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زمانی که کشتن ، زندان های سنگين و شکنجه در ميان باشد، تعداد 
 از جان گذشته به ميدان می آيند، تعدادشان کاهش می کسانی که

در چنين شرايطی ، کسانی که حاضرند بروند و در خيابانها . يابد
بعنوان مثال ، کسانی که در ميدان . تظاهرات کنند، کم خواهد شد

خيلی . بهارستان تجمع کرده بودند، تعدادشان خيلی زياد نبود
روهای سرکوب، يک عده می در مقابل آن همه ني. شجاعت ميخواهد

شجاعت . آيند و عليرغم آن همه سرکوب وحشيانه می ايستند
اين مانند تظاهرات در خيابان های استکهلم ، پاريس، . ميخواهد

در اصفهان و . اين در خيابان های تهران است! لندن و برلين نيست
خيلی مهم است که به اين مسئله توجه بشود که هزينه . تبريز است

  زه برای هر فرد چيست؟مبار
ما ميبايست تالش کنيم که هزينه سرانۀ شرکت در اعتراضات را 

اگر اين اصل را بپذيريم که مبارزه خشن، آتش دشمن . پائين بيآوريم
را تيز خواهد کرد و طبعًا تعداد آنان که در ميدان خواهند ايستاد، کم 

ت که آيا اما مسئله اينس. ميتوان شعارهای تندتری داد. خواهد شد
  همه مردم ميتوانند شرکت نمايند؟

من ترديدی ندارم که دامنه توده ای جنبش در اين لحظه، بسيار 
در اين ! بسيار مهم تر است از اينکه شعارها راديکال باشند يا خير

  .لحظه رودروئی راديکاليسم است
 ٢بقيه در صفحه

.............................................  
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   در برابر کودتادر برابر کودتادر برابر کودتا

ييد مجدد کودتا از طريق اعالم در شرايطی که شورای نگهبان با تا
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 مصاحبه با رفيق محمد رضا شالگونی 
  !در رابطه با جنبش اعتراض اخير در ايران

 5در جمعه .  با برنامه زير سپهرنيلگون در خدمت شما هستيم:رحيمی 
در برنامه .  ميالدی2009 يونی 26 که برابر است با 1388تير ماه 

امروز طبق روال جمعه ها، به گفتگو می نشينيم با آقای محمدرضا 
شالگونی، از فعالين اپوزيسيون چپ خارج از کشور و از تحليلگران 

  .برجسته مسائل ايران، منطقه و جهان
 پذيرش گفتگوئی ديگر، آقای شالگونی، با درود به شما و سپاس بخاطر

  .آن هم در اين روزهای مهم و سرنوشت ساز کشورمان
خدمت شما و . سالم عرض ميکنم آقای رحيمی : محمد رضا شالگونی

در خدمتتان . شنوندگان عزيز راديو سپهر و تشکر ميکنم از محبت شما
  .هستم
آقای شالگونی، قبل از اينکه سئوالی را . خدمت از ما است : رحيمی
ح کنم، از آنجا که دوست شنونده ای از طريق ايميل، سئوال هائی را مطر

مطرح کرده اند که نشانۀ عالقه مندی ايشان به شما است و مراجعه شان 
 بفرمائيد، سئوال های ايشان را، با حفظ امانت اجازهبه وبالگ شما، اگر 

کامل، همانگونه که خود مطرح کرده اند، من تک تک مطرح کنم و شما 
با اين درخواست که ، فرصتی هم برای طرح سئواالت ما . سخ بفرمائيدپا

  .و احيانًا  شنوندگان ما باقی بماند
 آقای شالگونی عزيز، گفته اند که اخيرًا نوشته هائی از شما در وبالگ 

، ." جای چپ در صف مقدم جنبش اعتراضی مردم است" تان با عناوين 
" ، ." ردم آغاز شده استمرحله سرنوشت ساز جنبش اعتراضی م" 

چاپ ." اعتصاب عمومی برای تداوم و گسترش جنبش اعتراضی مردم
 هائی را در مورد اين مقاالت با شما شدوست شنونده، پرس.  شده است

  :طرح نموده اند 
  از نظر شما نافرمانی مدنی چگونه ميتواند، اين ّحد از سرکوب - 1

 در اساس مختصات عمومی اين عريان رژيم در خيابان ها را پاسخ گويد؟
نافرمانی مدنی را  مضمون چه ّحد از تاکتيک های اين مرحله از مبارزات 

در خيابانها و در برابر شمشيرهای گداخته ولی فقيه و ايران مردم 
   .يابيد می گوچاقوکشان و گلوله اندازان آن، پاسخ

تمام قبل از هر چيز، ميخواهم باز هم با ياد  : محمد رضا شالگونی
جنبش اعتراضی کنونی مردم، بر زمين افتاده اند، همه زن درشهدائی که  

ها، پيرها، نيروهائی که واقعَا جانشان را در دست گذاشته اند و در مقابل 
نيروئی اينقدر خشن و بيرحم است، ايستادگی ميکنند و با شهامت يك 

  .ياورممبارزاتشان را پيش ميبرند، درود ميفرستم و سر تعظيم فرود ب
اما در رابطه با اين شرايط که نافرمانی مدنی در شرايط کنونی ميتواند، 
جوابگو باشد يا نه؟ پاسخ اينست که، با يک سئوال ميتوانم آنرا دقيق تر 

  کنم ؛ آيا ميشود از طريق خشونت، جواب دستگاه واليت را داد؟
رزه من بطور اصولی با هر نوع مبارزه مسلحانه و يا اشکال ديگر مبا

هر شکلی از مبارزه که بتواند راه گشا باشد برای آزادی . مخالف نيستم
 به آنها روی ستيمردم، برای رهائی ستم کشان ، چاره ای نيست، باي

  . آورد
اما، مسئله اينست که هر انسان آزادی خواه، هر کس که به انسان احترام 

است که ميگذارد، هر آدمی که مخالف خشونت و خونريزی هست، طبيعی 
. اما، بحث بر سر ترجيح نيست. شيوه های مسالمت آميز را ترجيح ميدهد

بحث بر سر اين است که ؛ آيا از طريق مبارزه خشن و مبارزه مسلحانه ، 
پاسخگوئی به سرکوب نيروهای دستگاه واليت،  از طريق گلوله، از 

ا آيا ميشود آنها ر.... .غيرهطريق آتش زدن، از طريق بمب و غيره و 
  ؟. شکست داد

بر نقطه بايستی بنظر من اصل عمومي هر جنگي عبارت از اين است آه  
در اينجا نقطه ضعف دشمن چه هست؟ اينكه .ضعف دشمن حمله آرد

يم و آنچه رژنقطه ضعف . هر چه بيشتر مردم را وارد ميدان کردبايستي 
  : تعيين کننده است، از اين قرار است

اکثريت بزرگ مردم در واقع ايستاده اند، نيروهائی که در مقابل رژيم 
حتی بخش بزرگی از آنها که حامی رژيم بوده اند، در داخل . ايران هستند

برخی از سران آنها در زندان . رژيم بوده اند، اکنون دستگير ميشوند
  . هستند

وقتيکه . بنابر اين يک ايستادگی عمومی در مقابل يک ديکتاتوری است
ب خانه هايشان را بر روی تظاهر کنندگان که از می بينيد که مردم در

مقابل پليس ميگريزند، باز ميکنند، تا مردم را از دستگيری نجات دهند، 
  .نشانه حمايت توده ای وسيع از جنبش اعتراضی کنونی است

اگر چنين است، لذا، ما هر چه بيشتر بايد تالش کنيم که دامنه توده ای اين 
 افزايش نمی يابد، کاهش نيابد و اين جنبش اگر. جنبش کاهش پيدا نکند

  . هر چه بيشتر دوام بياورد
الزمه اين کار اينست که، هزينه شرکت در مبارزه بطور سرانه پائين 

آدمهائی که حاضرند برای آزادی ، برای مقابله با اين استبداد، کشته . بيايد
ش را انسان زندگی ا. هميشه هم همينطور است. شوند، عده شان کم است

طبيعی است که انسان از زندگيش حراست . شغالدانی پيدا نکرده استآاز 
  . نمايد و خود را به خطر نياندازد

لذا، کسانی که به تظاهرات می آيند، با چه درجه ای از خطر جلو ميروند؟ 
زمانی که کشتن ، زندان های سنگين و شکنجه در . اين بسيار مهم است

 از جان گذشته به ميدان می آيند، تعدادشان ميان باشد، تعداد کسانی که
در چنين شرايطی ، کسانی که حاضرند بروند و در . کاهش می يابد

بعنوان مثال ، کسانی که در ميدان . خيابانها تظاهرات کنند، کم خواهد شد
خيلی شجاعت . بهارستان تجمع کرده بودند، تعدادشان خيلی زياد نبود

روهای سرکوب، يک عده می آيند و عليرغم در مقابل آن همه ني. ميخواهد
اين مانند . شجاعت ميخواهد. آن همه سرکوب وحشيانه می ايستند

اين در ! تظاهرات در خيابان های استکهلم ، پاريس، لندن و برلين نيست
خيلی مهم است که به . در اصفهان و تبريز است. خيابان های تهران است

  زه برای هر فرد چيست؟اين مسئله توجه بشود که هزينه مبار
ما ميبايست تالش کنيم که هزينه سرانۀ شرکت در اعتراضات را پائين 

اگر اين اصل را بپذيريم که مبارزه خشن، آتش دشمن را تيز . بيآوريم
. خواهد کرد و طبعًا تعداد آنان که در ميدان خواهند ايستاد، کم خواهد شد

ت که آيا همه مردم ميتوانند اما مسئله اينس. ميتوان شعارهای تندتری داد
  شرکت نمايند؟

من ترديدی ندارم که دامنه توده ای جنبش در اين لحظه، بسيار بسيار مهم 
در اين لحظه رودروئی ! تر است از اينکه شعارها راديکال باشند يا خير

  .راديکاليسم است
بايد اين فرهنگ را از ذهنمان بيرون کنيم که گويا اگر آدم اسلحه در دست 

اين تصور که اگر انسان جواب گلوله را با . بگيرد، خيلی انقالبی تر است
  .گلوله بدهد، خيلی مًوثرتر است، واقعی نيست

. نقطه قوت حکومت چيست؟ انها سازمان يافته تراز مردم معترض هستند
اگر آتش گشوده شود از . حکومت اراده متمرکز دارد و قدرت آتش بسيار

در .  واند نيروی  درون حکومت را متحد کنندجانب مردم، اين عمل ميت
 قدرت آتش –چنين شرايطی مهم است که نگذاريم حکومت از نقطه قوتش 

بايد با اعتراض قاطع، اعتراض .... عملکرد رژيم را .  استفاده بکند–اش 
  .  تا اينکه نقطه قدرت مردم برجسته شود. روشن خنثی بکنيم

. شماره است. نه توده ای آن استنقطه قوت جنبش مردم، عبارت از دام
اجازه بدهيد آن حرف طالئی مهاتما گاندی را تکرار کنم .  عدد بزرگ است

همه را نميتوان .  همه را نميتوان به زندان ُبرد. ؛ همه را نميشود کشت
  .خفه کرد

مهاتما گاندی آنچه را که در شکستن قانون نمک با مردم مطرح ميکرد 
گر من به شما گفته بودم بيائيد اينجا و با اسلحه عبارت بود از اينکه ؛ ا

بايستيد، چند نفر از شما ] انگليس [ هم بيائيد اينجا تا در مقابل حکومت 
بال ميتوانستم آزاد باشم و يا اينکه مراحاال اينجا حاضر ميشديد؟ آيا من 

سرگيجه گرفته اند، ] انگليسی ها [  دستگير مينمودند؟ اين که آنها فاصله
اگر حتي .   نميخواهيم دست به خشونت ببريماصالً ش اين است که ما علت

  . آنها ما را بزنند، ما دست به خشونت نميزنيم
توجه کنيد که اشاره به اين مسائل معنايش اين نيست که ما با فلسفه عدم 

معنايش اين نيست که با تولستوی، . خشونت هم ضرورتَا منطبق هستيم
نه ، اينها برای خودشان فلسفه . َا هم عقيده بشويمدقيق.... وگاندی، ُسرو 

. ای دارند که اصَال هرگز  نبايد تحت هيچ شرايطی  دست به خشونت زد
بحث اينست که ، آيا در اين شرايط از نقطه قوت توده مردم استفاده 

  يا نقطه ضعف دشمن مورد حمله قرار ميگيرد يا خير؟آميشود يا نه؟ 
 ساده را از خودمان بکنيم، بالفاصله به اين اگر اين سئوال های خيلی

بايد هزينه .  تر نگهداريمگستردهنتيجه ميرسيم که بايستی دامنه جنبش را 
در چنين شرايطی است که . سرانه شرکت در اعتراضات را پائين بياوريم

 يتا زمانی که نياز داريم که همين دامنه توده ا. جنبش قدرت پيدا ميکند
  .راه نافرمانی مدنی استبهترين . حفظ شود

از زندان ] بعنوان زندانی سياسی [  که 1357من بخاطر دارم در زمستان 
آزاد شده بوديم، مردم ُگل ميگذاشتند در لوله تفنگ سرباز ها و يا شعار 

  .ميداند که ؛ برادر ارتشی، چرا برادر ُکشی؟  و امثال اين شعارها
آدم هائی که سال .  نميآمدما در آنزمان ، از آن شعارها خيلی خوشمان

های طوالنی زندان کشيده بودند و ميديدند که مردم با حکومتی، با دولت 
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اما در جريان عمل ديديم .  ميشدندقخون آشام اينطوری رفتار ميکنند ، دم
  .که اين کار در متالشی کردن نيروهای مسلح، چه نقش مهمی داشت

  يک عالم کار شده 1357ب توجه داشته باشيد که در مورد تاکتيک انقال
خيلی ها معتقدند که علت اينکه ارتش در آن زمان متالشی شد اين . است

بود که شاه دستور داد ارتش را هفته ها و ماهها در مقابل تظاهر بزرگ 
  . توده مردم، نگه دارند

 تار و پود ساختار نيروهای ماين همانند اسيدی بود که می پاشيد و تما
 متشکل بودند از عمدتًازيرا نيروهای مسلح . ميکردمسلح را متالشی 
انها نمی توانستند به راحتی . بچه های مردم بودند. سربازان وظيفه

متوجه . بويزه آنکه  شعارهای آنها را ميشنيدند. بطرف مردم شليک کنند
بويژه ميديدند که . ميشدند که مردم نميخواهند با سربازها درگير شوند

اينها خيلی در متالشی کردن . ست به خشونت ببرندمردم نمی خواهند د
  .ارتش نقش داشت

. فکر ميکنم که همه آنها که آن تجارب را ديده اند، اين را تائيد ميکنند
 در حرکت های داخل خوشبختانه حاال، اين مسائل را مبارزانی که عمالً 

ر همه اين جوانان اين را خوب د. ايران شرکت ميکنند، خوب در می يابند
  .می يابند 

اين طرف مقابل است که ميخواهد از طريق بخشونت کشاندن ، تيراندازی 
و غيره و غيره، دستگيری های خشن، کتک زدن ها، مردم را تحريک 

اگر رژيم در اين امر موفق . بکند که آنها دست به اعمال خشنی بزنند
ر اين د. شود، آنگاه ، انسجام و دامنه چنبش توده ای متالشی خواهد شد

  .امر ترديدی نيست
پرسش بی شماری از خوانندگان اين ميتواند باشد و آن اينکه :  رحيمی

چرا شما تا اين حد به شيوه های مسالمت آميز اعتراضی و اجتناب از 
خشونت در اين مرحله از مبارزات که مردم در خيابان هستند تاکيد می 

ردم تحميل می شود ورزيد، در حاليکه اين خشونت از طرف حاکمان بر م
؟می بخشيد که بيان می کنيم ، آيا اين حد تاکيد به مسالمت جوئی رواج 

  شيوه نرم تنی در اين مبارزه نابرابر را تداعی نمی کند ؟
يک حرف معروفی است که در مبارزه ! ببينيد :  محمد رضا شالگونی

. زندانقالبی شرکت کردن بهتر از اين است که آدم خودش را انقالبی جا ب
کسانی که در واقع در انقالب شرکت می کنند و در لحظه عمل در ميان عمل 
هستند آنها احتياجی به اين ندارند که خيلی خودشان را نرم تن يا سخت تن 

معموًال اين جور چيزها مورد . نشان بدهند که خيلی مثالًً انقالبی هستند 
. م می گويند لنگش کنيدنياز کسانی هستند که در کنار ايستاده اند و به مرد

محاسبه  هم .کسانی که در صحنه جنگ هستند معلوم است که محاسبه کنند 
محاسبه بايد دقيقًا نکات ضعف و قوت هر دو . بايد بيرحمانه خونسرد باشد

اينکه اگر .صرفًا با هيجانات نمی شود حرکت کرد . طرف را در نظر بگيرد 
 که ما آدم های نرمی هستيم، ما نمی بخواهيم نميدانم خودمان را تبرئه کنيم

خواهيم نميدانم خيلی خشن باشيم، مثًال ممکن است بد باشد که چهره مان 
بنظرم بعضی وقت ها حتی نرمتر رفتن . را خراب بکند، درست نيست

  . شجاعت بيشتری می طلبد تا اينکه شعارهای خيلی تند وتيز دادن 
وده ايی را در اين لحظه مسئله عبارت از اين است که دامنه شرکت ت
  .بتوانيم حفظ بکنيم ، بزرگ بکنيم ، وسعت بدهيم 

بنظر من آن يکی مسائل حال هر اتهامی که بزنند ، . اين تعيين کننده است 
  .پرونده سازی کنند، از اينها نبايد ترسيد

کسی که واقعًا ميخواهد مبارزه کند مجال اين را ندارد که به مدال هائی که 
  )خودش و يا ديگران (ش زده اند به سينه ا

کسی که ماموريت جدی دارد بايستی به فکر اين جور چيزها . نگاهی بکند 
  .اصًال لحظه اين بحث ها نيست . نباشد 

  
"  يادداشت کوتاهی با عنوان 88 خرداد 31شما در تاريخ : رحيمی

. نوشتيد " اعتصاب عمومی برای تداوم و گسترش جنبش اعتراضی مردم 
م اين است که آيا امروز اعتصاب عمومی سياسی چه حدی از جامعه پرسش

را پوشش خواهد داد و فکر می کنيد اين شعار در لحظه کنونی کار ساز و 
ثمر بخش است و ميتواند لبه تيز تهاجم حاکمان را کند نمايد و يا برعکس 
سرکوب را در حوزه های اعتصابی شديدتر خواهد ساخت ؟ اگر اين است 

  ا اعتصاب عمومی سراسری را تبليغ می نمائيد ؟پس چر
اوًال همانطوری که من در همان يادداشت اشاره :  محمد رضا شالگونی

کرده ام اين حرف من نيست ، بخش بزرگی از آنهائی که در داخل ايران 
مبارزه می کنند و در اين اعتراضات وسيع شرکت دارند ، وسيعًا اين 

 پی اين هستند که چطور می شود از طريق خواست را مطرح می کنند و در
اين . حرکت های اعتصابی اين تظاهرات خيابانی را تقويت و تکميل کرد

جريانهای . مسئله از کله من در نيامده بلکه يک شعار نسبتًا عمومی است
آنها بسيار . مختلف جنبش اعتراضی مردم دارند اين را مطرح می کنند 

من در واقع به آن . ن آن ياداشت را نوشتم جلوتر از آن چيزی هستند که م
نکته دوم عبارت . پاسخ مثبت می دهم که نبايد اين خواست را ناديده گرفت 

از اين است که در مبارزات کنونی همانطور که قبًال اشاره کردم مسلم است 
که در خيابان به تظاهرات که می رويد، طرف مقابل تصميم گرفته حتمًا 

 آن را غير قانونی اعالم می کند و به هر وسيله ايی می جلوی آن بايستد و
بنا بر اين هزينه شرکت در اعتراض باال می . خواهد آن را سرکوب بکند

حال آنکه در همان . رود و خواه ناخواه عده کمتری در آن شرکت می کنند 
حال عده  زيادتری می توانند در زندگی خودشان  در محل کار و زيست 

توجه داشته باشيد که تنها اعتصاب .  من ضربه بزنند خودشان به دش
مثًال تحصن در تاريخ . نيست ، اشکال گوناگونی از اعتراضات وجود دارد 
از دوران مشروطيت . ايران چقدر تاکتيک شناخته شده اعتراضی است

در مورد اعتراضاتی که مثًال . بگيريد که تحصن ها چه نقشی داشته اند 
مثًال اين . بايکوت کردن دستگاه سرکوب می کنيد برای منزوی کردن، 

حرف آقای شجريان که نامه ايی نوشته به صدا و سيما و گفته که 
را از تلويزيون " ايران ای سرای اميد"سرودهای مرا مخصوصًا سرود

و بعد گفت که وقتی اين سرود را پخش می کنند عرق شرم بر . پخش نکنيد 
 خجالت می کشم و تنم می لرزد ، خيلی معنا پيشانی ام می نشيند و از خودم

وقتی که فوتباليست های شجاع ايران  در بازی  ايران با کره جنوبی . دارد 
مچ بند سبز می بندند و به ميدان می آيند و بعد هم به احتمال زياد به اين 

وقتی که . خاطر تنبيه می شوند که ظاهرًا هم شده اند ؛اين خيلی معنا دارد 
ن ايرانی به ميدان می آيند و آشکارا اعالم موضع می کنند و هنرمندا

اينها در منزوی . نظرات خودشان را ابراز می کنند اينها خيلی معنا دارد 
اينها چيزهائی نيست که از ذهن کسانی بيرون . کردن سيستم نقش دارند 

ور اصًال اينط. بيايد که گويا در جائی نشسته اند و جنبش را هدايت می کنند 
وقتی که توده مردم به ميدان می آيند ، وقتی ميليونها آدم به .  ی نيست

ميليونها ابتکار . ميدان می ريزد ، نبوغ توده ای کار خود را می کند 
اگر تجربه انقالب ( يادتان باشد د ر جنبش های توده ايی . بوجود می آيد 

مبارزه به ميدان تاکتيکها و شيوه هائی از )  را بياد داشته باشيد57بهمن 
شعارها، شعرها، . آمد که اساسًا در شرايط عادی کسی به فکرش نمی رسد 

بنابراين .  گفته هائی ،جمله هائی خيلی زيبا، خيلی موثر و خيلی اثر گذار 
حال هر کسی طرحی دارد خيلی عالی . بايد از اين امکانات استفاده کرد 

يی ، غنای جنبش انقالبی توده است که ارائه دهد ، منتها خود جنبش توده ا
دارد که با تاريخ يک ملت ، .... و در واقع يک. ايی خيلی خيلی عظيم است 
در حال حاضر مبارزه اعتصابی می تواند اوًال . يک کشور گره می خورد 

مقابله با رژيم را به محيط توليد ، کار و زندگی مردم ، به محالت محتلف 
ی تظاهرات خيابانی کم بکند اين نکته اول بکشاند و فشار سرکوب را از رو

.  
نکته دوم عبارت از اين است که مبارزه اعتصابی علی القاعده در اقتصاد 

. و اين اختالالت مسلمًا رژيم را بيچاره می کند . اختالالتی بوجود می آورد 
 اگر در آن اعتصابات گوناگون نبود ، از 57توجه داشته باشيد که در سال 

فت گران گرفته تا اعتصاب مثًال روزنامه نويسان ، از اعتصابات ن
اعتصابات دانشجويان و دانش آموزان مدارس گرفته تا تعطيل شدن ادارات 

مثًال در حال حاضر فکرش را بکنيد اگر مثًال حمل و نقل . چقدر نقش داشت 
بين شهری و درون شهرهای بزرگ مختل شود ، واقعًا رژيم بيچاره 

کوب هر قدر هم قوی باشد نمی تواند متمرکز باشد و نيروی سر. ميشود
بعالوه تناقض های خود را نشان می دهد و از نظر اقتصادی هم برای رژيم 

مثًال شنيده ايد که در ايران حاال سيب زمينی . دردسرهائی درست می کند 
حاال بحث های زيادی هم درگرفته که البته ممکن است . کمياب شده است 

د که يک عده ايی می گويند چون قبل از انتخابات احمدی نژاد شايعه هم باش
آن را جمع کرده بود برای عوام فريبی يک عده ايی را دنبال خودش 
بکشاند سيب زمينی مجانی داده بود، به اين خاطر سيب زمينی کمياب شده 

ممکن است که اصًال اين طوری نباشد ولی مهم اين است که اين . است 
شده در همه عرصه ها، از جنگ روانی گرفته تا تظاهرات جنگی که شروع 

مسئله ديگر اينکه حرکت . خيابانی تا اعتصاب و غيره نقش مهمی دارد 
. اعتصابی نقش زحمتکشان را در مبارزات اعتراضی مردم باال می برد 

مسلم است که بخش بزرگی از مردم ايران ، اکثريت عظيم مردم ايران در 
است که امروز " بی مزدی"  و مزد و بعضی وقتها واقع از طريق حقوق
اينها يک عالم خواست های تلنبار شده دارند که .  را به فردا می رسانند

و ميدانيم که مبارزات اينها در اين شرايط . کسی  جواب نمی دهد به اينها 
با خواسته های ظاهرًا کوچک شروع می .  بهتر می تواند جواب بگيرد

موميت پيدا بکنند ، در مقابله  با دستگاه سرکوب  نيروی شوند و لی اگر ع
بنابراين اعتصاب عمومی نقش بسيار بسيار .عظيمی را آزاد می کنند 

ولی همانطور که من در آن يادداشتم ياد آوری کردم اعتصاب . حياتی دارد 
عمومی در کشوری که از تشکل صنفی و سراسری مهم خبری نيست، 
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ی، دانشجوئی و تجمع مستقل از دولت به سرعت تشکل های مستقل کارگر
سرکوب می شود و زير فشار قرار می گيرد ، در چنين شرايطی اين 

مسلم است که با حرکت های . اعتصاب با يک دعوت اتفاق نخواهد افتاد
موجی می تواند يواش يواش اگر جنبش تداوم داشته باشد عموميت پيدا 

ولی چنين حرکت هائی .  خواهد بود می کند و طبيعتًا با افت و خيزهائی
را اتحاديه های بين )  تير5/  ژوئن26( مثًالامروز  . کمک کننده است 

المللی به دفاع از کارگران ايران روز همبستگی با کارگران زندانی ايرانی 
 اعالميه تهرانمثًال سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی . اعالم کرده اند 

خود اين موضوع ظاهرًا به .  ا بزرگ بداريدداده و گفته که اين روز ر
ماجرای انتخابات ربطی نداشته باشد و شايد هم قبل از اين ماجراها ی 

اگر . انتخابات گفته شده باشد ولی خود اين حرکت خيلی حرکت مهمی است 
وقتی . بشود بخشی از کارگران اين حرکت را بکنند خيلی عظيم است 

د نيم ساعت در هر شيفت به عنوان کارگران ايران خودرو می گوين
همبستگی با جنبش اعتراضی مردم دست از کار خواهند کشيد خيلی معنا 

  . ممکن است اگر بيشتر از اين بکنند از کار اخراج شوند . دارد 
روزا لوکزامبورگ يکی از تئوريسين های بزرگ مارکسيست در کتابی که 

يه نوشته بود ، می  در روس1905به مناسبت اعتصاب عمومی در سال 
حتی در بطن حرکت های انقالبی ، مردم عادی، کارگران، : نويسد 

زحمتکشان به مبارزه آه می آيند انتظار نداشته باشيد که آنها با خواسته 
بلکه با خواسته های کوچک و . های مثًال مرگ بر تزار به ميدان بيايند 

. رگی را دامن می زنندمطالبات کوچکشان به ميدان می آيند منتها حرکت بز
 را در نظر 57تجربه انقالب بهمن . در حال حاضر هم اينطوری است

بگيريم حتی در گرما گرم آن بزن و بکوب ها ی در متن جنبش انقالبی مثًال 
خوب . می ديديد که در فالن کارخانه برای حق اوالد هم اعتصاب کرده اند 

جائی .  از آن هم می خواستندالبته آنها حق اوالد را می خواستند ولی بيش
در قدرت را هم می خواستند ، سرنگونی شاه را هم می خواستند منتها آنها 

  .را صريح نمی گفتند 
وقتی که جويبار های کوچک به شط خروشان انقالبی مردم می پيوست 

بنابراين ما بايد به اين . آنجا آدم می ديد واقعًا همه اينها را می خواهند 
کنيم و خوشبين ساده لوح هم نباشيم که گويا با يک سوت مسله توجه ب

نه اينطوری نيست بلکه با . کشيدن اعتصاب عمومی صورت خواهد گرفت 
فراز و فرودهائی خواهد شد و ممکن است اگر جنبش در هم بشکند ، حتی 

ولی در هر مبارزه ائی اينطور است که يک حرکتی که . شکست بخورد
و طرف، جنگ نيروها و جنگ  بی رحمانه ائی شروع شده با تالش های د

بايستی حتما جنبش اعتراضی کنونی مردم ايران حمايت . پيش می رود
و نقش کارگران و زحمتکشان ، نقش مزد و حقوق بگيران در اينجا . بشود

  .خيلی خيلی می تواند تعيين کنند ه باشد 
ه آنچه در اين اگر موافق باشيد از آنجا که شما يقينًا با توجه ب: رحيمی

روزها در ايران می گذرد ديدگاهها ی خاص و تحليل های خودتان را داريد 
ميخواستم در شرايط کنونی که تقريبًا می شود گفت که اعتراضا ت فراتر از 
خواستهای دو کانديدای معترض رفته و همين عدم وجود رهبری نوعی 

ی اين راديو را می سرگردانی بوجود آورده و آن دسته از مبارزانی که صدا
  شنوند در جهت تداوم اين مبارزه چه توضيه هائی داريد ؟

من فکر می کنم که هر چه هوشيارانه تر سعی کنيم : محمد رضا شالگونی
اين همزمانی رويا روئی مردم با دستگاه واليت فقيه و آن بحران درونی 

سراغ بحران اول مثًال مردم را سرکوب بکنند بعد بروند . رژيم از بين نرود
يکی از . خود اين همزمانی به نفع ما ست. داخلی خودشان به ضرر ماست 

مشخصات وضعيت کنونی اين است که بخشی از خود حکومت با بخش 
موسوی کسی . آنها نمی خواهند نظام را به هم بريزند. ديگر درگير است 

ده خيلی می بينيد که شعارها و بيانيه هايش را که دا. نيست که چنين بکند 
منتها اين جا وقتی که . روشن است که نمی خواهد حکومت را به هم بريزد 

اختالف است وقتی آدمی مثل رفسنجانی را بزنند و او هم می بيند که می 
زنندش، ممکن است فردا با همديگر سازش بکنند ولی تا سازش نکرده اند 

يافت که اين به نظر من بايد اين همزمانی را مورد توجه قرار داد و در
بنابراين بايستی از شعارهائی که می تواند . همزمانی به نفع جنبش است 

آنها را در مقابل مردم با هم متحد کند ،  برای براندازی تمامی حکومت 
مسأله اين نيست که ما نمی توانيم در . اسالمی  بايستی از اين اجتناب کرد 

ستند ، چيزهائی را به طور عين اينکه مبارزه می کنيم و مردم در ميدان ه
آن چيزهائی که فکر می کنيد درست است و . دلبخواهی مطرح بکنيم

سالهای طوالنی برايشان جان کنديم ، مبارزه کرديم، خواستهای اخص ما 
منتها . هستند ، خواستهای آنهائی هستند که خواهان براندازی هستند 

ده ای حول اين خواستها مسأله عبارت از اين است که آيا مردم در ابعاد تو
فعًال منفی است . می توانند جمع بشوند يا نه ؟ به نظر من جواب منفی ست

ولي آن نکته مهمی که شما روی آن انگشت گذاشته ايد در نظر بگيريد . 

آه  خواستها از زمانی که نتايج انتخابات اعالم شد تا امروز به مراتب 
، کروبی، خاتمی و رفسنجانی و اينها در دست موسوی . فراتر رفته است

نيست بلکه مردم بسته به اينکه توازن چطور است شعارهای بيشتری 
مطرح می کنند و مسائل عميق تری را به ميان می آشند و اينها خيلی 

 خرداد حرکت 22دوازده روز گذشته از -مثًال در ده.خيلی کمک کننده است 
البته دامنه . ر شده اند ها محتوايشان راديكاليزه شده، حرکت ها عميق ت

جنبش اگر به شکل روزهای قبلی نيست علتش اين است که سرکوب شديد 
اين الزم است . ما بايد بتوانيم اين همبستگی را فعًال حفظ بکنيم. وجود دارد 

گفتن اينکه ما خواستهای راديکال داريم، نبايستی خودمان را به اين . 
ی تواند در نفس خودش کامًال چيزها محدود بکنيم، در عين حال که م

توجه داشته . درست و برحق باشد ولی در شرايط ميتواند نادرست باشد 
شعاری که امروز . باشيد که تاکتيک با مسئله زمان و مکان ارتباط دارد 

شيوه مبارزه ای که امروز . می دهيد معلوم نيست که فردا درست باشد 
بنابراين به زمان و . باشد مطرح می کنيد معلوم نيست که فردا درست 

مکان را بدين خاطر می گويم . مکان حساسيت پيدا کردن بسيار مهم است 
که بعضی ها که درخارج کشور هستند طبيعی است که در زير سرکوب 

وضع آنهائيکه در طوفان . مستقيم نيستند راحتر می توانند حرف بزنند 
که در جلوی گلوله می دست و پا می زنند جوانان و نوجوانان و پيرانی 

ايران تعيين کننده است و همين جنبش . ايستند آنها را بايد در نظر بگيرند 
. که درجلوی چشمانمان جريان دارد سرنوشت آنرا تعيين خواهد کرد 

بنابراين منطق درونی و ديناميسم درونی آن را بايد مورد توجه قرار بدهيم 
اگر اينطوری . در مد نظرمان باشد اين کليدی ترين نكته اي است که بايد . 

باشد بايستی به شيوه های مبارزه مان و شعارهائی که مطرح می کنيم  
االن وقت اين حرفها نيست آه مثًال من قبًال اينطور می گفتم که .توجه آنيم

در انتخابات نبايد شرکت کرد ، مردم شرکت کردند و حاال فيلسوفانه در کنار 
االن بحث . د که من گفتم نبايد در انتخابات شرکت کردبايستيم و بگوئيم ديدي

حاال در جائی ديگر .  خرداد صحبت نمی کنيم22در قبل از . اينها نيست
مردم به حرف ما گوش نکردند ، يک کاری کردند ولی . صحبت می کنيم 
بنابراين قاطی مردم بايد شد، بايد در حرکت شرکت کرد . کاری کارستان بود

گوارانه در جائی وايستادن و مثل آدم حق به جانب گفتن اينطوری بزر. 
اينها اشتباه . اينكه هميشه من می گفتم فالن و بهمان است،درست نيست

وظيفه انقالبی اين نيست . يک انقالبی وظيفه اش انقالب کردن است. است
اين .  که در باره انقالب صحبت کند ، سرخ صحبت کند ولی در حاشيه باشد

اآنون . مين خارج از کشور هم می شود همين کار را کردروزها در ه
نيروهائی که شرکت می کنند در جنبش های اعتراضی در خارج از ايران ، 
به مراتب و بعضی وقت ها به نظر من ده ها برابر بيشتر از طرفداران 

جريان ها و سازمانهای سياسی مقيم خارج کشور راه می انداختند ، است  
و آنهائيکه می آيند بعضی .  است بايد از اين استقبال کرد اگر اينطور ی. 

هايشان با شعارهای زير پرچم سبز می آيند و هنوز شعارهای اصالح طلبی 
ولی بين اين اصالح طلبان و آن اصالح طلبان حکومتی يا غير . می دهند 

خيلی از آنها به ايران می روند و می آيند و در . حکومتی فرق گذاشت 
يا . ای اين بحث نيست که آيا رفتن به ايران خوب است يا نهاينجا ج

. جوانانی که آمده اند اينجا درس بخوانند و ميروند خانواده هايشان را ببيند
آنهائی که در خارج متولد شده اند ولی دوست دارند به ايران رفت و آمد 

خيلی بدالئل خاصي اين ها اصًال منافعی دارند که شعارهای . داشته باشند 
بين اينها بايد . ولی اينها ضرورتًا اصالح طلب نيستند . تندی فعًال ندهند

بنابراين اوًال نبايد با اينها با خصومت رفتار آرد و اينهارا . تمايز گذاشت 
  . نبايد متهم بکنيم که شما ها چنين و چنان هستيد، حکومتی هستيد 

يمان با هم بياميزد بی دوم اينکه بايد هر چه بيشتر سعی کنيم که حرکت ها
اين مسئله، مسئله . آنکه خواست هايمان به اصطالح درز گرفته شود 

بسيار کليدی لحظه کنونی است منتها هر چه بيشتر دامنه اعتراضات بيشتر 
  . شود 
در تاکيد فرمايشات شما در سايت های خبری آمده است که  : رحيمی

ه است که بگويد که وزارت کشور جمهوری اسالمی باالخره مجبور شد
بشرطی اجازه راهپيمائی ميدهد که از يک هفته قبل تقاضا کرده باشند و به 

 قانون اساسی اگر 27چون بر اساس اصل .اصطالح مسالمت آميز هم باشد 
تشکل و اجتماعات و راهپيمائی ها بدون حمل سالح باشد حتی نياز به 

  .مجوز هم ندارد 
وب آنها نقدًا قانون اساسی خودشان را ولی خ! بله : محمد رضا شالگونی

نقض کرده اند و اين چيز خوبی را نشان می دهد که اوًال بخشی از داخل 
توجه داشته باشيد رئيس مجلس، آدمی مثل . حکومتی ها فشار می آورند 

علی الريجانی که رابطه او را با رهبری می شناسيم وقتی می گويد که بايد 
حرفهايشان را بزنند باالخره چهارده ميليون نفر يک جائی گذاشت که ا ينها 

خوب اگر ) . در شمارش خاص خودشان ( به طرف مقابل رای داده اند 
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مثًال اعالميه های مير . اينطوری است که آنها بايد حرف خودشان را بزنند 
 قانون اساسی صحبت 27حسين موسوی را نگاه بکنيد مدام در باره اصل 

بنابراين به . عيت بسيار بدی قرار گرفته است حکومت در وض. می کند 
نظر من اين حرکت ها هر قدر هم مسالمت آميز باشد هر چند که شعارهای 
تندی نداشته باشد همين حد که ابطال انتخابات را می خواهيم ، تقلب شده ، 
حتی سکوت بکنند ، راه بروند در خيابانهای شهرهای بزرگ ، همانطور 

ی اعتراضی در اشکال ديگری تکميل کنند به نظرم که گفتم با حرکت ها
تا همين جا همه آن محاسباتی که داشتند برباد . رژيم مستاصل می شود

می بينيم بعضی ها از اپوزيسيون می گويند آه اينها از قبل . رفته است
خيلی زيرکانه طرح ريخته بودند و نقشه کشيده بودند که کودتا بکنند ، همه 

ده بودند و طوری تصوير ميدهند که گويا طرف همه دان و چيز را آماده کر
واقعيت اين است که رژيم هر چه بافته . اينطوری نيست. همه توان است 

فکرش را بکنيد آن انتخابات نمايشی را و خامنه ای هم در . بود پنبه شد
نماز جمعه الف می زد که اصًال سابقه نداشته است که مردم اينقدر در 

وحاال آن . واين رفراندومي بود براي نظامرکت کردند انتخابات  ش
توجه داشته باشيد آه در داخل . رفراندومي شده عليه جمهوري اسالمي

آشور وقتي آه آميسيون امنيت مجلس حتي ميرود با مير حسين موسوي 
و رفسنجاني صحبت ميكند، وحتي تلويزيون جمهوري اسالمي مجبور شده 

ب بدهد، وقتي آه مجبور شده اند آه تلويزيون بيايد به سواالت مردم جوا
سي و صداي امريكا را از آار بياندازند؛ اين آارها اصالً  درماندگي .بي.بي

بنظرم بايستي اين درماندگي از طريق تداوم جنبش . شان را نشان ميدهد
راه گشايش، راه پيشروي در . وگستردگي دامنه توده اي آن بيشتر بشود

  .ايد اين بشودحتماً  ب. اينجاست
اشاره فرموديد به قطع برنامه هاي تلويزيوني صداي امريكا، اين : رحيمی

چگونه تكنولوژي است آه جمهوري اسالمي ميتواند قطع بكند و امريكاي 
  ابر قدرت نمي تواند آنرا مجدداًً وصل آند؟

اين را هم حاال به حساب فن ]رژيم[البد آنها : محمد رضا شالگونی
خودشان خواهند گذاشت آه به اصطالح چقدر دانش '' يانقالب''آوري

ديده ايد آه احمدي نژاد و خامنه اي از . جوانان ايراني پيش رفته است
واقعيت اين است آه چيني ها استاد اين اختالل ايجاد . اين حرفها ميزنند

بعالوه خيلي از همين شرآت هاي غربي به دولت جمهوري . آردنها هستند
واگر اينها اين مقدار فشار را زيادتر . ولوژي را فروخته انداسالمي اين تكن

نكته دوم عبارت از اين است آه بنظرم آن . بكنند، نفس آنها بند خواهد آمد
چيزي آه جمهوري اسالمي ميكند تشبثات است، دست و پا زدن هاي يك 

سي رااز .بي.واقعيت اين است آه مثالً  وقتي تلويزيون بي. غريق است
و مردم .  چهار ماهواره ديگر گذاشتند- قطع آرده بودند، سه هات برد

بي هايشان را درست .ان.ايران هم در اين چيز ها نبوغ دارند بال فاصله ال
اينكه چرا امريكا وانگليس مانع اينكار نمي . ميكنند و به هم وصل ميشوند

شوند، اين هم از آن ماجرا هايي است آه آنهايي آه در ايران حكومت 
توجه داشته باشيد آه اينها . كنند واقعاً  دارند گور خودشان را مي آنندمي

يك روزي مي آمدند و در شهر هاي اروپايي نيروهاي اپوزيسون را ترور 
در فالن . در برلين شرفكندي را آشتند. در وين قاسملو را آشتند. ميكردند

 آه اين چه منتها اصالً  فكر نمي آردند... جا آاظم رجوي را آشتند و الخ
. هزينه سنگيني برايشان ببار مي آورد وبه چه قيمتي برايشان تمام ميشود

همانطور آه وقتي سفارت گيري شد فكرش را نميكردند آه با اين آارشان 
آن . چه تاوان عظيمي مي بايست بپردازند، البته از جيب مردم ايران

ده آه چقدر ميدانيد آه تحقيق ش. دارايي هاي بزرگ ايران بر باد رفت
آارتر در .سپرده هاي ايران در بانك هاي بين المللي در واقع از بين رفت

خاطراتش نوشت آه هيچ انقالبي از نظر مالي اينقدر تاوان و خسارت 
اينها محصوالت سفارت . نداده است به آساني آه صاحب دعوا بوده اند

بياييد در هات مثًال شما اگر . حاال هم همين آار را ميكنند. گيريشان بود
برد، تله استار چيزهايي را مختل بكنيد آه چيزي شنيده نشود، ميتوانند در 

حتي . خيابانهاي خود تهران ميتوانند فرستنده هاي شما از آار بيندازند
  آجاي آار است؟ . تلفن ها را از آار بيندازند

 رابرت فيسك روز نامه نگار معروف انگيلسي آه در لبنان زندگي ميكند و
حاال خامنه اي فقط : يكي از آارشناسان خاورميانه است، نوشته است 

براي موجوديت خودش مي جنگند وبه آن فكر ميكندو چيزهاي ديگري در 
. االن احمدي نژاد هر جايي برود ديگر يك آدم جذامي است. ذهنش نيست

وضعيت براي رژيم . آه پس گرفتند… او را دعوت آرده بودند به ! ببينيد
قدرت چانه زني رژيم حتي در باره مسأله . تر از اين هم خواهد شدخراب

نمايشي آه درست آرده بودند، . هسته اي بشدت تضعيف شده است
آارگرداني اش را هم ظاهرًا استادانه تنظيم آرده بودند آه يكدفعه در ايران 

درست بر . حاال ببيند آه چه بار آمده است.وجود دارد'' دموآراسي''چه 
بمبي را آه مي خواستند با آن مخالفانشان رامتالشي . ده استعكس ش

به اين . آنند در صورتشان منفجر شده و همه چيز را داغان آرده است
دست ميكند نشان دهنده ] رژيم[آارهايي آه اينها . مسأله بايد توجه داشت

مثًال  وقتي مي آيند قتل ندا آقا سلطان را به خبر نگار . پاچگي آنهاست
سي نسبت ميدهند آه گويا وي يكعده اجامر و اوباش را اجير آرده .يب.بي

. بوده آه او را بكشند تا يك فيلم مستند تهيه آنند و از آنجا عليه تبليغ بكند
سي را ببيند خواهد ديد آه .بي.بابا آجاي آار هستيد؟ آسي آه تلويزيون بي

ح طلبان صحبت اصالً  در آنجا عمو مًا  در حدود و دور و بر برنامه اصال
حتي صداي امريكا هم مدت هاست آه . ميشود و خيلي هم استادانه

تلويزيون براندازي شان را تغيير داده اند، به نحوي آه نگذارند خيلي از 
دست پاچگي شان در ] رژيم[فكرش را بكنيد آه اينها. چيزها فراتر برود

  . مقابل تاآتيك جديد امريكا چقدر آال فه آننده بوده است
آابوس حمله به ايران، آابوس محاصره اقتصادي و تحريم ايران برداشته 

 ميليوني ايران، آگاه، يكي از ملت هايي آه مدام 70شود، ملت بزرگ 
انقالب آرده، مدام جنگيده ، هيچ نيرويي مثل مردم ايران نمي توانند 

وجه بنا بر اين خوب است آه ديگران واقعًا ت. حكومت ايران را متالشي آنند
البته . بگذاريد مردم ايران خودشان تصميم بگيرند. آنند آه مداخله نكنند 

اما واقعيت ! نه.منظورم اين نيست آه نبايد جنايت هاي رژيم را محكوم آرد
در واقع . اين است آه تحريم اقتصادي بال قاصله رژيم را تقويت خواهد آرد

نست آه تاآتيك بحراني آه در داخل، رژيم را گرفته يكي از عللش اي
آن سياستي آه نوآان ها داشتند، رژيم . امريكايي ها عوض شده است

   -وسيله اي پيدا آردند آه اوضاع آشور را امنيتي
رژيم مدعي بود آه خليج فارس . نظامي  بكنند به بهانه حمله امريكا

آن . اينطوري شد، درياي خزر آنطوري شد، ممكن است حمله هوايي بشود
سراييل و نو آانها مي گفتند و هنوز هم بعضي هاشان ازآن تاآتيكي آه ا

ماجرا آن است آه مردم ايران بايد صداي خودش را . طرفداري ميكنند
 تمام دنيا 57يادتان باشد آه در انقالب . ما توان اين را داريم. داشته باشد

از امريكا و . رژيم شاه با همه همراهي داشت. از رژيم شاه حمايت ميكرد
اگر يادتان باشد در آن . يس و فرانسه و غيره گرفته تا چين و شورويانگل

گرماگرم تظاهرات ،نخست وزير چين آمد ايران ودر آن اوج شورش،  به 
تا حدي آه خميني در يكي از اعالميه هاي خود .شاه تعظيم و تكريم آرد

  .نوشت آه او از روي جنازه آشته شد گان ما رد شده است
 آه همه از شاه حمايت ميكردند ولي مردم همه محاسبات توجه داشته باشيد

اجازه دهيد نيروي مردم ايران بدون . اينها همان مردم هستند.را بهم ريختند
و مي تواند به . رادع و مانع ، بدون ترس از چيزهاي ديگر، به ميدان بيايد

  .ميدان بيايد
 .سپاس از شما براي شرآت در اين گفتگو: رحيمی

……………………………………… 
داستان : بازداشت، شکنجه و تجاوز.گاردين

 يکی از باداشت شدگان در ايران
روزنامه گاردين در جريان کارزاری که برای پيدا کردن اسامی و سرگذشت 
بازداشت شدگان و مقتولين در جريان کودتای انتخاباتی برپا کرده اطالعاتی از يک 

اهی برای ارزيابی مستقل درجه مغازه دار شيرازی دريافت کرده است که طبيعتا ر
 . صحت آن وجود ندارد

مغازه دار مزبور تعريف ميکند جوانی از آشنايانش که در جريان سرکوب 
اعتراضات مردم بازداشت شده بود، بعد از آزادی مستقيما به مغازه او می آيد و از 

 تمام بدنش کبود و دندان هايش شکسته بود و به زحمت می. او پناه می خواهد
 .توانست چشمش را باز کند

 ١٨مغازه دار که خود را بانام مستعار اسفنديار معرفی کرده ميگويد اين جوان 
ساله اساسا سياسی نبود و قبل از انتخابات به مغازه او آمده بود که بپرسد به چه 

 . پدر خود او حامی احمدی نژاد بود. کسی رای بدهد بهتر است
اسفنديار يکی . بود بگويد به او تجاوز شده استجوان مزبور خودش ابتدا حاضرن
پزشک می گويد فقط چهار دندانش سالم باقی . از پزشکان آشنايش را خبر ميکند

مانده است و رکتوم او در اثر تجاوز پاره شده است و مجبور ميشوند او را با کارت 
 . بيمه شخص ديگری به بيمارستان ببرند

نبه بعد از انتخابات وقتی که با چند جوان ديگر جوان بعد تعريف ميکند او را دوش
تمام آن روز او را در . مانع حمله مامورين به معترضان ميشد دستگير می کنند

ماشين نگاه ميدارند، بعد به يک سلول انفرادی می برند و در آنجا او را از سقف 
 . آويزان کرده و مرتبا می زنند

روز .  چند جوان همسال او در آنجا بودند بعد او را به اتاقی ديگر می فرستند که
سه مرد قوی . شنبه يا يکشنبه بعد بود که در اين محل جديد به او تجاوز می کنند

هيکل وارد اتاق می شوند و دو نفر او راروی زمين می خوابانند و نفر سوم جلوی 
ادامه اينکار در روزهای بعد هم . آنها و چهار بازداشتی ديگر به او تجاوز می کند

به اينکه از خارج دستور می گرفته نيز , اقرار,پيدا ميکند و بازجويی و فشار برای 
ود، فقط درتمام طول هفته گذشته ديگر بازجويی هم نب, : همراه آن ادامه پيدا ميکند
  ١٣٨٨ تير      ١٠  .                 تجاوز و بعد سلول انفراد
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استمرار مقاومت و اعتراض 
 تادر برابر کود

  رضا سپيدرودی
 به اين سو وضعيت جديدی در کشور ما بوجود ٨٨ خرداد ٢٢از 

  .آمده است
يک جنبش شکوهمند و گسترده دمکراتيک بر محور اعتراض :اوال

به مصادره حق رای شکل گرفته است که در سی سال اخير عمر 
دو هفته نبرد نابرابر خيابانی . جمهوری اسالمی سابقه نداشته است

های مجهز سرکوب رژيم  بر محور اين حق که جنبه ايجابی با  نيرو
مبين اهميت , آن همان طلب حق تعيين سرنوشت از سوی مردم است

انکارناپذير حق رای عمومی در پيکار برای آزادی و دمکراسی در 
حضور ميليونی مردم در اجتماعات و نمايش عظيم و . ايران است

هديد آشکار ولی فقيه و بی سابقه همبستگی در خيابان عليرغم ت
رشادت و جسارت ستايش انگيز جوانان در ايستادگی در برابر 

لباس , سپاه, نيروی سرکوب عليرغم برخوردهای وحشيانه بسيج
ابهت پوشالی قدرت سرکوب رژيم , شخصی ها و گارد ضد شورش

را درهم شکست؛ به  نافرمانی در برابر نظام واليت مطلقه فقيه  
بخشيد و نافرمانی مدنی را عمال به سالحی مهم و وسعتی بی سابقه 

  .  حياتی برای پيشروی جنبش اعتراضی تبديل کرد
مبارزه ادامه دارد و روشن است که مردم هنوز پيروز نشده : ثانيا
و ترديدی نيست که بدون درهم شکستن کامل  دستگاه واليت , اند

نظامی اين نظامی و شبه , مطلقه فقيه و  کنار زدن متحدان امنيتی
چشم اندازی بسوی پيروزی گشوده , دستگاه از مصادر اصلی قدرت

اما غارتگران آرای مردم و کودتاچيان حاکم هم اکنون ,  نخواهد شد
جهانيان . شکست خورده و منزوی شده اند, از نظر اخالقی بشدت

چهره واقعی رژيم جمهوری اسالمی را يکبار ديگر در شعارهای 
در نداهای شبانه مرگ بر , ان خارج از کشورتجمعات بزرگ ايراني

در راهپيمايی ميليونی پايتخت؛ در , ديکتاتور بر پشت بام های تهران
همبستگی  شهرستان ها و در حمالت هار و لجام گسيخته نيروهای 

دستگاه . سرکوب رژيم به اجتماعات مسالمت آميز مردمی بازشناخت
 در افکار عمومی ,واليی که می خواست با مصادره آرای مردم

داخلی و بين المللی خود را نظامی نيرومند و متکی به مشارکت 
سکه يک پول شد و برای همه معلوم گرديد که , مردمی جلوه دهد

حاکمان واقعی بر مردم ايران در واقع مشتی مستبد وحشی و 
قاچاقچی  و سارقان ثروت های ملی , آدمکشانی سنگدل, واپسگرا

ر و کشتار و بستن دهان مردم می توانند بر سر هستند که فقط با زو
  .پا بمانند
جمهوری اسالمی در تمام طول عمر خود با افت و خيز و : ثالثا

شدت و ضعف دچار شکاف درونی و مشاجرات و کشمکش های 
جناحی بوده است و از آغاز دوره شکل گيری دولت خاتمی تا امروز 

ظام مربوط بوده بخش عمده اين شکاف به دو جناح اصلی اين ن
 خرداد اين است که کودتاگران نه ٢٢ويژگی کودتای انتخاباتی . است

کنار زدن اين جناح از قدرت دولتی که تصفيه و جراحی آن به 
عنوان يک جناح از نظام را در دستور کار خود گذاشتند تا شايد از 
اين طريق ديگر هيچ منفذی برای مداخله مردم در شکاف ميان 

آن را به , اما اين اقدام به جای بستن شکاف. باقی نماند" بااليی ها"
شدت عمق داده است و اکنون نه تنها اصالح طلبان که بخش های 

و , مجمع تشخيص مصلحت, مهمی از دستگاه قدرت مانند مجلس
حوزه های علميه را دربرگرفته و بخش مهمی از روحانيون سنتی 

حاصل راندن . ر داده استرا نيز در صف مخالفان دستگاه واليی قرا
بخش بسيار بزرگی از نيروهای درونی به اپوزيسيون از طريق 

تضعيف دستگاه , شکنجه و پرونده سازی, زندان, سرکوب, تصفيه
اين اقدام حتی اگر به فرض در فرايند سياسی به تقويت . واليی است

, بالفصل خط مشی تفيير راديکال مجموعه نظام کنونی منجر نشود
اپوزيسيون را در قاعده نيرومندتر و تواناتر می , يند اجتماعیدر فرا
حتی بنابر همان , فراموش نبايد کرد که طرح تصفيه رژيم. سازد

 ميليون  دارنده حق رای را هم زير ١۴آمار تقلبی خودش حداقل 
توده انبوهی از مردم  در خيابان ها خواستار . ضرب گرفته است

, زنجير,قمه, و به جای آن با چاقوبازپس گيری حق رای خود شدند 
گلوله و دستگيری و زندان و شکنجه پاسخ , گاز اشک آور, باتوم
اين توده از اين پس از طريق نافرمانی مدنی عليه . گرفتند

کودتاچيان خواهد ايستاد و آن را در هر بزنگاه به چالش خواهد 
شکل مهم اين است که مقاومت و ايستادگی در برابر زور به . گرفت

در واقع ترکيب ادامه شکاف در درون رژيم . های مختلف ادامه يابد
وضعيت مساعدی برای استمرار مقاومت ,  و نارضايتی عميق مردم

نظامی برآمده از / در برابر دستگاه واليت مطلقه فقيه و دولت امنيتی
  . کودتا عليه حق رای مردم فراهم آورده است

ييد مجدد کودتا از طريق اعالم در شرايطی که شورای نگهبان با تا
جدال برای ابطال " قانونی"صحت مجدد انتخابات روزنه های 

انتخابات را بسته است و عمال يک دولت سرکوبگر اقتدارگرای 
نظامی فاقد مقبوليت و مشروعيت را به زور حکومت / امنيتی 

نظامی اعالم نشده و ضرب و شتم و تيراندازی به سوی اجتماعات 
بديهی است که مطالباتی , ميز به مردم تحميل کرده استمسالمت آ

پايان دادن به , چون آزادی کليه بازداشت شده گان اعتراضات اخير
, حذف فضای امنيتی و نظامی, شکنجه و سرکوب و پرونده سازی

اجتماعات و گردش اطالعات و مطالباتی مشابه , تامين آزادی بيان
ی از محورهای مهم استمرار آنها به عنوان مطالباتی بالفصل برخ

مقاومت و اعتراض و نافرمانی مدنی را در لحظه کنونی تشکيل می 
از آنجا که بدون حضور گسترده مردم و بدون حمايت و . دهند

همدلی و مشارکت فعاالنه آنها عقب راندن کودتاچيان امکان پذير 
در وضعيت کنونی هر شکلی از اعتراض که بتواند دامنه , نيست
همبستگی آنان عليه , ت مردم را گسترده تر و متنوع تر کندمشارک

هزينه مشارکت در اعتراض را برای , ديکتاتوری را تقويت نمايد
و مهم تر از همه , آنان کمتر و يا دست کم قابل تحمل تر سازد
احتماال از مقبوليت , فرصت يا بهانه سرکوب را از کودتاچيان بگيرد

پايان , کاهش اعتراضات خيابانی. بيشتری نيز برخوردار می شود
جنبش اعتراضی مردم نيست؛ راه پيمايی به سوی آزادی طوالنی 
است و  تدر اين راهپميايی طوالنی رکيب هر چه متنوع تری از 

کم , تحصن, تجمع, مثل راه پيمايی, شکل های متفاوت اعتراض
است ... تريبون آزاد و , سخنرانی, مراسم يادبود, اعتصاب, کاری

  .ه سرانجام رژيم کودتا را از پا خواهد انداختک
    ٢٠٠٩ يونی ٢

............................................. 
  بندهای زندان اوين مملو از دستگير شدگان اخير است

بنابه گزارشات رسيده از زندان اوين،تعداد : فعالين حقوق بشر ودمکراسی
ان اوين به هزاران نفر می بازداشت شدگان اخير در بندهای مختلف زند

  . رسد
دستگيريهای گسترده وبی سابقه مردم و جوانان معترض در بندهای 

 مملو از دستگير شدگان ٢٠٩بند . مختلف اوين به هزاران نفر می رسد
 نفر جا داده شده ٦می باشد طوری که در هر سلول انفرادی نزديک به 

 منتقل کرده ٧ليه و به بند  زندان اوين را تخ٨زندانيان سياسی بند . است 
 نفر از جوانان دستگير شده اخير در آن ٧٠٠اند و در اين بند در حدود 

 نفر ٧٠٠ نفر را دارد بش از ١٥٠جای داده شده است اين بند که ظرفيت 
  . در آن جای داده اند

 که ظرفيت آن يک نفر در هر ٢٤١ و بند ٢٤٠سلولهای انفرادی بند 
 که به ٧زير زمين بند .  نفر جای داده اند٣ن سلول است در هر سلول آ

آن بند قرنطينه گفته می شود مملو از جوانان دستگير شده است بطوری 
  .که زندانيان امکان خوابيدن را ندارند 

بند قرنطينه زندان اوين معروف به بند البرز بيشترين تعداد زندانيان را در 
به خوابيدن نيستند و تنفس بطوری که زندانيان قادر . خود جای داده است

جوانان دستگير شده که سن بعضی از . را برای آنها مشکل کرده است
 سال می باشند توسط پاسداربندها تهديد به تجاوز جنسی ١٧انها کمتر از 

  . می شوند
جوانان دستگير شده در موارد متعددی در بندها اقدام به شعار دادن می 

ربندها بارها به شعار دادن خود ادامه کنند و عليرغم وحشيگريهای پاسدا
بنابه گفتۀ زندانيان سياسی در اين بندها ابعاد دستگير شدگان را . دادند

 مقايسه کرد و قطعا بيشتر از ١٣٦٠ خرداد ٣٠فقط می توان با ايام بعد 
  . آن زمان می باشد

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، ضمن محکوم کردن 
جوانان معترض،خواستار آزادی فوری و بی قيد دستگيريهای گسترده 

  .وشرط تمامی دستگير شدگان است

............................................. 
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  کودتا درهندوراس
  صادق افروز

در روزهای آخر ماه جون ،کودتايی در هندوراس که از کشورهای 
  .آمريکای مرکزی است ؛ رئيس جمهوری اين کشور را به زير کشيد 

در همان روزی که قرار بود انتخاباتی به منظور تغيير قانون اساسی اين 
 را از خواب بيدار کرده با يک زالياکشور انجام شود؛ کودتاچيان پرزيدنت 

  . بقيه افراد دولت نيز زندانی شدند .هواپيما به کستاريکا فرستادند 
 خويش  بر طبق ميلزاليارهبران راست گرای کنگره ادعا کرده اند که 

ولی به سرعت مردم فهميدند کودتاچيان خود متن .استعفا کرده است 
 که  روبرتو ميچلتیدر همين حال. را تنظيم کرده اندزاليااستعفانامه 

  .سخنگوی کنگره است به عنوان رئيس جمهوری جديد سوگند ياد کرد 
او به خانواده ای مرفه متعلق است که زمين .  يک راديکال نيستزاليا

 از سوی حزب ليبرال زاليا.بسيار زيادی را در تملک خود دارند های 
) ١(او حتی به صراحت از کفتا . کانديد مقام رياست جمهوری شده بود 

با اين حال جناح راست کنگره و نظاميان بيش از اين تاب . دفاع می کند 
  .تحمل او را نداشتند 

 ، تلوزيون ،  از کشور،نيروهای کودتاچیزاليا پس از خروج اجباری 
راديو و مطبوعات را درکنترل کامل خود گرفتند تا اخبار چگونگی کودتا 

عليرغم همه اين کوشش های کودتاگران مردم پس . به گوش مردم نرسد
از تماس با يکديگر به خيابان ها ريختند و عليه کودتاچيان شروع به 

 با آتش جناح چپ حزب اتحاد دمکراتيک  در خيابانها.شعاردادن کردند 
زدن الستيک صحنه هايی مشابه صحنه های خيابان های تهران پس از 

آنها با تجمع در جلوی کاخ . خامنه ای آفريدند –کودتای احمدی نژاد 
اين تظاهرات . رياست جمهوری خواهان سرنگونی دولت کودتاچی شدند 

 در شهر های ديگر هندوراس ادامه -تگوسيگالپا –به غير از پايتخت 
آنچه در هندوراس شاهد آن هستيم و می تواند برای جنبش مردم ما .دارد 

درايران آموزنده باشد پيوستن کارگران به جنبش اعتراضی و تظاهرات 
اتحاديه معلمين اعالم کرده است تا اطالع ثانوی در دوره .خيابانی است 

. های اول و دوم مدارس، معلمين در اعتصاب نامحدود خواهند بود
ديگر حاکی است کارگران در اتحاديه های مختلف دست به گزارش های 

  .اعتصاب زده و محل کار خود را ترک می کنند
. اکثر دولت های آمريکای التين کودتای هندوراس را محکوم کرده اند 

در کستاريکا اين کودتا اسکار آرياس حتی دولت بسيار محافظه کاری مثل 
که )٢)(اس-ا-او(ريکايی سازمان کشورهای آم. را نکوهش کرده است 

تمامی کشور های قاره آمريکا به جز کوبا را دربر می گيرد با انتشار 
  . بيانيه ای به نکوهش از اين کودتا پرداخته است 

 ساعت مجددا کار خود را ٧٢خواسته است ظرف زاليا از )اس-ا-او(
رئيس جمهور . شروع کند ولی کودتاچيان اين خواسته را نپذيرفته اند 

 در همين رابطه گفته است تنها در يک صورت امکان – ميچلتی –دتا کو
 وجود دارد وآن بکارگيری زور از طرف يک کشور ديگر زاليابازگشت 

  . آمريکايی است
اگرچه اياالت متحده آمريکا به همراه ديگر کشور های آمريکايی اين 

  شده است ولی طی يکزالياکودتا را محکوم کرده و خواهان بازگشت 
وزير خارجه ، .هفته اخير مواضع دولت آمريکا ضد و نقيض بوده است 

کودتا را نکوهش می کند و خواهان حرکت بر اساس هيالری کلينتون 
ولی . قانون اساسی هندوراس می شود تا کشور به نظم سابق بازگردد 

  مشاور آمريکای التين اوباما در گفتگويی با سی  دان رست رپوهمزمان
ر داشته است که آمريکا درحال گفتگو با کودتاچيان است و ان ان اظها

  .منتظر روند حوادث می باشد 
 سال گذشته مثل ايران قربانی ديکتاتوری ها و دخالت  ١٠٠هندوراس در

 در دوران دولت ريگان مبالغ ١٩٨٠در دهه .امپرياليست ها بوده است
می که چيزی بسيار زيادی در اختيار جوخه های مرگ و نيروهای شبه نظا

اين . مشابه لباس شخصی ها و بسيجی های ايران هستند قرار گرفت
نيروها با تمام توان خود به شکار کمونيست ها و ديگر نيروهای انقالبی 

 سفير آمريکا در هندوراس بود جان نگرو پونتهدر اين دوره . پرداختند 
ير نظر او شخصا کمک رسانی  مالی و تعليماتی به جوخه های مرگ را ز.

 در دوران بوش پسر و آغاز اشغال عراق، سفير آمريکا نگروپونته.داشت 
پس از پايان امر اشغال او چندی سفير آمريکا درعراق .درسازمان ملل بود

 در هندوراس بسياری از فعالين چپ انقالبی و نگروپونتهتحت هدايت .شد 
  ٢٠٠٩دوم جوالی        .اتحاديه های کارگری ناپديد شدند 

)١(Central American Free Trade Agreement   
)٢ (Organization of American State 

……………………………………….  

  بيم های کهنه، اميد نو
 فواد شمس

وقايعی که در ماه های اخير در ايران رخ داده است را نمی توان 
خصوصا روند تاريخی . جدا از کليت تاريخ معاصر ايران تفسير کرد

 حکومت جمهوری اسالمی بر جامعه ی ايران رفته که در چند دهه
بر همين مبنا است که بايد به روند تغييرات و علل بروز اين . است

اعتراضات گسترده که در نوع خود هم از نظر گستردگی و هم از 
نظر پيچيدگی و عمق آن بی نظير ترين وقايع سياسی در طول تاريخ 

  . سياسی کشور ايران بوده است
يم به صورت خالصه و کلی فرمولی برای علل بروز اين اگر بخواه

وقايع در نظر بگيريم بايد به اين گفته ی گرامشی متفکر مارکسيست 
  . ايتاليايی رجوع کنيم

يک دليل عمده رجوع به گرامشی آن است که وی نيز در شرايط 
اجتماعی و سياسی مشابه شرايط اجتماعی و سياسی جامعه ی ما 

که در آن فاشيسم از دل نا کار آمدی سرمايه شرايطی . می زيست
داری حاکم بر ايتاليا و از دل نظم کهنه و پوسيده ی آن زمان بر 

گرامشی در توضيح شرايطی که در آن بحران به وجود می آيد، . آمد
بحران دقيقا ناشی از همين حقيقت است که کهنه در حال : "می گويد

 همين فاصله است که در. مرگ است و نو نمی تواند متولد شود
 -جيمز جول. "( انواع پديده های گوناگون و مختلف پديدار می شود

بهار - تهران- نشر ثالث- ترجمه ی محمد رضا زمردی -گرامشی
با نظری کوتاه به وضعيت جامعه ی ايران در چند ) ٦٤ صفحه -٨٨

سال گذشته دقيقا متوجه اين نکته مهم می شويم که نظم کهنه ای که 
طی چند دهه به هر شکل ممکن خود را " جمهوری اسالمی" م به نا

اين نظم . تثبيت کرده بود، ديگر نمی تواند به حيات خود ادامه دهد
اين جا است که حتی نخست وزير " کهنه در حال مرگ است"

حتی . بنيانگذار نظم کهنه نيز سخن از تغيير و نو شدن می زند
ن نظم باشد سخن از تغيير آن احمدی نژاد که خود بايد نماينده ی اي

در کنار آن . اما جنس اين دو تغيير با هم متفاوت است. می زند
خواست تغيير و نو خواهی مردم ايران نيز از جنسی متفاوت تر از 

  . اين دو است
اما بحران از آن جای ناشی می شود که هيچ کدام از اين نيروها 

در کنار آن . متولد کندمورد نظر خود را " نو"توان آن را ندارد که 
نظمی که درست از پس سرکوب . نظم کهنه نيز در حال مرگ است 

 آغاز ١٣٦٠ خرداد ٣٠گسترده جنبش دموکراتيک مردم ايران در 
 خرداد ٣٠شده بود، تير خالص اش در خيابان های تهران در تاريخ 

راز شعار . اين نظم کهنه و نمايندگان اش مرده اند.  زده شد١٣٨٨
اما . رگ بر ديکتاور مردم در خيابان های تهران در اين استهای م

در کنار مرگ نظم کهنه بايد اين واقعيت نه چندان خوشايند را نيز 
پذيرفت که در شرايط کنونی آلترناتيو نو و مترقی را نمی توان در 

اما در نقطه مقابل خطر يک نوع . چشم انداز کوتاه مدت متصور شد
شايد دراين جا اين سوال پيش بيايد که . اردفاشيسم کالسيک وجود د

 دهه چيزی غير از يک نظام ٣مگر جمهوری اسالمی در اين 
با پذيرفتن اين واقعيت که جمهوری اسالمی . فاشيستی بوده است

يک نظم مستبد و سرکوب گر بوده است اما هيچ گاه به خاطر وجود 
با . تجناح های رنگارنگ به سمت يک فاشيسم کالسيک نرفته اس

وجود استبدادی بودن و سرکوب گر بودن نظام جمهوری اسالمی در 
 سال گذشته امابايد گفت که اين نظام هيچ گاه به صورت کامل به ٣٠

ورطه ی فاشيسم فرو نرفته است و از طرف ديرگ مقاومت مردم 
اما هم اکنون با توجه به . همواه جلوی اين روند را گرفته بوده است

احتمال بروز يک فاشيسم کالسيک به شدت وجود شرايط پيش آمده 
  . دارد

برای فهم اين که اين فاشيسم چيست بار ديگر به گرامشی رجوع 
فاشيسم ايتاليايی چيست؟ : " گرامشی به ما پاسخ می دهد. می کنيم 

عبارت است از طغيان پائين ترين قشر بورژوازی ايتاليا، تن لش 
گ به آن ها توهم به درد ها، بی سوادها و ماجراجوهايی که جن

بخور بودن و ارزشمند بودن داده است، قشری که به واسطه 
  ) ٦٣ صفحه -همان."(انحطاط سياسی و اخالقی به ميدان آمده است

اين چند جمله ی کوتاه را فقط با يک تغيير جزئی می توان در مورد 
تنها کافی است که به جای .  نيز تطبيق داد٢١ايران دهه اول قرن 

آيا تيپ شخصيتی اين قشر تن لش، بی ". ايران"بگذاريد " يتالياا"
سواد و ماجراجو برای شما آشنا نيستنند؟ آيا همين افراد نبودند که 
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به واسطه جنگ برای خود جاه و مقام کسب کردند؟ از طرف ديگر 
حس ارزشمند بودن و به درد بخور بودن پيدا نکردند؟ از همه مهم 

 انحطاط سياسی و اخالقی جامعه ايران چيزی تر آيا نتيجه ی طبيعی
جز بر آمدن فاشيسمی که فعال نمادش احمدی نژاد و دارو دسه تن 

  لش هايش هستند، می تو انست باشد؟ 
تا اين جا داستان به همراه گرامشی به توصيف شرايط آن روزگار 
جامعه ايتاليا وکه خيلی هم شبيه شرايط کنونی جامعه ی ما است 

" تغيير " اما مسئله تنها توصيف نيست مسئله دقيقا تنها .پرداختيم
اما مسئله ما پيچيده تر از آنی است که بتوان به راحتی برای . است

دچار شويم " گرامشی وار" اش حکم صادر کرد و يا به خوشبينی
گرامشی با خوش بينی اين گونه . که البته متاسفانه تحقق هم نيافت

 فاشيستی بحران فراگير نظام سرمايه نظام: " پيش بينی کرده بود
فاشيبسم صرفا آهنگ انقالب .... اری را متوقف نکرده است

پرولتاريايی را کند کرده است، که پس از تجربه فاشيستی به پديده 
البته گرامشی ) ٦٤ صفحه -همان . "(ای همگانی تبديل خواهد شد

 اميدوارم ما اما. بزرگ زنده نماند تا اشتباه پيش بينی خود را ببيند
زنده بمانيم و تجربه ای متفاوت از آن چيزی که فاشيسنم در اروپا 
در نيمه قرن گذشته به بار آورد در اوايل قرن حاضر در خاورميانه 

. اين امر منوط به پراکسيس آگاهانه و جمعی تمام ماست. ببينيم
تاريخ را ما خود با دستان خويش می سازيم هرچند شايد نه آن گونه 

  .  مايل باشيمکه
نکته اخر اين که مسئله ما در جامه ی ايران صرفا قابله گری تاريخ 

اگر روزگاری مارکس معتقد بود که نقش انسان در تاريخ . نيست
همچون قابله ای است که نظم نو را از رحم مادر تاريخ بيرون 

در شرايط . بکشد و برای اين تغيير نقش تسريع کننده بازی کند
 به نظر می رسد بايد اين هشدار جدی را در نظر گرفت کنونی ايران

که نوزاد نظم نو و مترقی در رحم مادر تاريخ جامعه مورد هجوم 
وظيفه خطير و . وحشيانه ی چکمه پوشان لجنی قرار گرفته است

فوری ما اين است که فعال همچون سپری در مقابل پوتين، باتوم و 
مادر تاريخ جامعه ايران دفاع گلوله اين فاشيست ها از نوزاد و رحم 

اما اگر نتوانيم از اين هجو م جلوگيری کنيم روزگار دهشتناکی . کنيم
روزگاری که در آن نه تنها جنين شرايط . منتظر جامعه ی ما است

نوين در رحم مادر سقط شده است بلکه حتی رحم مادر تاريخ زير 
ت که لگد های ای فاشيست های ايرانی آن چنان تخريب شده اس

الاقل برای يک نسل آينده هيچ نطفه ای در رحم تاريخ جامعه ايران 
شکل جنين به خود نخواهد گرفت و هيچ نوزارد نويی متولد نخواهد 

  . شد
اما در کنار اين بيم بزرگ می توان اميدی هم در نظر گرفت اميد به 
آن که پس از شکست دادن فاشيست های کودتاگر می توان به فکر 

ردن نوزادی باشيم که نويد بخش شرايط نوينی در جامعه متولد ک
  ١٣٨٨ تير ٨                  . ايران باشد

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

بيانيه کنفدراسيون اتحاديه های کارگری 
 سوئد در دفاع از مبارزه کارگران ايران

دگی از يک ميليون کنفدراسيون اتخاديه های کارگری سوئد به نماين
و ششصد هزار عضو خود در بيانيه ای از مبارزات کارگران ايران 

در اين بيانيه با اشاره . دفاع و خواستار آزادی قعالين کارگری شد
به سزکوب های اخير نگرانی خود را بيان داشته و خواستار به 
رسميت شناختن آزاديها و حقوق کارگری از جمله حق تشکل شده 

  . است
. ن بيانيه خطاب به سفير جمهوری اسالمی در سوئد می باشداي

آندرس الرسون که اين بيانيه را تحويل سفارت داده است گفت 
جنبش کارگری بايد به فعاليت های مستمر در جهت احقاق حقوق 
خود اقدام نمايد و کنفدراسيون کارگری سوئد تا زمانی که نقض 

ات حمايتی خود ادامه حقوق کارگران ايران جاری است به اقدام
  ١٣٨٨ تير ماه ١٠          ………خواهد داد

……………………………………  
  

 عزادار بيانيه شماره دو مادران
  دارددارد  سوگواری مادران عزادار ادامهسوگواری مادران عزادار ادامه

 ششم تيرماه  عصر شنبه  و آرام مادران عزادار، سوگواری خاموش
 با هتک حرمت ، ضرب و شتم   در پارک الله تهران، متاسفانه٨٨
 توسط نيروهای  ستگيری تعدادی از مادران و زنان جواند و

  .انتظامی و نظامی روبرو شد
زنان به پارک الله و  به رغم مما نعت نيروهای پليس از ورود

  تن از مادران توانستند٥٠٠متفرق کردن افراد در پارک، بالغ بر 
در گوشه و کنار پارک بنشينند و سوگوار فرزندانی شوند که در 

آميز و اعتراضی پس از انتخابات دهمين  ايی های مسالمتراهپيم
  .بودند  شهيد شده دوره رياست جمهوری شرکت کرده و
تا پايان دادن به خشونت ها و  پيرو فراخوان اوليه مادران عزادار ما

انتخاباتی  آزادی کليه زندانيانی که برای اعتراض به تقلب های
 و  ر شده در پارک اللهدستگير شده اند به ويژه مادران دستگي

 ٨ تا ٧از ساعت شنبه های هر هفته فرزندان مان مجازات قاتالن
   . الله و ديگر پارک ها به سوگ می نشينيم در پارک بعدازظهر

 بلوار کشاورز، نبش کارگر – پارک الله            : آدرس پارک ها
  يدخندانشريعتی نرسيده به پل س – پارک انديشه                      

 خيابان ولی عصر – پارک ملت                                      
  گيشا -پارک گفتگو                                          

دادخواهی از خون فرزندانمان و  حس مادری مان ما را به! مادران 
 دعوت  شما از همه. خواست آزادی فرزندان دربندمان واداشته است

 حضورتان در گوشه و کنار پارک های مذکور به اين  نيم بامی ک
اعتراض تان را نسبت به . مادرانه بپيونديد حرکت خودجوش

مادران عزادار و مردم   را با مسئوالن با سکوت؛ و همبستگی تان
 .حق طلب با آمدن تان نشان دهيد
  !انتظامی و نظامی برادران و پسران ما در نيروهای

احترام و مادرانه رفتار می کنيم،  هستيم، با شما باما مادران شما 
نکنيد تا به آه  حرمت مادران را نگاه داريد و به مادران تان خشونت

   .مادران دردمند گرفتار نشويد
       ملت و گفتگوالله، انديشه پارک هایتيرماه در١٣وعده ما شنبه 

  8/4/88  -   مادران عزادار
    ........................................................ 

  

 *پيوندها * 
  منصور نجفی: سردبير نشريه 

com.telia@nadjifi.mansour  
  ايميل روابط عمومی سازمان

net.rahekargar@public  
  بط عمومي سازمانتلفن روا

0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص ميشوند، الزاما " ديدگاه " تی که با کد مقاال: توجه 

  .بيانگر مواضع سازمان نيستند
  


