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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی! سرنگون باد جمھوری اسالمی

تـا آنـجـا کـه بـه            :  شهال دانشـفـر    
جمهوري اسالمي مربوط ميشـود  
يک معضل قديمي ايـن حـکـومـت       
رابـطـه بـا غـرب و آمـريـکـا بـوده                   

االن هــم بــر ســر مــذاکــره             .  اســت
جمهوري اسالمي بحثـهـاي داغـي      

بـنـابـريـن اجــازه       .  در جـريـان اسـت       
. دهـيـد از هـمـيـنـجـا شـروع کـنـم                  

ميدانيد که جنجالها و هـيـاهـوي        
زيــادي بــر ســر ايــن مــوضــوع در             
جريان است و در واقع يک پالتـفـرم   
اساسي روحاني همين عادي کردن 

ارزيـابـي   . رابطه با غرب بوده است
شما در اين رابطه چيست؟ چـه در      
رابطه با جمهوري اسالمي چـه در      

 رابطه با غرب؟
مـوضـوع   :  کاظم نـيـکـخـواه      

داغي که مطرح است بحران اتـمـي   
جمهوري اسالمي است کـه الـبـتـه         

مدتهاست که داغ اسـت امـا االن         
با توجه به ايـنـکـه روحـانـي آمـده             

ــرمــش  " ســرکــار و خــامــنــه اي              ن
را مطرح کرده، رسـانـه   "  قهرمانانه

هـاي غــربــي و مــفــسـريــن زيــادي            
تصويري که ميدهند ايـنـسـت کـه         
گويا جمهوري اسالمي ميخـواهـد   
عقب بنشيند و آمـريـکـا و شـرکـا          

مـن  .  هم آمـاده مـذاکـره هسـتـنـد            
اينطور فکـر مـيـکـنـم کـه هـر دو                
طرف بطور واقعي اين خـواسـت و       
گرايش را دارند که با هم به توافـق  

و بويژه جمهوري اسـالمـي     . برسند
بخاطر تحريمهـا، بـخـاطـر انـزواي          
بين المللي اش، بـخـاطـر فضـايـي          
که در داخل ايران عليه اش وجـود    
دارد، مــيــخــواهــد يــک مــقــداري           

ولي بنظـر  .  اوضاع عادي تر بشود
من معضالت و تناقضاتي کـه از      
اول در ايــن رابــطـه وجــود داشــت             

 . همچنان پابرجاست
جمهوري اسالمي حـکـومـتـي       
اســت کــه هــويــت خــودش را يــک             
حکومت ضد آمـريـکـائـي و ضـد            

و "  شـيـطـان بـزرگ      " غربـي و ضـد         
ــرده،                 ــف ک ــري ــع ــا ت ــه ــن ــال اي امــث
صفوفش را اينـگـونـه بـار آورده و           
ــگــه داشــتــه                 ــهــرحــال دور هــم ن ب

، ) همانقدر که توانسته نگـهـدارد  ( 
و جــامــعــه را از ايــن ســر مــورد                

عــقــب  .  تــعــرض قــرار داده اســت         
نشــيــنــي ايــن حــکــومــت از ايــن              
سياست ميتواند کل توازني را که 

اگــر ( از ايــن زاويــه ايــجــاد کــرده            
بـه  )  بشود اسمش را توازن گذاشت

 . زيان اين حکومت بهم بزند
. اينکه ميگوييد درست اسـت 

، از   " نـرمـش  " هردوطرف دارنـد از      

 تحوالت سیاسی در ایران
 

 میز گرد  در تلویزیون کانال جدید  
 با شرکت شھال دانشفر، اصغر کریمی، کاظم نيکخواه 

 ۲ صفحه  
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از نزديک شـدن و امـثـال          "  سازش"
امـا ايـن     .  اينها صحبت ميکنـنـد  

ايـنـهـا    .  شـروع يـک مـذاکـره اسـت           
امـا  .  قبال زياد مذاکـره کـرده انـد       

مـعــضــالت و مــوانــع زيــادي ســر           
 . راهشان وجود دارد
اصغر کريـمـي   :  شهال دانشفر

شما چه ارزيابي اي داريـد؟ کـاظـم      
نيکخواه ميگويـنـد مشـکـالت و         

آيا بـه ايـن       .  معضالت جدي دارند
معناست کـه چـنـيـن مـذاکـراه اي             

 ممکن نيست؟   
ــمــي       ــري ــر ک ــره  :  اصــغ مــذاک

حتي توافقاتي هم در . ممکن است
. چهارچوب محدودي ممکن است

کاظم نيکخواه توضيح داد که اين 
مساله هم براي جمهوري اسـالمـي   

. هم غرب مطلوبـيـت هـائـي دارد        
دوره جنگ طلبي و دخالت نظامي 

نـه  .  بدرجه زيادي تمام شـده اسـت      
اينکه احتمالش اصال نيست ولـي    
نسبت به دوره هـاي قـبـل خـيـلـي               

پـس غـرب     .  ضعيف تر شده اسـت   
مجبور است بجاي راه حل نظامي 

. با راه حل ديگري به ميدان بيايـد 
جــمــهــوري اســالمــي هــم بــدلــيــل           
اقتصاد درهم شکسته، تنگناهاي 
شديد، خطر خيزش هاي تـوده اي،    

در شرايط ... انزواي بين المللي و 
دشواري قرار گرفته و اينهـا خـطـر      
سقوطش را نزديک کرده است و بـه  
جائي رسيده که مجبور است جـام    

قـبـال ايـنـطـور        .  زهر را سر بکـشـد  
حرف نمي زدند، نفس کلمه مذاکره 
را نميتوانستند به راحتي بـه زبـان     
بياورند ولي االن نه تنها از مذاکره 
بلکه از نرمش و اعتدال در مقابل 

اما تا . دولت آمريکا حرف ميزنند
موقعي که حکومت اسالمـي سـر     
کار است خصومـتـش بـا غـرب و           
تنش هاي فـيـمـابـيـن ادامـه پـيـدا             

خصومت بـا غـرب و پـز          . ميکند
ضدآمريکائي يک مساله هويتي و 
ايدئولوژيک است بـراي جـمـهـوري         
اسالمي و مطلقا نـمـيـتـوانـد ايـن           
مشکل را بطور جدي حل و فصـل    

بهردرجه با غرب سازش کند . کند

از يکطرف رابطه اش با حزب اله و 
امثالـهـم ضـعـيـف مـيـشـود و از                  
طرفي در داخـل کشـور هـم مـردم           
بدرست آنـرا بـه حسـاب شـکـسـت             
جمهوري اسالمي ميگذارند و بـا      
خواست هاي سياسي و فـرهـنـگـي       
شـان خـيـلـي جـدي تـر بـه مـيـدان                    

در نــتــيـجــه جــمــهــوري       .  مـيــايــنــد 
اسالمي بشدت با احتيـاط رفـتـار      
ميکند و اگر نهايتا مذاکره کننـد  
و خـوب کـارشـان پـيـش بـرود در                 
بــهــتــريــن حــالــت در چــهــارچــوب           
محدودي در زمينه اتمي و بـرخـي   
مسائل منطقه اي ممکن است بـه  

 . سازش ها و توافقاتي برسند
نـکـات شـمـا       :  شهال دانشـفـر  

همانطور که گفتـيـد بـراي      .  درست
جــمــهــوري اســالمــي بــه مــعــنــاي          

اما غـرب    .  نوشيدن جام زهر است
مدتهاست که دنبال چنين فرصتي 
هست که جمهوري اسالمي را سـر    

سـنـگ روي     .  ميز مذاکره بنشانـد 
و بـقـول کـاظـم         .  سنگ بند نيست

نــيــکــخــواه کــل ســران جــمــهــوري           
اسالمي عالقه دارند که پاي مـيـز   

چون در مـوقـعـيـت       .  مذاکره بروند
با توجه به . سختي گرفتار شده اند

اينها در مـورد مـذاکـراتشـان چـه            
 فکر ميکنيد؟ 

اوال بـخـاطـر        : اصغر کريمـي 
همين شـکـسـت هـا و تـنـگـنـاهـا                  
موقعيت خامنه اي و جناح تندرو 
جمهوري اسالمي بشدت ضـعـيـف    
شده و در نتيجه امکان رابـطـه بـا        

اگــر .  غـرب بـيـشــتـر فـراهــم اسـت            
تحريم ها کمي کاهش پـيـدا کـنـد         
تازه مثل چهار سال پيش ميـشـود   
که تنش کم نبود ولـي هـمـيـن هـم          
سـاده نــيــسـت و بــايـد ديــد رونــد                
ــره و شــکــاف هــاي درون                 مــذاک
جمهوري اسالمي در اين مساله به 

همين درجـه نـرمـش      . کجا ميرسد
هم براي برخي محافـل حـکـومـت       

در .  اسالمي قابل پذيرش نـيـسـت     
نتيجه تنش ها و تحريم ها و خطر 
جـنـگ تــا زمـانــي کـه جـمـهــوري               
اسالمي سر کار است ادامـه پـيـدا      

ميکند و بـطـور جـدي قـابـل حـل             
 . نيست

ــر      ــفـ ــال دانشـ ــم  :  شـــهـ کـــاظـ
نيکخواه شمـا در ايـن رابـطـه چـه              
ميگوييد؟ اصغر کريمي ميگويند 
تحريمها شايد يک مقداري کاهش 

. خوب اين به نفع مردم است.  يابد
چون دود تحريمها به چشم جامعـه  

کارخـانـه پشـت کـارخـانـه           . ميرود
شما چه توضيحي . تعطيل ميشود

 داريد؟
بـحـث ايـن        : کاظم نيـکـخـواه   

نيست که چقدر به نفع مردم هست 
.  چون اين بحث ديگري است. يا نه

بنظر من هردو طرف در عين حـال  
که ميخواهند به سـازش بـرسـنـد،       
براي رسـيـدن بـه سـازش مـعـضـل              

بـه جــمــهـوري اســالمــي و          .  دارنـد 
غرب چه . معضالتش اشاراتي شد

 معضالتي دارد؟ 
" غــرب" وقــتــي صــحــبــت از           

ميشود يک موجوديت يـکـپـارچـه       
يکي دولت آمريکاست که .  نيست

بيشترين فشار را براي عملي شدن 
محاصره . تحريمها وارد کرده است

اقتـصـادي از جـانـب آمـريـکـا در                
سطح بين المللي صورت گرفتـه و    

بعد اروپا را هم دنبـال  .  اعمال شده
ايــن دولــت    .  خــودش آورده اســت      

آمريکاست کـه يـک کـنـتـرل بـيـن                
المللي گذاشته روي تمام کشورهـا  
کـه مــحـاصـره اقـتـصــادي کـامــل             

ــيــم کــه               .  بشــود ــرض کــن حــال ف
جــمــهــوري اســالمــي بــيــايــد و از            

. سياست اتمي اش عقب بنشـيـنـد   
ظاهرا آمريکا هم بايد بگـويـد کـه      
بسيار خوب ما هـم تـحـريـمـهـا را           
کنار مـيـگـذاريـم و بـا هـم کـنـار                   

ولـي ايـن ظـاهـر مسـالـه             .  بيايـنـد  
بـراي آمـريـکــا تـمــام شــدن           .  اسـت 

تحريمها و کنار رفتن مساله اتمي 
يعني اينکه اوضاع به چـهـار سـال      

. قبل برگردد اصال مطلوب نيست
اين معنيش اينست که آمريکا در 

يـک  .  ايران کاره اي نـخـواهـد بـود          
بازار مهمي از نظر اقتصادي آنجا 

نــيــروي کــار ارزانــي      .  وجــود دارد  

از نظر استراتژيک يـک  .  وجود دارد
منطقه بسيار مهم در خاورميانه و 
منطقه است و بعد آمريکا در ايـن  

و ايـن مـنـطـقـه          .  جا جـايـي نـدارد     
يعـنـي ايـران شـده حـيـات خـلـوت                 
روسيه و چـيـن و بـخـشـا ژاپـن و                   

تنها کشـوري کـه     .  بدرجه اي اروپا
حـداقـل در     ( جايي در ايران نـدارد    

و بايد مخفيانه ) ظاهر جايي ندارد
و از پشت يک اعـمـال نـفـوذهـايـي           

خودتان را جاي .  بکند آمريکاست
خودتـان را جـاي       .  اوباما بگذاريد

. هيئت حاکمه آمـريـکـا بـگـذاريـد        
ميگويند ما اينهمه فشار آورديم و 
اينهمه کار کرديم که روسيه و چين 
بروند در ايران سرمايه گذاري کنند 
و از بازار آن بهره مند شوند؟ تـازه  
حکومت اسالمي عليه آمريکا در 
همه جا موش دواني کند و مـرگ    
بر آمريکا بگويـنـد و در عـراق و            
سوريه و لبنان و همه جـا پـا تـوي        

 پاي دولت آمريکا بدهند؟ 
آمـريـکـا حـرف اسـاســيـش بــا             
جمهوري اسالمي اينست که يا در 
همه زمينه ها يعنـي سـيـاسـتـهـا،         
شعـارهـا، سـيـاسـت اقـتـصـادي و               
ديپلماسي بين المللي  عقـب مـي     
ــيــدا                نشــيــنــي يــا فشــار ادامــه پ

اين کنه سياست آمريـکـا   .  ميکند
در قبال جمهوري اسالمي است که 
گرچه بزبان نمي آورند اما بـر ايـن       

و آمريکا در . اساس عمل ميکنند
اين فشارها االن نيروي اصلي است 

 . و دست باال را دارد
ــهــوري               ــگــر جــم از طــرف دي
اسالمي هم کـل هـويـتـي کـه ايـن             
چندسال براي خودش تعريف کـرده  
که ما ضد ارزشهاي غـربـي، ضـد        
فـرهـنـگ غـربـي، ضــد دولـتـهــاي              
غربي و ضد هرچيز غربي هستيم، 
همه اينها را بايد جلوي چشم مردم 

کـه بـرايـش عـمـلـي           .  کنار بگذارد
يعني آن دعوا و کشاکشي .  نيست

که از اول روي کار آمدن جمـهـوري   
اسالمي شـروع شـده بـود االن در            
قالب بحران اتمي خودش را بـيـان       

بحران اتمي کنار برود يک . ميکند
 . چيز ديگري جايش را ميگيرد

اجازه بـدهـيـد      :  شهال دانشفر
يـکـي   .  برويم سراغ يک سوال ديگر

از پالتفرمهاي روحاني يا يکي از   
منظور . است" اعتدال"شعارهايش 

از اين اعتدال بخش اصليش رابطه 
امـا ايـن     .  با غرب و آمـريـکـاسـت    

چقدر رو بـه مـردم ايـران مـعـنـي                  
 دارد؟ 

بـنـظـر مـن       :  اصغـر کـريـمـي      
نرمش قهرمانه عـلـي خـامـنـه اي          
کرنش در مقابل غرب و جام زهـر    

. را الاقل تا نيمه سرکشيـدن اسـت    
اعتدال روحاني هم اساسا به رابطه 
با غرب بـرمـيـگـردد و در شـروع              
سخنراني اش در سازمان ملل هـم  
اشاره اش به اين اعتدال چراغ سبز 

امـا در عـيـن حـال           .  به غرب بـود   
ديوار خيلي بلندي بيـن رابـطـه بـا         

کال بن بست .  غرب و مردم نيست
هائي وجود داشت که بـاعـث شـد        
روحاني سر کار بيايد و خامنه اي   
هم مجبور شد با انتخاب روحاني 
کنار بيايد، معني اش اين بود که 
خامنه اي در واقع جام زهر را قبال 
باال کشيده و تغييراتي را پذيرفتـه  

چون روحاني به رفسنجـانـي   .  اشت
بيشتر نزديک است و با خامنه اي   
در برخي مسائل مواضع متفاوتي 

روحاني ميخواهد ادعا کند . دارد
که تغييراتي قرار است در مـقـابـل    
ــه                  ــال ب ــنــد، مــث مــردم ايــجــاد ک

گفـتـه انـد      "  ستاره دار"دانشجويان 
ميتوانند مراجعه کنند و تعـدادي  
از زندانيان سياسي، عمدتـا مـلـي      
اسالمي، را با هـر تـوجـيـهـي آزاد          
کرده اند و مجبورند بخاطر فشـار  

" اعـتـدال  " اعتراضات وسيع مردم   
هرچنـد از يـکـطـرف         .  نشان بدهند

هم دارنـد اعـدام هـا را گسـتـرش                
 .ميدهند 

به اين قسمـت  :  شهال دانشفر
بيشتر منظـورم ايـن     .  بر ميگرديم

چـقـدر در     "  اعـتـدال  " بـود کـه ايـن          
برخورد جمهوري اسالمي با مردم 

 کند؟  قرار است تغيير ايجاد
هــمــيــن را   :  اصـغــر کــريــمــي   

ميخواهم بـگـويـم کـه در زمـيـنـه              
داخلي هـم ضـمـن ايـنـکـه از يـک                  
طرف اعدام ميکنـنـد و سـرکـوب         
ميکنند و سياستهايشان را ادامه 
ميدهند، اما در يک زمينه هـايـي   
مجبورند در برابر جامـعـه اي کـه        
ــداي                    ــرف دارد صـ ــه طـ ــمـ از هـ
اعتراضش بلند ميشود، خيلي بـا  

" اعـتـدال  " احـتـيـاط يـک مـقـداري             
 . نشان بدهند

مـن هـمـيـن         : شهـال دانشـفـر     
نکته آخر اصغـر کـريـمـي را طـرح            

از يک طرف دارند سرکوب . ميکنم
ميکنند، گشـتـهـاي ارشـاد را بـه            
خيابانهـا فـرسـتـاده انـد، بـه زنـان                

 ۱ از صفحه  
 

 تحوالت سیاسی در ایران
 

 میز گرد  در تلویزیون کانال جدید  
 با شرکت شھال دانشفر، اصغر کریمی، کاظم نيکخواه 

 ۵ ادامه صفحه  
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چقدر دارند مي بافنـد کـه بـزودي        
ســازش و صــلــح بــيــن جــمــهــوري           
اسالمي و آمريکا و غرب بـرقـرار     

چقدر وعده مـيـدهـنـد     .  خواهد شد
و .  که سه ماهه به توافق ميرسـيـم  

ــراي جــمــهــوري                 ــنــده ب چــقــدر  آي
اسالمي و اپوزيسيون بـي مـقـدار        
ــ اســالمــي و تــوده اي و                   مــلــي ـ

! اکثريتي اش روشن بنظر مـيـرسـد   
يک آخـونـد کـهـنـه کـار جـمـهـوري                
اسالمي جلوي صحنه آمـده اسـت       

. و هـمــه چــيـز درســت شــده اســت             
جالب نيست؟ چـرا قـبـال ايـن هـا              
نفهمـيـده بـودنـد کـه کسـي مـثـل                 
روحــانـــي الزم اســـت تــا هـــمـــه                
ــالت و                  ــعـــضـ ــالت و مـ ــکـ مشـ
کشاکشهاي جمهـوري اسـالمـي و        
غرب را حـل کـنـد؟ راسـتـي چـرا                 
خود روحانـي آن مـوقـعـي کـه در              
راس هيئت مذاکـره کـنـنـده ايـران          
بـود نـتـوانسـت مشـکـلـي را حــل                

 .   کند؟ شايد قدرت نداشته است
بــازار مــکــاره ســيــاســتــبــازان        

بـازار حـرف     .  بورژوا جـالـب اسـت       
. بــازار ريــاکــاري و دروغ        !  مــفــت

بازار سطحي گري و خود فريبي و   
بازار خـاک پـاشـيـدن       .  مردم فريبي

به چشم مردم براي فکر نکردن بـه    
فردا، يک هفته ديگر و يا سـه مـاه     

بـطـور واقـعـي       .  و چهار ماه ديـگـر  
هـم هـمــيــن بــازي هــا قـدري کــار               
خــودرا از نــظــر اقــتــصــادي کــرده           

هنوز هيچ نشده قيمت دالر .  است
دربرابر ريـال کـمـي پـائـيـن آمـده،              
تحريمها کمي شل شده، دولتـهـاي   
غــربــي ســيــگــنــالــهــاي خــوبــي بــه         
جمـهـوري اسـالمـي مـيـدهـنـد، و               
حتي دولـت کـانـادا کـه چـنـدمـاه                
پــيــش زمــيــنــه مــحــاکــمــه ســران            
ــه جــرم               جــمــهــوري اســالمــي را ب
ــيــه بشــريــت آمــاده              جــنــايــت عــل
ميکرد، اخيرا به يکي از فـعـالـيـن     
چپ قديمي بنام جابر کـلـيـبـي کـه        

 ٢٠هشت سال در کانادا و حـدود    
سال در فرانسه مقيم بود به دلـيـل   
تبليغ سرنگوني جمهوري اسالمي 

 ! حکم ديپورت داد!) دقت کنيد(
اما هـمـه ايـن جـنـجـال فـقـط                 

حـتـمـا    .  آرزوهايي است پا در هـوا   
حــتــمــا  .  مــذاکــره خــواهــنــد کــرد        

طرفين آوانسهايي خواهـنـد داد و       
. عقب نشيني هايي خواهنـد کـرد    

چــون از انصــاف نــگــذريــم هــردو            
طرف دوست دارنـد ايـن کشـاکـش         

دوسـت دارنـد مـوانـع         .  تمام شـود   
جريان سرمايه به ايران و از ايـران        

پـولـهـاي    .  به غرب بـرداشـتـه شـود      
زيادي ميتواند از ايـن جـريـان بـه             
جــيــب آخــونــدهــاي مــيــلــيــاردر و          
کراواتي هاي مولتي ميلياردر در   

ــر شــود         واردات و   .  غــرب ســرازي
صادرات و سود و بانـک و اشـيـاء        
لوکس و همه اينها وضعشان گويا 

آخـر ايـن اسـلـحـه          .  توپ مـيـشـود     
اتمي لـعـنـتـي و ايـن حـقـوق بشـر                 

اگـر  .  لعنتي همه اش بـهـانـه اسـت      
جمهوري اسالمي سر عقل بـيـايـد      
چه ايرادي دارد چهارتا بمب اتمـي  

نـفـر را هـم           ١٥هم داشته باشد و 
فــرق ايــران   !  در روز اعــدام کــنــد؟      

مگر با پاکستان و کره شـمـالـي و        
ده تا کشور مشابه ديگر چيسـت؟  
کاشکي اوضاع ايـنـقـدر پـيـچـيـده          

 ! نبود
اما باور کنيد اوضـاع بسـيـار      

. پيـچـيـده تـر از ايـن حـرفـهـاسـت                 
معادالت و مصـالـح زيـادي ايـن             
وسط مطرح است که بـا هـم جـور          

بگذاريـد چـنـد تـا را           .  در نمي آيد
آمـريـکـا    :  اوال.  فقط اشـاره کـنـيـم      

نکشيده اسـت کـه     " زحمت"اينهمه 
اوضاع به قـبـل از مسـالـه اتـمـي               
برگردد که خودش از خوان يغمـاي  
ايران محروم باشد و ايران مـجـددا   
به مرکز بـهـره بـرداري اقـتـصـادي           
گسترده چين و روسيه و همچنـيـن   
مرکز نفوذ سياسي و ديپلـمـاتـيـک     
ايـــن دو کشـــور و بـــدرجـــه اي                   
دولتهاي اروپايي تبديل شود و در 
عراق و لبنان و جاهـاي ديـگـر پـا         

ــگــذارد            . تــوي کــفــش آمــريــکــا ب
آمريکا مطلقا اين را نمخـواهـد و     
بهيچ وجه پايش را به اين دليل بـه  

بـلـکـه    .  اين ماجرا نگذاشتـه اسـت    
ــه ايــن                بــرعــکــس مــيــخــواهــد  ب

بـراي دولـت     .  وضعيت خاتمه دهد

آمـريـکـا و اوبـامـا تـمـام مسـالــه                 
اينست که آمريکا و سرمايه هـاي    
آمريکائي و ديپلماسي آمريکائـي  
ــودرا                  ــدي خـ ــاي جـ ــران جـ در ايـ

بنابر اين مطئـن بـاشـيـد       . بازيابند
که دولت آمريکا تـا عـقـب رانـدن         
ــهــوري اســالمــي از                ــامــل جــم ک
سياست ضد آمريکائـي گـري، بـه        

ثانيا .  اين سادگيها کوتاه نمي آيد
جمهوري اسالمي هم با معضالت 
و مشکالت زيادي مواجه اسـت و    
هر عقب نشيني در برابر آمـريـکـا      
و غرب ميتواند برايـش سـنـگـيـن        

حـکـومـتـي کـه تـمـام            .  تمام شـود   
مشروعيتش را از ضد آمريکـائـي   
گري گرفته، و سرانش مـنـتـظـرنـد        
که پاي يکديگـر را گـاز بـگـيـرنـد             

درجـه     ١٨٠نميتواند يک چرخش   
اي بکند و آمريـکـا را در آغـوش          

هـر عـقــب نشــيـنــي ايــن           .  بـگـيــرد  
حکومت ميتـوانـد زبـان مـردم را           
دراز کند و کار به جاهاي باريکـي  

بکشد و کـل   ٨٨مثل خيزش سال 
موجوديت جمـهـوري اسـالمـي را         

مـيـتـوانـد دسـت        .  زير سوال بـبـرد    
اندرکاران حکومت را که بـه خـون     
يکديگر تشنه هستند به جـان هـم       
بيندازد و سنگ روي سـنـگ بـنـد         

ثالثا يک مشت تـروريسـت     .  نشود
اســالمــي در لــبــنــان و ســودان و              
سومالي و عراق و کـل جـريـانـات         

ــيــســت       "  ــال ــري ــدار  "  ضــد امــپ طــرف
جمهوري اسـالمـي سـرمـايـه هـاي           
مهمـي بـراي حـکـومـت اسـالمـي              
هستند که اگر ايـن حـکـومـت در           
برابر آمريکا خيلي عقب بنشـيـنـد    

و ايـن    .  اينها همه باد هوا ميشود
جريانات از عصـبـانـيـت مـمـکـن              
است خشمشان را به جاي آمريـکـا   
بسوي جمـهـوري اسـالمـي نشـانـه           

 . روند
به همين چند نکته کـه هـنـوز        

تمام نکات نيست اگر توجه کنيـد  
ــشـــويـــد کـــه راه               مـــتـــوجـــه مـــيـ
پرسنگالخي پيش روي جـمـهـوري      
اسالمي و روحاني و اپـوزيسـيـون        

. مــلــي اســالمـــيــش قــرار دارد              
همانگـونـه کـه اشـاره شـد حـتـمـا                  
مذاکراتي دوباره شروع ميشـود و    
بده بستانهايي در سطحي مـعـيـن      

امــا کشــاکــش و         .  خــواهــد شــد     
فـکـر   . رجزخواني تمام نخواهد شد

ميکنم تا زماني که اين حکومـت  
سرکار است مردم ايـران هـم بـايـد           
پيه جنگ و کشمکش در سـطـوح       
مختلـف مـيـان ايـن حـکـومـت و                
دولت آمريکا و دولتهاي غربي را   

ــد          ــن ــمــال ــه تــن ب ــا      .  ب ــزاعــه ايــن ن
همانطور که بارها اتـفـاق افـتـاده،       
ميتواند به جاهاي بسيار خطرناک 

و در نـتـيـجـه         .  و باريک هم بکشـد 
اين مردم ايران هسـتـنـد کـه بـايـد             
ــن                    ــت و ايـ ــومـ ــکـ ــن حـ ــار ايـ کـ
کشــاکشــهــاي خــطــرنــاک را تــمــام          

طبعا هرکس مخـتـار اسـت      . کنند
ــنــد              ٢٦.  طــور ديــگــري فــکــر ک

 *٢٠١٣سپتامبر 

 
 روحانی و بازار داغ حرف مفت

     

 کاظم نيکخواه     

  مشخصات و ساعات پخش تلويزيون کانال جديد
 

 .  در ھاتبرد پخش ميشود" نگاه شما" شبكه تلويزيون  كانال جديد از
 

 : به اين شرح است" نگاه شما"مشخصات 
   ۱۱۲۰۰ : فرکانس

 عمودی  : پوالريزاسيون
 ۲۷۵۰۰ : سيمبل ريت

:FEC ۵/۶ 
 

 . نيز قابل دريافت است  GLWIZتلويزيون كانال جديد در
 :برای دريافت برنامه از طريق جی ال وايز به آدرس زير مراجعه كنيد

 
         Negah E Shoma   

http://www.glwiz.com/ 
 

 زير مجموعه برنامه ھای فارسی 
 

 . این مشخصات را به دوستان و آشنایانتان اطالع دهید 
 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ : تلفن تماس

 nctv.tamas@gmail.com: ایمیل  



 4 ١٣٩٢مهر  ۵ انترناسيونال 

ــمــات               ــرمــش  " از روزي کــه کــل ن
از زبـان خـامـنـه اي           "  قـهـرمـانـانـه     

آمــده اســت تــا کــنــون تــفــاســيــر              
مــتــفــاوتــي از آن شــده و حســن                 
روحانـي هـم هـمـاهـنـگ بـا بـيـت                  
رهـبــري و بــا احــتـیــاط تــفــســيــر             
ــورک و در                   ــيــوي خــودش را در ن

. اجالس سازمان مـلـل بـيـان کـرد         
" نرمش قهرمانانه"اگر بپذيريم که 

خامنه اي همان جام زهر خـمـيـنـي     
بــا درجــه اي از احــتــيــاط اســت،             
مـعـنـي زمـيـنـي و سـر راسـت آن                   

. کوتاه آمدن از سر نـاچـاري اسـت       
بحـث ايـن اسـت کـه نـه خـمـيـنـي                    
ميخواست جنگ تمام شـود و نـه       
خامنـه اي مـيـخـواهـد رابـطـه بـا                 

آنـچـه   .  غرب را امري مجاز بـدانـد  
در هر دو مورد اتفاق افتاده اسـت  
اتحاذ سيـاسـتـي از روي نـاچـاري            

البته ايـن بـار نـاچـاري اگـر            .  است
تاکتيکي و موقتي نباشد فلـسـفـه    

 . کل نظام را زير سوال ميبرد
ــاد                ــع ــي اب ــن ــي ــر خــم جــام زه
تاثيراتش تمـام شـدن جـنـگ بـود            
چون توان پيروزي را نداشتند و بن 
بست تمام و کمال بر جـبـهـه هـاي         

در عـيـن     .  جنگ حـاکـم شـده بـود        
حــال تــلــفــات جــانــي و خســارت             

. اقتصادي آن مرتب باال مـيـرفـت     
خميني با نوشيـدن جـام زهـر ايـن           
بن بست را شکست و جنگ تـمـام     
شد و حـاکـمـيـت اسـالمـي بـيـمـه                  

 . عمرش را با آن جام زهر پرداخت
نــــرمــــش " امـــا ايــــن بــــار               

نه امري تاکتيکـي کـه     " قهرمانانه
ايـن  .  سياستـي اسـتـراتـژيـک اسـت          

نرمش مـيـتـوانـد بـراي جـمـهـوري             
اسالمي بسيار کشنده و سرنوشـت  

اگر جمهوري اسـالمـي     .  ساز باشد
بخواهد ايـن سـيـاسـت را تـا آخـر                 
ــجــه اي جــز                    ــي ــد نــت ــده ادامــه ب
اضمـحـالل جـمـهـوري اسـالمـي و              
مـتـالـشـي شـدن و پـايـان قـطـعــي                  

. جــنــبــش اســالم ســيــاســي نــدارد         
" نــرمـش قــهـرمــانـانــه     " سـرنـوشــت     

چــيــزي بــجــز فــروپــاشــي خــالفــت           
بـه هـمـيـن دلـيـل           .  اسالمي نيست

اتخاذ اين سيـاسـت مـوقـتـي        :  اوال
ــا.  اســـت ــوري      :  دومـ ــهـ اگـــر جـــمـ

اسالمي بخواهد تا آخر خط بـرود    
بايد شيـطـان بـزرگ را بـه عـنـوان               
ناجي بپذيرد و از جريانات جنبش 
اسالمي و تروريست فاصله بگيرد 
و از جبهه روسيه و چين به جـبـهـه    

. آمريکا و غرب نقل مـکـان کـنـد      
در حــالــت دوم دگـرديســي چــنــان           
عميـق و وسـيـع خـواهـد بـود کـه                  
ديگر اسم آن حکومت را نميـتـوان   

 . جمهوري اسالمي گذاشت
مـفــســران ســيــاســي هــر کــدام          
آرزوهاي کوته بينـانـه خـود را بـه           
اسم تفسير و تعبير از اين واژه کـه  
قــرار اســت اســم رمــز ســيــاســت              
خارجي جمهوري اسالمي باشد را   

بـا ايـن حـال هـمـه            .  بيان کرده انـد 
مفسران تـوافـق دارنـد کـه عـادي              
شدن روابط ايران و آمريکا به نـفـع   
دو طرف است و بـه قـول روحـانـي         

را بـايـد دنـبـال       "  برد. برد"معامله 
مـفـسـران عـمـدتـا تـوافــق            .  کـنـنـد   

دارند که عـادي سـازي روابـط دو          
دولت ايران و آمـريـکـا راه نـجـات          

 . اقتصاد ايران است
اما در اين فضاي داغ تفـسـيـر    
و تعبير، مـفـسـران يـک حـقـيـقـت               
ساده را نديده و يا کتمان کرده انـد  
که اگر رابطه و دوستي با آمريـکـا   
تا اين حد نجات دهنده اسـت چـرا     
کشورهايي کـه دوسـت و نـزديـک              
آمريکا بودند و هستند نتوانسـتـه   

مگر دوست .  اند نجات پيدا کنند
نزديکتري از مـبـارک و بـن عـلـي            
براي آمريکا پيدا ميشود؟ همـيـن   
فاکتور به ما ميگويد راه نـجـات       
اقتصاد ايـران نـه هـدف بـالفصـل              
ــه در                    ــم اســالمــي اســت و ن رژي

اولويت ايـن سـيـاسـت تـازه اعـالم             
 . شده خامنه اي قرار دارد

ــم               ــدم هــدف رژي ــتــق مــن مــع
اسالمي از اتخاذ اين رويکرد تازه 

هـدف ايـن     .  همچنان سياسي است
است که جمهوري اسالمي در قـدم  
اول از انــــزوا خــــارج بشــــود،                   
تحـريـمـهـاي اقـتـصـادي بـرداشـتـه               
ــحــران اتــمــي             بشــود، مــوضــوع ب
حاشيه اي بشود تا شرايطي فراهـم  
گردد که اهداف استرتژيک ديگري 

هـدف ايـن اسـت کـه           .  دنبال شـود   
جــمــهــوري اســالمــي خــود را بــه             
عنوان يک قـدرت مـنـطـقـه اي بـه             
رقباي منطقـه اي و جـهـانـي اش             

قبول احـتـمـالـي ايـن        .  تحميل کند
مولفه از جانب غرب زمينه ايـنـرا   
فــراهــم مــيــکــنــد کــه جــمــهــوري            
اسالمي هم به عـنـوان شـريـک در           
بازار جهاني پذيرفـتـه شـود و هـم           
دولــتــهــاي مــنــطــقــه ايــن قــدرت            
منطقه اي و اين  تحول تـحـمـيـلـي      

اگـر فـعـال و در ايـن             .  را بپـذيـرنـد   
سطح بحـث فـاکـتـور اعـتـراضـات            
داخلي را ناديده بگيريم، اين تنهـا  

 . راه نجات جمهور اسالمي است
آيـا ايـن امـر        :  سوال اين اسـت   

ممکن است؟ آيا غرب تا ايـن حـد     
ــا                عــقــب نشــيــنــي مــيــکــنــد؟ آي
دولتهاي منطقه از جمله ترکـيـه و     
عربستان تا اين حد تضعيف شـده    
و شکست را پذيرفته انـد کـه ايـن          
معامله به انتها برسد؟ پاسخ مـن    
بـه هــمــه ايــن ســواالت بــه داليــل             

 . متعددي منفي است
اوال در تعادل قواي فعلي ايـن    
جمهوري اسالمي و جنبش اسـالم    
سياسي است که دوران افـول خـود     
را طي ميـکـنـنـد و دلـيـلـي بـراي               
ابراز وجود تازه و قدر قدرتي آنـهـا   

ثانيا غرب به ايـن    . موجود نيست
قناعت رسيده است که تحريمهـاي  
اقتصادي و انزواي بـيـن الـمـلـلـي،         

جمهوري اسالمي را نـاچـار کـرده          
اســت کــوتــاه بــيــايــد و ســيــاســت            

را در پـيـش       "  نرمش قهـرمـانـانـه    " 
بـنـابـر ايـن تـا رسـيـدن بـه                 .  گـيـرد  

اهـــداف خـــود دســـت بـــردار آن                
ثـالـثـا قـدرتـهـاي         .  نحـواهـنـد بـود      

منطقه اي مانند ترکيه و تا حـدي  
عــربســتــان از امــکــانــات و اهــرم           
فشــارهــاي بســيــار بــيــشــتــري بــه           
نسبت جمهوري اسالمي برخوردار 
هستند و دليلي ندارد در مـقـابـل        

. جمهور اسـالمـي کـوتـاه بـيـايـنـد            
همه اين فـاکـتـورهـا داللـت بـر آن             
دارند که اين سـيـاسـت جـمـهـوري           
اسالمي راه نـجـاتـي بـه حـاکـمـان              

 . تهران نشان نميدهد
عالوه بـر فـاکـتـورهـاي فـوق،             
انـقــالبــات مـنــطــقــه و ســرنــوشــت           
جريانـات اسـالمـي سـنـي از نـوع               
اخواني آن سرنوشت دلگرم کـنـنـده    
اي بـــراي جـــمـــهـــوري اســـالمـــي           

هـر چـنـد الـقـاعـده و             . ( نيـسـتـنـد    
اخوانيها، اسالم سـيـاسـي از نـوع           
شيعه آن در ايران و عراق را رقيـب  

، در ابعـاد جـهـانـي       )خود ميدانند
هم دولتهـاي غـربـي بـا تـوجـه بـه                

خروج قدم به قـدمشـان از بـحـران           
اقـتــصــادي آن چــنـان در تــنــگــنــا             
نيستند که بخواهند امتـيـازي بـه      

همه اين .  جمهوري اسالمي بدهند
فاکتورها به ما نشان ميدهند کـه  
سـرنـوشــت جــمـهــوري اســالمـي و            
ارسال سيگنال به اوبـامـا و غـرب        
آن چنان قوي و پايدار نـيـسـت کـه         
سيگنالهاي اوباما هم موثر واقـع    

 . شود
اين سيگنالها موزیک رقـص    

. تانگوی اوباما و روحـانـي اسـت         
اما اهمیـتـی در بـاهـم رقصـيـدن             

آنچه مـهـم اسـت هـر         .  آنها نیست
کدام از ايـنـهـا اهـدافـي جـداگـانـه               

قـرار اسـت در       .  تعقيب ميـکـنـنـد    
پايان رقص يکي تسليم و ديـگـري   
پرچم پيـروزيـش را بـه اهـتـزاز در              

جــمــهــوري اســالمــي اهــرم         .  آورد
تـنـهـا    .  فشاري براي پيروزي نـدارد 

انتخابش اين است کـه تـمـايـل بـه          
رقصـيـدن را بـه شــکـل سـيـگـنــال                
بفرستد، اما همزمان به فکر طرح 
و برنامـه هـاي بـعـد از ايـن شـتـر                  

 . *سواري دوال دوال است

 

معنای سيگنالھای روحانی واوباما به 
 ھمديگر

 

اسم رمز کوتاه آمدن از  "نرمش قھرمانانه"
 سر ناچاری برای کوتاه مدت است

 محمد آسنگران     

ما آن گرایشی در جنبش کارگری ھستیم که 
طبقه کارگر را صاحب صالحیت و موظف به 
دخالت اجتماعی در مقیاس وسیع، در قلمرو 

اقتصاد، سیاست، فرھنگ و ایدئولوژی 
میداند و میخواھد کارگر در قامت ارائه 
کننده آلترناتیوی برای کل جامعه بشری 

افق، نقد اجتماعی، تئوری، . ظاھر شود
اتحاد برای انقالب اجتماعی از نظر ما مھم 
است، ھمانطور که افزایش دستمزد، بیمه 
بیکاری، آزادی اعتصاب و متحد شدن برای 
بھبود اوضاع اقتصادی و سیاسی اقشار 

. کارکن جامعه در ھر مقطع برای ما مھم است
ھر یک از این وجوه مبین بعدی از حیات و 
مبارزه و ابراز وجود طبقه کارگر است و از 
نظر ما قابل تفکیک و قابل چشم پوشی 

تمام آن گرایشات اجتماعی، اعم از . نیست
کارگری و غیر کارگری که این کلیت را 

میشکنند، که انقالب اجتماعی را از کارگر و 
کارگر را از انقالب اجتماعی دور نگاه می 

 .دارند، باید زیر انتقاد ما باشند
منصور حکمت ـ مبانی و چشم اندازھای حزب  

 ، کارگر امروز ۱۳۷۱ کمونیست کارگری ـ تیرماه  
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تـعـرض مـيـکـنــنـد، اعـدامـهـا را                
افزايش ميدهند، از طـرف ديـگـر          

" ستاره دار  " هم پرونده دانشجويان 
را ميگويند داريم بررسي ميکنيم 

. که دوباره بـه دانشـگـاه بـرگـردنـد          
تعدادي زندانيان سـيـاسـي را آزاد          

اين تناقض نيست؟ ايـن    .  کرده اند
 را چگونه توضيح ميدهيد؟

داريم از يـک  :  کاظم نيکخواه
موضوعي صحبت مـيـکـنـيـم کـه         

اين هم .  است"  تناقض"سرتاپايش 
واقعـيـت   .  از همان تناقضات است

اينست کـه هـمـانـطـور کـه اصـغـر               
کــريــمــي گــفــتــنــد يــک بــخــش از              
سـيـاسـتـهـاي جـمـهـوري اسـالمــي              

و دارنــد   .  شــکــســت خــورده اســت     
تالش ميکـنـنـد کـه سـيـاسـتـهـاي              

اما خود .  ديگري را امتحان کنند
اين سياستها هم قـبـل تـر از ايـن             

قـبـال دوره     .  شکست خـورده اسـت    
خاتمـي را داشـتـيـم کـه سـيـاسـت                 

ديـالـوگ بـا      " و   "  گفتگوي تمدنها"
و در   .  يک پاي اصليش بود"  غرب

ايـران هـم گـفـتـنـد روزنـامـه هـاي                  
زندانـيـان يـک      .  آزاد شوند"  خودي"

. تعدادي آزاد بشوند و غيره و غيره
و در همان دوره قتلهاي زنجيره اي 
صورت گرفت و يک عالمه جنايات 

اوال جناحهاي مختلفي در   .  ديگر
جمهوري اسالمي هست که پـا تـو     

ثـانـيـا ايـن       .  پاي همديگر ميدهند
طوري نيست که روحانـي طـرفـدار      
اعتدال است و خامنه اي طـرفـدار     

روحـانـي از سـران        .  سرکوب اسـت   
جمهوري اسالمي از اول تشکيلش 

يکي از بنيانگـزارانـش   .  بوده است
و ميداند که بطور جدي . بوده است

اعـدام را    .  سرکوب را الزم دارنـد       
دانشجو را سـتـاره دار     .  الزم دارند

وگرنه جـمـهـوري    .  کردن الزم دارند
. اسالمي نميتواند سـرکـار بـمـانـد       

بنابراين چکار بايد بـکـنـنـد؟ يـک          
شل کن سفت کـنـهـايـي اسـت کـه             
تالش ميکنـنـد بـبـيـنـنـد عـکـس              

ايــن .  الــعــمــل جــامــعــه چــيــســت         
حکومت با يک موج وسيع انزجار 

خيزش . و نفرت مردم مواجه است
يک اتفاق و تصادف نـادر   ٨٨سال 
جامعه در .  يک استثنا نبود.  نبود

وضعيتي است که همين امروز يـا    
فردا ميتوانـد بـلـنـد شـود و صـد               

دسـت بـه      ٨٨درجه قدرتمند تر از 
انــقــالب بــزنــد و کــل جــمــهــوري              

و ســران   .  اسـالمـي را جـارو کـنــد          
جمهوري اسالمي اينها را ميدانند 
و فکر ميکنند اگر کشتار و اعدام 
ميتوانست مساله را حل کـنـد تـا      

و مـثـال سـال        .  حاال حل کرده بـود 
اگـر يـادتـان      .  اتفاق نمي افتاد ٨٨

داشتند مانور  ٨٨باشد همان سال 
ضــد اعــتــصــاب و ضــد شــورش             
ميگذاشتند و ميگفتند ميزنيم و 
سرکوب ميکنيم کـه يـک مـرتـبـه            

بنـابـرايـن مـي       .  فوران کرد جامعه
گـويــنــد يــک مـقــداري هــم عــقــب             

ايـن  .  نشيني را امتحان ميـکـنـيـم    
واقعيت جمهوري اسالمي است که 

 . متناقض است
اجـازه دهـيـد      :  اصغر کريمـي 

من هم همينجا نکته اي را اضافه 
اينطور نيست کـه جـمـهـوري       .  کنم

اسالمي مثال نقشه کشيده کـه در    
زمــيــنــه ســيــاســت داخــلــي فــالن            

. ميکنيم و در زمينه اتـمـي فـالن       
اينها در يک بن بست عميق گرفتار 
شـده انـد و بــدرجـه اي کــه فشــار                 
مــقــابــلــشــان بــاشــد عــقــب رانــده            
ميشوند اما سعي ميکنند باالنس 

. را تا جائي که بتوانند نگهـدارنـد  
مــثــال فشــار بــراي جــداســازي در           
دانشگاهها ممکن است کمتر شود 
اما همزمان تالش ميکنند طوري 
نشود که دانشـجـو احسـاس کـنـد            
دستش براي تظاهرات و متشـکـل   

ــر شــده اســت            ــازت ســعــي  .  شــدن ب
ميکنند با مثال حضور نـيـروهـاي    
بيشتر در دانشگـاه هـا يـا بـهـررو            
اقداماتي از اين قبيل فضا را زياد 

در سطـح جـامـعـه هـم          .  باز نکنند
مثال از يکطرف ممکن . همينطور

است مجبور شوند فشار روي زنان 
ــروي                    ــي ــد امــا ن ــن ــن ــر ک ــت ــم را ک
سرکوبشان را بيشتر کرده انـد کـه       
بتوانند کنترل کنند تا مردم زيـاد    

 .نشوند" پررو"
اتـفـاقـا سـوال       :  شهال دانشفر

بـا  .  بعدي من در همين رابطه بـود 
آمدن روحاني يک مـوج تـبـلـيـغـي           
وسيع اين بـود کـه اوضـاع بـهـتـر               
مــيــشــود، تــحــريــمــهــا بــرداشــتــه          
ميشود، اقتـصـاد راه مـي افـتـد،            
اشتغال ايجاد خـواهـد شـد، صـبـر          

کنيد، الـبـتـه يـک مـقـداري طـول                 
ميکشد و باالخره بهتر ميشـود و    

واقعا چه اتفاقي مي .  امثال اينها
افتد؟ چقدر امکان بهبود اوضـاع    

 مردم وجود دارد؟  
اوال ايـنـکـه        : اصغر کـريـمـي   

ميگويند صبر کنيد و خاتمي هـم  
گفت نبـايـد فـورا انـتـظـار داشـتـه               
باشيد همه چيز تغيير کند و بقـيـه   
شان هم مردم را به انتظار دعـوت    
ميکنند، اينها همه کـاله گشـادي     
اســـت کـــه دو خـــردادي هـــا و                   
حکومتي ها ميخواهند سر مردم 

مـيـگـويـنـد مـردم بـايـد             . بگذارند
بدانند که روحاني زياد در مـقـابـل    
آقا دستش باز نيست و بايد بـه او      
فرجه داد چون ميدانند کـه واقـعـا      
هم قـرار نـيـسـت بـه هـيـچـيـک از                    
مطالبات اساسي مردم پاسخ داده 
شود در نتيـجـه سـعـي مـيـکـنـنـد              
روحيه انتظار را در مـيـان مـردم            

امــا آيــا زمــيــنــه        .  دامــن بــزنــنــد    
گشايش هست؟ بنظـر مـن هسـت        

. بخاطر وسعت اعتراضـات مـردم    
االن در زمــيــنــه هــاي مــخــتــلــف            
اعتراض وسيـع اسـت، حـجـاب را           
زنان دارند مرتب عقب ميرانند و   
کســي حــريــفــشـــان نــمــيــشـــود،              
اعــتــراضــات زيــادي بــراي آزادي          
زندانيان سـيـاسـي هسـت و حـتـي             
عليه اعدام، اعتراض خانـواده هـا     
شروع شده است و از طرفـي نـفـس      
اينکه روحاني وعده هائي داد يـک  
فـاکـتـور اسـت کــه بـايـد در نـظــر                  

درست است که اينها موقع . گرفت
وعده هائي ميدهند " انتخاباتشان"

و بعد زيرش مـيـزنـنـد امـا نـفـس              
اينکه مثال ميگويد به زنان بـايـد     
حرمت و احترام بيشتري قائل شـد  

را !  هــرچــنــد احــتــرام و حــرمــت          ( 
ميگويند که آزادي را نـگـويـنـد و       
اين کلمه اي است که جنتي و علـم  
الهدي و مال عمر طالبان و خميني 

امـا  )  هم ممکن بود بکـار بـبـرنـد      
همين وعده ها بخاطر فشار مـردم  

اگر فشار نبود مـحـدوديـت      .  است
هاي زنان را بيشـتـر مـيـکـردنـد و           
تعداد زندانيان هم ده برابر ميشد و 

. اين وعده ها را هم روحاني نميداد
در نتيجه موقعي که مـثـال يـکـي       
ميايد ميگويد زندانيان سياسي را 
آزاد ميـکـنـم و تـعـدادي هـم آزاد               
ميشوند، بقيه زندانيان و خـانـواده   
هايشان اميدوارتـر مـيـشـونـد کـه           
االن زمينه براي به نتيجه رسـيـدن     

. مبارزه ما بـيـشـتـر فـراهـم اسـت             

بنابراين االن وقتش اسـت بـريـزيـم         
سرشان و خواست هايمان را مطرح 

 . کنيم
ــر      ــن    :  شــهــال دانشــف روي اي

. قسمت بيشتر بايد صحبت کنـيـم  
اما شما .  نکته بسيار مهمي است

ــکــخــواه چشــم انــداز                 ــاظــم نــي ک
اعتراضات در جامعه را چـگـونـه        
مي بينيد؟ مثال االن نگاه ميکني 
وضع دسـتـمـزد کـه مـعـلـوم اسـت               
چقدر اسفناک است و يا بيکاري را 

شما . مي بينيم که چه ابعادي دارد
چشم انداز مبارزات را چگونه مي 

 بينيد؟
بـنـظـر مـن       :  کاظم نيکـخـواه  

چيزي که از مدتها قبل شروع شده 
و يک نقطه عطفي را ميشود شاهد 
بود، اينست که اعتراضات بـويـژه     
بر سر معيشت بسيار جـدي تـر و         
گسترده تر شده است، سياسـي تـر     
شده، و بخشهاي مختلف مـردم و    
بويـژه کـارگـران کـه فشـار اصـلـي                
گراني و بيکاري بر دوش آنهـاسـت   
گسترده تر و تعرضي تر دسـت بـه       

بـنـظـر مـن اگـر          .  مبارزه ميـزنـنـد   
بخواهيم از چشم انداز اعتراضـات  
ــرش               ــيــم مــا شــاهــد گســت ــگــوي ب

. اعتراضات کارگري خواهيم بـود   
ببينيد داريم در مورد يک جامـعـه   
اي صحبت ميکنيم که اقتصادش 

و .  عمال در حـال فـروپـاشـي اسـت         
ــراف              خــود حــکــومــت دارد اعــت

درصد و  ٢٠ميکند که توليد زير 
درصد ظرفيت کارخانه هاست  ٣٠

و بخشهاي زيادي از کـارخـانـه هـا       
کارگران را هـزار      .  تعطيل شده اند

و قيمـت هـا     . هزار بيکار ميکنند
و از آن طرف .  که مدام باال ميرود

با طرح يارانه ها قيـمـتـهـا بشـدت        
باال رفته و االن مانده اند که همان 
يارانه هاي نـقـدي را هـم چـگـونـه               

ميگويند براي  پرداخت .  بپردازند
هــزار    ١٠٠يــارانــه هــاي نــقــدي          

و .  ميليارد تـومـان کسـري داريـم        
بعضا صحبت از زدن همين يارانـه  

ــدي اســت         ــق و بســيــاري     .  هــاي ن
 . مسائل و فشارهاي ديگر

ولي اين جامعه اي نيسـت کـه     
. مردم يا کارگرانش ساکت بوده اند

کارگران هرروز دارند اعتـصـاب و     
خيـابـان بـنـدي       .  اعتراض ميکنند

مجـمـع   .  تجمع ميکنند.  ميکنند
. عمومي شان را تشکيل ميدهنـد 

در چنين شرايطي وقتي کـه فشـار     
بيشتر ميشود واقعيت نشان داده   
است که اعتـراضـات هـم بـيـشـتـر            

اين اعـتـراضـات تـا حـد            .  ميشود
زيادي وسط صحنه سياسي آمده و 

هـمـيـنـطـور      .  بيشتـر خـواهـد آمـد        
مبارزه عليه تبعيض عليه زنـان و    
تحقير و توهين  بـه زنـان هـم در              

هـر عـقـب نشـيـنـي           .  جريـان اسـت    
جمهـوري اسـالمـي فضـا را بـراي              
گسترش اعتراضات مـنـاسـب تـر         

 . ميکند
يک نکته را همينجا الزم است 
بگويم که اينطوري نخواهد بود که 
هي مدام جمهوري اسالمي يک ذره 
عقب بنشيند و مردم هـم يـک ذره       

" بتـدريـج  " پيشروي کنند و اوضاع 
اوال مــردم در ايــن         .  بــهــتــر شــود   

وضعيت نيستند که يک ذره جـلـو       
مــردم .  بـرونــد و مــتــوقـف شــونــد         

بشدت خشمگينند و ميـخـواهـنـد     
هرچه سريعتر از شر کل جـمـهـوري    

يعني فضـا  .  اسالمي خالص شوند
جـمـهـوري    .  فضاي انـقـالبـي اسـت        

اســالمــي هــم کــه مــيــدانــد فضــا            
اينگونه است با هر عقب نشـيـنـي    
دوباره دست به تعرض عليه مـردم  

تاکيدم روي اينست که اين . ميزند
تبليغات که گفته مـيـشـود سـعـي        
کنيم بتدريج جمهوري اسالمـي را    

، " اصـالح کـنـيـم      " عقـب بـزنـيـم و           
. بهيچوجه نميتواند اتفاق بـيـفـتـد      

يعني يا گسترش اعـتـراضـات بـه         
حالت انفجاري ميرسد و انـقـالبـي      
به جريان مـي افـتـد يـا جـمـهـوري              
اسـالمــي ســرکـوبــهـا را گســتــرش           

 . ميدهد و مردم را عقب ميراند
بهرحال در کوتاه مدت بـنـظـر      
من شاهد گسترش اعتراضات بـر    
 سر معيشت و آزادي و عـلـيـه کـل      

و .  جمهوري اسالمي خواهيم بـود   
اگر مـردم هـوشـيـار بـاشـنـد، اگـر               
خوب عمل کنند، اگر ما بـعـنـوان      
حزب کمونـيـسـت کـارگـري خـوب           
عــمــل کــنــيــم ايــن اعــتــراضــات              
ميتواند تا سـرنـگـونـي جـمـهـوري          

 . اسالمي پيش برود
شما وضعـيـت   :  شهال دانشفر

را چگونه مي بينيد؟ با تـوجـه بـه      
اينکه به شکافهاي درون جمهوري 
اسالمي هم اشاره کرديد و گفتـيـد   
ــل               يــک بــخــش حــکــومــت مــقــاب
سياستهايي مثال آزادي زنـدانـيـان      
ســيــاســي اســت؟ يــا ســر حــجــاب            

حتي بر سر رابـطـه     .  اختالف دارند
شما نظرتان در اين رابطه . با غرب
 چيست؟
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بـنـظـر مـن         : کـريـمـي   اصغر   
نـرمـش   " همين مذاکره با غرب و     

را مـردم بـه حسـاب          "  قهرمـانـانـه   
شکست ميگذارند و مشخصا بـه    
ــه اي                حســاب شــکــســت خــامــن

پس . ميگذارند و اين واقعي است
در چــنــيــن فضــائــي بــايــد مــردم            
استفاده کنند و با آمادگي بيشتـر  
به ميدان بيـايـنـد هـم در زمـيـنـه              
سياسي و فرهنگي و هم در زمينه 
اقتصادي که کمر اکثر جامـعـه را     

سرکوب و اعدام و . خرد کرده است
جنايت طبعا هميـشـه هسـت امـا         
ــق زورش              حــکــومــت مــثــل ســاب

 . نميرسد
اتفاقا هـمـيـن    :  شهال دانشفر

داريـم از    .  را ميخـواسـتـم بـگـويـم        
اوضاعي صحبت ميکنيم که سال 

هـمـيـن    .  را پشت سر گذاشتيم ٨٨
مضــحــکــه انــتــخــابــات و فضــاي         
اعتراضي براي جمهوري اسـالمـي   

از اينکه مـردم    .  کابوسي شده بود
. در يک زمينه هايي جلو آمده اند

در چنين اوضاعي با چه وضعيتي 
از نظر مبارزه مردم روبرو خواهيم 

 بود؟ 
بـنـظـر مـن         : اصغر کـريـمـي     

 ٨٨االن جمهوري اسالمي از سال 
در کــل    .  هــم ضــعــيــف تــر اســت         

ضعيف تر است و در نتيجه بـايـد     
اســتــفــاده کــرد و تــعــرضــات را               

. مــتــشــکــل شــد     .  گســتــرش داد   
کارگران بـايـد در سـطـح شـهـرهـا                
متحـدتـر و مـتـشـکـل تـر شـونـد                  
اعتراضات جمعي تري را سازمان 

مثال اخيرا گـفـتـه انـد کـه            .  دهند
بيماري هـاي کـلـيـوي و ريـوي و                
هموفيل و بيماري هائي که مـدام    
احتياج به دوا و درمان هسـت، از    

. اول مهر کامال رايگـان مـيـشـود      
مردم ميتوانند نتيجه بگيرند کـه  
آنچه حزب کمونيست کارگري دائم 
ميگويد که طب بايـد بـراي هـمـه         
مردم کامال رايگان شـود زمـيـنـه       

يا در زمينه تحصيل رايگان . دارد
و يک وعده غذاي گـرم و رايـگـان          
براي دانش آموزان و بيمه بيکاري 
و بهبـود وضـعـيـت سـالـمـنـدان و               

. زمـيـنـه هـا       بازنشستگان و ساير

مردم بايد االن يک قـدم بـلـنـد بـه            
جلو بردارند و کـاري بـکـنـنـد کـه           
جمهوري اسالمي دوبـاره نـتـوانـد         
ــرانــد و راهــش                 آنــهــا را عــقــب ب

بــايــد در   .  مــتــشــکــل شــدن اســت     
کارخانه ها، در محـالت، زنـان و       
دانشجويـان و مـعـلـمـان و غـيـره                
شروع کنند دور هم جمع شـونـد و     
خــودشــان را مــتــشــکــل کــنــنــد،           
مطالباتشان را بنويسـنـد و بـراي        

. عملي شـدن آن اعـتـراض کـنـنـد            
نفس اينکه في المثـل روحـانـي و        
وزرايش ميگـويـنـد از فـيـسـبـوک            
استفاده ميکنيم مـردم هـم بـايـد           
بگويند چرا آنها آزادند ولـي بـراي     
ما فيلـتـر مـيـگـذاريـد؟ در هـمـه               
زمينه ها مردم شواهدي ميبينند 
ــه                   ــد ک ــنــن ــبــي و درســت هــم مــي
ميتوانند خواستهايشان را راحـت    

خانواده . تر از گذشته مطرح کنند
هاي زندانيان سياسي االن راحـت      
تر ميتوانند دور هم جمـع شـونـد،      
تشکل ايجاد کنند و بگويند بايد 

در .  عزيزانمان را فورا آزاد کـنـيـد     
تهران در کردستـان، خـوزسـتـان و         
ــواده کــارگــران           ــايــجــان، خــان آذرب
زنداني، دانشجويان زنـدانـي و يـا        
خانواده معتقدين به اديـان ديـگـر      
راحت تر ميتوانند دست به تجمع 
ــد فــورا                بــزنــنــد و بــگــويــنــد بــاي

نگـفـتـيـد     .  عزيزانمان را آزاد کنيد
اعتدال؟ نگفتيد زندانيان سياسـي  
را آزاد ميکنيد؟ پـس فـورا بـايـد         

 .همه آنها را آزاد کنيد
ــفـــر     کـــاظـــم :  شـــهـــال دانشـ

نيکخواه در ايـن اوضـاع جـنـبـش          
کــارگــري چــه وزن و جــايــگــاهــي            

 دارد؟
بـگـذاريـد    :  کاظم نـيـکـخـواه    

من يک نکته را اول بـگـويـم و آن            
اينکه اين سم است که کسي فـکـر   
کند يا تبليغ کند که اين تغييـر و    
تحولي کـه داريـم از آن صـحـبـت              
مـيــکــنـيــم يــک ذره بــه ســيــاســت             

يک جناح جـمـهـوري، يـا       "  اعتدال"
به روحاني و رفسنجاني بسـتـگـي      

شان از " جنس"و گويا اينها . دارد
. جنس خامنه اي مـتـفـاوت اسـت      

يا به يک جناح جمهوري اسـالمـي     
يا به اين ربط دارد کـه    .  ربط دارد

مثال روحاني از خامنه اي بـهـتـر        
 ...اين سم است. است

بـگـذاريـد مـن يـک نـمـونـه را                 
مردم بطور  ٨٨سال . توضيح دهم

قــطــع مــيــتــوانســتــنــد در ادامــه           
انقالبشان جـمـهـوري اسـالمـي را            
سرنگون کنند و اکنون ما سـالـهـا    
بود که ميبايست در جـامـعـه اي        
زندگي ميکرديم  بدون جـمـهـوري      

اما چـرا ايـن حـکـومـت          . اسالمي
عــلــيــرغــم آن انــقــالب عــظــيــم و             
قهرمانـي مـردم سـرنـگـون نشـد؟             
بخاطر اينکه يـک عـده اي تـوهـم             
نسبت به امثال کروبي و موسـوي  

و مـردم بـه دنـبـال           .  ايجاد کردنـد 
تنهـا حـزبـي کـه مـيـگـفـت تـمـام                   
جناحهاي جمهوري اسالمـي سـرو     
ته يک کرباسند و اين انقالب بايـد  
تا جارو کردن کل سنتها و ارگانها 
و نــهـادهــا و قــوانـيــن جـمــهــوري             

و .  اسالمـي پـيـش رود، نـرفـتـنـد             
دي يـا عـاشـورا کـه          ٦درست روز 

مردم به قدرتمندترين شکل ظاهر 
شدند و حکومت را به لبه پرتگـاه  
سوق دادند، جناح موسوي کروبي 

و سـه روز      .  اعـالم بـرائـت کـردنـد         
بعدش به مردم فراخوان دادند کـه    

تــظــاهــرات طــرفــداران    بــرويــد در      
اسـب  " خامنه اي شرکت کـنـيـد و        

را مـطـرح کـردنـد و امـثـال               " تروا
يعني زدند زير پاي انقـالب  .  اينها

و ايــن اتــفــاق      .  را خــالــي کــردنــد     
خاتمي . هرموقعي ميتواند بيفتد

آمد براي جمهوري اسالمـي عـمـر      
بخاطر اينکه يک عده اي از . خريد

مردم افتادند پشت سر تبـلـيـغـات     
کثيف ملي اسالمي ها کـه گـويـا      
خاتمي آمده و ميخواهد جامعه را 

. آزاد کند و امثال اين خـزعـبـالت   
در صورتي کـه ايـن آخـونـد تـمـام             
حرفش اين بود که قانـون اسـاسـي      
جمهوري اسالمي بايد پياده شـود  

يعنـي  "  آقا" و من کامال پشت سر 
اما تبليغاتي را . خامنه اي هستم

. بارش ميکردند که اهـلـش نـبـود      
سران جمهوري اسـالمـي در راس         
يک حکومت کثيف و جنـايـتـکـار     
هستند و عمال ميخواهند همـيـن   

ايـن  .  ماشين جنايت را نگهـدارنـد  
را بايد ديد و در آن ترديد نکـرد و    
اجازه نداد که ايـن نـوع سـمـوم را           
دوباره و ده باره در جامعه پـخـش     

 . کنند
بـه مـولـفــه      :  شـهـال دانشـفــر     

در ايــن   .  هــاي زيــادي اشــاره شــد       
 شرايط شما چـه راهـي را مـقـابـل           

مردم قرار ميدهيد و چه تاکيداتي 
 داريد؟

يک نکـتـه در     :  اصغر کريمي
زمينه مشکالت اقـتـصـادي الزم        
است اشاره کنم و آن اينکه روحاني 
گــفــت مشــکــالت اقــتــصــادي را          
صدروزه حل ميکند و االن برق را 

دارنـد  !  سه تومان گـران کـرده انـد       
ــژاد             مــيــگــويــنــد دوره احــمــدي ن
صندوق هـا خـالـي شـده و دولـت              

صرفنظر از .  خيلي بدهکاري دارد
اينکه ممکن است بخشا هم اينرا 
ميگويند که مـردم را بـي تـوقـع             
کنند اما صنـدوق هـا هـم خـالـي            

اوال مـردم بـايـد بـگـويـنــد             .  اسـت 
احمدي نژاد هم از خودتان بود، از 

مسئول خـالـي شـدن        .  ما که نبود
خزانه خودتان هستيد و تاوانش را 

ثانيا، . ما حاضر نيستيم بپردازيم
االن ميخواهند اين کسري بودجـه  
را تامين کـنـنـد کـه حـتـمـا فـکـر                
ميکنند از خدمات بيشتر بزنند، 
بنـزيـن و بـرق و گـاز و غـيـره را                     

مـاه بـه        گرانتر کنند، حقوق ها را
ماه ندهند و کال فشارها ر ابيشتر 

در نـتـيـجـه اگـر مـردم بـه                .  کننـد 
ميدان نيايند وضعشان به مراتـب  

دورنماي بسيار بدي . بدتر ميشود
. حتي از جهنم کنوني وجود دارد  

 مردم بايد بايستند بـگـويـنـد پـول       
آب و برق را نداريم و نـمـيـدهـيـم،          
تحصيل بايد رايگان بـاشـد، بـايـد       
يک وعده غذاي گرم به همه دانـش  
آموزان بدهيد، به وضع مـعـتـادان    
بايد رسيدگي کنيد، حقوق هـا را      
بايد افزايـش بـدهـيـد، زنـان بـايـد              
همچنان به اعتراضشان و عقب تر 
بردن حـجـاب ادامـه بـدهـنـد، دم               
استاديوها بروند و بـگـويـنـد ايـن          
جداسازي ها بايد پايان داده شود، 
دانشجويان بايد خواستهايشان را   
مطرح کنند، يا زندانيان سياسي و 

در همه زمينه ها مردم بايد . غيره
به ميدان بيايند در غير اينصورت 

در .  وضع از اينهم بـدتـر مـيـشـود       
واقــع بــايــد رهــبــران کــارگــري و             
دانشجوئي و غيره پيشقدم شـونـد     

و نکـتـه   . براي متشکل کردن بقيه
مهم ديگر، اينکه مردم احتياج به 

 ٨٨يک رهـبـري دارنـد کـه مـثـل               
نـتـوانـنـد مـتـوهــم شـان کـنـنـد و                   

مـردم يـک     .  شکست شـان بـدهـنـد      
رهـبــري مــيـخــواهــنــد کــه واقــعــا           
نمايـنـده خـواسـت هـاي اکـثـريـت                

مـردم بـايـد      .  عظـيـم مـردم بـاشـد         
بطرف حزب کمونيست کارگري که 

حزب اکثريت مـردم اسـت هـجـوم         
بياورند و آنرا تقويت کنند کـه در    

 . تند پيچ بعدي کاله سرشان نرود
تـاکـيـد شـمـا        :  شهال دانشفر

 چيست؟
فکر مـيـکـنـم     : کاظم نيکخواه

مسـالـه   .  صحبت هاي اساسي شد
ايـنــســت کــه مـا بــا يــک اوضــاع               
متحول روبرو هستيم و جـمـهـوري    
اسالمي در وضـعـيـتـي اسـت کـه             

. اقتصادش از هم گسيخـتـه اسـت     
و .  صفوفش در هـم ريـخـتـه اسـت         

امـا  .  بسيـار ضـعـيـف شـده اسـت            
سرنگوني اين حکومـت بـه مـردم        
سرنگوني طلب گره خورده است که 
پا به ميدان بگذارند و بگويند اين 
حکومت را با انقالبمان سـرنـگـون    

نبـايـد بـهـيـچ وجـه ايـن              .  ميکنيم
انتظار را داشت يا از کسي قـبـول     
کرد که آمريکا مي آيد اوضاع را   

يا ايـن و آن جـنـاح            .  بهتر ميکند
جمهوري اسالمي اوضاع را بهبود 

هـرچـه در     . ميدهند و امثال اينها
اين زمينه توهم دامن زده شود به 

و هـرچـه تـوهـم         .  زيان مردم اسـت 
پـذيــرفـتــه شــود بــنـفــع جــمـهــوري            

بنابرين هرکسي در . اسالمي است
حد توانش بايد در جـهـت مـتـحـد        
شدن بـراي سـرنـگـونـي جـمـهـوري             

بويژه کارگران . اسالمي تالش کند
که بيشترين فشـار اقـتـصـادي بـر          
دوش آنهاست و دارند هرروزه هـم    

مهـم  .  اعتراض و مبارزه ميکنند
اينست که اين مبارزات گسـتـرش   

پـيـدا کـنـد و سـراسـري             بيشـتـري     
اما نه فقط کارگـران بـلـکـه       .  شود

مبارزه زنان براي اينکه تحقـيـر و     
توهين و آپارتايد جـنـسـي عـلـيـه           
آنها از بين برود، دانشجويان بايـد  
دانشگاهها را هـرچـه بـيـشـتـر از               
ــهــوري اســالمــي             ــروهــاي جــم ــي ن
بگـيـرنـد و بـه سـنـگـر مـبـارزه و                    

بـاز هـم     . آزاديخواهي تبديل کنند
ــم کــه يــک ذره                  ــکــن ــد مــي ــاکــي ت
ــبــايــد داشــت کــه              خــوشــبــيــنــي ن
جمهوري اسالمـي خـودش عـقـب         
ميرود يا آمريکا مي آيد و فضاي 

بلکـه بـايـد      .  بهتري ايجاد ميکند
اعتماد و اعتقاد کامل داشت کـه  
اين مبارزه ماسـت کـه مـيـتـوانـد           
جامـعـه را جـلـو بـبـرد و بـهـبـود                    

 . ببخشد
مــتـشــکــرم  :  شـهــال دانشـفــر    

اصغر کريمي و کاظم نيکخواه که 
 .  *ددر اين ميزگرد شرکت کردي

 
 ۵ از صفحه  
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 ۲۲شنبه هفـتـه گـذشـتـه،           کيروز 
سـپــتـامــبــر انــتـخــابــات ســراســري         
بــراي انــتــخــاب دولــت جــديــد در           

مـيـلـيـون      ۶۱از .  آلمان برگزار شد
نفر جمـعـيـت آلـمـان کـه حـق راي                

بـه     ٪۷۱چيزي بـيـشـتـر از          دارند
 .پاي صندوق راي رفتند

شنبه شب در اخـبـار        همان يک
شب مشـخـص بـود کـه            ۸ساعت 

ايــن       آنـجـال مـرکـل بـرنـده اصـلـي              
بـيـشـتـريـن آرا را          .  انتخابات است

حزب دمکرات ـ مسيـحـي، حـزب      
 . مرکل، به خود اختصاص داد

ــت                ــبـ ــحـ ــرد صـ ــي از بـ وقـــتـ
کنيم به اين معنـا نـيـسـت کـه           مي

ــاي                  ــه پ ــي ک ــت ــعــي ــت جــم ــري اکــث
صندوق رفتند به آنجـال مـرکـل و        

يک نـگـاه سـاده      .  حزبش راي دادند
بــه آمــار نشــان مــيــدهــد کــه بــر               
عکس اکثريت به آنـهـا راي نـداده        

 .است
طبـق شـمـارش نـهـايـي حـزب              

C D U                    ــرات ــکــــــ   -دمــــــ
درصــد و حــزب        ۳۴،۱مسـيــحــي 
جـمـع   درصد کـه در    ۷،۴خواهرش 

درصد آرا را به خود تـعـلـق     ۴۱،۵
 .دادند که اکثريت مطلق نيست

از آنجا کـه سـالـهـاسـت هـيـچ              
حزبي به تـنـهـايـي در انـتـخـابـات               

نصـف بـه اضـافـه         ( اکثريت مطلق 
را به خـود اخـتـصـاص نـداده          )  يک

 کـه    خيلـي طـبـيـعـي هسـت          است، 
احـــزاب قـــبـــل از انـــتـــخـــابـــات              
يارگيري کرده و حـزب ديـگـري را        
ــراي                بــه عــنــوان شــريــک دولــت ب
ائــتـــالف بـــعـــد از انـــتـــخـــابـــات            

تا بديـن طـريـق      مشخص ميکنند 
در پــارلــمــان اکــثــريــت بــه دســت             

 .آورند
مثل هر دولت غربـي ديـگـري      
در آلمان نيز احزاب راسـت از يـک       
طــرف و احــزاب چــپ از طــرف                 
ديگر قصـد تصـرف حـکـومـت را            

   .دارند
اما امسال نتيجه انـتـخـابـات       
بعد از شمارش آرا بسـيـار جـالـب           

و       مسـيـحـي      حزب دمـکـرات  .  بود
حزب خواهرش همـيـشـه بـا حـزب          
ليبرال آلمان ائتالف مـيـکـردنـد و         
امسال نيز به هـمـيـن خـيـال جـاي             

امـا  .  ديـدنـد   پاي خود را قرص مي
حـزب لـيـبـرال آلـمـان راي                ايـنـبـار   

حـزب حـتـا راه           ايـن  . نياورد  کافي
در نـتـيـجـه       .  به پارلمان هم نيافـت 

بــايــد حــاال حــزب خــانــم مــرکــل              
. چرتکـه بـيـنـدازد کـه چـه بـکـنـد                 

ائتالف با حـزب رقـيـب خـود کـه              
ــاالتــريــن راي را در                دومــيــن و ب

حــزب       انــتــخــابــات آورد يــعــنــي        
دمـکـرات يـا ائـتـالف بـا                سوسيال

هاي آلمان کـه هـمـيـشـه           حزب سبز
ــا                  ــتــالف ب ــا پــاي ائ ايــن وســط ي

ايـن  .  راستها هستند يـا بـا چـپـهـا         
براي مـرکـل و حـزبـش           کار راحتي

اگر آنها با احـزاب رقـيـب        .  نيست
خود به تفـاهـم بـر سـر يـک دولـت               
ائتالفي نـرسـنـد بـايـد انـتـخـابـات              

 .مجدد صورت بگيرد
از ايـن لـحـاظ ايـن بـرد بــراي                
مـرکـل و حـزبـش بـا مـزه تـلـخــي                   

ــمــراه اســت      در حــال حــاضــر         .  ه
وضعيت اقتصـادي آلـمـان نسـبـت          

هـاي صـنـعـتـي در             به بقيـه کشـور    
  در صد بـيـکـاري   .  اروپا بهتر است

نسـبـت بــه        طـبـق آمـار اداره کـار          
قـبـل از مـرکـل نـزول پـيـدا                   زمان

مردم آلـمـان نـيـز            اما.  کرده است
مــانــنــد بــقــيــه مــردم دنــيــا دوره             
ريــاضـــت اقـــتـــصــادي را ســـيـــر             

از فـقـر     رسـمـا     ميکنند، در آلمان   
کودکان صحبت ميشـود چـرا کـه        

هــا در آمــد         درصــدي از خــانــواده     
براي تـامـيـن فـرزنـدان خـود             کافي

هـا بسـيـار         ندارند، سطح دستـمـزد  
هـاي کـاري        پايين آمده و قـرارداد     

موقت و عدم تـامـيـن اجـتـمـاعـي          

بـيـکـاران    براي سالمـنـدان و         کافي
و غـيـره واقـعـيــاتـي اسـت کـه بــر                  

  ولـي .  مردم آلمان پوشيده نـيـسـت     
خـود را بـا       وضـعـيـت      وقتي آنـهـا     

کشورهاي همـسـايـه خـود مـانـنـد            
اســپــانــيــا و يــونــان مــقــايســـه                  

هسـتـنـد          ميکنند به همين راضي
از اين بـدتـر     اوضاع خواهند  و نمي
وحشـــت از بـــدتـــر شـــدن            .  شـــود

اوضـاع اقــتـصــادي کــه از جـانــب             
رسانه هاي مختلف بـورژوايـي بـر        
آن تاکيد شـده و بـه آن دامـن زده              
مـيـشــود، نــقـش مـهــمـي در ايــن               

نـه احـزاب راسـت        .  انتخاب داشت
و نه احزاب چـپ سـنـتـي مـوجـود           
ــز                  در ايـــن کشـــور چـــيـــزي بـــجـ
تغييرات ناچيز و جـرح و تـعـديـل           
هـــاي مـــخـــتـــصـــر در قـــوانـــيـــن            
مالياتي چيز ديـگـري ارائـه نـمـي            

 .دهند
مردم اروپـا بـخـصـوص مـردم          

ارزي که دچـار بـحـران          هايي کشور
شده اند، ماننـد اسـپـانـيـا،        "  يورو"

يونان و ايـتـالـيـا از آمـدن دوبـاره               
مـرکـل سـر کـار چــنـدان خشـنــود                

آنــهــا امــيــد بــه ايــن           .  نــيــســتــنــد  
داشتند که دولت از دسـت مـرکـل      
و احزاب طرفدار يورو در بيـايـد و     
به دست طرف ديگر بيفتد، بـلـکـه    

الـبـتــه   .  ايـن بـحـران کـاهــش يـابـد            
کـه آلـمـان و شـخـص            است   درست 

مرکل نـقـش زيـادي در پـيـشـبـرد              
" اروپـاي واحـد و يـورو         " سيـاسـت     

ايـن سـيـاسـت             بازي ميکنند ولي
با رفـتـن مـرکـل يـا عـوض شـدن                  

. حــکــومــت تــغــيــيــري نــمــيــکــنــد        
اروپاي واحد و يـورو راه بـرگشـت          
ــد و ايــن راه را هــر حــزب                   نــدارن
ديـگــري کــه در آلـمــان بــه قــدرت              

اين سـيـاسـت      .  کند  برسد بايد طي
با دولت مرکـل شـروع نشـد و بـا             
پايان دولت مرکـل نـيـز بـه پـايـان             

 .نخواهد رسيد

نقش دولـت آلـمـان در بـر سـر              
کار ماندن رژيم اسالمي ايـران بـر       

  چـه زمـانـي     .  پوشيده نيسـت   کسي
ــه اصــطــالح چــپ                   ــه احــزاب ب ک

) سوسيال دمـکـرات و سـبـز هـا           ( 
در آلـمـان حـکـومـت را بـه دسـت                  

سـال اخـيـر       ۸داشتند و چه در اين 
که دوباره بـعـد از هـلـمـوت کـهـل              

حـکـومــت         احـزاب دسـت راسـتــي       
آلمان را بدست گرفـتـنـد سـيـاسـت         
دولـــت آلـــمـــان در قـــبـــال رژيـــم               
جــنــايــتــکــار اســالمــي تــغــيــيــري         

ــکــرده اســت      ــان        .  ن ــمــچــن ــا ه ــه آن
هـاي مـخـتـلـف         " ديـالـوگ  " طرفدار 

چـه عــلـنــي و چـه پشــت پــرده بــا                 
رژيم اسالمي هستند و مسـتـقـيـم       
ــم                   ــم از رژيـ و غـــيـــر مســـتـــقـــيـ

 .ميکنند  پشتيباني
ــه از طــرف                ــم مــرکــل ک خــان

اروپـايـي مـانـنـد              مـديـاي رسـمـي      

مـونــدو، نـيــويــورک           فـيــگــارو، ال   
تـعـريـف و تـمـجـيـد            ...  تايمز، و     

شـده اســت و بــه الـقــابــي نــظــيــر،               
ملکه اروپا به او نسـبـت داده انـد        

ترين زنـان جـهـان         از قدرتمند  يکي
. در عالم سياست شمرده مـيـشـود   

او را         يــک روزنــامــه انــگــلــيــســي       
نـام نـهـاده      "  مارگرت تاچر آلـمـان  " 

 . است
حاال بايد ديد کـه آيـا در ايـن            

مـرکـل و     دور جديـد هـنـوز خـانـم            
ــيــت      ــا هــمــان            %   ۱اقــل حــاکــم ب

سياست ميتواند ادامـه دهـنـد يـا         
مـردم آلـمـان         % ۹۹اينکه اکثريت 

ــر                 ــم ب ــقــي ــال اراده مســت راه اعــم
سرنوشت خود و تـغـيـيـر بـنـيـادي            
مناسبات اقتصادي و اجـتـمـاعـي     
پيدا خواهند کـرد و عـلـيـه فشـار            

عـدالـتـي بـلـنـد               اقتـصـادي و بـي       
 .*خواهند شد
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روز سه شنبه روحاني در سازمان مـلـل     
او بـا قـيـافـه حـق بـجـانـب،               .  سخنراني کرد

همان حرفهايي را زد که احمدي نژاد ميـزد،  
کمي تلطيف شده و در عين حال از مـوضـع   

او از   ".  اعـتـدال  " ضعف و بـقـول خـودشـان             
دنياي عـاري از خشـونـت و افـراطـي گـري                 
حرف زد و حکومت جنايت اسالمـي را در      
مقام قرباني خشـونـت مـعـرفـي کـرد و در                 
نــهــايــت خــواهــان کــم شــدن فشــارهــا روي              

هـلـهلـه مشـمـئـز         .  حکومت و نظامشان شد
کننـده رسـانـه هـاي نـان بـه نـرخ روز خـور                       
ــا                    فــارســي و مصــاحــبــه هــاي مــتــداول ب

هـمـواره مـدافــع حــکـومــت         "  کـارشـنــاسـان   " 
فاشيست اسالمي، حال من يـکـي  را بـهـم           

چـرا کـه هـمـزمـان بـا ايـن نـمـايـش                     .  ميـزد 
مضحک و تهوع آور جدي گرفتن روحاني و   

" رييس جمهور منتخب"حرفهايش در مقام 
ايران، من مشغول دلداري دادن به خـانـواده   
اي بودم که فرزندش را بعد از سکـتـه کـردن      
به پاي چوبه دار برده و او را بـا ايـن وضـع              

و همزمان با اين برنامه .  حلق آويز کرده اند
ها از ايـران تـلـفـنـي داشـتـيـم کـه خـانـواده                      
دردمـنـد يــک مـحـکــوم بـه اعــدام بـه اســم                   

 ۲۴نصــراهللا فــرامــرزي، روز ســه شــنــبــه                
سپتامبر از ما ميخواستند که مـا آخـريـن        
فعاليتها را انجام دهيم تا  شايد فرزنـدشـان   

 ۲۵که قرار بود امروز يعني چـهـارشـنـبـه           
 . سپتامبر اعدام شود، از مرگ نجات يابد

در ايـنـجـا نـامـه جـمـعـي از زنـدانـيــان                     
سياسي زاهدان را د رمـورد فـاجـعـه اعـدام            

ساله که پنـج شـنـبـه        ۲٣احمد عيسي زهي 
او را به سول انفرادي برده و گفته بودند کـه    
شـنـبــه اعــدامـش مــيـکــنـنـد را بــازپـخــش                 
مـيـکــنـيـم تـا دنــيـا بــدانـد کــه ايـنــهـا چــه                       
جانوراني هستند و مردم دنيا وراجـي هـاي     
اين حکومت و سران ريز و درشـت آن و از            
جمله روحاني جنايتکـار را بـاور نـکـرده و             
اينها را به هيـچ مـجـمـع بـيـن الـمـلـلـي راه                   

احمد عيسي زهي  جوان از تـرس و      . ندهند
وحشت در انفرادي سکته کرد و درگذشت و 
جالدان حاکم، جسد او را  به دار کشـيـدنـد،    
اينرا در رسانه هـاي بـيـن الـمـلـلـي مـطـرح                  
کنيـد و در دنـيـا اعـالم کـنـيـد حـکـومـت                       
اسالمي ايران حکومت جنايت و وحشـت و    

 . خشونت است و بايد سرنگون شود
کميته بين المللي عليه اعدام با پـخـش   
نامه زندانيان سيـاسـي زاهـدان از هـمـگـان             

دعوت ميکنـد کـه بـه ايـن جـنـايـات بـهـر                    
 ! طريق ممکن اعتراض کنند

کميته بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                  –مينا احدي 
 اعدام 

  ۲۰۱٣سپتامبر  ۲۵
——————— 

متن نامه جمعي از زندانيان سياسي زندان 
 زاهدان 

عرض سالم به كميـسـر عـالـي حـقـوق بشـر              
 درسازمان ملل

متن گزارش موضوع اعدام احمـد عـيـسـي       
 زهي

ساله ساكن شـهـر     ۲۳احمد عيسي زهي 
زاهـدان مـركـز بـلـوچسـتـان ايـران ، كـه در                      

به اتهام حمل مـواد   ۱۳۹۰-مهر-۸تاريخ 
بطوري كه شغل ايشـان  .  مخدر دستگير شد

مســافــركشــي بــيــن شــهــري بــود ودر روز               
دستگيري ايشان چند نفر مسـافـر از شـهـر           
زاهدان به شـهـركـرمـان مـيـبـرنـد وهـنـگـام                  
برگشت از شهـر كـرمـان درنـزديـكـي يـكـي               
ازشهرستان هاي بلوچستـان بـه نـام نصـرت           
آباد مـورد تـيـرانـدازي نـيـروهـاي مـرصـاد                  
قرارميگيرد وماشين ايشان مورد اصـابـت     
گلوله قرار ميگيرد و از كـارمـيـافـتـد و بـه           
علت ترس از جان خـود از مـاشـيـن پـيـاده               
ميشود و فرارميكند درصـورتـيـكـه اصـال          

ــدازي                      ــران ــي ــرا مــورد ت ــه چ ــد ك ــمــي دان ن
قرارگرفته است چون مامورين مـرصـاد بـا        

 .لباسهاي محلي بلوچي بودند
او را   ...  هنگام فراربه عـلـت تـرس از          

ميگيرند و مياورند كنار ماشيـن وبـه زور       
داخل ماشين ايشـان مـواد مـخـدر از نـوع              
كراك مـيـگـذارنـد و از او و مـواد مـخـدر                    
داخــل مــاشــيــن عــكــس و فــيــلــم بــرداري                
ميكنند و اورا بـه ارگـان مـواد مـخـدر در              
شهر زاهدان مياورند و نزيك بـه يـكـمـاه در         

 .ارگان مواد مخدر بسر ميبرد
احمد عيسي زهي توسط آقاي ميـرشـاه   
بازرپرس پرونده ايشان مورد تفـهـيـم اتـهـام        
قرارميگيرد ولي اتهامـاتـي كـه بـه او زده             
بودنـد را نـمـي پـذيـرد ومـيـگـويـد بـه زور                       
ماموران مرصاد موادمخدر را در ماشيـن  
او گذاشته اند ولي آقاي ميرشاه به حرفهاي 
او اصال توجهي نميكند و پرونده ايشـان را      

، نــزد   ۲بـه دادگـاه عـمــوم زاهــدان شــعـبــه                
آقاي بـامـري مـيـفـرسـتـد و             ۲قاضي شعبه 

احمد عيسي زهي اتهامات وارد بر خود را   
دادگـاه     ۲نزد آقاي بامـري قـاضـي شـعـبـه             

، حـكـم     ۱۳۹۱قبول نميكـنـد و دربـهـمـن            
اعدام به ايشان ابـالغ شـد واحـمـد عـيـسـي              
زهي به حكم اعدام خـود اعـتـراض زد امـا           

 . جوابي به اعتراض ايشان نيامد

، ۱۳۹۲شهـريـور      ۲۸درروز پنجشنبه 
زهـي را از بـنـد جـوانـان بـه                    ياحمد عيـسـ  

قرنطينه بردند و تا روز شنبـه حـكـم ايشـان         
طبق گزارش پزشكي قانـونـي   . را اجرا كنند

ايشان چند ساعت قبل از اعـدام سـكـتـه و           
وفــات مــيــنــمــايــد ولــي ايــن ظــالــمــان بــه                
همانصورت ايشان را به دار مي آويزنـد كـه     
اثر پارگي گردن درزمان تدفيـن ايشـان ايـن        

 .امر را روشن ميكند
مـا زنــدانــيـان ســيــاسـي زنــدان زاهــدان              
اعدام احمد عيسي زهي واعدامهـاي ازايـن     
قبيل كه بيگناهان به پـاي دار مـيـرونـد را           
محكوم ميكنيم و ازسـازمـانـهـاي حـقـوق             
بشري تقاضا داريم كه جلوي اين جنايت ها 

 .را بگيرند
 

جمعي از زندانيان سـيـاسـي زنـدان مـرکـزي           
 زاهدان

 ۱۳۹۲شهريور 
گـزارش فـوق بـه ســازمـانــهـاي زيـر ارســال                  

 گرديد
کميسر عـالـي حـقـوق بشـر سـازمـان مـلـل                  

 متحد
گزارشگر ويژه حـقـوق بشـر سـازمـان مـلـل                

 متحد
 

ھمزمان با وراجی ھای روحانی درباره دنيای بدون خشونت، در زاھدان  
 ! ساله سکته کرده را به دار کشيدند ۲٣جوان 

 ! ننگ و نفرت بر حکومت اسالمی ايران و روحانی جنايتکار
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هفته گذشته تعدادي از نمايندگان 
را "  جـرم سـيـاسـي      " مجلس اليحـه    

براي بررسي و تصويـب بـه هـيـات         
. رئيسه مجلس رژيم تحويل دادند

ابوترابي، دبير كميسيون قضـايـي     
و حقوقي مجـلـس و طـراح اولـيـه            
اين طرح، ضمن دفاع از مفاد آن،   

جـرم     "به تدقيق مواردي که شامل
از نـظـر وي مـيـشـونـد،             "  سيـاسـي  

 . اشاره کرده است
اساس و جـوهـر ايـن طـرح در             

و    آمـده اسـت       ۱فصـل اول مـاده         
فقط خواندن اين ماده کافي اسـت    
تا ماهيت و اهداف ضـد انسـانـي         

هـرگـاه   : " اين  اليـحـه را دريـافـت            
رفتاري با انگـيـزه نـقـد عـمـلـکـرد             
حاکميت يا کسب يا حفظ قـدرت،  
واقع شـود بـدون آنـکـه مـرتـکـب،              

ــه     ــه اصــول و                قصــد ضــرب زدن ب
چهـارچـوب هـاي بـنـيـاديـن نـظـام                
جمهوري اسالمي ايران را داشـتـه       
بـاشــد، جــرم ســيـاســي مــحـســوب           

اين طرح کـه در اسـاس       ".  شود مي
خود يک انگيزاسـيـون اسـالمـي و         

بـه مـراتـب         اسـت،    تفتيش عقايـد 
قرون وسطايي و ضـد انسـانـي در          
کنار سايـر قـوانـيـن ضـد انسـانـي              
جمهوري اسالمي و تکميل کننـده  
تـوحـش اسـالمـي و بـي حـقـوقــي                
محض همه شهروندان جامعه مـي  

نـفـس انـتـقـاد و جـرات بـه                .  باشد
ــاد کــردن جــرم مــحــســوب               ــتــق ان
ميشود حتي اگر قصد ضربـه زدن    

هيچ کس .  به نظام را نداشته باشد
مـنـتـقـدان     " و هيچ جرياني، حـتـي     

نيز اجازه انتـقـاد   "  خودي حکومت
از عملکردها و سياستـهـاي نـظـام       
ندارند و اگر اين کـار را بـکـنـنـد،          
مرتکب جرم سياسي شده اند، چـه    

بـه  رسد به مردم عادي و معترض   
مـردمـي کـه بـيـش از            .  حکـومـت  

نيمي از آنها زير خط فقر بسر مي 
برند، زناني که در جهنم تـبـعـيـض     
ــد،                 ــن ــن ــدگــي مــي ک ــســي زن جــن
کارگراني که منزلت و مـعـيـشـت         
آنها توسط حکومت اسـالمـي بـه        
يغما رفته، جواناني کـه شـادي از         
آنها گرفته شده و جـامـعـه اي کـه           

سانسور و سرکوب بر آن حکومـت  
مي کند، نمـي تـوانـنـد مـعـتـرض            

آنــهــا مــنــتــقــدان ســاده       .  نــبــاشــنــد
حکومتي که موجب اين بدبخـتـي   
ها شده نيسـتـنـد، بـلـکـه خـواهـان             

و .  برچيده شدن بساط آن هسـتـنـد     
بر اساس اين اليحه حسـاب مـردم     

مردم از قبل مـجـرم     .  معلوم است
سيـاسـي هسـتـنـد چـون کـارنـامـه                
جمهوري اسالمي را بـا پـوسـت و          
گوشت خـود لـمـس کـرده و نـمـي               
توانند کـوچـکـتـريـن اعـتـبـاري و               

ارزشي براي نظـام اسـالمـي قـائـل          
 . باشند

سياست هاي مـطـرح شـده در          
اين اليحه چيز تـازه اي را مـطـرح          

جمهوري اسالمي عمـال  . نمي کند
کوچکترين انتقاد و اعتـراضـي را     
با زندان، شکنجه و اعـدام پـاسـخ          

 ۳۵مفـاد ايـن اليـحـه           . داده است
سـال اســت کـه بـه خــونـيـن تـريــن                  

بـدون ايـن     .  وجهـي اجـرا مـيـشـود         
اليحه  هـم هـر سـالـه هـزاران نـفـر                
ــدانــي، شــکــنــجــه            دســتــگــيــر، زن

جـمـهـوري اسـالمـي از          .  ميشـونـد  
اولين روزهـاي بـه قـدرت رسـيـدن            

شمشير خود را در مقابل مردم از   
رو بسته و قوانيـن اسـالمـي نـيـاز          
اين رژيم به سرکوب و جـنـايـت را        

تاکنون هر حاکـم  .  پاسخ داده است
شرع، هر امام جمعه و هر کـدام از    
اوباش قداره بند رژيم، عـهـده دار       
جاري ساختن احکام شريـعـه بـوده      
و هر صداي مخالفي را با شمشير 

از .  اســالم خــامــوش کــرده اســت          
اينرو اين اليحه چيز تازه اي بـراي      

اما براي مقـابلـه بـا      .  مردم نيست
تـنــاقضـات درونــي و جـدال هــاي             

خونين بانـدهـاي درون حـاکـمـيـت           
بـراي  .  اين قوانين کفايت نمي کند

مقابله با آنهايي کـه خـود بـرقـرار         
کــنــنــدگــان قــوانــيــن اســالمــي و            
مفسرين و مجريـان آن بـوده انـد،          
چهارچوبه و قوانيـن ديـگـري الزم        

قـرار  "  جرم سـيـاسـي     " اليحه .  است
 .است به اين نياز پاسخ دهد

بــدون شــک بــا تصــويــب ايــن            
اليحه دست ارگانهـاي سـرکـوبـگـر        
رژيـــم نـــظـــيـــر قـــوه قضـــائـــيـــه،             
سازمانهاي اطالعاتي و امـنـيـتـي     
بازتر خواهد شد و ابعاد سـرکـوب     

ايـن  .  رژيم گسترش خواهـد يـافـت     

اليحه به تشـديـد فضـاي رعـب و             
وحشت و فضاي پليسي و امنيتي 

يـکـي از     .  در کشور مجوز ميدهد
اهداف مهم اين اليحـه کـارگـرانـي       
هستند که به سفـره خـالـي و فـقـر            

آنـهـا   .  روزافزون خود مـعـتـرضـنـد       
مجرمند چون حداقل دسـتـمـزد را      
دولت به تصويب رسانـده و کسـي       
حق ندارد به دولت اسالمي انتقـاد  

زنـان، جـوانـان، کـودکـان و            .  کـنـد  
همه مردمي که حـق يـک زنـدگـي           
ــهــا ســلــب شــده،                   ــي از آن انســان
مجرمند چون مسبب بدبختي هـا  
و رنج هاي آنها جمهوري اسـالمـي   
است و در هر فرصتي اينرا فـريـاد     

 .ميزنند
اقدام وقيحانه حتي براي طـرح  
چنين اليـحـه اي کـه چـيـزي بـجـز                
توحش و سـرکـوب را بـيـان نـمـي               
کند، ترس و وحشـت هـمـيـشـگـي           
رژيم از هر گونه صداي مخالـف و    
انتقاد و مبارزات مـردم را نشـان         

 . ميدهد
ــراي                 ــال و تــالــشــي ب ــق ايــن ت
گسترش و تثبيت فضاي امنيتي و 
ديکتاتوري محض واليت فقيـهـي   
بر جامعه، البته اگر بتوانـنـد مـي      

خود حکومت و باندهايشان . باشد
بـه افـزايـش نـارضـايـتـي مـردم از                 

. حکومت بارها اعتراف کرده انـد   
اعتراف کرده اند که اگر فکري بـه    
حال اين وضعيت نکنند، اوضاع از 

. کنترل حضرات خارج خواهد شـد   
در نتيجه توصيه باندهاي مجلسي 

دولـت اعـتــدال و       " بـه روحـانــي و         

اعــتــدال " ايــن بــود کــه        "  امــيــدش
ــي  ــگــذاري          "  قضــاي ــون ــان هــم در ق

جمهوري اسالمي بـه کـار گـرفـتـه          
از ثــمــرات و بــروزات ايــن           .  شــود

، يـکـي     "  اعتدال قضايي روحانـي " 
مي باشـد  "  اليحه جرم سياسي"هم 

که در دست بررسي و تصويب مي 
جمهـوري اسـالمـي اعـدام،         .  باشد

ســانســور، ســرکــوب مــبــارزات             
کارگران و مردم، کنترل پليسـي و    
امــنــيــتــي هــمــه عــرصــه زنــدگــي           

. سياسي و اجتـمـاعـي مـي بـاشـد          
نظامي که فقط و فقط يک کـار و      
وظيفه براي خودش تـعـريـف کـرده       
است و آن تشديد سرکوب، ايـجـاد     
محدوديت و تصـويـب ارتـجـاعـي          
ترين قوانين و مـقـررات بـراي بـه             
تسليم کشاندن جامعه، براي  حفظ 

. نظام کثيف ديکتاتوري اسـالمـي  
اما همه اين سه دهه گذشته نشـان  
داده کـه ايـن تـقـالهـا و تـالـشـهــا                   
کارايي نداشته و موقعيت رژيم در 
برابر مردم هر روز شکـنـنـده تـر و         

جـمـهـوري    .  ضعيف تر گشته است
اسالمي نظير حاکمـان کـلـيـسـا و          
ــر               ــراب مــذهــب قــرون وســطــا در ب
خــواســت و اراده و اعــتــراض و                

آزادي    مبارزه مردم براي رهايي و  
از قيد وبند قوانين عصر بـربـريـت    

. تاب ايستادگـي نـخـواهـد داشـت         
عصــر بــربــريــت و جــاهــلــيــت،                 
حــاکــمــيــت ســيــاه وديــکــتــاتــوري         
مذهب براي رضاي خداي حاکمـان  

 .*اسالمي به سر آمده است

 
 !مجلس رژیم" الیحه جرم سیاسی " پیرامون 

     

 محمد شکوهي

 
آزادی کامل و بي قيد و شرط انتقاد و   

آزادي انتقاد به کليـه جـوانـب      .  نقد
سياسي، فرهنگـي و اخـالقـي و          

لغو هر نوع ارجاع به .  ايدئولوژيک جامه
قوانين به باصطالح مقدسات مـلـي و     
ميهني و مذهبي و غيره بعنوان عـامـل   
محدود کننده آزادي نقد و اظهار نظـر  

ممنوعيت هر نوع تحريکـات و    .  مردم
تهديدات مذهبي و ملي و غيره عليه بيان 

 .آزادانه نظرات افراد
از برنامه حزب کمونيست کارگري بخش 

 "حقوق و آزادي هاي فردي و مدني"
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سه سال است که در حسرت آزادي و نـفـس     
به من گفتـنـد کـه      .  کشيدن ميسوزم و ميسازم

هـمـراهـي    "  پرس تـي وي     " اگر در يک فيلم براي 
پرس تي وي فـيـلـمـش را       .  کنم،  آزادم ميکنند

 . گرفت و رفت و از آزادي من خبري نشد
ميگويند پرونده در تـهـران اسـت و آنـجـا              
بايد تصميم گـيـري شـود، مـن مـيـخـواهـم از                 
رئيس جمهور روحاني بپرسـيـد کـه ايشـان کـه            
ساکن  تهران هستند، آيا خبري از پـرونـده مـن      
دارند؟ آيا ايشان نميخواهند مرا آزاد کننـد تـا     

چند صباحي در کنار فرزندانم باشم و آزادي را   
 . در آغوش بگيرم

من سالهاي سال درد و رنـج و وحشـت و             
ترس و اعدام و سنگسار را در هـمـه لـحـظـات          

واقـعـا   .  ديگـر نـمـيـتـوانـم        .  زندگيم تجربه کردم
توان و تحمل اين همـه سـخـتـي  و وحشـت را                

 آيا فرياد رسي هست؟ . ندارم
از روحاني در نيويورک اينها را بـپـرسـيـد،         
بگوييد چرا سکينه را آزاد نميکنيد؟ بگـويـيـد    
اگر روحاني واقعا از اعتـدال و دوسـتـي حـرف           

ميزند، با آزاد کردن افرادي مـثـل مـن اثـبـات          
سـرنـوشـت مـن،       .  کند که طرفدار اعتدال است

زندگي من و فرزندانم و درد و رنـج هـايـي کـه           
ما متحمل شديم، نمـونـه اي اسـت از ايـنـکـه               

مـن از هـمـه        .  چگونه زندگي ما از هم پـاشـيـد   
رسانـه هـا کـه هـمـواره از مـن دفـاع کـردنـد،                        
ميخواهم اين سواالت را در هر جايي که آقـاي    
روحاني را مي بينند از او بکنند، چرا سکيـنـه   

 را آزاد نمي کنيد؟ 
با احترام زن رنج ديده ايراني سکينه محمدي  

 آشتياني  
 

کميته بين المللي عليه سنگسـار از هـمـه        
رسانه هاي بين الملـلـي دعـوت مـيـکـنـد ايـن               
حرفهاي سکينه را به گوش جهانيان رسـانـده و     

 . همچنين از روحاني در اين مورد سوال کنند
 

 کميته بين المللي عليه سنگسار
 ٣ ۲۰۱ سپتامبر  ۲۵ 

 از روحاني بپرسيد چرا سکينه محمدی آشتيانی را آزاد نمی کنيد؟
 !ميخواھم فرزندانم را در آغوش بکشم، کمکم کنيد

طبق اخباري که کميته بين المللي عـلـيـه     
اعدام و نهـادهـاي عـلـيـه اعـدام و هـمـچـنـيـن                    

 ۲۵ سازمان عفو بين الملل، روز چـهـارشـنـبـه        
سپتامبر منتشر کـردنـد، خـطـر اجـراي حـکـم              
اعدام شش نفرفعالين سياسي و عقيدتـي اهـل     

. سنت  در زندان قزل حصار بسيـار زيـاد اسـت       
دو زنداني حامد احمدي و صديق مـحـمـدي را      
رژيم با ترفند به بهانه ابالغ حکم به نگـهـبـانـي     
زندان فـراخـوانـده و سـپـس آنـهـا را بـه سـلـول                       

چهار زنداني به اسـامـي،  کـمـال         .   انفرادي برد
ماليي، جمشيد دهقاني، جهانگير دهـقـانـي و      
سيد هادي حسيني که زندانبانان قصد انـتـقـال      

آنها به انفرادي را داشتند، مقا ومـت  کـرده و         
زندانبانـان بـا گـارد ضـد           .  به انفرادي نرفته اند

شورش به  اين بند حملـه کـرده و بـا خشـونـت              
بـا دفـاع     .  قصد بردن آنها به انفرادي را داشتند

بقيه زندانيان فعال اين چهار نفر همان جا بـاقـي   
مانده اند و هر شش نفر که صحـبـت از اجـراي        
حکم آنها در همين روزها هست، در اعتصـاب  

 . غذا هستند
کـمـيـتـه بـيـن الـمــلـلـي عـلــيـه اعـدام روز                       
چهارشنبه به اطالع عموم رسانـد کـه خـانـواده         
هاي اين زندانـيـان قصـد تـحـصـن در مـقـابـل                  

امروز خبر رسيد کـه    .  زندان قزل حصار رادارند

خانواده ها به قزل حصار مراجعه کرده و قصـد    
تحصن در آنجا را داشتند که مسئوليـن زنـدان     
به آنها گفته اند تحصن نکنند و روز يکشـنـبـه    
با دادستان کل حکومت اسالمـي، مـحـسـنـي        

 . اژه اي مالقاتي داشته باشند
نفـر از     ۱۰۰ قرار است روز يکشنبه حدود 

خانواده هاي محکوميـن بـه اعـدام بـا اژه اي               
مالقات کنند و اگر اين مالقات به نتيـجـه اي      
نرسد، خانواده ها از روز يکشـنـبـه در مـقـابـل           

 . دفتر رياست جمهوري تحصن خواهند کرد
کميته بين المـلـلـي عـلـيـه اعـدام از هـمـه                  
خـانــواده هــايـي کــه فـرزنــدان آنــهـا بــه اعــدام                   

محکوم شده اند، از هـمـه کسـانـي کـه نـگـران              
جان عزيزان خود هستند، دعوت مـيـکـنـد در       
اين حرکت و تحصـن ،حضـور بـهـم رسـانـده و               
حــکــومــت اســالمــي ايــران و دادســتــان ايــن                
حکومت را زير فشار گذاشته و کاري کنند کـه  

 . احکام اعدام فرزندان و عزيزان آنها لغو بشود
تنها با اعتراض دسته جمعي ميتوان جـان  

 . عزيزان خودمان را نجات دهيم
کميته بين المللي عليه اعدام به زنـدانـيـان      
و محکومين به اعدام و همه کساني که با مـا    
از درون سـيـاهـچـالـهـاي حـکـومـت اسـالمــي                   
تماس ميگيرند، قول داده است که کاري کـنـد     
در سراسر جهان ايرانيان آزاده و نهادهاي علـيـه   
اعدام متحدانه به اعدامها در ايـران اعـتـراض        
کرده و از تحصن خانواده ها در مـقـابـل دفـتـر          

بـراي  .  رياست جمهوري فـعـاالنـه دفـاع کـنـنـد           
نجـات جـان صـدهـا نـفـر مـحـکـوم بـه اعـدام                        

 ! متحدانه اعتراض کنيم
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ٣ ۲۰۱ سپتامبر  ۲۶ 

 آخرين اخبار از شش زندانی محکوم به اعدام از قزل حصار
 اعتصاب غذای شش محکوم به اعدام،

 تجمع خانواده ھا در مقابل قزل حصار،   
 قرار مالقات با محسنی اژه ای در روز يکشنبه  
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ـامـبـر در           ۱۹ روز پنجشنبه    ـت سـپ
ــن               ــســت و چــهــارمــي چــهــارچــوب بــي
کنفرانس شوراي حـقـوق بشـر سـازمـان          
ملل متـحـد، در شـهـر ژنـو، يـکـي از                  
مــقــامــات ســازمــان مــلــل در حــوزه              
ــوق زنــان،                    ـق ــه نــقــض حـ ــراض ب اعــت

در .  ماريانيک کوفي را مالقات کـرديـم  
ـان       اين نشست در مورد نقض حـقـوق زن

مـن  .  در ايران به تفصيل صـحـبـت شـد        
اين کيفرخواست را تقديم سازمان مـلـل   
و همه زنان در ايران ميکنم که در آنـجـا     
ـانـي     به نمايندگي از آنها گفتم که ما قـرب
نيستيم و عليه حکومـتـهـاي اسـالمـي        
اعالم جرم کرده و روزانه با آنهـا در حـال       

 . نبرديم
ـان ايـران،               اجازه دهـيـد از طـرف زن
کيفرخواست خودمان را در اين مـجـمـع    

 . جهاني اعالم کنيم
ما عليه حکومتي هستيـم کـه زن       
را نيمه انسان محسوب کرده و در ايـن        
قرن بيست و يک، با کمال وقاحت، هـمـه   
ـتـه       حقوق انساني زنان را به گروگان گـرف

 ! است
ـيـم کـه مـخـالـف              ما اعالم ميـکـن
قوانين اسـالمـي و مـخـالـف تـعـريـف                 
ـيـسـت و              جايگاه زن در جامعه قـرن و ب
ــر اســاس اســالم و قــران،                    يــکــمــي  ب

 . هستيم
مــا مــخــالــف حــجــاب اســالمــي          

ـتـي      . هستيم مخالف جدا سازي جـنـسـي
ـيـم کـه          و مردساالري وحشتناکي هسـت

ـا شـالق و زنـدان از آن                  رژيم اسالمـي ب
 . دفاع ميکند

ـيـن             ما مخالف سـنـگـسـار و قـوان
ـيـم کـه        قصاص و جنايت مقدسي هسـت
ـان و         ـيـه زن رژيم اسالمي سالها است عل
مردان و همجنسگرايان در ايـن کشـور         

 . اعمال ميکند
ما مخالف ازدواج دخـتـربـچـه هـا          
هستیم، مـا مـخـالـف مـمـنـوعـیـت                 
ـتــر و پســر و کــال                         ــطــه آزاد دخـ راب
ـا هـم هسـتـیـم و قـانــون                    بـزرگسـاالن ب
گـذاری رژیـم اسـالمـی و دخـالـت در                 
روابط انسـانـی و عـاطـفـی و جـنـسـی                 

 . زنان را بشدت محکوم میکنیم
 .... ما 

ـيـه و        آنچه ما ميگوييم، حقوق اول
ـا در سـطـح                     انسـانـي اسـت کـه در اروپ

 . قوانين به رسميت شناخته شده است
سوال اينست چرا سازمـان مـلـل و        
ـيـش از سـه دهـه            نهادهاي بين المللي ب
ـيـز بـه                   سکوت کرده و هـمـيـن امـروز ن
ـان          حمالت وحشيانه در خيابانـهـا بـه زن
و تـحـمـيـل قـوانــيـن و فـرهـنـگ ضــد                    
ـنـد     . انساني و ضد زن، اعتراض نميـکـن

ـيـسـت و           کيفرخواست ما در محـضـر ب
چهارمين کنفرانس شوراي حقـوق بشـر     
سازمان ملل متحد، فقط معطـوف بـه     
ـيـسـت، کـه               حکومت اسـالمـي ايـران ن
ـيـز و ضـد انسـان               يک حکومت زن سـت
ــهــادهــا                    ــکــه در از ایــن ن ـل اســت، بـ
ـتـي در         ميپرسيم، عليه آپارتايد جـنـسـي

ايران در سه دهـه اخـيـر چـه کـرده ايـد،                 
ـيـه                 ـان، عـل عليه تحميل حـجـاب بـه زن
ـايــت                   ـيــه قــتـل و جــن سـنـگــسـار و عــل

ـيـه      رجـز خـوانـي         ناموسي در ايران، عـل
روزانه آخوندهـا و حـمـالت هـرروزه بـه              
ـيـالن کـار شـوراي حـقـوق بشـر                   زنان، ب
سازمان ملل و نهادهـاي مـعـطـوف بـه          

 حقوق زنان کدام است؟
مــا زنــان ايــران در ايــنــجــا و در                  
ـبـاس                پيشگاه جامـعـه بشـري، نـه در ل
ـلـکـه مـدعـي ظـاهـر شـده و                    قرباني، ب
ميگوييم، ما سي سال جنگـيـديـم، مـا       
سنگر به سـنـگـر، کـوچـه بـه کـوچـه و                   
ـيـه يـک حـکـومـت            خيابان به خيابان عل

ـنـهـا مـا       .  ضد زن و وحشي جنگيديـم  اي
ـيـه        را در همه جا تعقيب ميکردنـد، عـل
ما از رسانه ها و نمـاز جـمـعـه هـايشـان           
ـيـت شـده              رجز ميخواندنـد، اوبـاش تـرب
ــه                    ــهــي را بســوي مــا روان ـل حــزب الـ
ميکردند، ما را سنگسار کـردنـد، مـا        
را تحقير کردند و در ايران جنگـي تـمـام      
ـيـه مـا در سـه دهـه سـازمـان                   عيار عل
دادنــد، ايــنــهــا تــعــدادي از  فــعــالــيــن              
سياسـي و مـخـالـف حـکـومـت را در                  
ـار ديـوار                   حاليکه  حـاملـه بـودنـد، کـن
گذاشـتـه و اعـدام کـردنـد، تـعـدادي از                  
دختران کم سن را بعد از تـجـاوز اعـدام          

" بـهـشـت   " کردند، تا جلوي ورود آنان بـه    
و هـر آنـچــه از رذالـت و              !   را بـگـيـرنــد     

جنايت در قاموس اشان مي گـنـجـد را      
ـيـش    عليه ما اعمال کردند، اما امروز ب
ـنـد     از هميشه ميدانند و اعتراف ميکـن
! که نتوانستند مـا را شـکـسـت دهـنـد            

ـنـد و       نتوانستند  جامعه را اسالمي کـن

ـان را بـه تـمـکـيـن وادار                    نتوانستـنـد زن
 . کنند

ـيـه حـکـومـت،               ما جنگـيـديـم عـل
ـيـه         عليه حجاب، عليه زن ستيزي و عـل

 ! تهي کردن جامعه از انسانيت
در زير پوست این جامعه در خـانـه   
و مدرسه و دانشگاه، در مـحـل کـار و          
در روابــط خصــوصــي، از حــرمــت                 
خودمان با چنگ و دندان دفاع کـرديـم،     
ما تحصيـل کـرديـم، فـرزنـدان خـود را               
بعنوان انسان تربيت کرديم، با هـمـسـران    
و دوستان خود رابطه برابر برقـرار کـرده،      
ـاب                فيلم ساختـيـم، شـعـر سـروديـم، کـت
ـان ايـجـاد کـرديـم،              نوشتيم، سازمـان زن
ـيـم و از                ـت ـان رف ـاب عليه سنگسار به خـي
انسانيت خودمان در هـمـه عـرصـه هـا            

 . دفاع کرديم
ــران، از حــرمــت                   مــا زنــان در اي
ـيــن  هــمــســران و                خـودمــان و هــمــچــن

 .  دوستان و فرزندان مان  دفاع کرديم
ـبـل    ما حکومت اسالمي ايران را ق
از ســرنـگــون  کــردنـش، بـه شـکــســت                

اولين حمالتشان بـه مـا بـود        !   کشانديم
ـيـن          و حربه اصلي اشان حجـاب، مـا اول
ـيـن و              ـيـه ايـن قـوان مقاومت هايمان عل
سنتها را سـازمـان داديـم و امـروز در                 
ابعادي ميليوني حجاب را پس زده ايـم      
ـيـدشـان  را بـه بـن                ـل و اسالميت نظام پ

 . بست کشانده ايم
من آمده ام بگويم  که بعنوان یـک    
ـا هـزاران فـعـال                فعال حقوق زن هـمـراه ب
ـا مـیـلـیـونـهـا زن در                 دیگر و همراه ب
ـانـه در             ـاسـف ایران مبارزه کردیم و مـت
بيش از سه دهه فعاليت،  سکـوت سـي     

ـلـي را شـاهـد                  ـيـن الـمـل ساله نهادهاي ب
شما سعي در آرام کـردن مـا           .  بوده ایم

ـيـسـت        ـن داشتيد، بسياري از شما و فـمـي
ـيـد کـه            ـت هاي همواره ساکت، به مـا گـف
حجاب زياد مهم نيست و تحقـيـر و زن       
ستيزي جزيي از فرهنگ ايـن کشـورهـا        

ــي جــزيــي از            ــعــن فــرهــنــگ  "  اســت، ي
است، ما سکوت نـهـادهـاي      "!  خودمان

بين المللي در مورد سنـگـسـار و تـکـه          
تکه شدن زنان را دیـدیـم و از هـمـان               
ـاخـيـزيـم و            ـپ روز گفتیم بايد خودمـان ب

من  آمـاده      .  بايد خودمان کاري بکنيم
ـانـه جـنـگـيـديـم             . ام بگويم، ما قـهـرمـان

عليه جنبش اسالمي و حکومـت ضـد     
ما  سر اين مـار اسـالمـي      .  زن اسالمي

درخـواسـت   .  را زير پا داريم له ميکنيم   
 :  ما از جامعه بين المللي اينست

سفارت خانه هـاي ايـن حـکـومـت          
زن ستيز را ببنديد و اعالم کنيـد مـادام     
حکومتي زن را در قـانـون خـود انسـان           
بحساب نياورده و در قـانـون مـجـازت           
اسالمي اش سنگسار را کماکان حـفـظ   
کرده و حق طالق و نگـهـداری کـودکـان       
ـتـه و چـنـد زنـي را                را رسما از زنان گـرف

ـايـد       ...  ترويج کند  و  اين حکومت را ب
در دنياي قرن بيست و يک بـه رسـمـيـت       

ـايـد        .  نشناخت سفارت خانه هايـش را ب
ـتـي عـمـال         بست و عليه آپارتايد جنسـي

 . اعتراض کرد
ـانـه تـريـن راه             اين بهترين و مـتـمـدن

 . دفاع از حقوق زنان است
جنبش  ( مينا احدي سخنگوي فتنه 

 )براي رهايي زن
   ٣ ۲۰۱ سپتامبر  ۲۴ 

 ! کيفرخواست زنان ايران 

هفتصد نفر در مقابل در زنـدان تـجـمـع         
کـرده انــد و صـداي گـريـه و ضــجـه و                     
زاري، با صداي فحش به خـامـنـه اي و          
ـنـجـا ايـران          حکومت در هم آميخته، اي
است، همان مهد تـمـدنـي کـه روحـانـي           

ايــنــجــا ايــران    .  در مــورد آن حــرف زد         
و چهارشنبه درست چند سـاعـت     .  است

بــعــد از ســخــنــرانــي روحــانــي رئــيــس             
ـيـح  اسـالمـي  در                   جمهور جـالدان وق

ــد                  ــواي ــدر ف ــل ان ـل عــدم " ســازمــان مـ
ـيــا            "  خشـونـت   !! و راهــهـاي نـجــات دن

ــه دســتــان و جــالدان ايــن                   ــحــه ب ااســل
حکومت شـش زنـدانـي را در رجـايـي                

 . شهر اعدام کردند
بـراي نـجـات      .  منهم در آنجا هستم

جان نصراهللا فرامرزي کـه خـانـواده اش        
با ما تماس گرفته بودند، من به هـمـراه     
ـيــن اعـدام آنـجــا                      ـف ـفـر از مـخـال چـنـد ن

ـتـول تـمـاس           .  هستيم ما با خانـواده مـق
گرفته و از آنها خـواسـتـه ايـم نـگـذارنـد              
نصــراهللا جــوان اعــدام شــود، از دفــتــر             
ـيـمـه          ـا ن کميته بين المللي عليه اعدام ت
ـيـه اعـدام        هاي شب، دوستان کميته عـل
ـتـول       از خارج کشور با افراد خانواده مـق

ـنـد      ـا چـنـد         .  در حال گفتگو هسـت مـا ت
ـا امـيـد              ساعت قبل از اجـراي حـکـم، ن

ــم              ـي ـنـ ــکـ ـي ــن    .  نشــده و تــالش مـ و اي
. اقدامات ما عمال به نتيجـه نـمـيـرسـد       

در مقابل در زنـدان رجـايـي شـهـر امـا               
در ايــنــجــا در مــورد        .  قــيــامــت اســت   

ــي                ــد کــه وقــت جــوانــي حــرف مــيــزنــن
اسـمـش   .  سـالـه بـود        ٣ ۱ دستگير شد، 

ـفـر از خـانـواده            ۱۵۰ مهدي اسـت و       ن
بـعـد از ده سـال          .  مهدي اينجا هستـنـد  

زنــدانــي بــودن، امشــب مــيــخــواهــنــد          
خـانـواده و     .  ساله را بکشنـد  ٣ ۲ مهدي 

دوستانش عاجز از ايـن هـمـه ظـلـم، بـه             
هر دري ميزنند تا او را نجات دهـنـد و       
ـتـي هـيـچ راهـي نـمـانـده                   در نهايـت وق

صداي اعتراض و نفـريـن از طـرف ايـن           
خانواده و بقيه کسـانـي کـه قـرار اسـت              
عزيزان آنـهـا را بـکـشـنـد و جسـد ايـن                   
. جوانان را تحويل دهند، بلند مـيـشـود     

ـيـش از هـمـه فـحــش                       بـه خـامـنـه اي ب
ميدهند و او را مسـبـب ايـن اوضـاع                 

ـنـد   ـيـش از هـر           .  وحشتناک ميدان امـا ب
چيز صداي گريه است که در ايـن هـواي       
خنک و سکـوت عـجـيـب و دردنـاک و              
هوايي که ميرود روشن شود، به گـوشـم   

ميخواهم زار بزنم، مـيـخـواهـم     .  ميرسد
شعار بدهم، ميخواهم فرياد بـزنـم ظـلـم         

 تا کي و تا چه حد؟ 
بــعــد خــبــر مــيــرســد اعــدامشــان           

، حســيــن   ٣ فــرامــرزي از بــنــد     .  کــردنــد
ـنـد          ۶ ترابي از بند  ، وحيد جـهـرمـي از ب

و مهدي و يک نفر ديگر کـه اسـمـش         ۱ 
را کسي نميگويد و يک زن در ايـن شـب     

ـنـد    .  سياه و ترسناک اعدام شدند ميگـوي
اين زن را از قـرچـک ورامـيـن آورده انـد              
ـنـد و           کسي نميداند چرا اين زن را کشـت

در اين هياهوي عظيم کسـي نـمـيـدانـد          
ـانـي               کدام خانواده متعـلـق بـه کـدام قـرب

ـامـتـي        .  است ـي فقط ميدانم که اينجـا ق
ـا روشـن شـدن هـوا بـغـض و                  است که ب
. درد و نفرت از نظام در آن موج مـيـزنـد   

تا کي قرار است بکـشـنـد، تـاکـي قـرار           
ـيـف ايـن هـمـه                 است بپا نخيزيم و تـکـل
ـيـم، مـردم سـوار              جنايت را روشن نـکـن
ماشيـن هـا مـيـشـونـد، تـعـدادي پـاي                  
ـنـد شـانـه هـا آويـزان                    ـت پياده راه مـي اف
است و من در اين سکوتي کـه بـعـد از          
ـفـر          جنايت وحشيانه، بر ما چنـد صـد ن
مســتــولــي اســت، فــريــاد خشــم و يــا               
ـنـم،                  ـي آرامش قبل از طـوفـان را مـي ب

 . الاقل من اين احساس رادارم
 

 !  ننگ بر اعدام قتل عمد دولتي
 يک فعال عليه اعدام از ايران  

باز تکثير از کميته بين المللي عليه  
 اعدام  

   ٣ ۲۰۱ سپتامبر  ۲۵ 

 
 گزارش يکی فعال عليه اعدام از مقابل در زندان رجايی شھر 

 سپتامبرساعت چھار نيم صبح به وقت ايران،  ۲۵چھارشنبه 
 ! مقابل زندان رجايی شھر، اينجا قيامت است

 ! شش نفر و از جمله يک زن را کشتند و گفتند برويد
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مـاه سـپـتـامـبـر در            ۱۹پنجشنبه 
چهارچـوب بـيـسـت و چـهـارمـيـن               
کــنــفــرانــس شــوراي حــقــوق بشــر           
سازمان ملل متحد، مينا احدي و 
سه نفر از مسئولين مرکز زاگـرس  
براي حقوق بشر با ماريانيک کوفي 
از مسئولين گزارش ويژه در مورد 
نقض حقوق زنان از سازمان مـلـل     

. در شهر ژنو ديدار و گفتگو کردند
مـيــنــا احــدي و رضــا مـرادي بــه              
دعوت مرکز زاگرس بـراي حـقـوق      
ــيــســت و چــهــارمــيــن                 بشــر در ب
کنفرانس شوراي حقوق بشر در ژنو 
حضور داشتند و اين مالقات يکي 
از برنامه هاي سـازمـان داده شـده        

 . توسط مرکز زاگرس بود
در اين ديدار در مورد حمالت 
اخير در خيابانها به زنان در ايـران    
و شدت گرفـتـن تـوهـيـن و آزار و              
اذيت زنان در دوره به قدرت رسيدن 
روحاني به تفصيل صحبت شـد و      
در مورد ضرورت اعتراض علني و 
واضــح ســازمــان مــلــل در مــورد           
موقعيت زنان در ايران ، قـوانـيـن        
ضد زن اسالمي، حجاب اسـالمـي   

 . و غيره صحبت شد
يک خـواسـت مـيـنـا احـدي از             
سازمان ملل در ايـن نشـسـت ايـن         
بود که سنگسار را بعنوان نـمـونـه      
کامل بربريت اسالمي عليـه زنـان     

اين . در همه جا ممنوع اعالم کند
خواست کميته بين الملـلـي عـلـيـه        
سنگسار از چندين دولت نيز بـوده  
و در آنــجـا گـزارش داده شــد کــه                 
نمايندگاني از دولتهـاي ايـتـالـيـا،        
هلند و اطريش قول مسـاعـد داده     
اند که اين درخواست را از سازمان 

 . ملل بکنند
همچنين مينا احـدي در ايـن         
نشست خواهان برگزاري کنفرانـس  
ــژه ســازمــان مــلــل در مــورد                 وي
موقعيت زنان در کشورهاي اسالم 
زده شــد و گــفــت ضــرورت دارد               
سازمان ملل بـطـور ويـژه در ايـن             
مورد گزارش به افـکـار عـمـومـي          

 . بين المللي ارائه دهد
در اين نشسـت هـمـچـنـيـن بـه            
همراه  سه نفر از مسئولين مـرکـز     
زاگرس براي حقوق بشر در مـورد      
اعدامها در ايران ، فشارهاي غيـر  
انسـانـي بـر زنـدانـيـان سـيـاسـي و                  
معتقدين به اديان ديگر و همچنين 
در مورد موقعيت کارگران زنداني 

 . به تفصيل صحبت شد
مـيـنـا احـدي نـامـه زانـيـار و                 
لقمان مرادي به سـازمـان مـلـل و           

 ٣۶همچنين نامه  خانـواده هـاي       
نفر محکومين به اعدام از زنـدان      
رجايي شهر و اسامي همه کسانـي  
کـه در ايــران بــه دلــيـل فـعــالـيــت                
سياسي به اعدام محکوم شده انـد    
را به نماينده سازمـان مـلـل ارائـه         

 . داد
از طـرف مـرکـز زاگـرس بـراي            
حقوق بشر نيز اسامي محکومين 
به اعدام و نامـه هـايـي در مـورد           
زندانيان سياسي تحويل ماريانيک 

در ادامــه ايــن      .  کــوفــي داده شــد     
نشــســت قــرار شــد اطــالعــات در           
مورد نقض حقوق زنان و اعدامها 
در ايران در اختيار اين نـهـاد قـرار      

 . داده شود
همچنيـن در ايـن نشـسـت در             
مورد ارتباط مستقيم زندانيان بـا  
کميته عليه اعدام صحبـت شـد و       
صداي يکي از زندانيان محکوم به 
اعــدام کــه زنــگ زده و خــواهــان              
دخالت فوري سازمان مـلـل بـراي        
اعتراض به موج گسترده اعدامها 

 . در ايران شده بود، پخش شد

ماريانيک کوفي از چگـونـگـي    
ايـن تـمـاســهـا و امــکـانـات بــراي               
تماس گرفتن ميپرسيد و در عـيـن   
حال قول داد که به اين درخواستها 

 . رسيدگي کنند
در اين نشست آمار اعـدامـهـا    
بعد از به قدرت رسيدن روحانـي و    
اعدامهاي گسترده تر در مال عـام  
و اعدام زنان که در اين دوره بيشتر 
شده ، مورد بررسي قرار گـرفـت و     
همه حاضرين در نشسـت خـواهـان      
اقدامات فوري براي جلو گيري از   

 . اين جنايات بودند
در مقابل ساختـمـان سـازمـان       
ملل يک اعتراض عليه اعدام نـيـز     
برپا بود که در آنـجـا عـکـسـهـاي             
بزرگ زانـيـار و لـقـمـان مـرادي و                 

 . محکومين به اعدام را ميشد ديد
کميته بين المللي عليه اعـدام  
يکبار ديگر اعدامهاي گسترده در 
ايـران در دومـاه اخـيـر را بشــدت               
محکوم کرده و از سـازمـان مـلـل         
ميخواهد فـورا بـه ايـن جـنـايـات               

ما در عـيـن حـال          . اعتراض کنند
خواهان اعتراض رسـمـي سـازمـان       
ملل به نقض وحشيانه حقوق زنـان  

 . در ايران هستيم
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۱٣سپتامبر  ۲۴
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