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  لندا آقا سلطان، شايسته دريافت جايزه صلح نوب: واشينگتن پست
ھزاران نفر به زندان . به خيابانھا ريختند امسال صدھا ھزارتن از مردم ايران براى دفاع از حق رأى و آزادى بيان: پست واشينگتن

سطح جھان  به نام ندا آقا سلطان درشدند که در اين بين صحنھھاى کشته شدن دختر جوانى  افتادند و صدھا تن از آنھا کشته
  .پخش شد

براى دموکراسى در ايران تبديل شده است، باعث شجاعت  اھداى جايزه صلح نوبل به ندا، با توجه به اينکه او به سمبل مبارزه
کردن يک  يک سو آزاد کمک به پيشرفت دموکراسى در ايران، از. پيشرفت دموکراسى در آن کشور مىشود بخشيدن به ايرانيان و

را افزايش مىدھد، زيرا ھمان رژيمى که ندا را در خيابان به قتل  جامعه بزرگ است و از ديگر سو شانس پيشرفت صلح در جھان
  .امروزه جامعه جھانى را با تھديدھاى اتمى به وحشت انداخته است رساند،

صورت مسالمتآميز در خيابان براى حقوق خود  هب ھرچند آقاى اوباما در سخنرانى خود اين جايزه را با دخترى شريک شد که
تمايل پرزيدنت اوباما  چنين کشور ايران در اين سخنرانى، نشانه مواجه شد، اما نگفتن نام ندا و ھم راھپيمايى مىکرد ولى با گلوله

در دست » ع از حقوقبشردفا«در يک دست و » ديپلوماسى و گفتگو بين ملتھا» به ادامه گفتگو با رژيم تھران مىباشد که بھمعناى
 .بين اين دو موضوع را از سر آقاى اوباما کم کند کميته نوبل اگر جايزه را به ندا آقاسلطان مىداد مىتوانست شر گزينش. است ديگر

 هاي صنعتي در آستانه اعتصاب نانوايي
 .تصميمات عجيب و کارشناسی نشده در وزارت بازرگانی، صنف نانوایی صنعتی را در آستانه اعتصاب قرار داده است

صنعتی که به توليد نان فانتزی و ماشينی و شيرینی  ھای ای نانوایی ، اع\م تصميم برای قطع سھميه آرد یارانه»آینده«به گزارش 
 .که این صنف، در حال آماده کردن واحدھای خود برای اعتصاب باشد پردازند موجب شده است می

ای  تعدادی از این واحدھا موجب بروز اعتراضات گسترده ای آرد یارانهاین در حالی است که در اوایل ماه رمضان گذشته قطع سھميه 
ھای سنتی دقيقاً  نانوایی زده در قطع یارانه واحدھای نان صنعتی و تداوم پرداخت یارانه به تصميم شتاب در صنف نان صنعتی شد و

 .مصرف است ھای ک\ن نظام در جھت اص\ح الگوی بر خ\ف سياست
ای از این  نان صنعتی وعده داد که دولت حمایت ویژه انتخابات با حضور در مراسم افتتاح یکی از واحدھای توليد نژاد قبل از احمدی

ھای  تصميمات و عملکرد ماه الگوی مصرف خانوارھا را از نان سنتی به سمت نان صنعتی ھدایت کند، اما واحدھا به عمل آورده و
 .اخير در جھت عکس این وعده بوده است

 ها از مترو به اتوبوسراني كشيده شد دامنه شعارنويسي

سازی مشکوک در مترو، این جریان فاز  جریان اع\م کرد پس از ناکامی یک جریان سياسی برای) نزديک به سپاه(آن\ین  جوان 
 .خود قرار داده است دیگری از فعاليت را در دستور کار

تحرکات را در مترو در دستور کار خود قرار  ناسایی برخی عوامل یک جریان سياسی که شعارنویسی و برخیپس از ردزنی و ش
 .اند انتقال طرح خود به شرکت واحد اتوبوسرانی را توصيه کرده داده بود، عوامل اصلی این جریان،

ھای این جریان  یل نقليه عمومی از جمله برنامهھا و اخ\ل در تردد وسا ھا و اتوبوس شود شعارنویسی در برخی ایستگاه  گفته می
 .سياسی است

 با وجود تالش سركوبگران،كوي همچنان زنده است
با وجود ,نظام دیکتاتوری ادامه می دھند آزاده کوی دانشگاه تھران ھمچنان خستگی ناپذیر به مبارزه با دولت کودتا و دانشجویان

نتيجه  مسئولين حکومتی کوی بر دانشجویان معترض و مخالف با نظام تحميل گردید که در مجازات ھای سنگينی که از سوی
ولی دانشجویان کوی ھمچنان استوار و محکم ,اخراج گرديدند تعداد زیادی از دانشجویان از ادامه تحصيل محروم شدند ویا از خوابگاه

  .نظام استبدادی گام بر می دارند در راه مبارزه با
می کنند فریادھای اعتراض آميز شبانه ، شعار نویسی  کوی از ھر روشی که بتوانند برای ابراز مخالفت خود استفادهدانشجویان 

  .دانشجویان است حتی اعتراض نسبت به آخوند ھای مسجد کوی برخی از شيوه ھای مورد استفاده بر روی دیوار ھای کوی و
حکومتی آسایش را از چشمان مزدوران حکومتی  ا نوشتن شعارھای ضدبا وجود کنترل شدید کوی توسط بسيج ،دانشجویان ب

دیوارھا زبان گویای  جدیدی در کوی نمایشگر اعتراضات دانشجویی به نظام دیکتاتوری می شود این ربوده اند و ھر روز دیوارھای
  .را ندارند دانشجویانی است که قصد سر فرود آوردن در برابر ظالمان

  به اصالح طلبان حكومتي ليبرال هاشداره
  فارسي احمد

روند انق\بی مبارزاتِ مردمی به به نسبت ليبرال ھا را  از ھراسخانبابا تھرانی در مصاحبه ای که با دویچه وله انجام داده ، نمونه یِ بسيار جالبی 
خورده ) مارکسيسم(ليبرال ھای باسواد ما، بخصوص آن عده از ایشان که در گذشته تن شان به علم مبارزه طبقاتی .  نمایش گذاشته است

می توانند تا حدودی پيش بينی و از آنجایيکه رفتار آن را مبتنی بر آموزش ھای مارکس و لنين نگریسته به این جنبش  »عالمانه«است، با نگاھی 
  .افتاده اند اص\ح طلبان حکومتی  نصيحتِبه ) ليبراليسم(و ھراسان از شکست احتمالی  اھداف ایدئولوژیک کنونی شان  بکنند، دستپاچه

  
آن را  آغازاو در .  تا بتواند به مقصود خود برسد را چگونه تعریف کند »جنبش سبز«خانبابا در مصاحبه خود با کيواندوخت قھاری نمی داند که این 

و توصيه می کند که به باز تعریف آن بپردازند ) موسوی و کروبی(به رھبرانِ اص\ح طلب حکومتی و خ\صه می کند، » جنبش رأی من کو؟«به 
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را » راه سبز اميد«حزب مدت ھاست که این کار را کرده اند و  اآنھ در صورتيکه،  )1(.برایش تعيين استراتژی کنند» رأی من کو؟«خارج از چھارچوب 
ه مذاق مردم مبارز ما خوش نيامد و با بباز تعریفی که .  اه انداخته اندربه اصول معوقه قانون اساسی جمھوری اس\می  ی کردنِبا ھدف اجرای

این واقعّيت غافل نيست، بلکه عالماً و  البته، خانبابا از.  را به شعار مرکزی خود تبدیل ساختند» جمھوری ایرانی«اص\ح طلب، رھبری عملی ترک 
   .سازدعامداً دست به تحریف جنبش انق\بی مردم ایران می زند تا توصيه ھای دو پھلوی خود را به اص\ح طلبانِ حکومتی، در عين توجيه، استتار 

او ایـن .  تی، ناشی از شناختِ او از شيوه یِ رشد و تکامل جنبش ھایِ انق\بی مردمی استتوصيه یِ خانبابا تھرانی به اص\ح طلبانِ حکوم
او می داند که مبارزات مردمی در .  ، بدست آورده استزمانيکه ھنوز یک مارکسيست بود و با علم مبارزه طبقاتی آشنایایی داشت دردانش را 

اما، خانبابا از این علم برای .  رھبرانی که ھمراه با او به پيش نمی روند گذر خواھد کرد روند تکاملی خود، کسب تجربه و آگاھی می کند و از
منافع طبقاتی کنونی اش بھره می برد و در عوض ھمراھی و ھمگامی با مبارزات مردمی، ترجيح می دھد که به اردوگاه ضد انق\ب، چگونگی 

و  کند که برای بازگرداندن جنبش مردمی به کانال ھای اص\ح طلبانهمی به ایشان توصيه  او. جلوگيری از تکامل طبيعی روند انق\بی را یاد بدھد
، موسوی و کروبی باید قدمی در ھمراھی این جنبش برداشته و با ارائه برنامه ای اص\ح طلبانهکنترل رھبری آن توسط اص\ح طلبان حکومتی، 

او ھشدار می دھد که اگر رھبران اص\ح طلـب خـود را در ھمـان سـاختار محـدود .  ختار حکومتی بردارندتغيير ساجھت  بصورتِ گام به گام در
د دیکتاتوری جمھوری اس\می نگاه دارند، ممکن است که جایگاه رھبری این جنبش را انق\بيونی به دست بگيرند که با ھدایت مردم در جھت وار

   )2. (، آن را مت\شی سازندایه داریسرمھرم گونه یِ آوردنِ ضرباتِ انق\بی بر پيکر حکومت 
  

در .  پيش ميآید ، از طرف دیگر،و با}خره، صحبت از روند سازش ميان جناح ھا از یکطرف، و سازش حاکميّت جمھوری اس\می با سرمایه جھانی
ارضـاء گرفتن جنبش انق\بی کنـونی و  این نقطه، باز ھم خانبابا ک\ه مارکسيستی خود را به سر گذاشته و ھشدار می دھد که بدون در نظر

اگر این سازش ھم انجام بگيرد، ایـن سـازش  باور من به«: او می گوید. ، ھيچگونه سازش مؤثر و پایداری ممکن نيستمردمیخواسته ھای 
المللی بدون در نظر گرفتن  داخلی و بين ی چرا؟ چون حل مسایل ایران در عرصه. قدرت استبداد را در ایران تضمين بکند تواند پایدار باشد و نمی

این جھت است که من  از. دست پيدا بکند تواند به راه حل برسد و به صلح واقعی منطقه است، نمی نام گرفته" جنبش سبز"جنبش بزرگی که 
 ی حرکت اجتماعی ایران کافی نيست، موقت شاید کفاف بکند، ولی برای ادامه معتقدم عمر استبداد برای یک سازش. به آینده خوشبين ھستم

و صـلح منطقـه در گـرو قبـول و بـه  المللی حتا مسایل بين. گفت برای این که مطالبات اجتماعی ایران باقی مانده و باید به این مطالبات پاسخ
  »!این را جھان ھم باید بداند. بزرگ اپوزیسيون ایران است حساب آوردن جنبش

  
و .  شناخت از قانونمندی جامعه یِ بشری استبارزه طبقاتی و علم م، اصلی ترین نکته یِ آنچه که خانبابا نمی تواند با عينک ليبرالی خود ببيند

.  از زاویه ای بغير از منافع طبقاتی اش به دنيا و مسائل آن، بویژه موضوعات سياسی بنگردآن این نکته است که، ھيچ فردی در جامعه نمی تواند 
ئولوژی دایـ.  از ایـن قاعـده مسـتثنی نيسـتش بـه علـم مبـارزه طبقـاتی،ا »دانش« عليرغم  خانبابا در این مصاحبه نشان می دھد که او نيز

افع طبقاتی شان فراتـر رفتـه و رھبـری و فکر می کند که آقایان موسوی و کروبی می توانند از چھارچوب من ش ساختها ، متوّھمليبراليسم او
آنچه که خانبابا از ایشان می خواھد، خودکشی .  اص\حاتی را به دست بگيرند که قرار است ساختار کنونی قدرت و ثروت را دچار تحول سازد

عليرغم بنده و غ\م انحصارھای بزرگی ھستند که سرور و در عين حال، او فراموش می کند که این حضرات، خود .  سياسی و اقتصادی است
ایشان ھرگز نمی توانند از .  است تمام تار و پودشان به ھمين دیکتاتور منشی و انحصار قدرت و ثروت وابستهجناح غالب،  با نتفاوت منافع شا

  .  منافع خود و شرکایشان به نفع اص\حاتِ ساختاری بگذرند
  

» تغيير رژیم«او حس می کند که اگر رھبری این جنبش، حتی به ليبرال ھای رادیکال که خواھان .  ، زیاد ھم به خطا نرفته استغریزه یِ اواما، 
چشم خود دیده است، که ھمواره در چنين  و در چين و کوبا به ،او می داند.  ، خطر ایجاد خ\ء قدرت در جامعه می رودانتقال یابد ،می باشند

ظاھر گشته و در یک لحظه، آنچنان قدرتی می یابند که بورژوازی، برای مدت طو}نی  حالتی، ساختارھا و نھادھای دمکراسی مستقيم مردمی
ھرگز نتواند شاید بر حسب اتفاق، رھبری ای از حاميانِ منافع طبقه کارگر در جامعه عينيّت یابد، و اگر .  ای نمی تواند از شرشان خ\ص شود

تا حدی که به ھذیان گویی بيافتد و دست به  او و ھمپالگی ھایش را به ھراس انداختهکه  امکان استاین   .مطلق اش را باز یابد دیکتاتوریِمقام 
  !زھی خيال باطل.  دامان موسوی و کروبی شود تا اقدام به یک خودکشی طبقاتی کنند

  
  یادداشت 

ی ما است و از روز اول انتخابات با  جامعه کنم، آقایان بيشتر باید به سرنوشت جنبش سبز که جنبشی گسترده در فکر می اما من« )1(
که بتوانند این نيروھا را  ای را تقدیم کنند توجه کنند و براساس مطالباتی که در آن جنبش بوده، برنامه به ميدان آمد" رأی من کو؟"شعار 

 »....ی مبارزه نگه دارند در ميدان و در عرصه
ی کنونی جنبش سياسی  واقعيت در مرحله کنم این است که در آنچه من در حقيقت حس می. من به یک نکته اشاره کنم بگذارید« )2(

دوران قبـل  اگـر در. مجموع آگاھی جامعه از سازمانھا و احزاب سياسی پيشی گرفته است ایران، برعکس دوران پيش از انق\ب، در
داشت، امروز این جامعه اسـت کـه از  ھای سازمانھا و احزاب سياسی قرار جامعه تحت تأثير آگاھی سياسی و سياست ۵٧ انق\ب

بـرای رھبـران جنـبش  رو باور من براین اسـت کـه از این. استاند فراتر رفته  فع\ً برگزیده شده احزاب و سازمانھا، حتا از رھبرانی که
استراتژی سياسی  که با عنایت به این واقعيت و مطالبات مردم و جامعه طلبانه و سبز ایران شناخت این واقعيت بسيار مھم است حق

ھای تندتری از صندوق انتخاباتی جنبش به راھ وگرنه من ھراس این را دارم که این جنبش ازھم بپاشد و بخشی از این. کنند تدوین
ھای مردم بود، تغييراتی تا حدودی  از خواسته در جامعه ایران قبل از انتخابات بخشی  بيشتر نظرم این است که تغييراتی که من.. .برود

ی  ت سـالهدوران ھشـ چون ایـن مشـکل را مـا در. ساختارھای کھنه باید به نظر من تغيير پيدا بکند یعنی برخی از. ساختاری است
آقای خاتمی در آن زمان، ھم رئيس جمھور بود و ھم نتوانست . دیدیم زمان ھم طلبانه آن ریاست جمھوری آقای خاتمی و جنبش اص\ح

ایـن . ھا بود به ھمان صورت حفظ بکند آزادی خواست ساختاری را که مانع پيشرفت برخی از جنبش باشد، برای این که می رھبر آن
گذاری به حق،  گله. بينم نمی ماندن آنان در عرصه و زمان انتخابات را، به ص\ح جنبش رھبران و باقی ی برخی ازتوجھ است که من بی

ایـن  رأی ما کو؟ ولی جنبش سبز از این مرحله باید فراتر برود و رھبرانش بویژه انتقاد به حق، خواست مردم به حق است که بگویند
 ».وظيفه را به گردن دارند
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