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  1389تیرماه  18بیانیھ نشریھ دانشجویی بذر بھ مناسبت 
  

  !تیر روز ماست 18
  

سال پیش  11بھ روزھایی کھ . تیر نزدیک می شویم 18بھ  
. مبارزات دانشجویان بھ خیابانھا کشیده شد و مردم بھ آنھا پیوستند

روزھایی کھ . روزھای مبارزه و مقاومت و زندان، شکنجھ و خون
ھای فشار و  روزھایی کھ  گروه. دانشگاه و کوی بھ خون کشیده شد

 و" یا حسین"و " هللا اکبر"انصار و لباس شخصی ھا، رفقایمان را با 
از آنزمان تا کنون . ھا بھ پایین پرتاب می کردند از خوابگاه" یا زھرا"

تیر برای کل نظام جمھوری اسالمی روزی دردسرساز و برای  18
زمان بھ مدت یک ھفتھ کل  آن. ردم سمبل مبارزه و آگاھی شده استم

و  یاسالم یجامعھ ایران نظاره گر مبارزات دانشجویان علیھ جمھور
  . بود» دولت اصالحات« مشخصاً 

نقاب از چھره فریب و  1378تیر  18مبارزات دانشجویان در 
ن در این دوره بود كھ پرچم دروغی. دروغ حکومت اصالحات برداشت

از  78وقایع تیر . اصالح طلبی در آتش خشم دانشجویان سوزانده شد
سرکوب ھای وحشیانھ . بود 88بسیاری جھات بسیار شبیھ خیزش 

و  یجوانان دانشجو بھ دستور رھبر و با ھمکاری ھمھ نیروھای انتظام
اعمال حکومت نظامی ھای غیررسمی در . شبھ نظامی و اطالعاتی

ناپدید شدن دانشجویان، اعمال شکنجھ و  سطح شھر، اخراج، تعلیق و
با  88اما ھمھ اینھا در خیزش . حملھ بھ کوی و قتل دانشجویان ،زندان

ابعاد وسیعتری صورت گرفت و بھ جز دانشگاه در کل جامعھ اتفاق 
اما یک تفاوت مھم اما قابل تامل  آن روزھا و امروز این بود کھ . افتاد

روز  بودند و در سرکوبھای آنس دولت أاصالح طلبان امروز در ر
کسانی کھ . آنھا نقش بسیار پررنگی داشتند ،کھ بسیار شبیھ امروز بود

دروغین مبارزات مردم شده اند و گرگ ھایی درلباس  امروز رھبر
. امروز اما معادالت ھمھ جوره بھ ھم ریختھ است. میش ھستند

ر می ت حکومت چند پاره شده و شکاف میان حاكمان روز بروز عمیق
تضاد مردم  کھ سال پیش روزھای زیادی را در خیابانھا مبارزه . شود

عالوه بر این فشارھای اقتصادی، . با حکومت بیشتر شده است ،کردند
روز عرصھ را بیشتر بر مردم ھ اجتماعی و فرھنگی و سیاسی روز ب

تضاد مردم با این حکومت بھ یک سال و دو سال .  تنگ می کند
  .ود، بلکھ یک تضاد سی  سالھ است کھ سر باز کرداخیرمحدود نمی ش

پتانسیل و جھشی کھ  در مبارزات مردم طی یک سال گذشتھ   
ھمھ نشانھ این بود کھ  جامعھ ایران مستعد یک انقالب  ،دیده شد

سیاسی مردم در مدت کوتاھی رشد زیادی پیدا  یآگاھ. اجتماعی است
جناح رقیب برای از  اصالح طلبان منت کشی  در ھر صورت. کرد

حفظ نظام راه درست تری برایشان بود تا ھمراھی با مردمی کھ حاال 
تر از این  ھا عمیق اما شکاف. دیگر خواستھ ھایشان رادیکال شده بود

بھ پایان رسید و ھمھ در سال  88سال . بود کھ آشتی صورت بگیرد
دور سال جدید با . جدید انتظار دور جدیدی از مبارزات را می کشیدند

متعدد و  یبا برنامھ ھا. جدیدی از سرکوبھای رژیم علیھ مردم آغاز شد
دانشگاه كھ . شدید یک یورش ھمھ جانبھ علیھ زنان آغاز شد یتھدید ھا

مانده آماج حمالت دشمن  یكماكان مركزثقل مبارزه علیھ  رژیم باق
با دستگیری، تعلیق از تحصیل و اخراج دانشجویان  ؛قرار گرفتھ است

رژیم اقدام بھ دستگیری فعالین کارگری و حقوق بشر و خالصھ  .فعال
ھر کسی کھ می توانست برایشان خطرناک باشد کرد و در نھایت 
برای ارعاب ھمھ جانبھ مردم اعدام بھترین فرزندان مردم ھمچون 

  . را از سر گرفتند...  فرزاد كمانگر و شیرین  
تھا قبل خط و نشان خرداد جناح غالب کھ از مد 22اما در آستانھ 

حکومت نظامی اش را بھ شکل  ،کشیدن ھا را آغاز کرده بود
در . سازماندھی نیروھای سرکوبش در خیابانھا بھ نمایش گذاشت

حالیکھ با تصویب قطعنامھ شورای امنیت و اعمال تحریم ھای سنگین 

موسوی  ،بر حکومت یک ضربھ دیگر در سطح بین المللی وارد آمد
کرد کھ آن عده ای از مردم و جوانان را کھ ھنوز  بیانیھ ای صادر

 ،"!بھ خیابانھا نیایید: "گفت. چشم امید بھ او داشتند را ھم بھت زده کرد
تا ." نظر می کنیم برای حفظ جان و مال مردم از تظاھرات صرف"

ھا را می داد و حاال سکوت در خانھ  پارسال فرمان سکوت در خیابان
ست کھ موسوی ھم از اختالف عمیقی کھ در این موضوع شکی نی. ھا

بین مردم و کلیت این رِژیم  و فشارھای بین المللی آگاه است و می داند 
بھ ھمین دلیل دائم . کھ مبارزات مردم پتانسیل رادیکال شدن را دارد

پرھیز کنید و بھ بھانھ جان و مال مردم از " خشونت"می گوید کھ از 
 می کند و بھ این طریق عمالً  ھا جلوگیری حضور مردم در خیابان

زیرا حرکت رادیکال مردم . جان و مال دولت را محفوظ نگاه می دارد
برای او و  ،موسوی نمونھ اش را در عاشورا دید کھاگر پیشروی کند 

خواست موسوی بازگرداندن قدرت . جناحش ھم خطرآفرین خواھد بود
ز دولت و او جدایی دین ا ،برخالف مردم چون بھ جناح مغلوب است

ما  مخالف . آزادی حجاب و مرگ جمھوری اسالمی را نمی خواھد
در عمل خواستار " اصالح طلبان"اما  ،اصالحات در جامعھ نیستیم

. آنھا تنھا می خواھند دستی بھ سر و روی نظام بکشند. اصالحی نیستند
آنھا می خواھند در چارچوب قانون ھمھ چیز را بر اساس منافع 

بر مبارزات مردم  یآنھا ترمز. ع مردم جلو ببرندخودشان نھ مناف
  .ھستند

خرداد امسال با جو امنیتی شدید و حضور بسیاری از مردم  22
ھا  خرداد ھم این دانشجویان دانشگاه 22. ھا برگزار شد در خیابان

کھ بھ شایستھ ترین شکل تجمع برگزار کردند و مبارزه کردند،  ندبود
را  تیر 15اد دانشگاه را تعطیل کردند و خرد 22بھ ھمین دلیل قبل از 

  .روز ختم  امتحانات ھمھ دانشگاھھا اعالم كردند
 .حکومت از حضور دانشجویان در روزھای حساس وحشت دارد 

بھ  ،ھا سال گذشتھ بعد از سال. تیر قرار داریم 18اکنون در آستانھ 
ا بھترین شکل و شاید بتوان گفت بیسابقھ ترین شکل ممکن این روز ر

. برای ھمھ زنده شد 78تیر  18خاطرات  ، طوری کھگرامی داشتیم
بھ اھمیت حرکت دانشجویان در آن سال پی بردند  و یکی از  یبسیار

این روز . تیر روز ماست 18. روزھای خوب و رادیکال مبارزه بود
این روز متعلق بھ ھمھ . جوانان و ھمھ مردم است ،متعلق بھ دانشجوھا

باید تالش كنیم بار دیگر این . دنبال آزادی ھستندبھ ست کھ ا مردمی
  .بھ آغاز دور جدید مبارزات مردم بدل كنیم ،را روز
جھان  ی کھ زیر سلطھ یباید موجی دیگر، متفاوت از موج سبز 

وقتی مردم . بینی و برنامھ جناحی از حکومت است، ایجاد کنیم
  .ا می کندحسابشان را از حکومت جدا کنند ھمھ چیز فرم دیگری پید

اکنون دیگر نظام جمھوری اسالمی نھ در داخل مشروعیتی دارد و 
ند این  ه افھمید. نده امردم ھم بھ پتانسیل شان پی برد. نھ در خارج

نظام کھ سالھا ھزینھ ھای گزافی صرف تربیت انواع و اقسام نیروھای 
 18شکننده است و روزھایی مانند  ، چقدرنظامی و امنیتی کرده بود

. لھ را روشن کرد کھ حکومت نتوانست از پس مردم بر آیدأاین مس تیر
ھا و  نباید بگذاریم خون جوانانی کھ بھ دست مزدوران رژیم در خیابان

آنھا . پایمال شود ،ھای رژیم بر زمین ریختھ شد ھا و زندان شکنجھ گاه
بدون . برای آزادی بھ خیابان آمدند و در برابر دشمن سینھ سپر نمودند

باید در . یک جنبش ھمواره در اوج نیست و فراز و فرود داردشك 
برنامھ ریزی کنیم و نقشھ  یتوفان یروزھا یروزھای آرامش برا

 ،اگر می خواھیم مبارزات بھ دست جناح ھای حکومتی نیفتد. کشیمب
باید درون جنبش دانشجویی ھستھ ھای . باید خودمان دست بھ کار شویم

باید با پخش اعالمیھ، . ارز تشکیل دھیممختلف از افراد فعال و مب
مکان و شکل اعتراض ھا را بھ اطالع مردم  ،روزھای اعتراض

این ھستھ ھا باید در . برسانیم تا ھزینھ دستگیری را پایین آوریم
 ید تا شبکھ مبارزاتنھای مختلف با ھم ارتباط برقرار کن دانشگاه
زنان و  خصوصاً  و ردمم ،ما باید از نیروی جوانان. پدید آید یقدرتمند

 از دختران کھ نقش غیر قابل انکاری در مبارزات داشتند و ھم چنین
نوجوانان و دانش آموزان در ھدایت و شکل گیری این ھستھ ھا استفاده 
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 ما دانش آموز بودیم و در کنار دانشجویان شب 78تیر  18در . کنیم
ید اھمیت نقش ھا را بھ صبح  می رساندیم و اکنون کھ دانشجو ھستیم با

جنبش دانشجویی بھ عنوان یکی از جنبش ھای . ھا را بدانیم آن
اجتماعی کھ عنصر آگاھی در آن نقش برجستھ ای دارد باید بتواند در 
کنار جنبش ھای دیگر مانند زنان کھ نیروی قدرتمند، با انگیزه و بسیار 

 پیوند... معلمان و رادیکال خیزش بودند و ھمچنین جنبش کارگری و
، کھ در خیزش بودرا باید بتوانیم کمبودھایی . مبارزاتی برقرار کند

ملل  یمانند توجھ بھ مسائل زنان در جامعھ، خواستھ ھا. جبران کنیم
كارگران و زحمتكشان   ،تحت ستم و مطالبات اقشار تحتانی جامعھ

  . نقطھ ضعف این حكومت ظالم، مستبد و استثمارگر است
را رقم زنیم تا ھمگان بدانند کھ ھنوز ی اتیر، مبارزه  18باشد در 

این رژیم در بحران عمیقی . سیالب خروشان مردم در جریان است
 بسر می برد از ھمھ سو مورد حملھ مردم قرار گرفتھ حتی امپریالیست

رساندند بھ عدم  یھا کھ بھ اشكال مختلف بھ سرپا ماندن این رژیم یار
 ھر جرقھ در یک گوشھ. ده اندکارایی این رژیم و بی پایگی اش پی بر

کشورعلیھ این حاکمیت می تواند تبدیل بھ حریقی بزرگ شود در  ی
این را بیش از ھر . این میان دانشگاه نقش مھمی را می تواند ایفاء کند

  .کس خود مرتجعین می دانند
بھ  88تیر  18و   78تیر  18یاد و خاطره ھمھ کسانی را کھ در 

یم کشتھ شدند را  آنگونھ کھ شایستھ است دست مزدوران و قاتالن رژ
  ■ .گرامی بداریم 

  
  
  
  

  5 ادامھ از صفحھ
احمدی نژاد در نقطھ مقابل، با تالش در بازگرداندن فضای جامعھ 
بھ سالھای آغازین حاکمیت جمھوری اسالمي، درصدد سرکوب 

در این سالھا شاھد مبارزات زنان با گشتھای . مبارزات زنان بود
دختران دانشجو در فضای دانشگاه گیری مبارزات ارشاد و شکل 

 ٨٥مارس سال  ٨یکی از این نمونھ ھا برگزاری مراسم . بودیم
  .دانشگاه تھران بوددر

بررسی تاریخی مبارزات زنان از آغاز شکل گیری جمھوری 
مھمترین مسئلھ، . اسالمي، نتایج قابل توجھی را بھ دست می دھد

علی رغم . طول این مدت است  خودبخودی بودن مبارزات زنان در
سابقھ طوالنی ستم بر زنان ایران و حضور حداکثری آنان در عرصھ 
ھای علمي، کمتر شاھد بوده ایم کھ در جھت آگاھی عمومی زنان 

در ھمین راستا . نسبت بھ اصول جنبش زنان، تالشی صورت گیرد
زنان از دارا بودن تشکلھای مستقل خود برای ھر چھ متحد شدن در 

ھر دو نکتھ ی مھم فوق مبارزات زنان را . راه رھایی محروم بوده اند
بھ سوی مطالبات حداقلی چون دیھ ی برابر، حق حضانت، حق طالق 

سوق می دھد و در جھت ھر چھ منفعل کردن این جنبش نقش ... و 
نتیجھ آنکھ، مبارزات زنان  بایستی رھایی از بار ستم . خواھد داشت

ابی بھ این ھدف مستلزم اتحاد زنان و شکل گیری جنسیتی باشد و دستی
آگاھی از عوامل ستم بر زن و چگونی . مبارزات آگاھانھ ی آنان است

دانشگاه  .ریشھ کن نمودن قطعی این عوامل نھ تسکین کوتاه مدت درد
سرانجام با برگزاری انتخابات اخیرو فوران خشم عمومی . تھران بود

حضور حداکثری زنان در میدان  در پی این جریان بار دیگر شاھد
شدت حضور بھ اندازه ای بود کھ مردان نیز بھ آن . مبارزه بودیم

ویژگی دیگر این حضور، شدت رادیکالیسم آن بود . اعتراف می کردند
کھ نتیجھ ستمھای مضاعفی است کھ زنان در جامعھ کنونی متحمل می 

  ■ .شوند

    

  نکاتی در مورد 
  

 موسوی، 18بیانیھ 
 

سالروز تقلب انتخاباتی احمدی نژاد و بھ جان ھم  -خرداد  22تانھ در آس
موسوی   -افتادن جناح ھای حاکم در قدرت و خیزش میلیونی مردم ایران

ھرچند مانند . بیانیھ دیگری داد کھ از جنبھ ھای مختلف بحث برانگیز شد
مز بیانیھ ھای قبلی از نظر زمان انتشار و محتوی سیاسی مھمترین نقش آن تر

  .و سرعت گیر مبارزات مردم بود و بس 
از طرف کشورھای قدرتمند : این بیانیھ در شرایط مشخصی صادر شد کھ

سرمایھ داری و نوکران منطقھ ای آنھا چندین قطعنامھ تحریم بھ نام دولت 
ایران و بھ کام مردم ستمدیده ایران صادر شده بود، سایھ ھای وحشت و 

یگاه رنگ می گیرند، حتی دول ارتجاعی خطرناک تقابل نظامی گاه و ب
افغانستان و عراق ھم دولت ایران را بھ نقض حقوق بشر محکوم می کنند و 
فشار اقتصادی آنچنان گلوی مردم را می فشارد کھ ھر آن امکان سرازیر 

از طرف دیگر جناح حاکم . شدن آنھا بھ خیابانھا بصورت قھرآمیز وجود دارد
ون افتاده و نفس نفس زنان در سرکوب مردم کم نمی در دولت ھم با زبانی بیر

طرح ھای مختلفی برای کنترل جوانان و زنان در حال اجرا بود و . گذارد
ھست، دستگیری فعالین کارگری و زندانی و شکنجھ کردن آنھا اوج گرفتھ، 
در یکی از سبعانھ ترین اقدامات، این رژیم دست بھ اعدام تعدادی از فعالین 

دانی زد کھ موج اعتراضات مختلفی را ھم دامن زد، اصالح سیاسی و زن
طلبان باقی مانده در دایره قدرت ھم دائماً در حال تقابل با جناح احمدی نژاد 
ھستند و روزانھ پتھ یکدیگر را روی آب می ریزند، فریاد چماق بدستان ذوب 

برای  شده در والیت دیگر قطع نمی شود و عربده ھای پاسداران بدون یونیفرم
مردم عادی شده، حتی در خود جناح اصولگرای حاکم ھم درگیری باال گرفتھ 

  . و در حال دریدن پاچھ یکدیگر ھستند
قبل از . این بیانیھ مھر اوضاع و احوال سیاسي مشخص را برخود دارد

ھراس از مردم و . ھر چیز بیان ھراس چندگانھ رھبران موج سبز است
راس از رویگرداندن كامل مردم از برنامھ ھاي رادیكال شدن مبارزات آنان، ھ

سیاسي وبي عملي رھبران سبز؛ ھراس از برنامھ ھاي قدرتھاي بزرگ و 
فشارھایي كھ بر جمھوري اسالمي وارد مي آید و ھراس از فروپاشي ناگھاني 

  ! این رژیم زیر فشارھاي چند سویھ
ر خانھ خود مبني ب» رھنمودھاي«آقاي موسوي با این بیانیھ خواستھ 

حال می پرسیم آقاي موسوي چرا با آمدن مردم . نشستن را رفع و رجوع كند
بھ خیابان مخالفت کردید؛ آنھم چندین بار و حتی صوتی  و تصویری؟ صدور 

شما در این اوضاع چھ معنایی داشت؟ و چرا با این محتوی سیاسی  18بیانیھ 
  صادر شد؟ 

  : پاسخ کوتاه ما
ی بر ماندن مردم در خانھ ھا، زشت فرمان عقب مانده شما مبن

بھمن بود و خائنانھ تر از فرمان شما در  22تر از تاکتیک شما در 
ماھھای قبل مبنی بر عزاداری ھای سکوت بود وقتی کھ جوانان ما 

از این راحت تر نمی شد با سرکوب . در خیابانھا کشتھ می شدند
د؟ فراخوان وحشیانھ بسیجی ھا و یاران دیروز خودتان ھمراھی کنی
خرداد،  22شما و کروبی مبنی بر لغو تظاھرات خیابانی در سالگرد 

آنھا . جوانان زیادی از طرفداران رھبری سبز را مات و گیج کرد
انتظار داشتند کھ شما در عمل، عدم ھمراھی تان را با سران 

 ولی واقعیت اینست کھ ترسیدید. جمھوری اسالمی نشان دھید
با توجھ با فشارھای خارجی و خشم توده اوضاعی پدید آید کھ 

مردم نتوانید آن را کنترل کنید و دولت جمھوری اسالمی تان 
_ و این بار نمی خواستید روز ششم دی ماه . بر باد رود

  .تکرار شود_ عاشورا
  

در بیانیھ تان باز مفھوم سبز را تعریف کرده اید و ایدئولوژی 
بازھم تورتان . عریف کرده ایداسالمی اش را با ُمرادتان خمینی بازت

را آنچنان باز کرده اید کھ بقول خودتان تمام گرایشات مخالف و 
... موافق و گفتمان ھای سیاسی مختلف بتوانند در آن آرام بگیرند و 

با سبز علوی و اسالم خمینی و ! وای بھ روزی کھ شما آنرا جمع کنید
ر این نیروھا و اجرای قانون اساسی دوران امام راحلتان چھ بر س

  مردم خواھد آمد؟ 
ھم در لغو راھپیمایی مردم و ھم در بیانیھ تان باز تأکید بھ عدم 
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از اینکھ این جنبش مبارزه اش را با . برخورد خشونت آمیز داشتید
سکوت دنبال کند و اینبار مردم در داخل خانھ ھا باید ساکت باشد تا 

نھ درخشان دوران نخست چھ مفھومی دارد؟ اصالً از شما با پیشی... 
وزیری تان و قلم ُبرانتان در روزنامھ جمھوری اسالمی بعید است کھ 

ولی نکتھ اینجاست کھ شما باید وفاداری ! اینقدر از خشونت بپرھیزید
تان بھ بخشی از سران نظام کھ ھدف پروژه ھای شما ھستند و البتھ 

ود یا بھ قدرتھای سرمایھ داری خارجی در زمینھ حفظ نظام موج
  .توانایی انتقال قدرت بدون نقش آفرینی مردم، ثابت کنید

   
صادر  18منطق شما یک خط در میان ترجمھ و بھ نام بیانیھ 

نفی این خشونتی : ما خطوط جامانده اش را اتفاقی خواندیم .شده است
کھ شما از آن نام برده اید و در بیانیھ یا منشورتان فرمولھ اش کرده 

ت کھ با آن یکسال است کھ سوار این خیزش شده اید ھمان متدی اس
دانشگاھھا و خوابگاھھای ما با خون جوانان سرخ شد، مردم . اید

ھنوز در یاد پیکر غرقھ در خون ندا و سھراب و کیانوش و ترانھ و 
ھستند، مردم کردستان و دانش آموزان مدارس کل ایران ھنوز ... 

وانند، دیگر کارخانھ و را می خ -فرزاد  –قصھ ھای رفیق معلممان 
کارگاھی نیست کھ کارگری در زندان نداشتھ باشد، دیگر امیرآباد و 
آریا شھر و ونک و نقاط بسیار زیادی از شھرھای دیگر ایران 
یادآور خاطرات دوران کودکی ما نیستند بلکھ یادآور مبارزات 
مردمی ھستند کھ سالھاست برای حقوق پایھ ای و اجتماعی خود جان 

آری آقای موسوی در برابر این خشونت سیستماتیک  .بازندمی 
دولتی علیھ مردمی کھ حتی یک سازمان و تشکل مردمی و نھاد 
غیرحکومتی ندارند، نباید سکوت کرد، نباید بھ خانھ بازگشت، نباید 

در برابر این . ُگل بھ چماقدار داد و نباید زبان در کام فرو ُبرد
ید کاری کرد کھ شما از آن وحشت خشونت و سرکوب میلیتاریزه با

باید . عاشورا وحشت را بھ دلتان انداخت و دست پاچھ تان کرد. دارید
  . رزمید و مبارزه کرد و پاسخ مناسب بھ سرکوبگران داد

دقیقاً چون شما نمی خواھید این نظام عوض شود و آنرا در بیانیھ 
ی گردید و تان داد زده اید، دنبال ھر راھی برای آشتی یا معاملھ م

البتھ می دانید کھ بھ لطف زحمات و الطاف شما در دوران نخست 
فعال نیروی سازمانده  -در ھمراھی با یاران دیروزتان –وزیری تان 

می ترسید کھ این . و متشکل مردمی در کشور ما نمانده است
نمونھ . مبارزات خودبخودی تبدیل بھ آگاھی و تشكل انقالبي شود

  . بود کھ طنین آن دائم در گوشتان می پیچد عاشورا بانگ مھیبی
درست است، ما این کمبود را ھنوز نتوانستھ ایم جبران کنیم و شما 

جرا کھ شما ھنوز بخشی از حکومت ھستید . بھتر از ما پیش رفتھ اید
و اھرمھا و شبکھ ھای داخلی و خارجی خود را دارید و بھ طرق 

تان از قدرت  و خروج از مختلف سعی می کنید کھ برای گرفتن سھم  
بحران از طریق متحدین داخلی و یاری امپریالیستھا و بدون اینکھ توده 
مردم دچار زیاده خواھی شوند تالش دارید  جلوی رشد مبارزات 
رادیکال مردم را تا حدی بگیرید ولی این امر بھ خاطر حدت و شدت 

پایید و  و عمق بحران در کلیت نظام تان  چند صباحی بیشتر نخواھد
حتی ما شاھد شکافھای جدید  در سطح و عمق در نیروھای حاکمیت 

اتحاد ما . و ما منشورمان را در خیابان ھا صادر خواھیم کرد. ھستیم
بر مبنای سبز علوی شما و برھان قاطع امامتان نخواھد بود بلکھ 
برپایھ آگاھی توده ای مردم و بخصوص پیشروترین بخش زنان و 

آنوقت ببینید کھ این چماقداران چگونھ . اھد گرفتجوانان شکل خو
مفھوم مبارزه در آنروز از قالب . دربدر سوراخ موشی می جویند

تئوریک بھ عرصھ عمل خواھد رسید و خشم عادالنھ مردم کھ ھم شما 
و ھم نیروھای فعلی در قدرت را خوب بھ یاد دارند آتشی بھ پا خواھد 

 ■ . بودکرد کھ شعلھ ھایش سرخ سرخ خواھد 
 

  

  
  

  
  

سرباز سھ شعر برای   
 

فاضلی پیمان  

1  
 از جنگ کھ برگشتی

 بھ مادرت گفتی
دشمن رھا کردی تنھا یک تیر بھ سمت  
 از جنگ کھ برگشتم

 بھ مادرم حرفی برای گفتن نداشتم
نزدیک ترین گورستاندر  

 -بھ اشک ھایش -
 خفتم

 با یک تیر
  در قلبم

 
2  

  «شطرنج»
 

 بھ دشواری ِ خواستن
 دو خانھ بھ پیش رفت

ھدفی و می دانست برای  
 بزرگ

 یك قربانی كوچك
 -یك سرباز -

 بھ شماره نمی آید
یان دو دوست باشدم حتا اگر بازی  

 
 

3  
 نامھ با نام خدا آغاز می شود

 جنگ
  با مرگ اولین سرباز

. 

. 
  ارسال شده توسط پروسھ

  
  دیدن کنید پروسھاز سایت 

www.process2010.blogspot.com 
  
  



 صفحھ                                                بذرنشریھ دانشجویی                                    م          تشھچھل و شماره    

 

5

  !تیر از نگاھی دیگر 18
  

  ینسیم لطف

امسال در حالی بھ ھجدھم تیر می رسیم کھ در سال گذشتھ مردم 
اختالفات جناح ھای . در مبارزاتی چندین ماھھ علیھ رژیم درگیر بودند

علیرغم اینكھ . ارزات داشتمختلف نقش مھمی در جرقھ زدن بھ این مب
جناح اصالح طلب مشخصا در راس آنھا موسوی و کروبی تالش 
کردند کھ این مبارزات را کنترل و بی ضرر کنند و دستاوردھای آن 
را بھ جیب خود بریزند، ما با رشد گرایشات رادیكال در میان مردم 

  . روبرو بودیم

رزات شکل این گرایشات رادیکال عمدتا خودبخود در این مبا
گرفت و علیرغم خواست رھبران موج سبز، کل نظام را نشانھ گرفت 

  .و در شعارھای مختلفی ضد رھبر و والیت فقیھ و غیره منعکس شد

اما بدلیل فقدان رھبری انقالبی موثر بر اوضاع جامعھ، تالش ھای 
گرایشات چپ بھ بار ننشست و نتوانست موجی متفاوت،  منسجم و 

  . بوجود آورد سازمان یافتھ را

تالش ھای چشمگیردانشجویان تاثیراتی در قسمتھایی از مبارزات 
خیابانی بخصوص در روزھایی مثل ھجده تیر سال گذشتھ و در ادامھ 

تظاھرات در  –در روزھای شانزده آذر و نقطھ اوج  آن مبارزات 
دانشجویان با آتش زدن عکس رھبر و خمینی . روز عاشورا گذاشت

ای اصلی حكومت دینی را مورد ھدف قرار دادند و با یکی از پایھ ھ
طرح شعارھایی مثل ما زن و مرد جنگیم در برخی مکان ھا یکی 
دیگر از ستونھای مھم رژیم یعنی ستم جنسیتی کھ بر اصول دینی 

  .استوار ھست را زیر ضرب بردند

برای سرکوب و در دست گرفتن اوضاع، رھبران موج سبز در 
ت  سکوت و مسالمت و حفظ آرامش را موعظھ ھر مبارزه ای سیاس

و ھمراه با آن کل نظام علیھ گرایش سرنگونی طلب ھمھ جانبھ . کردند
سیاست سکوت و مسالمت  بھ جز سران داخلي، بشکل . وارد عمل شد

سازمان یافتھ در بلندگوھای قدرتھای امپریالیستی بھ شکل ھای مختلف 
ھر روز در ھمراھی با مطرح شد، امثال نوری زاده و سازگارا  

رھبران موج سبز در داخل علیھ رادیکال شدن این مبارزات اقدام 
  .کردند

این سیاستھا بر مبارزات مردم تاثیر گذاشت و بخش ھایی را کھ 
. بطور خودبخودی بدنبال این سیاستھا افتاده بودن را سردرگم كرد

و رفرِمست در داخل و خارج برخی از جریانات سیاسی مانند 
رایشات ملی مذھبی و رفرمیست ھم ھمراھی و تالش خود را گ

دوچندان کردند تا این بحران سیاسی را بھ طریقی حل كنند كھ اساس 
  .نظم حاكم ضربھ جدی نخورد

جناح احمدی نژاد و رھبر ھم  با اتخاذ سیاستھای مختلف سرکوب، 
مانند کشتار مردم و بھ زندان انداختن و شکنجھ ھای  کھریزکی و و 
استفاده از انواع و اقسام نیروھای سركوبگر توانستند بھ میزان زیادی  

  . مانع از ادامھ یابی موج مبارزاتی یكسالھ اخیر شوند

سیاستھای جداسازی . دانشگاه یكی ازآماجھای  اصلی سركوب بود
جنسیتی در دانشگاه ھا ، گزینش بومي، انتقال برخی دانشگاه ھا و 

ھا و منتقل کردن قسمت ھایی از منحل کردن برخی خوابگاه 
خوابگاھھا  بھ محل ھای دیگر جھت  پراکنده کردن دانشجویان و 
جلوگیری از مبارزات متمرکز آنھا و تاثیرگذاری آنھا   برھم، از سوی 
جمھوری اسالمی سازمان داده شد تا جنبش دانشجویی را كھ نقش 

از  لیست پشت لیست. مھمی در مبارزات اخیر داشت ناكار كند
دانشجویان مبارز و ضد رژیم بیرون آمد، ادامھ یابی سیاست ستاره دار 

  کردن و سیاستھای دیگر، بھ ھمراه حضور مستقیم نیروی بسیج 

  الیساشیشش

در دانشگاه ھا، ھر چھ بیشتر برای سرکوب و مقابلھ با مبارزات 
  . دانشجویان انجام شد

ولین رژیم در دانشجویان در دانشگاه ھای مختلف علیھ حضور مسئ
علیھ .برخی دانشگاه ھا  حضور بسیجی ھا در دانشگاه مبارزه كردند

جداسازی جنسیتی در دانشگاه آزاد و دانشگاه ھای دیگر یا در 
روزھایی مثل اول ماه مھ و  یا بیست و دوم خرداد در دانشگاه تھران 
مبارزه ای از جانب دانشجویان انجام شد کھ مانند اکثر مبارزات این 

وره خیزش، دانشجویان دختر در سازماندھی و پیشبرد آن نقش تعیین د
  .کننده داشتند

در سی خرداد دوباره  لغو مبارزه بھ ھر شکلی از جانب موسوی 
و کروبی و زھرا رھنورد و غیره  بھ اشکال مختلف تبلیغ شد و در 
اطالعیھ ھای آنھا، دعوت بھ ھمان سیاست تسلیم  اوضاع شدن و در 

  .چوب باقی ماندن شدھمین چار

و اما اكنون در آستانھ ھجده تیر خیلی ھا در حال بررسی این 
مسائل و مبارزات خودشان و تالش برای جمعبندی ھستند کھ چگونھ 
باید مبارزه کنیم تا بتوانیم موج  و صف مستقل خودمان را داشتھ باشیم 

این . نیمو مسئلھ فقدان رھبری رادیكال و فقدان تشكل را چگونھ تامین ک
موضوعات و جمعبندی درست از آنھا از مھمترین مسائلی ھستند کھ 

  .پیشروان دانشجویی و روشنفکر باید بھ آن پاسخ گویند

نیاز بھ آگاھی و رھبری آگاه کمونیستی و انقالبی  در جنبش 
جنبش کمونیستی دستاوردھای . دانشجویی و اقشار دیگر مردم ھست

نگی پاسخگویی بھ این مسایل دارد كھ مھم و تعیین کننده ای در چگو
قبل از . باید از آنھا بدرستی استفاده کنیم و قبل از ھمھ آنھا را بشناسیم 

ھر چیز باید این دستاوردھای را  چھ در ایران و چھ در کشورھای 
دیگر مطالعھ كنیم و با جمعبندی علمی و نقادانھ از آنھا راھگشایی 

  . كنیم

آتی موج و قطبی انقالبی را  در اتحادھای  باید بتوانیم در مبارزات
و از  مبارزات  سال گذشتھ در زمینھ ھای . گسترده  بوجود آوریم
  . مختلف جمعبندی كنیم

تضادھای پایھ ای مثل ستم طبقاتي، ستم ملي، ستم جنسیتی  و 
تبعیضات مختلفی کھ پایھ این مبارزات در ایران بود کماکان وجود 

بھ خاطر سیاستھای رھبران (قتی در مبارزه دارند و علیرغم افت مو
این تضادھای پایھ ای در آینده می توانند بھ )  سبز و سركوبگری رژیم

شکل ھای دیگر بروز یابند و ما باز ھم شاھد انفجارھای دیگری در 
رژیم با اعدام گروھی از مبارزین مانند فرزاد کمانگر بھ . جامعھ شویم

ند اما نتیجھ اعدام این انقالبیون رشد خیال خود خواست مردم را بترسا
بھ شكل اعتصاب سراسری سازمانیافتھ  –مبارزات مردم  در کردستان 

بھ دلیل ستم ملي،  و سابقھ مبارزاتی سی سالھ کردستان جایگاه . بود
خاصی در مبارزات مردم ایران یافتھ است و میتواند الھام بخش دیگر 

  . مناطق گردد

جنبش . باید بررسی و جمعبندی شونددرس ھای زیادی است كھ 
دانشجویی باید در مبارزه علیھ  کلیت این نظام صف خود را از 
رھبران موج سبز و سیاست  ھای سکوت طلبانھ و منفعالنھ آنھا جدا 

بھ اشکال گوناگون و با سیاستھای مبارزاتی روشن  صف مستقل . کند
البی و رادیکال و و بتواند بر پایھ سیاست انق. خود را بوجود بیاورد

اتکآ بھ جمعبندی ھای کمونیستي، بنای یک جبھھ انقالبی را برای ایجاد 
  ■ .موجی دیگر در مقابل موج سبز بوجود آورد
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  !تکامل مبارزات زنان
  آاللھ

  
سال می باشند سالھایی را بھ  35تا  20تمامی زنانی کھ در سنین 

و رکن ارتجاعی یعنی یاد دارند کھ کودکی شان بھ دنبال ھمراھی د
 ٦از سن . حکومت اسالمی و مردساالری بھ روزھای تلخی بدل گردید

نباید با پسر ھا . سالگی مجبور بودیم حجاب اجباری را تحمل کنیم
نباید می خندیدیم چون در اوج کودکی بزرگ می . بازی می کردیم

 سالگی کھ رسیدیم بھ جای ٩بھ . شدیم و خندیدن برای زنان قبیح بود
شادی از آغاز بلوغ و گذار از یک مرحلھ بحراني، باید خویش را 
سرکوب می کردیم، زیبایی ھای مان باعث شرمندگی بود و باید از 
اندام خود خجالت می کشیدیم و آن را می پوشاندیم تا باعث فساد 

در مدارس و اجتماع درگیر زنان جالدی بودیم کھ خود آنان در . نگردد

تمامی این قبیل مسائل تا کنون . نان مؤثر بودندبازتولید ستم بر ز
برطرف نشده اما چون تأثیرات آن در کودکی نسل ما مربوط بھ گذشتھ 

ھم اکنون ھم جالدان . است بھ صورت یک مسئلھ تاریخی بیان گردید
زن در مدارس، دانشگاھھا،گشتھای خیاباني، زندانھا و سایر ارکان 

زنان مبادرت می ورزند و ھنوز  اجتماع بھ اقدامات ستمگرانھ علیھ
اما تکامل تاریخی . زنجیر مذھب بر دست و پای مردم بستھ است

جامعھ و افزایش اجتناب ناپذیر زنان در عرصھ ھای اجتماعی بھ ویژه 
دانشگاه، از سوی این نیمھ ی جامعھ نیز عکس العمل ھای مھمی را 

د حضور پس از سالھا خفقان و سرکوب در جامعھ شاھ. ایجاد نمود
این دختران . بودیم ٧٨دختران دانشجو در مبارزات دانشجویی تیر ماه 

کھ انگیزه ھای بسیار زیادی در جھت رھایی خود و جامعھ دارا بودند 
. در میدان مبارزه نیز از سوی ھمرزمان خود تحت ستم واقع می شدند

پسران دانشجو از حضور دختران ممانعت می نمودند و آنھا را مناسب 
ن عرصھ نمی دانستند و شعار مھم آن سالھا شعارھای کامالً مرد ای

بھ مادرم / دیگر اثر ندارد/  تانک، مسلسلتوپ، : " ساالرانھ بود 
  " . کشت  برادرممی کشم می کشم آنکھ "یا " ندارد پسر دیگر/ ییدبگو

سالھا از پی ھم سپری می شدند و حضور حداکثری دختران 
مت اسالمی و مردان را بھ وحشت می دانشجو در دانشگاھھا، حکو

دیگر نمی شد از حضور دختران در اعتراضات مردمی علی . انداخت
حضور آنان در مبارزات . الخصوص جنبش دانشجویی ممانعت کرد

مارس، نشان از توان باالی آنان در  ٨و سالگردھای  ٨٢سالھای 
زه ی خاتمی کھ نقش این نیمھ ی مؤثر و پر انگی. رھایی جامعھ داشت

جامعھ را نادیده نمی گرفت بھ منظور جذب رضایت آنھا، در زمینھ ی 
تنگناھای فرھنگی جمھوری اسالمی مثل روابط جوانان و حجاب، 

اما با این . آزادی ھایی را تحت عنوان اصالحات بھ میدان آورد
اقدامات نمی توانست مسئلھ ی ستم برزن را کھ ریشھ در قوانین 

  . مھوری اسالمی داشت، حل کنداسالمی و اساس نظام ج
  
  

  3ادامھ در صفحھ 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  ل کلمنت دنتیدن معرفی

Daniel Clement Dennett 
http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dennett  

لسوفان ین فیاز برجستھ تر )- ١٩۴٢( ل کلمنت دنتیدن
فلسفھ ذھن، فلسفھ علم  نھیاو در زم .کا استیآمری لیتحل

ھ تکامل و علم یظرن ھ خصوصبی ست شناسیو فلسفھ ز
ھ معروف دنت در فلسفھ ینظر. کار کرده استی شناخت
 دنت منکر وجود. ستناھمگن ای دار شناسیپد ذھن

را محصول تکامل ی است و حاالت ذھنی ات ذھنیفیک
 ات مربوط بھ ذھن بھیان نظریاز م. داند ينوع م

  .ش داردیگرای ت شناختیغایی کارکردگرا
جنبش  انیاز حامی کیو است خداناباورو سکوالر  دنت

   . دیآ يبھ شمار م Brights Movementروشن ھا 
انتخاب  از راه ا تکاملی  Evolutionدنت فرگشت 

ن نگرش با یا .داند يمی تمیالگوری ندیرا فرای عیطب
در تضاد گولد ی ن شناس مشھور استفن جیرید دگاهید

داند کھ بھ  يمرکب می ندیگولد فرگشت را فرا. است
را تنھا ی عیاست و انتخاب طب  وابستھ ز عواملای اریبس
در مورد  نگرش دنت. شناسد ين عوامل میاز ای کی

 ،يموضع عمد ھ او بنامیفرضی در راستا ،فرگشت
ی ابیانھ ارزیار سازش گرایبسی دگاھیشتر بھ عنوان دیب
ن، یده خطرناک دارویعق او در کتاب خود بنام. شود يم

نشان  ،د نظرات گولداز کتاب بھ نقی با اختصاص بخش
سازش  ل بھ دفاع ازیما نزیداوک ش ازیبی داد کھ حت

ار یدنت بسی ھا انش با گفتھیگولد و حام. استیی گرا
کھ دنت نظرات گولد را بھ  ان نمودندیمخالفت کردند و ب

یی نظرات دنت اثر بھ سزا. است کردهی اشتباه معرف
لر یمی جفری روان شناس فرگشتی کارھای برو

در زیر دو لینک بسیار جالب را می توانید  .است  داشتھ
ببینید کھ اولی مربوط بھ یک شوی علمی از دنیل کلمنت 

بھ پرسش و پاسخ از داوکینز در  دنت و دومی مربوط
  :مورد وجود خدا است

  
1  
http://www.youtube.com/watch?v=ZlPco0MSlZQ  

  
2  

://www.youtube.com/watch?v=Um2cWjfDhttp
VXo&feature=player_embedded  

  
  

در " پندار خدا"و اثر برجستھ اش  ریچاردز داوکینز
  . شماره ھای قبلی بذر بھ خوانندگان معرفی شده است
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  آگورا معرفی فیلم
  ساحل نیکنام 

  اسپانیا 2009محصول سال 
 Alejandro Amenabar: کارگردان

 - Nikolaus Kopernikus) (1543( نیکالس کوپرنیک
کھ نظریھ ی ، ستاره شناس و ریاضی دان لھستانی بود )1473

خورشید مرکزی منظومھ شمسی را بسط داد و بھ صورت علمی 
وی بھ این نتیجھ علمی رسید کھ بر خالف تصور پیشینیان . درآورد

زمین در مرکز کائنات قرار ندارد بلکھ این خورشید است کھ در مرکز 
منظومھ شمسی است و سایر سیارات از جملھ زمین بھ دور آن در حال 

   .گردشند

دانشمند و ) Galileo Galilei) (1642- 1564( لئو گالیلھگالی
گذاران  گالیلھ از پایھ. میالدي 17و  16ھای  مخترع ایتالیائی در سده

بخشی از شھرت وی بھ . تحول علمی و گذار بھ دوران دانش نوین بود
دلیل تأیید نظریھ کوپرنیک مبنی بر مرکزیت نداشتن زمین در جھان 

گالیلھ با . مھ وی در دادگاه تفتیش عقاید شداست کھ منجر بھ محاک
ھا پرداخت و توانست  تلسکوپی کھ خود ساختھ بود بھ رصد آسمان

  .جزئیات سطح ماه را مشاھده کند

)  Johannes Kepler ) (1630 – 1571( یوھانس کپلر
کپلر در قوانین سھ گانھ ی خود . دانشمند، ریاضی دان و منجم آلماني

را ارائھ می داد کھ تمام تصورات بشر از دنیای مدل جدیدی از عالم 
این قوانین نھ تنھا در مورد حرکت . اطراف خود را ھدف گرفتھ بود

سیارات منظومھ ی شمسی بھ دور خورشید پاسخگو بود، بلکھ 
چگونگی حرکت چھار قمر بزرگ مشتری کھ چندی بعد گالیلھ آنھا را 

این اقمار چھارگانھ  کشف. بینی کرد یافت را نیز بھ دقت خوبی پیش
دلیل خوب و واضحی بود کھ ھمھ اجرام جھان ھستی بھ دور زمین 

بشر امروزه از ھمین قوانین بھ منظور بررسی حرکت . چرخند نمي
  .کند ماھواره ھا بھ دور زمین استفاده مي

************************  

 ترین کشفیات تاریخ گزاره ھای انقالبی این دانشمندان از درخشان
بشر است کھ نھ فقط آغازگر ستاره شناسی نوین بود، بلکھ دیدگاه بشر 
را دربارٔه جھان ھستی و موقعیت خود انسان در این جھان را دگرگون 

  .کرد

اما آیا جنبھ ھایی از حقایق علمی کشف شده توسط این دانشمندان، 
تا پیش از آنھا ھرگز کشف نشده بود؟ چھ چیزھایی کشف شده بود و 

ای قرن ھا بھ زیر آوار رفتھ بود؟ و توسط چھ نیروھایی این چرا بر
  کار انجام گرفتھ بود؟ و برای چھ منافعي؟

  "آگورا"

  . را ببینید تا پاسخی باشد بھ کنجکاوی ذھن شما) 1" (آگورا"فیلم 

بھ کارگردانی  2008در فاصلھ ی ماه مارس تا ژوئن " آگورا"
بھ  2009داری شد و در سال در جزیره مالت فیلمبر) آلخاندرو آمنبار(

این فیلم توسط برخی ابواب کلیسا و دنیای مسیحیت . پرده در آمد
  .فیلم سال را بخود گرفت" شرم آورترین"ن واعن

  
فیلم بر اساس یک واقعیت تاریخی ساختھ شده است و بر ستیز 

و ) یا کفر(میان علم و دین در میانھ ی فروپاشی ادیان چند خدایی 
زمان بھ قرن . توسط امپراتوری روم، نور می اندازدپذیرش مسیحیت 

سرزمین فانوس : مصر. چھارم میالدی در شھر اسکندریھ بر می گردد
  . دریایي، اھرام و بزرگترین کتابخانھ ی تاریخ تا آن زمان

اما این کتابخانھ فقط یک نماد فرھنگی نبود بلکھ مکانی بود کھ 
یا آنھایی کھ ادیان ابراھیمی و  کافرھا، یا چند خدایی ھا،(ھا " پاگان"

  . بھ خدایان نیاکان خود احترام می گذاشتند) تک خدایی را باور نداشتند

با این توضیح در آغاز فیلم و نمایی از آسمان پرستاره و کره 
زمین؛ و آھنگی محزون کھ پژواک دنیای کھن است، متوجھ می شویم 

وع علم و دین و با فیلمی غیرمتعارف سر و کار داریم کھ بھ موض
  .جدال بین ایندو می پردازد

  :آوای زنی بھ گوش می رسد
  چند تا ابلھ تا حاال پرسیده اند چرا ستاره ھا از آسمان نمی افتند؟«

اما تو کھ دانا ھستی می دانی کھ ستاره ھا نھ باال می روند و نھ 
آنھا از شرق بھ غرب می روند در عالیترین مسیری کھ تا حال . پائین
و چون  آسمان قلمرویی دایره وار است ستاره . دایره. ه شده استدید

  .ھا ھیچوقت نیفتاده و نخواھند افتاد
اما اینجا روی زمین چي؟ روی زمین جنازه ھا می افتند اما نھ در 

  »یحرکتی دایره وار بلکھ در حرکتی خط
  .با این سخنان شروع می شود ھیپاتیاکالس درس 

مدرسھ ای . است) افالطوني" (التونیکپ"ھیپاتیا آموزگار مدرسھ 
کھ ھم از پیروان مسیح در بین شان ھست و (کھ رھبران آتی جامعھ 

ھیپاتیا، دختر . آموزش می بینند) ھستند - کافر  –ھم بیشتر پاگانیست 
رئیس کتابخانھ اسکندریھ است و زندگی خود را وقف کشف " تئون"

او زنی ریاضی . تحقیقت در باره ی کائنات و جھان ھستی کرده اس
متفکری بزرگ است و در مورد . دان، فیلسوف و ستاره شناس است

ھیپاتیا ). 2. (تحقیق می کند" زمین مرکزی"کاستی ھای نظریھ و مدل 
در دوره ای زندگی می کند کھ ھنر و علم در حال شکفتن است اگرچھ 

در آندوره زن بودن و آنھم در . ھنوز برده داری امری عادی است
اما . یت آتوریتھ ی روشنفکری قرار داشتن خیلی غیرعادی نبودموقع

مسیحیت در حال سربلند کردن است و پیروانش سعی می کنند ھم در 
برای ھمین ایده . عرصھ ی سیاست و ھم دین، دست باال را بگیرند

را مورد حملھ قرار داده و ) در آن دوره پاگانیسم(ھای شرک آمیز 
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قیقات و شناخت علمی کھ منطبق بر تفکر کاوش ھای دانشمندانھ و تح
  .دینی افسانھ ی خلقت نبود را مورد پیگرد قرار می دھند

  :صحنھ ای از کالس درس ھیپاتیا
دانش آموز ھیپاتیا " داووس"با ماکتی کھ )  3" (ھیئت بطلمیوسی"

سیاره . طبق این ایده،  زمین مرکز کیھان است. ساختھ معرفی می شود
زمین . مریخ، مشتری و زحل دور آن می چرخندھای عطارد، ناھید، 

مناظره ای حول این فرضیھ بھ . ثابت است و این سیاره ھا سرگردان
  .جریان می افتد

از شاگردان ھیپاتیا، عاشق " (اورستس"در این مناظره ی علمی، 
  : اینگونھ جواب می دھد) او، حاکم آینده ی اسکندریھ

رگردان ھا، سرگردان اگر س. خدا باید با من مشورت می کرد«
  ».نبودند و ھمھ یک دایره را شکل می دادند بھتر می بود

بھ چھ «: دانش آموز مسیحی شده جواب می دھد" سینھ سیوس"
حقی کار خدا را قضاوت می کنی؟ تو اگر خلقت را نقد کنی خدای ما 

  »را نقد کرده ای و بما توھین می کنی
جستجوگری دارد کھ ھنوز کافر است و ذھن باز و " اورستس"

  :پاسخ می دھد
در . شما مسیحی ھا را چھ می شود؟ بھترست بھ صحرا بروید«

  .»..آنجا چیزی نمی شنوید کھ شما را نقد کند
ھیپاتیا عشق او را رد . بھ ھیپاتیا ابراز عشق می کند" اورستس"

در برابر . می کند زیرا ترجیح می دھد یک دانشمند مستقل باقی بماند
، ھیپاتیا دستمال خونی ای را بھ او ھدیھ می دھد و "ستساور"پافشاری 

: روبرو می شود بھ او می گوید" اورستوس"وقتی با چشمان متعجب 
با . تو می گویی ھارمونی را در من یافتھ ای. این خون پریود منست«

این نشانھ می خواھم بتو بگویم پس بھترست جای دیگری را بدنبال 
  .»ھارمونی بگردی

ی این جدل ھای علمی، در شھر چیز دیگری جاری در میانھ 
کشیش . در حال سازماندھی خود و مردم اند) 4" (پارابوالنی. "است

منظور این . »ما آمده ایم تا احمق را آگاه کنیم«: آنھا در کلیسا می گوید
ھا آنھایی است کھ بھ حماقت ھای کلیسا و کتب " احمق"کشیش از 

مسیحی . ذھبی شھر را فرا می گیردآشوب ھای م. مقدس باور ندارند
شمار مسیحی ھا رو بھ . ھا با پاگان ھا و یھودی ھا درگیر می شوند

در جنگ پارابوالنی با پاگان ھا، آنھا بھ کتابخانھ عقب . افزایش است
می نشینند و پارابوالنی ستیز خود با خرد را در حملھ بھ کتابخانھ نشان 

چیزی است مشابھ  کھ" (بھ پیشپارابوالنی "آنھا با شعار . می دھد
کھ چیزی است شبیھ " (ھالھ لویا"؛ و با فریاد ...") ردحزب هللا می می"

عظیم ترین کتابخانھ ی تاریخ تا آن زمان را در ھم می ") هللا اکبر"بھ 
نوشتھ "کوبند و تومارھای نوشتھ شده بر پوست آھو را تحت عنوان 

اراج کتابخانھ کھ از نظر صحنھ ی ت. بھ آتش می کشند" ھای کفر آمیز
تا آندوره بود و تالش " مخزن تمام دانش جھان"بسیاری مورخین 

او در . ھیپاتیا برای نجات تومارھا جزو صحنھ ھای محوری فیلم است
. این ھنگامھ می کوشد تا دانش بجای مانده از گذشتگان نابود نشود

از کف  صحنھ ی بعدی ھیپاتیا را نشان می دھد کھ گویی ھمھ چیز را
او اندوھگین و گریان در ایوانی زیر آسمان تاریک نشستھ . داده است

  .و اندک تومارھای باقیمانده از تاراج  را مرتب می کند
  

" پارابوالني"مسیحیت در حال گسترش است و . سالھا طی می شود
مرتبا یھودی ھا و پاگان ھا را سرکوب می کند ) سربازان گمنام مسیح(

کتابخانھ ی . ا از بین می بردفرھنگی آنھا ر و نمادھای دینی و
دریھ خاک خورده و تارعنکبوت بستھ؛ جوالنگاه گوسفندان شده کناس

رھبر (در این میان کشیش بزرگ اسکندریھ می میرد و سیریل . است
بر باالی جنازه او می ایستد و انگشتری او را در آورده و ) پارابوالني

بر سر گذاشتھ و یکباره از ھیبت  در انگشت خود می کند، کاله او را
او با . یک اوباش بی مغز، تبدیل بھ یک پدر مقدس متفکر می شود

ھیبت جدید در مقابل جمعیت ایستاده و دست خود را بلند کرده و بھ 

مانند حرکت ھای امروزی پاپ و ولی فقیھ در ایران، این آدمیان 
  .گوسفند مسلک را مورد عنایت قرار می دھد

ان ھیپاتیا بھمراه دوستی وفادار بھ کنکاش ھای علمی در این زم
او . خود ادامھ می دھد و گام بھ گام بھ کشف حقیقت نزدیک می شود

نظریھ ی . ابتدا نظریھ ی صاف بودن زمین را بطور قطعی رد می کند
" پارابوالني"در گفتگویی بین اعضای . او مورد حملھ قرار می گیرد

است پس چرا مردم نمی افتند؟ کتاب  اگر زمین گرد«: یکی می گوید
در ادامھ ھیپاتیای دانشمند بدون ھیچ شکی و با . »مقدس را بخوانید

) خورشید مرکزی" (ھلیوسنتریسم"محاسبات دقیق ریاضی نظریھ ی 
او . اما ھیپاتیا در این نقطھ نمی ایستد. را پیشنھاد می دھد) 5(

بھ تحقیق در باره . تناقضاتی را در کشفیات علمی اش متوجھ می شود
ی حرکت سیارات بھ گرد خورشید دست می زند و متوجھ می شود 

و بھ این . این حرکت نمی تواند منطبق بر شکل کروی زمین باشد
ستاره  و سیاره توضیح داده  7کھ آن موقع با (نتیجھ می رسد کھ عالم 

 یا باید دو مرکز داشتھ باشد و یا اینکھ باید شکل دیگری بغیر) می شد
خورشید «: او می گوید! از دایره در جایی در آسمان قایم شده باشد

چشمان ما را کور کرده تا واقعیت ستارگان و حرکت دیگر اجرام 
ھیپاتیا با دقت و » .باید با چشمانی جدید نگاه کنیم. آسمانی را نبینیم

شگفتی یک دانشمند محاسبات ریاضی اش را انجام می دھد و مسالھ را 
مسیر : زمین گرد نیست، بیضی است؛ و دوم: یکم. می رساندبھ نتیجھ 

حرکت سیارات بھ دور خورشید بیضی است و خورشید در یکی از دو 
قرن بعد، حقیقت کشف  12. (این بیضی قرار دارد) فوکسھای(کانوِن 

شده توسط ھیپاتیا بعنوان قانون اول و دوم کپلر در علم نجوم ثبت می 
پاتیا بھ این کشف علمی دست پیدا می کند لحظھ ای کھ ھی). 6) (شود

ببینده حس دلپذیر رھایی را در . لحظھ ای تکان دھنده در فیلم است
  .ھیپاتیا مشاھده می کند

سیریل کھ اکنون بھ باالترین مقام مذھبی در اسکندریھ رسیده، 
او کھ پیشاپیش . نگران کشفیات علمی ھیپاتیا و تاثیرات او می شود

ریس محروم کرده بود، بزرگان شھر را در کلیسا جمع ھیپاتیا را از تد
  :بھ تیموتی نقل می آورد) قدیس مسیحي(می کند و از نامھ ی پائول 

موی ... من زنانی را می خواھم کھ لباس ھای قدیمی بپوشند «
زنی کھ در سکوت کامل فرمانبرداری کامل می کند ... آنان بلند نباشد 

گار یک مرد باشد و یا بر مرد فرمان من اجازه نمی دھم زنی آموز... 
سریل صحبتش را اینطور پایان . »زن باید کامالً ساکت باشد... براند 

میراث ) مسیح(برای ھمین نجات دھنده ... این کالم خداست «: می دھد
مرد گذاشت و حتا یک زن ھم در میانشان نبود  12خود را برای 

.....«.  
قدیس می آورد، تماما بھ ھیپاتیا نشانھ ھایی کھ سریل از قول پائول 

ھیپاتیا موھای بلند زیبایی دارد و مانند مسیحیان موھای خود . شبیھ اند
را نمی پوشاند، لباس ھای تیره نمی پوشد و ھیبت ظاھری او در بازار 

برخی از . خطر مرتبا بھ ھیپاتیا نزدیک تر می شود. یگانھ است
رفتھ و از طرف شاگردان قدیمی او کھ اینک مسیحیت را پذی

امپراتوری روم مسیحی شده در مقام ھای باالی حکومتی در اسکندریھ 
) مسیح(قرار گرفتھ اند، سعی می کنند ھیپاتیا را قانع کنند کھ بھ خدا 

  .»من بھ فلسفھ ایمان دارم«: ھیپاتیا در جواب می گوید. ایمان بیاورد
یا را تحریک می کند کھ ھیپات" پارابوالنی"سیریل جماعت  

جماعت جاھل،  ھیپاتیا را دستگیر می . جادوگر است و باید کشتھ شود
او را عریان کرده و طبق احکام کتب مقدس بھ جرم جادوگر . کنند

شاید ھیپاتیای فیلسوف و ریاضی دان، نخستین زنی . سنگسار می کنند
سریل بعدھا از طرف کلیسا . باشد کھ بھ این جرم سنگسار شده است

  .یردلقب قدیس می گ
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  دو اظھار نظر انتخاب شده در باره ی فیلم آگورا

  
) کشیش عالیرتبھ ی آمریکایی و استاد الھیات" (رابرت بارون"پدر 
ما مسیحیان باید در برابر این حمالت خطرناک مقاومت «: می گوید

مانند داستان جردانو برونو و گالیلھ در " افسانھ ی ھیپاتیا.... "کنیم 
این پدر مقدس کھ » ....ذھبی قرار گرفتھ استخدمت ایدئولوژی ضد م

" کارل ساگان"طبق گفتھ خود مکالماتی با دانشمند بزرگ و بی دین 
ساگان . نخستین بار داستان ھیپاتیا را از ساگان شنیدم«: داشتھ می گوید

اسقف (می گفت ھیپاتیا یک دانشمند و فیلسوف بود و توسط سریل 
سریل پیروان جاھل و . شددستگیر ) شرور و تبھکار اسکندریھ

و ساگان .... خرافاتی خود را تحریک کرد تا ھیپاتیا را سنگسار کنند 
نھایت تراژدی اینجا بود کھ وقتی مسیحیان کتابخانھ ی : "می گفت

. »...."اسکندریھ را بھ آتش کشیدند، ھیچکس جلوی آنان را نگرفت
واقعا یک ھیپاتیا . بلھ.. «: ادامھ می دھد" رابرت باروون"کشیش 

تا . توسط جماعت بھ قتل رسید 415فیلسوف بود و واقعا در سال 
ولی مابقی چیزھایی کھ ساگان آنروز می . اینجای داستان درست است

می گوید جعلی و تھمت ) کارگردان فیلم آگورا" (آمنبار"گفت و امروز
من نگران ھستم این گونھ تھمت ھا و ..«: و ادامھ می دھد» ...است

و ) کریستوفر ھیچنز" (خدا بزرگ نیست"کھ کتاب ھایی مانند  اتھاماتی
می زنند، بر فرھنگ مردم تاثیر ) ریچارد داوکینر" (پندار خدا"

  !»بگذارد

سال زمان  500فراموش کرده کھ " پدر روحانی"بنظر می آید این 
بخاطر اینکھ گفتھ بود " نیکوالس کپرنیک"برد تا کلیسای کاتولیک از 

! ورشید می چرخد و نھ بالعکس؛ طلب مغفرت کندزمین  بھ دور خ
نقل است . واکنش کلیسا در برابر آراء کوپرنیک خشمگینانھ بود"... 

بھ محض آگاه شدن از این  -گذار مذھب پروتستان  پایھ –مارتین لوتر
ھا نجوم را  فقط احمق«: نظریھ با آن بھ مخالفت برخاستھ و گفتھ بود

مقدس، این خورشید بود نھ زمین کھ  طبق نص کتاب. کنند وارونھ مي
بھ باور لوتر و ھمفکرانش، نظریھ .  ».یوشع فرمان داد بایستد

کوپرنیک نھ فقط مخالف عبارات کتاب مقدس بود، بلکھ جایگاه رفیع 
کھ بھ عنوان برترین آفریدگان باید در مرکز جھان ھستی  –آدمی را 

  ).ویکی پدیابرگرفتھ از ." (گرفت از او مي -قرار داشتھ باشد

قرن  11حال حساب کنید اگر یک زن تئوری خورشید مرکزی را 
پیش از کپرنیک بیان کرده باشد، دیگر توسط ابواب کلیسا بھ او چگونھ 

  . برخورد می شود
  : اما اظھار نظر دوم در مورد فیلم آگورا

روزنامھ ی . اشتباه نکرده اید(تیر  10شنبھ  5روزنامھ ی کیھان 
روزنامھ با استفاده از این فیلم می خواھد بگوید مسیحیت این !): کیھان

اما بھ فاکت ! ضد علم بوده در حالیکھ اسالم رویکردی علمی دارد
در زمانی کھ مسیحیت و پاپ علم را ...«کیھان توجھ کنید کھ می گوید 

مسلمانان را ) ص(سرکوب می کردند، در ھمان زمان پیامبر اكرم
" مبھم"یک موضوع اینجا عجیب !! ».ددعوت بھ علم آموزی می كردن

میالدی  4بھ اواخر قرن " آگورا"باقی می ماند و آن اینکھ زمان فیلم 
میالدی برآورده  415تاریخ بھ قتل رسیدن ھیپاتیا سال . بر می گردد

میالدی  570روزنامھ ی کیھان در سال " پیامبر اکرم. "شده است
این واقعھ و ھنگام این یعنی تقریبا دو قرن پس از . متولد شده است

. دعوت کند" علم آموزی"واقعھ موجود نبوده کھ بخواھد ملت را بھ 
  ■ .برای روزنامھ ی کیھان ھمین بس است

. بھ مکانی در فضای باز برای تجمع اطالق می شد" آگورا) : "1(
) سال پیش از مسیح 700تا  900(دولتھای یونان باستان  –در شھر 

کھ شھروند بحساب می آمدند در آگورا برای  بندگان آزاد صاحب زمین
انجام وظایف نظامی یا گوش دادن بھ بیانیھ ھای فرماندار وقت، تجمع 

بعدھا وظایف بازار برای تجار و خرید و فروش نیز بعھده . می کردند
  . آگورا گذاشتھ شد

بر این تصور ) ژئوسنتریک" (زمین مرکزی"نظریھ ی ): 2(
سیاره ی تا  7. زمین است و ثابت می باشد استوار بود کھ مرکز عالم

آن زمان شناختھ شده، طبق قانون خدا یا خدایان در مدار آن سرگردان 
ماه، عطارد،  ناھید، : سیاره عبارت بودند از 7این . می چرخند

بعدھا موضوع ). کیوان(و ساتورن ) مشتری(خورشید، مریخ، ژوپیتر 
لھ ی بزرگ دانشنمدان سیاره و چگونگی حرکت آنھا بھ مشغ 7این 

. سال تفکر حاکم بر نجوم بود 1500برای " زمین مرکزی. "تبدیل شد
میالدی مدل خورشید محوری توسط  16تا اینکھ از اواخر قرن 

  .کوپرنیک، گالیلھ و کپلر عکس آنرا ثابت کرد

بطلمیوس فکر . نادرستی نقطھ نظر بطلمیوس ثابت شده است): 3(
ات است و ھمھ چیز گرد زمین  در دوران می کرد کھ زمین مرکز کائن

این عقیده توسط . این تفکر در یونان باستان تفکر غالب بود. است
فالسفھ ی یونان  –گرچھ نھ ھمھ ی  –ارسطو، افالطون و اغلب 

باستان پذیرفتھ شده بود کھ خورشید، ماه و ستارگان  بھ دور زمین 
. ن ھم رواج داشتتفکری کھ در چین باستا). و می چرخند(حلقھ زده 

با اعتقاد بھ کروی بودن و نھ بیضوی بودن زمین " زمین محوری"مدل 
میالدی بھ چالش علمی کشیده نشده  17تفکری کھ تا قرن . ھمراه بود

میالدی توسط زن ستاره شناس، ریاضی  4مگر یکبار در قرن (بود 
راه دان و فیلسوف ھیپاتیا کھ فیلم آگورا زندگی و مبارزه ی او را در 

  .). کشف حقایق علمی بھ تصویر کشیده است
در دوره " اخوت مسیحیان"اعضای جامعھ ی ": پارابوالنی): "4(

داوطلبانھ بھ دفن مردگان و " پارابوالنی. "ھای اولیھ شکل گیری کلیسا
یا پرستاری از بیماران دست می زدند کھ ھزینھ اش توسط کشیش ھای 

مردن برای (در آرزوی شھادت " پارابوالنی. "بزرگ پرداختھ می شد
آنھا در مواقع ضروری نقش محافظین مقامات بلند پایھ . بودند) مسیح

چیزی شبیھ . آنھا جاھل و بنیادگرا بودند. مسیحیت را بعھده داشتند
کھ در ایران مشاھده می " عاشقان والیت"یا " عاشقان شھادت"ھمین 

ی شده برای  عناصری مفتخور، تنھ لش و جاھل و  سازماندھ. کنیم
در تاریخ آمده است کھ برای نخستین بار . دست زدن بھ کشتار مخالفین

پارابوالنی در اواخر قرن سوم میالدی در اسکندریھ توسط پاپ 
در فیلم آگورا، پارابوالنی کسانی ھستند کھ . دیونیوس سازماندھی شدند

ھای " پاربوالنی"شبیھ (از عدالت و بازگشت مسیح حرف می زنند 
و ھم زمان بھ پاگان ھا و ) اسالمی ھستند کھ در انتظار امام زمانند نوع

یھودی ھا و حتا مسیحی ھایی کھ مخااف اسقف آنھا ھستند، حملھ می 
  پاربوالنی ھا، ھیپاتیا را سنگسار می کنند. کنند

طبق این نظریھ ): ھلیوسنتریسم" (خورشید مرکزی"نظریھ ی ): 5(
خورشید کھ مرکز کائنات تصور می زمین و سیاره ھای دیگر بھ دور 

نقطھ ی مقابل دکترین مسیحیت " خورشید مرکزی"شد، در گردش اند 
بود کھ زمین را مرکز عالم دانستھ و خورشید و سیارات دیگر را در 

  .گردش بھ دور آن تصور می کرد

مسیر حرکت سیارات بھ دور خورشید : قانون اول کپلر :)6(
این بیضی ) فوکسھای(دو کانوِن  بیضی است و خورشید در یکی از

خط واصل بین خورشید و سیارات در : قانون دوم کپلر. قرار دارد
بھ بیان . کند ھای مساوی را جاروب مي ھای مساوي، مساحت زمان

تر است با سرعت بیشتری  دیگر زمانی کھ سیاره بھ خورشید نزدیک
 .کند نسبت بھ زمانی کھ از خورشید دورتر است حرکت مي
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تــــان قـدس رضوی دستگاه آس
  فساد غارت و ظلم و

  )دومبخش (
                                                                        ) ندهیآ.(م.م
  

آستان قدس درتمام مناطق کشور امالک زیادی دارد ولی این امر 
ازجملھ بنا بھ اذعان . است دربرخی نواحی مانند خراسان چشمگیرتر

اراضی محدوده  درصد ازامالک و 90قریب بھ : ... د آستان قدس خو
. 15...شھر مشھد مقدس موقوفھ آستان قدس رضوی بوده وھست 

سرنوشتی کھ در انتظار بسیاری از مناطق دیگر از جملھ شھر تھران 
بخش عمده امالک آستان قدس بھ صورت غیرقانونی . نیز ھست

جملھ می توان بھ امالک سرخس دراختیار آن قرارگرفتھ است کھ ازآن 
  .زیاران اشاره کرد و

ازده ھا سال پیش دراثر اقداماتی غیرقانونی، : امــالک ســـرخــس
اقدامات  زمین ھای مردم شھر سرخس بھ آستان قدس واگذار شده و

مختلف مردم مظلوم سرخس برای احقاق حق خود راه بھ جایی نبرده 
م معترض سرخس چنین وکیل حقوقی مرد خالصھ قضیھ را. است

کھ بزرگترین زمین [، رضاشاه 1315درسال : " توضیح می دھد
اقدام بھ تملک غیرقانونی اراضی منطقھ اوین، درکھ ] خوار کشور بود

 کرد و –کھ در شمار موقوفات آستان قدس قرار داشتند  –شمیرانات  و
  سندی بھ آستان قدس در پیرامون آن را ازای آن، مالکیت سرخس و در

مصوبھ  بر بنا پس ازانقالب، این سند باطل و...  [!!! ]واگذار نمود 
 ، رای بھ ابطال آن داده شد2کمیسیون ماده  و 1363مجلس درسال 

 2کمیسیون ماده  مدنی خاص، عین نظر مجلس و 101شعبھ  در ...
 و] اوین ، درکھ وشمیرانات[حکم بھ ابطال اسناد این مناطق  یید وأت

شعبھ  این حکم در آستان قدس بھ عنوان موقوفھ داده و واگذاری بھ نام
درسال ھای گذشتھ، اداره . اول دیوان عالی کشور نیز تایید شده است

شمیرانات تھران، اقدام بھ ابطال اسناد مناطق ] امالک و اسناد[ ثبت
بھ عنوان موقوفی بھ  این زمین ھا را لواسانات کرد و و  اوین، درکھ

طرف دوم  اما برغم حکم دادگاه، مبنی بر .زدنام آستان قدس سند 
مالکیت آستان  باید این امالک ازتولیت و قضیھ کھ سرخس است و

ھیچ  بھ نام مردم منطقھ سند واگذارشود، مغفول ماند و قدس خارج و
 25/2/1385تاریخ  درنامھ ای کھ در. کاری درباره آن انجام نگرفت

سرخس داده شده، این نھاد  بھ مجتمع شھید محالتی تھران ازسوی مردم
دستور داد تا ] سرخس[حقوقی بھ اداره ثبت اسناد این شھر  قضایی و

ولی اداره ثبت  شود حکم صادره، اسناد زمین بھ نام مردم صادر بر بنا
سرخس بھ این حکم تمکین نکرده، بھ دلیل آنکھ یک طرف  خراسان و

. معترضند ده وھمچنان مردم بالتکلیف مان پرونده آستان قدس است، و
منابع  وجود مراتع و توجھ بھ وجود جنگل ھای طبیعی پستھ و با

" منطقھ سرخس، اصال] زمین ھای[ طبیعی، این چھار صدھزار ھکتار
  16."بگیرد مالکیت آستان قدس قرار نمی تواند ازلحاظ حقوقی در

رژیم  بھ ستوه آمده سرخس کھ در شایان ذکراست کھ مردم خستھ و
اسالمی، دادرسی برای احقاق حق خود ند یده اند، فاسد جمھوری 

دراعتراض بھ اقدام غیرقانونی اداره ثبت اسناد وامالک و نیزآستان 
مردم . قدس رضوی، درجلوی اداره ثبت این شھرستان تجمع  نمودند

اظھار داشتند کھ  معترض خواھان اجرای حکم قانونی دادگاه شدند و
سیدگی نکردن بھ مشکل مردم، ر نشدن حکم دادگاه و درصورت اجرا

این  چراکھ دیگر در. پناھنده خواھند شد) ترکمنستان(بھ کشورھمسایھ 
ولی اداره ثبت . استقالل اقتصادی ندارند منطقھ ھیچ گونھ امنیت و

ازآنجایی : "اعالم نمود اجرای حکم قضایی خودداری و از اسناد شھر
حکم بھ نفع  آینده کھ یک طرف پرونده آستان قدس رضوی است، در

  16".آستان قدس رضوی صادر خواھد شد

طوالنی شد کھ حتی  و اعتراض مردم دلسوختھ سرخس آنقدر شدید
این روزنامھ طی . نیز بھ آن اشاره نمود" کیھان"روزنامھ ای مانند 

اعتراض جمعی : "نوشت] 1388[دوم شھریور سال جاري خبری در
 آستان قدس و کشاورزان سرخس نسبت بھ اراضی تصرفی توسط از

نصب  معترضان با. تمکین اداره ثبت اسناد وارد نھمین روز خود شد
ادامھ  سرخس بھ اعتراض خود ورودی شھر پالکاردھایی در چادر و

راھپیمایی سکوت درحالی کھ پالکاردھایی  داده وعده ای دیگر نیز با
  17..." طی کردند خیابان امام را دست داشتند مسیر در را

کیلومتری ازحاشیھ  85روستای زیاران در: یــــارانامــــالک ز
اراضی روستا بالغ بر  .قزوین واقع شده است –اتوبان تھران 

سال ھاست کھ کل اراضی زیاران موقوفھ آستان . ھکتار است18000
اھالی  قدس رضوی اعالم شده و این آستان بھ شکل ھای گوناگون از

ریشھ دعوا بھ سال  .می کند اخاذی]  درواقع [ و روستا اجاره می گیرد
آن  کھ در برمی گردد] زمان حکومت دیکتاتوری رضا شاه [1316

 تاریخ اھالی برای تھیھ اسناد زمین ھای خود بھ اداره ثبت مراجعھ و
 1310ھزار ھکتار زمین ھایشان، ازسال  18متوجھ می شوند کھ کل 

بھ صورت وقف دراختیار آستان قدس رضوی ] توسط حکومت [ 
مسکونی دھقانان  خیلی ساده، زمین ھای کشاورزی و. رگرفتھ استقرا
یک . لعاب قانونی زده بودند بھ این دزدی رنگ و دزدیده بودند و را

مشارکت با حکومت  ھمدستی و مذھبی در –نھاد بزرگ فئودالی 
 در ازمالکیت برزمین ھای خود محروم کرد و سلطنتی، روستاییان را

راحت تر استثمارشان  تحت کنترل گرفت تا اآنان ر کار واقع زندگی و
کھ رژیم سلطنتی رفت، مسئلھ مالکیت زمین  1357بعد ازسال  .کند

بی زمین کوشیدند بھ  کم زمین و دھقانان فقیر و درکشور مطرح، و
آرزوی دیرینھ خود دست یابند ولی دولت جدید خیلی زود جلوی این 

جمھوری ] ھ و فاسدوابست[رژیم  .تھدید گرفت سرکوب و با را کار
اسالمی سیاست دراختیارگذاشتن اراضی معینی بھ بخشی ازروستاییان 

" ھیات ھای ھفت نفره "ودھقانان رادرپیش گرفت ونھادی کھ بھ 
توجیھ مذھبی این . اجرای این سیاست کرد مامور شھرت یافت را
زمین  حق مالکیت بر ھمچنان از واقع دھقانان را سیاست کھ در
می داشت ورابطھ وابستگی آنان را بھ نھادھای دولتی محروم نگاه 

بنابراین تکلیف ." خدا مالک زمین است " :حفظ می کرد این بود کھ 
 تان قدس رضوی روی آن خورده بود،اراضی موقوفھ ای کھ مھر آس

اراضی زیاران حتی درچارچوب سیاست ھیات  .پیشاپیش روشن بود
ستان قدس تصمیم بھ فروش آ 1363سال .ھای ھفت نفره ھم تقسیم نشد

بھ چند ) کھ متعلق بھ اھالی بود(بخشی اززمین ھای اطراف آبیک 
سرمایھ دار گرفت کھ بامقاومت مردم ودرگیری ، آستان قدس وادار بھ 

طرح ھای  آستان قدس باآگاھی از 1357درسال  .عقب نشینی شد
گسترش شھری وباتوجھ بھ دورنمای افزایش قیمت اراضی مسکونی 

. ھای کالن بخش ساختمان ، یک شرکت ساختمانی تاسیس کردندوسود
این شرکت برروی اراضی مشخصی دست بھ انبوه سازی آپارتمان 

این دعوا تا بھ  زدکھ بازھم مقاومت اھالی ودرگیری  بھ وجود آمد و
خانم مبنی نیز ، ادعای دو  1384اوایل سال .امروز ادامھ دارد

ان قدس باعث بروز درگیری برخریداری زمین ھای روستا ازآست
اھالی توسط  نفراز 16جدیدی شد کھ در ھمان آغاز منجر بھ دستگیری 

از آن جا کھ ارسال نامھ ھای اعتراضی وشکایت . نیروھای امنیتی شد 
حدود  ،1384بھ جایی نبرد ، دراسفند ماه ھا بھ مراجع مختلف راه 

ه وخواھان اھالی درمقابل فرمانداری آبیک تحصن کرد از نفر 2000
رسیدگی بھ پرونده غصب وفروش زمین ھای روستا ازسوی آستان 
قدس ، گردیدند کھ جھت پایان تجمع بھ آن ھا قول رسیدگی داده شد اما 

نفردیگر ازروستاییان دستگیر  26،  1385درشانزدھم فروردین 
درنھایت دادگستری استان قزوین طی حکمی ، شکایت . وزندانی شدند

مھمترین دلیل حقوقی اھالی  .ندانستوارد  تان قدس راروستاییان ازآس
ارایھ ھرگونھ سند مالکیت وقفی ازسوی  زیاران یعنی عدم وجود و

کتابخانھ آستان :" آستان قدس ، با این ادعای مسخره آستان مزبور کھ 
اسناد وقف ده زیاران  قدس دردوران حملھ مغول بھ آتش کشیده شده و
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 ازسوی قاضی رد" ی ازبین رفتھ است ،درآن آتش سوز" ھم احتماال
درھرصورت زندگی ، کار ، زمین زراعی وحتی سرپناه . شده است

  18.روستاییان زیاران ھمچنان مورد تھدید قراردارد
، درنشست خبری وضعیت اراضی روستای زیاران درارتباط با

 :، خبرنگاری می پرسد29/11/1387سخنگوی قوه قضاییھ  درتاریخ 
توابع  تان قدس رضوی ومردم روستای زیاران طالقان ازگویا بین آس"

محدوده ی آن ھا مشکالتی بھ وجود  استان قزوین برسر زمین ھا و
" آمده است ، آیا دراین رابطھ اقدامی صورت گرفتھ است یا نھ ؟ 

موضوع وقفیت :" ... جمشیدی سخنگوی قوه قضاییھ درپاسخ می گوید 
رضوی داشتھ است ، مشکلی  باتوجھ بھ سند رسمی کھ آستان قدس

درمرحلھ بدوی بھ نفع آستان قدس رای . ازاین حیث وجود نداشتھ است 
این یک . داده شده ودرمرحلھ تجدید نظر ھم این رای تایید شده است 

 19."دعوای حقوقی بوده است کھ مشکل خاصی ھم نداشتھ است 
اد ه مالحظھ می شود کھ سخنگوی قوه قضاییھ چھ پاسخ وقیحانھ ای د

کھ بیان  –زیرا وی درصحت وقفیت اراضی ، بھ سند رسمی .است 
استناد کرده نھ بھ سند وقف ؛  -شد بھ ناحق وغیرقانونی صادر شده بود

چنین سندی وجود  –ھمان طور کھ اھالی روستا گفتھ اند  –چرا کھ 
جالب است آن جا کھ مردم اسناد رسمی امالک خویش . نداشتھ وندارد

وآستان قدس مدعی وقف آن امالک ، اسناد رسمی بی  رادردست دارند
مواردی چون زیاران کھ سند ، غیرقانونی بھ نام آستان  اعتبارند اما در

رژیم فاسد قضایی  قدس صادر شده ، مالک قضاوت دستگاه پوسیده و
نکتھ دیگر درپاسخ جمشیدی این  .جمھوری اسالمی سند رسمی است

حقوقی وبدون بروز مشکل کھ وی موضوع را صرفاً یک دعوای 
زندانی کردن  مردم و و برخورد فیزیکی با خاص عنوان می کند

  .را کامالً انکار می کند ....اھالی و تعدادی از
اشتھای سیری ناپذیر بھ  درعین حال ، آستان قدس ھمچنان با ولع و

اسناد  محاکم قضایی با طریق طرح دعاوی در زمین خواری خود از
راه بھ  در بی اساس ادامھ می دھد و ادلھ سست و وبی اعتبار وجعلی 

دست آوردن اراضی جدید وثبت آن بھ نام خود ، ازھمکاری  کلیھ 
زمینھ  بھ طوری کھ در .اجرایی سود می برد دستگاه ھای قضایی و

ثبت امالک مردم بھ نام آستان قدس ، مسئولین ادارات ثبت بھ نوکری 
ازجملھ اداره کل  .ھم می کنند ییع حقوق مردم افتخارآستان قدس وتض

ثبت اسناد وامالک استان گلستان درشرح عملکرد خود بندی رابدان 
دفاتر  سنت حسنھ وقف باثبت در "... :آورده امر اختصاص داده و

خاص ، بھ جا آورنده  صدور سند مالکیت موقوفات عام و امالک و
باشد کھ  متولیان می تثبیت آن رسمیت دادن بھ متولی یا نیت واقف و

 نزدیکی بین اداره کل اوقاف و دراین زمینھ ارتباط مستمر و
] واداره ثبت اسناد وامالک[یتولیت آستان قدس رضو امورخیریھ و

یا ، مدیرکل ثبت اسناد وامالک استان . 20دراین استان برقراراست 
با :" تھران ، خوش خدمتی خود را بھ آستان قدس ، چنین ابراز داشتھ 

 7، برای بیش از ] 1385[ن اداره ، درطول سال گذشتھ پی گیری ای
میلیون متر مربع ازامالک موقوفات آستان قدس رضوی درشھر تھران 
، سند مالکیت صادروتسلیم نماینده تولیت آستان قدس رضوی شده است 

".21  
مراجعھ بھ دادگاه  تاسف بارتر این کھ برخی مواقع ، آستان قدس با

دریافت وامور مربوطھ بھ ثبت رانیز بھ انجام ، حکم وقفیت امالکی را
متصرف امالک مزبور ھستند ،  می رساند اما مردمی کھ مالک و

تازمانی کھ جھت انتقال ملک بھ مراجع ذیربط مراجعھ نکرده اند ، 
گاھی نیز موضوع بھ . کوچکترین اطالع وآگاھی ازاین موضوع ندارند

اقی نمی ماند؛ مانند سوژه داغی بدل می گردد وجای پنھان کاری ب
  .باغ فیض درتھران اعالم وقف زمین ھای شھرک غرب ، گیشا و

  
طبق حکم صادره توسط قاضی استیری درشعبھ دادگاه شھید 

،  74، زمین ھای واقع درپالک ثبتی 1386بھشتی درتیرماه سال 
این امر موجی . اعالم شد ) وقف آستان قدس رضوی (موقوفھ 

. پی گیری مردم ساکن محل رابھ دنبال داشت ازنگرانی وبھ دنبال آن 

نماینده ساکنین منطقھ  براساس گفتھ رییس انجمن محلی شھرک غرب و
، بھ دنبال رای صادره ، یک میلیون ودویست ھزارنفرساکنین مناطق 
شھرک غرب ، گیشا وباغ فیض ، ھمچنان درانتظار حکم مالکیت 

 خانھ وھفت ھزار ھزاردستگاه 400قطعی خود ھستند وروی ھم رفتھ 
  22.مجتمع مسکونی درزیر سایھ وقف آستان قدس رضوی قراردارند

درمورد وضعیت وقف شھرک غرب ، گیشا وباغ فیض ، آقای 
دکتر نعمت احمدی وکیل دادگستری مطلبی نوشتھ کھ باخواندن آن 
متوجھ می شویم ادعای آستان قدس رضوی ورای صادره توسط دادگاه 

واقف باید مورد وقف را بھ تصرف :" ...باشد  ازدرجھ اعتبارساقط می
قبض صورت نگیرد ، یکی ازشروط اصلی  اگر و موقوف علیھ بدھد

این وقف " ظاھرا. وقف یعنی قبض محقق نشده ووقف باطل است 
یعنی اعالم وقفیت اراضی شھرک غرب دردوره ناصرالدین شاه بھ 

اسنامھ نبودند آن تاریخ امالک دارای شن می دانیم در وقوع پیوستھ و
بھ استناد وضعیت موجود خود درطبیعت ،  رسمی و دفاتر یعنی در

لذا درزمانی کھ بخشی ...حدود اربعھ امالک معین ومشخص نشده بود 
امالک شھرک غرب بھ ادعای آستان قدس رضوی وقف گردید، حد  از
نخستین سوالی کھ مطرح  .دبونمشخص  حدود این اراضی معلوم و و

کھ چھ مقدار ازاراضی خودراوقف کرده است این اقف ومی شود نام و
این وقف نامھ درزمان کدام یک ازوزرا، حتی شفاھی ، تنظیم شده ...

 57برابر ماده ومالک شھرک غرب چھ کسی بوده است ؟از طرفی 
اراضی  .قانون مدنی ، واقف باید مالک مالی باشد کھ وقف می کند 

 بقیھ اراضی راموات یا مباھات احیا شده دارای مالک بودند و آباد و
وقف  در] ....  مانند اراضی شھرک غرب[مالکی نداشتند  می گفتند و

... شرط است کھ عین موقوفھ توسط واقف بھ تصرف وقف داده شود
این .ازطرفی صرف تنظیم وقف نامھ ھم مثبت وقف نمی باشد 

دیوان عالی  30/9/1319مورخ  3284موضوع دررای شماره 
تنھا وقف نامھ کافی برای اثبات وقفیت رقبھ ای : " است  کشور آمده

کھ بھ عنوان مالکیت درتصرف کسی می باشد نیست والزم است کھ 
عالوه بر مالکیت واقف حین الواقف ، عمل بھ وقفیت نیز طبق وقف 

اگرمنطقھ پرازسنگالخ بوده ، پس مالکینی ھم ، ...نامھ محرز گردد
ورد وقف اعالم نشده ، بھ وجود نیامده مالک اولیھ کھ ھنوز نام او وم

 راقبل از) مباھات (این شخص نمی توانستھ اراضی دولتی  وبود 
  23..." ت وآباد وبھ مالکیت خود درآورد ، وقف کند اکھ حیآن

عباس واعظ طبسی درمقام تولیت آستان قدس ، درراه زمین 
بھ . نداشتھ است  خواری ھایش ، ازھیچ ترفندی ازجملھ آدم ربایی ، ابا

کھ بھ فساد شھره [یزاده رییس اسبق دادگستری تھراندستور وی وعل
، برای رفع مشکالتی کھ درمورد تقسیم زمین ھای موقوفی  ] بود

" وتبدیل آن بھ قطعات کوچکتر بایک بازرگان خراسانی بھ نام 
زمین ھای  و ربودند روی داده بود ، تاجر مزبور را" شریفیان 

ھ قطعات کوچک تقسیم نموده و بھ دالالن امور ملکی موقوفی را ب
نیز بھ فروش زمین ھای وقفی " البتھ آستان قدس مستقیما 24.فروختند 

تفکیک شده می پردازد وحتی اداره واگذاری اراضی آستان قدس اقدام 
بھ راه اندازی سایت اینترنتی جھت فروش زمین نموده  کھ بنا بھ گفتھ 

بھ " ک آستان مزبور ، اقدام یاد شده معاون اموراراضی وامال
بوده است " منظورایجاد تسھیالت ھرچھ بیشتر برای عموم متقاضیان 

  ] .ونھ برای کسب درآمد برای آستان قدس[ 25.
ھرسال افراد بسیار زیادی :  نذورات ، درآمد وچگونگی مصرف 

برای زیارت بھ مشھد می روند وتعداد زائرین بھ طور مداوم روند 
بھ طوری کھ بنابھ آمار . و رو بھ رشدی را طی می کند  صعودی

نفربوده 13770000برابر  1380موجود تعداد زائرین  حرم درسال 
درسال (وبھ استناد نوشتھ اداره اوقاف وامورخیریھ مشھد  26.است 

میلیون نفر درسال برآورد شده است  20، تعداد زائرین حرم )  1384
درصد  10 زشود ساالنھ بیش ار کھ مالحظھ می ھمان طو 27. 

نفربھ تعداد زائرین اضافھ شده 1400000بیش از " یاجمعیتی تقریبا
باعنایت بھ ارقام مزبور وروند افزایش تعداد زائرین ، آمار . است 

میلیون نفر  26بایستی درحدود ) 1388(مزبور برای سال جاری 
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ییس درھرصورت آن قدر زائر بھ مشھد می رود کھ بھ قول ر. باشد
سازمان میراث فرھنگی ، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی 

  28...."اقتصاد مشھد ، اقتصادی مبتنی برزائر است :" ...
حال ببینیم نذورات این خیل انبوه زائران چیست ، ارزش تقریبی 

نذرھا یک :  " آن ھا چھ قدراست ؟ وبھ چھ  مصارفی  می رسد؟  
از طال وپول . ل شده ومی شوند شکل نبوده وانواع مختلفی را شام

وھزاران  قلم ] دام [ گرفتھ تافرش ، حبوبات ، ماشین ، موتورسیکلت ،
بھ شمش تبدیل شده وبخشی ازآن ھا " طالھا تماما... جنس دیگر 

نذورات دیگر مانند فرش چنان چھ قابل ... درخزانھ نگھداری می شوند
ل  داده می شوند یا نگھداری باشند، برای حفظ بھ خزانھ وموزه  تحوی

نذورات . تھیھ می شود ...نیاز  فروختھ شده وبا پول آن ھا وسایل مورد
است وھرکجا کھ ] عباس واعظ طبسي[ مستقیم تولیت  زیرنظر

  29....باشد مصرف می شود[!!! ] مصلحت 
اگر درنذورات بین ارزش کاالھای گرانبھا مانند اتومبیل ھا ، 

اشیایی باارزش  و...  وجواھرات وموتورسیکلت ھا ، فرش ھا ، طال
، می توانیم بھ طور تقریبی وجوه نقد ، میانگینی درنظربگیریمکمتر و

اگرآن چھ را .بھ مبلغ  کل  نذورات در طول یک سال دست پید ا کنیم 
ھزارتومان درنظر  10کھ  ھرزائر بھ عنوان نذرمی پردازدمعادل فقط 

ده توسط آستان قدس بگیریم ، ارزش تقریبی نذورات جمع آوری ش
 1384میلیارد تومان ، برای سال  140درحدود  1380برای سال 

میلیارد  260درحدود  1388میلیارد تومان وبرای سال  200درحدود 
حال ببینیم ازاین مبالغ ، چھ مقدار ودرچھ جایی ھزینھ . تومان می گردد

ن برای اماک...می شود؟ توجھ کنیم کھ ھزینھ ھای آب ، برق وگاز و
مذھبی وبھ خصوص آستان قدس دارای تعرفھ ھای خاصی است 

ضمن این کھ ازدوره ریاست جمھوری .بھ حساب نمی آید" وتقریبا
ھاشمی رفسنجانی ، درالیحھ بودجھ کشور ردیفی جھت کمک بھ آستان 

  30.قدس درنظر گرفتھ شد
علیرغم ادعاھاوتبلیغاتی  کھ درمورد اقدامات خیریھ آستان قدس 

یرد، مبالغی کھ صرف این امر می شود دربرابر صورت می گ
دریافتی ھای آستان قدس ، حتی فقط ازیک منبع درآمد آن مانند 

بھ گفتھ مدیرعامل . نذورات ، بسیار اندک وحقیر وغیرقابل قیاس است 
موسسھ امداد آستان قدس رضوی ، مبالغ ھزینھ شده برای نیازمندان 

میلیون تومان کمک  600: " ، بدین شرح بوده است 1387درسال 
میلیون تومان ھزینھ اھدای مواد  20یرنقدی بھ نیازمندان ، غنقدی و

درمان کھ بھ صورت موردی  دارو و و لوازم التحریر سوختی و
میلیون تومان نیز جھت تھیھ لباس وکفش دانش   300پرداخت شده و

 این ھزینھ ھا از. آموزان مناطق محروم مشھد وشھرستان ھای دیگر 
نیز سرپرستی 1386درسال  .نذورات تامین شده بود حل اعتبارات وم

نذورات آستان قدس مبلغ یکصد میلیون تومان بھ موسسھ امداد آستان 
مالحظھ می شود کھ کل مبالغ ھزینھ شده  31."قدس اختصاص داده بود
. ، بھ یک میلیارد تومان ھم نرسیده بود 1387برای نیازمندان درسال 

ملزومات برای نیازمندان ، چھ قدردزدی  رید اقالم والبتھ درھمین خ
  . شده باشد، نامعلوم است 

زائرین، بنا بھ شواھد ) اطعام(ھمچنین درمورد ھزینھ ھای غذادھی 
قراین واز جملھ گفتھ ھای رییس اداره میھمان سرای آستان قدس  و

 10 یک روز، مبنی براین کھ بیشترین تعداد زائرین اطعام شونده در
روزی کھ دھھ کرامت نامش نھاده  10آن ھم فقط در مدت (ر نفرھزا
گفتھ مدیرعامل موسسھ کشت وصنعت مزرعھ نمونھ  و 32.است) اند

تامین می کند دایر  آستان قدس کھ کل گوشت مصرفی میھمان سرا را
تن  430مقدار ]1388[ براین کھ طی ده ماھھ نخست سال جاری

بھ میھمان سرا ] صرفی درغذارانترین قلم از مواد مگ[گوشت قرمز 
وبھ طور " ، می توان محاسبھ نمود کھ حدودا 33تحویل داده است 

میلیارد  10 تا 8اطعام ، حداکثر بین  تقریبی ،ھزینھ ساالنھ غذادھی یا
 بگذریم کھ بامبلغ مذکور غذای کلیھ کارکنان و.تومان می شود

 می شود و مامورین حرم ھم تامین می شود ولی بھ نام زائرین تمام

رسانھ ھا تبلیغات  مورد اطعام زائرین مدام در مقامات آستان قدس در
  .می کنند

ھای حرم ازجملھ اداره میھمان سرا، انتظامات، سرجمع ھزینھ 
تنھا بخش نسبتاً کمی  ...، نگھداری ومراقبت بناھا وتاسیسات وحفاظت

می  پس بقیھ این درآمد بھ کجا.از درآمد نذورات راتشکیل می دھد 
رود؟تردیدی نیست ھمان طور کھ درجامعھ سخن ازآن است ، بھ 
حساب ھای بانکی خاندان واعظ طبسی ، خامنھ اي، مقامات ارشد 

عالوه  برآن تامین بخشی ازھزینھ عملیات ....رژیم ، سپاه پاسداران و
تروریستی رژیم درخارج کشور ، خرید تسلیحات وتجھیزات نظامی 

ی مالی وتسلیحاتی بھ گروه ھای فاشیست وامنیتی واتمی ، کمک ھا
زیرا .... وآدمکش حماس وحزب هللا  ، کمک بھ بودجھ سپاه قدس و

کالن وھزینھ ھاو  منابع مالی ودرآمدھای آستان قدس بسیارعظیم و
  .مخارج آن بدون نظارت و بی حساب وکتاب است 

دراوایل دھھ (ا ھم گفتھ ھای مدیرکل کمیتھ امدادخراسان ر با
بھ علت فقرشد ید مالی وعدم تامین امکانات اولیھ " :بخوانیم  )1370

دختران جوان راتا  مردم محروم مناطق شمالی خراسان ،ازدواج ، 
" خریداران این دختران جوان اکثرا.  ھزارتومان می فروشند 10

ازمنطقھ گنبد ھستند کھ پس از خرید ، دختران را برای کار درمزارع 
این مسئلھ  درشھرھا وروستاھای . ی برندوکارگاه ھا بھ ھمراه م

  34...."بجنورد ، درگز وشیروان بسیار اتفاق افتاده 
آستان قدس ازانواع رانت ھا استفاده :  رانت خواری آستان قدس 

برای کوتاه کردن نوشتار، یک نمونھ کھ استفاده . کرده  ومی کند 
  :نیمازرانت اطالعاتی درطرح میدان شھدا مشھد است رامرورمی ک

طرح میدان شھدا درمشھد طرح بسیاربزرگ وگسترده ای است کھ 
دراین طرح ،  .ازمدت ھا پیش اجرای آن آغاز وھمچنان ادامھ دارد

پروژه بھ مرحلھ اجرا درخواھد آمد کھ بنا بھ سخنان مدیراجرایی  48
وتا آن ھنگام ، ھفت پروژه بھ بھره  1387طرح درپایان آذرماه 

پروژه ھنوز شروع  21روژه درحال اجرا وپ 20برداری رسیده و
دراین پروژه بسیارعظیم ؛ طرح ھای خدماتی ، پایانھ ھای . نشده بود

اتوبوس رانی ، پارکینگ ھای طبقاتی ، ساختمان شھرداری ، ساختمان 
. تاالرشھر وساختمان ھای تجاری و اداری در نظر گرفتھ شده است 

مربع بھ اجرا در آمده   ھزار متر 253این طرح در مساحتی بالغ بر 
. ھزارمتر مربع بنا احداث شده بود 550و تا زمان یاد شده بیش از

میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفتھ شده  500برای اجرای این طرح 
  35.است 

ازآن جایی کھ سردمداران آستان قدس قبل ازآگاھی عموم مردم 
ک واقع ازاجرای چنین طرح عظیمی ، ازآن اطالع  داشتند ، امال

درمحدوده طرح  را بھ قیمت ھای بسیار ارزان ازمردم بی اطالع 
خریداری کردند کھ این خود استفاده ازرانت اطالعاتی درجھت منافع 

وسپس ، با فروش و اجاره  واحدھای  36.شخصی بھ حساب می آید
مختلف در قالب پروژه ھای طرح مزبور، ده ھا برابر قیمت خرید 

  .امالک سود می برند 
ازجملھ موارد فساد اقتصادی آستان   : فـسـاد مـالـی آستـان قــدس 

برحسب گزارش ھیات . است " المکاسب "قدس ، پرونده معروف 
، بانک ملی ایران ) دوره ھفتم (تحقیق وتفحص مجلس شورای اسالمی 

. شرکتی را بھ نام المکاسب دردوبی تاسیس کرد  1363درسال 
ق چند شرکت سود آور دیگر متعل و ، شرکت المکاسب 1375درسال 

سھ ای خصوصی بھ نام بھ موس] بھ طور غیرقانونی[بھ بانک ملی 
موسسان ھمیاری کوثر درواقع ھمان . شدند واگذار" ھمیاری کوثر"

اعضای ھیات مدیره بانک ملی بودند و واگذاری  شرکت ھا  مدیران و
 ھا وواقعی آنبھ موسسھ ھمیاری کوثر ، با مبلغی بسیار کمتر ازبھای  

درصد سھام شرکت  50درحدود  1.سالھ صورت گرفت  5با اقساط 
بھ مدیریت [ المکاسب متعلق بھ موسسھ منطقھ ویژه اقتصادی سرخس 

ناصر واعظ طبسی کھ فرزند عباس واعظ طبسی وداماد علی خامنھ 
بوده کھ ازموسسات زیر مجموعھ آستان قدس رضوی ] ای می باشد

کاسب یکی ازمھمترین شبکھ ھای مافیای شرکت الم 37.می باشد
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 تجاری درایران است کھ بخش مھمی ازتجارت میان ایران ودوبی را
امور واردات،  زیادی در این شرکت تخلفات بسیار. کنترل می کند

درشرکت 38.بانک ھا داشتھ است اختالس از ، خروج ارز وصادرات
تبھ امنیتی رژیم ماموران عالی ر فرماندھان سپاه و المکاسب تعدادی از

اسلکھ ھای غیر  بخشی از جمھوری اسالمی نیز شریک ھستند و
  39.اختیار این شرکت است  قانونی کشور در

دبی  در را] سھم آستان قدس [ واعظ طبسی شرکت المکاسب ناصر
میلیون  30گرو گذاشت و] دارنده بقیھ سھام شرکت [نزد بانک ملی 

[ یکصد میلیارد تومانی ھمچنین اختالسی  40. درھم وام گرفت 
درپرونده ناصر واعظ طبسی وجود داشت کھ بھ کلی ] ازبانک ملی 

نھ کمیتھ تحقیق وتفحص مجلس شورای ] و بعداً [ 1.نادیده گرفتھ شد
بنا بھ یک روایت ، . نھ دردادگاه مطرح شد اسالمی بھ آن اشاره کرد و

ماده ای  8 تن از فرماندھان سپاه پاسداران درجھت اجرای بیانیھ چند
، بھ  [!!!]تبعیض علی خامنھ ای مبنی برمبارزه بافساد اقتصادی و

خراسان با او  این فرماندھان در. سراغ ناصر واعظ طبسی رفتند
، ازاتاق کارش بیرون رانده درگیری پس ازمشاجره لفظی و درگیر و

سپس عباس واعظ طبسی نیز بھ شکایت فرماندھان مزبور . شدند
واعظ  ھ آنان کھ نسبت بھ فساد مالی واخالقی ناصراعتنایی نکرد وب

نیست شما بھ جای ناصر  درآن دنیا قرار: " طبسی معترض بودند گفت
جا شروع شد وسرانجام این ماجرای المکاسب از." حساب پس بدھید

، مفاسد اقتصادی را تشکیل داده بودھیات قضایی کھ ستاد مبارزه با
حکم مزبور فقط . ادر کردبرای ناصرواعظ طبسی حکم بازداشت ص

منتھی بھ احضار نامبرده بھ تھران شد والبتھ دوام نیافت ، زیرا 
میلیارد تومان بود کھ خانھ ای کھ گفتھ شد  5قراربازداشت وی مبلغ 

متعلق بھ علی اکبر ناطق نوری بوده ، وثیقھ بازداشت او گردید 
]. وناصرواعظ طبسی بیش ازچند ساعت درتھران معطل نگردید[

درعین حال قاضی صادر کننده حکم بازداشت نیز ازکار برکنار 
. زارع دادند]عباسعلی [وپرونده مزبور را بھ قاضی دیگری بھ نام 

البتھ برای تنبیھ قاضی اول  وگماردن قاضی زارع ، رییس قوه قضاییھ 
بھ مشھد ] علیزاده [ورییس دادگستری تھران ] ھاشمی شاھرودی [

برکناری  39. واعظ طبسی روبھ رو شدنداحضار وبا پرخاش آیت هللا
سید جالل فیاضی " قاضی پرونده تنھا مورد برکناری ھا نبود وبعدا

روزنامھ ای کھ متعلق بھ آستان قدس (مدیر مسول روزنامھ قدس 
نیز، بھ وسیلھ مصطفی واعظ طبسی ، آقازاده کوچک ) رضوی است 

رجریان پرونده واعظ طبسی برکنار شد، زیرا عملکرد روزنامھ قدس د
مورد رضایت ایشان ) در مورد دفاع از ناصر واعظ طبسی ( المکاسب

  41.نبود
مسئول  دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و 41زارع قاضی شعبھ 

رد روند رسیدگی بھ پرونده رسیدگی بھ پرونده شرکت المکاسب درمو
پرونده شرکت المکاسب دارای دو بخش است کھ یک بخش آن " :گفت 

پس از ... ھ دعوای بانک ملی علیھ اشخاص  بوده کھ بانک مربوط ب
میلیارد تومان بود، رضایت خود را بھ  7گرفتن طلب خود کھ کمتر از 

دادگاه اعالم کرد اما بخش شکایت مدعی العموم درجای خود باقی 
درصد سھام شرکت المکاسب متعلق بھ موسسھ آزاد  50حدود . است 

وسسھ زیرمجموعھ آستان قدس است سرخس بوده است کھ ظاھراً ازم
چرا کھ این موسسھ جزء .  [!!!]نداریم  ما کاری با آن موسسھکھ 

موسساتی است کھ ماحق ورود بھ آن را بدون دریافت مجوز الزم 
دادگاه متھمان علنی است ولی حضور افراد دردادگاه بھ [!!!] .نداریم 

مطرح می شود معنای آن نیست کھ اسامی آنان ومسایلی کھ درپرونده 
... تا قبل از قطعی یافتن حکم آنان درمرجع تجدید نظر ، انعکاس یابد 

کمھ آنان بھ روز حا، جلسھ م[!!!]با درخواست استمھال متھمان پرونده 
میلیارد تومان مطرح  14این پرونده  در ھشتم دی ماه موکول شده و

می درگفتھ ھای قاضی مزبور ، چند نکتھ مھم بھ چشم  37..."است 
نخست ، چون طرف حساب آستان قدس رضوی وآقازاده تولیت .خورد 

آن است ، برای ورود بھ آن حوزه نیاز بھ دریافت مجوز می باشد 
دوم، چون متھمان . وچون مجوز نداریم پس  باآن  کاری ھم نداریم 

مخالف رژیم نیستند بلکھ در زمره عزیزان حکومت بھ شمار می روند 
سوم آن . یل پرونده قابل طرح درجامعھ نیست ، اسامی متھمین ومسا

چھارم این . متھمان بھ عقب افتاده است !!! کھ جلسھ محاکمھ حسب امر
تحلیل رفتھ " میلیارد تومان مطرح بوده کھ بعدا 14کھ دراین پرونده 

. میلیارد نیست بلکھ بر سرنیمی ازآن است  14ودیگر بحث بر سر
ومانی وغیره ھیچ اقدامی صورت میلیارد ت 100یعنی درمورد اختالس 

  .نخواھد گرفت 
بھ ھرحال ، پرونده بھ دستور ھاشمی شاھرودی راکد  نگھداشتھ 

 38.شد وبیماری قاضی بھانھ عدم تشکیل جلسھ دادگاه  عنوان شد 
دردومین جلسھ دادگاه ، ناصر واعظ طبسی در پاسخ بھ پرسش رییس 

دبی تاسیس کردید؟ دادگاه مبنی براین کھ چرا شرکت المکاسب رادر
بھ وی  ازطرف وزارت اطالعات ونیز اطالعات سپاه پاسداران: گفت 

البتھ استفاده رژیم  42. پیشنھاد شد کھ المکاسب دردبی راه اندازی شود
پلید جمھوری اسالمی ازشرکت ھای مختلف جھت پوشش فعالیت ھای  

 امری بدیھی ،... اطالعاتی ، تروریستی ، خرید ھای تسلیحاتی و
چنین  در" وناصر واعظ طبسی نیز قطعا. قطعی واثبات شده است 

کما این کھ در مورد علت دستگیری . فعالیت ھایی دست داشتھ است 
طبسی ] واعظ[ناصر : ... وی نیز چنین احتمالی مطرح شده بود

میلیارد تومان سوء استفاده  10...مسئول خرید تسلیحات سپاه بوده 
بھ ھمین جرم نیز " کھ احتماال... ای سپاه از آستان قدس وخریدھ] وي[

 راآن وی دردادگاه ازمحاکمھ خود انتقاد و 43".دستگیر شده است 
ھمھ  چون دیگر عدالتی وجود ندارد و" :محاکمھ خامنھ ای عنوان کرد 

ما ھم چنین  ، پروندهوسازی ھای سیاسی موجود سپرده شدهچیز بھ ج
 شخصی من است ؟ و مگر المکاسب مال. روندی راطی کرده است

... مگر المکاسب را فقط من خریده ام ؟ کسانی کھ جو سازی می کنند 
محکوم کنند ، خواھند گفت آقای طبسی را بد نام  اگر بتوانند بنده را

ومی ] خامنھ اي[می رسد بھ آقا " امر ھم مستقیماکردیم کھ نتیجھ این 
  44." دگویند  جناح وابستھ بھ آقا خودشان دارای نقیصھ ھستن

متھمان  باالخره پس ازدوسال وبرگزاری  سھ جلسھ دادگاه ، حکم
جھل آنان "دلیل برائت، . ده  تبرئھ  شدندوار اعالم ومتھمان ازاتھامات

موضوع  دولتی بودن شرکت المکاسب ومعامالت انجام شده نسبت بھ 
ناصرواعظ طبسی بی اعتنا بھ  45.عنوان شد " برروی این شرکت 

درقوه قضاییھ ، ھنگام قرائت رای  در دادگاه  حاضر قوانین جاری 
 39.نبود وحکم تبرئھ بھ وکیل وی ابالغ شد تاخدمت ایشان ارسال دارد

. رش ھمراه وی راھی آمریکا شدناصرواعظ طبسی برای زایمان ھمس
حقوقی  تولد فرزند وی درآمریکا عمالً بھ معنای شھروندی قانونی و

راه ھای پس از سقوط جمھوری  د ووالدینش درآمریکا بو نوزاد و
درعین حال متھم نھ . اقامت دایم درآمریکا راباز کرد  و ...اسالمی 

ناصرواعظ طبسی وعده داد کھ ! تنھا تبرئھ گردید، بلکھ شاکی نیز شد
بھ زودی علیھ مطبوعاتی کھ خبر مربوط بھ اختالس یکصد میلیارد 

، بھ دادگاه شکایت تومانی اواز بانک ملی کشور رافاش ساختھ بودند
یکی ازآقازاده :" این مطبوعات جسارت کرده ونوشتھ بودند.خواھد کرد

  46!!وازاین اشاره ھا" ف .ناصر" ، "  ھا 
ناصرواعظ طبسی اقدامات خالف دیگری نیز داشتھ کھ ازجملھ 

ازطریق بیرجند وتایباد بھ تھران ونقاط ) نوع  5(ترانزیت مواد مخدر 
شرکت [ھ عنوان خرید صابون ازکارخانھ سانا او ب. دیگر بوده است 

صنعتی بھکف کھ تولید کننده انواع صابون ھای آرایشی وبھداشتی ، 
محل شرکت . می باشد " سانا"مایع ظرفشویی وشامپو با نام تجاري

اوایل جاده بیر جند بھ خوسف  در درحوالی جنوب غربی بیرجند و
رآن جا تحویل گرفتھ مواد مخدر ارسالی ازافغانستان را د] 47است 

وبھ کارخانھ خوشاب روانھ کرده ، درآن جا بستھ بندی نموده وبھ 
اوھمچنین بخشی از گاز   24.تھران وسایر نقاط ارسال می کند

سرخس را ھم دراختیار داشتھ وبا جمھوری ھای آسیایی اتحاد 
بھ طور مستقیم معاملھ انجام می داده است ] سابق[شوروی ] جماھیر[
.39  



  متشھو لچھه شمار   بذرنشریھ دانشجویی       صفحھ   
 

 

14 

درامپراتوری آستان قدس فقط :   ــع حقـــوق جــــــــامعـــھ تضیی
مال اندوزی ھر چھ بیشتر وبیشتر مطرح است ودراین راه سالمتی 

ھیچ ارزش وجایگاھی ... مردم ، منافع ملی ، محیط زیست و
کارنامھ آستان قدس  مملو از چنین رفتارھایی است ، کھ بھ جھت .ندارد

  :مورد بسنده می شوداختصار مطلب بھ بیان چند 
پسماند کارخانھ قند تربت حیدریھ  ضالب وفاتخلیھ  -1

پسماند و فاضالب کارخانھ قند : درداخل نھر جاری درشھر
درنھری ) وابستھ بھ آستان قدس رضوی (تربت حیدریھ 

ریختھ می شود کھ این نھر پس از خروج ازمحوطھ کارخانھ 
" ریھ مثلمحروم شھر تربت حید" ، ازمناطق مسکونی نسبتا

. عبور می کند "  فتح المبین"و"ضیاء الدین " ،" رضا شھر
ریختھ شدن فاضالب وپسماند کارخانھ قند درداخل نھر 
مزبور باعث بھ وجود آمدن بوی تعفن شدید وخطرات 
ومشکالت زیست محیطی و ابتال  بھ بیماری ھای تنفسی 

اھالی مناطق .وپوستی درمناطق مجاور نھر شده است 
عتقد ند یاباید شاھد بیماری ھای عفونی وتنفسی خود مزبور م

. وفرزندانشان باشند یا خانھ وکاشانھ خود راترک کنند
مسئوالن کارخانھ نیز ریختن پسماند وفاضالب کارخانھ بھ 

  48.درون نھر راتایید کرده اند
رغم مخالفت ساخت کارخانھ سیمان سمنگان ب -2

رت وزا 1382درسال :  سازمان حفاظت محیط زیست
صنایع ومعادن اعالم کرد کھ پروژه سیمان درشھرستان مانھ 

کیلومتری غرب شھرستان بجنورد  50وسملقان در
ساخت  49.ھکتار آغاز شد 100ودرزمینی بھ مساحت 

کارخانھ درزمین ھای معرفی شده توسط آستان قدس با 
با این . مخالفت سازمان حفاظت  محیط  زیست رو بھ رو شد

معاون ارزیابی . ارخانھ پی گیری شدحال ، کار ساخت ک
درتاریخ :" سازمان حفاظت محیط زیست دراین مورد گفتھ 

موضوع احداث کارخانھ سیمان سمنگان  2/4/1388
بھ علت این ... درکمیتھ ارزیابی زیست محیطی مطرح شد 

کھ زمین ھای مرغوب کشاورزی بھ عنوان مکان مورد نظر 
ر مخالفت معرفی شده بود، بااحداث واحد مذکو

علیرغم مخالفت ھای سازمان حفاظت محیط زیست ، ....شد
  50."درصد پیشرفت فیزیکی داشتھ است  30این پروژه 

برداشت غیرمجاز وغیر اصولی شن وماسھ از   -3
قدیمی گلستان درمجاورت شھر ] سد[بند : بستر بند گلستان
، ) 1388(درابتدای تیرماه سال جاری . مشھد قراردارد

وطھ درآستان قدس رضوی آب بند را یکباره متولیان مرب
وادعا . تخلیھ وآن رادرکانال ھای شھر مشھد جاری کردند

کردندکھ قصد بازسازی ومقاوم سازی این بند تاریخی 
اما ، بنا بھ مشاھدات گزارشگر یک روزنامھ . رادارند

درچند ماه بعد وگفتھ ھای شاھدان وساکنان ) خراسان (
اقدامی برای بازسازی بند مزبور منطقھ ، آستان قدس ھیچ 

انجام نداد، بلکھ باسرعت وشدت اقدام بھ برداشت شن وماسھ 
 51.وخاک بستر سد مزبور و سپس فروش آن نمود

ودرحقیقت تعمیر وبازسازی سد بھانھ ای بیش نبوده کھ 
آستان قدس بتواند اقدام بھ برداشت شن وماسھ وخاک بستر 

جھ بھ وضعیت خطرناک آن ھم بدون تو. وفروش آن بنماید
ونامناسب سد مزبور کھ باران ھای سیل آسا ممکن است 
خطرات جدی وغیرقابل جبرانی برای سد ودرنتیجھ ، 

  .ساکنان منطقھ داشتھ باشد
عدم ھمکاری آستان قدس درحفاظت ازمنابع   -4

بنا بھ گفتھ :  طبیعی وتخریب شدید مراتع دشت سرخس
منابع طبیعی خراسان رییس اداره تثبیت شن وبیابان زدایی 

رضوی ، عدم ھمکاری وھماھنگی آستان قدس رضوی با 
مدیریت جھاد کشاورزی ازجملھ مھمترین  عواملی است کھ 

باعث تخریب شدید وروز افزون مراتع دشت سرخس شده 
بھ طوری کھ دردودھھ اخیر، سھ کانون بحران . است 

" و" آبمال "، "خانگیران "فرسایش بادی بھ نام ھای 
ھکتار رخ نمود شده  213ھزار و 60بھ وسعت " دآبادصم

ل آن فقر وحاشیھ نشینی دراطراف بامھاجرت وبھ دن.است 
شھرھای بزرگ ، یکی از آثار مخرب بیابان زایی است 

.52  
  

 139براساس بند الف ماده : معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی 
مک ھا موقوفات ، نذورات ، پذیره ، ک: " قانون مالیات مستقیم 

ازپرداخت ... وھدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی 
معافیت مالیاتی آستان قدس وشرکت ھای  53...."مالیات معاف است 

بوده است کھ بادستور " فرمان رھبری " وابستھ درابتدا بھ صورت 
رییس ھیات دولت بھ وسیلھ وزیر امور اقتصاد ودارایی بھ معاونت 

، دولت  80درابتدای دھھ  54.اتی ابالغ می شده است درآمدھای مالی
برآن شد معافیت مالیاتی برخی بنگاھھای اقتصادی رالغو کند، اما این 

معاون وزیر اموراقتصادی . امر شامل آستان قدس رضوی نشد 
:" ودارایی  ورییس سازمان امور مالیاتی کشور دراین مورد گفتھ بود

قدس رضوی مشمول لغو معافیت ھای  آستان مقدسھ امام خمینی وآستان
مذاکراتی با مسئوالن این  بخش  انجام " امااخیرا... مالیاتی نمی شوند

داده ایم کھ اگر بھ نتیجھ برسد، واحدھای اقتصادی وابستھ بھ آستان 
:" اودرپاسخ بھ سوال خبرنگار ."  قدس نیزمالیات پرداخت خواھندکرد

بھ ھرترتیب :" می گوید" ستید؟ یجھ مذاکرات خوشبین ھتشما بھ روند ن
 55..."دنبال شود[!!!] باید این موضوع ازطریق گفت وگو وتفاھم کامل

البتھ آستان قدس مالیات خودرا پرداخت می کند اما نھ بھ خزانھ دولت 
بلکھ آن رابھ علی خامنھ ای تحویل می دھد تادرحساب ھای بانکی او 

بنیادھا کھ بنا :" ... ی منابع بنا بھ نوشتھ برخ. وفرزندانش انباشتھ شود
درصد از اقتصاد کشور  40تا  30بھ گفتھ اقتصاد دانان کشور حدود 

ھیچ " رادراختیار دارند، ھیچ گونھ مالیاتی بھ دولت نمی دھندواساسا
این بنیادھا کھ فقط علی خامنھ ای . کس درایران برآن ھا کنترل ندارد

مان بھ حساب ھای مختلف برآن ھا نظارت دارد، ماھانھ میلیاردھا تو
گفتھ می شود کھ مجموع پرداختی بنیادھا بھ . وی واریز می کنند 

... رھبر جمھوری اسالمی درسال بالغ بر سیصد میلیارد تومان است 
مالیات بنیادھا ، امسال : رییس سازمان امور مالیاتی کشور نیز گفتھ بود

می  نیز ھمانند سنوات گذشتھ بھ حساب خاصی واریز] 1381[
  56."شود

بنگاه  ھر :برسی موسسات وشرکت ھای آستان قدسحسا
تحت نظارت سازمان (اقتصادی نیازمند انجام عملیات حسابرسی 

اما آستان قدس برای آشکارنشدن . می باشد) حسابرسی کل کشور 
حساب سازی ھا ودزدی ھای شرکت ھا وموسسات تابعھ اش ، خود 

بنا بھ نوشتھ سایت . است  اقدام بھ تاسیس موسسھ حسابرسی نموده
آستان قدس ؛ موسسھ بازرسی ، حسابرسی وخدمات مدیریت آستان 

تاسیس شد و اھداف خودرا برپایھ  1365قدس رضوی ارابتدای سال 
انجام اموربازرسی قانونی وحسابرسی وارایھ خدمات مدیریت بھ 

و در صورت  لزوم ... شرکت ھا وموسسات تابعھ آستان قدس و 
درواقع  57.ری  باسازمان حسابرسی کل کشور ، قراردادھمکا[!!!]

ھیچ نظارتی برعملکرد آستان قدس رضوی نیست و گردانندگان آن با 
  .فراغ بال بھ غارت مشغولند

 25سھ روز بعد از پیروزی انقالب یعنی در  :س ان قدتولیت آست
، خمینی تبھکار حکم سرپرستی آستان قدس رضوی را بھ   57بھمن

دو سال بعد ، تولیت آستان قدس ، .واعظ طبسی صادر کردنام عباس 
نمایندگی ولی فقیھ درخراسان ومدیریت حوزه علمیھ خراسان بھ وی 

واعظ طبسی پایھ گذار وموسس کمیتھ انقالب اسالمی . واگذار شد
بھ نمایندگی  1358وسپاه پاسداران درخراسان بوده است ، ودرسال 

وی .نون اساسی حضور یافت ازاستان خراسان درمجلس خبرگان قا
بھ عنوان ) 1385و1379، 1367،1373سال ھاي(دوره  4در
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. نماینده خراسان بھ عضویت مجلس خبرگان رھبری درآمده است 
با حکم خامنھ ای بھ عضویت مجمع تشخیص  1375اودرسال 

  58.مصلحت نظام درآمده وھمچنان عضو این مجمع می باشد
گر رژیم فاسد جمھوری اسالمی ھمانند اغلب سران جنایتکاروغارت

مختصر وحداکثر " زندگی  نسبتا 57، عباس واعظ طبسی تا انقالب 
متری درانتھای یک کوچھ  250خانھ ای . معمولی ومتوسطی داشت 

بعدازانقالب . فرعی وبن بست درمحلھ عشرت آباد مشھد داشت 
وقدرت گرفتن او، ابتدا ملک برخی ھمسایگان مجاور بھ مساحت حدود 

بخش دیگری  1377سپس تا سال .متر مربع راخریداری نمود 600
متر مربع  2000ازمنازل مجاور راتا کوچھ اصلی بھ مساحت حدود 

خریداری کرد تاآپارتمان ، استراحتگاه محافظان ، کتابخانھ وتاالری 
چھت  1387درسال . جھت برگزاری مجالس ماھانھ درآن ساختھ شود

" بان اصلی ، چند خانھ دیگر جمعاگسترش فضای موجود تا نبش خیا
متر مربع خریداری وبھ فضای قبلی اضافھ  1600بھ مساحت تقریبی 

پمپ بنزین موجود درمنطقھ بھ مساحت حدود  1388درسال .گردید
متر مربع نیز خریداری وجھت احداث پارکینگ بھ محدوده  2200

  59.منزل شخصی واعظ طبسی اضافھ شد
انیون فاسدی است کھ عباس عباس واعظ طبسی ازجملھ روح

پالیزداردبیر ھیات تحقیق وتفحص ازقوه قضاییھ درسخنرانی خود 
درباره نقش روحانیون درمفاسد اقتصادی ، ازاونام برده وافشا نموده 

معدن ذغال سنگ طبس ودوازده تاازمعادن استان ] ازجملھ [کھ 
ال عالوه بر این ، او در طول س 60.خراسان متعلق بھ او می باشد 

ھای حکومت جمھوری اسالمي، محافل قدرت و قدرتمندان را 
نیزازمحل درآمدھای افسانھ ای آستان قدس بھره مند ساختھ و با دولت 

از جملھ اکبر ھاشمی .ھا وجریان ھای حاکم روابط مناسبی داشتھ است 
رفسنجانی کھ خود وخاندانش ھمچون خاندان واعظ طبسی از غارت 

ی افسانھ ای رسیده اند، واعظ طبسی رامناسب منابع کشور بھ ثروت ھا
 30.ترین فردی دانستھ کھ تولیت آستان قدس رضوی برعھده اوست 

این اظھار نظر بی مناسبت نیست ومنحصر بھ شخص ھاشمی 
چون  -ازاین روست کھ عباس واعظ طبسی . رفسنجانی نیز نمی باشد 

ورمان کھ می ازجنبش قھرمانانھ مردم دالور کش -سایر ھمپالگی ھایش 
رود تا رژیم فاسد جمھوری اسالمی را سرنگون کند ، بھ ھراس آمده و 
اغلب پس از ھر خیزشی ، واکنشی شدید بر علیھ مردم نشان داده است 

ازجملھ  ، پس از اعتراض ھای مردمی درروز عاشورا ، آنانی کھ .
خوانده وحکم آنان را " محارب"اعتراضات راھدایت می کنند 

غافل ازآن  61.دانستھ است ] اعدام[قضایی رژیم مشخص  دردستگاھھا
کھ خلق ستمدیده بھ جان آمده ، خود را ه می پویند ومی یابند وبھ 
زودی توفان سھمگین خشمشان بسا ط  ستم وغارت وفساد رژیم وھمھ 

  .درھم خواھد پیچیید) ازجملھ اورا( عوامل فاسد آن
  

  :    مــنـــابــــــــــع
  

توضیح آستان قدس رضوی :" ای اقتصاد روزنامھ دنی  - 15
  7/6/1388 –" درباره زمین ھای شھرک غرب 

:"          online.ir/article-www.shiaسایت     - 16
  .27/5/1388 -"تجمعی برای اعتراض بھ آستان قدس رضوی 

س بھ اعتراض کشاورزان سرخ:" روزنامھ کیھان   - 17
شماره  -"اداره ثبت اسناد وارد نھمین روز خود شد

19444)2/6/1388(  
 ماجرای آستان قدس رضوی و:" سایت مھر ایرانی   - 18

" روستای زیاران
         www.mehrirani.googlepages.com/zeyaran

                                             
متن کامل نشست خبری سخنگوی :" وبالگ جمشیدی   - 19

www.a-"           29/11/1387قوه قضاییھ درتاریخ 
                jamshidi.ir 

:" سایت اداره کل ثبت اسناد وامالک استان گلستان   - 20
ری متقابل ثبت اسناد وامالک استان نگاھی گذرا بھ تعامل وھمکا
        www.golestansabt.ir."گلستان با دستگاھھای اجرایی
                                  

آرشیو  –سایت اداره کل ثبت اسناد وامالک تھران   - 21
 -1386اخباراداره کل درسال 

19/3/1386www.sabttehran.ir                               
                                        

زمین ھای شھرک :" بخش جامعھ  –سایت جھان نیوز   - 22
 –" غرب وقف است ؟

21/4/1388www.jahannews.com                          
                                      

آیا اراضی شھرک غرب ، گیشا :" احمدی، نعمت   - 23
د ملی ، شماره اعتما" وباغ فیض وقفی است ؟ 

515)30/8/1386.(  
قوه عدالت یا ]:" درھجرت [روزنامھ انقالب اسالمی   - 24

www.enghelabe-   657شماره   –" 4-قوه جنایت ؟ 
657-eslami.com/archive/maghalat/edalat 4 
 - "با یک کلیک درمشھد زمین بخرید :"  روزنامھ آسیا  - 25
28/1/1384www.asianews.com                

سایت ھتلداری شرکت فنی مھندسی (سایت ھتلداری   - 26
  .www.hotl.ir  )" 3(نگاھی بھ وضعیت شھر مشھد):" آس 
فعالیت ھای حسینیھ ھای مشھد :" روزنامھ ایران   - 27
جوابیھ اداره اوقاف وامورخیریھ ناحیھ یک (قانونی است " کامال

  8/9/1384 –صفحھ ایران زمین  –)" مشھد بھ روزنامھ ایران 
:" اخبار  –اقتصادی  –سایت آستان قدس رضوی   - 28

  18/12/1387 -"اقتصاد مشھد مبتنی برزائران است 
گزارش قدس :" صفحھ فرھنگی  –روزنامھ قدس   - 29

قدس رضوی ، ازاداره حاجبی تا دفاتر ازعواید نذورات آستان 
  9/10/1388 –" نذورات 

ھمھ :" پایگاه اطالع رسانی آیت الھ ھاشمی رفسنجانی   - 30
باید بھ رھبری درتحقق فضای ھمدلی کمک کنیم تارضایت مردم 

     ww.hashemirafsanjani.ir 12/9/1388 - "فراھم شود
                        

 6بیش از:" اخبار  –دی اقتصا –سایت آستان قدس   - 31
 –" میلیارد لایر کمک نقدی وعیرنقدی بھ نیازمندان 

27/1/1388  
 - " اخبار ویژه دھھ کرامت :" روزنامھ قدس   - 32
25/7/1388  

:" اخبار  –اقتصادی  –سایت آستان قدس رضوی   - 33
" تن گوشت قرمز مھمان سرای حرم مطھر رضوی  430تامین 

– 7/11/1388  
فروش دختران :" مطبوعات  گزیده –مجلھ پیام زن   - 34

  ).1371فروردین (شماره یک " جوان 
 (blogfa.com.14041404سایت مشھد  - 35

(  www.mashad پروژه  48:" مجیدیان  ، رضا : بھ نقل از
 - "در طرح میدان شھدا مشھد بھ مرحلھ اجرا درمی آید 

  26/9/1387 –خبرگزاری مھر 
ذن حرم مطھر امام رضا سایت مو  - 36

 11-www.holyshrine.blogfa.com/post 
میلیارد  14روند رسیدگی بھ پرونده :" روزنامھ ایران   - 37

شماره  –" تومانی شرکت المکاسب تشریح شد 
2331)25/9/1381(  

قاضی  20ردپای :"  59میھن شماره  –سایت میھن   - 38
بھمن  –" درپرونده المکاسب 

1381www.mihan.net/59/mihan-59-63-01            
                                         

آقازاده طبسی تبرئھ شد ، آقا جری :" سایت پیک نت   - 39
" درحبس ماند

ww.peiknet.com/page0/12es/p308tabasi            
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یک  ھفتھ  با    –سایت  دکتر  علیرضا  نوری  زاده    - 40
احوال  شیخ  و قاضی  و شرب  الیھودشان : "  خبر  

"...www.nourizadeh.com/archives/000057         
                                           

سید جالل :" سایت موذن حرم مطھر امام رضا   - 41
مسئول روزنامھ قدس توسط یکی از آقا زاده ھای فیاضی مدیر 

واعظ طبسی برکنار 
                  www.holyshrine.blogfa.com/8803"شد

            
ناصر واعظ طبسی :"  60میھن شماره  –سایت میھن   - 42

" وزارت اطالعات می خواست کھ مرکز المکاسب دردوبی باشد : 
  1381www.mihan.net/60/mihan-60-21-01اسفند  –

                       
ولی فقیھ رھبری باندھای فساد :" حائری ، مھدی   - 43

 –سایت روزنھ  –" اقتصادی درجمھوری اسالمی را بھ عھده دارد
14/1/2002www.rowzane.com/maghalat-

gif/2201/220118mehdu-haeri     
ناصر ) :" دوره دوم (راه توده  –سایت راه توده   - 44
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  دیجھان مذھب بخواناز 
در اواخر ماه میالدی گذشتھ، پلیس مخفی در بسیاری از 

یک عملیات گسترده بر علیھ کشورھای اروپایی دست بھ 
توسط ) آزار و تجاوز جنسی بھ کودکان(پدوفیلی 

در عجیب ترین مورد این تفتیش ھا . مسئوالن کلیسا زد
در بلژیک، پلیس ضمن بررسی کلیھ مدارک و بازجویی 

قبر تعدادی از کاردینال ھای اقدام بھ سوراخ کردن ... و 
ی ھستند سابق بلژیک کھ در دنیای کاتولیک بسیار نام

این  .سرنخ آنھا را بازرسی کرد یافتن نمود و بدنبال
قاضی . مورد با واکنش شدید پاپ در واتیکان روبرو شد

پرونده قربانیان تجاوز جنسی توسط کشیشان و مسئولین 
کلیسا، بطور رسمی اعالم کرد کھ برای بدست آوردن 
مدارک و شواھد از سوراخ کردن سایر مقره ھای مقدس 

این موضوع ما را متوجھ این ! ھا ابایی نداریمکاتولیک 
  : نکتھ مھم می کند کھ

  
میان کلیسای کاتولیک و چندانی تفاوت  -

پروتستان، مساجد مسلمانھا، کنیسھ ھای 
یھودیان و سایر مراکز مذھبی در اقدام بھ 

 ! نیست پدوفیلی و سایر انواع تجاوز جنسی
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در  G20رس ھای اجالس د
  کانادا و مبارزات مردم

  
ھمراه  ا بھقدرت برتر اقتصادی دنی 8نشست سران  
کشور کھ در رتبھ ھای بعدی اقتصادی قرار دارند در  12

این اجالس از نظر . تورونتو کانادا بھ پایان رسید
آن تا مباحث کالن مطرح شده در  ادراهبرگزاری و 

ھ ھدر بر. ھ تاریخی خاصی انجام شدھنشستھایش در بر
ای کھ جھان در بحران اقتصادی سرمایھ داری دست و پا 

و تنشھای حادی میان قدرتھای برتر سرمایھ داری می زند 
بھ دالیل مختلفی تصمیم گرفتیم بخشھایی . در جریان است

از این رویداد مھم را انتخاب کرده و در اختیار جوانان و عالقمندان 
از مھمترین دالیل اینکار نرسیدن اخبار صحیح و واقعی از . قرار دھیم
دیای ل سانسور حاکم چھ از سوی مدلی بھ و مبارزات مردم  این رویداد
یکسویھ بودن گزارشاتشان بدون اینکھ بھ داللیل این  غرب و

اعتراضات و  موضوعات آن بپردازند و تنھا توجھ بھ تعداد درگیری 
ھا آن ھم بھ شکل محدود ما را را بر آن داشت کھ بھ جنبھ ھای دیگری 

در واقع ه جھانی ھ بی توجھی بھ این مبارزچ. از این مبارزات بپردازیم
. ما را از درس ھای غنی و پربار یک مبارزه بزرگ محروم می کند

نیروھای سیاسی فعال ایرانی بھ این رویداد  یتوجھکم دلیل مھم دیگر 
این مورد جای بحث و بررسی زیادی  .بین المللی سرنوشت ساز است

دارد کھ ھنوز این نگاه معطوف بھ ایران، گره خورده بھ حوادثی کھ 
. فقط توجھ می کنند در درون مرزھای جغرافیایی ایران رخ می دھند

ری مورد استفاده پکمااینکھ حتی شیوه سرکوبھای خیاباني، باتوم و اس
از ابشخور ... نرانی ھای سران سرمایھ در ایران و خسرکوبگران، س

بنابراین این وظیفھ نیروھای . جھانی سرمایھ داری تأمین می شود
  .کھ این نقص را برطرف کنند مترقی و چپ است

ما در ارائھ این مطلب نھایت تالش خود را می کنیم کھ از تکرار 
موارد موجود در رسانھ ھای مختلف پرھیز کنیم و نکات تازه تری را 

عمده نکات این مطلب از مصاحبھ با فعالی از دانشگاه . ارائھ دھیم
" رپورتینگ آلترناتیو مدیا"گروه تورونتو است کھ ضمن عضویت در 

از سازماندھندگان بخشی از مبارزات ھم بود و گزارش ھای مکتوب و 
. صوتی کھ رفیق مبارز و کمونیست دیگری برایمان ارسال کرده بود

در تدقین آمارھا و برخی اسامی و تکمیل شعارھا از سایت 
"Democracy now" نیز کمک گرفتیم.  

  
ساعت  72بیش از یک  میلیارد دالر برای 

 !در تورنتو  20و جی  8رھبران جی  حضور
 

کشور ثروتمند جھان در این ھفتھ مھمانان شھر  20رھبران 
برنامھ ای کھ تدارک آن را دولت محافظھ کار . تورنتو بودند

میلیارد دالر برای  1شروع کرده و بیش از  2009ھارپر از سال 
میلیون دالر  930: این کنفرانس سھ روزه ھزینھ کرد" امنیت"

میلیون دالر برای میزبانی  78ای محافظت و امنیت مھمانان،  بر
در  8و پذیرائی و ساخت یک دریاچھ مصنوعی برای سران جی 

میلیون  101شھرک تفریحی ھانتزویل در شمال تورنتو، 
دالربرای شرکتھا ودفاتر مختلف کھ برای برنامھ ریزی و تدارک 

پلیس  ھزار 20این نشست کار می کردند و حضور بیش از 
آموزش دیده ضد شورش از سراسر کانادا با تجھیزات کامل کھ 

نفر از آنھا پلیس ویژه و مامورین سازمان جاسوسی  7000حدود 
)CSIS ( و پلیس سواره کانادا)سوار بر اسب و یا دوچرخھ (

مجھز بھ گاز اشک آور، اسپری فلفل و تفنگ ھای 
  . مخصوص شلیک گلولھ ھای پالستیکي، بودند

ویژه پلیس  جالس با آموزش و تدارک نیرویاین ا
و نیروھای ضربت برای حفاظت از محل اجالس 

دولت و ارتش و پلیس تدارک . برنامھ ریزی شده بود
امنیتی وسیع و بی سابقھ ای را در تورونتو بھ اجرا 

آنھا از دو ھفتھ پیش از شروع اجالس . گذاشتھ بودند
و را عملیات وحشت را آغاز کرده و شھر تورونت

برای اولین بار . بطور عجیبی میلیتاریزه کرده بودند
 مرکز شھربود کھ مردم مقیم تورونتو می دیدند کھ 

)DOWNTOWN( بسیاری . خلوت و ساکت است
ھفتھ  1از مردم و تقریباً بخش عمده مردم کارکن از 

در . رعب و وحشت عجیبی بر شھر حاکم بود. قبل سرکار نمی رفتند
ارات نیز تعطیل بود و سازمانھا و حتی مدارس روز آخر، اد 3-4

ساکنین شمال شھر تورونتو نیز نمی . داون تاون نیز تعطیل شده بود
توانستند فرزندانشان را بھ مدارس شھر بفرستند چون تمام وسایل نقلیھ 

شھروندان ساکن . عمومی بھ داون تاون از حرکت بازایستاده بودند
یژه تردد داشتند و بدون آن کارتھا نقاط مرکزی شھر نیز کارت ھای و

داون تاونی کھ حتی تا نیمھ ھای شب و در . امکان تردد وجود نداشت
مشغول ... برخی نقاط تا صبح زنده بود و مردم در بارھا و کافھ ھا و 

بودند، مرعوب دستگاه نظامی شده بود و سکوت وحشتناکی بر شھر 
وند و ایجاد صداھای مردم می ترسیدند بھ داون تاون بر. حاکم بود

  . وحشتناک در روزھای آخر بر شدت این وحشت افزوده بود
  

در این اوضاع خبر جنجال برانگیزی از سوی رسانھ ھای مختلف 
پخش شد مبنی بر اینکھ در روزھای آخر مانده بھ اجالس و در یک 
نشست اضطراري، دولت تورونتو قانونی را تصویب کرده و بھ 

قانونی کھ در تاریخ تورونتو . ی آن شده استسرعت وارد فاز اجرای
بھ موجب این قانون کھ شبانھ . سابقھ تصویب چنین چیزی وجود نداشت

تصویب و در روز بھ اجرا درآمد، نیروھای امنیتی مختلف می 
  !توانستند بدون ھیچ دلیلی مردم نزدیک بھ محل اجالس را تفتیش کنند

بحث می شد و در  این یک رسوایی سیاسی بزرگ بود کھ مرتباً 
  . رسانھ ھا مورد کنکاش قرار می گرفت

میلیارد دالری کھ در تاریخ کانادا و در تاریخ  1با وجود مخارج 
نشست این سران در دنیا بی سابقھ بوده و با تبلیغات و رعب و وحشتی 
کھ در سراسر شھر بوجود آورده بودند و ھمچنین با وجود تدابیر 

پلیسی در سطح  شھر، نتوانستند مانع از امنیتی و جو بسیار شدید 
جو . حضور گسترده و وسیع مردم در تظاھرات و اعتراضات شوند

وحشت و شدت سرکوبھا بھ حدی بود کھ بسیاری از مردم از کبک 
حرف می زدند کھ آن سرکوب ھم در تاریخ کانادا بی  70سیتی دھھ 
نتو ھمچنین از دوران جنگ عراق تا حاال در تورو. سابقھ بود

مردم بھ شدت رادیکالیزه . ت نشده بودعتظاھراتی بھ این بزرگی و وس
شده بودند و ھمچنین بسیاری از آنھا ھم برای اولین بار  در تظاھراتھا 

  .حاضر بودند
  

در تظاھراتھای مختلفی کھ در روزھای گوناگون برگزار شده بود 
دند؛ فکری مختلف حاضر بو -گروھھایی ازملیتھا و گرایشات سیاسی 

بر . پرچم ھای کشورھای زیادی بر دستان مردم معترض حمل می شد
آنھا "روی تنھ درختان زیادی در مسیر تظاھراتھا شعارھایی مثل 

شعارھای زیادی ھم . نصب شده بود "ثروتمندند چون ما فقیر ھستیم
سر داده می شد یا بر بروی پالکاردھا دیده می شد در محکومیت 

حزب کمونیست کانادا، حزب . یج مکزیکدر خلBP ب پی افتضاح 
جریانات آنارشیستی و  )مونترآل -پی .سي.آر(کمونیست انقالبی کانادا 

بلوک سیاه از تورنتو و کبک سیتی و مونترآل، اتحادیھ ھای کارگري، 
نھادھا و تشکالت ضد فقر و بی عدالتی در تورنتو، سازمانھای دفاع 

دن سقط جنین، جریانات دفاع از محیط زیست، زنان طرفدار قانونی بو
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ازحقوق ھمجنسگرایان، تشکل بسیار 
بزرگ دفاع از حقوق مھاجران، 
جریانات ضد جنگ در افغانستان و 
عراق، بومیان کانادا، گروھھایی مثل 

کھ جریانی  Fight Back فایت بک
تروتسکیست بودند نیز با ھمراھی 
تعدادی جوان ایرانی در تظاھراتھا 

ن کمونیست و چپ فعالی. حاضر بودند
ایرانی نیز از احزاب و سازمانھای 
مختلف و افراد مستقل در یک بلوک 

تقریبا تمام جریانات . حاضر بودند
سیاسی موجود در تورونتو، مونترآل 

حزب از: حاضر بودند... و 
م ل م تا ح ک ک  کمونیست ایران 
و ... مارس و  8تا تشکل زنان 

ھا شعارھایی نیز کھ ایرانی. مستقل ھا
با خود داشتند یا سر می دادند عمدتاً 
در ھمبستگی با مبارزات جھانی 

مرگ "ضدسرمایھ داری بود مانند 
بر سرمایھ داري، زنده باد 

کارگران جھان " –" سوسیالیسم
 "پلیس برو گمشو" –" متحد شوید

شھر "و ھمراھی با شعارھایی مثل 
  ...و  "و خیابانھای ما را پس بدھید

جوانان ایرانی تعداد دیگری از 
، دو 20حاضر در تظاھرات جی 

گروه جبھھ متحد دانشجویی کانادا و 
سکوالر سبز بطور نسبتاً متشکل و 
با پالکاردھای مشخصی در 
اعتراض بھ نقض حقوق بشر در 

گروه ھای . ایران شرکت کرده بودند
موسیقی مترقی نیز با عناوین 
مختلف و ھمھ و ھمھ یک تظاھرات 

ی و عظیم در مخالفت انترناسیونالیست
کشورصنعتی  20با حضور سران 

جھان در تورنتو ومخارج ھنگفت آن 
  .ھمصدا شده بودند

  
از اول ھفتھ نشست سران، 
تظاھرات ھای مسالمت آمیز و 
کوچکی توسط سازمانھا و برخی 
نیروھای بومی کانادائی انجام شد کھ 
بدون درگیری بود ولی در روز 

روفی جمعھ تظاھراتی در پارک مع
بھ اسم آلن گاردن برگزار شد کھ 
محل تجمع فقرا، بی خانمانھا و 

ھدف از . معتادھای شھر است
گردھمائی در چنین محلی مقایسھ 
وضعیت زندگی مردم فقیر ساکن 
پارک با مخارجی بود کھ دولت 
. برای این نشست ھزینھ کرده بود

نفر  5000در این تظاھرات حدود 
چپ و شرکت کرده بودند و فعالین 

نیروھای دمکرات و آزادیخواه 
با . ایرانی نیز در آن شرکت داشتند

وجودی کھ پلیس سعی در بھ 
خشونت کشیدن این تظاھرات 
داشت، با ھوشیاری مردم بدون 

بعد . درگیری ھای جدی پایان یافت
از تظاھرات، جمعیت زیادی از 
مردم کھ از شھرھای دیگر و یا از 

پارک  آمریکا آمده بودند در کوئینز
چادر ) محل تظاھرات روز شنبھ(

زدند و شب را در آنجا ماندند کھ 
خود را برای تظاھرات روز بعد 

تظاھرات روز شنبھ با . آماده کنند
وجود باران شدید بزرگترین 
تظاھرات تاریخ کانادا بود کھ بیش 

ھزار نفر در آن شرکت  40از 
آنھا می خواستند . کرده بودند

ض خود را  مخالفت و خشم و اعترا
بھ سیاستمداران و رھبران سرمایھ 

  .داری  جھانی نشان دھند
روز شنبھ ھمچنین اوج درگیری 
. میان مردم و نیروھای امنیتی بود

در اینروز سندیکاھای بزرگ 
کارگری نیز فراخوان داده بودند و 

 40000جمعیت عظیمی بیش از 
نیروھای . نفر در خیابانھا بودند

یا سیاه   black bloc بالک بلوک
جامگان نیز با تدارکات بسیار خوبی 

صورتھایشان پوشیده . حاضر بودند
و  سرتاپا پوشش سیاه داشتند و در 
کولھ پشتی ھایشان ھمھ چیز برای 
تعرض  و حملھ بھ نیروھای امنیتی 

بخش دیگری از . یافت می شد
جمعیت حاضر را مائوئیستھایی 
تشکیل می دادند کھ از مونترآل آمده 

نفر کھ  70 – 60ودند و می شد ب
صورتھایشان را با پارچھ سرخ 

این . پوشانده بودند را تشخیص داد
گروه شعارھای جالبی را حمل می 

تنھا راه رھایي، "کردند مانند 
کاپیتالیسم مرگت فرا "- " انقالب
، "امپریالیسم برو گمشو" –" رسیده

میلیارد  1جابجائی جنایتکاران بھ "
و با مسخره و  "دالر احتیاج دارد

این است "اشاره بھ پلیس می گفتند 
گروھھای آنارشیست، ! "دموکراسي

ضد جنگ، طرفدار محیط زیست، 
... بومیان سرخ پوست، مھاجرین و 

نیز در این تظاھرات بزرگ حاضر 
  . بودند

ھمراھی با سندیکاھا در 
تظاھرات ھای رادیکال در 
کشورھای پیشرفتھ ھمیشھ این مشکل 

باید منتظر پشت کردن  را دارد کھ
رھبران سندیکاھا و بالطبع بخش 
بزرگی از سندیکالیستھا از مبارزه 

اتحادیھ ھای . چنین ھم شد. باشیم
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سي؛ کنگره کارگران .ال.سي(راست کارگری مثل 
) ال؛ فدراسیون کارگران اُنتاریو.اف.و(و ) کانادا

از قبل با پلیس تبانی کرده بودند و قول داده بودند 
. دستورات قانونی دولت و پلیس پیروی کنندکھ از 

آنھا بعد از مسافت کوتاھی مسیر خود را تغییر 
داده و از بقیھ تظاھرکنندگان جدا شدند و در نھایت 
در روزھای بعد در موضعگری راست خود بدون 
محکوم کردن خشونت پلیس، تظاھرکنندگان را بھ 

تظاھرات کھ . خرابکاری و آنارشیسم متھم کردند
کوئینز پارک شروع شده بود با شعارھای  از

رادیکال و انقالبی بطرف  نرده ھا ومحل نشست 
در مسیر حرکت کھ مردم . در حرکت بود 20جی 

نفره پلیس در تقاطع خیابانھا  60 – 50با ستونھای 
رو در روی پلیس شعارھایی . مواجھ می شدند

این است "، "خونھ ات برگردپلیس بھ "ھمچون 
. سر می دادند "خیابان مال ماست"، "یدمکراس

در مواردی کھ پلیس با باتوم بھ مردم حملھ کرد، 
کمونیستھا و فعالین چپ ایرانی کھ با ھم در یک 
مسیر حرکت می کردند و شاھد این صحنھ بودند 

پلیس "و  "پلیس: کی خشونت می کند"شعار 
. سر دادند کھ خیلی سریع ھمھ گیر شد "فاشیست

زنده "و  "رگ بر کاپیتالیزمم"ھمچنین شعارھای 
درست از . مرتب تکرار می شد "باد سوسیالیزم

اینجا بود کھ جنگ و گریز خیابانی آغاز شد و 
آنارشیستھا کھ بھ قصد تخریب فنسھای محافظ 
محل اجالس خیز برداشتھ بودند بھ مبارزه و 
. درگیری گسترده با نیروھای امنیتی پرداختند

و شتم مردم و دستگیری ھای گسترده و ضرب 
بخصوص مبارزان آنارشیست، برگ سیاه دیگری  
در تاریخ تورونتو، کانادا و جھان سرمایھ داری 

موقعی کھ تظاھرکنندگان از کنار . بجا گذاشت
سفارت آمریکا رد می شدند، روی پشت بام 
سفارت تیراندازان مجھز بھ سالحھای پیشرفتھ 

 پلیس از ھمھ طرف تظاھرات. مستقر شده بودند
را محاصره کرده بود و ھمھ اسلحھ بدست رو بھ 

ھم زمان گروه . تظاھرکنندگان صف کشیده بودند
بزرگ دیگری از کوچھ دیگری وارد شدند و با 
کوبیدن باتومھایشان روی سپرھایشان سعی می 

پلیس با . کردند جو رعب و وحشت بوجود آورند
این اعمال سعی در تحریک تظاھرکنندگان داشت 

بھ  "بگذارید تظاھرات کنیم"با فریاد ولی مردم 
  .آنھا پاسخ می دادند

  
از مھمترین رویدادھای این تظاھراتھا روند 
دستگیری و ضرب و شتم یک زن خبرنگار 
کانادایی بود کھ در رسانھ ھا جنجال بزرگی 

پلیس، زن کانادایی خبرنگاری را . بپا کرد
وادار می کرد کھ از صف تظاھرکنندگان 

و وقتی وی بھ آنھا اھمیتی نداد، او را دستگیر کردند بیرون بیاید 
و بھ او گفتند کھ اگر از صف معترضین خارج نشوی بطور 

این خبرنگار در آنجا و سپس ! گروھی بھ تو تجاوز خواھیم کرد
پس پلیس در مصاحبھ ھای مختلف آنھا را افشا کرد و گفت کھ 

میدیا  !ی کندکانادا ھم از نیروھای امنیتی ایران کپی برداری م
 .داد و بحث مناظره می کردی لترناتیو دائم گزارش مآریپورتینک 

 یفرق چنین اعتراضاتیاینکھ در . گویند کانادا جنوب شدهی چرا م

وقتی . بین دموکراسی و فاشیسم نیست
کھ اعتراضات کمی شدت پیدا می کند 

مثل کھ اینھا ھم می کنند  یبرخورد
  !خشونت. کشورھای جھان سوم است

در درون دولت یک بحث بوده است 
کھ یک کابینھ یک ھفتھ ای درست 
کردند بھ اسم قانون لگدمال کردن 

اینکھ اگر کسی از مناطق کھ . صلح
اینھا تعیین کردند فراتر برود باید 

  .دستگیر شود
در بعد از ظھر شنبھ و روز یکشنبھ 
اوج برخوردھای فاشیستی نیروھای 

آنھا تمام . دامنیتی بر علیھ مردم بو
دوچرخھ سواران را متوقف و دستگیر 
کردند و دلیلشان این بود کھ اینھا بدین 
وسیلھ بھ سازماندھی نیروھای مخرب 

البتھ این برخورد با . یاری می رسانند
تظاھرات دوچرخھ سواران بخاطر 

تایی  5000دوچرخھ سوارھا بود کھ 
در خیابانھا حاضر می شدند و پلیس بھ 

از . سرکوب می کرد شدت آنھا را
دیگر موارد برخوردھای فاشیستی این 

آنھا بدنبال مردم بھ  دو روز این بود کھ
درون توالتھای عمومی می رفتند و بھ 
بھانھ ھای مختلف امنیتی و کنترل آنھا 
مستقیماً بھ مردم در توالتھا نگاه می 
کردند کھ بخصوص بر روی زنھا زوم 

گری اقدامات فاشیستی دی. کرده بودند
نیز انجام شد کھ بھ دلیل کمبود فضا فقط 

. نمونھ دیگری را ذکر می کنیم
نیروھای امنیتی بھ بھانھ دستگیری 
نیروھای آنارشیست و بالک بلوک 
وارد خوابگاھھای دانشجویی تورونتو 
شدند و دنبال لباس مشکي، اسلحھ سرد 

! بودند تا آنھا را دستگیر کنند... و 
میوه و غذا و طبعاً دانشجویان زیادی 

را با کارد و چاقو می خورند و ... 
پلیس بیش ! لباس مشکی ھم می پوشند

دید . دانشجو را دستگیر کرد 70از 
راسیستی خاصی در کانادا و پلیس 
وجود دارد کھ بھ ھرکسی کھ از کبک 

این مورد در . بیاید نگاه راسیستی دارند
دستگیری ھای خیابانی  ودانشگاه 

  .بسیار برجستھ بود
  

. اما در مرکز شھر در اینروز اتفاق مھم دیگری نیز افتاد
عمده نیروی خود را حملھ بھ کمپانی  بلوک سیاھپوشانرزمندگان 

استار . صھیونیستی متمرکز کرده بودند –ھای آمریکایی 
یکی از کمپانی ھا بزرگ و زنجیره ای در    starboucksباکس

قاط مختلف تورونتو شعبھ آنرا در ن 20تورونتو است کھ بیش از 
این کمپانی بطور رسمی و علنی از سیاستھای . می توان دید
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جنایتکارانھ دولت و ارتش اسرائیل بر علیھ مردم فلسطین دفاع 
در اینروز . می کند و کمک ھای مالی و رسانھ ای بھ آنھا می کند

نیروھای بالک بلوک بھ مراکز متعدد استاربار حملھ کردند و تا 
آنھا خسارت وارد کردند و با چکش ھای ویژه ای کھ حد ممکن بھ 

جالب . برای اینکار تدارک دیده بودند، شیشھ ھای آنرا ُخرد کردند
اینجا بود کھ اینکار بسیار ھدفمند بود و در کنار استاربارھا بھ 
فروشگاھھای دیگر اصالً کاری نداشتند و ھیچ خسارتی وارد نمی 

سی خود را داشت کھ جای بحث این مورد نیز پیامھای سیا. کردند
 .دارد

در بررسی نکات این مطلب و صحبت با رفقای ھمکار در 
تھیھ این مطلب و مصاحبھ شوندگان، چند نکتھ مھم بحث شد کھ 
برای مبارزات ما در برابر استبداد و ھوشیاری ما در مبارزه 

  :الزم می دانیم با شما نیز در میان بگذاریم
در خیابانھا  20در مبارزات جی  گروھھای پزشکی خودگردانی

کھ تیمھای ... جوانانی با نشان ھای صلیب سرخ و . حاضر بودند
  . مردمی امداد را برقرارکرده بودند

ژورنالیست و عکاس ھایی از ھمھ جای  20در مبارزات جی 
آنھا . کانادا و آمریکا بصورت شبکھ ھای خاصی کار می کردند

تھای روزانھ و لحظھ ای شان را اکثراً جوان بودند و ثمره فعالی
بطور آنالین در اخیار ھمھ می گذاشتند تا ھم بھ انعکاس خبری 

ی مبارزات کمک کرده باشند و پوشش رسانھ ای را از درون فضا
تأمین کنند و ھم اینکھ از انحصار خبری توسط دولت و رسانھ ھای 

  .وابستھ بھ گروھھای مشخص جلوگیری کنند
داشتیم این  بلوک سیاه پوشانمشکلی کھ با نیروھای بنا بھ گفتھ رفقا، 

بود کھ امسال حتی پلیس ھم تاکتیکھایش را عوض کرده بود ولی اینھا 
می جنگیدند و شیشھ  - در کبک سیتي- سال پیش  10ھنوز بھ روش 

 . ُخرد می کردند و این خوب نبود
ھایش پلیس ماشین. از کارھای پلیس این بود کھ مثالً اینھا را بازی داد

را در برخی نقاط ول  می کرد تا سیاه پوش ھا بیایند آنھا را آتش بزنند 
و اینکار برای تبلیغ و ضد تبلیغ پلیس خیلی خوب بود و در رسانھ ھا 

از این راه دولت تمام این ! پر شد از تصاویر این خرابکاری ھا
تنھا چیزی کھ . نفر معترض را خرابکار معرفی  می کرد 40000

. لی و روزنامھ ھا نوشتند درباره تاکتیک ھای جدید پلیس بودمدیای اص
رفقای ما اذعان داشتند کھ در انتشار افکار رادیکال انقالبی فضا بستھ 

بخاطر توجھ زیادی کھ مردم روی ! تر از آتش زدن ماشین ھا بود
ُخب با توجھ بھ . مبارزه آنارشیستھا و پلیس معطوف کرده بودند

رزه در ایران ھم گاھی این جمع بندی ھا برای روزھای پرالتھاب مبا
ما می تواند مفید واقع می شود کھ مسئلھ کار سیاسی کردن تا چھ حد 

ولی مسئلھ، مھم است دفاع و مبارزه قھرآمیز . مھم و تأثیرگذار است
متد ھای جدیدی است کھ باید برای مبارزه در رویدادھای شھری 

  . ریزی کرد آموخت و جمع بندی کرد و دوباره قالب
مسئلھ دیگر برجستھ در مصاحبھ رفقایمان این بود کھ در بعضی از  

مھمترین زمانھای تظاھراتھا با مشکل سازماندھی مردم در تکرار 
شعارھا مواجھ بودند و موجب تالشی جمعیت در لحظات تعیین کننده 

حرفھ ای  ان مجرب و بھ نظر آنھا نبود رھبر . مبارزه با پلیس می شد
نفر مردم از دستھ ھا  40000چون با تکیھ با نیروی . عمده بود دلیل

و جریانات فکری مختلف می شود موج بزرگی را راه انداخت ولی 
اینکھ این موج بھ کجا می رود و بھ کجا اصابت کند سئوال مھمتری 

اگر رھبری گروھھا و نیروھای مترقی و رادیکال قوی نباشد، . است
میلیونی خیابانھای تھران یا  1نتو یا ھزار نفره تورو 40جمعیت 

خودبخودی در میان امواج مبارزه باال و پایین خواھند رفت و یا در 
دست نیروھای قوی تر موجود، از خود سیستم یا ارتجاعی و وابستھ 

  . محصور می شوند

بسیار تأکید شده  20یکی از مواردی کھ در شعارھای مبارزان جی 
بخصوص قولی کھ دولت فعلی . ایی بودبود، کمک بھ کشورھای آفریق

کانادا در زمینھ کمک بھ زنان داده بود و تا کنون ھیچ کمکی نکرده 
مورد دیگر ھم کھ بسیار برجستھ بود مسئلھ مردم بومی کانادا و . بود

در زیر بخشی از یک مصاحبھ با . حقوق ھیچگاه متحقق نشده آنھا بود
لیسی بخوانید و نمونھ یک از رھبران بومی را می توانید بھ انگ

  : شعارھای آنھا را نیز ببینید
 

I am hopeful that the Canadian society as a whole will 
look to not this—to this day not just as an example of 
bringing our peoples together, but also examining your 
own history and the history about your own peoples 
and looking at how you can make this government 
accountable.  
PROTESTER: Native rights are human rights!  
Free rights now!  
Native rights are human rights!  
Free rights now!  
 
چنین مواردی بھ ما گوشزد می کند کھ در فضای واقعی 

ازھا و مطالبات خاص آن مبارزه، حلقھ مبارزاتمان جدای از نی
دموکراسی و . ھای پنھان و بستھ شده بھ آنھا را نیز بر مال کنیم

خواست آزادی با تعریف واقعی بدون توجھ بھ ملل و اقوام مختلف 
  . تحتی ستم در کشورھای مختلف بی معنی است

در خاتمھ نیز ضمن تشکر از تھیھ کنندگان این مطلب، توجھ 
 ■. دنبال کردن بیشتر این رویداد جلب می کنیمشما را بھ 

  
  

در لینک ھای زیر می توانید اخبار و عکسھای مبارزات و    
  :تعدادی از شعارھای کمونیستھا را ببینید 

 
http://www.democracynow.org 

tp://2010.mediacoop.caht 
http://www.ocap.ca/ 

-http://www.flickr.com/photos/shahrvand
 toronto/4737062823/  

-on-set-car-cop-http://vodpod.com/watch/3911909
1-part-toronto-20-g-smashed-firewindows  

http://www.youtube.com/watch?v=SVDY8pE_twY&feature
=player_embedded# 
http://www.youtube.com/watch?v=1fhGneV6rQg&feature
=player_embedded  
http://toronto.mediacoop.ca/newsrelease/3839  
http://toronto.mediacoop.ca/newsrelease/3839  

  
Revolution is the solution 
Who is committing violence, police! 

Moving criminals around, needs one billion 
dollars 
We are peaceful, how about you 
Let us march 
Whose street? My street 
Down with capitalism 
Long lived socialism   
This is democracy!!!  


