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 فشار پائينی ها،
 !شکاف ميان باالئی ها

  ارژنگ بامشاد
 ولی فقيه ، برای در هم شکستن ٨٨ خرداد ٢٢کودتای انتخاباتی  

 پارچگی و يک دست مقاومت مردم و کاهش فشار توده ها، به يک
اين هدف را، محمود .  شدن قدرت در باالی حکومت نياز داشت

احمدی نژاد در مناظره های تلويزيونی  و روزنامه ی کيهان، ايرنا،  
خبرگزاری فارس و پرس تی وی، به عنوان بازوهای رسانه ای 

وقتی کودتا به اجرا در . کودتای واليت، به روشنی بيان کرده بودند
حمود احمدی نژاد رئيس جمهور کودتا، نطق پيروزی خود را آمد و م

بيان داشت، روشن شد که برای موفقيت کودتا، کنار زدن بخشی از 
حاکميت و خنثی کردن بخش های ديگری بايد با سرعت به اجرا در 

دستگيری گسترده ی سران احزاب و جريانات اصالح طلب . آيد
ی از آن ها در زير حکومتی و تالش گسترده برای اعتراف گير

در همين راستا . شکنجه، در همان روزهای آغازين کودتا انجام گرفت
ممنوع الخروج شدن فرزندان هاشمی رفسنجانی و دستگيری پاره ای 
از اطرافيان او، قدم های بعدی در گسترش حذف درونی و ايجاد يک 

 تالش جريان کودتاچی به همين جا ختم نمی. پارچگی را نشان می داد
در گام بعدی بايد بخش هايی از مراجع قم هم به حمايت و تأئيد . شد

کودتا اقدام می کردند و بخش های ناراضی هم سکوت کرده و اگر 
. زبان می گشودند  به سرنوشت حسينعلی منتظری گرفتار می شدند

سناريوی کودتا، بسيار دقيق طراحی شده ومبارزات انتخاباتی با دقت 
قطع شبکه ها و سيستم های ارتباطی و . ودخاصی مهندسی شده ب

رسانه ای در روز کودتا و روزهای بعد از آن، قبأل پيش بينی شده 
اما کودتاچيان يک عامل مهم را در محاسباتشان، به قدر کافی . بود

  مردم چه خواهند کرد؟. مورد توجه قرار نداده بودند
دم متوجه شدند در روزهای پايانی مبارزات اننخاباتی، به يک باره مر

. که امکان استفاده از شکاف باال، يک بار ديگر فراهم آمده است
هجوم گسترده ی مردم به پای صندوق های رأی در داخل و خارج از 
کشور ، برای به زير کشيدن کانديدای رهبر رژيم،  بسياری از 

حضور گسترده مردم در گردهم آيی هايی . معادالت را بر هم زد
ه جا طرفدارن احمدی نژاد را  در موضع تدافعی قرار انتخاباتی، هم

حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی ،  صندوق . داده بود
های از قبل پر شده از آرای تقلبی را به وضعيتی درآورد که باعث 

به گونه ای که  به يکباره،  . رسوايی طرفدران ولی فقيه گرديده است
 ١٧٠دين حق رأی را در بيش از نسبت آرای مأخوذه نسبت به واج

.  درصدی را نشان می دهد١۴٠ تا ٩۵حوزه انتخاباتی با افزايشی 
حضور گسترده مردم ، و کنار زدن کانديدای واليت فقيه ،اولين ضربه 
ای بود که مردم به کودتا زدند و معاالت به دقت طراحی شده شان را 

ولی فقيه رژيم . نددر هم ريختند و رشته های رهبر کودتا را پنبه کرد
برای اين که مخالفين درونی را به سکوت وادارد و روحيه کودتاچيان 
را تقويت کند، رأسأ وارد ميدان شده و روز بعد از انتخابات، نتايج 

احمدی نژاد را " پيروزی"مهندسی شده را  مورد تأئيد قرار داد و 
. ملت بايستداو متوجه شده بود که بايد تمام قد در برابر . تبريک گفت

ملتی که سيلی محکمی به صورت رهبر کودتا و اطرافيانش نواخته 
به نظر می رسيد در ميان بهت و حيرت همگان، حضور تمام قد . بود

اما يک بار ديگر در . رهبر کودتا، مسائل را حل و فصل می کند
  .محاسبه واکنش مردم اشتباه کرده بودند
 که از ٨٨ خرداد ٢۴راضی حضور ميليونی مردم در راهپيمائی اعت

ميدان امام حسين تا ميدان آزادی تداوم داشت، پارامتر مردم را وارد 
تالش بزدالنه مأموران بسيج برای به گلوله بستن . محاسبات کرد

مردم و به شهادت رساندن نزديک به ده نفر و زخمی کردن ده ها نفر 
گ بر مر"شعارهای . ديگر، اراده مقاومت مردمی را تقويت کرد

" ، "می جنگم ، می ميرم، رأی ام رو پس می گيرم" ، "ديکتاتور
اراده و عزم ميليونی مردم را " احمدی، پينوشه، ايران ، شيلی نميشه

تداوم يک هفته ای اين تظاهرات شکوهمند، . به نمايش گذاشت
ترديدی باقی نگذاشت که دستگاه واليت در اجرای طرح کودتای خود 

هر چند رهبر کودتا در روز . ی روبرو شده استبا مقاومت گسترده ا
 خرداد، فرمان دخالت گسترده نظاميان، سپاهيان و بسيجيان ٢٩جمعه 

برای در هم شکستن مقاومت مردمی را صادر کرد، اما پاسخ مردم در 
 خرداد  و روزهای بعد، نشان داد که پتانسيل مقاومت ٣٠روز شنبه 

به . منانش تصور می کردندتوده ای گسترده تر از آن است که دش
رگبار بستن مردم بی دفاع در کوچه و خيابان و ترور بزدالنه ی آن ها 
توسط موتور سوارهای بسيجی به قيمت جان های پاک ده ها تن منجر 
شد، ضرب و شتم گسترده در خيابان ها و دستگيری های وسيع، 
حمله شبانه به خانه های مردم و شکستن شيشه های پنجره های 

" اهللا اکبر"خانه ها و ماشين ها، برای جلوگيری از بانگ های شبانه 
، شکست اخالقی "مرگ بر ديکتاتور چه رهبر، چه دکتر" و 

مقاومت قهرمانانه ی مردم در . کودتاچيان را به طور قطع رقم زد
برابر کودتای ولی فقيه، نه تنها در گام نخست، بسياری از معادالت از 

اچيان را برهم زد، بلکه شکاف در ميان باالئی پيش طراحی شده کودت
را نيز به شدت افزايش داد و انزوا و رسوائی بين المللی رژيم کودتا 

  .را گسترده تر کرد
تصور رهبر کودتا و کودتاچيان اين بود که با باال بردن فشار بر مردم 
و دستگيری گسترده ی مخالفان درونی رژيم، سکوت و تمکين آن ها 

اما پتانسيل اعتراضی مردم، آن چنان ارکان . خواهد آوردرا بدست 
نظام را لرزانده است، که بسياری از نيروهای درونی رژيم به اين 
نتيجه رسيده اند که مقابله با  اين پتانسيل و تن دادن به کودتا، طومار 

از اين رو مقاومت در برابر درخواست . رژيم را در هم خواهد پيچيد
ودتا و ولی فقيه رژيم برای تمکين به رياست های مکرر رهبر ک

در . جمهوری احمدی نژاد، با پاسخ های منفی روبرو شده است
ضيافت شامی که احمدی نژاد برای جشن پيروزی اش گرفته بود  و 

 نماينده مجلس شورای اسالمی دعوت به عمل آمده بود، کمتر ٢٩٠از 
قاومت مجلس در م. از نيمی از نمايندگان در آن شام شرکت کردند

برابر پذيرش نتايج دستکاری شده ی انتخابات، به همين اقدام خالصه 
رئيس مجلس نحوه برخورد با مردم را  مورد تأييد نداسته . نمی شود

و برای حل مشکل انتخابات، کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
را مأمور کرده است تا با تمامی نيروهای درونی رژيم تماس گرفته و 

از همين روست که اين . راه حلی برای خروج از بحران بيابد
کميسيون عالوه بر ديدار با ميرحسين موسوی،مهدی کروبی و محسن 
رضائی به عنوان کانديداهای رياست جمهوری، با هاشمی رفسنجانی 

حسين سبحانی نيا نايب رئيس کميسيون . و مراجع قم ديدار کرده است
آقای موسوی اردبيلی گفتند ما : "  بوددر مورد نظر مراجع قم گفته

آن چه موجب نگرانی ..... نبايد کاری کنيم که مقابل مردم قرار بگيريم
سبحانی نيا اضافه ". است اين است که مردم از ما روی برگردانند

مراجع تقليد در اين ديدارها بر اقناع و توجيه افکار عمومی : " کرد
راجع قم  در پنجم تيرماه در پاسخ بيات زنجانی از م". تاکيد کرده اند

به سئوال يک سرباز که در درگيری با مردم حضور داشته و صحنه 
وظيفه شما ماليمت و عدم :"های ضرب و شتم را ديده بود نوشت

برخورد با مردم است و اگر امر داير شود بين برخورد فيزيکی با مرد 
مطمئنأ در هر . و توبيخ، مطمئأ تکليف در پذيرفتن تنبيه و توبيخ است

هاشمی رفسنجانی هم ". حال برخورد با مردم بی دفاع مشروع نيست
که خود يکی از کانديداهای تصفيه درونی کودتاچيان است، هر چند 
پيش از برگزاری انتخابات در نامه ای سرگشاده به رهبر رژيم، 
احمدی نژاد را فردی خطرناک قلمداد کرده و تلويحأ خواهان کنار 

دن او شده بود، در دوهفته ی پس از انتخابات موضع گيری گذاشته ش
علنی نکرده بود و با سفر به قم و ديدار با آيت اهللا ها تالش کرده بود 

او در اولين موضع گيری علنی . برای خروج از بحران راه حلی بيابد
فتنه ای پيچيده از سوی "اش در مراسم هفت تير، بحران اخير را 

ايجاد نفاق و جدايی ميان " ت که هدفشان دانس" عوامل مرموزی
" مردم و نظام و سلب اعتماد و اطمينان آحاد مردم از نظام اسالمی

به اين ترتيب او بر خالف رهبر رژيم، اين بحران را به . است
خارجيان، آمريکا و اروپا نسبت نداد و آن را دست پخت عوامل 

پيش از .  دانستکه اشاره تلويحی به باند کودتاچيان است" مرموز"
اين نيز قاليباف شهردار تهران، با اشاره به تالش سپاه و بسيج برای 
سرکوب اعتراضات توده ای مردم، گفته بود که ابهام مردم نسبت به 

هم چنين تعدادی از نمايندگان . انتخابات را نمی توان با زور حل کرد
ده مجلس شورای اسالمی نيز نسبت به حوادث اخير موضع گيری کر

و اين در حالی است که کل . و سياست کودتاچيان را رد کرده بودند
. جناح اصالح طلب رژيم در برابر دستگاه واليت قرار گرفته است

با اين حال مجمع . بخش وسيعی از رهبران اين جناح در زندان هستند
روحانيون مبارز و مجمع مدرسين و محققين  حوزه علميه قم، 

 محکوم کرده و در برابر آن از درخواست های اقدامات کودتاچيان را
روشن است که مقاومت ميرحسين . ميرحسين موسوی حمايت می کنند

موسوی و مهدی کروبی و پافشاری شان بر ابطال انتخابات،  که خود 
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به پشتوانه پتانسيل جنبش مردمی صورت می گيرد، جرئت جريان 
  .اصالح طلب را افزايش داده است

مردم در برابر کودتا، حيرت و تحسين جهانيان را انعکاس مقاومت 
اين امر به رسوايی و انزوای حکومت اسالمی . نيز بر انگيخته است

. در سطح جهان و در ميان سران کشورها نيز منجر شده است
که  هر ايرانی تلفن به دست را به خبرنگار " خبرنگاری شهروندی"

دم به کار گرفته شده، تبديل کرده است، و بطور توده ای از طرف مر
ديوار سکوت و سانسور را تا حدی  در هم شکسته و ترفندهای رژيم 
. در بستن شبکه های ارتباطی را  تا حدودی خنثی کرده است

اعتراضات شخصيت ها و تشکل های کارگری  و سياسی و مجامع 
حقوق بشری عليه جنايتی که در ايران در حال وقوع است، افکار 

ان را به همدردی و حمايت با مردم ايران واداشته عمومی مردم جه
فشار افکار عمومی، دولت مردان و دولت زنان اروپايی و . است

امريکائی را واداشت که نه تنها دولت کودتا را به رسميت نشناسند، 
همين اعتراضات . بلکه صحت انتخابات را نيز مورد ترديد قرار دهند

  .ژيم اثر گذاشته استجهانی نيز بر تشديد شکاف درونی ر
اکنون که جنبش شکوهمند مردم، اولين گام در خنثی کردن کودتا را با 
جسارت و شجاعت و از خودگذشتگی ستايش انگيزی برداشته است، جا 
دارد که روی تداوم اين مقاومت در شرايط حاکميت دولت کودتا که 

ه ای تمامی نيروهای سرکوب خود را وارد صحنه کرده است، تاکيد ويژ
در شرايطی که مردم آزادی خواه و برابری طلب کشور، در . شود

مبارزه ی حق طلبانه خود، حمايت اخالقی بخش اعظم جهان را همراه 
دارند، و در شرايطی که شکاف در ميان باالئی ها روز به روز عميق تر 
می شود، جا دارد که با اتخاذ تاکتيک های نوين، قدرت سرکوب نيروی 

م شکسته شود؛ فشار بر جنبش کاهش يابد؛ از کاهش دامنه دشمن در ه
اين مهم در . توده ای آن جلوگيری گردد و بر تداوم آن تاکيد شود

صورتی می تواند با موفقيت انجام گيرد که مبارزات مردمی که در 
خيابان ها با مشکالت جدی روبرو شده است، به درون محيط های کار 

 کارخانه،معدن، سکوی توليد نفت و گاز، بايد هر. و زيست کشانده شود
پااليشگاه،  مزرعه، اداره، فرودگاه، بندر، اسکله، شرکت،  مدرسه، 

مبارزه ای که در گام اول ممکن . محله را به سنگر مبارزه تبديل کرد
اما در تداوم . است روی خواست های بيواسطه توده ای استوار باشد

راسری تبديل شده و خواست خود می تواند، به اعتراض همبسته و س
 ژوئن ٢٩ـ ١٣٨٨هشتم تيرماه   .های عمومی و سياسی را در بر گيرد

٢٠٠٩  

…………………………………… 
                                ”بود قاتل ندا يک بسيجی”   :آرش حجازی

  آرش حجازی
گهان سيل نا. ما صدای تيری شنيديم؛ ندا به فاصله ی يک متری من بود “

  ”.خون از سينه اش جاری شد
دکتر آرش حجازی، فردی که در آخرين لحظات زندگی ندا آقا سلطان 

مشاهدات خود  در مصاحبه ای با بی بی سیکوشيد جان ندا را نجات دهد، 
  .شارات کاروان است وی مترجم و مدير انت. را بيان کرد

او در اين مصاحبه گفته که برای بيان مشاهداتش به خارج از کشور آمده 
روز حادثه، ” :دکتر حجازی مشاهدات خود را اين گونه بيان کرده است . 

 خرداد، همراه با برخی همکارانم برای مشاهده وقايع اطراف، از ٣٠شنبه 
. رفتم ) اميرآباد(ر شمالی دفترش واقع در خيابان صالحی به خيابان کارگ

در اين جا بود که با يورش پليس همراه با مردم به خيابانهای فرعی 
ندا توجهم را جلب کرد او در حالت . ناگهان صدای تير شنيدم . گريختيم

بعدا ندا تعادل خود را از دست . شوک بود و به سينه خود نگاه می کرد
موسيقی ندا ، که اولش فکر می من به اتفاق استاد . داد و به زمين افتاد

کردم پدر اوست ،کوشيديم ندا را نجات دهيم ولی ندا ظرف کمتر از يک 
به تشخيص دکتر حجازی که پزشک . ”.دقيقه پس از تيراندازی فوت مرد

است، گلوله به آئورت و ريه ندا اصابت کرده بود و خونريزی به مرگ او 
به ندا اصابت کرد و از پشت دکتر حجازی می گويد تير از جلو . انجاميد

پس از بی ثمر ماندن تالشهای اطرافيان ندا برای نجات . هم خارج نشد
  .جان او، اتومبيلی از راه می رسد و ندا را با آن به بيمارستان می برند

دکتر حجازی اندکی بعد می شنود که مردم فرياد می زنند قاتل را 
يادها از آنجا به گوش آرش حجازی به جايی که فر. دستگير کرده اند

می رسيده می رود و می بيند که مردم يک بسيجی را خلع سالح 
  ٢٠٠٩, ٢۶ژوئن ٢٠٠٩, ٢۶ژوئن       .کرده اند

.............................................  

         اعتراضات مردم و جوانان
 الله در اطراف پارک

   ٢٠٠٩ ژوئن ٢٧
بنابه گزارشات رسيده از : فعالين حقوق بشر ومکراسی در ايران 

تهران ، اعتراضات پراکنده ای در نقاط مرکزی شهر تهران از 
 .ساعاتی پيش آغاز شده است

 نفر در ٣٠٠٠ بعد از ظهر جمعيتی در حدود ١٧:٠٠از ساعت 
ای مختلف به هم پيوستند که با  به صورت دسته ه ميدان انقالب

يورش گارد ويژه مواجه شدند و با باتوم جوانان دختر و پسر را 
جمعيت معترض، با يورش گارد ويژه . مورد ظرب وشتم قرار دادند 

 تن ٣در اين يورش . اقدام به دادن شعار مرگ بر ديکتاتور نمودند 
  .از جوانان دستگير و به نقطۀ نامعلومی منتقل شدند

– در بلوار گشاورز ١٩:٠٠انان معترض مجداد ساعت حوالی جو
 نفر تخمين زده ١۵٠٠جمعيت آنها در حدود . توحيد تجمع کردند 

آنها قصد داشتند که وارد پارک الله شون، که با يورش . می شد
وحشيانه گارد ويژه مواجه شدند و جوانان را آماج باتومهای خود 

 نفر ۶ الی ٣ۀ شاهدان عينی بين قرار دادند در اين يورش بنابه گفت
جوانان در يک نقطه تجمع می کنند و به حرکت .زخمی شدند

اعتراضی خود ادامه می دهند و در صورتی که با يورش گارد 
مواجه می شوند پس از درگيری متفرق می شوند و در نقطه ای 

 .ديگر حرکت اعتراضی خود را شروع می کنند
اران ،بسيج و لباس شخصی ها نيروهای گارد ويژه ، سپاه پاسد

تمامی خيابانها و کوچه های منتهی به پارک الله در ميدان 
انقالب،بلوار گشاورز،خيابان مطهری،و فاطمی را به محاصرۀ خود 

 و موتور های خود در حالی که  آنها با ماشينهای. در آورده اند
 باتوم بدست هستند هر از چند گاهی به مردم يورش می برند و آنها
را آماج باتومهای خود قرار ميدهند و با اين شيوه قصد پراکنده 

  .تا اين لحظه اعتراضات جوانان ادامه دارد. کردن مردم را دارند

.............................................  
  پارک الله؛ جيغ، باتوم و خون

 به کلی از اين همه قصاوت و م اعصاب. همين االن ازپارک برگشتم
. ديدن صحنه ها برايم مثل يه کابوس بود. رحمی به هم ريختهبی 

آخه امروز قراربود که همه  خانوادهای بچه های دستگيرشد و 
ماهم با يکی ازدوستان . کشته شدگان درپارک الله جمع شوند

. فضای پارک بشدت امنيتی است.  در محل حاضرشديم٦ازساعت 
 نيروهای امنيتی درتمام کوچه های منتهی به پارک الله حضور

 آذر ماشينهای با آرم گشت ارشاد به ١٦در کوچه . مشهود است
با نزديک شدن به . چشم می خورد که درآنها نيروهای زن نشته اند

 مردم کم کم دور هم جمع می شوند که ابتدا نيروی انتظامی ٧ساعت 
شروع به تذکرمی کند وسعی در متفرق کردن مردم دارد که با 

دراين لحظه به ناگاه . ی از مردم روبرو می شودايستادگی برخ
ازتمام پارک نيروهای سپاه و نيروهای موسوم به ياوران رهبری و 
نيروهای گارد ويژه با کمک نيروهای زن با استفاد ازباتوم و 
گازفلفل به سمت مردم و خانواده ها حمله ور شدند و اقدام به ضرب 

انان را بعد از کتک زدن وشتم مردم کردند وتعدادی از زنان و جو
دستگير کردند و با خود به سمت ماشينهايی که در کوچه مصری 

با . خونم از ديدن اين همه شقاوت به جوش آمده. بودند می برند
تعدادی ازجوانان به سمت نيروی انتظامی يورش می بريم که نيروی 
انتظامی از ترس خود، درخواست نيروی کمکی می کند که خيلی 

دادی نيروی لباس شخصی و نيروهای گارد با لباس سياه سريع تع
که گفته می شود نيروی سپاه عاشورا هستند؛ در محل حاضر می 

می . شوند و ما به خاطر تعداد کم مجبور به عقب نشينی می شويم
بينم که چگونه زن مسنی که عصايی  دردست دارد با ضربه باتوم 

 سرجوانی ازهم می روی زمين می افتد و چگونه با ضربه ديگر
در دلم . شکافد و خونش چمنهای سبز پارک را رنگين می کند

خشمی سوزان شعله می کشد و از اينکه کاری ازدستم برنمی آيد به 
خوب ديگر جای ايستادن نيست مجبورم حرکت : خود نهيب می زنم

  پارک الله .  تهران٢٠:٣٠ .کنم و بايد اين گزارش را بنويسم
 زارش فعالين نشريه دانشجويی بذرگ - ٢٠٠٩ يونی ٢٧

............................................. 
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 !رويای فناناپذير جهانی بهتر
  آلن گرش

  برگردان بهروز عارفی
به مدت بيست سال، چنين بر می آمد که ). ١(ژرفای افق سرخ بود 

توفانی نظم استعماری کهن را، از کوهستان های امريکای التين تا 
، ١٩۵۶در سال . آفريقای شمالی، تا شاليزارهای آسيا می روبدجبال 

شرکت * جمال عبدالناصر، رئيس جمهوری مصر با خنده رعشه داری
بوميان منطقه کوهستانی اورس . کانال سوئز را ملی اعالم کرد

که به » استان فرانسوی«برای پايان بخشيدن به وضعيت) الجزيره(
چريک «ارنستو چه گوارا . ستندالجزاير تحميل شده بود، برمی خا

، پس از پيروز ی در هاوانا برای پيکارهای ضد امپرياليستی »قهرمان
در . نوين، راهی سرزمين های ديگر از کنگو تا بوليوی می شد

» دژ جهان آزاد«هندوچين، خلق ويتنام در برابر بمباران های گسترده 
شبه جزيره در کوهستان های دورافتاده ظفار در . مقاومت می کرد

لنينيسم قبيله ها و زنان را -عربستان، شورشيان زير پرچم مارکسيسم
  .از يوغ ستم هزاره رها می ساختند

در قلب اروپا و اياالت متحده نيز دانشجويان و کارگران تحت لوای 
رهبران کشورهای . سوسياليسم نوعليه جهان کهن شورش می کردند

د هم آمدند تا اراده خود را  در الجزاير گر١٩٧٣غير متعهد در سال 
اعالم کنند که می بايست » نظم نوين اقتصادی بين المللی«برای ايجاد 

کشورهای . بر دستيابی بر ثروت طبيعی اين کشورها استوار باشد
. توليد کننده نفت، با ملی کردن طالی سياه در اين زمينه پيشقدم شدند

  ...»زمان درحال تغيير است«: باب ديالن ميخواند
  انتخابات، به معنای ابزار سلطه

اين جنبش ها ضمن اتکا به کمک های اتحاد شوروی، بسيار متفاوت 
آنان بوروکراسی  قدرت در مسکو، رزم جوئی اندک آن کشور، . بودند

آنان با آمريکا را که مترادف با دفاع » همزيستی مسالمت آميز«
ود اين، به باوج. ازحفظ وضع موجود تلقی می شد، نکوهش می کردند

آنان می . رغم گونه گونی، همه اين جنبش ها طرفدار انقالب بودند
خواستند با استفاده از کليه وسيله ها از جمله خشونت مسلحانه يا 

آن . کودتا، نظم اجتماعی کهن، چه داخلی و چه بين المللی را براندازند
را پست شمرده و انتخابات را » دموکراسی های بورژوائی«ها 
  .رتسلط ستمگران می پنداشتندابزا

هيچکس بهتر از ژان پل سارتر چکيده اين دوران را بيان نکرده 
دوزخيان «در مقدمه مشهوری که برای کتاب فرانتس فانون . است

نوشته است، او می گفت که ) ٢ (١٩۶٢در سال » روی زمين
نه توفان بيهوده ايست و نه رستاخيز «خشونت مستعمره شدگان 

اين همان انسان است که خود : نه، و نه حتی اثر رنجشغريزه وحشيا
مستعمره شدگان با راندن استعمار به زور اسلحه . (...) را می آفريند

و سارتر . »در اثر روان رنجوری استعماری ايست که درمان می يابد
در هر لحظه انسانيت خويش »  «اين فرزندان خشونت«می افزايد 

ما از دولت سر او انسان بوديم، او به «از آن می گيرند چرا که » را
  .»انسانی ديگر با کيفيتی بهتر. خرج ما انسان می شود

بيست سی سال بعد، اين گفتار قابل پذيرش نبود، کوچکترين اميد 
تغييرنظم اجتماعی که به اراده اقتدارگرا تقليل يابد، ايده آل برابری که 

 شاهد پيروزی آن گاه، در همه جا.معرفش شبه جزيره گوالک است
« ، ما  )فيلسوف(پيرو الگوی فرانسوآ فوره . پول و فردگرائی بوديم

« ، و ديگر رويای »محکوم بوديم تا در جهانی که هستيم زندگی کنيم
و اگر ما  درعذاب روحی که . را نداشته باشيم»  فرداهای شکوفان

ان زائيده فقر دائمی بود بسر می برديم، می توانستيم در کنار قهرمان
نيکوکاری به فعاليت بپردازيم که آماده بودند تا قربانيان فاجعه ها، 

درست مانند بانوان اربابان . جنگ ها، ديکتاتوری ها را تسکين بدهند
، »سرخ ها«در گذشته، که در ضمن دور نگهداشتن فقرا از تبليغات 

جای بريگادهای بين ** دکترهای فرانسوی. از آنان دلجوئی می کردند
اما، . ی را می گرفتند، و صدقه جايگزين همبستگی می شدالملل

خشونت را بکلی بی اعتبار کردند و آن را با تروريسم مترادف 
فقط، خشونت دولتی غرب همچنان مشروعيت خود را حفظ . ساختند
  .کرد

 در - شايد بهتر است آنرا ضدانقالب ناميد؟ –چگونه  چنين انقالبی 
اياالت . چند عامل در آن نقش داشتزمانی چنين کوتاه  ميسر شد؟ 

متحده، بدون اين که برای هميشه از شکست در جنگ هندوچين 
ضعيف بيرون آمده باشد، توانست بصورت چشمگيری قد راست کرده 
و بويژه که اتحاد شوروی بصورت پايان ناپذيری از منظر سياسی، 

يدن شاهد اين ادعا، در هم کوب. فرهنگی و ايدئولوژيکی درجا می زد
سوسياليسمی با چهره « و اميد ١٩۶٨در سال » بهار پراگ«

واشينگتن با نبرد در همه جبهه ها موفق شد نظم . بود» انسانی
اقتصادی تحميل کند که نهاد های مالی جهانی تقويتش می کردند و در 

را از اعتبار انداخته و شوروی را » مدل سوسياليستی«اين رهگذر 
انستان يا مسابقه تسليحاتی از نفس در نبردهای مشکوک در افغ

انداختند و نيز از همکاری نخبگان جديدی که محصول مبارزات ضد 
  .استعماری بودند، برخوردار شدند

چرا که اين ضدانقالب نيز از سرخوردگی زاده شد که با انتظار منجی 
که سارتر آرزو کرده بود، خوانائی » انسانی نوين«گرايانه تولد 

، فانون هشدارهايی داده بود که از جمله آنان هشياری به يقين. داشت
در مقابل خطر مصادره انقالب بود و افرادی را نکوهش کرده بود  که 

اما، واقعيت ، اين . بر روی پوست سياه شان نقابی سفيد کشيده بودند
نخبگانی که نسبت به . کابوس های ناجور را پشت سر گذاشت

ن می دادند،  از اتيوپی تا آنگوال و تعلق خاطر نشا» سوسياليم علمی«
کنگو برازاويل، بدون هيچ عذاب وجدانی در صفوف نظم ليبرال و 

در همه جا، طبقات جديدی پاگرفتند که . سرمايه داری قرار گرفتند
  .گاهی به همان اندازه طمع کار بودند که مستعمره چی های قديمی

به دموکراسی » دموکراسی بورژوائی«در زمينه سياسی، بی اعتباری 
انجاميد که فقط در حرف مردمی بود وديکتاتور مآبی مسلم  متحدان 

مبارزه مسلحانه . اش بود» توجيه«غرب از اندونزی تا زئير،  يگانه 
طوالنی فقط به شکست دشمن و متحدان متعددش در جرگه اليه های 

اين مبارزه همچنين  هر . استعماری فرهيخته اش منجر نشده بود
هر انتقادی را بمنزله خيانت در . خالفی را نيز خفه کرده بودصدای م

  .دوران جنگ تلقی می کردند
در الجزاير نه فقط نيروهای ) اف ال ان(جبهه آزادی بخش ملی 

خارجی را نابود می کرد، بلکه همچنين مخالفان درون سازمانی را نيز 
  .از بين می برد

در . ل نيز ادامه داشتاين روش های اقتدارگرايانه تا پس از استقال
آمريکای التين، استقرار ديکتاتوری های نظامی وحشی در سال های 

»  آزادی های صوری«، »دموکراسی بورژوائی« نشان داد که ١٩٧٠
نيز مزايائی داشتند  و اين همان چيزی بود که درآن زمان،مردم 

  .اروپای شرقی حدس می زدند
  

،  پيروزی ليبراليسم، »یاردوگاه سوسياليست«فروپاشی شوروی  و 
تسلط بال متنازع شمال بر نظم بين المللی، انتخابات کم و بيش آزاد در 
اروپای شرقی، آمريکای التين و آفريقا ظاهرا فصل نوينی را می 

 ٢٠٠٠هدف های هزاره برای توسعه که سازمان ملل در سال . گشود
سترسی تدوين کرد، ترجمان وعده ای بود برای کاهش فقر، توسعه د

  .به آموزش و بهداشت و برابری بين زن و مرد
نيروهای انقالبی ناگزير شدند تا در وضعيت جديد،  گفتمان ، 

بويژه که افسانه مبارزه . استراتژی و عملکرد خود را تغيير دهند
چه گوارا می گفت که (مسلحانه از رومانتيسم مبهمی پيروی می کرد 

حزب کارگران ويتنام بدنبال ). »ازيمچند ويتنام به راه اند... دو، سه «
 تصميم ١٩۶٣بحث های متعدد درونی در هانوی، در اواخر سال 

گرفت که به   آمريکا در جنوب ويتنام پاسخی مسلحانه بدهد و طبيعتا 
  )٣. (به بهائی که ملتش می پرداخت آگاه بود

نلسون ماندال با تعمق در مورد تجربه گذشته پذيرفت که با قدرت در 
ريقای جنوبی به گفتگو پرداخته و مصالحه ای را پذيرفت که حقوق آف

سفيدپوستان را بيشتر می کرد تا از مهاجرت آنان نظير آن چه در  
انگوال، موزامبيک و همچنين در شرايطی متفاوت در الجزاير  پيش 

البته اين تصميم، خواسته های قدرت های غرب را  . آمد،جلوگيری کند
، صحنه ١٩٩٠شت که در اوائل سال های دهه نيز در مد نظر دا

اين توافق بهائی نيز . اقتصادی کشور را کامال در اختيار داشتند
مبارزه با نابرابری های ژرف اجتماعی را که در وهله نخست . داشت

  .سياهان را هدف می گرفت، در رديف دوم اهميت قرار داد
»  انقالبیخشونت«فرمانده مارکوس در چياپاس مکزيک، ستايش از 

ما «:  غالب بود، مورد انتقاد قرار داد١٩٧٠را که در سال های دهه 
تمايل نداريم راه حل خود را به زور تحميل کنيم، ما ميخواهيم فضای 

ما به مبازره مسلحانه در جهت کالسيک . دموراتيکی ايجاد کنيم
چريکی گذشته نگاه نمی کنيم، يعنی به عنوان تنها راه و حقيقت مطلق 

آن چه در يک . در قدرت که بايد همه چيز را حول آن سازماندهی کردق
جنگ تعيين کننده است، نه روياروئی نظامی بلکه سياستی است که بر 

ما برای کشتن يا کشته شدن وارد جنگ . اين درگيری ها حاکم است
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اما، . »)۴(ما وارد جنگ شديم که به حرف ما گوش بدهند . نشديم
  .يشتر در مرحله آمادگی ماند تا واقعيتانقالب زاپاتيستی ب

در نقاط ديگر، با پايان جنگ سرد، مبارزه مسلحانه نيز به خاموشی 
حتی در فلسطين، . چه در آمريکای مرکزی يا در ايرلند شمالی. گرائيد

چند .  راه صلح را باز می کند١٩٩٣بنظر می آمد که قراردادهای اسلو در 
قه باسک اسپانيا بافی ماند که توجه نمونه کوچک در سريالنکا يا منط

  .بيشتر نيروهای انقالبی را به خود جلب نکرده است
، خاموشی بی عدالتی » پايان تاريخ«باوجود اين، همه توهمات در باره 

ها و فقر، نظم نوين جهانی در مقابل شکست سياست های ليبرالی و 
بيت چين و تث. استراتژی های ماجراجويانه اياالت متحده زدوده شدند

هندوستان در صحنه بين المللی احتماال زمينه ترفند را به روی کشورهای 
نظم اجتماعی داخلی و نظم » تغيير«دوباره، مسئله . جنوب باز خواهد کرد

سوسياليسم «سياسی بين المللی مطرح می شود، اگر چه اين بار بنام 
نه، تثبيت نيست، بلکه معجونی شگفت آور از اميدهای منجی طلبا» علمی

نوعی ملی گرائی فرهنگی و سياسی، مساوات خواهی متکی بر سنت های 
  .بومی  يا مذهبی است

  هنگامی که خشونت مسلحانه بی اعتبار می شود
ليبرالی را تحمل کرده، »پزشکی«ن که مدت های دراز، آمريکای التي

به قدرت رسيدن جنبش هائی که مصمم . دوران جديدی را افتتاح می کند
به تحول ژرف شرايط بوده و ميخواهند به فقيران و رانده شدگان نان 

روياروئی مستقيم با صاحبان . بدهند و در درجه نخست به سرخ پوستان
خشونت . به صندوق های رای صورت می گيردقدرت در چارچوب احترام 

  .مسلحانه در دستور کار نيست
بيشتر به مداخله . در خاورميانه، نظم اجتماعی کمتر مورد اعتراض است

مبازره . نظامی خارجی و در درجه نخست امريکا اعتراض می شود
مسلحانه نيز که غالبا به نام اسالم صورت می گيرد چه در مورد حماس و 

افکار عمومی حمايت گسترده ای .  اهللا  ، با موفقيت همراه استچه حزب 
برعکس، محبوبيت کامال نسبی القاعده که شبکه . از اين مبارزه می کنند

ای فرامليتی و بدون پايگاه محلی است، بخاطر توانائی آن جريان در 
سرانجام در آسيا، اعتراض به . به اياالت متحده است» ضربه زدن«

اين اعتراض به . گاهی بصورت های متضاد ظاهر می شودنابرابری ها 
ظرفيت و توان حکومت ها در بسيج افکار عمومی کشور حول دفاع از 
حاکميتی است که مدت ها زير پا گذاشته شده  يا برای به زير سوال 

  .کشيدن نظم جهانی است
 و اوايل ١٩٩٠سال های دهه » ثبات«فراتراز گوناگونی اوضاع، دوران 

پيش بينی اين که به سوی چه . ، به پايان می رسد٢٠٠٠ای دهه سال ه
با وجود اين،  رويای جهانی بهتر، . تحولی گام بر می داريم، دشوار است

رويائی به کهن سالی بشريت، که نشيب و فراز آن با سال های دهه  
  ... تفاوت دارد، بازگشته است١٩۶٠

------------   
  :عنوان اصلی مقاله

Indestructible rêve d’un monde meilleur 
Alain GRESH, Le Monde-Diplomatique, Mai 2009 

در متن خنده هومری آمده که هومر در ادبيات خود بکار برده و به * 
. خنده فاتحانه، پر سر و صدا، ديوانه وار و غير قابل کنترل گفته می شود

  م
است که ه) ان جی او(منظور نخستين سازمان های غير دولتی ** 

فرانسوی است و بدين رو، در » پزشکان بدون مرز«معروف ترين آن ها 
 French» دکترهای فرانسوی«کشورهای جهان سوم، ان ها را 

Doctorsمعروف ترين آنها برنارد کوشنر سوسياليست .  می گويند
  م سابق و همدست کنونی سارکوزی است 

  :پاورقی ها
، اثر »ژرفای افق سرخ است« اشاره به فيلم مستند چهار ساعته -١

  ١٩٧٧کريس مارکر، محصول 
  : ژان پل سارتر  اين نقل قول را در کتاب زير آورده است– ٢

Situations V Colonialisme et néo-colonialisme, Gallimard, Paris, 
1964  

  : به کتاب زير مراجعه کنيد– ٣
William J.Dulker, Ho Chi Minh, A Life, Hyperion, New York, 2001, 

p 534  
۴ -  www.mediatheque-noisylesec.org/femme-chiapas/Z4.htm 
 

................................................. 

بيانيه مطبوعاتی عفو بين الملل در باره 
 نگاران بازداشت روزنامه

با افزايش محدوديت بر اخبار روزنامه نگاران بازداشت می : ايران
  شوند
ات ايران بايد فورا ده ها روزنامه نگار دستگير شده پس از مقام
.  ژوئن را که در خطر شکنجه در طی بازداشت هستند، آزاد کنند١٢

عفو بين الملل امروز همزمان با اعالم اين موضوع، تمامی آنها را 
  .به عنوان زندانی عقيدتی شناخت

ات برای وحشتناک است که عالوه بر تمام اقدامات شديدی که مقام,
محدود کردن اطالعات در باره حقيقت رويدادها در ايران انجام داده 
اند، روزنامه نگاران ـ که کارشان تامين اخبار برای ديگران است ـ 

به جای اين که تعدی های اعالم شده مورد . نيز بازداشت می شوند
تحقيق قرار گيرد، تنها پيامی که مقامات ارسال می کنند، اين است 

ی کوشند حقيقت را هم از شهروندان خود و هم از مردم جهان که م
  ,.پنهان کنند

ده ها روزنامه نگار ـ که برخی از آنها به نفع يکی از دو نامزد 
انتخاباتی يعنی مير حسين موسوی يا مهدی کروبی در مبارزه 
انتخاباتی شرکت داشته اند ـ در دو هفته گذشته بازداشت شده اند و 

  .نها معلوم نيستمحل نگهداری آ
 نفر از کارکنان روزنامه کلمه ٢۵ تا ٢٠به عنوان مثال، در حدود 

 ژوئن در دفتر کارشان در ميدان هفت تير ٢٢سبز که در روز 
دستگير شدند، هنوز در بازداشت به سر می برند و محل نگهداری 

کلمه سبز روزنامه ای است که نامزد انتخاباتی . آنها نامعلوم است
 ژوئن به ١۴ تاسيس کرد و از ٢٠٠٩ موسوی در سال مير حسين

  .بعد منتشر نشده است
پس از اعالم پيروزی انتخاباتی رئيس جمهور احمدی نژاد در روز 

 ژوئن، مقامات ايرانی محدوديت های شديدی بر آزادی بيان ١٣
دسترسی به اينترنت مسدود شده يا به شدت دچار . اعمال کرده اند

ريات ايرانی از انتشار اطالعات مربوط به نش. وقفه گرديده است
روزنامه نگاران خبری خارجی از رفتن به . ناآرامی ها منع شده اند

خيابان ها منع شده اند و برخی از خبرنگاران خارجی از ايران 
  .اخراج شده اند

مقامات ايرانی حتا اگر هيچ کاری ,: حسيبه حاج صحراوی گفت
ه نگاران را اعالم کنند و تضمين نکنند بايد فورا محل اين روزنام

کنند که آنها شکنجه نشوند يا تحت اذيت و آزار ديگری قرار نگيرند 
اگر مقامات . و به خانواده ها و وکاليشان اجازه تماس با آنها بدهند

محدوديت های غيرقانونی بر آزادی بيان ـ شامل حق روزنامه 
برندارند، فقط می نگاران برای گزارش کردن رويدادها ـ را از ميان 

توانيم فرض کنيم که آنها می کوشند شواهد تعدی را پنهان و صدای 
  ,.اعتراض را بيشتر خاموش کنند

  پس زمينه
از انتخابات به بعد صدها نفر از سياستمداران، روزنامه نگاران، 
استادان دانشگاه، دانشجويان و مدافعان حقوق بشر ـ بعضا به مدت 

اکثر آنها از هواداران . ان بازداشت شده اندکوتاهی ـ در سراسر اير
مير حسين موسوی يا مهدی کروبی هستند يا به رئيس جمهور 
سابق خاتمی که از مبارزه انتخاباتی ميرحسين موسوی حمايت کرد، 

عده ای ديگر منتقد سياست های رئيس جمهور . نزديک هستند
نشگاه که  استاد دا٧٠ ژوئن، ٢۴در روز . کنونی احمدی نژاد هستند

در همان روز با ميرحسين موسوی ديدار کرده بودند، پس از خروج 
. همه آنها به جز چهار نفر بعدا آزاد شدند. از دفتر او دستگير شدند

دکتر قربان بهزاديان، رئيس مبارزه انتخاباتی ميرحسين موسوي، 
بنا به . يکی از آنهايی است که هنوز در بازداشت به سر می برند

های رسمي، بيش از هزار نفر ديگر در طی تظاهرات عليه اطالعيه 
نتيجه انتخابات، که نيروهای امنيتی با استفاده مفرط از زور با آن 

بسياری کتک خورده اند و، بنا . برخورد کرده اند، دستگير شده اند
 نفر کشته شده اند، گرچه تعداد واقعی ٢١به اعالم مقامات، حداقل 

  .احتماال بيشتر است
  راد زير از جمله روزنامه نگارانی هستند که در دو هفته اخير اف

  :بازداشت شده اند
که موسس آن مهدی (مهسا امرآبادي، روزنامه نگار اعتماد ملی 

 ١۴، در روز )کروبی يکی از نامزدهای رياست جمهوری است
  .ژوئن در منزلش دستگير شد
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 ١۴ز عبدالرضا تاجيک، سردبير هفته نامه فرهيختگان، در رو
  .ژوئن در دفتر مجله دستگير شد

کيوان صميمی بهبهاني، سردبير مجله توقيف شده نامه، در روز 
او در عين حال عضو کميته .  ژوئن در منزلش دستگير شد١۴

  .بازداشت های خودسرانه کانون مدافعان حقوق بشر است
مجتبی پورمحسن، سردبير روزنامه گيالن امروز، در شهر شمالی 

ر عين حال از همانجا برنامه ای برای راديو زمانه در رشت، که د
  . ژوئن دستگير شد١۵هلند اجرا می کرد، در تاريخ 

فريبرز سروش، روزنامه نگار آزاد که با راديو فردا مستقر در 
 ژوئن دستگير ١۶پراگ مصاحبه هايی کرده است، گويا در روز 

  .شد
ای سرمايه می سعيد ليالز، روزنامه نگار اقتصادی سرشناس که بر

نويسد، و به شدت از سياست های اقتصادی رئيس جمهور کنونی 
  . ژوئن دستگير شد١٧احمدی نژاد انتقاد می کرد، در روز 

 ژوئن در خانه اش ١٨محمد قوچاني، سردبير اعتماد ملي، در روز 
طبق اطالعاتی که عفو بين الملل دريافت کرده، تصور . دستگير شد

 زندان اوين که تحت نظر وزارت اطالعات ٢٠٩می رود او در بند 
  .است، به سر می برد

کريم ارغنده پور، روزنامه نگار آزاد و وبالگ نويس، که برای 
روزنامه های مختلف اصالح طلب و توقيف شده می نوشت، در روز 

  . ژوئن دستگير شد١۴
روزنامه نگارانی که برای رسانه های خارجی گزارش می دهند نيز 

مازيار بهاري، تبعه دوگانه ايرانی ـ کانادايي، که :  انددستگير شده
 ژوئن دستگير ٢١از ايران برای نيوزويک گزارش می داد، در روز 

ياسون آتيازياديس فُادن، تبعه يونان که برای واشنگتن تايمز . شد
 ژوئن، قصد خروج از ١٩گزارش می دهد، در حالی که، احتماال در 

  . استايران را داشت، دستگير شده
  سند عمومی

************** 
برای اطالعات بيشتر با دفتر مطبوعاتی عفو بين الملل در لندن، 

+۴۴ ٢٠ ٧۴١٣ ۵۵۶۶: تلفن :انگلستان، تماس بگيريد  
press@amnesty.org email: 
International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton 
St., London WC1X  

.............................................  
 دريغ

  
  در آستانه ی اشک مي مانيم 

  َقد َخم مي کنيم و
  دريِغ مان مي آيد

  که ناِم تو ديگر خالصه ي تو نيست
  هوا ُپر از تّرنِم باِل پرنده هاست

  تا طليعه ي فردا ناِم تو را به پيشاني َبَرد
  ودريغ ما را

در حسرِت گلوی خون فشاِن آن پرنده ای 
  و بوديکه ت
  !نه

  باور نمي توانيم کرد
  که تو را ديگر به نام     صدا نکنييم

  
  سياوش ميرزاد

…………………………………… 
  

 های ايران بيانيه دانشجويان سوسياليست دانشگاه
 پيرامون رويدادهای پس از کودتای انتخاباتی اخير 

اکنون بيش از دو هفته از برگزاری انتخابات دهمين دوره رياست 
بار آن در کشتار و  شته است و تبعات دهشتناک و خشونتجمهوری گذ

سرکوب مردم معترض، بيش از پيش هم ماهيت شبه فاشيستی رژيم 
ترين شکل، جايگاه  داری را فاش ساخته و هم به عريان سرمايه

  .را در اين نظام برای مردم برمال نموده است» انتخابات«
بت و سهم خواهی دو جناح رسيد محل رقا تر به نظر می انتخاباتی که پيش

- اصلی حاکميت، يکی به رهبری جناح ايدئولوژيک بورژوازی مالی
ها در يک جبهه واحد  و ديگری به سرکردگی رفرميست) سپاه(نظامی

باشد، که به ويژه اصالح طلبان، با اين ابزار هدف برقراری توازن و 
دند تا نمو تعادل و نوعی دموکراتيزاسيون درون حاکميتی را دنبال می

های کالن رژيم، در ابعاد  تری در پيشبرد پروژه بتوانند نقش پررنگ
المللی داشته باشند، نهايتا به جدالی آشتی ناپذير  يی و بين داخلی، منطقه

 نظامی، قدم در راه حذف -ميان اين دو جناح بدل گرديد؛ اليگارشی مالی
د در آن نهاد سازی قدرت خو جناح مقابل، برای تصفيه حاکميت و يکپارچه

و بدين ترتيب جناح رفرميست در موقعيتی خطير قرار گرفت که هرگونه 
تابيد و امکان سازش بين جناحين  فرصت طلبی ذاتی اين جريان را بر نمی

  .را تا حد زيادی منتفی نمود؛ اکنون منطق اين بازی صفر و يک است
االنس قدرت را شود و تنها ب انتخاباتی که در آن سرنوشت مردم رقم زده نمی

های مختلف حاکميت  سازد و آرايش جديدی را در سهم بری بخش برقرار می
امر توده مردم، مجموعه مبارزات، اعتراضات . نمايد، امر مردم نيست ايجاد می
هايی است که به بهانه بروز تقلب در انتخابات اخير و بر سر کار  و مقاومت

بزرگ و کوچک در دو هفته اخير های شهرهای  آمدن دولت کودتا، در خيابان
ها  رخ داده است، که بدون شک چيزی فراتر از آن چيزی است که به خيابان

راه يافته و شکافی عظيم و غير قابل جبران را در هيمنه قدرت رژيم 
  .گر ايجاد کرده است سرکوب

های مردم رابطه معکوسی با اقتدار ديکتاتوری حاکم دارد؛ قدرت  اقتدار توده
های مردم به طور جدی َتَرک برداشته و از همين   رژيم با خيزش تودهفائقه

ترين شکل ممکن به  گر خود را به وحشيانه روست که رژيم، دستگاه سرکوب
سالح و دست خالی در  کار انداخته و به کشتار سازمان يافته مردم بی

حضور . ها، مبادرت ورزيده و حکومت نظامی را برقرار نموده است خيابان
ها، خود گوياترين شکل افشای ضعف نظام و فرياد  واسطه مردم در خيابان بی

بلند عدم مشروعيت آن در چشم يکان يکاِن مردم از اقشار و طبقات مختلف 
نيز از همين روست که . ها را ندارد است که حاکميت توان بسيج و تطميع آن

 که جز ُمشت تازند، و دانشجويان را های شکاری رژيم، به دانشگاه می سگ
کشند؛ چرا که خوب  گره شده و قلم، سالحی در دست ندارند، به خون می

يی  تودهدانند که دانشگاه، سنگر مقاومت است و دانشجو، ميليتانت مبارزات  می
  . مردم و در صف اول نفی ديکتاتوری، و نبرد برای آزادی و برابری است

کتاتوری ديرپا و سرکوب بريم که به واسطه دي اکنون در شرايطی به سر می
وسيع مبارزات کارگران در مقاطع مختلف، کشتار، دستگيری و زندانی کردن 

های اجتماعی،  ها و نيز فعاالن و رهبران ديگر جنبش کارگران و رهبران آن
تواند به  های اجتماعی، هنوز نمی مبارزات طبقه کارگر و نيز ديگر جنبش

ت جاری و راديکاليسم موجود در های مردم، مبارزا خيزش ميليونی توده
اند  های مردم به خوبی در يافته ها در خيابان جهت بدهد، اما توده تحرکات آن

که مسير اصالحات با اتکا به قدرت جناحی از حاکميت مسدود است و هرگونه 
تغيير و دگرگونی در سطوح سياسی، اجتماعی و نيز اقتصادی با تکيه بر 

 قابل احقاق است و لذا علی رغم سرکوب شدت های مردم قدرت انبوه توده
های اجتماعی مختلف به ويژه در بستری با  يافته، زمينه رشد جنبش

  .شود های سوسياليستی بيش از پيش فراهم می استراتژی
هاست که ضمن حضور در اعتراضات جاری، نسبت  لذا اين وظيفه سوسياليست

ح طلبان و فرصت به منحرف شدن احتمالی مبارزات مردمی توسط اصال
های اجتماعی مختلف و به ويژه جنبش طبقه  طلبان، هشدار دهند، و در جنبش

کارگر، در راستای متشکل شدن اين مبارزات تالش عاجل به عمل آورده و در 
جهت ارتقاء و اعتالی سطح اعتراضات مردمی معطوف به مطالبات 

  .کوشندها و شعارها ب دموکراتيک و هرچه طبقاتی تر شدن خواست
های ايران، کشتار وسيع مردم توسط دولت  دانشجويان سوسياليست دانشگاه

کودتا، برقراری حکومت نظامی، دستگيری گسترده مردم، فعاالن سياسی و 
اجتماعی و نيز سانسور خبری مفتضحانه و ننگين صدا و سيمای رژيم 

ا متحد نمايند؛ دانشجويان سوسياليست، خود ر اسالمی را به شدت محکوم می
های دموکراتيک و نفی ديکتاتوری  مردم در مبارزات برای احقاق خواست

يی و محفوظ بودن حق هرگونه اعتراض  اعالم نموده و بر تداوم مبارزات توده
  .فشارند يی پای می و اعتصاب توده

  !های مردم عليه ديکتاتوری زنده باد هم بستگی توده
  !های مستقل و طبقاتی زنده باد تشکل

  ۶/۴/١٣٨٨        !ه باد سوسياليسمزند
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 .اسامی تعدادی از زخمی شدگان روز گذشته بلوار کشاورز
بنابه گزارشات رسيده در جريان اعتراضات :فعالين حقوق بشر ودمکراسی

 نفر زخمی شدند ٨روزگذشته مردم و جوانان در بلوار گشاورز تهران حداقل 
  . که زخمهای بعضی از آنها شديد بوده است

راضات روز گذشته که در نقاط مرکزی تهران مانند ميدان انقالب ،پارک اعت
الله و مسيرهای که به آن ختم می شد،بلوار گشارز،خيابان مطهري،و فاطمی 

تعداد زيادی از جوانان معترض در بلوار گشاورز قصد داشتند به . روی داد
و مغول وارد اجتماع کنندگان در پارک الله بپيوندند که مورد يورش وحشيانه 
فقط در بلوار . يگان ويژه، سپاه پاسداران ،بسيج و لباس شصيها قرار گرفتند

 نفر از جوانان ٨ بيش از ٢٠:٤٠ تا ساعت ١٩:٠٠گشاوز از ساعت 
وضعيت تعدادی از زخمی شدگان بسيار . آزاديخواه و قهرمان زخمی شدند

يده می  پسر د٥ دختر و ٣در ميان زخمی شدگان .وخيم گزارش شده است
شيوه هايی که گارد ويژه و ساير نيروهای سرکوبگر عليه جوانان . شوند

پرتاب باتوم به سمت پاهای افراد برای خارج کردن .معترض بکار می برند 
 . تعادل آنها و خودن زمين و سپس چند نفره به وی باتوم له ور می شوند

 : اسامی تعدادی از آنها به قرار زير می باشد
 ساله در اثر ضربات باتوم به سر وی دچار شکستگی ٢٦منی  محسن مو-١

شد که منجر به خونيزی شديد و بيهوشی وی گرديد او به يکی از بيمارستانها 
 منتقل شد 

  ساله در اثر ضربات باتوم دچار شکستگی دست شده است ٢٧کيهان سهرابی  -٢
  .از ناحيه زانو و دست دچار صداماتی شده است.  فرزانه د-٣
 . ساله دچار شکستگی بينی شده ٢٠ علی فرحبخش -٤

از آمار زخمی ها در ساير نقاط مانند پارک الله و ميدان انقالب و غيره هنوز 
 . اطالعی در دست نيست 

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ، يورش وحشيانه و ضرب وجرح 
 خواستار و از مراجع بين المللی. جوانان به قصد کشت را محکوم می کند 

ارجاع پرونده نقض حقوق بشر اين رژيم به شورای امنيت سازمان ملل برای 
    ١٣٨٨تير ٧.گفتن تصميمات الزم اجرا است

 تهران هجوم برای جمع آوری ماهواره ها در
 ها و بازداشت وسيع پس از کنترل شديد بر اينترنت و فيلتر سايت

روزنامه نگاران و اخراج خبرنگاران خارجی برای محدوديت باز هم 
اکنون هجوم به خانه , بيشتر هر نوع مجاری اطالع رسانی و خبرگيری

براساس خبرهای . های مردم برای برچيدن ماهواره ها گزارش شده است
نياوران در دروس و . منتشره جمع آوری ماهواره ها همچنان ادامه دارد

با زدن زنگ خانه ها اخطار دادند که اگر تا نيم ساعت ديگر خودتان جمع 
پس از نيم ساعت ماموران برگشته و ماهواره ها را . نکنيد ما ميکنيم

  ٢٠٠٩ژوئن  ٢۶   .جمع کرده و برده اند

  ١٣٨٨ در هشتم تير ماه شهر تهران
 . حالت حکومت نظامی به خود گرفته است

بنابه گزراشات رسيده از نقاط :  ودمکراسی در ايران فعالين حقوق بشر
از .مختلف تهران، شهر تهران حالت حکومت نظامی به خود گرفته است 

بعد ظهر امروز سر تمامی خيابانها و حتی کوچه ها بخصوص در نقاط 
مرکزی شهر نيروهای گارد ويژه ،بسيج ،سپاه پاسداران و نيروی لباس 

ای موتور سوار و ماشينهای گارد ويژه به نيروه.شخصی ها مسقر شدند 
صورت ستونی در نقاط مرکزی شهر حرکت می کنند و قصد ايجاد رعب و 
  .وحشت دارند

عليرغم حضور گسترده و بی سابقه نيروهای سرکوبگر جوانان و مردم 
تلفنهای همراه قطع شده است و حتی در .در سطح شهر حضور دارند 

  .ل شده استسطح شهر امکان تماس بسيار مشک
  .تير در تهران ٨ از تجمعات ی ديگرخبر

انتخابات ” صحت“دوشنبه هشتم تير ماه، همزمان با تاييد : روزآنالين 
 خرداد توسط شورای نگهبان، مردم بار ديگر و در نقاط مختلف کشور ٢٢

به خيابان ها ريختند و برغم حضور سنگين نيروهای امنيتی ـ نظامی و 
، و با ”زنجيره سبز“به جای ” تجمع سبز “لباس شخصی، با تشکيل

 . گرفتن قرآن بر سر، اعتراض خود را به کودتای انتخاباتی اعالم کردند
در اين تجمعات که ستادهای موسوی و کروبی در برگزاری آن نقشی 
نداشتند، معترضان به کودتای انتخاباتی، با هوشمندی نيروهای امنيتی را 

 اين نيروها گرفتند؛ به همين دليل بود که دور زدند و ابتکار عمل را از
مامورين رنگارنگ حاضر در خيابان های تهران، که نقش فرماندهی 
لباس شخصی ها در ميان آنان برجسته تر بود، به قطع برق منطقه 

  . وسيعی از تهران اقدام کردند

   و تقالی يک ملت برای حق تعيين سرنوشت،ندا
 !تربيم های بزرگ اما اميدهای بزرگ 

ندا آقا سلطان که به گلوله ماموران رژيم استبداد اسالمی ايران جان 
شناخته شد و اين داليلی بيش , نماد,داد، به سرعت به عنوان يک 

از شوک ناشی از مشاهده صحنه تکان دهنده جان دادن معصومانه 
  : او به تير استبداد دارد، مهمتر از همه

هايی از ستم رژيم زن ستيز ندا زن است و ندای زن ايرانی برای ر
 اسالمی حاکم؛ 

ندا جوان است، و ندای جوانان ايران برای آزادی از يوغ رژيم 
 فرتوت تباهي؛ 

وصحنه دلخراش جان باختن او، بی اختيار تصوير قاتالنی را زنده 
سياه : ميکند که اين روزها در ويديو ها مکرر به تماشا نشسته ايم

و مامورانی را که بر اين بام يا آن پوشان را، لباس شخصی هارا، 
بالکن ايستاده اند و با تفنگ های دور زن شهروندان کشور را هدف 
گرفته اند، درست همانطور که سربازان اشغالگر شهروند فلسطينی 

 . يا عراقی را
جنايت فجيعی که اين ويديو به نمايش می گذارد يک بار ديگر به ما 

شغال است و دختر جوانی که به يادآوری می کند که اين حکومت ا
ستم ماموران و مزدوران آن جان شيرين خود را از دست داد، ندای 
ملتی را باز تاب ميدهد که حق حاکميت و حق تعيين سرنوشت اش 

 . از او سلب شده است و برای بازپس گرفتن آن تقال ميکند
 جان باخته ١٥٠ يا ١٩و ندا با احترام به خاطرمان می آورد آن 

بش اعتراضی پس از کودتای رژيم را، و دهها زخمی و صدها جن
زندانی و ميليون ها شهروندايرانی را که برای احقاق حق مردم 
ايران مبارزه ای دشوار را پيش می برند، مبارزه ای با بيم های 

 . بزرگ اما اميدهايی بزرگ تر
در زير مصاحبه بی بی سی فارسی با نامزد ندا آقا سلطان را 

 , ندا خواهان آزادی بود، آزادی برای همه,:او ميگويد. نيدميخوا
 نيکی محجوب .بی بی سی فارسی

 خرداد در تهران در ٣٠ندا آقا سلطان، در درگيری های روز شنبه 
 . اثر اصابت گلوله به قلبش کشته شد

تصاوير ارسالی از لحظه مرگ ندا آقا سلطانی و عکس های مخابره 
فاصله در سايت ها و رسانه های خبری شده از اين دختر جوان بال

مختلف در سراسر جهان به عنوان نمادی از کشته شدگان درگيری 
 . های پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران منتشر شد

 تير در گفت و ١کاسپين ماکان، نامزد ندا آقا سلطان روز دوشنبه 
اه گو با بخش فارسی بی بی سی با اشاره به اينکه ندا بهمن م

هدف ندا آقای موسوی يا احمدی :" ساله می شد، گفت٢٧امسال 
نژاد نبود، هدفش وطنش بود و برايش اهميت داشت که در اين راه 

 . قدم بردارد
بارها اشاره کرده بود که حتی اگر جانش را از دست بدهد و گلوله 
به قلبش بخورد،که اتفاقا گلوله به قلبش خورد، در همين راه قدم 

 ." ندا با سن کمش درس بزرگی به خيلی ها داد. داشتبرخواهد 
وقتی که اين اتفاق افتاد، ندا :"آقای ماکان در باره روز حادثه گفت

از درگيری ها دور بود، يعنی در خيابان های فرعی نزديک اميرآباد 
حدود يک ساعتی با استاد موسيقی اش در ماشين پشت . بود

 کالفه و از ماشين پياده می ترافيک نشسته بود، از گرما و خستگی
اما براساس تصاويری که مردم ارسال کرده اند،احتماال . شود

نيروهای لباس شخصی و بسيجی در تيراندازی با نشانه گيری به 
 ." قلبش می زنند

چند دقيقه بيشتر طول :"کاسپين ماکان نامزد ندا آقا سلطان گفت
ی می کنند ندا نکشيد، بيمارستان شريعتی نزديک بود، حاضران سع

را با اتومبيل به اورژانس ببرند اما قبل از انتقال به بيمارستان، او 
 ." در دست استاد موسيقی اش جان می دهد

جسدش را :"آقای ماکان در گفت و گو با بخش فارسی بی بی سی افزود
البته جسد ندا در پزشکی . ديروز با زحمت زياد توانستيم تحويل بگيريم

مسئوالن . بود، در پزشکی قانونی خارج از تهران بودقانونی تهران ن
پزشک قانونی خواستند که بخش هايی از بدنش از جمله قسمتی از 
استخوان رانش را بگيرند، پزشکی قانونی نگفت برای چه کسی اعضا را 

خانواده . می خواهد استفاده کند، هيچ توضيحی در اين زمينه داده نشد
تر جسد را تحويل بگيرند، چون ممکن بود موافقت کرد برای اينکه زود

جسد را در قطعه ای از . همين موضوع باعث تعويق تحويل جسد بشود
 خرداد هنگام عصر دفن کرديم، البته کسان ٣١بهشت زهرا يک شنبه 
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ديگری هم که در درگيری ها کشته شده بودند را هم آنجا آورده بودند، 
 ."ين شده بودانگار منطقه از پيش برای اين افراد تعي

در حال حاضر : "آقای ماکان در خصوص هزينه تحويل جسد نيز گفت
هزينه ای به طور مشخص پرداخت نشده، مقامات امنيتی ايران طی حکم 
های مختلف به بيمارستان ها، کلينيک ها و جراحان و پزشکی قانونی 

 به عنوان کرده بودند که نبايد گواهی فوت براثر شليک گلوله باشد، مسلما
. اين دليل که در آينده شکايت بين المللی توسط خانواده ها به عمل نيايد 

البته من هنوز برگه ترخيص ندا را نديده ام اما در چند روز آينده از 
 ." پدرش برگه را می گيرم

آقای ماکان با توضيح در مورد ممانعت از برگزاری مراسم برای ندا آق 
اعت دو ونيم قرار بود در مسجدی در دوشنبه يکم تيرماه س:"سلطان گفت

خيابان شريعتی باالتر از سيد خندان مراسمی داشته باشيم، اما بسيجيان و 
مسئوالن مسجد اجازه برگزاری ندادند، چون به نظرشان هرج و مرج می 

چون می دانند که ندا مظلومانه . شود و نمی خواهند درگيری به وجود آيد
در ايران و خارج از ايران متاسف شدند، و رفت و می دانند که همه مردم 

شايد پيش بينی می شد جمع کثيری از مردم حاضر شوند، به هر صورت 
 فعال اجازه برگزاری هيچ 
 . " مراسم عمومی را نداده اند

در همين حال، شاهدان عينی به بخش فارسی بی بی سی گفتند که عده 
 در ميدان نيلوفر زيادی برای برگزاری مراسم در مقابل مسجد الرضا

تهران جمع شده بودند، اما نيروی انتظامی با بيرون کردن جمعيت از 
  . مسجد و متفرق کردن آنها، اجازه برگزاری مراسم را نداد

آقای ماکان همچنين با اشاره به برخی تصاوير ويدئوهای جعلی که از ندا 
گشتم من توی بعضی از سايت ها می :" در سايت ها منتشر شده نيز گفت

، عکسی از يک دختر خانمی با عالمت های سبز "آی ريپورت" از جلمه
در تظاهرات قبل از اين درگيری در تظاهرات آرام گذاشته بودند و گفته 

در حالی که اين تصاوير ربطی . بودند که عکس ندا قبل از درگيری است
 آن دختر عکس آقای موسوی را در دست دارد، به نوعی به. به ندا ندارد

اما اين . نظر می رسد طرفداران آقای موسوی ند ا را به او ربط داده اند
ندا فوق العاده به من نزديک بود، ندا هرگز طرفدار هيچ . طوری نيست

 . " يک از اين دو گروه نبود، ندا خواهان آزادی بود، آزادی برای همه
لطان بخش فارسی بی بی سی کوشيد که با ديگر اعضای خانواده ندا آقا س

نيز گفت و گو کند، اما يکی از بستگان او گفت که خانواده خانم آقا سلطان 
وی در باره اين داليل توضيحی . به داليلی قادر به انجام مصاحبه نيستند

  ١٣٨٨ تير ٢    برگرفته از سايت روشنگری        .نداد

  ........................................... 
  " انیامنيت ج"نگرانی از 

 دانشجويان زندانی در ايران
با انتشار » ايران المللی حقوق بشر در کمپين بين«سازمان حقوق بشری 

 های ايران شده ای خواستار آزادی دانشجويان محبوس در زندان بيانيه
المللی حقوق بشر نگران بدرفتاری با اين دانشجويان و  کمپين بين. است

 .ستها آنها در زندان ی احتماال شکنجه
ی خود که روز شنبه   در بيانيه"المللی حقوق بشر در ايران کمپين بين"

همه دانشجويان «انتشار يافت، از دولت ايران خواسته است   فروردين١۵
به گفته اين » .قيد و شرطی آزاد کند بازداشتی را فورا و بدون هيچ

دنيای خارج در  ارتباط با بی«اين دانشجويان  سازمان حقوق بشری،
 المللی حقوق کمپين بين«و » هران، رجايی شهر و اصفهان زندانی هستندت

 بطور جدی نگران امنيت جانی آنها و احتمال بسيار زياد،  بشر در ايران
 «.عليه آنهاست اعمال شکنجه

 مصطفوی، احمد قصابان،  عباس حکيم زاده، مهدی مشايخی، نريمان
 ٨ور و کورش دانشيار پ توکلی، اسماعيل سلمان حسين ترکاشوند، مجيد

اسفندماه سال گذشته در دو  دانشجوی دانشگاه اميرکبير هستند که در
دانشجوی دانشگاه   خانم شبنم مددزاده، .ی جداگانه بازداشت شدند حادثه

  .تربيت معلم نيز اوايل اسفندماه بازداشت شده است
قاضی حداد، معاون امنيت . های اين دانشجويان مشخص نيست اتهام
وگويی با خبرگزاری دانشجويان ايران ادعا  گفت دسرای تهران دردا

ريزی و هدايت  را برنامه اين افراد جريانات تند دانشجويی«کرده 
 ی ی اطالعات کذب و درج آن در خبرنامه کردند و به ارائه می

 «.پرداختند اميرکبير و همچنين مصاحبه با راديوهای بيگانه می
المللی حقوق بشر در ايران در   بينهادی قائمی، سخنگوی کمپين

 قبل از اثبات در هر دادگاه  و طرح علنی آن پاسخ به اين اتهامات

اعالم علنی ": گويد می  مسئول قضايی، صالحه توسط يک مقام
آنها  های يک متهم در حالی که وکالی آنها اجازه ندارند با اتهام

ض آئين دادرسی مالقات کنند و يا حتی پرونده آنها را بخوانند، نق
  ".است

المللی حقوق بشر در ايران، اعضای  بين ی سخنگوی کمپين به گفته
اين هستند که از  خانواده و دوستان اين دانشجويان بسيار نگران
 ی کمپين به گفته. اين دانشجويان تحت شکنجه، اعتراف گرفته شود

د با های کوتاه تلفنی برخی از اين افرا المللی حقوق بشر، تماس بين
از جمله مجيد توکلی، حکايت از خطر در شکنجه  های خود خانواده

از اين دانشجويان از جمله  برخی.  دارد بودن آنها در حين بازجويی
خانواده  زاده و حسين ترکاشوند، تاکنون هيچ تماسی با عباس حکيم
   از نظر سالمتی در وضعيت خاصی زاده عباس حکيم. خود نداشتند

های خانواده و  تاکنون تالش. های ويژه دارد رسيدگی هاست که نياز ب
 به هيچ  آنها و يا آزاديشان مالقات وکالی اين دانشجويان برای

  .ای نرسيده است نتيجه
آزاديخواه "ها، شماری ديگر از دانشجويانی که خودرا  عالوه بر اين
 و اوايل اسفندماه گذشته  کنند، در بهمن معرفی می "طلب و برابری

روزهای بعد آزاد شدند، اما يکی از   تعدادی از آنها .زداشت شدندبا
. برد به سر می آنها به نام محمد پورعبداهللا، همچنان در بازداشت

 .شهر انتقال داده شده است پورعبداهللا اخيرا از اوين به زندان رجايی
ضرب و شتم  اند که فرزندشان هنگام انتقال مورد ی وی گفته خانواده
شهر محل نگهداری زندانيان  زندان رحايی .فته استقرار گر

پورعبداهللا افزوده  ی  امر به نگرانی خانواده خطرناک است و همين
 .است

المللی  المللی حقوق بشر در ايران با يادآوری تعهدات بين کمپين بين
خصوص رعايت حقوق مدنی شهروندان، از  دولت ايران در

اين  ت، بسرعت همههای جمهوری اسالمی خواسته اس مقام
 شرايط  دانشجويان بازداشتی را آزاد کند، و کسانی را که خودسرانه

اند،   فراهم کرده  و شکنجه اين دانشجويان را نگهداری بازداشت،
  فارسی-برگرفته از دويچه وله     .مورد محاکمه قرار دهد

.................................................  
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