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  »ما بي شمارانيم و براي سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه متحد و متشكل مي شويم«

  »مرگ بر ديكتاتوري، مرگ بر خامنه اي، زنده باد آزادي  «

  300 شماره
  ششمبيست و دوره چهارم سال 

  1389 تيراول  
  

   دالر، 1 كانادا   آمريكا
  اروپا يك يورو

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

 

نظامي امنيتي كردن اقتصاد 
  همراه با تشديد سركوبي

**  
ــي   ــاي اعتراض ــرين حركته ــي از مهمت برخ
كارگران و مزدبگيران در ارديبهشت و خرداد       

  . به قرار زير است1389
  زينت ميرهاشمي

  5در صفحه 

**********  

  زاده تاج
  گر  پوزش خواه يا توجيه

  جعفر پويه 
  11در صفحه 

**********  

و ضعف خيزش نقاط قوت 

  مردم در يك سال گذشته
   با راديو پيشگاممصاحبه

  منصور امان 
  18در صفحه 

گزارش كامل رويدادهاي روز 

  1389خرداد 22شنبه 
  22در صفحه 

 از شهداي قيام  تن114اسامي 

  مردم ايران در يك سال گذشته
  23در صفحه 

هر شب ستاره اي به زمين مي كشند و 
  اره هاستباز اين آسمان غمزده غرق ست

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 در 1388 خرداد 30فاطمه سمسار پور روز 

مقابل درب خانه خود براي دفاع از پسرش 

كه زخمي شده بود با ضرب چاقو و باتون به 

  شهادت مي رسد

  

  جهان در آيينه مرور

  هايسازماندهي جنبش
 )1( عصر جديد
  ليال جديدي

  9در صفحه 

**********  

به تشتت بين نيروهاي وابسته 

رژيم در عراق و تشديد انزجار 

  مردم از دولت نوري المالكي

  آناهيتا اردوان
  16در صفحه 

***********  

  رويدادهاي هنري 
  ليال جديدي 

  24در صفحه 

***********  

  زنان در مسير رهايي 
  اناهيتا اردوان 

  2صفحه در 

  ........داشت سياسي ياد
  

روزي كه خامنه اي 

  شكست خود را به

   ثبت رساند
  مهدي سامع

 2در صفحه 

  ....سرمقاله 

  "منشور"

   آقاي موسوي، گامي

   به جلو در ُگفتار

  منصور امان
 3در صفحه 



  2 صفحه          يادداشت سياسي      1389 تيراول  – 300نبرد خلق شماره  
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 خــرداد 14روبــدادهايي كــه در روز  
امسال بـر سـر قبـر خمينـي از پـشت         
صحنه به جلو رانده شـد و آن چـه در           
اين روز از زبان ولي فقيـه و گماشـته          
اش به گوش ديگران رسيد، واقعيت و       
موقعيت واليت خامنـه اي در شـرايط        

برنامـه  . كنوني را به خـوبي نـشان داد     
براي بزرگداشـت بنيانگـذار جمهـوري     

مي و در بيست و يكمين سـالگرد       اسال
مرگ او طراحي شده بود و از قبـل در          
رسانه هاي دولتي با هياهو مژده مـي         
دادند كه مليونها ايراني بر سر قبر روح        
اهللا خميني حاضر مي شوند تـا نـشان         
دهند كه نظـامي كـه او پايـه گـذاري      
كرد از پشتيباني مردم ايران برخـوردار       

ـ      . است راي اين موضوع به خـصوص ب
جانشين خميني اهميت داشت كـه در       
آستانه بكمـين سـالگرد قيـام زنـان و          
ــه قــدرتنمايي   ــران زمــين ب مــردان اي
بپردازد و به تفليد از خميني بر دهـان          

اما در عمل و عليرغم     . مخالفان بكوبد 
همه تداركات گسترده و تامين سـور و      

 هزار نفـر در     150سات كافي كمتر از     
دها خامنـه   اين گردهمايي كه البد بعـ     

ــايي   ــون گردهمـ  22اي آن را همچـ
بهمن سال قبل بـا شـكوه و حماسـي          
اعالم خواهد كرد شركت كرده بودنـد       
كه بخشي از آنـان نيروهـاي بـسيج و      

 خـرداد امـسال     14در روز   . سپاه بودند 
ديگر نياز بـه تـصوير گوگـل نبـود تـا        
شكست مفتضحانه خامنه اي و ايادي      

ن رژيم آن چه از تلويزيو. او برمال شود  
در معرض ديد همگان قرارگرفـت بـه        

 محمـد   گزارشاندازه كافي گويا بود و      
هميــشگي  ي از اعــضاي انــصاريعلــ

خميني بـه سـيد حـسن خمينـي         دفتر  
گوشه هـايي از آن چـه بـر سـر قبـر             
خميني و در پشت صـحنه گذشـته را          

اكنون همگـان مـي داننـد       . برمال كرد 
كه با حضور آقاي خامنه اي در پـشت         

ر اطاق انتظار، سخنراني نوه   صحنه و د  
خميني با جار و جنجال عناصر معيني        
كه از بيت ولي فقيه هدايت مي شوند         

  .  نيمه كاره رها مي شود
يك سايت بـي دنـده و ترمـز در ايـن         

را 1389 خـرداد    14 «:مورد مي نويسد  
 رسـما روز    دي با راني ا ياسي س ميدر تقو 

و در  » .هـا دانـست      دوران آقازاده  انيپا
ــه ــي  ادام ــاريخ م ــت در ت ــراي ثب  و ب
 و  ب و مضطر  شاني پر ي چهره«:نويسد

 نيمستأصل حجت االسالم و المـسلم     
ـ ي حسن خم  ديس  خـرداد   14 در روز    ين

ـ  اگرچه تـأثرآور و تـرحم انگ       1389  زي
ـ  پا دبخشينوبود، اما    ـ  اني  دوران  كي

 البته مدتها است كـه      ديدوران جد . بود
 دوران  اني پا ييآغاز شده است، اما گو    

ـ   بـه  ميقد ـ  بـزرگ ن   ي  حادثـه  كي  ازي

ــا ــا در كتابه ــاريداشــت ت ــت خي ت  ثب
در حقيقت دوران جديدي كه با      » .شود

بايـد در كتابهـاي     » مـدتها «قبد زمان   
برسد، دورانـي اسـت     » ثبت«تاربخ به   

 سال پيش در يك شعبده بـازي        5كه  
انتخاباتي منجر به برآمد احمدي نـژاد       
شد و در توصيف ايـن دوران گماشـته         

 طور شفاف آن را با قطـار      ولي فقيه به  
. تعريف كرده است  » بي دنده و ترمز   «

در همين دوران پنج سـاله شـكاف در         
درون هرم قدرت و ثـروت تـا آن جـا           
پيش مي رود كه نزديك تـرين افـراد         
ــه    ــك كوتول ــب ي ــي از جان ــه خمين ب
سياسي به نام احمدي نژاد و به نيابت         
از ولي فقيه نظام به سخره گرفته مـي    

يقـت آن چـه طرفـداران       در حق . شوند
موســوي و كروبــي تحــت عنــوان    

 22مطرح مـي كننـد نـه در         » كودتا«
 كه چهار سال قبـل      1388خرداد سال   

از آن به وقوع پيوسـت و ايـن همـان           
ــاي  » دوران« ــه آق ــت ك ــدي اس جدي

خامنه اي با شروع آن و با هدايت يك   
اسـتبداد  » بي دنـده و ترمـز     «گماشته  

اي آن  خامنه  . مذهبي را به اوج رساند    
چنان مست فتوحات چهـار سـال اول        
اين دوران شده بود كه بي اعتنا به آن         
جــه در اعمــاق جامعــه جريــان دارد و 
ــات در    ــان مماش ــت جري ــراي تقوي ب
اطرافيان باراك اوباما، دسـتور اجـراي       

 خـرداد   13در  . مناظره ها را صادر كرد    
سال گذشته ميليونها ايراني پيام دوران  

ه آقـاي خامنـه     جديد را نه آن گونه ك     
اي نياز داشت، بلكه آن گونـه كـه در          
. واقعيت وجود داشت دريافـت كردنـد      

وافعيت شكاف در درون هرم قدرت و        
ــه   ــژاد ب ثــروت بــه وســيله احمــدي ن

 خرداد سـال    29در  . همگان اعالم شد  
گذشته خامنه اي با اين محاسـبه كـه         
با نوپ و تشر مـردم را بـه سـكوت و            

ه نمـاز   تسليم وادار مي كند بـه صـحن       
يك روز پس از تهديدهاي     . جمعه آمد 

 خرداد قيام مردم 30خامنه اي، در روز  
با صراحت لبه تيز حمله خود را متوجه        
خامنه اي نمود و از آن زمان تاكنون و    
عليرغم همه بگير و ببندها و با وجـود         
كهريزكها و چوبه هـاي دار جنـبش و         
قيام ادامه پيدا كـرده و شـكاف درون         

زتر و سـازش ناپـذير تـر        قدرت نيز بـا   
سخنراني خامنه اي در روز     . شده است 

 خــرداد امــسال در چنــين فــضايي 14
  .صورت مي گيرد

بـه مـدت يـك      در اين روز خامنه اي      
ساعت و چهل و پنج دقيقـه صـحبت         

و يك بـار ديگـر نغمـه شكـست          كرد  
جنبش، كـه او آن را فتنـه نامگـذاري          

آقاي خامنه اي در ايـن      . كرده، سر داد  
ي كه به شدت عصبي و به هم   سخنران

ريخته جلوه مي كرد با طـرح داسـتان         
كه اشـاره بـه آقايـان       » طلحه و زبير  «

موسوي و كروبي بـود، خـود در مقـام          
در يكـسال   .  شيعيان قرار داد   امام اول 
شـيعيان  » مرجع خود خوانده  «گذشته  

ــه    ــن ك ــا از اي ــشور باره ــارج از ك خ
در جمهوري اسالمي بـراي     » خواص«

واليتش تره خورد نمي كنند شـكوه و        
شكايت كرده و همزمان چماق تهديـد    
. را براي آنان به نمايش گذاشته اسـت       

اين شـيوه را خامنـه اي در سـخنراني        
 29ود در روز جمعـه      سال گذشـته خـ    

ــرداد بــه كارگرفــت و تــاكنون و     خ
عليرغم بي نتيجه بودن آن، ادامه داده       

  .است
  

حرفهاي امسال ولي فقيـه بـه جـز در          
يك مورد با حرفهاي سال گذشته اش       

جنـاب رهبـر بـا      . تفاوت چنداني ندارد  
حالت عصبي در نمـاز جمعـه امـسال          

هـا مـثِ سـگ دروغ        اسراييلي«:گفت
مرجـع  « از معجزات    البد اين » .ميگن

است كه مـي    » شيعيان خارج از كشور   
تواند راسـت و دروغ حيوانـات را درك    

اين مورد را بايد به حساب به هم       . كند
اما حـرف   . ريختگي ولي فقيه گذاشت   

ــان   ــرار همـ ــه اي تكـ اصـــلي خامنـ
 خـرداد سـال پـيش       29خرفهايش در   

ـ ا«:در آن روز خامنه اي گفـت      . بود  ني
ـ  خ يتصور هم غلط است كه بعض       الي

ـ  ،يابـان يكنند با حركـات خ     اهـرم  كي
 كننـد و    ي نظام درست م   هي عل يفشار

 كنند كـه   يمسئوالن نظام را مجبور م    
 التي بـار تحمـ   ريبه عنوان مصلحت ز   

 اسـت،   ي محاسبه غلط  نيا. آنها بروند 
ـ  هـم اگـر پ     يعواقب  ماي كنـد مـستق   داي

متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد     
واهند  بخياسياگر نخبگان س  «و  » .بود

 ي بــراايــ پــا بگذارنــد، ريــقــانون را ز
اصالح ابرو، چشم را كـور كننـد، چـه          
بخواهند و چه نخواهند مسئول خونها       

» .نـد يو خشونتها و هرج و مرجها، آنها      
پس از يك سال اين بار نيز خامنه اي         
تاكيد مي كند كه تـسليم فـشار نمـي          
شود و به كساني كه به دنبال اصـالح         

طلحـه و  «ارك ابروي نظام هستند، مـ  
مي زند تا جنگ خود عليه مردم       » زبير

كه نام مستعار   » اسالم«را براي حفظ    
استبداد مـذهبي و واليـت خامنـه اي         

  . است را مشروع جلوه دهد

بـديهي اسـت كـه خامنـه اي منـافع نظــام      
واليت فقيه را، اگر بخواهد از محتـوا تهـي          
نشود، بهتر از هركس ديگر درك مي كند و         

او . ن به اصالح ابرو نمي دهد     براي همين ت  
مي داند كه با شروع اصالح ابرو چشم نظام         
. يعني اصـل واليـت فقيـه كـور مـي شـود            

تصميم خامنه اي براي شروع دوران جديـد        
را نمي تـوان هـواي نفـساني يـك جـابر و             

تمـام هـستي    . مستبد كـودن ارزيـابي كـرد      
جمهوري اسالمي در گرو وجود واليت فقيه       

ــ  ــن والي ــال اي ــتبداد و اعم ــق اس ت از طري
پنج سال پيش خامنـه اي بـا        . مذهبي است 

انتخاب احمدي نژاد دوران جديدي را آغـاز        
كرد و يك سال پيش مردم با شـروع يـك           
جنبش گسترده اجتماعي و با قيامهاي خـود        
به اين دوران و بر بستر آن بـه دورانـي كـه      

 14روز . گفتنــد» نــه«خمينــي آغــاز كــرد، 
تـاريخي در مقابـل     » نه«خرداد امسال اين    

خامنــه اي . چـشمان همـه بــه ثبـت رسـيد    
نتوانست مردم را به تسليم بكـشاند و ادامـه        
جنبشهاي اجتمـاعي و قيامهـاي مردمـي و         

) بحـران انقالبـي   (تداوم بحـران غيرقـانوني    
الجرم تضادهاي دروني هرم قدرت و ثروت       
را تشديد كرده و امكـان سـازش را هرچـه           

  .بيشتر محدود مي كند
 روز  درهاشمي رفـسنجاني     افشاگري   انتشار

 در پاسـخ بـه      امـسال  خـرداد    19چهارشنبه  
، بيانيه شـماره    يادداشت روزنامه وطن امروز   

 ميرحسين موسوي، بيانيه زهرا رهنـورد،       18
بيانيه مهدي كروبي كه در مـورد اختيـارات         

 تي و دامنه وال   ارياخت«:خامنه اي گفته است   
ـ قدر توسعه داده شد كـه بع        آن هيفق  يمـ  دي

ـ  مقدار اخت  ني ا يدانم در موارد    ي از سـو   اري
ـ  نني و ائمـه معـصوم    امبرانيـ خداوند به پ    زي

 كـنم كـه     ي گمان نم  يداده شده باشد و حت    
 بـا   ي برخـورد  ني چنـ  ي بـرا  ي حق نيخدا چن 

 درنظـر گرفتـه     زيـ  خودش ن  يبندگان را برا  
زاده كه با عنوان       تاج ي مصطف ، مقاله »باشد؟

 نامــه ،»ميپــدر، مــادر مــا بــاز هــم متهمــ«
عبدالكريم سروش به سيد علي خامنه اي و        

تضاد حاد بين طرفداران سـنتي خامنـه         نيز  
اي و باند احمدي نژاد همه نشان مي دهـد          
كه خامنه اي در باتالقي كـه بـراي جامعـه           

خامنـه اي  . ايجاد كرده بود گير افتاده اسـت  
در مديريت دوران جديد شكـست خـورده و         

جتمـاعي خـود   در مقابل مردم با برآمدهاي ا    
دوران نويني را در تاريخ ايـران زمـين آغـاز        

  . كرده اند
  
  

  ...يادداشت سياسي 

  روزي كه خامنه اي شكست خود را به ثبت رساند
  مهدي سامع

خامنه اي در مديريت دوران جديد شكـست خـورده و در مقابـل              
مردم با برآمدهاي اجتماعي خود دوران نويني را در تاريخ ايـران            

 . زمين آغاز كرده اند
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گاو آهن تغيير ديرگاهي است كه 
نقطه اي كه به زمين فرو رفت تا بر 
شوره زار انتخاباتي رژيم واليت فقيه 
شيارهاي عميقي بكشد را پشت سر 
گُذاشته و جنبش اجتماعي همچنان 
در حال ُشخم زدن شرايط حاكم بر 
كشور و فاكتورهاي دخيل در آن 

آنچه كه زير پوسته ي جامعه . است
يده را به سطح مي آورد و انباشت گرد

آنچه كه بر سطح قرار داشت را بي 
پس . ثبات مي كند و به زير مي كشد

از جنبش اجتماعي هيچ چيز در رويه 
ي پهن شُده بر جامعه مانند گُذشته 
نخواهد بود، نه حكومت و اجزاي 
برآمده از آن و نه طرحها و مناسبات 
سياسي كه از اين مجموعه زاده شده 

ن تحول مهار نشدني را بين اي. اند
سطرهاي تازه ترين بيانيه آقاي 

چه، مبارزه . موسوي مي توان خواند
ي در جريان عليه ولي فقيه و باند 

 امنيتي، سينه سايي در برابر –نظامي 
مجموعه اي از انگاشتها، ارزشها و 
شيوه هاي سازگار با آنها است كه 
نظام جمهوري اسالمي را تشكيل داده 

نه فقط امروز، عليه خواستها و است و 
 . نيازهاي جامعه سازمان يافته است

در بيانيه مزبور تالش براي سازگاري 
با اين شرايط و فاصله گيري دستكم 
نظري از برخي از رهيافتها و 
ديدگاههاي دفاع ناپذير نظام حاكم 
كه ابزار سلطه آن بر جامعه و 
استراتژي تنظيم مناسباتش با جامعه 

.  مي رود، مشاهده مي گرددبه شمار
در همين حال، آقاي موسوي از كنار 
ساختار سياسي اي كه در حقيقت اين 
انگاشت و طرح براي كوبيدن 
ميخهاي خيمه ي آن بر زمين سخت 
جامعه ي ناهمگون گُداخته و ريخته 
شده، گُذشته است و بدون آنكه بتواند 
به گونه واقعي راهي براي چيرگي بر 

فته هاي خويش با ناهمخواني يا
چارچوب سياسي و نظم اجتماعي 
موجود ارايه كرده باشد، بر لزوم 
تغييرات مطلوب در ظرف جمهوري 
اسالمي و قانون اساسي آن تاكيد مي 

  . ورزد
  

فاصله گيري از پروژه 

  "اصالحات"
اين امر كه واقعيت مادي چگونه 
بازيگران و برنامه هايي كه تحت 
ا چارچوب آن حركت مي كنند ر

 مي كند را دوستان لمديريت و كُنترُ
 آقاي موسوي به "اصالح طلب"

هيچ . خوبي به نمايش گُذاشته اند

كس حجت االسالم خاتمي و شُركا را 
متهم نمي كُند كه رهيافتهاي دوران 
سازي براي تغييرات جدي در رابطه 
يكجانبه حكومت با جامعه، برخورد به 
. حقوق شهروندي و جز آن داشتند

 "تساهل" و "جامعه مدني"ُشعارهاي 
آنها بسا بي در و پيكر و ژالتيني تر از 
آن آب درآمد كه اجازه چنين انتسابي 

  . را بدهد
موضوع، كوشش اين جناح حكومتي 
براي تغيير توازن نيرو به سمت خود از 
طريق جا انداختن خط و برنامه اي 

آنها . متفاوت از جناح واليت است
ه اندازه چند مثقال، كفه نتوانستند ب

ترازو را به گونه پايدار به سمت 
خويش سنگين تر كنند، حتي هشت 
سال سكان داري اداره كشور و چهار 
سال حكمراني بر نهاد قانونگذاري، در 

 به وضعيتي "اصالح طلبان"دستان 
. بي مصرف و تشريفاتي تبديل شد

زماني كه آنها از مراكز قُدرت اسباب 
 در پس خود جز فلسفه كشي كردند،

بافيهاي لق اما خوش نما، باند نظامي 
 امنيتي و نماينده آن آقاي احمدي –

علت اين . نژاد را به جا نگذاشتند
شكست بي افتخار به سادگي اين 

 "نظام"است كه در قطار تك ريلي 
مي توان سوار و پياده شد، حتي مي 
توان به مقام داغ كُننده كوره ي 

تقا يافت اما تغيير سوخت آن نيز ار
  . مسير ممكن نيست

  
آقاي موسوي از نظر تيوريك، پروژه 

 حكومتي را پشت سر "اصالح طلبي"
او برخالف باند دوم . گذاشته است

خُرداد كه به سختي تالش دارد با 
معرفي اعتراضهاي و خيزشهاي اخير 

، آن را در "ادامه اصالحات"به عنوان 
 اتوريته  مهار و زير"نظام"چارچوب 

 را "جنبش سبز"ي خود بگيرد، 
 "حركتي در تداوم تالش مردم ايران"

انقالب مشروطيت، جنبش "همچون 
 "ملي شُدن نفت و انقالب اسالمي

مي شناسد و از همين رو نيز بر خالف 
حجت االسالم خاتمي و شُركا نه 

جامعه مدني "هدف مجهولي همچون 

 بلكه، به آماجهاي روشن و "اسالمي
دون نياز به شرح و تاويل مانند ب
آزادي و عدالت اجتماعي و تحُقق "

  .  اشاره مي كند"حاكميت ملي
به همين گونه در برخورد به مساله 
حقوق بشر، فاصله ي آقاي موسوي از 

 خود را به نمايش "اصالح طلبان"
يكي "از نگاه او حقوق بشر . مي گذارد

از مهمترين دستاوردهاي بشري و 
 جمعي همه انسانها حاصل خرد

اين يك مرزبندي صريح با . "است
دوم "ديدگاه رياكارانه باند حكومتي 

 در اين باره است كه براي دور "خُرداد
زدن حقوق بشر به عنوان پايه و 
پرنسيب رابطه حكومت با شهروندان 

در نظر گرفتن "خود، رعايت آن را به 
 مشروط مي "ويژگيهاي فرهنگي

يداست كه منظور از اين ناگُفته پ. سازد
، چيزي جز ايديولوژي "ويژگيها"

مصالح "حكومت، دگمهاي آن و 
 نيست كه در گوهره در برابر "نظام

حقوق فردي و اجتماعي شهروندان 
از اين . روي پاي جنگ ايستاده است
اصالح "رو، سود خالص تاكتيك 

، بيش از همه به جيب هار "بانطل
 واريز "نظام"ترين جناح و گرايشهاي 

مي شد كه سر در اين آخور پروار تر 
مي شدند و خود را براي ارتقاي 

 امنيتي شان سازمان –جايگاه نظامي 
  . مي بخشيدند

اوج دوران اين بندبازي، هنگام ماه 

 "ميانه روها"عسل تاجران اروپايي و 
د؛ زماني كه ي جمهوري اسالمي بو

حجت االسالم خاتمي در پايتختهاي 
اروپايي با ابراز تفاهم نسبت به 

ويژگيهاي "، "ارزشهاي دگر غربي"
 و اداي احترام به "ملي و فرهنگي

 مورد "اعتقادات ديني مسلمانان"
استقبال قرار مي گرفت و ابر انسانهاي 
غربي، سركوب سياسي، پايمالي حقوق 

ه كردن بديهي، سنگسار و مثل
بربرهاي ايراني را صميمانه مساله اي 

  .داخلي آنها معرفي مي كردند
پنجمين نخُست وزير جمهوري 
اسالمي در امتداد فاصله گيري از اين 

 و به رسميت شناختن بدون "گُفتمان"

دفاع "اما و اگر ارزشهاي حقوق بشري، بر 
از كرامت انساني و حقوق بنيادين بشر فارغ 

   از ايدولوژي،
مذهب، جنسيت، قوميت و موقعيت 

به اين ترتيب .  تاكيد كرده است"اجتماعي
آنچه كه وي ماه گُذشته به همراه آقاي 

 5كروبي در محكوميت اعدام تبهكارانه 
زنداني سياسي ابراز داشته بود را به گونه 
يك روش و انگاشت رسمي به ثبت مي 

اين در حالي است كه حجت . رساند
اتمي حاضر به محكوميت االسالم محمد خ

عمل قصابان حكومت نگرديد و حتي زماني 
كه دادستان تهران و ديگر پايوران باند 

 امنيتي ولي فقيه، به تهديد علني –نظامي 
دفاع از "آقايان موسوي و كروبي به دليل 

 پرداختند، از "تروريستها و ضد انقالب
پشتيباني از آنها دستكم از موضع دفاع از 

.  عقيده و ابراز آن، سر باز زدحق آزادي
برخورد اعتراضي آقاي خاتمي به دستگيري، 

 ها "خودي"محاكمه و به زندان افكندن 
نشان مي دهد كه وي به خوبي به بي 
اعتباري اتهامهاي دستگاههاي امنيتي و 
نمايشي بودن پروسه هاي قضايي آگاه 

آنچه كه مانع وي از اعتراض به ديگر . است
غير "ين موقعيت مي شود، قُربانيان هم

 بودن آنها و سنجيدن اتهامات و "خودي
مصالح "مجازات آنان براساس شناسه ها و 

  .  است"نظام
به همين صورت، چماقداران بازنشسته ي 
. مجاهدين انقالب اسالمي برخورد كردند

آنها چاكر منشانه براي برخوردار شُدن از 
م رفتار بهتر جالدان آقاي خامنه اي، پرچ

 و "خودي"اعتقاد خويش به آپارتايد 
 را به تكان درآوردند و با لحني "غيرخودي"

 "برادران"چندش آور نسبت به محاكمه 
ضد انقالب و سلطنت "شان در كنار 

  .  زبان به اعتراض گشودند"طلبها
  

   گفته چون نيم كردار نيستددو ص
بي ترديد پذيرش نظري برخي اصول و 

عه مدني معاصر با ارزشهايي كه روابط جام
خود و اعضايش را تنظيم مي كند از سوي 
آقاي موسوي، يك پايور بلندپايه پيشين 
جمهوري اسالمي گامي مثبت است اما مهم 
تر از گذاشتن امضا زير هر اصل، ماده و 
پرنسيب كاغذي، راههايي است كه براي 

به . عملي ساختن آنها پيشنهاد مي گردد
از ميان دو شير برداشته بيان ديگر، تاج بايد 

شود، دانستن ارزش گران آن به تنهايي 
  . موجب هيچ افتخاري نيست

در اين پهنه نيز آقاي موسوي از پس 
جنبش اجتماعي كه به صراحت نظام 
جمهوري اسالمي و نماد آن، سيد علي 
  خامنه اي را آماج حمله مستقيم خود گرفته، 

  4بقيه در صفحه 

  ....سرمقاله 

   آقاي موسوي، گامي به جلو در ُگفتار"منشور"
  منصور امان
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  3بقيه از صفحه 
او مايل است در چارچوب . حركت مي كند

روابط موجود، تغييرات پيشنهادي خود را 
مادي و جاري سازد و گمان مي كند 

 فرمولي "اجراي بي تنازل قانون اساسي"
 را با آزادي و "نظام"است كه مي تواند 

در اين . عدالت و حقوق بشر آشتي دهد
بدون تنازل اجراي ": راستا او نوشته است

قانون اساسي راهكار اصلي و بنيادين 
اين جنبش بر اين باور . جنبش سبز است

است كه تنها با بازگشت به قانون و الزام 
نهادهاي مختلف به رعايت آن و برخورد 
با متخلفان از قانون در هر موقعيت و 
جايگاه مي توان از بحرانهاي مختلفي كه 

 يافت و در راه دامنگير شده است، رهايي
   ".توسعه و ترقي ميهن گام برداشت

او كمي جلو تر براي رفع ناهمگونيهاي 
ذاتي قانون اساسي با آنچه كه پيشنهاد 

قوانين ": داده است، توضيح مي دهد
كشوري و از جمله قانون اساسي متوني 

هر ملتي . هميشگي و تغيير ناپذير نيستند
اين حق را دارد كه با تصحيح سير 

تي خويش، به اصالح در قوانين حرك
  . "جاري اقدام كند

چنين مي نمايد كه نويسنده براي تغييرات 
مطلوب خود، هيچ راهكاري به جز پروسه 
هاي قانوني و بازي با قواعد حكومت كه 
به گونه تام و تمام در خدمت حفظ و 

او . تحكيم روابط موجود قرار گرفته، ندارد
وني را در كليد برون رفت از اين ناهمگ

 يافته و آن را به "قانون اساسيتغيير در "
كارت برنده يا بهتر است گفته شود، تنها 

حال آنكه در . كارت خود فراز داده است
اصل، قانون اساسي جمهوري اسالمي نه 
از مكانيزم واقعي تغيير اصول و نه ظرفيت 

  . گُسترش مبادي خود برخوردار است
انون كه اصل صد و هفتاد و هفتم اين ق

 در آن مي پردازد، "بازنگري"به مساله 
اصالح يا تعميم آن را فقط در صورت 

 قابل طرح و "مقام رهبري"پيشنهاد 
بررسي مي داند و گُماردگان خود او در 
شوراي نگهبان، مجلس خُبرگان، قُوه 

 براي محكم كاري -قضاييه، سه قُوه و 
 ده نماينده مستقيم وي پيرامون -بيشتر 

حال اگر . هاد مزبور تصميم مي گيرندپيشن
كسي مي پندارد كه با توجه به افكندن 
روند تغيير به اين جاده يكطرفه، خاطر 
دستگاه قُدرت از بستن تمام سوراخهاي 
احتمالي براي تصويب چيزي خالف اراده 
اش آسوده شده است، قانون اساسي 
جمهوري اسالمي آماده است تا درس 

 اساس اصل ياد بر. بهتري به او بدهد
 فقط در "رهبر"شده، مصوبات گُماشتگان 

صورت تاييد و امضاي خود وي 
  . رسميت مي يابد

اما اين هنوز همه ي واقعيت در باره 
 كه آقايان "ظرفيتهاي قانون اساسي"

موسوي و كروبي قصد دارند از پله ي 
آن براي تغييرات مطلوب باال بروند، 

در همان اصل، سياه روي . نيست
 يمحتوا": فيد تاكيد شده استس

 بودن نظام و ياصول مربوط به اسالم
 و مقررات بر اساس ني قوانهي كليابتنا
 و يماني اي هاهي و پاي اسالمنيمواز

 و راني اي اسالمياهداف جمهور
 امر تي بودن حكومت و واليجمهور

 اداره امور كشور زيو امامت امت و ن
  و مذهبني و ديبا اتكاء به آرا عموم

  ". استرياپذ نريي تغراني ايرسم
دچار خيالپردازي نبايد شد، مواد و 
تبصره هاي اين چنيني به جاي خود، 
حتي اگر تدوين كنندگان قانون 
اساسي، ضرورت و امكان حقيقي 
انكشاف و گُسترش آن را در صفحه 
اول متن خود مي آوردند، در نهايت 
آنچه كه اين يا آن قانون را تحت 

تبدادي و پدر ساالري مناسبات اس
عملي مي كند يا مسكوت مي گذارد، 

آقاي . اراده ي اجراكنندگان آن است
موسوي خود با درخواست از حكومت 
براي صدور مجوز راهپيمايي كه برابر 
با اصل بيست و هفُتم قانون اساسي 
نيازي به مجوز ندارد و سپس لغو آن، 
نشان داد كه ارزش واقعي قوانين را 

ه اي كه آنها را در خود جاي كتابچ
  . داده، تعيين نمي كند

  
  برآمد

با توجه به اين، اگر برنامه آقاي 
موسوي براي تحُقق ُنكات ديدگاهي 
خود، قانون اساسي جمهوري اسالمي 
و مبناي حركت وي را چارچوبهايي 
تشكيل مي دهد كه حكومت مجاز 
مي شمارد، بنابراين مي توان گُفت كه 

مه مووثر و راهكار عملي او فاقد برنا
حركت در ". براي اين كار است

 نمي تواند به معناي "چارچوب قانون
گردن نهادن به بي قانوني رسمي شُده 

اين رويكرد نه منطقي و نه . باشد
ترسيم چشم اندازي . مدبرانه است

وراي قانون اساسي ناعادالنه و نظام 
فاسد شكل گرفته بر اساس آن و 

 منافاتي با حركت به اين سمت
 ندارد، به نمونه "مذاكره" و "قانون"

 !   آفريقاي جنوبي بنگريد
  

  

  

 به دور ميحلقه تحر

 هر روز تنگ تر ميرژ

   شوديم
  

  هي پوجعفر
ـ  روز پس از پاسخ غ     كي ـ پلماتي د ري  و  كي

ــد ــه احم ــژاد، ريلمپنان ــي ن ــور سي  جمه
 ني رهبر به درخواست خانم كـاتر      دهيبرگز

ـ  اتحاد يرج خا استياشتون، مسوول س    هي
 و گفـت و گـو بـا         دارياروپا كه خواستار د   

 در  مي مذاكره كننده ارشد رژ    ،يلي جل ديسع
ـ  شده بـود، رهبـران اتحاد      يپرونده اتم   هي

ـ  ب يمهـا ياروپا بر سر تحر    ـ  رژ شتري  بـه   مي
  .دنديتوافق رس

 نـژاد در پاسـخ درخواسـت خـانم          ياحمد
مـا اهـل گفـت و گـو         ": اشتون گفته بود  

 و از اخالق    دي كرد ي شما بداخالق  م،يهست
 يطي اما مـا شـرا     د،ي استفاده كرد  يطاغوت

 و مثل بچـه آدم  دي كه شما ادب شو    ميدار
  ".دي مذاكره كنرانيبا ملت ا

 نـژاد كـه     ي لحن سخن گفتن احمـد     نيا
 جهــان را دارد در مــورد تيري مــديادعــا

 شـود كـه     ي به كار گرفتـه مـ      ييكشورها
ـ  با رژ  ي دراز انيسال  سـركوبگر و ضـد      مي

 يازهــايو مماشـات كردنـد و امت   ايانـسان 
  . به آن دادنديفراوان

ــ ــاني الرن،يهمچن ــي ر،يج ــس سي  مجل
 مجلـس   بونيآخوندها روز چهارشنبه از تر    

 كه به قطعنامه    يي و كشورها  كاي آمر يبرا
 مثبت دادنـد   ي را تي امن يچهارم در شورا  

 و  كـا يبه آمر ":  و گفت  ديخط و نشان كش   
 ي مـاجراجو هـشدار مـ      ي كـشورها  يبرخ
 ي كـه وسوسـه بازرسـ   ير صـورت  دميدهـ 

ـ ي ا ي و كـشت   مايمحموالت هواپ   را در   يران
ـ    نيسر داشته باشند، مطم     جي باشند در خل

 عمــان بــه خــدمت   يايــفــارس و در
  ". خواهد شديدگي آنان رسيهايكشت
 لحن سـخن گفـتن      كي شدن نزد  كينزد
 تي نژاد نشان از ماه    ي به احمد  يجانيالر

ـ        نيهمگون ا  ـ  فق ي دو پـادو رهبـر و ول  هي
 بـه  دنيرسـ ".  داردي خامنـه ا  ي عل م،يرژ

ادب كردن تـا مثـل      " و   "گرانيحساب د 
ـ  ادب "بچه آدم شوند    لمپنهـا، التهـا و      اتي

ـ  چالـه م   رانيـ چاقوكشان و نسق بگ     داني
 نـژاد عرصـه     يد و احمـ   يجـان يالر. است

 يكـ ي داني الملل را با چاله م     ني ب استيس
ــه ا ــد ك ــسته ان ــهيدان ــاي از ترنگون  يبونه

 سـخن   يعه جهـان   جام ي رو به سو   يرسم
  .ندي گويم

ـ اني در ب  ها،ي عربـده كـش    ني با همه ا   اما  هي
 هياتحاد":  اروپا آمده است   هيرهبران اتحاد 

ـ  انكـه ي متاسف اسـت از ا  قاياروپا عم   راني
ــس ــرا ياريب ــه ب ــع ي از فرصــتها را ك  رف
ـ  دربـاره ماه   ي جامعه جهـان   يهاينگران  تي

 شـده بـود،     شنهادي پ راني ا يا  برنامه هسته 
  ".مغتنم ندانست

ــ اتحاديمهــايتحر ــا كــه مكمــل هي  اروپ
   ي برآورد متي امنيقطعنامه چهارم شورا

  
 در  ي گـزار  هي منـع سـرما    يشود، برا 

ــنعت   ــاز و صـ ــت و گـ ــش نفـ بخـ
.  صادر شده اسـت    مي رژ يشگاهيپاال

 مـــضاعف يمهـــاي تحرن،يهمچنـــ
 و از   ي اروپـا بخـش بازرگـان      هياتحاد

 كـه كـاربرد دوگانـه       ييجمله كاالها 
بخـش  . هـد  دي م دارند را هدف قرار   

ـ  رژ ي و ترابر  مهي ب ،يبانكدار ـ  ن مي  زي
سـفر  .  شـود  ي م مهاي تحر نيشامل ا 
ـ  سـپاه بـه اتحاد     يمقامها  اروپـا و    هي

 ممنوع شـده   زي ن يافتتاح حساب بانك  
  .است

 است كه روز چهارشـنبه      ي درحال نيا
 كــاي آمريگذشــته وزارت خزانــه دار

ــداد ــي از شــركتهايتع ــ ،ي نفت  كي
ــ  ــك دولت ــ و نيبان ــوايروي  و يي ه

ــده ــكيفرمانـ ــپاه را در ي موشـ  سـ
ــازه شــورا  ــه ت  يچهــارچوب قطعنام

خزانه .  دانست مي مشمول تحر  تيامن
 ،يدي احمد وح  ني همچن كاي آمر يدار
 ثابت،  يمي و جواد كر   مي دفاع رژ  ريوز
 را بـه    "ني نـو  يانـرژ " شركت   ريمد
ـ  رژ ي ارتباط با برنامه اتمـ     ليدل  و  مي

 فرمانـده   ،ي جعفـر  يپاسدار محمدعل 
داران و پاسـدار محمـد      كل سپاه پاس  

 زي سپاه را ن   جي فرمانده بس  ،يرضا نقد 
 خــود قــرار يمهــايدر فهرســت تحر

 يي داراري وزتنر،ي گايموتي. داده است
ــه  كــايآمر ــت ك ــه خبرنگــاران گف  ب
 بانـك   ني شـانزدهم  "پست بانـك  "
 اهي است كـه بـه فهرسـت سـ         يرانيا

  . شوديافزوده م
 كـــه يجـــاني نـــژاد و الرياحمـــد

 ين را فرصـت   درخواست خـانم اشـتو    
 بودند، حـال    افتهي ي عربده كش  يبرا

 مواجه شـده انـد      ييمهايبا موج تحر  
 كه تي امنيكه قطعنامه چهارم شورا 

ـ  جمهور رژ  سييبه قول ر   كاغـذ  " مي
  . كندي ملي است، را تكم"پاره

ـ  شود گفـت دا    ي حساب م  ني ا با  رهي
 بازدارنده روز بـه روز بـه        يمهايتحر

ـ  شـود و دا    ي تنگ تر م   ميدور رژ   رهي
 ي پـروژه بمـب اتمـ    ي برا ميعمل رژ 

  . كندياش را محدود تر م
ـ       ني ا پاسخ  ني شكـستها در عرصـه ب
 مردم در داخل    شتري سركوب ب  يالملل

 مهــاي تحررايــكــشور خواهــد بــود ز
ـ  يبحرانها ـ  رژ ي داخل  شي را افـزا   مي

ـ  در مانـده وال    ميخواهد داد و رژ     تي
 ي سست و پوشـال    تي موقع ي برا هيفق

ب  بـه جـز سـركو      گـر ي د يخود راهـ  
  . شناسدي مردم نمشتريب

   خرداد28فراسوي خبر 
  

  ....سرمقاله 

    آقاي موسوي، گامي به جلو در ُگفتار"نشورم"
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 خرداد مردم خرمشهر  بـا شـعار         3روز  

مـانع سـخنراني    » بيكاري، بيكـاري  «
ــت   ــر سياس ــدند و ب ــژاد ش ــدي ن احم
عوامفريبانه و گداپروري او خط بطالن      

ــشيدند ــفرهاي  . ك ــداد در س ــن روي اي
تبليغاتي احمدي نـژاد كـه بـا ژسـتي           
تحقيرانه و پوپوليـستي همـراه اسـت،        
عليرغم جو امنيتي شديد، بارها اتفـاق       

اده و برگزيده ولي فقيه با شعارها و        افت
اعتراضهاي مردمي مورد استقبال قرار     

 25قبـل از خرمـشهر، در   . گرفته است 
در كاشـان، احمـدي     1389ارديبهشت  

نژاد هنگام افتتاح كارخانه خودروسازي  
. با شعارهاي اعتراضي مردم رويرو شد     

طوري كه نماينده ولـي فقيـه و امـام          
ده شـده   جمعه كاشان از شـعارهاي دا     

عليه احمدي نژاد ابراز ناراحتي كـرد و        
اعتبـار و   «گفت شـعارهاي داده شـده       

حيثيت مراسم را زيـر سـوال بردنـد و          
تلـخ  ..سفر را به كام رئيس جمهـور و         

اين عضو خبرگـان رهبـري      »  .كردند
ــتار  ــوب«خواسـ ــذرخواهي مكتـ » عـ

  . معترضان از احمدي نژاد شد
  

بر اساس داده هاي آمـاري نهادهـاي        
متي كه مسلما آمار واقعي زا بيان       حكو

نمي كنند، طي سالهاي اخير، به بركت 
سياســتهاي چپاولگرانـــه خـــصوصي  
سازي كه بـه كـام نهادهـاي نظـامي          

ريختـه مـي    ...مانند سـپاه و بـسيج و        
شود، اقتصاد شبه دولتي شكل گرفتـه       
و فقر و فاصله طبقـاتي تـشديد شـده          

  . است
 خرداد رسـانه هـاي   25روز سه شنبه      

قراردادهـاي  «:عي اعالم كردند كه    جم
توسعه شش فاز گازي ميـدان پـارس        
جنوبي در مراسمي با حـضور محمـود        

نژاد به كنسرسيومي مركـب از        احمدي
وزارت نفـــت، ســـازمان گـــسترش و 
نوسازي صنايع ايران، شـركت دولتـي       
پتروپــاس و قرارگــاه ســازندگي خــاتم 

ايـن واگـذاري بـه      » .االنبيا واگذار شد  
ــژ ــدي نـ ــكل احمـ ــدون شـ ادي و بـ

ــه » تــشريفات مناقــصه« انجــام گرفت
است در مراسم امـضاي ايـن قـرارداد         

بـاور مـن   «:محمود احمدي نژاد گفـت  
تـوانيم بـا سـه برابـر          اين است ما مي   

ــسازيم و     ــران را ب ــي اي ــرعت فعل س
ايـن  . »الگوهاي خود را داشته باشـيم     

ادعاي مسخره در حالي بيان مي شود       
 كه همه وعده هاي احمـدي نـژاد بـه         

  . حبابي پوچ تبديل شده است
قرارگاه خـاتم االنبيـا بـازوي صـنعتي         
ــه شــمار مــي رود  . ســپاه پاســداران ب

احمــدي نــژاد وانمــود مــي كنــد كــه 
كاغـذ  «قطعنامه هاي شوراي امنيـت      

بيش نيست و به همين دليل » پاره اي

اين گونه با دسـت بـاز بـا شـركتهاي           
نظامي قرارداد مي بندد و جـاي پـاي         

. قتصاد محكم تر مـي كنـد      آنها را در ا   
بر اساس نظرات كارشناسان اقتصادي     
تحريمهاي شوراي امنيت و كشورهاي     
صنعتي اثرات زيادي بر رژيـم داشـته        
است و سرمايه گذاران خارجي عليرغم  
وعده هاي شيرين و كارتهاي دعـوت       
رژيم، به دليل عدم امنيـت حاضـر بـه     

  . سرمايه گذاري در ايران نيستند
لتي و رانتي كه با رشـد       اقتصاد شبه دو  

سرسام آور سـپاه و نهادهـاي نظـامي         
همراه است بيش از هر زمان زندگي و        
معيشت مردم را آسيب پـذير كـرده و         

  .فقر را گسترش داده است
 از   خـرداد روزنامـه شـرق      8روز شنبه   

قــول ريــيس مركــز آمــار ايــران مــي 
به گفته عـادل آذر، امـروز بـه     «:نويسد

 و نيز عـدم     دليل مشكل بيكاري، تورم   
ــابع    ــود من ــا وج ــدينگي، ب ــرل نق كنت
عظيمي كه در كشور وجود دارد، بيش       
از ده ميليون نفر جمعيت ما زيـر خـط          

 ميليون نفر از    30فقر مطلق و بيش از      
آنها، زير خط فقر نسبي بـه سـر مـي            

با وجود آن كه كارگزاران رژيم      » .برند
هنوز تعريـف دقيـق و شـفافي از فقـر       

نـداده انـد، بـر      مطلق و نـسبي ارايـه       
اساس گفته اين مقام دولتـي حـداقل         

 ميليون ايرانـي در زيـر خـط فقـر           30
  .زندگي مي كنند

رشد آمار بيكـاري بـه ويـژه در ميـان           
جوانــان افــزايش چــشمگيري داشــته 

هنگامي كه احمدي نژاد سر كار      . است
آمد يكي از طرحهاي خود براي پايين       

ــرخ بيكــاري را   بنگاههــاي «آوردن ن
مطابق برخـي   «. اعالم كرد » زودبازده

 هزار ميليارد ريـال     220آمارها تاكنون   
اعتبار بانكي به ايـن طـرح اختـصاص       

ها   اما هنوز نقش اين بنگاه    . يافته است 
در افزايش توليد ناخالص داخلي ايران      

 27روزنامه آرمـان،    (».مشخص نيست 
در حالي كه كارشناسان    ) 1389خرداد  

 بـي   اقتصادي رژيم، بر عدم بازدهي و     
بيهوده بودن اين طـرح اعتـراف مـي          

  . كنند
رئيس مركز نوسـازي و بودجـه وزارت    

ــار، روز  ــا   26ك ــو ب ــرداد در گفتگ  خ
خبرگزاري دولتـي فـارس از ناكـارايي        

ــت    ــرده برداش ــا پ ــن بنگاهه وي . اي
در صورت عـدم رسـيدگي بـه        «:گفت

ــزش   ــا خطــر ري  95وضــعيت بنگاهه
درصــدي بنگاههــاي زودبــازده وجــود 

تي كه اين اتفاق رخ دهد دارد، در صور  
 ميليون بيكار بايد    3در كنار نزديك به     

براي دو سال اينـده عـالوه بـر رشـد           
طبيعي نيروي كار، ريزش افراد شاغل      

  » .در بنگاهها را نيز اضافه كرد
  

ــادرات  ــايين ارزش ص ــرخ پ  ن
  ايران

رشـــد شــــتابنده واردات از جملــــه  
دســتاوردهاي اقتــصاد شــبه دولتــي و 

بـر حمايتهـاي مـستقيم      رانتي با تكيه    
نتيجه اين افزايش، عـدم     . دولت است 

رقابت واحدهاي توليـدي در داخـل و        
ركود آن و در نتيجـه تعطيلـي مـداوم          

كمتـر روزي   . واحدهاي توليدي اسـت   
در رســـانه هـــا جمعـــي از تعطيلـــي 

ده نمــي واحــدهاي توليــدي حرفــي ز
ــدهاي . شــود ــي بان در جــدالهاي درون

ــن اوضــاع   حكــومتي گوشــه اي از اي
  . فاجعه بار اقتصادي رو مي شود

 حرداد،  13در سرمقاله روزنامه اقتصاد     
از پايين بودن ارزش صادرات ايران در       
ميان چند كشور كه تصورش نمي رود       

نويسنده از قول   . پرده برداري مي شود   
 مـي   الريجاني، رئيس مجلـس رژيـم     

ارزش صــادرات مــالزي «:نويــسد كــه
ــادرات  129 ــارد دالر و ارزش ص  ميلي

 ميليــارد دالر بــوده 365كــره جنــوبي 
در حــالي كــه ارزش صــادرات . اســت

 ميليـارد دالر بـوده      11صنعتي ايـران    
اين سرمقاله نويس ادامه مـي      » .است

ارزش صادرات صنعتي كـره  «دهد كه   
ــوبي  ــادرات  33جن ــر و ارزش ص  براب

 برابـر ايـران    11زي حـدود    صنعتي مال 
  » .بوده است

در چند ماه گذشته و در حالي كه طرح   
، كه همـان    »هدفمند كردن رايانه ها   «

حذف يارانه ها است هنوز اجرا نـشده،        
زندگي كـارگران و مزدبگيـران ايـران        
. چندين برابر فالكتبار تـر شـده اسـت        

كارگران و مزدبگيران ايران در مقابـل       
ــدگ    ــطح زن ــه س ــرض ب ــن تع ي و اي

معيشتشان بارها دست به اعتراض زده      
ــر ســركوب   انــد و حكومــت عــالوه ب
اعتراضـــهاي كـــارگري دســـت بـــه 

  . دستگيري فعاالن كارگري زده است
ــل از روز   ــين المل ــو ب ــرداد14عف   خ

كمپيني را براي آزادي سعيد ترابيان و       
رضا شهابي از اعـضاي هيـات مـديره         
ــد    ــركت واح ــارگران ش ــنديكاي ك س

ه در تهـران دسـتگير      تهران و حومه ك   
شده اند و تا كنون اطالعي از آنان در         

  . دسترس نيست آغاز كرد
در اين فراخوان گفتـه شـده كـه؛ مـا           
خواهان آزادي فوري سـعيد ترابيـان و     
رضا شهابي و پايان دادن بدون قيـد و         
شرط به زندان منصور اسانلو و ابراهيم       

كليه كارگران زنداني و    . مددي هستيم 
سي در ايران بايد فوري و      زندانيان سيا 

  ! بي قيد و شرط آزاد گردند
بنا بـه خبـر كميتـه همـاهنگي بـراي           
كمك به ايجـاد تـشكلهاي كـارگري،        

 خرداد خسرو بوكاني    20روز پنج شنبه    
به اتهام عضويت در كميته همـاهنگي      

براي كمك به ايجاد تشكلهاي كـارگري       
ــه،    ــالب ارومي ــاه انق ــعبه اول دادگ در ش

  . محاكمه شد
رو بوكاني از فعـاالن كـارگري شـهر          خس

 بهمن سـال گذشـته توسـط        27نقده روز   
حفاظت اطالعات سپاه پاسداران دسـتگير      

  .شد
بـــه گـــزارش دانـــشجويان سوسياليـــست 

 خــرداد 22دانــشگاههاي ايــران، روز شــنبه 
بهنام ابراهيم زاده فعـال كـارگري و عـضو          
كميتــه پيگيــري بــراي ايجــاد تــشكل آزاد 

تگير و به زندان اويـن  كارگري در تهران دس  
  .منتقل شده است

بهنام ابراهيم زاده كارگر لولـه سـازي پلـي          
تكنيك شورآباد شهر ري است، كـه در اول         
ماه مه سال گذشته هنگام برگزاري مراسـم        

  .در پارك الله تهران دستگير شده بود
به گزارش آژانس ايران خبـر، راي بيـدادگاه       

بـه   خـرداد    10رژيم در شـهر اهـواز در روز         
پژمان رحيمى از فعاالن كارگرى خوزسـتان       

وي در دادگاه عمـومى اهـواز در        . ابالغ شد 
 فروردين به اتهام اخالل در نظم        28تاريخ  

 ضـربه شـالق     40به يـك سـال حـبس و         
  .محكوم شده بود

  

برخي از مهمترين حركتهاي    

ــارگران و   ــي كــ اعتراضــ

مزدبگيران در ارديبهـشت و     

 به قـرار زيـر      1389خرداد  

  .است
  
كارگران كيان تاير در ادامـه اعتـراض بـه         *

 فـروردين   31بالتكليفي خود روز سه شنبه        
 دست به تجمع اعتراضـي در پـشت         89ماه  

ــاده     ــه ج ــشرف ب ــه م ــاي كارخان ــرده ه ن
  .اسالمشهر زدند

بنا بر گزارشهاي دريافتي توسط اتحاديه آزاد  
كارگران ايران به دنبال اين وضعيت حـدود        

 9ران حـدود سـاعت       نفر از اين كـارگ     500
صبح تجمع اعتراضي خود را به پشت نـرده         
هاي كارخانه مشرف بـه جـاده اسالمـشهر         
كشاندند و با آتش زدن الستيك و سر دادن        
شعارهايي خواهان رسيدگي بـه خواسـتهاي       

  .خود شدند
 بعـد از  1اين تجمع اعتراضي حدود سـاعت    

ظهر و پـس از وعـده بخـشدار چهاردانگـه           
 خواسـتهاي كـارگران     مبني بر رسيدگي بـه    

  .پايان گرفت
 ارديبهـشت ايلنـا درخـصوص       25روز شنبه   

وضعيت شـوراي اسـالمي كـار ايـن واحـد           
توليدي به نقـل از يـك كـارگر ايـن واحـد             
ــوراي    ــضاي ش ــار اع ــت؛ اعتب ــدي گف تولي

است به    اسالمي كار اين واحد توليدي مدتي     
است اما به دليل نارضايتي كـه         پايان رسيده 

از اعضاي شوراي اسالمي    از عملكرد برخي    
كار وجـود دارد كـارگران انگيـزه اي بـراي           
برگذاري انتخابات شوراي جديـد نداشـته و        

  جمعي و  دهند كه به صورت دسته ترجيح مي
  6بقيه در صفحه 

  نظامي امنيتي كردن اقتصاد همراه با تشديد سركوبي 
  

 زينت ميرهاشمي



  6 صفحه                كارگري    1389 تيراول  – 300نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخي از مهمترين حركتهاي    

ــارگران و   ــي كــ اعتراضــ

مزدبگيران در ارديبهـشت و     

 بـه قـرار زيـر       1389خرداد  

  .است
  

  5بقيه از صفحه 
  

جوش مطالبـات خـود را پيگيـري          خود
  .كنند

  
روز چهارشنبه اول ارديبهشت جمعي     *

از كــارگران شــركت مجتمــع گوشــت 
فارس در مقابـل اداره بيمـه و جمعـي         

ه كار مرودشت تجمع    نيز در مقابل ادار   
ــين   ــتار تعي ــد و خواس اعتراضــي كردن
. تكليف وضـعيت شـغلي خـود شـدند        

خبرنگار آژانس ايران خبر از قول يكي       
درب «:از كارگران معترض مي نويـسد     

كارخانه را پلمپ كردند و ما را بيكار و         
در حالي كه نان    . بالتكليف رها كردند  

ــم   ــري ه ــاي ديگ ــداريم و ج شــب ن
عيشتي مان بسيار   كارنيست و اوضاع م   

 ارديبهـشت نيـز   4روز شـنبه  . بد است 
كارگران بيكارشده اين شركت بـازهم      

روز سـه شـنبه     .تجمع اعتراضي كردند  
هفتم ارديبهشت كارگران اخراج شـده      
از مجتمع گوشت فارس مجددا مقابل      
اداره كـــار و اداره بيمـــه شهرســـتان 

  . مرودشت تجمع كردند 
 برخي ازكارگران روي زمـين آسـفالت      

جلوي اين ادارات روي ز مين نشستند       
و پيگير وضعيت شغلي و بازنشـستگي       

  . خود شدند 
  
بنا بر خبرهاي رسيده به اتحاديه آزاد    *

ــنبه اول   ــران، روز چهارش ــارگران اي ك
ارديبهشت  كارگران شيفت روز بخش      

در اعتـراض   ) شركت رامكـو  (تعميرات  
به عدم پرداخت دستمزدها و مجموعه      

ي ديگر دست از كار     اي از خواسته ها   
  .كشيدند

بالفاصله پس از اين اقـدام كـارگران،        
ابتدا حراست مجتمع فجر يك و پـس        
از آن نيروهاي حراست منطقه ويژه در       
ــد كــه   محــل حاضــر و تــالش نمودن

ولـي  . كارگران بـه سـر كـار برگردنـد        
كارگران به اصرار نيروهـاي حراسـت       
ــراي     ــر اجـ ــته و بـ ــي نگذاشـ وقعـ

در پـي   . نمودنـد هايشان تاكيد     خواسته
شكــست تالشــهاي حراســت، رئــيس 
اداره كار سـربندر و برخـي مـسئوالن         
شهر و منطقه ويژه براي قـانع كـردن         

در . كــارگران در محــل حاضــر شــدند
 صـبح ، پـس از     11نهايت در سـاعت     

 ساعته نمايندگان كارگران    3مذاكرات  
با مديران مجتمع و مسئوالن حاضر، و  

 هـاي   قول عملي شدن همـه خواسـته      
كارگران از طـرف مـديريت مجتمـع،        

  .كارگران به سر كار برگشتند
  
به گـزارش آژانـس ايـران خبـر روز          *

 50چهارشنبه اول ارديبهشت، بيش از      
نفر از كارگران كارخانـه قنـد بردسـير         

ــشان    ــا خــانواده هاي كرمــان همــراه ب
  . مقابل كارخانه تجمع اعتراضي كردند

  

 ارديبهشت كارگران   2روز پنج شنبه    *
ــ ــدم  ف ــه ع ــراض ب ــد در اعت والد ميب

پرداخت دستمزدهايشان دست از كـار      
كشيده و در برابر فرمانداري اين شـهر   

  .دست به تجمع اعتراضي زدند
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران،   
كارگران اين كارخانه كـه تعـداد آنهـا         

 مـاه پـيش     5 نفر است از     1200حدود  
تاكنون دستمزدهاي خـود را دريافـت       

ه اند و  دو ماه است به كارمندان         نكرد
اين كارخانه نيز حقوقي پرداخت نشده      

  .است
كارخانه فوالد ميبد توليد كننده چـدن       
مي باشد و هم اكنـون يكـي از كـوره          
هاي اصلي آن خراب است كه بنـا بـر     
اظهار كارگران، كارفرما در اين رابطـه       
اقدامي براي تعمير كوره بعمـل نمـي         

  .آورد
  
 سبز شهرداري زيبـا     كارگران فضاي *

ــنبه   ــنج ش ــهر روز پ ــشت 2ش  ارديبه
مقابل ساختمان شهرداري زيبـا شـهر       

به گزارش آژانس ايـران     . تجمع كردند 
 نفـر   70خبر اين كارگران كـه حـدود        

بودنــد درايــن بــاره اظهارداشــتند كــه 
ــد    ــررات جدي ــع مق ــا وض ــار ب پيمانك
مشكالتي را براي آنان ايجـاد نمـوده        

كار مزبور قصد   پيمان: آنان گفتند . است
دارد وضعيت كاري كارگران قراردادي     
را به روزانه سه تا چهار ساعت تقليـل         
دهد تا از اين طريق مبالغ كمتري بـه         

  . آنان پرداخت نمايد
  
كــارگران شــركت ساســان درغــرب *

تهران به دنبال تجمع اعتراض خود در 
روز چهارشــنبه اول ارديبهــشت  روز  

  ارديبهـشت نيـز جلـوي درب       4شنبه  
كارخانه واقـع در جـاده قـديم تهـران          
كرج، ميـدان شـير پاسـتوريزه تجمـع         

  . اعتراضي برگزار كردند
به گزارش آژانس ايـران خبـر نيـروي         
انتظامي همزمـان در جلـوي شـركت        
حاضر شده و به كارگران هـشداردادند       
كه پراكنده شوند چرا كه حـق تجمـع         

  . ندارند
 20كــــارگران ايــــن شــــركت روز 

رمقابـل ايـن شـركت      ارديبهشت نيز د  
تجمع اعتراضي برپا كـرده و خواهـان        

  . احقاق حق و حقوق خود شدند
 20به گزارش ايلنا صبح روز دوشـنبه        

ارديبهشت جمعي از كارگران اخراجـي      
 سازي در اعتراض بـه دريافـت       نوشابه

نكردن مقرري بيمه بيكاري در محـل       
كـارگران  . كار سابق خود تجمع كردند    

گويند؛ در پـي   يسازي ساسان م    نوشابه
اي كـه بـراي پيگـري برقـرار           مراجعه

شدن بيمه بيكاري خـود بـه سـازمان         
انـد؛ مـسئوالن      تامين اجتماعي داشـته   

اند كـه بـه دليـل         سازمان به آنها گفته   
انتشار آگهي استخدام كارگر جديـد در       

تواننـد بـه      نوشابه سازي ساسان، نمـي    
آنهـا اجــازه اســتفاده از مقــرري بيمــه  

  .هندبيكاري را بد
اين كارگران مي گوينـد كـه كارفرمـا         
براي كاهش هزينه نيروي انـساني در       

 كارگر، راننـده و     700 حداقل   88سال  
فروشنده متخصص را با سوابق كاري      
مختلف را وادرا به ترك كـار كـرده و          
درمقابل با انتشار آگهي استخدام قصد      
دارد تا به جـاي آنهـا نيـروي انـساني           

  .ارزان قيمت جذب كند

  
ــشنبه * ــداد  5روز يك ــشت، تع  ارديبه

زيادي از كارگران واحد صنعتي فـرنخ       
نساجي قزوين در برابر وزارت صـنايع       

تعداد افراد شركت كننده    . تجمع كردند 
 نفـر   800 تـا    700در اين تجمع بـين      

بـه گـزارش آژانـس ايـران خبـر          . بود
تعويق در پرداخـت حقـوق كارمنـدان        

 7اين واحد صنعتي به مـدت بـيش از          
وعدم پرداخـت عيـدي ودريـافتي       ماه  

هاي شب عيد از علـل اصـلي تجمـع          
كارگران واحد صـنعتي فـرنخ نـساجي        

حركـت اعتراضـي    . قزوين بوده اسـت   
كـارگران در روزهــاي دوشـنبه و ســه   

  ارديبهشت نيز ادامه پيـدا    7 و   6شنبه  
  .كرد

روز دوشنبه مدير عامل ايـن كارخانـه        
ــه  ــت كـ ــارگران گفـ ــه كـ ــه بـ  همـ

دستگاههاي اين شركت فروخته شـده     
و شركت نيز تعطيل و همه كا رگـران         

  . اخراج خواهند شد
به دليل واردات بي رويه منـسوجات از    
ــه   ــين وتركيـــ ــشورهاي چـــ كـــ
وديگركــشورهاي جنــوب شــرق اســيا 
ــال    ــنعتي درح ــد ص ــن واح ــال اي عم

  . ورشكستگي است
 ارديبهشت نيز جمعـي از      18روز شنبه   

رنخ قــزوين بــه كــارگران كارخانــه فــ
منظور پيگيري مطالبات خود در مقابل      

  . درب اين كارخانه تجمع كردند 
كارخانه نساجي فرنخ و مه نخ يكي از        

 زده اسـتان     واحدهاي توليدي بحـران   
قزوين است كه كارگران آن مستمرا از 
سالها پـيش نيـز پـس از چنـد مرتبـه          
ــاد رياســت  ــه نه ــتان ب ــع در اس   تجم

عـه كردنـد،    جمهوري در تهـران مراج    
بارها جاده ها را مسدود و به هر اقدام         
ديگري براي دريافت حقوقهـاي خـود       
مبادرت كردند امـا مـشكل آنهـا حـل        

اين كارخانه در گذشته يكـي از       . نشد  
ــنعت    ــدي ص ــق تولي ــدهاي موف واح

  . شد نساجي ايران تلقي مي
  
 كارگران  7 ارديبهشت   5روز يكشنبه   *

ي اخراجي پيماني كارخانه روغـن نبـات      
ــال  ــه در ترمين ــو كارخان ــارس در جل پ
خزانه در اعتراض به اخراجشان تجمع      

  .اعتراضي كردند
به گزارش آژانس ايران خبر نيروهـاي       
ــسترش   ــشت از گـ ــامي در وحـ انتظـ

  .  اعتراض به محيط كارخانه وارد شدند
  
 ارديبهـشت، كـارگر     7روز سه شنبه    *

رسمي كارخانه چيني البرز در محوطه      
  . اعت  تحصن كردند اين كارخانه از س

يك فعال كارگري به خبرنگار آژانـس       
كـارگرا ن هـر روز      : ايران خبـر گفـت    

براي اعتـراض بـه وضـعيت شـغلي و          
چشم انداز تعطيلي كارخانه و اخراج از       
كار، از اول صـبح در كارخانـه حاضـر          
مي شوند و در محوطه آن روي زمين        

هزينه رفـت و برگـشت و       . مي نشينند 
ــرددات را  ــارگران ســرويس ت ــود ك خ

  . تامين مي كنند 
ــشنبه  ــز  12روز يكـ ــشت نيـ  ارديبهـ

كــارگران چينــي البــرز قــزوين در     
اعتراض به حكم انحـالل كارخانـه و        
ــرايط    ــه ش ــراض ب ــين در اعت همچن
معيــشتي و عــدم دريافــت حقوقهــاي 
معوقه شان، در مقابل كارخانـه چينـي        

  . البرز تجمع كردند

به گزارش سـايت آفتـاب، در پـي پرداخـت           
 ماه مطالبات معوقه كارگران چيني      7شدن  ن

البرز و نيـز اعـالم انحـالل ايـن كارخانـه،            
جمعي از كارگران اين واحد توليـدي، صـبح     

دار   ارديبهشت در مقابل دفتـر سـهام   14روز  
عمــده چينــي البــرز تجمــع اعتراضــي برپــا 

  . كردند
  
ــنبه  * ــه ش ــارگران  7روز س ــشت ك  ارديبه

مـع  كارخانه ريـسندگي خـاور رشـت بـا تج         
خودشان مانع ورود هيات مـشاوره مـديريت     

  . به كارخانه شدند
به گزارش البرز در سايت شمال نيوز، روزانه        
كارگران در اين كارخانه به داليـل مختلـف     
از جمله عدم پرداخت حقوق سـه مـاه خـود        

  .تجمعات اعتراضي برگزار مي كنند 
اين گزارش حاكيست درپـي ايـن اعتـراض         

با بستن جاده فومن    برخي ازتجمع كنندگان    
به رشت اقدام به آتش زدن الستيك دراين        

  .مسير نمودند
كارگران اين شركت درحالي اين سخنان را        
مــي گوينــد كــه برخــي ديگــر ازكــارگران  
ــراردادي   ــه كــه خــود را كــارگران ق كارخان
شركت مذكور معرفي مـي كننـد از تعويـق          

  .ماهه خود خبر مي دهند17افتادن حقوق 
  
ر از كارگران شركت همگن      نف 50بيش از   *

در شمس آباد شـهرري مقابـل فرمانـداري         
شهرري دست به اعتراض زدنـد و خواسـتار         

ايـن كـارگران    . حقوق معوقه خود گرديدنـد    
ــنبه  ــل  7روز ســه ش ــاه مقاب ــشت م  اردبيه

فرمانداري شهرري نسبت به عقـب افتـادن        
يكي از كارگران   .حقوق خود اعتراض كردند     

شركت «: خبر گفت    به خبرنگار آژانس ايران   
همگن نه به خواسته هاي ما توجه اي مـي          
كند و نه اين كه به حقوق اندك معوقـه مـا         

ما تصميم داريـم    . جواب مشخصي مي دهد   
با اعتراضاتمان حق خودمان را از كساني كه   
در اين مملكت هيچ توجهي به حق و حقوق  

  ».كارگر ندارند بگيريم
  
 ارديبهـــشت بعـــد از  9روز پنجـــشنبه *

نراني عبدالرضا شـيخ االسـالمي، وزيـر        سخ
كار و امور اجتمـاعي در مـشهد، گروهـي از           

  كارگران با اجتماع در محوطه مجتمع 
توجهي  نسبت به سخنان وزير و بي     » ها  آيه«

  .به مشكالت كارگران اعتراض كردند
سايت آفتاب بـه نقـل از يكـي از كـارگران            
گفت؛ انتظار داشتيم از وزير حرفهاي بهتري       

ورد بهبود اوضاع كارگران بشنويم، امـا       در م 
وي در سخنانش حتي يك كلمـه در مـورد          

  . كارگر نگفت
  
ــارگران و 9روز پنجــشنبه * ــشت، ك  ارديبه

اتوبوسرانان ترمينال زاگرس واقـع در بلـوار        
پاسداران اهواز بـه خـاطر دريافـت نكـردن          
حقوق چند ماهشان دست به اعتصاب زدنـد        

 مردم هم بـا  و جمعيت انبوهي از مسافران و 
دادن شعار رانندگان و كاركنان را همراهـي        

به گزارش آژانس ايران خبـر بعـد از         . كردند
گذشت چند ساعت اين اعتراض صنفي بـه         

  . دخالت ماموران انتظامي و امنيتي انجاميد
»  واگن پـارس  « كارگران بازنشسته شركت    

 ارديبهـشت، بــراي  15اراك روز چهارشـنبه  
ي، پس از تجمع روز     دومين بار در سال جار    

هشتم ارديبهشت ماه در مقابل دفتر رئـيس        
جمهوري، در مقابل دفتر اين شركت تجمع       

  .كرده اند
  7بقيه در صفحه 
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ــرين   ــي از مهمتـ برخـ

ــي  ــاي اعتراضـ حركتهـ

كارگران و مزدبگيران در    

ارديبهـــشت و خـــرداد 

  . به قرار زير است1389
  

  6بقيه از صفحه 
  

 كارگر بازنشـسته    600به گزارش ايلنا    
شركت واگن پارس هر يـك بـيش از         

 ميليــون تومــان از شــركت 15 تــا 10
طلب دارند كه در مجمـوع بـه شـش          

  .رسد ميليارد تومان مي
گزارش ايلنا، نماينده كارگران گفت     به  

ــت جمهــوري بــه      ــه دفتــر رياس ك
درخواست آنان براي دريافـت حقـوق       

  .معوقه خود پاسخ نداده است
  
كــارگران شــركت فــرد بهرنــگ    *

 ارديبهــشت درمقابــل 19روزيكــشنبه 
اداره كار هشتگرد كرج اقدام به تجمع       

بـه گـزارش آژانـس      . اعتراضي كردند 
رگران ايــران خبــــــــر، ايــن كــا   

خواهان مطالبات عقب افتاده خود من      
  . ماه حقوق خودبودند6جمله 

  
جمعي از كاركنان مراكـز مخـابرات       *

 26روستايي كل كـشور روز يكـشنبه        
ارديبهشت در برابـر مجلـس شـوراي        

بــه گــزارش . اســالمي تجمــع كردنــد
تابنــاك تجمــع كننــدگان عــده اي از 
كارگزاران مركـز مخـابرات روسـتايي       

عــدادي از كــارگزاران كــل كــشور و ت
ــاتر  ــشور از  ICTدف ــتانهاي ك  از اس

جمله كردستان، اصـفهان، آذربايجـان      
  .شرقي و لرستان بودند

  
كــارگران صــنايع فلــزي در منطقــه *

 22جاده قديم كرج از روز چهارشـنبه        
ارديبهــشت در اعتــراض بــه پرداخــت 
ــه   ــه دســت ب ــات معوق ــشدن مطالب ن

  .اعتصاب زدند
ارديبهشت  26به گزارش روز يكشنبه     

ايلنــا مــارگران در چهــارمين روز از   
ــه   اعتــصاب خــود در محوطــه كارخان

  .تجمع كردند
كارخانه صنايع فلزي در زمينه ساخت      
لـــوازم اداري و كانكـــسهاي فلـــزي 

  . فعاليت دارد
  
ــنبه * ــشت، 29روز چهارشــ  ارديبهــ

» پـروده «سنگ    كارگران معادن ذغال  
در طبس در اعتراض به شرايط كاري       

ز كار كشيده و با اعتصاب      خود، دست ا  
  .در محل معادن تجمع كردند

به گزارش حبرگزاري فارس، بالفاصله     
پــس از ايــن اعتــصاب، تنــي چنــد از 
ــراي   ــبس ب ــتان ط ــسئوالن شهرس م
پيگيــري موضــوع بــه محــل معــادن 

سـنگ پـروده طـبس آمـده و از            ذغال
نزديك در جريان مشكالت كـارگران      

  .اين مجموعه قرار گرفتند
ل ايـــن اعتـــصاب را كـــارگران دليـــ

نامطلوب بودن شرايط كاري از جملـه       
بـه  . كمبود حقوق و مزايا اعالم كردند     

گزارش فـارس؛ چنـدي پـيش در روز         
جهاني كار و كارگر كـه طبـق قـانون          
ــن   ــز اي ــستند ني ــل ه ــارگران تعطي ك
شركت رسما به تمـام كـارگران خـود         
اعالم كرده بود كه در آن روز بايد بـه          

  .سر كار بروند
  
 3ران قند بردسـير روز دوشـنبه    كارگ*

ــاده    ــب افت ــوق عق ــراي حق ــرداد ب خ
خودشان دست به تجمع و راهپيمـايي       

كارگران كارخانجات قند كـشور     . زدند
كه همگي به علت واردات بـي رويـه          
ورشكست شده اند، بـا مـشكل عـدم         
ــه   ــشان مواجـ ــت دستمزدهايـ پرداخـ

  .هستند
  
ــنبه * ــي از 5روز چهارش ــرداد جمع  خ

 گندلــه ســازي   كــارگران كارخانــه  
سيرجان دست به اعتصاب و اعتـراض      

بـه گـزارش گفتـارنو، بعـد از         . زده اند 
اعالم نتايج آزمون استخدامي كارخانه     

 نفـر از  20گندله سازي كه در آن تنها    
ــد    ــده ان ــه ش ــي پذيرفت ــارگران فعل ك
تعدادي از كارگران دست به اعتـصاب       

  .زده اند
اعتصاب و اعتراض ايـن كـارگران در        

كارخانــه . د ادامــه يافــتروزهــاي بعــ
گندلـــه ســـازي ســـيرجان يكـــي از 
بخشهاي مجتمع سنگ آهن گل گهر      

كيلومتري غرب سيرجان قرار    40و در   
ساخت كارخانه گندله سازي گل     . دارد

ــال   ــر از س ــد و  1384گه ــروع ش  ش
ــين    ــط هم ــاخت آن توس ــل س مراح

  .كارگران معترض به انجام رسيد
  
بــه گــزارش اتحاديــه آزاد كــارگران *

، كارگران صـنايع فلـزي شـماره        ايران
) شركت مصنوعات زرين تهـران    (يك  

 روز اعتــصاب و تجمــع  24پــس از 
مــداوم در محوطــه كارخانــه و نــصب 
پالكارد بر روي درب كارخانه، موفـق       
ــد از    ــي درص ــدود س ــت ح ــه درياف ب
دستمزد باقي مانده ارديبهـشت مـاه و        
دستمزد كامل خرداد ماه سال گذشـته       

داد ماه جـاري     خر 15خود شدند و روز     
  .به اعتصاب شان پايان دادند

  
 خـرداد كـارگران     18روز سه شـنبه     *

چيني البـرز قـزوين مجـددا مقابـل و          
زارت صــنايع واقــع در خيابــان ســميه 

بـه گـزارش    . تجمع اعتراضـي كردنـد    
سايت همبستگي ملي، ايـن كـارگران       

 خرداد نيز در همين محـل بـه       17روز  
ــود از    ــات خ ــري مطالب ــور پيگي منظ

نهــاي مــسئول تــر، از قــزوين بــه ارگا
آنها از صبح تا عصر . تهران آمده بودند 

مقابل وزارت صنايع تجمع داشتند امـا       
ــري   ــه پيگي ــه تنهــا هــيچ جــوابي ب ن
كارگران داده نشد بلكـه بـرعكس بـا         
مخالفت و ممانعت مـامورين و يگـان        

  .ويژه مواجه شدند
  
ــبح روز چهارشــنبه  *  خــرداد، 19ص

 1خـط   ) تـي .ر  آ.بي  (رانندگان تند رو    
تهران در اعتراض به اصالحيه ساعت      
ــردن     ــرون ب ــاع از بي ــا امتن ــاري ب ك

  . اتوبوسها دست به اعتصاب زدند
ــشر و    ــوق ب ــالين حق ــزارش فع ــه گ ب
دمكراسي درايـران ايـن اعتـصاب در        

آر . توقفگاه آزادي كه اتوبوسـهاي بـي    

 در آن پارك بودند صـورت       1تي خط   .
  .گرفت

اب مدير عامل شـركت كـه بـا اعتـص         
گسترده رانندگان مواجه شده بود هنوز      

ــدگان  20 ــصاب رانن ــه اي از اعت  دقيق
تندرو شـركت اتوبـوس رانـي تهـران         
نگذشته بود كـه بـه آنهـا اعـالم شـد         
اصالحية ساعت كارمنتفي شده اسـت      
و از رانندگان خواسـته شـد بـا همـان           
ساعت كار قبلي بـه كـار خـود ادامـه           

  .دهند
اه يك  رانندگان هنگام خروج از توقفگ    

صدا فرياد آزادي منصور اسالو رئـيس       
سنديكاي كارگران شركت واحد را سر      
دادند و خواستار آزادي بي قيد و شرط        

  .او شدند
مــدير عامــل شــركت اتوبــوس رانــي 
تهران و حومه سرهنگ پاسدار اردشير      
مقيم پور با نام مستعار حـسين بيژنـي         

  .است
  
 خـرداد   27پنجـشنبه   به گزارش روز    *

ران منطقـه يـك شـهرداري       كارگايلنا  
آبادان به دليل عدم پرداخت سه ماهه       
حقوق، مزايا و عدم پرداخت پنج ماهه       
ــار كــشيده و   بيمــه خــود دســت از ك

  . خواستار پرداخت مطالبات خود شدند
  

ــات و  ــا از تجمع ــزارش هران گ

سركوب اعتراضات كارگري در    

  اول ماه مه امسال
نيروهاي امنيتي و انتظـامي در اقـصي       
نقاط كشور با يـورش بـه تجمعـات و          
برخورد با فعال كارگري تالش نمودند      
از برگزاري تجمعات ايـن روز جهـاني        

بنا به  . در ايران ممانعت به عمل آورند     
اطالع گزارشگران هرانا، از صبح امروز 

 ارديبهشت مـاه در تهـران و        11شنبه  
ـ        ضايي خصوصا منـاطق مركـزي آن ف

ــود و  -امنيتــي نظــامي حــاكم شــده ب
نيروهاي امنيتي و لباس شخـصي بـه        

اين . صورت چشمگيري حضور داشتند   
نيروها در بعضي موارد با ضرب و شتم        

كنندگان در تجمع روز جهـاني        شركت
. كارگر، ايـن مراسـم را بـر هـم زدنـد       

برقــراري جــو امنيتــي در پايتخــت در 
شرايطي صورت گرفـت كـه پـيش از         

رديبهشت، فعـاالن كـارگري،      ا 11روز  
بـه ويــژه كـساني كــه در مراســم روز   
جهاني كارگر سال گذشته در تهـران،       
بازداشت شده بودند، تحت فـشارهاي      

  .امنيتي و قضايي قرار داشتند
با اين وجود اما هزاران تن از كارگران        
و مردم تهران كـه قـصد گراميداشـت         
روز جهاني كارگر را داشتند از سـاعت        

با حركت به سوي وزارت      همزمان   16
كار در خيابان جيحون اقـدام بـه سـر          

نيروهاي گارد  . دادن شعارهايي نمودند  
ويژه با يورش به تجمعات آنان سـعي        
بــر متفــرق كــردن فعــاالن كــارگري 
داشتند كه جمعيـت اوليـه بـا تقـسيم          
شدن به دسته هاي چند صد نفره بـه         
اعتراض خود تا سر حد ممكـن ادامـه         

  .دادند
ــين  ــم چن ــيراز  ه ــروز در ش ــبح ام ص

كارگران مجتمع صنعتي گوشت فارس    
كه به دليل خصوصي سـازي تعطيـل        
شده است در مقابـل اسـتانداري ايـن         
شهر دست به تجمع زدند و شعارهايي       

 " و "كارگر روز بيكاريـت مبـارك   : از قبيل   
 سـر   "تا حق خود نگيريم از پا نمي نـشينيم        

  .دادند
 ي  در تبريز نيـز بـا وجـود حـضور گـسترده           

نيروهاي امنيتي، صـدها تـن از كـارگران و          
مردم در مقابل اداره كار اين شـهر واقـع در           
خيابان امام خميني، دست به تجمع زدنـد و         
ضـمن گراميداشـت روز جهـاني كـارگر بـه      
اخراج هاي گسترده، بيكاري و فقـر موجـود         

هـم چنـين گـزارش هـاي        . اعتراض كردند 
رسيده حاكي از تجمع گـسترده ي هـزاران         

 9ن از كـارگران شـهر قـزوين از سـاعت            ت
  .صبح در ورزشگاه يادگار امام بود

نمايندگان كارگران طي سخنراني هاي خود      
خواستار پايان دادن به قرار دادهاي موقت و        
رسمي شدن كـارگران، حـق بيمـه و  حـل            

ايـن تجمـع    . ساير مشكالت كارگري شدند   
در حــالي صــورت مــي گرفــت كــه حــضور 

سطح شهر قـزوين، بـي      نيروهاي امنيتي در    
گفتني اسـت فعـالين     . سابقه عنوان شده بود   

ــراي   ــددي ب ــاي متع ــوان ه ــارگري فراخ ك
برگــزاري روز اول مــاه مــه داده بــودن امــا 
ــازة   ــي اج ــاي امنيت ــنگين نيروه ــضور س ح

  .برگزاري تجمعي منظم را نداده است
زاده، رئـيس هيئـت    هم چنين جعفـر عظـيم     

نيـز از   مديره اتحاديـه آزاد كـارگران ايـران         
ي   احضار پنج نفر از اعـضاي هيئـت مـديره         

. اين اتحاديه در شهر سنندج خبر داده است        
امروز صبح نيز دو فعال كارگري در سـنندج         
قبــل از اينكــه در مراســمي شــركت كــرده 

  .اند باشند، بازداشت شده
برخي گـزارش هـا نيـز حـاكي از تجمعـات       
كارگري در شهرهايي نظير اصـفهان، سـقز،    

است كـه در نهايـت      ...  اهواز و  رشت،اراك و 
برخي به درگيري با نيروهاي امنيتـي خـتم         

هنوز اطالع دقيقي از نوع دقيـق       . شده است 
تر برخوردهـا و تعـداد دسـتگير شـدگان در           

هـم چنـين    . تجمعات امروز در دست نيست    
الزم به توضيح اسـت جمعـي از زنـدانيان و      

عقيدتي محبوس در زندان    -زندانيان سياسي 
ي شهر، اوين و اروميه در اقـدامي        هاي رجاي 

خودجوش در حمايت از كارگران و معلمـان        
از امروز دست به اعتـصاب غـذايي دو روزه          

  .زدند
  

اطالعيــه هيــأت مــديره ســنديكاي 

  كارگران نيشكر هفت تپه
با آزادي اعـصاي هيـأت مـديره سـنديكا از       
زندان، سرانجام پس از مدتها هيأت مـديره        

هفت تپـه موفـق   سنديكاي كارگران نيشكر   
اي بـا شـركت اكثريـت         به برگزاري جلـسه   

. قريب به اتفاق اعضاء هيأت مـديره گرديـد        
كرد سنديكا و مـسئولين       در اين جلسه عمل   

انتخابي آن در ماههاي گذشته بـه بحـث و          
هيـأت مـديره    . بررسي انتقادي گذاشته شـد    

سنديكا در اين جلسه با تكيه بر برخي نقاط         
ـ         راري ضـوابط   ضعف سـنديكا بـر لـزوم برق

ســنديكائي تأكيــد نمــوده و در ايــن راســتا  
بـر اسـاس ايـن      . تصميماتي را اتخاذ نمـود    

تصميمات در راستاي برقراري ضـوابط كـار        
سنديكائي مقرر شد كه مسئولين انتخابي به       
طور مرتـب گـزارش فعاليتهـاي خـود را در           
. اختيار هيـأت مـديره سـنديكا قـرار دهنـد          

 مـديره   همچنين قرار شد كه رئـيس هيـأت       
سنديكا به طور مرتب كل هيـأت مـديره را          

بـر  . در جريان تـصميمات خـود قـرار دهـد         
اسـاس ايــن تــصميمات اتخــاذ سياســتهاي  
  جديد و يا تغيير در سياستهاي تاكنوني تنها 

  8بقيه در صفحه 
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برخي از مهمتـرين حركتهـاي      

اعتراضي كارگران و مزدبگيران    

 1389در ارديبهشت و خـرداد      

  به قرار زير است
  

با تصويب در جمع هيأت مديره امكان       
  .پذير خواهد بود

در پايــان جلــسه انتخابــات مــسئولين 
هيأت مديره برگزار شد و رضا رخشان       
به عنوان رئيس هيأت مديره و قربـان        

مسئول روابط عمومي عليپور به عنوان   
  .به مدت يك سال انتخاب شدند

ــارگران    ــنديكاي ك ــديره س ــأت م هي
ــان ضــمن   ــه در پاي نيــشكر هفــت تپ
قدرداني از علي نجاتي رئيس تاكنوني      
هيأت مديره و ارجگذاري بر زحمات و       
فــداكاري هــاي ايــشان در راه متحــد 
كردن كارگران نيـشكر هفـت تپـه در         
ســنديكاي خــود، يــك بــار ديگــر بــر 

ميــت اتحــاد همــه كــارگران بــراي اه
دستيابي به هدف يك زندگي انـساني       

  .و شرافتمندانه تأكيد مي نمايد
ــارگران    ــنديكاي ك ــديره س ــت م هيئ

  نيشكرهفت تپه
  1389 ارديبهشت 31جمعه 

  
زن كارمند پس از اخراج خـود       

  را آتش زد
خانم كارمندي به دنيال اخراج خـود از   

  .محل كارش، دست به خودسوزي زد
 كـه بـه     "د"ارش تابناك، خانم    به گز 

دليلي نامشخص از شركت ملي پخش      
و پااليش نفت منطقـه تهـران اخـراج         
شــده بــود، عــصر روز گذشــته مقابــل 
ساختمان بهـار ايـن شـركت واقـع در         
خيابان سميه دست به خود سـوزي زد        

 در  80كه به دنبـال سـوختگي حـدود         
صد به بيمارسـتان سـوانح سـوختگي        

  .تهران منتقل شده است
بنابراين گـزارش، ايـن خـانم كارمنـد         

 ساله كه به صورت پيمـاني       40حدودا  
مشغول كار در ايـن شـركت بـود بـه           
دالئل نامشخصي پس از جا به جـايي        
هاي مكرر در قـسمت هـاي مختلـف         
اين شركت ازجمله قسمت مهندسـي،      

و به دنبال اعتـراض نـسبت       ... كپي و   
به اين جـا بـه جـايي هـاي مكـرر از             

  .ود اخراج شده بودشركت متبوع خ
 پس از اخراج به سراغ مدير       "د"خانم  

منطقه رفته كـه پـس از عـدم نتيجـه       
گيري و دعوايي كه در آنجا بوجود مي    
اورد با ريخـتن بنـزين بـر روي خـود           
اقدام به خودسوزي مي كند كـه علـي    
رغم سعي وم تـالش كارمنـدان ايـن         
شركت متاسفانه موفق به نجات ايـن        

ــانم  ــن خ ــشده و اي ــا زن ن ــد ب  كارمن
  . درصد مواجه مي شود80سوختگي 
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سركوب، آزار، پرونـده سـازي،      
دستگيري، شكنجه و محاكمـه     
فعاالن كارگري در ايران را بـه       

  .شدت محكوم مي كنيم
  
  

  
 از وفاداري تا جفا كاري

  
  ليال جديدي

تند كه اين تنها ياران وفادار رژيم واليت فقيه نيس 
بين انتخاب اين يا آن سوي ديوار بلند اعتراضهاي 
جامعه ايران گير كرده اند و براي محاسبه ميزان 
وفاداري يا جفا كاري خود چرتكه به دست گرفته اند، 
روسيه هم به اين درك پر منفعت و دو جانبه رسيده 

  . است
در بازار مكاره بين المللي، روسيه كه به قول سفير 

 رژيم بود، "كامال مورد اطمينان"ن كشور رژيم در اي
در بده بستانهاي نه چندان مضر به حال خود، با پيش 

  .نويس قطعنامه شوراي امنيت موافقت كرد
ي تحريمهاي جديد عليه  قطعنامه مزبور دربرگيرنده

بازار گاز و نفت رژيم نيست زيرا كشورهاي روسيه و 
گيري از چين در گير و دار دعواهاي اتمي و با بهره 

فضاي تحريمها، مناسبات بازرگاني با رژيم را گسترش 
داده اند و مخالف اعمال تحريمهايي كه رشته منافع 

  .آنها را در بر بگيرد، هستند
در اين رابطه سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه 
پس از ديدار با همتاي چيني خود، يانگ جييه چي 

تحريمهاي "ش آشكارا و بي پروا مي گويد كه كشور
 كرده "حذف" را از پيش نويس قطعنامه "فلج كننده
 حفظ شده "منافع اقتصادي روسيه و چين"است تا 

  . باشد
با اين حال، احمدي نژاد، رييس جمهور تحميلي، از 
اين جفاكاري غير منتظره دوستان گربه صفت و نمك 

وي گفت مردم نمي . نشناس به شيون و شكايت افتاد
 رييس جمهور روسيه دوست است يا دانند مدوديف،

دشمن و در پاسخ نيز سخنگوي كاخ كرملين وي را 
  .  خواند"فريب عوام"

اما غير از آه و فرياد سوزناك احمدي نژاد، صالحي، 
متكي و باقي مزدوران رژيم، اين درك وجود دارد كه 
روسيه راهي را انتخاب كرده كه نه سيخ بسوزد نه 

 از منافع همراهي كردن به اين صورت كه هم. كباب
با شوراي امنيت سود خواهد برد و هم با چشم زهر 

  .گرفتن از رژيم، بيشتر مي تواند آنها را بچاپد
اما تا آنجا كه به رژيم بر مي گردد، از قرار معلوم تركه 
اي كه روسيه پشت دست آن زده است ضربه 

محمود رضا سجادي، سفير . جانكاهي بوده است
در روسيه گفت كه ملت ايران بسيار جمهوري اسالمي 

 روبرو مي شود "تحقير" است و از اينكه با "غرور"با 
به زبان ساده تر، رژيم جمهوري اسالمي . منزجر است

بسيار ماجراجو است و از اينكه تو سري خورده است 
  . نگران

اما مهلك تر از تحقير، اين يك محاصره است زيرا 
ايي كه ناچار بود براي آمريكا نيز براي اعمال مجازاته

همراه كردن روس و چين از آن چشم بپوشد، در حال 
يك اليحه قانوني ميان كنگره و سنا در . تالش است

دست بحث است كه در آن روي نقطه ضعف رژيم 
. يعني، وابستگي به بنزين انگشت گذاشته شده است

ايران با وجود برخورداري از دومين ذخاير نفت و گاز 
 درصد 60به علت فرسودگي پااليشگاه ها، در جهان، 

  . از بنزين مورد نياز خود را بايد وارد كند
احمدي نژاد مي گويد، انتظار اين بوده كه روسيه در 

شرايط ".  به رژيم وفادار بماند"شرايط حساس"
 ي كه اعتراضهاي گسترده اجتماعي شكل "حساس

تكه داده اند، روسيه و چين را هم تا اطالع ثانوي و چر
 جفاكار -اندازيهاي بيشتر به بازي در نقش وفادار

  . كشانده است
  خرداد17فراسوي خبر

  
ـ    ورشي ـ  فق ي چماقـداران ول  هي
 منتقد در   وني به روحان  "نظام"

همان حال كه خود به فـاكتور       
 ي بــرايگـر يشـتاب دهنــده د 

 ي باند نظـام   ي و فروپاش  هيتجز
ــيامن – ــيت ــ فقي ول ــدل هي  ب

ــگرد ــان موقعده،ي ــ همزم  تي
 در مجموع را    تيدستگاه روحان 

 روبرو ساخته   يي با پرسشها  زين
  .است
 مـورد حملـه     وني روحان ينگران

 شان از   بانانيقرار گرفته و پشت   
ــا ــ واقعني ــتي ــه حكمران  ي ك

اوباش و التهـا بـر سرنوشـت        
 ي مذهب ي مقامها ني تر هيبلندپا

 ي و تاخت و تاز در اندرون      عهيش
 سخت بر اعتبار    يآنها، ضربه ا  

 بـه   تي دستگاه روحان  گاهيو جا 
 به جـا و فهـم       د،ي آ يحساب م 

 ني ا گر،ي د يواز س .  است ريپذ
 اســت كــه قــرار حي صــحزيــن

ــرا ــرفتن در ش ــامطلوب طيگ  ن
 يامــدها ي از پيكــ يمزبــور، 

 چنـگ انـداختن     رياجتناب ناپذ 
ــحر ــاني صانهي ــه وني روح  ب

 و گرو گُذاشـتن     ياسيقُدرت س 
 ي بـرا  شي خـو  ياعتبار مـذهب  

 يآن مـ   از   يكسب منافع ناشـ   
  . باشد

 خُطـوط   دني كـش  ه،ي زاو ني ا از
 وني روحـان  تي موقع ني ب يمواز

 كه  - گُذشته و اكنون     ميدر رژ 
 محبوب ي از استداللهايكيبه 

 معترض بـه اعمـال      ونيروحان
 و اوباش او    ي اهللا خامنه ا   تيآ

 توانــد ي نمــ- افتــهيفــراز 
 تيــ همــه واقعيبازگوكننــده 

  . باشد
 برحسب  - ي اهللا رفسنجان  تيآ
 و اشـاره و از     مـا ي بـا ا   -ادت  ع

 كـه   ي ا هياني باز انتشار ب   قيطر
ـ    مي به ن  كينزد  در  شي قـرن پ

ـ  شاه به دل   مياعتراض به رژ    لي
تحت فشار گذاشتن مراجع و     "

ـ  نوشته، به ا   "علما ـ  مقا ني  سهي
ــس از او، . دســت زده اســت پ

ــير ــوراسيـ ــزي شـ  ي مركـ
 خـط امـام مجلـس       ونيفراكس
 ني حجت االسالم حـس    ،مالها
 خط كـش برداشـته       نايهاشم

 يدر زمان طـاغوت كـس     ": كه
 بــه نقــدري كــرد ايجــرات نمــ

 و " كنـــدني تـــوهتيـــمرجع
سرانجام حجت االسالم احمـد   

 كــرده سهيــ مقازيــ نيمنتظــر
 هتـك حرمـت     نگونهيا": است

 و فقاهت و حمله به دفاتر       تيمرجع
 شـاه  مي مراجع و علما در رژوتيو ب 
  . " نشددهيد چگاهيه
 ي شده مـ اديستدالل  وجود، اني ا با

ـ  اند ي بـرا  يتواند جرقه خوب    دنيشي
ـ به علـت تغ     شـدت برخـورد بـا       ريي

 گُذشـته و    مي منتقد در رژ   ونيروحان
 در  تيـ دسـتگاه روحان  .  باشد يكُنون

 بود كـه    ي نهاد اجتماع  كيگُذشته  
 جامعه، شدت   گريمانند هر بخش د   

 مناسـبات   هي آن عل  كرديو ضعف رو  
 برخـــورد تحــاكم، نـــوع و شـــد 

.  كـرد ي مـ نيـي ت با آن را تع حكوم
ـ  ن ي ُنكته پنهان  نيا  كـه در آن  ستي

ــا"دوره،  ــ ب"مراجــع و علم  از شتري
ـ آنكه در زمره پ     مبـارزه بـا     شتازاني

 شـاه قـرار داشـته باشـند، در          ميرژ
ـ      اوقـاف و    يصف اول سازمان دولت

 ي مــي جانفـشان تييـ جنـگ بـا بها  
 كه وني از روحانيدسته اندك . كردند

ــرديرو ــت آمك ــ مخالف ــال زي  و فع
 ي حـوزو  نيي پا يداشتند، از رده ها   

 آمدند و بستر حركـت آنهـا نـه          يم
 تي كه، همچون آ   تيدستگاه روحان 
جبهـه  " ي و زنجـان ياهللا ها طالقـان  

ـ  شدن نفت    ي و نهضت مل   "يمل  اي
 نوگرا ماننـد    ي به سازمانها  يسمپات

  .  خلق بودنيمجاهد
ــا  اســت كــه در دوره ي در حــالني

 يه رهبر  ب تيحاضر، دستگاه روحان  
ـ آ  لي پــس از تــشكينــي اهللا خُمتي

 ي ســـاختارها،يحكومــت مـــذهب 
ـ  ا يانهاي و بن  يالتيتشك  كيولوژيدي

 و فقــه را در تيــخــود ماننــد مرجع
ـ   ـ  ادغـام كـرده و پا      يقُدرت دولت  هي

ــشروع ــت؛  تيم ــرار داده اس  آن ق
ـ  كـه بـه دل     يتيمشروع  ي آسـمان  لي

 چي مطلقه است و نه تنهـا هـ        ن،بود
 تواند در   ي نم ني از د  يگريقرائت د 

 داشـته باشـد بلكـه       ييكنار آن جـا   
ــ ــي بيحتــ  در ي شــــكاف،يطرفــ

  .  شودي محسوب مشيانهايبن
ــه در "مراجــع و علمــا" و حــوزه  ن

 داشتند و تيگُذشته از تعرُض مصون  
ـ  كه چه ما   -نه اكنون     باشـند و    لي

 ي در چارچوب جمهور   -چه نباشند   
 ي، بخش "نظام" و از چشم     ياسالم

 يشــمار مــاز حكومــت و تــابع آن 
 ي كـه مـ    ي راه ني تر ميمستق. نديآ

 منتقــد از وني روحــانيتوانــد نگرانــ
ــ  دســتگاه ارخدشــه دار شــدن اعتب

 يي را برطـرف كنـد، جـدا       تيروحان
ــد ــت و پاني ــ از دول  مناســبات اني

 اساس  ني است كه بر ا    ي ا رانهيشر
  .   استدهيبنا گرد

  خرداد29فراسوي خبر 

  

  وني چكمه حكومت روحانري زونيروحان
  

  امانمنصور
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  بخش اول
 

 پس از تحوالت مهم جهان

  پايان جنگ سرد 

 معتقدند جنگ نتاريخ دانابرخي از 
در سال  سرد با فروريختن ديوار برلين

 اما عده اي . به پايان رسيد1989
 اين جنگ با عقيده دارندديگر 

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در 
 . خاتمه يافت1991

پس از پايان جنگ جهاني دوم بود كه 
 متخاصم،  نيروينگ سرد بين دوج

اياالت متحده آمريكا و اتحاد جماهير 
 درگيريدو طرف از . شوروي آغاز شد

يكديگر پرهيز با رو  در مستقيم و رو
مي كردند و يكي از مهمترين داليل 
آن احتمال دست بردن به سالح 

به همين . هسته اي عليه يكديگر بود
 ستيز  بود كه دو كشور مذكوردليل
  در ديگر نقاط جهان وبا هم راخود 

 . پيش مي بردند غير مستقيمبه گونه
دعواهاي لفظي كه شامل تهديد و 

 نيز مي شدحتي رد موجوديت يكديگر 
اگر چه طي  . بود اين امرچاشني

 رهبران دو طرف تغيير كردند ،سالها
اين . اما جنگ سرد همچنان باقي ماند

جنگ در سياستهاي جهاني نقش 
 عامل تعيين فا كرد وبزرگي را اي

  . رديد در تغيير و تحوالت گكننده
فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي كه 

 ميالدي رخ 1991خرين ماه سال آدر 
داد را مي توان بزرگترين و مهمترين 
رويداد در دهه پاياني قرن بيستم به 

در پي اختالفات بين . شمار آورد
ي ياستالين و تروتسكي كه نتيجه نها

 ، سپس قتل تروتسكي بودآن تبعيد و
استالين حكومتي توتاليتر برپا كرد كه 

 به شمار شوروياتحاد  فرو پاشي پايه
 خروشچف، ،پس از استالين. مي رود

 چرنينكو به ترتيب  ووفپف، آندرونبرژ
در نهايت با . به قدرت دست يافتند

يل گرباچف در يروي كار آمدن ميخا
دهه هشتاد، زماني كه اين كشور در 

رقابت تسليحاتي همه جانبه با يك 
، نشانه هاي  قرار داشتآمريكا و غرب

البته لنين . گرديدفروپاشي پديدار 
وقوع چنين بحراني را در عرصه هاي 

 و  تر دهه قبل6 ،سياست و حكومت
در آخرين روزهاي زندگي اش پيش 

   .بيني كرده بود
يل گرباچف با يبه هر جهت، ميخا

ت به كا و گالسنوسويشعار پرستر
توسعه سياسي برنامه . صحنه آمد

كه قصد ايجاد ) گالسنوست(گورباچف 
فضاي باز سياسي را داشت و اعالم 
فاصله گرفتن وي از دكترين برژنف 

تمامي كشورهاي بلوك شرق را كه 
  ازپيرويدر سياست خارجي به 

 خارجي كرملين ملزم كرده سياست
، از مهمترين علل پايان جنگ سرد بود
 جهان ،1991سامبر سال در د. بود

شاهد فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 
 كشور جداگانه 15و تقسيم آن به 

  . گشت
 از اين كه دشمن خود را  شادمانغرب

، فروپاشي اتحاد به زانو آورده است
 خواند و "پيروزي آزادي"شوروي را 

شاهدي بر پيروزي سرمايه داري بر 
  .  توصيف كردمِسوسياليس

ي تمامي وماهير شورفروپاشي اتحاد ج
  وساختار سياست جهاني را بر هم زد

اتحادهاي سياسي، اقتصادي و نظامي 
  . ساختجهان را دگرگون 

بحثها و نظرات بسياري در باره علت 
 مطرح فروپاشي اتحاد جماهير شوروي

 نويسنده ،"باركزي صبا". شده است
 17 "افغاني در مقاله اي با عنوان 

 گويد كه مي "سال پس از فروپاشي
كارشناسان بسياري از از ديدگاه 

 ويژهه  ب وليالمل ل روابط بينيمسا
شارل "شوروي پژوهان مطرحي مانند 

فروپاشي  عامل، مهم ترين "بتلهايم
اتحاد جماهير شوروي را مي توان در 

 سلطه و انحصار حزب حاكم بر

سياست، اقتصاد و فرهنگ جامعه ي 
  .شوروي عنوان كرد
ن نوشتار ريشه يابي اما هدف ما در اي

 تمركز بر ،علل فروپاشي نيست بلكه
ن كه زمينه يكه تازي آحوادث پس از 

ورد، آوجود ه ي غرب را بيو كشور گشا
جهان در اين دوره شاهد . است

 است كه از بودهدگرگونيهاي بسياري 
جمله وقوع انقالبهاي به اصطالح 
رنگي و يا مخملي كه اشاره به 

ت و خون دگرگونيهاي بدون خشون
 .، است داردريزي

ما در اين نوشتار تالش مي كنيم به 
رويدادهاي پس از جنگ سرد و 
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 
بپردازيم و با چگونگي سازماندهي 

شنا آبرخي از جنبشهاي عصر جديد 
  .شويم
 

هاي گوناگون به نظم بين نگاه

  پس از جنگ سردالمللي 

 يكي از ،"اريك هابزبام"
 قرن بيستم، نتاريخ دانان بزرگتري

ي كه ينويسنده ماركسيست بريتانيا
سالها عضو حزب كمونيست بريتانياي 

عصر "كبير بود و در كتابي با عنوان 
به بررسي تاريخ پيش از  * "نهايتها
 مصاحبه در پرداخته است، 1991سال 

اي رويدادهاي پس از جنگ سرد را 
عصر "او كه كتاب . تشريح كرده است

 را با چشم اندازي از ريزش "نهايتها
جهاني و فروپاشي اميدهاي عصر 

ي براي بهبود اجتماعي جهان به يطال
پايان مي رساند، در باره تحوالت مهم 

 چنين 1991تاريخ جهان پس از سال 
  : مي گويد

 :من پنج تغيير اصلي مي بينم"
نخست، تغيير مركز اقتصادي جهان از 
 آتالنتيك شمالي به آسياي جنوبي و

 در 80 و 70اين تغيير در دهه . شرقي
ژاپن آغاز شده بود اما عروج چين در 

  . تغييري واقعي ايجاد كرد90دهه 
 سرمايه داري بحران جهاني ،دوم

 پيش بيني كرده  آن رااست كه ما
بوديم اما به هرحال زمان زيادي طول 

  .به وقوع بپيوندد كشيد تا
تالش  و واضح سوم، ناكامي شديد

 براي 2001از سال  آمريكا پس
  . هژموني جهانيداشتن

جديد كشورهاي  چهارم، ظهور بلوك
 به عنوان ،*بريكها ، در حال توسعه

كه وقتي من  موجوديتي سياسي
 را نوشتم صورت "نهايتها عصر"

  .نگرفته بود
  وپرشتابپنجم، فرسايش و تضعيف 

دولتهاي ملي   قدرتسيستماتيك
درون مناطق خودشان و در بخشهاي 

  ".جهان رگي ازبز
  
كتابي است  ،"راه حل اختالفات"
كميته راه حل "  از سويكه

 منتشر شده " بين الملليهاياختالف
 در باره جهان پس در اين كتاب. است

  :از جنگ سرد چنين آمده است
سرعت در ه  جهان ب، اين مدتدر"

يك . حال تغيير و تحول بوده است
اگر  و - رفته  به كنارسيستم قديمي

روشني مي توان تغييرات را بر  هچه ب
 اما هنوز نمي توان گفت چه - شمرد
آنچه .  جايگزين آن شده استچيزي

 پايان جهان دو ،مي شود مشاهده كرد
قطبي، موج وسيعي از دمكراتيزه 
شدن، جهاني شدن فزاينده اطالعات 
و قدرت اقتصادي، تالش مشترك 

 در جهت اتخاذبيشتر بين المللي 
، نمايشهاي ي جهانسياستهاي امنيتي

گاهي خشونت بار ادعاي حقوق به 
خاطر هويتهاي فرهنگي و تغيير 

به دوش تعريف حق حاكميت كه 
ليتهاي جديدي در ومسوحكومتها 

  با شهروندان و جامعه جهانيشانرفتار
  . مي گذارد

يكي ديگر از مشخصه هاي جهان 
تعداد ين رفتن ي پا،پس از جنگ سرد

 ناشي از  و آمار كشته شدگانجنگها
در عوض، .  است90ر دهه آن د
  طايفه اي و مذهبي آنهاياختالف

خونين  چنان شدت و حدت گرفته كه
 را در پس خود به جا ترين درگيريها

  ايناين كهاما هنوز تشخيص . نهاده است
 زود ، ادامه خواهد داشت يا نههاگونه اختالف

  .و مشكل است
 نظامي در مرزهاي تنشهاي ،از سوي ديگر

ره، تايوان و خاورميانه به ما مي گويد ك
براي اين كه تصميم بگيريم چه سيستم 

 هنوز زود ،جهاني جديد حكمفرماست
  ".است

  
درون " و "اندرياس ونگر"

روابط بين المللي از " در كتاب "زيمرمن
 ديدگاه "جنگ سرد تا جهان گلوباليزه شده

 11خود پس از جنگ سرد را بر حادثه 
آنها معتقدند كه . رده اند كزسپتامبر متمرك

 سپتامبر نبود كه جهان را دستخوش 11اين 
 حمله به مركز ،تغييراتي اساسي كرد بلكه

اقتصادي جهان و پنتاگون نشان داد كه 
 سال اخير 10روابط بين المللي تا چه حد در 

 ، در اين رابطهاين دو. پيچيده شده است
 سياستهاي ر خود را بتوجه بيشترين

ه امنيتي و روابطي كه در گسترش يافت
 و  متمركز كرده اندجهان ايجاد كرده

معتقدند سياستهاي امنيتي از مرز نظامي فرا 
ل يتر رفته و در عرصه هاي اقتصادي، مسا

 فرهنگي - سياسي تا مالحظات اجتماعي
  . رخنه كرده است
با فرو ريختن ديوار برلين ": آنها مي نويسند

 برخي ،يو استقالل كشورهاي اروپاي شرق
معتقد بودند كه سرانجام صلح جهاني دست 

ترس از استفاده از . يافتني خواهد شد
ه سالحهاي كشتار جمعي از بين مي رود و ب

 فرا "پايان تاريخ" جامعه شناس،  يكقول
 بدين معني كه تضادها و ؛رسيده است

اين . اختالفات بين دولتها از بين مي رود
ه واقعيت  بي بود كه متاسفانهيتصور زيبا

   ".نگراييد
  
شوراي تحقيقات "، عضو "والتر الكوئر"

بين المللي براي بررسيهاي استراتژيك و 
 و همچنين استاد چندين "بين المللي

در اين رابطه مي  ييدانشگاه معتبر آمريكا
  :نويسد

 كه شامل - بسياري از آدمهاي شكاك
 فكر مي كرديم - خودم نيز مي شود

ه  باقيست كه بتضادهاي زيادي در جهان
 و يا بالقوه ،خاطر جنگ سرد زير پرده

بسياري از به . مسكوت مانده است
ي كه در دوران جنگ سرد به نظر يتضادها

 توجهي نشد و برجسته ،مدآكوچك مي 
ي  جنگ سرد در واقع نوع،به عكس. گرديدن

وجود آورده و يك ه را در جهان ب  نظماز
 ، از سوي ديگر وفاكتور نظم دهنده بود

 كنترل سالحهاي در وازن بخشتعامل 
 ، زيرا دو طرفبه شمار مي آمدهسته اي 

 داشتند به ه يكديگررفتاري عاقالنه نسبت ب
 خودكشي گونه پيامدهاياين دليل كه از 

اگر چه جنگ سرد به ساخت . آن آگاه بودند
بي سالحهاي كشتار جمعي خاتمه نداد اما 

وز اما اكنون و امر. را كند تر كرد  آنشك
  . اين ديگر واقعيت ندارد

تهديد واقعي در اين است كه ديگران نيز 
   اين جنگ افزارهادست آوردن ه خواستار ب

  10بقيه در صفحه 
  

  جهان در آيينه مرور

 )1(سازماندهي جنبش هاي عصر جديد
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  9بقيه از صفحه 

مي شوند چرا كه كشورهاي همسايه احساس مي 
.  قرار گرفته اند از جانب يكديگر تهديدضدر معركنند 

يا اين كشورها به اندازه دو آ سوال اين است كه گاهآن
اين توانايي النه با وقدرت بزرگ در جنگ سرد مسو

 برخورد مي كنند؟ يا به خاطر داليلي همچون مهيب
 واپس گرايي  وتفكرات ناسيوناليستي، مذهبي

ولوژيك توجهي به ريسك موجود ندارند و دست يايد
  "؟ نيز درك نمي كنند رابه خودكشي زدن خود

 مشكل به در بررسي خود به تفصيل "والتر الكوئر"
.  جهان پس از جنگ سرد اشاره مي كنديديگري برا

 معتقد است كه جهان نياز به رهبري دارد و در حال او
 :او مي گويد. حاضر چنين رهبري موجود نيست

رهبري در جهان و نهادي كه داراي اتوريته باشد و "
 تصميماتي كه براي رفع  به اجراييا وادار كننده

   ".اختالفات و تضادها گرفته مي شود، وجود ندارد
انست اين فضاي سازمان ملل مي تو" :افزايدوي مي 

خالي را پر كند اما اين نهاد فقط به جمعي از ملتهاي 
سازمان ملل . بين دو جنگ جهاني تبديل شده است

 عضو از كشورهاي بزرگ و 200داراي نزديك به 
 و انواع و اقسام بين استبداديكوچك، دمكراتيك و 

بعضيها به حقوق بشر احترام مي گذارند . اين دو است
 ارتشي ضعيف دارند رخي ديگرب. رندو بعضي نمي گذا

و نمي توانند در مواقع لزوم دخالت كنند، گاهي مي 
توانند در مذاكرات كمك كنند اما اگر ديپلماسي فرو 

   ".بريزد، هيچ قدرتي ندارند
 تنها ابرقدرت،پس از جنگ سرد ": ادامه مي دهدوي 

ليت جهان و صلح واياالت متحده آمريكا بود كه مسو
وري ت اما از همان زمان امپرا.قرار گرفت شاندستدر 
تر   ابر قدرتها محبوب نبودند، كشورهاي كوچك،روم

ظن مي و سوه ديدهاز آنها هراس دارند و به آنها ب
.  گريزي از آن نيستاين مشكلي است كه راه. نگرند

نها با كشورهاي آاين هراس باعث مي شود كه 
دست  هابر قدرتها محبوبيت ب.  شوندمتحدضعيف تر 

ي ينمي آورند مگر با كناره گيري و ترك قدرت نما
را كرده   اين كارقدرتيولي در تاريخ كمترين ابر 

   ".است
عد از جنگ سرد مراكز قدرت ب":  مي نويسد"الكوئر"

وجود آمد كه باالتر از همه چين و هند ه ديگري ب
 بزرگي داشته اند اما تا اقتصاديآنها رشد . هستند

شي در سياست جهاني متناسب با كنون هيچكدام نق
آنها قدرتهاي .  بازي نكرده اندناقتصادي شاقدرت 

منطقه اي هستند و به قدرت جهاني هم تبديل 
 ولي هيچ عالقه اي نشان نداده اند كه دخواهند ش

  . داشته باشندليتي در برابر نظم جهاني ومسو
از سوي ديگر، براي مدتي بعد از جنگ سرد برخي بر 

بودند كه اتحاديه اروپا مي تواند اين نقش را اين باور 
 قرن ،21اين تحليلگران مي گفتند قرن . بدست گيرد

اما اين صداهاي خوشبينانه هم  .اروپا خواهد بود
البته اروپا به ديگر انسانهاي جهان كمك .  شدخاموش

 1958جنبشي كه سبب اتحاد اروپا بعد از سال . كرد
ي بازار مشترك ايجاد شد، پيروزي بزرگي بود اما وقت

، اقتصاد خوب پيش گذاشتشد، وضع رو به وخامت 

نرفت و رشد اقتصادي كافي براي پرداخت 
 صورت ،كمكهاي دولتي كه افتخار اين قاره بود

بسياري به اتحاديه اروپا پيوسته بودند ولي . نگرفت
ي وجود نداشت تا چه ييك سياست خارجي اروپا

 !رسد به يك ارتش
 ناتو چتر محافظي براي اروپا بود و ،در طي سالها

علت وجودي خود  هست ولي حرف اين بود كه ناتو
را از دست داده، آنهم به اين خاطر كه تهديدي كه 

 شكل گرفت ديگر  پيمان نظامي مزبوربه خاطر آن
 رفته ناز بياما اگر چه تهديد هاي گذشته . وجود ندارد

 .استرا گرفته  ولي تهديدهاي جديدي جاي آن
، يك  هست نياز هنوز به ناتوشك داشتند ي كهيآنها

سازمان دفاعي براي خودشان نساختند كه قدرت 
مجموع همه اينها باضافه ضعف . بيشتري داشته باشند

 آب رفتن و بي رنگ –اروپا ) جمعيتي(دموگرافيكي 
گامهاي ديپلماتيك . م ضعف بودندي عال-شدن قاره

نا موفق بود و وقتي  ،مستقل مانند برخورد با خاورميانه
 در خانه آنها در كشورهاي بالكان يجنگ خونيني جلو

 ثابت شد كه بدون كمك خارجي نمي ،اتفاق افتاد
از اين رو مي توان گفت زمان . توانند با آن مقابله كنند

  . نرسيده است فرا هنوزداشتنابر قدرت معنوي 
 بعضيها معتقدند كه زمان پايان دادن ،از سوي ديگر

يس و ديگر نيروهاي امنيتي در صحنه داخلي فرا به پل
برخورد  عده زيادي هم طوري همزمان،. رسيده است

 كه در سطح جهاني به نيرو و يا نظمي نياز مي كنند
نيست و اين همه در حاليست كه خطراتي همچون 
سالحهاي كشتار جمعي بيشتر از هر زماني وجود دارد 

بزرگتر و بيشتر از ند بي نهايت نو قربانيهاي آن مي توا
  . دنهر زمان ديگري باش

وقتي خوب جهان را بررسي مي كنيم مي بينيم داليل 
روسيه مقام .  وجود نداردخوش بين بودنزيادي براي 

جديد خود را در جهان نپذيرفته است و هنوز برخي 
بعد هم  .روياي برگرداندن قدرت قبلي را در سر دارند

 با ميليونها قرباني جنگهاي داخلي كه ،آفريقا است
 . جامعه جهاني موفق به جلوگيري از ان نشده است

در اين ميان، از همه مهمتر خاورميانه است با بحرانها 
تا آنجا كه به البته . و تروريسم ملي و بين المللي

ي طلبي كه چپ ي جدا– كه ناسيوناليسم تروريسمي
 گيزنده آن بودافراطي و راست راديكال مشوق و بران

 موضوع جديدي در تاريخ اين امر مربوط مي شود،
 سوخت خود را از ،بشر نيست، اما تروريسم جديد
 كشورهاي ناموفق مفناتيسم مذهبي و يا ناسيوناليس

 . مي گيرد
 مساله كه و واقعي ترين خطرياما مهمترين مشكل 

 آن نيست  به وجود آورده، احتمال پيروزيتروريسم
.  استزادآزاد و يا تقريبا آدر جوامع شدن ، رايج بلكه

 تروريسم وجود ،در آلمان نازي و يا دوران استالين
ي كه زياد خشن نيستند هم يدر ديكتاتوريها. نداشت

 در بعضي مواقع بهاي زيادي براي ،پس. دوجود ندار
جلوگيري از تروريسم كه همان آزادي و حقوق بشر 

زاد حاضر آجوامع البته طبيعي است كه . است بايد داد
 اين يكي از ،بنابراين. ي بپردازندينيستند چنين بها

مهمترين دشواريهاي زمان ماست و تا به حال كسي 
  .ن نيافته استآراه حل بدون دردي براي 

  
  .ادامه دارد
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ـ تالي ا س،ي انگل يندگي نما ياتهاي ه ي از اعضا  يشمار  ا،ي
ـ  در پارلمـان اتحاد    اي و اسپان  ياستون  اروپـا، روز سـه      هي

 مي امور خارجه رژ   ري وز ،ي كه منوچهر متك   يشنبه زمان 
لمـان   قصد ورود به پارهي فق ي و تبهكار ول   شهي پ تيجنا

 ي اروپا را داشت، با در دست داشـتن عكـسها          هياتحاد
ـ  خـود بـه او را ب     اعتـراض ندا آقا سـلطان      .  كردنـد اني

 مـانع   ،ي پارلمان با جمع شدن جلو در ورود       ندگانينما
 اروپـا شـدند     هي به ساختمان پارلمان اتحاد    يورود متك 

ـ  مجبـور بـه درگ  يتي كه ماموران امن   يبه طور   بـا  يري
  .  شدندي متكيكردن راه براقانونگذاران و باز 

ـ  و ز  ي اعتراض خـود بـه آدمكـش       ندگاني نما نيا  پـا   ري
 تبهكار  مي توسط رژ  راني مردم ا  يگذاشتن حقوق اساس  

 گذاشتند كـه مـورد   شي به نماي را به گونه ا    هي فق يول
 ي بنگـاه هـا    نـدگان ي از خبرنگاران و نما    ياريتوجه بس 

 نــدهي نماونــسون،ياســتروان است.  قــرار گرفــتيخبــر
 عكـس نـدا را در       كـه ي پارلمـان اروپـا در حال      يسيگلان

ـ  را آدمكـش نام    ي بلند متكـ   يدست داشت با صدا    . دي
دعـوت از   ":  آلمـان گفـت    ي بـه خبرگـزار    ونسونياست

 ي خارجه دولت ناز   ري مانند دعوت از وز    يمنوچهر متك 
  ".آلمان به پارلمان اروپا است

ـ  پارلمان اروپا، رژ   ندهي نما ي حال در ـ  وال مي ـ  فق تي  را  هي
 ساكن اروپا   انيراني از ا  ياري كه عده بس   دي نام يستياشف
 ساختمان پارلمان تجمع كرده و اعتراض       روني در ب  زين

ـ  را فر  يخود به حضور متك     نـدگان ينما.  زدنـد  ي مـ  ادي
 نـده ي كردنـد كـه نما     ي حال ي به متك  ي پارلمان ياتهايه
ـ  فاش يميرژ ـ .  اسـت  ي و جـان   تبهكـار  ،يستي  نيهمچن

ـ    ي كه و  يزمان ه سـالن پارلمـان بـود،     در حـال ورود ب
 كهي پارلمان در حاليسي انگلندهي نماگريچارلز تانوك، د

ـ  وجه نبا  چيبه ه ":  داد گفت  ياو را با دست نشان م       دي
  ". شدي دعوت منجايبه ا

ـ  دوران، معاون پارلمـان اتحاد     زابلي خانم ا  همزمان،  هي
 بــه ي دربــاره ســفر متكــي مطبوعــاتي اهيــانياروپــا ب

آمـدن  ":  نوشـت  هياني ب نيدر ا او  . بروكسل منتشر كرد  
ـ  به پارلمان اروپا تنهـا       يمتك ـ  د كي  سـاده   ي ادار داري

 چشم  داري د كي ني پنداشت كه ا   دي نبا نياست و بنابرا  
بـه  .  ما خواهد شدي از سوپهاي و گذشت از پرنس  يپوش

ـ  نبا چوجهيه ـ دي  ي برداشـت شـود كـه آمـدن و    ني چن
 نژاد كسب ي دولت احمدي برايخواهد توانست اعتبار  

  ".دكن
 هياني كشورها با ب   يندگي نما ياتهاي اعتراض ه  ن،يبنابرا

 ي شود و نشان مـ     ي معاون پارلمان كامل م    يمطبوعات
ـ   مي رژ ي سفر نه تنها نتوانسته برا     نيدهد ا   ي تبهكار ول

 ي نـژاد اعتبـار   ي احمـد  ي نظـام  -يتي و دولت امن   هيفق
 نـدگان ي نمايدست و پا كند بلكه، برعكس با افـشاگر      

ـ  آنان، چهره رژ   ي و اصول  ستض در پارلمان و اعترا    مي
  .  از گذشته افشا شده استشي بهي فقي وليستيفاش

 اروپا نـشان دهنـده مـوج        هي اتحاد ندگاني نما اعتراض
ـ  و قتـل و جنا    ي است كـه از آدمكـش      ينفرت ـ  رژتي  مي

 در سراسر جهان به وجود آمده       هي فق تي وال يضدانسان
 .  است

   خرداد13فراسوي خبر 

   در پارلمان اروپاي متكييرسوا
  

 هي پوجعفر
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مصطفا تاج زاده، يكي از اعضا بلند 
پايه سازمان مجاهدين انقالب 
اسالمي و حزب مشاركت با انتشار 
يادداشتي به ظاهر پوزش خواهانه 
سعي در توجيه اعمال تاكنوني خود و 

در . تبريه رژيم و خميني كرده است
پدر، مادر، ما "اين مطلب كه با تيتر 

 منتشر شده است، "باز هم متهميم
زاده همه استعداد خود را به كار تاج 

مي گيرد تا زيركانه از زير بار بسياري 
از اتهاماتي كه به او و باندهاي 
مربوطه و همچنين شخص خميني به 
عنوان آمر آنها وارد آمده، فرار كرده و 

تاج زاده تالش مي كند . بيرون برود
تا ماترك خميني يعني، رژيم 

ها استبدادي مذهبي اي را كه اين روز
از نظر مردم ايران به ويژه جوانان 
تخطئه شده و به سوي زباله دان 
تاريخ روانه است، در حد توان حفظ 

  .كند
  

  ادامه مبارزه ضد كمونيستي
در اين به ظاهر يادداشت، تاج زاده در 
ابتدا تكليف خود را با دو جريان عمده 
كه سالها با آنها به شيوه خشونت آميز 

او .  كندبرخورد كرده، روشن مي
جمهوري اسالمي خميني ساخته را با 
رژيم به ظاهر كمونيستي استاليني 
يكي مي كند تا به چپها و 
كمونيستهايي كه همه تالش خود را 
به كار گرفتند تا از سقوط كشور به 
گرداب استبداد كنوني جلوگيري كنند، 
دهن كجي كرده و آنان را استالينيست 

ين در او همچن. و تماميت خواه بنامد
جاي جاي نوشته اش با پيرو استالين 
ناميدن احمدي نژاد، آيت اهللا مصباح و 
جنتي دچار دوگانگي مي شود اما 
اصرارش به منتسب كردن همه 
پلشتيهاي رژيم به كمونيستها را مي 

ديدگاهي ": شود به خوبي درك كرد
كه آقاي مصباح درباره واليت فقيه 
ترويج مي كند، از متون اسالمي 

ت نگرفته بلكه، در فرهنگ و رفتار نشا
 او در ادامه ".استالين ريشه دارد

تالش دارد تا كمونيستها را همسان 
احمدي نژاد معرفي كند و جوانان را از 

  .آنها برحذر دارد
 او همچنين اتهام انقالب مخملي 
بازجوها را با اين توجيه نمي پذيرد كه 
در آن صورت رژيم جمهوري اسالمي 

ي كمونيستي كشورهايي كه با رژيمها
در آنها انقالب مخملي اتفاق افتاده 

يعني، نپذيرفتن . است يكي خواهد شد
اتهام طرفداري از انقالب مخملي به 
دليل ماله كشي براي رژيم جمهوري 
اسالمي است، نه اين كه او اين كاره 

نيست و يا اصلن در مخيله اش هم به 
 در": چنين چيزي فكر نكرده است

 در من كه بود بازجوييها همين جريان
 "مخملي انقالب" اتهام مقابل

 كه دادم هشدار و كردم استدالل
 دو تيغ يك اتهام اين باشيد، مواظب

 مردم صداي كه اين از قبل و است دم
 بريد، خواهد را خودتان دست ببرد، را

 جمهوري سازي شبيه جز معنايي زيرا
 حكومتهاي با ايران اسالمي

 كه كمونيستي بهش و كمونيستي
 سرنگون مخملي انقالبهاي توسط
  ".يافت نخواهد اند، شده

 در مقاومت قهرمان خواهد مي كه او
 نشان خوبي به كند، جلوه بازجويي زير
 جدلي بازجو و او بين كه دهد مي

 اي شيوه با كدام هر كه است درگير
 در دارند رژيم از دفاع در سعي متفاوت

 اي و زندان همان در كه حالي
 مشغول بازجويان ديگر بازداشتگاه،

 و دختران به جنسي تجاوز و شكنجه
 .هستند شده دستگير آزاديخواه پسران

 رژيم ديرينه سنت طبق بازجويان
 البته و ددمنشانه اعمال اين با واليي

 شخصيت خود، پسندانه فقيه ولي
 تا كنند مي خرد را دستگيرشدگان

 بيشرمي به اعتراض جرات هرگز ديگر
 كمونيستي حكومتهاي با كه ژيمير"

 .نكنند را "ندارد مشابهتي هيچگونه
 است نكرده فراموش زاده تاج حتمن

 مختص پسندانه خدا شيوه اين كه
 از و نيست امروزي ،رژيم بازجوهاي

 به آن بنيانگذاري اول روزهاي همان
 خود از دفاع شيوه .شد مي گرفته كار
 يمخمل انقالب اتهام برابر در زاده تاج

 سر كاملن بلكه، نيست دم دو تيغ البته
 جمهوري رژيم از دفاع در و راست

 بفرما، بين فرق حاال .است اسالمي
 بازجوهاي و زاده تاج بتمرگ و بشين
 شيوه دو تفاوت در بايد را كنوني
 و آن كلي طور به نفي نه دانست

 جز چيزي كه رژيمي بساط برچيدن
 تا كارنامه در بشريت عليه جنايت

 :نويسد مي او .نيست آن نيكنو
هاي  ماجراي اعتراف سازيها و شيوه"

برخورد خشونت بار در زندانها و در 
دادگاههاي نمايشي، ناگزير تداعي گر 
زندانها و دادگاههاي اتحاد جماهير 
شوروي سوسياليستي به ويژه در 
فاصله دو جنگ جهاني است، اما 

كنم، در  نظامي كه من از آن دفاع مي
گانه   و در وجوه سهكليت خود

جمهوري، اسالمي و ايراني بودن خود 
با نظامهاي واقعا موجود كمونيستي 

  " .تفاوت بنيادين دارد
از يك طرف اعمال بازجوها در ! عجب

مشابه دادگاه هاي ... اعتراف سازيها و 
شوروي است و از سوي ديگر، انقالب 

مخملي در آن اتفاق نمي افتد چون 
 يك بام و دو اين. مشابه آن نيست

هوا را چگونه مي شود توجيه كرد؟ 
تاج زاده و تمام دار و دسته مدافع 

آنها . رژيم هميشه دچار تناقض هستند
نمي توانند استدالل نيم بند خود را 
درست جلو ببرند چون دروغ مي 

شيوه دادگاه هاي رژيم . گويند
استاليني است، شيوه اعمال و تماميت 

 است اما خواهي رژيم استالينيستي
براي برآمدن از پس بازجو بايد به او 
هشدار داد تا مواظب شبيه سازي اش 
باشد تا در استداللش رژيم با 

اين . استالينيستها يكي فرض نشود
هم درس يك مدافع كهنه كار به تازه 
واردي است كه مي خواهد به لوطي، 

  .عنتر بازي بياموزد
تاج زاده كه تالش همه سالهاي دراز 

راي برپا نگه داشتن رژيم را با خود ب
به ميدان آمدن جوانان و اقشار 
ميليوني مردم برباد رفته مي بيند، به 
شيوه همه دغل بازان، با فرار به جلو 
به ظاهر سعي مي كند تا از اعمال 

اين نوع . گذشته خود پوزش بخواهد
فتار پوزش خواهي گونه اي توجيه ر

غير قابل دفاع جناحهايي از 
دستگاههاي سياسي در قدرت يا 
بيرون از آن يعني، اپوزيسيون همكار 
رژيم است كه اين روزها مد شده 

در اين كار، همنوعان تاج زاده . است
دفع فاسد را با افسد مي كنند و سعي 
دارند تا با در لفافه پيچيدن اصل 
موضوع، خود را از مهلكه اي كه در 

تاج زاده . گرفتار آمده اند برهانندآن 
براي اين هدف حتا حاضر به پذيرش 
جنايات رژيم و رهبر آن زمان خود 
نيست و تنها با گفتن اين كه خطا 
كرده، مي خواهد موضوع را تمام شده 

كه به آنهايي كه  قلمداد كند بدون اين
اين روزها در خيابان و كارخانه و اداره 

ه اند توجه دست به اعتراض زد... و 
در اين "كند كه به امثال او مي گويند 

همه سالها آنچه با ما كرديد بس است 
اما . "و حاال ديگر شما را نمي خواهيم

تاج زاده حاضر نيست جنايات خود و 
او در . همپالكيهايش را بپذيرد
اميدوارم ": يادداشت اش مي نويسد

همه ما ايرانيها اين شهامت را پيدا 
ي فرافكني كنيم كه به جا

خطاهايمان، خود به بحث درباره آنها 
بپردازيم تا پذيرش خطا، به دور از 

اعترافسازي "آور  اشكال تهوع
انتقاد از خودهاي " يا "قضايي

اعتراف كردنهاي " يا "ماركسيستي
سازي  ترس از پرونده" يا "كليسايي
 به يك فضيلت تبديل "در آينده

  ".شود
باره به عبارت ديگر، او فقط بحث در

گونه  خطا را پيشنهاد مي دهد تا اين
پذيرش آنها جا افتد و راه سفسطه باز 

كه او و امثال او بايد  مگر نه اين. شود
پاسخگوي آنچه بر اين مملكت و 
مردم آن روا داشته اند باشند؟ او فكر 

 "خطا كرديم"مي كند تنها با گفتن 

. موضوع خاتمه مي يابد و كار تمام مي شود
به كار گرفتن . تازه آغاز كار استخير، اين 

اشكال تهوع آور انتقاد از "لفظ بيشرمانه 
 به اين دليل است كه "خود ماركسيستي

نخواهد پاسخ دهد چرا سرسختترين 
منتقدان استالين و شيوه برخوردش با 

زيرا در . ديگران، كمونيستها بودند و هستند
صورت نزديك شدن به اين شيوه، بايد ابتدا 

اشته باشد و در وهله اول انتقاد از شهامت د
خميني را آغاز كند، زيرا آنچه همه اين 
سالها بر مردم گذشته، به دستور او و تحت 

به . رهبري و واليت او انجام گرفته است
  .اين موضع در ادامه بيشتر خواهم پرداخت

اما چرا مي گويم اين يك فرار به جلو و 
جمله به اين ! حيله است، نه عملي صادقانه

با توجه به اين كه من و ": توجه كنيد
دوستانم نه به علت مبارزه با نظام كه به 
دليل فعاليت در جهت پويايي و شكوفايي 
آن به زندان افتاده بوديم، با بازجويان درباره 
اصل نظام اختالف نداشتيم و همين مساله 

وگوي  توانست نقطه آغاز گفت مشترك مي
  ".باشد ما 

دامي گرفتار آمده است كه او كه خود در 
ساليان دراز بر سر راه ديگران پهن مي كرد، 
از يك سو خود را جزو زندانيان مقاوم و 
كسي كه به خواسته بازجوها تن نداده 

گونه سعي دارد تا براي  معرفي كرده و اين
خود اعتبار دست و پا كند و از سوي ديگر 
مي گويد با بازجوها و جالداني كه هر آنچه 

ستند و يا توانستند بر سر جوانان دستگير خوا
شده مردم مي آورند، نقاط مشتركي فراوان 

او نه تنها خود را از . دارد و هم نظر است
مبارزه عليه رژيم مبرا مي داند بلكه، مشاطه 
گر چهره اين عجوزه خانمان برباد ده 

با اين حساب كاملن مي . معرفي مي كند
عاتي كه شود فهميد كه پرداختن به موضو

يادآوري آنها مي تواند نفرت بزرگي در 
مردم برانگيزد و پوزش سردستي خواستن از 
انجام آنها، تنها بازي با كلمات و در راستاي 
خواسته بازجويان و مشاطه گري چهره 
رژيمي است كه اين روزها نفرت عمومي از 
آن چيزي نيست كه بشود آن را پنهان و يا 

 شيوه اي ديگر و پس چه بهتر به. حاشا كرد
گونه كه بشود خاك به چشم مردم  آن

پاشيد براي بيرون بردن هرچند تكه اي از 
  .اين گليم پوسيده از آب، دست به كار شد

اتهامات جا و بي جاي تاج زاده به 
ماركسيستها و زدن برچسبهاي رايج همه 
سالهاي رژيم منحوس جمهوري اسالمي به 

ده هنوز آنها به اين دليل است كه تاج زا
مشكل اصلي را آناني مي داند كه همه اين 
سالها در برابر بي شرميهاي او و 
همپالكيهايش ايستادند، سربدار شدند و در 
گورهاي دست جمعي و بي نام و نشان به 

من بر ": او مي نويسد. خاك سپرده شدند
خالف بلشويكها، از امام علي آموخته بودم 

ظام كه هيچ فرد يا حزب يا جناح يا ن
كامالً . سياسي را معصوم و معادل حق ندانم

آزادي و عدالت  بر عكس، به حق و حقيقت، 
فطري و مستقل از دين و ميهن و انقالب و 

  ".نظام سياسي معتقد بوده و هستم
  اما هم او براي توجيه جنايت پيشگي 

  12بقيه در صفحه 
  

  گر زاده، پوزش خواه يا توجيه تاج
  جعفر پويه
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زاده، پوزش خواه يا  تاج

  گر توجيه
  

  11بقيه از صفحه 
خميني و عدم جرات اش در نزديك 
شدن به او و ستايشهاي جا و بي 

اسالم و واليتي ": جايش مي نويسد
گفت،  كه امام خميني از آن سخن مي

  ".تر، پاسخگوتر بود هر چه واليي
اين حرفها را كسي مي زند كه باالتر 

را معادل گفته است كه هيچ كسي 
حال چگونه مي شود . حق نمي داند

واليت كسي را پذيرفت و او را نشانه 
حق ندانست؟ اين از آن حرفهايي 
است كه نه تنها مرغ پخته را به خنده 
مي اندازد بلكه، پريشان گويي يك 
توجيه گر خود بزرگ بين را نشان مي 

يا تاج زاده نمي داند واليت يعني . دهد
ت داشتن و برحق چه يا اين كه حقاني

بودن معنايي ديگر دارد كه او بايد 
حال . خودش در مورد آن توضيح دهد

 به "برخالف بلشويكها"اين كه او 
عدم حقانيت يك شخص فكر مي 

 ساله ننگ 1400كند نه به تاريخ 
آلودي كه به آن منتسب است هم از 

چرا براي ددمنشي و . آن حرفهاست
خونريزي و تسمه از گرده مردم 

يدن، تاج زاده به كمونيست و كش
استالين و بلشويك آويزان مي شود؟ 
مگر جاني و جنايتكار در تاريخ 
حكومتهاي تاريخي اسالم كم دارد كه 
نيازمند واردات مثال شده است؟ او از 
قتل عام قبيله بني قريضه تا مختار 
سعد ثقفي، از حجاج بن يوسف تا 
رديف جانيان ريز و درشتي كه 

اران صفوي براي همچون آدمخو
بيضه اسالم زنده زنده انسان مي 
دريدند و مي خوردند، جاني و آدمكش 

 تا هم 57از سال . در مكتبش دارد
اكنون آنچنان جناياتي در رژيم 
جمهوري اسالمي اتفاق افتاده است 
كه مشابه آنرا در كمتر جايي از جهان 

اما پيدا كردن علت اين . مي شود ديد
ه مدالهاي جنايت كه چرا تاج زاده هم

را به گردن ماركسيست لنينيستها 
آويزان مي كند نه به تاريخ سراسر 
دهشتناك مكتب خودش، چندان 

زيرا او به خوبي نقطه . مشكل نيست
خطر را تشخيص داده و اقبال جوانان 
و اقشار تحصيل كرده به چپها را مي 
بيند به همين دليل سعي دارد تا با 

نان، اگر آلوده نشان داده چهره آ
حنايش براي رژيم جنايت و آدمكشي 
رنگي نداشته باشد، حداقل سعي اش 
را در مخدوش جلوه دادن چهره آنان 

اين به معني تداوم كينه و . كرده باشد
دشمني تاج زاده و باندهاي سياه و 
تبهكار رژيم با كمونيستهايي است كه 
هر آنچه توانسته اند در مورد آنان از 

ن و مرگ در دخمه شكنجه و تيربارا
هاي تاريك با شيوه هاي آدم ربايي و 

به همين دليل مي . انجام داده اند... 
به همين دليل توانستم ضمن ": نويسد

دفاع از انقالب و نظام و امام، نواقص، 
ضعفها، خطاها و حتي انحرافات 
جمهوري اسالمي را تشخيص دهم و 

  ".آنها را توجيه نكنم
ستن چپها براي يعني، به رگبار اتهام ب

اين ! دفاع از انقالب و نظام و امام
همان نظامي است كه رهبر و واليت 
فقيه اش خميني و علي خامنه اي 
هستند كه در جنايت پيشگي گوي 
سبقت را از حجاج بن يوسف ربوده 

مصداق خطا و انحرافاتي كه او بر . اند
: آنها انگشت مي گذارد، معلوم است

!  و جنتياحمدي نژاد، مصباح يزدي
كه اين هم همان درگيري همه اين 
سالها بين باندهاي رقيب رژيم است 

در . كه موضوعي امروزي و تازه نيست
ادامه به موارد ديگري نيز مي رسيم 
كه خود نوعي عوام فريبي و دغلكاري 

  .است
تاج زاده ادعا مي كند در برابر بازجوها 
مقاومت كرده، به خواسته هاي آنان 

بر ادعاهاي خود استوار تن نداده و 
اما اين ادعاها چيست كه . مانده است

تاج زاده موفق شده در برابر بازجوياني 
كه بازداشت شدگان معروف و ريز و 
درشت و همريشان سابق را جلو 
دوربين مي نشانند به روي ميز بكوبد 

: او مي نويسد. و آنها را عقب براند
سازي جمهوري اسالمي با  شبيه"

استبدادي و فاسد حكومتهاي 
اي بود كه  كمونيستي، همان نقطه

بازجويان هنگام دفاع از نظام مورد 
من نيز . آوردند نظرشان در آن كم مي

بخش و  با توجه به ويژگيهاي رهايي
اي كه از اسالم و انقالب  آزاديخواهانه

و نظام و قانون اساسي آن و نيز از 
هاي  آرمان و خواست مردم و وعده

مهوري اسالمي ايران بنيانگذار ج
سراغ داشتم و خود نيز در عمل آنها را 

توانستم در مقابل  زيسته بودم، 
استداللهاي بعضي بازجوها كه شبيه 
استداللهاي بازجوها در جريان 
بازجوييها در نظامهاي كمونيستي بود، 

  ".مقاومت كنم
به امثال تاج زاده، مردم كوچه و بازار 

. د مي گوين"كاسه داغتر از آش"
يعني، تاج زاده در دفاع از كليت رژيم 
البته با توسل به انقالب و نظام و 
قانون اساسي آن و وعده هاي 
بنيانگذارش، خميني آنچنان گوي 
سبقت را از بازجويان مي ربايد كه در 

اينگونه تاج . مقابلش كم مي آورند
زاده قهرمان مقاومت در زير بازجويي 

ر زير اينها مقاومت د! عجبا. مي شود
بازجويي و استواري بر خواسته در 
مقابل بازجو را نيز تصميم دارند لوث 

اين بي . اين ديگر وقاحت است. كنند
تفاوت اين قهرمان زير . حيايي است

بازجويي كجا و آن نوجوان دختر و 
پسر و دانشجويي كه به دست اوباشان 
و بي شرمان مدافع انقالب و نظام و 

تحت قانون اساسي و خط امام 

ايستادگي ! شكنجه قرار دارد كجا
جوانان و دستگيرشدگان در مقابل 
بازجويان واليي كجا و گوي سبقت از 
بازجو در دفاع از خميني و نظام ربودن 

اگر استواري دستگيرشدگان همه ! كجا
سالهاي سياه رژيم بر اعتقادات شان 
نبود و با شيوه تاج زاده از خط امام و 

فاع مي كردند، نظام و قانون اساسي د
چه حاجت به تجاوز جنسي و شكنجه 
تا سرحد مرگ؟ بي گمان تاج زاده به 
ياد دارد كه در دهه شصت بسياري از 

 مي "قانون اساسي" را بازجوها شالق
يعني، هنگامي كه زنداني در . ناميدند

مقابل بازجو به بندي از قانون اساسي 
رژيم استناد مي كرد، بازجو نعره مي 

آن قانون اساسي را بياوريد تا ": كشيد
 بلي، آقاي تاج زاده، در ".نشانش دهم

زير بازجويي قانون اساسي اسم 
 آيا بازهم تصميم. مستعار شالق است
  به دفاع از آن داريد؟

  
  ضد مجاهد دايمي

در ادامه، تاج زاده همچنين با سازمان 
مجاهدين خلق تعيين تكليف مي كند 
و نشان مي دهد كه كينه و دشمني 
ديرينه او و باندهاي رژيم با اين 
سازمان اپوزيسيون همچنان 

اما چه دليلي وجود دارد كه . پابرجاست
خلق را تاج زاده راه و بيراه مجاهدين 

همسان با احمدي نژاد و جريان 
تماميت خواه بداند و به آنها انگ و 

در اين . برچسب گوناگون بزند
وانفسايي كه كشور قرار دارد او از يك 

اكنون به بركت ": طرف مي نويسد
جنبش سبز، شرايطي فراهم شده تا 
بسياري از طرفهاي درگير منازعات 

 با بازخواني انتقادي 60خونين دهه 
ن سالها به اين نتيجه برسند كه آن آ

ضرورت "همه خشونت و خون ريزي 
 نبود و مي شد از بروز آن "تاريخ

  ".رخدادهاي تلخ و ناگوار اجتناب كرد
به نظر شما مخاطب اين حرفها 
كيست؟ در ابتدا گمان مي رود 
سازمان مجاهدين خلق به عنوان 

به قول  ("يكي از طرفهاي درگير"
 60عات دهه در مناز) تاج زاده

اما در ادامه . مخاطب واقع شده است
خواهيد فهميد كه اينگونه نيست و او 
براي جريانات بريده و آناني كه دست 
از پا درازتر مبارزه را بوسيده و كنار 
گذاشتند و يا دنباله رو خط و ربط 
وزارت اطالعات رژيم در خارج شده 
اند، دست تكان مي دهد، در غير اين 

جويش در زندان نمي صورت به باز
اگر نشريه مسعود رجوي و ": گفت

نشريه حسين شريعتمداري را به زندان 
بياوريد، نشان خواهم داد كه عالوه بر 

، "كيهان" و "مجاهد"گفتمان واحد 
هاي  چگونه ادبيات و گاه واژه

پراكن و تقديسگر خشونت آن دو  نفرت
  ".همسان است

نشاندن نشريه مجاهد در كنار كيهان 
يعتمداري به اين دليل است كه شر

تاج زاده از تنفر عمومي مردم از 

كيهان و سردبير پادوي ولي فقيه آن مطلع 
او آنها را كنار هم مي نشاند تا كينه و . است

نفرت ديرينه خود از مجاهدين را نشان 
و گرنه دعوت به بازخواني منازعات . دهد

 اين گمانه را تقويت مي كرد كه 60دهه 
 سر عقل آمده و براي همه گروهها تاج زاده

و سازمانهاي ايراني حقي همسان قايل 
گونه نمي شود زيرا او در چند  اما اين. است

سطر قبل درباره جنگ و سركوبهاي سياسي 
گفتمان و ": در همين دهه مي نويسد

خواهانه  آرمانهاي آزاديخواهانه و عدالت
همه آن . انقالب بود كه كشور را نجات داد

ريها و مقاومتها در مقابل تهاجم فداكا
 گروههاي مسلح ذيل  انگيزي خارجي و فتنه

گرفت و بدون آن حفظ   قرار مي آن گفتمان
استقالل و تماميت ارضي كشور و امنيت 

  ".عمومي و ملي ممكن نبود
او جنگ با عراق كه به قول خميني خير و 
بركت فراوان براي رژيم داشت و جوانان 

 سوختند را با سركوب بسياري در كوره آن
گروههاي سياسي توسط رژيم كه از فرصت 
جنگ استفاده كرده و سعي كرد تا كار آنان 
را با گلوله تمام كند، يكي مي كند تا آن را 
حاصل گفتمان و آرمانهاي آزاديخواهانه و 
عدالتخواهانه انقالب يا به زبان ساده 

او نمي گويد كه .  اعالم كند"خميني"
 سوار شد تا همه مخالفانش خميني بر جنگ

و در راس آنان، سازمانها و تشكلهاي 
برعكس، او از . سياسي را قلع و قمع كند

سركوب سازمانهاي سياسي كه در مقابل 
تماميت خواهي و شلتاق خميني و رژيم 

را  مقاومت كردند، دفاع مي كند چون آن
باعث نجات كشور و حفظ تماميت ارضي و 

گونه استدالل،  ينبا ا. استقالل مي داند
آقاي تاج زاده عباي نصيحت به دوش 
انداخته تا چماق به بايگاني سپرده شده اش 
را پنهان كند اما در قلمفرسايي اش ناتوان 
از اين پنهان سازي است و گاه و بيگاه دم 

حتا به اين . خروس از زير عبا بيرون مي زند
حد هم بسنده نمي كند و به تبريه خميني 

تل عام كمونيستها و اعضا و كه فتواي ق
هواداران مجاهدين او امروزه در دسترس 
: هر كسي هست، مي پردازد و مي نويسد

پذيري در عين حفظ اصول و  قدرت سازش"
اساس نظام، جزو ويژگيهاي شخصيتي 
رهبر فقيد انقالب بود كه مدتها قبل از 

، در برخورد با 598پذيرش قطعنامه 
 آن را مشاهده انگيزي فرقه رجوي نيز فتنه

امروز رجوي با اشاره به پيام . كرده بوديم
من اگر يك در هزار "امام كه گفته بود 

دادم كه شما دست برداريد از آن  احتمال مي
خواهيد انجام دهيد، حاضر  كارهايي كه مي

اين ": گويد  مي"بودم با شما تفاهم كنم
سند تاريخي و شرف و افتخار مجاهدين 

مسعود . "فاهم نداداست كه تن به آن ت
رجوي به اين ترتيب با ضدارزش خواندن 

پذيري و تفاهم، از همان منطق  سازش
كند كه با اسالم   تبعيت مي"انقالبي"

هاي كمونيسم  ارتباطي ندارد و از آموزه
  ".روسي است

واقعن بايد به تاج زاده كه در شيادي، درس 
  آموخته مكتب خميني است دست مريزاد 

  13بقيه در صفحه 
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زاده، پوزش خواه يا  تاج

  گر توجيه

  
  12بقيه از صفحه 

  
او حتا جمله خميني را دوباره . گفت

خواني هم نمي كند تا دقت كند 
خميني به . خميني چه مي گويد

صراحت خطاب به مجاهدين مي 
من اگر احتمال مي دادم كه از "گويد 

آن كارهايي كه مي خواهيد، دست 
مي  كدام كار؟ او آشكارا "برداريد

گويد كه به سازمان مجاهدين اعتماد 
مي گويد كه حاضر نيست با . ندارد

در اين حرف هم . آنها تفاهم كند
حاال از كجاي اين گفته، . جدي است

تاج زاده سازش پذيري خميني را 
اما . كشف كرده، جاي تعجب دارد

چشم بندي شاگرد خميني ادامه دارد و 
آمادگي امام براي ": مي نويسد

يري، سند افتخار محسوب پذ سازش
دهد بر خالف  شود و نشان مي مي

ضرورت " خرداد 30ادعاي رجوي، 
  ". نبود"تاريخ

حاال متوجه شديد چرا گفتم در ابتدا 
آدم شك مي كند تاج زاده به 
مجاهدين خط مي دهد تا به گفتمان 
انتقادي آن سالها بپردازند، چون او 

اما در . خودش اينگونه فكر مي كند
مشخص مي شود كه مرگ ادامه 

او . خوب است البته براي همسايه
خودش اين حرفها را به گوش نمي 
گيرد و حاضر نيست به آنچه مي گويد 

اين از ويژگي شاگردان . عمل كند
خميني است كه نسخه پيچ سياسي 
براي ديگران هستند، در حالي كه 
خودشان ذره اي به آنچه مي گويند 

مل به اعتقادي نداشته و حاضر به ع
اما تاج زاده حاضر به كوتاه . آن نيستند

آمدن نيست و در دفاع از امامش كه 
دستش تا مرفق به خون مجاهدين 

به لحاظ ": آلوده است مي نويسد
پذيري و  امنيتي نيز دقيقاً همان سازش

نصيحتهاي خيرخواهانه و به طور كلي 
جاذبه معنوي امام و انقالب بود كه 

ست مواجه تروريسم رجوي را با شك
گيريها و  ها و اعتراف كرد و نه شكنجه

برخوردهاي غيرقانوني و غيرانساني 
كه متاسفانه بر عمر فرقه او افزود و 
مانع مرگ طبيعي آن در سالهاي 

  ". شد60نخست دهه 
متوجه هستيد كه فرمان قتل عام مي 
دهد، ده ده و صد صد اعدام مي كند، 
پادوهايش زير شكنجه عده زيادي را 

اما باز اين ... و .  قتل مي رسانندبه
سازش پذيري و نصيحتهاي خير "

 كه "خواهانه و جاذبه خميني بود
. باعث شكست مجاهدين خلق شد

آقاي تاج زاده اينگونه از نسل ! عجبا
شكنجه "جوان پوزش مي خواهد كه 

هاي غير قانوني و غير انساني 

متاسفانه به عمر مجاهدين افزود و 
  !!".آنان شدمانع مرگ طبيعي 

او بايد از همان دختران و زناني كه 
آنگونه مورد بي حرمتي قرار گرفتند و 
به جوخه هاي تير بازان سپرده شدند 

متاسفانه آن شكنجه . خجالت بكشد
ها و اعدامها باعث مرگ تشكيالت 
شان نشد؟ تاج زاده متوقع است 
انسانهايي مقاوم كه با تمام قامت در 

ژيم ايستادند و برابر وحشي گريهاي ر
اندكي به عقب ننشستند و سربدار 
شدند، بميرند و نابود شوند؟ او هنوز 
بعد از اين همه سال درس نگرفته و از 
اين كه نتوانسته آنها را نابود كند 

  .تاسف مي خورد
آقاي تاج زاده با اين شيوه و متدي كه 
به كار گرفته كاملن مشخص است كه 

داي امر ابت. تصميم به چه كاري دارد
تصور مي شود كه وي تصميم دارد از 
آن همه آدمكشي، از آن همه ظلم و 
ستم و بي عدالتي، از آن همه شكنجه 
و قتل و كشتار مخالفان پوزش 

اما در ادامه مشخص مي . بخواهد
شود كه نه تنها حاضر به چنين كاري 
نيست بلكه، درب براي او بر همان 
پاشنه گذشته مي چرخد و كينه و 

وت او عليه سازمانها و نهادهاي عدا
سياسي اي كه اعضا و هواداران آنها 
دسته دسته پس از شكنجه هاي 
طاقت فرسا به چوبه اعدام سپرده 

مخاطب او . شدند، همچنان پابرجاست
در اين به ظاهر يادداشت، كساني 
هستند كه به دليل استبداد رژيم و 
بستن همه دريچه هاي اطالع رساني 

او در اين . ر اطالع دارنداز گذشته كمت
ميان خود را ميانه جنبش مردم تعريف 
مي كند تا بتواند نصايح اش را در 

تاج زاده مي . گوش آنان زمزمه كند
آنچه در زندان بر ما رفت و ": نويسد

ها، نداها،  در بيرون بر سر سهراب
اشكانها، كيانوشها و سايرين آمد، در 
واقع شكل ماليم آن چيزي بود 

  "...كه
هرچند حتا لحظه اي محدود كردن 
آزادي هر شخص و هر فردي توسط 
دستگاه داغ و درفش هر رژيمي تحت 

اما آنچه بر . هر عنواني محكوم است
سهراب و نداها رفت كجا و جنگ و 
جدل تاج زاده با بازجوها در دفاع از 

آناني كه زير ! كجا... نظام و خميني و 
ضرب چكمه هاي دژخيمان تا سرحد 

گ ضرب و شتم شدند و حتا اجازه مر
برگزاري حداقل مراسمي هم از 
خانواده هاي آنان گرفته شد را تاج 
زاده با خود و همريشاني كه گوي 
سبقت را از بازجو در دفاع از رژيم 

تاج زاده . ربوده اند مقايسه مي كند
خود را كنار چه كساني مي گذارد؟ 
عملكرد اين دو تفاوت ماهوي با 

د، يكي براي بيرون يكديگر دار
كشيدن حق خود از حلقوم رژيمي كه 
چيزي به جز داغ و درفش نمي شناسد 
به ميدان آمده، خواستار برچيده شدن 
بساط رژيم استبدادي است و آن يكي 

براي دفاع از همين استبداد با بازجو 
مسابقه گذاشته و خواستار اصالحاتي 
حداقل در سطح رژيم است تا بلكه 

اين . ر آن اضافه كنداندكي به عم
يكي براي برچيدن بساط داغ و درفش 
مبارزه مي كند و آزادي به يغما رفته 
اش را درخواست دارد و ديگري براي 
حفظ و حراست از رژيمي كه سالها به 
آن خدمت كرده و مواجب درخور 

ترس تاج . گرفته، بازجو تعليم مي دهد
زاده از برباد رفتن رژيم باعث مي شود 

 را بخشي از جنبش سبز و تا خود
: رهبري آن بنامد تا بتواند بگويد

 تبليغاتي حزب پادگاني در دستگاه"
يكسال گذشته اتهامات زيادي متوجه 
جنبش سبز و رهبرانش كرده است؛ از 
جمله اين كه آنها با آمريكاييها و 

طلبها، مجاهدين  صهيونيستها، سلطنت
خلق و ماركسيستها هماهنگ عمل 

  ".گويند كنند يا همسو سخن مي مي
اين كه جنبش اجتماعي تمام اقشار 

همه گونه گيهايش در بر مردم را با 
مي گيرد چيزي نيست كه نياز باشد تا 

اين . امثال تاج زاده آنرا تاييد كنند
هماهنگي و همراهي را مي شود در 
. عرصه خيابان و ميدانهاي مبارزه ديد

چرا تاج زاده سعي دارد همراهي اقشار 
مختلف مردم و به طبع، سازمانها و 
تشكلهاي سياسي مختلف را زاييده 

 بداند؟ علت "حزب پادگاني"يل تخ
اين كه چرا او صهيونيستها و 
آمريكاييها را در كنار سازمانهاي 
سياسي اپوزيسيون قرار مي دهد را از 
: ادامه نوشته بهتر مي توان فهميد

سوابق اسالمي و ملي رهبران "
جنبش سبز، اهداف و ماهيت مردمي 

آميز و   گفتمان مسالمت اين حركت،
گيري آشكار  ن و فاصلهپرهيز آ  خشونت

خواه،  هاي تماميت جنبش از انديشه
، سركوبگر و تروريستي را  خواه جدايي

دانند و مرز آنان با همه  همگان مي
كساني كه استقالل و يكپارچگي 
سرزميني ايران را به رسميت 

شناسند و حاضر به فعاليت در  نمي
چارچوب قانون نيستند، مشخص 

 آن توجه  اما چيزي كه كمتر به.است
شود، اين است كه رفتار و گفتار  مي

حزب پادگاني بيشترين شباهت را با 
ويژه در ايجاد  چهار گروه فوق، به

 مبارزه با دموكراسي و نقض  انسداد،
حقوق مدني، سياسي و فرهنگي 

  " ايرانيان دارد
وابستگي جناح رقيب او به 
صهيونيستها و آمريكاييها را ديگران 

 اما او كه كمونيستها .بايد جواب بدهند
و مجاهدين را با احمدي نژاد و دار و 

 نظامي شبيه مي داند، –دسته امنيتي 
پيرو همان راه خميني در سالهاي سياه 

 است كه براي از دور خارج 60دهه 
كردن مخالفان، اطالق هر برچسبي را 

اين كه سپاه . به آنها مجاز مي شمرد
 و وزارت اطالعات رژيم دست اندر كار

دولت كنوني هستند و خط و ربط 
اصلي آن را با همكاري بيت رهبر و 

ولي فقيه رژيم پيش مي برند را همگان به 
حال وابستگي و مشابه . خوبي مي دانند

بودن اين دستگاه داغ درفش با عملكرد 
دولت اسراييل و آمريكا در زندانهاي 

كشف تاج زاده .... ابوغريب و گوانتانامو و
انستن آن نياز هم نيست تا نيست و براي د

خود را قهرمان مقاومت در مقابل بازجوها 
اما اصل موضوع آنجاست كه تاج . جا بزند

زاده سعي دارد با اين آسمان ريسمان به هم 
بافتن، بار ديگر چپها و مجاهدين خلق را نه 
داخل جنبش بلكه، در مقابل آن تعريف كند 

كه و از هم اكنون بناي آن كاري را بگذارد 
 57رهبر و مقتداي او خميني در سال 

او كساني كه قانون اساسي . گذاشت
فاشيستي رژيم كه بر اصل واليت مطلقه 
فقيه استوار است را قبول ندارند را كساني 

استقالل و يكپارچگي كشور "مي نامد كه 
اين ديگر . "را به رسميت نمي شناسند

كمال بي شرمي است كه تاج زاده كسي كه 
اسي متحجر و ضد انساني و ضد قانون اس

مردمي رژيم را قبول ندارد را به زبان ديگر 
تجزيه طلب بنامد و متهم كند كه 

استقالل و يكپارچگي سرزميني ايران را به "
مشكل او اينجاست . "شناسند رسميت نمي

. كه هم خدا را مي خواهد و هم خرما را
دفاع از خميني و ماترك او با آزادي خواهي 

بشر و رعايت حقوق ديگران جور و حقوق 
بنابراين، تاج زاده بايد راه . در نمي آيد

به . را توجيه كند ديگري برود تا بتواند آن
رهبر فقيد انقالب ": همين دليل مي نويسد

اسالمي در همان ايامي كه گروههاي 
خواستند راز پيروزي انقالب  مسلحانه مي

اسالمي را در همان چند ساعت درگيري 
 بهمن خالصه كنند، 22ه روز مسلحان

 "الطاف خفيه الهي" و "سر الهي"گفت  مي
بود كه او را از كويت و كشورهاي اسالمي 

  ".منصرف كرد و به پاريس برد
عنايت داريد؟ كسي كه همه سوابق انقالبي 
و مبارزاتي خود را از مقابله، قتل و كشتار 
كمونيستها و مجاهدين خلق به دستور 

ست، اكنون رهبر خميني كسب كرده ا
 و زد و بند او با 57سازي خميني در سال 

 مي نامد و "سر و خفيه الهي"بيگانگان را 
تالش ساليان دراز مبارزان در رژيم گذشته 
براي رسيدن به آزادي و دموكراسي را به 
كلي منكر مي شود و شاهد مثالش را كسي 
مي گيرد كه اين روزها متهم اصلي سياه 

تاج زاده سالها دير . استروزي مردم ايران 
به ميدان آمده تا با الفاظ عوام فريبانه 

امروز . خميني بتواند كسي را مجاب كند
ديگر جوانان و مردمي كه به ماهواره و 
اينترنت دسترسي دارند و اكثر آنها تحصيل 

 "سر الهي"كرده هستند، با الفاظي همچون 
 فريفته نخواهند شد "الطاف خفيه الهي"و 

 خزعبالتي را به پشيزي نخواهند و چنين
خريد تا او بتواند به اين وسيله بين آنها 

 كرده و بسياري "غير خودي" و "خودي"
به همين . را از جنبش اجتماعي بيرون براند

بعضي بازجوها ": دليل او مي نويسد
كوشيدند با يادآوري مواردي از افراط  مي

كاريهاي دهه نخستين انقالب، مرا و خط 
طلبان كنوني را  اي آن دوره و اصالحاماميه
  ". معرفي كنند"فاشيست"

  14بقيه در صفحه 
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آي "آقاي تاج زاده جلو جلو مي دود و 

 مي كند كه گريبان "دزد، آي دزد
فاشيست بودن خود را . خود را برهاند

اتهامي مي نامد كه بازجوها به او وارد 
مي كردند تا بعد از اين هر كس كه 
به داليل پيشينه دار، او را به اين 

خواند را متهم به مشابهت با صفت 
خير، اين . بازجوهاي همريش خود كند

حيله هاي آموخته شده در مكتب 
خميني را او جاي ديگري بايد خرج 
كند و اين گونه نمي توان از زير بار 
اتهام به جنايات بسيار فرار كرد و از 
پيش براي اتهام خود سابقه كار 

  .ساخت
  

  توبه گرگ مرگ است
شهاي يادداشت تاج اما يكي از بخ

زاده آنجايي است كه به ظاهر راه 
اعتراف را پيش مي گيرد و شروع مي 
كند به رديف كردن اعمالي كه هرگز 

او در . جاي دفاع از آنها وجود ندارد
ما حتما بايد اعتراف ": ابتدا مي نويسد

كنيم اما نه در دادگاههاي نمايشي و 
خواهند و به  آن طور كه بازجوها مي

ات موهوم مرتكب نشده بلكه، در اتهام
  ".پيشگاه ملت و بر اساس حقيقت

همه منتظرند از زبان تاج زاده چيزي 
را بشنوند كه ديگران تا كنون نگفته 

او كه ساليان دراز يكي از عناصر . اند
قدرتمند دستگاه و نظام بود و در 
آخرين دولت خاتمي نيز معاونت 
سياسي وزارت كشور يعني، يكي از 

 قدرتمند دستگاه كنترل و مناسب
تصميم گيري را به عهده داشت، 
همان چيزهايي را وا گويي مي كند 
كه اين روزها ورد زبان همگان است 
و بسياري از جمله تاج زاده در كرسي 

: او مي گويد. اتهام آنها نشسته اند
خطاي ما اين بود كه در مقابل "

برخي رفتارهاي دادگاههاي انقالب 
  ".موضع نگرفتيم

برخي از "مالحظه مي كنيد؟ تنها 
 "رفتارهاي دادگاههاي انقالب

تاج زاده حداقل بايد چند . خطاست
فقره از عملكردهاي آن دادگاههاي 
چند دقيقه اي كه مورد تاييد اوست را 
نيز نام مي برد تا مردم بدانند از كدام 

در ادامه . رفتارهاي خطا حرف مي زند
 كه اگر كنم اعتراف مي": او مي افزايد

در زمان خود در مقابل مواجهه 
اهللا شريعتمداري و  نادرست با آيت

براي حفظ حريم مرجعيت اعتراض 
اگر بايد اعتراف كرد "يا  "...كرديم مي

و حالليت طلبيد كه بايد هم طلبيد، 
بايد از برخوردهاي ناصوابي كه با 
مهندس بازرگان و دكتر سحابي 

  ".صورت گرفت، عذر خواست

اين اعترافات را به گونه اي بگذاريد 
آيت اهللا شريعتمداري . ديگر بخوانيم

 42هنگامي كه خميني در سال 
دستگير شد و احتمال اعدامش وجود 
داشت، دست به كار شد و براي 
دربردن او از خطر اعدام، برايش 
مرجعيت تراشيد و اين كار را ممكن 

به همين دليل اگر خميني همه . كرد
 اهللا عمرش شكر گزار آيت

شريعتمداري بود باز هم كم مي آورد 
اما او نه تنها شكر گزار شريعتمداري 
كه يكي از آيت اهللا هاي قدرتمند، 
رييس و مسوول حوزه علميه قم و 
پرطرفدارترين مرجع در بين مردم بود، 
نبود بلكه، با دسيسه، ناجي خود را 
براي اعتراف به تلويزيون كشاند، اتهام 

 كرد و هرچه مي كودتا بر او وارد
توانست از بي شرمي درباره او 

همچنين است . فروگذاري نكرد
رفتاري كه با بازرگان به عنوان اولين 
نخست وزير خميني، عضو شوراي 
. انقالب و از بنيانگذاران رژيم كرد

حال مساله اين است كه اگر انتقادي 
. هست بايد از شخص خميني بشود

تفاق اگر البته خطا كه نه، جنايتي ا
افتاده، توسط خميني و به دستور 

حال تاج . مستقيم او انجام گرفته است
زاده مدعي شده است كه بايد در 
مقابل اين اعمال مي ايستاد، آيا او 
شهامت اين را دارد كه بگويد بايد در 
مقابل خودسريها و دجالگريهاي 
خميني مي ايستاد؟ آيا او حاضر است 

 آنها را كه اعمال او را به نقد كشد و
پايه و اساس رژيمي بداند كه بيش از 
سي سال است بدون وقفه جنايت مي 

گونه نمي شود زيرا او مي  كند؟ نه اين
واليت فقيهي كه امام ": نويسد

گفت، تصورش موجب تصديق آن  مي
واليت "به اين ترتيب اصل ... است، 

 با اصل حاكميت ملت بر "فقيه
 -دولت"سرنوشت خويش كه اساس 

شود،   هاي مدرن محسوب مي"ملت
  ".همسو و هماهنگ شد

هرچند با اين جمله حرفي براي گفتن 
نمي ماند اما باز موارد بسياري است 
. كه مي شود بر آنها انگشت گذاشت

يكي از داليل دفاع جا به جاي تاج 
زاده از خميني اين است كه او سعي 
مي كند تا جنبش اجتماعي مردم 

د و براي آن ايران را يكسره سبز بنام
رهبري بتراشد و همچون سالهاي 

 بار ديگر به جدا سري تاكيد 60دهه 
او اين گفته موسوي كه خواهان . كند

بازگشت به سالهاي اوليه انقالب است 
را پي مي گيرد و به همين دليل بار 
. ديگر فيلش ياد هندوستان كرده است

دفاع او از خميني و بدتر از همه دفاع 
ت فقيه كه اين روزها او از اصل والي

مردم يكصدا در خيابانها مرگ بر آن را 
فرياد مي كنند، تفاوت ديدگاه او با 
كوشندگان جنبش را به خوبي نشان 
مي دهد و به همين دليل سعي در 

اما نه تنها در . توجيه واليت فقيه دارد
اينكار موفق نيست بلكه، دچار تناقض 

گويي شده و مجبور مي شود اصل 
قيه را با اصل حاكميت ملي واليت ف

 ملت است -كه اساس دولت 
حال واليت يك . هماهنگ نشان دهد

 -فرد بر مردم يك كشور كه با ملت 
 –دولت بيگانه است و مبناي آن امت 

رهبر است را چگونه مي شود در 
گفتمان مدرن جامعه امروزي جا 

اما . انداخت و يا از آن دفاع كرد، بماند
اند همه اين حرفها او براي اين كه بتو

را به جنبش مردم بچسباند مي 
اسالم نابي كه خاتمي و ":گويد

ميرحسين به تبعيت از امام خميني 
پرستي و  ضد تحجرگرايي و خشونت

سازي نظامي طرح مي كنند،  يكسان
متناسب با خواست اكثريت ملت است 

 ارشادي –كه عليه زيست گشتي 
  ".شود برافراشته مي

 نسل كنوني، گشتهاي فرض مي كنيم
ثاراهللا و كميته و بسيج و گشتهاي 

 را نديده باشد، 60ديگر رژيم در دهه 
گيريم . تاج زاده كه آنها را ديده است

 "يا روسري يا توسري"تاج زاده شعار 
. را خودش نداده باشد، اما شنيده است

يعني اين چيزها را مي خواهد منكر 
شود كه در زمان خميني وجود داشت؟ 

عني فرمان قتل عام هزاران نفر در ي
 معني خشونت پرستي نمي 67سال 

دهد؟ يعني كشاندن آيت اهللا 
شريعتمداري و بسياري ديگر از 
دستگيرشدگان بيدادگاه هاي خميني 
به تلويزيون و وادار كردن آنها به خود 
زني را تاج زاده نديده است؟ يعني 
باليي كه بر سر قطب زاده و بسياري 

زديكان خميني در سالهاي ديگر از ن
اوليه انقالب آمد، خشونت پرستي و 
تحجر و يكسان سازي رژيم توسط 
خميني معني نمي دهد كه تاج زاده 
اسالم ناب خاتمي و موسوي را به او 

  منتسب مي كند؟
عجبا كه اين درس آموخته هاي 
مكتب خميني دست همه شيادان و پر 

تاج . روهاي تاريخ را از پشت بسته اند
اده به همين حد هم بسنده نمي كند ز

و براي فرار از زير بار سووال آنهايي 
كه براي دانستن پافشاري مي كنند 

بزرگترين خطاي ما ": مي نويسد
تعميم مناسبات سياسي در عصر 

  ". بود"غيبت" به عصر "عصمت"
اين توجيه ايديولوژيك و رد گم كن 
نه تنها به درد اين كار نمي خورد 

 دادن به آن توجيهات تاج بلكه، ادامه
زاده را از آنچه تا كنون كرده، خراب 

به ": تر هم مي كند كه مي نويسد
نظر من امام در روحانيت تشيع 
استثنايي بوده كه ما سعي كرديم از او 

به همين علت با . قاعده بسازيم
گرفتاريهاي عديده اي مواجه 

  ".ايم شده
بسيار خوب، بگذاريد اين قول او را 

يم و فرض كنيم كه ديگر بعد از بپذير
خميني، اعمال گذشته اش را مرتكب 
نمي شود اما توصيه هاي پي در پي او 

 را 60براي مراجعه به سالهاي دهه 

جمهوري  رييس": چه كنيم كه مي نويسد
كه در پاريس به ما وعده داده شد كجا و 

بايد شرايط  " و يا "رييس دولت كنوني كجا
بخش نوفل  تحقق عملي كالم رهايي

  ".لوشاتو و بهشت زهرا را فراهم كنيم
كالم رهايي بخش نوفل "مقصود از 

 نيز حرفهايي است كه خميني در "لوشاتو
زمان اقامت اش در آنجا زد كه تاج زاده مي 

طبق وعده امام خميني، احزاب ": نويسد
كمونيست ملتزم به قانون نيز بتوانند در 

  ".زندعرصه عمومي به فعاليت سياسي بپردا
به دليل كم آوردن، تاج زاده راه و بيراه از 
گفته هاي خميني در نوفل لوشاتو مثال مي 
آورد تا دليل بازگشت به شرايط سالهاي 

اما باور نمي كنم . اوليه انقالب را توجيه كند
او . كه او كم حافظه و يا فراموشكار باشد

كه تالش كرده تا تكه هايي از گفته هاي 
ع آوري كند، بي شك در آن روزها را جم

اين جستجوها به اين موضوع نيز برخورده 
است كه وقتي از خميني درباره وعده هايش 
در نوفل لوشاتو و زير پا نهادن آنها سووال 

براي رضاي خدا و مصالح ": كردند گفت
  ."خدعه كردم اسالم،

 خميني را "خدعه"يعني مي شود تاج زاده 
ا پشت نديده و يا نشنيده باشد؟ پس چر
او فكر . سرهم از آن روزها مثال مي آورد

مي كند نسل جديد ممكن است اين حرفها 
را نشنيده باشد؟ يا در فكر ديگري بوده 

 را "خدعه"است؟ بي گمان تاج زاده معني 
او فريب و نيرنگ، دروغ و دسيسه . مي داند

مي داند كه خميني در نوفل . را مي فهمد
يني در لوشاتو دروغ گفت، مي داند خم

پاريس دست به يك كالهبرداري تاريخي 
زد و سر همه آزاديخواهان و مبارزان ايراني 

چطور او اين . و مردم ايران كاله گذاشت
دغلكاري را مي داند و به روي آن چشم 
مي بندد و مرتب پشت سرهم از آن روزها 

توان خود  نمي": مثال مي آورد و مي نويسد
همه تاكيد بر را پيرو گفتمان پاريس با آن 

دموكراسي، حقوق بشر، آزادي بيان و 
مطبوعات و صدا و سيما و احزاب، حقوق 
زنان و اقليتها، آزادي انتخابات، جمهوريت و 

ها،  پيوند آن با اسالميت دانست و از ريشه
علل، موانع و خطاهايي كه مانع تحقق آن 
حقوق و آزاديها در ادوار بعدي شد، سخن 

  ".نگفت
 خطا آقاي تاج زاده؟ او مي كدام موانع و

گويد، عوامل ديگري باعث عدم تحقق آن 
اين يعني از پاپ هم كاتوليك . وعده ها شد

خدعه "خود خميني مي گويد ! تر شدن
 يعني، مردم را گول زدم، نيرنگ به "كردم

براي "كار بردم، حيله گري كردم آنهم 
، حال تاج زاده جلو افتاده و "مصالح اسالم
 اگر آدم فكر !عجبا.  مي گردددنبال مسبب

كند كه تاج زاده در صدد همان كاري است 
كه خميني در نوفل لوشاتو كرد، پر بيراه 

شايد فكر كنيد كه تاج زاده، . نرفته است
خميني ديگري را جز آنكه بعد از انقالب 
دستور قتل و كشتار و نابودي مخالفان را 

بعضي جمالت . صادر مي كرد در نظر دارد
. يوه اي نوشته شده كه اينگونه القا كندبه ش

  او به درستي مي داند چه . اما اينگونه نيست
  15بقيه در صفحه 
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زاده، پوزش خواه يا  تاج

  گر توجيه

  
  14بقيه از صفحه 

به اين جمله . مي كند و چه مي نويسد
اگر در اولين مراسم ": توجه كنيد

كارگري روز اول ماه مي در سال 
خدا هم "گفت كه  ، امام نمي1358

 و نهاد تظاهرات كارگري "كارگر است
آورد، كشور  را به تسخير مردم در نمي

 نظامي و انتظامي ما با همه قواي
خود، نميتوانست در روزهاي اول ماه 

از پس خيابانها )  ارديبهشت11(مي 
برآيد و چنين روزي به جاي اين كه 
به نمايش قدرت مردمي تبديل شود، 

توانست به روز دردسر  به راحتي مي
  ".نظام تبديل شود

جهت اطالع كساني كه آن روزها را 
 11به ياد ندارند مي گويم كه در 

 به دعوت 58ارديبهشت سال 
سازمانهاي چپ و در راس آنها 
سازمان چريكهاي فدايي خلق 
تظاهرات بزرگي با شركت اكثر 
نهادهاي كارگري در شهر تهران 

بيشترين شمار شركت . برگزار شد
كنندگان در اين تظاهرات را كارگران 
كارخانه هاي اطراف تهران تشكيل 

تظاهرات كه به نوشته و . مي دادند
تخمين روزنامه نگاران آن زمان بيش 

 هزار نفر را شامل مي شد، 500از 
توسط اوباش سازماندهي شده از 
سوي منسوبان خميني مورد تهاجم 

اين تظاهرات پس از طي . واقع شد
 آن "خانه كارگر"مسافتي در مقابل 

زمان در خيابان ابوريحان به پايان 
شركت اين تعداد از جمعيت در . رسيد

ي به فراخواني سازماني به غير تظاهرات
از دستگاه وابسته به خميني هنوز 

او دستور . كابوس تاج زاده است
خدا هم "خميني با جمله مسخره 

 در حمله به تجمعات و "كارگر است
نابود سازي سازمانهاي چپ و 
كارگري را از هنر هاي خميني مي 

چنين امامي با ": داند و مي نويسد
 25ن ما بود و چنان درايتي، اگر ميا

ديد، چگونه نسبت به آن  خرداد را مي
شهرونداني  همه شور و شعور مدني

كه براي راي خود ارزش قايلند 
تفاوت مي ماند و صداي ماليك را  بي

در نمايش عظيم سكوت مردم نمي 
  "شنيد؟
 كه موفقيت اش "امام با درايت"اين 

در قلع و قمع سازمانهاي چپ و 
نه مورد گو نهادهاي كارگري اين

ستايش تاج زاده قرار دارد، تظاهرات 
 خرداد ديد و 30مشابهي را در روز 

بدون برو برگرد دستور تير اندازي 
مستقيم و كشتار تظاهر كنندگان را 

اگر خميني زنده بود و مي . صادر كرد
ديد جمعيت ميليوني عليه رژيم دست 
ساز او به ميدان آمده اند و خواهان 

ده همه حق و حقوق پايمال ش
اين سالها هستند، شك نكنيد 
كه همان كاري را مي كرد كه 

 خرداد 30با تظاهرات روز 
گوش خميني كجا و . كرد

او تنها ! صداي ماليك كجا
صداي اجنه هايي مثل 
الجوردي، گيالني و ري 
شهري و دژخيماني از اين 
. قماش را مي توانست بشنود

تاج زاده امام خود را رنگ مي 
مت مناسب تري زند تا به قي

غافل از اين كه اين . بفروشد
نسل بيش از اين كه فريفته 
زنبل زيبويي كه تاج زاده به 
امامش آويزان كرده شود، به 
خوبي عفريت مرگي كه سعي 
مي شود لباس قداست به او 
پوشانده شود را تشخيص مي 

تاج زاده تمام اين حرفها . دهد
را مي زند تا تالشگران جنبش 

او كه . گمراه كنداجتماعي را 
كمي دير رسيده و غافله را 
رفتني مي بيند، خود را قاطي 
قضيه كرده سعي مي كند تا 
خواسته خود را با جنبش 
درآميزد و خود و جريان 
بدنامش را بخشي از آن 

به ": او مي نويسد. تعريف كند
اصالحات "اين ترتيب تز 

 "انقالب ناتمام" با تز "ناتمام
بند كه يا ملتقاي واحدي مي

روشهاي مدني  جنبش سبز با
آميز خود، تكميل و  و مسالمت

شكوفايي آن دو مولود مبارك 
بهمني و خردادي را در 

هاي گوناگون انتخاباتي و  جلوه
خياباني و در تداوم سنت 
مشروطيت و ملي شدن نفت 

  ".به نمايش گذاشته است
زياد به جمله پردازي اش 

مغلق گويي شيوه . توجه نكنيد
تاج . يادان بوده استهمه ش

زاده واقف است كه بسياري 
هنوز بر تداوم خواسته هاي 

 پاي مي فشارند و 57انقالب 
خواستار رسيدن به آن 

به همين . مطالبات هستند
دليل آنها، خميني را دزد 
انقالب مي دانند و معتقدند به 
مردمي كه به او اعتماد كردند 

او اعتماد مردم را، . خيانت كرد
ت مردم را زير پا او صداق

گذاشت و هيچ نترسيد كه 
به . "خدعه كردم"بگويد 

همين دليل مردم خواستار باز 
پس گيري انقالب خود و 
تحقق بخشيدن به خواسته ها 

تاج زاده . و مطالبات آن هستند
 بر آن "انقالب ناتمام"اسم 

پروژه "گذاشته و آن را با 
 رسوايي كه "اصالح طلبي

دگان كارش به اعتصاب نماين
مجلس اش كشيد و كسي 

براي آن تره خرد نكرد، يك 
  . كاسه مي كند

خير آقاي تاج زاده، برو اين دام 
انقالب بهمن و ! بر مرغ دگر نه

تحقق خواسته ها و مطالبات بر 
زمين مانده اش به خرداد اصالح 

جلوه "طلبي ربطي ندارد تا در 
 در هم "هاي گوناگون انتخاباتي

وسي علي آميخته شود و به پاب
خامنه اي يا يكي ديگر مثل او 

اين مردم براي . برده شود
خواسته هاي به حق خود به 

به نصايح . ميدان آمده اند
پابوسان خميني و معتقدان به 
واليت فقيه در هر شكل و قيافه 

بساط استبداد . اي هم نياز ندارند
ديني در نظر اين مردم مردود 

هرچه شمايان تالش كنيد . است
يت فقيه را سرمه بكشيد و تا وال

در وصف جمال آن بنويسيد و 
تر  هر چه واليي": بگوييد

 تصورش " و يا "پاسخگوتر بود
، كار "موجب تصديق آن است

جمالت . به جايي نخواهيد برد
شما در پوزش خواهي بر اين 
صراطي كه استوار است، نمي 
 تواند محلي از اعراب داشته

با اين استدالل اين گمان . باشد
وجود دارد كه شما از اين كار نه 
خير خواهي بلكه نيت ديگري 

  ضاوتق"گفتن اين كه . داريد
اي درباره عملكرد نسل  فله

انقالب، مثبت يا منفي، موجب 
شود نسل جوان نتواند رفتار  مي

درست آنان را از عملكرد 
 هم ره "غلطشان تشخيص دهد

  .  بردبه جايي نخواهد
نظام واليي شما ! آقاي تاج زاده

در سي سال عملكردش چيزي 
به جز فقر، نكبت و بدبختي، 
گراني و بيكاري، فحشا و اعتياد، 
اعدام و سنگسار، قطع عضو بدن 
و شالق در مال عام، نابودي 
بنيانهاي اقتصادي و نابودي 
كارخانه هاي كشور، نابودي 
محيط زيست و در خطر 

كشور، برباد قراردادن امنيت 
دادن ثروت ملي و از همه بدتر، 
قتل عام يك نسل از بهترين 
فرزندان مردم ايران چيز ديگري 
. براي مردم ايران نداشته است

اين نظام نتيجه عملكرد و 
نظريات شما و رهبر و ولي فقيه 

اگر امروز از . تان خميني ست
آنچه كرده ايد خجالت مي 
كشيد، بهترين راه اين است كه 

جبران . ت از ادامه آن برداريددس
مافات به شيوه اي كه شما در 
. پيش گرفته ايد، ممكن نيست

به قول شاعر مرا به خير تو اميد 
  !نيست، شر مرسان

  
  

پوشش زنان، اين بار در مركز قدرت 

 نمايي جناحها
   

  زينت ميرهاشمي
   

است كه  » حجاب و عفاف  «آيا احمدي نژاد مخالف طرح      
اندگان قرون وسطي، وي را بـه عـدم         عده اي از واپس م    

اجراي ايـن طـرح مـتهم مـي كننـد؟ خـشم تعـدادي از                
آخوندها عليه احمدي نژاد، طوري وانمود مـي شـود كـه            
گويا گماشته ولي فقيه مخالف حجاب اجباري زنان بـوده          
و خشونت بر زنـان خـارج از اراده دولـت صـورت گرفتـه        

ور همه سركوب اعمـال شـده عليـه زنـان بـا دسـت       . است
. مستقيم ولي فقيه و رئـيس دولـتش انجـام شـده اسـت             

ــه مــواردي اســت كــه همــه   ــر زنــان از جمل خــشونت ب
زيـرا كـه    . جناحهاي حكومتي بر آن توافـق داشـته انـد          

قانون نظام جمهوري اسالمي زن را تحقيـر و خـشونت و        
همـان  . تبعيض جنسيتي را ترويح و نهادينه كـرده اسـت         

 التـزام داده و تـا كنـون         قانوني كه پايوران رزيـم بـه آن       
  . رعايت كرده اند

برخورد به زنان صرفا نه به عنوان خـشونت عليـه جـنس        
ديگر بلكه بـه عنـوان ابـزاري بـراي گـذر از دوره هـاي                

زنـان و   . بحراني توسط رزيم به كـار گرفتـه شـده اسـت           
جايگاه آنها، موضوعي است كه مـي تـوان بـه بهانـه آن              

ــشو  ــومپنيزم و خ ــشريگري، ل ــگ ق ــر فرهن نت را در براب
  . آزاديخواهي و مدرنيسم ترويج كرد

موضوع پوشش زنان همچنـان از دغدغـه هـاي فكـري            
مالها بوده و اين روزها مرتب آيين نامه هـاي انـضباطي            

  . براي دانشجويان صادر مي شود
در دوره احمدي نژاد با جنسيتي كـردن و سـهميه بنـدي             
، رشته ها و نيـز محلـي كـردن تحـصيل بـراي دختـران              
. بيشترين محدوديت را بر زنـان دانـشجو وارد كـرده انـد            

طرحهاي كاهش ساعات كاري زنان و يا انتقال كارشـان          
. به خانه از جمله طرحهاي روي ميز دولت پاسداران است         

جريمه هاي نقدي از زنان به خاطر نوع پوشش از جملـه            
راههاي چپاولگري است كه توسط ماموران دولت احمدي 

  .ا انجام مي شودنژاد اين روزه
احمدي نژاد در هفته گذشته فريبكارانه اعـالم كـرد كـه            

ما اين موارد را توهين مي دانيم كه از يك زن و مرد در  «
  » .خيابان سوال شود كه چه نسبتي با هم دارند

معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم رژيـم روز دوشـنبه           
. درا بار ديگر تشريح كـر     » بدحجابي« خرداد مصاديق    31

كه از جمله دغدغه هاي ذهني      » حجم بدن زنان  «وي بر   
در آئيـين نامـه     «:پايوران رژيم است تاكيـد كـرد و گفـت         

نوع پوشش «شوراي عالي انقالب فرهنگي آمده است كه  
دانشجويان دختر بايد به شكلي باشد كه لباسـها گـشاد و            
بلند باشد و روسري يا مغنعه نيز بلند و بـه صـورت كلـي               

  » .مها را نشان ندهدحجم بدن خان
وي اعتراف كرد كه اگر اين دانـشجويان رعايـت نكننـد             

تعليق ترم يا درس كه بستگي به كميته هاي انـصباطي      «
  . در مورد آنها اعمال مي شود» دانشگاهها دارد

سرهنگ خراساني رئيس پليس امنيت عمومي استان قـم         
ــيش از  ــر توقيــف ب ــت  100خب ــه عل  دســتگاه خــودرو ب

 هـزار بـدحجاب در ايـن        62ذكر به بيش از     بدحجابي و ت  
  . شهر داده است

فشار بر دانشجويان دختر در دانشگاهها و به طور كلي به           
در حالي انجام مي شـود كـه در         » حجاب«زنان به خاطر    

خيزشهاي خياباني يك سال گذشـته و نيـز اعتراضـهاي           
ايـن  . دانشجويي، زنان نقش سازمانده و فعالي داشته انـد        

 در شرايطي حاصل شده كه رژيم بنيادگراي        نقش كانوني 
طي سه دهه تالش كرد زنـان را بـه پـستوهاي         مدهبي  

  .خانه ها براند
  فراسوي خبر اول تير
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گسستگي و از هم پاشيدگي روزافزون 
رژيم واليت فقيه در داخل، به بيرون 
از مرزها نيز كشيده شده است كه در 
تشديد اختالف و بر هم خوردن تعادل 
قوا بين جريانهاي وابسته به آن در 

ازهمين روست كه . عراق مشهود است
خامنه اي تالش دارد با فشار بر 

يل نيروهاي خودي، آنها را به تشك
ائتالفهاي بزرگتر جهت تثبيت جايگاه 
. خود در دولت آينده عراق وادار سازد

فعاليت رژيم در اين رابطه با تاييد 
نتيجه انتخابات از سوي دادگاه عالي 
كشور كه مانع بزرگي را از برابر 
تشكيل دولت عراق آينده از پيش رو 

تشكيل . برداشت، تشديد شده است
مركب  "لياتحاد م"ائتالف موسوم به 

 به رهبري المالكي و "دولت قانون"از 
 به رهبري "ائتالف ملي عراق"

ابراهيم جعفري، يكي از نمونه هاي 
ائتالفهاي شكننده و متزلزلي مي باشد 
كه تحت فشار رژيم واليت فقيه 

با وجود . سرهم بندي شده است
هياهوي زياد بر سر اين ائتالف، 
شكنندگي آن از همان ابتدا به دليل 
مخالفت جريان صدر با المالكي به 

زيرا كه . سادگي به نمايش درآمد
دولت "صدريها با هر كانديدايي از 

حزب " به شرط اين كه از "قانون
 نباشد، موافقند و براي پست "الدعوه

نخست وزيري، ابراهيم جعفري را 
دقيقا به دليل . مناسب مي دانند

مخالفت شديد جريان صدر با قدرت 
كي مي باشد كه چندي گرفتن المال

پيش نوري المالكي اسم كانديداي 
توافقي خود براي منصب نخست 
وزيري را پس از گذشت فقط چند 

در همين رابطه به . ساعت پس گرفت
تازگي نيز صالح العبيدي، سخنگوي 
جريان صدر در گفتگو با تلويزيون 
الحره تاكيد كرد كه جريان صدر 
همچنان نخست وزيري مجدد نوري 

  . الكي را رد مي كندالم
همانطور كه رژيم واليت فقيه در 
تهران با ابزار شكنجه، اعدام و ترور 
قصد دارد آب رفته را به جوي 
بازگرداند، المالكي نيز كه بار بي 
شرمانه تثبيت نفوذ رژيم در دولت 
آينده عراق را به دوش مي كشد، در 
گرماگرم تشكيل دولت جديد بيش از 

و سركوب روي پيش به اعمال زور 
المالكي تظاهرات مردم . آورده است

بصره عليه نابسامانيهاي خدمات 
شهري را به خون مي كشد و 
عكسهاي احمدي نژاد، نماينده باند 

 امنيتي واليت فقيه در -نظامي
اعتراض به بمباران مناطق كردي و 

كشته شدن يك دختر چهارده ساله 
از طرف ديگر، سكوت . پاره مي شود

با وجود درخواست دولت المالكي 
كردستان جهت محكوم كردن 
حمالت اخير رژيم به مناطق مرزي 
كردستان، براي چندين بار وابستگي 
دولت وي به يكي از مستبد ترين 

در . دولتهاي منطقه را تاييد مي كند
همين حال، تالش براي حذف 
نيروهاي رقيب بيش از پيش در شكل 
حذف فيزيكي در عراق شدت گرفته 

در همين راستا، بعد از ترور دو . است
، "ليست العراقيه"نماينده منتخب از 

طرح ترور اياد عالوي، رهبر آن نيز 
نيروهاي بين المللي ابراز . فاش شد

مي دارند كه اين طرح قرار بوده با 
تاييد نيروهاي عراقي با كمك 

بخوانيد رژيم (طرفهاي منطقه اي 
  . صورت بگيرد) واليت فقيه

  
تالشهاي مذبوحانه دولت با تمام 

المالكي، روزنامه هاي عراقي ابراز مي 
دارند كه عده اي خواستار خارج شدن 
از ليست المالكي جهت پيوستن به 

حلقه . ائتالفهاي ديگر عراقي هستند
فشار بحران ساختاري كه هر روز بر 
گردن عمود خيمه نظام تنگ تر مي 
شود، پيام ضعف و ناتواني ارباب 

به گوش نوكران برون مرزي ديرينه را 
اين مساله آنان . وي نيز رسانده است

را وادار ساخته تا در شرايط ويژه 
سياسي عراق به فكر چاره باشند و در 
اين مسير از پدر خوانده زبون خود در 

  . تهران فاصله مي گيرند
بر پايه قانون اساسي عراق، پارلمان 
عراق مي بايست در خالل پانزده روز 

تاييد نتايج انتخابات، كار خود را بعد از 
براي انتخاب رييس جمهور آينده آغاز 
كند اما اين مساله تا كنون عملي 

  . نشده است
 به رهبري "دولت قانون"ائتالف 

المالكي به دليل تنفر مردم از يكسو و 
عدم تمايل جريانهاي شيعه در رابطه 
با دوباره قدرت گرفتن المالكي از 

نع زيادي در رابطه سوي ديگر، با موا
با گرفتن قدرت سياسي دلخواه خود 

اعتراضهاي مردمي . روبرو شده است
به دليل وضعيت نابسامان معيشتي به 
طور روزافزوني دولت فعلي را نشانه 

گرفته كه نشان از عدم رضايت مردم 
از چهار سال برنامه هاي دولت 

 درصد از مردم 18تنها . المالكي دارد
ن كه اين كشور عراق با وجود اي

داراي ذخاير انبوه نفتي مي باشد، از 
ميزان برقي كه به آن دسترسي دارند 

بر اساس . ابراز رضايت مي كنند
گزارش وزارت دفاع آمريكا اين ميزان 

 درصد 25، 2005رضايت در سال 
بوده است كه اكنون به طور 

شيوخ . چشمگيري كاهش يافته است
عشاير بصره در رابطه با همين 

ضوع، دولت نوري المالكي را تهديد مو
كردند كه در صورتي كه وضعيت 
نابسامان برق ظرف چند روز آينده 
بهبود نيابد، به تظاهرات روي خواهند 

شوراي "محمد البهادلي، رييس . آورد
عشاير آزادي بخش و سازندگي 

اي  گفت كه شرايط به نقطه "جنوب

رسيده كه نمي توان در برابر آن 
افزوده بر اين، . سكوت پيشه كرد

صدها تن از كاركنان كارخانه سيمان 
استان نجف و خانواده هاي آنان در 
اعتراض به قطعي برق كارخانه و 
منطقه مسكوني كارگران تظاهرات 

تظاهركنندگان در برابر دفتر . كردند
استانداري نجف تجمع كرده و از 

 استان خواستند تا به وعده مقامهاي
هاي خود در مورد تامين برق مورد 
نياز مردم كه سالهاست قول آن داده 

مردم شهر . مي شود، عمل نمايند
ناصريه نيز دولت المالكي را با 
برگزاري تظاهراتي براي بار دوم هدف 
. اعتراضهاي خود قرار دادند

تظاهركنندگان، ساختمان شوراي 
كرده و با استان را سنگ باران 

. نيروهاي پليس و ارتش درگير شدند
آور نيروهاى امنيتى از گاز اشك

استفاده كرده و ضمن ضرب و شتم 
   .نفر را مجروح كردند13مردم، 

خبرنگار تلويزيون البغداديه از ناصريه 
براى دومين روز پياپى ": گزارش كرد

مردم ناصريه در يك تظاهرات بزرگ 
 بزرگ تظاهرات امروز. شركت كردند
مردم معترض . بارتر بودتر و خشونت

به وضعيت بد خدماتى در اين استان 
 طور عام،   طور ويژه و عراق به به

دست به تظاهرات زدند، مشكل برق 
. باعث اين جوشش مردم شده است

تظاهر كنندگان به مقر شوراى استان 
جا با نيروهاى پليس و  رسيدند و در آن

. درگير شدندارتشى كه در خيابان بودند 
كردند تا مردم از سنگ و چوب استفاده مى

   ".اندنفر مجروح شده13بحال 
تلويزيون الشرقيه نيز در گزارشى از 

اين بار دامنه ": تظاهرات مردم ناصريه گفت
درخواستهاى تظاهرات و اعتراضها از 
شكايت عليه كمبود خدمات و قطعى برق 

نى ها هزار زندابه درخواست براى آزادى ده
در زندانهاى دولت مركزى تغيير پيدا كرده و 
شعارهاى جديدى در تظاهرات مطرح 

مردم درخواست فورى تغيير دولت و . گرديد
تشكيل دولتى جديد كه بتواند كشور را 

  ".هدايت كند را طرح نمودند
تلويزيون البغداديه در خبر ديگرى اطالع 

در استان بصره مردم تحصن نامحدود ": داد
 در اعتراض به پايين بودن سطح خود را

خدمات ادامه دادند و خواستار حسابرسى از 
  ".مقصرين اين وضعيت شدند

نيويورك تايمز در مقاله اي با عنوان 
هزاران تن عليه كمبود برق در عراق "

در هفت ":  نوشت"دست به اعتراض زدند
مارس، مردم به اميد زندگي بهتر به پاي 

يچ يك از اينها صندوقهاي راي رفتند ولي ه
برآورده نشده و تشكيل دولت به پاييز 

هزاران تظاهركننده . كشيده مي شود
خشمگين در خيابانهاي بصره در گرماي 
طاقت فرساي تابستان دست به اعتراض 
عليه بي كفايتي دولت اين كشور در 
پاسخگويي به مايحتاج روانه خود زدند و در 
 جريان اين تظاهرات، يك تظاهركننده در
. اثر شليك نيروهاي امنيتي جان باخت

ديپلماتها و سياستمداران بر اين باروند كه 
كاسه صبر مردم از برآورده نشدن 

شان در خواستهاى اصلى زندگى روزمره
   ".حال لبريز شدن است

با وجود اينكه دولت ": اين روزنامه نوشت
آمريكا يك قلم ميلياردها دالر براى بهبود 

ه است، بسيارى وضعيت برق كمك كرد
زده هستند كه به چه دليل وضعيت شگفت

  ".بهبود نيافته است
با توجه به گزارشهاي ياد شده اگر چه 
المالكي بعد از اعالم انتخابات عراق تالش 
كرد با شكايت و ادعاي عدم صحت نتيجه 
انتخابات وضعيت را به نفع خود تغيير دهد 

وسط اما اين مساله با تاييد نتيجه انتخابات ت
دادگاه عالي كشور و تاخير در مساله انتخاب 
رييس جمهور و تشكيل دولت آينده كشور، 
بيش از پيش دولت وي را مورد انتقاد از 
سوي مردم عراق قرار داده و عرصه را بر 

  . وي تنگتر كرده است
همانطور كه رژيم واليت فقيه در تهران، 
مردم را به دليل حق خواهي و عدالت طلبي 

  له مي بندد و قصد دارد با راه انداختن به گلو
  17بقيه در صفحه 

  

  تشتت بين نيروهاي وابسته به رژيم در عراق و تشديد انزجار مردم از دولت نوري المالكي
   

 آناهيتا اردوان

يندي كه به هر چه محدود و ضعيف شدن نظـام واليـت             هر فرا 

فقيه در منطقه بيانجامد، در مسير كوتاه كردن دست بنيـادگرايي          

مذهبي در منطقه عمل مي كند و در مسير منافع دو ملت ايـران              

 و عراق قرار دارد
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تشتت بين نيروهاي 

وابسته به رژيم در عراق 

و تشديد انزجار مردم از 

  دولت نوري المالكي
  

  16بقيه از صفحه 
حمام خون به هم ريختگي نظام خود 
را از ديده پنهان سازد و بي اهميت 
جلوه دهد، دولت دست نشانده المالكي 
نيز به همين تاكتيك روي آورده و با 

روم مجروح ساختن و كشتن مردم مح
عراق سعي دارد از روند رها شدن 
كشور عراق از چنبره رژيم ددمنش 
. واليت فقيه جلوگيري به عمل آورد

اگرچه اين تاكتيك در گذشته براي 
اين دو حاكميت مستبد راه گشا بود 
اما امروز با تغيير فضاي سياسي در 
ايران و عراق، با اختالف نظر 
روزافزون نيروهاي خودي، باال رفتن 

 و آگاهي مردم و عزم آنان براي رشد
دستيابي به دموكراسي و سكوالريسم 
ديگر قادر نيست براي مستبدان زمان 

صداي خرد شدن . راه عالجي باشد
رژيم استبدادي واليت فقيه در جهان 
طنين افكنده است و هر پديده و 
كنش و واكنشي وابسته و در مسير 
. منافع آن را با مانع روبرو ساخته است

ت المالكي در عراق به عنوان يكي دول
از ابزارهاي رسيدن به پروژه خاورميانه 
اسالمي، همانند موتور محركه خود در 

  . تهران در حال از كار افتادن است
عدم وابستگي دولت آينده عراق به 
استبداد حاكم بر تهران نه تنها از آن 
جهت كه راه را بر مسير توسعه رژيم 

رج از مرزها نيز مي بندد و آن را در خا
با ضعف روبرو مي سازد قابل اهميت 
است و تاثير بسزايي بر قدرت گيري 
هر چه بيشتر جنبش اجتماعي مردم 
در ايران دارد بلكه، مردم عراق را نيز 
از دخالتهاي رژيم تا ميزان قابل 
چشمگيري رها مي سازد تا بتوانند 
راحت تر وارد ميدان كارزار مبارزه با 

ويش كه همانا تضاد تضاد عمده خ
  . اشغال است، شوند

هر فرايندي كه به هر چه محدود و 
ضعيف شدن نظام واليت فقيه در 
منطقه بيانجامد، در مسير كوتاه كردن 
دست بنيادگرايي مذهبي در منطقه 
عمل مي كند و در مسير منافع دو 

در اين . ملت ايران و عراق قرار دارد
كي و مسير، انزجار مردم از دولت المال

ناكامي او در تشكيل ائتالفي كه قادر 
باشد بيشترين كرسيهاي مجلس را به 
خود اختصاص دهد به دليل 
اختالفهاي ريشه اي با ديگر گروه 
هاي شيعه، از اهميت ويژه اي 

  . برخوردار است
   
   
  

عــدام ريگــي، قتــل عمــد و    ا

سازمانيافته حكومـت جمهـوري     

  !اسالمي محكوم است
  

  ليال جديدي
 خــرداد عبــدالمالك ريگــي 30ز يكــشنبه صــبح رو
حكم اعدام به هر بهانه و دليـل، نقـض          . اعدام شد 

اين . حقوق بشر و جنايت سازمان يافته دولتي است       
 سال گذشته يكـي از پايـه        31در حاليست كه طي     

اي ترين و پايدار ترين بخش سياستهاي حكومـت         
واليت فقيهي جمهوري اسالمي اعدام، قتل، تجاوز       

به منظور ايجاد جـو رعـب و وحـشت در    و شكنجه  
  .ميان مردم به ستوه آمده ايران زمين بوده است

جمهوري اسالم عالوه بـر ارتكـاب قتـل عمـد، در          
پروسه اعدامها متهمين را از حق محاكمه عادالنـه         
و علني و داشتن وكيل مدافع يا مـشاورت حقـوقي           
ــه و     ــق محاكم ــدين طري ــد و ب ــي كن ــروم م مح

بديل به امر خـصوصي خـود و        محكوميت افراد را ت   
فرصتي براي انتقام گيـري يـا تعقيـب اهـدافي بـا             

  . ماهيت غيرقضايي مي سازد
رژيم جمهوري اسالمي كه اكنون در گودال بحران        
چه از جانب مردم و چه در دعواهاي درون جنـاحي       
و از سوي ديگـر در صـحنه خـارجي گيـر كـرده و            

ن شمار دست و پا مي زند، تصور مي كند با باال برد  
اعدامها مي تواند از مردم ايران زهر چشم بگيـرد و           
صداي آنها را خاموش كند؛ همانگونه كـه از ابـزار            
بمب اتم مي خواهد جامعه جهاني را به هراس آورد     

  .اما همه اين اقدامات بزدالنه بايد خنثي شود
. اجراي حكم اعدام عليه هر انساني محكـوم اسـت         

 امضا عليه مجازات    كمپين دو ميليون  "در فراخوان   
اعدام به عنوان يكي از اشكال      ":  آمده است  "اعدام

مجازات، نشان بربريت حاكم بـر سيـستم قـضايي          
پنــاه بــردن بــه اعــدام، خصيــصه "، "ايــران اســت

جامعـه  " و   "نامشروع ترين نظامهاي سياسي است    
اي كه اعدام را پذيرفتـه اسـت هرگـز نمـي توانـد              

   "جامعه اي آزاد باشد
ميه ها، عهد نامه ها و ميثاقهاي عمـده         تمامي اعال 

گـرفتن حـق حيـات،      "حقوق بشر، حكم اعـدام را       
امـروزه در  .  بشر توصيف كرده انـد "آزادي و امنيت 

جهان صد و چهار كشور با گذراندن قـانون، حكـم           
سي و پنج كـشور ديگـر بـه         . اعدام را لغو كرده اند    

. طور غير رسمي حكـم اعـدام را اجـرا نمـي كننـد             
 نشان داده است كه در هيچ نقطه جهـان          پژوهشها

لغو حكم اعدام باعث افزايش جرايم كالن نگرديده        
است و اين كيفر، كوچكترين رابطـه اي بـا اجـراي      

اما جمهوري اسالمي هنوز تالش مي      . عدالت ندارد 
كند عالوه بر ديگر روشها و اعمال قرون وسـطايي          
 و ارتجاعي، با اجراي حكم اعدام اوضاع را بـه نفـع        

  . خود بگرداند
از همه كساني كه از حقوق انساني افراد بشر دفـاع           
مي كنند انتظار مي رود به حكم اعدام عبـدالمالك          
. ريگي مانند هر حكم اعدام ديگري اعتراض كننـد        

محكوميت بي استثنا و غير مـشروط دادگـاه هـاي           
ناعادالنه، دادرسي ناقص و احكام غير انساني، يك        

درجه جـديت در دفـاع از انـسان و      شاخص مهم از    
 .كرامت انساني است

   خرداد31... فراسوي خبر

  

  

  
  
  

موضـوع بـرهم زدن ســخنراني   
آقاي حسن خُميني كه به گونه      
بالقوه از ظرفيت ايجاد و بـسيج       
جبهه اي از ناراضيان درون باند      
واليت، تصفيه شده هاي مـردد      
جناح مغلوب و مالهاي وابـسته   

يه يكه تازي   به راست سنتي عل   
 امنيتـي آيـت اهللا      -باند نظامي   

خامنه اي برخوردار بود، در حال  
تبديل به تريبوني براي نمايش     
ــي    ــه بين ــي و كوت ــي جربزگ ب

 "نظـام "سياسي جناح مغلـوب     
  . است

براي اثبـات ايـن ادعـا، آقـاي         
ــحنه    ــشت ص ــسنجاني از پ رف
رويداد مزبور روايتي ارايه كـرده   
 است كه در آن نه تنهـا نقـش         

آيت اهللا خامنه اي در سـازمان       
دهي يـورش بـه آقـاي حـسن         
خُميني نفي مي شـود بلكـه، از        
وي به عنوان معترض بـه ايـن        

ــردد  ــي گ ــاد م ــر ي ــيس . ام ري
مجلـــس خُبرگـــان و مجمـــع 
تشخيص مـصلحت شـرح داده      

آن روز در اتاق انتظـار،      ": است
خــدمت مقــام معظــم رهبــري 

ديـدم ايـشان      نشسته بودم، مي  
قت كـه حـسن     يك و . ناراحتند

آقـــا پيـــشنهاد صـــلوات داد و 
صداي بسيار بلندي از جمعيـت      
به گوش رسيد كه برخالف آن       
ــلوات    ــا صـ ــعارها در آنجـ شـ
فرستادند، رهبري معظم انقالب   

به مـن گفتنـد     . خوشحال شدند 
ببين، اين جمعيت است، نـه آن      
صــدايي كــه از يــك معــدودي 

   ".جمعيت وفادار است. آيد درمي
دامـه بـاز    آقاي رفـسنجاني در ا    
قبـل از  ": هم تاكيـد مـي كنـد      

سخنراني، حـسن آقـا رنجيـده       
. خواست صحبت نكنـد     مي. بود

باز همان جلوي مـن بـود كـه         
رهبري معظم به ايشان گفتنـد      
كه مناسب نيست شما صـحبت   

مردم انتظار دارند از شما     . نكنيد
ــشان را    ــشنوند و اي ــالبي ب مط

  ".ترغيب كردند كه بروند
 نمايد كه  در نگاه اول چنين مي    

 با چاپلوسـي و     "نفر دوم نظام  "
ماله كشي داوطلبانه، در تالش     

نفـر  "براي بر سر تفُقـد آوردن       
مُتــــد آقــــاي .  اســــت"اول

ــدن   ــي، چيـ ــسنجاني يعنـ رفـ

ــر " ــل خودس ــسووالن " و "عوام م
 در برابر يكديگر،    "ناراضي و بي خبر   

امـا  . گمانه مزبور را تقويت مي كنـد      
با توجه به ايـن واقعيـت كـه آقـاي           
خامنه اي همچنان خواستار تسليم و      
آقاي رفسنجاني كماكـان بـر سـهم        
خود پاي مي فشارد، مي توان تصور       
كرد كه سخنان ياد شده صرف نطر       
از آنكـه چــه رويــه ظــاهري داشــته  
باشد، بيشتر به گوينده خـدمت مـي        

   . كند تا به سوژه
در تـصويري كـه آقـاي رفـسنجاني     
ترسيم كرده است، ولي فقيـه نظـام        

ش حاشيه اي يافته است؛ به ايـن        نق
صورت كه با وجود دعـوت شـخص        
خود او از آقاي سيد حـسن خُمينـي         
براي سخنراني، از اين امر جلوگيري      
مي شـود و او عليـه ايـن نافرمـاني           
هيچكاري بيشتر از ابراز خوشـحالي      

ــتادن  ــلوات فرسـ ــت "از صـ جمعيـ
  .  نمي تواند بكُند"وفادار

 نتيجـه بــي واســطه اي كــه از ايــن 
ــرار   ــت، ق ــوان گرف ــي ت توصــيف م
ــت    ــاع در دس ــته اوض ــتن رش نداش

و به سايه رانده شدن وي از       "رهبر"
 امنيتي خود   –سوي متحدان نظامي    

و نتيجه با واسطه، صـالحيت      . است
نداشتن سيد علـي خامنـه اي بـراي      
مقام رهبري به دليل ضعف آشكار و       

  . آلت دست شدن مي باشد
مشكل تاكتيك مزبور اين است كـه       
آيت اهللا خامنه اي را از تلـه واقعـي          
كه در آن گير اُفتاده نجات مي دهد        
تا او را به دامي سفت و سـخت تـر           

بنابراين، تيري كه  . اما خيالي بياندازد  
ــاريكي رهــا  آقــاي رفــسنجاني در ت
كرده است، خيلي زود و پس از فارغ        

 14شدن آقـاي خامنـه اي از خـبط          
خردادش، به طرف خـود او بـر مـي          

   .گردد
 وي  "كارگُزاران"آقاي رفسنجاني و    

به دليل هراس مفرط از دسـت زدن        
به اقدام موثر بـراي دفـاع از منـافع          
خود، فُرصتهاي زيـادي را سـوزانده       
اند، از جمله فُرصتها و امكانـاي كـه     
مي توانست در خدمت اين تاكتيـك       

اين واقعيت كه آنهـا بـه       . قرار بگيرد 
جاي عمل مشخص سياسي تـالش      

نند به حريف رودست بزننـد و       مي ُك 
خرگوش از ُكاله بيرون بكشند، مـي       
تواند موقعيت و نقش كُنوني شان در   
سيرك جمهوري اسالمي را توضـيح   

   . بدهد
  خرداد24... فراسوي خبر 

  
  

  رفسنجاني مي گويد 

   هيچكاره است"رهبر"
  منصور امان
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تشكر مي كنم كه در اين 
سووالم . گفتگو شركت كرديد

بيشتر به جمع بندي دوره اي 
كه پشت سر گذاشتيم مربوط 

شما نقاط قوت . مي شود
جنبش در خالل اين مدت را در 

  چه محورهايي مي دانيد؟  
  
رود مي فرستم به شنوندگان راديو د

نقاط قوت جنبشي . پيشگام وبه شما
يم واليت كه در عرض يك سال رژ

فقيه و اركان نظامي و امنيتي قدرتش 
را به درون يك بحران همه جانبه 
برده، كم نيست و اگه اجاز بدهيد من 
در اين فرصت تنها به چند تا از آنها 
كه به نظرم برجسته تر مي آيد، اشاره 

  . اي داشته باشم
نخستين ويژگي مهم جنبش، در 

ارتقاي شعارهاي آن خودش را 
يادمان هست كه . نشان مي دهد

اعتراضها را تقلب انتخاباتي آيت اهللا 
خامنه اي و همدستانش جرقه زد و 
بر همين اساس هم اولين خواسته 
ها و شعارهايي كه مطرح شد، حول 
اين موضوع مي چرخيد اما وقتي 

براي توده معترض روشن شد كه 
حكومت با وجود افتادن طشت 
 رسوايي انتخاباتي اش از بام، حاضر به

عقب نشيني حتي مصلحتي نيست و 
حتي به قيمت راه انداختن حمام خون، 
در برابر خواست عادالنه آنها مقاومت 
مي كند، خودش را به سرعت با 

ببينيد، ما . شرايط جديد تنظيم كرد
 خرداد با شرايط 30دستكم بعد از 

در اين . كامال جديدي روبرو بوديم
نقطه ديگر فضايي كه خود حكومت 

وي صحنه بردن نمايش براي ر
انتخابات و به قول خودش گرم كردن 
تنور آن درست كرده بود، وجود 

منظورم فضايي است كه در . نداشت
آن به رقباي نامزد رياست جمهوري 
ولي فقيه، اجازه رقابت داده مي شد و 
تحركي كه به همين دليل ايجاد شده 
بود را تحمل مي كردند، بيش از همه 

 اين يقين كه نتيجه به اين دليل و با
را در هر حال خود كارگردانان و 
صحنه گردانان نمايش تعيين مي 

  . كنند
 خرداد فاصله اي بود كه در 30 تا 24

آن هم حكومت و هم توده معترض 
درك كردند كه با نتيجه كامال 
متفاوتي از آنچه كه تصور مي كردند، 

حكومت در برابر اين . روبرو شده اند
ش را خيلي زود شرايط، تكليف ا

آقاي خامنه اي حتي پيش . روشن كرد
از اعالم نتايج رسمي، به گماشته اش 
به خاطر پيروزي در انتخابات تبريك 
گفت و بعد هم اوباش اش را براي 
زدن و كشتن كساني كه زير بار نمي 

 .    رفتند، به خيابان فرستاد
 خرداد، جنبش اعتراضي به 30بعد از 

 تقلب انتخاباتي و راه افتاده با موضوع
حق راي، دو انتخاب داشت، اول 

 -اينكه با توجه به صف آرايي نظامي 
امنيتي قدرت حاكم براي حفظ نتيجه 
و به جريان افتادن پروسه هاي قانوني 
برگماري رييس جمهوري، عقب 
بنشيند و مثال براي انتخابات بعدي، 
شوراها، مجلس يا رياست جمهوري 

، نپذيرفتن گزينه دوم. دورخير كند
اراده حكومت و ايستادن در برابر آن و 
گذار از تقلب انتخاباتي به عنوان نمود 
يك مناسبات فاسد و ناعادالنه به خود 

  . مناسبات در اصل بود
منظورم از انتخاب در اينجا، يعني به 

كار بستن تجربه اي است كه مخالفان 
و منتقدان در جريان كارزار عليه تقلب 

ب كردند و دركي است انتخاباتي كس
كه در چالش آنها با حكومت بر سر 

يافته هاي . اين موضوع صيقل خورد
تجربي و دركي كه آنها به دست 
آوردند، دايره راه حلها و فرصتهاي 

آمادگي جنبش . شان را گسترش داد
براي آدابته كردن خودش با شرايط 
جديد و ارتقاي آماجها و شعارهايش 

ت و نشان از به هيچ وجه تصادفي نيس
جاري بودن خواسته هاي بنيادي تري 

 سال گذشته علت 150است كه در 
شكل گيريهاي جنبشها و خيزشهاي 
گوناگون را تشكيل مي داده و پرچم 

ادامه حركت جنبش و . آنها بوده
جهتي كه براي آن انتخاب كرد، نشان 
داد كه موضوع روي ميز و به عبارت 

باال ديگر مضمون و درونمايه ي تضاد 
و پايين، فقط مساله تقلب انتخاباتي 
نيست بلكه، مولفه هاي بنيادي تري 
كه به طور خالصه با عدالت و آزادي 

 .  پيوند دارد را در بر مي گيرد
شعارها و خواسته هايي كه جنبش 
مطرح مي كند، به دليل همين 
خصلت، بعد سراسري دارد يعني، 
مطالبات و نيازهاي اكثريت مردم 

ف نظر از اينكه در كدام ايران صر
نقطه جغرافيايي باشند و در كدام گروه 
بندي اجتماي بگنجند را بيان مي 

از اين زاويه هم مي توان آن را . كند
  . جنبشي با شناسه هاي ملي ناميد

نقطه قوت دوم جنبش كه مي خواهم 
به آن اشاره كنم، از درون همين 
ويژگي سراسري يا ملي بودن بيرون 

ي، نگاه جنبش به همه مي آيد يعن
بخشهاي و طبقاتي و قشرهايي كه 

ما . اين خواسته ها را مطرح مي كنند
شاهد آن هستيم كه درك جامعه از 
ستمكاري حكومت به عنوان يك 
پديده كلي، به تدريج جاي خودش را 
به يك دريافت دقيق تر و جزيي تر 
مي دهد كه در آن نه فقط ستم 

 قهر سياسي بلكه، اشكال ديگر تجلي
دولتي مثل ستم اقتصادي، ستم قومي 

 ديني، ستم فرهنگي و غيره ثبت -
  . مي شود

اعتصاب سراسري كردستان و 
تداركات اول ماه مه، زمينه هاي عيني 
. گسترش جنبش اجتماعي را نشان داد

اگر قبول داشته باشيم كه استبداد 

سياسي و بي كفايتي و فساد اقتصادي 
حكومت نه تنها تخفيف پيدا نمي كند 
بلكه، با وجود بحران داخلي و تنش 
خارجي تشديد هم خواهد شد بنابراين، 
بايد كشاندن و جذب همه آنهايي كه 
آماج تيغ آن قرار مي گيرند، در هر 
رويكرد تحول طلبانه جايگاه مركزي 

  . داشته باشد
  
  

جنبش، هوشيارانه و براساس تجربه 
ر آگاهي پيدا كرده خودش به اين ام

ضمن اين كه همين جا مايلم . است
اهميت اين رويكرد از يك زاويه ديگر 
يعني، آماجهاي دموكراتيك جنبش و 
درك نيروهاي شركت كننده در آن از 
اين مساله را هم مورد تاكيد قرار 

جا افتادن پلوراليسم فرهنگي، . بدهم
طبقاتي، قومي و ديني به عنوان زير 

 سياسي، به معناي بناي يك ايده
تقويت و گسترش جبهه مبارزه عليه 
حكومت است و اين يك گام بزرگ به 
سوي ژرفش دمكراتيك جنبش و 
مرزبندي با فرهنگ و سياستي مي 
باشد كه رژيم جمهوري اسالمي بيش 
از سه دهه است كه تبليغ و ترويج مي 

نگاه بكنيد به بحث خودي و . كند
 غيرخودي، كافر و منافق، سني و

بهايي و صوفي، كرد و ترك و عرب و 
استبداد ديني واليت فقيهي با . فارس

اين خط كشيها بيش از همه تالش مي كند 
از خودش دفاع كند، پاي خودش را سفت 
تر كند آن هم از طريق تجزيه جامعه به 
بخشهاي متفرق و محصور در محدوده 
هايي كه خودش براي آنها تعيين مي كند و 

هم براي رعايتش قراول مي با گرز و چماق 
  . دهد

خوب، مبارزه سراسري و همگاني مشروط 
به رسميت نشناختن نيازهاي امنيتي 
حكومت براي ثبات خودش است كه در 
نفي و سركوب هويت، خواسته ها، گرايشها 
و جهت گيريهاي فكري و سياسي بخشهاي 

اين . مختلف جامعه تجلي پيدا مي كند
وزانه بيرون مي واقعيت كه از دل پراتيك ر

آيد و با نيازهاي جنبش ضد استبداد واليت 
فقيهي سازگار است، نمي تواند باعث ژرفش 
جنبش دمكراتيك و ايده هايي كه به عنوان 
بديل مناسبات موجود مطرح مي كند نشود 
كه مهمترين آنها درك پايه اي تر از 
دموكراسي و حقوق بشر يا حقوق شهروندي 

يك ناپذير و غير به عنوان ارزشهاي تفك
  .مشروط است

اين يك نگاه مدرن به جامعه در هزاره سوم 
است كه كامال با مطالبات و شعارهايي كه 
جنبش آزاديخواهانه و عدالت طلبانه مردم 
ايران مطرح مي كند، سازگاري دارد و به 
همين دليل هم مي توان اميدوار بود كه به 
يك گفتمان همگاني تبديل بشود و در 

سه ي خودش، گره ها و تضادهايي كه پرو
از هنگام انقالب مشروطه تا االن مانع 
ايجاد شكل گيري ساختارهاي مدني و 
مدرن بر پايه ارزشهاي دنياي معاصر در 

  . كشور ما شده را باز و حل بكند
در همين رابطه و به عنوان يك نقطه قوت 
ديگر جنبش بايد به استعداد قابل ستايش 

ده از تكنولوژي مدرن در آن در درك استفا
جهت مبارزه با رژيم ارتجاعي واليت فقيه و 
توانايي شگفت انگيز در به خدمت گرفتن 

جوانان، زنان و . گسترده آن اشاره كنم
مردان پيشتاز ميهن ما، تعريف جديدي از 
ابزارهاي عصر ارتباطات و به ويژه اينترنت 
ارايه دادند و آن هم نه فقط در داخل بلكه، 

آنها براي اولين بار انحصار . سطح جهانيدر 
خبر رساني رسانه هاي كالسيك را 
شكستند و فرم جديدي از گزارش دهي 
مستقيم و بي واسطه، چيزي كه در گذشته 
سينه به سينه و دهان به دهان ناميده مي 
شد را در ابعاد بزرگ، با دسترسي به صدها 
ميليون مخاطب در چارگوشه جهان بنيان 

 به همت آنها، رويدادهاي .گذاشتند
سرنوشت ساز كشور از خرداد پارسال تا 
االن، روي يك تريبون با قد و قواره جهاني 
منعكس مي شود، بسياري را در آن سهيم 
مي كند و به بسياري ديگر تجربه مي 

  . آموزد
  19بقيه در صفحه 

  

  نقاط قوت و ضعف خيزش مردم در يك سال گذشته

  راديو پيشگام با رفيق منصور امان به مناسبت سالگرد خيزش جنبش اجتماعيمصاحبه

مي خواهم نتيجه بگيرم، علت اُفت و خيز در حركت جنبش، اين نيست كه 

 زيادي جلو رفته و تند روي مي كند اتفاق برعكس، علت اين است كه به

 .      قدر كافي جلو نمي رود
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عالوه بر اين، كوشندگان جنبش با 
استفاده از اينترنت و شبكه هاي 
اجتماعي مجازي براي ارتباط گيري، 
هماهنگي و تبادل اطالعات، گستره 
هاي جديدي را به روي فعاليت 
خودشان باز كردند كه در بسياري 
. موارد ابتكاري و منحصر بفرد است

بيهوده نيست كه رسانه هاي مشهور 
نخستين "وششها را دنيا، اين ك

  .    ناميده اند"انقالب اينترنتي
اين واقعيت نشان مي دهد كه جنبش 
اجتماعي روي كدام سطح حركت مي 
كند و با يافته هاي انساني و 

  . تكنولوژيك كدام عصر آدابته است
  

اين . نقاط ضعف كدامها بودند
  را چگونه مي بينيد؟ 

نقاط ضعف جنبش را مي شود به دو 
اول، .  بندي كردبخش تقسيم

ضعفهايي كه ويژگي يك جنبش نوپا 
و تازه به راه افتاده است كه بسياري از 
جوانب فعاليت خودش را براي اولين 
بار تجربه مي كند و به آزمون مي 

در اين بخش مي شود به . گذارد
سازماندهي به عنوان يك مساله 
كليدي اشاره كرد كه اگر چه سركوب 

مانع جدي و پيگردهاي امنيتي يك 
در برابر اين امر بوده و هست اما توجه 
كنيد كه منظور سازماندهي حزبي در 
شرايط علني و يا به همين صورت 

مساله بر سر . تشكيالت مخفي نيست
كانونهاي جداگانه اي است كه در 
محل كار، محالت، جمعهاي مختلف 
ورزشي، فرهنگي، خانوادگي مي تواند 

دامات را تشكيل بشود و فعاليتها و اق
  . هماهنگ كند

اموري مثل تبليغات، آگاهي رساني، 
گردهم آييها، فراخوانها، انتقال تجربه 
ها و غيره به اقدام منسجم مشروط 
مي شوند؛ اقدامي كه هدفمند بودن 
آن فقط يك موضوع مربوط به 
پراتيك و كارايي نيست بلكه، مساله 
ي يك گام جلو تر از اقدام عملي 

، نقشه و راهكار و يعني، تعيين هدف
  . تداركات آن را هم در بر مي گيرد

در اين رابطه آن دسته از طيفهاي 
جنبش كه به دليل سازمانيافتگي 
صنفي ارتباطهاي نزديكتري با هم 
دارند مثل دانشجويان، كارگران، 
معلمان يا كارمندان مي توانند نقش 
بيشتري در امر هماهنگي جنبش ايفا 

تا آنجايي كه به به نظر من، . بكنند
بستر اجتماعي و نيروي مادي مربوط 
مي شود، مانع عملي بر سر دستيابي 
به اين هدف وجود ندارد، وفور حركات 
خودانگيخته اعتراضي و همينطور 

اقداماتي كه از شهامت مدني 
بخشهاي گوناگون جامعه سرچشمه 
مي گيرد، از آمادگي ذهني طيفهاي 

ادگي گسترده اي براي مبارزه و ايست
. براي خواسته هايش حكايت مي كند

سازماندهي و حركت نقشه دار مي 
تواند به سوواالت آنها در باره 
چگونگي و افق به فعل درآوردن 
نيرويشان پاسخ بدهد و شركت آنها در 

  . مبارزه را هم تسهيل و هم موثر كند
بخش دوم نقاط ضعف جنبش بيشتر 

به نظر من . علل بيروني دارد تا دروني
يك مانع كندي حركت جنبش، حجم 
سنگين تالشهايي است كه جناح از 
قدرت رانده شده ي نظام و همينطور 
گرايشهاي نيمه خودي يا مردد براي 
مهار و سواري گرفتن از آن به خرج 

اين كامال درست است كه . مي دهند
آنها از پس جنبش حركت مي كنند و 
به دنبال وقايعي كه جنبش خلق مي 

اما اين را هم .  مي شوندكند كشيده
نمي شود ناديده گرفت كه به مدد 
امكانات تبليغاتي گسترده و فضاهايي 
كه در چه در داخل و چه در خارج در 
اختيارشان قرار مي گيرد، تا اندازه 
معيني بر چگونگي آرايش در برابر 

آنها از . حكومت تاثير مي گذارند
ابتكارهاي مستقل جنبش، از پيشروي 

 آن براي به كرسي نشاندن قاطعانه
خواسته هايش وحشت دارند و براي 
سد كردن مسيرش به سمت جلو، به 
هر آيه آسماني و زميني متوسل مي 

بياد بياوريد بحث گمراه كننده . شوند
پرهيز از خشونت و تندروي كه خيلي 
تصادفي پيش از هر تظاهرات توده اي 

 22 دي يا 6 تير، 18 آذر، 16مثال در 
 حجم وسيعي به آن دامن بهمن در

در حالي كه اين . زده مي شود
حكومت است كه با شمشير برهنه 
جوالن مي دهد، خون مي ريزد و به 
زندان مي اندازد، به مردم توصيه مي 

  . شود كه تندروي نكنند
اجازه بدهيد ترجمه كنيم خشونت وتند 

يعني بنيادهايي كه حكومت : روي را
له قرار روي آنها استوار شده هدف حم

نگيرد، قدرت و قهر دولتي به صورت 
جدي به چالش گرفته نشود، ضربات 
تعيين كننده و غيرقابل درمان زده 
نشود و در مجموع از هر اقدامي كه 
مي تواند سيب گنديده را از درخت 

  .بياندازد، پرهيز شود
مي خواهم نتيجه بگيرم، علت اُفت و 
خيز در حركت جنبش، اين نيست كه 

لو رفته و تند روي مي كند زيادي ج
اتفاق برعكس، علت اين است كه به 

 .      قدر كافي جلو نمي رود
 

  
  

ـ  فاش ي نظام ي پاسداران بازو  سپاه  سمي
 حاكم بر كشور روز بروز خـود        يمذهب

 اختاپوس هزار   نيا.  كند يرا فربه تر م   
ـ   يريـ سر كه در ابتدا با عضو گ        ني از ب

ان  اقشار اجتماع خود را سازم     نيرتريفق
 كارتـل   ني به بزرگتر  ليداد، اكنون تبد  

ــصاد ــت  ياقت ــده اس ــشور ش روز .  ك
 يعفـر  ج يچهارشنبه گذشته محمدعل  

فرمانده كل سپاه پاسداران در همايش      
: سپاه سيدالشهدا استان تهـران گفـت      

ــل از نظــام " ــپاه قب ــودن يس ــ ب  كي
 است و فلـسفه     ياسي س يتيسازمان امن 

ــود ــالب و  يوجـ ــاع از انقـ  آن، دفـ
 بر اساس   دي آن است و با    يدستاوردها

  ". روز خود را آماده كندداتيتهد
 چند جملـه بـه      ني در ا  ي جعفر پاسدار

.  كند ي م اني سپاه را ب   تي موجود يخوب
 ي تودها ني سپاه كه در ظاهر در ب      رايز

مردم خود را مدافع مرزهـا و قهرمـان         
 ي زند، نـشان مـ     يجنگ با عراق جا م    
ـ  آن غ  شيداي پ هيدهد كه اهداف اول     ري

 است كه بـه زبـان آورده        يزين چ از آ 
 سازمانهاقلع و قمع احزاب و      .  شود يم
 و  ي اطالعـات  ي نهادها يي برپا ،ياسيس

ــس ــردن ب ــياريوادار ك ــه جاسوس  ي ب
ــبرعل ــاني نزدهي ــت،  ك ــود، بازداش  خ

 قـرون   يهـا    تحـت شـكنجه    ييبازجو
 سازمان دادن   ،ياسي فعالن س  ييوسطا

 تـرور مخالفـان در خـارج و     ي هـا  ميت
 اسـت  ييجملـه كارهـا   داخل كشور از    

ـ  اول يكه سـپاه در سـالها      ـ  پ هي  شيداي
امـا در زمـان     .  كرد يمبادرت به آن م   

ـ  ا ي پا ي رفسنجان ي جمهور استير  ني
 باز شـد و    زي به اقتصاد ن   يستينهاد فاش 
ـ  ا ي رشـد سـرطان    هي اول يهسته ها   ني

 آغــاز هيــ فقي ولــميــفرزنــد خلــف رژ
ـ  ي اسكله ها  ييبرپا. ديگرد  نـام و    ي ب

 زد ،ي خـارج  ي ها نشان، واردات بنجل  
و بنــد پــشت پــرده در فــروش نفــت، 

 مخدر و دست داشتن در      د موا تيترانز
 ي صــندوقهايي بــا برپــا ييپولــشو

الحسنه و دست داشتن در قاچاق  قرض
 يو فروش زنـان و دختـران، از مـوار         
 ياست كه نقش سـپاه در آنهـا بارهـا         

ـ  اخ ياما در سـالها   . افشا شده است    ري
 يتهـا ي فعال يـي  پروا چيسپاه بـدون هـ    

 شـركت   يي خـود را بـا برپـا       ياقتصاد
ــا ــسترش د يه ــاگون گ  و در اده گون

ـ  مختلف بـدون رق    يعرصه ها   بـه   بي
 يدخالت در پـروژه هـا     .  رود ي م شيپ

   ي و مال خود كردن قرار دادهاينفت

  
  

 ي شـركتها يكالن آن، دسـت گذاشـتن رو    
ـ     ي كـه تحـت نـام خـصوص        يسود آور دولت

 ي دولت به سـپاه منتقـل مـ        ي از سو  يساز
ـ  زنج ي فروشـگاهها  ييد و برپا  شو  و  ي ا رهي
ـ  از فعال  ي بلند اههيس  گونـاگون را    يا هـ  تي
 شود نام برد كه سـپاه در چنگـال خـود            يم

 نيبه عنوان مثـال شـمس الـد     . گرفته است 
ـ  اقتصاد در پاسخ به كواكوب     ري وز ينيحس  اني
ــدهينما ــوه  ن ــاره نح ــدها درب ــس آخون  مجل

ـ  گو ي مخابرات به سـپاه مـ      يواگذار  كـه   دي
ـ  مجبور بـه ا   يتي امن ير نهادها تحت فشا   ني

ـ      . كار شده است    فرمانـده   هبا توجـه بـه گفت
ـ سپاه كـه ا    بـودن  ي نهـاد قبـل از نظـام   ني

ـ  شـود فهم   ي است، م  ياسي س يتيامن  كـه   دي
 تحت فشار   ي اقتصاد از جانب چه كسان     ريوز

  .قرار داشته است
 از قدرت را يادي روزها بخش ز  ني كه ا  سپاه

 نژاد مـال  ي احمدي نظام – يتيدر دولت امن  
خود كرده است، به سركوب و قتل و ضرب         
و شتم مردم معترض در خرداد سال گذشته        

 نازد و آنـرا نـشانه قـدرت خـود قلمـداد          يم
ــديم ــر. كن ــيجعف ــني همچن ــ گوي م : دي
ـ  باجي سـپاه و بـس  رانيفرماندهان و مـد   "  دي
 يهـا  شـكن صـحنه    و خـط  شروي و پ شتازيپ

  ".مختلف انقالب باشند
ـ  فعال  به جي ورود بس  خبر  و راه   ي اقتـصاد  تي
 را همگـان    ي ا رهي زنج ي فروشگاهها يانداز

با توجه به گفته پاسـدار جعفـر        . اطالع دارند 
 ي انتظــار داشــت كــه كارتــل اقتــصادديــبا

 ياسـ ي بـا تـوان س  ونـد يقدرتمنـد سـپاه در پ  
 بـرد، بخـش     ي كه از آن بهره مـ      ي ا يتيامن
 مختلف كـشور  ي از عرصه ها   يشتري ب يها
 گـردد   لي تبد ي به موجود   مال خود كند و    را

  . مانند استيكه در نوع خود ب
 از شـركت    ياري بـس  ي اقتـصاد  يورشكستگ

 ي نابود شـدن كارخانـه هـا       ،ي خصوص يها
 از  يمـ ي بخـش عظ   ي سـاز  كـار ي و ب  يديتول

ـ  ي اقتـصاد  يكارگران و نابـسامان     و ي و گران
 دخالت سـپاه    ي از دست آوردها   يخانه خراب 

ـ با.  است راني مردم ا  يدر اقتصاد برا    سـر   دي
 را بـا مـشت   هي فق ي ول مي فرزند خلف رژ   نيا

و اال با باج دادن و بحث       . دي كوب ردمبزرگ م 
 از مـردم    يشتريو گفتگو سپاه روزانه تعداد ب     

 را  ي خواهد نشانده و مملكت    اهيرا به خاك س   
 . خواهد راندي نابوديبه سو
   خرداد7 نهيآد...  خبر يفراسو

  

  

 خيزش مردم در يك نقاط قوت و ضعف

   .....سال گذشته

 18بقيه از  صفحه 

 تي واليستي فاشمي رژي نظامي بازوسپاه،

  ي و اختاپوس هزار سر اقتصادهيفق
  

 هي پوجعفر
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رواندا و تعلق بـيش از پنجـاه         
درصد نماينـدگي مجلـس بـه       

  زنان
 56 - 2010 ژوئـن    2سي فـي نيـوز،      

درصد از نمايندگان پارلمان روانـدا زن       
اين اولين پارلمـان در جهـان        . هستند

است كه برابـري جنـسيتي را رعايـت         
بر اساس پايان نامه دكتـراي      . مي كند 

 از دانشگاه شـهر     "كريستوفر كايومبا "
ورگ واقع در كشور سـوئد، ايـن        گوتنب

مساله برآيند يك تغيير و تحول ريشه       
ــري   ــه براب ــتيابي ب ــه دس اي در پروس
جنسيتي نيست بلكه، يكـي از داليـل        

 است 1994آن كشتار دستجمعي سال  
كه جمعيت مردان كشور روانـدا را بـا         

يك نفر از (تلفات جاني قابل توجه اي     
در . ، روبــرو ســاخت)هــر ده نفــر مــرد

 از پايان نامه وي آمـده اسـت         قسمتي
ــه    ــان ب ــانس ورود زن ــه ش ــه اگرچ ك
ــا    ــنعتي ب ــشورهاي ص ــان در ك پارلم
معيارهايي ماننـد ميـزان تحـصيالت،       
حرفه و دسترسي آنان بـه موقعيتهـاي     
شغلي باال و مهمتـر از همـه، نگـرش          
راي دهنــدگان بــه موقعيــت زنــان در 
جامعه ربط دارد و اينگونه تعيـين مـي         

له در رواندا دقيقـا بـا   گردد اما اين مسا 
ــشتار   ــگ، ك ــد جن ــايي مانن ــده ه پدي
دستجمعي و مخصوصا كـاهش قابـل       
توجه جمعيت مردان در كشور ارتبـاط       

  .دارد
   

نگاهي آماري به وضعيت زنـان      

  در آسيا

ــت،   ــو جي ــي 27ســين چ  – 2010 م
 تخمين مي زند    "توسعه انساني آسيا  "

ــان در     ــتخدام زن ــرخ اس ــر ن ــه اگ ك
ــدونزي كــشورهاي مــالزي، هنــد و  ان

هفتاد درصد رشد كند، توليد ناخـالص       
ملي ايـن كـشورها بـين دو تـا چهـار            

ايـن ميـزان   . درصد افزايش مـي يابـد   
ــان فقــط در كــشورهاي   اســتخدام زن
پيشرفته صنعتي ديده مي شود و عدم        
شـــركت زنـــان در نيـــروي كـــار در 
كشورهاي آسيايي تقريبا هـشتاد و نـه    

هـا  ميليارد دالر آمريكا در سال براي آن     
گــزارش توســعه . خــرج بــر مــي دارد

انساني ابـراز مـي دارد كـه شـكوفايي       
ــابرابري   ــاهش ن ــد ك ــصادي برآين اقت

ــت  ــشورها اس ــسيتي در ك ــدين . جن ب
ترتيب، كشورهايي كه گامهاي بلندي     
در مبارزه با تبعيض جنسيتي برداشـته       
اند، از نظر اقتصادي نيز پيشرفت كرده    
و برعكس، كشورهايي كـه هنـوز بـر         

ري بين زنان و مـردان پافـشاري        نابراب
مي كننـد، بـا بـي ثبـاتي اقتـصادي و        

اگرچه تـالش   . اجتماعي روبرو هستند  

براي رفع تبعيض جنـسيتي در برخـي        
كشورهاي آسيايي مراحل قابل توجـه      
اي را طي كرده است اما زنان هنوز از         
نابرابري در پرداخت دستمزد رنج مـي       
برند به طـوري كـه شـكاف پرداخـت          

 تـا   54ين مردان و زنان بين      دستمزد ب 
در .  درصد تخمـين زده مـي شـود        90

 درصد  67رابطه با قدرت اقتصادي نيز      
از نيروي كار آسياي شـرقي بـه زنـان        

اين ميزان بيشتر از ميـزان      . تعلق دارد 
 درصـد   53جهاني است كـه برابـر بـا         

اما اين ميزان براي زنان آسياي      . است
 درصد است كه خيلـي  36جنوبي فقط  

بيـشتر  . ن تر از درصد جهاني است     پايي
 درصد از زنان آسياي جنـوبي و        65از  

 درصد زنان آسياي شـرقي     40بيش از   
در حوزه كـشاورزي مـشغول بـه كـار          

 85اكثريـت زنـان در آسـيا و         . هستند
درصد زنان آسياي جنوبي در مشاغلي      
غيـــر رســـمي و آســـيب پـــذير بـــا 
دستمزدهاي بسيار پايين مـشغول بـه       

ه بــسيار بــاالتر از فعاليــت هــستند كــ
 درصد  53ميزان جهاني آن كه برابر با       

 درصد از زمينهـاي     7تنها  . است، است 
آسيا متعلق بـه زنـان اسـت كـه ايـن            

 20ميزان براي مناطق ديگر برابـر بـا         
  . درصد است

آسيا در جهان بيشترين مقروضين بـه       
كارتهاي اعتبـاري و بيـشترين درصـد       

د از   درص 98. زنان بدهكار فقير را دارد    
مقروضــين بــه كارتهــاي اعتبــاري در 

اين ميـزان بـه   . ، زن بودند  2006سال  
 درصـد و در     66عنوان مثال در آفريقا     

  .  درصد بوده است62آمريكاي جنوبي 
ميزان شركت زنان در قدرت سياسـي       
نسبت به مردان در جهان بسيار پايين       
است كه البته آسيا دومين منطقـه اي        

ندگان زن  است كه كمترين ميزان نماي    
با وجـود توسـعه و      . در مجلس را دارد   

پيشرفت كشورهايي مانند ژاپن و كره       
 درصد از هيـات  14 و 10جنوبي، فقط  

مجلس ملي اين كشورهاي بـه زنـان        
افزوده بر اين، شركت زنان     . تعلق دارد 

آسيايي در سيستم قضايي نيـز پـايين        
بـه عنـوان مثـال ميـزان زنـان          . است

 درصــد 19 تــا 2پلـيس و افــسر بــين  
  .است
   

ــد و   ــان را فاســ ورزش، زنــ

  شيطاني مي كند

ــيتدپرس،   ــزينس و اسوش ــي 23بي  م
 يكي از معروفترين روحانيون     - 2010

عربـستان سـعودي اعـالم كـرده كــه     
ورزش باعث شـيطاني شـدن و فاسـد         

وي از دولـت    . شدن زنـان مـي شـود      
سعودي خواسـته اسـت كـه ورزش را         

بـر اسـاس    . براي زنان ممنـوع سـازد     
ش اسوشيتدپرس، اين روحاني كه     گزار

يكي از اعضاي مهم هيات روحـانيون       
عربستان سعودي است اضـافه كـرده       
است كه زنان به جـاي ورزش كـردن         
مي توانند خانه بمانند و كارهاي خانـه        

ايـن در حاليـست كـه       . را انجام دهند  
بسياري از روزنامه هـا از چـاق شـدن          
زنــان ســعودي صــحبت مــي كننــد و 

ز راههاي جلوگيري از    ورزش را يكي ا   
دولت عربـستان تـالش     . آن مي دانند  

كرده است كـه ورزشـگاههاي بـدون        
مجوز زنان را از انظار عمومي به شيوه        
ــا از     ــد ت ــي كن ــف مخف ــاي مختل ه

بـا  . انتقادهاي روحانيون در امان بماند    
ــان در  وجـــود ممنوعيـــت ورزش زنـ
ورزشگاههاي عمومي، مراكز ورزش و     
فعاليت زنان در ايـن كـشور بـه طـور           
. شگفت انگيزي در حال افزايش است     

ماه ژانويه گذشته يك مركـز ورزشـي        
زنان كه به بيمارستاني وابسته بـود، از        

ــد    ــسته ش ــت ب ــرف دول ــيس . ط ري
بيمارستان در اين رابطـه بـه روزنامـه         

ــت ــي گف ــردن باشــگاه  ": محل ــاز ك ب
ورزشي براي زنان غيرقـانوني اسـت و    

 عمل را انجام دهد تنبيه      كسي كه اين  
خواهد شد زيرا اين مساله با سـالمتي        

  "!و بهداشت مردم مربوط مي شود
   

بررسي قانوني كه به زنان حـق       

  سرپرستي كودك مي دهد 
 پارلمان هنـد    - 2010 23كلكته نيوز،   

قانوني را مورد بررسي قرار مـي دهـد         
كه به زنان حقـي برابـر بـا مـردان در          

قبول كردن و حق    رابطه با به فرزندي     
زنـان  . سرپرستي كودك را مـي دهـد      

هند از حق به فرزنـدي قبـول كـردن          
كودكان، حتي كودكان خود و مواظبت     

بررسي مذكور قـصد    . از آنها محرومند  
 را كه زنـان را واجـد        1890دارد طرح   

شرايط كفالت كودك نمي داند، حذف      
كرده و به جاي آن قانوني به تـصويب    

ت برابـري   برساند كـه گـامي در جهـ       
اين قانون به زنان حق     . جنسيتي است 

مي دهد كه از كودكان خود مواظبـت        
  .كنند
   

زنان كـويتي بـراي مبـارزه اي        

  ديگر آماده شده اند

ــوز،  ــيا ني ــي 18آس ــان - 2010 م  زن
كويتي بعد از مبارزه براي حق نماينده       
شدن در مجلس و دسـتيابي بـه ايـن          
حق كه برآيندش در انتخابات گذشـته       

 راي آوردن يـك قانونگـذار زن        كويت
بود، از مبارزه براي رسيدن بـه حقـوق      

آنهـا بـراي    . ديگرشان دسـت نكـشيده انـد      
مبــارزه ديگــري در مــسير نهادينــه كــردن 

فعـاالن  . برابري جنسيتي آمـاده مـي شـوند       
حقوق زنان اعالم كرده اند كـه نـه قـوانين           
اسالم و نه قانون كويت، زنـان را از قاضـي           

بدين ترتيب از اميـر     . داردشدن برحذر نمي    
كويت و نخست وزير كشور خواسته اند كـه         
ــا ممنوعيــت قــضاوت زنــان در  در رابطــه ب

فعـاالن حقـوق    . كويت واكنش نشان دهنـد    
زنان ابراز مي دارند براي دسـتيابي بـه ايـن       
حق فقط احتياج بـه يـك تـصميم سياسـي           
دارند زيرا كه هيچ مانعي در قـانون اساسـي         

دادگـاه  . وع وجـود نـدارد    در برابر اين موضـ    
قانونگذاري يك طرح دعـوي در دادگـاه از         
سوي وكيل زني را رد كرد كـه بـر اسـاس            
گفته هاي وكيـل مـذكور، طـرح وي فقـط           

تا كنـون   . بخاطر جنسيت وي رد شده است     
روحانيون محافظه كار بـا تفـسير از قـوانين         
اسالم تالش كرده اند كـه از قاضـي شـدن     

ا پيروان برابري در    ام. زنان جلوگيري نمايند  
مقابل اصرار دارند كـه قاضـي بـودن يـك           
فعاليت حرفه اي و تكنيكي است كه به طور   
روشن در قانون اساسي كويت به آن اشـاره         

  .شده است
   

فعاالن حقوق بشر اصرار دارند كـه       

كردهاي عراقي مـي بايـست ختنـه        

  زنان را ممنوع كنند
 ديــدبان - 2010 ژوئــن 17اسوشـيتدپرس،  

شر از اوليـاي امـور كـرد در شـمال           حقوق ب 
عراق خواست تا ختنه زنان را ممنـوع كننـد          
زيرا اكثريت زنان در اين ناحيـه مجبـور بـه           
انجام اين عمل وحشيانه كه از نظر روحي و         
. فيزيكي براي آنـان خطـر دارد، مـي شـوند       

تحقيقات در اين رابطه نشان مي دهـد كـه          
 زن كـردي كـه توسـط        1408 درصد از    73

من غيردولتي آلماني مورد مـصاحبه   يك انج 
با وجـود ايـن     . قرار گرفته اند، ختنه شده اند     

كه منطقه كردستان عراق نسبت بـه ديگـر         
 آرام تر گـزارش    2003مناطق عراق از سال     

شده است اما به دليل اين مساله مورد انتقاد         
  . شديد است

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهـاني،       
انه ختنـه مـي     نزديك به شش هزار زن روز     

نزديك به هفتاد ميليـون دختـر و زن         . شوند
 كشور آفريقايي و آسيايي مـورد ايـن         27در  

  .عمل غيرانساني قرار گرفته اند
   

برقه در اسپانيا نيز ممنوع اعالم مي       

  شود
 وزير دادگستري   - 2010 ژوئن   15تلگراف،  

كشور اسپانيا اعالم كرد بـر اسـاس طرحـي       
ته است، پوشيدن   كه در دستور كار قرار گرف     

برقه بـراي زنـان در مراكـز دولتـي شـامل            
بدين . بيمارستانها و مدارس ممنوع مي شود     

ترتيب، اسپانيا نيز به كشورهاي اروپايي كـه       
به تازگي اين پوشش را ممنـوع كـرده انـد،           

جمعيـت مـسلمان اسـپانيا يـك        . مي پيوندد 
ميليون نفر است كه البته به ندرت زنـي بـا           

  . سپانيا ديده مي شودبرقه در جامعه ا
   
  

 زنان در مسير رهايي
  

 انآناهيتا اردو
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ملت ايران بارديگر ابهت پوشالي نظام      
ديكتاتوري جمهوري اسالمي را درهم     

نظام سركوبگر حاكم بركشور    . شكست
دوم  از بيست و   طي چند ماه گذشته و    

بهمن كه بـا لـشكر دويـست هـزاري          
تهــران را بــه اشــغال نظــامي درآورده 

خيـزش مـردم را پايـان     بـود،جنبش و 
 22اما روز شـنبه   .يافته تصور مي كرد   

خرداد همه ي دويـست هـزار نيـروي         
نيروهـاي   گارد ويژه،  بسيجي، سپاهي،

مـزدوران ديدنـد     امنيتي و  كالنتري و 
كه مردم چگونه قهرمانانه و بـا شـيوه         
ــه   ــود را بـ ــراض خـ ــدني اعتـ ي مـ

  .سردمداران حكومتي نشان دادند
ــران   بــه گــزارش خبرنگــار آژانــس اي
ــه صــبح   ـــر از ســاعات اولي خبــــــ

ي در خيابانهاي مركزي    نيروهاي امنيت 
پايگاههـاي  . شهر مستقر شـده بودنـد     

امــور  مقــداد، ســاختمان وزارت كــارو
ــاف،  اجتمــاعي، ســاختمان حــج و اوق

راهنمايي ورانندگي، معاونت قـضايي و   
دادگستري خيابان انقالب و ساختمان     
ــاي   ــع در خيابانه ــوزش واق ــز آم مراك

انقالب به عنوان مراكز اصلي      آزادي و 
هاي سركوب گر بـسيجي     استقرار نيرو 

ايـن   .و سپاهي مشخص شـده بودنـد      
 در ايـن مراكـز      12نيروها تـا سـاعت      

سپس راهي خيابانهـا     حضور داشتند و  
انقـالب تـا    خيابانهـاي آزادي و   .شدند

تنهـا  .  حالت عـادي داشـت   11ساعت  
حضور چندين دستگاه خودروي پليس     
در اطراف ميدان انقالب و نيز حـضور        

اشــــيه مــــامورين كالنتــــري در ح
گشتهاي  انقالب و  خيابانهاي آزادي و  

خــودروي پلــيس در هــوا و زمــين    
ــن   ــا اي ــوارد چــشمگير ت ــرين م مهمت

ــد  ــنبه بودن ــاعات از روز ش ــا از . س ام
  به بعد نيروهـاي امنيتـي و       11ساعت  

انقالب  انتظامي در خيابانهاي آزادي و    
ــام   و ــدانهاي فردوســي، ام ــوالي مي ح

حسين و انقـالب شمارشـان افـزايش        
تعداد زيادي از اتوبوسها و ميني      . يافت

بوسهاي شركت واحد از نقاط مختلـف   
ــه   ــامورين كالنتريهــاي را ب تهــران م
خيابانها و ميادين محل تجمـع مـردم        

 12يگان ويژه از سـاعت      . انتقال دادند 
به بعد در همه جاي خيابان انقـالب و         

به طـوري كـه از     . آزادي ديده مي شد   
دي سر  ميدان امام حسين تا ميدان آزا     

هر خيابـان و كوچـه تعـداد زيـادي از           
نيـز نيروهـاي     مامورين يگان ويـژه و    

از اين زمان بـه     . انتظامي مستقر شدند  
بعد نيروهاي سپاه و بـسيج بـه يگـان          

. نيروهاي انتظامي اضافه شدند    ويژه و 
 يگانهــاي موتــوري نيــروي انتظــامي،

 ســپاه خيابانهــاي آزادي و   بــسيج و 

نظــامي انقــالب را بــه حالــت اشــغال 
ــي    .درآورد ــدان فردوس ــوالي مي در ح

نخستين نشانه هاي اعتراضـي مـردم       
تجمعـات چنـد نفـره از       . شكل گرفت 

ــدان  12ســاعت  ــضاي مي ــد ف ــه بع  ب
. خيابان انقالب را تغيير داد     فردوسي و 

هم زمان دانشجويان دانـشگاه تهـران     
 شـروع   2نيز تجمع خود را از سـاعت        

تجمعي كه رفتـه رفتـه بـزرگ       . كردند
 عصر بـه اوج خـود       4در ساعت    شد و 

مــردم دســته دســته در پيــاده . رســيد
انقالب شـروع    روهاي خيابان آزادي و   

راه  جمعيت در چهار  . به حركت كردند  
ابتـداي  . ولي عـصر بـسيار زيـاد شـد        

خيابانهــاي مفــتح، رامــسر، ايرانــشهر، 
سپهبد قرني، بهـار جنـوبي، شـريعتي،        

فلــسطين،  ويـال، حــافظ، ولــي عــصر، 
 آذر، كارگرشمالي، جمـال     16دانشگاه،  

زاده شــمالي، قريــب، خــوش شــمالي، 
رودكي، بهوبـدي، شـادمهر، شـادمان،       
اسكندري شمالي، حبيب الهـي و نيـز        
خيابانهاي جيحون، كارون، آذربايجان،    
زنجــان جنــوبي، پــل يادگــار، خــوش 
جنوبي، نواب، اسكندري جنوبي، جمال     
ــتا،   ــوفالح، اوســ ــوبي، نــ زاده جنــ

،فردوسي، سعدي  كاگرجنوبي، دانشگاه 
و گرگان شاهد تجمعات چند ده نفـره        

زيادي از مردم در اين      تعداد. مردم بود 
مـسيرها حـضور پيـدا كردنـد و پيــاده     
 روهاي خيابان انقـالب و آزادي در دو       

سـر  . سوي خيابان مملو از جمعيت بود     
ــار ــشتر و چهـ ــا تجمعـــات بيـ  راههـ

  .چشمگيرتربود
  

ــي   ــل ازدحــام نيروهــاي امنيت ــه دلي ب
ي شبه نظامي وانتظامي مردم بـه       نظام

آرام اعتراضات خـود     گونه اي مدني و   
ــتند  ــان داش ــدان  . را بي ــراف مي در اط

 4فردوسي گارد ويژه در حدود ساعت       
به مردم هجوم بـرد امـا مـردم عقـب           

كه هـوا گـرم      به بهانه اين   ننشستند و 

است و در سايه ايـستاده انـد از جـاي           
در واقع تجمعـات    . خود حركت نكردند  

ــ ــره در سراســر خيابانهــاي چن د ده نف
همـين  . انقالب ديده مي شد    آزادي و 

امر موجب شدكه ماشين سركوب گـر       
زيرا از  . حكومتي دچار سردرگمي شود   

يك سو مردم اعتراض خود را در عين        
سكوت و راهپيمايي بيان مي كردند و       
از سوي ديگر اقدام به انجـام حركـت         

در نتيجـه   . تحريك كننده اي نكردنـد    
 موفق شدند با خلع سالح و نيـز         مردم

گرفتن بهانه از نيروهاي سـركوب گـر       
ضمن كمترين برخوردها اعتراض خود     
. را به شكل بي سابقه اي نشان دهنـد        

مـامورين حكـومتي در چنـدين نقطـه     
عكس برداري   اقدام به فيلم برداري و    
ــد  ــين كردن ــك و .از معترض راه  ترافي

د به اوج رسيد    به بع  4بندانها از ساعت    
ــاي آزادي و  ــه خيابانه ــوري ك ــه ط  ب

انقالب و ولي عصر و حافظ بـه طـور          
همـين كـافي بـود تـا      . كامل قفل شد  

خودروها با به صـدا درآوردن بوقهـاي        
مردم در  . ممتد شروع به اعتراض كنند    

جلوي سينماهاي سپيده، پارس، بهمن     
هرچـه  . و فردوسي نيز تجمـع كردنـد      

ت بيـشتر  هوا به خنكي مي رفت جمعي   
ايـستگاههاي بـي ارتـي نيـز        . مي شد 

. مملو از جمعيـت معتـرض شـده بـود         
نيروهاي حكومتي با وجود مانورهـاي      
بي شمار در خيابان نتواسـتند مـردم را    

در واقع تجمعات متفـرق     . متفرق كنند 
. مردم اين نيروهـا را گـيج كـرده بـود          

  خبــر درگيــري و 4حــدود ســاعت  
 اعتراض دانشجويان دانشگاه شريف و    

بسته شدن سه راه حبيب الهـي همـه         
 بـسياري از مـردم تـالش        .جا پيچيـد  

. كردند خود را بـه آن سـمت برسـانند         
 گارد ويژه نيز همين زمان با سرعت و       

با همراهي نيروهاي سـپاهي و بـسيج        
به اين منطقه رفت تا مردم را متفـرق         

دربهاي دانـشگاه شـريف بـسته       . كنند

ـ      درگيريها و  شد و  ه تجمعـات دانـشجويي ب
هــم زمــان . داخــل دانــشگاه كــشيده شــد

دانشجويان دانشگاه تهران نيز تجمع خود را  
با حضور در جلوي سردراصلي      آغاز كردند و  

ــان داشــتند  ــراض خــود را بي  .دانــشگاه اعت
 بالفاصله اقـدام بـه      ،نيروهاي امنيتي مزدور  

استقرار تعداد زيادي اتوبوس مقابل دانشگاه      
ديدن صحنه  كردند تا مردم و دانشجويان از       

امـا  . هاي اعتراضي يكديگر محـروم شـوند      
ــر و  ــداي اهللا اكب ــر  ص ــرگ ب ــاتور  م ديكت

ــشجويان در محــدوده ي ســردر اصــلي   دان
در اطـراف   . دانشگاه بـه گـوش مـي رسـيد        

. ميدان انقالب سه جوان رادسـتگير كردنـد       
اين سه نفر را با دستبند درگوشه ي شـمال          
غربي ميدان انقـالب و كنـار خـودروي ون          

 .وي انتظامي نشانده بودند تا مردم ببينند      نير
ــوردي    ــري و زد وخ ــواب درگي ــاطع ن درتق

نيروهاي بـسيج شـكل      محدود بين مردم و   
مردي ميانسال با پيراهن سبز راه راه    . گرفت

به دليل رنگ پيراهنش كه سبز روشن بـود         
از سوي نيروهاي بسيجي مورد حملـه قـرار         
گرفت بسيجيها با باتوم به جـان ايـن مـرد           

ــد ــسال در گفتگــوي  . افتادن ــرد ميان ــن م اي
ــار ــا خبرنگـ ــاهي بـ ــران  كوتـ آژانـــس ايـ

از ايـــــن واقعـــــه و  خبــــــــــــــــر
ت فـ گ برخوردبسيجيها ابـراز تاسـف كـرد و       

اينها تنها جيره خواران حكومـت خامنـه اي         
هستند كه بـراي هـيچ چيـزي ارزش قائـل        

اين مرد بـه شـدت بـه نيروهـاي          .... نيستند
به اعتقاد او چماق    .  گفت نظام بد و بيراه مي    

داران نظام را تنها بايد با ناسـزا سرجايـشان         
نشاند زيرا آنها آبروي ايرانيها ومـسلمانان را        

  ....برده اند
 عصر ازدحام جمعيت بيشمار     6حدود ساعت   

ــا   ــي عــصر موجــب شــد ت ــار راه ول در چه
. نيروهاي سركوب گر مردم را پراكنده كننـد   

 روي مردم   خيابان وصال طي نيم ساعت به     
بسته شد و اجازه ي عبور به هيچ كس داده          

چند دختر جوان در حوالي سـاعت       . نمي شد 
در تقاطع خيابـان وصـال شـيرازي          عصر 7

در . وانقالب مورد ضرب وشتم قرار گرفتنـد      
چهار راه ولي عصر يـك سـرگرد نيروهـاي          

ايـن سـرگرد كـه     . انتظامي به مردم پيوست   
ه بـود   ساليان به جـوش آمـد      غيرتش بعد از  

درب خوردوي بازداشتي بـسيجيها را بـراي        
چند پسر جوان كه توسط بسيجيها بازداشت       

ايـن   .شده بودند باز كرد و آنان را نجات داد   
سرگرد نيروي انتظامي بـه عنـوان مـسئول         
ــا  ــاز كــرد ت خــودروي بازداشــتيها درب را ب

ايـن امـر    .جوانان بازداشت شده فـرار كننـد      
نتظامي در  موجب درگيري نيروهاي بسيج وا    

 شب نيـز مـردم      8ساعت  . اين محدوده شد  
تقريبــا همــه ي پيــاده روهــاي خيابانهــاي 

اعتراضات . انقالب و آزادي را پر كرده بودند  
مــوثر   اعتراضــي گيــرا و، خــرداد22شــبنه 

ــود ــردرگمي  .ب ــب س ــات موج ــن اعتراض اي
. سپاهي شـد   نيروهاي سركوبگر وبسيجي و   

گارد  به بعد نيروهاي انتظامي و       7از ساعت   
ويژه وبسيجيها همه كامال خسته و بريده به        

به طوري كـه روي زمـين       . رسيدند نظر مي 
شد اعتراضي مـردم را      و نشسته بودند و آمد   

  آنچه در اعتراضات روز . تماشا مي كردند
  22بقيه در صفحه 
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  21بقيه از صفحه 
  

گذشته خودنمايي مي كرد عدم تمايل      
درجه دارن نيروي انتظـامي      افسران و 

حتي بسياري از   . از برخورد با مردم بود    
نيروهاي سركوبگر ومزدور بسيجي نيز     
تمايلي به درگيري و بازداشـت مـردم        
نداشتند و تنها گروهـي از تنـدروهاي        

وهـاي  سپاهيها نير  انصار حزب الهي و   
بـه  . سركوبگر را تحريك مـي كردنـد      

عقيده ي بيـشتر نـاظران حـوادث روز         
نيروهاي سركوبگر نظـام دچـار       شنبه،

ــد  ــروي . فرســايش شــديد شــده ان ني
انتظامي تمايلي به ادامه فرمان بري از       

ــت و ــسيجيان نداش ــم  ب ــسيجيها ه ب
روحيه الزم براي خشونت بـا مـردم را       

ــد  ــت داده بون ــي از  . از دس ــايد يك ش
رين نكات روز گذشـته درگيـري       مهمت

بين نيروهـاي بـسيج سـپاه و نيـروي          
 ايـن درگيريهـا بارهـا و      . انتظامي بـود  

ــا رخ داد ــاي  . باره ــن درگيريه اوج اي
ميدان انقالب   گاه فيزيكي در   لفظي و 

 نفر  500بود كه موجب تجمع بيش از       
مـردم بـا ديـدن ايـن        . از طرفين شـد   

اتفاق . صحنه سركوبگران را هو كردند    
ار ديگري كه در خيابـان انقـالب        ناگو

شــتم تعــدادي كــارگر  افتـاد ضــرب و 
ساختماني بـود كـه توسـط بـسيجيها         

يـك  . مورد ضرب وشتم قـرار گرفتنـد    
گروه كارگر ساختماني كه پشت وانـت    
ــان   ــاطع خياب ــد در تق ــوار بودن ــار س ب

انقــالب مــورد هجــوم    دانــشگاه و
ايـن  . نيروهاي بـسيجي قـرار گرفتنـد      

 بــه عالمــت كارگرهــا دســت خــود را
پيروزي باال برده بودند كه ماشين آنها       
متوقف و مورد ضرب وشتم شديد قرار       

بيشتر افراد حاضر درصحنه از     . گرفتند
. وقوع اين صحنه ها بسيار متاثر شدند      

اين صحنه به قدري دردناك بـود كـه    
دخالت چند افـسر نيـروي انتظـامي         با

همراه شد و كارگران را بـه زحمـت ار          
. ي مـزدور رهـا كردنـد   دست بسيجيها 

 40 مـردي    30/8همچنين در سـاعت     
ساله كه نشانه هاي بيماري روانـي در        
او به چشم مي خورد از سوي مامورين   
. سپاه مورد ضرب وشـتم قـرار گرفـت       

پـاره بـا    با لباسـهاي كهنـه و   اين مرد 
آمريكـا در   «:صداي بلند شعار مـي داد     

ــه     ــر از احمقي ــران پ ــه اي ــه فكري چ
 موجب شد تا ايـن      اين شعار . »احمديه

مرد نگون بخت از سوي سـپاهيها در        
تقــاطع خيابــان آزادي جمــالزاده ي   
شمالي مورد حملـه ي سـپاهيها قـرار         

اين مرد پريـشان احـوال       شعار. بگيرد
موجب خنده بسياري از مردم معترض      
شد و او را به اين كار تـشويق كردنـد           
اما وقتي اين مرد مورد ضـرب وشـتم         

معيت خشمگين  سپاهيها قرار گرفت ج   
شد و با دخالت چند نفر ايـن مـرد بـه            
. خيابان جمال زاده شمالي هدايت شـد  

گزارشهاي دريافتي حاكي    و شنيده ها 

ازاين است كه روز شنبه مردم قـدرت        
 خــود را بــه حكومــت نــشان دادنــد و

پوشالي بودن زور بـازوي حكومـت را        
حـضور مـردم    . بارديگر يـادآور شـدند    

بـا سـكوت    معترض در خيابانهـا ولـو       
ــين    ــه ماش ــايي ب ــي اعتن ــشانه ي ب ن

نفـرت   بي اعتمادي و   سركوبي نظام و  
  .وانزجار به شخص علي خامنه اي بود

 

پيامي كه بـه جهـان      

  مخابره شد 
  

مهدي خزعلي در يادداشتي كه در وب  
سايت خود آن را منتشر كرد به شـرح         
مشاهدات خود از خيابانهاي تهران در       

گزارش به  .  خرداد پرداخت  22سالگرد  
كلمه متن اين يادداشت به شـرح زيـر       

  : است
ــالگرد  ــره   22س ــران چه ــرداد، ته  خ

 آذر 16حكومت نظامي به خود گرفت،    
را بسته بودنـد، ترافيـك شـديد بلـوار          
كشاورز موجب شد كه از پارك الله تا        
تقاطع دكتـر قريـب و آزادي را پيـاده          
بيايم، انصافاً گـاردي هـاي جمهـوري       

فته تر و مجهز    اسالمي به مراتب پيشر   
تر از كماندوهاي شاه هستند، مثل آدم       
آهني لباس مي پوشند، تازه خودشـان       
ــاس   ــر نمــي شــوند، اول لب كــه درگي
شخصي ها به سبك شعبان بـي مـخ         
عربده مي كشند و حمله مـي كننـد و          
پشت سر آنها گـارد، سـواره يـا پيـاده           

  ! حركت مي كند
نمي دانم آن چهل و اندي ميليون نفر        

تجديد بيعت به پاي صندوق     كه براي   
هاي راي آمدند اينقدر ترسناكند يا آن       

 بهمـن  22پنجاه ميليـون نفـر كـه در        
ت از آقايان به ميدان آمدند      براي حماي 

ــد؟ ــزارش  ! خطرناكن ــق گ ــه طب وگرن
كيهان كه بـراي جنـبش سـبز ديگـر          

رجوع شود  (پنجاه نفر هم نمانده است      
به آخرين گزارش كيهـان كـه اعـالم         
كرد پنجاه نفر هم به دعـوت جنـبش         

نمي دانم رژيمي كه    ) سبز پاسخ ندادند  
به پنجاه ميليون مـردم پـا بـه ركـاب           

است چـرا بايـد بـراي       فدايي مستظهر   
پنجاه نفر معاندِ ملحدِ محارب، آن هم       
از نوع ترسو و بي دين، اين همه نيـرو         

  ! بسيج كند
حكومت نظامي امروز تهـران، پيـامي       
به جهان مخابره كـرد، آن پيـام ايـن           

ــود ــركوب   ” : ب ــم س ــي رغ ــت عل مل
، ديگـر نيـازي     ” مضاعف زنده اسـت     

نيست كه مخالفان به خيابـان بياينـد،        
 نيروهاي سركوبگر همان پيـام      حضور
از نظر اينجانب حجم نيروهاي  ! را دارد 

ضد شورش صد برابر زمان شـاه مـي         
 ميليــون 36باشــد، شــاه در آن زمــان 

ــال   ــد پرتق ــدا كني مخــالف داشــت، پي
  . …فروش را
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  .....رويدادهاي هنري ماه 
  

  24بقيه از صفحه 
از فيلمهاي جعفر پناهي  "آينه"فيلم  پس از نمايش
در ايران ممنوع است، ميزگردي با  كه نمايش آن

شناخته شده،  حضور تعدادي از سينماگران و بازيگران
مرجان ساتراپي، گلشيفته فراهاني، رفيع پيتز، نادر 

 ميهمان ويژه اين همايون و مهناز محمدي كه تكميل
استقبال فراواني روبرو  روز بود، برگزار گرديد كه با

  .شد
 فيلم از كارگردانان ايراني به 11در اين روز در مجموع 

  . درآمدنمايش
  

 پرفروش ترين فيلم آمريكا

 اسكات ، تازه ترين ساخته ريدلي"رابين هود" فيلم
در يك هفته  آغاز شد،  آن جشنواره كن با نمايشكه
مرد " در حالي كه ش داشت،ميليون دالر فرو 37

ميليون  53در هفته دوم اكرانش به فروش  "2آهني 
 دست كم رابين هود هزينه ساخت .دالر دست يافت

 .است  ميليون دالر برآورد شده155

عمده داستان فيلم با داستان اصلي رابين هود يكي 
 رابين هود در اين نسخه سينمايي هم از .است

 .كمك مي كند مي دزدد و به فقراثروتمندان 

راسل كرو، كيت بالنشت و ويليام هرت از بازيگران 
 .هود هستند اصلي رابين

پيش از راسل كرو، شون كانري، ارول فلين و كوين 
 . نقش رابين هود ظاهر شده اند كاستنر در

اين نسخه از رابين هود با واكنشهاي متفاوتي از سوي 
  ده استسينمايي روبه رو ش منتقدان
 

  "براي ندا"
 كه مستنديكارگرداني آنتوني توماس   به"براي ندا"

 ،، تصويرگر زندگي ندا آقا سلطان است دقيقه اي77
است كه در سي خرداد سال گذشته ايراني جوان  زن

در تجمعي مسالمت آميز به ضرب گلوله يك شبه 
فيلم، ندا . امير آباد تهران به شهادت رسيد نظامي در

مادر، پدر و ساير اعضاي خانواده از كودكي  نرا از زبا
اين . تصوير مي كند تا ماهها پس از جان باختن او

فيلم به زبانهاي فارسي، انگليسي، فرانسه و عربي تهيه 
 شهره آغداشلو گويندگي فارسي اين فيلم .است شده

  .را به عهده دارد
 در پاريس "فرهنگسراي پويا"با همكاري  "براي ندا"

  .ه استساخته شد
اين فيلم در روز جان باختن ندا آقا سلطان از چند 

دنيا پخش شد و در همان  كانال معتبر تلويزيوني در
قرار  روز به طور كامل به روي شبكه هاي اينترنتي

 .گرفت

  
 شعر و ادبيات

دست نوشته هاي ناطم حكمت در روسيه 
  پيدا شد 

 ي اشعار،  نوشته شامل دست، ارثيه كامل ناظم حكمت
كتابها و اثاثيه زندگي شخصي او نزد زن روس  ها، نامه
اي كه اين   دوره در.اي نگهداري مي شود  ساله94

شوروي   پس از ورود به1952شاعر بزرگ در سال 
سابق در بيمارستاني در مسكو بستري شده بود، اين 

بود و سپس با عشقي پرشور به  زن، پزشك معالج او
ه مي شود كه وي قصد  گفت.معاشرت با او ادامه داد

به مبلغ يك ميليون اين شاعر نامدار ترك را  ارثيه دارد
دوستان حكمت و  اما برساند دالر به فروش

كنند كه  مي دوستداران شعر او از دولت تركيه تقاضا
اي به نام شاعر تاسيس كند و در آن اشياي  موزه

  .نگهداري كند بازمانده از او را

گذار ادبيات نوين  پايه) 1963 – 1902(ناظم حكمت 
هاي برجسته ادبيات قرن بيستم  از چهره تركيه و يكي
در جواني به خاطر فعاليتهاي  وي .رود به شمار مي

حكومت مصطفي كمال پاشا  كمونيستي در زمان
 سال از عمر خود 13چند بار دستگير شد و ) آتاتورك(
 .در زندان گذراند را

 روشاهي واحمد شاملو، رضا سيدحسيني، جالل خس

احمد پوري آثار ناظم حكمت را به زبان فارسي 
  .اند برگردانده

  
آمليا، داستان زندگي اولين زن خلبان جهان 

 بر پرده سيما

فقط براي نيم ساعت بنزين دارم ولي هنوز خشكي "
اي است كه اولين  ، اين آخرين جمله"پيدا نيست

. خلبان زن جهان در واپسين پرواز خود بر زبان راند
مليا مري ارهارت نام اين خلبان جسور و پيشگام آ

اش به او اسمهايي چون  ميهنان آمريكايي هم. است
ميرا . اند  هم داده"خداي نور" و "عزيز دل آمريكا"

، كارگردان معروف هندي كه )Mira Nair(ناير 
او را در  كند، زندگي  سالهاست در نيويورك زندگي مي

اين . است  كشيده  به تصوير"آمليا"فيلم سينمايي 
فيلم از روز هفده ژوئن در سينماهاي آلمان و اروپا به 

  .آيد نمايش درمي
، تنها هدفي نبود كه آمليا مري ارهارت "نوازش ابرها"

حق برابر با مردان در "به  دستيابي: در زندگي داشت
. بود  نيز از شعارهاي اصلي زندگي او"ها تمام زمينه

به از زندگي آمليا را برجسته ويژه اين جن ميرا ناير، به
  كرده است

هيالري سونك در نقش آمليا فيلم آمليا با شركت 
   مي باشدريچارد گير در نقش جورج پوتنم و ارهارت

  
 موسيقي

آلمان مقام اول رقابتهاي يورو ويژن را به 
 دست آورد

 كشور در مرحله نهايي رقابتهاي يورو 25نمايندگان 
نروژ برگزار شد شركت در اسلو، پايتخت  ويژن كه

 ساله اي كه به 19 دختر هنرمند .كرده بودند
حضور داشت، موفق  نمايندگي از آلمان در اين رقابت

شد با جلب نظر هيات داوران و بييندگان تلويزيون در 
 امتياز در جايگاه اول قرار 246اروپا و كسب  سراسر

كنون دو بار موفق به كسب مقام اول  آلمان تا.گيرد
 برآورد مي شود .يورو ويژن شده است در رقابتهاي

  كشور اروپايي و39 ميليون بيننده در 120بيشتر از 

كشورهاي ديگر مانند استراليا، زالند نو و برمه اين 
 يورو ويژن به صورت .باشند مسابقه را تماشا كرده

برنامه هاي  رينزنده برگزار مي شود و يكي پربيننده ت
  .موسيقي در اروپاست

  
  كنسرت شجريان در واشنگتن

دوم  محمدرضا شجريان، استاد آواز ايران شامگاه
در كنسرتي متشكل  سي، خرداد به وقت واشنگتن دي

از دو بخش، صدها تن از هواداران خود را گردهم 
برنامه در سالن مركز موسيقي دانشگاه جرج  اين. آورد

 "زبان هم بي" و "رندان مست"ش ميسون و در دو بخ
ي گروه  و با هنرنمايي شجريان و چهارده نوازنده

از جمله مژگان شجريان برگزار شد كه در اين  شهناز،
  . آوازي كرد هم تار نواخت و با پدرش برنامه سه

وجود سازهاي جديد و ابداعي محمدرضا شجريان 
 به جذابيت اين برنامه) و شهنواز كرشمه، سبو، ساغر(

غيرايراني  ي ساكنان ايراني و كه با استقبال گسترده
  .ي واشنگتن همراه بود، افزود منطقه

تلويزيون سي ان ان در گفتگويي با شجريان، 
تماشاچيان را با وضعيت ناهنجار هنرمندان در ايران 

در اين گفتگو شجريان گفت كه يك روز . آشنا كرد

ض اين هنرمند معتر. خوش در ايران نداشته است
براي وضعيت فالكت بار مردم ايران در مقابل دوربين 

  .تلويزيون گريست
  

 عكاسي

مريم زندي نشان عكاسي وزارت ارشاد را 
  نپذيرفت

مريم زندي، پيشكسوت عكاسي و دبير انجمن ملي 
سيد محمد حسيني، وزير  عكاسان ايران در نامه اي به

يك  فرهنگ و ارشاد دولت از پذيرش مدرك درجه
  .دداري كردهنري خو

 زندي در نامه صريح خود به وزير ارشاد،خانم 

فشارهاي وارده بر عكاسان خبري، بازداشتها، احكام 
وطن به دليل ترس از  دوري ازصادره، ضرب و شتم، 

جان و موارد مشابهي كه براي اين صنف به وجود 
آمده را دليل رد اين نشان درجه يك اعالم كرده 

 .است

دي پيش خبرگزاري ايلنا گزارش الزم به ذكر است، چن
چاپ كتاب عكسهاي  داده بود كه مريم زندي در

انقالب خود با مشكل روبرو شده و اداره كتاب وزارت 
 .مانع از چاپ اين كتاب شده است ارشاد

   
  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 
  زينت ميرهاشمي  : سردبير

  ليال جديدي: تحريريه
  انمنصور ام

  حعفر پويه 
  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

دخلق ارگان سازمان چريكهاي فـدايي خلـق ايـران و           نبر
اما بديهي است كه    . بيان كننده نظرات اين سازمان است     

از چــاپ مقــاالت و مطالــب فعــالين ســازمان و جنــبش  
مقاومت و صاحب نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجـم            

ــشريه اجــازه مــي ــد و اطــالع از آن ن ــد اســت، ده  مفي
مطـالبي كـه بـا امـضاي افـراد در           . كنـد  خودداري نمـي  

شود، بيان كننـده نظـرات خـود آنـان           نبردخلق چاپ مي  
است كه ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همسو يا          

با نام و يا بـدون      (سرمقاله نبردخلق   . اختالف داشته باشد  
  .بيان كننده نظر سازمان است) نام

ـ       ا آدرسـهاي نبـرد خلـق       براي اشتراك نبرد خلـق ب
  تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنـبش كـارگران، مزدبگيـران و         
ر تحوالت ايران، عراق ومسائل     كاركنلن ايران، اخبا  

بــين المللــي مربــوط بــه آن، اخبــار و ديــدگاههاي 
   .جنبش زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران و 

  جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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  :سخن روز

 همه نگران تروريسم هستند، خب -
به همكاري با آن : يك راه آسان

  !خاتمه بدهيد

،  زبان شناس نوام چامسكي،(
  )نظريه پرداز و آنارشيست فيلسوف

 من يك ميليونر هستم، خيلي -
مي داني چرا ميليونر هستم؟ . ثروتمند

چون ميليون بار كاري كه انجام مي 
مايكل مور، . (دهم را دوست دارم

كارگردان و مستند ساز منتقد 
آمريكايي، برنده جايزه اسكار و نخل 

  )طاليي كن
اين  اگر از من بپرسي براي چه به -

دنيا آمدم ، جواب مي دهم من يك 
من آمده ام كه با صداي . هنرمندم

 -1840(اميل زوال . (بلند زندگي كنم
داستان نويس، منتقد و فعال ) 1902

  )سياسي فرانسوي
  

  يادبود
به ياد فدايي خلق، سعيد 

  سلطانپور 
 رژيم جمهوري 1360 خرداد سال 31

اسالمي دست به يكي از تبهكارانه 
مال در تاريخ حكومت ترين اع

ارتجاعي و متوحش خود زد و خون 
 فدايي خلق، سعيد سلطانپور، شاعر،

نويسنده، نمايشنامه نويس و 
و فرزند دالور كارگردان انقالبي تياتر 

ايران زمين را بر دفتر تاريخ ريخت 
تا نسلهاي آينده بدانند كه مردم 
ايران تحت چگونه حكومت ظالمانه 

  . اي سال زيستند

  

عيد ستاره بود، ستاره اي كه هميشه س
در آسمان ايران مي درخشد و قلب 
شب را مي شكافد تا راه او آگاهانه 

  . ادامه يابد
شعري از فدايي خلق، سعيد سلطان پور 

  : سالگرد تولد دوباره اش امين29 در
 مرا بر داريد قلب"

  قلب جوان من
  مانند قطب نمايي است

  كه روي جذبه قانون خاك مي لرزد
  و در مناطق تاريك، خار خونينش
  "هميشه در جهت انقالب مي ماند

  راهش پر رهرو
 

به ياد منصور خاكسار، شاعر 
متعهد و پايدار جنبش رهايي 

  بخش مردم ايران در دو رژيم
  قصيده سفري در مه

 .....  
  بگوييدم

   كدام آينه روشن است ؟
   با كدام نام

   جسد ها تان را بشمرم
   تانو به كاكل خونين 

  بنگرم

   كه جهاني
  برخاك

  ! ريخته ست
   چگونه بخوانمتان
   كه با طراوت تاك

   رستيد
   در چله بزرگ زمستاني

   و سرخگونه شكفتيد
  ! آنچنان

   كه خاك
   از هياهوي شبگيرتان
   هنوز بر انگيخته ست

  
  ادش گرامي بادي

  
  سينما

  " ايران زندان"نمايش فيلم 
 از يدجشنواره بين المللي سينماي تبع

  . خبر داد"ايران زندان"نمايش فيلم 
فيلم سينمايي درباره اعتراض نسل اين 

امروز عليه ديكتاتوري و اختناق، درباره 
 و اشتياق به عدالت جويي وبرابري شور

.  استطلبي و درباره مقاومت وپايداري
اين فيلم ساخته داريوش شكوف، 

اين . هنرمند فعال و متعهد ايراني است
چند روز پيش از زمان اعالم كارگردان 

شده براي نمايش فيلم مذكور ناپديد 
 روز بعد، پليس آلمان خبر از 9. شد

شكوف در مصاحبه اي . يافتن وي داد
اعالم كرد كه از سوي چند عرب زبان 

وي گفت كه . ربوده شده بوده است
ضد "ربايندگانش از او در باره فيلمهاي 

 كه ساخته است، بازجويي "اسالمي
  . ده اندكر
 

  جعفر پناهي آزاد شد
فرهنگسراي پوپا اطالع داد كه جعفر 

  با روز86پس از پناهي، سينماگر ايراني 
از  توماني  ميليون200سپردن وثيقه 

  .زندان اوين آزاد شد
 اسفند در منزلش 12جعفر پناهي 

دستگير و مورد آزار و اذيت روحي قرار 
در  يك هفته  مدتبه وي. گرفت

 . خشك به سر برداعتصاب غذاي
دستگيري او اعتراضهاي وسيعي از 
جمله از سوي هنرمندان هاليوود، 
وزيران دولتهاي اروپايي و از جمله 
فردريك ميتران، وزير فرهنگ فرانسه 

  .در جريان فستيوال كن را در پي داشت
 حاصل تالشي بين آزادي جعفر پناهي

 خارج از المللي به ياري كوشندگان
جعفر پناهي با مقاومت و . كشور بود

جسارت خود اين انگيزه را براي نبرد تا 
 .پيروزي برانگيخت

 

ايجاد مزاحمت ارشاد براي فيلم 
  كيارستمي

معاون سينمايي وزارت  جواد شمقدري،
 فيلم جمهوري اسالمي گفت كهارشاد 

برابر  رونوشت" تازه عباس كيارستمي
 بينوش، به دليل پوشش ژوليت "اصل

 .ندارد هنرپيشه فرانسوي قابليت پخش
برنده  به خاطر بازي در اين فيلمبينوش 

جايزه بهترين هنرپيشه زن جشنواره 
  .فيلم كن شد

با اين وجود شمقدري اضافه كرد شايد 
در محافل دانشگاهي بتوان اين فيلم را 

  .داد و خاص نشان
   

سينماي ايران در سينماتك 
  فرانسه

ژوئن به همت  13روز يكشنبه 
سينماتك فرانسه به مديريت كوستا 

توبيانا، روز سينماي  گاوراس و سرژ
 با "يك روز در تهران"با عنوان  ايران

 3هر . برگزار شد استقبال كم نظيري
هزار بليط اين جشنواره از روز قبل به 

بسياري از  فروش رسيده بود و

دوستداران سينماي ايران پشت دربهاي 
  .بسته ماندند

ر اين روز، ساعت ويژه اي به ستايش د
 از جعفر پناهي، سينماگر نامدار ايراني

 دقيقه 9در ابتدا فيلم . اختصاص يافت
 اي، گفتگويي كه نادر تكميل همايون

 با جعفر پناهي انجام 2005در سال 
داده بود به نمايش درآمد و سپس پيام 
جعفر پناهي به مناسبت روز سينماي 

انسه توسط سينماتك فر ايران در
كوستاگاوراس و عباس بختياري قرايت 

  .گرديد
  23بقيه در صفحه 

  
  

  شهداي فدايي 
  تيرماه 

  
ــا ــن    : رفق ــي ـ بهم ــدكاظم غبراي محم

خــسروي  خــديو ـ محمــدعلي   راســت
آقا ـ گلرخ شهرزاد   اردبيلي ـ نسترن آل 

مهدوي ـ نادعلي پورنغمـه ـ حميدرضـا     
هزارخــاني ـ مارتيــك قازاريــان ـ        

ــت ــسادات نزه ــران ـ   ال ــي آهنگ  روح
محمود عظيمـي بلوريـان ـ يـداهللا زارع     
كـــاريزي ـ اســـماعيل نريميـــسا ـ      

قـصاب آزاد ـ مـسعود    ) امير(محمدرضا 
رضـا الماسـي ـ حميـد      فرزانـه ـ علـي   

بيجـاري ـ    خشكه اشرف ـ يوسف قانع 
غالمرضا اليـق مهربـان ـ محمدرضـا      
يثربي ـ فاطمه حسيني ـ محمدحـسين    

گر حـسيني  حقنواز ـ طاهره خرم ـ عـس   
ابرده ـ محمدمهدي فوقاني ـ غالمعلـي    

اكبر وزيري ـ مهـدي    پور ـ علي  خراط
مسيحا ـ حميـد آريـان ـ بهـزاد      ) بهزاد(

  -دوان ـ افسرالسادات حسينـي  اميري
نادره احمدهاشمي ـ سـيمين تـوكلي ـ     
علي خصوصي ـ كاظم سالحي ـ احمد   

بيـان ـ    اكبـر حـق   آبادي ـ علـي   خرم
ــدخ  ــعيدي بي ــداهللا س ــت   عب تي ـ حج

كبيـر ـ غالمرضـا جاللـي ـ        محـسني 
ــضاني ـ        ــفيع رم ــاني ـ ش ــسرو م خ

اكبر حيدريان ـ سينا كارگر، احمـد    علي
باختري، ناصر ممي ونـد طـي سـالهاي         

ــا   49 ــسلحانه ب ــارزه م ــاكنون در مب  ت
مزدوران امپرياليـسم و ارتجـاع و يـا در        
ــاه و    ــتمگر ش ــان س ــدانهاي دژخيم زن

  . خميني به شهادت رسيدند
  

  ويدادهاي هنري ماهر
  

 ليال جديدي


