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در قطعنامه پايانی اين مراسم بر گسترش تامين اجتماعی • 

کودک و پرداختن بيمه بيکارى بدون قيد و شرط به خانواده 
هاى کودکان کار به عنوان يک شرط اوليه و اصلی براى 

   . به کار کودکان اشاره شده استپايان بخشيدن
  2  ادامه گزارش در صفحه                                        

  -------------------------------------------------------------  
  

  بحثی در باره رابطه سرنگونی و خشونت طلبی
 

  شهاب برهان                           
 

  خشونت طلبی ، وحشيتآيا سرنگونی يعنی  *
      ! ؟  و باز توليد استبداد

  
استحاله چی ها و اصالح طلبان برای سد کردن راه براندازی رژیم، 
عالوه بر تبليغ امکان اصالح آن، مردم را از عواقب سرنگونی هم می 

 یعنی نه بهيچوجه تصادفا در -در ده  پانزده سال گذشته . ترسانند
ی هاشمی رفسنجانی و محمد طول دوره های ریاست جمهور

جمهوری "  استحاله چی ها و بطور مشخص مثلث -خاتمی 
سازمان فدائيان "، و "حزب دموکراتيک مردم ایران" ، " خواهان ملی

، طرفداران سرنگونی جمهوری اسالمی را به )"اکثریت( خلق
خشونت طلبی و وحشيگری و دشمنی با دموکراسی متهم کرده و 

بارزه متمدنانه برای دموکراسی، فقط می تواند ادعا کرده اند که م
به شکل مسالمت آميز، در چهارچوب قانون، و برای اصالحات 

در طول آن سال ها اگر این بحث، جدلی در خارج از . تدریجی باشد
کشور و در سطح نظری بود، اینک با شکست اصالحات و قرار 

این "  ونی؟تسليم، یا سرنگ" گرفتن مردم ایران بر سر دو راهی ی 
بحث را باید از عرصه جدل در خارج  به عرصه عمل توده ای در داخل 

با چنين هدفی است که من در اینجا رابطه سرنگونی .  منتقل کرد
   .با خشونت، وحشيت، تمدن و دموکراسی را  حالجی می کنم
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 اوضاع پيرامون خيرالدين حسيب  دآترديدگاه
 »  زمان ال« با مجله   ، در مصاحبهعراق

 احمد مزارعي  : ترجمه               
 

 يكسال و نيم از اشغال آشور عراق ميگذرد، :مقدمه مترجم
" آزادي و دمكراسي"برخالف وعده هاي داده شده در مورد استقرار 

مردم هر روز افزوده توسط آمريكا، بر وخامت اوضاع عمومي آشور و 
نبود امنيت، بيكاري، فقر و از هم گسيختگي همه . شده است

 در همه جاي آشور عراق به خوبي مشهود ،رشته هاي زندگي
در پايتخت آشور عراق، آب و برق و تلفن روزانه بارها و . است

راه بندانها و تفتيش هاي شبانه . نوبتي قطع و وصل ميشود
  ايي جان مردم را به لبشان آوردهيكگسترده توسط سربازان آمر

 اظهار رسانه ها،مردم عادي بارها در مصاحبه هاي خود با . است 
داشته اند آه چگونه اشياء گران قيمت آنان به سرقت رفته، دختران 
و زنانشان ربوده شده و پس از تجاوز آنان را در گوشه اي رها آرده 

 و در همه جا به مواد مخدر بدون هيچگونه حساب و آتابي. اند
ترور دانشمندان عراقي تاآنون متوقف نشده و به . فروش ميرسد

همين مناسبت پزشكان عراقي به طور جمعي تصميم گرفته اند 
فاجعه زندان ابوغريب هم آه وجدان . خاك آشور خود را ترك گويند

  . همه انسانهاي شرافتمند را به درد آورده است
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   روز جهانی مبارزه عليه کار کودکانگيزه به 
  در پارک الله تهران برپايی يک حرکت اعتراضی 

  
بيست و (همزمان با دوازدهم ژوئن  ، به گزارش خبرگزاری ايرنا

، که به نام روز جهانی مبارزه عليه کار کودک )سوم خرداد
نامگذارى شده، براى نخستين بار در ايران، صدها تن از معترضين 

  به کار کودکان، در پارک الله تهران تجمع کردند 
عضو هيات مديره انجمن حمايت از کودکان کار، " قاسم حسنی"

عصرشنبه در حاشيه اين گردهمايی به خبرنگار گروه اجتماعی 
ايرنا گفت اين نخستين حرکت نمادين مخالفان کار کودکان است، به 
اميد آنکه شرايط حاکم بر جامعه به نفع اين دسته از شهروندان 

رقام مربوط به کار کودکان و آمار و ا: وى افزود  .اصالح شود
نوجوانانی که در سن تحصيل و آموزش قرار دارند، امروزه به 
حدى است که دولتها ديگر قادر به کتمان پديده کودکان کار و خيابان 

در پايان اين مراسم، شرکت  .و پايمال شدن حقوق آنان نيستند
 کنندگانی که بيشتر آنان را زنان و کودکان تشکيل می دادند،

قطعنامه اى در محکوميت شرايطی که منجر به گسترش کار کودکان 
دراين قطعنامه بر گسترش تامين اجتماعی  .شده است، قرائت کردند

کودک و پرداختن بيمه بيکارى بدون قيد و شرط به خانواده هاى 
کودکان کاربه عنوان يک شرط اوليه و اصلی براى پايان بخشيدن 

اصالح نگرش جامعه به کار کودک  .ستبه کار کودکان اشاره شده ا
، اقدام فورى مسووالن براى پايان بخشيدن به شرايط موجود، بيمه 
و تامين اجتماعی فراگير براى همه کودکان و اجراى هر چه سريعتر 
مفاد پيمان نامه جهانی حقوق کودک و ديگر مصوبات بين المللی 

خيابان ، از براى حمايت از حقوق کودکان، بويژه کودکان کار و 
در بخش ديگرى از اين قطعنامه  . جمله بندهاى اين قطعنامه بود

شرکت کنندگان از دولت خواسته اند که هيچ امرى نبايد مانع از 
تحصيل کودکان شود و جمع آورى کودکان کار در خيابان ها به 
شيوه کنونی نه تنها مشکل آنان را حل نمی کند، بلکه خود آسيبهاى 

صدها کودکی که براى شرکت  . ه آنان وارد می سازدجدى ترى را ب
در اين گردهمايی سازماندهی شده بودند، با حمل پالکاردهايی که 
دست نوشته هايی در محکوميت کار کودکان روى آنها نوشته شده 

  . بود، در اين تجمع شرکت داشتند
آنکه فردا در مشت "، "آموزش، رمز پايان بخشيدن به فقر است"

ما قربانيان بی صدا "، "روزش را از تو می خواهداوست، ام
کودکی، "و " بچه ها نبايد کارکنند"، " صداى ما را بشنويد-هستيم 

، از جمله اين دستنوشته "دوران بدون بازگشت زندگی انسان است
  . ها بود

در اين تجمع چند گروه سرود دانش آموزى، يک گروه تئاتر 
ارهاى هنرى خود، اين دانشجويی و يک نوازنده با اجراى ک

  . گردهمايی را همراهی کردند
 خرداد به عنوان روز جهانی مبارزه عليه کار 23 ژوئن برابر با 12

  . کودک است 
برابر گزارشهاى سازمانهاى بين المللی حقوق بشر در دنياى کنونی 

ميليون کودک براى رفع نيازهاى خود و خانواده شان ٢۶۵در حدود 
  . ناگزير به کارهستند

کودکان شرکت کننده در نخستين تجمع اعتراض آميز عليه کار 
کودکان، غروب شنبه درحالی به تجمع خود خاتمه دادند که شعار 

آيا "، "ما به درس و آموزش احتياج داريم، نه به کار: "می دادند 
آيا کسانی هستند که از ما حمايت "و " آينده ما فقط کار است؟

 " کنند؟

  
  

 
 
  
  

  
  

   *با ما ارتباط بگيريد   *
 
  هفته نامه سر دبير 

                               
 arash.k@rahekargar.net       

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
               6777819- 40- 49    

  
    شماره فاکس سازمان 

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
     www.radiobarabari.net  

 
سايت راه کارگر     

 
                www.rahekargar.net      

 
 سايت اتحاد چپ کارگری

                                                   
 www.etehadchap.com    
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  از صفحه یکادامه 
  

  ... و بحثی در باره رابطه سرنگونی      
  
  
  

  مکثی  بر مفاهيم
لغاتی هستند که مرزی دقيق و عبور ... رت، نيرو، زور، قهر، قد

ناپذیر ميان معانی آن ها نمی شود کشيد و با مراجعه دادن توده  
مردم به فرهنگ لغات هم نمی  شود مانع از آن شد که مردم کوچه 
و بازار این  لغات را آنگونه که جا افتاده و متداول اند  بفهمند و به 

ر عين حال که ترجيح می دهم و مفيد تر می دانم من د. کار ببرند
که این لغات را با همان معانی که در فرهنگ عمومی مردم جا 
افتاده است مبنای بحث قرار دهم، الزم هم می دانم که ابتدا 
تفاوت های ميان آن ها را در بحثی که مطرح می کنم روشن 

ن عبارات را سازم؛ با این تذکر پيشاپيش که من تفسير و کاربرد ای
  .در عرصه مناسبات سياسی ميان دولت و مردم  در نظر دارم

 زور«  بطور کلی برای آن که بتوان  چيزی را به کسی تحميل کرد، 
اگر زور نباشد، کسی را نمی توان علی رغم ميل . الزم است» 

 » ِاعمال زور«اما  . کرد یا به کاری واداشت » مجبور« اش به چيزی
مثال .  ست » نيرو« وسيله ِاعمال زور، . نياز دارد،  به  وسائلی 

برای آن که شما بتوانيد یک متجاوز را به زور از در بيرون بياندازید، 
باید بازوان قوی داشته باشيد؛ یا اسلحه داشته باشيد؛ یا وسيله 

کسی که وسيله ِاعمال زور . خبر کردن پليس را داشته باشيد
  .داردتحميل ن » قدرت« نداشته باشد،

آنچه . هرجا که تحميل و اجبار هست، قاعدتا مقاومت هم هست
در رابطه تحميل و زور و  نيرو و قدرت گفته شد، عينا در مورد 

برای دفع : مقاومت و مقابله با تحميل و دفع زور هم صدق می کند
  .زور، زور الزم است؛ برای مقابله با قدرت، قدرت الزم است

 دو شکل  کلی می  آن، يل یا برای  دفعچه برای تحم( ِاعمال روز 
  .»ز مسالمت آمي« و »  قهر آميز« :  تواند داشته باشد

  
تإملی بر مفهوم " چيست؟  هدایت سلطان زاده در مقاله » قهر« 

 "  Force"  ،  قهر را معادل "براندازی وسوء استفاده از چند واژه
" عنای گرفته و کاربرد قهر به م" نيرو" انگليسی و متراد ف 

را ناشی از اغتشاش مفهومی دانسته است که " خشونت
مخالفان سرنگونی از آن برای مذمت سرنگونی سوء استفاده می 

من اگر چه با جهت اصلی و بسياری از نکات این نوشته . کنند
. ست » نيرو« ، همان »قهر« موافقم، اما با این موافق نيستم که 

قهر، از .   نيروستکيفيت قهر، نيرو به معنای عام نيست، بلکه
مقوله خصومت است؛ اما خصومت، الزاما هميشه با خشونت 

قهر، خصومتی است که به خشونت تبدیل شده . همراه نيست
قهر، در برابر مسالمت است و قهر آميز ، در برابر صلح آميز؛ . است

نيروی قهر، یا قوه . یعنی که توسل به قهر، اعالن جنگ است
در همين . ت با کيفيت آسيب رسانی و تخریبیقهریه، نيروئی اس

می نامند یا "  قهر طبيعت" معنا هم هست که زلزله و سيل را 
حرف می زنند که کار از سانسور و " سرکوب قهرآميز" زمانی از 

اختناق و بازداشت گذشته، و باتون و سرنيزه و توپ و تفنگ به کار 
ده ولی هنوز وقتی که خصومت به مرز خشونت رسي. افتاده است

جنبه تهدید به خشونت را دارد و مادام که کار به درگيری فيزیکی و 
برای . تخریب و انهدام نرسيده است، نمی توان از قهر سخن گفت

مثال، وقتی که دو نيروی متخاصم و مسلح در برابر هم صف آرائی 
کرده اند و هرلحظه انتظار فرمان شليک و حمله می رود، تا وقتی 

تفاق نيفناده باشد، کسی از توسل به قهر حرف نمی زند، که این ا
و اگر نيروها با وساطت کسی  از جنگ صرفنظر کنند، گفته می 

  .شود که موضوع به شکل مسالمت آميز حل شد
 قهر و مسالمت، کيفيت –با این توضيحات معلوم می شود که  اوال 

ه خشونت   قهر، ب-ر هستند؛ ثانيا اشکال ِاعمال زوهای نيرو، یا 
 مسالمت، به معنای عدم –کشيده شدن خصومت است؛ و ثالثا 

توسل به قهر است و نه الزاما به معنای عدم توسل به زور، و یا 
  . الزاما به معنای آشتی  و پایان خصومت

در همينجا باید این را هم بيافزایم که روش مسالمت آميزهم الزاما 
ای فراقانونی مثل فقط  به معنای روش قانونی نيست ؛ روش ه

اعتصابات غير قانونی، تظاهرات بدون مجوز، اشغال محل و غيره 
مادام که همراه با خشونت نباشند، روش های مسالمت آميز یا 

  صلح آميزاند
  

        
  

  سرنگونی  بدون  خشونت  
سرنگونی یک رژیم سياسی چيست بجز دست بدست شدن 

طلبان وانمود قدرت سياسی؟ آیا آنطور که استحاله چی ها واصالح 
می کنند، سرنگونی هميشه با خشونت و حمام خون توأم است؟  

بدون شک در تاریخ، سرنگونی های قهر آميز در مقياسی غير !  نه
اما  . قابل مقایسه بر سرنگونی های غير قهر آميز فزونی داشته اند

حکومت هائی هم سرنگون شده اند بی آن که به شکل قهر آميز 
ت جبهه ساندینيست ها  در نيکاراگوئه به شکل آیا حکوم. باشند

قهر آميز سقوط کرد؟ آیا رژیم آلمان شرقی و دیوار برلين در حمام 
خون فروریخت؟ مگرهمين یکی دو ماه پيش، حکومت شوارنادزه در 
گرجستان بدون شليک حتا یک گلوله از هيچ طرفی سرنگون نشد؟ 

  =سرنگونی " از تز استحاله چی ها و اصالح طلبان ما برای آن که 
فراموش " دفاع کنند، ناچارند که یا این نمونه ها را " قهر و خشونت 

کنند، و یا اساسا سرنگونی این حکومت ها را، به این خاطر که با " 
  ! قهر و خشونت توأ م نبوده است، انکار کنند

  قهر یا زور؟      
ن آن سرنگونی در شرائطی با توسل به قهر و در شرائطی هم بدو

  زورممکن است صورت بگيرد؛ اما در هيچ شرائطی بدون توسل به  
. ممکن نمی شود، چراکه هيچ حکومتی  داوطلبانه کنار نمی رود

حتا حکومت جبهه ساندینيست ها هم که معروف است به این که 
،  به ميل خود و داوطلبانه کنار نرفت؛ به زور آرای "کنار رفت" 

 و البته این امتياز را به نام خود –نار رفت اکثریت در یک انتخابات ک
در تاریخ ثبت کرد که به رأی اکثریت احترام بگذارد و برای حفظ 
قدرتی که اکثریت بهر دليل آن را نمی خواستند، به زور متوسل 

  .نشود
) مسالمت آميزیا قهر آميز( این که چه مقدار زور و چه شکلی از آن 

باشد، به عومل پر شماری برای برانداختن یک حکومت الزم 
بستگی دارد که اصلی ترین شان ميزان دوری و نزدیکی آن حکومت 
به مردم؛ امکانات مانوور آن؛  ميزان توانائی های آن برای ایستادگی 
در برابر زور مردم؛  و چگونگی توازن نيرو ميان حکومت و مخالفان 

 را بحث من فعال این نيست که آیا رژیم جمهوری اسالمی. است
هسته اصلی حرف . می شود بصورت مسالمت آميز برانداخت یا نه

و .  سرنگون کرد به زورمن این است که در هر حال، این رژیم را باید 
هسته اصلی حرف استحاله چی ها و اصالح طلبان هم این است 

اگر غير از این بود، می توانستند ! که در هر حال نباید سرنگون کرد
.  باید به  زور سرنگون کرد، اما نه با توسل به قهربگویند که رژیم را

ولی آنان با اصرار بر یکی قلمداد کردن سرنگونی و خشونت، 
آنان به بهانه . اساسا با سرنگونی است که مخا لفت می کنند

طرفداری از مشی مسالمت جویانه، مسالمت جوئی با رژیم 
  .جمهوری اسالمی را دنبال می کنند

  
   قانونی؟ مسالمت آميز، یا

استحاله چی ها و اصالح طلبان اگر مشی مسالمت آميز را ناموس 
سياسی خود عنوان می کنند، هر مبارزه مسالمت آميزی را هم 

  آنان تنها روش های مسالمت آميزی را که قانونی ! قبول ندارند
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باشند، مجاز می دانند و تایيد می کنند؛ یعنی  مبارزاتی را که 

  !  بداند و تایيد کندحکومت آن ها را مجاز
در نزد استحاله چی ها و اصالح طلبان، مشروطيت استفاده از 

آن . اشکال مسالمت آميز، به اشکال قانونی هم محدود نمی شود
خشونت دولت را داشته " تحریک " اقدامات قانونی هم که احتمال 

 در .و ماجرا جویانه ارزیابی می شوندباشند، کاری غير مسئوالنه 
 مسالمت جوئی آنان، تنها اقداماتی مجاز اند که بهانه ای چارچوب

نباشند؛ وگرنه " تشنج آفرین" برای خشونت دولتی ندهند و حتا 
اگر باید از خط مشی استحاله چی ها ! می شوند خشونت طلبی

و اصالح طلبان در شرائط جمهوری اسالمی  تبعيت کرد، پس 
" سالم "  روزنامه دانشجویانی که بطور مسالمت آميز به تعطيلی

  اعتراض کردند و با آن شبيخون وحشيانه به خوابگاهشان به خاک و 
خون کشيده شدند و کشته دادند؛ و کارگران شهر بابک که بخاطر 
اعتراض به اخراج، از زمين و هوا به رگبار بسته شده و کشته ها و 
زخمی ها دادند، نمی بایست حتا زبان به اعتراض باز کنند، چون 

راض مسالمت آميز هم خشونت طلبی است، چرا که  خشونت اعت
! "آرامش فعال" یادش بخير خط مشی ! ( دولتی را تحریک می کند

.(  
  

  محرک خشونت  کيست؟
استحاله طلبان، نه تنها  مطلق نکردن شکل مسالمت آميز مبارزه 
در هر شرائطی، بلکه حتا مسالمت آميزترین اعتراضات قانونی  را 

ل واکنش خشونتبار حکومت را داشته باشند، هم که احتما
  . قلمداد می کنند»  خشونت طلبانه « اقداماتی  

ممکن است که مردم در وضعيتی معين، ناگزیر از توسل به 
نمی » طلب « خشونت بشوند، اما در هيچ شرائطی  خشونت 

کنند پيدا » طلب« افراد مازوخيست و بيمار که خشونت را . شوند
ملت خشونت طلب، مردم خشونت طلب، که می شوند، اما 

کند، پيدا نمی » تحریک « حکومت را به ِاعمال خشونت عليه خود 
  . شود

توسط  مردم » تحریک « فرض کنيم که خشونت یک حکومت با 
را هم » تحریک « اما باید بال فاصله علت این . قابل توضيح باشد

 سرشان یک توضيح می تواند این باشد که مردم! توضيح بدهيم
برای کوبيده شدن درد می کند و خشونت را طلب می کنند که اگر 

رفتار کنند و دست به تحریک نزنند، واکنش خشونت » متمدنانه « 
توضيح دیگر این می تواند باشد که قهر و ! آميز هم نخواهند دید

خشونت حکومت، راه را بر هر گونه اعتراض و مبارزه  مؤثر قانونی و 
سته است؛ و این حکومت است که با سد کردن راه مسالمت آميز ب

های قانونی و یا بی اثر کردن آن ها، مردم را به مبارزات فراقانونی  
استحاله طلبان با .  و نهایتا به توسل به قهر وادار و ناچار می کند

ارائه توضيح اول، جای تحریک کننده و تحریک شونده را عوض می 
  !کنند

، نه خشونت، بلکه آزادی، برابری، امنيت آنچه مردم طلب می کنند
جانی، تأمين شغلی، تأمين آینده، برخورداری از زندگی مرفه ، 
برخورداری از بهداشت و درمان و آموزش و بيمه های اجتماعی، 
محيط سالم برای زیست، دسترسی به اخبار واطالعات و تفریحات 

ما ا. و خالصه یک زندگی در خور شأن انسان است... سالم 
رژیم حاکم بر ایران،  بسيار » مرز تحریک « حقيقت این است که 
کليد خشونت دولتی نه زمانی که عقربه . بسيار پائين است

مبارزات مردم به سطح مطالبات یادشده می رسد، بلکه غالبا 
 و حتا از درجات –زمانی زده می شود که این عقربه از درجه صفر 

دانشجو، احمد باطبی را نه به .   به حرکت در می آید-زیر صفر 
بخاطر کشتن یک دانشجو، بلکه فقط بخاطر بلند کردن پيراهن 

نقشه نا . خونين یک دانشجو در دست، ابتدا به اعدام محکوم کردند
موفق پرت کردن اتوبوس هنرمندان به دره را نه بخاطر آن که آنان 

دند دست به کودتای مسلحانه زده باشند، بلکه فقط بخاطر آن کشي
گلوله را در شقيقه سعيد حجاریان، . که طور دیگری می اندیشيدند

مقام سابق امنيتی برجسته رژیم، نه بخاطر جاسوسی برای 
دستگاه های امنيتی بيگانه، بلکه بخاطر تالش او برای اصالح رژیم 

  ... و نجات آن از سقوط،  خالی کردند
ابت، نه ارتقأ مسئله روز اکثریت عظيم  کارگران و مزد بگيران  ث

سطح و استاندارد زندگی، بلکه مبارزه برای جلوگيری از سقوط 

از مسائل حاد جمعيت کارگری ایران، نه دستيابی . مداوم آن است
به یک قانون کار مترقی و ضامن حقوق کارگران، بلکه  پرت نشدن 

امروز، . به بيرون از شموليت همين قانون کار ناقص و معيوب است
زرگی از کارگرانی که از موهبت  و امتياز آرزوی بخش ب

استثمارشدن برخوردار هستند، نه افزایش دستمزد، بلکه پرداخت 
  .دستمزهای یک سال و دو سال عقب افتاده شان است

. هفتاد درصد مردم ایران در زیر خط فقر دست و پا می زنند
خشونت دولتی، نه بخاطر تالش اکثریت جمعيت برای دستيابی به 

«  بهتر، بلکه بخاطر تالش آنان  برای زنده ماندن است که زندگی
برای بيش از پنج ميليون نفر، یافتن یک کار و . می شود» تحریک 

، آرزوئی لوکس و بلند » حق استثمارشدن « بهره مند شدن از 
برای  زنده ماندن در جمهوری اسالمی، تن فروشی . پروازانه است

ای فروش کليه، صف بسته می شود؛ کودک فروشی می شود؛  بر
آنانی که چاره ای جز دزدی نبينند، دست شان بریده . می شود
بر رویشان » تمدن « و آنانی هم که همه این روزنه های . می شود

بسته باشد، سر فرزندان شان را گوش تا گوش می ُبرند و خود را 
  . حلق آویز می کنند

ب خشونت در چنين سطح نازلی از مطالبات مردم است که عص
این مردم به چه حدی از . می شود» تحریک « جمهوری اسالمی  

« بی حقی و ستم و فالکت و ذلت تن بدهند که رفتارشان 
تشنج " باشد و خشونت حکومت را تحریک نکند و » متمدنانه 
  ! ؟"نيافریند

؟  کدام دیوانه ای است که " مسالمت آميز و قانونی " می گویند
ایش را با مسالمت و از راه های قانونی ترجيح ندهد خواسته ه

بدست بياورد؟ اما در جمهوری اسالمی که راه پيمائی مسالمت 
آميز دانشجویان را به خاک و خون می کشند و تقاضای مسالمت 
آميز کارگران برای تبدیل قرارداد موقت کار به قرارداد دائم را با  

« ز آتشبار هلی کوپتر پاسخ می دهند، چه شکل دیگری ا
تحریک « جز تسليم باقی می ماند که خشونت رژیم را » مسالمت 

در رژیمی که از رئيس جمهور و دولت و مجلس قانونگذاری ! نکند؟» 
اش در موضع حکومتی و  با وجود برخورداری از امکانات و اهرم های 
عظيم  دولتی، پناهی در قانون ندارند  و چنين مفلوک و درمانده 

ما  مردم را به کدام قانون » متمدن « ه طلبان گشته اند، استحال
  !     حواله می دهند؟

«  کارگر کارخانه کفش 450 همين یک ماه پيش، در هشتم بهمن، 
برای اعتراض به عدم پرداخت دوازده ماه دستمزد »  شادان پور 

خود، به نمایندگان قانون روی آوردند و در برابر مجلسی بست 
ذاران در اعتراض به بی قانونی، در آن نشستند که خوِد قانون گ

هيچ تحليلی نمی تواند به اندازه این تابلوی !  بست نشسته بودند
 کارگرانی که دوازده ماه دستمزد نگرفته اند،  مطلِق یبی پناهی

مسئوليت کامل حکومت در تحریک مردم و ناچاری شان در توسل 
  .به قهر را  به نمایش بگذارد
ح طلبان، که در پشت نقاب  دموکراسی و استحاله چی ها و اصال

مخالفت با خشونت و  وحشيت، و به بهانه پرهيز از خشونت و باز 
توليد استبداد، مردم را از سرنگونی جمهوری اسالمی باز می دارند 
بی آن که برای دفع خشونت و وحشيت دولتی راهی نشان 
بدهند، عمال  مردم را به تسليم به ضد دموکراتيک ترین، 

آنان .مستبدترین، خشن ترین و وحشی ترین رژیم دعوت می کنند
با سنگ اندازی بر سر راه سرنگونی جمهوری اسالمی، به وحشی 

  .ترین دستگاه خشونت و بربریت خدمت می کنند
  

  آیا قهر الزاما قهر می زاید؟ 
این ادعای استحاله طلبان هم که مردم را از سرنگونی رژیم با این 

انند که توسل به قهر، قهر و استبداد می زاید، استدالل می ترس
اگر این استدالل درست بود، محال بود که حکومت . بی پایه است

 که همگی بدون حتا –های جبار و مستبد قرون وسطائی در اروپا 
یک استثنإ،  با انقالبات قهرآميز  و جنگ ها و خونریزی های بزرگ 

رژیم های دموکراتيک سرنگون شده اند، امروزه جای خود را به 
  جائی که -دموکراسی سنتی انگلستان . بورژوائی داده باشند

مارکس بعيد نمی دانست انقالب کارگری در آنجا بتواند بدون نياز به 
  بدون بریده شدن سر چند شاه بدست - توسل به قهر پيروز شود 

غصب شده از سرخپوستان از  دموکراسی آمریکا بر سرزمين.  نيامد
. وحشيانه ترین نسل کشی، و از دل جنگ داخلی جوانه زدطریق 
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. ، محصول انقالب کبير بود و منشور حقوق بشردموکراسی فرانسه
ثال های زیادی در اثبات بی پایگی این ادعا می شود آورد، از م

جمله مثال های عکس، نظير این که چطور کشوری مثل شيلی با 
درت رسيدن حکومت دموکراسی بسيار قدیمی اش و بعد از به ق
 مسالمت آميز و  کامالسوسيال دموکرات سالوادور آلنده از طریق

، کردقانونی، خشن ترین دیکتاتوری خونين آمریکای التين را تجربه 
  ! ؟ " بزرگترین دموکراسی دنيا" آن هم با  کمک 

آیا استبداد سياهی که خمينی .   ایران نگاه کنيم57به انقالب 
کم نظيری که به راه انداخت، محصول توسل مستقر کرد و خشونت 

او به قهر در سرنگون کردن رژیم شاه بود؟  به یاد داریم که خمينی 
اساسا و تا آخرین لحظه مخالف توسل به اسلحه و قيام مسلحانه 

تاکتيک او این بود که با تداوم تظاهرات مسالمت آميز، ایجاد .  بود
 خارجی از حمایت شکاف در نيروهای مسلح، و منع قدرت های

خمينی خواهان سرنگونی شاه بوسيله . شاه، کاررژیم تمام شود
نهضت خمينی در .  »! شاه باید برود« : قيام نبود؛ او می گفت 

عين حال که به عرق فروشی ها حمله می کرد و سينما رکس 
آبادان را آتش می زد، در قبال حکومت، مطلقا از مشی مسالمت 

مانی که  بخشی از توده های مردم، خسته ز. آميز تبعيت می کرد
و نگران از درجا زدن جنبش در راه پيمائی های بدون پيشروی، 

، پيروان » ! رهبران، ما را مسلح کنيد« : شعار سر می دادند 
خمينی گل ميخک در لوله تفنگ سربازان می گذاشتند و شعا ر 

های  قيام مسلحانه را چریک.»ارتش برادر ماست « : می دادند 
فدائی خلق در دفاع از همافران پادگان فرح آباد که درحال سرکوب 
شدن توسط گارد جاویدان بودند، شروع کردند و بعد، مردم هم به 

« خمينی به منع آن ها پرداخت و اطالعيه داد که  . آنان پيوستند
 حقيقت تاریخی این است که خمينی  .»من فتوای جهاد نداده ام 

 سرنگونی شاه نشد و تا آخرین روز هم  که متوسل به قهر برای
  مشی قيام به او تحميل شد و نتوانست جلو آن را بگيرد، دست از

اما پس از آن  که قدرت به .  با رژیم شاه نکشيد آميزمسالمت
. دست اش افتاد، به سرکوب و خشونت بی نظيری متوسل شد
 و آنانی که دست به قيام مسلحانه زده بودند، قربانيان قهر

خشونت کسی شدند که تا آخرین روز مخالف توسل به قهر برای 
استبداد و خشونت رژیم خمينی، ! به زیر کشيدن رژیم شاه بود

،  با آزادی "نظام الهی" بيش از هر چيز محصول آنتاگونيسم  آن 
های سياسی، حقوق بشر و دموکراسی بود؛ نظامی که موظف 

کيت خصوصی را هم که در بود نظام بهره کشی سرمایه داری و مال
کوخ "  و "مستضعفين " یک انقالب اجتماعی مورد تهدید و تعرض 

خشونت رژیم خمينی  جنگ .   قرار گرفته بود، حراست کند"نشينان
به این دليل، . تمام عيار ارتجاع، با انقالبی بود که آن را زائيده بود

ت اگر رژیم شاه بدون قيام مسلحانه و با همان ترتيب مسالم
جویانه ای که خمينی می خواست، سرنگون می شد، رژیمی که 
خمينی می خواست مستقر کند، بدون سرکوب گسترده و قاطع 
آزادی خواهی، دموکراسی خواهی، و برابری طلبی کارگران و 

استبداد و خشونت آن حکومتی . تهيدستان، امکان پذیر نمی بود
می گيرد و که جایگزین می شود، از ماهيت خود آن سرچشمه 

هيچ ربطی به این که حکومت پيشين با قهر یا با مسالمت سرنگون 
منشأ و زاینده قهرسياسی، خوِد قهر نيست؛  . شده است، ندارد

      .توضيح  قهر با  خود قهر، منشإ قهر را از چشم ها پنهان می کند
  
   ملزومات و اسباب سرنگونی رژیم   

  
ری اسالمی، بلکه حتا تحميل عقب نه تنها سرنگونی جمهو

 است؛ زورنشينی به حکومت در این یا آن مورد، مستلزم ِاعمال 
یعنی بکار گرفتن نيرو برای دفع تعرض و خنثا کردن مقاومت 

این موضوع، بقدری عيان و غير قابل تردید است که حتا . حکومت
کيانوش راد، نماینده اصالح طلب اهواز در مجلس اسالمی، به 

قدرت را « : که !) البته بعد از خرابی بصره ( شجویان می گوید دان
  .»فقط با قدرت می توان مهار کرد

برای آن که کاربرد زور، موثر باشد، نيروی مردم باید بر نيروی 
کارگری که بخاطر . حکومت بچربد، یعنی موازنه قوا باید برهم بخورد

ی شود؛ و یک اعتراض صنفی، از زمين و هوا به رگبار بسته م
دانشجوئی که بخاطر شعار دادن، در محاصره جنگی رژیم قرار می 
گيرد و لت و پار می شود، حق دارد با ناباوری بپرسد که چطور 

ممکن است قدرت مردِم دست خالی بر رژیمی بچربد که تمام 
  نظامی، ابزاهای -منابع اقتصادی کشور، قدرت مهيب پليسی 

   دارد؟تبليغی عظيم وغيره در اختيار
جواب این پرسش را تجربه سرنگونی همه دیکتاتوری ها و تجربه 

برهم خوردن توازن قوا و چربش نيروی : اکثر انقالبات می دهد 
مردم، نه با چربش منابع اقتصادی و قدرت نظامی مردم بر حکومت 
و دستيابی شان بر تکنولوژی تبليغاتی پيشرفته تر از مال حکومت، 

ق فلج کردن قدرت دولتی و ناتوان کردن حکومت بلکه اساسٌا از طری
می . از بکار گرفتن نيرو و امکانات خود است که عملی می شود

، برای آن که مردم به هرحال برای پيشروی خود، "اساسا"گویم
بسته به شرائط، به این یا آن اندازه به امکانات اقتصادی، توان 

بليغی نياز دارند؛ ایستادگی در برابرنيروهای سرکوب، و امکانات ت
اما  کارکرد اصلی این امکانات، نه رقابت کّمی با امکانات دولتی، 
بلکه فلج کردن چرخ اقتصادی، زمينگير کردن نيروی نظامی، و خنثا 

 . کردن تبليغات دشمن است
با چه وسایلی و چگونه امکان پذیر کار ورود به این موضوع که این 

د؛ تنها به این نکته اساسی شانکاست، بحث ما را به درازا می 
هر  معجزه مردم که غلبه آنان را بر وسيلهاشاره می کنم که 

 َقَدر قدرت امکان پذیر می کند، مبارزه ای است که دیکتاتوری
ابعاد توده ای؛ متشکل و سازمان : مشخصات زیر را داشته باشد

هر . یافته؛ متحد؛ سراسری؛ مصمم و جسورانه؛ پيگير و بی وقفه
ی با هر اندازه امکانات اقتصادی و توان نظامی و تبليغاتی، در حکومت

محاصره امواج  پياپی و کوبنده چنين قدرت بيکران و سهمگينی، 
همچون قایقی پوسيده بر اقيانوس، ازهم می پاشد ومتالشی می 

  . شود
من در رابطه با ملزومات سرنگونی جمهوری اسالمی، به همين 

سباب قدرت توده ای که امکان برهم زدن اشاره گذرا به کلی ترین  ا
تعادل قوا و خالی کردن زیرپای حکومت  را به آنان می دهد، بسنده 

 می زورمی کنم و این موضوع را که جمهوری اسالمی را تنها با 
  .توان سرنگون کرد، پی می گيرم

    
  )ادامه مقاله در شماره بعد  (                                

  
  - -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- --- -- -- --  
  

   شدناعتراض مردم به هنگام حلق اويز   
   سه جوان در خرم اباد               

 توسط رژيم اد سه جوان در خرم ابکردندر جريان حلق اويز
 مردم و جوانان خشمگين اين شهر با سر دادن جنايتکار اسالمی، 

شعارهاي ضد حکومتي نسبت به اين اقدام غير انساني اعتراض 
, به گزارش دريافتي اين سه نفر به نامهاي علي ايرواني . کردند

در ميدان  خرداد 18صفر خوت سياني و اميد دعوتي روز دوشنبه 
اويخته ميدان بزرگ و پل موسوم به شهداي خرم اباد بدار , شقايق 
يکي از اعدامها در ساعت پنج بعد از ظهر و دو مورد ديگر . شدند

ماموران نيروي انتظامي در پشت . پس از غروب افتاب انجام شد
بامهاي مشرف به محل اعدام مستقر شده و تمامي منطقه را تحت 

اما با . کنترل گرفته بودند تا با هر گونه حرکت اعتراضي مقابله کنند
   جواناناينهمه مردم و

 خرم اباد عليه  دلير
 شعار دادند خامنه اي

و به اين ترتيب خشم 
و نارضايتي خود را از 

ه  سرکوبگراناقدام اين
     . ابراز کردند
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  از صفحه يکادامه 
  
   .... دآتر خيرالدين حسيب ديدگاه 

   
آه از شخصيتهاي  خيرالدين حسيب ترجمه و تلخيص مصاحبه

مرکز مطالعات کشورهای  "  کلو مديرعلمي عراق فرهنگی و
. اري از مسائل اين آشور باشداست، ميتواند روشنگر بسي" عربی 
 جديد در  تذکر است که اين مصاحبه قبل از تشکيل کابينهبهالزم 

ه آن به معنای تائيد همه نکات عراق صورت گرفته و ترجم
  .  ، توسط نشريه نيستحهومطر

  

      
  

يكسال و نيم پس از اشغال عراق، واقعيات و حقايق بسياري + 
تغيير يافته اند و واضح تر ميتوان حوادث را ميان آنچه آه بوش با 
آبكبه فراوان بر روي ناو جنگي از پيروزي داد سخن داد، و آشته و 

يتوان بعد از يك سال م. غرق شدن سربازانش در باتالق عراق ديد
چهره واقعي عراق را در مقابل رنگارنگي خون و انفجارات عظيم 

 همه مظاهر ،زمين لرزه ي اشغال. دائمي به خوبي مشاهده نمود
زندگي از دولت، سازمانهاي اجتماعي، روابط بين المللي و منطقه 

آمريكاييها از . اي را درهم آوبيد و همه را به شكلي ديگر درآورد
از هم پاشيده . اورده بودند، دچار فاجعه شدندآنچه آه به حساب ني

 حكومتي شورایشدن امنيت، مقاومت قدرتمند، انهدام اقتصاد، 
بي اراده، ائتالف بين المللي از هم گسيخته، ترس و شك آه از هر 
سو هجوم ميآورد و فريادهايي از درون هيأت حاآمه آه هشدار 

. يا ميبيندپيدايش ويتنام تازه اي را براي سربازان اشغالگر مه
نيروهاي اشغالگر آه در دام گرفتار آمده اند ميكوشند راه فراري 
براي خود بيابند و دست به دامن سازمان ملل براي انتقال قدرت و 
تشكيل دولتي آه با انتخابات در آغاز سال آينده آار خود را شروع 

چه نوع قدرت و دولتي به عراقيها داده : اما سئوال اين است. آند
د شد؟ آدام حكومت انتقالي و يا چگونه صالحيتهايي؟ آدام خواه

  نيروهاي چند مليتي مسئله امنيت آشور عراق را به عهده خواهند
گرفت؟ سرنوشت نيروهاي اشغالگر چه خواهد شد، حفظ امنيت با 
آيست؟ آيا مقاومت متوقف خواهد شد؟ اينها سئواالت بسيار 

در حالي آه مشكلي است آه در عرصه سياست مطرح است 
 . آمتر از دو ماه به انتقال سلطه به عراقيها بيشتر نمانده است

براي مطالعه وضعيت ناروشن، مشكل و پيچيده اين پرونده پاي 
مينشينيم تا در مورد واقعيت اوضاع  صحبت دآتر خيرالدين حسيب

 :عراق و آينده اين آشور نظرات خود را بيان دارند
ييها خود به درون دامي افتاده اند آه دآتر، فكر ميكنيد آه آمريكا

براي عراق گذاشته بودند، دامي آه نميتوانند از آن بيرون روند، زيرا 
خروجشان بسيار گران تمام خواهد شد در عين حال اينكه بقايشان 

 هم گرانتر خواهد بود؟ 
ــ به رغم هر نيتي من فكر ميكنم آه آمريكاييها برنامه ريزيهاي خود 

  اي انجام عمل جنگ تنظيم آرده بودند تا براي اوضاع بعدرا بيشتر بر
 در سال Foreign Affairsدر مجله ارتباطات بين المللي . از جنگ

 مطالعاتي انجام گرفت آه اشاره داشت به اينكه مشكالت 2002
از اشغال بسيار بيشتر از اصل اشغال عراق است و بر  دوران بعد

 برآورد نموده بودند آه بين سيصد تا  همين اساس، در مطالعات خود
پانصد هزار سرباز براي دوران پس از اشغال نياز است و اين چيزي 

آمريكا در اشغال نمودن عراق . اين جنگ انجام نگرفتاست آه در 
به سادگي موفق شد، آنان ميدانستند آه ارتش عراق با ضربات 
وارده و سيزده سال تحريم اقتصادي توان مقاومت را نخواهد 

از آن سو ارتش عراق را باور بر اين بود آه آمريكاييها . داشت
ي اين منظور مردم را شهرها را به اشغال خود درخواهند آورد و برا
اما ارتش آمريكا به . براي مقاومت درون شهرها آماده آرده بودند

اشغال شهرها دست نزده بلكه به محاصره شهرها پرداخت و همه 
آوشش خود را بر آن قرار داد تا شهر بغداد را به اشغال درآورد و آن 

 . هم اتفاق افتاد
ار آمده و به درون باتالق من باور دارم آه آمريكاييان در تنگنا گرفت

آنگونه آه گمان برده بودند آسي آنان را با . عراق سقوط آرده اند
اين درست است آه عراقيها مقاومت . حلوا و گل پيشواز نكرد

زيرا عراقيها . نكردند، ولي به اشغالگران خوش آمد هم نگفتند
 عراق آمريكاييها. تاريخي طوالني در مبارزه عليه اشغال با خود دارند

از اصول فكري مردم عراق بيخبرند و از : را به درستي نشناخته اند
 . معني عزت نفس در نزد عراقيها چيزي نميدانند

  با وجود آن همه مراآز مطالعاتي چگونه آنان بي اطالع بوده اند؟
 توضيح Plan of Attackــ آنچنانكه وود ودز در آتاب اخير خود به نام 

رامسفلد، ولفوويتز، ديك چيني، : داده است ماجراجوياني از قبيل
رايت هيث، و پرل آه مقدمات اصلي جنگ را فراهم آوردند اطالعات 

 از وضعيت فرهنگي منطقه خاورميانه نداشته اند، درست و دقيقي
برعكس وزارت خارجه آمريكا گزارش و اطالعات با ارزشي در اين 
زمينه فراهم آورده بوده آه امروز مسير جنگ عراق را مشخص 

اگر مقاومت عليه اشغالگران گسترش و شدت يابد ــ آن . ميكند
آه به . . . نيه و چنان آه اين روزها شاهد آنيم آربال، نجف، ديوا

تازگي به جرگه مقاومت پيوسته اند ــ و قربانيان آمريكاييها در اين 
 . جنگ افزايش يابد، مجبور خواهند شد خاك عراق را تخليه آنند

آنان در اين . يكي از مزاياي آمريكاييها پراگماتيسم صرف آنان است
اآنون . زمينه يكباره تا يكصد و هشتاد درجه تغيير مواضع ميدهند

. مسير جنگ و رياست جمهوري آمريكا در اين مدار در حرآت است
آنان . اين شرايط و اين مقاومت تنها راه خروج آنان از عراق است

ميكوشند تا آخرين روز ممكن در عراق بمانند زيرا توطئه آنان بسيار 
 . گسترده تر از آشور عراق است

ر ابراهيمي به عقيده شما دست به دامان سازمان ملل و اخض
شدن با ادعاي انتقال قدرت به عراقيها، آيا آوششي در اين جهت 
است آه آمريكاييها ميخواهند خود را از دام موجود رها آنند، آيا 

 سازمان ملل ميتواند آنان را نجات دهد؟ 
ــ نقش سازمان ملل آنطور آه اخضر ابراهيمي مطرح نموده و آوفي 

ه جون جلسه اي با شرآت يك عنان هم توافق آرده است، در ما
هزار تا يك هزار و پانصد نفر تشكيل ميشود آه از ميان خود يكصد تا 
. يكصد و پنجاه نفر را به عنوان پارلمان مشورتي انتخاب ميكنند

وظيفه اين پارلمان مشورتي آماده سازي براي انتخابات عمومي در 
 . اوايل ژانويه دو هزار و پنج است

د نظام صدام حسين براي همه از جمله براي همانطور آه ميداني
اآنون او از ميان رفته و ملت . آشورهاي عربي مشكل ساز بود

به نظر شما آشورهاي . عراق به آمك برادران عرب خود نيازمندند
 عربي چگونه ميتوانند به عراقيها آمك آنند؟ 

ــ به نظر من اگر آشورهاي عربي شر خود را از سر ما آوتاه آنند 
آنان اگر قادر به آمكي بودند تنها به آمك . يار باارزش تر استبس

آمريكا ميآمدند، بدون آمك آشورهاي عربي اشغال عراق انجام 
 . نميگرفت

آوششهاي اخضر ابراهيمي از طرف برخي نمايندگان مجلس 
آنان ميگويند آه مردم . حكومتي مورد اعتراض قرار گرفته است

يمي برايشان تصميم گيري نمايد، به عراق گوسفند نيستند تا ابراه
نظر شما چگونه و با چه شرايطي امكان موفقيت اخضر ابراهيمي 

 وجود دارد؟ 
اخضر ابراهيمي نه به درخواست سازمان . ــ سئوال مهمي است

ملل بلكه با پيشنهاد و اصرار آمريكا به اين ماموريت گمارده شده 
 . است

 ؟ "مجلس حكومتي"و درخواست 
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آنان فقط خواسته هاي . بي اراده حكومتي نه آم نه زيادــ مجلس 
را به اجرا درميآورند، آنان مشغول برگماري آسان خود به " پل برمر"

پستهاي مختلف و سوءاستفاده مالي از شرايط فعلي هستند و 
مخالفت بعضي اعضاي . نقش آنان نيز بسيار محدود خواهد بود

خود را پايان يافته مجلس حكومتي از آن روست آه آنان نقش 
ميبينند زيرا آن چنان آه ابراهيمي در نظر دارد غالب انتخاب 

خواهند بود و افراد و اعضاء وابسته به احزاب " تكنوآرات"شوندگان 
. سابق نقشي در تشكيل مجلس و حكومت آينده نخواهند داشت

 . حتي رياست مجلس نيز به عهده سه نفر غيرحزبي خواهد بود
 آشور قانون اداره 

امروز در مطبوعات گفته شده آه بعضي از اعضاي مجلس حكومتي 
. آرده اند آه قانون فعلي اداره آشور را تحريم خواهند آرد تهديد 

آنها به اين فكر مشغولند آه در روز . گويا خود اينان واضع آن بوده اند
سي ام جون قدرت به چه آسي منتقل خواهد شد، آيا قدرتي آه 

حول ميشود آامل يا ناقص خواهد بود؟ عراقيها به عراقيها م
 بر آشور هستند، برعكس آمريكاييها  خواستار حاآميت آامل خود

اين وضعيت موجب تقدم يا تأخر انتقال . گونه ديگري ميانديشند
 قدرت نخواهد شد؟ 

ــ فرقي است ميان آنچه آمريكاييها ميخواهند و آنچه را آه اخضر 
ميدانم آه . ملل متحد مامور آن استابراهيمي از طرف سازمان 

اخضر ابراهيمي دست به آاري نخواهد زد آه موجب سرپوشي 
 . براي سلطه آمريكا بر عراق گردد

آيا به نظر شما وي پوششي بين المللي براي تنگناي آمريكا در 
 عراق به وجود نخواهد آورد؟ 

اين آار ممكن است به . ــ وي به چنين آاري دست نخواهد زد
يله سازمان ملل يا مصدر ديگري انجام گيرد اما اخضر ابراهيمي وس

به اين آار دست نميزند زيرا به حيات سياسي خود در سازمان ملل 
اما آمريكا بنا دارد همان سياستي را آه در مورد . پايان خواهد داد

مجلس حكومتي دارد در مورد دولت آينده عراق نيز ادامه دهد، 
شما تصور آنيد از هم اآنون آمريكاييها .  ويابزاري در خدمت منافع

آشكارا بيان داشته اند آه هر نوع حكومتي در عراق بر سر آار آيد، 
بايد با آنان معاهداتي را در مورد بقاء پايگاههاي نظامي آمريكا در 

چگونه آنان اين درخواست را پيشاپيش از . عراق به امضا رساند
يدانند آه حكومت آينده عراق حكومت آينده عراق دارند، چگونه م

چنين قراردادهايي مبني بر بقاء پايگاههاي نظامي آمريكا با آنان 
آشور عراق در گذشته مبارزات زيادي را عليه وجود ! امضاء مينمايد

هر نوع پايگاه نظامي بيگانه در خاك خود داشته است، بسياري در 
ات حتي در اين راه فداآاري آرده و جان باخته اند و اين مبارز

 انجام گرفته و در مراحل بعدي 1958سالهاي قبل از انقالب سال 
عراق هيچگاه به ) 1. (آنان پيمان استعماري بغداد را نيز لغو نمودند

وجود پايگاه نظامي بيگانه در آشور خود رضايت نخواهد داد، اين 
پايگاهها براي چيست؟ ملت عراق بايد قانع شود آه چرا اين 

 يد در عراق باشد؟ پايگاهها با
باور من اين است آه حكومت آينده بايد بر بنيان هاي حزبي نباشد، 
رياست، معاونت و نخست وزير بايد افرادي تكنوآرات و غيروابسته 

اضافه بر . باشند و هيچ وابستگي نيز به آمريكا نبايد داشته باشند
ن همه اينها من اآنون نميدانم آه موضع سازمان ملل نسبت به اي

مسئله غيرقابل بحث آه انتخابات با وجود سلطه خارجي در آشور 
مفهوم آزاد را نخواهد داشت، چيست؟ و اگر قرار است انتخابات 

 برگزار شود، سازمان ملل بايد با تصويب 2005آزادي در ماه ژانويه 
مصوبه اي از نيروهاي خارجي آمريكايي و غيرآمريكايي بخواهد تا 

 . تا آخر ماه دسامبر از عراق خارج آنندهمه نيروهاي خود را 
  چه آسي امنيت را برقرار خواهد آرد؟

  دارد؟  اآنون در عراق امنيت وجود ــ مگر
 جنگ داخلي 

 . حداقل اينكه جنگ داخلي درگير نخواهد شد
ــ مدت زيادي روي اين مسئله آار شده، بارها از مسئوالن 

ن آمريكاييها جنگ آمريكايي شنيده ام و نوشته شده آه با رفت
نه برادر، بايد بگويم آه چنين چيزي اتفاق . داخلي درگير خواهد شد

آنان ميكوشند آه ميان شيعه و سني و سپس ميان . نخواهد افتاد
در تاريخ عراق هيچگاه اتفاقاتي از . هر آدام از آنها نيز تفرقه بيندازند

ن پيش آمد در  پنداشت آه آنچه در لبنا اين نوع وجود نداشته و نبايد
در عراق وضعيت آامال با لبنان متفاوت . عراق قابل وقوع است

شيعيان عراق به جز اقليتي آوچك آه ريشه ايراني دارند . است
 سال 300 تا 200بقيه اعراب ساآن عراقند آه تشيع آنان به حدود 

عده زيادي از آنان از شمال عراق به جنوب مهاجرت نموده . ميرسد
ماي شيعه به تشيع گرويدند و بيشتر آنان با گرويدن و به وسيله عل

  سني هاي عراق نيز نبايد در مورد. روساي قبايل شيعه شده اند
آنان اعراب عراق و بسيار . شيعيان عراق نگراني به خود راه دهند

 غالب رهبران مبارزات 1920در جنگ استقالل طلبانه . وطن پرستند
ر مشترك شيعه و سني با يكديگر از شيعيان عراق بودند و يا به طو

حزب استقالل داراي رئيس شيعي و معاونت سني . عمل آردند
هيچگاه در عراق حزبي . همه احزاب ديگر نيز چنين بودند. بود

ما در دانشگاهها با . براساس طائفه اي معيني وجود نداشته است
تفكر ملي گرايي رشد آرده ايم، استادان ما بعضا سني و قسما 

روي اين موضوع سني و شيعه و يا آرد نميشود . بوده اندشيعه 
اينكه ميگويند در زمان صدام بيشترين ظلم در . سرمايه گذاري نمود

حق شيعه ها و آردها انجام گرفته، من در اينجا آنچه را آه بايد 
بگويم اين است آه نظام صدام حسين برحسب خطري آه از فرد، 

ظام احساس ميكرد به عكس گروه و يا حزبي نسبت به خود و ن
 در اين چهارچوب بررسي  العمل دست ميزد، جنايات صدام را بايد

جنايت وي را در دوران خود در مورد نجف و فلوجه شاهد . نمود
 .بوديم

" دولت"در مورد حكومت بعد از ماه جون گفته ميشود آه اين 
لذا صالحيت بستن قرارداد با اين و يا آن آشور و موسسه را ندارد، 

بر اين اساس آنان نميتوانند قرارداد بقاء پايگاههاي آمريكا را نيز در 
چنان قرارهايي به آينده اي موآول خواهد . خاك عراق امضاء نمايند

 شد آه دولتي با صالحيت آامل بر سر آار آيد، نظر شما چيست؟ 
اين بستگي به سازمان ملل دارد آه آيا ميخواهد وجهه اي  ــ 

غالگري آمريكا بدهد و يا اينكه به طور جدي خواستار ظاهري به اش
اگر بنابر بقاء . و اين بستگي به توافق آمريكا دارد. آزادي عراق است

نيروهاي اشغالگر در عراق گذاشتند، در آن صورت مقاومت شدت 
خواهد گرفت و با وجود مقاومت امنيت و انتخابات بي معني خواهد 

 . بود
ومت تا چه اندازه است؟ آيا آنان پراآنده و اطالعات شما از اين مقا

خودسر عمل ميكنند، آيا اين مقاومت داراي سازماندهي است، به 
خارج از عراق ارتباط دارد، و چند نوع و چگونه مقاومتي در درون 

 عراق هست؟ 
 مقاومت  ــ از زمان سقوط بغداد تاآنون گزارشات گوناگوني در مورد

گويند آه از يك سال پيش از سقوط بعضي مي. انتشار يافته است
صدام اين نيروها آماده و تربيت شده بوده اند، حتي در گزارش 

 جاهاي متعددي مورد 1996آمده است آه از سال " اسكات ريتر"
بازديد وي قرار گرفته بود آه مشغول ديدن آموزش ساخت بمبهاي 
دستي و ديدن دوره هاي نظامي براي جنگ شهري بوده اند و در 

زارشي در جايي آمده آه عده اي در آموزشگاهي مشغول گ
آموختن ساخت انواع منفجرات، مينهاي مختلف براي تخريب و 

در مورد جنگ شهر فلوجه، . انفجار تانك، آموزش ميديده اند
آمريكاييها در ابتدا بر اين باور بودند آه خارجيها در اين شهر نفوذ 

ان يافتن جنگ فلوجه آنان در اما با پاي. آرده و عليه آنان ميجنگند
گزارشات رسمي خود اذعان داشته اند آه نسبت خارجيها در 

از طرفي براي آنان ثابت شد آه . فلوجه تنها يك درصد بوده است
اسلحه هاي مورداستفاده مردم همه اسلحه هاي سبك و غالبا 

همين گزارشات اضافه ميكند آه ميان . دست ساز بوده است
جنگنده در عراق از بغداد تا فلوجه، رمادي، موصل مجموعه نيروهاي 

 .و آرآوك يك نوع هماهنگي منظم وجود دارد
به نظر شما اتاق آار مشترك و محرمانه اي آار نيروهاي مقاومت را 

 هماهنگ ميكند؟ 
ــ ميتوان گفت نوعي برنامه ريزي مشترك در آار است تا حداقل از 

البته مشكل است بتوان گزارشي دقيق . به دام افتادنشان جلوگيرد
از چگونگي آار آنان ارائه داد، اما بيانيه هاي مشترآي آه به نام 

منتشر گرديد، نشان دهنده ارتباط " رهبري عمومي مقاومت ملي"
 . منظم ميان آنهاست

 در عراق فعال است؟ " القاعده"آيا سازمان 
تحقيقاتي آه آمريكاييها انجام . ــ تاآنون اين امر ثابت نشده است

داده اند بويژه پس از انفجار مراآز سازمان ملل، قتل حكيم و 
دستگيريهايي آه انجام شد نشاني از القاعده در ميان نبوده است، 
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شار داده و نه چيزي را در اين آمريكاييها نتايج تحقيقاتشان را نه انت
 انفجار سفارتخانه  چرا منتشر نميكنند؟ در مورد.  بيان آرده اند مورد

ها و آشتار بيگناهان، فكر نميكنم اينها مربوط به نيروهاي مقاومت 
عراقي باشد، هدف از اين اعمال تخريب چهره مقاومت ملي در 

رتخانه ها اآنون مدتي است تهاجم به هلتها و سفا. عراق است
امروز در عراق بر همگان روشن شده آه . فروآش آرده است
وابسته به اسرائيل در عراق فعالند و " موساد"بسياري از ماموران 

مشابهت هاي . چيزهاي بسياري اينان به آمريكاييها آموخته اند
فراواني ميان آنچه آه در عراق و سرزمينهاي اشغالي فلسطيني 

 . ميگذرد، وجود دارد
 وزيع مناصب و قدرت دولتي ت

به نظر شما به هنگام تشكيل دولت تازه موقت، آيا درگيريهايي 
ميان نيروهاي مختلف براي شرآت در قدرت به وجود نخواهد آمد، 

ر عراق  مثال در مورد آردها آه تحت شرايط تازه و با وجود آمريكا د
يروهاي زمينه را براي درخواستهاي خود مناسب ميدانند و يا ساير ن

 موجود در عراق، اين مسئله پيچيده را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ 
 آه دولتي حقيقي با 2005ــ به نظر نميرسد تا قبل از ژانويه 

البته . صالحيت سياسي بر سر آار آيد مشكالت آنچناني بروز نمايد
اگر در اين فرصت نيروهاي آمريكايي و سايرين آامال خاك عراق را 

 از آن و با شروع انتخابات آزاد اين مسائل به طور پس. تخليه آنند
 . جدي در ميان نيروهاي مختلف مطرح خواهد شد

 نوشت؟  چه آسي قانون انتخابات را خواهد 
 نوشت و براساس آن  ــ قانون انتخابات را دولت موقت فعلي خواهد

اما قانون اساسي آشور عراق را .  گرفت انتخابات انجام خواهد
 ملي، پس از خروج نيروهاي بيگانه از خاك عراق به مجلس منتخب

تاآيد آنم  من در اينجا موضوع مهمي را بايد . تصويب خواهد رساند
آه عراق براي سازندگي آشور و تعمير خرابيهاي ناشي از جنگ به 

 8در يك سال گذشته مبلغ . هيچگونه آمك خارجي نياز ندارد
اينكه ميگويند عراق . ميليارد دالر نفت از عراق خارج شده است

 دالر نياز  براي راه اندازي تاسيسات نفتي خود به هيجده ميليارد
 . دارد، دروغي پيش نيست

براساس گزارش بسيار دقيق توسط يكي از متخصصان نفت آشور 
عراق :  به چاپ رسيده، چنين آمده استMEESعراق آه در مجله 

ر آامل و آنچنان راه براي اينكه بتواند تاسيسات نفتي خود را به طو
 ميليون بشكه 5/5اندازي آند آه سطح توليد روزانه را در حد 

برساند، به يك ميليارد دالر نياز دارد، و اين پول را ميتوان از بانك 
باز در همين گزارش آمده است آه . رافرين آشور عراق وام گرفت

كه  را حتي تا يك ميليون بش اگر عراق بخواهد سطح توليد نفت خود
 ميليون بشكه در روز، به 5/6در روز بيشتر از قبل برساند يعني 

 . مبلغي در حدود يك ميليارد و دويست ميليون دالر نياز دارد
 دولت عراق توانست به مدت 1991پس از جنگ خليج در سال 

شش ماه همه خرابيهاي جنگ را دوباره سازي آند، پلهاي تخريب 
و ساير خدمات اجتماعي راه شده تعمير شدند، آب، برق، تلفن 

اآنون يكسال و نيم از پايان جنگ ميگذرد، هنوز خدمات . اندازي شد
اوليه مردم تامين نشده و آب و برق شهر هر سه ساعت قطع 

 . ميشود، ساير خدمات عمومي نيز در عراق اينگونه اند
 

آيا ما در پايان ماه جون امسال شاهد تولد عراقي دمكراتيك خواهيم 
ا اينكه مرحله مشقت بار و پررنجي را در پيش رو خواهيم بود ي

 داشت، شما آينده را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ 
ــ به نظر من اوضاع عراق، آشورهاي عربي و همسايه عراق و 

امسال سالي . وضعيت جهاني بستگي به حل مسئله عراق دارد
اگر بوش مجددا . است آه سرنوشت بسياري چيزها تعيين ميشود

 رياست جمهوري آمريكا انتخاب شود، دوره پر از رنج و مشقت به
آغاز خواهد شد و ميتوانم بگويم ما به دوره پس از جنگ جهاني اول 

 . پرتاب خواهيم شد
. موفقيت يا شكست بوش در انتخابات نيز به دو امر بستگي دارد

يكم شدت مقاومت مردم در عراق براي آزادي سرزمين خود از 
كا و اينكه اين مقاومت تا چه حد بتواند آمريكا را وادار استعمار آمري

در درون آمريكا . به عقب نشيني آند، و دوم اوضاع داخلي آمريكا
اما اآنون مسئله . معموال مسئله اقتصاد بسيار پراهميت است

آتبي آه در . سياست در آمريكا حاد شده و غلبه پيدا آرده است
ه بسيار بااهميت است و ميتواند اين اواخر در آمريكا انتشار يافت

 از ريچارد Against All Enemiesاين آتابها عبارتند از . تاثيرگذار باشد 
آالرك يكي از مسئوالن عاليرتبه دولت بوش در امر تروريسم، آتاب 

: وزير دارايي مستعفي آمريكا و دو آتاب ديگر به نامهاي" اونيل"
Bush At War و Weapons of Mass Deceptionاين .  از باب وود ودز

آتابها افشاگريهاي بسيار مهم و موثري درباره سياستهاي دولت 
فعلي به عمل آورده اند آه ميتواند بر جامعه سياسي آمريكا موثر 

  . باشد
 :زیرنویس --- -- -- -- -- -- -- -- --- - 

پيمان بغداد، قراردادي استعماري و مشترك ميان آمريكا، انگليس،   -
با . ايران و ترآيه بود آه در حقيقت عليه شوروي سابق عمل ميكرد

عراق، پس از چندي  و استقالل پيمان بغداد در فرداي انقالب لغو
پيمان نامه سنتو شامل آمريكا، انگلستان، ايران، ترآيه و پاآستان، 

 .  به جاي آن منعقد شد
وسط آمريكاييها انجام گرفته تاآنون  با وجود تحقيقات فراواني آه ت -

  تاييد قرار نگرفته است در عراق مورد" القاعده"فعاليت 
عراقيها تاريخي طوالني در مبارزه عليه اشغالگري با خود دارند،  -

آمريكاييها عراق را به درستي نشناخته و از عزت نفس مردم چيزي 
ايط سالهاي پيروزي بوش در انتخابات آمريكا، ما را به شر نميدانند

 پس از جنگ اول جهاني پرتاب خواهد آرد
   .بدون آمك آشورهاي عربي اشغال عراق انجام نميگرفت -
  
  -- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- -- --- -- -- --- -- --  

     هزار کارگر در اروميه5تحصن                  
,  هزار تن از کارگران شهرهاي مهاباد 5 خرداد ماه قريب به 16 روز 

سردشت و اشنويه جهت دريافت حقوق پرداخت نشده , پيرانشهر 
راديوي حزب .  اروميه دست به تحصن زدندخويش در مقابل اداره کار
که اين خبر را )  خرداد 22(  بخش کردي - دموکرات کردستان ايران 

اين تحصن ادامه , تا هنگام ارسال اين گزارش " اعالم کرد افزود 
  ."شته استدا

 هن انديمشك  تحصن آارگران راه آ               
جمعي از آارگران راه آهن شهرستان انديمشك به دليل عدم 

دريافت طلب حق محروميت و حق جنگي خود در مقابل ناحيه راه 
آهن انديمشك اقدام به تجمع آرده و از رئيس ناحيه در اين مورد 

به گزارش ايلنا فرهاد ظهور پرواز رييس ناحيه با  .توضيح خواستند 
برخي از بخش نامه ها از : ران و آارمندان گفتحضور در جمع آارگ

مرآز اعمال مي شود و ما هيچ گونه دخل و تصرفي در آنها نداريم و 
سياستگذاري با ما نيست، بلكه ما مجري سياستيم و راه آهن 

انديمشك هيچ وجهي را بابت حق محروميت و جنگي دريافت نكرده 
 گيريم تا نظريات است ولي ما تمام سعي و تالشمان را به آار مي

اين در حاليست آه برخي از  .شما را به گوش مسوولين برسانيم 
آارمندان و آارگران راه آهن حق جنگي دريافت آرده اند آه از آن 

از % 10جمله خود نماينده آارگران تحصن آننده است و حدود 
آارمندان و آارگران حق جنگي دريافت نموده اند و ديوان عدالت 

راه آهن را محكوم نمود آه موظف است حق جنگي و اداري آشور 
محروميت آارمندان و آارگران را پرداخت نمايند چون انديمشك به 

يكي از آارآنان راه آهن  .عنوان منطقه جنگي شناخته شده است 
عمده مشكل ما دريافت نكردن   :در گفت و گو با خبرنگار ايلنا گفت 

كم ديوان عدالت اداري حق جنگي است، در حالي آه تعدادي با ح
حق جنگي خود را دريافت نكرده اند و ديوان عدالت اداري اقدام به 
صدور حكم دسته جمعي آرده ولي مديران پرداخت نمي آنند در 

  .حالي آه دولت اعالم آرده آه وجوه فوق بايد پرداخت شود
  

    ماهتجمع سراسري پرستاران در روز چهارم تير  
 
ار تجمع خواستبا صدور اعالميه ای   " جمعيت اسالمي پرستاران"

روابط عمومي اين . سراسري پرستاران در روز چهارم تيرماه شد
مسئوالن وزارت بهداشت جز دادن وعده و  :جمعيت اعالم کرد 

وعيد هيچ فعاليت موثري در جهت رسيدگي به مشکالت پرستاران 
جمعيت مزبور پرستاران را به برگزاري تجمعات . انجام ندادند

 .  تيرماه است فراخواندسراسري در روز پرستار که چهارم
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  ! دن کمک ها فراموش شوآننگذاريم مردم بم و

  
وقوع حادثه دهشتناک بم به اين ١٣٨٢دی۵ زا  : ياد داشت 

 سو،درمطبوعات ايران،شايد وبيگمان دهها وصد ها مقاله وگزارش 
بعدازاين مصيبت، نگاه عمومی ٠درموردزلزله نوشته شده است

انسستيتوژئوفيزيک دانشگاه تهران ومجامع علمی به زلزله وگسل 
يان متخصص زلزله عباس مهدو٠های زلزله خيزکشورجلب گرديد

» وجودگسل های فعال درتهران رابه دفعات تائيدکرد«شناسی
هريک ازآنان به کرات وباشدت وضعف معينی،با هشدارخويش به 

قدرت مداران ودولت مندان رژيم اسالمی، به زبان آوردندتا 
اينبارازيکسووظيفه آنان رادربرابرقدرت تخريبی زلزله،فی المثل 

اش درتهران بزرگ جلب کنند وازسوی درصورت وقوع نابهنگام 
ديگرامکان عملياتی کردن قدرت دفاعی مردم رادربرابراين حادثه 

  !احتمالی چندبرابرسازند
خردادماه تهران وشهرهای شمالی )٨( آنچه درعصرجمعه هشتم 

نشان داد که آن هشدارهاازاهميت بی شائبه ای ٠کشوررالرزاند
ن واکنش سريع درمقابل، دولت ومقامات امکا٠برخورداربوده واست

عمق حوادث ٠چنين حادثه اسفباری رانمی توانند ازخود نشان دهند
نشان داده است تا به امروزگزارش آماری واقعی اززلزله اخيرکه 
مهرونشان يک مقام دولتی رابا خودداشته باشد، انتشارنيافته 

رسيدن !هرکس به زبانی صفت مدح خويش می گويد٠است
له ازجای جای شمال ايران وجاده چالوس به عکسهای تخريبی زلز

شبکه اينترنت جهانی،نشان ازويران شدن دهها روستا 
وسرازيرشدن هزاران هزارتن ازمردم چالوس،کرج،خمين وتهران 

بادلشوره وهراس به کوچه وخيابان هاوسرکردن چندين شب 
درپارک ها، غلغله ای بوده واست ازدهشت ووحشت بجای 

زلزله ای که باالی ٠زله بم فراموش نشده استمردم،چرا که هنوززل
هزارتن رامجروح ومصدوم ٣٠ هزارنفرراکشت وبيش از۵٠
بااينکه مردم ازسراسرجهان وهمه جای ايران به کمک ٠نمود

کارگران ازحقوق وزحمت روزانه ٠همنوعان خويش شتافتند
خودزدند،کارمندان دولت چنين 

ن کردند،شاعران،نويسندگان،ورزشکاران،هنرمندا
باتالش خودخالقيت های ٠٠٠موسيقی،سينما،فيلم وعکاسی و

خويش رابه خدمت گرفتند،مردم کوچه وبازارخون دادند،پول 
دادند،امداد رساندند،اما واماازآن صبح دم سرد وبيمناک دی ماه بم 
تا اين بعدازظهرخردادگرم وکشنده اش،دريغاکه هنوزهم رگ وجان 

ن زنده گان و التيام آالم آنان به وحيات،دگرباره برای متعادل نگهداشت
امروزتهران نشينان وهمه جای ايران ٠بم ويران بازنگشته است

باعمق نگاه خويش و بابيمی فزاينده دريافتند،آنچه راکه دربم 
جان انسان )ايران(ازصحنه تلويزيون های خود،شاهدش بودنددراينجا

شاهدش ٠به بهای ارزن ی درنزد حاکمين نمی ارزد
که _رايطی که بمی ها به مقامات اطالع داده بودندبودند،درش

ولی _چندروزی است،غرش زمين را می شنوندوزمين می لرزد
اين است که مردم چاره کاررابربی ٠کسی به دادشان نرسيد

اينجا ٠اعتمادی به دولت وتوجه به خود اتکايی خويش کرده اند
 مساله حکومت،مساله جان وانسان وجهان نيست مهم برای آنان

برسرنيزه نشستن است وبه دامان قدرت چسبيدن وآنرابه گاه 
  !نيازازنيام برکشيدن

 باری امروزمردم استان های مرکزی وبويژه تهران،باخواب زلزله  
شبها رادرهوای خوش .ودرگذران بيم وهراس خود وفرزندان شان 

بهاری وبيرون ازخانه،درون پارکها وجنگل های اطراف سربرزمين می 
ينبارهم،مسئولين نظام درکنارعجوزه امام های جمعه ا٠گذارند

اگرتهران بزرگ بلرزدوميليون ها تن به :برزبان کشک سخن می رانند
خواست واراده «زيرآوارمانند وجان سپارند،اين مصيبت رابه 

گناهان زياد «درحق »امتحان پروردگاريکتا«و»قضاوقدر«و»الهی
 !بايدنوشت»بندگانش

ه دانش پژوهی وآموزه های علمی مشخص  آری امروزبا مراجعه ب
استکه،بارعلمی بروز زلزله ولرزش زمين دراين خالصه می شودکه 
هرلرزش زمين تنهاوتنها حرکت زمين برای تخليه ازفشارهاورسيدن 
به تعادل ست واين انسانها وجوامع اندکه بايد،آنرابشناسندو باآن 

ا که يک هفته ريشتری کاليفرني۵/۶مثل زمين لرزه ٠سازگاری يابند
قبل اززلزله ی بم روی داد،تنها دونفرکشته وچندساختمان آسيب 

روزنامه شرق، (ديده ازخودبرجای گذاشت
امادربم باالی پنجاه هزارنفرکشته )١٣٨٢بهمن۴شنبه
درصدساختمان ها تخريب ٩۵تا٨٠شدندو
احمدی )دکتر(هزارنفرمصدوم گشتندوشگفتاکه٣٠تا٢۵وباالی

د دارد،اينبارازطريق خوابهای قص«نژادشهردارنامی تهران
به نقل از سايت (»مومنين،مردم راازوقوع زلزله آگاه کند

نشنيده ای که طنزپردازان نامی ازقديمی ترين ايام گفته )بامداد
  »!تا ابله درجهان است،مفلس درنمی ماند؟«:اند

 بايدباصدای رسابه مردم کشوروجهان اعالم کرد؛اين هزاران  
الوابدا،حاصل زلزله نيست بلکه حاصل بی وهزارکشتاروتخريب اص

خردی ودريوزگی های حکومتگرانی است که برروی 
ميلياردهادالراندوخته نفتی مملکت نشسته تادرساخت محيط 

اجتماعی مان وناتوانائيهای خود مديريتی خويش،پرده 
امتحان «استتارکشندودرلحظات التهاب وخشم بيقرار مردم، پای

  !مردم معتقدوخود باوررابفريبندرا برزبان رانندتا»الهی
 درگذشته ودرحق زلزله بوئين زهراوطبس دررژيم پهلوی ها،شاه  

وکارگزاران نظام اش نمونه آن سوءمديريت 
بودندوامروزخمينی،خامنه ای،رفسنجانی،خاتمی ودهها عمله 
ريزودرشتشان،حاصل اين سوءمديريت ودزدی های سرگردنه 

به مجلس ازرشدهفت ٨٣دجه سالخاتمی دروقت ارائه اليحه بو٠اند
باالترين رشداقتصادی «درصدی توليد ناخالص ملی يعنی )٢/٧(ودو

حرف می زندومادرهمان شرايط،شاهدسقوط يک شهربه »جهان
سقوط شهری که کشتارچند نسل راباخودبه همراه !تمامی هستيم

اقتصادی _داشت،همين کشتارنشانه عقب ماندگی اجتماعی
ارت،فالکت ووامانده گی مملکتی سياسی ودريک عب_وفرهنگی

زلزله بالنيست، ٠است که به خاک سياه اش نشانده اند
بالموجوديت نظامی است که، خودآفت وشرممکن می باشد 

 ميليونی ما ٧٠وباموجوديت نابهنگام اش،زمين لرزه جان جامعه
تيردرهم آميخت ١٨بايدومی توان آنرابازمين لرزه سالگرد٠است

  !!وازشراين آفت رهاشد
   
پيشتر هم آوردم برای اين بخش ازمقاالت اسنادومدارک :  اشاره 

با يکديگر به ٠گسترده وارقام قابل شمارشی فراهم آمده است
  !مرورش بنشينيم

مقامات ومسئولين دولتی واظهارات آنان : اسناد سخن ميگويند 
  :٠٠٠پيرامون کمک ها

ايسنا، رئيس جمهورخاتمی _به گزارش خبرگزاری ايران _ 
تنگناهايی داشتيم،اما اولويت رابه بم ٨٢گرچه درآخر سال«فتءگ

ميلياردآن پرداخت شده ٣٠٠ميليارد ريالی که ٧٠٠«:وی افزود»داديم
بود،رادراولويت قراردادم وهمزمان باآن حقوق ومزايای پرداخت 

ميليارد تومانی که درسالجاری درنظرگرفته شده ٢٠٠به عالوه٠شد
 برای بازسازی درنظرگرفته شده  ميليارد تومانی که١۴٠است و
ميلياردتسهيالتی که هنوزاستفاده نشده است ومی ٢۴٠است و
ساعته ی من ازبم،يک نقطه ۴دربازديد«:خاتمی ادامه داد»شود

شگفت انگيزی وجود داشت وآن اين بودکه گله وشکايات بودولی 
خبرگزاری ايسنا،سه ٠»!اعتراض وپرخاش نبود

دربرابر ))news.gooya.com(يت گويا،به نقل ازسا٨٣فروردين٢۵شنبه
اين فرمايشات خاتمی، روزنامه شرق چندروزپيشترگزارش می 

اعتراض های زلزله زده گان بم علنی شد وبه خيابان «:دهد
شنبه (»ريختندودرگيری هشت ساعته بم تلفات جانی نداشت

واين اعتراضات به دفعات وبه اشکال )٢٠٠۴مارس۶برابر ٨٢اسفند١۶
  !مه داشته وداردگوناگونی ادا

 ٨٢تاروزدهم دی:درمطبوعات ايران آمده است١٣٨٢دی١٣شنبه _ 
دستگاه ٧۴دستگاه تريلی،۴درمجموع_روزبعداززلزله بم۵_

دستگاه سواری ومحموله های غير نقدی به ارزش ريالی ۵٣کاميون،
به منطقه ارسال داشتند وهمچنين کمک های ۶١٠/۵۵٠/٧٩٠٠

  »ريال می باشد٨۶۶/۵٠۶/۴١۶نقدی جمع آوری شده به مبلغ 
درنشستی ٨٢دی۶محمد علی کريمی استاندارکرمان درروزشنبه _ 

بامعاون اول رئيس جمهوری وجمعی ازمسئوالن ونمايندگان مجلس 
درشهرستان زلزله زده بم، خسارات ناشی اززلزله بم رافوق العاده 

هزارتخته چادروپتو بين ١۵شب گذشته :اوگفت٠سنگين توصيف کرد
سايت خانه ملت، شنبه (٠ن توزيع شده استزلزله زدگا

آورده بودم ولی اين روايت  اين خبررا پيشترنيز_) ١٣٨٢دی۶
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ديگرست ازقول دکتراحمدعلی نورباال مقام مسئول جمعيت هالل 
درمجموع کمک «:احمر، رئيس اين جمعيت با اکراه اظهار می دارد

های نقدی واريز شده به شماره حساب داخلی اين 
ميليون ريال وارزش نقدی مسکوکات ٢٩۵ميلياردو١۴٢جمعيت

هزارريال است وتاکنون ۶٣۵ميليون و٨٠٣وطالجات اهدايی 
دالرتعهدکمک نقدی خارجی،فقط يک ١٨٠هزارو٨٨۶ميليون و١١از

دالردريافت کرده ايم وجمع محموله های ٧١۵هرازو٩۴٨ميليون و
وی اضافه »تن بوده است۴۴٢کشورخارجی به چهارهزارو٧٧اهدايی 

ميليون ٣٩٩ميلياردو۴٧١جمعيت هالل احمربه تنهايی «:ی کندم
رئيس »ريال به زلزله زدگان بم کمک کرده است٧۵۶هزارو۶٣٠و

برای اطالع ازچگونگی وصول « :جمعيت هالل احمرادامه می دهد
کشورهای خارجی ،البته يک راه ديگرهم وجود دارد،مراجعه به 

ک،کمک های سفارتخانه های کشورهايی که،عليرغم تعهد کم
مالی خودرابه حساب ارزی اين جمعيت واريزنکرده اند،کسب اطالع 

روزنامه (»ازچگونگی واريزووصول اين کمک هافراهم می آيد
  )١۴٧،شماره١٣٨٢اسفند١٩شرق،سه شنبه

به گزارش خبرگزاری دانشجويان  _ 
ميزان «:شفيعی فرمانداربم اعالم داشت٨٢بهمن١۵ايسناچهارشنبه

ميلياردتومان بوده ١٢لی به زلزله زدگان بمکمک های نقدی داخ
محل واين رقم دراختيارارگانهايی همچون هالل احمر است که ازاين 

  »تهيه می کنند٠٠٠برای زلزله زده گان مايحتاج غذايی و
اين نهاد تاکنون «:سرپرست کميته امدادامام خميبی اعالم کرد . 

مردم رابرای ميليارد ريال ازکمک های نقدی وغيرنقدی ٣٠٠بيش از
درهمين رابطه »زلزله زدگاه شهرستان بم جمع آوری کرده است

ميلياردريال ٧۴«:رضا منيری ازجانب روابط عمومی اين نهاداعالم کرد
ميليارد ريال غيرنقدی بوده ٢٢۶ازاين کمک های نقدی و

  )٣٢٩٢،شماره٨٢بهمن۴روزنامه همشهری،شنبه(»است
ستاد کمک رسانی «:م کردفتحی نژادرئيس ستاد وزارت نفت اعال _ 

وزارت نفت به منظورجلوگيری ازشيوع بيماری های واگير،به 
کابين توالت صحرايی به ١٠۴کابين حمام صحرايی،٨٢سرعت

وزارت نفت «:همچنين گفته شده»شهرستان بم فرستاده است
نفره اجتماعات باامکانات کاربريهای مختلف ۴٠٠فقره چادر٢

سخنرانی وسالن سرپوشيده تاتر،سينما،محل مراسم و:ازجمله
ورزشی به مردم شهربم اهداءکرده است که به اين شهر ارسال 

شده،بالفاصله پس ازنصب، به مسئوالن محلی تحويل 
  )٣٢٧١،شماره٨٢دی١٣روزنامه همشهری،(»خواهدشد

محمدرضاتابش،عضوهيات رئيسه مجلس ششم اعالم  _ 
ميليون ۵٠۴بخش اداری ومالی مجلس مبلغ «:داشت

ريال بابت کمک به مردم زلزله زده بم به حساب ١۴۴اروهز٩۵٨و
همچنين «:تابش افزود»جمعيت هالل احمرواريزکرده است١١١١١
سايت خانه (»واحد خون توسط نمايندگان مجلس خبرداد١٠٠ازاهداء

  )٨٢دی٧ملت،يکشنبه
يوناتن بت کلياازآشوريهاوکلدانی «:به گزارش واحدمرکزی خبر _ 

ودرابه حساب کمک های مردمی هاخواست کمک های نقدی خ
آشوريهای ايران دربانک تجارت تهران شعبه ارديبهشت 

واريز کنندوهدايای غيرنقدی خودراازکليساهای ١٣۵٩١۴١۵شماره٣
چهرگانه آشوری وکلدانی ايران وانجمن آشوريهاايران وشهرستان 

  )٨٢دی٨سايت خانه ملت،دوشبه(»تحويل دهند
اک گرم،غذای پوش«:به گزارش واحد مرکزی خبر _ 

کنسروشده،موادشوينده وپاک کننده،وسائل سرگرمی برای 
کودکان بازمانده واقالم غذايی ازکمک های دانش آموزان وکودکانی 

منطقه آموزش ٢٧در٠است که به زلزله زدگان بم هديه می دارند
وپرورش شهرستان های استان تهران نيزبيش ازيک ميليون 

 تحصل می کنند که دراين هزاردانش آموزدرمناطق مختلف٣٠٠و
روزنامه همشهری،سه (»کارمشارکت دارند

  )٣٢۶٧،شماره٨٢دی٩شنبه
دکتر محمد تقی ياسمی مدير کل اداره بهداشت روان وزارت  _ 

بهداشت درباره بودجه موجود برای اجرای برنامه های بهداشت 
در حال حاضريونيسف به «:روان درمنطقه زلزله زده بم گفت

ميليون تومان بودجه برای اجرای برنامه سالمت ٢٠٠طورداوظلبانه 
روان درمنطقه درنظرگرفته که تاکنون حدود يک سوم ازاين رقم 

پرداخت شده است وعمدتا برای دستمزد روانپزشکان 
وروانشناسان مستقر درمنطقه،خريدوسائل ضروری برای کودکان، 

مخارج گروهای اعزامی وبرنامه ها وکارگاههای آموزشی ووسائل 
روزنامه شرق،دوشنبه (»کمک آموزشی صرف شده است

  )١۶۴،شماره٨٣فروردين٢۵
جمعيت هالل احمربراساس «: روزنامه شرق خبرمی دهد 

قانون برنامه سوم مسئوليت جمع آوری کمک های مردمی ۴۴ماده
رابه عهده دارد،اما اين درحالی استکه درزمان بحران وروزهای پس 

ااعالم شماره حساب های ازآن نهادهای ودستگاهای مختلف ت
متعدد، سعی درجمع آوری هرچه بيشتراين کمک ها کرده ومی 

اين نهادها ودستگاه های مختلف کدام ها :سئوال اين است٠کنند
روزنامه (بودند وهستند؟؟؟؟؟

بالفاصله درسايت اخبارروزآورده )١١١،شماره٨٢دی٢٠شرق،شنبه
می حتی رئيس هالل احمر جمهوری اسالمی،هم ن«:شده است

داند دالرهای کمکی خارجی ها به زلزله زده گان دردست 
  )www.iran-chabar.de(»کيست؟

 بازهم درهمان روزطی گزارشی درروزنامه شرق آمده -
کمک های خارجی وداخلی به آسيب ديده گان بم «:است

ازنخستين روزها به طورتقريبی بيش ازيک ميليارد دالربرآورد شده 
اماباوجود حجم ٠زکشورها ادامه دارداست وهنوزازسوی بسياری ا

گسترده اين کمک ها،آسيب ديدگان بم همچنان دروضع نابسامانی 
روزنامه شرق (»به سرمی برند

وسرانجام وبالگ آرش گيالن چی )١١١،شماره٨٢دی٢٠شنبه
رئيس صندوق رفاه وزارت «:می نويسد٨٢بهمن۴درروزشنبه

ای بم ميليون تومان کمک به دانشگاهه٢٠بهداشت ازاختصاص
  )gilani.persianblog.com(»خبرمی دهد

 باانعکاس اين نقل وقول های مستند، سئوال افکارعمومی مردم -
سراسرايران وبويژه چشمان به انتظارنشسته مردم بم،همچنان 

اين همه کمک ها نقدی وجنسی به :درپی پاسخ اين سئوال است
  !کجا سرازيرشده اندوچه کس وکسانی پاسخگو می باشند؟

 شما هم ٠اين سلسله مقاالت پيرامون مسائل مالی ادامه دارد  
  !!ياری کنيدتا با هم بنويسيم
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   مجدد کارگران کشت و صنعت مغان اعتصاب       
 جمعي از آارگران و آارمندان شرآت آشت ، " رويداد"گزارش به  

، از روز )واقع در شمال غربي ايران(و صنعت و دامپروري مغان 
 ساعت توقف اعتصاب خود، در 48 خردادماه، پس از 18دوشنبه 

 دست از آار  مجدداهايشان اعتراض به عدم تحقق خواسته
، حدود سه هزار نفر از »رويداد«به گزارش خبرنگار . آشيدند

آارگران و آارمندان اين شرآت با تجمع در شهرك شهيد غفاري 
آاري، مطالبات باقي مانده از  پارس آباد همچنان بر پرداخت اضافه

پارسال و برآناري مديرعامل وديگر اعضاي هيأت مديره اين شرآت 
آميز  ن سومين اعتصاب و برگزاري تجمع اعتراضاي. تأآيد آردند

  . آارگران و آارمندان شرآت آشت و صنعت و دامپروري مغان است

 
  اعتراض کارگران آلومينيوم سازی اراک       

کارکنان شرکت آلومينيوم اراک چهار روز متوالی است در تحصن «  
 دبير اجرايی خانه - محمد پورطالبيان » .برندو اعتصاب بسر می
  کار و اشتغال خبرگزاریوگو با خبرنگار در گفت- کارگر استان مرکزی 

های بخش دولتی و  دليل سوء استفاده مديريتبه« :، افزود)ايسنا(
گويی مديران است، مديران با توجه به اينکه امسال سال پاسخ

شرکت ايرالکو با ندادن پاسخ مناسب به کارگران اين شرکت باعث 
ن کارگران متحص« :او ادامه داد» .اندبوجود آمدن اين بحران شده

خواستار افزايش سود توليد و دريافت پنج درصد حق مديريت 
 ٨٣با توجه به افزايش توليد سال « :پورطالبيان تصريح کرد» .هستند

گويند مشکالت نقدينگی و و به علت اينکه مديران شرکت می
توانيم به خواسته کارگران پاسخ گرانی مواد اوليه داريم و نمی
 نفر ۶٠٠يش يافته و تعداد کارگران به دهيم اين اعتصاب هر روز افزا

  » .رسيده است
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