گام به گام صحنه را شفاف 

  . تر سازد
  

  نعل وارونه

زمينه هاي به واقعيت پيوستن اين 
 اندكي بعد شروع به چشم انداز

شكل گيري كرد؛ زماني كه انتقاد از 
سياست خارجي تهاجمي و دامن 
زني به تنش هسته اي نه فقط از 
جانب اخراج شدگان از حكومت، 
بلكه از زبان مجريان، مروجان و 

در باند . مشوقان آن نيز شنيده شد
حاكم يك مسابقه تماشايي براي 

ين و فاصله گيري از استراتژي پيش
افكندن مسووليت آن به گردن 
يكديگر آغاز گرديد كه دامنه آن با 
هر روز كشمكش بيشتر، حوزه هاي 
گُسترده تري از عملكرد و كارنامه 

  . مشترك را در بر مي گرفت
گرايش همگاني در باند واليت براي 
تسويه حساب اتُمي با يكديگر نشان 
مي داد كه اُميد به بندوبست خارجي 

بدون تامين پيش شرطهاي يكجانبه 
داخلي آن از ميان رفته است و براي 
به جريان افكندن پروسه عقب 
نشيني نه فقط بايد امتيازهاي كالن 
داد، بلكه مي بايست در داخل 

  . اليروبي هم كرد
راهكاري كه ابتدا با قرار دادن آقاي 
احمدي نژاد، سوُگلي پيشين آقاي 

غ خامنه اي بر چارپايه رسوايي و دا
كردن پيشاني او به گُناه وضع 
تحريمها و شرايط فاجعه بار كشور 
آغاز شد، به گونه گُريز ناپذيري 

جلوتر رفت و در آخرين پرده 
اي كه تاكنون روي صحنه 
رفته، به يك قدمي رهبر 

در . جمهوري اسالمي رسيد
برنامه تلويزيوني نامزدهاي 
انتخابات، مشاور امور بين المللي 

 واليتي كه در ، آقاي"رهبر"
عمل نقش وزير خارجه در سايه 
را ايفا مي كند، به شدت به 
سياست اتمي و چگونگي اجرايي 
كردن آن تاخت و مذاكره كننده 

، آقاي جليلي را "نظام"ارشد 
مسوول شكست مذاكرات 

  . معرفي كرد
حمله آقاي واليتي به پادوي 
غافلگير شده، بيش از همه 

 ناپذير اعتراف به ناكافي و باور
ن پيشين عليه آقاي بودن كمپي

احمدي نژاد و خرج كردن از 
اما آيا . كيسه بي مقدار او بود

خط كشي تا جلو پاي آخرين 
حلقه ي تصميم گيري پيش از 
آقاي خامنه اي، فاصله الزم از 
سياست شكست خورده را تامين 
مي كند؟ انتخاب حجت االسالم 

 "سه تُفنگدار"روحاني، يار غار 
ل پاسخ اُروپايي، به اين سووا

  .  منفي مي دهد
  

  برآمد

راه برون رفت از مهمترين 
مشكالت داخلي حكومت و در 
صدر آنها دو بحران سياسي و 
اقتصادي، به گونه بي واسطه از 
مسير حل چالشهاي خارجي آن 

تالش آقاي خامنه اي . مي گذرد
و شُركاي نظامي و امنيتي اش 
دستيابي به اين امر از فراز سر 

بدون دادن امتياز به آن جامعه و 
آنها در نمايش . بوده است

انتخابات ناچار به دادن هزينه و 
تن دادن به بازگشت باند اخراج 
شده از حكومت گرديدند، اما 

 هنوز به معناي "باال"تغيير در 
 "پايين"عقب نشيني در برابر 

اين بدان مفهوم است كه . نيست
هرگاه سازش در سياست 

ي در داخل خارجي با عقب نشين
و محدود گرديدن دامنه قُدرت و 
نُفوذ آقاي خامنه اي و سپاه 
پاسداران در سياست و اقتصاد 
همراه نگردد، نتايج آن در سطح 
خارجي گُذرا و در پهنه داخلي 
بحران سياسي را در اشكال 

در . جديد تداوم خواهد بخشيد
اين صورت، برندگان كُنوني 
انتخابات رياست جمهوري 

. ان نهايي آن خواهند بودبازندگ
باند واليت تالش خواهد كرد با 
بهره برداري از اشتياق و منافع 

، "مصالح نظام"آنها در رعايت 
آنان را به مجريان سياست خود 
بدل كرده و توازن مطلوب با 

  .     را برقرار سازد"پايين"
  
  

خامنه اي چوب و پياز را 

خورد و زندان ليبرتي را 

  دموشك باران كر
  زينت ميرهاشمي

   

   خرداد26فراسوي خبر يكشنبه 
 خرداد، زندان ليبرتي محل اقامت 25روز شنبه 

 هزار تن از اعضاي سازمان مجاهدين 3بيش از 
خبر شليك موشك به . خلق موشك باران شد

ليبرتي و مجروح و شهيد شدن تعدادي از ساكنان 
بي دفاع و غير مسلح آن كه هر وجدان بيدار را 

واهد داد، توسط ارگان سازمان ملل تاييد تكان خ
موشك باران ليبرتي با توجه به پيشينه . شده است

آن، در پيوند دستهاي خونين مالكي و ولي فقيه 
چرايي همزماني اين موشك باران و . معني دارد

خروجي انتخابات نمايشي رژيم، نشان مي دهد كه 
 خامنه اي كه با نتيجه انتخابات هم چوب را خورده

و هم پياز را، مي خواهد اعالم كند كه همچنان در 
  .بر پاشنه تروريسم و ساخت سالح اتمي مي چرخد

صحنه انتخابات فرمايشي به گونه اي رقم خورد  
كه حسن روحاني عضو شوراي امنيت رژيم، عضو 
مجلس خبرگان و عضو مجمع تشخيص مصلحت 

د خامنه اي اين بار هم قبل از تائي. نظام برَنده شد
صحت انتخابات به وسيله شوراي نگهبان به صحنه 
آمد و با صورتي كه از سيلي سرخ شده، نتيجه را 

اما با توجه به سخنان يك ماه گذشته . پذيرفت
خامنه اي و مسايلي كه در مناظره هاي سوم مطرح 
شد، مشخص مي شود كه خروجي انتخابات 

  .فرمايشي به ولي فقيه تحميل شده است
كتاتوري و به ويژه ديكتاتوري در حكومت دي 

مذهبي و با توجه به قانون اساسي جمهوري 
اسالمي و شرايط مربوط به رياست جمهوري، 
تمامي آن چه تحت عنوان انتخابات به صحنه مي 

بيهوده نيست . آيد، آزاد، عادالنه و دمكراتيك نيست
كه رژيم ايران هيچ گونه نظارت نهادهاي بي طرف 

  . نكرده استبين المللي را قبول
بدون نظارت نهادهاي مردمي و ارگانهاي بين 
المللي در ارگانهاي راي گيري، به اطالعيه هاي 

  . برگزار كنندگان اين نمايش نبايد اعتماد كرد
افشاگري باندهاي رقيب پيش از انتخابات در رابطه 
با اضافه كردن ميزان رايها براي باال نشان دادن 

  . ين امر استمشاركت مردم، تاكيدي بر ا
هر كسي كه از صندوق سر درآورد در تمامي 
رنجها، دردها و مصائبي كه به مردم طي بيش از 

  . سه دهه اعمال شده است شريك است
خامنه اي اگر تصميم به نوشيدن جام زهر نگيرد، 
با توجه به تحريمها و مطالبات انباشه شده مردم، 

يرات حسن روحاني هيچ اقدامي نمي تواند براي تغي
جبهه رفسنجاني، خاتمي، . جزيي هم انجام دهد

كه در درون هرَم قدرت عليه .... ناطق نوري و
كانديداي سپاه و خامنه اي شكل گرفت اگر نتواند 
مساله تحريمها كه به پروژه اتمي مربوط است را 
فيصله دهند، وضعيت مردم و كشور روز به روز 

  .فاجعه بارتر خواهد شد
ك باران زندان ليبرتي اين پيام را خامنه اي با موش

به همه مي دهد كه همچنان سياست تروريستي 
  .خود را ادامه مي دهد

كشتار افراد بي سالح و بي دفاع از طرف مزدوران 
مالكي وابسته به ولي فقيه جنايت عليه بشريت و 

انجام اين جنايت در اين زمان نشان . محكوم است
 نتايج شكست از قدرت رژيم نيست بلكه هراس از

خامنه اي در مهندسي كردن نمايش انتخابات 
   .است

 ر زير سايه سنگين بحران خارجيتغيي
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برآمد يك انتخابات غير دموكراتيك در 
شرايط ديكتاتوري، در بهترين شكل آن، 
با حفظ رعابت رقابت در هرم قدرت، 

در . فردي مثل حسن روحاني مي شود
فقدان جامعه مدني و احزاب و 
سازمانهاي سياسي اجتماعي كه بيان 
كننده اراده اقشار و طبقات مختلف 

 به مقام باشند، افرادي از ميان كانديداها
رياست جمهوري مي رسند كه برنامه و 
طرح مشخصي براي حل مسائل 

  . اقتصادي ندارند
در برخورد با پديده بيكاري، تورم، امنيت 
شغلي، دستمزد كارگران و مزدبگيران، 
وجود باندهاي مافياي واردات، نظامي 
امنيتي كردن اقتصاد و سپردن 
شريانهاي اقتصادي به سپاه پاسداران، 

گيري مافياي آقازاده ها و رانت شكل 
خواران حكومتي، چگونگي جلوگيري از 
فساد دولتي، تشكلهاي مستقل كارگري 
و سرانجام مشاركت كارگران در امور 
مربوط به خودشان هيچ تمايزي كه 
بتوان آن را بر شمرد در ميان 
كانديداهاي منتخب شوراي نگهبان 

دفاع از قانون اساسي غير . وجود نداشت
كراتيك و تبعيض گرايانه، حفظ دمو

نظام و سرسپردگي به ولي فقيه نقطه 
كسي كه پيروز نمايش . مشترك انها بود

انتخاباتي شد شانس خود را بايد مديون 
نفرت عميق مردم از ولي فقيه و احمدي 
نژاد و نه از برنامه هاي مشخص 

  . سياسي و اقتصادي خود بداند
در كشوري كه اعتراض مردم به 

هاي سياسي و اقتصادي حكومت سياست
در كف خيابان به خون كشيده و فعاالن 
كارگري، دانشجويي، زنان و جنبشهاي 
اجتماعي به حبس، شكنجه و دار 
محكوم مي شوند، صندوق رايِ گزينشي 
شوراي نگهبان در مواردي به نمايي از 
اعتراض به شرايط موجود از طرف عده 

گويا وضعيت . اي محسوب مي شود
 مردم، گسترش فاصله طبقاتي و معاشي

فعاليت قشر انگلي آقازاده ها، اقتصاد 
شبه دولتي و رانت خوران حكومتي 
تماماً محصول تحريمهاي شوراي امنيت 
است كه حاال عده اي دلشان را خوش 
كرده اند كه اگر تحريمها لغو شود، همه 

  . چيز خوب مي شود
  

حكومت تعدادي افراد دولتي را به عنوان 
نده كارگري در اجالس اخير نماي

نماينده . سازماني جهاني كار غالب كرد
دولت در اين اجالس در برابر انتقادهاي 
وارد شده به حكومت، وضعيت نابسامان 

تحريمها و «كارگران را ناشي از 
سازمان جهاني » تبعيضهاي مغرضانه

  .كار دانست
اين حكومت است كه مردم ايران را از 

شغل، حق كار، حق آزادي بيان، امنيت 

انجمنها و تشكلهاي مستقل، برابري 
محروم ... كار و حقوق اجتماعي و 

در ساختار بودجه بندي . كرده است
رژيم است كه عده اي فقيرتر مي 
شوند و در عوض نهادهاي نظامي 
وابسته به سپاه پاسداران و بسيج 
درصد زيادي از بودجه كشور را به 

اختصاص . خود اختصاص مي دهند
بودجه كالن در بخش نظامي و 
پروژه هاي كشورگشايي و قدرت 
طلبي رژيم، اختصاص ميلياردها 
دالر به حزب اهللا لبنان و نيروهاي 
بنيادگراي منظقه چه ربطي به 

محروم كردن مردم از . تحريم دارد
دارو و مواد بهداشتي چه ربطي به 

تعطيلي بيش از دو سوم . تحريم دارد
ز اعمال واحدهاي توليدي قبل ا

تحريمها، تعيين نرخ دستمزد نابرابر 
با تورم موجود براي كارگران و 
. مزدبگيران چه ربطي به تحريم دارد

اگر امروز آقايان متوجه فشار 
تحريمها شده اند دلشان براي سفره 

جيب . خالي مردم نسوخته است
دولت و مردم در حكومت فاسد 
جمهوري اسالمي يكي نيست و 

نها يك طرفه و سوراخ بين جيب آ
بر همين . به سمت پولدارهاست

منظر حتا اگر ولي فقيه جام زهر را 
نوش جان كند و تحريمها برداشته 
شود، اولين گام پايوران رژيم در حل 
بحران اقتصادي فربه تر كردن خود 
و افزايش بخش بودجه در راه 

تقويت ابزارهاي سركوبي و  
نظاميگري براي بيمه كردن 

  .  بودحكومت خواهند
  

  وعده هاي حسن روحاني 

حسن روحاني بدون طرح و برنامه 
مشخص در رابطه با بحران بيكاري 
و تورم، در برابر سوالهاي خبرنگاران 

با توجه به . شعار و وعده هايي داد
اين كه حسن روحاني تا كنون در 
باالترين بخش هرم قدرت مسئوليت 
داشته، بنابراين كليد او از جنس 

ومتي است كه بيماري كليدهاي حك
  .اقتصاد ايران را درمان نتواند كرد

روحاني همانند احمدي نژاد وعده 
. تك رقمي كردن نرخ بيكاري را داد

وي جشن پيروزي خود را به تك 
رقمي كردن نرخ بيكاري موكول 

  . كرد
 ميليون 3اين «وي گفت اگر 

مشغول به كار شوند و هر كدام به 
د و در اندازه يك ميليون خدمت كنن

توليد درآمد داشته باشند معنايش 
 3اين است كه در هر ماه مي شود 

  .»هزار ميليارد تومان

 و نيم 2 احمدي نژاد وعده ايجاد 
ميليون شغل در سال را داد، نتيجه 

روحاني وعده كار . اش را همه ديدند
 و نيم ميليون نفر بيكار را مي 3براي 

ي البته احمدي نژاد با راه انداز.  دهد
قراردادهاي موقت و كوتاه مدت 
طوري كه با يك ساعت كار در هفته 
جزو بيكار محسوب نمي شود، رقم 
بيكاري را از منظر خود پايين آورده 

بهبود «روحاني حل بيكاري را . بود
وي . اعالم كرد» فضاي كسب و كار

را يكي از » بسته هاي تشويقي«دادن 
راههاي كوتاه مدت براي حركت 

احمدي نژاد با . الم كرداقتصادي اع
اجراي هدفمندي يارانه ها و دادن 

خشي مقداري پول با عنوان يارانه به ب
از مردم، سياست صدقه پروري در 
برابر مزد واقعي متناسب با نرخ تورم 

به جاي باالبردن مزد . را به كار برد
كارگران و مزدبگيران پرداخت مواد 

در صورتي كه . غذايي طرح مي شد
باالرفتن مزد متناسب با سبد هزينه 
خانوار كاركري و متناسب با تورم، حق 

اين . ن استاوليه كارگران و مزدبگيرا
حق در حالي كه در قانون رژيم ثبت 

هيچ ترفندي . شده، رعايت نمي شود
جاي اين حق ابتدايي را نمي تواند پر 

حسن روحاني هيچ موضعي در . كند
برابر افزايش دستمزد كارگران نگرفته 

خانه دولتي كارگر در نقش . است
آشتي دهنده نيروهاي كار با طبقه 

ني براي حاكم از نامزدي حسن روحا
رياست جمهوري ولي فقيه حمايت 

خانه كارگر تشكلي . رسمي كرد
وابسته به دولت است و كارگران را 

بر همين مبنا . نمايندگي نمي كند
حمايت اين نهاد دولتي نمي تواند 

  . حمايت طبقه كارگر از روحاني باشد
براي حل بحران بيكاري، پايين آوردن 
نرخ تورم و گسترش فعاليتهاي 

دي نياز به توسعه دموكراتيك تولي
ميزان شركت كارگران و . است

مزدبگيران و مردم در تمامي 
تصميمهايي كه به زندگي آنان باز مي 
گردد، در رديف اولين گامها براي حل 

ايجاد . بحران اقتصادي است
تشكلهاي مستقل كارگري، سازمانيابي 
و همبستگي كارگران و مزدبگيران و 

اههاي اوليه حق اعتصاب از جمله ر
آزادي . براي گرفتن مطالبات است

فعاالن كارگري از زندان، افزايش 
دستمزد مطابق با نرخ تورم، امنيت 
كار، آزادي تشكلهاي كارگري غير 
وابسته به دولت، آزادي گردهمايي و 
برخورداري از حق اعتصاب اينها 
مطالبات مينيممي است كه دولت 

ا حسن روحاني را ب» تدبير و امنيت«
  . چالشهاي جدي روبرو خواهد كرد

  

   بازگشتيجشنها

 اباني به خ

  امانمنصور

   خرداد31 نهيآد...  خبريفراسو
 كه در برابر ي امكانني با نخستي اجتماعجنبش

 هفته كي.  بازگشتاباني به خافت،ي شيخو
 كه در سراسر كشور پس ييهاييپس از گردهما
 استي انتخابات رشي نماجهياز اعالم نت

 بزُرگ ي تهران و شهرهاد،ي برپا گرديهورجم
 ي شاهد تجمعات پرشورگريو كوچك بار د

 فوتبال به ي ملمي تيابي بار به بهانه راهنيا
  . بوديجام جهان

 

 كه هايي گردهماني مطرح شده در ايُشعارها
 حاكمان كشور و ،ي برُاني و مهي حاشچي هيب

 هدف قرار ميدستگاه سركوب را به طور مستق
 كي مطالبات دموكراتني تري داد و بر فوريم

 ي مي پاياسي ساني زندانيهمچون آزاد
 انبوه زنان، مردان و ياسي سيريفشرد، جهتگ

ابانها را به اشغال خود ي خكوباني كه پايجوانان
 ي مازي ني بي و گمانه زنريدرآوردند را از تفس

  .كند
 

 روز گذشته، 6 ي صاعقه آسايدادهايرو
 و ي اهللا خامنه اتي كالن آي گذارهيسرما

 مهار و ي اش برايتي و امنيهمدستان نظام
در چهارسال ) فتنه (ي بر جنبش اجتماعيرگيچ

 نيچتر سنگ.  بدل ساختزيگذشته را به پش
 روزنه نيترور و وحشت آنها بر سر جامعه، با اول

 شده و تي خاصي كرد، مشبك و بداي كه پيا
در تهران و  رگبار اعتراضها ريصاحبانش را ز

اصفهان، كرمان و زاهدان، مشهد و مهاباد، 
 . پناه برجاگذاشتيبرهنه و ب

 

 لي نه به دلش،ي پي اعتراض روزهايحركتها
 حكومت يگُستره و نه به خاطر شدت آن برا

 از "نظام" ي اصلمي است؛ بنيهراس آفر
 جرقه ها از دهانه ني است كه ايليپتانس

 ي وحشتنيا. دهي جهرونيآتشفشان آن به ب
 دار،ياست كه فُرصت طلبان، متحدان ناپا

 شده قي تزري جنبش و آژانهاي از اُردوانيفرار
 مي با دستگاه سركوب و آمرانش تقسزيبه آن ن

  . كننديم

 

 جنبش را ي شكست قطعروزي كه ديكسان
 از زي كردند، امروز آن را به پرهيموعظه م

ر آنها كه پرچم فرا.  كنندي التماس م"افراط"
به كنج امن و پنهان شدن تا سرحد بازنشناخته 

 ي به آن بلندگوي رسانه خارجنيشدن را از ا
 از همان نكي ادند،ي كشي بر دوش ميداخل

 توده، يي و مبارزه جويستادگي اهي علبونهايتر
 معترض در كف يروهاي بافند و نيفلسفه م

 حكومت "كيتحر" و "رنجاندن" را از ابانيخ
 دي جنبش نباندي گويآنها م. ند داريبرحذر م

 انتظاراتش را دي داشته باشد، با" جايتوُقع ب"
 دستگاه فاسد و مستبد شيبا سقف گُنجا

   . كندميتنظ
 گذشته مزدوران خامنه ي كه در روزهاآنچه

 اعتنا به ي روباند، بابانهاي را از سطح خيا
 زدن متحدان و آلت هي حكومت و مويرجزخوان

 را با خود به ي خط مشني اش،يدستها
 و يدانشگاه، مدرسه، كارخانه و هر حوزه زندگ

 آلوده "نظام" يتي كه به جنون امنيگريكار د
            .شده، گُسترش خواهد داد

  خواسته هاي كارگران و مزدبگيران در

  برنامه حسن روحاني
 يزينت ميرهاشم
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ماه گذشته جهان يكبار ديگر شاهد 
بار در  خيزشهاي ضد استبدادي اين

واكنش حكومت تركيه در . تركيه شد
 ،همان رواله مردم معترض نيز ب برابر

   .دسركوبگرانه بو
دولت رجب طيب اردوغان كه متعهد به 

 ، ليبرالي است- سياستهاي اقتصادي نو
نابودي آخرين فضاي سبز قابل توجه  بر

نبول به نفع سرمايه داران داخلي در استا
 به خاطر آن و خارجي پافشاري كرد و

 با عده اي از فعاالن محيط ياروييبه رو
ين اقدام اعتراض داشتند، ه ازيست كه ب

سركوب، خشونت و واكنش . پرداخت
 ،اسالم گرا خصمانه نخست وزير

 تكبر و. زخمهاي كهنه جامعه را گشود
 ،عدم توجه او به خواست مردم

 به هجوم  را كوچكهايعتراضا
 روزافزون معترضان به ميدان تقسيم و

  . بدل كردديگر نقاط تركيه
 بر عدم تالش نخست وزير تركيه افزون

 ژوئن، 4براي جلب رضايت مردم، روز 
  صدها هزاراز اينكهيكهفته پس 

 به ميدان تقسيم و خيابانهاي معترض
 شهر ديگر در سراسر 65آنكارا، ازمير، و 

سرازير شده بودند و درست يك كشور 
 بازار سهام كاهش شاخص پس از زرو

 درصد، عبداهللا 5/10در اثر ناآراميها به 
يس جمهور تركيه، تالش كرد يگل، ر

ن مضطرب را از اكه سرمايه گذار
اين ": او گفت. نگراني بيرون بياورد

 انقالبهاي ارويدادها قابل مقايسه ب
  ". نيست2011تونس و مصر در سال 

  
 انجمن سرمايه گذاران بين "وي به 

 اطمينان داد اين خيزشها "المللي تركيه
دو سال ": افزودخاموش خواهد شد و 

پيش به همين داليل در لندن ماشينها 
 .را سوزاندند و مغازه ها را غارت كردند

خاطر بحران ه در شورشهاي اسپانيا ب
 مردم ميدانها را اشغال كردند ،اقتصادي

ال وال ستريت در و همينطور اشغ
 آنچه كه شما در تركيه مي .آمريكا

زودگذر  شبيه همين شورشهاي ،بينيد
  ".است

 است كه آقاي گل در  حاليالبته اين در
اختالف اردوغان برخي موضوعات با 

او با اسالمي تر شدن بيشتر . نظر دارد
دولت، نزديكي تركيه و سياستهاي آن 

ن مريكا و سركوب بي اندازه مخالفاآبه 
  .موافق نيست

خيزشهاي تركيه اما مانند تمامي 
خيزشهاي   و2011انقالبهاي سال 

برآشوبيدگان و اشغال وال ستريت ريشه 
هاي عميق در ساختار جوامع سرمايه 

در . داري و بحرانهاي جهاني آن دارد
هاي ي در نابرابراين امرآثار  تركيه نيز

ي كه طي بيش از يك دهه عاجتما
 رشد يافته، ناردوغاحزب  حكومت

  عامل  هيچ پديده و .ملموس است
  

 نمي تواند سركوب تعدادي يديگر
معترض به قطع درختان پاركي را به 
سوي يك چنين جنبش گسترده و قوي 

به   صدها هزار نفر حاضر در آنكه
  با پليس خشن و بي رحم وياروييرو

د، سوق نفرمان حكومتي شوه گوش ب
  .دهد

م به  ه"قزي" اگرچه پروژه پارك
ي نشان دهنده سياستهاي يتنها

خصوصي : ارتجاعي سرمايه داري است
 منافع در جهتسازي مراكز عمومي 

عده اي سرمايه دار كه هسته اصلي 
پايگاه سياسي حزب عدالت و توسعه را 

تبديل استانبول به  د ونتشكيل مي ده
بهشت ثروتمندان با راندن مردم 

  . زحمتكش به خارج شهر
كرده كه در پارك يك  تهديد اردوغان

طور ه  پاركي كه ب؛مسجد خواهد ساخت
سنتي محل تجمع و تظاهرات كارگران 

نام گذاري يك پل . و حاميان آنان است
 كسي ،16 سلطان عثماني قرن  اسمبه

كه اقليتهاي علوي را قتل عام كرد نيز 
از ديگر پروژه هاي نابخردانه، ارتجاعي 

    .تو متكبرانه اوس
  

 در آستانه موقعيت تركيه

   خيزشهاي مردمي

سرمايه داران تركيه پس از سقوط 
 فرصت را غنيمت 2008اقتصادي سال 
 دستمزد كارگران كاهششمرده و به 

 16 بيكاري به ،2009تا سال . پرداختند
 افراد شاغل ،از سوي ديگر. درصد رسيد

نيز تحت فشار گذاشته شده و وادار مي 
 شدند كه در همان ساعت كار و ميزان

   .د بازده بيشتري داشته باشن،دستمزد
يك گزارش تحقيقي كه در سال  بنابر

 انجام شده، تركيه دومين كشور 2011
 34در ليست نابرابري درآمد در بين 

سازمان همكاري و توسعه " عضو كشور
با درصد  تنهاتركيه .  است"اقتصادي

 در يني بهتر از مكزيك و درصد كمييپا
 كشور جهان  بدتر از بدترينجايگاهي

 به لحاظ نابرابري دستمزد يعني آمريكا
   .قرار گرفته است

  

آنچه كه بستر نفوذ و اقتدار حزب عدالت 
و توسعه، يك نوع عجيب و غريب 

 را پوپوليسم محافظه كار، در دهه اخير
، حاصل سياستهاي تشكيل مي دهد

اقتصادي تورگوت اوزال، بورژواي 
 دهه  كه دراستمحافظه كار مسلماني 

اما . ظاهر شد  براي اولين بار1980
اردوغان با اينكه از سياستهاي مذهبي 

وردن پايگاه مردمي آدست ه براي ب
بيشتر در جناح راست شهري استفاده 
كرده، مذهبي بودن حزب خود را انكار 

  .مي كند
اردوغان بيش از يك دهه براي كسب 

او در اين راه پاي . اقتدار تالش كرده
موجي از سرمايه گذاران خارجي را به 

رشد كه  طوريه  ب،تركيه باز كرد
 5اقتصادي اين كشور ساالنه رقم 

 اين امر سبب .درصد را نشان مي دهد
شده كه دولت بتواند تمام بدهي خود را 

 داخت كندبه صندوق بين المللي پول پر
گيرد كه به اين   حتي در موقعيتي قرارو

 ميليارد دالر براي كمك به 5نهاد مالي 
 2012بحران اقتصادي اروپا در سال 

  اما كسب اقتدار از اين . پيشكش كند
 منجر به رشد نابرابري همراه با ،راه

سركوب براي ساكت نگاه داشتن مردم 
 حزب هژمونياو كه بتدريج .  استشده

  بردر درون دستگاه دولتي وخود را 
نيازي به  رسانه ها تثبيت مي كرد، ديگر

  .حاميان ليبرال نداشت
اين همه در حاليست كه ارتش تركيه 

دست دادن ميزان قابل از هم پس از 
ر نهادهاي ببرا توجهي از قدرت خود در

 ،يهيديگر دولت مانند پليس و قوه قضا
  واردوغانبه پذيرفتن حزب  مجبور

 فرسايش در حاليكه. راها شداسالم گ
قدرت نظامي بايد به سود دمكراسي 

جهت رويدادها به اين تمام مي شد، 
 و حتي بسياري از روزنامه طرف نرفت

ه نگاران به اتهام ريختن نقشه كودتا ب
 ،2008 در سال.  شدندفكندهزندان ا
ه براي ي توطاتهام نفر را به 86دولت 

ي به در آن زمان را. كودتا دستگير كرد
 ه ب28/34 از عدالت و توسعهحزب 

  .رسيددرصد  90/49
  

ه كودتا دارد و يتركيه البته سابقه توط
 بهانه خوبي براي خاموش كردن  بهاين

.  تبديل شده استناصداي معترض
برابر اپوزيسيون  همين بهانه در

كار برده شده ه دمكراسي خواه همواره ب
 آنها بيرحمانه مورد به اين اتهام،و 

  .گرفته اند وب و خشونت قرارسرك
از آنجا كه در عرصه سياست خارجي، 

دولت اردوغان مقداري اعتماد به نفس 
تازه اي نسبت به  پيدا كرده بود، رفتار

 از له كردها و استراتژي منطقه ايامس
دولت پيشنهاد مذاكرات .  نشان دادخود

  حزب كارگران كردستانه ب رامهمي
(PKK) علت اد كه بخشي به اين د

بود كه مي خواست رابطه اي مفيد با 
ه دولت منطقه اي كردستان در عراق ب

  . وجود آورد
نسبت به  تركيه ،تحت رهبري اين حزب

استقالل خود را در مقايسه با اينكه 
به حامي سنتي كاخ سفيد و يا تل آويو 

 آنهم با شمار مي رفت، حفظ كرد
 و نمايشي با  ساختگينمايش يا روابط

زب اهللا و حتي تا چند وقت ايران، ح
جهت اين . پيش با بشار اسد در سوريه

تفسير شده  عثمانيسم – به نوگيري 
  .است

با اين همه و با وجود قدرتي كه 
 اما ،كسب كرده اردوغان و حزب او

، گرفتهبه خود  تهاجمي حالتهمواره 
 هيچوقت نه به چپ و نه به جنبش زيرا

هم نياز  به ليبرالها ،كارگري نياز نداشته
را با تهاجم به حقوق زنان  ندارد و اين

 برقرار كردنزادي باروري و آ در مساله
 نشان ي الكل مشروباتعاري ازناطق م

   . استداده
دولت تركيه در چنين شرايطي با خيزش 

  .مردم روبرو مي شود
  

ريشه، تاريخ و افت و خيزهاي 

   جنبش اعتراضي در تركيه

 به دو در جستجوي ريشه اين اعتراضات
يدن خز: مي خوريم اساسي برعلت

سمت حكومتي يك ه تدريجي تركيه ب
حزبي كه روبناي مذهبي و محافظه 

– كارانه دارد و سياستهاي اقتصادي نو
 آزاد گذاشتن دست سرمايه  وليبرال

گذاران داخلي و خارجي كه نتيجه 
ن فشار اقتصادي بر كارگران و آمستقيم 

فهاي بوده و شكا زحمتكشان اين كشور
   .طبقاتي را عميق تر كرده است

ليبرالي  -  نو سياستهايغان پيشتازوارد
 كه شامل  استبه سبك جديد

خصوصي سازي كامل صنايع ملي و 
حضور به مثابه قدرت منطقه اي با 

 منابع طبيعي در رهدف سلطه كامل ب
   در يمديترانه و نابودي مطلق آثار باستان

  8بقيه در صفحه 

  )29 (سرد جنگ از پس جديد عصر جنبشهاي سازماندهي

  ليبراليسم با پوشش اسالمي دارد - ه در نوركيه، با درخت آغاز شد اما ريشت
  ليال جديدي
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  7بقيه از صفحه 

  
 "نوسازي" نام زيرمحله هاي استانبول 

 براي تبديل "مدرنشهرسازي "و 
استانبول به مركز بزرگ تجاري است 
كه در اين آخرين اقدام سرانجام خشم 

  .خفته مردم را بر انگيخت
 سوسياليستريچار سيمور، نويسنده 

 در مقاله اي منتشر شده در ،ييبريتانيا
اين يك " :نويسدروزنامه گاردين مي 

 بلكه بر ،محيطي نيستزيست  اعتراض
 آتش همه نارضايتيهاي ه شدنافروخت

انبان شده مردم نسبت به رفتار و 
   ".تسياستهاي دولت اس

 مبارزاتي پيشينهجنبش كنوني در تركيه 
غني دارد كه همواره با سركوب توام 

از همين رو، اين جنبش و . بوده است
الها در خفقان  اتحاديه ها، سهاياعتراض

به حالت غير فعال، مگر در مواقع نادر و 
  .زود گذر، باقي مانده بود

 اول ماه پارك قزي در ميدان تقسيم از
 نماد ديرينه چپ در 1977 سال مه

  اين روزدر. به حساب مي آيدتركيه 
عده اي از فعاالن اتحاديه ها و مبارزان 

مهاجمان "راديكال توسط آنچه هنوز 
يف مي شود، قتل عام  توص"ناشناس

در سالهاي بعد و در اوايل دهه . شدند
 تظاهركنندگان تالش كردند در روز ،80

اول ماه مه ميدان تقسيم را در حركتي 
نمادين به ياد ياران جان باخته شان 

  . كنندتسخير
 پليس ميدان را براي ،2010در سال 

تظاهرات روز كارگر باز گذاشت و در 
 پارك بسته بارهدوروز كارگر سال جاري 

شد و فعاالن كارگري، اتحاديه ها و 
  .چپها با خشونت پليس روبرو گشتند

اگرچه مبارزات مردم كردستان تركيه 
 اما تا ، سال پيشينه دارد40نزديك به 

آنجا كه به اعتراضات توده اي در ديگر 
نقاط بر مي گردد، جنبش اعتراضي 

 اعتصاب به جز سال اخير 15تركيه در 
 نااميد و ،دت كارگران تنباكوكوتاه م
اما امروز طبقه كارگر .  مانده بودخاموش

 ،و مزد بگيران تركيه، چپها و جوانان
دوران نااميدي عميق سياسي را پشت 

  .سر گذاشته اند
 شكستن هامهمترين جنبه اين اعتراض

 سكوت و يافتن اعتماد به نفس تازه و
آوردن نسل جديد به ميدان مبارزه زنده 

اگر .  و پايان بي تفاوتي استو خالق
چه رويدادهاي جاري در تركيه تا 

 زياد دارد، اما پرسش فاصلهانقالب 
اصلي اين است كه آيا كارگران متشكل 
بدان پاسخ الزم را مي دهند؟ تا كنون 
چندين حركت اعتراضي از نهادهاي 
صنعتي مهم وجود داشته كه مي تواند 
. بخشهاي ديگر را راديكاليزه كند

 ي تركيه نيزيچنين كاركنان هواپيماهم
. مدت دو هفته در اعتصاب بودنده ب

 305 آنان بازگرداندن يمطالبه مركز
اعتراض نفر كه سال گذشته به خاطر 

گرفتن حق اعتصاب از كار اخراج به 
  .شدند، بود

اعتصاب ديگري هم در راه است كه 
بدون شك تاثير شگرفي بر دولت 

ان فلزكار  اعتصاب كارگر،خواهد داشت
 كه همزمان دست  راكه صدهزار كارگر

. ، در بر مي گيرداز كار خواهند كشيد
اين بخشي است كه موتور اصلي 

 به شمار مي صادرات صنعتي اين كشور
 تسياسحاكم بودن اگرچه . رود

بوروكراسي در اين اتحاديه  ارتجاعي و
 بزرگ را نبايد از نظر دور داشت، اما از

ب فلزكاران تاثيري اعتصا زاويه كه اين
 انفجاري سياسي در سراسر همچون

  .اهميت است زيكشور خواهد داشت، حا
بار مردم با اعتماد به   اين،همچنين

. نفس بيشتري به ميدان آمده اند
كنفدراسيون كارگران خدمات "اتحاديه 
  كه يكي از چهار اتحاديه"عمومي
 فراخوان اعتصاب در ، تركيه استبزرگ

  چشم انداز گفته مي شود. ژوئن را داد5
 ويژهه  ب،اعتصاب عمومي دور نيست

 آنكه اردوغان تخريب پارك را پس از
   .دآغاز كن

  

  ؟ چه كساني هستندمعترضان

 روزهاي اعتراضات، عده اي در نخستين
 يك در دانشگاه استانبول پژوهشگراناز 

 فعال در تظاهرات 3000بررسي از ميان 
  يافتندميدان تقسيم به اين نتيجه دست

  :كه
خود را وابسته به هيچ  درصد 71 -

سازماني معرفي كردند و گفتند كه 
اكثر اين افراد .  هستند"طرفدار آزادي"

  گونهبراي اولين بار بود كه در اين
  .مي كردنداجتماعات شركت 

را عضو و يا   درصد خود1/7تنها  -
. هوادار گروه يا سازماني معرفي كردند

يط حفعاالن م درصد كه شامل 7حتي 
 ،زيست، ملي گراها و چپها مي شوند
  .تجربه اي در نبردهاي خياباني نداشتند

 در اين "اولين بارها"نمونه هاي 
 يكي از آنها ايجاد است،اعتراضات زياد 

 ولي ،است كه اگر چه تازگي ندارد سنگر
  .بار سنگرها را معترضين مي بستند اين

ن بيشتر ا گوناگوني معترض،روزهاي بعد
چپهاي سكوالر، زنان . به چشم خورد
 آرام قوانين اسالمي يدنناراضي از خز

به زندگي شان، مخالفان دخالت تركيه 
در فروپاشي دولت بشار اسد، راستهاي 
ملي گرا و مخالفان احزاب اسالمي و 

 AKP حتي جناحي درون حزب حاكم

در صف  گل، عبداهللارهبري ه ب
  .  قرار گرفتندنامعترض

زها ائتالفهاي جديدي رودر همين 
 بيانيه  شاهد آنتشكيل شد كه از جمله

 كه با كارگري استهاي اتحاديه هاي 
 در سراسر ي صنفيديگر اتحاديه ها

طور مشترك با مطالبات ه  ب،تركيه
اين مطالبات . مشترك منتشر شده است

 بازداشت شدگان، زادي همهآشامل 
حذف تمامي اتهامات آنان، دستگيري و 

ل خشونت ومجازات كساني كه مسو
پليس عليه مردم بوده اند و خاتمه دادن 

يها و ايبه همه ممنوعيتهاي گردهم
   .ت مي شودتظاهرا

قاي اردوغان بود كه وقتي خواستار آاين 
رهبري كه ": استعفاي اسد بود گفت

 مشروعيت ،مردم خودش را مي كشد
،  از اين رو".ت مي دهدخود را از دس

 او را در جنبش اعتراضي تالش مي كند
  .كندبرابر اين ادعا پاسخگو 

  

ردها و تركها براي اولين بار وك

  دوش به دوش هم

 سال حكومت نظامي از 30كوردها طي 
 كردستان مهاجرت كرده اند و شهر

استانبول را به بزرگترين شهر كردنشين 
ستين اما در نخ. جهان تبديل كرده اند

روزهاي خيزشهاي مردمي حضور 
   .دمحسوسي در ميدان تقسيم نداشتن

اصلي ترين علت آن پروسه مذاكرات 
. صلح رهبران كورد با دولت تركيه است

رزمنده هاي كرد از آغاز ماه مه سال 
جاري طبق قراردادي بين عبداهللا 

حزب كارگران كردستان  اوجالن، رهبر
  به سمت عراق عقب،با دولت تركيه
  .نشيني كرده اند

 جنبش سكوالر و ملي ضد همزمان،
كورد كه به شدت مخالف مذاكرات با 

 در ميانوسيعي  كوردها است، حضور
  . معترضين پارك قزي دارد

اين قابل درك است كه بسياري از 
ن امعترض كوردها مايل نباشند در كنار

آنها تمايلي به . ميدان تقسيم قرار بگيرند
دولت اسالم . رندتوقف پروسه صلح ندا

سرعت اين امر را ه گراي تركيه نيز ب
درك كرد و از حزب صلح و دمكراسي 

خاطر عدم شركت در تظاهرات ه كورد ب
 ،از سوي ديگر. سپاسگزاري كرد

كورد   سبز- ائتالف قرمزيسوسياليستها
 "كنگره دمكراتيك خلق"نام ه ب

كه اين جنبش موقعيت كردها معتقدند 
كردها در غرب و ( خواهد كردتقويت را 

). تركها در شرق داراي اكثريت هستند
 ،سرانجام پس از چند روز سكوت

بسياري از گروههاي كوردي موضع 
 رهبران آنان خطاب .خود را تغيير دادند

د و آن ن به ميدان برو،ردها گفتندوبه ك
ه از اين ب.  واگذار نكنند ملي گراهاهرا ب

  كوردها نقش بيشتري در اعتراضات،بعد
عكس ي با بنرهاآنها . ايفا كردند
براي . به اعتراضها پيوستندرهبرانشان 

اولين بار جوانان كورد با عكس و 
پوسترهاي اوجالن و ملي گرايان با 

  در كنار هم و دوش به دوش خودپرچم
  .ندد شعار مي دايكديگر

  

ي از ديدگاهها و ينمونه ها

  مشاهدات

 ر روزنامه گاردين كه ب ازبنا به گزارشي
ي با جمعي از يمبناي گفتگوها

ل يمسا  بر متمركزتحليلگران سياسي

اين نظر مشترك وجود  تهيه شده، تركيه
 س پ دردارد كه اردوغان دليل واقعي

يك .  را درك نمي كندهااين اعتراض
استاد علوم سياسي در استانبول مي 

دسيسه غان فكر مي كند وارد": گويد
ي  براي اخراج او از جانب نيروهااي

   ".چيده شده استداخلي و خارجي 
 :عتقد است دانشگاه م ديگريك استاد

بسياري از مردم سياستهاي اردوغان را "
 عليه روش زندگي " فرهنگيجنگ"

پروژه " هاآن. "خود ارزيابي مي كنند
 را هم در امتداد همين "ميدان تقسيم

  .سياست مي بينند
غان وارد": تحليل گر ديگري مي گويد

او .  را نداردينه انتقادتحمل هيچگو
فكر مي كند مي داند چه براي مردم 

  " .خوب و چه بد است
اردوغان ":  گويدبه گاردينجوان يك 

مي خواهد مردم از او اطاعت كنند، مثل 
از . كودكاني كه بايد از پدر اطاعت كنند

اين روست كه از اعتراض ما حيرت زده 
زمان تغيير . شدت شوكه شده استه و ب

  ." استمانده اردوغان عقب كرده و
 ،انور دريم غباث، يك فعال سوسياليست
: اينگونه اوضاع را تشريح مي كند

 از  گستردهخشونت پليس و استفاده"
دادها نارنجكهاي گاز اشك آور، روند روي

نام ه  گروهي ب،در يك شب. را تغيير داد
 تظاهرات به برپايي "همبستگي تقسيم"

هزار نفر  در آن شب ده . دادفراخوان
شركت كردند اما گاز اشك آور مردم را 

نتيجه چيزي نبود جز آنكه . پراكنده كرد
گسترده  به گونه اين اعتراض و مقاومت

روز . تر به شهرهاي ديگر كشيده شد
اول ژوئن صد هزار نفر به ميدان تقسيم 

پليس با گلوله پالستيكي و . آمدند
   900. شلنگهاي آب به مردم حمله كرد

  9ر صفحه بقيه د

 ا پوشش اسالمي داردليبراليسم ب - ركيه، با درخت آغاز شد اما ريشه در نوت
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 چالش روبرو شدن باترس از عاقبت 

امنيتي باعث شد تا همه عوامل رژيم 
ه واليت فقيه از چپ تا راست دست ب

دست هم بدهند و حماسه مورد نظر 
رهبر را بيافرينند، شايد كه اندكي 

 بر بحرانهاي پيش شدن چيرهاحتمال 
  .حفظ كنندرو را 

 سرمست از حذف  كهعلي خامنه اي
 روياي يكدست حريفان خود و غرق در

 مي  انتخاباتشدن رژيم به استقبال
رفت، به يكباره زهوارش در رفت و همه 

او . رشته هاي بافته شده او پنبه شد
مغرور و يكه تاز، سرمست از اينكه 
يكايك حريفان را وادار به عقب نشيني 
كرده، ناگهان خود را در بن بستي يافت 

اين است كه . كه راه به هيچ جايي ندارد
 روي ناچاري و با حالي زار مجبور شد از

ميدان تصاحب كرده را  تا بخشي از
 ديگر باندها نيز موقعيتاما . واگذار كند

 اصالح". دست كمي از او نداشت
ي كه پشت سر خاتمي به صف "طلبان

 را براي ارنگي شرايط رنگ،شده بودند
اينها . شركت در انتخابات گذاشته بودند

 استراتژي ،ه خود برنامپيشبردناتوان از 
عقب نشيني تا آخرين پله را پيش 

پشت  گرفتند و در نهايت با كله به ديوار
آنان نه تنها همه . سر برخورد كردند

 بلكه به ،شرايط خود را پس گرفتند
عاليجناب "كانديداتوري رفسنجاني 

اما .  سابق راضي شدند"سرخ پوش
خامنه اي كه خود را براي همه 

ه بود، نه تنها به احتماالت آماده كرد
 بلكه با رد ،خواسته آنان گوش نداد

صالحيت رييس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام كه مدعي بود با اجازه 

كانديد شده، آخرين تير را نيز به  رهبر
شقيقه شان خالي كرد تا نشان دهد هيچ 
گونه شرطي را از جانب هيچ شريكي 

  .نمي پذيرد
  

  نامزدها، از پادو تا دلقك 

پس از سركوب حريفان و خامنه اي 
 دست ه ب،جارو كردن آنان از قدرت

جين كانديداي دوشوراي نگهبان يك 
فرمان خود را تاييد صالحيت ه گوش ب

كرد تا در يك رقابت مسخره، سعيد 
 كارگزار و دست نشانده خود در ،جليلي

شوراي امنيت ملي كه در اين مدت 
ثابت كرده موجودي بي بو و خاصيت 

ب رياست جمهوري صاست را به من
در اين چينش مضحك جيني، . برگمارد

به كانديداهاي رديف شده او اينگونه 
 از گوياكه  گذاشته مي شدند نمايش

 بنديهاي مختلف هستند، هجناحها و دست
فرمان ه اما در عمل پادوها و گوش ب

  . خود او بودند
محسن رضايي كه زينت المجالس 

 اين چندين انتخابات شده، معلوم بود كه
فرماني دفعه ه بار نيز پاداش گوش ب

قبل را دريافت كرده و در ليست جا داده 
از همان آغاز كار معلوم بود . شده است

. كه هيچ شانسي براي او وجود ندارد
واليتي و حداد عادل از نزديكان خود او 
. و كفترهاي پرقيچي بيت اش بودند

شهردار منتخب او و حسن ،قاليباف 
ده سالهاي سالش در  نماين،روحاني

محمد غرضي، . ندشوراي امنيت ملي بود
باندباز و تفنگچي بازنشسته كه سالها به 
اغما رفته بود، همچون ته كيسه اي بار 
ديگر بازيافت و به روي صحنه رانده 

غرضي كه خودش نيز باور نداشت . شد
 ،كه به رياست جمهوري برگزيده شود

و مي بارها اين موضوع را به زبان آورده 
گفت كه خودش هم نمي داند چرا 

اش كرده  شوراي نگهبان تاييد صالحيت
اما او تا آخرين لحظه در رقابتها . است

ماند و نشان داد كه درس خود را براي 
خوش رقصي هنوز هم مي تواند پس 

او كه به ژوكر اين دوره از . بدهد
 موجب خنده و ،انتخابات تبديل شده بود
 چند خودش نيز تفريح مردم گرديد، هر

از اين نقش چندان ناراضي نبود و 
درنهايت با فاصله زيادي به آراي باطله 

  . باخت
وجود او و امثال او نشان دادند كه خامنه 
اي براي جور كردن جنس براي اين 
نمايش مضحك تا چه حد سقوط كرده 
و از كانديداهاي حراف و اندكي 
سياستمدار و باند باز به دلقكهايي 

اين . غرضي راضي شده استهمچون 
لت او را ياوه هاي پوچ و ذحضيض 

فريادهاي عصبي غرضي كاملن عيان 
  . كرد

خامنه اي با چنين چينشي كه به ظاهر 
خيالش را راحت مي كرد، همچنان بر 
حرف خود پاي مي فشرد و شمشير از 

ديد مي هرو بسته با فرياد و عربده به ت
 راي به كانديداهاي  او.پرداخت

ين شده خود را راي به نظام و دستچ
واليت خودش مي دانست و خيالش 

 راي ،راحت بود كه با مهندسي انتخابات
كافي براي اين نمايش تدارك خواهد 

با چنين پشتوانه اي بود كه او با . كرد
  .قلدري ميدانداري مي كرد

  

  تغيير صحنه

خامنه اي تا آخرين لحظات نشان مي 
 مي كند و  رقبا مقاومتلدر مقابداد كه 

اما . همچنان بر حرف خود مانده است
پس از آخرين دور مناظره تلويزيوني به 

  وناگهان با واقعيت سختي مواجه شد
 مشاور امور بين ،گوشه چشم واليتي

الملل او به روحاني و پچ پچ و در گوشي 
 موضعگيري انتقادي هنگامآن دو 

جليلي عليه سياستهاي اتمي روحاني و 
 ،جليلي. عليه وي را ديدهمدستي آنان 

  گماشته و مذاكره كننده ارشد هسته اي
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ركيه، با درخت آغاز شد اما ت

ليبراليسم با  - ريشه در نو

 پوشش اسالمي دارد
  8بقه از صفحه 

  

ه ب نفر دستگير شدند وعده اي نيز
بازهم اين رفتار . سختي مجروح شدند

سبب شد خيزشها به سراسر شهرهاي 
هزاران نفر در آن   كرده وسرايتركيه ت

بار تنها  ن اينامعترض. دننشركت ك
هزاران بلكه همان فعاالن قبلي نبودند، 

 براي  به آن پيوسته بودند كهجوانان
ي سياسي ييك راهپيما اولين بار در

 ،يشتر افراد مسن ترب. شركت مي كردند
 توصيف مي "غير سياسي"جوانان را 

ه اقدامي سياسي بكردند و حال آنها در 
  ".پا خاسته بودند

 : مي دهدش گزار"نبردخلق" به دوستي
. نيمه شب است اما خيابان بيدار است"

همسايه ها از پنجره به بيرون خم شده 
 ،سوت مي زنند. اند يا به بالكن آمده اند

 ها را بهم مي ماهي تابهه ها و مقابل
تيفا، سطيب اي" : مي كشندزنند و فرياد

   ").طيب استعفا، استعفا(ا تيفسطيب اي
 ستانبولl" : مي گويديك گزارش ديگر

 آور به ميدان كبا شليك گازهاي اش
  ". استجنگ تبديل شده

  

 :در خاتمه

كنش حكومت و خشونت پليس غيره وا
پليس تركيه به خشونت . منتظره نيست

سخت و سركوب اعتراضات معروف 
 در روز جهاني ،تنها يك ماه پيش. است

 كه به تظاهرات هزاران نفر از كارگر بود
 اتحاديه ها حمله ور يكارگران و اعضا
 را پراكنده هاآن  آوركشد و با گاز اش

  .كرد
 كه در يو كليپهايياكنون عكسها و ويد

 رفتار ،حقيقت رسانه هاي مردمي هستند
 پليس را به نمايش گذاشته بارخشونت 

و اين نه تنها معترضان، بلكه مردم 
   .ه استخشمگين كردسراسر جهان را 

اين همه، كم شباهت به روزهاي 
 همه جا :نيست نخست در ميدان تحرير

 ديده مي  آورك گاز اش خاليكپسولهاي
، چهره هاي خونين، دست و پاهاي شود

 و لوله هاي خودروهاي زره دارشكسته، 
آب جهت پراكنده كردن تظاهركنندگان 

ني ا معترض،و حتي استفاده از سالح گرم
سوزاندن ماشينها سنگر سازي كه با 

 :كرده و در بنرها و عاليم خود نوشته اند
  ."بانقال"

غان كه قدرت خود و پليس وطيب ارد
سرسپرده اش را فراتر از نيروي مردم 
تصور مي كند، سبب اتحاد ترك و 
كورد، سني و علوي، چپ و راست، ملي 

 غيره در و و مذهبي، نيروهاي سكوالر

  .شده استمخالفت با حكومت خود 
اين تنها گازهاي اشك آور نيست كه 

ه نسيم ك بل،فضاي استانبول را پوشاند
وفان خشم مردم فضا ت و يروحيه انقالب

  .را روشن و گرم كرده است
ن شجاع تركيه حمايت امعترض

دست ه چشمگيري را در سراسر جهان ب
در نيويورك فعاالن اشغال . ورده اندآ

فارت وال ستريت از زوكاتي پارك تا س
ي اعتراضي دست يتركيه به يك راهپيما

همچنين، در شهرهاي بوستن، . زدند
گو و لوس انجلس سانفرانسيكو و شيكا

به پشتيباني از آنها تظاهراتي صورت ... 
  .گرفت

اكنون مي توان گفت آينده تركيه در 
اگرچه . ميدان تقسيم رقم زده مي شود

 بر دوش نسل اين تحولبيشترين وزن 
 حمايتها و با اين وجود ،جوان است

تجربيات تشكلهاي متعدد سياسي و 
كارگري نيز در اين نبرد سرنوشت ساز 

چنانچه جنبش كارگران و . خواهد بود
افزوده  به اين اعتراضها زحمتكشان

 پتانسيل تغييرات انقالبي مي تواند ،شود
  .در تركيه ايجاد شود

تاثيري كه تحوالت انقالبي در تركيه بر 
خاورميانه و آفريقاي شمالي ديگر نقاط 

 نمي توان دستكم  به هيچوجهدارد را
 تركيه ،تحت حكومت اردوغان. گرفت

يك . بازيگر مهمي در منطقه شده است
مريكا، آ متحد عنوانمدل و سمبل به 

ي براي دولت اسالمي نو پاي مصر يالگو
ايجادكننده و تونس و در عين حال 
 -سني اي تهديد جنگهاي بالقوه فرقه 

 قطر و عربستان سعودي ه همراهشيعه ب
  قدرت اقتصادي كشوري باو همچنين
  . و نظامي با پروژه هژمونيكرشد يابنده
 تحول و دگرگوني انقالبي در ،از اين رو

وضعيت اين بازيگر ارتجاعي و امكان 
ي آن با نيرويي مترقي در اين يجابجا
 پيامدهايعضو ناتو مي تواند  كشور

 دربر داشتهقه عميقي در سراسر منط
همبستگي با جنبش توده اي در  .باشد

 مترقي و تحوالت ياري به ،تركيه
  . خاورميانه استسراسرانقالبي در 

  

  مهندسي كلنگي، انتخابات جيني
 جعفر پويه



  10 صفحه                  1392  تير اول – 336 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  9بقيه از صفحه 

ترين فرد به   كه او را نزديك استرژيم
  با توجه(رهبر و كانديداي مورد نظر او 

به شرايطي كه خامنه اي براي فرد 
.  قلمداد مي كردند)اصلح بر مي شمرد
 در ابتداي كار  حتيحداد عادل و واليتي

  نيز كناره گيري به نفع جليليآستانتا 
ه، اما در آخرين مناظر. پيش رفتند

ايستادگي تمام قد واليتي در مقابل 
جليلي از يك طرف و برخورد سياسي 

  حداد عادل كه به نفع جليلي
  

نبود، به خامنه اي نشان داد كه 
چنددستگي در بيت خود او نيز وجود 

 جليلي و لدر مقاببرآمد اينان . دارد
برخورد منتقدانه با سياستهاي ديكته 

باره  به يك،شده رهبر در مذاكرات اتمي
  .موجي از تعجب را برانگيخت

 شهردار ، نزديكي قاليباف،از سوي ديگر
منتخب او براي تهران به نيروهاي سپاه 
و سرشاخ شدن اش با روحاني كه به 

 ،ميدان بوداين وضع فجيعي بازنده 
زنگ خطر را براي خامنه اي به صدا در 

بازيگراني كه بايد نمايش . آورد
قيه آزاد انتخابات در كشور واليت ف"

 را اجرا مي كردند، يك مرتبه "است
 مقام  بهچيز ديگري را نشان دادند و

 ، كردند كه در زير خاكستر حاليمعظم
به . آتش گداخته اي در انتظار اوست

اين سياهه بايد اعمال عجيب و غريب 
بعضي از نهادهاي به ظاهر گوش به 

مجلس . فرمان او را نيز اضافه كرد
كي از نمايندگان آخوندي كه به قول ي

آن به شعبه اي از بيت رهبري تبديل 
 امضا از 160شده، نمايندگانش با 

واليتي حمايت كردند، همينها نامه اي 
 امضا نيز به حمايت از قاليباف 140با 

 امضا نيز 160منتشر كردند و حدود 
. آوري شدبراي حمايت از جليلي جمع 

اين در حالي است كه تعداد نمايندگان 
  اينكه حال! نفر است285مجلس 

 نفري 285چگونه مي شود از مجلس 
 امضا در حمايت از كانديداهاي 460

 خود گواه ،رياست جمهوري بيرون آيد
بي پرنسيپي و امضا فله اي اينگونه نامه 

 بدون اينكه پرواي آبروريزي ،هاست
علي .  باشندهرا داشتپس از آن 

الريجاني كه رياست فراكسيون بزرگي 
عهده دارد، چنين ه  موجودات را باز اين

مجلسي را قوه مقننه مي داند و مي 
مقابل احمدي نژاد ايستادگي  خواست در

  .كند
  

نهادهاي اسم و رسم دار معروف به 
 به اغما رفتند و ميداندار عده "اصولگرا"

تاكي ترس ه تندروي و بااي بودند كه 
را در نهادهاي نزديك به رهبر نيز 

جريان موسوم به . دمستولي كرده بودن
 كه در مقابل مصباح يزدي "رهپويان"

زانو مي زنند، كانديداي خود را با جليلي 
 تاخت زدند و مصباح را وادار كردند تا از

 زير آسمان فرد بهتري از  كه ادعااين

به  كوتاه آمده و وجود ندارد،لنكراني 
. نشان دهدجليلي را در آسمانها جاي او 

امنه دات عليه خوحشت افكني اين موجو
 عمل كرد و نشان داد كه تنها اي

 مهندسي و راي فله اي ،شانس ممكن
ده اي ا امام زگرنهمثل دور قبل است و 

 براي متولي اش هم ،كه او ساخته
 به !، چه برسد به ديگرانرد نداهمعجز

 صداهاي مختلفي كه از اطراف ،جز اينها
 نشان مي داد كه ،به گوش مي رسيد

حاف صد تكه، هر گوشه رژيم همچون ل
اش رنگي دارد و هركس به شيوه اي 

 مي پردازد آنبه موضوعات و مشكالت 
  .و به جستجوي مقصر مشغول است

  

  چرخش اوضاع

 دو روز مانده به ، خرداد22اينگونه 
 ناگهان خامنه اي ، راي گيريهنگام

 خرداد گفته 14او كه . تغيير موضع داد
بات، راي به هر نامزدي در انتخا"بود 

 راي ،راي به جمهوري اسالمي است
اعتماد به نظام و ساز و كار انتخابات 

 و فرياد دشمن دشمن اش "است
كرده بود؛ يكباره مخالفان ها را كر گوش

 را بارها همدست هاكه آن رژيم و كساني
و عوامل دشمن ناميده بود را به كمك 

ممكن است بعضي به " :گفت طلبيد و
 اسالمي حمايت دليلي نخواهند از نظام

خواهند  كنند، اما از كشورشان كه مي
و از آنها درخواست كرد  "حمايت كنند

كه آلوده مضحكه انتخابات شوند تا در 
وارد . مقابل دشمن به ياري او بيايند

عمل شدن رفسنجاني و خاتمي هم 
احتمال در به نشان از اتفاقي داشت كه 

پشت پرده وعده سست كردن قالده ها 
اينها عارف را تشويق به .  اندرا گرفته

كناره گيري كرده و يك صدا تالش 
 "رهبر" نماينده ،كردند تا حسن روحاني

يس تحقيقات يدر شوراي امنيت ملي و ر
استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت 
. نظام را به رياست جمهوري برسانند

كار شدند و در ه همه به سرعت دست ب
 ساعت همه ورقها برگشت و 48عرض 

 جليلي كه خودش را براي رياست سعيد
ده  به پستو ران،جمهوري آماده مي كرد

 همه نشانه هاي يك ،از اين به بعد. شد
ائتالف نانوشته و يا نوشته شده بين 
. رهبر، رفسنجاني و خاتمي هويدا بود

رفتارها تغيير كرد و فشار پليسي كاهش 
اجتماعات رنگي شدند و عوامل . يافت

 صولگرا، اصالحخارج و داخل رژيم، ا
بنفش شدند و يكصدا بر ... طلب، سبز و 

  .بوق صندوق دميدند
  

قبل از اينكه موج حمايت از روحاني 
، ها به گواه همه گزارش،كار كنده آغاز ب

هيچ بو و سوي انتخاباتي در شهرها و 
 چه برسد به ،مراكز استانها وجود نداشت

هرچند . شهرهاي كوچك و روستاها
امنه اي يعني گذر از براي نقشه علي خ

چالش امنيتي انتخابات با حداقل هزينه، 
 اما سوت كور ،آل بود چنين شرايطي ايده

بودن حوزه ها نمي توانست راي 
سازي و نمايش قدرت او براي به رخ 
كشيدن در مجامع بين المللي را 

مي  هرچند او ،همچنين. فراهم كند
 به سالمت از اين گردنه توانست

 از آن بايد براي برخورد عبور كند، بعد
با بحران بين المللي و مشكالت عديده 

؟ مي گرفتپيش در داخلي چه راهي را 
پچپچه ها و حرفهاي درگوشي نشان 

 باقيماندهمي داد كه اختالف در بين 
 بيش از آني است كه تدر قدرهاي 

توان  با چنين ريش ن وتصور مي رفت
 اين بود كه او در ! تجريشرفت به

 دستمال اش را به داخل ،آخرين لحظات
. رينگ انداخت و بيرق سفيد باال برد

عقب نشيني او در اين نمايش انتخاباتي 
هرچند تاكتيكي و موقت باشد، اما 
عواقبي دارد كه او نخواهد توانست از 

  .زير بار آن به آساني شانه خالي كند
  

عقب نشيني خامنه اي برابر با 

   اوست شكست

مهندسي انتخابات در دوره هاي گذشته 
 كه آراي بيرون آمده از هنشان داد

صندوق هيچگونه ارزشي ندارد و به 
 به يقين دستكاري شده نزديكاحتمال 

رژيم واليت فقيه اثبات كرده  كه . است
به  عتناييدر صورت لزوم هيچگونه ا

 راي سازي  وهمچون تقلباتهاماتي 
ندسي  مههو خودش بنمي كند 

انتخابات يا تقلب سازماندهي شده 
همچنين ولي فقيه . افتخار مي كند

نشان داده كه در مورد قدرت مطلقه 
و در صورت ا كسي تعارف ندارد اش ب

لزوم با گسيل عوامل سازماندهي شده 
 اعتراضي از جانب به هر ،سركوب خود

 شديدترين شكل ه بد،هركس كه باش
  .ممكن پاسخ خواهد داد

 را وي حيثيت كردن رفسنجاني، او با بي
مجلس خبرگان اخراج كرد و رياست از 

خلع يد از دانشگاه آزاد را به آن افزود، 
. حتا به نماز جمعه نيز راهش نداد

همه اين سالها از ترس اش در خاتمي 
او در برابر . حتا قاچاقي نفس كشيد

توهين و اتهامات رنگارنگ باند خامنه 
ود نشان اي كوچكترين واكنشي از خ

همچنين بعد از اعتراض گسترده . نداد
 همه نزديكان رژيم و عناصري كه 88

سالها براي استقرار آن كار كرده بودند 
 نبودند را سركوب خامنه ايباند  اما در

برگزاري دادگاههاي نمايشي دست . كرد
جمعي، كشاندن آنان به تلويزيون و 

 بازداشتهاي  ووادار كردنشان به خودزني
ي و زندانهاي طوالني مدت، فله ا

 ديگر جناحهاي لدر مقابعملكرد او 
اينكه چند آخوند و آيت اهللا . رژيم است

را از قم تا شيراز به ضرب چوب و 
چماق خانه نشين كرد، حكايت ديگري 

حال . است از اين مجموعه يكه تازيها
با همه اين عربده جوييها و ميدانداريها، 

نشيند و چه شد كه يكباره او عقب مي 
ي با رفسنجاني و خاتمي و يائتالفي نامر

  ديگر باندهاي مغضوب را مي پذيرد؟
  

مهندسي انتخابات و راي  اينكه او در
سازي ناتوان بود، بسيار دور از واقعيت 

 در گذشته نشان داده خامنه اي. است
حضور . كار يد طواليي دارد كه در اين

جمعيت در انتخابات و استقبال گسترده 
. ي او بود نه محدود كننده اشآرزو

يكصدا شدن جريانهاي ديگر و وارد 
شدن به موضوع انتخابات كمك زيادي 

شل شدن . به عمر واليت او كرده است
بگير و ببندهاي آن روزها و بعد از 
انتخابات، جشن و پايكوبي در خيابانها 
حتا تا آنجا كه بعضي از زنان كشف 

 از سر روسريحجاب كرده و چادر و 
اشتند بدون اينكه مورد اذيت و آزار ردب

سركوبگراني كه تا روز قبل تسمه از 
 همه ، قرار گيرندمي كشيدندگرده مردم 

 به چه  امااينها يعني عقب نشيني،
 حسن ؟دليل؟ چه چيز باعث اين كار شد

روحاني، رفسنجاني، خاتمي، باندهاي 
دومي خردادي يا سبزهاي متوهم و 

   ديروزشان؟بازگشته به دامان قاتل
  

. با قاطعيت مي توان گفت هيچكدام
بدون اجازه رهبر و ولي فقيه رژيم چنين 

اگر ادعا كنيم كه . چيزي ممكن نيست
او در انتخابات بازنده شده بايد گفته 
شود كه مهار از دست او خارج شده كه 

  وجودپس بدون ادعاي. اينگونه نيست
 بايد گفت ،كاسه اي در زير نيم كاسه

 خامنه اي رهبر و ولي فقيه كه علي
رژيم در سياست يكدست سازي قدرت 
و ادعاي برقراري خالفت اسالمي فعلن 
اگر نه تمام عيار شكست خورده باشد، 
بلكه ناتوان از پيشبرد برنامه هاي خود 

اين . وادار به عقب نشيني شده است
 ، كه اندك باشدرهر چقدعقب نشيني 

براي حاكم مستبد به معني شكستي 
  .حشتناك استو

 ن برگمارد اي كه گماشته،احمدي نژاد
او در مسند رياست جمهوري به قيمت 
خونين كردن خيابانهاي شهرهاي كشور 
و قتل بسياري از جوانان مردم ايران 

 كنونانجاميد، كار را به جايي رساند كه ا
اين سياست تند روي و . او قرار دارد

 ويكجانبه گرايي به شكست انجاميده 
هاي بين المللي او كاملن به بن سياست

 مشاور ،حتا واليتي. بست رسيده است
بين المللي او نيز اين موضوع را بيان 

 سياستهاي او با ،در منطقه. مي كند
بسيار زياد به همراه مالي اينكه بار 

 بلكه ،داشته، نه تنها رو به جلو نيست
موجي از تنفر را عليه رژيم برانگيخته 

بين المللي يكي پس در ميدانهاي . است
از ديگري شكست خورده و قطعنامه 

 هاي بي ارزش "كاغذپاره"هايي كه 
 اكنون كاركرد خود را ،خوانده مي شد
وضعيت اقتصادي به . نشان مي دهد

جايي رسيده كه رژيم قادر به گذران 
تحريم گريبانش را . امور خود نيز نيست

گرفته و نفس اش را به شماره انداخته 
كه تحريمها را  س و كسانيآن ك. است

ن  اال،كردند عليه مردم ايران برآورد مي
سوار بر برآمد كاركرد آن عليه اش شعار 

 ،پا شدهه  بكدهند تا در گرد و خا مي
  اگر فضايي باز . چيزي را پنهان كنند

  11بقيه در صفحه 

 مهندسي كلنگي، انتخابات جيني
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سياست تماميت خواهي و انحصار طلبي نوري مالكي، 
نخست وزير عراق، با تداوم و انسجام اعتراضات، 
تحصنها و درگيري مسلحانه بين عشاير انقالبي و شبه 
نظاميان وابسته به دولت به ويژه در مناطق سني نشين 
و ژرفش كشمكش بين اقليم كردستان و دولت بغداد 

بهره برداري از منابع بر سر مناطق مورد منازعه و 
به تازگي . طبيعي و معدني، در تنگنا قرار گرفته است

 خواندن اختالفهاي "جنگ بي پايان"نوري مالكي با 
مزبور، بر ناتواني و مهم تر، عدم خواست خود مبني بر 

نوري . استقرار دولتي كثرت گرا صحه گذاشته است
 مالكي در برابر گسترش اعتراضهاي مردمي، مقاومتها

و پافشاري بر خواستهاي دموكراتيك، تاكتيك سركوب 
عريان تر و وحشيانه تر را در دستور كار قرار داده و با 
گسيل جمع كثيري از شبه نظاميان، مترصد است تا بر 
اوضاع مسلط شده و متحصنان در ميادين را پراكنده 

در همين رابطه، كميته هاي برگزاري تحصنها . سازد
 حمله در عراق 229 تنها در ماه مه، اعالم كرده اند كه

 شهروند بيگناه دستگير 750صورت گرفته كه طي آن 
شده اند و برخي نيز هنگام دستگيري به قتل رسيده 

خبرگزاري فرانسه به نقل از سازمان ملل اعالم . اند
 1045كرد، بر اثر ناآرامي در سراسر عراق طي ماه مه، 

  .  نفر مجروح شده اند2397نفر كشته و 
  

با وجود سركوب تمام عيار، انفجار بمبهاي كنار جاده 
اي، ترور، زندان و شكنجه به موازات تبليغات عوام 
فريبانه عليه معترضان، مبارزات معترضان جهت 
دستيابي به حقوق آحاد مردم عراق ادامه داشته و 

سخنرانان و . شكل آنتاگونيستي به خود گرفته است
 همگي بر پايان مبارزه رهبران تحصنها و اعتراضها

مسالمت آميز و قطع گفتگو با نوري مالكي تاكيد 
  .ورزيده اند

در تظاهرات رمادي، صدها تظاهر كننده عراقي، مسير 
جنبش عليه شبه نظاميان ناميدند و در بخشي از 

در ":پيامشان خطاب به نوري مالكي اعالم داشتند
مقابل عملكردهاي شبه نظاميان، عقل و حكمت و 

طق در پيش گرفته ايم زيرا كه اين شبه نظاميان در من
برابر چشم دولت و زير نظر آن، همه حرمتها و قوانين 

عقربه هاي ساعت به عقب بر نمي . را نقض مي كنند
گردد و از اين پس در مقابل ظلم و ستم ساكت 

مراجع شما در ريختن و فروختن . نخواهيم نشست
 گويي كه ما بي خون مردممان از شما دفاع مي كنند،

كاردي كه امروز ما را مي كشد، ... ارزش ترين هستيم 
و ... مطمين باشيد كه در آينده شما را سر خواهد بريد 

اي دولت بدان كه اين تظاهر كنندگان و كساني كه به 
پا خاسته اند، هر گونه باطل را رد مي كنند و با مردم 

يزش با بدانيد كه اهل سنت امروز بعد از خ... هستند 
  ".قبل از آن فرق مي كنند

سخنران تظاهرات فلوجه در واكنش به سخنان برخي 
 كه دقيقا بر اساس فرهنگ "الدعوده"عناصر حزب 

فاسد احمدي نژاد، رييس جمهور علي خامنه اي كه 
 ناميد، متحصنان "خس و خاشاك"مردم معترض را 

:  خطاب كرده بودند، اعالم داشتند"حباب"عراقي را 
اسخ به كساني كه مي گويند تحصن كنندگان در پ"

حبابهايي بيش نيستند و بايد تحصن شان را جمع 
كنند، قبل از اين كه ما آنها را جمع كنيم، مي گوييم 

عراق باقي مي ماند و رژيم . عقب نشيني نخواهيم كرد
  ".تحت الحمايه ي ايران پايان مي پذيرد

ك  در كركو"كميته هاي هماهنگي"سخنگوي رسمي 
عراق تحت سياست ظالمانه قرار دارد و به ": گفت

ما نه از گرما و نه از . سمت بسيار خطرناكي مي رود
سرما و نه از تهديدات ترسي داريم، ما همه اينها را 

ما به خانه . خوب مي دانيم و از روز اول مي دانستيم
هايمان برنمي گرديم و ميدانهاي تحصن را ترك نمي 

اع به ثبات برسد و به خواسته كنيم تا اين كه اوض
  ".هايمان برسيم

  
كميته هاي "، "التغيير"بر پايه گزارش تلويزيون 

 در بيانيه اي اعالم "هماهنگي تحصنها در عراق
كردند، اقدامهاي جنايتكارانه شبه نظاميان و 
انفجارهاي تروريستي، عراقيان را از ادامه قيامشان باز 

  .نمي دارد
، بركناري نوري مالكي، پايان ثقل خواستهاي معترضان

دخالتهاي رژيم واليت فقيه ايران در مسايل عراق، 
احترام به حقوق شهروندي ساكنان استانهاي سني 
نشينِ عراق به مثابه بخشي از ملت عراق و آزادي 

نوري مالكي برعكس آنچه . زندانيان سياسي مي باشد
معترضان ابراز مي دارند، به تامين منافع و مطامع 

ستبداد حاكم بر تهران ادامه مي دهد و به موازات ا
سركوب هر صداي عدالت طلبانه اي در ميدانهاي 
شهرهاي عراق، به شكنجه و كشتار مخالفان مي 

، كميسر ارشد حقوق بشر "ناوي پيالي". پردازد
سازمان ملل بر اساس گزارش رويتر، نوزده آوريل 

 " عراقاعدامهاي پنهان در"امسال، پرده از آنچه وي 
او مي گويد كه شيوه اعدام زندانيان . مي نامد، برداشت

آنها را "به كشتن حيوانات در كشتارگاهها شبيه است، 
در راهروهاي زندان به صف مي كنند و بدون 
كوچكترين فرصتي جهت مالقات با خانواده و ابراز 

 بر اساس گزارش ناوي ".آخرين كالم، اعدام مي كنند
 150ستري عراق تصميم دارد تا پيالوي، وزارت دادگ

شايان ذكر است كه در اين صورت، . نفر را اعدام كند
، 2011شمار اعدام شدگان سال جاري نسبت به سال 

  .به دو برابر افزايش خواهد يافت
  

پهنه صف بنديهاي سياسي، به تازگي مقتدي صدر با 
بيانيه اي از نوري مالكي خواسته است تا به جنگهاي 

آخرين "وي بيانيه مزبور را . ان دهدفرقه اي پاي
قابل .  به دولت نوري مالكي ناميده است"فراخوان

توجه است كه گرايش صدر در طول حيات سياسي 
دولت نوري مالكي بعد از جنگ و اشغال كشور به دليل 

هوشمند، دچار چرخشهاي فراوان نداشتن يك رهبري 
شده، به طوري كه بارها با مالكي اعالم همبستگي 
. كرده و بارها نيز به مخالفت با وي برخاسته است

 نيز با آنكه از ابتدا به افشاگري "العراقيه"گرايش 
 به رهبري نوري مالكي "ائتالف قانون"مواضع 

پرداخته و تالشهاي بيشماري در مسير استيضاح وي 
جام داده، وليكن به دليل انحصار قدرت از سوي ان

. مالكي، از توان الزم براي بركناري او برخوردار نيست
 باوجود شكستهاي پي در پي "العراقيه"از طرف ديگر، 

در رسيدن به اين هدف و اعالم چندين باره مبني بر 
خروج از قدرت سياسي، هنوز قادر به ايجاد وحدت و 

  .اذ چنين تاكتيكي نيستيا تصميمي جدي جهت اتخ
يكي از آماجهاي اعتراضات مردمي به همراه 

در  نمايندگان و شخصيتهاي سياسي عراقي، بركناري
وي . كوبلر از منصب نماينده ويژه دبيركل عراق است

 كه به طور واضح و روشن و با برخورداري از
  حمايتهاي استعماري و ارتجاعي چشم بر روي نقض 
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  دسي كلنگي،مهن
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شده و اندكي ولي فقيه مستبد و سركوبگر را به عقب 

فشار بر مردم . رانده، همين تحريمها باعث شده اند
باعث گرديده است تا علي خامنه اي در وحشت از موج 
انزجار مردمي كه مي رود تا براي احقاق خود برپاي 

 بر سر او خراب كنند، خيزند و بساط اين بي شرمي را
 و حسن روحاني ببردبه دامن رفسنجاني و خاتمي پناه 

پذيرد؛ شايد كه در يك زد برا به عنوان رييس جمهور 
و بند بين المللي بتواند براي رژيم خود عمري دست و 

  . پا كند
  

برنامه هسته اي رژيم تا كنون ثروت عظيمي از مردم 
نامه و سياستهاي همين بر. ايران را به باد داده است

خامنه اي وضعيت معيشت مردم را به اينجا كشانده 
به كل رژيم از يك طرف و علي خامنه اي . است

 خسارات بسياري با اين برنامه به كشور وارد ،خصوص
آنها نمي توانند به راحتي و پس از اين . كرده اند

خسارات از برنامه ساخت بمب اتم كه براي بيمه كردن 
جهان امروز .  دست بردارند،ش گرفته اندرژيم آنرا پي

 پايهنيز مي داند كه هرگونه قول و قرار عوامل رژيم بر 
 است و هر آن ممكن است بنياد سست  دوجانبهتوافق

بنابراين زمينه سياست كنوني، هماني . زير آن بزند
نيست كه سالها قبل حسن روحاني مي توانست با 

نسوي و فيشر دو ويل پن فراجك استراو انگليسي، 
 يا با  اكنوننزديكان ديروز روحاني. گفتگو كندآلماني 
 قطع رابطه اند يا رابطه آنان در بدترين حالت رژيم در
در منطقه وضعيت بدتر از آني است كه . قرار داد

روحاني يا رفسنجاني بتوانند به راحتي آنرا بهسازي يا 
كشورهاي منطقه تا كنون خسارت . بازسازي كنند

آنان .  به دليل سياستهاي رژيم پرداخته اندزيادي
اكنون كار را به اينجا رسانده اند و خوب مي دانند نبايد 
. بگذارند مار زخمي به اين راحتي از چنگ شان بگريزد

 قدم به قدم و آهسته آمده اند 5+1آمريكا و كشورهاي 
اگر .  قرار دارنداكنونتا به اينجايي رسيده اند كه 

حاني تصور مي كنند كه مي توانند با رفسنجاني يا رو
نشان دادن در باغ سبز كاري از پيش ببرند، فكر 

  . كنند بيهوده اي مي
 روي رقباي ديروزش كه هودهعلي خامنه اي بي

  حساب باز مي،هرآنچه مي توانست بر سر آنان آورده
و عقب  رسيدن رژيم  بستجهان شاهد به بن. كند

 بخشي از ها آن، است علي خامنه اينشيني اجباري
حال اين . واداركنندگان او به اين عقب نشيني هستند

 علي خامنه اي فكر مي كند با رها !گوي و اين ميدان
كردن بندهاي محدوديت، ثمره مهندسي واقعي 

 زهي ،دست مي آورده انتخابات را در جاي ديگر ب
  وكار راه به جايي نخواهد برد  او در اين!خيال باطل

وسط باندهاي رقيب به پيش نخواهد كاري اساسي ت
 گلوله شليك شده از دهانه ،به همين دليل. رفت

 به سوي گيجگاه خود او كمانه 92صندوق راي خرداد 
او بايد خود را آماده پس دادن حساب به . خواهد كرد

آنها او را وادار به عقب نشيني . باندهاي رقيب كند
داشتن از توصيه هاي خارج نشينها و برحذر . كرده اند

اينكه از او توقع آزادي زياد نداشته باشيد، يا نگذاريد 
دوباره فضا بسته شود، دقيقن كمك به خامنه اي براي 

او اكنون بايد بداند كه پاسخ . بازخواست استفرار از 
ميان مستان   مخمور،شراب خوردنهاي بي حساب

  . نشستن است
 از ترس 92 در انتخابات خامنه ايعقب نشيني 

بايد اين وضعيت را به وضعيت . پاشي رژيم استفرو
انقالبي فرا روياند و علي خامنه اي و باندهاي رژيم را 
با يكديگر به زباله تاريخ سپرد تا هم خيال مردم ايران 

  . مردم منطقه و جهان خيالراحت شود هم

نوري مالكي مهمترين عامل نقض ابتدايي ترين 

  حقوق ملت عراق
  آناهيتا اردوان
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  12بقيه از صفحه 
بشر در عراق بسته، بارها مورد نقد و اعتراض مخالفان قرار 

كوبلر حتي از سوي اعضاي پارلمان اروپا به . گرفته است
تالش براي فريب دادن پارلمان و رياكاري متهم گرديده 

اكنون معترضان و متحصنان در ميدانها از سازمان ملل . است
ص بيطرفي را جايگزين مي خواهند كه وي را بركنار و شخ

  .سازد
ريشه اختالفهاي كنوني عراق را مي توان بيش از هر چيز در 
ساختار توتاليتاريستي جستجو كرد كه توسط نوري مالكي 

وي كه بعد حمله آمريكا به عراق و اشغال . هدايت مي شود
كشور با حمايت رژيم واليت فقيه قدرت گرفت، تا كنون نه 

ت نشست اربيل مورخ دسامبر سال تنها هيچكدام از توافقا
 در راستاي تشكيل يك دولت فراگير را اجرا نكرده 2010

است، بلكه با به انحصار در آوردن هر چه بيشتر ابزارهاي 
اعمال قدرت، تالش بي وقفه اي در پياده كردن اوامر ولي 

   .فقيه رژيم حاكم بر تهران در منطقه دارد
  

  ير آن در عراق تحوالت در رژيم واليت فقيه و تاث

آنچه از شرايط سياسي عراق برمي آيد به خوبي نشان مي 
دهد كه نوري مالكي در كانون بحران قرار گرفته و مهمترين 

فشار . عاملِ نقض ابتدايي ترين خواستهاي ملت عراق است
روي قدرت سياسي نوري مالكي، به معناي فشار بر واليت 

يت فقيه در تضاد فقيه در تهران است زيرا ماهيت رژيم وال
اين رژيم به طور ذاتي . كامل با ثبات و صلح در منطقه است

 مذهبي اگر در -رژيم استبدادي . با بحران زندگي مي كند
خارج از مرزها اقدام به بحران آفريني نكند، قادر نيست 

با ايجاد بحران در خارج از . بحرانهاي داخلي را مهار كند
 حكومت انگلي واليت فقيه مرزها فضايي ايجاد مي شود كه

قادر است به مدد آن به حيات ننگين و متزلزل خود ادامه 
دهد؛ همانطور كه حمله به عراق و اشغال اين كشور تا كنون 
براي ادامه حيات رژيم و پيشبرد منافع آن در منطقه و 
سركوب مردم در داخل، نقش بسيار عمده اي را بازي كرده 

صلي براي حكومت را از در واقع، رژيم سوخت ا. است
بحرانهاي خارجي به دست مي آورد و منافعي به كلي در تضاد 
با ثبات كشورهاي همسايه دارد و برعكس، بي ثباتي اين 

ارتجاع حاكم در اين مسير . كشورها به سود او عمل مي كند
از هر ابزاري جهت دامن زدن به بي ثباتي و عليه صلح در 

 ساختار سركوبگري با تشديد چنين. منطقه استفاده مي كند
بحران خارجي و توليد و بازتوليد دستگاه عريض و طويل 

همزمان، . نظامي، سركوب داخلي را آسان تر پيش مي برد
بودجه نظامي را هرچه بيشتر باال مي برد و بدين وسيله 
. همواره تالش مي كند بحران داخلي را سركوب و مهار كند

ها به وسيله شرايط اسفناكي كه از سوي ديگر، در خارج از مرز
خود براي مردم منطقه ايجاد كرده، نيروي ذخيره نيز ايجاد 

  . مي كند
  

با توضيحات باال، نوري مالكي به مثابه كارگزار رژيم واليت 
فقيه در عراق، مانع هرگونه تحول بنيادين كه با منافع و 

ن در اي. مطامع رژيم حاكم بر تهران مغايرت داشته باشد، است
مسير، برآمد مضحكه انتخاباتي استبداد حاكم بر تهران از 

انتخاب روحاني با طرفداري باند . اهميت برخوردار است
رفسنجاني و خاتمي به معناي شكست پروژه يكدست سازي 
واليت فقيه براي نظامي است كه با توسل به حذف و حصر 

.  در انتصابات قبلي به نظر كامياب شده بود"خودي"عناصر 
بيرون آمدن نام روحاني از صندوقها برآمد نارضايتي بخشي از 
هزاردستان غارت و چپاول به مثابه نمايندگان اقشار انگلي 
ست كه تحت تأثير اعمال تحريمهاي بين المللي، ضررهاي 

جبران ضرر با گردن كشي در برابر . زيادي را متحمل شده اند
 طور بغرنجي ، به"حفظ نظام"ولي فقيه جهت جبران منافع و 

اين مساله، توازن ساختار قدرت را به قبل از . گره خورده است
بي شك، گسترش . رياست جمهوري احمدي نژاد برگرداند

سلطه رژيم در منطقه، پيوندي مستقيم با دستيابي به بمب 
  . اتم دارد

با روي كار آمدن روحاني تعادل نيرو عليه خامنه اي تغيير 
ي كه در دهمين دوره رياست به بيان ديگر، بساط. كرد

جمهوري به هم ريخت و خامنه اي تالش كرد از روي 
اگر رژيم . زمين جمع آوري كند، دوباره از هم پاشيد

 مذهبي بعد از شعبده بازي انتخاباتي دهمين -استبدادي
دوره رياست جمهوري و روي كار آوردن احمدي نژاد با 

ندن يازده تهاجم بي شرمانه به شهر اشرف و به قتل رسا
مجاهد خلق و مجروح كردن بيش از پانصد تن قصد داشت 
پيروزي خود را از سر استيصال و فرومايگي به ثبت برساند، 
تهاجم موشكي به زندان ليبرتي همزمان با پايان نمايش 
انتخاباتي جديد، با هدف كتمان شكست پروژه يكدست 

واليت بدين ترتيب، . سازي نظام برابر جناح رقيب انجام شد
فقيه هر بار از موضع ضعف و بيچارگي، با توسل به مزدوران 
عراقي خود در راستاي حفظ اتوريته رنگ باخته اش، نيروي 
براندازي را هدف قرار مي دهد كه دهه هاست عليه آن به 

رژيم در اين مسير قصد دارد . پيكار و مقاومت پرداخته است
 و بالفعل در به حذف نيرويي بپردازد كه به صورت بالقوه

پيچيده ترين شرايط، لحظه اي از مبارزه عليه آن باز 
خامنه اي بدينوسيله برابر حاميان داخلي و عناصر . نايستاده

وابسته به خود مانند نوري مالكي فخر فروشي مي كند و 
اينطور وانمود سازد كه جامه ولي فقيه اي بر تنش زار نمي 

   !زند
شيدترين فرزندان خلق پيداست كه دريوزگاني كه به ر

ستمديده موشك شليك مي كنند، مي بايست هر چه سريع 
اين مهم، با . تر در دادگاههاي بين المللي محاكمه شوند

صدور اطالعيه هاي به ظاهر بشردوستانه بدون هيچگونه 
عدم رسيدگي قاطع با گذشت . اقدام عاجل ممكن نيست

يبرتي را در زمان قادر نيست جنايتها عليه ساكنان زندان ل
ذهن وجدانهاي آگاه و افكار عموي پاك سازد، بلكه هر 
گونه غفلت از سوي نهادهاي بين المللي و مدافع حقوق بشر 
و پناهندگان، دست جانيان را براي تهاجم بيشتر باز مي 

چنين سستي و كوتاهي در امر رسيدگي به جنايت . گذارد
 بشر ضد بشري از سوي نهادهاي مدافع حقوق بشر، ژست

دوستانه آنان را تا اندازه عباي واليت فقيه تنزل داده و نام 
  .آنان را در تاريخ به عنوان شريك جرم به ثبت مي رساند

تغيير تعادل نيرو در ساختار قدرت رژيم و شكست پروژه 
يكدست سازي نظام واليت فقيه كه قدر مسلم بايد منتظر 

 است نيروهاي پيامدها و چشم اندازهاي بعدي آن بود، قادر
وابسته واليت فقيه در منطقه و از آن جمله نوري مالكي را 

هرگونه تغيير تعادل قوا در ساختار سياسي . ضعيف تر سازد
رژيم به ضرر واليت فقيه، بر نيروي مدافع آن در خارج از 

با توجه به ادامه قابل ستايش و بي . مرزها تاثير گذار است
كل مسالمت آميز و چه نظير اعتراضهاي مردمي چه به ش

مسلحانه و نيز تغيير تعادل نيرو بعد از برگزاري مضحكه 
انتخاباتي يازدهمين دوره رياست جمهوري رژيم در ايران، 
تحقق خواست مردم عراق مبني بر حذف نوري مالكي از 

  . قدرت سياسي، چشم انداز روشن تري پيدا كرده است
  

حمايت از اقدام پارلمان 

تگي با كانادا و همبس

  جامعه پارسان
  زينت ميرهاشمي

   
   خرداد 17فراسوي خبر آدينه 

اليحه تصويب شده در پارلمان كانادا در 
محكوميت قتل عام زندانيان سياسي، 
گامي مثبت و ارزنده در مبارزه عليه 
استبداد مذهبي و در راستاي دفاع از 
حقوق بشر و نتيجه فعاليت مدافعان حقوق 

  . بشر است
اين «:پارلمان تصويب شده كهدر اليحه 

مجلس كشتار جمعي زندانيان سياسي 
 را جنايت عليه 1367ايران در تابستان 

بشريت قلمداد كرده و آن را محكوم مي 
كند و در بزرگداشت ياد آنهايي كه در 
گورستان دسته جمعي خاوران و ديگر 
گورهاي دسته جمعي ايران به خاك 

را روز سپرده شده اند، روز اول سپتامبر 
همبستگي با زندانيان سپاسي ايران اعالم 

  » .مي دارد
محكوميت قاطع و صريح قتل عام 

 كه با حكم 67زندانيان سياسي در سال 
صريح خميني صورت گرفت، همچنان در 

تمامي باندهاي در . برابر همه قرار دارد
قدرت و نيز رانده شدگان از قدرت در 

ر  و همه جنايتهاي ديگ67 سال  جنايات
پايوران رژيم . شريك و همبسته هستند

چه آنهايي كه مستقيم زندانيان را سالخي 
كردند و چه آنهايي كه براي حفظ 
منافعشان نظاره گر اين جنايت بودند و 
سكوت كردند نه بخشيده مي شوند و نه 

  . اعمال آنها به فراموشي سپرده خواهد شد
جنايات انجام شده توسط رژيم آن چنان 

ز خون و تنفر بين مردم آزاديخواه دره اي ا
و رژيم به وجود آورده است كه به هيچ 

  . روي پر شدني نيست
ضمن حمايت از اقدام شجاعانه پارلمان 
كانادا، براي فراگير شدن اين اقدام در 
سطح بقيه كشورها بايد تالشي همگاني 

  . كرد
رسيدگي به جنايات انجام شده در 

انواده دادگاهي بين المللي با شركت خ
هاي شهدا و زندانيان سياسي گامي است 
كه به رشد حقوق بشر در ايران ياري مي 

طرد كارگزاران رژيم از طرف . رساند
كشورهاي ديگر احترام به حقوق مردم 

  .ايران و حقوق بشر است
  

در رويدادي ديگر دو تن از هموطنان كرد 
از جامعه يارسان، در اعتراض به توهين و 

 15رژيم، روز چهارشنبه تحقير مزدوران 
تحقير آداب و . خرداد خود را آتش زدند

رسوم فرهنگي به عنوان يك ابزار 
شكنجه از جمله شيوه هاي رايج رژيم 

اينگونه رفتار از طرف رژيم عالوه . است
بر افزايش خشونت بر مردم، تمايزهاي 
فرهنگي را به عنوان تضاد بين مردم 

 سراسر البته مردم آگاه در. دامن مي زند
ايران اقدام رژيم را محكوم كرده و 
همبستگي خود را با هموطنان جامعه 

  . پارسان اعالم كردند

 نوري مالكي مهمترين عامل

نقض ابتدايي ترين حقوق ملت 

 عراق
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در خرداد ماه امسال كميسيون حقوق 
 با همكاري "دفتر تحكيم وحدت"بشر 

كمپين دفاع " و "دانشجو نيوز"سايت 
 دست به يك ابتكار "از حق تحصيل

 92جالب و نادري زدند و يك گزارش 
 سال نقض 8"صفحه اي است با عنوان 

حق تحصيل شهروندان ايراني در 
 با استفاده از "دانشگاه هاي كشور

ات و اطالعات طبقه بندي شده و مستند
اظهارات برخي شاهدان عيني تدوين 

در اين گزارش به بيش از هزار . كردند
مورد محروميت از تحصيل از فروردين 

 يعني در 1391 تا اسفند 1384ماه 
دوراني كه محمود احمدي نژاد كمر به 
قلع و قمع محيط دانشگاهها و پاكسازي 

 و چه در آن چه در قالب استاد و دانشجو
غالب دروس علوم انساني بست، 

خامنه اي نيز بارها . پرداخته شده است
علوم انساني "ضمن انتقاد از تدريس 

 در دانشگاههاي كشور، خواستار "غربي
اسالمي كردن دانشگاه از طريق 

.  شده است"اساتيد سكوالر"پاكسازي 
سابقه اين سياست به دوره خميني و 

ها تحت فرمان حمله وي به دانشگاه
.  برمي گردد"انقالب فرهنگي"عنوان 

خميني در پيام نوروزي خود در فروردين 
بايد انقالب اسالمي در ": اعالم نمود59

تمام دانشگاههاي سراسر ايران به وجود 
آيد تا اساتيدي كه در ارتباط با شرق و 

اند، تصفيه گردند و دانشگاه  يا غرب 
محيط سالمي شود براي تدريس علوم 

  )ويكي پديا. (" اسالميعالي
كوشش سه تشكل و نهادهاي 
دانشجويي فعال در ايران، به اين 

  . گزارش ارزشي دو چندان مي دهد
  

اين گزارش مستند در سه بخش ارايه 
  شده است؛

بخش اول به نقش نهادهاي تصميم 
گيرنده و موثر در نقض حق تحصيل 

  . برخي از دانشجويان مي پردازد
كه در روند بخش دوم دانشجوياني 

تحصيل خود دچار مشكل و يا اخراج 
شده اند را به پنج گروه دانشجويان 
ستاره دار، محروم از تحصيل، اخراجي، 
اقليتهاي مذهبي و زنان دسته بندي 
كرده و به ارايه جزييات و نمونه هايي 

  .در مورد هر گروه مي پردازد
بخش سوم و نهايي اين گزارش حاوي 

ت اطالعات پيوستهايي مانند فهرس
دقيق بيش از هزار مورد نقض حق 
تحصيل شهروندان ايراني پس از سال 

 و مدارك اخراج و محروميت از 1384
  ) 1.(تحصيل دانشجويان است

  
نهادهاي رسمي : بخش اول

تصميم گيرنده در پروسه محروم 

سازي دانشجويان از حق 

  تحصيل 

  )2(شورايعالي انقالب فرهنگي) الف
آيين نامه گزينش "بر اساس بند الف 

، "اخالقي داوطلبان ورود به دانشگاهها
مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي در 

، داوطلباني حق ورود به 1363سال 
دانشگاه را دارند كه افزون بر قبولي در 
امتحانات كنكور و تدين به يكي از سه 

عدم مبارزه با "دين رسمي كشور، شرط 
عدم " و "نظام جمهوري اسالمي ايران

شتهار به فساد اخالقي و بي بند و ا
  .  را نيز دارا باشند"باري

روش "شوراي مزبور در قسمت 
در مورد " نيز مقرر كرده كه "گزينش

سوابق سياسي و اخالقي داوطلبان بايد 
از نهادهايي چون وزارت آموزش و 
پرورش و دادستاني عمومي و دادسراي 
انقالب و وزارت اطالعات كتباً استعالم 

  ."شود
 نيز بندي به اين قسمت 1367در سال 

از كساني "اضافه شد مبني بر اين كه 
كه در حق آنان وزارت اطالعات يا 
مراجع قانوني گزارشهايي مشعر بر فساد 
اخالقي يا فعاليتهاي سياسي داده باشند، 
در هنگام ورود به دانشگاه تعهد گرفته 

  ."مي شود كه رفتار خود را اصالح كنند
  
  )3(سنجش آموزش كشورسازمان ) ب

 اين سازمان با درج ستاره 1385در سال 
هايي در مقابل اسامي برخي از 
داوطلبان پذيرفته شده در مرحله اول 
آزمون سراسري دانشگاههاي كشور از 
ثبت نام برخي از دانشجويان موسوم به 

اين .  جلوگيري كرد"سه ستاره"
سازمان در سالهاي بعد نيز براي شمار 

داوطلبان شركت كننده در زيادي از 
نقص در "آزمونهاي سراسري به بهانه 

  .، كارنامه علمي صادر نكرد"پرونده
  
 تحقيقات و فن -وزارت علوم ) ج

  )4(آوري
 يك آيين نامه اين 12بر اساس ماده 

در صورتي كه مراجع "وزارتخانه، 
امنيتي يا قضايي تشخيص به عدم 
صالحيت تحصيل دانشجويي بدهند، 

تب را كتبا با ذكر نوع و ميزان بايد مرا
تخلف به كميته مركزي انضباطي 
ارسال كنند تا كميته مركزي انضباطي 
براساس موارد ارايه شده، در خصوص 
ادامه يا عدم ادامه يا چگونگي تحصيل 

به هر حال . دانشجو تصميم گيري كند
مرجع تشخيص صالحيت يا عدم 
صالحيت تحصيل دانشجويان كميته 

  ".اطي استمركزي انضب
  
دانشگاه آزاد اسالمي و وزارت ) د

  )5(بهداشت
  
  )6(وزارت اطالعات) ه

بر اساس مصوبات شورايعالي انقالب 
فرهنگي، وزارت اطالعات يكي از 
نهادهايي است كه براي حق تحصيل 

. دانشجويان مورد استعالم قرار مي گيرد
اما در عمل نقش اين وزارتخانه بسيار 

 گذشته موارد در سالهاي. فراتر است
متعددي گزارش شده كه مسووالن 
سازمان سنجش به دانشجويان ستاره 
دار به شكلي شفاهي ابالغ كرده اند كه 
براي رفع مشكل محروميت از تحصيل 
بايد تنها نظر مساعد عوامل وزارت 

  .اطالعات را جلب كنند
افزون بر اين، بازجويان اين وزارتخانه 
در موارد زيادي فعاالن دانشجويي را 
احضار كرده و نسبت به محروميت از 

عوامل . تحصيل آنان هشدار داده اند
حراست در درون دانشگاههاي كشور نيز 
بازوي اجرايي وزارت اطالعات محسوب 

در پاره اي از موارد، عوامل . مي شوند
دهايي از دانشجويان اين وزارتخانه تعه

مبني بر عدم فعاليت در دوران 
دانشجويي اخذ كرده تا اجازه تحصيل 

  .به آنها داده شود
  
  ) 7(قوه قضاييه) و

نقش اين قوه تنها به عنوان يكي از 
مراجع استعالمي محروميت از تحصيل 

در سالهاي . دانشجويان ختم نمي شود
گذشته موارد زيادي گزارش شده است 

هاي قضايي، احكام كه در حكم
محروميت از تحصيل دانشجويان نيز 

به عنوان نمونه . گنجانده شده است
 دادگاه انقالب اسالمي در 15شعبه 

حكمي مجيد توكلي، از فعاالن 
دانشجويي دانشگاه اميركبير را به 
محروميت مادام العمر از تحصيل در 

  .دانشگاههاي كشور محكوم كرد
  
  و حراستكميته انضباطي دانشگاه ) ز

  
گروههاي مختلف : بخش دوم

  محروم از تحصيل در ايران

حق تحصيل يكي از بديهي ترين و 
انساني ترين حقوق شهروندي است كه 
در رژيم استبدادي جمهوري اسالمي 
اين حق ضايع مي شود و در زمان 
هشت ساله رياست جمهوري احمدي 
نژاد، خفقان و پايمالي حق دانشجويان 

  .به اوج خود رسيد
 مورد احكام 768در گزارش به 

محروميت دانشجويان از تحصيل و 
 مورد اخراج دانشجويان و اساتيد از 250

دانشگاههاي ايران با شرح جزييات اين 
 تا اسفندماه 1384موارد از فروردين 

عالوه بر اين، .  اشاره شده است1391
 مورد محروميت از 650نزديك به 

تحصيل و اخراج شهروندان از 
گاههاي كشور به ثبت رسيده كه دانش

  .اسامي آنان منتشر نشده است
اين آمار گوياي تمام حقيقت و عمق 
فاجعه نيست، چه بسا بسياري در اين 

برخي دانشجويان . ليست قرار نگرفته اند
محروم و يا ستاره دار، به دليل ترس و 

حفظ جان خود و خانواده شان پيگير 
ند برخي هم مان. محروميت خود نشدند

من و برادرم كه هر دو قرباني 
محروميت موقت يا دايم از تحصيل در 
دانشگاه شديم، قبل از تهيه اين گزارش 

  . از كشور خارج شده اند
  

  )8(دانشجويان ستاره دار) الف
  : اين گزارش آمده است18در صفحه 

 بر اساس گزارش دفاتر 1385در سال "
 و "كميته انضباطي"مختلفي مانند 

كميته "ر دانشگاه،  ه"حراست"
 وزارت علوم، و "انضباطي مركزي

دبيرخانه گزينش "همچنين بررسي 
 در سازمان سنجش آموزش "دانشجو

كشور و دستور مستقيم وزارت 
اطالعات، بعد از اعالم نتايج اوليه 
آزمون كارشناسي ارشد، در فرم ثبت نام 
برخي از دانشجويان يك، دو و يا سه 

 نحوه برخورد ستاره درج شد كه نشانگر
  . با اين دانشجويان بود

دانشجويان سه ستاره بدين معني بود 
كه اين افراد اجازه ادامه تحصيل در 
مقاطع باالتر تحصيلي مانند كارشناسي 

دانشجويان يك . ارشد را نخواهند داشت
و دو ستاره نيز تحت نظر بوده و با 
اعمال شرايطي مانند تعهد كتبي مبني 

ونه فعاليت سياسي و بر عدم انجام هرگ
. دانشجويي اجازه ادامه تحصيل يافتند

، 1387 و 1386در دو سال بعد، 
مسووالن با تغيير شيوه خود از صدور 
هرگونه كارنامه اوليه در رابطه با آزمون 
كارشناسي ارشد براي دانشجويان 

  ".موسوم به ستاره دار خودداري كردند
   

 در برخي از موارد نيز مشاهده شده است
كه در كارنامه اوليه علمي داوطلبان 

درصد پاسخهاي داوطلب در (نمراتي 
درج شده است ) دروس مختلف آزمون

كه بر خالف واقعيت بوده و نشان 
دهنده دستكاري مسووالن در كارنامه 

  .اين داوطلبان است 
شوراي دفاع از حق "بر مبناي گزارش 

 كه موعد اعالم 88، در سال "تحصيل
ر ايام پيش از انتخابات نتايج اوليه د

رياست جمهوري بود، دانشجويان ستاره 
دار دانشگاههاي سراسري موفق به 
دريافت كارنامه و انتخاب رشته شدند، 
ولي در شهريور ماه و پس از مراجعه 
براي مشاهده نتايج نهايي، با گزينه 

 مواجه شدند و كارنامه "مردود علمي"
 نهايي نيز براي اين دانشجويان صادر

نشد و سايت سازمان سنجش اعالم 
كرد كه اين دانشجويان اساساً انتخاب 

در سالهاي بعد تا به ! رشته نكرده اند
امروز نيز، مجددا شمار زيادي از فعالين 
دانشجويي از دريافت جزييات كارنامه 

  اوليه علمي آزمون كارشناسي ارشد
  

  14بقيه در صفحه 

   سال نقض حق تحصيل شهروندان ايراني در دانشگاههاي كشور8پيرامون گزارش 
 سمجيد شم
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  13بقيه از صفحه
مانند رتبه خود محروم شده و به آنان 

به علت نقص در "اعالم شد كه 
 به سازمان سنجش آموزش "پرونده

  . كشور در تهران مراجعه كنند
در طول اين سالها سازمان سنجش 
آموزش كشور به بسياري از دانشجويان 
ستاره دار اعالم كرده است كه به دليل 

 و يا "يتاييد صالحيت عموم"عدم 
 از تحصيل "احراز عناد نسبت به نظام"

محروم شده اند و تنها در صورت تاييد 
مجدد وزارت اطالعات قادر به ادامه 
تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد 

بسياري از دانشجويان نيز . خواهند بود
قبل و بعد از اعالم نتايج اوليه آزمون 
كارشناسي ارشد به نهادهاي امنيتي در 

هرستانها احضار شده و با اخذ تهران و ش
تعهد كتبي اجازه ادامه تحصيل را پيدا 

  .كرده اند
  

در ضميمه اين گزارش اسامي نزديك 
 تن از دانشجويان ستاره دار بعد 120به 

 تا به امروز ذكر شده 1384از سال 
  .است

چه دردآورست كه در دانشگاه كه بايد 
مركز تبادل افكار و مغز متفكر جامعه 

انشجويان به دليل داشتن عقايد باشد، د
مغاير و يا منتقد از حق طبيعي و انساني 
خود محروم شده و در مواردي براي 
آنان احكام قضايي و مجازات و حبس 

  .تعيين مي گردد
  
محرومان موقت و دايم از ) ب

  )9(تحصيل
 مورد 750در اين گزارش به بيش از 

محروميت از تحصيل دانشجويان با ذكر 
بر . ان پرداخته شده استمشخصات آن

اساس تحليل اين اطالعات، 
دانشگاههاي عالمه طباطبايي و 

بيشترين ) پلي تكنيك تهران(اميركبير 
سهم در محروميت از تحصيل 

  .دانشجويان را داشته اند
صدرالدين شريعتي و عليرضا رهايي، 
رووساي اين دو دانشگاه، ارتباط نزديكي 

نزديكان با نهادهاي امنيتي داشته و از 
  .محمود احمدي نژاد هستند

  
  اخراج از دانشگاه) ج
  

  :دانشجويان
در حالي كه مطابق با آيين نامه 
انضباطي وزارت علوم، كميته هاي 
انضباطي درون دانشگاهها حداكثر مجاز 
به محروم كردن دانشجويان براي دو 
ترم از تحصيل هستند، اما كميته 
 انضباطي وزارت علوم حكم اخراج برخي

از دانشجويان از دانشگاههاي كشور را 
همچنين در چندين . صادر كرده است

پرونده، قوه قضاييه رژيم حكم اخراج و 
يا محروميت از تحصيل موقت 

دانشجويان از دانشگاههاي كشور را 
  .صادر كرده است

شمار زيادي از دانشجويان بهايي نيز به 
محض اطالع مسووالن دانشگاه از 

 از دانشگاه اخراج شده هويت ديني آنان،
اخراج اين دانشجويان بر اساس . اند

مصوبات شورايعالي انقالب فرهنگي 
  .صورت مي گيرد

مجيد توكلي، رضا قاضي نوري، هيوا 
تاسه، امير محمد صومعه مقدم و مهديه 

  گلرو از اخراجيهاي دانشگاهها هستند
  

  :اساتيد
بر اساس دستور رهبر جمهوري اسالمي 

زي دانشگاهها از اساتيد مبني بر پاكسا
سكوالر، شمار زيادي از اساتيد علوم 
انساني دانشگاههاي عالمه طباطبايي و 
تهران اخراج شده و يا به شكل اجباري 

در برخي از موارد نيز . بازنشسته شده اند
اساتيد به دليل فعاليت در ستادهاي 
انتخاباتي ميرحسين موسوي و مهدي 

  . اندكروبي از دانشگاه اخراج شده
 250در ضميمه اين گزارش به حدود 

مورد از اخراج دانشجويان و اساتيد از 
دانشگاههاي كشور با شرح جزييات 
اشاره شده، تعدادي از اساتيد اخراج شده 
عبارتند از؛ دكتر محمد شريف، دكتر 
محمد ضيمران، دكتر احسان شريعتي، 

به (پرويز پيران و دكتر عباس كاظمي 
سم تشييع جنازه دليل شركت در مرا

  ).آيت اهللا منتظري
  

محروميت اقليتهاي مذهبي از ) د 
  تحصيل

طبق قوانين وضع شده از سوي 
شورايعالي انقالب فرهنگي فقط كساني 
حق ورود به دانشگاهها را دارند كه 
معتقد به سه دين لحاظ شده در قانون 
اساسي باشند و بر اين اساس فقط 

ق مسلمانان، مسيحيان و كليميان ح
پيروان ساير اقليتهاي . تحصيل دارند

مذهبي و از جمله بهاييان پس از قيام 
 از حق تحصيل در دانشگاههاي 57

  .ايران محروم شده اند
جامعه بين "بر اساس اطالعاتي كه 

 دراختيار تهيه كنندگان "المللي بهاييان
اين گزارش نهاده است، تا قبل از سال 

ل  هيچ دانش آموز بهايي به دلي1385
در (وجود ستون مذهب در فرم كنكور 

امكان ورود به ) صورت بيان مذهب 
در اين . دانشگاههاي ايران را نداشت

سال، بعد از برداشته شدن ستون مذهب 
 بهايي در امتحان 800در فرم، بيش از 

 نفر از آنها در 480كنكور شركت كردند؛ 
مرحله اول آزمون دانشگاهها قبول 

 نفر در دانشگاه 289شدند كه در نهايت 
از آن زمان تا به حال . پذيرفته شدند

بيش از نيمي از اين افراد بعد از 
مشخص شدن دين آنها از دانشگاه 

  .اخراج شدند

 100در پيوست اين گزارش به حدود 
مورد محروميت از تحصيل و اخراج 

 1384دانشجويان بهايي در بين سالهاي 
 اشاره مي شود كه به بهانه 1391 -
 از تحصيل آنها " در پروندهنقص"

در سال جاري . جلوگيري شده است
تحصيلي نيز شماري از دانشجويان 
بهايي به دليل اعتقادات خود از 
دانشگاههاي مختلف كشور اخراج شدند 
كه در زير تنها به نام چند تن از آنان 

  اشاره مي شود؛
دانشجوي (شهره روحاني، شقايق آگاه 

 رشته ممتاز مقطع كارشناسي ارشد
، يكتا )مهندسي شيمي دانشگاه تهران

فهندژ، شروين فالح، درسا اهللا وردي، 
فربد محمدزاده، شكوفه درخشانيان، 
ميثاق امام وردي و پانيذ فضل علي 

دانشجوي ممتاز مهندسي صنايع (
  ).دانشگاه علم و صنعت

  
  محروميت زنان از تحصيل) ه

، 1359در پي انقالب فرهنگي در سال 
 رشته 91دختران از حق انتخاب 

 رشته كه 169تحصيلي از مجموع 
عموما رشته هاي فني و مهندسي بود، 

اين محدوديت رشته . منع شدند
تحصيلي دانشگاهي براي دختران در 

پس از آن اگر چه .  لغو شد1368سال 
به شكل جدي طرح محدود سازي 

 در قالب 1383 پذيرش زنان از سال
 مطرح "سهميه بندي جنسيتي"طرح 

گرديد، اما با روي كار آمدن محمود 
 اجرايي شد 1384احمدي نژاد در سال 

و تبعيض عليه زنان در دانشگاههاي 
  .كشور شتاب بيشتري گرفت

بنا بر گزارشهاي منتشر شده، در سال 
، زنان از تحصيل 92 – 1391تحصيلي 

دانشگاهي  رشته 14دولتي و رايگان در 
 241به طور كامل محروم شدند و در 

رشته، محدوديتهاي جدي براي ورود 
همچنين . آنها به دانشگاهها گذاشته شد

تفكيك "با اجراي جدي طرح 
 دانشگاه 60 در بيش از "جنسيتي

كشور، زنان از تحصيل در بسياري از 
رشته هاي دانشگاهي در شهرهاي 
مختلف ايران محروم شده و يا به 

 تبعيض آميز در بسياري از رشته شكلي
هاي پرطرفدار دانشگاهي تعداد كمتري 
از زنان نسبت به مردان پذيرش خواهند 

 درصد 17به طور ميانگين بيش از . شد
رشته هاي دانشگاهي در گروههاي 
آموزشي مختلف تفكيك جنسيتي شده 

  ) گزارش40صفحه . (اند
  

ادعاي دروغين وزير علوم در باره 

  قوق دانشجويانگزارش نقض ح

به گزارش دانشجونيوز، كامران دانشجو، 
وزير علوم، تحقيقات و فناوري، ستاره 
دار شدن دانشجويان را به گردن خاتمي 
انداخته و اعالم كرد اين جريان از 

وي . دوران اصالحات شروع شده است
كميته انضباطي دانشگاهها ":گفت

 كند و مرجع  تخلفات را بررسي مي
ستند، بر اساس راي تشخيص جرم ني

اين كميته هيچ دانشجويي ممنوع 
   ". شود التحصيل نمي 

البته معلوم نيست كه چگونه مي توان 
تخلفات را بررسي كرد بدون اينكه 
تشخيص داد دانشجو مجرم است يا 

  ! خير
با اين حال وي در ادامه با اشاره به 
مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي 

 1363 سال طبق مصوبه": تصريح كرد
شوراي عالي انقالب فرهنگي، براي 
ادامه تحصيل در مقاطع باالتر بايد از 
مراجع ذيربط استعالم كرد كه اگر جواب 
استعالم نيايد يا منفي باشد، سازمان 
سنجش آموزش كشور پرونده را ناقص 

دهد تا  تلقي كرده و به فرد اطالع مي 
پيگيريهاي الزم براي رفع مشكل 

عداد اين دانشجويان هم ت. صورت گيرد
  ".بسيار پايين است

اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه 
طبق گزارش سه نهاد دانشجويي، بيش 

 مورد ثبت شده ي اخراج و 1000از 
البته احتماالً . ستاره دار شدن وجود دارد

جناب وزير اندك بودن اين تعداد را در 
مقايسه با كل دانشجويان كشور كه 

ليون نفر است، محاسبه نزديك به دو مي
  .كرده است

 همچنين غالمرضا خواجه سروي، 
: معاون فرهنگي وزارت علوم مدعي شد

يكي از افتخارات دوران ما اين است "
كه هيچ دانشجويي به علت فعاليت 
سياسي در دانشگاهها بازداشت و ستاره 

  )10(".دار نشده است 
  

  نتيجه گيري

نحوه قانونگذاري در شوراي عالي 
الب فرهنگي در تمام سالهاي عمر انق

جمهوري اسالمي به محروميت از 
تحصيل كساني منجر شده كه از عقايد 
مذهبي و سياسي مد نظر حاكميت 

  .پيروي نمي كنند
كميته هاي انضباطي درون 
دانشگاههاي ايران يكي از ابزارهاي 
سركوب دانشجويان و از موانع جدي 

در سالهاي . ادامه تحصيل آنان است
ير شمار زيادي از دانشجويان به اخ

داليل مختلف عقيدتي و فعاليتهاي 
دوران دانشجويي مانند چاپ نشريات 
انتقادي دانشجويي، عضويت در 
تشكلهاي مستقل دانشجويي، شركت در 

توسط ... تجمعهاي مسالمت آميز و 
كميته هاي انضباطي به محروميت 
موقت و يا محروميت دايم از تحصيل 

يا از حق ادامه تحصيل محكوم شده و 
  .در مقاطع باالتر محروم شده اند

كميته هاي انضباطي درون دانشگاهها 
بر اساس مصوبات شورايعالي انقالب 
فرهنگي متشكل از اعضايي است كه 
اكثر آنها منصوب نهادهاي وابسته به 
حاكميت و عوامل رييس دانشگاه مي 

در مرحله بدوي، معاون . باشند
ين كميته را بر دانشجويي رياست ا

عهده داشته و در مرحله تجديدنظر، 
  رييس دانشگاه عهده دار اين سمت مي 

  
  15بقيه در صفحه 

 سال نقض حق تحصيل 8پيرامون گزارش 

 شهروندان ايراني در دانشگاههاي كشور
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   خرداد 11يكشنبه ... فراسوي خبر
رژيم جمهوري اسالمي، به سركردگي 
ولي فقيه خامنه اي، در باال بردن 
شهرت جهاني خود در امر تروريسم و 
پايمالي حقوق بشر همواره نهايت 

كوشش و توان را از خود نشان داده 
اين بار نيز روزنامه هاي سراسر . است

جهان با زبانهاي گوناگون به اين 
  . رت ابعاد گسترده تري داده اندشه
  

رژيم از يك سو با برجسته كردن نقش 
تروريستي خود در كنار حزب اهللا لبنان 
براي نجات ديكتاتور سوريه كه عليه 
يك خلق به غارت و جنايت دست زده، 
در صدر ليست سياه تروريسم وزارت 

اين . امور خارجه آمريكا قرار گرفته است
روريستي رژيم را وزارتخانه فعاليتهاي ت

 سال گذشته، بي سابقه 20در مقايسه با 
بدترين "توصيف كرده و از آن به عنوان 

  .  در اين زمينه نام برده است"كشور
از سوي ديگر، دادستان پرونده بمب 
گذاري در مركز همياري يهوديان در 
بوئنوس آيرس، آرژانتين، جمهوري 

هاي مخفي  اسالمي را به ايجاد پايگاه 
عاتي در آمريكاي التين براي اطال

طراحي و انجام عمليات تروريستي 
آلبرتو نيسمان مقامهاي بلند . متهم كرد

پايه رژيم را آمر بمبگذاري در اين محل 
وي همچنين اظهار داشت . معرفي كرد

 يك عمليات "آميا"كه بمبگذاري در 
زنجيره "محدود نبوده و بخشي از يك 

  .  است"دار دنباله 
م پيرامون نقض حقوق بشر هم و اما رژي

توانسته نظرات بسياري را به خود جلب 
  :كند، تنها به چند مورد اشاره كنيم

نخست آنكه علي اصغر حجازي، 
مسوول ارشد امور امنيتي و سياسي دفتر 

نقش "خامنه اي هم به دليل ايفاي 
پشت پرده در سركوب شهروندان 

 در ليست تحريم آمريكا قرار "ايراني
 نفر ديگر از مقامات 60وي به . گرفت

جمهوري اسالمي پيوسته كه به ايفاي 
   . همين نقش متهم هستند

نمونه ديگر، اظهار نظر آقاي احمد شهيد، 
. گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران است

وي ممنوعيت زنان از نامزدي در انتخابات 

فرمايشي جمهوري اسالمي را خالف 
و ميثاقهاي بين المللي حقوق مدني 

سياسي كه ايران از امضا كنندگان آن 
  . است، توصيف كرد

  
  همچنين پنج متخصص سازمان ملل 

متحد، نقض حقوق شهروندان ايران به 
ويژه زنان براي شركت در امور سياسي و 
محدوديتهاي شديد براي روزنامه نگاران و 

  .آزادي بيان و اجتماعات را محكوم كردند
يان توسط يك نمونه ديگر، كشتار غيرنظام

حكومت سوريه است كه توسط شوراي 
حقوق بشر سازمان ملل محكوم شده 

اين شورا دخالت نيروهاي حزب اهللا . است
را كه از سوي رژيم ايران تغذيه مي شود 
و همچنين كشتار شهروندان توسط 

  . حكومت سوريه را محكوم كرده است
مقام تروريسم دولتي را كشورهاي آمريكا، 

، آرژانتين و انگليس با اسراييل، آلمان
فتواي قتل سلمان رشدي توسط خميني 
كه آن را تشويق و حمايت از تروريسم 
ناميدند، به جمهوري اسالمي اعطا كرده 

سپس حمايت از حزب اهللا لبنان و . بودند
بنيادگراهاي فلسطيني نيز به اين پرونده 

آمريكا، سپاه پاسداران و . افزوده شد
به دليل جنايت (ان وزارت دفاع رژيم و آلم

مدال تروريسم را به جمهوري ) ميكونوس
اسالمي و مقامهاي بلند پايه آن داده 

  . بودند
از اين رو، مساله توسل رژيم به تروريسم 

موضوع . و نقض حقوق بشر تازگي ندارد
مورد توجه رابطه اي است كه سنگين 
شدن اين كفه ترازو با شدت يافتن بحران 

. ر كفه ديگر دارددر حكومت ولي فقيه د
           

 سال 8پيرامون گزارش 

  .....نقض حق تحصيل 

 14بقيه از صفحه
اين مافياي قدرت، اختاپوس وار . باشد

بر زندگي تحصيلي و حتي شخصي 
دانشجويان كه قشر روشنفكر جامعه 

  .هستند، چنگ انداخته است
از نكات مهم اين گزارش مي توان به 

ت واقعي و استفاده از آمار و مستندا
شاهدان عيني، تا آن حد كه مي توان 
آنرا در مراجع بين المللي مورد استناد 
قانوني و مورد پيگيري قرار داد، اشاره 

  .كرد
همچنين عدم به كار بردن نامهاي 

مقام " و "امام خميني"فرمايشي چون 
 و حفظ فاصله صنفي "معظم رهبري

 حرفه اي با استبداد ديني حاكم بر –
ايران از نكات برجسته اين گزارش 

به بيان ديگر، گردآورندگان اين . است
گزارش كه در داخل ايران زندگي مي 
كنند، خطر زنداني شدن و محروميت از 

  .تحصيل را به جان خريده اند
  

  پانويس
سايت خبري تحليلي (دانشجو نيوز ) 1

 خرداد 18،  شنبه-) دانشجويان ايران
1392  

شورايعالي انقالب فرهنگي به ) 2
رياست رييس جمهور يكي از نهادهاي 
حكومتي جمهوري اسالمي ايران است 

كه پس از انقالب با فرمان خميني 
محمدجواد باهنر، مهدي . تشكيل شد

رباني املشي، حسن حبيبي، عبدالكريم 
سروش، شمس آل احمد، جالل الدين 

ي اعضاي فارسي و علي شريعتمدار
  )ويكي پديا(اوليه اين ستاد بودند 

در حال حاضر محمود احمدي نژاد 
رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي و 
محمدرضا مخبر دزفولي دبير شوراي 

  .عالي انقالب فرهنگي هستند
رياست سازمان سنجش آموزش ) 3

كشور به عهده ابراهيم خدايي است كه 
 از سوي وزير 1391در مهر ماه سال 

 به رياست اين سازمان منصوب علوم
پيش از وي، محمد حسين . شد

سرورالدين اين سمت را بر عهده 
رييس سازمان سنجش آموزش (داشت 

كشور، يكي از معاونان وزير علوم 
دبيرخانه گزينش "رياست ). است

 اين سازمان نيز بر عهده "دانشجو
  .مرتضي نوربخش است

محمد مهدي زاهدي وزير سابق ) 4
مران دانشجو، وزير فعلي علوم و كا

علوم دولت محمود احمدي نژاد مي 
  .است

فرهاد دانشجو چندي پيش به ) 5
جانشيني عبداهللا جاسبي در رياست 
. مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي رسيد

در دو دولت محمود احمدي نژاد، 
كامران باقري لنكراني، مرضيه وحيد 
دستجردي و محمدحسن طريقت 

   بهداشت بوده اندمنفرد، سكاندار وزارت
غالمحسين محسني اژه اي و حيدر ) 6

مصلحي، وزيران اطالعات در طول 
  .هشت سال گذشته بوده اند

به انتخاب خامنه اي، صادق ) 7
الريجاني هم اكنون رياست قوه 

  قضاييه را بر عهده دارد
الزم به ذكر است كه نتايج آزمون ) 8

سراسري كارشناسي ارشد ايران در دو 
در مرحله اول، . الم مي شودمرحله اع

دانشجويان در كارنامه اوليه از رتبه 
علمي خود آگاه شده و در مرحله بعد، 
براساس رتبه هاي اعالم شده خود 
اقدام به انتخاب رشته در چند رشته 

در پي انتخاب رشته . محدود مي كنند
داوطلبان، كارنامه دومي نيز مبني بر 

اي قبولي و يا عدم قبولي در رشته ه
منتخب براي دانشجويان صادر مي 

  .شود
از دانشجويان معروف ستاره دار مي 

سخنگوي شوراي (توان از ضيا نبوي 
اولين (، ياسر گلي )دفاع از حق تحصيل

دبير اتحاديه دموكراتيك دانشجويان 
فعال دانشجويي (، شيوا نظرآهاري )كرد

و از بنيانگذاران كميته گزارشگران 
دبير ( زاده و علي قلي) حقوق بشر

) سابق انجمن اسالمي دانشگاه شاهرود
  .نام برد

از مشهورترين محرومان موقت يا ) 9
دايم مي توان از مجيد دري، عباس 

عضو شوراي مركزي دفتر (حكيم زاده 
تحكيم وحدت و سردبير نشريه 

و زينب پيغمبر زاده ) "واژه"دانشجويي 
  . نام برد

  خرداد20 دوشنبه، -دانشجو نيوز ) 10
1392  

 14 سه شنبه، -دانشجو نيوز ) 11
  1392خرداد 

  

اني جديد جمهوري اسالمي ركوردهاي جه

  در امر تروريسم و نقض حقوق بشر

  ليال جديدي
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 كه از آن به 1388وقايع سال 
عنوان شكست و وقايع 
انتخابات اخير كه از آن به 

كنند را  عنوان پيروزي ياد مي
نمي توان غير از جريانهايي 
دانست كه در تطور تاريخ وقوع 
و شكست آنها امري طبيعي 

  .است
آگاهي انقالبي توده ها جز با 
سركوب و از پا در آمدن 
نيروهاي غير اصلي انقالب 

پس از  .حاصل نمي شود
 مردمي 1388انتخابات سال 

» تغيير« خواهان كه عموماً
كه از  پس از اينبودند، 

مرزهاي اصلي ساختارهاي 
 و پا به ميدان عبور كردهرژيم 

 و به استبداد مذهبيمبارزه با 
 ،تبع آن اصل نظام گذاشتند

طولي نكشيد كه از سوي 
 حكومتي طرداصالح طلبان 

اع به طور شده و توسط ارتج
  . وحشيانه اي سركوب شدند

  
عقب راندن توده ي مردم از 

 با كمكمبارزه با كليت نظام 
 كه حد ، مردمياصالح طلبان

آگاهي آنها به آگاهي طبقاتي 
 از ميدان مبارزه ،نرسيده بود

بعد از . رانده شدندعقب 
سركوب وحشيانه و شديد، 
حركتهاي راديكال در 

 عمر 1388 سال هايشورش
ي نداشت و به خاموشي زياد

  . گرويد
 پس از انتخاب كانديداي ظاهراً

در !  ميانه رواصالح طلبِ
به علت  ،انتخابات اخير

فشارهاي شديدي كه به دنبال 
تحريم و چپاول به مردم ايران 

 كاسه ي شكيبايي ،وارد شده
ل خود رايي رژيم محمردم در َت

مردم  لبريز شد و ،واليت فقيه
هانه ي اين در خيابانها به ب

انتخاب به رقص و ابراز شعف 
شعارهايي راديكال و پرداختند 

طرح كردند و اين بار از همان 
ابتدا به ضربه زدن به كليت 

اين تفاوت . نظام پرداختند
عميقي است كه بين شورشهاي 

 با ، و حركتهاي اخير1388
كه هر دو از يك  وجود اين

آنچه .  وجود داشت،جنس بودند
توده ي مردم با باعث برخورد 

مرزهاي اصلي ساختار حكومت 
 نشانگر ،در حركتهاي اخير شد

نا اميدي از بهبود اوضاع كشور 
دست ه توسط اصالحات ب

اگر به طور . عوامل رژيم است
واقع بينانه و به دور از داستان 
پردازي و روايتگري بنگريم، 

مردم هنوز از اشخاص بخشي از 
و تصورات و طرحهاي اصالحي 

. رها نشده اندور كامل به ط
رهايي از رهبري اشخاص و 
اسطوره سازي يكي از مهمترين 
نشانه هاي بلوغ آگاهي به سطح 
آگاهي انقالبي راستين در شرايط 

اما تعداد شركت . امروز است
كنندگان در انتخابات و طرح 
شعار ها پرتوي است از روزنه باز 
شده به سوي آگاهي انقالبي و 

  .آزادي
  

 كه اصالحات اين بار روشن است
بهتر است (هم شكست مي خورد 

و ) را شكست خورده بدانيم آن
نمي تواند تغييري اساسي در 

 پديد آورد؛ اما حاكميت و جامعه
به آگاهي انقالبي نمي توان رسيد 
مگر به بهاي يك رشته شكستها 

 غير هايو در پي آن حذف جريان
اصلي، آموختن از اين شكستها و 

  . از آنهارفع اميدواري
به گفته ي ماركس شكست 
شورشها نه شكست انقالب بلكه 
از پا در آمدن جريانهاي فرعي ِ 
مرسومِ پيش انقالبي است كه 
نتيجه ي شرايط اجتماعي معيني 
هستند كه حدت آنها هنوز به 
حدي نرسيده كه به آگاهي 

به گفته ي . انقالبي تبديل شوند
ماركس در مورد انقالب 

 غم يهايروزي با پانقالب":فرانسه
 ستي اش نيخنده دار فور-زيانگ

 خود ي براي رفته و راهشيكه پ
گشوده است؛ كامال به عكس، با 

 ضد انقالب كي جاديا
 آوردن ديبا پد ،رومنديانبوه،ن

 با آن به مبارزه دي كه بايفيحر
 كه حزب شورش يبرخاست،حزب

 ي حزب به راستكيبود به 
  ». استده شلي تبديانقالب

  
 مهار شد، 88 شورشهاي گرچه

اما پيشروي به سوي تغييرات 
ريشه اي در شورشهاي اخير 
نشاندهنده ي قطع اميد از 

همچنين آغاز . اصالحات است
اين حركتها بالفاصله بعد از 
حركتهاي اعتراضي در تركيه و 
راديكال بودن آن به ويژه در 

 ارتباط بسيار معناداري ،كردستان
ه است كه حركت مردم ايران ب
را سوي آزادي و آگاهي راستين 

اين حركتها با .نشان مي دهد
 ،كه مايه شعف است وجود اين

بايد با هوشمندي هر چه بيشتر 
نسبت به دخالتهاي خارجي و 
منفعت طلبيهاي هسته ي نظام 

 .سرمايه داري همراه باشد
   

نامه مشترك سه تشكل 

  كارگري به سازمان جهاني كار
  

  ILOرياست محترم سازمان 
با توجه به شرايط بسيار سخت اقتصادي كه 

كارگران ايراني  گريبانگير كشورمان گشته است،
متاسفانه با  .زندگي نمي كنند درشرايط مطلوبي كار و

مقاوله نامه هاي  نقض قوانين داخلي كشورمان،
بنيادين آن سازمان محترم هم زيرپاگذاشته شده 

  ؛يمبه بخشي از آن جلب مي كن را است كه نظرشما
  
 35 دستمزدها درسال جاري مطابق با تورم -1

درصدي اعالم شده توسط بانك مركزي ايران هم 
درصد  25 يعني ،كمتر درصد 10 مطابقت نداشته و

 طوري كه اعتراض احمدي عضوه افزايش يافت ب
 در«: او مي گويد.شوراي عالي كار را نيز درپي داشت

 از رسال گذشته هميشه افزايش حداقل مزد كمت 12
نرخ رسمي تورم اعالم شده توسط بانك مركزي 

كه اين نقض ) 1392 ارديبهشت 1ايلنا(»بوده است
 قانون 3 از اصل 12بند  قانون كار و41آشكار ماده 

 ازمقاوله نامه هاي 95اصل  اساسي كشورمان و
  .بنيادين آن سازمان است

همچنين در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق 
 كارگر نساجي مازندران 100اعتراض  كارگران،

كه به نمايندگي از ، 1391 آبان 24درمقابل مجلس 
 ماه است 27 كارگر اين كارخانه كه 800طرف 

 1300اعتراض  حقوق شان پرداخت نشده است و
، 1391 دي 12كارگر لوله سازي صفا در استان ساوه 

 محجوب يكي از .ماه اشاره نمود 6به مدت 
 ؛اعالم كرد 1392هشت  ارديب5نمايندگان مجلس در 

عدم پرداخت حقوق رنج   هزار كارگر از تاخير و200
  .مي برند

  
با سياست آزاد   دربحث اشتغال زايي نه تنها-2

نقصان  توليدصنعتي كشورمان دچار كردن اقتصاد،
بلكه كارگاههاي كوچك قطعه سازي وابسته به  شد،

عضو  .به تعطيلي كشيده شد صنايع خودرو سازي نيز
هيات مديره كانون عالي كارفرمايان كشور سيدحمزه 

 آمارهاي دولت درباره اشتغال و«:دروادي مي گويد
 و) 1391 آبان 12ايلنا(» بيكاري قابل اطمينان نيست

اهداف اشتغال «:مردوخي اقتصاددان مي گويد دكتر
اشتغال ناچيز زنان درجمعيت  زايي محقق نشد و

 دي 5ايلنا (» .كردن تجاوز درصد15 شاغل كشور از
همچنين خبرگزاري كار ايران گزارش كرد  و) 1391

 3000 كارگر بيكار و  هزار200كه درسال گذشته 
آخرين بيكارسازيها  در .توليدي تعطيل شده اند واحد

كارگر جبل بر استان 1000هم مي توان به اخراج 
كارگر المپ سازي الوند قزوين  550 هرمزگان و

كه اين مواد نقض آشكار ) از ايلنابه نقل ( اشاره كرد
اصل   قانون اساسي كشورمان و43 از اصل 2بند 
  . مقاوله نامه هاي بنيادين آن سازمان است122

  
محيط كار را مي توان  مذهبي،  تبعيض جنسي،-3

پروتيني مشاهده  دركليه كارخانه هاي موادغذايي و
 استخدام اقليتهاي ديني خودداري كرده و نمود كه از

 .قرار نمي گيرند ن افراد هيچگاه درخط توليداي
شغلي  همچنين دربسياري از رشته هاي تحصيلي و

امكان راهيابي به شغل  زنان با دستورهاي پياپي از
جمله مهندسي  از، مورد عالقه خود منع مي شوند

اشتغال «: دكترمردوخي،به گفته اقتصاددان .معدن
صد  در15 ناچيز زنان در جمعيت شاغل كشور از

  و 19 اين موراد ناقض اصول» .تجاوزنكرده است
مقاوله نامه  111 اصل  قانون اساسي كشور و20

  .هاي بنيادين است
  

 مساوي با  دربحث دستمزد مساوي براي كار-4
افشين حبيب زاده عضو هيات مديره  مردان،

دركارگاههاي « :خبرگزاري كارايران مي گويد
كارگران زن نفر دستمزد پاييني به 10كوچك زير 

 به نصف حداقل مزد پرداخت مي شود كه بعضاً
 9ايلنا(».هم نمي رسد مصوب شوراي عالي كار

زنان نه تنها حقوق كمتري نسبت ) 1392ارديبهشت 
مواقع  بسياري از به مردان دريافت مي كنند بلكه در

مورد تعرض جنسي نيز قرار مي گيرند كه به دليل 
ان آنان از ترس روابط اجتماعي تحميل شده به زن

هيچ آمار رسمي  شكايت صرف نظر كرده و آبرو از
زنان اولين دسته اي  .نيست اين مورد موجود در

رييس اتحاديه  .اخراج مي شوند كار هستند كه از
زنان اولين «:زنان كارگر آذربايجان شرقي مي گويد

 10ايلنا (»هستند كار بازار قربانيان تعديل در
  )1392ارديبهشت 

  
زايش حوادث شغلي يكي ديگر از مواردي است  اف-5

جان كارگران ايراني را به مخاطره  كه زندگي و
 به گزارش اداره كل روايط عمومي و .انداخته است

 بين الملل سازمان پزشكي قانوني ايران آمار امور
 نفر 1795 ،1391تلفات حوادث ناشي ازكار در سال 

مل مي شده  نفر زنان را شا25 بوده كه از اين تعداد
افزايش داشته  درصد19، 1390است و نسبت به سال

  )به نقل از ايلنا.(است
  
 درحال حاضر فعاالن سنديكايي براي فعاليتهاي -6

آقايان رضا  .مي برند صنفي خود در زندان بسر
 شهابي مسوول مالي سنديكاي كارگران شركت واحد

 شاهرخ زماني از محمدجراحي و اتوبوسراني تهران،
تزئينات  بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش وهيات 
 غالب حسيني، پدرام نصرالهي،خالدحسيني، تهران،

حامد  علي آزادي، رضاقادري، بهزادفرج الهي،
قنبري هم  عبدالرضا رسول بداغي، محمودنژاد،

محرم زاده با  آقايان ناصر .اكنون در زندان هسند
سال سابقه 13حسن سعيدي با  سال سابقه كار،14
اعضاي  از سال سابقه كار 9ر، وحيد فريدوني با كا

اتوبوسراني تهران   سنديكاي كارگران شركت واحد
نجيم مجيدزاده از  بهنام خدادادي و سال گذشته و در

ساختمان اصفهان شاغل  انجمن كارگري برق و
فروردين امسال به علت  درپارس جنوبي در

نقض كه اين . اخراج شده اند كار فعاليتهاي صنفي از
  . آن سازمان محترم است98 و 87مقاوله نامه هاي 

كارگران ايراني  درحال حاضر جمعي به نمايندگي از
در هيات اعزامي به آن نهاد محترم قرار دارند كه به 
هيچ وجه مورد تاييد سنديكاهاي كارگري ايران 

نهادهايي كه اين افراد را به عنوان .نيستند 
 نهادهايي ،ستاده اندنمايندگان خود به آن اجالس فر

برنامه اشان توسط وزارت كار  هستند كه اساسنامه و
حتا نمايندگان به  ايران برايشان نوشته شده است و

اصطالح كارگري مي بايد از فيلتر وزارت كار بگذرند 
افرادي كه در  .تا سمت نمايندگي را كسب كنند
ميليون كارگر  30شوراي عالي كار برخالف نظر 

برابر زير خط فقر،  4تصويب حداقل حقوقي ايراني با 
 سند مرگ خانواده هاي كارگري را امضا مي كنند و

نهاد هاي اعزامي آنان حكم اخراج برادران كارگر 
 هيچگاه تعلقي به زحمتكشان ،خود را تاييد مي كنند

ما ازشما مصرانه مي خواهيم كه موارد . ايران ندارند
از  ا پيگيري ونقض حقوق انساني كارگران ايراني ر

پذيرفتن نمايندگان به اصطالح كارگري خوداري 
  .كنيد

  سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه
  سنديكاي كارگران فلزكارمكانيك

 هيات بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش

  

  كدام شكست، كدام پيروزي
 يه صابررشه
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 انكارگر اول خرداد جمعي از روز چهارشنبه*
شركت كشت و صنعت زرخيز تفتان در 

سال كاركردن در  4كه بعد از   اعتراض به اين

 در مقابل ،اين شركت هنوز روزمزد هستند
اداره كار ايرانشهر دست به تجمع اعتراضي 

يكي از اين ،  آژانس ايران خبربه گزارش .زدند
بودن ما   روز مزددليل همين كارگران گفت به

هميشه در استرس و اضطراب و نگراني 
را  هستيم كه اگر دست از پا خطا كنيم فردا ما

 بچه كنند يا نه؟ بعد آينده زن و اخراج مي
شود؟ كسي به داد كارگران  هايمان چه مي 

  رسد  نمي
  
جمعي از كارگران كارخانه نساجي سيمين *

ه در اعتراض ب خرداد 5يكشنبه اصفهان، روز 
محروم شدن از مزاياي قانون بازنشستگي 

آور در مقابل سازمان  مشاغل سخت و زيان
   .تامين اجتماعي تهران تجمع كردند

به گزارش ايلنا، اين كارگران كه در كارخانه 
نساجي سيمين اصفهان با شرايط سخت و 
زيان آور اشتغال دارند، خواهان بازنشستگي 

ل پيش از موعد در چارچوب قانون مشاغ
  .سخت و زيان آور هستند

  
 در ،كارگران شركت گاز نوين در عسلويه*

اعتراض به عدم تمديد قرارداد خود توسط 
به گزارش . كارفرما دست به اعتراض زدند

 اين اعتراض از روز پنجشبه ،آژانس ايران خبر
 در خرداد 5روز يكشنبه در خرداد شروع و  2

ه بوشهر با تجمع در مقابل خانه كارگر ادام
  .يافت

  
 در اعتراض به عدم تي كارخانه فارسكارگران*

در پرداخت مطالبات و حقوق شش ماهه خود 
 يدر مقابل فرماندار خرداد، 6روز دوشنبه 

  .دورود تحصن كردند
 مهي گزارش فارس، مشكالت كارخانه نبه

 شي از پشي دورود بتيورشكسته فارس
 كه عالوه بر كمبود يي جاكند، ي مييخودنما

 آب و برق و گاز ي قطعه،يود مواد اول نباي
 كارخانه افزوده ني به مشكالت ازيكارخانه ن
  .شده است

 از ي تجمع حضور تعدادني امهم از نكات يكي
كارگران به همراه كودكان خردسال خود بود 

 ي چه كس؛كه خطاب به مسئوالن اظهار داشتند
   كودكان ما است؟ي گرسنگيجوابگو

  
 يساج از كارگران نيجمع*
 دوشنبه  اصفهان، روزنيميس
 با تجمع مقابل  خرداد6

 ي خواستار اجرا،مجلس
 از موعد در شي پيبازنشستگ

 شركت نيمورد كارگران ا
  .شدند

، كارگران سناي گزارش ابه
 اصفهان نيمي سينساج

 از شي پيخواستار بازنشستگ
 سال 20 از شيموعد با ب

 نيسابقه كار هستند اما تام
 يازنشستگ قانون بياجتماع

 از موعد در مورد آنها شيپ
  .كند ياجرا نم

  
كارگران كارخانه به گزارش آژانس ايران خبر، *

 6در روز دوشنبه قند زاغه در استان لرستان 
دليل پرداخت نشدن مطالباتشان در ه بخرداد 

  .محوطه كارخانه تجمع كردند
  
 سبكو يكي از شركتهاي زير شركت كاركنان*

آي كه در فاز سيزده مجموعه شركت اي پي 
ه  خرداد ب1 از روز چهارشنبه است،عسلويه 

عدم دريافت مطالبات معوقه خود دست از خاطر 
به . كار كشيده و موجب تعطيلي شركت شدند

  آژانس ايران خبرگزارش 
 كه همگي مهندس متخصص اين كاركنان

شدند كه منجر   با مديريت شركت درگيرهستند
 .انتظامي شدبه دخالت نيروهاي سركوبگر 

كاركنان پس از اعتصاب درب شركت را به 
وسيله ماشينهاي سنگين مسدود كردند و اين 

. ادامه پيدا كرد  خرداد6تعطيلي تا صبح دوشنبه 
به با موفقيت و دريافت مطالبات معوقه كاركنان 

 12 شركت سبكو در .دادندخاتمه اعتصاب 
  كيلومتري كنگان واقع شده است

  
 در شهر كامياران در روز رانندگان تاكسي*

به .  خرداد دست به اعتصاب زدند11شنبه 
گزارش كميته ي هماهنگي براي كمك به 

رانندگان اعتصابي ، ايجاد تشكلهاي كارگري
 تومان به 200خواهان افزايش كرايه تاكسي از 

  . تومان شدند400
  
، با كارگران شركت سانا در شهرستان پاوه*

 ي  ماهه5 ري تأخليل كارفرما، به ددي تهدوجود
تجمع  خرداد 12روز يكشنبه دستمزدشان، 

   . برگزار كردندياعتراض
اند،    شرگت گفتهنيكارگران ا كُردپا، گزارش به

 افتي خود را دري   كه دستمزد معوقهيتا زمان
  .نكنند، به اعتراضاتشان  ادامه خواهند داد

 ،يسركوب، آزار، پرونده ساز

فعاالن  شكنجه و محاكمه ،يريدستگ

 را به شدت محكوم راني در ايكارگر

  .مي كنيم

  
  خرداد18شنبه ...  خبريفراسو

 انهي اجالس سالني و دومكصدي
طبق  (ILO) كاريسازمان جهان

 در سيي سو-روال در شهر ژنو 
 شود كه ي برگزار ميحال
 كارگران و زحمتكشان ندگانينما

 اجالس حضور ني در ايرانيا
در عوض، همچون . ندارند
 گذشته، عوامل و يسالها

 ي ضد كارگرميوابستگان رژ
 در آن شركت ي اسالميجمهور
 15 تا 5 اجالس از نيا. دكرده ان
 30 تا 15 (يالدي م2013ژوئن 
 .ادامه خواهد داشت) 92خرداد 

 
 ورود به ي براي اسالميجمهور

 منافع شبردي كار و پيبازار جهان
فتن  به گرازي نيغارتگران حكومت

 كار ي از سازمان جهانهيدييتا
 ي تمامكهي رو، درحالنياز ا. دارد

 سازمان را ني ايمقاوله نامه ها
با نقض حقوق كارگران و 

 پا گذاشته، ري زيراني ارانيمزدبگ
 تادن هدف با فرسني ايدر راستا

 ي و مخفيشي فرماندگانينما
 در اجالس مزبور قيكردن حقا

 .شركت كرده است
 

 اجالس ني به امي رژفرستادگان
سابقه دفاع از حقوق كارگران را 

 هيانيندارند و به عكس همواره ب
 يها و مصوبات ضد كارگر

. حكومت را امضا كرده اند
 به راني ايفعاالن جنبش كارگر

 و يعملكرد چهار تشكل رسم
كانون "وابسته و منتسب به خود 

 ي صنفي انجمنهايعال
 يمجمع عال"، "يكارگر

كانون "، "ير كارگندگانيانم
 و "كار  ي اسالمي شوراهايعال
 معترض بوده و "خانه كارگر"

 ي خود نمندگانيآنان را نما
 .دانند

 
 با ي شغلتي امنري چشمگكاهش

 ناعادالنه ي قراردادهاشيافزا
 و موقت، كاهش يمانيپ

 ي ناشعي فجا،ي اجتماعيتهايحما
 كارخانه ها، از يلياز كار، تعط

 ،ي شغلي رفتن فرصتهانيب
 قانون كار يتي موارد حمايماليپا

 به مجلس، ي ارسالحهيدر ال
 و سوواستفاده از اهيرشد كار س

 تي و در نهان كار كودكايروين
 در مورد حداقل ريمصوبه اخ

 با نرخ يدستمزدها كه تناسب
 بارز يتورم ندارد، نمونه ها

 ني ايحاصل عملكردها
  . استي حكومتينهادها

 
 ي از چهار هدف اصلكيچيه
 ي كار كه ارتقايازمان جهانس

 كار، اشتغال، نياديحقوق بن
 ي و گفتگوي اجتماعيتهايحما

 از رد،ي گي را در برمياجتماع
 تي رعاي اسالمي جمهوريسو
 از يكي نمونه ي شود، براينم

 ني كار، تضمنياديحقوق بن
 ي ا پرداخت حداقل مزد به گونه

 كارگران را شتي معنهيكه هز
با  باشد كه يپوشش دهد م

 سري كارگران ميوجود تالشها
 .نشده است

 
 نيتر  مهم اني از منيهمچن

 كار، اصل نياديموارد حقوق بن
 ،ي قومضي و رفع تبعيبرابر
   زبان، مذهب، رنگ و،يتيجنس

 اشكال كار نينژاد، منع بدتر
 ي سالمت جسميكودك كه برا

 آنان مضر است، يو روح
 زنان در يري بكارگتيممنوع
 ضي منع تبع،اني پر زيكارها
د ي كار و تاكيروي ناني ميتيجنس

 افراد در ي حقوقي برابريرو
 يتهاي حماكسان،يمقابل كار 

 از كارگران در زمان ياجتماع
 و استقالل تشكلها و يكار، آزاد

 و ي كارگري ها هياتحاد
 و حق اعتصاب و ييكارفرما

 كار يروي ني حقوق صنفيريگيپ
 .است

 
 يطي امور در شراني اتحقق

 ،ي است كه آزادريكان پذام
 زنان و ي و برابرتيعدالت، امن

اما . مردان وجود داشته باشد
اعتراضات كارگران و فعاالن 

 تي نسبت به عدم رعايكارگر
 از سركوب ي موارد با موجنيا

.  روبرو شده استانهيوحش
بازداشت، زندان و شكنجه پاسخ 

 بوده كارگران ياعتراضات صنف
 آنها يكه با نقض حقوق شهروند

 رو، نياز ا.  همراه گشته استزين
 كارگران شتري هر چه بيهمبستگ

 يو زحمتكشان و فعاالن كارگر
 ي و خارج و همبستگرانيدر ا

 حضور ي افشاي براي المللنيب
 اجالس ني در امي رژندگانينما

 كارگران را يصدا.  استيضرور
 كار يبه گوش سازمان جهان

 ي جمهورندگانينما. ميبرسان
 يراني كارگران اندهي نما،ياسالم

  .ستندين

 در راني كارگران و مزدبگي اعتراضي از حركتهايبرخ

  1392 خرداد

  يرهاشمي منتيز:مي و تنظيگردآور

 

 انهيل به اجالس ساميفرستادگان رژ

 ي واقعندگاني كار، نمايسازمان جهان

  ستنديكارگران ن
  يدي جداليل



  18 صفحه                    1392  تير اول – 336 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

ــزام  ــتالف و در چــارچوب الت در يــك ائ
مشترك، نيروها و افراد حق ندارد مـانع        
ــستقل   ــازماندهي م ــرويج و س ــغ، ت تبلي

اين كه افراد و نيروهـاي      . يكديگر شوند 
سياسي با هر كميـت و كيفيتـي از چـه           
ادبياتي در تبليغـات خـود اسـتفاده مـي          
كنند، از ارگانها و نهادهايي كه در اختيار        

بـه  ...  استفاده مـي كننـد و      دارند چگونه 
خود آنها مربوط و تنها موارد التزام آنهـا         

به گمانم همين نكته   . را محدود مي كند   
ــاني    ــصيم و روح ــان ق ــي را آقاي اساس
مخدوش و غير شفاف مي كنند، تـا بـه          

  .نتيجه دلخواه خود رسند
  
  
  

با انتشار مـتن اسـتعفاي آقايـان محمـد          
 رضا روحاني و كريم قصيم كه اينجانـب  

هم اولين بار از طريق رسـانه هـا از آن           
اطالع پيدا كردم، كوشـش كـردم تـا از          
متن منتشر شده دريابم كه انتقاد اصـلي        
و يا مـساله گرهـي ايـن جـدايي كـدام            
موضوع است و بنابراين وقتي براي بـار        
دوم شروع به خواندن متن استعفا كردم،       

در بـار  . تيتر نامه برايم سوال برانگيز شد   
اً به تيتر توجهي نكرده بـودم و  اول اساس 

  .بيشتر به دنبال علت اين اقدام بودم
  
  عنوان استعفا:1

متن استعفا جهت درج در «آقايان با تيتر 
رسانه هـاي فارسـي، توسـط دبيرخانـه         
شوراي ملي مقاومت ايـران تقـديم مـي      

، مـتن مزبـور را     »1392 خرداد   15شود،  
ايـن در  . كردنـد » تقـديم «به رسانه هـا    

ود كه دبيرخانه شـورا حتـي ايـن         حالي ب 
فرصت را پيدا نكرد تا در مورد واقعي يـا   
غير واقعي بودن اي ميل دريـافتي يـك       

  .تحقيق اوليه انجام دهد
ــه     ــر جنب ــالوه ب ــل ع ــيوه عم ــن ش اي
غيراخالقي آن، در خوش باورانـه تـرين        
. ارزيابي، ايجاد شك و ترديـد مـي كـرد     

سوال اصلي اين است كه چرا دو عـضو         
توسط دبيرخانه  «مه اي با عنوان     شورا نا 

شوراي ملي مقاومت ايـران تقـديم مـي      
را خود براي رسانه ها ارسال مـي       » شود
آيا آقايان روحاني و قـصيم معنـي        . كنند

را نمي دانستند؟ آيا براي » توسط«كلمه  
مثـال مــن حــق دارم يـك نامــه بــراي   
ــنم و در   ــال ك ــتعفا ارس ــسندگان اس نوي

ــط آق  ــسم توس ــه بنوي ــوان نام ــان عن اي
روحاني و قصيم به رسانه ها تقديم مـي         
شود و شخصاً بـراي رسـانه هـا ارسـال           
كنم؟ بسياري كـه در مرحلـه اول مـتن          
استعفا را در رسانه ها مـشاهده كردنـد،          
چنين برداشت مـي كردنـد كـه نامـه از           
طريق دبيرخانه شـورا بـراي رسـانه هـا          
ارسال شده و بنابراين نتيجه مي گرفتند       

 حاصـل بحـث درون      كه اقـدام جـدايي    

افرادي با خود من تماس     . شورايي است 
گرفته و سوال آنها اين بود كـه چـرا در           
بحثهاي دروني به توافق نرسيديد؟ وقتي 
من به آنها اطالع مي دادم كه عليـرغم         
ــوع آن    ــه موض ــي ك ــاس تلفن ــد تم چن
احوالپرسي بوده، هيچ بحث و يـا اشـاره         
اي كه به مساله استعفا منجر شـود، نـه          

من و نه با ديگر اعضاي شورا، نبـوده،     با  
ــر   ــن را حمــل ب ــاور نكــرده و اي آنهــا ب

در هيچ يك از چنـد  . رازداري مي كردند 
رسانه اي كه بـه طـور تقريبـاً همزمـان        
متن استعفا را منتشر كردند، قيـد نـشده         
بود كه اين نامه از طريـق آقـاي كـريم           

البتـه چنـين    . قصيم ارسال شـده اسـت     
و از اين جنبـه     قيدي هم مرسوم نيست     

آقايــان . اشــكالي بــر آنــان وارد نيــست
روحاني و قصيم حق دارند هر زمان كـه     
مايلند در مورد شركت و يا عدم شـركت      
خود در يـك ائـتالف سياسـي تـصميم          

اما اين سـوال    . گرفته و آن را اجرا كنند     
كليدي همچنان باقي مي ماند كـه چـرا      
چنين عنواني براي متن اسـتعفاي خـود        

ردند و چرا يك فاصله زمـاني       انتخاب ك 
 دقيقــه، بــراي 30مناســب و نــه حــدود 

ارسال متن استعفا به دبيرخانـه شـورا و         
  سپس به رسانه ها در نظر نگرفتند؟ 

به گمان من سوال اول بسيار مهم تـر و    
حتـي اگـر    . اساسي تر از نكته دوم است     

آقايان مستعفي نمي خواستند اين فاصله      
يـد بـه جـاي      زماني را در نظر گيرنـد، با      

، »جهت درج در رسـانه هـاي فارسـي        «
شورا را خطاب قرار مي دادند و در پايان         

رونوشـت جهـت    «نامه مي نوشتند كـه      
. ارســال مـي شــود » اطـالع رســانه هـا  

نويسندگان متن استعفا از شيوه اي كـه        
مي توانست صحنه را مخـدوش نكنـد،        
استفاده نكـرده و آگاهانـه يـا ناآگاهانـه          

من كنجكاو  . برگزيدندچنين شيوه اي را     
نيت آنان نيستم، نتيجه اين شيوه عمل،       

  . غير اخالقي و زشت است
  
  التزام و استقالل:2

من در اين متن هيچ موردي كه نـشان         
دهنده نقض التزام به مـصوبات شـورا از    
ــي    ــوراي مل ــه در ش ــساني ك ــب ك جان

بـديهي  . مقاومت هـستند باشـد، نديـدم      
است كه جدايي از يك جريـان سياسـي       
يك حق است و هركس يا هـر نيرويـي        
مي تواند تصميم به ادامه همكاري و يـا        
قطــع آن بگيــرد، امــا وقتــي در هنگــام 
جدايي ادعاهايي مطـرح مـي شـود كـه          
صحنه را تاريك و در نتيجه بـه آگـاهي        
ديگران كمكي نمي كند، حـق كـساني        
كه مورد ظلم قرار گرفته اند ايجاب مي        

د كند كـه صـحنه را در حـد تـوان خـو            
  . شفاف سازند

  
در متن اسـتعفا انبـوهي ادعـا در قالـب           
جمالتي مـبهم و در مـواردي نـامربوط         

  . مطرح شده است

ــي      ــتالف سياس ــك ائ ــه در ي ــن ك اي
اختالفات جدي وجود داشـته باشـد نـه         
يك پديـده غيرعـادي سـت و نـه ضـد           

ــتالف  . ارزش ــك ائ ــر در ي ــرعكس اگ ب
ــهاي   ــاوت و نگرشـ ــدگاههاي متفـ ديـ

شته باشـد، فقـط مـي    گوناگون وجود ندا  
. توان آن را جسم بي جان تعريـف كـرد         

ارزش ايـــن اســـت كـــه ديـــدگاهها و 
جريانهاي گوناگون ضـمن حفـظ همـه        
گوناگونيهــاي خــود، بــراي يــك هــدف 
مــشترك متحــد شــده و از ايــن اتحــاد 

نكته مهم در ايـن رابطـه       . حفاظت كنند 
ــراي تنظــي  ــا ب ــدوين معياره ــط ت م رواب

مجموعــه اي از ديــدگاهها و گرايــشات 
مختلف است كه حامالن آن براي يـك        
. هدف مشترك با هم همكاري مي كنند      

اين معيارها همان اسنادي سـت كـه در         
نهايت به تصويب و امـضاي جمـع مـي          

  .رسد
بنابرين التزام به آن چـه بـه تـصويب و           
امــضاي يــك مجموعــه رســيده، ادامــه 

و راه را بـراي     همكاري را امكـان پـذير       
در چـارچوب   . تقويت آن هموار مي كند    

اين التـزام، همـه شـركت كننـدگان در          
ائتالف حق دارند كه بـه نـشر عقايـد و           
ديدگاههاي خود بپردازند و براي پيشبرد      
نظر خـود تبليـغ، تـرويج و سـازماندهي          

  . كنند
ــزام  ــتالف و در چــارچوب الت در يــك ائ

ع مشترك، نيروها و افراد حق ندارد مـان       
ــستقل   ــازماندهي م ــرويج و س ــغ، ت تبلي

اين كه افراد و نيروهـاي      . يكديگر شوند 
سياسي با هر كميـت و كيفيتـي از چـه           
ادبياتي در تبليغـات خـود اسـتفاده مـي          
كنند، از ارگانها و نهادهايي كه در اختيار        

بـه  ... دارند چگونه استفاده مـي كننـد و       
خود آنها مربوط و تنها موارد التزام آنهـا         

به گمانم همين نكته   . حدود مي كند  را م 
ــاني    ــصيم و روح ــان ق ــي را آقاي اساس
مخدوش و غير شفاف مي كنند، تـا بـه          

  .نتيجه دلخواه خود رسند
  
رســـانه افـــراد و نيروهـــاي : 3

  مقاومت

مـسئوالن  «:در متن استعفا نوشته شـده      
شــورا طــرح جبهــه همبــستگي ملــي را 
منتفي اعالم نكرده اند، گاه حتـي خـود         

 به آن توجه مي دهنـد، امـا      آقاي رجوي 
عمل و اقدام مشخص؟ در واقع نه تنهـا         
به پرسـشهاي مربـوط بـه جنبـه هـاي           
تبليغي و رويكردهـاي الزم عملـي روي       

حتي .... خوش نشان نداده اند، برعكس،    
ــام و شــكل  ــين ن ــد ب ــشده ان / حاضــر ن

ــايت  ــواي س ــي «محت ــستگي مل » همب
. دستكم تناسـبي منطقـي برقـرار كننـد        

يرينـه در مـورد عنـوان       همين تعارض د  
»  تلويزيون ملي ايران   -سيماي آزادي   «

  »!نيز سئوالي بي جواب مانده است
  
ــدادن «از  ــشان ن ــوش ن ــه » روي خ ك

 و دقيقاً برعكس بوده مـي       واقعيت ندارد 
گذرم، چرا كه آقايان هميـشه حرفهـاي        
ــوارد از موضــع   ــر م خــود را كــه در اكث
وحدت طلبانه بوده هـر وقـت كـه مـي           

  . ح مي كردندخواستند مطر

از نگـاه  . ابتدا به نكتـه دوم مـي پـردازم     
/ نويسندگان اسـتعفا، بـين نـام و شـكل         

و » همبــستگي ملــي«محتــوي ســايت 
 تلويزيون ملـي   -سيماي آزادي   «عنوان  

وجـود  » تعـارض ديرينـه   «يـك   » ايران
ــان قــصيم و روحــاني . دارد از نظــر آقاي

چون سازمان مجاهدين خلـق ايـران از        
لي، آزادي و ايـران     كلمات همبستگي، م  

براي سـايت و تلويزيـون خـود اسـتفاده       
كرده، بايد به ديگران حق دهـد كـه در          
ــر    ــته و ه ــشاركت داش ــديريت آن م م
توصيه و يا رهنمود ديگـران را دربـست         

من در يك جلسه بـا حـضور        . قبول كند 
ــسياري از اعــــضا و مــــسئوالن    بــ
كميسيونهاي شورا با صراحت گفتم كـه       

يماي آزادي  سـ «و  » سايت همبستگي «
ــران- ــي اي ــون مل ــه »  تلويزي ــق ب متعل

مجاهـدين اســت و گرچــه تــا كنــون از  
توصيه ها و رهنمودهاي اعـضاي شـورا        
استفاده كـرده، امـا تـصميم گيرنـده در          
مورد سياسـتهاي راهبـردي و كـاربردي       
آن، نه از وظايف و اختيـارات شـورا كـه       

در . مربوط به خـود ايـن سـازمان اسـت     
ــرد  ــد كـ ــسه تاكيـ ــان جلـ ــه همـ م كـ

ــق« ــا   »نبردخل ــازمان م ــايتهاي س ، س
، »جنـگ خبـر   «،  »ايران نبرد «همچون،  

ــشگام« ــو پي ــا  ... و» رادي ــه م ــوط ب مرب
) سازمان چريكهاي فدايي خلـق ايـران      (

است و كسي نمي تواند در امر سياسـت         
گذاري آن مداخله كند و باز هـم تاكيـد          
كردم كه فيس بوكهـاي اعـضاي شـورا        

و نيــز شــامل همــين قــانون مــي شــود 
هشدار دادم كه اگر امروز مـا در امـوري     
تبليغاتي مربوط به يكي از اعضاي شورا       
دخالت كنيم، وضعيتي به وجود مي آيـد        

حق تبليغ و تـرويج و سـازماندهي        «كه  
از اعضاي شورا سـلب خواهـد       » مستقل

  .شد
  

همچنين به اين نكته پرداختم كه هـيچ        
يك از اعضاي شورا نمي توانند يكديگر       

اده از كلمـــات و ترمهـــا در را از اســـتف
. نامگذاري رسانه هاي خود محدود كنند     

اين گونه محدوديتها ناقض اصـل حـق        
انتخاب و اصل آزادي بيـان اسـت و در          
پايان به تاكيد گفـتم كـه تنهـا پـارامتر           

  .است» التزامات مشترك«محدود كننده 
به گمانم باور نويسندگان استعفا به ايـن        

ائـتالف  نكات كه از اصول اساسي يك        
سياسي در اپوزيـسيون و نـه در قـدرت          

يـك مثـل   . است، تبعيض آميز مي باشد  
مال من  «رايج مساله را روشن مي كند،       

براي خـودم، مـال ديگـران هـم بـراي           
  . »من

ناگفته نماند كه آقايان در موارد بسيار از        
دو رسانه اي كه نام بـرده انـد اسـتفاده           
كرده اند كه بـه مـواردي از آن در زيـر            

اين هم روشن و آشـكار      . اره مي كنم  اش
است كه متني كه به وسـيله يـك فـرد           
نوشته مي شود، بيان كننـده نظـر خـود          
اوست، درحالي كه نوشته و يا بيانيـه اي      
كه بـه وسـيله افـراد گونـاگون تهيـه و            
تصويب مي شود، حاصل نظرات جمع را       
منعكس و بنابراين در شكل و محتوا بـا         

  .ردنوشته هاي فردي تفاوت دا
  19بقيه در صفحه 
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  18بقيه از صفحه 
  

  چند بدآموزي: 4

اما در مورد تبليغات مربوط به نيروهـا و         
افراد شركت كننده در ائـتالف سياسـي        

  . چند بدآموزي وجود دارد
در يك ائتالف الئيك كه چند نيرو و يا         
فرد مذهبي شركت دارنـد و بـه اصـول          
مربوط به جدايي دين از دولت اعتقـاد و         

لتزام دارند، نبايد اين حكم را صادر كرد        ا
كه اين نيروها و افراد نمي توانند مراسم        
خاص خود را برگزار كـرده و بـه تبليـغ           

ايـن نـاقض اصـل      . دين خـود بپردازنـد    
ــت  ــسيته اس ــرين و  . الئي ــي بزرگت وقت

سازمانيافته ترين سازمان مسلمان عضو     
شورا به طور پيوسته و از طريق باالترين   

 از جــدايي ديـن از دولــت  مـسئوالن آن 
دفاع مي كند، وقتي اين نيرو تنها نيروي 
مسلمان ايرانـي اسـت كـه حكـم قتـل           

، ...سلمان رشدي را محكوم مـي كنـد و        
اين را بايد يك فرصـت تـاريخي تلقـي          
ــان در     ــن جري ــراي اي ــد ب ــرد و نباي ك
برگزاري و تبليـغ مراسـم مـذهبي خـود      
محدوديتي جز تعهد به التزامات ائـتالف       

اين مساله هم روشن است كه  .  شد قايل
اين حق شامل همه اديـان و مـذاهب و          
همچنين كساني كه اعتقـادي بـه هـيچ        

در هـر   . دين و مذهبي ندارند مـي شـود       
مورد البته هـركس حـق دارد و مختـار          
است كه در ايـن يـا آن مراسـم خـاص            

  .شركت داشته و يا نداشته باشد
  

آزادي «بد آموزي دوم مربـوط بـه حـق      
براي عده اي اين    . است»  و بيان  انديشه

ــه   ــان يكطرف حــق همچــون يــك خياب
يـك  » بيان«تعريف مي شود و يا براي       

فرم در نظر گرفته مي شود كه همگـان         
مـا بارهـا    . بايد از اين فرم پيروي كننـد      

ديده، شنيده و خوانده ايم كه عده اي با         
كينه و دشمني و با زشت ترين كلمات و    

سـته انـد در      هرچـه خوا   ،با انبوهي دروغ  
باره مقاومت و بـه خـصوص مجاهـدين      

، »بي وطـن  «،  »قاتل«از  . خلق گفته اند  
گرفتـه تـا اتهامـات    ... و» مزدور بيگانه «

ــان   ــه آقاي ركيــك كــه در مــواردي علي
. مستعفي هم به كـار بـرده شـده اسـت          

حتي طلبكارانـه مـي نويـسند كـه چـرا           
مسعود رجوي زنـده مانـده و اگـر زنـده           

آقايان روحاني و   است آدرس او چيست؟     
قصيم به خوبي مي دانند كه ايـن مـورد       
ــوده و در   ــوم نب ــشي مرس ــيچ جنب در ه
اپوزيسيون ايران هـم تـا امـروز سـابقه          
ندارد كه كسي به دنبال رديابي و حذف        
فيزيكي مسئول يك جريان سياسي كـه       

 -سراپا در جنگ با رژيم اسـت باشـد و           
 آقايان مي دانند كه اين مورد       -با تاكيد   

له اصلي دستگاههاي امنيتـي رژيـم       مسا
ايران است كه به طور پيگير همه جـا و          
به هر وسيله و در مذاكرات با هر دولـت          
و نهاد بين المللي بـه دنبـال كـشف آن           

البته كه هركسي آزاد است كـه       . هستند
هرچه مي خواهد بگويد، امـا آيـا طـرف          
مقابل حق ندارد از خود دفاع كرده و در         

وال را علنــي جــواب مــدعي، وقتــي ســ
منتشر مي كنـد، جـواب دهـد كـه ايـن          

ــت  ــات اس ــوال وزارت اطالع وزارت . س
اطالعات با انبوهي از سايتهاي شـناخته       
شده به طور روزمره به گفتمـان سـازي         

بـسياري  . عليه مقاومت ايران مي پردازد    
از اين گفتمانها با شيوه هاي نامحسوس       
و ظــاهراً خــوش آب و رنــگ بــه درون 

يرانيان ضـد رژيـم، نفـوذ       اپوزيسيون و ا  
آيا كسي كه با استفاده از      . داده مي شود  

حق آزادي بيان به جوابگويي مي پردازد       
را بايد مورد سوال قرار داد؟ شاهد بوديم        
ــزب     ــران ح ــي از رهب ــي يك ــه وقت ك
سوسياليست فرانـسه بـه دولـت راسـت         
ساركوزي پيوست، بسياري از رسانه هـا       

او را  و منجمله رسانه هاي سوسياليستها      
خائن معرفي كردند و كـسي هـم حـق          
. آنها براي اعـالم موضـع را نفـي نكـرد        

خود آقايـان قـصيم و روحـاني مقـاالت          
زيادي، با كلمات و تيتـر مـورد دلخـواه          

نشريات در خود نوشته اند كه بيشتر آنها      
ــايت   ــين و در سـ ــران زمـ ــورا و ايـ شـ

  .همبستگي ملي چاپ شده است
  

 تيتر چند مقاله، نويسنده محمـد     

  :رضا روحاني

  »كي شود دريا به پوز سگ َنِجس «-
  »"پرزيدنت"حسن تارزان و  «-
  »بي ناموس «-
چـه كــسي مثــل گــاو تحليــل مــي   «-

  »كند؟
  »الهيجي نمي داند؟ بيچاره كاپوها «-
  »بوسه بر نعل خونخواران «-
  »در معناي استغفار و عفو «-

   نام مستعار و تعدادي مقاله با
  

ـ     سنده كـريم   تيتر چند مقاله، نوي

  :قصيم

بر سر مي مالد و آفتـاب       ... كسي كه  «-
  »!مي نشيند

 بـا  "انقالب اسالمي"ضديت فراش    «-
  »جبهه ضد فاشيستي

چوب را بلند كـردم كـه گربـه دزده           «-
  »حساب كار خود را بكند

  »پريشان گويي مريدان شاه و شيخ «-
  »كاشفان طاق نسيان «-
  »معتاد خميني «-
  »جهالت مصلحتي «-
  »مهندسي مشاور جماران «-
  »تصوير حديث غاب «-
  »ابهام زدائي «-

  و تعدادي مقاله با نام مستعار 
  

از اين نمونه ها دهها مـورد وجـود دارد          
. كه من فقط چند نمونه آن را ذكر كردم        

چه خوب است كه آقايان كه اكنـون بـا          
درج بعضي مقاالت در سايت همبستگي      
به خاطر َلحن آن مخالفـت مـي كننـد،          
كمي هم براي ديگران حق آزادي بيـان     

بـر اسـاس كـدام مـوازين        . قايل شـوند  
آقايان روحـاني و قـصيم مـي تواننـد از           

گاو، خـر، شـبدرقلي، خـر مـرد         «كلمات  
 سگ، حسن تارزان، بي ناموس،    رند، پوزِ 

» ...فراش، گربـه دزده، معتـاد خمينـي و       
استفاده كنند و محمد اقبال نمي تواند بر 

ـ      ان آن گونـه كـه      اساس حـق آزادي بي
صالح مي داند از كلمات استفاده كنـد؟        
حق آزادي بيان آقايان مستعفي بـوده و        
هست كه به هر شـكل و بـا صـالحديد       
. خود از كلمات و جمالت استفاده كننـد       
. اما نمي توان اين حق را انحصاري كرد       

در كجا گفته شده كه بايد به يك شكل         
از آزادي بيان استفاده كـرد؟ البتـه ايـن          
حــق نيــز وجــود دارد كــه هركــسي در 

نادرست مي داند پاسخ دهد،     موردي كه   
. سكوت كند و يا به دادگاه شكايت كنـد        

آقاي روحاني بارها به مسئوالن سازمان      
مجاهدين به اصرار توصـيه مـي كردنـد     
كه در مورد اتهاماتي كه برخي رسانه ها        
و يا افراد به آنان وارد كـرده انـد، طـرح           

طي ده سال گذشـته كـه       . شكايت كنند 
ـ        راً زنـدان   مجاهدان شـهر اشـرف و اخي

ليبرتي تحـت شـديد تـرين سـركوبها و          
ــات   ــد، وزارت اطالع ــوده ان ــدها ب تهدي
جمهوري اسالمي با هزينه هاي بسيار و       
از طريق تعداد اندكي از بريدگان كه بـه         
مزدوري وزارت اطالعات درآمده اند، به      
شيوه شيطان سازي از مقاومت مـشغول       

هدف وزارت اطالعات روشن . بوده است 
اي عمل آن هميشه روشـن   ولي شيوه ه  

ــست  ــفاف ني ــد  . و ش ــي خواه ــم م رژي
آزادي . مقاومت و پايداري را نـابود كنـد       

بيان فقط حق مجريان خط مشي وزارت   
اطالعات نيست، مقاومـت و مجاهـدين       
هم حق دارنـد ايـن سياسـت را افـشا و            

  .ماهيت آن را روشن كنند
  

سومين بدآموزي به مـساله برخـورد بـا         
آيـا يـك    . ودرسانه هـا مربـوط مـي شـ        

مقاومت زير فشار و سركوب رژيم حاكم       
و سرويسهاي امپرياليستي حق ندارد كه      
رسانه اي را تحريم كند؟ تحريم شـكلي     

شـوراي  . از مبارزه سياسي و مدني است     
ملي مقاومت يك اپوزيسيون است و نـه       

مي تواند يـك رسـانه را تحـريم         . دولت
كنــد و بــا آن رســانه مناســبات نداشــته 

طبق ماده واحده شـورا كـه در        بر  . باشد
 به تصويب رسيد و     1388 دي   16تاريخ  

آقايان روحاني و قصيم هم آن را امـضا         
اعضاي شورا، رسـانه هـايي را       «كردند؛  

كه آشكارا با مجاهدان اشرف خـصومت       
دهنـد و   كنند، مورد تحريم قـرار مـي      مي

هر نوع همكـاري و مـراوده بـا آنهـا را             
ان و قيام   برخالف مصالح عاليه مردم اير    

عليه ديكتـاتوري مـذهبي و تروريـستي        
آيـا تحـريم يـك رسـانه بـه          . »دانند  مي

معني پايمـال كـردن حـق آزادي بيـان          
است؟ آيا بسياري نيستند كه رسانه هاي  
مقاومت را البته بـه طـور غيـر شـفاف،            
تحريم كرده انـد؟ آقايـان مـستعفي بـه          
جاي اين كه به طور مشخص بيان كنند     

ن چه كسي محدود يا     كه حق آزادي بيا   
پايمال شده، با كلي گوئي و مبهم گويي        
مــي خواهنــد چنــين وانمــود كننــد كــه 

و برخـورد   » متمدنانه«برخورد خودشان   
غيـر  «كساني كـه در شـورا مانـده انـد           

  . بوده است» منعطف

  
  جبهه همبستگي: 5

. امــا در مــورد جبهــه همبــستگي ملــي 
ــسرت   ــي از كن ــستگي مل موضــوع همب

س از برخـي بحثهـا و       پاريس شروع و پ   
ــستگي   ــه همب ــرح جبه ــشنهادات، ط پي
توسط مسئول شورا ارايه و سـرانجام در        
يك اجالس طوالني در سه ماده و يك        

 در 1381 آبــان 13تبــصره در تــاريخ  
تـصويب    شوراي ملي مقاومت ايـران بـه      

جـوهر ايــن طـرح چنـين اســت    . رسـيد 
شورا، طرح جبهه همبـستگي ملـي       «:كه

مذهبي را اعالم   براي سرنگوني استبداد    
دارد و در چارچوب اين جبهـه آمـاده           مي

همكــاري بــا ديگــر نيروهــاي سياســي 
همكاري با ديگـر    «در اين طرح    . »است

ــي ــاي سياس ــب » نيروه ــرنگوني طل س
شخـــصيتهاي «مطـــرح اســـت و نـــه 

اما اين بحـث    . سرنگوني طلب » سياسي
هرگاه در شوراي ملـي مقاومـت مطـرح      
مي شد، بعـضي از شخـصيتهاي عـضو         

را به شمول آقاي روحاني و در موارد        شو
كمتري آقاي قـصيم، از آمـادگي بـالقوه        
تعدادي از شخـصيتهاي سياسـي بـراي        
. حضور در اين جبهه صحبت مي كردند      

گرچه به گمان من اين ارزيـابي واقعـي         
نبــود، امــا موضــوع در اســاس خــارج از 
حوزه طرح بود، هرچند كه ساعتها وقت       

 و در صرف صحبت در اين مورد مي شد  
نهايت بحث به اين نقطه مي رسيد كـه         
ما بايد بـه سـراغ تعـدادي از هـواداران           
جنبش مقاومت و چند شخصيت مستقل      
هنري و فرهنگي رفته و بـا آنهـا جبهـه        

مـن در  . همبستگي را پايه ريـزي كنـيم   
يكي از اين بحثهـا ضـمن مخالفـت بـا           
شكل طرح مساله به خاطر ايـن كـه بـا           

 نـدارد، بـه   طرح جبهه همبستگي تطابق 
شوخي گفتم شما اگر شورا را يك مـتن         

 بدانيد، اكنون مي    12تايپ شده با فونت     
 تبـديل   16خواهيد اين متن را به فونت       

كنيد و سوال كردم كه لطفاً يك نيـروي   
سـرنگوني طلــب نــام ببريـد كــه بــراي   
تشكيل جبهه اعالم آمادگي كرده باشـد       

ــشنيدم ــه اتحــاد. و هــيچ جــوابي ن ، البت
و تشكيل جبهه عليـه رژيـم       همبستگي  

واليت فقيه كار پسنديده اي سـت، امـا         
انجام آن بـه عوامـل مختلفـي بـستگي          

  .دارد كه در حوصله اين مقاله نيست
  

اما در مـورد ارتبـاط بـا ديگـر نيروهـا و        
ــرنگوني   ــواه س ــصيتهاي جمهوريخ شخ
ــي   ــتن اســتعفا م ــسندگان م ــب، نوي طل

ديـوار كــشيدن بـه دور خــود،   «:نويـسند 
ــتن  ــخن نگف ــان و   س ــر ايراني ــا ديگ  ب
ــدن از  ــزا "رويگردان ــي و ع  ي "عروس

مـن  . »هموطنان راهكار انقباضي اسـت    
در پــــاريس در عــــزاي بــــسياري از 
بازماندگان نيروهاي سرنگوني طلب، در     
چنــد عروســي، در تظــاهرات نيروهــاي 
سرنگوني طلب عليه جمهوري اسالمي،     
در مراسم يادمان كشتار زندان سياسـي،       

ــسيونهاي حم ــبش  در اكـ ــت از جنـ ايـ
كــه ديگــر ... كــارگران و مزدبگيــران و 

  نيروهاي سرنگوني طلب برگزار كرده اند 
  20بقيه در صفحه
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  *يك استعفا

   و چند توضيح
  

  19بقيه از صفحه
شركت كرده ام، اما آقـاي روحـاني كـه          
ساكن پـاريس هـستند را از زمـاني كـه        
عضو شـورا شـد در ايـن گونـه مراسـم            

در مـورد آقـاي قـصيم اطالعـي       . نديدم
بد نيست انسانها كمي هم به خود   . ندارم

 ميليـون   5بعيـد اسـت كـه       . نگاه كننـد  
ران باشند، اما اگر به ايراني در خارج از اي   

طور نسبي ارزيابي كنيم، درصد ايرانياني      
كه با مقاومت ايران به طـور مـستقيم و          
غير مـستقيم در ارتبـاط هـستند، قابـل          
ــا ديگــر جريانهــاي سياســي   ــسه ب مقاي

  .نيست
  
  قيامهاي خاورميانه:6

آقايان قصيم و روحاني در متن استعفاي       
ــد  ــته ان ــود نوش ــي در «:خ ــه خمين تجرب

مـصر كنـوني كـه    .  يادمان نـرود   پاريس
ــوي چــشم همــه اســت  ــه . جل ــا ب باره

مجاهدين گفته ايم كه در صحنه سوريه       
به غايت ارتجاعي   » اپوزيسيونهايي«نيز  

كنار ديگران عليه ديكتاتور خـونريز      ... و  
بايد احتياط كرد و متمـايز    . دمشق فعالند 
آنهايي كـه بـه صـراحت       . موضع گرفت 

يــن از خواهــان دموكراســي و جــدايي د
دولت نباشند بـه يقـين صـرفاً مـصرف          
ــد   ــان خواهن ــده دوســتي آزاديخواه كنن

  » !بود
  

اين جمالت شـگفتي بـسيار بـراي مـن       
گـويي مـن بـا دو قـصيم و          . ايجاد كرد 

ــي از    ــودم وقت ــرو ب ــر روب ــاني ديگ روح
ارتباطات گسترده مقاومت بـا نيروهـاي       
ــازمانهاي   ــك و سـ ــك، الئيـ دمكراتيـ

سـتايش  اجتماعي اين كشورها به حـق       
آقايان قصيم و روحاني بارها     . مي كردند 

و بارها در جلسات دروني و سخنرانيهاي      
بيروني از اين كه جلب پشتيباني جهاني       
و منطقـه اي از مقاومــت در تــاريخ بــي  

نگرانيهـا  . سابقه است، سخن گفتـه انـد      
خاص آقايان نبوده و خط مشي شورا در        
اين باره با مشاركت خود آقايان مستعفي   

. ن و به امضاي آنها هم رسيده است      مدو
از زمـاني كــه بهــار عـرب شــروع شــد،   

طي دو بيانيه   ايران  شوراي ملي مقاومت    
ساالنه خود بـه ايـن موضـوع پرداختـه          

ناچارم متن كامل آخـرين موضـع       . است
گيري مـشترك شـوراي ملـي مقاومـت         

 را يادآوري   1391 مرداد   15ايران مورخ   
  . كنم

  
ـ        س از بحـث و   شورا در اين بيانيه كـه پ

مشورت طوالني با امضاي اعضاي شورا      
و منجمله آقايان روحاني و قصيم با تيتر        

بهار عرب و مقابله رژيم با قيام مـردم         «
بـا  «:منتـشر شـد، اعـالم كـرد       » سوريه

شروع قيامهاي مردم خاورميانه و شمال      
آفريقا و پس از آن كه انقـالب ياسـمن          
در تونس به پيروزي رسيد و سپس قيام        

م مــصر منجــر بــه ســرنگوني    مــرد
ديكتاتوري مبارك شـد، خامنـه اي، بـه         

طمع بلعيدن اين قيامها با عنوان بيداري       
اسالمي، درصدد برآمد كـه همچـون در        
مورد جنگ و اشغال عـراق، جـاي پـاي         
واليت فقيه را در اين كشورها مستحكم       

موضع گيريهاي صـريح نيروهـاي      . كند
سياسي و اجتماعي ايـن كـشورها عليـه         

عاها و مطامع پليد خامنه اي و حضور        اد
گسترده جوانان در مسايل سياسي بهـار       
عرب، ولي فقيه رژيـم ايـران را سـخت          

مـا  . برآشفت و به موضع تدافعي كـشاند      
در بيانيه سال گذشته اعالم كرديم كـه         

ــه خامنــه اي  خيلــي زود «طمــع رذيالن
انقـالب  “نقش بر آب گرديـد و رؤيـاي         

مال آفريقا به   در خاورميانه و ش   “ اسالمي
. »كابوس سقوط رژيم سوريه تبديل شد     

ــصلت و    ــون خ ــه پيرام ــان بياني در هم
جهتگيريها و نتـايج ايـن قيامهـا اعـالم          

يي و حضور طيـف       خصلت توده «:كرديم
گـــسترده و گونـــاگوني از گرايـــشهاي 
سياســي و اجتمــاعي در ايــن خيزشــها، 
ــدي را وارد   ــده جدي ــين كنن ــل تعي عام

 سـبب شـده    معادالت سياسي كرده كـه    
است با وجـود انـواع مطـامع و مقاصـد           
قدرتهاي بزرگ و نيز ضعف در رهبـري        
اين خيزشها، فرهنگ و ادبيات انقالب و       
ــالن وارد    ــاد ك ــر در ابع ــار ديگ ــام ب قي

طـي  . مناسبات اجتماعي و سياسي شود    
ــا   ــاتگران بـ ــته، مماشـ دو دهـــه گذشـ
ديكتاتورها با بهانه مخالفت با خشونت و    

د خـشونت و سـركوب از       در حقيقت تائي  
جانب مستبدان، هرگونه برآمد تـوده اي       
راديكال را نفي و عليه آن لجن پراكنـي         

اكنـون  . و تبليغات زهرآگين مي كردنـد     
ايــن مــردم خاورميانــه و شــمال آفريقــا 

الشعب يريد اسـقاط    «هستند كه با شعار     
مردم سـرنگوني نظـام را مـي        (» النظام

ستبداد ، تاريخ جديد اين منطقه ا     )خواهند
ــي   ــود م ــور خ ــاي پرش ــا قيامه زده را ب

سياست مماشـات بـا نظامهـاي       . نويسند
استبدادي در منطقه خاورميانه بـه طـور        
جدي به چالش كشيده شـده و صـفحه         
جديدي در روابـط بـين المللـي گـشوده      

  .شود مي
ادامه قيام دليرانه مردم سوريه، فداكاريها  
ــهمگين از   ــاي س ــه ه ــت هزين و پرداخ

 شور سـوريه و در مقابـل        جانب مردم پر  
درنده خـويي بـشار اسـد، بـه تيتـر اول            
رسانه هاي همگاني جهان تبديل شـده       

مـاه اسـت كـه مـردم        18بيش از   . است
قهرمان سوريه در ميان آتش و خون به        
مبارزه عليه ديكتاتوري بشار اسـد ادامـه     

امدادهاي مـالي، لجـستيكي،     . مي دهند 
سد نيرويي و نظامي رژيم ايران به بشار ا      

خامنه اي در   . براي همگان آشكار است   
ــساني،     ــد ان ــت ض ــن سياس ــه اي توجي
ارتجـاعي و وحـشيانه خـود بارهـا قيـام      
مردم سوريه را وابسته به آمريكا به طور        
خاص و غرب به طور عام اعـالم كـرده        

اما ادامه قيام و جانفـشاني مـردم        . است
سوريه، رژيم ايران و شخص خامنـه اي        

ده كـه سـرانجامي     را در باتالقي فرو بـر     
واقعيـت ايـن    . جز شكست و ننگ ندارد    

است كـه قيـام مـردم سـوريه و شـكل            
گيري ارتـش آزادي سـوريه و پيوسـتن         
بدون وقفه مقامـات سياسـي و نظـامي          
رژيم بشار اسـد بـه قيـام، يـك تحـول            

كيفـي در جنـبش مـردم سـوريه ايجـاد      
خامنه اي كه امنيت واليـت      . كرده است 

بقـاي بـشار    و سلطنت مطلقه اش را به       
اسد مـشروط كـرده و در همدسـتي بـا           
ديكتـــاتور ســـوريه از هـــيچ جنـــايتي 
فروگذاري نمي كند، مورد تنفر و انزجـار        
اكثريــت مــردم خاورميانــه قــرار گرفتــه 

اعالم تنفـر و انزجـار بـسياري از         . است
نيروها و شخصيتهاي سياسي اجتمـاعي      
گوناگون در خاورميانـه از سياسـت ضـد       
انساني خامنـه اي، نـشاندهنده عمـق و         

  .گستره شكست سياست خامنه اي است
خامنه اي در مقابل گسترش قيام مـردم        
ــدي   ــري جبهــه بن ســوريه و شــكل گي
پيرامون آن، تالش مي كند تـا بـه هـر           
ــد    ــشار اس ــقوط ب ــن از س ــكل ممك ش

  . كندجلوگيري
واقعيت اين است كه در جبهه بشار اسد        
تنها رژيم واليت فقيه، با حضور مستقيم       
پاسداران و عواملش مانند حزب اهللا، بـه       
طور قاطع، و دولتهـاي چـين، روسـيه و          
دولت مالكي در عراق با گامهاي لـرزان        

در مقابل يـك صـف بنـدي        . قرار دارند 
قدرتمند با عنوان دوستان سوريه ايجـاد       

ه در كـانون آن اتحاديـه اروپـا،         شده كـ  
آمريكا، عربستان، قطر و تركيـه حـضور        

  .دارند
  

هرچند كه وتوي قطعنامه هاي شـوراي       
امنيــت توســط روســيه و چــين جــز در 
خدمت جنايت و كشتار بشار اسد نبوده و  
ــل     ــرخالف اص ــز ب ــا ني ــا و اروپ آمريك

از اقدام  » مسئوليت بين المللي حفاظت   «
ــن  ــوگيري از اي ــي در جل ــات عمل  جناي

  .بازماندند
پيروزي مردم سوريه و سـرنگوني رژيـم        
بشار اسـد ضـربه مهلكـي بـه سياسـت           
ــم   ــادگرايي رژي ــسم و بني ــدور تروري ص
واليت فقيه خواهد زد و محور سياسـت        
اين رژيم در منطقـه را، كـه طـي سـي            
ــرده   ــذاري ك ــرمايه گ ــال روي ان س س

  .است، درهم خواهد شكست
م شوراي ملي مقاومـت ايـران بـا اعـال         

انزجار از حمايت خامنه اي از بشار اسد،        
حمايت و پشتيباني كامل خود را از قيام        
مردم سوريه اعالم مي كند و خود را در         
رنجهاي مردم دلير سوريه شـريك مـي        

پيــروزي مــردم ســوريه در مــسير . دانــد
استقرار دموكراسي و حقـوق بـشر يـك         
پيروزي براي ما و مردم ايران و شكست       

  .»يت خامنه اي استمهلكي براي وال
  

بارهـا بـه    «اين كه آقايان مي نويـسند؛       
مجاهدين گفته ايم كه در صحنه سوريه       

 به غايت ارتجاعي    "اپوزيسيونهايي"نيز  
كنار ديگران عليه ديكتاتور خـونريز      ... و  

را چگونـه بايـد تفـسير    » .دمشق فعالنـد  
كرد؟ آيا شورا و مجاهدين آن گونه كـه         

قاعده در ارتبـاط    رژيم تبليغ مي كند با ال     
و در كنار آنها مي جنگـد؟ آقايـان مـي            
دانند كه ايـن دروغ را وزارت اطالعـات         
رژيم شايع كرده و در مواردي مقامات و        
يا رسانه هاي دولتي بـه آن دامـن مـي           

ارتباط شورا با نيروهاي خاورميانـه      . زنند
در كنفرانـسها و جلـسات      . مخفي نيست 

وهـا و   مقاومت بارها تعداد زيـادي از نير      

شخصيتهاي سياسي با نام و عنوان خود       
شركت كـرده و گـزارش آن از سـيماي          

ــت   ــده اس ــش ش ــورد . آزادي پخ در م
سرنوشت مصر هم با وجود كشاكشهاي      
موجود و ايزوله شدن جناح حاكم و رشد        
جنبشهاي اجتماعي نمـي تـوان نتيجـه        
نهايي جدال را الزاماً به زيـان نيروهـاي         

ا يـك سـوال     ام. دمكراتيك ارزيابي كرد  
پيش مي آيد كه مـن چنـد بـار مطـرح            

خميني در «آقايان كه از تجربه  . كرده ام 
بدون نتيجه گيري صريح، فقط     » پاريس

هشدار مي دهند، حتماً فراموش نكـرده        
آيا مـا از    «اند كه سوال من اين بود كه        

ــشيمان 1357انجــام انقــالب بهمــن   پ
پاسـخ مـن بـه طـور صـريح          » هستيم؟

ها گفته ام كه هركس     بود و بار  » هرگز«
كه در روياي انقالب و تحول لـوكس و         
پاستوريزه باشد، به ناچار يا منفعـل مـي         

  .ماند و يا به ديكتاتورها تسليم مي شود
  

نمي دانم پاسخ آقايان روحاني و قـصيم        
در اين مورد چيست؟ آيا طـرح موضـوع         

بدان معنـي اسـت     » خميني در پاريس  «
ـ        د بـه   كه توده هاي مردم خاورميانـه باي

خاطر اين كه بنيادگراها انقالب را غارت      
مي كنند، به ديكتاتورها تـسليم شـوند؟        
جاي ترديدي نيست كه نگرانيهـاي بـه        

اما اگر شـرايط مـساعد   . حقي وجود دارد 
براي رشد جريان دمكراتيك در شـرايط       
اختناق و ديكتاتوري را به طـور فرضـي         

بدانيم، ايـن شـرايط در بحـران        » يك«
 جريـــان مبـــارزه ضـــد انقالبـــي و در

لبـه تيـز    . خواهد بود » صد«ديكتاتوري  
ديكتاتورهـــاي الئيـــك در خاورميانـــه 
متوجه نيروهاي دمكراتيك، آزاديخـواه،     
چپ و جنبشهاي اجتماعي بوده و خواهد     

از اين بحث كه بگذريم، آقايان بـه        . بود
طور مشخص نگفته اند كـه در موضـع         
گيريهاي مجاهدين و يا شورا كدام مورد       

ود داشته كه اوالً نقض التـزام تلقـي         وج
مي شود و ثانياً در حمايـت از نيروهـاي          

آيـا  . بـوده اسـت   » به غايت ارتجـاعي   «
و ... شوراي ملي سـوريه، ائـتالف ملـي         

به غايـت   «ارتش آزاد سوريه جريانهاي     
هستند؟ آقايـان مـستعفي بـا       » ارتجاعي

طرح گُنگ موضوع به دنبـال حـل چـه          
گر اين كه   موضوعي هستند؟ و سوال دي    

اگر ديكتاتوري بشار اسد مردم سوريه را       
قتل عام مي كند، مـا بايـد در محكـوم           
كردن اين كشتار بي سابقه تبعيض قايل    

  شويم؟ 
به گمان من طرح كلـي ايـن موضـوع،          
دامن زدن به همان گفتماني اسـت كـه         
ــوري   ــات جمه ــراح آن وزارت اطالع ط

اين گفتمان به دروغ اين     . اسالمي است 
 رواج مي دهد كه مجاهدين بـا        شايعه را 

القاعده سوريه در ارتباط بوده و در كنـار         
اگـر آقايـان مـستعفي،    . آنها قـرار دارنـد   

مخالف اين گفتمان خطرناك كه منجـر       
به خسرانهاي زياد براي جنبش مقاومت      
و جنبشهاي اجتماعي مـردم ايـران مـي     
شود هستند، اخالق حكم مي كند كه از        

م ايـران   خاك پاشـيدن بـه چـشم مـرد        
  . فاصله گيرند

  21بقيه در صفحه
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  20بقيه از صفحه
  
  قطب بندي سياسي:7

اين «:آقايان قصيم و روحاني مي نويسند     
ائتالف، برغم همه ترورهاي فيزيكـي و       
انــواع توطئــه هــاي رژيــم و قــدرتهاي 

ــزرگ  ــشارهاي ... ب ، و وجــود دايمــي ف
گوناگون كـه بـر همـه كوشـندگانش از          
جمله بر مـا رفتـه، بـا همـه ي افـت و              

زهــاي سياســي، اشــتباهات و كــم و خي
كاستيها، آري جديترين و قدرتمنـدترين      
ائتالف فعـال عليـه ارتجـاع و اسـتبداد          

  .»مذهبي حاكم بر ايران بوده است
  

ــاره    ــث در ب ــه وارد بح ــن ك ــل از اي قب
محتواي اين جمله و نتـايجي كـه از آن        
مي توان گرفت شوم، عمد دارم بر فعـل      

 آمـده   كه در پايـان جملـه     » بوده است «
چرا؟ برخي از كـساني     . است، مكث كنم  

كه در گذشـته از شـورا جـدا شـده انـد،        
تاريخ و موجوديت اين ائتالف را با وجود    

تا وقتي بودند، . خودشان تعريف كرده اند
شورا به مدد وجود آنان خوب بوده و بـا          

رژيـم هـم    . خروج آنان فروپاشيده است   
اين گفتمان را به طور مستقيم و يا غيـر          
مستقيم تـرويج و تبليـغ مـي كـرد كـه            
خروجيها مستقل و آزاد انـديش بـوده و         

  . آنها كه مانده مزدور
 آقايـــان 1392 خـــرداد 15اكنـــون در 

شــهادت مــي دهنــد كــه ايــن ائــتالف 
جديترين و قدرتمندترين ائتالف فعـال      «

عليه ارتجاع و استبداد مذهبي حاكم بـر        
اگر نظـر نويـسندگان     . »ايران بوده است  

استعفا مانند كـساني اسـت كـه در         متن  
باال به آن اشاره كردم، بـا خـوش بينـي          
مي توانم بگويم كه دچار اشتباه محاسبه  

اما فرض مـن تـا ايـن لحظـه          . شده ايد 
است كه آقايان چنين نظري ندارنـد و از   

در مــورد . ايــن زاويــه ادامــه مــي دهــم
هـم چانـه    » اشتباهات كم و كاسـتيها    «

نده تا وقتي   يك موجود ز  . زني نمي كنم  
زنده است و عمل مي كند، دچار اشـتباه         

رويـاي انقـالب و     . و خطا هم مي شـود     
ــيس و    ــك و پ ــي َل ــوكس، ب ــول ل تح

  .پاستوريزه به ناكجا آباد ختم مي شود
  

ماركس كـه او را بزرگتـرين انديـشمند         
ــابي و    ــد، در ارزي ــي دانن ــزاره دوم م ه

 و  1847راهكارهاي انقالبهاي سـالهاي     
 و آلمـان، عليـرغم آن        در فرانسه  1848

كه در صحنه عمل انقالبي حضور جدي       
داشت، دچار اشتباه محاسبه مـي شـد و         
ــواردي ارزيابيهــاي نظــري اش در  در م
عمل به صورت ديگري تحقق پيدا مـي        

امــا او انقالبــي بــود و در كــوران . كــرد
ــارگران و     ــايي ك ــراي ره ــالب و ب انق

  . زحمتكشان با تمام وجود پيكار مي كرد
ــور ــم و   در م ــركوبگري رژي ــاد س د ابع

ترورهاي فيزيكي و فشارهاي گونـاگون      
و توطئه هاي رژيم و قـدرتهاي بـزرگ          
هم خود آقايان در حد مطلوب در جريان     

مساله كانوني اين است كه ايـن      . هستند
جـــديترين و قدرتمنـــدترين «ائـــتالف 

ائتالف فعـال عليـه ارتجـاع و اسـتبداد          
ـ   . است» مذهبي حاكم بر ايران    ن اگـر اي

چنين اسـت و بـا توجـه بـه واقعيتهـاي          
عملي، از نظر سياسي يك قطب بنـدي        
بين اين ائـتالف و رژيـم حـاكم وجـود           

اين قطب بندي مهر خود را بر هر        . دارد
. كُنش و واكُنش جامعه زده و خواهد زد        

خط مشي اساسـي ائـتالف مـشخص و         
روشن است، مبارزه با تمام وجود بـراي         

ه دســته ســرنگوني رژيــم حــاكم و همــ
خط مـشي   . بنديها و باندهاي دروني آن    

رژيم هم مشخص است، دست زدن بـه        
هر اقدام و در هر زمـان و مكـان بـراي           

راهكـار  . نابودي اين ائتالف و مقاومـت     
رژيم نابودي و درهم شكستن تشكيالت 
محوري و اصلي ايـن ائـتالف و حـذف          

  . آن است» سر«فيزيكي 
ي رديابيهاي رژيم در مورد مسعود رجـو      

به منظـور تـرور فيزيكـي او بـر كـسي            
ــست  ــيده ني ــه اي و  . پوش ــراي خامن ب

دستگاههاي عريض و طويل او اين يك   
  . پروژه مبرم و هميشه روي ميز است

كشتارهاي سـبعانه در زنـدانها در دهـه         
شصت، حمالت جنايتكارانه موشكي بـه      

 و 2003قرارگــاه اشــرف قبــل از ســال 
و حمالت دولت نوري المالكي به اشرف       

ــه منظــور درهــم شكــستن و   ليبرتــي ب
نابودي سازمان مجاهدين خلق صـورت      

به اين موارد بايد توطئه ها،     . گرفته است 
شيطان سازيها، ليست ننگين تروريستي     
و همكاري قدرتهاي بزرگ با رژيـم بـه         

  . منظور تحقق اين هدف را اضافه كرد
اين است وضعيت عيني صـحنه مبـارزه        

ـ    . سياسي ان روحـاني و    بنابرين اگـر آقاي
قصيم هنوز بر اين اعتقاد دارند كه ايـن         

جـــديترين و قدرتمنـــدترين «ائـــتالف 
ائتالف فعـال عليـه ارتجـاع و اسـتبداد          

اسـت، بايـد    » مذهبي حـاكم بـر ايـران      
همان نتيجه اي از اين جمله بيان كننـد        
كه در چند دهه قبل بارها با صداي بلند         

هركس و هر نيرويي كـه      . بيان كرده اند  
ي درهم شكستن اين ائتالف به طور       برا

عام و سازمان مجاهدين خلق ايران بـه        
طور خاص تالش نظري و عملي كند و        
با شيوه هاي آشكار و پنهـان بـه دنبـال     
رديابي مسئول شورا كه نتيجه عملي آن       
كمك به ترور فيزيكي او است، آگاهانـه        
و يا ناآگاهانه، مستقيم و يا غير مـستقيم      

ارتجـاع و   « بـه    در خط كمـك و يـاري      
بـوده و   » استبداد مذهبي حاكم بر ايران    

ــات   ــط وزارت اطالعـ ــل در خـ در عمـ
نبايـد  . جمهوري اسالمي عمل مي كنـد     

صحنه را با جمالتي از قبيـل ايـن كـه            
ــد » هــر مخــالف« » اطالعــاتي«را نباي

مناسـبات مـا    . معرفي كرد، تاريك نمود   
بيانيه ملـي   «با ساير نيروهاي سياسي را      

 آقايان روحاني و قصيم هم      كه» ايرانيان
  . آن را امضا كرده اند، مشخص مي كند

حرف و پيام مـشخص اسـت، سياسـت         
درهــم شكــستن تــشكيالت مقاومــت و 
زدن سر آن، سياست رژيـم و نهادهـاي         

براي رژيم اين يك    . اطالعاتي آن است  
هـر كـسي بـا هـر        . پروژه حياتي اسـت   

ادعــايي در ايــن راه بــه طــور نظــري و 

ارد، در خـدمت رژيـم و       عملي گـام بـرد    
عليه مبارزه و قيـام مـردم ايـران بـراي           

 اين ائتالف    ي از جمله . آزادي قرار دارد  
جديترين و قدرتمندترين ائتالف فعـال      «

عليه ارتجاع و استبداد مذهبي حاكم بـر        
است، هيچ نتيجه منطقي جز اين  » ايران

تـا نظـر آقايـان چـه        . نمي توان گرفـت   
  باشد؟
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مــتن كامــل اســتعفاي محمــد * 

  رضا روحاني و كريم قصيم

  
  

متن استعفا جهت درج در رسـانه هـاي         
  فارسي

توسط دبيرخانه شـوراي ملـي مقاومـت        
  ايران تقديم مي شود

   1392 خرداد 15
  

حضور محترم خانم مريم رجوي و آقاي       
  ,مسعود رجوي

  اديبا سالم و به نام آز
استعفاي خود را از عـضويت در شـوراي        
ــه   ــسئوليتهاي محول ــي مقاومــت و م مل

  .اعالم مي داريم
   

  توضيحي كوتاه براي عموم
بيش از نيم قرن در داخل و خارج ايران         

و روزگـار تبعيـد   بـا         , درسفر و حضر    , 
آزاديخواهــان و كوشـــندگان راه آزادي  

از خانواده هاي سياسي گوناگون     , ايران  
  .خار همراهي و همرزمي داشته ايمافت, 

نزديكي ما با سـازمان مجاهـدين خلـق         
 14(  ســال پــيش34ايــران از بــيش از 

بر مزار دكتر مصدق آغاز      ) 1357اسفند  
ــد ــدها . ش ــال  , بع ــه س ــا 60از  نيم   ب

عضويت در رزمنده ترين اتئالف سياسي      
همكـاري و  , و الئيك تـاريخ ميهنمـان    

  .دامه يافت اتحاد عمل سياسي تا امروز ا
طي اين سه دهـه پـر فـراز و نـشيب و             

پيوسته وظائف و الزامـاتي   , بسيار دشوار   
, را كه طبق مقـررات  پذيرفتـه بـوديم           

وجداناً در حد امكان انجام داديـم و بـه          
. دستاوردهاي مشترك افتخار مي كنـيم     

افــشاي جنــگ طلبــي : از جملــه اينهــا 
ــي  ــغ  , خمين ــصويب و تبلي ــدوين و ت ت
جـدايي ديـن از     « , »  صـلح  «طرحهاي

« , » آزاديها و حقـوق زنـان     « , » دولت
همچنــين , » ...خودمختــاري كردســتان

افشاي پروژه اتمي پنهاني رژيـم توسـط     
ــازمان مجاهــدين خلــق و شــورا     , س

مــشاركت مــداوم در انــواع آكــسيونها و 
رسانه هاي مقاومت براي پيشبرد جنگ      
ــشري    ــد ب ــمن ض ــه دش ــي علي , سياس

ش عظيم براي حصول    مشاركت در  تال   
ــب  ــد در   60قري ــل متح ــه مل  قطعنام

محكوميت رژيم به خاطر نقـض حقـوق       
تأسـيس كميـسيون    , بشر مـردم ايـران      

و بيـست   ) 1372(محيط زيـست شـورا      
كه در نـوع خـود      ,سال ادامه فعاليت آن     

بين احزاب سياسي و اپوزيـسيون هـاي        
..... و..... ممالك همتراز بي مانند بـوده و      

طــرح جبهــه  «تــصويب و ســرانجام 
كـه دريغـا تـا كنـون        , »همبستگي ملي 

  ...كامياب نشده است
در واقع حتي  فهرست كردن فعاليتهاي        

  كـه مـا دو     –شورا طي اين سـه دهـه        
  از امكـان     -رهروي كاروانش بوده ايم     

. و حوصــله ايــن مختــصر خــارج اســت
دوست و دشمن اذعان داشته اند كه اين 

يزيكي و  برغم همه ترورهاي ف   , ائتالف  
انـواع  توطئــه هـاي رژيــم و قــدرتهاي   

ــزرگ  ــشارهاي , ... ب و وجــود دايمــي ف
گوناگون كه بـر همـه كوشـندگانش  از          

بـا همـه ي افـت و    , جمله بر مـا رفتـه      
اشـتباهات  و كـم و       , خيزهاي سياسـي    

آري  جديترين و قدرتمندترين , كاستيها  
ائتالف فعـال عليـه ارتجـاع و اسـتبداد          

  .يران بوده استمذهبي حاكم بر ا
  

بـه خـصوص    , در عين حال ما هميشه      
طي دهـه اخيـر و بيـشتر در چهارسـال           

, در مورد تنظيم روابط درونـي       , گذشته  
فقـدان  , روشهاي برخورد به اشـتباهات      

نـوع واكـنش بـه      , پاسخگويي مناسـب    
, انتقاد و منتقدان درون و بيـرون شـورا          

همچنـــين  , شـــيوه تـــصميم گيـــري 
ــرح و بحــ   ــونگي ط ــاي چگ ث تحليله

اساسي و رويكردهاي مبرم پيشنهادي و      
با دشـواريهاي گونـاگون و فزاينـده        ..... 

طـي سـاليان دراز بـه    . مواجه بوده ايـم   
سبب الينحل ماندن تناقضات و افزايش      
و تراكم مشكالت جديد صبر و حوصـله        

  .ما هم تحليل رفته است
ما برحسب وظيفه ملـي و مبـارزاتي بـه          

رهــاي گونــاگون طــور مــداوم و در محو
دگرگوني و  , پيشنهاد گشايش ديدگاهها    

شفافيت سياسـتها  و كـاربرد روشـهاي         
علمي و كارآمد  ارائه كرده ايـم كـه بـه      

  :اختصار اشاره مي كنيم
  

  اجتماعي
گشايش ارتباطات و تماس  معطوف بـه        

ــي   ــدگي سياس ــيط زن ــي , مح , فرهنگ
.... مدارس فارسـي و , رسانه اي , هنري  

 ميليوني ايرانيـان خـارج   5حوزه جمعيت  
توجه بيش از پـيش در  برنامـه         , كشور  

ريزي سياسي و تبليغاتي بـر فعاليتهـاي        
اقشار و طبقات و گروههاي تحت سـتم        
ــت    ــستمر  جه ــش م ــل و كوش در داخ
ــه ســازمانها و   ــا ب رســاندن صــداي آنه

, ســنديكاها(نهادهــاي بــين المللــي   
و جلــب ....) و, نهادهـاي حقـوق بـشري   

اني براي حمايـت از پيكـار       پشتيباني جه 
آنــان  بــا ســمتگيري در جهــت قيــام و 

ــار حــاكم تمــاس . ســرنگوني رژيــم جب
, گسترده با انجمنهاي زنـدانيان سياسـي      

  پناهندگي و كمپها
  

  رسانه ها و تبليغات
بحث و ايجـاد تحـول در سياسـتگذاري         
رسانه اي برحـسب ميزانهـاي علمـي و         

ــوا و شــكل  , تخصــصي  ــر در محت تغيي
ي مقاومت برپايـه  معيارهـاي       رسانه ها 

ــشري و الييــك ــل ( حقــوق ب ــي المث ف
  برابري حضور زن و مرد در برنامه هاي 

  22بقيه در صفحه 
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  و چند توضيح

  
  21بقيه از صفحه

ــوني  ــي تلويزي ــرفتن  , ) ورزش ــيش گ پ
سياست حضور و ارائه مواضـع مقاومـت        

 اعم  –در كليه رسانه هاي فارسي زبان       
كه ( و بين المللي    ) غيررژيمي(از ايراني   

روزانه رويهم دههـا ميليـون شـنونده و          
ــد  ــي دارنـ ــده ايرانـ ــوت از , ) بيننـ دعـ

 فرهنگي و هنري    شخصيتهاي سياسي و  
و ژورناليستي نامدار  سرنگوني طلب بـه        

فراهم , رسانه ها و برنامه هاي مقاومت       
آوردن فرصت چـالش فكـري و تبـادل         

مباحثه و تعاطي بـين گفتمانهـاي       , نظر  
  .......گوناكون سرنگوني طلب 

  
رويكرد سياسـي و فرهنگـي نـسبت بـه         

  )ايراني و منطقه اي( ديگران 
عـال و ايجــاد  كوشـش بـه همزيــستي ف  

حسن تفاهم و تقويت ارتباطات مبارزاتي      
بــا كليــه ســازمانها و احــزاب مترقــي و 

درهرانـدازه و حـدي     ( انقالبي ضد رژيم  
به ويژه تجديـد ارتبـاط بـا        , ) كه هستند 

ــران   , ســازمانها و احــزاب كردســتان اي
هنري و , توجه به شخصيتهاي فرهنگي 

مفاخر ادبي ايران و دعـوت از آنـان بـه           
و البتـه   ...) نوروز و ( تها و ميهمانيها    نشس

ــره  ــي و غي ــسيونهاي سياس ــه آك ــا . ب ب
استمرار در چنين رويكردي است كه در        
غربت احساس تعلق به جمـع تقويـت و         
فضاي حيات سياسي مشترك سرنگوني     

ديوار كشيدن به . طلبان شادابتر مي شود
سخن نگفتن با ديگر ايرانيان     , دور خود   

ي » روسي و عـزا     ع« و رويگرداندن از    
. هموطنان راهكار انقباضي است و بـس      

بــه , بـه دوران انقــالب بهمــن بنگريــد  
ــر   ــساز ســه دهــه اخي تحــوالت دگرگون

» سـال سـرنگوني   «در  : مراجعه كنيـد      
رويكرد انبـساطي در دسـتور قـرار مـي          

اين يك قاعده قديمي جنبـشها و       . گيرد
سازمانهاي مردمي  بـه ويـژه در عـصر          

  .مومي آگاهيهاستانترنت و گسترش ع
   

, امــا در مــورد ايجــاد رابطــه و رايزنــي 
گروهها , دعوت و همنشيني با سازمانها      

 -و نيروهـــاي ايـــدئولوژيك و نظـــامي
« يعنـي انـواع     , سياسي فعال در منطقه     

مـا  , ديكتاتوريهـاي منطقـه   » اپوزيسيون
بارها به دقت و احتياط توصيه كرده ايم        

ب لزوم شناخت و انتخاب شريك مناس     . 
درسي است كه طي دهـسال اخيـر بـه           
ــا و    ــوه گروهه ــراق و انب ــات در ع دفع
اشخاصي كه به اشرف  آمدنـد و رفتنـد          

ما بارهـا و بـه موقـع        . تجربه شده است  
ــم ــه . هــشدار داده اي ــي در «تجرب خمين

مصر كنوني كـه    .  يادمان نرود » پاريس
ــوي چــشم همــه اســت  ــه . جل ــا ب باره

مجاهدين گفته ايم كه در صحنه سوريه       
به غايت ارتجاعي   » اپوزيسيونهايي« نيز  
كنار ديگران عليه ديكتاتور خـونريز      ... و  

بايد احتياط كرد و متمـايز    . دمشق فعالند 
آنهايي كه بـه صـراحت      .  موضع گرفت 

  خواهان دموكراسي و جدايي دين از 

  
دولت نباشند بـه يقـين صـرفاً مـصرف          

  !كننده دوستي آزاديخواهان خواهند بود 
................................  

  
ما در چهارسال گذشته نـه تنهـا        , باري  

در هيچيك از محورهاي فوق گـشايش       
و اصالحي نديديم بلكه دردمندانه شاهد      
انقبــاض و تكــرار اشــتباهات نيــز بــوده 

  ....ايم
ادامه مطالبات اصالحي فوق گـاه حتـي        
موجب خـشم دوسـتان مجاهـد و طبعـاً        

كــه بــه ويــژه .  عــذاب مــا بــوده اســت
همزمان بـه پرسـشهاي مـصرّانه افكـار         
عمومي  و مسائل مطروحـه نيـز پاسـخ          

  .شايسته داده نمي شد
درست يا  , الزم به يادآوري است كه ما       

بحث و بررسـي مـشكالت را       , نادرست  
مــي . بــه خــارج شــورا نمــي كــشانديم

هنگــام , كوشــيديم سربــسته و درخــود 
بيــشتر در نشــستهاي , جلــسات بــزرگ 

ــم  ــي رس ــدود ول ــشنهادهاي , ي مح پي
مشخصي براي موضوعات مورد اختالف     

بـه عنـوان مثـال در بـاره         . عرضه كنيم 
يا بـه   ...  سياست تبليغاتي سيما و سايت    

تكرار در باب پـشتيباني از پيكـار اقـشار        
فرهنگي و اقليتهاي   , گوناگون اجتماعي   

زوم پيروي از   ل, خالصه  .... مذهبي ايران 
رويكــردي اجتمــاعي در خــدمت چــشم 

ما هميشه طرفدار جدي    ...... انداز قيام و    
اقدام در جهت حفظ و اعـتالي جنـبش         
مــردم بــوده ايــم و تــشكيالت شــورا را 

  اساساً براي پيشبرد اين مهم الزم مي 

  
از ديدگاه ما برانگيختن و اعتالي      . دانيم

  ....جنبش الويت داشته است
  

مــسائل بيــشمار و موضــوعات از ميــان 
» جبهه همبستگي ملي  «, مورد اختالف   

براي ما اهميت خاصي داشته و بارها به        
جدي گرفتن الزامات تحقق ايـن طـرح        

مدنظرقرار دادن جامعـه    :  توجه داده ايم  
درانـداختن طرحـي نـو و       , ايراني خارج   

احياء و  , تدبيري براي رفع موانع تماس      
ام بـه دعـوت     ارتقاء اعتماد و سپس اقـد     

جدي  از واحدهاي گونـاگون و پرشـمار         
كالً تالش  . اجتماعي  , هنري  , فرهنگي

براي تدارك مقـدماتي و الزامـات اوليـه         
چرا كه رژيم حاكم    .... جبهه همبستگي   

دشمن سياسي و فرهنگـي مـشتركمان        
در ايـن  . ولي افـسوس  .....  بوده و هست  

مورد حتي يك قدم مثبت كه توفيقي به        
د و اميدي بـراي ادامـه كـار و        حساب آي 

  .كوشش ما شود  ديده نشد
بدون ترديد دفع توطئه هاي مداوم رژيم    
و  ضربات پي درپي سياسـت مماشـات         

ــط  ــا  « توس ــروت دني ــي م ــاب ب , »ارب
همچنان كه گرفتاريهاي چهارساله اخير     
ناشي از  وضعيت بحراني ساكنان اشرف       

خـواهي نخـواهي    , “ ليبرتـي “و بعد هم    
نرژي مسئوالن و به ويـژه      بخش اعظم ا  

وقت خانم رجوي را به خـود اختـصاص         
ما هم پيوسته به همـين دليـل        . داده اند 

دندان به جگر گذاشته و صبر پيشه مـي         
اما . كرديم  بدون اين كه مأيوس شويم      

  : آشكارا تعارضي هم وجود داشته است

  
مسئوالن شورا  طرح جبهـه همبـستگي     

اه حتي  گ, ملي را منتفي اعالم نكرده اند     
, خود آقاي رجوي به آن توجه مي دهند       

اما عمل و اقدام مشخص؟ در واقـع نـه          
تنها به پرسشهاي مربوط به جنبه هـاي         
تبليغي و رويكردهـاي الزم عملـي روي       

حتي ...., برعكس, خوش نشان نداده اند   
ــام و شــكل  ــين ن ــد ب ــشده ان / حاضــر ن

ــايت  ــواي س ــي «محت ــستگي مل » همب
. ر كننـد  دستكم تناسـبي منطقـي برقـرا      

همين تعارض ديرينـه در مـورد عنـوان         
»  تلويزيون ملي ايران   -سيماي آزادي   «

  ! .....نيز سئوالي بي جواب مانده است
   

اينهــا نمونــه هــايي از انبــوه مــشكالت 
در ماههـاي  .... سالهاي اخيرمان بوده اند 

ــه   ــد ب ــواع معــضالت جدي ــر كــه ان اخي
  :دشواريهاي پيشين افزوده شده است

 شخــصي و تعــرض  افــشاي مــسائل 
غيرقابل دفاع و علني چند ماه پيش بـه         
موضوعي كه درحوزه حقوق بـشر افـراد        

  .قرار دارد
آقاي رجوي  !) نصيحت و انذار    (پيامهاي  

خطاب به سران غالـب و مغلـوب رژيـم          
  !واليت فقيه

مداخله دادن مكرر و بي وجه كميسيونها   
ــت در   ــي مقاوم ــه شــوراي مل و دبيرخان

كه آشـكارا   , جراتي  و بعضاً مشا  , مسائل  
سـازمان  .... به ايدئولوژي و تشكيالت و      

  ....مجاهدين خلق مربوط بوده اند
  23بقيه در صفحه 
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  اطالعيه 

جلسه مياندوره يي شوراي ملي 

  مقاومت ايران
  

جلسة فوق العاده مياندوره يي شوراي ملي مقاومت در روز جمعه 
خرداد با شركت اعضاي در دسترس شورا براي رسيدگي به 17

  .استعفاي غير مترقبه آقايان روحاني و قصيم برگزارشد
هارشنبه  چ22 به گزارش دبير ارشد شورا، دبيرخانه حدود ساعت

به طور ناگهاني متن اين استعفانامه را از طريق 1392خرداد 15
ايميل دريافت كرد كه حدود سي دقيقه بعد در سايتهاي 

 ساعت 6اين درحالي بود كه دبيرخانه حدود . اينترنتي منتشر شد
تلفني با آقاي قصيم گفتگو داشت ) 16حوالي ساعت (قبل از آن 

عفا يا طرح گاليه يا سئوالي و وي هيچگونه اشاره يي به است
در همان روز و . پيرامون موضوعات ذكرشده در استعفانامه نكرد

همچنين روزها و هفته هاي قبل، دبيرخانه ارتباطات ايميلي و 
كدام از آنان هيچ  تلفني متعددي با آقايان داشت كه در آنها هيچ

در اين تماسها چندبار هم . يي به اين موضوعات نكردند اشاره
براي جلسات و صحبتهاي جاري شورايي به پاريس دعوت 

  . شدند، ولي با طرح موضوع بيماري از آمدن عذر خواستند
درچنين وضعيتي، دريافت غيرمترقبة استعفانامه و انتشار 
بالفاصلة آن در سايتهاي اينترنتي و قائل نشدن كمترين 
فرصتي حتي براي مطلع كردن اعضاي شورا، بسيار شك 

آنهم در شرايطي كه مقاومت در آستانة انتخابات . استبرانگيز 
رژيم و تهديداتي كه متوجه ساكنان اشرف و ليبرتي است، براي 

  .گردهمايي بزرگ ساالنة خود آماده مي شود
 متأسفانه در استعفانامة آقايان به مسائل تكراري زيادي پرداخته 

ر د» مرگهاي مشكوك«شده، اما به سئواالت اصلي، كه ادعاي 
است و دعوت از مدعيان » طالق اجباري«داخل مجاهدين و 

يي نشده، و مهمتر از آن، همة  به شكايت قضايي هيچ اشاره
توطئه هايي كه مشخصاً جان مسئول شورا را مورد تهديد رژيم 
و همدستان و ايادي آن با مشاركت كوبلر قرار داده، عامدانه 

  .ناديده گرفته شده است
سة مياندوره يي اصرار كردند كه اين شركت كنندگان در جل

مراتب در بيانية جداگانه يي با امضاي كلية اعضاي شورا متعاقباً 
به اطالع عموم برسد تا در اين شرايط، صف دوست و دشمن از 

  . يكديگر به خوبي قابل تميز باشد
تا زمان صدور و انتشار بيانية تفصيلي شوراي ملي مقاومت، 

  : زير تأكيد مي ورزندشركت كنندگان بر موارد
افشا و محكوم كردن سناريويي كه از نيمة ارديبهشت گذشته -1

با عناصر نادم و تواب مانند مصداقي و يغمايي شروع شد و با 
استعفاي غيرمترقبة اين دو تن كه بايد طبق آئيننامة داخلي 
شورا پاسخگوي سكوت و اقدامات پيشين خود در ارتباط با افراد 

دند، به مرحلة جديدي رسيد كه از چنگ انداختن يادشده مي بو
بيش از پيش دشمن ضدبشري بر شوراي ملي مقاومت ايران به 

  .عنوان تنها جايگزين دموكراتيك پرده برمي دارد
شناعت و شقاوت به حدي رسيده است كه معني سياسي -2

اقدامهاي فوق الذكر به كلي ناديده گرفته شده و دشمن در 
اشرف و ليبرتي و به ويژه در رديابي و حذف سربريدن مجاهدان 

  .شود فيزيكي مسئول شوراي ملي مقاومت تشجيع مي
ما اين اقدام غافلگيركننده را كه با طرح موضوع بيماري طي -3

جواب گذاشتن همة دعوتها و تماسهاي  يكماه گذشته و با بي
دبيرخانه صورت گرفته است، حاكي از فقدان اخالق شورايي و 

جر زدن از پشت و خيانت به عاليترين مصالح جنبش جمعي، خن
مقاومت در برابر رژيم آخوندها مي دانيم، به خصوص كه 
جلسات مياندوره يي و جلسات هفتگي اعضاي شورا در محل 
دبيرخانه پيوسته در دسترس آنها براي طرح همة مطالبشان بوده 

  . است
 غايبين جلسة مياندوره يي متعاقباً در جريان قرار  •

خانه  گرفتند و برگه ها ي امضا شده رأي گيري را براي دبير
  .ارسال كردند

  
  تن از اعضاي شوراي ملي مقاومت ايران 500بيش از امضاي 

  

  *يك استعفا

  و چند توضيح
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ما نمي توانيم با اين كارهـا و        

مـي  .  رويكردها موافق باشيم  
چون ديگر نارضايتي و    , رويم  

ــ  ــداي اعتـ ــأن و نـ راضِ شـ
وجـــدانمان  بـــر ســـكوت و 

نمــي . صــبرمان چيــره شــده
توانيم در پيشگاه ملت ايران و 

بـه  / افكار عمـومي و تـاريخ       
ــدان   ــزد وج ــر ن ــارت ديگ عب
, خويش  پاسخگوي سياستها     

كـــــنش و , رويكردهـــــا 
ــه در    ــيم ك ــشهايي باش واكن

تصميم و اجراي آنهـا     , بحث  
  .مشاركتي نداشته ايم

   
ـ      ر تĤكيـد   در پايان بر نكات زي

  :داريم
ما درحد توان خويش از حـق       
ــي   ــاي اساس ــات و آزاديه حي
ــود   ــه خ ــان در خان هموطنانم
ســـاخته شـــان اشـــرف و   

كـــه (“ ليبرتـــي“همچنـــين 
آشكارا در بازداشت غيرقانوني    
و بي سالح درمعرض كـشتار      

قاطعانه دفـاع مـي     ) قراردارند
  .كنيم

همچنان خواسـتار و كوشـنده    
 راه سرنگوني تماميت رژيـم و    

برچيدن بساط جباريت حـاكم     
و براي ايجاد . بر ايران هستيم 

شرايطي كـه اعمـال اراده ي       
آزاد ملت ايران را هموار سازد       

  .  تا آخر ايستاده ايم 
ــكوهمند   ــاطره ش ــر خ در براب
دهها هزار جانباختة راه آزادي     
و رنج و شكنج همه زنـدانيان       
سياسي سر تعظيم فـرود مـي      
آوريم و در پيشگاه ملت ايران      

  .  با آنان تجديد عهد مي كنيم
در اين جا از خـانم رجـوي و         
دبيرخانــه شــورا محترمانــه   

از دور  . خداحافظي مي كنـيم     
را روي ديگر همراهان ديرينه     

مي بوسيم و با مهر و دوستي       
  .بدرود مي گوئيم

   
  زنده باد آزادي      نابود باد          

ــه          ــه فقي ــت مطلق ــم والي رژي
  برقرار باد جمهوري ايراني

بـــر  پايـــه  دموكراســـي   ( 
الئيـسيته و حقـوق     , پارلماني

  )بشر
  محمد رضا روحاني

  كريم قصيم
   

  

جزييات جديدي از سومين حمله 
تي كه از درون  به ليبرموشكي

رژيم آخوندي به دست مقاومت 
ايران رسيده است، به خوبي 

دهد كه اين عمليات  نشان مي
 توسط نيروي جنايتكارانه

 و همكاريتروريستي قدس با 
 دولت و نيروهاي كاملهماهنگي 

امنيتي عراقي صورت گرفته 
در اين عمليات كه بيش از . است

 ميليمتري 107 موشك فروند 40
 13از ساعت (دقيقه 10در فاصله 

دقيقه به  25 و 13 دقيقه تا 15و 
 كمپبه داخل ) وقت محلي

 شد، دو تن از شليكليبرتي 
مجاهدين به شهادت رسيدند و 

مجروح شدند و  تن ديگر 70
 ساكنانميليونها دالر از اموال 

  .خسارت ديد
  
 به موشكهااين   .1

 12 انداز موشكوسيله چهار 
 يك كه بر روي فابريكتايي 

 نصب شده بود، از منطقه كاميون
يي در جنوب شرقي ليبرتي 

 موشكهاي.  شده اندشليك
فروند  40 شده بيش از شليك

 35 محل اصابت تاكنونبوده كه 
فروند آنها در داخل ليبرتي 
شناسايي و ثبت شده و دو 

 منفجر نشده باقي مانده موشك
  .است

  
تصميم اين حمله   .2

توسط شخص خامنه اي گرفته 
و مسئوليت اجراي آن به شده 

نيروي تروريستي قدس محول 
اين عمليات مرگبار . شده است

براي روز بعد از نمايش انتخابات 
رياست جمهوري و همزمان با 
. اعالم نتايج، سازماندهي شده بود
 نيروي قدس و گروههاي وابسته

اش مانند كتائب حزب اهللا و  
عصائب الحق آمادگيهاي 

 ،ه بودندضروري را به عمل آورد
 به فرمان موكولاما اجراي آن 

نهايي خامنه اي به نيروي قدس 
در شب قبل از حمله، يعني پايان 

  .روز راي گيري بود
  
هماهنگيهاي   .3

عملياتي و اطالعاتي براي اين 
 از طريق دفتر موشكيحمله 

نخست وزيري و سفير رژيم در 
 نيروي سركردگانبغداد و 

 .تروريستي قدس انجام شده بود
مهاجمان تنها با استفاده از 

 دولتي قادر به طراحي امكانات
 40 بيش از شليكدقيق براي 
در عمليات معمول . موشك بودند

تروريستي در مناطق شهري، 
ميليمتري در 107 موشكهاي

تعداد محدود، آنهم با لوله هاي 
عالوه بر . شود  ميشليكانفرادي 

اين حمله در وسط روز و در 
 شد، محل ساعت شلوغ انجام

 از غلظت باالي امنيتي شليك
 قبضه يكبرخوردار بود و تنظيم 

دقيقه وقت الزم  20حداقل 
داشت و با توجه به فضاي امنيتي 
بغداد نقل و انتقال اين حجم از 
سالح و مهمات از پستهاي 
بازرسي به هماهنگي قبلي و 
حمايت نيروهاي امنيتي نياز 

  . داشت
  
اين عمليات   .4

توسط تيمهاي حرفه  جنايتكارانه
يي و آموزش ديده صورت گرفت 

 مراكزو طبق طراحي مي بايست 
اجتماعات و سالنهاي غذاخوري 
. در زمان ناهار هدف قرار گيرند

 ساكناناگر هشياري و آمادگي 
  . نبود ميزان تلفات بسا بيشتر بود

  
نحوه حمله و   .5

محلهاي اصابت نشان مي دهد 
كه مهاجمان از نقشه داخلي 

 ساكنانرتي و محلهاي تجمع ليب
 ساكنان. با جزييات مطلع بوده اند

 عكسپيش از اين بارها به 
برداريها و فيلمبرداريهاي 
آزاردهنده و بدون دليل مأموران 
. ويژه كوبلر اعتراض كرده بودند

) ديلي ريپورت( در گزارش روزانه
 30 (92 خرداد 9ليبرتي در روز 

كه براي مقامهاي ) 2013 مه
، اروپايي و ملل متحد ييآمريكا

  .ارسال شده، آمده است
  
 مأموران حاليكهدر   .6

ويژه كوبلر به ويژه فردي به نام 
مسعود دوراني، همه روزه در 

 ساكنانليبرتي به اذيت و آزار 
اشتغال داشتند، غيبت ناگهاني 

)  خرداد25(آنها در روز حمله 
  .بسيار سؤال برانگيز است

  
مارتين كوبلر در روز   .7
در پارلمان ) مه 29(خرداد  8

 خباثت كمالاروپا در 
پارلمان اروپايي كه من «:گفت
كردم ارزشهاي حقوق   ميفكر

كند نبايد  بشري را نمايندگي مي
 ليبرتي كمپبه اين ساختار درون 

بي اعتنايي كند كه در آن افراد 
شوند،  در قسمتها نگهداري مي

   30كه در آن در حال حاضر 
  24بقيه در صفحه 

  موشكيجزييات سومين حمله 

 به ليبرتي
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جزييات سومين 

  موشكيحمله 

 به ليبرتي

  23صفحه بقيه از 
شوند تا اجازه  محل غذاخوري ساخته مي

 جا با هم در يكداده نشود كه افراد 
آيا اين ...  غذاخوري جمع شونديك

  »سياست حقوق بشري اروپاييهاست؟
  25بقيه در صفحه  
 در بيانيه يي ساكنانمتعاقباً   .8

ما «:ردندك تأكيد امضا 3000با بيش از 
 و ملل متحد و اتحاديه آمريكابه دولت 

دهيم كه دولت عراق  اروپا فراخوان مي
 سالن يكرا وادار كنند كه با ساختن 

 3000غذا خوري ضد خمپاره به ظرفيت 
ما ... با هزينه خود ما موافقت كند... نفر 

محل غذاخوري ادعايي  30 همه مطمئناً
 در.... كنيم آقاي كوبلر را تعطيل مي

 از هيچيك دولت عراق با حاليكه
 نكردهالزامهاي حفاظتي ليبرتي موافقت 

 نشده كمپ تي وال هم وارد يكو 
است و آقاي كوبلر هم هيچ اعتراضي به 

، با تبهكاري اين نكردهاين موضوع 
حقيقت را در پارلمان اروپا پوشانده 

بي  سالن يكخواهد ما را در  است، مي
رژيم  كشتار جمع كند كه هدف عدفا

گويند همدستي با  به اين مي. قرار گيريم
  .»دژخيم

  
در چهار ماه گذشته پس از   .9

 و ساكنانفوريه  9 موشكيحمله 
هاي خود   نمايندگانشان دهها بار در نامه

به دبير كل و ديگر مقامات ملل متحد و 
   هشدار دادند كه حملهآمريكامقامات 

هاي بعدي در راه است و خواستار 
امنيتي در ليبرتي و بازگرداندن اقدامهاي 

دولت عراق به .  به اشرف شدندساكنان
صراحت اعالم كرده است كه قادر به 

 به ليبرتي موشكيجلوگيري حمله 
عوامل ). فوريه 9 -آسوشيتدپرس(نيست 

نيروي تروريستي قدس در عراق ضمن 
بهمن اعالم  21عهده گرفتن حمله   به

  كه بار ديگر به ليبرتي حملهكردند
الشرق اوسط و الحيات و (خواهند كرد 

 فوريه 26 و 25    آسوشيتدپرس، 
 كه كردنداين مزدوران تصريح ) 2013

عمليات نظامي خود را تحت فرمان 
خامنه اي انجام مي دهند و وعده دادند 

 ضربه كمرشكن دوم به مجاهدين يك«
 تأكيدو » خلق ايران وارد خواهند كرد

 آنها را كشتنما ضربه به آنها و «:نمودند
دانيم و در  وظيفه ديني و اخالقي مي

 آنها را مجددا هدف قرار نزديكآينده 
  . »خواهيم داد

  
 30(ارديبهشت  10در روز   .10

خانم مريم رجوي رئيس جمهور ) آوريل
برگزيده مقاومت ايران به رئيس جمهور 

 آوريل 29 موشكيحمله :  نوشتآمريكا
  هشدار جدي در مورد امنيت اينيك«

 روز بعد از 80. پناهندگان بود
موشكباران قبلي، دولت عراق مانع 

هرگونه تدابير امنيتي در ليبرتي شده 
 تي وال برگشته است، نه يكنه . است
 خود و جليقه هاي حفاظتي از كاله

اشرف به ليبرتي منتقل شده است، نه 
اجازه سازندگي و گسترش مساحت 

 حتي ساكنان.  داده شده استكمپ
 خود را از پزشكينيافتند تجهيزات اجازه 

ليبرتي .... اشرف به ليبرتي منتقل كنند
 مربع است و تماما از كيلومترنيم 

 شده كه در مقابل تشكيل بنگاههايي
 و خمپاره هيچ موشكتركشهاي 

 يك امكانهر آن ... مقاومتي ندارد
در شرايطي كه .  ديگر وجود داردكشتار

 هيچ چشم اندازي براي انتقال همه
 يا اروپا وجود ندارد، آمريكا به ساكنان

 قتل عام ديگر يكتنها راه جلوگيري از 
 بازگشت موقت ساكنانو تأمين امنيت 

به اشرف و بازاسكان تدريجي از 
  . »آنجاست

  
 15 در روز ساكناننماينده   .11

به وزير ) 2013 مه 5 (92 ارديبهشت
 اينكهبا توجه به «:  نوشتآمريكاخارجه 
 را بيش از مالكي عراق، يكنونبحران 

 فرامين رژيم ايران هبال ارادگذشته تابع 
كرده است و با توجه به مواضع كوبلر، 

 حمام خون ديگر اجتناب يكوقوع 
تنها راه اجتناب دخالت . ناپذير است

 و به طور آمريكافعال اياالت متحده 
مشخص اقدام فوري براي بازگرداندن 

كوبلر  گذاشتن كنار به اشرف و ساكنان
 و بر عهده گرفتن ساكناناز پرونده 

 پرونده اشرف و ليبرتي در مسئوليت
چارچوب ملل متحد از سوي 

  .» عالي پناهندگان استكميسارياي
  

 3( ارديبهشت 13در روز   .12
 آلخو ويدال كوادراس، نايب دكتر) مه

 بين كميتهرئيس پارلمان اروپا و رئيس 
المللي در جستجوي عدالت، به وزير 

 20 شليك«:  نوشتآمريكاور خارجه ام
...  آوريل به سمت ليبرتي29موشك در 

 ليبرتي ساكنان ديگر نشان داد يكبار
هيچ امنيتي ندارند و هر آن در معرض 

 ساكنانآسيب پذيري ....  هستندكشتار
بسا بيشتر از شهروندان عراقي است زيرا 

 تراكمدر ليبرتي همه چيز بنگال است، 
ت و مهمتر اين كه ، جمعيت بسيار باالس

 در مواقع ساكنانبه خاطر شرايط زندان 
خطر هيچ راهي جز باقي ماندن در 

 امكان ليبرتي ندارند و حصار هاي
   .» ندارندپراكندگي

  
 و نمايندگانشان از ساكنان  .13

)  فوريه9 (91بهمن  21روز حمله 
صدها بار در نامه ها، مالقاتها و 

 و كاييآمريتماسهاي تلفني با مقامهاي 
 5عراقي و ملل متحد خواستار تأمين 

: الزام حداقل امنيتي در ليبرتي شامل
 خودها كالهبازگرداندن تي والها، انتقال 

و جليقه ها از اشرف به ليبرتي، انتقال 
، اجازه حداقل پزشكيتجهيزات اوليه 

سازندگي در ليبرتي و گسترش مساحت 
 92فروردين 27در روز . آن شدند
ت عراق با حضور نمايندگان نماينده دول
 عالي پناهندگان ملل متحد كميسارياي

و معاون يونامي با انتقال تي وال هاي 
  .بزرگ موافقت كرد

 هيأت يكارديبهشت  18پس از بازديد 
از افسران يونامي و نمايندگان دولت 
عراق از نقاط تجمع در ليبرتي به 

 اطالع دادند كه تنها ساكناننمايندگان 
تي وال براي حفاظ نقاط  2600با ورود 

سرانجام، . تجمع موافقت شده است
 خرداد در 21 نماينده دولت عراق در روز

 كميسارياحضور نمايندگان يونامي و 
اعالم كرد كه با همه الزامات حداقل 

  .مخالفت شده است
  

 دبيرخانه شوراي ملي   .14
 5(1392 فروردين 16مقاومت در روز 

خوند اعالم كرد آ) 2013 آوريل
مصلحي، وزير اطالعات ماليان، در 
گزارش خود پس از ديدار از عراق به 

 و مالكي«:  كردتاكيددفتر خامنه اي 
فالح فياض به او اطمينان داده اند كه 

 ساكنانبيشترين سخت گيريها را عليه 
كنند و برگرداندن تي  ليبرتي اعمال مي

والهاي حفاظتي، گسترش مساحت و 
 كيسه كردن و وارد سازندگي در ليبرتي

شن كه مجاهدين براي افزايش ضريب 
امنيتي ليبرتي درخواست كرده اند، 

  .»ممنوع خواهد بود
  

مارتين كوبلر كه به خوبي از   .15
بي اعتنايي دولت عراق به حداقلهاي 
امنيتي مطلع است، پس از حمله 

، در سخنرانهايش 91بهمن 21 موشكي
دست در شوراي امنيت و پارلمان اروپا و 

، با ساكناننامه به نماينده  11كم در 
 يي، از تالشهاي كنندهدروغگويي خيره 

خود براي تأمين امنيت ليبرتي و 
پيشرفتهاي به دست آمده و حسن نيت 

او . كند عراق در اين رابطه صحبت مي
به ) مارس 4 (91 اسفند 14در روز 
 كاملما به طور :  نوشتساكناننماينده 

 كردناي بهتر خواستهاي شما را بر
 ليبرتي در باالترين كمپامنيت در 

  .»سطوح حمايت مي كنيم
  

:  نوشتربار ديگ 91اسفند  25در روز 
 از درخواستهاي كاملما به حمايت «

امنيتي شما در قبال دولت عراق ادامه 
من شنيده ام كه در حين . دهيم مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .»اند هفته گذشته پيشرفتهايي بوده
 11 (92فروردين 22معاون او در روز 

كار روي بهبود امنيت «: نوشت) آوريل
 توسط نزديك ليبرتي كه از كمپدر 
يتورهاي ما دنبال مي شود در حال مان

  .»پيشرفت است
كوبلر )  آوريل13(فروردين  24در روز 

من آخرين آمار در مورد تي «:نوشت
والهاي بزرگ، تي والهاي كوچك، 

 شن، تجهيزات حفاظت كيسهپناهگاه، 
و تجهيزات اضطراري ) PPE(شخصي 

او با . »در درمانگاه را در مقابلم دارم
كند كه بخشي از  يتردستي چنين القا م

 بر ساكناندرخواستهاي مبرم امنيتي 
  .آورده شده است

  
وضوح روشن است كه  به  .16

هدف دولت عراق از ممانعت از تأمين 

الزامات اوليه امنيتي گرفتن تلفات بيشتر 
. از مجاهدين در حمالت بعدي است

 بارها ساكنان يي است كه نكتهاين 
 25 زدر رو. نسبت به آن هشدار داده اند

 تن 3000بيش از ) مارس15 (91 اسفند
كي مون   باندبيركل به ساكناناز 

كه تهديدهاي رژيم  درحالي«: نوشتند
ايران و ايادي و مزدورانش در عراق 
براي حمالت بعدي عليه ليبرتي ادامه 

 اقدام كمتريندارد، دولت عراق در قبال 
از . كند  كارشكني ميكمپحفاظتي در 

وال را هم   تييكتي جمله اجازه ورود ح
نداده و همچنين از انتقال جليقه ها و 

 حفاظتي ما از اشرف كالههاي
 آسيب بنگاههاي.... كند جلوگيري مي

پذير را در مقابل هرگونه حمله يي 
شك نيست . عامدانه بي سپر گذاشتند
 عراق حكومتكه هدف رژيم ايران و 

 تدر حمالگرفتن تلفات بيشتر از ما 
  . »بعدي است

پس ) ژوئن 11 (92 خرداد 21  در روز   
 دولت عراق اطالع داد با همه اينكهاز 

الزامات حداقل امنيتي مخالف است، 
شوراي ملي   مقاومت ايران اعالم 

مخالفت با الزامات حداقل امنيتي «:كرد
دهد كه اين                                                       ليبرتي به خوبي نشان مي

 حفاظت مشكلدولت نه تنها قصد ندارد 
 ليبرتي را حل و فصل نمايد ساكنان

خواهد تلفات وارده بر آنها در   ميبلكه
  . »حمالت بعدي هر چه بيشتر باشد

  
 15هر دو مجاهدي كه در   .17

ژوئن به شهادت رسيدند در داخل 
 قرار تركش مورد اصابت بنگاههاي

گرفتند، مجروحان عمدتا بر اثر اصابت 
 بعضاً.  به بنگالها مجروح شدندركشت

 بنگال رد 4-3 كوچك از تركش يك
.  فرد اصابت كرده استيكشده و به 

 كشته كسياگر تي والها برده نشده بود 
 كمترشد و شمار مجروحان بسيار  نمي
 داراي تجهيزات ساكناناگر . بود

 و جليقه كالهحفاظتي انفرادي مانند 
و صورت بودند، افرادي كه از ناحيه سر 

 قرار گرفتند، تركشو سينه مورد اصابت 
  . شدند مجروح نمي

  
 فوريه دولت 9پس از حمله   .18

 سنگر 500عراق موافقت كرد كه 
كوچك كه در اطراف ليبرتي موجود بود 

اما پس از . به داخل ليبرتي منتقل شود
انتقال بخشي از اين سنگرها به داخل 
ليبرتي دولت عراق از دو ماه پيش 

سنگرهاي . ال آنها را متوقف كردانتق
 در شرايط كمپمنتقل شده به داخل 
 بسيار كم ساكناناضطراري براي همه 

  .است
  

 موشكيمقايسه دو حمله   .19
 ژوئن 15 فوريه و 9 ليبرتي در كمپبه 

 170 شهيد و بيش از 10 كه 2013
 حمله به 22مجروح بجاي گذاشت، با 

 تا 1992 اشرف طي سالهاي كمپ
  اسكاد موشكل حمالت با  شام2011

Bچند حمالت هوايي كه تنها و  
  25بقيه در صفحه
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   چريكهاي سازمان

   ايران خلق فدايي

  فرمايشي انتخابات

  كند مي تحريم را 
  

بازي  شعبده خرداد، 24 جمعه روز است قرار
 واضح پر. شود برگزار انتخابات نام به ديگري

 بين و داخلي موثر نظارت فقدان در كه است
 برگزار فقيه؛ ولي فرموده به بنا و المللي

 سازي رقم با و دروغ به نمايش اين كنندگان
 حماسه «كه كرد خواهند اعالم پايان روز در

  .رسيد سرانجام به »اي خامنه
 جمهوري ارتجاعي اساسي قانون اساس بر

 كه امامي دوازده شيعه مردان اسالمي فقط
 نظر طبق بر فقيه واليت به آنان عملي اعتقاد

 در توانند مي شود، تامين نگهبان شوراي
 جمهوري ترياس كرسي كسب براي رقابت

  .كنند شركت
 تشكيل را جامعه از نيمي كه زنان بنابراين،

 مذاهب پيروان شيعه، غير مسلمانان دهند، مي
 اعتقاد مذهبي هيچ به كه كساني و ديگر

 حتي شوند، جمهور رييس توانند نمي ندارند،
 قانون به كه امامي دوازده شيعه مسلمانان

 اآنه عملي اعتقاد بايد دهند، التزام اساسي
 نمي شود وگرنه ثابت نگهبان شوراي براي

 عمل در. شوند جمهوري رياست توانند نامزد
 به بنا اي خامنه امر تحت نگهبان شوراي نيز

 مذهب پيروان از بسياري فقيه، ولي مصالح
 به آنان عملي اعتقاد كه امامي دوازده شيعه

 را شده ثابت دهه چندين طي در فقيه واليت
 اكبر علي آن خرينآ كه كرده صالحيت رد

 و خبرگان مجلس عضو رفسنجاني، هاشمي
  .بود نظام مصلحت تشخيص مجمع رييس

  
 صنعت اختراع با قبلي دوره دو طي اي خامنه

 دروني رقابت انتخابات، »كردن مهندسي«
 و زده دور را فقيه واليت به معتقدان بين

 بيرون صندوقها از را خود نظر مورد كانديداي
  .است آورده
 كه شهروندان از بزرگي بخش وازات اين،به م

 و گروهها احزاب، منتقدان، مخالفان، شامل
 يا نماينده شوند، مي سياسي سازمانهاي
 در شركت از به كلي و ندارند كانديدايي
  .هستند محروم انتخابات

 انتخابات توان نمي هرگز را نمايش محقر اين
 رقابتي حتي و عادالنه دمكراتيك، آزاد،

رو،  پيش انتخاباتي نمايش روجيخ. دانست
 بااليي هرم و فقيه ولي اراده خودسرانه بيت

  .بود خواهد پاسداران سپاه
 انتخابات ايران خلق فدايي چريكهاي سازمان

 و كند مي تحريم را شده مهندسي و فرمايشي
 تقويت سود به اقدامي را آن در شركت
 توسعه و سركوب گسترش مذهبي، استبداد

 مي ارزيابي اسالمي گرايي ادبني و تروريسم
 اين عليه اعتراضي حركت هر از ما. كند

كنيم و همگان را به  مي حمايت بازي شعبده
  .آن فرامي خوانيم

  
  ايران خلق فدايي چريكهاي سازمان
  2013 ژوئن 9 - 1392 خرداد19 يكشنبه

  

  جزييات سومين حمله

 به ليبرتي موشكي 

  24بقيه از صفحه 
دهد كه ليبرتي تا چه حد فاقد   نشان مي شهيد بجاي گذاشت،يك

 جنايت بزرگ يك به اشرف ساكنانامنيت است و مخالفت با انتقال 
  . و عامدانه است

  
 به اين ترتيب هيچ ترديدي باقي نمي ماند كه حمله   .20

به ليبرتي چه به خاطر هشدارهاي ) ژوئن 15 (92 خرداد 25روز 
اق و تهديدهاي  دولت عررويكردهاي و چه به دليل ساكنان

گروههاي وابسته به نيروي قدس، هم براي سازمان ملل و هم 
 قابل پيش بيني و در نتيجه قابل پيشگيري بود و به آمريكادولت 

همين خاطر عميقاً در قبال اين حمله و تلفات ناشي از آن مسئوليت 
 و ملل آمريكادهد كه دولت  حقايق زير به خوبي نشان مي. دارند

 توافقهاي قانون بين الملل، از نظر حقوق ناشي از متحد از نظر
 و از نظر سياسي در قبال حفاظت مجاهدان هچند جانبدوجانبه و 

  :ليبرتي و اشرف مسئوليت تمام عيار به عهده دارند
  

 عراق، استاتوي همه - و نيروي چند مليتيآمريكادولت . الف
ه تحت  به عنوان افراد حفاظت شد2004 اشرف را در سال ساكنان

   . ژنو مورد اذعان قرار داد4 كنوانسيون
   

 اشرف توافق نامه يي را امضا ساكنان با تك تك آمريكادولت . ب
كرده است كه حفاظت آنها را در مقابل جمع آوري سالحهاي آنها 

  . نهايي برعهده گرفته استتكليفتا تعيين 
  
 دسامبر 25 (90 ديماه 4 اشرف بر اساس اطالعيه ساكنان. ج

 و پيامهاي او مبني بر تأمين امنيت و آمريكاوزير خارجه ) 2011
خانم كلينتون در اين . سالمت آنها، جابه جايي به ليبرتي را پذيرفتند

 به طور منظم و آمريكانمايندگان سفارت «: كردتأكيداطالعيه 
 فوريه 9 (91بهمن 21از روز . متناوب از ليبرتي بازديد خواهند كرد

 تنها دو بار از ليبرتي ديدار آمريكاييايندگان  نمكنونتا ) 2013
  .»كردند

  
 در ساكنان، ملل متحد، عراق و آمريكادر توافقنامه چهار جانبه . د

 ساكنان» امنيت و سالمت«  متعهد شد ازآمريكا 2012 اوت 17
بر اساس اين توافقنامه گروههاي ششم و هفتم . حمايت خواهد كرد

  .ندو هشتم از اشرف به ليبرتي رفت
  
 عالي پناهندگان ملل كميسارياي مكرربراساس اطالعيه هاي . ه

 ليبرتي پناهجو و افراد مورد نگراني هستند و بايد ساكنانمتحد همه 
 عالي كميسارياي. از حفاظتهاي بين المللي برخوردار شوند

) 2013اول مارس ( 91اسفند 11پناهندگان ملل متحد در اطالعيه 
 تأكيد ساكنان محيط امن و سالم براي يكخود بر ضرورت تأمين 

  .كرد
 حمالت تكرار امكان اينكه فوق و با توجه به نكاتبا توجه به 

 29 فوريه، 9 (92 خرداد 25ارديبهشت و  9  و91 بهمن 21مشابه 
هر لحظه و هر روز وجود دارد، مقاومت ايران بار ) ژوئن 15آوريل و 

ه ويژه اياالت متحد و ديگر خواستار اقدام بالدرنگ جامعه جهاني ب
 ليبرتي به اشرف و انتقال آنها از ساكنانملل متحد براي بازگرداندن 

  . ثالث استكشوراشرف به 
  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

  )2013ژوئن17( 1392خرداد27

اعالن جنگ به مخالفان 

سوري، كوفتن بر دروازه 

  جنگهاي فرقه اي
  منصور امان

   خرداد7 سه شنبه... فراسوي خبر
يك گُروه جنگ ساالر و دست نشانده رژيم 
جمهوري اسالمي در لُبنان، به مخالفان رژيم بشار 
اسد اعالن جنگ داده و ورود رسمي خود به 
جنگ داخلي سوريه به مثابه يك طرف درگيريها 

آنچه كه از زبان . را به اطالع همگان رسانده است
نيده سركرده گروه مزبور، آقاي حسن نصراهللا، ش

شد، اعالم تصميم حاكمان ايران به مداخله بيشتر 
   .و شركت همه جانبه تر در بحران سوريه است

اگر چه مشاركت فعال رژيم واليت فقيه در جنگ 
تبهكارانه خانواده اسد عليه شهروندان سوري 
موضوع تازه اي نيست، اما بازي آشكار آن با اين 

رفتن كارت را مي توان نشانه رو به وخامت 
وضعيت آقاي اسد و متحد خارجي اش در سوريه 

نواختن پر سروصداي كوس جنگ از . ارزيابي كرد
سوي آقاي خامنه اي و همدستان، وضعيت 
جديدي را در بحران سوريه به وجود نمي آورد، اما 
به خوبي مي تواند قصد آنها از گُسترش دادن 
 جنگ به كشورهاي همسايه و به ويژه لُبنان را به

   .مخاطبان برساند
در همان حال كه رژيم اسدها با ياري جمهوري 
اسالمي براي نجات خود با تمام قُوا در پي تبديل 
درگيريها با مخالفان به جنگ بين پيروان فرقه 
هاي مذهبي شيعه و سني است، مفهوم عملي 
صف آرايي متظاهرانه باند مسلح و شيعي حزب 

، تهييج درگيريهاي "تكفيريهاي سوريه"اهللا عليه 
فرقه اي و كشاندن آن به لُبنان است؛ كشوري كه 
در آن ساختار و نظم دولتي بر اساس مناسبات 

آغاز جنگ داخلي در . فرقه اي شكل گرفته است
لُبنان، مي تواند پيش درآمد جنگ شيعه و سني در 

   .سراسر منطقه باشد
اين گُزينه اي است كه حاكمان سوريه و ايران در 
آستانه كُنفرانس ژنو در برابر سرنگوني رژيم 
اسدها به ميان مي كشند و همه ويژگيهاي يك 

با اين . اقدام انتحاري را در خود جمع كرده است
حال پيامي كه سياست مزبور ارسال مي كند، فقط 
ميزان پتانسيل شرارت فرستندگان آن نيست، 
بلكه تنگنايي كه آنها را به اتخاذ چنين راه 

  .ي ناگُزير ساخته را نيز دربر مي گيردحلهاي
رژيم اسد زير فشارهاي فزاينده بين المللي، از 
تهديد به حمله نظامي تا تجهيز مخالفان قرار 
گرفته و روسيه، يك متحد استراتژيك آن، در 
حال تاثير پذيرفتن و واكُنش نشان دادن به اين 

   .شرايط است
يل همزمان، رژيم جمهوري اسالمي كه به دل

تحريمهاي فلج كننده نفتي و مالي به منابع 
محدودي دسترسي دارد و خود به همين علت با 
بحران اقتصادي فراگيري روبروست، در گرداب 
يك جنگ فرسايشي فرو رفته كه اكنون بيش از 

   .دو سال از عمر آن مي گذرد
بر اين بستر، آقايان اسد و خامنه اي دست در 

جاري بر تن، در دست يكديگر و جليقه انف
جسُتجوي فضاي تنُفس به اين سو آن سو مانور 

با اين حال چنين مي نمايد نخُستين . مي دهند
قُرباني آثار تخريبي اين راهكار، حزب اهللا لبنان 
باشد؛ نيرويي كه وانمود مي كند فلسفه وجودي 
آن جنگيدن با اسراييل است و اينك با اعتراف به 

كنار رژيم اين كشور، جنگيدن در خاك سوريه در 
به مردم لُبنان و بيش از همه به شيعيان اين 
كشور نشان داده كه فقط يك كاركرد و وظيفه 
دارد و آن انجام سفارشات اربابان خارجي اش 

     .است
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 مبارزه پيشگام آفريقايي زنان

  هوايي و آب تغييرات عليه

 از  بعد- 2013 ژوئن 3 واچ، ارث
 كنيا امسال، مارس ماه عمومي انتخابات

قانوني به تصويب رساند كه بر اساس 
 به ايالت هر پارلمان در كرسي يك آن

 بدين. مي يابد اختصاص زن نماينده
 در ايالت هر قانونگذاري مجلس ترتيب،

. بود خواهد زن نماينده يك داراي ياكن
 همه گذشته در همين حال، ماه

 بر مبني اي نامه توافق زن نمايندگان
 استقرار" دولتي غير تشكل با همكاري

 توسط كنيا محيطي زيست عدالت
 با تا اميدوارند آنها. كردند امضا "زنان

 آب شديد تغييرات سبب كه سياستهايي
 بر تقيممس به طور و گردد مي هوايي و

 گذارد، مي تاثير كنيايي زنان زندگي
  . كنند مبارزه

به قانون بدل  موازات به مزبور توافقنامه
 به پارلماني كرسي يك اختصاص شدن

 زنان نقش است قادر زن، نمايندگان
 محيط تخريب عليه مبارزه در كنيايي
 و ساخته پررنگ تر جهان در را زيست

 مسير ناي در مبارزه پيشگامان به را آنان
 تر جدي مشاركت نتيجه. تبديل كند

 تواند مي اي مبارزه چنين در زنان
 در عاجل اقدامات به را امور اولياي

 و معيشتي وضعيت بهبود راستاي
 دسترسي جهت كافي امكانات گسترش

 در مناسب بهداشت و غذايي مواد به
 امضا. سازد وادار كنيا جامعه سراسر

 هادهاين از مزبور توافقنامه كنندگان
 پيرامون كه خواهند مي جهاني عاليرتبه
 شدن گرم از جلوگيري جهت رهيافت

 زنان زندگي بر آن تاثير مخرب و زمين
 تامين مسووليت بار كه افرادي به مثابه

 برعهده را كودكان از نگهداري و غذايي
 گفتگو به تر جدي به طور دارند،

   .بپردازند
 معضالت با كنيايي كشاورز زنان

 بيماريهاي فقر، روبرو هستند؛ ريبيشما
 و آب شديد تغييرات تاثيرات و گوناگون

 زندگي كشاورزي حوزه در كه هوايي
 از يكي. گيرد مي چالش به را آنان

 جهت كه دارد مي ابراز زنان نمايندگان
 بايست مي زنان كاري وضعيت اصالح
 روي بر كه زني كشاورزان بين شكاف

 و كنند مي كار كوچك زمينهاي
 و ملي قانونگذاري نهادهاي باالترين

  .شود كمتر المللي، بين
 مواد و كشاورزي بخش گزارش پايه بر

 از بيش زنان ملل، سازمان خوراكي
 توليد جهت اوليه مواد از درصد هشتاد

 توليد كاراييب و آفريقا در غذايي را مواد
 نود تا پنجاه اين، بر افزون. كنند مي

 زنان رويني توسط آسيا برنج از درصد
  .گردد مي توليد

 زنان تشكل هدف ترين اصلي
 انداختن كارزاري راه به كنيايي،

 و افراد گروه ها، مشاركت براي
 مزبور جنبش در بيشتر تشكلهاي

 آگاهي مسير، اين در. است
 كشاورز زنان به بخشيدن

 بوده موثر بسيار مزبور معضل پيرامون
 بيشترين كشاورز زنان به طوريكه است،

 مي محيطي زيست جنبش االنفع
 ترين اصلي كنيايي روستايي زنان. باشند

 و آب شديد تغييرات پديده قربانيان
 موضوع، اين. روند مي بشمار هوايي

 تغيير جهت محركه نيروي به را آنان
  .كرده است بدل فعلي وضعيت

  
 در جنسيتي تبعيض وجود

  برق پريز توليد كارخانه

كارخانه   در- 1392 خرداد دوم ايلنا،
 نيشابور "عطار مهر الكترونيكي صنايع"

 كه هستند كار به مشغول كارگر 120
مي  تشكيل زنان را آنها از نفر 80 حدود

 به نتوانند كه صورتي در زنان اين. دهند 
 توليد دارد انتظار كارفرما كه ميزاني
 از توجهي قابل باشند، بخش داشته

 كار ساعت محاسبه بدون شان حقوق 
دبير  عمارلو، محمد.  يابد يم كاهش

در  نيشابور "كارگر خانه" تشكل دولتي
 با كارخانه كارفرماي": گفت اين رابطه

 پرداخت در كار قانون به اعتنايي بي
 كارگران قانوني مزاياي ساير و دستمزد

 زنان براي شغلي فرصتهاي نبود از زن،
مي  سوواستفاده كار بازار در كارگر

  ".كند 
 كارفرماي گويد، ري مياين مقام كارگ

 مطابق قانوني دستمزد كارخانه اين
 كرده مصوب كار عالي شوراي كه آنچه
  نمي پرداخت خود كارگران به را است
  .كند
 توليد كارخانه اين در كرد، اضافه وي
 سوي از اي بهانه  به ماهه هر برق، پريز

 صورت به كارگران حقوق كارفرما
 طوري به يابد، مي كاهش چشمگيري

 سرپرست بيشتر آنها كه زنان اين كه
 خانواده معاش تامين در هستند، خانوار

  . شوند مي مواجه جدي مشكل با خود
 :گفت كارگران مشكالت ساير او درباره

 كارگران بيمه سوابق حقوق، بر عالوه"
 فاصله با و روبروست مشكل با نيز

 اين كارگران همچنين.  شود مي پرداخت
 و بهداشت اند، مدعي  توليدي واحد

 رعايت توليدي واحد اين در كار ايمني
   ".شود نمي 

 اين كارگران از يكي زمينه اين در
 كارفرماي": داشت اظهار نيز كارخانه
 بي با "عطار مهر صنايع" كارخانه
 ناتواني صورت در كار، قانون به اعتنايي

 بخشي بيشتر، كار انجام براي كارگران
   ". كند مي كسر را آنها حقوق از

 فاش نامش نخواست كه كارگر اين
باب شدن بي قانوني "شود، با اشاره به 

 اكثر اينكه وجود با": افزود "در كارخانه
  مي تشكيل زنان را واحد اين كارگران

 به ناچار كار بازار شرايط دليل به دهند،
  ".هستند كارفرما خواست از اطاعت

  

  

 دفتر مقابل زنان اعتراضي تجمع

  تهران در رژيم جمهوري رياست

 خبر  طبق- 1392 خرداد 5 پيام،
 در تهران در زنان از شماري دريافتي،
 در دار خانه زنان بيمه عدم به اعتراض

 دست رژيم جمهوري رياست دفتر مقابل
  .زدند اعتراضي تجمع به

 كه دولت ساله چند هاي وعده از يكي
 دار خانه زنان بيمه نشده، عملي تاكنون

 مبلغي سال چند گذشت زا پس. است
 نظر در زحمتكش زنان اين بيمه براي

 و عهده از آن پرداخت كه شده گرفته
 دليل همين به. است خارج آنان توان

 حقوق حامي هاي گروه و زنان از جمعي
 جمهوري رياست دفتر مقابل در زنان
  .زدند اعتراضي تجمع به دست رژيم

  
 بدون گرسنگي و فقر عليه مبارزه

 ممكن جنسيتي ضتبعي رفع

  نيست

  از- 2013 ژوئن 7 سرويس، اينترپرس
 ملل سازمان 2001 سال نشست اهداف
 و به نيم گرسنگي و فقر نرخ كاهش

 ،2015 سال تا جنسيتي برابري پيشرفت
 كنون زمان تا از. گرديد اعالم جهان در

 نه جهان ولي گذرد، مي سال دوازده
 معضالت وضعيت در تغييري تنها شاهد

 و گرسنگي فقر، بلكه نبوده، مزبور
صعودي داشته  روندي جنسيتي تبعيض

  . است
جهان را  كار نيروي درصد 43 دستكم

 هشتاد از بيش و زنان تشكيل مي دهند
 زن آفريقا، صحراي كشاورزان از درصد
 معموال كشاورز زنان وليكن،. هستند
 مي كار آن روي كه زميني صاحب

 اتاعتبار امكانات از نيستند و كنند،
توسعه  امكانات و آموزشي بانكي،

تاثيرات  اين موقعيت،. محروم هستند
 مواد توليد در آنان منفي زيادي بر نقش

 مي غذايي مواد صنعت در به وِيژه اوليه،
 غذايي مواد تشكلِ يك تحقيقات. گذارد

صورتي  در كشاورزي فاش مي كند و

 توليدي امكاناتي از كشاورز زنان كه
 مي بودند، رخوردارمردان ب با برابر

 30 تا 20 ميزان غذايي به توليدات مواد
 ميزان اين. يافت مي افزايش درصد

 بود قادر غذايي مواد توليدات افزايش
 صنعت در محسوسي موجب پيشرفت

 جهان پيشرفته كشورهاي كشاورزي
 در را جهان گرسنگان تعداد و شود

 كاهش درصد 17 تا 12 فقير، كشورهاي
  . دهد

 رفع ياد شده، حقيقاتت اساس بر
 گرسنگي و فقر رفع با جنسيتي تبعيض

 در. دارد مستقيم و ارگانيك اي رابطه
 ايجاد پيرامون كنفرانس رابطه، همين

 در انسانها همه براي برابر فرصتهاي
 و كافي غذايي مواد به دسترسي راستاي

 تا 15 روزهاي در ايتاليا رم شهر در الزم
 رفع باطارت به هنوز امسال، ژوئن 22

 كشاورزان مشكالت و جنسيتي تبعيض
 اين، بر افزون. است نكرده اي اشاره زن

 كشاورزي و غذايي مواد تشكلِ گزارش
 از انسان ميليون 870 كه ورزد مي تاكيد

 - 2010 سالهاي جهان در جمعيت
 بسياري و رنجند در گرسنگي از 2012

 از يكي به مثابه كامل سالمت از
. اند هرهب بي سووتغذيه عوارض

 اجتماعي و اقتصادي زيانهاي سووتغذيه
 پديد امروزي بشريت براي هنگفتي

 دالر ميليارد 3.5 با برابر كه است آورده
 وجود با. شود مي زده تخمين سال در

 نبود برابري با مذكور معضل ارتباط
 در جنسيتي تبعيض هنوز جنسيتي،
 به طور جهان كشورهاي از بسياري
  .ددگر مي اعمال گسترده

  
كار از  جهاني درخواست سازمان

  كارفرمايان بنگالدشي
  كشته- 2013 مي 30 آمريكا، صداي
 كارگرانِ از نفر 1100 از بيش شدن

 توجه بنگالدش پوشاك هاي كارخانه
 جمله از المللي بين نهادهاي از بسياري
وضعيت  به نسبت را كار جهاني سازمان

. كرد جلب بنگالدشي وخيم كارگران
   به نامه فرستادن با كار جهاني سازمان

  27بقيه در صفحه 

  رهايي مسير در زنان
 اردوان آناهيتا
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 بنگالدش پوشاك كارخانه پانصد
 ايمن از كردن حاصل اطمينان خواستار

 جان حفظ جهت كارخانه ساختمان بودن
  . شد كارگران
 كارخانه كارفرمايان از مذكور سازمان

 كه است خواسته كفش و پوشاك هاي
 تطبيق از متخصص، افراد استخدام با

 بين استانداردهاي با ساختمانها وضعيت
 كاري شرايط يتامن جهت المللي

   .كنند حاصل اطمينان كارگران
  

 در زنان حقوق مدافع نمايندگان

 سوي از افغانستان مجلس

  شوند مي تهديد مرد نمايندگان

 - 2013 ژوئن 9 پست، واشنگتن
 سياست آغاز بر بارها افغانستان پارلمان
 فعاالن و مدافعان سركوب كه جديدي
 داده، قرار كار دستور در را زنان حقوق
 زنان راستا، همين در. است ورزيده تاكيد

 دفاع زنان حقوق از كه مجلس نماينده
 نشستهاي در به تازگي كنند، مي

 مورد مرد نمايندگان سوي از پارلماني
  . اند گرفته قرار تهديد
 قدرت در زنان حقوق فعاالن تهديد

 وحشت و هراس گسترش باعث سياسي
 كه شده افغانستان در اي جامعه ايجاد از

 نيز را زنان حقوق حداقل نباشد قادر
  .بپذيرد

  

  بگيريد دكترا تا كنيد ازدواج

  در- 2013 ژوئن 10 آلمان، خبرگزاري
 باشد كرده تغيير قانون آنكه بدون ايران

 باشد، شده اضافه آن به تبصره اي يا
 پس اين از بخشنامه، يك با تنها

 بورسيه طاووس خواهند مي كه دختراني
 دست به را كشور از خارج در دكترا
 را اجباري ازدواج جور ناچارند آورند،
  .بكشند
 فضاي در اي تعهدنامه فرم است مدتي

 آن در كه شده منتشر اينترنتي
 براي شده پذيرفته دختر دانشجويان

 شش تا شوند مي  متعهد دكترا بورسيه
 بورسيه، مقرري دريافت از بعد ماه

 دانشجويان امور به را خود عقدنامه
 نايني، مسلمي حسن. دهند يلتحو

 دانشجويان امور و بورس اداره مديركل
: گفت "بهار روزنامه" به كشور از خارج

 خارج دانشجويان بورس كل اداره"
. ندارد تعهد فرم اين در دخالتي كشور،

 و تحقيقات علوم، وزارت سايت در
 بندهاي از هيچيك در نيز فناوري
 از خارج بورسيه دانشجويان تعهدات

 البته. است نيامده شرطي چنين شور،ك
 و ملكي تعهد سند سپردن مثل شرايطي
 ولي دارد، وجود سند تعويض يا تضمين

 چشم به تاهل و ازدواج مورد در بندي
   ".خورد نمي 
 پنجم مجلس در بار يك شرط اين

به  اما شد، اجرا هم مدتي و تصويب

 نمايندگان توسط زياد مخالفتهاي دليل
  .رديدگ لغو ششم مجلس

  

 افراط توسط سكوالر زنان

  شوند مي تهديد مذهبي گرايان

 گزارش  به- 2013 آوريل 4 زنان، اخبار
 مردم ،"تونس دموكراتيك زنان اتحاد"

 مورد مسلح سلفيهاي توسط تونس

هيچ  دولت و گيرند مي قرار تهاجم
 ددمنشانه حركات چنين برابر در واكنشي

  . دهد نمي نشان اي
  

 اين كه كند مي فهاضا مذكور گزارش
 به مردم اعتمادي بي موجب مساله

 نبود دليل به زنان. دولت شده است
 خانه از بيرون فعاليتهاي از امنيت،

 و آزار بيشتر زيرا خودداري مي كنند،
 ست زناني متوجه مسلح سلفيهاي اذيت

. كنند نمي اجرا را آنان دستورهاي كه
 اكثريت انزجار باعث مسايل اين اگرچه
 نظر به ولي است، شده سلفيها از مردم

 تا دارند قصد آنها طرفداران كه رسد مي
 شريعت اساس بر دولتي قانوني، از مسير

  . سازند برقرار تونس در اسالم
 مورد هنوز تونس زنان اي پايه حقوق

 پسرفت با ولي نگرفته، قرار دستبرد
 اقتصادي ساختاري بحران با كه شديدي

 از بعد و گرديد آغاز 2008 سال در
. روبروست يافت، تعميق علي بن دوران
 مي ابراز زنان حقوق مدافعان و فعاالن

 در زيادي نفوذ داراي سلفيها كه دارند
 شايعه. هستند تونس سياسي ساختار

 و همسري چند ساختن قانوني پيرامون
به  زنان، ختنه جهت قانوني اجازه صدور

 قدرت و نفوذ نشاندهنده آشكار طور
 عملي تونس در زنان ختنه. سلفيهاست

 قانون 17 بند اساس بر. نيست متداول
 هر بايست مي دولت كشور، اساسي

 نظر از كه مقررات مذهبي يا عمل گونه
 سالمت رواني، -روحي  و فيزيكي
 ممنوع اندازد، مي به خطر را انسانها
 شكنجه اشكال تمام انجام از و ساخته
 جامعه افراد عليه فيزيكي و روحي

 از بسياري اين، باوجود. كند يجلوگير

 زنان و بشر حقوق فعاالن و مدافعان
 تونس كشور جديد دولت مي گويند

 سلفي گرايان افراط شديد تاثير تحت
 اصلي زنان كه دارند اعتقاد آنها. است
 در سلفيها گرايش غلبه قربانيان ترين
  .هستند قدرت ساختار

  

 خانگي كارگران از درصد هشتاد

  هستند زن آسيا، در

 از بخشي  در- 1392 خرداد 22 ايلنا،
 پيرامون كار جهاني سازمان گزارش

 از بيش كه است آمده خانگي كارگران

 در زن كارگران كل از چهارم يك
 و سيزده و كاراييب و التين آمريكاي

 كارگر آفريقا، در درصد دهم شش
 اقيانوسيه آسيا منطقه در. هستند خانگي

 عنوان هب نفر ميليون 20 از بيش
 درصد 80 كه كارند به مشغول خدمتكار

   .هستند زن آنها از
  

 نقض قربانيان ترين اصلي زنان

  كوچك هاي كارگاه در كار قانون

 گفته  به- 1392 خرداد 22 ايلنا،
 هماهنگي كانون" مسوول تشكل دولتي

 استان در "كار اسالمي شوراهاي
 همچنان كوچك كارگاههاي قزوين، در

 از امضا سفيد تسويه هبرگ و چك اخذ
 در آنها ساختن ساكت براي كارگران

 امري  شان صنفي حقوق تضييع مقابل
 كه دارد مي ابراز وي. است متداول

 عمده و مجوز فاقد پيمانكاران
 از كمتر (كوچك هاي كارگاه  كارفرمايان

 را خود كارگران مطالبات ،)كارگر 10
 پرداخت قانوني حداقلهاي به توجه بدون

  .كنند  مي
 اضافه رابطه همين در احمدي محمد

 اصلي از يكي زن كارگران" :كند مي
 حقوق كه هستند هايي گروه ترين

 هاي كارگاه محيط در شان صنفي
 معرض در) كارگر 10 از كمتر ( كوچك
 برخي كه به طوري دارد، قرار تهديد

 12 روزانه كارگران اين از كارفرمايان
 به حاضر اما كشند مي كار ساعت

  ".نيستند آنان مطالبات پرداخت
  
  

  نبرد خلق

ارگان سازمان چريكهاي 

  فدايي

   خلق ايران 

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

منصور امان، : راني دباتيه

 نتي ز،يدي جدالي له،يجعفر پو

  يرهاشميم

 ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 ،يرهاشمي منتيمنصور امان، ز

 ه،ي اردوان، جعفر پوتايآناه

   سامعيمهد

  انجمن فرهنگي نبرد: پ چا
  
دخلق ارگـان سـازمان چريكهـاي       نبر

ــده   ــان كنن ــران و بي ــق اي ــدايي خل ف
اما بـديهي   . نظرات اين سازمان است   

است كه از چـاپ مقـاالت و مطالـب          
فعالين سازمان و جنـبش مقاومـت و        
صاحب نظران و نيز ترجمـه مطـالبي        

دهـد و    كه حجم نـشريه اجـازه مـي       
اري اطالع از آن مفيـد اسـت، خـودد        

مطالبي كه با امضاي افراد     . كند نمي
شـود، بيـان     در نبردخلق چـاپ مـي     

كننده نظـرات خـود آنـان اسـت كـه           
ــازمان    ــرات س ــا نظ ــت ب ــن اس ممك
منطبــق، همــسو يــا اخــتالف داشــته 

بـا نـام و يـا      (سرمقاله نبردخلق   . باشد
بيان كننـده نظـر سـازمان       ) بدون نام 

  .است
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسـهاي       
   خلق تماس بگيرد نبرد

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنـبش كـارگران،       
مزدبگيران و كـاركنلن ايـران، اخبـار        

، عـراق ومـسائل بـين       تحوالت ايران 
المللـــي مربـــوط بـــه آن، اخبـــار و 
ديدگاههاي جنبش زنان را هر روز در       

  .سايت ايران نبرد بخوانيد

 در شبكه سازمانآدرس 

  جهاني اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار 

رويدادهاي روز ايران و جهان، 

  تحليل مسائل روز، ديدگاهها

راديو (بخش شنبداري 

  )پيشگام
com.nabard-iran.www 
com.khabar-jonge.www 
com.radiopishgam.www 

org.fadaian.www  
  

  رهايي مسير در زنان
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

  وقتي شاه مي بخشد و 

  شيخ علي خان نمي بخشد

  منصور امان

   خرداد29چهارشنبه ... فراسوي خبر
صحنه سياست در جمهوري اسالمي در كنار مساله تغيير 
در دستگاه اجرايي، شاهد تالش سراسري باند حاكم براي 
توجيه شكست سنگين خود در نمايش انتخابات رياست 

ري داليل و استداللهايي گوناگوني و پرشما. جمهوري است
كه آنها در اين زمينه ارايه مي كنند، بيش از هر چيز 
نشانگر آن است كه آقاي خامنه اي و شُركا زير ضربه 
وارده، حتي قادر به تدارك يك عقب نشيني سازمان يافته 

  . نيز نيستند
بخشي از اينان عملكرد آقاي احمدي نژاد، گُماشته ولي 

مهوري را علت شكست باند حاكم فقيه بر منصب رياست ج
مي دانند و فراكسيون وي نيز در پاسخ، عدم حمايت از خود 

كاريكاتور احمدي "و به صحنه آوردن آقاي جليلي كه او را 
دسته اي ديگر، انگُشت .  مي نامند را دليل مي آورد"نژاد

وزن "اتهام را به سوي شكاف فراكسيونهاي باند حاكم و 
عده اي نيز مي گويند، مسوول  آنها گرفته و "كشي

 –شكست، سياست رياكارانه در برابر فراكسيون نظامي 
به اين فهرست هنوز مي توان مي . امنيتي دولت بوده است

     .افزود
نُقطه عزيمت مشترك همه اين استداللها پذيرش شكست 

آنها . و اعتراف ضمني به تحميل آن به باند حاكم است
د مضمون سياسي شكست همچنين يكصدا كوشش مي كنن

خود را كه در حقيقت از اسقاط تدبيرهاي استراتژيك شان 
چه در پهنه جنگ دروني و سياست يكدست سازي و چه 
در قلمرو سياست خارجي و پرونده هسته اي خبر مي دهد، 
كوچك نشان داده و از گُسترش بحث به اين حوزه 

  . جلوگيري كنند
ارج شدن باند جالب آن است كه بهترين كُمك براي خ

حاكم از تنگنا و تجديد نفس نه از سوي اعضا و وابستگان 
 و اهلي شده اش "خودي"آن، بلكه از جانب منتقدان 

براي مثال، آقاي ابراهيم يزدي، دبيرُكل . عرضه مي شود
، توضيح داده كه نتيجه انتخابات، خواست "نهضت آزادي"

ز كُرنش  بوده است و پس ا"مقام محترم رهبري"آگاهانه 
، ابراز اُميدواري "تصميم راهبردي"بلند باال در برابر اين 

  . "ادامه پيدا كند"كرده است كه 
در همين طبقه بندي، ارزيابي آقاي اردشير ارجمند، 

.  قرار مي گيرد"شوراي هماهنگي راه سبز اميد"سخنگوي 
او نيز شكست خُردكننده باند حاكم را تصميم مستقل 

 وي مي داند و با ابراز تفاهم "گام" و "ايآقاي خامنه "
پيشاپيش با حجت االسالم روحاني در پايان ندادن به 
حبس خانگي خاُنم رهنورد و آقايان موسوي و كروبي به 

موجب التهاب در كار "اين دليل كه آزادي آنها مي تواند 
، توُقع دارد كه رهبر باند واليت گامهاي بعدي "ايشان شود

   .  به زمين بگذارد"شكستن حصر"ل را هم در شك
اگرچه آنها روشن نكرده اند كه در برابر سرويس ارايه شده 
به رقيبانشان چه وعده اي به خود داده اند، اما در هر حال 

، در "خودي"چنين مي نمايد كه اين دسته از منتقدان 
 درخشان "بصيرتي" و باند او به "رهبر"شناسايي مصلحت 

سيده باشند، بدان شدت و اشتياق كه آنچه تر از خود آنها ر
شاه علي در توصيف وضعيتش روا داشته را نيز اين بندگان 

             .روا نمي دارند

 
روحاني مدعي بازگرداندن منزلت 

  شد» خيمه رهبر انقالب«زنان زير 

  زينت ميرهاشمي
  خرداد 19فراسوي خبر يكشنبه  

يك هفته مانده به انتخابات فرمايشي، 
واكنشي در » حماسه سياسي«شهاي خالقان تال

. برابر تحريم گسترده و بي تفاوتي مردم است
بار ديگر انتخاب بين بد و بدتر، به عنوان ابزاري 
كهنه از طرف كساني كه براي دوري از 
تحوالت دموكراتيك، در زير عباي مالها به 

  . دنبال تغيير مي گردند، دنبال مي شود
ي تالش مي كنند تا بازيگران نمايش به سخت

تمايزهاي خود را در مواردي همچون مساله 
اين در حالي است كه بنا بر . اتمي نشان دهند

اعتراف همه پايوران رژيم، هر گونه تصميم 
. گيري بر سر مساله اتمي با نظر ولي فقيه است

هيچكدام از اين بازيگران برنامه روشني براي 
 بنابرين سياست خارجي و پرونده اتمي ندارند و

نمي توانند هيجان مورد دلخواه خود را 
 معتقد به واليت 8احراز صالحيت . بيافرينند

مطلقه فقيه اولين پيروزي باند خامنه اي براي 
بستن راه اظهار نظر به طور كيفي متفاوت در 

  . با خارج بود» تعامل«مورد پروژه اتمي و 
حسن روحاني، نماينده ولي فقيه در شوراي 

يت ملي، رئيس كميسيون سياسي عالي امن
اجتماعي مجلس خبرگان و عضو مجمع 

وي براي رسيدن . تشخيص مصلحت نظام است
به اين مدارج بايد امتحان وفاداري به واليت 
. فقيه و شخص خامنه اي را موفق گذرانده باشد

او كه به خوبي مي داند احمدي نژاد دست 
فقيه است، مدعي بازگرداندن پرورده ولي 

  . به قبل از دوران احمدي نژاد شد» قدرت ملي«
زنداني «ديروز حسن روحاني در برابر شعار 

كه از طرف جمعيت » سياسي آزاد بايد گردد
چرا زنداني سياسي، كاري «داده شد، مدعي شد 

وي اعالم . »كنيم كه همه زندانيان آزاد شوند
عدل و اعتدال، نيازي نيست كه در كشور «كرد 

مضحك ترين . »كسي در زندان باقي بماند
شعار حسن روحاني ادعاي بازگرداندن 

به » منزلت«به دانشگاه و دانشجو و » كرامت«
  . است» زير خيمه رهبر انقالب«زنان 

حسن روحاني با در جيب داشتن نمره قبولي از 
طرف شوراي نگهبان، وعده اجراي قانون 

 اساسي جمهوري در قانون. اساسي را داد
اسالمي تبعيض جنسيتي يك امر پايه اي است 
و به طور مثال زنان نمي توانند رئيس جمهور 

  . شوند
تنور انتخابات با حرفهاي بي بخار روحاني و 
حمايت خاتمي از ائتالف روحاني و عارف، داغ 

شعار مردم در خاكسپاري آقاي . نخواهد شد
سخي پا» ديكتاتور خوابت آشفته باد«طاهري 

  . به تداركچيهاي انتخابات بود
هر راي به اين نمايش انتخاباتي، راي به تقويت 
استبداد، به نظام ديني و به استبداد خامنه اي 

  . است

  در سوك درگذشت

   مادر معيني

  
، )مادر معيني(خانم عفت مريدي بسيار،  تأثربا تاسف و 

مادر . از مادران دلير فدايي و مادران خاوران درگذشت
معيني مادر دو شهيد فدايي، هيبت و بهروز معيني بود 
كه در غم و اندوه بيشمار خانواده شهدا و زندانيان 

ر قدرتي مستبدان دسياسي خود را شريك مي كرد و َق
خره مي گرفتحاكم بر كشور ما به س.  

از جانب خودم و رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي 
مبارز و پايدار را به  ،خلق ايران فقدان اين مادر دردمند

 به خانواده شهدا و زندانيان بانو عفت مريدي،خانواده 
  .سياسي و به آزاديخواهان ايران تسليت مي گويم

  مهدي سامع
 2013 مه 26 - 1392 خرداد 5يكشنبه 

  

  شهداي فدايي 

  تيرماه 
ــا ــن راســت     : رفق ــي ـ بهم ــديو ـ     محمــدكاظم غبراي خ

آقـا ـ گلـرخ شـهرزاد      خسروي اردبيلي ـ نسترن آل  محمدعلي
مهدوي ـ نادعلي پورنغمـه ـ حميدرضـا هزارخـاني ـ مارتيـك        

السادات روحي آهنگـران ـ محمـود عظيمـي      قازاريان ـ نزهت 
بلوريان ـ يداهللا زارع كاريزي ـ اسماعيل نريميسا ـ محمدرضـا     

رضا الماسي ـ حميـد    قصاب آزاد ـ مسعود فرزانه ـ علي  ) امير(
يجاري ـ غالمرضا اليق مهربـان   ب خشكه اشرف ـ يوسف قانع 

ـ محمدرضا يثربي ـ فاطمه حسيني ـ محمدحـسين حقنـواز ـ      
طاهره خرم ـ عسگر حسيني ابـرده ـ محمدمهـدي فوقـاني ـ       

مسيحا ) بهزاد(اكبر وزيري ـ مهدي   پور ـ علي  غالمعلي خراط
  -دوان ـ افسرالسادات حـسينـي   ـ حميد آريان ـ بهزاد اميري 

يمين توكلي ـ علي خـصوصي ـ كـاظم     نادره احمدهاشمي ـ س 
بيـان ـ عبـداهللا     اكبـر حـق   آبادي ـ علي  سالحي ـ احمد خرم 

كبير ـ غالمرضـا جاللـي ـ      سعيدي بيدختي ـ حجت محسني 
اكبـر حيـدريان ـ سـينا      خسرو ماني ـ شفيع رمـضاني ـ علـي    

 تـاكنون   49كارگر، احمد باختري، ناصر ممي وند طي سالهاي         
دوران امپرياليـسم و ارتجـاع و يـا در          در مبارزه مسلحانه با مـز     

  . زندانهاي دژخيمان ستمگر شاه و خميني به شهادت رسيدند


