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 اعالميه هيئت اجرائی سازمان 
 در باره اعدام سيزده جوان بلوچ در زاهدان

ان را کشتار وحشيانه در بلوچست
 محکوم می کنيم

، سيزده تن از فرزندان بلوچستان در ٨٨ تيرماه ٢٣روز سه شنبه 
خبرگزاری فارس وابسته . زندان مرکزی زاهدان به دار آويخته شدند

به سپاه پاسداران، با انتشار اين خبر، اعدام شدگان  را وابسته به 
هيم پيش از اين، ابرا. ناميد" گروهک تروريستی عبدالمالک ريگی"

حميدی رئيس دادگستری سيستان و بلوچستان خبر داده بود که اين 
اما اين تصميم، از ترس . عده در مالء عام به دارآويخته خواهند شد

او هم چنين خبر داد که حکم اعدام عبدالحميد . واکنش مردم  لغو شد
ريگی برادر عبدالمالک ريگی، در اواخر اين هفته به اجرا در 

عيه روابط عمومی دادگستری استان سيستان و اطال. خواهد آمد
اقدام عليه امنيت "بلوچستان، اعدام شدگان روز سه شنبه را به 

اتهامی که . متهم کرده بود" محاربه و افساد فی االرض"و " ملی
  .تاکنون به همه اعدام شده گان در بلوچستان نسبت داده شده است

، پس از محاکمه در اعدام مردم و جوانان بلوچ به اتهامات واهی
دادگاه هايی که هيچ کس از نحوه کار و جريان  بازپرسی های آن 
خبر ندارد، و گاه تنها چند دقيقه به درازا می کشد؛ آن هم پس از 
پرونده سازی های وزارت اطالعات که با شکنجه های وحشيانه 

اقدامی است . همراه است، اقدامی جنايت کارانه و غيرانسانی   است
دف آن نه اجرای عدالت، بلکه زهرچشم گرفتن از فعالين و که ه

مردم و انتقام گيری کور از کسانی است که اعتقادات  دينی ديگری 
درست است که بمب گذاری کور و . دارند و مخالف دولتند

تروريستی در مسجد شيعيان در زاهدان توسط جنداهللا بهانه ی 
که از طرف ما خوبی به دست سرکوبگران داده است، اقدامی 

اما حتی اگر اين اقدام تروريستی نيز انجام نمی گرفت، . محکوم است
  .آن ها بهانه های ديگری برای انتقام جويی می يافتند

اعدام سيزده تن از جوانان بلوچ پس از آن صورت می گيرد که چند 
هفته پيش مأموران امنيتی رژيم به خوابگاه دانشگاه زاهدان نيز 

آن را ويران کردند و دانشجويان را مورد ضرب و شتم حمله برده و 
اين امر پس از آن صورت گرفت که  نيروهای .  شديد قرار دادند

دولتی از خشم و نفرت دانشجويان و مردم  بلوچستان پس از 
آن ها ابعاد نارضايتی مردم . کودتای انتخاباتی ولی فقيه مطلع بودند
د که حتی در تقلب انتخاباتی بلوچستان را چنان گسترده  می دانستن

شان، آرای کانيدای ولی فقيه در بلوچستان را پائين تر از آرای 
  .موسوی اعالم کردند

انتقام کودتاچيان از مردم و جوانان بلوچ، تنها به دليل شرکت 
گسترده شان در انتخابات و عدم رآی شان به کانديدای ولی فقيه 

در . ور به کارگرفته اندامری که در قبال مردم سراسر کش. نيست
اين جا، هم چون کردستان، مبارزات ملی مردم هم خاری در چشم 

بی جهت نيست که پس از انتخابات، پنج . استبداد والئی  است
تا از اين طريق زهر . دانشجوی کرد را در کرمانشاه به دار آويختند

 اما اين زهر چشم گرفتن ها ،. چشمی از مردم کردستان گرفته باشند
در شرايطی که مردم سراسر کشور، عليه استبداد مطلقه ی فقيه و 

اعتصاب . دولت کودتايی اش شوريده اند، ره به جايی نخواهد برد
 در بيستمين ٨٨ تيرماه ٢٢عمومی مردم کردستان در روز دوشنبه  

سالگرد  ترور ناجوانمردانه و غيرانسانی عبدالرحمان قاسملو 
ن ايران، نشان داد، سياست ارعاب، دبيراول حزب دمکرات کردستا

  . ديگر برائی گذشته را ندارد
واقعيت اين است که مردم بلوچ، زير ستم شديد ملی و تبعيض خشن 

بلوچستان از محروم ترين استان های کشور . مذهبی قرار دارند
به بهانه های . بلوچ بودن در اين جا، جرم محسوب می شود. است

اده ها، در کوه ها  و در صحراها به گوناگون جوانان بلوچ، در ج
هر نوع اعتراض به ستم ملی و هر نوع . گلوله بسته می شوند

.  درخواست حقوق مسلم مردم اين ديار، با سرب داغ پاسخ می گيرد
ما بر اين باوريم که دفاع از حق ملت بلوچ و ديگر ملت های تحت 

ود، ستم، برای حق تعيين سرنوشت خود، برای اداره امورات خ
برای دفاع از زبان و فرهنگ خود، يکی از شرايط اوليه دفاع از 

ما سرکوب خشن اين حق توسط استبداد دينی به . دمکراسی است
  .بهانه های گوناگون و اعدام جوانان بلوچ را شديدأ محکوم می کنيم

اگر تا ديروز مردم بلوچستان و کردستان و ديگر خلق های تحت 
ای کشور زير فشار سرکوب قرار ستم، بيش از ديگر بخش ه

داشتند، اکنون که مقاومت مردمی ، سراسر کشور را در بر گرفته 
است، مقاومت خلق های تحت ستم،  به اين مقاومت سراسری مردم 

مقاومتی که برای دفاع از آزادی، برابری و . ايران گره  خورده است
ی حق تعيين سرنوشت مردم و زندگی شايسته انسانی و برای نف

سلطه زر و زور،  نفی استبداد دينی، نفی دولت کودتايی، نفی  دولت 
تزويز و دروغ و تقلب ، حيرت و تحسين جهانيان را برانگيخته 

امروز خون  جوانان بلوچ و کرد با خون  ندا آقاسلطان ها و . است
سهراب اعرابی ها  وده ها جوان و دانشجو، که در تهران و ديگر 

اخير بر زمين ريخته می شوند، درخت تنومند شهرها در چند هفته 
آزادی و برابری، که آرام، اما استوار قد می کشد را آبياری می 

  .کنند
امروز بيش از هر زمان ديگری روشن شده است که مقاومت در 
مناطق ملی، وقتی در همبستگی با مقاومت سراسری مردم کشور 

اکنون که . ته باشدقرار گيرد، می تواند دستآوردهای گسترده ای داش
دولت کودتائی ولی فقيه با شمشير آخته به مقابله با مردم سراسر 
کشور پرداخته است، همبستگی مقاومت و مبارزات مردمی خلق 
های تحت ستم با مبارزات و مقاومت سراسری کارگران، 
کشاورزان، زحمتکشان، جوانان، دانشجويان و زنان می تواند سد 

 استوار سازد و تهاجم چکمه پوشان و مقاومت را بيش از پيش
بايد که از هر طريق . چماق بدستان ولی فقيه را در هم بشکند

  . ممکن، اين همبستگی را مستحکم تر کرده و برای دوام آن بکوشيم
  مستحکم باد همبستگی مبارزاتی  خلق های سراسر ايران

  پيروز باد مبارزات مردمی سراسر کشور
  میسرنگون باد جمهوری اسال

  زنده باد آزادی
  زنده باد سوسياليسم

  )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  ٢٠٠٩ ژوئيه ١۴ ـ ١٣٨٨ تيرماه ٢٣

…………………………………… 
 

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: ه سردبير نشري
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
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 !رژيم کودتا در تدارک تهاجم وسيع تر
خيزش شجاعانه مردم بر عليه رژيم کودتا و مبارزه جسورانه و الهام *

اتوری اگر با موجی از اعتصابات موردی به بخش جوانان ما با ديکت
کودتاچيان , عنوان گام نخست در سمت اعتصاب عمومی همراه نشود

بعد از موفقيت در برچيدن آزادی با دست بازتری حمله به سطح معيشت 
نقشه آن را از همين حاال کامال آماده کرده .. مردم را سازمان خواهند داد

  ... اند
که با هدف کشاندن مردم به " از انتخاباتیفضای ب"هزينه :روشنگری

پای صندوق ها در آستانه برگزاری انتخابات و بخصوص دو هفته آخر 
به قصد نمايش مشروعيت رژيم از اين طريق و سپس خيانت به آرا 
مردم و کودتا عليه آرا و تحميل مجدد احمدی نژاد بر مردم هم باز 

, دهها کشته: ال می دانيمبه چه ميزان بود؟ پاسخ را حا, گذاشته بود
 روزنامه ٤٠بازداشت بيش از , هزاران بازداشت شده و زير شکنجه

اعدام های دسته جمعی , تشديد سانسور و فيلترينگ رسانه ها, نگار
و اين رشته ی به خون سرشته .. جديد و حکومت نظامی اعالم نشده 

 . همچنان ادامه دارد
با کشتار و , يان و امنيتی هادستگاه واليت فقيه در همدستی با نظام

انتقام آن چند , سرکوب وحشيانه ای که پس از انتخابات به راه انداخت
روز فضای باز آستانه انتخابات را از مردم گرفت و طعم آن روزها را به 

و البته طوفان خشمی را . زهری کشنده در کام جوانان و مردم تبديل کرد
اما براستی هزينه . را جارو کندهم تحويل گرفت که می رود تا بساطش 

که در " کمک هايی"آن سيب زمينی هايی که بين مردم توزيع شد و آن 
آستانه انتخابات از سوی کميته های امداد و ساير نهادهای رژيم برای 

که يکباره در آستانه " سهام عدالتی"و آن , خريد آرا پرداخت شد
 , ی بسازدانتخابات توزيع گرديد تا برای احمدی نژاد را

 حاال چطور بايد از حلقوم مردم بيرون کشيده شود؟ 
هر چه باشد بسيار ساده لوحانه است که تصور کنيم امنيتی های 

کودتاچی در شرايطی که اقتصاد ايران از منظر زيرساختی " مهرورز"
و بازسازی آن نيز مستلزم ميلياردها دالر , دچار خونريزی داخلی است

تبرد به جيب مردم و بويژه فقرا و تهيدستان از دس, سرمايه گذاری
کامال روشن است که آنها اگر مجال يابند تا پا . جامعه صرف نظر کنند

سفت کنند و احمدی نژاد را برای يک دوره چهارساله ديگر بر مردم 
چند برابر رشوه هايی را که برای خريد رای در آستانه , تحميل نمايند

لقوم مردم با زور و کلک بيرون خواهند از ح, انتخابات پرداخت کردند
 . کشيد

در حقيقت در حالی که هنوز مراسم رسمی زورچپان کردن دوباره 
طرح بازپس گيری , احمدی نژاد به ملت در مجلس برگزار نشده است

چند برابری پرداختی های پيش از انتخابات را تدارک ديده اند و اختالف 
مل و نحوه دستبرد زدن؛ يعنی بين دولت و مجلس بر سر ميزان شدت ع

بر سر اين است که يکباره مثل باليی آسمانی نظير سيل و قحطی و 
گرسنگی و طاعون بر سفره های خالی مردم نازل شوند يا در چند 
مرحله چند برابر آن چه را به عنوان سود سهام عدالت پخش کرده اند 

 از مردم پس بگيرند؟ 
کميسيون ويژه طرح "ز اعضای در اين زمينه محمد حسين فرهنگی ا

به خبرگزاری نزديک به امنيتی ها و پاسداران گفته " تحول اقتصادی
قرار است اعضاى آميسيون ويژه با نهايى شدن بررسى هدفمند : است

اى با رئيس جمهور داشته باشند و در اين جلسه  ها جلسه آردن يارانه
شود و اگر اگر رئيس جمهور قانع شد طرح به روش آميسيون اجرا 

 ."آميسيون قانع شد دوباره به بررسى اليحه بپردازد
در آميسيون ويژه طرح تحول قرار شد  :"گفته است" فارس"وی به 

ها، افزايش  براى قابل تحمل شدن تغييرات ناشى از هدفمند آردن يارانه
تر تبديل   بينى شده در اليحه دولت به افزايشى با شيب ماليم تند پيش

 ." شود
می " هدفمند کردن يارانه ها"قيقت امنيتی های کودتاچی به نام در ح

خواهند چند برابر آن چه را برای خريد رای در آستانه انتخابات خرج 
کامل از " هدفمندی"با " هدفمند کردن رايانه ها"کردند با اجرای اليحه 

ماجرا اختالف " شيب"حلقوم مردم بيرون بکشند و با مجلس بر سر 
 . دارند
س کميسيون مجلس به صراحت و با دقت نمی گويد که طرح دستبرد ريي

اما طرح , تدريجی به سفره های غارت شدگان از نظر ريالی يعنی چه
 . دولت پنج برابر کردن قيمت حامل های انرژی است

 تومان براى بنزين و ٨٠ و ٢٥٠هاى  فرهنگی با اشاره به قيمت
براى بقيه موارد هم : "گازوئيل در پيشنهاد آميسيون گفته است

هاى  بينى شده براى دهك هايى تعيين شد و براساس جداول پيش ميانگين
هاى متفاوتى تعيين شد آه براساس آن براى  درآمدى مختلف قيمت

ها تغيير چندانى نخواهد آرد اما آسانى آه  هاى با درآمد پايين قيمت دهك
آن خواهند مصرف بااليى دارند هزينه مصرف خود را براساس ميزان 

 ."پرداخت
به عبارت ديگر عضو کميسون ويژه مجلس هم می داند که معنای طرح 
دولت و مجلس دستبرد زدن به سفره های خالی تهيدستان و محرومان 

" تغيير"و معترف است که قيمت ها برای اين اقشار و اليه ها هم , است
در عين و " تغيير چندانى نخواهد آرد"اما مدعی است که , خواهد کرد

معنايش از نظر رقم و عدد چيست؟ در " چندان"حال نمی گويد که اين 
شوك قيمتى حاصل از مصوبه آميسيون :" عوض اضافه می کند که

 ٢٥٠ يا ٤٠٠ تومانى و گازوئيل ٤٠٠قطعًا آمتر از شوك قيمتى بنزين 
 ." تومانى خواهد بود

ی مدعی دولت احمدی نژاد و گروهبندی های سرکوبگر امنيتی حامی و
اما در . دولت تامين نان خواهند بود, بودند که اگر دولت آزادی نيستند

همين چهار سال سياهی که بر سر کار بودند با ريختن بخش اعظم 
عوايد قراردادهای چرب دولتی به جيب نظاميان و بسيجی ها و باز 
کردن دروازه های کشور به روی واردات بی سابقه و برباد دادن 

دالر سرمايه و تحميل تورمی سنگين به مردم پيشاپيش چندين ميلياردها 
برابر آن چه برای خريد رای در آستانه انتخابات هزينه کردند بر مردم و 
بخصوص بر اليه های کم درآمدتر که بيشتر از همه در برابر فشارهای 

اما آنها حاال که گمان می برند . تورمی آسيب پذير هستند تحميل کردند
نقشه تهاجم وسيع تری را , ودتا خرشان را از پل گذرانده اندبا زور ک
 . کشيده اند

و کمک هزينه های پرداختی از سوی " سهام عدالت"دريافت سهم از 
و يا پرداخت های مالی در زمينه بازنشستگان و فرهنگيان , کميته امداد

, برخالف برخی تصورات سطحی و بی پايه, آن هم در آستانه انتخابات
نظامی حاکم به حمايت اقتصادی از اقشار و ,  گرايش دولت امنيتینماد

بلکه صرفا يک عوام فريبی محض . اليه های محروم جامعه ايران نيست
هيچ رژيمی که پايه واقعی اش در درون محرومان . است و خواهد بود
حق تشکل آنان را چنين وحشيانه سرکوب نخواهد , و زحمتکشان باشد
دسامان يابی اين نيروی اجتماعی چنين سبعانه عمل کرد و در برابر خو

امنيتی ها درست همانطور . نخواهد کرد که دولت احمدی نژاد کرده است
با حق معيشت و سطح معيشت مردم , که با حق رای مردم بازی می کنند

بين آزادی , هم بازی می کنند و در شکاف بين حق رای و حق معيشت
بين نان و آزادی تنها و تنها در , کهای دمکراتيک و حقوق دمکراتي

  . پی تحکيم موقعيت خويش و غارت و چپاول بيشتر مردم هستند
به همين دليل است که خيزش شجاعانه مردم بر عليه رژيم کودتا و 
مبارزه جسورانه و الهام بخش جوانان ما با ديکتاتوری اگر با مبارزه 

 اگر با موجی از و همن مبارزه, برای حقوق دمکراتيک پيوند نخورد
اعتصابات موردی به عنوان گام نخست در سمت اعتصاب عمومی 

کودتاچيان بعد از موفقيت در برچيدن آزادی و تثيبت , همراه نشود
با , و پاکستانيزه کردن قدرت, امنيتی با روکش مذهب/رژيمی نظامی 

دست بازتری حمله به سطح معيشت و دسترنج زحمتکشان کشور را 
ند داد و حتی به خرده نان باقی بر سفره های اين مردم هم سازمان خواه

 تير ٢٢. نقشه آن را از همين حاال آماده کرده اند. رحم نخواهند کرد
١٣٨٨   

…………………………………… 
              تير،١٨انتقال بازداشت شدگان روز 

  اوين دانبه زن
 به زندان   تير،١٨افراد بازداشت شده در روز  ”:خبرگزاری هرانا 

اوين منتقل شدند، هم چنان از تعداد و هويت اکثر افراد بازداشت شده 
تعداد افراد منتقل شده به زندان اوين بر اساس . اطالعی در دست نيست

های خانواده .  نفر اعالم شده است١۵٠گفته شاهدان عينی، کمتر از 
 تير، ١٨بسياری از بازداشت شده گان و به ويژه بازداشت شده گان در 

در مقابل زندان اوين حضور داشتند و در پی حضور خانواده ها، به آن 
ها اعالم شده است که روز شنبه، با همراه داشتن سند، به دادگاه انقالب 

” ..…ندمراجعه کرده تا با قرار دادن وثيقه افراد بازداشت شده آزاد شو
    ٢٠٠٩ يولی ١١

............................................ 
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  مصاحبه راديو سپهر با محمد رضا شالگونی
در مورد تحوالت پس از برگزاری تظاهرات به 

  . تير ماه در ايران ١٨مناسبت 
 ژوييه 10 برابر با 1388 تير ماه 19جمعه(در برنامه امروز  : رحيمی
وال جمعه ها، به گفتگو می نشينيم با آقای طبق ر)  ميالدی2009

محمدرضا شالگونی، از فعالين اپوزيسيون چپ خارج از کشور و از تحليل 
آقای شالگونی با درود به . گران برجسته مسائل ايران، منطقه و جهان

   .شما
 سالم عرض می کنم آقای رحيمی به شما و سالم :محمد رضا شالگونی

  .در خدمتتان هستم .  عزيز راديو سپهر عرض می کنم خدمت شنوندگان
 آقای شالگونی اين روزها عالوه بر روزهای خاص پس از :رحيمی

برگزاری انتخابات رياست جمهوری و يک بار ديگر حمله به کوی 
يقينًا برای شما هم .  نيز است 1378دانشگاه، دهمين سالگرد هيجده تير 

مطلب کوتاه و . ن ميرسدايميل های زيادی اين روزها به ويژه از ايرا
زيبائی در خيل ايميل هائی که تا ديشب بدست من رسيد وجود داشته اگر 

  . اجازه دهيد با خواندن آن گفتگوی امروز را آغاز بکنيم 
  . خواهش می کنم بفرمائيد:محمد رضا شالگونی

 تير خانه 18در روز '': که نميدانم کيست نوشته] ايميل[ نويسنده :رحيمی
چون پدران ما ايران را در امتداد تاريخ دست بدست . اهيم بودنشين نخو

ما خوشرنگ و . نکرده اند تا امروز ديکتاتور عظمت آن را به لجن بکشد
بو زعفران ها را در خراسان نکاشته ايم، ناب ترين گالب ها را در قمصر 
تقطير نکرده ايم، زيباترين قاليچه ها را در کاشان و تبريز و کردستان 

فته ايم، نخستين کتيبه حقوق بشر را به جهان عرضه نکرده ايم، نفت نبا
 سال اخير با 8جنوب کشور را ملی نکرده ايم، در امتداد تاريخ افزون بر 

چنگ و دندان در برابر متجاوزين نجنگيده ايم؛ تا امروزه ديکتاتور خون 
. می آئيمما . ما را بر دستاوردهای ما بريزد و غرور ما را به بازيچه گيرد

چه . چه اوباما قصد مذاکره با ديکتاتور را داشته باشد چه نداشته باشد
ما .  سرکوب وحشيانه مردم ما را محکوم کند و چه نکند8گروه صنعتی 

نشان داده ايم که شايسته يک حکومت ديکتاتوری نيستيم و احمدی نژاد 
 نشان داده .نشان داده ايم که زنده ايم و نفس می کشيم. انتخاب ما نيست

ايم که ميتوانيم با دنيا گفتگو کنيم و زبان بمب و گلوله زبان ديکتاتور 
دنيا بر حقانيت ما صحه گذاشت و همچنان همدردی خود . است نه زبان ما

اين برای ما کافی است، بقيه ماجرا بر عهده . را با ما ابراز ميدارد 
ديکتاتور را به ما سرنوشت خود را با دست خود رقم می زنيم و ! ماست

می خواستم تحليل شما را از ملتی با اين روحيه '' .زانو در می آوريم
منطقی ، زيبا ، غرور آفرين و بپا خاسته در روزهای خاصی که در آن 

  .بسر می بريم بپرسم 
ً  قشنگ و زيباست:محمد رضا شالگونی همانطور که ايشان گفته .  واقعا

شان را بدست می گيرند و آنها اند مردم ايران خودشان سرنوشت خود
من فکر می کنم اين . هستند که تعيين می کنند کشور ما به کجا می رود 

هر قدر هم . بيداری بزرگی که شروع شده اينجا متوقف نخواهد شد 
ولی ) از اين بيشتر ها هم شده ( سرکوب بشود ، هر قدر هم کشتار بشود 

 افتاده عبارت از اين است که حاال يک اتفاقی  آه. نتيجه ای نداشته است
اينها )  هفتاد درصد جمعيت ايران زير سی سال هستند ( نسل جوان ايران 

خيلی هايشان از .  را نديده اند 57خيلی هايشان اصًال انقالب بهمن 
 تجربه 60 خرداد سال 30سالهای اوليه انقالب ، از سرکوب های بعد از 

رند خودشان به چشم خودشان کشف حاال دا. مستقيم و حتی خبر هم ندارند
  .می کنند که واليت فقيه يک مصيبت است

اين انتخابات از طريق يک نمايش انتخاباتی جور شد و خود دستگاه 
واليت فقيه سعی می کرد که بازی را داغ نگه دارد تا نشان بدهد که در 

اعتراضات عميق مردم ايران و آن توان انفجاری . ايران دمکراسی است 
 مردم چه در هفته قبل از انتخابات و چه هفته های اخير نشان داد که خشم

مردم از هر فرصتی، از هر اختالفی در درون طبقه حاکم برای بيان 
نه از اين مسئله که رئيس جمهور کی .  نارضايتی شان استفاده می کنند

حکومتی که مال عهد بوق و يک ( واليت فقيه ] مردم. [است يا کی نيست
را برای امروز ايران اصًال قابل تحمل )  شتر چرانی می تواند باشدجامعه

نشان دادند با )  تير18( اين ظرفيتی که در تظاهرات ديروز . نمی بينند
اينکه اينهمه سرکوب صورت گرفته و همه جا را قرق کرده بودند، 
عليرغم اين، صدای خفه شده مردم از هر فرصتی که امکان داشته اند 

آن عبارت از اين .  ، يک چيز خيلی روشنی را نشان می دهدبيرون زده
است که نارضايتی مردم از حکومت جمهوری اسالمی بسيار بسيار عميق 
تر از آن چيزی است که خود آنها فکر می کردند و حتی خود اپوزيسيون 

واقعيت اين است که رژيم انتخابات . جمهوری اسالمی و دنيا فکر می کرد 
بود که احمدی نژاد علی القاعده بدون اشکاالت بزرگ را طوری چيده 

منتها آن فرصتی که مردم بدست آوردند و اين بازی را بهم . پيروز شود 
زدند رژيم را وادار کرد که طرحشان را در واقع ببلعند و چهره وقيح 

اساسًا انتخابات در جمهوری اسالمی دو . واليت فقيه را به نمايش بگذارند
وسيله ای بوده برای پوشاندن واقعيت واليت فقيه ]  يکی . [نقش داشته

همانطور که خودشان در قانون اساسی شان هم ( که استبداد مطلقه است 
اگر سلطان ما قبل از مشروطيت مستبد ). می گويند واليت مطلقه فقيه 

اين را در تئوری می گويم و گرنه ما بعد از مشروطيت هم چنان ( بود
 و تسلط جمهوری 57، در واقع بعد از انقالب ) بوديم کشور استبداد زده

اسالمی بر کشور ما در تئوری هم ما با يک استبداد روبرو شده ايم که 
در آن شرايط سلطان در . بازگشت به سالهای قبل از انقالب مشروطيت بود

حاال .تلقی می شد يعنی سايه خدا در زمين " ضل اهللا في االرض " واقع 
د دو پائی روبرو هستيم که خود را نماينده خدا تلقی می ما با يک موجو

مثًال در نماز ! کند و حتی سايه نيست بلکه مستقيمًا با خدا ارتباط دارد
 خرداد وقتی آقای خامنه ای گريزی می زند به اما م زمان و 29جمعه 

آخرش گزارش می دهد به امام زمان و می گويد حرفی هم با آقا امام زمان 
يا کارانه يک عده ای را به گريه وا ميدارد و خودش بغض اش دارم و ر

و آن عبارت از اين است که او فکر می کند . می گيرد يک معنا دارد 
آيا اينکه کسی  جائی هست يا نه . ،ادعا می کند که با کسانی ارتباط دارد 

، آقائی )البته از نظر من مسلم و روشن است که کسی جائی وجود ندارد ( 
. از اولش هم وجود نداشت. ک جائی ناظر بر جهان باشد وجود نداردکه ي

تاريخ اين ماجرا تاريخ يک حقه بازی هائی است که يک عالم مستندات 
اگر چنين آقائی وجود می . وجود دارد در باره ي حقه بازی اين پديده

داشت يعنی آقای امام زمان، خامنه ای می خواهد بگويد که من با او 
شايد هم نمی توانست در . کاری که حتی خمينی نکرده بود . رم ارتباط دا

. شايد هم يک مقدار بدبين بود به اين چيزها . آن شرايط اين کار را بکند 
: در هر حال وقتی موسوی نخست وزير خمينی به اين آقايان می گويد

خرافه گرائی و رمالی؛ وقتی که آدمی مثل کروبی از خرافه گرائی شکوه 
حال .  ، پس ببينيد که چه اتفاقاتی در اين کشور اتفاق افتاده است می کند

  .برگردم به آن حرفم که وظيفه انتخابات در کشور دو چيز بود 
در واقع يک نفر .  يك؛ پوشاندن چهره واليت فقيه استبداد مطلقه است 

اين را بايد به خورد مردم در . همه کاره است و متصل است به آسمان
بنابراين يک .  يکم و يا در اواخر قرن بيستم ميدادندقرن بيست و

چيزی که حاال حتی محسن کديور آدمی که شاگرد . جمهوری درست کردند
منتظری بوده و خودش را از شاگرد شاگردان خمينی ميدانست می گويد 

در واقع واليت فقيه اول در ماجرای . که اصًال يک کالهبرداری شده است
ی نبود و حتی خمينی خودش هم اين را تائيد کرده پيش نويس قانون اساس

آنجا يک ساخت و پاختی شد و آن پيش نويس را کنار گذاشتند و . بود 
 12در هر حال آن نکته ای که می گويد در . واليت فقيه را آوردند 

 آن رفراندوم را کردند که جمهوری اسالمی نه يک کلمه 58فروردين سال 
 اين ديگر فقط جمهوری اسالمی نيست بلکه .بيشتر و نه يک کلمه کمتر

  .جمهوری واليت مطلقه فقيه است 
آدمی مثل محسن کديور مالی معتقد و متدين آه خودش را مدام متعهد به 

وقتی اين آدم چنين حرفی ) کتابها و نوشته هايش را ببينيد( فقه ميداند 
ا وحی هم که به هيچ جا وصل نيستيم و ب" بندگان خدا" می زند تکليف ما 

وظيفه . مرتبط نيستيم روشن است که چه کاله گشادی سر مردم گذاشته اند
جمهوريت و انتخابات عبارت از اين بود که آن ولی فقيه را آن کسی که 

يعنی گويا مردم رای می . حکومتش خصلت استبدادی دارد را بپوشاند 
ده های نگاه کنيد به قانون اساسی جمهوری اسالمی آه اساسًا ر. دهند 

اصًال رياست جمهوری هيچ . مرکز قدرت کجاست] ببينيد[مختلفی دارد ،
يک عامل اجرائی است که بايستی به ] رياست جمهوری . [چيزی نيست

 جا هم به آن نظارت می کنند و اختياراتش را محدود 8آن دستور بدهند و 
زاد يعنی يک رئيس جمهور منتخب در يک انتخابات کامًال آزاد آ. می کنند

 چنين چيزی اصًال در نظام واليت فقيه ناممکن است –وجود داشته باشد 
هيچ کاری ممکن نيست .  رئيس جمهور اصًال کاری نمی تواند بکند –

ديده ايد که برای اينکه داروی تلخ را به . اين يک طرف . بتواند انجام دهد
 انتخابات در. خورد آدم بدهند يک روکش شيرين به دورش می کشند 

اين وظيفه اول انتخابات است که هی . جمهوری اسالمی چنين چيزی است
و هر چه مردم بيشتر شرکت بکنند و هر چه بيشتر . مردم را فرا بخوانند

  .است ] رژيم[هيجانی بشوند که انتخابات واقعی است، آنقدر به نفع 
جمهوری . نکته دوم ؛ وظيفه ای که انتخابات در جمهوری اسالمی دارد

انقالبی که خفه .می يک حکومتی بوده که از بطن يک انقالب بر آمدهاسال
در نتيجه توهم مردم ، نبود سازمانيابی مستقل توده ای ، . اش کرده اند
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منتها نمی . دستگاه روحانيت سوار شد و از اين قشنگ استفاده کرد
واقعيت اين است که نفس مبارک . توانست بعضی چيزها را از بين ببرد 

 با خودش چيزهائی را آورده بود که جريان های مختلفی در داخل انقالب
و خود دستگاه روحانيت . حکومت ماندند و نمی توانستند حذف بشوند 
بنابراين جناح های مختلف . شيعه هم اصًال يک دستگاه چند مرکزی است

داخل حکومت جمهوری اسالمی يک واقعيت بوده است و يکی از در 
) اينجا انتخابات يک مقداری جدی می شود (  بوده وظايف انتخابات اين

واقعيت اين است قوه مقننه اساسش در شورای ( که در سطح قوه مقننه 
يا بهتر است اينجوری بگويم ) نگهبان و باز هم در دست ولی فقيه است 

که مجلس شورای اسالمی و رياست جمهوری و بعدًا هم شوراهای محلی 
اين انتخاب ها برای ) سی و اخته اش کرده اند که هر چه بيشتر غير سيا( 

آنجا . توزيع سهام جناح های مختلف و تنظيم رابطه آن با هم بوده است
يک انتخاباتی که بهر حال انتخاب شوندگان که انتخاب می شود و چطور 

اداره اين انتخابات برای جمهوری اسالمی . انتخاب می شود مهم است 
ديو شما ياد آوری کرده ام که ديکتاتوری واليت من بارها در را. مهم بود 

 سال گذشته ايران با 30فقيه ، ديکتاتوری که ما تا کنون داشته ايم در 
يکی از آن فرق ها .  ديکتاتوری های کالسيک جهان سوم فرق هائی دارد

وجود همين جناح های درونی درون حکومت است و دعواهائی که بين 
ت از نظر آنها انتخاباتی است واقعی اما از لحاظ وانتخابا. آنها وجود دارد 

مردم وظيفه اشان اين است که بروند در انتخابات شرکت کنند و . مردم نه 
حتی می شود سن . شرکت  کردن در انتخابات هم هيچ محدوديتی ندارد 

ولی آن . رای دهندگان را هر چه پائين تر آورد تا اينکه تعداد بيشتر باشد 
ی انتخاب می شوند بايستی  از فيلترهای مشخص بگذرند که جائی که کسان

کار ميکرده اما از آنجا که خود اين ] سيستم [ اين . خود اينها باشند 
ديناميسم حرکت به جائی می رود که وقتی ولی فقيه آن دستگاهی که 
واليت فقيه در راس آن است، جوهر آن و اداره کننده آن است هر چه 

وقتی انقالب فروکش می . کت قدرتش بيشتر می شود بيشتر در جريان حر
. کند ، منابع مالی مختلف در دست واليت مطلقه فقيه متمرکز می شود 

وقتی خطر تهاجم خارجی بزرگ می شود ، يک نيروی مسلح قوی درست 
می شود، منابع مالی خيلی عظيمی در کنترل ولی فقيه قرار دارد ، همه 

ه واليت فقيه از آن چه که در قانون اساسی اينها باعث می شود که دستگا
در تئوری است ، حتی در عمل از آن هم فراتر برود و جريان های ديگر 

   .را عمًال هيچ و پوچ می کند و جناح های ديگر را تحت کنترل در می آورد
در واقع اولين جوانه آن موقعی . اين از مدتها پيش شروع شده بود 

 اتفاق افتاد که در واقع می خواستند 76 شروع شد که دوم خرداد سال
يک تقلبی بکنند که با شورش عمومی روبرو شدند و يک کانديدايی را که 
از خودشان بود ولی مورد توجه و نظر دستگاه واليت نبود و کس ديگری 
را می خواستند بياورند ، آنجا قضيه بهم ريخت و هشت سال تمام اينها در 

 آن را مهار بکنند ، و در کنارش  دستگاه يک جنگ و گريزی سعی کردند
 که احمدی 84در سال . های موازی درست کردند که آنها هدايت بکنند 

در آن . نژاد را آوردند می دانيم که يک نيروی عظيمی را درست کردند
فاصله ايی که خاتمی رئيس جمهور بود ، داشتند دستگاههايشان را تجديد 

اين بسيج . ی را بنام بسيج درست کردند يک دستگاه. ساختار می کردند 
طبق (حاال می گويند . بنا بگفته خودشان بيش از پنج ميليون نفر است

نه اينکه همه . حدود سيزده ميليون نفر می تواند باشد ) بعضی گزارش ها
. اينها درجات مختلف دارند ! نه. اين سيزده ميليون نفر نظامی هستند 

ب آموزش نظامی ، امنيتی می بينند و دوره  هزار نفر از اينها مرت375
های ويژه طی می کنند و تحت کنترل نظاميان هستند و حقوق دريافت می 

خيلی از جوانان بيکاری را که مساعد تشخيص داده می شود و . کنند 
و بعضی ها هم که می گويند که ( آدمهائی هم که خيلی موفق نبوده اند 

 و تهيدستان به احمدی نژاد رای می احمدی نژاد مدافع تهيدستان است
خيلی جاها همين بسيج را در واقع آورده اند و نانخور کرده اند و ) دهند 

مثًال از مدارس ابتدائی گرفته تا . دورشان هم يک عده ای درست کرده اند 
اينها همه شان جاسوس رژيم نيستند ولی  شبکه . دانشگاهها بسيج دارد

 برای خودشان چيزهائی را تهيه بکنند و پايه ای وسيع درست کرده اند که
 ديديم که به قول خودشان چطور 1384در انتخابات . ای را داشته باشند

با چراغ خاموش آمدند و در دور دوم انتخابات چطوری توانستند پيش 
  .بروند 

و هميشه . رژيم  دو تا بازوی مهم دارد؛ يکی باصطالح مستضعفين است
هميشه سعی . قات پائين جامعه شکاف ايجاد بکنندسعی کرده اند بين طب

کرده اند  طبقه کارگر و زحمتکشان ايران را نگذارند به يک هويت و به 
از طريق چه ؟  از طريق آن چيزی . يک آگاهی مستمر دست پيدا بکنند 

در واقع همان دنبال ماشين راه . اقتصاد صدقه ايی:  که موسوی می گفت 
گرفتن ، انعام دادن ، نميدانم هر کسی که وضعش انداختن شان ، عريضه 

خراب بود برايش چک می نويسند و برای فرزندش موتور سيکلت می 
يک طرف همين مستضعف نمائی و طرف .  خرند و از اين قبيل چيزها 

ديگر عبارت است از بزرگ کردن خطر تهاجم خارجی ، عمده کردن اينکه 
 محاصره دشمن ما بايد هوشيار و بنابراين در برابر.خطر وجود دارد 

البته نه اينکه واقعيتی وجود نداشت  البته اينها همديگر را تقويت . باشيم 
 سپتامبر هم يک امکاناتی بوجود آمد که اينها را 11بعد از . می کردند 

در واقع رژيم يک خطر . تقويت بکند و رژيم از اينها استقبال می کند 
طريق مدام نيروهايشان را بسيج می کنند خارجی درست می کند و از اين 

وکشور را  در يک حالت بسيج امنيتی نگه می دارند و از آن طريق 
مسئله ای که . نانشان را در تنور داغی که درست کرده اند بچسبانند 

وجود دارد جائی حتی اگر خطر خارجی فروکش بکند ، امکان اينکه 
وقوع به ايران وجود ندارد ، خطری وجود ندارد يا اينکه تهاجمی قريب ال

رژيم سعی می کند کاری بکند که حتمًا يک تهاجمی ، چيزی در دهانها 
يادتان باشد که مثًال قبل و بعد از همين انتخابات تمام تالششان را .بيفتد 

کردند ماجرای انقالب مخملی جا بزنند و بگويند که ديگران در واقع 
شان را می گيريم و تحت اين عنوان داشتند اين کار را می کردند ما جلوي

توجه داشتيد که حتی . هم بيايند آن کودتای انتخاباتی شان را راه بيندازند 
بعد از انتخابات اعتراضات در ايران شروع شد اتحاديه اروپا سعی می 

و حتی خاوير سوالنا حرکت های اعتراضی . کرد خيلی وارد ماجرا نشود 
مصاحبه ايی نظرش را راجع به ايران مردم که شروع شده بود در يک 

حتی . اينها مسائل داخلی است و سعی کرد طفره برود : پرسيدند گفت
نه اينکه با ايران کاری ندارند ( اوباما که سياست ديگری در پيش گرفته 

منتها . نه اصًال چنين حرفهائی نيست.و نمی خواهند ايران را ببلعند 
می بينيد که در آنجا )  و بوش نيست سياستشان اصًال سياست نئو کان ها

سعی می کردند ، هی فشار می آوردند به البی اسرائيل که شما بايد 
اعتراض بکنيد می گفت که نه اينها مسائل داخلی است و زياد مداخله نمی 
کرد و سعی می کرد در حد يک محکوم کردن اخالقی باشد و از آن فراتر 

ک چيزهائی احتياج داشتند بايستی يک در اينجا رژيم به ي. نگذاشت برود 
بنابراين پای سفارت انگليس را راحت می شود . خطر خارجی می بود 

هميشه مرکز . سفارت انگليس که در ايران شهره آفاق است . پيش کشيد 
. توطئه بوده قبل از مشروطيت از دوره ناصرالدين شاه گرفته تا کنون 

ی هستند معروف به امپرياليسم هميشه انگليسی ها معروف به مداخله گر
حاال چه بشود يا نشود آمدند چند نفر از کارمندان . پير و روباه پير بودند 

سفارت را محاصره کردند عين همان  بازيهائی . ايرانی سفارت را گرفتند 
منتها ايندفعه مواظب هستند . که سفارت گيری آمريکا راه انداخته بودند 

چرا ؟ برای اينکه يک ماجرائی درست بکنند  . که مبادا سفارت را بگيرند
اروپا حق ندارد در : مثًال فيروزآبادی رئيس ستاد نيروهای مسلح گفت. 

مسائل اتمی ايران طرف مذاکره باشد و ما حاضر نيستيم آنها را تحمل 
اوًال که تو چکاره هستی؟ و نيروهای مسلح از کی شده که . بکنيم 

 ؟ ولی اينها در سياست خيلی روشن معنا سياست خارجی را هدايت بکنند
از سفارت خانه يک کشور خارجی کسانی را می گيريد يا مثًال در . دارد

سی و صدای آمريکا و غيره اختالل ايجاد . بی. کانالهای ماهواره ای بی
'' خبيث''کشور می آيد در نماز جمعه از کشور " رهبر" می کنيد ، مثًال 

م است که نقشه ها را چيده اند تا يک خطر معلو. انگليس اسم می برد 
از . بزرگ را در مقابل مردم قرار بدهند که دوباره آن ماجرا حفظ بشود 

طرف ديگر هم دم گرفته اند که گويا مثًال طرفداران موسوی همه شان از 
تا اينکه نشان بدهند مثًال ما طرفدار … باالی شهر بودند و غيره و غيره 

ضمنًا بگويم اين . نها طرفدار مستکبرين هستند مستضعفين هستيم و آ
آقای موسوی همين بازی را در هشت سال دوره نخست وزيری اش داشت 

واقعيت اين است که اينها اگر صدقه . و واقعی تر از اينها هم داشت 
پروری می کنند او يک سيستم الاقل کوپنی راه انداخته بود که بنفعی 

 دالر بود نه 9وره جنگ که نفت بشكه ای در د] آنهم[موثرتر کمک بکند 
را ] پول نفت[ که بعدًا اينها آن  .  دالر در دوره احمدی نژاد140 يا 130

زدند به زخمهائی که داشتند و تمام ذخائر ارزی را بر باد دادند و خيلی هم 
بقول همين اصالح . افتخار می کنند که ما خيلی کارهای مهمی کرده ايم 

ارد دالر پول زبان بسته نفت را در عرض سه سال طلبان سيصد ميلي
خورده اند و معلوم نيست که چه اتفاقی افتاده است و همه اش هم بنام 

ميخواهم اينرا بگويم آه اين دو سناريويي را آه . مستضعف پناهی است
مستضعف : ميبيند، رژيم هميشه ميخواهد اين دو تا بازو راداشته باشد

  .پناهي و خطر خارجي
حرآتي آه مردم ايران شروع آرده اند و آن اتفاقاتي آه در خارج روي آن 

رژيم . را بهم زده است] رژيم[بازي ) مخصوصًا با آمدن اوباما(ميدهد 
آسي را اجازه داده بود آانديداي رياست جمهوري بشود آه معرو ف است 

تازه خيلي هم اصالح . يعني مير حسين موسوي. به ضديت با امپرياليسم
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آمد يك حرف هايي هم زد ] او. [ب داغ نبود و مستضعف پناه هم بودطال
نه اينكه از نظر مني آه . آه بنظرم حرفهايش خيلي جاها يش معقول بود

در چهار چوب ! طرفدار سوسياليسم و دمو آراسي هستم معقول بود؛ نه
حرف . انتقادات معقولي بود) جمهوري اسالمي(همان محدوده خودشان 

آه اينقدر تورم از آجاست؟ صدقه پروري يعني چه؟مال مردم درستي ميزد 
واردات را آم آنيد تا اقتصاد . را به خودشان بدهيد و اشتغال ايجاد آنيد

اما حاال بازي بهم . آشور روي پاي خود بايستد و از اين قبيل حرفها
و آن . از هر جهت جمهوري اسالمي بي آبرو شده است.خورده است 

آرده بودند آه مردم خاموش ميشوند درست از آب در حسابي را هم آه 
واقعيت اين است آه آنقدر توان و پتانسيل انفجاري نارضايي مردم . نيامد

در چند هفته گذشته ! ببينيد. ايران باالست آه هيچكس پيش بيني نميكرد
رژيم عليرغم همه قتل و غارت هايي آه آردند نتوانستند آامًال سرآوب 

اين متكي بر اراده خود مردم، آامًال روييده از خيابانها و بنا بر . بكنند
آوچه هاي آشور خودمان يك چالش بزرگي براي رژيم بوجود آمده و 
. قدرت هاي خارجي  نيز تا حدود زياد و چشمگيري هم آنار وايستاده ا ند

بر ميگردم به حرف آن دوست عزيزي آه به . تمام بازي بهم خورده است
مردم ايران همدلي جهان را مي خواهند ولي نمي .  استشما ايميل آرده

خواهند آسي بجايشان حرف بزند و نشان دادند آه خودشان چقدر توانمند 
  .هستند
 هنوز رهبر هيچ آشوري آه بقول معروف سرش به تنش بيارزد :رحيمي

اگر اين تبريك ]. است[انتخاب مجدد احمدي نژاد را به او تبريك نگفته 
وعي رسميت بخشيدن يا بقولي مشروعيت بخشيدن  به يك گفتن ها را ن

آانديد بر گزيده شده بدانيم و اگر اين اتفاق نيفتد چه تاثيري در روابط 
  آينده آشورها و دولت احمدي نژاد خواهد گذاشت؟

 من فكر ميكنم آه حاال هيچ اتفاقي هم نيفتد تا همين :محمد رضا شالگوني
آنها اين انتخابات نمايشي را براه .تضربه بزرگي خورده اس] رژيم[جا 

حتي توجه داشته باشيد آه مناظره هاي تلويزيوني را به . انداخته بودند
اينها . هر حال دستگاه واليت فقيه اگر اجازه نميداد اتفاق نمي افتاد

صدا و سيما . را آه ديگران تحميل نكرده بودند] مناظره هاي تلويزيوني[
قشه اش را مي آشند و معلوم است آه در دست رهبر است و آنها ن

تا همين جايي آه داريم صحبت . منتها بازي ها بهم خورد. تصادفي نبود
ميكنيم و اين اتفاقاتي آه افتاده، جمهوري اسالمي در مقابل جهان بشدت 

يک بار هم گفتم از قول .  در اين هيچ ترديدي نيست. ضعيف شده است
م شريری است و من اصًال نفرت دارم يک نفر از طرفداران اسرائيل که آد

در : از نوشته هايش منتها حرف درستی مطرح کرده بود اينکه 
خاورميانه  کسی را که نتواند قلمرو خودش را کنترل کند نمی بخشند چون 

حاال جمهوری اسالمی يک دفعه بمبی را که درست . منطقه حساس است 
و اين جمهوری . جر شد کرده بود و با آن بازی می کرد، در صورتش منف

. اسالمی را بی آبرو و بی حيثيت کرد و در سطح جهانی بی اعتبارش کرد
مهم نيست که ديگر رهبران جهان آن را می پذيرند يا نه، مردم ايران نمی 

تظاهرات بعد و قبل را نمی گويم . اين خيلی مسئله مهمی است . پذيرند 
توجه داشته باشيد که در . د  خرداد را در نظر بگيري25تظاهرات دوشنبه 

 ميليون نفر 3) شهر دار تهران ( آن راه پيمائی بنا به گفته قاليباف 
توجه داشته . در حاليکه وزارت کشور اجازه نداده بود . شرکت کردند 

باشيد کسانی که در تظاهرات شرکت می کنند همينطوری به تظاهرات نمی 
آدمهائی . نند که آيا امنيت است اگر به تظاهرات می روند بايد بدا. روند 

که به تظاهرا ت می رفتند احتمال می دادند که درگيری صورت بگيرد 
منتها تحت پوشش اصالح طلبان بود و تا . چون اجازه داده نشده بود 

مردم به تظاهرات . حدی امنيت داشت ولی خطرات چشمگيری هم داشت 
در همان . شرکت کردند سه ميليون نفر در يک شهر ده ميليونی . رفتند 

اين اتفاق .  شهر بزرگ ديگر تظاهرات مشابهی اتفاق افتاد19روز در 
اين رای مردم ايران جمهوری اسالمی را بی اعتبار کرده است . کمی نبود

ما نبايد منتظر اين باشيم که ديگران آيا به احمدی نژاد تبريک می گويند . 
  يا نه ؟ 

به نظر من جمهوری .  می گويند يا نه برگرديم به اينکه ديگران تبريک
عرق ناسيوناليستی را بايد کنار . اسالمی کًال يک کشور استثنائی است 

دومين ذخاير نفت و گاز جهان در ايران . گذاشت و خونسردانه تحليل کرد 
: ايران وصل کننده دو تا کانون ذخائر بزرگ فسيلی جهان است. است 

چنين . آسيای ميانه و خاور ميانه خليج فارس و دريای خزر، منطقه 
بعد جامعه پيشرفته .خيلی کم هستند ] با اهميت ژئو پليتيک[ کشورهائی 

ايران در . در خاور ميانه يکی از پيشرفته ترين جوامع مدنی است . دارند 
حد ترکيه و مصر می شود مقايسه کرد و حتی از جهاتی از هر دو کشور 

چنين ] ايران يک کشور استثنائی  است [ به نظر من جلوتر است بنابراين 
کشوری را در دراز مدت مخصوصًا که بازی های بزرگ در جريان است 

اروپائی . من فکر می کنم مذاکراتی خواهند کرد . نمی شود ناديده گرفت 
ها به ايران احتياج دارند مخصوصًا برای اينکه آن انحصار روسيه را در 

 اتحاديه اروپا وابستگی پيدا کرده اند ، که) مخصوصًا گاز(انرژی فسيلی 
. نياز است ] مذاکره[برای اينکار به چنين چيزی . به نحوي خنثی بکنند 

ضمن اينکه . حتی اگر بخواهند از نفت و گاز منطقه خزر استفاده بکنند
تالش می کنند که راه های ديگری از طريق پاکستان و افغانستان بوجود 

که می بينيد ، جنگهائی که راه انداخته اند در آن دعواها را ( بياورند 
مجبورند از اينجا استفاده بکنند بعالوه طرح يکجانبه گرايانه ی ) منطقه 

جمهوری . آمريکا در دوره بوش  در خاورميانه شکست خورده است 
در نتيجه شخم ! نه اينکه قوی بوده نه . اسالمی نسبتًا تقويت شده است
ن و برانگيخته شدن مسلمانان ، در واقع زدن کشورهای مسلمان نشي

اساسًا اسالم گرايی تقويت شد و امکان اينکه شيعه ها هم فعال بشوند 
 70توجه داشته باشيد که در کرانه های خليج فارس . بيشتر شده است 

درصد جمعيت اين منطقه که حساس ترين منطقه انرژی جهان است، شيعه 
ای خيلی حساس ميدان های نفت در فکر ش را بکنيد که قسمت ه. هستند 

بحرين ، جنوب عراق . عربستان سعودی جمعيت بسيار بزرگ شيعه دارد 
بنابراين بازی های بزرگ . را در نظر بگيريد اينها مناطق حساس هستند 

از يک طرف فشار می آورند و از . ايجاب می کند که با ايران بازی بکنند
  . طرف ديگر هم معامالتی انجام ميدهند 

. من فکر می کنم که رهبران جهان خيلی کاری برای ما نخواهند کرد 
و يا اگر بعضی . تصادفی نيست که آن طرح حمله کنار گذاشته شده  است 

وقتها هم آن را زنده می کند و جوبايدن می آيد مسئله اسرائيل را زنده می 
. کند بيشتر مترسک را نشان دادن برای ترساندن جمهوری اسالمی است

ولی واقعيت مسئله عبارت از اين است که يک طرح و استراتژی ديگری 
اتخاذ کرده اند و در اينجا ضمن اينکه راههای ديگری برای خود می 
گشايند در مقابل چين و روسيه ولی در حين حال می خواهند با ايران هم 

 بنابراين من فکر می کنم. يک اميتازاتی و بده و بستانهائی داشته باشند 
خيلی نبايد اميد داشت که رهبران جهان کاری بکنند ولی همانطور که شما 
می گوئيد کسی جز چاوز عزيز ما به احمدی نژاد تبريک نگفته و 
متاسفانه اين آدم دوست داشتنی که واقعًا در کشور خودش کارهای بزرگی 

شما چکار داريد؟  هر کس که جلوی . می کند کار خيلی خرکی کرده است
اليسم بايستد مگر خوب است ؟ يا ايران مگر چکار می تواند بکند ؟ امپري
يک ملت بزرگ را با خودتان دشمن می کنيد که در مقابل ] چاوز[ شما 

  آمريکا چه کار بکنيد ؟
 همانطور که گفتيد کسی از رهبران جهان به احمدی نژاد تبريک نگفته 

 احمدی نژاد تبريک ولی از اين مهمتر چند نفر از آخوندهای کله گنده به
شکاف دردرون حکومت خيلی . گفتند؟ اين خيلی مسئله مهمی است 

وقتی آدم . مثًال وقتی جوادی آملی چيزهائی می گويد . مسئله جدی است 
دودوزه بازی مثل مکارم شيرازی که يک موقع در بساط شريعتمداری 

اده بکند بوده و حاال در بساط خامنه ای است و می خواهد از همه جا استف
اصًال خود موضع گيری مکارم . ميانه را ميگيرد که چيزی اتفاق نيفتد 

[ شيرازی خيلی مسئله مهمی است اين نشاندهنده اين است که اوضاع 
. جمهوری اسالمی بشدت ضعيف شده است . خيلی خراب است ] رژيم 

احمدی نژاد معلوم شده است که يک . دستگاه واليت بی آبرو شده است 
مردم هم قبولش ندارند .  بی هويتی است که اصًال هيچ عددی نيستدلقک

در  چنين شرايطی است که رژيم مجبور است به . و برويش تف کرده اند 
ولی به سر نيزه می شود تکيه کرد ولی روی آن . سرنيزه متوسل بشوند 

  . نمی شود نشست 
ارگر تغيير  شنونده ای پرسيده اند که در تشکيالت سازمان راه ک:رحيمی 

از آنجا که بقول اين شنونده به شما و نظرات شما . و تحوالتی روی داده 
اعتقاد دارد می خواستند از زبان شما بشنوند که چه اتفاقی افتاده است ؟ 

  و آينده سازمان راه کارگر چه خواهد شد ؟ 
تغيير و [  تغيير و تحوالت اتفاق نيفتاده است، کلمه :محمد رضا شالگونی 

کوچک کرده است، بلکه ] قضيه را[دوست عزيز يک مقدار ] والتتح
متاسفانه اين جدائی . در واقع دو گروه شده اند . جدائی اتفاق افتاده است

در روابط درونی . روي يک سری اختالفات برنامه ای و تشکيالتی است
خود سازمان ما يک عده ای با عده  ديگری اختالفاتی داشته اند و ناگزير 

در بيانيه هايشان آمده است و اجازه بدهيد . اند که جدائی اتفاق بيفتد شده 
بيش از آن چه که در آن بيانيه آمده است وارد جزئيات شدن را در اين 
اوضاع و احوال و خبرهای مهمی که در کشورمان است مناسب نمی دانم 

در عين اينکه من عضو سازمان هستم و در يکی از اين دعواها هستم . 
آنها هم . ی واقعيت اين است که در آن طرفی ها هم دشمنی نمی بينمول

متاسفانه امکان اينکه در يک تشکيالت فعاليت . رفقای عزيز من هستند 
فکر می کنم می شود بعدها . مفيد انجام بدهند وجود نداشت و جدا شدند
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ولی . اگر اسنادش را ديگران خواستند منتشر بکنند همه مطلع بشوند 
ت اين است که راه کارگر هر چه باشد  هم اين طرفی ها و هم آن واقعي

طرفی ها اينطور ی نيست که يکطرف انقالب باشد و يک طرف ضد 
يک سلسله مناسبات و يک سلسله اختالفات . اين حرفها نيست.  انقالب 

برنامه ای و تشکيالتی که در واقع عمًال اراده واحد تشکيالتی را ناممکن 
من به خود حق نمی دهم به عنوان يک . اين خاطر جدا شدند به . می کرد 

اين را . فرد در اينجا يکطرفه چيزهائی را که هنوز منتشر نشده را بگويم 
بعضی وقتها ما چپها . البته حادثه خيلی مهمی نيست . مفيد نمی بينم 

نه اينطور نيست اقيانوس .خيلی غلو می کنيم که مثًال ما مرکز عالم هستيم 
رگ مردم در حرکت است و حاال اگر ما هم ُعرضه داشته باشيم با آنها بز

همچين خبر مهمی . همراه می شويم و يا اگر نداشتيم کنار زده می شويم 
البته ممکن است برای من و رفقای من مهم باشد ولی برای مردم . نيست 

،برای طبقه کارگر ايران برای توده زحمتکش ايران که امروزشان را به 
  .فردا باهزار مصيبت بسر می برند خبر مهمی نيست 

 آقای شالگونی  ، ببخشيد که من اين جسارت را می کنم آيا اين :رحيمی
نوع دعواهای خانوادگی از همين نوع دعواهای خانوادگی جمهوری 

  اسالمی است ؟ 
آنها . واقعيت اين است که ما خانواده هستيم : محمد رضا شالگونی 

نه تنها با راه . ولی ما خانواده هستيم. واده هستند نميدانماگر خان] رژيم[
کارگريها، من با غير راه کارگريها ، با چپها و حتی با آنهائيکه نظراتی 
مترقی دارند و می خواهند برای حاکميت مردم مبارزه کنند حتی طرفدار 
سوسياليسم هم نيستند ولی الاقل ضد کمونيسم و ضد سوسياليسم نيستند و 

.  واقع آزادی می خواهند من خود م را از يک خانواده می دانم در
چه چپی که در گذشته بود ه و چه چپی که .  مخصوصا  که با چپ ايران 

دارد ظاهر می شود خود را صميمانه از خانواده آنها می بينم و بعنوان 
يک عضو کوچک اين خانواده افتخار کرده ام که اين خانواده بيش از صد 

البته .  ايران عمر دارد و منشاء بسيار چيزها ی مثبتی بوده استسال در
اشتباهات بزرگی هم کرده و بعضی وقتها حتی در صفوف ما جناياتی هم 

يک . منتها اختالفات ما، اختالفات من درآوردی نيست. اتفاق افتاده 
سلسله اختالف مناسباتی ، يک سری اختالفات مربوط به بينش تشيکالتی 

نظرات فردی که نظرات سازمانی چطور . ن چطور بايد باشد که سازما
مثًال در مورد . تنظيم شود و يک مقدار ش هم اختالفات برنامه ايی  است 
من ترجيح .... سازماندهی طبقه کارگر، در مورد دولت و غيره و غيره 

مخصوصًا در يک راديو عمومی که در . ميدهم در باره شان کم صحبت کنم
البته . قتی می گذارد که من در باره مسائل جدی صحبت بکنم اختيار من و

را ] وقت راديو[ نمی خواهم از مسئله طفره بروم منتها دوست دارم 
  . بعنوان يک فرد چپ نه بعنوان يک پروپاگاند سازمانی ازش استفاده کنم 

آقای شالگونی اجازه می دهيد که سئوال کنم که شما جزو اقليت : رحيمی 
   جزو اکثريت ؟ هستيد يا

همان سايت قديمی (   ظاهرًا طرفی که من هستم :محمد رضا شالگونی 
. ولی آنطور اقليت و اکثريت خاصی نيست . اکثريت است ) راه کارگر 

  .تقريبًا نصف به نصف هستند 
  اميدوار م هر وقت که مايل بوديد ما در خدمتتان هستيم اصوًال :رحيمی

  ...      به مردم است سازمان ها و احزاب خطابشان
  مسلم است : محمد رضا شالگونی 

و بايد پشتيبانی مردم را داشته باشند چه بهتر به روشنی   ... :رحيمی 
  تمام بامردم هم برخورد بکنند 

. حتمًا بايد نظراتشان را هم بگويند !  حتمًا :محمد رضا شالگونی 
ين است که يک به واقعيت ا. نظراتشان هم چيزی نيست که پنهان بمانند 

يک بيان می شود و مردم هم در جريان مسائل و تعقيب حوادث که کجا ها 
و خيلی روشن می شود که چه می گويند و چه نمی گويند . کی چی هست 

اميدوار هستم که خيلی دوستانه و رفيقانه . و تفاوت هايشان چه است 
 و جدايی ها در بعضی انشعابها. پيش برود و دعوا از اين بيشتر نشود 

چيزهای تلخی روی داده اميدوارم که مال ما آنطوری نشود و يا از آنها 
  . تلخ تر نشود 

 بسيار سپاسگزار آقای شالگونی از شرکتتان در برنامه اين هفته :رحيمی 
  .و باميد گفتگو در هفته آينده 

 زنده باشيد و تشکر می کنم از شما و خداحافظی :محمد رضاشالگونی 
  . از شنوندگان عزيز راديو سپهرمی کنم 

  
  
  
  
  

 ما نيزبا شما هستيم وهمچون شما ها
  .باز ايستادن نداريم ِ سر

  امير جواهری لنگرودی
همه پرازشوروهيجان )تير١٨(امروز. اما من حال خوبی دارم"

  .بودندازافسردگی اين چند روزگذشته درمردم خبری نبود
 

. ما سربازايستادن نداريم.. .نه . منتظر اعالم راهپيمايی بعدی هستيم 

تازه به فکر راه اندازی کميته های محلی همبستگی عليه کودتا چيان هم 

افتاديم، فکر می کنی چطوره ساالر؟آيا دستورالعمل ديگری هم است، 

  "! ياری مان دهيد

اين بخشی ازنامه جوانی است که به ايميل ام رسيده است واين خود گواه 

تير، چگونه هيجده   کوتاه تحرکات خيابانی قبل ازاين است که بعد ازوقفه

رخوتی به جان فعاالن جوان درون کشورافتاده بود که بعداز تظاهرات آن 

  .روز، شوروهيجان ديگری به جان آنان انداخت
برای اين روزجبهه ی متحد دانشجويی طی اطالعيه خود تجمع تهران 

درآن فراخوانده بود بزرگ وشهرها را اعالم داشته وهمگان را به شرکت 

دربرابراين فراخوان دانشجويی،مرتضي تمدن، استاندارتهران درروز . 

بخواهند با گوش دادن به فراخوان  اگرافراد معدودي: "هيجده تيرگفت

هاي مردم  زير گام هاي ضد انقالب، تحرك ضد امنيتي داشته باشند شبكه

  ".هوشيار ما له خواهند شد

 آن نيزپيام خود رابرای سرکوبی خيزش  نيروی سپاه وفرمانده هان
دراين جنگ .همه چيزبرای سرکوب آماده بود.خيابانی بر زبان رانده بودند

نابرابرفرمانده نيروی انتظامی همچون استاندار تهران گفته بود مردم 
  . می کنند" له"تيررا زيرپای خودشان ١٨تظاهر کنندگان

 ای فرماندهی ، مجتبی خامنه" روزنامه گاردين" برپايه خبر
ازهمين رومردم تهران همان شب يک . تيررا بعهده داشت ١٨عمليات

" رهبری تو نبينی/ مجتبی  مجتبی بميری" پارچه درپشت بام ها با شعار
  .  خشم و نفرت خود رابرکودتاگران نشان دادند 

گزارشات انعکاس يافته ازجانب شاهدان عينی ، ويديو کليپ ها، عکس ها 

 درنوشته های فيس بوک و تويتر آمده نشان ازخشونت و آنچه تا حال

آشکار گارد ضد شورش ، نيروی انتظامی ولباس شخصی ها وبسيج 

دستگيری ها و گلوله درکردن بسوی جوانان . وموتورسواران بوده است 

درخيابان وموج بازداشت های گسترده تنها ازتهران گزارش شده است 

  .  هرازديگر نقاط کشورنرسيده است هنوزابعاد اين جنايات به جزچند ش.

الملل نيز درهمان روزهيجده تيراستفاده خشونت توسط  بين سازمان عفو  

حسيبه حاج .نيروهاي امنيتي ايران عليه معترضان درتهران را محكوم آرد

الملل  خاورميانه و شمال آفريقاي عفو بين صحراوي، معاون مديربرنامه

بارديگرعدم تحمل خود نسبت به  ايرانامروز، مقامات ”دراين باره گفت

تمام وآمال  اي آه به صورت مخالفان را نشان دادند،به همان شيوه

 "آردند  استفاده١٩٩٩اي است آه درسال  رحمانه هاي بي باقيمانده روش

هاي  ها از به آار بردن روش آن است آه  وقت آن رسيده واقعًا  " دوي افزو

خود تحت  دست بكشند و به تعهداتزور بازو براي سرآوب اعتراضات 

  "قانون حقوق بشر سر بنهند
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اين جنگی نابرابر است که خودی های ديروزآقای عيسی سحرخيز که 
 خرداد ٢٢امروزدرزندان اين نظام اند، چهره خامنه ای را درحادثه بزرگ 

به اينسوواعمال کودتای خونين رهبر فقيه را اينگونه ترسيم کرده 
ه ای چه بخواهد و چه نخواهد پس از بيست سال سيد علی خامن:"اند

واليت مطلقه وحکومت استبدادی برملت ايران، پا جای پای محمد رضا 
 . پهلوی گذارده است

رهبر ايران چه بخواهد و چه نخواهد راه شاه را می رود ومسيرحکومت 
ظالمانه ی شاهان مستبد وديکتاتورهايی رابرگزيده است که مردم ايران 

اوخواسته وناخواسته . رها آن هارابه زباله دان تاريخ ريخته اندوجهان با
 را رقم می زند وبا ۵٧شهريور١٧ جنايات سفاکانه ی ٨٨ خرداد٣٠در

شاه " گارد جاويدان"کشاندن پای بخش نابخرد سپاه پاسداران به جای 
چماقداران جيره "وگروه های چشم و گوش بسته ی بسيج به جای 

ک وخون کشيدن هرچه بيشترمردم حق طلب قصد به خا" خوارپهلوی
رهبرايران فراموش کرده است که آنچه شاه را به . ... ايران رادارد

شکست مفتضحانه کشاند، آوردن ارتش به خيابان ها بود وآنچه ملت 
رساند روی آوردن به شعارهايی بود  ايران را به پيروزی شگفتی ساز

تاريخ ساز، گل نشاندن وکاری " برادر ارتشی، چرا برادرکشی؟"چون 
روزنامه ( ،)تاکيدات از منبع روزنامه است  "( .درلوله ی تفنگ نظاميان

  ) ٨٨، تير٧٢٧انقالب اسالمی درهجرت ، شماره 
وقتی اينگونه است که خودی های ديروزی نظام تصويرمی کنند،حرف 
زيادی در برابرديوصفتی اين حکومت گران بر صفحه کاغذ نمی توان 

تکرار وظيفه مندی ما نسبت به تاکيدبر ابتکار عمل انتخاب جز . نشاند
  . تاکتيک ها و اتخاذ شيوه های مبارزاتی مبارزان درون کشور

ابتکارعمل روزمره نيروهای جوان درمقابله با کودتاچيان، ازسويی 
روحيه جنگندگی واميدواری را درميان نيروی جوان باال برده وهيئت 

از سوی . مان را برزمين زده است پوشالی نائبان برحق امام ز
ديگرتجربه مبارزه يکماهه مردم وبويژه نسل جوان 

 بوسعت ۵٧دختروپسررادرکنارنسل گذشته که خود تجربه انقالب بهمن 

تماميت جغرافيای ايران را با خود دارد، آنچنان به هم گره زده است که 
ش و آشنايی نيروی جوان در کنار آن تجربه غنی بيش ازهرهنگام و با دان

، جوانی و پشتکار خويش درهرکوی و برزنی مقاومت مشترکی را به 
همين جوانان دختر و پسرند  که بازو در بازوی هم بغض . سامان می برند

های فروخفته خود را بدل به فرياد می کنند وبه سمت بسيجی ها و لباس 
شخصی ها و نيروی گارد ضد شورش در هر کوچه، خيابانی و ميدان 

همين .بردی ، يورش می برند تا آنان راازمحدوده زندگی خود دورسازندن
جوانان اند که امرشناسايی اين چهره های سرکوبگررا طی هفته های 
گذشته به اين سو سازمان داده اند و امروزه به وسيع ترين شکل در 
سطح سايت ها و وبالگ ها بازتاب يافته و خود بدل به جنبش شناسايی 

 ، چماق بدستان و مزد و حقوق بگيران بسيجی محالت و شکنجه گران
همين نيروی جوان اند که مادران و پدران خود را به . شهر ها شده است 

پشت بام ها می کشانند تا خواب شبانه را برحکومت گران سنگين 
همين دختران جوان اند که روسری ازسربر می دارند وشادمانانه و .کنند

اگر به خيابان . درميادين محالت خود می رقصند با احتياط های امنيتی 
آمدن برای بخش زيادی ازمردم که در رای گيری شرکت داشته اند با 
انگيزه ابطال انتخابات بعنوان عامل شرکت درتجمعات خيابانی باشد برای 
دختران جوان و زنان کشورما، بيش ازهرچيز،امر پاسخگويی به بغض 

ومت گران بر يکايک آنان تحميل شده سی ساله ای است که ازجانب حک
برای جوانان دانشجو و جوانان بيکارکشورمان ، پيکاری فراتر از .است 

انتخابات رياست جمهوری و انتخاب شخص موسوی، کروبی و توجه به 
امروز جوانان ما دريافته اند . نوعيت وجود خاتمی در کنار موسوی است

 فقط با سنگ وتيرکمان که سايه سياه حکومت گران اشغالگر را نه
حماسه خس و : "وشعاردادن و باندرول نويسی با درشت ترين حروف 

، يا تنها باسازماندهی تظاهرات آرام وهمراه با سکوت و " خاشاک 
و آتش افروزی برای جلوگيری "  سکوتم از رضايت نيست : پالکادر 

ازپيشروی نيروهای سرکوبگر و برای خنثی سازی پرتاب گاز اشک 
بلکه نيک دريافته اند که برای استمرارمبارزه بايد . ردشمن فراهم آورندآو

سنگر بندی خود را با تشکيل کميته های محالت در همبستگی با يکديگر 
در برابر کودتا گران اشغالگر محالت و درمحيط زيست و کار خود با 
جنبش وسيع تر مردمان ايران و ساير تحرکات درون کشور با شعار نفی 

ام و آزادی همه زندانيان سياسی ، برابری خواهی و عدالت گزينی اعد
  . فراهم آورند

چنانچه همين سازمانگری کميته های محالت با تلفيق دو سطح کارمخفی 
و علنی گره بخورد و چنانچه با همان نسبت با کميته های ادارات و 

زی کارمندی وکميته های کارگری همراه گردد، درعمل به تسخيرو پاک سا
همه محالت و ادارات از وجود عوامل بسيجی و اطالعاتی و لباس شخص 

  . ها و قوای سرکوبگر منتهی خواهد شد 
بايد : من حرف اضافی وفراتر از آنچه که تو نوشتی ندارم وتنها می گويم 

تجربه يک ماه دوندگی ورودررويی با قوای دشمن را درهرکوی و برزنی 
ازهمين سپرابطال انتخابات و از هر . ردجمعبندی نمود وضعف کاررابرشم
 به - که هر روز هم افزون تر می گردد–شکافی در درون حکومت گران 

وسيع ترين شکل ،همچون روزهای اوليه اعتراض استفاده برد و از آن 
بايد کميته های محالت را . وحشت ننمود که سبزينه پوش تان قلمداد کنند 

ره های هر محله با تلفيق ترکيب ازمطمئن ترين و با تشخص ترين چه
 دختران و پسران جوان وتا حد زيادی از تلفيق روابط –زنان و مردان 

خانواده گی با تعدد گرايشات هر کدام آنان در سطوح ترکيبی همه اقشارو 
وظيفه اصلی . گروهبندی های اجتماعی بدورازچشم دشمن بخدمت گرفت 

تعدادی ازجوانان هرمحل توسط آن فعال سرشماری از هرمحله و اينکه چه 
بايد اين . عوامل دشمن ربوده شده اند و در کدام بازداشتگاه بسر می برند 

ليست را با نظرخود خانواده ها دراختيارمجامع حقوق بشری، مطبوعات 
وهرنوع ابتکارعملی که خود کميته محل پيشنهاد می کند قرار داد و آنرا 

 .         به وسيع ترين شکل به خارج فرستاد 
دراينجا يعنی در اين سوی جهان و در پهنه گيتی، ما بدورازشحنه شيخ و 

همرهان مزدورش، شکنجه گران وزندانبانانش،هيچ چيزی ما را تهديد 

 کشورها و -ما تا به امروزدرسطحی گسترده درشهرها. نمی کند هيچ چيز 

.  رويم جای جای جهان نشان داده ايم که قصد نداريم به خانه های خود

جوانان نسل دومی ما خود سازمانگران . همه ما همچون شما ها در کاريم 

 استکهلم و جاهای – برلين –بزرگترين تحرکات خيابانی در فرانکفورت 

ما بدون اينکه تجربه . اين اعراضات ما پيروجوان نمی شناسد . ديگرند 

خمينی " همه با هم " ، " وحدت کلمه  " ۵٧تلخ تاريخی انقالب بهمن

شياد را فراموش کنيم با شناختی عميق ازهم،با باندرول ها ، پالکادرها 

ما همه با "وشعارهای خويش و بدون درهم ريختن صف مبارزه طبقاتی 

. تا صف دشمنان مردمان ايران را به جهانيان بازشناسانيم " هم هستيم

وپا امروزعکس ندا و نام او تی شورت جوانان ماست و در خيابان های ار

اين جا خود غوغای .  استراليا و آمريکا با آن راه می روند–و کانادا 

اين سطح درآميختگی . ايست هرچند درهم آميختگی خود را نيز دارد 

ايرانيان در همه جا تا به . دربرابرابعاد جسارت آفرينی شما ها هيچ است 

امروز به اشکال مختلفی دست به اعتراضات خيابانی و آکسيون های 

هفته های گذشته ياران ما .  تحصن واعتصاب غذا زده اند –ايستاده 

وشما درترکيبی ُپرشمارو به نمايندگی ازفعاالن مدافع حقوق کارگران 

ايران درپاريس جمع شدند وباسازماندهی تحصن واعتصاب غذای خود 

دربرابراحزاب وسازمان ها ونمايندگان اتحاديه های کارگری جامعه ميزبان 

درپشتيبانی ازنبردومقاومت شما وگشوده شدن درب زندان ها )فرانسه(

وآزادی فعاالن کارگری منصوراسانلووابراهيم مددی ازفعاالن سنديکای 

مستقل شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه و آزادی بازداشت شده گان 

ياد کردند وآنرا دروسيع ترين سطح رسانه های اروپا بازتاب  حوادث اخير
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کنون زندانيان سياسی سابق جمهوری اسالمی و شاهدين اصلی هم ا. دادند

 از سراسر جهان به برلين می آيند تا تحصن ۶٧  و۶٠دو کشتار سال

به رسانه های . واعتصاب غذا کنند و به اين آدم کشی ها اعتراض نمايند

جهان بگويند درزندان های ايران چه می گذرد؟ هم اکنون صدای اعتراض 

. ر ساختمان سازمان ملل درنيويورک به گوش می رسداعصاب غذا دربراب

اضافه کنم ما تا به امروزبه  وزارت امور خارجه سوئد به عنوان 

مسئولين دوره ای اتحاديه اروپا برای محکوميت اين سرکوبگری ها و 

جوانان پرشور ايرانی به همراه . فراخواندن سفير سوئد از ايران رفتيم 

ف اپوزيسيون ايرانی در اتسکهلم پايتخت فعاالن گروهبندی های مختل

 ژوئن اجتماع اعتراضی را در برابر سفارت ٢۶سوئد در روز جمعه 

قتی با وحشيگری و فحاشی عوامل و جمهوری اسالمی سازمان دادند ،

حزب الهی و نيروی تروريستی نظام درون سفارت روبرو شدند با فرياد 

 جاسوسی رژيم را فرو -تیالنۀ تروريس آزادی، ديواره سيم های خاردار،

فکندند و به درون آن راه يافتند و در نبردی نا برابر مزدوران را خلع 

سالح کردند واسلحه کمری يکی از  آنان را در حضور خبرنگاران به 

ما تا به امروز به بروکسل دربرابر . پليس امنيتی سوئد تحويل دادند 

وارد شديم ه اتحاديه اروپا به درون اجالسي. اتحاديه اروپا اعتراض کرديم 

 –درخيابان های کلن . تان حرف زديم  یگو ازشما ها و ايستاد

 – هلند - امئو – مالمو – گوتنبرگ – استکهلم – بوخوم –فرانکفورت 

 – هامبورگ – نيويورک – واشتگتن – لس آنجلس – دانمارک –نروژ 

مه و همه جا  ه- پاريس- برلين - مونترال – ونکور –استراليا و تورنتو 

نه يک بار و دو بار و نه در سطح يک گروه و حزب و سازمان، بلکه 

درابعاد پرشمار نيروی انسانی معترض  از پيروجوان ، دختروپسر، 

تبعيدی ومهاجر،بازوبه بازو به خيابان آمديم واز لحظه به لحظه مبارزات 

شما می ما آن می کينم که . شما ياد کرديم و اين ادامه داشته و دارد 

درب همه روزنامه ها و مجامع حقوق بشری و اتحاديه های  . خواهيد

کارگری ، احزاب و سازمان ها را به صدا در می آوريم تا پشت جبهه قوی 

  .و قدرتمند مبارزاتی شما باشيم 

رهبری . اين شما هستيد که پيشتاز اين مبارزه ايد. به همديگر باورکنيم 

آزاد باد همه : شما ها را سرمی دهيم ما شعار . آن ازآن شما است 

. زندانيان سياسی وهمه دستگير شده گان حوادث اخير در سراسرايران 

زنده باد مقاومت مدنی و مردمی شما درهرکوی و برزنی دربرابررژيم 

  . کودتا 

دراين سوی جهان اپوزيسيون آزاديخواه و تحول طلب، دراقدامی متحد 

د هزارنفری درمحکوميت سرکوب وسراسری ودرابعادی چندين و چن

کمی برداشته حوگلوله بستن اعتراضات خيابانی درون کشورقدم های مست

وآزادی بی قيد وشرط زندانيان دستگيرشده حوادث اخيروهمه زندانيان 

   :آری .سياسی رادربرابرخود داريم 

  ! ما نيز سرباز ايستادن نداريم ،ما نيزبا شما هستيم و همچون شما ها

 ٢٠٠٩جوالی١۴برابر ١٣٨٨ تير٢٣

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

  *ديدگاه * 
طبقه کارگر ايران در کجای اين جنبش 

  ايستاده است؟
  واقعی" بچه های اعماق"

 فواد شمس
بيش از يک ماه از جنبش اعتراضی مردم ايران به بهانه ی تقلب در 

ر اين ميان تحليل های د. انتخابات رياست جمهوری دور دهم می گذرد
مختلفی در رابطه با ساختار اين جنبش و عناصر تشکيل دهنده و اهدافت 

موضع گيری طبقات مختلف مخصوصا طبقه . اين جنبش نوشته شده است
کارگر در قبال اين وقايع، يکی از مباحث مهمی است که هم در داخل 

هر نحوی کشور و هم در خارج از کشور از طرف کسانی که خود را به 
  . چپ می دانند، مورد بحث قرار گرفته است

در اين بين از جانب دو گروه اين گونه تحليل می شود که گويا طبقه کارگر 
و فرودستان جامعه ی ايران طرفدار وضع موجود و از آن بدتر طرفدار 

با وجود اين که اين دو گروه به ظاهر در دو قطب . احمدی نژاد هستند
رار دارند، اما در واقع در اين نوع تحليل در کنار يک بسيار مخالف هم ق
  . ديگر قرار دارند

يک گروه حاميان سرسخت دولت هستند که از رسانه هايی چون رجا 
نيوز، کيهان، صدا و سيما آغاز شده تا رده های بااليی مقامات سياسی و 

در کنار اين گروه يک گروه ديگر با ظاهری . نظامی را تشکيل می دهند
ولترا چپ و با تحليل هايی که رنگ و لعاب سوسياليستی و بعضا ا

برخی به ظاهر فعاالن به اصطالح چپ . مارکسيستی دارد قرار دارند
ايرانی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور به همراه برخی 
روشنفکران چپ خارجی اين گونه تحليل می کنند که احمدی نژاد نماينده 

لباس " البته با " بچه های اعماق" يان اش طبقه کارگر است و حام
  . هستند" شخصی

اين افراد با . در اين ميان از حاميان دولت بيش از اين انتظاری نمی رفت
بلوار کشاورز به "هوشمندی سعی دارند که جنبش کنونی را صرفا به 

که يک عده بورژوای شکم سير می خواهند برای . خالصه کنند" باال
آمريکا نيز ميخواهد در ايران . ان بحران درست کننددولت حامی محروم

با اين جماعت سخنی نيست چون اينان جواب . انقالب مخملی راه بياندازد
سخن را با گلوله و ميله ی زندان می دهند و سخن گفتن با آنان بی فايده 

اما شايد . فعال در مقابل شان سکوت می کنيم. و حتی خطرناک است
  .  يک روز با نيروی مادی پاسخ دهيمنيروی مادی شان را

مشکل اصلی با کسانی است که با تحليل ها و ژست های چپ دارند اين 
افرادی که عده ای حاشيه نشين و لمپن چماق . مسائل را تکرار می کنند

در اين جا . می خوانند"بچه های اعماق " را " لباس شخصی" به دست 
  . د اين سوال پاسخ دهنداين روشنفکران به اصطالح چپ ابتدا باي

در .... آيا روزگاری که پيراهن خاکستری ها، قهوه ای ها، سياه هاو
در راستای جنبش فاشيستي، کمونيست ها، .... آلمان، ايتاليا، اسپانيا و

کارگران و مردم معترض را در خيابان به خاک و خون می کشيدند و 
بچه های "ن اعتصابات کارگری را در هم می شکستند، از جنس همي

  طرفدار احمدی نژاد نبودند؟ " لباس شخصی" با " اعماق
به نظر می رسد متاسفانه اين افراد بی عملی و بی جايگاهی خود را در 
ميان مردم و همان طبقه کارگر می خواهند با دادن تحليل های خنده دار 

برای رد کردن اين که طبقه کارگر به احمدی نژاد گرايش . جبران کنند
  . د يا نه الزم نيست چندان به خودمان سختی بدهيمدار

اگر واقعن احمدی نژاد اندک . تنها يک فرض بديهی را مطرح می کنم
و  پايگاهی در ميان طبقه کارگر و فرودستان جامعه حتی محروم ترين

عقب نگاه داشته ترين روستائيان و غيره هم داشت، مطمئن باشيد لحظه 
 ها را با هر زور و ترفندی که بود بسيج می ای درنگ نمی کرد و تمام آن

بار اين تالش را کردند و ٣البته . کرد و به خيابان های شهر می کشاند
 خرداد ماه که جشن پيروزی در ٢۴يک بار روز يکشنبه . شکست خوردند

 خرداد ماه که راهپيمايی ٢۶ميدان ولی عصر گرفتند، يک بار سه شنبه 
راه " سوی ، احمدی ، اتحاد اتحادمو"به اصطالح وحدت با شعار 

و بار آخر که بنا به گزارشات حتی از روستا های دورافتاده تا . انداختند
 خرداد ماه در آن ٢٩بندر عباس و بوشهر هم آدم آورده بودند، درجمعه 

حتی به زور به يک . اما جمعيت را همه ديديم. نماز جمعه معروف بود
عن طبقه کارگر و اقشار فرودست ايران آيا واق. ميليون نفر هم نمی رسيد

از طبقه بورژوا و پولدار های ايران از لحاظ کميت، کمتر است؟ دوستان 
روشنفکر به اصطالح چپ اگر جواب سوال قبلی را دادند اين يکی را هم 

  ! پاسخ بدهند
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با اين اوصاف چند جوان کم سن و سال ناقص العقل که برای تفريح نا 
نياز های جنسی فروخفته شان يک چماق به دست سالم و برای ارضای 

و اتفاقن . لباس های خاکی می پوشند. ترک موتور می نشينند. می گيرند
. از مناطق حاشيه ای هم می آيند و اتفاقن بسيار هم سطحی می انديشند

  . را طرفدار احمدی نژاد بناميم" بچه های اعماق" دالئل خوبی نيستند که 
. پرداخت"لباس شخصی"با "بچه های اعماق"  اين بيش از اين نبايد به

تحليل آن ها را به کسانی می سپاريم . چون بيش از اين هم ارزش ندارند
بچه "که اين روز ها در خانه شان نشسته اند و نمی خواهند قبول کنند که 

  . در آن طرف ميدان ايستاده اند" واقعی" "های اعماق
  : اما سوال اصلی اين نوشتار

  کارگر در کجای اين داستان ايستاده است؟ طبقه 
به جرات می گويم برخالف تمام افسانه هايی که االن در ميان تمامی تحليل 

  . گران با هر گرايش فکری درجريان است
بدنه ی اصلی اين جنبش را نه طبقه متوسط رو به باال و بورژوازی ايران 

و فرودستان " کارگرافراد طبقه "که دقيقا طبقات متوسط رو به پائين و 
طبقه کارگر بعدن توضيح " افراد" تاکيد می کنم .( جامعه تشکيل می دهند

  ) چرا؟! می دهم
البته انکار نمی کنم که شروع کننده جنبش اعتراضی با رهبری طبقه 

طبقه " افراد"اما بدنه شرکت کننده در آن را . متوسط رو به باال بود
 دادند و با گذشت زمان نيز هر چه کارگر و فرو دستان جامعه تشکيل می

طبقه کارگر و فرودستان افتاد و همين طور " افراد"بيشتر جنبش به دست 
  . به محالت پائين شهر سرايت کرد

برای اثبات اين مدعا نياز به کار چندانی نيست، تنها کافی است در 
تظاهرات های اين چند هفته شرکت داشته باشيد، به وضوح می توانيد اين 

برای همين به مرور کوتاهی از تظاهرات های اين . اقعيت را درک کنيد و
  . چند هفته می پردازم

بر خالف . اين مرور بر اساس مشاهدات مستقيم شخص نگارنده است
حاميان دولت که بر اساس گزارشات دستگاه های امنيتی و اطالعاتی شان 

و برخالف . دکه چاپلوسانه مجبورن برخی دورغ های رئيس پسند بنويسن
برخی روشنفکران چپ خارجی که از رسانه های غربی مشاهدات خود را 

و برخالف چند عنصر به ظاهر چپ داخلی که در خانه های . می گيرند
من بر اساس  شان نشسته اند و نمی خواهند واقعيت را ببينند، اشتنتاجات

بان ها مشاهداتم از انچيزی که به صورت عينی و واقعی در واقعيت درخيا
  . جاری بود، است

 خرداد اعتراضات به صورت پراکنده در ٢۴ و٢٣در دو روز اول يعنی 
. تمامی محالت تهران با شرکت انواع گروه های اجتماعی و طبقاتی بود

در اين جا . البته بيشتر در مناطق مرکزی و شمالی شهر درجريان بود
ن شهر نيز اگر طبقه متوسط رو به باال حضور داشت اما بچه های پائي

درمحالت خود دست به اعتراض نمی زدند همه در ميادين مرکزی و 
به جرات می توان گفت بچه ها افسريه، نازی .شمالی شهر حضور داشتند

بودند که در ميدان ونک در جلوی يگان ويژه ها دست ....آباد، جواديه و
" اقبچه های اعم"همين بچه های بودند که موتور های . به سنگ بردند

را به آتش کشيدند و بعد از آن بود که مردم اين " لباس شخصی" با 
  . مناطق هم با آنان همراه شدند

تظاهرات های ميليونی . در روز های بعد جريان به شکل ديگری بود
خرداد، تظاهرات ميليونی ميدان ونک ٢۵ميدان امام حسين به آزادی در 

اد، تظاهرات ميليونی ميدان  خرد٢۶به باال و رو به روی صداو سيما در 
خرداد، تظاهرات ميليونی ميدان امام خمينی به ٢٧هفت تير به انقالب در 

 ٤به جرات می توان گفت اين . رخ دادند....  خرداد و٢٨انقالب در 
تظاهرات ميليونی جز شگفتی های عالم سياست که تنها مختص ايران 

يک جنبش مردمی فرا اين تظاهرات ها دقيقا نشان از . است، می باشند
تمام . تمامی طبقات جامعه ی ايران درآن شرکت داشتند. طبقاتی داشت

گروه های صنفي، تمامی قوميت ها، نسبت زن و مرد ها برابر بود، تمام 
نکته جالب اين بود که در حالی که همه سکوت ..... گروه های سنی و

 می توانستند کرده بودند اما همه با حقی برابر و بدون هيچ محدوديتی
شعار های خود را بر روی پالکارد هايشان با خود بياورند و هيچ کس به 
ديگری و شعاری که در دست داشت تعرض نمی کرد و اين بزرگترين 

  . تمرين دموکراسی در خيابان در طول تاريخ ايران و حتی جهان بود
 حمله اما بحث اصلی در اين جا بود که در مواقعی که اين تظاهرات ها با

بچه های " گروه های فشار يا به تعبير آن روشنفکر به اصطالح چپ ما 
قرار می گرفت اين جوانان طبقات " لباس شخصی"البته با " اعماق

در تظاهرات . فرودست و پائين شهری بودند که به مقابله می پرداختند
 خرداد که همه ديدند چه افرادی کشته شدند اين بچه ها يک مشت ٢۵

که اگر هم بودند قابل احترام بودند و جان ( ی شکم سير نبودند بورژوا

که سينه های خود را در ) شان به حکم انسان بودن شان عزيز 
که با نيشخند " لباس شخصی" با " بچه ی اعماق" برابرگلوله های آن 

  . تير می انداخت، سپر کردند
جوم همان  خرداد در پائين ميدان ونک که مردم مورد ه٢۶در تظاهرات 

ها يا آن گونه که آن روشنفکربه اصطالح چپ می پسندد " لباس شخصی"
قرار گرفتند، بنا به مشاهدات مستقيم نگارنده که در " بچه های اعماق" 

آن جا حضور داشت باز هم بچه های پائين شهر بودند که سينه های خود 
 بنشينند تا را سپر کردند تا زنان و مردان کهن سال تر بتوانند زودتر عقب

" لباس شخصی" با " بچه های اعماق" آماج قمه و چماق و گلوله ی 
خوشبختانه در دو تظاهرات ميليونی ديگر اتفاق خشونت . قرار نگيرند

  . آميز خاصی رخ نداد
از روز " افراد طبقه کارگر و فرودست"تر حضور " جدی " اما داستان 

 ٣٠می دانيم تظاهرات همان طور که همه .  خرداد به بعد آغاز شد٣٠
  . خرداد از جنسی متفاوت بود

فرمان " لباس شخصی" با " بچه های اعماق " ی آن "فرمانده کل قوا"
در خيابان " بودن يا نبودن"اين بار ديگر مسئله . حمله را صادر کرده بود

ايی بودند عقب نشينی کردند و رهبرانی که از جنس طبقات بال. بود
فتندو مردم را به خانه هايشان دعوت کردند و يا ان خود را پس گروخفرا

و تنها کسانی حاضربودند حتی جان شان را برای . سکوت پيشه کردند
ماندن در خيابان بدهند که چيزی برای از دست دادن جز زنجيرهايشان 

افراد طبقه "نداشتند و اينان کسانی نبودند جز بچه های پائين شهر و 
 کرد که در ميان جمعيت بودند بچه های باال ، البته بايد اعتراف"کارگر

  .شهری که البته بايد به شرافت آنان نيز درود فرستاد
شعار .  خرداد به بعد داستان حضور افراد درخيابان متفاوت شد٣٠اما از 

به شهادت مشاهدات . تر شد" جدی"های راديکال تر شد و البته همه چيز 
هادت مناطقی که در آن درگيری همه کسانی که در خيابان بودند و به ش

منطقه . های اصلی رخ داد اين بار جنبش به پائين شهر منتقل شده بود
بود که ...اصلی درگيری منطقه ستار خان، توحيد، نواب، جمهوری و

  . مناطق متوسط رو به پائين و پائين شهر هستند، بود
" خصیلباس ش" با " بچه های اعماق"  خرداد بود که آن ٣٠از فردا ی 

ديگر جرات نداشتند بدون موتور و بدون حمايت نيرو های سرتا پا مسلح 
چون می دانستند اين بار برخالف تمام . به ميان تظاهر کنندگان بيايند

تبليغی که رسانه و دستگاه ايدئولوژيک حاکميت در مخ شان کرده بود با 
 بچه "چند بچه سوسول، پول دار، غرب زده رو به رو نيستند بلکه با 

  . رو به رو شده اند" های اعماق واقعی
البته واقعيت آن است که طبقه متوسط رو به باال نيز هنوز به اشکال 

تر می شود " جدی"اما زمانی که وضع . ديگری درجنبش حضور دارد
برای از دست دادن دارد، ترجيح می دهد " چيز های زيادی "چون هنوز 

 ١٨تظاهرات . خالی کند"فرودست افراد طبقه کارگر و "صحنه را برای 
تير نيز اين واقعيت را اثبات کرد که جنبش تا جايی پيش رفته است که 

آن " قرارگاه ثاراهللا" تنها هراس اصلی حاميان نظم موجود و خصوصا 
کشيده نشود که " جنوب و شرق تهران"است که شعله های اعتراض به 

  ..... اگر کشيده شود آتشی به پا می شود که
شاهدات ميدانی به ما اين حکم را می دهد که حتی در خيابان های م

هستند که تظاهرات می "افراد طبقه کارگر و فرودست "باالشهر نيز اين
هستند که " بی کار، دانشجو و مزد بگير"اين زنان و مردان جوان . کنند

  . تظاهرات می کنند
ود و خانواده اين زنان و مردان ميان سال که از مخارج سنگين زندگی خ

حتی . شان کمرشان خم شده است فرياد درد در خيابان به آسمان می برند
شيک لباس " اگر بر خالف ميل آن روشنفکران به اصطالح چپ اين افراد 

بپوشند، لطيف سخن بگويند، دستان شان زمخت نباشد، سبک زندگی 
ا رسانه مدرن داشته باشند، زبان خارجی بلد باشند، بوی ادکلون بدهند، ب

و اينترنت آشنا باشند، اهل شعر موسيقی باشند، اهل بزن و برقص باشند، 
با فرهنگ مدرن غربی حال کنند، مايکل جکسون و مدونا و ساسی مانکن 

" چون يا . اما در نهايت جز طبقه کارگرهستند... " دوست داشته باشندو
ی شوند چون م" مزد بگير"يا در آينده ! و در نتيجه کارگر " مزد بگيرند

  " !!! دانشجو" ند يا " بی کار "فعال يا 
بودن بگيرند، " چپ"اين روشنفکران عزيز ما که هنوز می خواهند ژست 

شده " آئين"مشکل شان در آن است که چپ بودن شان تبديل به يک 
مناسکی که با فحاشی به . که يک سری مناسک دارد"آئينی. "است

فسانه ساختن از کارگر ختم می آمريکا و غرب شروع می شود و با ا
اين ها سبک زندگی مدرن داشتن را مساوی با غرب زدگی و . شود

آمريکايی بودن و سوسول بودن می دانند و هر کسی که اين گونه باشد را 
غافل از اين که اين . می دانند" انقالب مخملی"در راستای پروژه ی 
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 خواهان يک زندگی جوانانی که در خيابان ها دارند فرياد می زنند و
. شرافتمندانه مدرن هستند اکثرا از طبقات متوسط رو به پائين هستند

مشکل در اين جا نيست که طبقه کارگر و اقشار فرودست حامی احمدی 
مشکل در تعريف و نوع ديدگاه تيپيکال . نژاد هستند و اعتراض نمی کنند

ا فردی آقايان هنوز کارگر ر. اين روشنفکران به اصطالح چپ است
زشت، با دستانی زمخت، با لباسی کثيف، بد دهن، لمپني،عقب مانده، "

کسی که روزنامه وکتاب نخواند، کسی که اينترنت نرود و ماهواره نبيند، 
کسی که ناموس پرست باشد، کسی که آهنگران گوش دهد، موتور سوار 

ر اين می دانند در نتيجه دچا..... و" شود و بوی عرق و گالب و پياز بدهد
همان " لباس شخصی"توهم می شوند که موتور سواران چماق به دست 

  . هستند" بچه های اعماق"
مشکل اين آقايان خودشان و ديدگاه شان است که هيچ انطباقی با واقعيت 

اين آقايان مرگ سياسی خود را در بزنگاه مهم . جاری در ايران ندارد
بچه "اگر تا ديروز اين . دتاريخ سياسی و اجتماعی ايران امضا کرده ان

فرمانده کل "به دستور مقامات بااليی و " لباس شخصی" با " های اعماق
ی شان نخواستند اين روشنفکران به اصطالح چپ را همراه با " قوا

 اعدام شدند، ٦٠هزاران مرد و زن روشن انديش واقعا چپ که در دهه 
است که اين " ی بچه های اعماق واقع" اين موج خروشان . نابود کنند

طبقاتی جاری در _ افراد را از صحنه ی سياسی و مبارزات اجتماعی 
از دل همين بچه های اعماق . ايران به گوشه ی خانه شان رانده است

واقعی است که جنبش نوين چپ جوان ايران بدون نياز داشتن به اين 
  . متولد می شود" نا خوانده" پدرخوانندگان 

وستان در تحليل های مان نمی خواهيم دچار توهم اما ما برخالف اين د
يک "هنوز به مثابه " طبقه کارگر" در نتيجه بايد اعتراف کنيم که . شويم
هستند، که "افراد طبقه کارگر"درواقع اين . وارد ميدان نشده است" طبقه

برای همين در اين نوشتار بار ها . به صورت منفرد وارد عرصه شده اند
طبقه کارگر هنوز با افق . اده کرده امفطبقه کارگر است" افراد"از لفظ 

متاسفانه بسيار هم سخت می . طبقاتی خودش وارد ميدان نشده است
اين جنبش هنوز . نماياند که در آينده نزديک با اين افق وارد ميدان شود
اما برخالف اين . يک جنبش فرا طبقاتی با خواست هايی دموکراتيک است

 بين چپ های ايران رسوخ دارد که بايد ابتدا تغييرات ديدگاه سنتی که در
دموکراتيک شود بعد طبقاتی و يا در ايران سرمايه داری نداريم بلکه 

  . من جور ديگری می انديشم. ارتجاع داريم
به نظرمن اتفاقن تنها و تنها اين طبقه کارگر است که می تواند تغييرات 

  . رددموکراتيک را برای کل جامعه ايران بياو
چون سرمايه درای در ايران درست درگرو يک نوع حکومت خودکامه و 

  ديکتاتوری می تواند به حيات خود ادامه 
و هرنوع شيوه ی توليد سرمايه دارانه در ايران تنها با يک . دهد

در اين . صورتبندی خودکامه می تواند برای طبقه خودش سود آور باشد
 که می تواند تغيير در ديگر مناسبات جا تنها تغيير مناسبات توليدی است

در کنار اين موضوع در شرايط کنونی که . اجتماعی را فراهم سازد
. حاکميت هيچ ابائی از اعمال خشونت و کشتار برای ادامه حيات ندارد

تنها فلج کردن پايه های اقتصادی آن به وسيله ی يک اعتصاب عمومی 
واند نويد بخش يک تغيير آن هم به رهبری طبقه کارگر است، که می ت

اما واقعيت . البته اين افق بسيار دشوار و دور می نماياند. بنيادين باشد
  . همين است

با " بچه های اعماق" ت اين است که روزی فراخواهد رسيد که آن واقعي
مجبور خواهند شد که چماق را بر زمين نهند و اسلحه " لباس شخصی"

لباس " در دست گيرند، از موتور پياده شوند و تانک سوار شوند، 
تعويض کنند تا در رديف پيراهن " لباس لجنی"شان را با "شخصی 

تا ماهيت شان نشان . و سياه ها قرار بگيرندخاکستری ها،قهوه ای ها 
تفاله "که " بچه های اعماق"داده شود تا همگان بدانند که اينان نه به 

ها بوده اند که " لباس نظامی"ها که "لباس شخصی"و نه " های حاشيه
  . حامی احمدی نژاد بودند

ما از " راست"آن زمان شايد اين روشنفکران به اصطالح چپ و در واقع 
که در خيابان " بچه های اعماق واقعی " واب بيدار شوند البته با صدای خ

  . سرود آزادی و پيروزی را می خوانند
برگرفته از يکی از سروده های " بچه های اعماق"اصطالح : پی نوشت*

متاسفانه ناصر زرافشان کسی که خود . شاعر مبارز خسروگلسرخی است
ش از انتخابات در مصاحبه را يک روشنفکر چپ می داند چند شب پي

اين اصطالح را برای حاميان و رای " حصيبی"تلويزينی با فردی به نام 
   ١٣٨٨ تير ٢٣. دهندگان به محمود احمدی نژاد به کار برد

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

   اعالم همبستگی با جنبش توده ای مردم ايران
   )ونزوئال" ( انقالبیجريان مارکسيستی"بيانيه 
 آکوچکيان. و: برگردان

 اعالم همبستگی با جنبش توده ای مردم ايران 
 ) ونزوئال" (جريان مارکسيستی انقالبی"بيانيه 
 ] i"[در دفاع از مارکسيسم"سايت : منبع

 
در پاسخ به اظهارات اخير هوگو ": در دفاع از مارکسيسم"توضيح سايت 

بيانيه ) CMR(ريان مارکسيستی انقالبی چاوز، رئيس جمهور ونزوئال، ج
جريان مارکسيستی انقالبي، حمايت خود را از . زير را منتشر ساخته است

جنبش توده های مردم ايران اعالم داشته و ضمنًا به توضيح تفاوت ها و 
  .وجوه تمايز جنبش انقالبی ونزوئال و رژيم ضّد انقالبی در ايران می پردازد

 ايران انقالب بوليواری و 
در ايران ما با شرايطی رو به رو هستيم که در آن، از يک سو اپوزسيون 
تقّلب انتخاباتی را محکوم می کند و از سويی ديگر، تمام شکايات آن ها 
از حمايت نيروهای امپرياليستی برخوردار می گردد و تظاهرکنندگان 

فهم است که کامًال قابل . مخالف نتايج انتخاباتی به خيابان ها می ريزند
چرا انقالبيون ونزوئال بين آن چه که در ايران رخ می دهد و دوره ای که 

در . ما در طی انقالب بوليواری پشت سرگذاشته ايم شباهت هايی می بينند
ونزوئال، ضّد انقالبی ارتجاعی و وابسته به اوليگارشی بيش از دو بار 

" تقّلب انتخاباتی "تالش کرده است تا با حمايت امپرياليسم و به بهانه
وضعّيتی از آشوب و هرج و مرج را در خيابان ها به وجود آورد و از اين 

به . (طريق، پيروزی های انتخاباتی انقالب را غيرقانونی نشان دهند
، انتخابات رياست [٢٠٠٤چاوز در سال ]عنوان مثال در رفراندوم عزل

)  و غيره٢٠٠٧، رفراندوم قانون اساسی در سال ٢٠٠٦جمهوری سال 
يعنی آن چه را که به واقع در ايران در ] اّما اين شباهت ها، حقيقت را 

 . نشان نمی دهد[ حال رخ دادن است
 يک رژيم انقالبي؟ : جمهوری اسالمی

پيش از هر چيز، بايد گفت که رژيم جمهوری اسالمی ايران، به هيچ رو 
 پيروزی رسيد،  به١٩٧٩انقالب ايران، که در سال . رژيمی انقالبی نيست

يک انقالب توده ای واقعی با مشارکت فّعال طبقه کارگر، جوانان، 
دهقانان، سربازان، زنان و ساير اقشار بود و در اين بين، عامل تعيين 
کننده ای که نهايتًا رژيم منفور شاه را به زير کشيد، اعتصاب عمومی 

در " شورا"ل ميليون ها نفر از کارگران به تشکي. کارگران بخش نفت بود
کارخانه های خود پرداختند و کنترل و سازماندهی آن را به دست گرفتند؛ 
درست مشابه همان اقداماتی که کارگران صنعت نفت ونزوئال در دسامبر 

در اقتصاد و ) خرابکاری تعّمدی( و در شرايط سابوتاژ ٢٠٠٢سال 
 نفر از ميليون ها. تعطيلی کارخانجات از سوی کارفرمايان انجام دادند

همان کاری که (دهقانان، زمين های زمينداران بزرگ را مصادره نمودند 
محّصلين و دانشجويان، مدارس و ). امروز در ونزوئال انجام می شود

دانشگاه های خود را اشغال و با پايان بخشيدن به نخبه گرايی حاکم بر 
ها فضای آموزشی کشور، اقدام به دموکراتيزه کردن ساختار دانشگاه 

های خود را تشکيل دادند و توانستند ارتش " شورا"سربازان نيز . نمودند
اعم از (مّليت های تحت ستم . را از حضور افسران ارتجاعی پاک سازند

به آزادی خود دست يافتند و بدين ترتيب مردم ) کرد، عرب، آذری و غيره
 .  بيرون آيندايران، به مثابه يک کّل واحد، توانستند از زير يوغ امپرياليسم

 ١٩٨٣ و ١٩٧٩با اين وجود، رژيم فعلی ايران، در فاصله بين سال های 
و به خصوص با در هم کوبيدن انقالب به وسيله روحانيون بنيادگرای 

با گذشت چند سال، تمامی پيروزی های انقالب . اسالمي، قوام گرفت
از يک سو، زمين از دست همان .  به دست نابودی سپرده شد١٩٧٩

قانانی که آن را تصّرف کرده بودند، خارج و به زمينداران پيشين باز ده
پس داده شد و از سوی ديگر، شوراهای کارخانجات نابود گشت و جای 

داد و به اين ترتيب، حّق تشّکل يا " شوراهای اسالمی"خود را به 
تفسير خاّصی از اسالم به تمامی مردم . اعتصاب از کارگران سلب شد

 به موازات آن، حقوق زنان به شّدت پايمال و جّوی از تحميل گشت و
 . سرکوب ايدئولوژيِک اکثرّيِت مردم کشور، فراهم آمد

مصادره و در هم شکستن انقالب کارگران و توده های مردم در سال 
 از سوی روحانيون بنيادگرای اسالمي، فقط در نتيجه سياست های ١٩٧٩

سازمان هايی که می پنداشتند اشتباه کّل سازمان های چپ ممکن بود؛ 
قادر به تشکيل يک جبهه واحد با روحانيون و به رهبری آيت اهللا خمينی 

در نهايت، همين سازمان ها بهای سنگين اشتباهات خود را . می باشند
در طی يک دوره چهار ساله، با تشديد حمالت وحشيانه حاکمّيت : پرداختند
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موج انقالب کارگری و ضّد به چپ، جمهوری اسالمی با سوار شدن بر 
 . امپرياليستی ايران، موقعّيت خود را تحکيم و تثبيت نمود

روحانيون ايران، برای رسيدن به اين هدف، با سازماندهی اشغال سفارت 
آمريکا و بهره برداری ماهرانه از جنگ عراق، خود را در ردای ضّد 

جود دفاع از با و(، تمامی احزاب چپ ١٩٨٣سال . امپرياليستی پوشاندند
 مبارز ٣٠٠٠٠ممنوع شدند و قريب به ) تشکيل يک جبهه واحد با خمينی

با گرايشات مختلف رفرميستي، ناسيوناليستی يا چپ انقالبی به قتل 
. تمامی اين ها، مبادی پيدايش رژيم کنونی جمهوری اسالمی است. رسيدند

 . رژيمی که نه انقالبي، بلکه مولود درهم شکستن يک انقالب است
 آيا تقّلب انتخاباتی صورت گرفت؟ 

، تقّلبی صورت ٢٠٠٩ ژوئيه ١٣برخی اّدعا می کنند که در انتخابات 
نگرفته است؛ اّما نمونه های زيادی وجود دارند که خالف اين مّدعا را 

 . نشان می دهند
برای شروع بايد گفت که هر کانديدای شرکت در انتخابات، ناگزير می بايد 

 .  نفر، برسد١٢ی نگهبان، هيئتی غير دموکراتيک متشّکل از به تأييد شورا
در مورد شّيادی در انتخابات، اجازه دهيد به ذکر يک نمونه به اثبات 

محسن رضايي، کانديد اصولگرا که نه فراخوان تجّمعی . رسيده اشاره کنيم
داده و نه در هيچ يک از اعتراضاِت هفته گذشته شرکت داشته است، اّدعا 

 شهرستان، تعداد افراد رأی دهنده از جمعّيت ١٧٠ تا ٨٠ه در کرد ک
يعنی . سرشماری شده واجد شرايط شرکت در انتخابات، بيشتر بوده است

در تمامی اين ! تعداد آرای اخذ شده بيش از واجدان شرايط بوده است
 ٩٠ يا ٨٠ در برخی موارد، -شهرستان ها، احمدی نژاد با اکثرّيت آرا

 ژوئيه، پس از يک هفته تظاهرات با ٢١روز . وز شد پير-درصد آرا
 نفر در درگيری های ١٢مشارکت ميليون ها نفر از مردم و مرگ دست کم 

 ژوئيه، شورای نگهبان مجبور گشت تا در مورد شکايات ٢٠روز شنبه 
عّباسعلی کدخدايي، سخنگوی شورای . مطرح شده توضيحاتی بدهد

) IRIB( جمهوری اسالمی ايران نگهبان، در شبکه دّوم صدا و سيمای
آمارهای ارائه شده از سوی کانديداهايی که اّدعا "صحبت کرد و گفت که 

افراد واجد شرايط رأی % ١٠٠ شهر، بيش از ١٧٠ تا ٨٠می کنند در 
او در ادامه " !  شهر است٥٠اين آمار مربوط . داده اند، درست نيست

 درصد ١٠٠ از توضيحات خود گفت که اين مورد، يعنی شرکت بيش
امری طبيعی است؛ چرا که برای مردم هيچ " واجدين شرايط در انتخابات، 

گونه منع قانونی جهت رأی دادن در شهر يا استان های ديگر، که اغلب 
در آخر هم اضافه کرد " در حال رفت و آمد به آن جا هستند، وجود ندارد

که اين " قريب به سه ميليون رأی است[ شهر٥٠آن ]مجموع آرای"که 
موضوع نمی توانسته تأثير چندانی روی نتايج نهايی انتخابات گذاشته 

   ]ii.[باشد
 يک انقالبي؟: احمدی نژاد

، برای جلب حمايت ١٩٧٩احمدی نژاد، درست مانند روحانيون در سال 
توده های مردم به شعارهای ضّد امپرياليستی و حامی مستضعفين رو 

 نگاهی به اوضاع و احوال واقعی مردم در اّما بگذاريد اجماًال. آورده است
و مقايسه ای با ونزوئال داشته ]طی دوران رياست جمهوری او بيندازيم 

در ونزوئال، انقالب بوليواری به موجی از تشکيل اتحاديه های [: باشيم
پرزيدنت چاوز، . کارگری و مبارزات از سوی کارگران دامن زده است

نه های متروکه و راه اندازی آن ها تحت کارگران را برای اشغال کارخا
در ايران اّما، کارگران از حّق تشّکل يا . کنترل کارگری فراخوانده است

اعتصاب برخوردار نيستند و چنان چه اين قوانين را زير پا بگذارند، با 
مورد رانندگان اتوبوس در . وحشيانه ترين سرکوب ها مواجه خواهند شد

 نفر از آنان برای تشکيل يک ٣٠٠٠امی که تهران را نگاه کنيد؛ هنگ
سنديکا اقدام کردند، شرکت واحد با اخراج های توده ای به آن ها پاسخ 
داد و نيروی انتظامی به رهبران اتحاديه، من جمله اوسالو دبير کّل 
اتحاديه، يورش برد و آدمکشان نيروی انتظامی حتی قصد داشتند تا زبان 

 . اوسالو را قطع کنند
سنندج اقدام به ) تريد يونيونيست(می که فّعالين اتحاديه های کارگری هنگا

 نمودند، پليس با يک سرکوب ٢٠٠٧برگزاری مراسم اّول ماه مه در سال 
يازده تن از فّعالين کارگری سرشناس پيش از . وحشيانه واکنش نشان داد

.  ضربه شالق و پرداخت جريمه محکوم شدند١٠آزادي، به هر يک 
 نفر از فّعالين کارگري، امسال اقدام به برگزاری مراسم ٢٠٠٠ه زمانی ک

اّول ماه مه در تهران نمودند، نيروی انتظامی با سرکوب گسترده وارد 
هم اکنون تعدادی از ( نفر از آنان را بازداشت نمود ١٥٠صحنه شد و 

ميليون ها کارگر ايرانی در ) آنان هم چنان در زندان به سر می برند
رداخت حقوق معّوقه چندين ماهه خود هستند و درست هنگامی که انتظار پ

سعی می کنند متشّکل شوند، با سرکوب وحشيانه از سوی پليس رو به 
 . رو می گردند

در حالی که انقالب بوليواری در ونزوئال، روند خصوصی سازی شرکت های 
 مّلی دولتی را متوّقف نموده و بسياری از شرکت های خصوصی شده را مجّددًا

کرده است، در ايران، احمدی نژاد روند خصوصی سازی شرکت های دولتي، 
من جمله مخابرات، فوالد مبارکه اصفهان، پتروشيمی اصفهان، سيمان 

 مورد خصوصی سازی ١٦٧(کردستان و بسياری ديگر را شتاب بخشيده است 
 مورد ديگر در خالل سال های ٢٣٠ و ٢٠٠٨-٢٠٠٧در بين سال های 

در فهرست شرکت هايی که قرار است خصوصی شوند، نام ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨
بزرگترين صنايع پتروشيمی کشور، بزرگترين بانک ها، صنايع نفت و گاز، 

 . بخش بيمه و غيره، به چشم می خورد
هر چند دولت احمدی نژاد برای منحرف ساختن توده های مردم از مسائل 

 رو می آورد، اّما اين به معنای داخلی کشور، به انتقاد از امپرياليسم آمريکا
اياالت متحده . مبارزه با دشمنی که آن را به باد انتقاد می گيرند، نيست

توانست برای مداخله نظامی در عراق روی موضع پاسيفيستی و منفعالنه 
دولت ايران و طبقه حاکم آن، که به تضعيف رژيم عراقی رقيب خود به عنوان 

دولت .  در منطقه نگاه می کردند، حساب کندفرصتی برای تثبيت نيروی خود
ايران به جای پشتيبانی از يک مبارزه متحد انقالبی در کشور همسايه برای 
آزادی مّلي، نقشی اساسی در ايجاد شکاف و تقسيم کردن مبارزه به چند صف 

 . وجبهه مذهبی ايفا کرد
، ١٩٨٠او در دهه . ، گزينه بهتر نيست"اصالح طلب"موسوي، کانديدای 

.  هزار نفر از فّعالين چپ گرا، نخست وزير کشور بود٣٠يعنی دوران قتل عام 
کرده است که بدون ضّديت با چارچوب های کّلی " کشف"اّما حاال به ناگهان 

يعنی يک سری ] iii[وجود دارد؛" اصالحات"جمهوری اسالمي، نياز به 
 باقی بماند و اصالحات ظاهری از باال به طوری که همه چيز هم چون گذشته

شکاف بين احمدی . او و هم قطارانش بتوانند در قدرت حضور داشته باشند
يک جناح : نژاد و موسوي، شکاف مابين دو جناح رژيم ارتجاعی است

به منظور جلوگيری از انقالب از پايين است و " اصالحات از باال"خواهان 
 .نقالب از پايينبرای جلوگيری از ا" کنترل از باال"ديگري، خواهان حفظ 

اگر چه شکاف در باالی رژيم فضا را برای يک جنبش توده ای واقعي، جنبشی 
که در طول يک هفته گذشته رژيم را به چالش کشيده ، باز کرده است؛ اگر 
شّکی در مورد خصلت انقالبی و مردمی جنبش توده های ايران وجود دارد، 

اکثرّيت کارگران و . ين نگاه کنيمبياييد به موضع فّعالين طبقه کارگر در اين ب
پيش از ) که در دوره احمدی نژاد غير قانونی بوده اند(اتحاديه های کارگری 

انتخابات به درستی اعالم کردند که هيچ يک از کانديد ها نماينده منافع 
کارگران نيستند و در نتيجه آن ها از دادن رأی به هيچ يک از طرفين حمايت 

 - د، هم سنديکای شرکت واحد و هم کارگران ايران خودروبا اين وجو. نکردند
 در شرايطی که با تظاهرات -بزرگترين کارخانه ساخت اتوموبيل در خاورميانه 

مردم در هفته گذشته رو به رو شدند، حمايت خود را از جنبش اعالم داشتند و 
ين اکنون، فّعال. حتی ايران خودرو، در هر شيفت، نيم ساعت وارد اعتصاب شد

انقالبی در ايران مشغول بحث برای فراخوان يک اعتصاب عمومی عليه رژيم 
 . و برای آزادی های دموکراتيک هستند

به وضوح ما، به عنوان افرادی انقالبي، می بايد مخالفت خود را با هر گونه 
پرزيدنت چاوز، در چند سال گذشته . مداخله امپرياليستی در ايران نشان دهيم

فروم های بين المللی از ايران در مقابل زورگويی های به درستی در 
اشتباه گرفتن انقالب با . امپرياليسم به سرکردگی اياالت متحده دفاع کرده است

انقالب بوليواری بايد در جبهه مردم ، . ضّد انقالب، اشتباهی مهلک خواهد بود
اير کارگران، جوانان و زنانی باشد که اکنون در خيابان های تهران و س

خود را ] v"[ آوريل١٣"يا ] iv"[کاراکاسو"شهرستان ها حضور دارند و 
 . عليه رژيم منفور و ضّد انقالبی جمهوری اسالمی به پيش می برند

 ژوئيه، پرزيدنت چاوز باری ديگر به احمدی نژاد به مناسبت انتخاب ١٨روز 
 در همبستگی ونزوئال"مجّدد او به سمت رياست جمهوری تبريک گفت و از 

صحبت به [ " ايران]صورت حمله جهان سرمايه داری عليه مردم آن کشور 
جريان مارکسيستی انقالبی در ونزوئال با اين موضع گيری مخالف . ميان آورد

 . است؛ ما مايليم تا در بحث پيرامون اظهارات فوق شرکت داشته باشيم
وضوع که تصاوير سرکوب وحشيانه جوانان و کارگران ايران و ديدن اين م

يک دانشجوی جوان يا يک کارگر فقط به صرف سازماندهی اعتصاب، ايجاد 
اتحاديه کارگری يا تظاهرات عليه دولت و کارفرمايان حبس می شود، خشم 

تعدادی . تمامی کارگران و جوانان سراسر دنيا را عليه دولت برانگيخته است
 و به - آگاهانه روشنفکر ضّد انقالبی و رسانه های در خدمت امپرياليسم،

 سعی دارند تا ونزوئال را با ايران و يک - شکلی سالوسانه و عوام فريبی
با احمدی نژاد  رئيس جمهور ضّد امپرياليست و انقالبی هم چون چاوز را

] vi"[ِال پائيس"نمونه آن، مقاله اخير روزنامه . يکسان جلوه دهند
نقل ] vii"[م پرزيدنتسال"اسپانياست که از آخرين برنامه چاوز در برنامه 

 . قول هايی می آورد
با يک چنين مقايسه ای آن ها می خواهند در ميان کارگران سراسر جهان 
سردرگمی ايجاد کنند، همدردی با و حمايت از انقالب ونزوئال را، به عنوان 

 . وجه اشتراک ميليون ها نفر از مردم در سراسر جهان، تضعيف نمايند
است که کارگران و جوانان انقالبی ونزوئال تنها می توانند دقيقًا به همين دليل 

با آغاز بحث های جّدی پيرامون ماهّيت رژيم ايران، مطالعه تاريخ و وضعّيت 
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فعلی آن، نشان دادن همبستگی ما با برادران و خواهران ايرانيمان در 
مبارزاتشان برای پيروزی از طريق يک اقدام توده ای و رسيدن به همان 

قی که کارگران ونزوئال امروز دارند، با کارزاری که به راه افتاده است حقو
در عين حال ما می بايد هم با سرکوب برادران و خواهرانمان به . مقابله کنند

وسيله دولت مبارزه و آن را محکوم کنيم و هم با عوام فريبی و مانورهای 
 . امپرياليسم

 توده های مردم ايران عليه جريان مارکسيستی انقالبی ازجنبش انقالبی
جمهوری اسالمی و به خصوص جنبش کارگران ايران برای حقوق 
دموکراتيک و مطالبات اقتصادی خود حمايت می کند و در عين حال، در مقابل 

 . هرگونه مداخله امپرياليستی می ايستد
  ٢٠٠٩ ژوئن ٢٢ونزوئال، 

------- - ------ ------ -------- - ------ ------ ---------------- - ------ ------ -  
 : توضيحات مترجم

 . تمامی عبارات داخل کروشه از من است* 
 ]i [-iran-solidarity-venezuela/com.marxist.www://http

htm.cmr-statement  
 ]ii [ عّباسعلی کدخدايی در خصوص اعتراض کانديداها در سايت اظهارات
 : موجود است" ايفنا نيوز"

html.giw.dx6aw1vdcfimd/com.ifnanews.www://http   
]iii [ ميرحسين موسوی ٥به عنوان يک نمونه نگاه کنيد به بيانيۀ شمارۀ 
 : طاب به مردمخ
-mojahedin.www://http

1519=ID?aspx.ShowItem/net.enghelab&1=p   
]iv] Caracazo)  ياsacud�n ( نامی است که به تظاهرات و شورش

شهرهای اطراف آن و ) پايتخت ونزوئال( در کاراکاس ١٩٨٩ فوريه ٢٧های 
 نفر و عمدتًا به ٣٠٠٠ تا ٢٧٥اطالق می شود؛ در جريان اين شورش ها بين 

ريشۀ اين شورش ها به بحران اقتصادی . دست نيروهای امنيتي، جان باختند
" بازار آزادی" و به خصوص نتايج اجرای نسخه های ١٩٨٠اوايل دهۀ 

ز در دور دّوم رياست صندوق بين المللی پول به وسيلۀ پرزيدنت کارلوس پر
باز می گشت؛ با اجرای اين برنامه ها، که ) ١٩٩٣-١٩٨٩(جمهوری او 

شامل خصوصی سازی شرکت های دولتي، اصالحات مالياتي، کاهش 
و % ١٠٠سوبسيدها و حذف نقش دولت در اقتصاد می گشت، قيمت بنزين 

ريه  فو٢٧سرانجام در تاريخ . افزايش يافت% ٣٠هزينۀ حمل و نقل عمومی 
، اعتراضات از شهری در ايالت ميراندا آغاز گشت و به سرعت به ٩٨

برای اّطالع بيشتر از اين واقعه به مطلب زير . شهرهای اطراف گسترش يافت
 : مراجعه کنيد

cara_anniversary/rgo.handsoffvenezuela.www://http
htm.london_cazo   

]v] April 13 : آوريل ١١، که در تاريخ ٢٠٠٢تالش برای کودتای سال 
 ساعت به طول انجاميد، نهايتًا نافرجام باقی ٤٧همين سال آغاز شد و تنها 
طی اين کودتا، پرزيدنت هوگو چاوز به طور . ماند و به شکست انجاميد

مّلی و ديوان عالی ونزئال منحل شد و هم چنين غيرقانونی بازداشت و مجمع 
پدرو کارمونا، رئيس فدراسيون . قانون اساسی کشور نيز باطل اعالم گشت

، به عنوان رئيس جمهور ))maras�Fedecاتاق های بازرگانی ونزوئال 
در کاراکاس، کودتا منجر به شورش هايی در حمايت از . موّقت منصوب شد

 ارتش و قسمت هايی از جنبش ضّد چاوز، از بخش های کليدی. چاوز گشت
گارد رياست جمهوری حامی چاوز، کاخ . بازگرداندن کارمونا امتناع ورزيدند

رياست جمهوری ميرافلورس را بدون درگيری و تيراندازی بازپس گرفت و در 
 آوريل، از محّل اسارت ١٣نتيجه دولت کارمونا سقوط کرد؛ چاوز در تاريخ 

متنی نوشت و در آن اظهار کرد که او ) Turiamo ("توريامو"خود در 
بدين ترتيب، چاوز مجّددًا به سمت رياست جمهوری . استعفا نداده است

ونزوئال، اشاره به همين واقعه دارد که در حقيقت يکی "  آوريل١٣. "بازگشت
جهت اّطالع . از نقاط مهم و حّساس تاريخ معاصر ونزوئال محسوب می گردد

 :زير رجوع کنيدبيشتر به متن 
_coup_Venezuelan_2002/wiki/org.wikipedia.en://http

attempt_tat�'d   
]vi] "El Pa�s) "يکی از روزنامه های کثير اإلنتشار در ) کشور

 El"خواننده دارد؛ پس از آن،  ميليون نفر ٢٫١اسپانياست که قريب به 
Mundo) "ميليون خواننده دّومين روزنامۀ بزرگ ١٫٢٩با قريب به ) جهان 

 : اين کشور محسوب می شود
s�Pa_El/wiki/org.wikipedia.en://http   
]vii] Al� Presidente :صبح از ١١ت برنامه ای که هر يکشنبه ساع 

ايستگاه های راديويی و تلويزيونی دولت پخش می شود و چاوز، به عنوان 
     :نگاه کنيد به. ميزبان و مجری آن، راجع به مسائل روز صحبت می کند

http://en.wikipedia.org/wiki/Al�_Presidenteتير ٢٠ 
١٣٨٨    

………………………………………. 

 برند اغدار میاز رنجی که مادران د
  ،سهراب اعرابی جوان نوزده ساله

پشت بام پايگاه گردان  با گلوله تک تيراتدازن از 
 .کشته شد ،عاشورا١١٧

 
 دومين شهيد ١٣٨٨جنبش اعتراضی مردم ايران در ابتدای تابستان سال 

 هم در ای است که جوانی نوزده ساله او سهراب اعراب .خود را يافت
 خرداد فعال ٢۵فعاليت های انتخاباتی اين دوره و هم در تظاهرات اعتراضی 

امتحان آنكور آماده می وی که سال آخر دبيرستان را می گذراند و براي  .بود
  .شد
پروين فهيمی؛ مادر سهراب که از اعضای مادران صلح است در مدت  

  . روز تالش های گسترده ای برای کسب خبر در باره پسرش کرده بود٢۶
 عكسي از فرزندش تهيه آرده بود و به هر زنداني آه آزاد مي ،سهراب مادر

رسيد آه آيا او را مي شد عكس عزيزش را نشان مي داد و از آنها مي پ
شناسند و يا در زندان ديده اند؟ او مي گفت به هر آجا و هر آسي مراجعه مي 

  .آنم جواب نمي دهند و ميگويند صبر آن آزاد مي شود
 تير با گذاشتن آفالت در دادگاه انقالب ١۶مادر اين جوان در روز سه شنبه 

عه از طرف قاضي مر يك دف .هر روز بعد از ظهر منتظر آزادي فرزند ش بود
  .تضوي خبر آمد آه سهراب اعرابي در زندان درگذشته است

 جوان نوزده ساله ای - ، سهراب اعرابیات منتشر شده آخرين گزارشنابرب
 مرگ او ،که خبر در گذشت او در زندان اوين در روز يکشنبه منتشر شد

ات در جريان سرکوب تظاهر تک تيراندازان بسيجی در اثر اصابت گلوله
 .مردم عليه نتايج انتخابات روی داده است

 در شامگاه روز نوزدهم خردادماه هدف تير اندازی يک سهراب اعرابی 
عاشورا، ناحيۀ مقاومت بسيج ١١٧ بسيج از پشت بام پايگاه گردان مزدور

ويژۀ قدس، در تقاطع خيابان آزادی و خيابان جناح، قرار گرفته و به 
لی معالجات مؤثر واقع نشده و در گذشته بيمارستان منتقل شده است و

ه اند ، هفت نفر کشته شدعاشورا١١٧پايگاه گردان  دراين عمليات  .است
  .که سهراب يکی از آنها بوده است

 خرداد در جستجوی او بوده اند و ٢۵ از روز اعرابی خانوادۀ سهراب 
 تيرماه از سوی مأمورين مجموعه عکس هائی ٢٠باالخره در روز شنبه 

ز کشته شدگان وقايع اخير به خانوادۀ او نشان داده شده و خانواده او را ا
    . استجنازۀ سهراب تحويل خانوادۀ او شده. از روی عکس شناخته اند

مراسم ) هرانا(به گزارش خبر گزاری مجموعه فعاالن حقوق بشر درايران  
 ٨ت  تيرماه ساع٢٢ قرار بود ساله، ١٩تشييع پيکر سهراب اعرابی جوان 

به گفته ی يکی از . صبح مقابل غسالخانه ی بهشت زهرا برگزار می شود
يکی از هفت نفری هست که در ،سهراب اعرابی منابع مطلع قاضی پرونده 

تيراندازی يکی از نيروهای بسيج به سمت مردم جان باخته، تا کنون هويت 
جان هر چند منابع ديگری از . سه تن از اين هفت نفر شناسايی شده است

 ١٣٨٨ يونی ١٢ .باختن وی در زمان بازداشت در زندان اوين خبر داده اند

.............................................  
يکی هم شعری   استحماسه هائی که در اينترنت به نام سهراب منعکس شده

  . سلطان که به سهراب می گفت خوش آمدیابود از زبان ندا آق
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  * ديدگاه *
می نظام سرمايه و بحران عمو

 موقعيت چين
  يونس پارسا بناب

  در آمد
بررسی اوضاع عمومی در جهان نشان می دهد که سه تضاد جدی 

اين سه تضاد که . بحران فعلی نظام سرمايه را تشکيل می دهد 
 – ١: منبعث از سير تحولی سرمايه داری می باشند ، عبارتند از 

زافرون تخريب محيط  خطر رو– ٢بحران بزرگ مالی و بيکاری ، 
 عروج بی ثباتی در نظام امپراطوری جهانی سرمايه – ٣زيست و 

در ارتباط با وقوع چرخش در موقعيت هژمونی طلبی جاری در 
روشن است که ظهور و حضور اين . مبارزه برای کنترل منابع 

گذشته در " پيروزی های " تضادهای ساختاری درنظام معلول 
ی باشد ، ولی ناگزير امروز آنها معضالت درون خود رژيم سرمايه م

  . فاجعه انگيزی را در اکناف جهان بوجود آورده اند 
در نتيجه ، انتخاب استراتژی ها توسط نيروهای ضد نظام در مقابله 

کليدی ترين سئوالی است که امروز در " نظام ورشکسته " با اين 
بررسی در اين نوشتار در عين . افکار عمومی جهانی مطرح است 

مختصر سه تضاد اصلی به چگونگی تاثيری که آنها در موقعيت 
در بخش جمعبندی ها و . کشور چين بوجود آورده اند، می پردازيم 

نتيجه گيری ، نيم نگاهی به آينده جهان ، فراسوی اين نظام 
  . ورشکسته می اندازيم 

  بحران بزرگ مالی و بيکاری مزمن  
شمال (  کشورهای پيشرفته مرکز روشن است که اقتصاد جهانی در 

" بحران بزرگ " در بحرانی ترين وضع اقتصادی که از زمان ) 
اين بحران مالی که .  تا کنون سابقه نداشته ، قرار دارد ١٩٣٠دهه 

در جهت فرود و ريزش رشد اقتصادی روزانه به پيش می رود ، 
ر حکايت از وقوع احتمالی يک بحران بزرگ که کليت نظام را در ب

وقوع احتمالی اين بحران بزرگ بقدری . خواهد گرفت ، می کند 
تشديد يافته که حتی دولتمردان طرفدار سرسخت بازار آزاد 
نئوليبرالی و ايدئولوگ های رژيم سرمايه  را نيز وادار به پذيرش 

شکست " قوانين حاکم بر بازار آزاد " اين واقعيت ساخته است که 
عهد اقتصاد " اهی جز بازگشت به خورده و برای نجات سيستم ر

و افزايش نقش دولت در کنترل بازار در جهت ايجاد " کينزی 
  . اشتغال به ميليون ها کارگر بيکار وجود ندارد 

تئوری عمومی اشتغال ، بهره و پول " جان کينز در کتاب معروف خود 
  بحران بزرگ "  در بحبوحه ١٩٣۶که در سال " 
هکار برون رفت از رکود و کساد اقتصاد منتشر گشت ، گفت که را " 

" سرمايه داری اين است که دولت با ازدياد هزينه های بودجه خود يک 
. برای توليدات و خدمات را بين مردم بوجود آورد " تقاضای موثر 

" سياست اقتصاد کينزی که توسط پرزيدنت فرانکلين روزولت تحت نام 
جهان سرمايه داری بويژه در آمريکا پياده گشت ، " معامله جديد 

ولی تجربه پنج سال . آمريکا را از پی آمدهای بحران بزرگ نجات داد 
شرکت فعال در جنگ جهانی دوم به هيئت حاکمه آمريکا آموخت که 
توسعه تقاضا و حمايت از سودهای برآمده از هزينه های نظامی نيز می 

وق در جهان و تف" سروری " توانند سرمايه داری آمريکا را به قله 
جنگ سرد " در نتيجه بعد از پايان جنگ جهانی دوم و آغاز : برسانند 

" تئوری کينز فرزند " اخته کردن " ، ايدئولوگ های نظام بعد از " 
به اين . به دنيا آوردند " کينزينيسم جنگی " او را تحت نام " ناخلف 

ا در معنی که دولت آمريکا به عوض اينکه ازدياد هزينه های خود ر
در بازار از طريق افزايش ماليات " تقاضای موثر " جهت گسترش 

اضافی بر سود های کالن سرمايه داری اتخاذ کند ، بهتر است که هزينه 
آغاز پروسه رسوخ ميليتاريسم در تار : های نظامی خود را افزايش دهد 
 ، طرفداران ١٩٧٠در نيمه دوم دهه . و پود و متابوليسم نظام سرمايه 

بازار "تحت رهبری تامس فريدمن با تبليغ و ترويج " مکتب شيکاگو " 
آلترناتيو ديگری " ( تينا " نئوليبرالی و سپس با اشاعه گفتمان " آزاد

تهاجم وسيعی را عليه بقايای طرفداران کينز که بعد از ! ) وجود ندارد 
در موقعيت ضعيفی قرار داشتند ، اتخاذ کرده و آنها را " اخته شدن " 
که در " تينا " حاميان و طرفداران . فرستادند " زباله دان تاريخ " به 

 و ١٩٨٠واقع معماران اصلی ايدئولوژی نئوليبراليسم هستند ، در دهه 
دوره رياست جمهوری های رانلد ريگان و بيل کلينتون (  ميالدی ١٩٩٠

با ترويج و اشاعه سياست های خصوصی سازی و لغو تنظيمات ) 
در اکناف جهان " بازار آزاد " فع گسترش هر چه بيشتر دولتی به ن

. را به گفتمان مسلط در سراسر جهان تبديل ساختند " تينا " انديشه 
تبليغ و ترويج اين نظرگاه که در جهان راهی برای رفاه و پيشرفت بشر 

حاکم بر بازار آزاد " مقدس " به غير از پذيرش بی قيد و شرط قوانين 
د ندارد ، با روی کار آمدن فراکسيون محافظه کاران سرمايه داری وجو

نوين رژيم حاکم جهانی سرمايه ، در سراسر جهان رونق يافته و به 
در آخرين . تشديد پروسه جهانی تر شدن فالکت بار سرمايه دامن زد 

دهه قرن بيستم به شکرانه وقوع شکست های نهائی سه چالشگر نظام 
، فروريزی جنبش " بلوک شرق "  فروپاشی و تجزيه شوروی و –

های رهائيبخش ملی در کشورهای توسعه نيافته آفريقا و آسيا و 
آمريکای التين ، شکست و اخته شدن جنبش کارگری در اروپای 

 به موازات تبديل چين توده ای و ويتنام دموکراتيک به -آتالنتيک  
 ساخت" کشورهای سرمايه داری ، نظام جهانی با اشتعال جنگ های 

 ١٩٩٧در سال . به پروسه جهانی شدن سرمايه شدت بخشيد " آمريکا 
، پال سوئيزی در تحليل خود از چند و چون پروسه جهانی شدن ، خاطر 
نشان ساخت که پيشينه جهانی شدن به عنوان يک پروسه دراز مدت در 
تاريخ سرمايه داری به دهه های آغازين سرمايه داری در اواخر قرن 

بدون ترديد ، پروسه جهانی . ز قرن شانزدهم می رسد پانزدهم و آغا
شدن در سراسر تاريخ پانصد ساله سرمايه داری ، پی آمدهای گوناگونی 
در دوره های مختلف چون رشد جهان چند قطبی و سپس جهان دو 
قطبی و بعدها عروج چين به عنوان يک قدرت مهم در اقتصاد جهانی 

اما آنچه که امروز به . ی باشد داشته که بررسی آنها حائز اهميت م
عنوان پديده مسلط گريبان رژيم سرمايه را در اوضاع کنونی گرفته است 

 کاهش عمومی در – ١: شبکه مثلثی است که اضالع آن عبارتند از 
شرکت ) يا اليگوپوليستی (  گسترش جهانی انحصاراتی – ٢صد رشد ، 

بررسی .  انباشت  سرمايه آفرينی مالی در روند– ٣های فرا ملی و 
بحران های جاری سال های اخير به روشنی نشان می دهد که بحران 

در روند انباشت ثروت حيرت انگيزترين و ) سرمايه آفرينی مالی ( مالی 
طبق پيش بينی . بی ثبات ترين پديده در تکامل سرمايه داری است 

ک کساد سوئيزی ، اگر سرمايه آفرينی مالی ادامه يابد نظام جهانی با ي
عميق بيکاری همراه با ديگر معضالت روبرو خواهد گشت که دولت 

روسيه ، چين ، ( های بزرگ هفت گانه حتی با ديگر دولت های قوی 
بحران مالی . عاجز از حل آنها خواهند بود ... ) برزيل ، هندوستان و

 ١٣حداقل (  و شيوع بيکاری مزمن ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧بزرگ سال های 
در آمريکا به نظر جان بالمی فاستر ) روی کار رسمی در صد از کل ني

تازه بخش آغازين اين بحران را در بر می گيرد و روزهای فالکت 
بارتری را  می شود در زندگی طبقات زحمتکش در جهان بويژه در 

  . جنوب ، بويژه چين ، حدس زد " نوظهور " کشورهای 
  تاثير بزرگ بحرا ن مالی در چين

ن توده ای به يک کشور سرمايه داری و ادغام آن در تبديل تدريجی چي
درون محور نظام جهانی سرمايه ، تغييرات بزرگی در جهان بوجود 

در دهه . آورد که در اينجا بطور مختصر به چگونگی آن اشاره می کنيم 
اول قرن بيست و يکم ، بعد از نزديک به شصت سال تسلط و سيطره 

ه ضرر آمريکا و به نفع چين دگرگون آمريکا در آسيا ، توازن قدرت ب
احترام به " که دو اصل " اجماع پکن " شعار و پروژه . گشت 
را تبليغ می کرد ، "  سود اقتصادی مشترک " و پذيرش  " حاکميت

موفق شد که در اواسط دهه اول قرن بيست و يکم خيلی از سرکردگان 
ا به حوزه نفوذ  ملت های آسيا ، آفريقا و حتی آمريکای التين ر–دولت 

که روی " اجماع واشنگتن " در حاليکه شعار و پروژه . چين جلب کند 
عليه تروريسم " و مبارزه " بازار آزاد " گسترش و صدور دموکراسی 

را هنوز هم تبليغ می کند ، اعتبار آمريت و قدر قدرتی آمريکا را " 
  . بطور قابل مالحظه ای در اين مناطق به زير سئوال کشيد 

. دون ترديد دولت چين کنونی يک دولت استثمارگر و مستبد است ب
حاکمين چين نه تنها نسبت به نيروهای کار و زحمت در کشورهای 
پيرامونی از جمله آفريقا و آسيای جنوب شرقی اعمال استثمار ميکنند ، 
بلکه نفوذ و گسترش چين ماورای مرزهايش عمدتا به دليل استثمار 

. کارگران و دهقانان چين تعبيه و تامين می شود عريان و بی رحمانه 
در يک کالم چين امروز برخالف چين عهد مائو ، به تدريج ويژگی های 
جوامع سرمايه داری در زمينه قطب بندی روشن طبقاتی و پروسه 

اين . تعميق شکاف بين فقر و ثروت را به سرعت اتخاذ کرده است 
قاتی و نابرابری های اقتصادی قضاوت به نحو بارزی در ترکيب بندی طب

" ( جديد قدرت " و مرکزهای " نوظهور" و اجتماعی ديگر کشورهای 
به عبارت ديگر . نيز صدق می کند ...) روسيه ، هندوستان ، برزيل و
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نکته اصلی اين نيست که چين نوخاسته با بازار نوظهور خود مترقی و 
تمالی يک جهان پيشرو است بلکه مطلب اين است که وجود و حضور اح

چند قطبی و حتی دو قطبی شرايطی را به بار خواهد آورد که در آن 
نيروهای دموکراتيک و مترقی ضد نظام همراه با قربانيان اصلی نظام 

خواهند توانست ) کارگران ، دهقانان و ديگر زحمتکشان ( جهانی 
 . عرض اندام بيشتر کرده و به بلند پروازی های به حق خود دامن بزنند

 را در – آمريکا –ولی امواج بحران بزرگ مالی که دامن راس نظام 
  گرفت و به سرعت به سواحل چين نيز ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧سال های 

رسيد ، دورنمای جديدی را در مقابل تحليلگران نظام جهانی سرمايه و 
آينده آن قرار داد که در اينجا به نکات برجسته اين دورنما اشاره می 

از تحليلگران معتقدند که بحران مالی جهانی خسارات بعضی . کنيم 
" جنوب " بيشتری را در چين که يک قدرت نوظهور سرمايه داری در 

در صد بيکاری مزمن در آمريکا که روزانه . است ، ببار خواهد آورد 
افزايش می يابد ، باعث شده که مردم مقدار مصرف خود را کاهش دهند 

 مردم در آمريکا مصرف می کنند ، در چين چون اکثر کاالهائی را که. 
توليد می شود ، پس کاهش در خريد کاالهای ساخت چين از طرف مردم 

 ٣١ نزديک به ٢٠٠١ – ٢٠٠۶که در سال های ( ، صادرات چين را 
با خطر جدی روبرو ) در صد توليد ناخالص ملی چين را تشکيل می داد 

ن اواخر ، صادرات بايد خاطر نشان ساخت که تا اي. ساخته است 
.. کاالهای ساخت چين به کشورهای اروپا ، آمريکا ، ژاپن و استراليا و

کاهش در صدور اين کاالها باعث شده که . دائما در حال افزايش بود 
اين .  در چين بيکار گردند ٢٠٠٩ميليون ها کارگر در سه ماه اول سال 

گران مهاجر کار"  به عنوان ١٩٩٠ – ٢٠٠٧کارگران که در سال های 
از روستاهای چين کنده گشته و به شهرهای چين پرتاب شده و جذب " 

کارخانه های شهرهای چين گشته بودند ، امروز مجبور به بازگشت به 
اين کارگران ميليونی که در سی سال گذشته . روستاهای خود گشته اند 

به عنوان توليد کنندگان اصلی کاالهای صنعتی  ) ١٩٧٨ – ٢٠٠٨( 
 کليدی در صنعتی سازی سرمايه داری نوظهور چين داشتند ، نقش

امروز با بيکاری خود به منبع عظيم بی ثباتی ها و بحران های 
در اعصار گذشته ، نيروهای استعمارگر . اجتماعی تبديل گشته اند 

اروپائی در پروسه نفوذ و گسترش خود به روستاها در جريان غصب و 
ان ، اکثر روستائيان را عمال از خانه مصادره مزارع و اراضی دهقان

... های خود کنده و به شهرهای بزرگ لندن ، پاريس ، آمستردام و
جذب " مهاجرين " بخش قابل توجهی از اين . پرتاب می کردند 

کارخانجات آن شهرها گشته و به عنوان توليد کنندگان اصلی نقش 
کشورهای کليدی در توليد محصوالت صنعتی و پروسه صنعتی سازی 

ميليون ها نفر از روستائيان که در . توسعه يافته مرکز ايفاء می کردند 
آن شهرها قادر به پيدا کردن اشتغال نمی گشتند ، توسط دولت های 
استعماری انگلستان ، اسپانيا ، پرتقال ، هلند و فرانسه به مستعمرات 

. ی گشتند آن دولت ها در قاره آمريکا ، کشورهای آسيا و آفريقا گسيل م
ولی امروز نظام جهانی سرمايه و در راس آن آمريکا چون قادر به رحل 
اقامت افکندن ميليون ها نفر کنده شده از روستاهای چين ، برزيل ، 

در مستعمرات خود نيست ، در نتيجه اگر اوضاع بحرانی ... هندوستان و
ف اقتصادی در ماه ها و سال های آينده بدين منوال ادامه يابد نص

شهرهای نزديک به سی ميليون نفری شانگهای ، بوئئوس آيرس ، 
تبديل به ... مانيال ، مکزيکو ، الگوس ، قاهره ، تهران ، مومبای و

زاغه ها و گتوهای متعدد و متنوعی خواهند گشت که کليت نظام را با 
بازگشت سيل آسای کارگران . بی ثباتی بيشتر روبرو خواهند ساخت 

ای خود در چين ، بزرگترين موج بحران مسکن را هم بيکار به روستاه
کاهش روز افزون : در شهرها و هم در روستاها بوجود آورده است 

قيمت خاته هاو کرايه منزل در شهر ها بخاطر باز گشت کارگران بيکار 
از شهر ها به روستاها و بحران بی مسکنی ورشد در صد بی خانمانی 

رشد اقتصادی و سقوط قيمت کاالهای سقوط روزافزون در .در روستاها 
ساخت چين خيلی احتمال دارد که رشد خالص توليد در سطح جهان را 

همانقدر که رونق امور مالی در آمريکا در . به صفر نزديک سازد 
 به مقدار قابل توجهی در رشد خالص ساالنه ١٩٨٠ – ٢٠٠٢سالهای 

در اقتصاد چين نقش بازی کرد ، به همان مقدار سقوط و فروپاشی 
. آمريکا نقش مهمی در فرود و ريزش اقتصاد چين بازی خواهد کرد 

رژيم " درون بود " وقوع بحران های اقتصادی پيوسته از ويژگی های 
" ولی سطح و عمق . سرمايه در تاريخ تکامل سرمايه داری بوده است 

که امروز ما شاهد آن در اوضاع آمريکا از يک سو و چين " بالئی 
درباره آينده آن " کف بينی " ديگر هستيم ، بی سابقه بوده و ازسوی 

  .بی نهايت مشکل و محتاج تحليل و تفسير بيشتر است 
  خطر فزاينده سقوط اکولوژی جهانی و موقعيت چين

چين امروز بعد از آمريکا به دومين عامل تخريب بهزيستی محيط کره 
رشد بهر قيمتی " امر از منظر و ديدگاه اکولوژی. زمين تبديل گشته است 

که مترادف با سرمايه داری است ، اقتصاد جهانی را در تضاد و تالقی " 
رشد سريع . مستقيم با بهزيستی محيط طبيعی کره خاکی قرار می دهد 

 به نوبه خود در تنزل و ٢٠٠٠ – ١٩٨٠اقتصاد چين در سال های 
کا داشته تخريب موهبت ها و مائده های زمينی نقش کليدی بعد از آمري

امروز چين در پروسه های فالکت بار و سريع جنگل زدائی ، لغو . است 
مقررات در صيد ماهی، افزايش آلودگی آب و حتی خشکاندن درياچه ها ، 
ايجاد کمبود آب آشاميدنی به خاطر ساختن سدها و افزايش دود در هوای 

ه امروز با توجه به اين امر ک. بويژه شهرها با آمريکا در رقابت است 
سرمايه داری در چين می خواهد با انتخاب راه های کوتاه به آن موقعيتی 
برسد که آمريکا در صد سال رسيد ، می توانيم به عمق و ابعاد فاجعه 

آيا . ايکه نظام سرمايه در جهان در حال بوجود آوردن است ، پی ببريم 
ام طبيعی نظ" بهر قيمتی " آنهائيکه امروز با تکيه بر رشد و گسترش 

کره زمين را بسوی تخريب و نابودی می برند ، کوچکترين قدمی در جهت 
محيط زيست بر می دارند ؟ عليرغم جدی بودن تضاد بين " نجات " 

اقتصاد رژيم سرمايه و محيط زيست زمين ، ايدئولوگ ها و اقتصاددانان 
 " رژيم سرمايه هم در آمريکا و هم در چين بر آن هستند که احتياجی به

. کره خاکی که با بحران گرمازدگی جهانی روبرو است ، نيست " نجات 
در صورتيکه همين دولتمردان و حاميان رژيم سرمايه هر چه قدر قدرت 
دارند بکار می برند که هزينه های چند تريليون دالری را برای نجات 

آنها وقوع . تبليغ کرده و ترويج دهند ) در واقع بانکداران ( بانک ها 
بحران اقتصاد سرمايه داری را پذيرا گشته و برای برون رفت از آن 

بانکداران و ديگر کالن سرمايه " نجات " پروژه های چند تريليون دالری 
داران را تجويز می کنند ولی در مقابل پروسه تخريب و اضمحالل نظام 
طبيعی کره خاکی تنها راه برون رفت را پيشرفت وسايل تکنولوژيکی می 

مبرهن است که هر نوع توسعه و رشد در زمينه های فن آوری در . ند دان
متن و بطن رژيم سرمايه فقط در خدمت ازدياد انباشت سرمايه و نتيجتا به 
. ازدياد در صد استثمار بشريت زحمتکش بويژه کارگران منتهی می شود 

در يک کالم ، رژيم سرمايه نظامی فرتوت و ورشکسته بويژه از منظر و 
  . سپکتيو اکولوژی است پر

  موقعيت فرتوت و بی ثبات نظام و نقش چين
علل بحران های جاری که امروز دامنگير نظام سرمايه داری گشته و ما 
در اين نوشتار به طور مختصر به چند و چون تعدادی از آنها منجمله 
بحران مالی و خطر تخريب محيط زيست پرداختيم ، زمانی بيشتر و بهتر 

يم و تفاهم قرار می گيرند که ما سرمايه داری را به عنوان يک مورد تفه
به نظر خيلی از مارکسيست ها . نظام جهانی مورد بررسی قرار دهيم 

سرمايه داری که در اواخر قرن پانزدهم و اوايل شانزدهم در گوشه 
کوچکی از اروپای آتالنتيک بوجود آمد ، از همان اوان تولدش يک نظام 

اما اين جهانی شدن ماهيت و شکل شکاف . گرا بود اقتصادی جهان 
پيرامونی " و " مرکز " براندازانه و قطب سازانه داشت و جهان را بين 

. تقسيم کرد و در نتيجه بطور ناگزير از ابتدا يک نظام امپراطوری بود " 
هدف نظام سرمايه از همان اوان تولدش انباشت هر چه بيشتر سرمايه 

به شکرانه ) های حاکمه دولت های سرمايه داری هيئت ( برای مرکز 
با . غارت و استثمار منابع طبيعی و انسانی کشورهای پيرامونی بود 

و نفوذ و رسوخ ) يعنی حرکت سرمايه ( گذشت زمان اين پروسه جهانی 
و گسترش آن به اکناف جهان در پانصد سال گذشته تشديد يافته و باالخره 

در " حاکم "  کم و بيش يک نظام جهانی در سی سال گذشته به عنوان
بدون ترديد ، چشم گيرترين واقعه در . صحنه جهان حضور يافته است 

و " بلوک شرق " بيست سال گذشته تاريخ اين نظام فروپاشی و تجزيه 
شوروی و ادغام اجزای آن به عنوان سياره های وابسته به نظام از يک 

هانی سرمايه از سوی ديگر سو و پيوستن سريع چين به محور نظام ج
بايد به اين نکته مهم تاکيد کرد که جهان گرائی از همان ابتدا . بوده است 

آنچه را که جهانی کرده حرکت سرمايه و پی آمدهای منبعث از آن است ، 
واال امروز حرکت نيروهای کار و زحمت بيش از پيش تحت کنترل رژيم 

ص حرکت سرمايه بويژه در ويژگی های مشخ. سرمايه قرار گرفته است 
(  رشد کند ارزش اضافی – ١: زمينه انباشت در عصر حاضر عبارتند از 

 انحصار – ٢، ) هم در کشورهای مرکز و هم در کشورهای پيرامونی 
تکنولوژی ، سالح های کشتار ( سازی در پنج زمينه و حيطه کليدی 

توسط ) لی جمعی ، منابع طبيعی ، ارتباطات و اطالعات و نهادهای ما
ادامه تشديد جهانی شدن .  سرمايه آفرينی مالی – ٣شرکت های فراملی و 

به موازات سرمايه آفرينی مالی توهمی بوجود آورده مبنی بر اينکه جهان 
بر خالف . مبدل شده است " دهکده جهانی " گشته و به يک " يکی"ما

 زمينی تبليغات ايدئولوگ های طرفدار رژيم سرمايه ، واقعيت عينی و
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نشان می دهد که سرمايه داری يک نظام به تمام معنی اقتصادی جهانی 
 دولت های متفاوت تقسيم گشته و اين –است ولی جهان هنوز به ملت 

روشن است که . می باشند " منابع متغير قدرت "  ملت ها دارای –دولت 
رشد فراملی ها که در کنترل کشورهای مرکز هستند ، در طول تاريخ 

ش اضافی را از کشورهای پيرامونی به کشورهای مرکز انتقال داده ارز
تمرکز گرائی و انحصار سازی در حيطه تکنولوژی ، نظامی ، . است 

منابع طبيعی ، نهادهای مالی و رسانه های گروهی در تحت کنترل 
البته بايد . کشورهای مرکز يک امر ذاتی در سيستم جهانی سرمايه است 

" پيرامونی " و يا به " مرکز " لی که يک کشور را به اضافه کرد آن عام
متعلق می سازد تغيير شرايط ) کشورهای حاشيه ای ( و نيمه پيرامونی 

پروسه رشد . در اوضاع جهان در بطن رشد ناموزون سرمايه داری است 
ناموزون اقتصادی در جهان مسلما موقعيت کشورها را بتدريج دستخوش 

ه که مبرهن و نمايان است اين است که در دوره آنچ. تحول قرار ميدهد 
حاکميت رژيم جهانی سرمايه ، اقتصاد جهان عمدتا در خدمت افزايش 

ترديدی نيست که نظام جهانی . انباشت در کشورهای مرکز قرار دارد 
سرمايه با ايجاد يک دولت مقتدر که دارای قدرت هژمونيک است ، می 

بطور مثال ، نظام جهانی در .  مند باشد تواند از ثبات و امنيت کافی بهره
نيمه دوم قرن نوزدهم به برکت قدر قدرتی و موقعيت هژمونيکی بريتانيا و 

" آرامش " و " ثبات " از " جنگ سرد " سپس آمريکا بويژه در دوره 
در دوره هائی که موقعيت هژمونيکی قدرت متفوق . برخوردار بود 

قرار می گيرد ، نظام جهانی در دستخوش بی ثباتی و بحران اقتصادی 
در قرن بيستم دوبار . کليت خود در سراشيب بحران بزرگ قرار می گيرد 

 –بشريت شاهد اين بی ثباتی و بحران بزرگ و پی آمدهای منبعث از آنها 
در اوضاع کنونی ، بحران .  بود –جنگ جهای اول و جنگ جهانی دوم 

فزايش تهديد عليه بهزيستی ا( بزرگ اقتصادی و خطر تخريب اکولوژيکی 
در زمانی به وقوع می پيوندند که جهانيان به تدريج شاهد ) کره زمين 

. چرخشی زلزله وار در موقعيت ژئوپليتکی نظام جهانی سرمايه هستند 
امروز در حاليکه قدر قدرتی آمريکا به عنوان يک ابر قدرت بالمنازع در 

ت ديگر و يا گروهی از حال فرود و ريزش قرار گرفته است، هيچ قدر
به طور شفاف آمريکا ) يا نمی خواهد ( کشورهای مقتدر نتوانسته است و 

در تحت اين شرايط و با نبود شوروی در صحنه . را به چالش جدی بطلبد 
جهانی ، آمريکا تالش می کند با تشديد و افزايش کنترل بر منابع و مناطق 

ا بصورت آشکار از طريق خود ر" قرن آمريکائی " استراتژيکی جهان 
برای رسيدن به . به وجود آورد " امپرياليسم عريان " اعمال يک عصر 

جنگ های " اين هدف امپراطوری ، آمريکا پيشاهنگ تبليغ و اجرای 
در افغانستان و عراق از يک سو و گسترش و اعمال " پيشگيرانه 

استحکام سياست های نئوليبرالی از سوی ديگر گشته تا هژمونی خود را 
ولی جاه طلبی های اقتصادی و ماجراجوئی های نظاميگرايانه . بخشد 

آمريکا نه تنها نتوانسته اند منجر به استقرار تثبيت هژمونيکی او در 
جهان گردند بلکه بطور اعجاب انگيزی شرايط را برای رشد بی ثباتی در 

ی ، رژيم عليرغم تمايالت شديد جهانی گرائ. نظام جهانی مهيا ساخته اند 
سرمايه قادر نيست جهان را انتگره ساخته و موفق به ايجاد يک دولت 

که در راس نظام سرمايه قرار ( تالش های واشنگتن . واقعا جهانی گردد 
از طريق منابع و ( در جهت تحکيم و گسترش هژمونی جهانی خود ) دارد 

روبرو برای اثبات تفوق اقتصادی نه تنها با شکست ) محمل های نظامی 
گشته بلکه شرايطی را بوجود آورده که احتماال بطور بالقوه مرگبارترين 

امروزه آمريکا در هفتاد . دوره درتاريخ  پانصد ساله سرمايه داری است
کشور در مناطق مختلف جهان دارای پايگاه و در پنجاه کشور ديگر دارای 

نده قرار با اينکه دولت اوباما در دو سال آي. حضور نظامی قوی است 
متعلق به " پيمانی " و نه سربازان ( است که نيروهای نظامی آمريکا 

را از عراق خارج سازد ولی تحليلگران چپ مارکسيست و ) فراملی ها 
آمريکائی متعلق به حلقه مجله " سوسيال دموکرات های ( " چپ ليبرال 

ی در معتقدند که فعل و انفعاالت سياسی و نظام" )  ملت -نيشن" هفتگی 
ساخت " مرزهای افغانستان و پاکستان حکايت از گسترش جنگ های 

که با صد و هفتاد و پنج ميليون نفر جمعيت ( به کشور پاکستان " آمريکا 
هزينه . می کنند ) پنجمين کشور پر جمعيت جهان را تشکيل می دهد 

 به پانصد و پنجاه و دو ميليارد دالر ٢٠٠٧نظامی آمريکا که در سال 
اين .  ميليارد دالر رسيد ۶٠٠ نزديک به ٢٠٠٨ه بود ، در آخر سال رسيد

رقم که تقريبا برابر با هزينه نظامی کليه کشورهای جهان است ، احتمال 
هدف نهائی .  به يک تريليون دالر برسد ٢٠٠٩دارد که در اواسط سال 

هيئت حاکمه آمريکا از گسترش جنگ های ساخت آمريکا مشخصا در 
و پايگاه ها و .... ) عراق ، افغانستان ، پاکستان و ( غربی آسيای جنوب 

قزافستان ، ترکمنستان ( حضور نظامی قوی در کشورهای آسيای مرکزی 
ازدياد چشمگير نفوذ چين در . چين است " تحديد ... ) " ، تاجيکستان و

آفريقا و دسترسی پکن به منابع نفتی بخش بزرگی از آن قاره ، احتمال 
ر همکاری بين سازمان گروه شانگهای به سرکردگی و ايجاد محو

و پيشروی " جنوب " همکاری روسيه و چين با ديگر کشورهای قوی 
های چين در عرصه فضانوردی بخشی از فعل و انفعاالتی است که آمريکا 

به عنوان يک قدرت نوظهور در صحنه ( را به هراس انداخته که چين 
 ای نزديک موقعيت بالمنازع آمريکا را ممکن است در آينده) بين المللی 

به چالش طلبيده و شرايط را برای ناکامی آمريکا در جهت اعمال قدرت 
به نظر نگارنده اشتعال . امپراطوری خود بر سراسر جهان مهيا سازد 

و گسترش آن به ( جنگ های ساخت آمريکا در کشورهای آسيای جنوب غربی 
، حمايت از ) طالبان و القاعده " ريسم ترو" پاکستان تحت بهانه جنگ عليه 

المائيسم در رابطه با تبت و کمک به جنبش مسلمانان ترکستان در ايالت شين 
، ازدياد مانورهای مشترک نظامی با تايوان و ) در شمال غربی چين ( جان 

کره جنوبی و باالخره تقالهای دولتمردان آمريکائی در عقد يک قرارداد نظامی 
تحديد ( " آمريکا " هدف نهائی " را می توان با در نظر گرفتن با هندوستان 

با اينکه آمريکا از نظر . بهتر و جامعتر مورد بررسی قرار داد ) چين " 
اقتصادی با چين بويژه از طريق توليد شرکت های فراملی و تجارت و تبادل 

 در پول رابطه تنگاتنگی دارد ولی افزايش و تعميق رقابت های ژئوپوليتيکی
که عالئمی از فرود هژمونی آمريکا و فراز چين به قله يک ( سطح جهان 

تالقی های " شرايط را برای رشد ) قدرت جهانی را در خود حمل می کنند 
نيم نگاهی به موقعيت چين در . بين آمريکا و چين آماده می سازد " انفجاری 

 ها در آينده وجود مقايسه با آمريکا نشان می دهد که احتمال وقوع اين تالقی
 ميليارد دالر به چين ٧٠٠در حال حاضر دولت آمريکا نزديک به . دارد 

با اين حساب چين صاحب ده در صد کل قرض های آمريکا می . بدهکار است 
که احتمال وقوع مجدد آن ( کاهش شديد قيمت دالر در بازارهای جهان . باشد 

ادار خواهد ساخت که خود را از به طور يقين چين را و) در آينده وجود دارد 
اين حرکت از طرف چين می تواند کل . وجود دالرهای ذخيره ای خالص سازد 

با بی ثباتی فاحش روبرو ) آمريکا کنترل می کند ( نظام اقتصادی جهان را که 
آيا امکان دارد که آمريکا در يک مرحله از زمان به محمل های . سازد 

تصادی و ژئوپوليتيکی متوسل گردد ؟ بديهی نظاميگری برای حل مشکالت اق
است که اگر ابعاد بحران اقتصادی از يک سو و بحران اکولوژيکی و بهزيستی 
از سوی ديگر وخيم تر گردد ، نظام جهانی با بی ثباتی عظيم روبرو گشته و 

. تالطمات و تالقی های انفجاری را در درون خود محتمل خواهد ساخت 
سيک ژئوپوليتيک نشان می دهد که هيچ قدرت بررسی تئوری های کال

 مرزی يورو –امپراطوری نمی تواند بدون کنترل سرزمين های حاشيه ای 
پروژه جهانی . آسيا ، سلطه بالمنازع خودرا بر کليه جهان مستولی سازد 

زير " را که در واقع " خاورميانه بزرگ " آمريکا در حال حاضر تسلط بر  
. کی يورو آسيا را تشکيل می دهد ، در مد نظر دارد نفتی و استراتژي" شکم 

اگر آمريکا به مداخالت و تجاوزات براندازانه نظامی و گسترش پايگاهها و 
حضور فعال نظامی خود در کشورهای آسيای جنوب غربی ادامه داد ه و با 
عقد احتمالی يک قرارداد هسته ای با هندوستان به گسترش سالح کشتار دسته 

مه دهد ، احتمال وقوع تالقی ها و باالخره جنگ با چين افزايش جمعی ادا
که امروز با بحران ( آيا آمريکا به عنوان مديرعامل نظام جهانی . خواهد يافت 

های اقتصادی ، اکولوژيکی و بی اعتباری از يک سو و در نرسيدن به اهداف 
رو گشته خود در فلسطين ، عراق و افغانستان از سوی ديگر با ناکامی روب

ممکن است که برای برون رفت از اين بحران ها متوسل به راه حل ) است 
فالکت بار ميليتاريستی گشته و به پای جنگ با چين برود ؟ با اينکه خيلی از 
تحليلگران منجمله آنهائی که ضرورتا با سياست های آمريکا به هيچ عنوان 

نمی کنند ولی افزايش " پيش بينی " موافق نيستند ، احتمال اين واقعه را 
روزافزون هزينه های نظامی چين نشان می دهد که حداقل بخش قابل توجهی 

" از جناح های درون هيئت حاکمه چين در صدد هستند خود را برای آن 
 در صد ١٨بودجه نظامی چين به طور رسمی . آماده سازند " روزهای بارانی 

اگون می گويند که در همان ولی مقامات پنت.  افزايش يافت ٢٠٠٨در سال 
)  ميليارد دالر ١۵٠نزديک به (  در صد ٢٨سال بودجه نظامی به بيشتر از 

ناظرين مستقل از دولت های . نسبت به سال های قبل افزايش يافته است 
آمريکا و چين که خود را بی طرف محسوب می دارند ، بر آن هستند که 

 بيشتر از بودجه نظامی آن  برابر١۵ ، ٢٠٠٨بودجه نظامی چين در سال 
بر اين اساس بايد انتظار داشت که بودجه .  بوده است ١٩٨٩کشور در سال 

به هر .  نيز به سرعت افزايش يابد ٢٠١٠ و ٢٠٠٩نظامی چين در سال های 
 خطر تخريب بهزيستی کره زمين ، –رو رشد اوضاع در سطح جهانی 

 اعتباری قدر قدرتی گسترش بحران های خانمانسوز مالی ، غذائی ، بی
با هدف " تحديد چين " بالمنازع جهانی آمريکا و تالش کاخ سفيد در جهت 

 فرتوتی و ورشکستگی رژيم –تامين و ادامه هژمونی آمريکا بر جهان 
  . سرمايه را نشان می دهد 
  جمعبندی و نتيجه گيری

بررسی اوضاع نشان می دهد که جهانيان امروز با خطر يک بحران بزرگ 
مسئله بهزيستی . برو گشته اند که در هفتاد سال گذشته نظير نداشته است رو

به قدری فراگير گشته که کليت کره زمين را با خطر نابودی احتمالی روبرو 
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بدون ترديد سرمايه داری نئوليبرالی با بن بست روبرو گشته و . ساخته است 
ستگی اين هم نمی شود جلوی ورشک" ويژگی های چينی " حتی با تزريق 

( فرود و ريزش هژمونی آمريکائی و پی آمد آنی آن . نظام فرتوت را گرفت 
تشديد نظاميگری با گسترش جنگ های ساخت آمريکا در جهت جلوگيری از 

جهان ما را با خطر بروز جنگ های ) سقوط موقعيت سلطه جوئی آمريکا 
. ه است مواجهه ساخت" هولوکاست های هسته ای " فراگيرتر و حتی وقوع 

سرمايه " عامل اصلی و مخرج مشترک ريشه های اين بحران ها فاز کنونی 
. است که تحت کنترل پنج انحصار بزرگ قرار دارد " انحصاری مالی جهانی 

: " در زير تسلط اين انحصارات به قول ايوو مورالس رئيس جمهور بوليوی 
رمايه داری ، مام در زير يوغ س. ما انسان نيستيم بلکه مصرف کننده هستيم 

روشن است که " . آنچه که هست فقط مواد خام است . جهان وجود ندارد 
جهانی شدن در فاز نئوليبرالی آن به پايان عمر خود رسيده و خود سرمايه 

در اين شرايط گفته امانوئل . داری با يک بحران دراز مدت روبرو گشته است 
خيلی مناسب به نظر می " ايه نظام جهانی سرم" والرستين تئوريسين معروف 

" بويژه در دو دهه گذشته می تواند در واقع يک " جهانی شدن " رسد که 
در جهان ما " چيز ديگر " از نظام جهانی سرمايه داری به يک " دوره گذار 

دقيقا اين چيز ديگر چيست ؟ بسته به حرکت های چالشگران ضد نظام . باشد 
به آن ) العمل قربانيان نظام جهانی عکس ( و جواب مردم سراسر جهان 

عليرغم خود بيگانگی و بی خويشتنی طبقاتی ، تشديد . حرکت ها می باشد 
استثمار و گسترش نابرابری ما شاهد شکلگيری و عروج مبارزات مردم جهان 

. عليه نظام جهانی در نقاط مختلف جهان بويژه در آمريکای التين هستيم 
شر قادر به نجات مام زمين است مشروط بر ب" همانطور که مورالس گفت 

هماهنگی و همدلی " مکمل يکديگر بودن " اينکه ما دوباره اصول همبستگی 
را در دل ميلياردها انسان عليه نظام فالکت بار انحصارات مالی دوباره زنده 
سازيم و با تعبيه تنظيم يک آلترناتيو ديگر با چشم انداز سوسياليستی ، نظام 

  " . به جای نظام فرتوت و ورشکسته کنونی بنا سازيم جديدی را 
  منابع و مآخذ

، نيويورک " سرمايه داری ، سوسياليسم و دموکراسی "  جوزف شومپتير ، – ١
١٩۴٧ .   

، نيويورک ، " بحران بزرگ مالی "  جان بالمی فاستر و فرد مگداف ، – ٢
٢٠٠٩ .   

، نيويورک  " ٢٠٠٨و بحران بازگشت رکود بزرگ اقتصادی "  پال کروگمن ، – ٣
 ،٢٠٠٩.   
   . ١٩٧٣، لندن ، " تئوری عام اشتغال ، بهره و پول "   جان کينز ، - ۴
  ) . فصل چهارم  ( ١٩۶١جلد اول ، نيويورک ، " سرمايه "  کارل مارکس ، – ۵
   . ١٩٨١، نيويورک ، " چهار سخنرانی درباره مارکسيسم "  پال سوئزی ، – ۶
   . ١٩۶۶نيويورک ، " سرمايه داری انحصاری " پال سوئزی ،  پال باران و – ٧
   . ١٩٨٧، نيويورک ، " رکود و انفجار مالی "  پال باران و پال سوئزی ، – ٨
" مانتلی ريويو " ، در مجله " درباره کم و بيش جهانی شدن "  پال سوئزی ، – ٩

   ).١٩٩٧سپتامبر  ( ۴ ، شماره ۴٩سال 
، در " آمريکا ، چين و سقوط نئوليبراليسم : گذار عصر "  مين گی لی ، – ١٠

   ) . ٢٠٠٨آوريل  ( ١١ شماره ۵٩سال " مانتلی ريويو " مجله 
، " چين به خاطر بحران بيکاری از کارگران مهاجر در شهرها می ترسد  " – ١١

   . ٢٠٠٨ ، سال ٧، دسامبر  " وال استريت " در نشريه 
   ٢٠٠٣، نيويورک ، " رت آمريکا سقوط قد"  امانوئل والرستين ، – ١٢
 نوامبر ٢٨" سياره زمين را از سرمايه داری نجات دهيد "  ايوو مورالس ، – ١٣

، در مجله " بحران جهانی سرمايه داری و تاثير آن بر چين "  در مقاله ٢٠٠٨
   ) . ٢٠٠٩مارچ  ( ١٠ ، شماره ۶٠، سال " مانتلی ريويو "

  تايپ٢۶/۴/٢٠٠٩ شده در تاريخ 

.................................................  
قاضی مرتضوی اعتراف کرد که لباس شخصی 

 !ها به دستور او عمل می کنند
دستگيری ها و بازداشت های گسترده روزهای اخير که با ماشين های 
شخصی و اسپری بيهوش کننده و توسط لباس شخصی ها انجام می شد 

روز گذشته قاضی . عيت بزرگ انجاميدسرانجام به اعتراف به يک واق
مرتضوی دادستان جديد االنتصاب تهران پس از چند روز سکوت و زير 
فشار خانواده زندانيان و دستگيرشدگان و نمايندگان مجلس و رئيس 
. جمهور اعتراف کرد که اين بازداشتها با احکام وی صورت گرفته است

ی لباس شخصی و ن نيروهاابدينسان آشکار شد آنچه از آن بعنو
خودسر نام برده می شود و در واقع بخشی از قوه قضائيه و ضابطان و 
ماموران غيررسمی و غيرقانونی اين دستگاه هستند که مسلح به قمه، 
چاقو، زنجير، باتوم برقی و کابل، بی سيم و باسيم، نارنجک، گاز اشک 
ار آور و اسلحه کمری در شهرها به حرکت درآمده اند و معترض شک

  .می کنند

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

 !عملکرد بخشی از عامالن سرکوب
   تير توسط مردم١٨شرح حال جواني آه در 

 ! از چنگال مزدوران بسيجي نجات پيدا آرد
 تير توسط مردم از چنگال مزدوران بسيجي ١٨شرح حال جواني آه در 

  تصاوير اثار باتوم برقي بر بدنش+ رد از زبان خودش نجات پيدا آ
عده اي از نيروهاي يگان ويژه .  رسيدم به ميدون انقالب٥حوالي ساعت 

 نفري از جوانها رو از ميدان دور مي ١٥٠سپاه داشتند يك جمعيت حدود 
از يه داروخانه نزديكي هاي پارك . من به سمت ميدان حرآت آردم. آردند

خوشبختانه به علت وجود خاك و خاشاك در هوا، . ك خريدماوستا دوتا ماس
همين طور آه ميومدم باال ديدم جمعيت داره . زدن ماسك غيرقانوني نبود

نيروهاي يگان ويژه داشت جمعيت رو متفرق مي . مي دوه و مياد پايين
به همه مي گفتن بدو و . من آنار يه آوچه فرعي بغل يه پاساژ ايستادم. آرد

من يه نوع باتوم جديد ديگه هم . مي دويد با باتوم مي زدنشاگر آسي ن
گارديها آه رد شدند دوباره . امروز ديدم آه بيشتر شبيه شالق بود

  حرآتمون رو به سمت انقالب ادامه داد
آال يه سياستي امروز دنبال مي آردند و اون اينكه سرآوبگرها يك جا جمع 

زادي و آوچه هاي اطرافش نبودند بلكه سر هر چارراهي توي خيابان ا
 دقيقه ميبستند و مردم رو ١٠هر چها راه رو براي . نيرو داشتند

راه هاي ٤با اين آار مردم بين . برميگردوندن اما دوباره باز مي آردند
نمي . مختلف و بيشترهم توي آوچه هاي اطراف آزادي گير مي افتادن

تقريبا خيابن ازادي  ٦حوالي ساعت . گذاشتند دسته هاي مردم به هم برسند
رو خلوت آرده بودند و مردم آه اآثرا جوون بودند توي آوچه ها گير 

بعضي . راه هاي فرعي ايستاده بوديم٤ما نزديكي هاي يكي از . افتاده بودند
دوباره عده اي . ها اهللا اآبر مي گفتند و عده اي ديگر مي گفتند سكوت آنيم

در حاليكه جمعيت اطراف ما به . تمي گفتند آار اين ها از سكوت گذشته اس
و ده ها گروه مشابه ما هم در آوچه هاي (  نفر رسيده بود ٥٠٠حدود 

ناگهان موتورسوارهاي نيروي ) ديگر به سمت ولي عصر در حرآت بودند
 ٢٠حدود . از پشت به ما حمله آردند) لباس هاي سبز آم رنگ(انتظامي 

سياستشان بر ايجاد . ودند يا سه ترك نشسته ب٢موتور بودند و اآثرا 
فرياد مي زدند و از روي موتور پياده مي شدند و با . ارعاب بود

اگر فرار ميكردي اما در ..." ميگم برو"وحشيگري تمام فرياد مي زدند 
اخر صف بودي احتماال باتومي به پايت مي خورد اما اگر آمي شل مي 

 شروع آردند با .يك نفر را گرفتند. جنبيدي چند نفري مي ريختند سرت
من نتوانستم طاقت بياورم با يكي از پليس ها درگير شدم تا . باتوم به زدنش

فرار . او را رها آردند و با باتوم افتادند به جان من. نگذارم آتكش بزند
. فقط از گوشه چشم دو نفرشان را مي ديدم آه پشت سرمن مي دوند. آردم

دومي را آه خوردم شل . يج رفتسرم آمي گ. ناگهان يك باتوم به سرم زدند
يادم نيست . نامردها ول آن نبودندند. شدم سرعتم آم شد و خوردم زمين

 نفر بودند آه يك نفرشان آسي بود آه ٤چند نفري ريختند سرم فكر آنم 
حاال منو "اين را از انجا دانستم آه گفت (ضربه اي به او زده بودم 

نمي دانم چند ضربه باتوم به من . و بعد شروع آردند به زدنم" ) ميزني؟؟
آن . زدند فقط مي دانم آه روي زمين افتاده بودم و سرم را گرفته بودم

  لحظه بدنم 
يك نفرشان گفت دستبند . گرم بود و درد زيادي هم احساس نمي آردم

ولش "شايد چند ثانيه تا دستگيرشدنم بيشترنمانده بود آه صداي . بياوريد
    .دجمعيت بلند ش" آن ولش آن

  
يكي دو نفر از خانم ها امدند جلو و گفتند ولش آن چند نفر از پسرها هم 

اما آن پليس زخم . آمدند و يك نفرشان مرا به سمت جمعيت مي آشيد
در حاليكه جمعيت ". دستبند دستبند"هي فرياد مي زد . ودخورده ول آن نب

و مردم و نيروهاي پليس از دو " ولش آن ولش آن"يكصدا فرياد مي زد 
نمي دانم (طرف مرا مي آشيدند يكي از نيروهاي پليس به سمت ما دويد 

اول . و به آنها گفت آه مرا رها آنند) فرمانده شان بود يا يك پليس عادي
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مردم داد مي . د اما بعد آه جسارت مردم بيشتر شد رهايم آردندامتناع آردن
تا چند قدمي آن نيروي زخم خورده دنبالم آرد و رهايم " فرار آن"زند 
همين طور آه مي دويدم يك نفر گفت لباست را درست آن آه شك . آرد
. در يك گاراژ باز بود. به خيابان انقالب آه رسيدم سرعتم را آم آردم. نكنند
درد رفته رفته . آارگران آمك آردند لباسم را دراوردم.  آنجا پناه بردمبه

خدا لعنتشون "لباسم را آه در آوردند يكدفعه فرياد زدند . بيشتر مي شد
شكر خدا . با آينه پشتم را ديدم صحنه فجيعي بود..." و... بي ناموسا... آنه

 از جنس مرغوب انگار توي بازار گرم اجناس قالبي چيني، حداقل باتوم ها
و چند نفر ديگر هم تاييد " اين خراش ها مال باتوم برقيه"يك نفر گفت . اند

نمي دانم به خاطر شوك باتوم بود يا ياداوري . صورتم را شستم. آردند
در اين فاصله يكي از . حمله وحشيانه پليس، اما به هر حال آلي باال آوردم

به خاطر نجات دادن من دو تا بچه ها آه بعدا فهميدم توي جمعيت بوده و 
باتوم به سينه اش اصابت آرده، يقه پيراهنم را آه پاره شده بود و اويزان 

من نيم . بعد هم از پشتم يك عكس گرفت و رفت. بود نصفه نيمه تعمير آرد
نيمه هاي راه يك پژو سوارم آرد و من را تا . ساعتي ماندم و بعد رفتم

  . نزديكي خانه رساند

  
 وقتي لباس شخصي ها ٧٨ تير ١٨مي گفت .  بود٧٨ز دانشجويان سال 

ريختند و ما را آتك زدند فردايش مردم ريختند و در حمايت از رهبري 
 توي خيابان مي بينيد مردم اند ديگر اما امروز اين ها آه. شعار سر داند

يك جايي رسيد گفت . راه ها پر از بسيجي بود٤سر . فقط دانشجو نيستند
به خاطر ماسكت سوارت آردم "خواستم آرايه بدهم گفت . من بايد دور بزنم

.  است٥٧پياده شدم در حالي آه احساس مي آردم االن سال ". اخوي
در حاليكه .  داروخانه نشان دادمنزديك خانه زخمم را به يك پزشك در

. به خانه رسيدم. يك پماد به من داد" لعنت مي فرستاد به همه شان"
آمكم . دوستم تازه لباس هايش را پوشيده بود و مي خواست بيرون برود

گفت . چند عكس هم براي ثبت در تاريخ گرفت. آرد و پماد را به پشتم ماليد
آارت شناسايي همراهت نباشه برو گفتم فقط " جو چطوره برم يا نرم؟"

روي تخت دراز آشيدم آه . براي رسيدن به آزادي بايد بهاشو پرداخت آنيم
هم رفت تا دين ) اسم مستعار(سعيد . صداي باز و بسته شدن در اومد

  خودش رو ادا آن
من تقريبا قسمت اصلي تظاهرات رو نديدم چون من . راستي يادم رفت بگم

 سرآوبگرها زخمي شدم و نتونستم تا انتهاي همون اوايل حرآت توسط
  حرآت بمونم

يكي .  روز مي گذره و هنوز ورم آمرم و خون مردگيها نخوابيده٣االن (
سعيد امروز پرسيد ديگه ميري . مي گفت تا يك ماه بايد تحملشون آنم

  "آره اما قبلش وصيت ناممو حتما مي نويسم"تظاهرات؟ گفتم 
  اسم مستعار_ اميد  – آزاديبه اميد  – اميد پيروزي به

............................................. 
  !تعدادی از آمران سرکوب

  

 واژه مشبک
 روز سر می کشد
 ازپس پرچين شب
 با تاج گلی بر سر

 کرشمه ای در رفتار
 و جهان جان تازه می کند 

.درپاکی بامداد   
 و سال هاست

 که من آغاز می شوم
ش و گل بارخساره ای از آت  

 به هر بامداد
 که برپا می شود چوبه هر دار
 وصف می کشد جوخه آتش

 مقابل هر ديوار
 برای تو 

 ای گم گشته در غبار
 ای واژه مشبک

 برای توست
 که يکی می افتد و
 بر می خيزد هزار
 برای تو ای آزادی

 عيدی نعمتی

………………………………… 
٨٨ سال ۶٠سال   

 سفره های بی نان
 قفسه های بی کتاب

  سال های هجوم- سال های هجوم
 ابری بی باران

 عطشی خفته در جان زمين
  سال های هجوم- سال های هجوم

 چشم انتظاری مادران بر درگاه
 صدای پای گزمه ها

 شب های قرق
 شبنامه ها وفريادها

  سال های هجوم–سال های هجوم 
 پی آزاری خوبان
 تبعيد و زندان

 خزان و برگ ريزان
 مرگ های بی زمان

  سال های هجوم- ال های هجومس
 بی اعتباری سالم 
 در يخبندان حوصله
  سال های سکوت-سال های سکوت

 برپايی آتش
 در مجمر دل
 شکفتن غم

  در پياله های عيش
  سال های سکوت–سال های سکوت 
 آذرخشی جانفشان
 تندری در آسمان
 آواز تن خيس ابر

 برشبان جنگل 
 باران باران

 رود جاری انسان
بان بر طبل آسمانمشت کو  

  سال های هجوم-سال های اميد
 عيدی نعمتی
……………………………………  
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 !گسترش يافتن اعتراضات شبانه و کشيده شدن آن به کوچه ها
بنابه گزارشات رسيده از نقاط مختلف : فعالين حقوق بشر و دمکراسی

تهران اعتراضات شبانۀ مردم عالوه بر پشت بامها به کوچه ها گسترش 
  . يافته است

اعتراضات شبانه مردم تهران با شعار اهللا و مرگ بر ديكتاتور همچنان 
در روزهاى اخير آه اسامى تعدادى از جوانان آه در .ادامه دارد 

اعتراضات اخيرجان باختند و به اطالع مردم رسيده شدت اعتراضات 
گسترده تر شده و اعتراضات عالوه بر پشت بام ها به آوچه ها نيز آشيده 

  . ستشده ا
راننده ها نيز در خيابان با بوق زدن و سر دادن شعار اهللا اآبر با مردم 

امشب نيز مردم شعار اهللا اآبر و مرگ بر ديكتاتور و در .همراهى مى آنند
 تا ٢٢برخى مناطق مى آشم مى آشم آنكه برادرم آشت را از ساعت 

  . سر دادند٢٢:٣٠
اطمي، پونك، سيد شدت اعتراضات در منطقه تهران پارس، تجريش، ف

  . خندان بيشتر از مناطق ديگر است
همچنان نيروهاى بسيجى و لباس شخصى در آوچه ها و خيابان هاى 

اما مردم چنان با خشم شعار مى دهند آه .تهران در حال گشت زنى هستند
      ١٣٨٨ تير ٢٤. اين نيروها جرأت نزديك شدن به مردم را ندارند

.................................................  
 طی يکماه گذشته بازداشت شده اند  روزنامه نگار٤١

گزارشگران بدون مرز از زندانی شدن چهل و يک روزنامه نگار در 
  .يکماهۀ پس از انتخابات رياست جمهوری خبر داد

اين سازمان که در اين خصوص بيانيه ای صادر کرده، ضمن محکوم کردن 
امه نگاران در ايران، شرايط حاضر را بسيار افزايش فشارها بر روزن

  .نگران کننده دانست
طی دو روز گذشته، دو عکاس خبری، مجيد سعيدی و توحيد بيگی 

توحيد بيگی در جريان انتخابات از مهدی کروبی حمايت . بازداشت شده اند
مجيد سعيدی، ديگر عکاس بازداشت شده نيز از عکاسان . کرده بود

 که با آژانس های عکاس داخلی و بين المللی سرشناس ايرانی است
  .بسياری همکاری دارد

هنگامه شهيدی، روزنامه نگار و بالگ نويس نيز از دو هفتۀ پيش در 
سميۀ نصرتی، روزنامه نگار حيات نو نيز در . بازداشت به سر می برد

هر چهار . روزهای گذشته از ديگر روزنامه نگاران دستگير شده است
 و عکاس دستگير شده به مکان نامعلومی برده شده و روزنامه نگار

  .تاکنون هيچ تماسی با بستگان خود نداشته اند
ژيال بنی يعقوب، محمد قوچانی، بهمن احمدی امويی، مازيار بهاری،  

مهسا . مهسا امرآبادی، نيز از ديگر روزنامه نگاران زندانی هستند
نزديک به يک ماه است که  امرآبادی، روزنامه نگار روزنامۀ اعتماد ملی 

اين روزنامه نگار زن تاکنون تماسی با . در بازداشت به سر می برند
  .خانوادۀ خود برقرار نکرده و گفته می شود که باردار نيز هست

سازمان گزارشگران بدون مرز در اين بيانيه از دولت ايران خواسته است 
روزهای اخير را هرچه سريعتر روزنامه نگاران و ديگر بازداشت شدگان 

   ١٣/٠٧/٢٠٠٩ .آزاد کند

…………………………………… 
                                                                                 :  عدالت در نظام جمهوری

" جرم"يک زن زندانی در اروميه در آستانه اعدام به 
 !جنسی تجاوز مقاومت منتهی به قتل در برابر

 سال تحمل زندان حکم قطعی اعدام خود را در ٩يک زن زندانی پس از 
 .زندان اروميه دريافت کرد

 برای ١٣٧٩است که در سال محبت محمودی زنی متاهل دارای دو فرزند 
دفاع از خويش در برابر مردی که قصد تجاوز به وی را داشت مرتکب 

  .قتل شد
نامبرده به اتهام قتل عمد در شعب استانی مورد محاکمه قرار گرفت و 
پرونده برای تائيد به ديوان عالی ارجاع داده شد، سر انجام روز گذشته 

ان تائيد حکم اعدام توسط  سال تحمل زند٩ تيرماه پس از ٢٠مورخ 
  .ديوان عالی به ايشان ابالغ شد

حکم اعدام نامبرده با استيذان رياست قوه قضائيه به مرحله اجرا در 
 ١٣٨٨ تير ٢١يكشنبه ، . خواهد آمد

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

آمار کشته شدگان حوادث اخير بسيار بيش از آن 
 است ولت ايران اعالم کردهچيزی است که د

 کمپين بين المللی حقوق بشرگزيده هائی از اطالعات منتشر شده 
اطالعات رسيده به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ، حاکی از 
اين است که تعداد کشته شده ها در جريان راهپيمايی های اعتراضی 

روهای  خرداد ماه توسط ني٢٢به نتايج انتخابات رياست جمهوری 
امنيتی و نظامی بسيار بيش از تعدادی است که دولت ايران اعالم کرده 

  . است
 ٣٠کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اطمينان دارد که در روز 

 نفر در راهپيمايی کشته ١١خرداد ماه زمانی که دولت اعالم کرد که 
در    راهپيمايی مسيرر سه بيمارستان تهران که درشده اند، فقط د

.  شده است ها تحويل سردخانه، جسد راهپيمايان٣۴تهران بودند 
که به اطالعات  بيمارستان ٣ اين اطالعات توسط پرسنل ……

بيمارستان امام خميني، بيمارستان رسول   ازسردخانه دسترسی داشتند
  .  بدست آمده است،  خرداد٣٠ در همان شب بيمارستان لقمان  اکرم ، 

چندين بيمارستان اصلی هم چنين به  هد کاين گزارش اضافه ميکن.....
 مطمئنا مجروحين و کشته شده های  در اين مسيرها هستندکهديگر

  . ديگری نيز به اين بيمارستان ها منتقل شده اند
ارون رودز؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در اين 

عليرغم تکذيب های رسمی و آشفتگی پيرامون تعداد  ” :مورد گفت
اطالعات موثق از کشته شدن صدها نفر در راد کشته شده، اف

رودز با تاکيد بر اين که ” .جريان راهپيمايی ها حکايت می کند
بر اين اساس اينگونه بنظر می رسد که تعداد زيادی از کسانی که “

تصور می شود در مکان های نامعلومی در بازداشت هستند يا در 
خارج نگهداشته شده اند، احتماال بازداشت های بی ارتباط با دنيای 
اگر اين ” : نمود که هاو اضاف” می توانند جزو کشته شدگان باشند

رد صحت داشته باشد، تاريخ در مورد اين حوادث نه تنها بعنوان امو
حادثه ای که در آن خشونت بسيار زياد استفاده شده بلکه بعنوان يک 

  ” . ياد خواهد کردکشتار دسته جمعی
يی که بدنبال اعضای ناپديد شده خانواده خود می گردند خانواده ها

گزارش کرده اند که آنها به مجموعه هايی برده شده اند که در آنها 
عکس از افراد کشته شده توسط مقامات برای تشخيص ” صدها“

  در اينهويت جمع شده است، و برخی از آنها گزارش کرده اند که
  ........  ديده اند تعداد بسيار زياد اجساد،ها مجموعه

به گزارش وب سايت نوروز، برخی از خانواده ها را که به دنبال افراد 
ناپديد شده خانواده خود هستند، به محل نامعلومی دعوت می کنند و 

 ديگر اعضای خانواده  رساندن بهبعد از توجيه و تهديد آنها به آسيب
رد مرگ و همچنين گرفتن تعهد مبنی بر عدم اطالع رسانی در مو

فرزندانشان و امضاء اوراقی با اين مضمون که تائيد می کنند 
عزيزانشان بر اثر تصادف و يا ديگر حوادث طبيعی جان سپرده اند، 

  . جنازه های آنها را تحويل خانواده های داغدار می دهند
به گزارش منابع مختلف در ايران، صدها خانواده همچنان در 

د سرگردان هستند همانطور که مادر جستجوی اعضای ناپديد شده خو
 . روز سرگردان بود٢۶ ساله ای که ١٩سهراب اعرابی دانش آموز 

 ٢۵ سهراب در اثر تيراندازی درراهپيمايی روز آدر حالی که ظاهر
.  تيرماه اعالم شد٢٠خرداد ماه کشته شده بود اما مرگ او در روز 

..........  
 نفر از ٣۶ تيرماه که ١٨ز  نفر از بازداشت شدگان رو١٨۵ليستی از 

به گفته منابع . آنها دختر هستند بر ديوار زندان اوين نصب شده است
موثق در تهران، در همان روز تعداد بيشتری بازداشت شده اند که به 
سوله کهريزک که بازداشتگاه موقت در تهران است برده شده انداما 

  . ان داده نشده استاطالعاتی در باره اسامی و تعداد اين بازداشت شدگ
در باره افراد بی شماری که در هفته های اخير ناپديد شده اند و 
ممکن است بازداشت، مجروح و يا کشته شده باشند همچنان نگرانی 

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به علت . های جدی وجود دارد
فقدان شفافيت و مسئوليت پذيری مقامات قضايی و ارگان های 

طه، يکبار ديگر به کميسيونر عالی حقوق بشر سازمان ملل مربو
متحد، ناوی پيالي، پيشنهاد می کند که فورا هئيت ويژه ای را برای 
بررسی سرنوشت بازداشت شدگان و افراد ناپديد شده به ايران اعزام 

  . کند
............................................. 
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  سربازان اسرائيلی جنايات جنگی 
  .در غزه را فاش کردند

 
گروهی از سربازان اسرائيلی که شش ماه پيش در جريان عمليات ارتش 
اين کشور عليه نيروهای حماس در غزه شرکت داشتند، گفته اند که موارد 
گسترده نقض حقوق بشر عليه غير نظاميان فلسطينی صورت گرفته است 

 . که بعضی از آنها به مثابه جنايات جنگی است
، " شکستن سکوت"گروه فعال متشکل از سربازان اسرائيلی به نام يک 

از بيش از بيست و پنچ نظامی اين کشور که نامشان فاش نشده، شهادت 
 . گرفته و آن را به ثبت رسانده اند

به گفته اين سربازان، دستورات نظامی آنها شامل شناسايی و تميز دادن 
 .جنگجويان از غير نظاميان نبود

ازان گفته اند که طبق دستور فرماندهان، اعضای ارتش اسرائيل اين سرب
بايد هر طور شده از مجروح شدن و تلفات خود جلوگيری می کردند، حتی 

 . اگر به قيمت جان يک فلسطينی تمام شود
، برای سربازان، اين گونه توضيح "شکستن سکوت"طبق گزارش گروه 

تر است و به هيچ عنوان نبايد داده شده بود که جان آنها از همه چيز مهم 
به علت شک کردن به وضعيت نظامی يا غير نظامی بودن فلسطينيان 

 .قربانی شوند
به ما دستور نداده : " يک سرباز در شرح خاطرات خود نوشته است

بودند که هر کسی را ديديم بکشيم اما به ما گفته بودند که وقتی به خانه 
مشخص می توانيم هر کسی را که ای نزديک می شويم ، از يک فاصله 

 ."در معرض ديدمان قرار گرفت، حتی اگر يک زن مسن بود بکشيم
طبق شهادت اين سربازان، نظاميان اسرائيلی هنگام ورود به ساختمان 

تعداد زيادی . ها، از غير نظاميان به عنوان سپر انسانی استفاده می کردند
ه و يا برای پوشش تونل خانه و ساختمان به بهانه آنکه بمب گذاری شد

 . های زير زمينی ساخته شده اند، نابود شدند
اشاره می کند که طبق آن نواحی " روز بعد"شهادت سربازان به سياست 

وسيعی با خاک يکسان می شد تا راه را برای پيشرفت ارتش اسرائيل در 
 . روزهای آتی هموار کند

يد که تا به حال پول وود، گزارشگر بی بی سی در خاورميانه می گو
اسرائيل همواره درباره اتهامات جنايات جنگی در غزه پاسخ های از پيش 

دولت اسرائيل می گفت اين ادعاها تبليغات سياسی . تايين شده داشت
اما حال اتهامات نقض حقوق بشر از سوی سربازان . فلسطينی است
 . اسرائيلی است

ايعات است اما همانطور ارتش اسرائيل می گويد اتهامات نتيجه تکرار ش
که پول وود به آن اشاره می کند سازمان شکستن سکوت سابقه طوالنی 

 . و معتبری در زمينه ثبت خاطرات و تجارب سربازهای اسرائيلی دارد
بسياری از شهادت هايی که در اين گزارش ثبت شده با آنچه قبال سازمان 

ه ادعا کرده بودند، های حقوق بشری درباره عمليات ارتش اسرائيل در غز
  . مطابقت دارد

سازمان عفو بين الملل، هر دو اسرائيل و حماس را به ارتکاب جنايات 
 . جنگی متهم کرده است

ارتش اسراييل با رد اين اتهام آن را بی اساس خوانده است اما در عين 
حال طی بيانيه ای متعهد شده تا هرگونه شکايت رسمی مبنی بر سوء 

 . را پيگيری کندرفتار نظاميان 
بنا به آمارهای منابع فلسطينی در تهاجم اسراييل به نوار غزه که شش 

 .  غير نظامی کشته شدند١٤٠٠ماه قبل روی داد 
 ملک ٨٠٠ هزار خانه، ٥٠طبق آمار سازمان ملل در طی اين عمليات 

  . مسجد و دو کليسا نابود شدند٣٩ مدرسه، ٢٠٠صنعتي، 
      ١٣٨٨ تير ٢٤ - بی بی سی از برگرفته                  

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

  . را در اسرع وقت تحويل دهيدشهداپيكر پاك 
 خانواده های زندانيان  از بيانيه شماریبخش هائی از 

 ! حوادث اخيرسياسی
بيش از يك ماه از بازداشت غيرقانونى بهترين فرزندان انقالب مى 

ماه پرمخاطره براى عزيزان دربند و پراضطراب براى يك . گذرد
  خانواده هاى آنان آه طى

 اين مدت خانواده هاى فعاالن سياسى بازداشت شده در دغدغه ها و 
هم آنان آه . نگرانى هاى ديگر خانواده ها نيز سهيم بوده اند 

عليرغم مراجعات پى در پى به دادگاه انقالب و دادستانى و زندان 
يگر مراآز قانوني، نتوانستند آوچكترين خبر و نشانى از اوين و د

هرچند برخى مقامات رسمى و قانونى . فرزندان خود به دست آورند
خبر از آزاد آردن تعداد زيادى از دستگيرشدگان وقايع اخير، پس از 

 تير را داده بودند اما متأسفانه اين روند بسيار آند و بطئ است ١٨
انواده ها از وضعيت فرزندانشان بيشتر مى و روز به روز نگرانى خ

هر روز اخبار موثق از آشته شدن اين در حالى است آه . شود
تعداد زيادى از شهروندان بى گناهمان در حوادث اخير منتشر 

  .  و موجب دل نگرانى هاى بيشتر مى شودمى شود
آن چه خانواده ها از مقامات قانونى مى خواهند در وهله اول آگاه 

و به دنبال آن، تحويل پيكر پاك . از وضعيت عزيزانشان است شدن 
آشته شدگان در اسرع وقت انتظار بسيار آوچكى است آه هرگونه 
تأخير و تعلل در آن موجب جريحه دار شدن بيش از پيش اين 

  . خانواده ها و افزايش بغض و آينه آنان است
ميليونى همچنين آزاد آردن افرادى آه به بهانه حضور در حماسه 

مردم در نقاط مختلف در تهران و ديگر شهرستان ها دستگير شده 
  . اند بويژه زنان و دختران زندانى بايد در اسرع وقت انجام شود

 نظامى آه خود داعيه دار قانون گرايى و عدالت محورى است و ....
براى بى قانونى ها در اقصى نقاط جهان مرثيه سرايى مى آند و 

مصائب بشرى ناله و فرياد واحقوقا و واعدالتا سر براى ستم ها و 
  . مى دهد

روز گذشته خانواده هاى جريحه دار و بى خبر از جگرگوشگانشان 
آه خواسته هاى به حق خود را مبنى بر آزادى هرچه سريع تر 
عزيزانشان، بر آاغذ نوشته و جلوى درب دادگاه انقالب تجمع آرده 

قاضى حداد مالقات و گفتگو آرده بودند تا نمايندگانشان با جناب 
پاسخى براى پرسش هاى مشترك بياورند، به جاى التيام بخشى دل 
هاى دردمندشان با چنان بدرفتارى و حرآت هاى اهانت آميزى از 
طرف نمايندگان قانون مواجه شدند آه تحير و تأسف هر صاحب 

  . وجدان بيدارى برانگيخته شد
حكومت مدعى عدل علوى حبس آيا در : اينك سوال ما اين است 

غيرقانونى معتقد ترين و متعهد ترين افراد به اسالم و انقالب و خيل 
عظيم معترضان آرام و از آن بدتر بى حرمتى به خانواده هاى محترم 
آنان فارغ از جايگاه و شأن اجتماعى شان بلكه به عنوان شهروندى 

صونيت آهنين و آسانى آه با استفاده از م. عادي، چه مجوزى دارد
جاى قاضى نشسته و حكم صادر مى آنند، آيا از دادگاه عدل الهى 

  واهمه ندارند و آيا به آخرت و عقاب الهى اعتقادى دارند ؟ 
ما خانواده هاى زندانيان سياسى همچنان با اذعان به حقوق شرعى 
و قانونى خود و عزيزان دربندمان، با خويشتنداري، راه هاى قانونى 

ريافت پاسخ هاى قانونى طى مى آنيم و اميدواريم را براى د
دلسوزان و معتقدان واقعى به نظام اسالمى در اين وانفساى دين 
فروشى و دنيا طلبي، فرياد دردمندى ما را بشنوند و وجدانشان بيدار 

  . شود و به ياد بياورند آه از پس امروز فردايى هست 
  ١٣٨٨تير٢٥

 


