
 

 مصا حبه راديو سپهر با محمد رضا شالگونی

  تناقض مبارزات کنونی کشور ما
 ...و 

من فکر می کنم خود اين ماجرا تناقض مبارزات کنونی کشور ما را 
از يک طرف نشان می دهد که اعتراضات مردم . نشان می دهد 

چطوری تداوم پيدا می کند که از هر وسيله ای مردم استفاده می 
از جمعه گرفته، شعار اهللا اکبر گرفته که در واقع سمبل کنند از نم

از رنگ ) رژيمی که از دستشان به جان آمدند ( های رژيم بودند 
است و ائمه " آل عبا "سبز استفاده می کنند که در هر حال نشانه 

و از طرف ديگر استيصال . باصطالح معصومين به قول اين حضرات
ين است که گرفتار حکومتی هستيم واقعيت ا. مردم را نشان می دهد 
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 مصا حبه راديو سپهر با محمد رضا شالگونی

 تناقض مبارزات کنونی کشور ما
  ...و 

  
 17 برابر با1388 تير ماه 26جمعه(در برنامه امروز  : رحيمی
طبق روال جمعه ها، به گفتگو می نشينيم با )  ميالدی2009ژوييه 

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

شالگونی با درود به شما و سپاسی ديگر به خاطر پذيرش گفتگويی 
  .ديگر
 سالم عرض می کنم آقای رحيمی و تشکر : رضا شالگونی محمد

می کنم از فرصتی که به من داديد و سالم عرض می کنم خدمت 
  .در خدمتتان هستم . شنوندگان راديو سپهر 

آقای شالگونی قبل از اينکه بروم سراغ گفتگوی امروز : رحيمی
و عواقب آن ، يک )  تير26(بويژه در مورد نماز جمعه امروز 

کسی بدست ما رسيده که ضمن آنکه سئوال های کليدی مطرح فا
کرده اند اين سئوال ها سواالت روز آنهم بويژه امروز و انتظاری که 
شنوندگان عزيز ما از اين برنامه و شنيدن نظرات شما در مورد آن 

بنابراين اگر موافق باشيد اين سئواالت را بگذاريم . دارند؛ نيست
ين سئوال را مطرح بکنم که امروز روز جمعه برای دقايق پايانی و ا

است و در همين دقايقی که در خدمت شما هستيم مردم بعد از شايد 
سالها همه توجه خودشان را به دانشگاه تهران و تريبون نماز 

امروز شايد روزی است که بنا به افسانه . جمعه متمرکز کرده اند 
نجانی توقع دارند که های ملی ما مردم آتشی افروخته اند و از رفس

می خواستم نظر . از آن بگذرد يا بسوزد يا سرافراز از آن بگذرد 
  .شما را بپرسم 

 من فکر می کنم خود اين ماجرا تناقض :محمد رضا شالگونی
از يک طرف نشان می . مبارزات کنونی کشور ما را نشان می دهد 

ر وسيله دهد که اعتراضات مردم چطوری تداوم پيدا می کند که از ه
ای مردم استفاده می کنند از نماز جمعه گرفته، شعار اهللا اکبر گرفته 

رژيمی که از دستشان به جان ( که در واقع سمبل های رژيم بودند 
آل عبا "از رنگ سبز استفاده می کنند که در هر حال نشانه ) آمدند 

و از طرف . است و ائمه باصطالح معصومين به قول اين حضرات" 
واقعيت اين است که گرفتار . ستيصال مردم را نشان می دهد ديگر ا

حکومتی هستيم که همه راههای بيان نظر و آزادی عمل مردم را 
ما با يک فرهنگ توتاليتر در جمهوری اسالمی روبرو . گرفته است 

توتاليتر را به اين خاطر استفاده می کنم که فرهنگ تماميت . هستيم
 ميخواهد همه جامعه را در يک قالب گرا از لحاظ فرهنگی واقعًا

فکرش را بکنيد زن ايرانی حق ندارد مثًال فالن جور لباس . بريزد
يکی از مشغله های بزرگ ما عبارت از اين است که مثًال . بپوشد 

که راه انداخته اند و '' تامين امنيت اجتماعی''چطوری با مسئله 
بد '' عنوان که زنان و دختران ما را در کوچه و خيابان تحت اين

لغتی که در جمهوری '' بد حجابی''. (هستيد می گيرند'' حجاب
حاال با چيزهائی روبرو شده ايم که واقعًا ).اسالمی ابداع شد

به نظرم مردم ايران را اگر کسی .  استيصال مردم را نشان می دهد
از دور نگاه کند ممکن است شماتت کند به خاطر کارهائی که 

مثًال متوسل . ا اينکه اعتراضاتشان  را بيان بکنند مجبورند بکنند ت

شدن به نماز جمعه، مثًال اهللا اکبر گفتن ، مثًال شال سبز پوشيدن، 
نميدانم به کانديداهائی که خود شورای نگهبان تعيين کرده رای دادن 

. ولی می بينيد که عليرغم تمامی اينها باز راهها بسته می شود. 
 شورای نگهبان از ميان صدها نفر تعيين حتی آن کانديداهائی که

و به اينها ميتوانيد رای '' سالم اند و بی خطرند ''کرده که اينها 
و برای ) شورای نگهبان ( بدهيد و چند تا آخوند نشسته اند آنجا  

مردم تکليف تعيين می کنند و اسم اين را هم می گذارند انتخابات، 
يک کسی را انتخاب می کنند که مردم می روند در آنجا از ميان آنها 

اعتراضشان را بنفعی در محدوده ای بيان کنند؛ می بينيد که باز هم 
با مصيبتی روبرو می شوند و صندوقهای رای بالکل عوض می 

مردم وقتی می آيند کامًال مسالمت آميز اعتراض می کنند از .شود 
د می بچه هائی را که کشته ان. کشته هايشان کشته درست می کنند 

هيچکس . برند در سرد خانه هائی که سردخانه ميوه و سبزی است
وقتی مادران مراجعه می کنند کسی پاسخگو . صاحب قضيه نيست

 روز مادری جسد فرزند دلبندش را ميگيرد که 25و بعد از . نيست
تازه معلوم نيست که آيا در درگيری کشته شده يا در زندان شکنجه 

 اصًال درجمهوری اسالمی هيچ چيزی مجاز و. کرده اند و کشته اند 
مردم ساالری ''و ''دمکراسی''و اسم اين هم . نيست پرسيده شود 

اينها وضعيت ما را نشان ! تف بر مردم ساالری دينی . است'' دينی
در همين حال اميدی را نشان می دهد که ملتی که تمام اين . می دهد

با تناقضاتی که پيش مصيبت ها را از سر گذاشته بيداری خودش را 
همانطور که لحظه به لحظه ساعت . می رود و تعطيل بردار نيست

به ساعت حرکت می کند و زمان پيش می رود مردم ايران هم در 
واقع می ايستند و می بينند که با کی روبرو هستند و تصميم گرفته 
اند که آنرا به زير بکشند و مسلم است کليت اين نظام را بزير 

منتها اين تحوالت . در اين ترديدی نبايد داشت . کشيد خواهند 
ممکن است برای کسانی که با خود جمهوری اسالمی مخالفت اند که 
ما ها جزو آن بوده ايم و هستيم و هميشه هم خواهيم بود، و همه 
مردم ديگری که واقعًا از دور به قضيه نگاه می کنند فکر می کنند 

 ُاُملی هستند که به يک حکومت مردم ايران يک آدم های مذهبی
مذهبی پناه آورده اند و از آن هم راضی هستند و چهل ميليون می 

خيلی از اين . روند رای می دهند؛ ممکن است حقيقت را نبينند
غربی مثًال در ماجرای انتخابات چون عده ] کشورهای [چپهای 

زيادی در آن شرکت کرده بودند می گفتند؛ اين يک موجی شده 
،اينطور ی هم نيستند که مردم با رژيم مخالف باشند بلکه يک است

حال آنکه کسی که ايران را می . اعتراضاتی در محدوده نظام دارند 
شناسد، آن چيزی که مردم می گويند بسيار فراتر از آن چيزی است 

آن چيزی که بر زبان مردم جاری است . که نشان داده می شود
در واقع يک . ه در کلمات می گنجد بسيار عميق تر از آن چيزی ک

مثًال ببينيد . چيزی است که تناقض مبارزات کنونی را نشان می دهد 
همين االن همه خبرگزاريها متوجه تهران هستند که در نماز جمعه 

در نماز جمعه قرار است يک آقائی بنام آقای . چه اتفاقی می افتد 
لی از جناياتهای رفسنجانی که يکی از ارکان رژيم بوده و در خي

رژيم دست داشته و در واقع خيلی از آن قتل های زنجيره ای و 
غيره زنجيره ای يکی از پاهای ثابتش همين آدم بوده، قرار است 
. برويم مثًال دخيل ببنديم که او يک چيزهائی بگويد مثًال عالی باشد 

خوب معلوم است که . من به هيچ وجه مردم را شماتت نمی کنم 
. ر مبارزات خودشان از امکانات مختلف استفاده می کنند مردم د

منتها همين جا همين را ميتوانم بگويم که ضمن اينكه محکوم 
ً  نادرست  نمودن استفاده کردن از شيوه های مختلف کامال

چون مردم در حالت استيصال از هر چيزی استفاده می کنند و (است،
 دهانشان می کنند، نبايد  مردمی را که دستشان می سوزد و در

بايستی ياد آوری بکنيم و مدام هم تکرار بکنيم که ) شماتت کرد 
مبارزات رهائی بخش مردم از هر طريق حرکت های هر چه بيشتر 

  . مستقل و متشکل شونده خودشان پيش خواهد رفت 
هر چند . من فکر نمی کنم که از مجموعه نماز جمعه چيزی در بيايد

شعارهائی داده بشود يک حرفهائی زده که ممکن است آنجا يک 
بشود و از آنجا يک تظاهراتی راه بيفتد و يک تيراندازی هائی هم 

من همدلی می . البته هيچ قضيه را کوچک نمی کنم.صورت بگيرد 
منتها اين را ياد آوری . کنم با همه معترضانی که در ايران هستند

مسلم است . تند می کنم که بايستی هر چه بيشتر روی پای خود بايس
که مردم از شيوه هائی استفاده بکنند که بتواند تداوم داشته باشد ، 
بتواند توده ای شود و از اين ماجراها هر چه بيشتر فرا بروند و 

و البته من فکر می کنم که هر کسی که در يکماه . فاصله بگيرند 
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اند ونيم گذشته حوادث ايران را از نزديک و بدقت تعقيب کرده می تو
دريابد که حرکتهای مردم بسيار بسيار از آنچه که مسئله انتخاباتش 

چيزهاي ديگری را مردم مطرح می . می ناميديم فراتر رفته است 
خيلی ! نه . نه اينکه شعارهايشان ضرورتًا خيلی تند شده است. کنند 

آن چيزی را که ميزنند در واقع ارکان نظام ] مردم[روشن است که 
از تناقض گسترش مبارزات اعتراضی مردم ايران در ميشود . است

حال حاضر فرار کرد و تقبيح اش کرد و فيلسوفانه کناری ايستاد و 
. گفت که نبايد اين کار را می کرديد و بايد آن کار را می کرديد

مسئله عبارت از اين است که مردم از اين طريق مبارزاتشان را 
  . ت که از سر استيصال است ولی بايد اين را پذيرف. پيش می برند

  
آقای شالگونی شما ايرانی هستيد و بنده هم ايرانی هستم : رحيمی 

ما ايرانيها بخوبی ميدانيم که ما ايرانيها صحبت هايمان  غالبًا پر از 
يک ايرانی کامًال می فهمد ما چه می گوئيم ولی ممکن . ايهام است 

  ...ه بوده است است که يک خارجی هر گز نداند ما منظورمان چ
  ! بله دقيقًا : محمد رضا شالگونی 

االن هم وقتی که نگاه می کنيم به داخل کشور می   ...: رحيمی 
بينيم که همه ايرانيها از همين موضوع به خوبی دارند استفاده می 

همين اشاراتی که شما فرموديد در مورد مثًال فرض کنيد . کنند
 که در اروپای شرقی بسياری انتخاب رنگ سبز خوب ما شاهد بوديم

از اين رنگها در تغيير رژيم بسيار موثر افتاد و به انقالبهای رنگی 
و حاال آمده اند که با ظرافت تمام رنگی را انتخاب . موسوم شد 

کرده اند که در عين حال نظام هم زياد نتواند با آن مخالفت بکند ، 
کرده اند که روی يا مثًال آمده اند شعاری انتخاب . مثل رنگ سبز

پشت بام ها می دهند ، رژيم هم نتواند مخالفت بکند که تو چرا می 
خوب . نظامی که خودش معتقد است به مسائل دينی . گويی اهللا اکبر 

اينها را بايد از آن ظرافتها بحساب آورد و در عين حال از هوشياری 
 و زيرکی مردم و اينکه آن چيزی که ما می فهميم وقتی يک کسی
اين روزها می رود روی پشت بام و می گويد اهللا  اکبر به هيچ وجه 
.  منظورش اهللا اکبر نيست بلکه دارد نظام را زير سئوال می برد 

  غير از اين است آقای شالگونی ؟] آيا [
کسی که ادبيات کالسيک ايران را ! دقيقًا :  محمد رضا شالگونی 

در واقع می )  شعر است ايران کشور(بشناسد شعر ايران را بشناسد 
بينيد که آن تشنگی عجيب و حيرت انگيز که در مورد شراب وجود 

مرا در ميکده در ُخم شراب '' دارد و تا آنجا که حافظ می گويد که؛
آدم فکر می کند که ايرانيها الکلی هستند و هميشه شراب '' انداز 

 در شايد هم کسی نداند که حافظ اصًال] . با خنده [ می خورند 
بايد ديد که چرا اين را می گويد . عمرش شايد شراب نخورده بوده 

اين همه شراب را و اين همه پرستش معشوقه ای که اصًال شايد 
  اينها چه چيزی را بيان می کند ؟] با خنده [ وجود ندارد 

. اينها يک چيز وحشتناکی را در زندگی مردم ايران بيان می کند
رش بودند و خونشان را می مکيده است هيوالی استبدادی که گرفتا

  .و حاال باز هم ما همان گرفتاری را داريم و با آن روبرو هستيم. 
چه با اين موافق باشيد يا مخالف باشيد من .مردم را می شود فهميد

از آنهائی نيستم که بتوانم در نماز جمعه شرکت کنم وحتی آن را 
من هم آنهائی . ماتت کرد منتها مرا نبايد بخاطر اين ش. مفيد بدانم 

را که در نماز جمعه شرکت می کنند و يا در پشت بام ها اهللا اکبر می 
ولی فکر می کنم که همين مردمی که همين . گويند شماتت نمی کنم 

ظرافت ها و خالقيت ها را و ابتکارها را نشان می دهند همان 
ن دختران و پسرانی که در واقع متنفرند از تمام موجوديت اي

حکومت امام زمان ولی مجبورند که رنگ سبز به مچ شان ببندند و 
در خيابانها شعار بدهند ، همانها بنظرم خالقيت و توانائی اين را 
دارند که رژيم را از پا در بياورند و خواهيم ديد که در خواهند آورد 

 .  
مثًال ببينيد اشکال گوناگون نافرمانی مدنی که حاال وسعت پيدا می 

قبل از اينکه با شما صحبت کنم يکی از . و توده ای می شود کند 
رفقا تلفن زده بود و در مورد مادران سوگوار می گفت که شنبه ها 

می بينيد . همه را دعوت می کنند به پارک ها که در آن شرکت کنند 
اين نبوغ خالق توده ای .که اينها را کسی از جائی هدايت نمی کند 

ارند تاکتيک ها و شعارهائی را ابداع می کنند مردم ايران است که د
در همين . که همه حيرت زده می بينيم که جنبش را پيش می برند 

دو ماه گذشته جنبش ايرانيان و بطور کلی جنبش اعتراضی و 
معطوف به آزادی مردم ايران گام های بسيار بسيار بزرگی در 

 شود انکار اين را نمی. مقياس توده ای   به جلو برداشته است 

با همين تناقضات و مسائلی که نشان از استيصال و در عين . کرد
اين را نمی شود . حال نشان از خالقيت مبارزان و مردم ايران است

همانطور که شما گفتيد اين يکی از ويژگی های فرهنگ . انکار کرد 
نه اينکه ما هميشه می خواستيم با کنايه و استعاره صحبت . ما است
  . ين در واقع به ما تحميل شده است کنيم ا

 بله اگر بصراحت حرفی را بزنيم می زنند توی دهانمان :رحيمی 
 .....  

  ! دقيقًا : محمدرضا شالگونی 
حتی می .  مجبوريم اين را در لفافه و طوری بگوئيم .... :رحيمی 

بينيم در گفتگوهای خانوادگی و اينجور مسائل هم غالبًا وقتی تحت 
د به استعاره و اشارات صحبت می کنند و منظور فشار هستن

  خودشان را بيان می کنند و هيچ وقت ساکت نمی مانند 
حتی ببينيد آقای رحيمی ماجرای اين .  دقيقًا:محمد رضا شالگونی

کسی . عشق کلمه عجيبی است در زبان فارسی . شوريدگی عشق 
 متوجه نمی زبان فارسی را نداند، حتی زبانهای ديگر ايران را نداند

چيزی خيلی عجيب و غريب و تو در . شود که عشق اصًال يعنی چه 
. توئی است اين ماجرای رمانس که در ذهنيت مردم ايران است 

" يار" فکرش را بکنيد که آن .  ضمنًا نشان سرکوب شده گی است
ئی که ايرانيها در ادبيات خود مخصوصًا ادبيات کالسيک " او"و 

 دور او می چرخند و چيزهائی می گويند که شان حتی موسيقی شان
مثًال کسی اشعار موالنا را . ظاهرًا نامفهوم است از نگاه ديگران

بخواند اينکه اين جنون چه است ممکن است خيلی عجيب و غريب 
ولی واقعيت عبارت از اين است که نشان يک بن بست . به نظر بيايد
اد نباشيد رمانس را يک نشان اين است که وقتی شما آز. بوده است 

بصورت طبيعی و انسانی ، دم دست بيان بکنيد و می دانيد که از 
نظر روانشناسی خيلی روشن است که يک زن و مرد يک دختر و 
پسر نتوانند راحت با همديگر رابطه برقرار بکنند،آن موقع آن 
داستانهای عاشقانه ما ليلی و مجنون شيرين و فرها د پيدا می شود 

ی است که ظاهرًا از جسمانيت می گذرد و بقول شاعر چيزهائ. 
در فرا سوی مرزهای تن طرف يک چيزی را : بزرگ ما احمد شاملو

اين در .اين نشان دهنده يک مانع ، يک بختك است.  جستجو می کند
متاسفانه در مبارزات سياسی مان هم اين مشهود . فرهنگ ما است 

  .است و ديده می شود 
را نبايد ازش فضيلت بسازيم و در همان حال بايد  در عين حال اين 

مردم ايران طبيعت . بدون فهميدن اين ماجراها نمی شود . بفهميم 
شان که کج طبع هستند و به جای اينکه دختر يا پسری در مورد هم 
بصورت ساده ودر بيان زيبا بگويند ، بصورت يک چيزهای عجيب 

ژن ايرانيها نيست بلکه اين در واقع ذات و . وغريبی در می آيند
محصول آن شرايطی بوده که ما گرفتارش بوده ايم و متاسفانه هنوز 

يک حکومت مذهبی بيدادگر و خونريز در اين وضعيت . هم هستيم 
کسی که نفس می کشد جنازه اش را از جائی . گرفتارمان کرده است

کنان بی و بعدًا هم پرونده باز می کنند که نمی دانم کار. پيدا می کنند 
بی سی اينکار را کرده اند و حال تحقيق بکنيم که ندا آقا سلطان را 

  .آنها پول داده بودند و کشته بودند 
بقول عبيد ذاکانی شاعر و طنز نويس نابغه ايرانی بی حيايی در 

بگذاريد اين . آخوند يک پديده ای که اصًال نمی شود راحت فهميدش 
 افتاده بود همه می رفتند بيرون حکايت را بگويم که آخوندی در چاه

بياورندش و می گفتند دستت را بده بکشم باال و آخوند هيچ عکس 
يک کسی آمد نگاه کرد ديد آخوند است گفت . العملی نشان نمی داد 

و گفت . ؛ اين ناکس از لئيمان است با او از دادن سخن نگوئيد 
. رفت و آمد باالباالفاصله آخوند دستش را گ. دستم را بگير بيا باال 

، ''اين ناکس از لئيمان است'': بقول همان جمله زيبای عبيد بزرگ
  . اينها از لئيمان هستند 

آقای شالگونی اگر اجازه بدهيد سئواالت اين شنونده ای که : رحيمی 
با سالم به شما آقای شالگونی . بدستمان رسيده خدمتتان مطرح کنم

دو پرسش طی . اديو سپهر و عرض ادب و با درود به شنوندگان ر
هفته ذهنم را مشغول کرده که اولی از آن خودم و دومی هم در 

نکته ای که ذهن مرا : پرسش اول . گفتگو با ديگران دريافتم
مشغول کرده و اخبار داخل کشور به اين ذهنيت می افزايد  مدل 

پيش از اين . موج سواری آمريکائی بر ترورهای خود ساخته است
به گونه ای که در طی ترور . و پاکستان آزمايش شده بود در لبنان 

 مارس در لبنان مورد حمايت 14رفيق حريری در لبنان جريان 
آمريکا توانست با کمک رسانه های غربی اين ترور را به مخالفان 

 مارس نسبت دهد و با 8داخلی خود يعنی حزب اهللا و ديگر اعضای 
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دن نظاميان سوری از لبنان و القای چنين دروغی اقدام به خارج کر
تحت فشار قرار دادن حزب اهللا و مقاومت کرد و نهايت توانست با 

در سوئی ديگر در پاکستان با . همين حربه قدرت را در اخيتار گيرد
ترور بی نظير بوتو رئيس حزب مردم پاکستان شانس پيروزی او در 

با موج سواری انتخابات پارلمانی پاکستان بسيار پائين بود توانستند 
بر ترور بوتو و انتصاب آن به رقبا، آصف علی زرداری همسر بوتو 

فکر نمی کنيد همين مدل را می توانيم در ايران . را قدرت برسانند 
شاهد باشيم و وظيفه ما و مردم در قبال اين حادثه احتمالی و 

  مفروض چه می تواند باشد ؟
که آمريکائی ها و  به نظر من ترديدی نيست :محمد رضا شالگونی

قدرت های خارجی هميشه از اين ماجراهای مختلف استفاده می 
چون می دانيد که دنيای . طبيعی هم هست که استفاده بکنند . کنند

منظورم دولت های ( روابط بين المللی اين طوری است که هيچ کس 
دنبال اين نيستند که از )قدر قدرت و ظالم چه کوچک و چه بزرگ 

دفاع بکنند ، از انسان دفاع بکنند ، از عدالت دفاع بکنند حقوق بشر 
بسته به اينکه يک جائی اتفاقی بيفتد از آن . ، از آزادی دفاع بکنند 

ببينند می توانند فايده ای برای خودشان بدست بياورند دنبالش می 
  .مثًال جمهوری اسالمی را در نظر بگيريد . روند

. گويند ُام القراء اسالم استجمهوری اسالمی است و خودشان می 
فکر ش را بکنيد که همين االن در سين تيانگ چين يک عده ای را 

هر چقدر هم بگوئيد که آمريکا ، . مظلومانه قتل عام کردند 
واقعيت اين است که کشتار بی رحمانه ای . آمريکائی در کار نبود 

 ترک می و آقای اردوغان به خاطر اينکه خود را. را راه انداخته اند
همين ( داند و آنها هم ترک هستند و ضمنًا حزب اسالمی هم هست 

. آمد از آنها دفاع کرد ) اردوغان جای ديگر اين کار را نمی کند 
و حاال اين اصالح . منتها همين جمهوری اسالمی صدايش در نيامد

به نظر من حاال ( طلبان شروع کرده اند از آنجا استفاده می کنند 
ی کنند که استفاده می کنند  نمی گويم بد کاری می خوب کاری م

اين خيلی خيلی . منتها در جای ديگر ممکن بود سکوت بکنند)  کنند
مهم است که همين جمهوری اسالمی در چچن که روسيه شهر 
گروزنی پايتخت چچن را از طريق همين آقای پوتين با خاک يکسان 

 حرفی زدن مبارزه با چرا ؟ چون چنين.کرد يکبار صدائی بلند نکرد 
و حاال چين متحد ما ! چون روسيه متحد ما است! امام زمان است

  .ست بنابراين نبايد اين کار را بکنيم 
و در ايران خيلی اگر . اين مثال را زدم تا اينکه قضيه را روشن بکنم

البته خيلی ] آلماتي نامفهوم در فايل صوتي...[برويد ناف اين حرفها 
چنين چيزهائی است چنين .  نيست خود توطئه استوقتها هم تئوری

منتها اگر پرنسيپ های خودتان را رها بکنيد . نقشه هائی هست 
معموًال سر از جاهائی در می آوريد که خودتان هم نمی فهميد که 

يعنی دنيا تقسيم شده آمريکا در يک طرف و . چرا به اينجا افتاده ايد
ثًال لشگر سرخ کمونيست ها در طرف ديگر لشگر اسالم يا اينکه م

بنابراين تواين وسط هر چه اتفاق بيفتد ! يا  با هر منطقی که بگوئيد
اين را . اگر طرف ما باشد خوب است و اگر طرف آنها باشد بد است

به آن شنونده ودوست . اين منطق قابل دفاع نيست. بايد کنار گذاشت
ما يک سلسله .  عزيز اين را بگويم که نبايد با اين منطق حرکت کرد

اين پرنسيپ ها، پرنسيپ های پايه ای هر آدم . پرنسيپ هائی داريم
دمکرات،هر آدم آزاديخواه و بطريق اولي هر کمونيست و هر 

بنابراين بايد آنها . سوسياليست و هر انسان برابری طلب است
بعضی وقتها می بينيم که آنهائی . را محکم بچسبيم ]  پرنسيپ ها[

مثًال . ست ها بودند می بينيد که جنايتی انجام داده اندکه طرف کموني
همين مثالی که ايشان مطرح کرده بودند که سوريه را خواستند که 

من سئوال می کنم اصًال . از لبنان بيرون بکنند و بيرون کردند
سوريه باشد ] در اشغال[سوريه آنجا چکار می کرد؟ لبنان چرا بايد 

 که سوريه بايستی قشونش را در آنجا ؟ اين اصل را نبايد پذيرفت
بعد از پايان جنگ داخلی لبنان يک سری توافقاتی شد در . نگه دارد 

طائف ، سازشی که بين عربستان و سوريه اتفاق افتاد، ارتش 
حاال . سوريه را آوردند آنجا و قضيه را بنفعی آرام کردند

رد چه بود چون محل بحث ما نيست نمی خواهم وا] توافقات[اين
باشد ؟ خود سوريه را در ] لبنان [ حاال سوريه بايد آنجا . بشوم 

'' حما'' ميالدي  در شهر80نظر بگيريد  سالها پيش در اوائل دهه 
يک کشتار وسعی راه افتاد و بيست و چند هزار نفر را در يک روز 

. هميشه هم حزب بعث سوريه از آن دفاع کرده است. قتل عام کردند
من هم که اسالمی نيستم و از اسالمی ها هم زخم  . اسالميها بودند

ولی آيا می شود از . هائی دارم که هيچ وقت ترميم پيدا نخواهد کرد 

در سوريه ! کشتن مردم در سوريه به اين صورت دفاع کرد؟ نه 
. کسی که مخالف خاندان اسد باشد سُرب مذاب بر گلويش می ريزند

  . کار ها می تواند بکنددر لبنان چه] سوريه[واويال است که 
اين انفجارهائی که در لبنان صورت می گيرد بعضی ها می گويند که 
. از طرف خود اسرائيل است بعضی هم می گويند کار سوريه است 

من آن بعضی هائی را که می گويند کار سوريه است من نمی توانم 
ائی بعضی از آدم ه. بعضی دالئلی دارم . بگويم افراد آمريکا هستند 

که در آنجا کشته شده اند وابسته به چپها و آدم های مترقی لبنانی 
نمی شود گفت که همه اينها را حتمًا آمريکائی ها کشته اند يا . بودند

ممکن است که اسرائيل . نه اينطور نيست. اسرائيلی ها کشته اند 
خود دولت اسرائيل را که يک دولت . هم از اينها استفاده کرده 

من هم در مورد اسرائيل . ذهبی وحشتناک است می شناسيمنژادی، م
منتها . نظرم روشن است و در همين راديو شما هم صحبت کرده ام 

از اينجا نتيجه گرفت که چون اسرائيل مظهر شيطان است و حزب 
در مقابل هجوم آن ) حزب اهللا هم خودش مصيبتی است ( اهللا 

ماجرای لبنان را . تايستاده بود پس بنابراين آار اسراييل اس
ما بايد پرنسيپ های خودمان را داشته . اينطوری نبايد توضيح داد 

در عين حال که می بينيم دعواها چطور پيش می رود ولی از . باشيم
  يک سلسله اصولی هميشه بايد حمايت و دفاع کنيم 

مثًال در چچن نمی شود گفت که در . وگرنه کالهمان را باد می برد 
 اينها اسالمی هستند و غيرو  وغيره پس بنابراين بايد هر حال چون
و در فلسطين چون . اينطور است '' حما''يا مثًال در . کشته شوند 

اسرائيل غاصب است هر طرف ديگری که در مقابل آنها باشد همه 
در . اين تفکر اشتباه است. شان هر چه بگويند بر حق است 

کنم آوردن بی نظير بوتو تا پاکستان همانطور که گفتيد من فکر می 
و آنها می خواستند که کار . حدی روشن بود که کار آمريکا بود 

ولی اينکه . را بوتو انجام بدهد خيلی روشن است ] آمريکا[ کثيف 
ميخواهم بگويم که خيلی . آيا آمريکائيها کشتند من نمی توانم بگويم

ل که در عين حا. تو ناف تئوری تو طئه رفتن کمکی نمی کند 
بايستی هر چيزی را با فاکت ، با بررسی مشخص و موردي در باره 

] اينكه.[وگرنه آجر روی آجر بند نمی شود . اش صحبت کرد 
بايستی در هر طرف ببينيم که آمريکا کجا هستش درست نکته 

اين را يادتان باشد که . مقابلش را بگيريم، اين سر به جهنم می زند
] آلماتي نامفهوم در فايل صوتي....[منطق در اوائل انقالب تحت اين 

من با زبان چپ می گويم و با ديگرانی که افتادند . بيچاره کرده 
تحت اين عنوان که امپرياليسم . دنبال خمينی آنها را نمی گويم 

آمريکا ، فالن و بهمان و مردم ايران هم از دست آمريکا کشيده 
د يکدفعه موج ضد بودند در رژيم شاه که وابسته به آمريکا بو

آن مسئله . امپرياليستی که راه افتاد در آنجا يک چيزی مال خور شد 
که در واقع برای آزادی استقالل می . انقالب مردم ايران بود 

جنگيدند گرفتار يک هيوالئی شدند که از هر اشغالگر خارجی شايد 
اين را چطوری می شود . وحشتناکتر بوده در اين سی سال گذشته

 داد؟ به نظرم همان موقع آن بحث هائی که اتفاق می افتاد ما توضيح
من هميشه ضد . جزو آنهائی بوديم که ضد امپرياليست بوديم 

ولی واقعيت اين . امپرياليست بودم ، هستم و اميدوارم تا آخر باشم 
است که ضد امپرياليست آن نوعی ما را بدبخت کرد و خمينی سوار 

  .شد
را ديديد چقدر به ضرر مردم ايران تمام ] آمريکا[ماجرای سفارت 

در عين حال که ضد . به نظرم از اين منطق بايد عدول کرد . شد
منتها اين تنها . امپرياليسم بودن هم يکی از پرنسيپ های ما است

مد نظر قرار [ پرنسيپ نيست، بايستی پرنسيپ های ديگری را هم 
اينکه امپرياليسم چرا ضد امپرياليست  هستيم ؟ به خاطر ] . دهيم

می آيد استقالل کشور را ازبين می برد ، دمکراسی را از بين می 
اگر يک نفر از داخل و از ناف . برد، حاکميت مردم را از بين می برد
قم بيايد و همين کارها '' مقدس''خود ايران بلند شده باشد و از شهر 

ها هستند بعضی عقرب .  را با ما بکند آيا حق دارد ؟ به نظر من نه
حاال مردم ايران را . که آدم از ترس آنها به مار غاشيه پناه می برد 

در ايران که در بين کشورهائی که اکثريت شان مسلمان . می بينيد
هستند ، احساسات ضد امپرياليستی حاال کمتر از جاهای ديگر است 

در غالب کشورهای مسلمان نشين . اين خيلی نکته مهمی است . 
د آمريکائی خيلی شديد بوده تا آنجا که يکی از آن احساسات ض

کارهائی که اوباما در سخنرانی گشايش رياست جمهوريش گفت ؛ 
مخالفت [ ديدند که اين .  دستم را به طرف دنيای اسالم دراز می کنم

. ماجرائی شده برای آمريکا ، می خواهند اين را از بين ببرند] 
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در همه ی دنيا که . ر بگيريدسخنرانی اوباما در قاهره را در نظ
مسلمانها يک ميلياردو سيصد ميليون نفر هستند اصًال احساسات 

. منتها در ايران يکی از کمترين ها است.ضد آمريکائی کًال باال است 
دولتی . است'' ضد آمريکائی'' چرا ؟  بخاطر اينکه دولت ما اصًال  

مردم هم . است'' ضد آمريکائی''که االن سوار گرده ما شده 
مردم ايران را به اين . دراستبداد درست عکس آن را می گويند

  . خاطر نبايد شماتت کرد
ايرانيها يک چيزی می گويند . برگرديم به همان حرفی که شما گفتيد

اينطوری نيست که اينها طرفدار . و چيز ديگری را قصد می کنند
 است که در سيستم های استبدادی يک قانونی. آمريکا بوده باشند 

می شود آن را قانون آونگ گفت که در واقع آنقدر فنر فشرده می 
شود که وقتی آن فشار را برداريم يک دفعه پرتاب می شود به طرف 

ممکن است که مردم اصًال بگويند آمريکا خوب است حال . ديگری
ما بايستی . آنکه منظورشان اين نيست بلکه آزادی می خواهند

 های افراط و تفريط مخالفت کنيم ولی ضمن آنکه با اين منطق
بايستی مردم را بفهميم که در ايران چرا مردم مثل مصر يا ترکيه در 

. نيستند ] آمريکا[بغل گوش ما و يا در پاکستان در کنار ما ، مخالف 
اين حکومت هر . است'' ضد آمريکائی''به اين خاطر که حکومت ما 

مثًال هر اسمی که . دچه بگويد مردم درست عکس آن را می گوين
حکومت می خواهد  مردم روی بچه هايشان بگذارند درست عکس 

نميدانم . حاال اسم های امام و پيغمبر نميگذارند. اش را می گذارند
تمام اسم . محمد، علی ، رضا ،حسن، حسين  و فالن نمی گذارند

چرا؟ . هائی را روی بچه هايشان می گذارند که با اينها فرق دارد
  ] . رژيم [ فقط از دست اينها .  روشن استخيلی

در پرسش دومشان مطرح ] اين شنونده[آقای شالگونی ،: رحيمی 
جای چپ در صف ''باز هم در سه مقاله شما يعنی مقاالت : کرده اند 

مرحله سرنوشت ''و مقاله '' مقدم جنبش اعتراضی مردم ايران است 
سومين مقاله و . '' ساز جنبش اعتراضی مردم آغاز شده است

'' اعتصاب عمومی برای تداوم و گسترش جنبش اعتراضی مردم''
بخشی از خوانندگان اين مقاالت که ادبيات شما و سازمان راه کارگر 
را می شناسند بر آنند که شما در اين سه مقاالت خود از شعار 
سرنگونی نظام ننگ و نفرت جمهوری اسالمی ايران عقب نشينی 

آيا اينگونه است که دوستان بر زبان می . ده ايد کرده و آن را پس ز
رانند ؟ خوشحال می گردم که پاسخ شما را در اين گمانه زنی اين 

  . بخش از خوانندگان مقاالت شما با هم بشنويم 
در جريان دوم خرداد که اتفاق افتاد !  ببينيد: محمد رضا شالگونی 

. تحريم کرده بود ] انتخابات را[راه کارگر جزو سازمانهائی بود که
همين (بعد از آنکه مردم رفتند و وسيع شرکت کردند و رای دادند، 

) هم به نحوي اتفاق افتاد ]  خرداد 22[حادثه ای که در اين انتخابات
ما يک اعالميه ای داديم خطاب به مردم و گفتيم؛ آن چيزی که ما 

 از می خواستيم شما از طريق عدم  شرکت در انتخابات  بکنيد، شما
واقعيت اين است که از طريق عدم . طريق شرکت در انتخابات کرديد

شرکت در انتخابات قرار بود مردم نفرت و بيزاری خود را از 
مردم شرکتی که کردند بحران بزرگی . حکومت اسالمی نشان بدهند 

را برای جمهوری اسالمی آفريدند و دردسرهائی داشتند و امکاناتی 
آنهائی که در انتخابات شرکت . باز شد هم برای مردم در حدی 

. کردند در ضديت با واليت فقيه و جمهوری اسالمی شرکت کردند 
همانطور که شما می گفتيد؛ مردم در ايران يک چيزی را می گويند 

آدم ( من که شناخته شده هستم . و يک چيز ديگری را اراده می کنند
يک جائی نوشته نا آشنا ئی هم نيستم که ديروز مثًال يک چيزی 

چون فقط من نبودم و رفقای من (''ما ''يا بهتر است بگويم ) است
وقتی که ما گفتيم اين انقالب شکست خورده و درست در ) هم بودند

 بهمن که قيام مردم ايران پيروز می شد از آن طريق 22روز 
شکست خورد چرا که هيوالئی را بر گرده مردم نشاند که در واقع 

آن آرمانهای انقالب است؛ خيلی های ديگر ما را خودش ضد همه 
ما جزو اولين نيروهائی بوديم که گفتيم اين . مسخره می کردند

. حکومت ، حکومت انقالب نيست، حکومت خفه کننده انقالب است
خيلی ها آن . گفتيم که اين يک نوع فاشيسم است که پا می گيرد 

که آن موقع تند تر حتی خيلی هائی . موقع ما را مسخره می کردند 
. بودند عنوان اولترا چپ به ما دادند حال آنکه ما اولترا چپ نبوديم 

حاال همان ها می خواهند که در بعضی جاها شما هر صحبتی که می 
بگوييد تا اينکه حرفتان را ''   اشهد ان ال اله اال اهللا''کنيد اول يک 
قتی صحبت می اين آقای احمدی نژاد را ديده ايد که و. گوش بدهند

عجل وليك الفرج '' کند و حتی يک کلمه می خواهد بگويد يک جمله 

اگر شما می خواهيد اين طوری با زبان چوبی حرف . می گويد'' 
من معتقدم که با . من جزو آن ها نيستم . بزنيد مشکل خودتان است

بايد توده عظيم مردم را . زبان ساده آدميزاد فهم بايد صحبت کرد
و مردم وقتی حرکت . ونی های تاريخی و بزرگ بدانيم فاعل دگرگ

می کنند مخصوصًا اشتباه نمی کنند در مسيرهائی حرکت می کنند که 
اعتراضاتشان را بيان می کنند هر چند چيزی را مطرح کرده بودند 
که ما نگفته ايم و عکسش راگفته ايم و نظر ما نبوده، بايستی از 

بنابراين، اين . ه ما اين استحرف ما و نکت. آنها حمايت کرد 
ما از صبح که . ولی تنافض جزو زندگی ماست. تناقض حرکت است

بلند ميشويم تا شب که ميخوابيم هزار بار کار متناقض انجام می 
بعضی وقتها آنقد ر در . دهيم و بعضی وقتها هم متوجه نيستيم 

تناقضات خودمان، در سخنان خودمان، غرقه هستيم که متوجه 
 مردم در يک توده ميليونی .يم که خودمان چه تناقضاتی داريمنيست

حرکت هائی می کنند که هيچ کس نقشه اش را نکشيده است ولی 
من فکر می کنم اين حوادثی که بعد از جريان . حرکتی پيش می رود 

مردم . انتخابات اخير در ايران اتفاق افتاد يک حرکت  به پيش است 
ی شان را از جمهوری اسالمی نشان ايران بيداری شان و بيزار

مسلم است که بخشی از مردم ال . از اين بايد حمايت کرد . ميدهند
اقل هنوز توهماتی دارند وفکر می کنند از اين طريق می شود راه 

ولی . ما وظيفه مان است که به آنها هم بگوئيم . برد ] بجايي[
م روی سينه و معنايش اين نيست که فيلسوفانه دستهايمان را بگذاري

با دستکش سفيد . بگوئيم ماحاضر نيستيم با اين چيزها حرکت کنيم 
. مردم انقالب خواهند کرد . انقالب نمی کنند، انقالب همين طوری است 

) و با نيت خير هم ميدهند (من و ديگرانی که شعارهای انقالبی می دهند 
دم عنايتی ما هر کاری که بکنيم در اين است که مر. آه نخواهند کرد

و آنهم ممکن است . بکنند و گوشه چشمی به حرفهای ما داشته باشند
نداشته باشند و کارهائی بکنند که ما را مات و مبهوت بکنند و ما ببينيم 

من فکر نمی کنم که حاال . که ما عقب مانده بوديم و مردم بهتر می گفتند
 نيستم که من پشيمان. در انتخابات شرکت کردن خيلی چيز عجيبی است

! اصًال . بگويم اين جمهوری اسالمی انتخابات ندارد و حقه بازی است
ولی بايستی توجه بکنيم که تا اين تناقضات را نفهميم الاقل در حوزه 

را '' اشهدم ''اگر کسی ميخواهد که من . تاکتيک نميشود صحبت کرد 
گويم ولی خودم دوست ندارم چنين اشهدی را ب. بگويم برای او می گويم

. من کمونيست هستم. آه من طرفدار سرنگونی جمهوری اسالمی هستم
خيلي از سرنگونی طلبان متاسفانه ممکن . طرفداری سرنگونی چه است

طرفدار . من طرفدار کمونيسم هستم. است بدتر از آخوندها باشند 
طرفدار محو طبقات هستم و بطريق .برابری و آزادی همه انسانها هستم

م طرفدار جمهوری اسالمی و يا کنار آمدن با بخشی از آن اولي نميتوان
عجل وليك '' و يا بقول احمدی نژاد '' اشهد ان ال اله اال اهللا''اين  . باشم

را بخاطر آن هائی می گويم که هميشه وردی را در زبان '' الفرج 
هايشان دارند که می خواهند آن را از طرف مقابل بشنوند و گرنه 

  .ی گيرد ذهنشان آرام نم
 بسيار سپاسگزارم  آقای شالگونی از شرکتتان در برنامه :رحيمی
باميد آنکه مردم بتوانند آن چرا که در دلهايشان می گذرد واقعًا . امروز

و به راحتی بزبان بياورند و ما در مملکتی زندگی بکنيم که نيازی به 
  .استعاره نباشد 

ن ترديدی ندارم که چنين دقيقًا اينطور ی است و م: محمد رضا شالگونی
بقول شاعر معروف ايراني ؛ .  روزی خواهد آمد و زود هم خواهد آمد

  .هيچ شک نبايد داشت، روز خوبتر فرداست و با ماست
  .تشكر ميكنم از شما و خداحافظي ميكنم از شنوندگان راديو سپهر

  .لطف فرموديد. بسيار سپاسگزارم: رحيمی 
  .د زنده باشي: محمد رضا شالگوني

.............................................  
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 پاسخ جنبش اعتراضی 
 , به تهديدات جديد خامنه ای

 !ادامه مبارزه و تشديد انزوای کودتاگران

 ..ديکتاتور کور و کر استديکتاتور کور و کر است

 
  
خامنه ای برای مردم جای هيچ ترديدی باقی نگذاشته است *

راهی ندارند . .که اگر آزادی و احترام به حق رای می خواهند
جز اين که قبل از هر چيز او و پاسداران و امنيتی های 
همدستش را از اريکه قدرت به زير بکشند و خيمه واليت 

  .را بر سرشان خراب کنند.. مطلقه
خامنه ای در سخنانی به مناسبت بعثت پيامبر مسلمانان : روشنگری

 از  تير بار ديگر بخشی٢٩در جمع برخی از مسووالن رژيم در 
او با تفرعنی .  خرداد را تکرار کرد٢٩تهديدات خود در نماز جمعه 

که ويژه ديکتاتورهای کر و کور شده از قدرت و سرمست سرنيزه و 
بار ديگر ميليونها شهروند ناراضی از ديکتاتوری و , خون است

او که . ناميد" کيد دشمنان"معترض به کودتا را فريب خورده های 
اييد خود از کودتا در صبح روز پس از اعالم آرا با اعالم شتابزده ت

تقلبی و بيرون کشيدن احمدی نژاد از صندوق ها عمال نشان داد 
به جای آن که بگويد به چه حقی مزدوران و , رهبر اصلی کودتاست

آدمکشانش سينه جوانان آزاديخواه اين مردم را در خيابان ها آماج 
ر سياهچال ها آن ها را گلوله های خود می کنند و به چه حقی د

سالخی و پيکرهای مثله شده شان را در سردخانه های ميوه انبار 
گام گستاخانه ديگری به جلو گذاشت و اين بار رسما , می کنند

و بسياری از ياران و همسنگران ديروز همين رژيم را " نخبگان"
 . آشکارا به سرکوبی خونين تهديد کرد

امتحان "ی مطلق به خويشتن را وفادار, او با تفرعنی فاشيستی
که در واقع اسم ديگر جناح معترض به " نخبگان"برای " عظيم

انتخابات و همچنين هاشمی رفسنجانی است دانست و خطاب به آنان 
نخبگان مراقب باشند، زيرا در امتحان عظيمی قرار گرفته :" گفت

اند و موفق نشدن در اين امتحان، تنها مردود شدن نيست بلکه 
 ." جب سقوط آنان خواهد شدمو

راستی وقتی رهبر رژيم جمهوری اسالمی يار غار سی ساله خويش 
" سقوط"به , که مقام واليت خود را مديون کارچاق کنی های اوست

و وقتی صدها نفر از ياران نظامش را به خاطر حفظ , تهديد می کند
 نظاميان و امنيتی های قاچاقچی و آدمکش, برتری قدرت پاسداران

با مردم و جوانان که , در سياهچال ها زير شکنجه کشانده است
 هرگز از هيچ رانت قدرتی برخوردار نبوده اند چه می کند؟ 

خامنه ای با تهديدات تازه خود دژ اصلی و جرثومه واقعی توطئه و 
جنايت و آدمکشی و سرکوب را در لحظه حاضر به مردم نشان داده 

مردم جای هيچ ترديدی باقی او با تهديدات خود برای . است
نگذاشته است که اگر آزادی و احترام به حق رای می خواهند؛ اگر 

و , می خواهند که به عنوان يک شهروند به رسمت شناخته شوند
, اگر نمی خواهند زير سرکوب دائمی و رژيم سرنيزه زندگی کنند

راهی ندارند جز اين که قبل از هر چيز خامنه ای و پاسداران و 

نيتی های همدست او را از اريکه قدرت به زير بکشند و خيمه ام
اين ننگ تاريخ معاصر ايران را بر سرشان خراب , واليت مطلقه

 . کنند
خامنه ای اشتباه می کند اگر گمان می برد که می تواند نارضايتی در 
ميان نيروهای سابقا وفادار به نظام واليی را با تهديد به تصفيه و 

راضات توده ای در خيابان ها جدا کند تا بتواند هر دو کشتار از اعت
با گذشت بيش از يک ماه از شروع بحرانی . را جدا جدا درهم بکوبد

که کودتای انتخاباتی و طرح تصفيه گسترده جناحی نقطه شروع آن 
هم شکاف در باال و هم اعتراضات در پائين هر کدام به نوعی , بود

 واقع هم معترضين درونی رژيم و هم در. و به شکلی تعميق شده اند
نيروی خيابان هر يک به شيوه خويش دست کودتاگران را خوانده 

جناح اصالح طلب که با تيغ سرکوب روبروست ناچار است چه . اند
بخواهد و چه نخواهد حداقل تا حدی که گردن خودش رااز تيغ نجات 

مرگ "ر به اعتراض ادامه دهد و جنبش خيابان که اکنون شعا, دهد
را بيش از پيش به شعار محوری خود نزديک می " بر ديکتاتور

از ادامه شکاف و گسترش آن در درون رژيم به سود ادامه , کند
 . اعتراضات خود بهره برداری می کند

بهترين پاسخ به تهديدات خامنه ای ادامه تالش برای گسترش 
. آن استانزوای دستگاه آبروباخته کودتاچی و کندن خندق به گرد 

جنبش اعتراضی مردم ايران با تظاهرات و تجمعات خيابانی به 
مناسبت ها و بهانه های مناسب و با فريادهای شبانه بر پشت بام ها 
و با سر دادن فرياد مظلوميت و مقاومت و مبارزه مادران زندانيان 

تاکنون نقش بسزايی در اين , و جانباختگان آدم کشی های رژيم
برنامه و اقداماتی , ناگفته روشن است هر طرح. تانزوا داشته اس

صرفنظر از اين , از سوی ناراضيان درونی در معرض تصفيه رژيم
که اجرايی هستند يا نيستند و صرفنظر از اين که انگيزه طراحان آن 

فقط به شرطی که اختالفات درونی رژيم را در وضعيت فعلی , چيست
به انزوای دستگاه واليی می تواند در عمل , تشديد و تقويت کند

  ١٣٨٨ تير ٣٠. کمک کند

……………………………………  
 

  !جنايتی ديگر
  يک جوان ديگر

  که توسط نيروهای دولتی دستگير شده بود،  
  .بعلت جراحات وارده ، درگذشت

 که پنجشنبه گذشته بر اثر  نام دارد در محمد کامرانیاين جوان که
جان ان مهر تهران رستهای وارد شده در زندان اوين، در بيما جراحت
  .  در بهشت زهرا تشييع و به خاک سپرده شد صبح روز شنبهباخت و

 سال داشت و جمعه گذشته قرار بود در کنکور ١٨محمد کامرانی که تنها 
پزشکی دانشگاه آزاد شرکت کند، روز هجدهم تير در حوالی ميدان 

  . دوليعصر تهران دستگير و به بازداشتگاه کهريزک منتقل شده بو
، به همراه گروه ديگری از بازداشت   را  پس از مدتی محمد کامرانی

محمد از انتقال ی  خانوادهپس از آنکه . کردندشدگان به زندان اوين منتقل 
او به اوين اطالع پيدا کردند ، تالش های بسياری در جهت آزادی او بعمل 

لذا . اطالع دادند که حکم آزادی محمد صادر شده استبه آنها  . آوردند
 تير ماه به ٢٤چهارشنبه خانواده او برای تحويل گرفتن محمد در صبح 

زندان اوين مراجعه کردند، اما در آنجا به آنها گفته شد که فرزند شما 
  . مجروح بوده بيمارستان منتقل شده است

 فرزندشان با پيکر نيمه جان وقتی اين خانواده به بيمارستان لقمان رفتند،
آنها با هماهنگی . رو شدند که همچنان تحت کنترل ماموران بود روبه

مسئوالن بيمارستان و باز تحت کنترل شديد ماموران، فرزند خود را به 
های کادر پزشکی در نهايت  بيمارستان مهر منتقل کردند، اما تالش

 ندا آقاسلطان، سهراب  ساله نيز به١٨نتيجه ماند و محمد کامرانی  بي
  . پيوست  جان باخته گان جنبش اعتراضی اخيراعرابی و ديگر

، در ميان حزن و ... تير ٢٧پيکر شهيد محمد کامرانی صبح روز شنبه 
 بهشت زهرا ٢٢١يع و در قطعه اندوه دوستان و خانواده داغدارش تشي

  ١٣٨٨ تير ٢٩.  شدبخاک سپرده

............................................. 
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نه انقالب مخملي، نه انقالب توئيتري، 
 ...بلکه
 

جنبش توده ای که در چند هفته گذشته برپا شد سی سال است که در 
 عکس از اعتراضات در شيراز . است شکل گيری حال

جنبش توده ای که در چند هفته گذشته برپا شد سی سال است که در 
 حال شکل گيری است 

 تصاوير و ويديوها از طريق اينترنت در جريان ارسال اخبار،.روشنگری
مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران بعد از کودتای انتخاباتی رژيم، 
توانست سد سانسور را بشکند و سياست رژيم را برای در انزوا قرار 

اما تقليل . دادن و سرکوب جنبش دور از چشم مردم شکست دهد
از اينترنت باعث ميشود خصلت مبارزات مردم در اين دوره به استفاده 

بايد توجه داشت . اصلی و مهم تر حرکت مردم ايران ناديده گرفته شود
در شرايط ايران و زيرفشار سنگين سرکوب رژيم، حتی همين کار يعنی 
به خدمت گرفتن وسايل ارتباطی نوين جهت در هم شکستن سد 

اين . سانسور، مستلزم تالش دالورانه و تقبل خطرهای بزرگ است
دالوری از توان شگرف يک جنبش واقعی توده ای نشات گرفته که 
روی شانه اقشار وسيعی از توده های مردم اعم از طبقات زحمتکش و 

 Reese Erlich. متوسط، زنان، دانشجويان و ديگران برپا شده است
که خود به عنوان گزارشگر در ايران بوده است، در مقاله زير ميکوشد 

ارليش در اين مقاله . خود اين واقعيت را توضيح دهدبا کمک مشاهدات
اين نظر را که ] که در همين ستون ترجمه شد[هم مثل مقاله قبلی اش 

هاست رد کرده و ترکيب متنوع و , باالی شهری,جنبش کنونی جنبش 
 . حضور گسترده قشر زحمتکش در آن را مورد تاکيد قرار ميدهد

 ***  
اين اصطالح ويژگی . ا از سر نمی گذراندر, انقالب توئيتری,ايران يک 

ها و اهميت جنبش توده ای را که در ايران در حال تکامل است نشان 
 . نداده و کاهش ميدهد

حکومت ايران از سفر خبرنگاران خارجی : همه چيز اينگونه آغاز شد
به بيرون بدون اجازه مخصوص جلوگيری کرد و بعد آنها را در اتاق ها 

 و بقيه شبکه های کابلی در CNN. ی شان محصور کردو دفاتر هتل ها
جستجوی راهی برای نشان دادن تظاهرات عظيم و سرکوب حکومت به 

از اين رو در شرايط استيصال به سايت های .شدت به تب و تاب افتادند
اينترنتی مثل فيس بوک و توئيتر روی آوردند تا اخباری به دست 

شتر اطالعات خود را از ويديوهای از آنجا که گزارشگران بي. بياورند
خلق , انقالب توئيتری,يوتيوب و توئيتر به دست می آوردند، مضمون 

 . شد
ماخبرنگاران عاشق عبارات جذاب هستيم، و توئيتر که حاال در غرب در 

اين اصطالح گيراست ولی شديدا گمراه . اوج است، کلمه مناسبی است
 . کننده هم هست

من وقتی در . ايرانيان دسترسی به توئيتر ندارنداوال اکثريت بزرگی از 
تهران گزارش می دادم، شخصا با کسی برخورد نکردم که مرتبا از آن 

 . استفاده کند
رقم نسبتا کوچکی از جوانان که توانايی اقتصادی دارند از آن استفاده 

به هر حال در . اما بخش بزرگ تری به اينترنت دسترسی دارند. ميکنند
تر تظاهرات ها يا از طريق انتقال دهان به دهان، يا به کمک آغاز بيش

 . تلفن های موبايل و پيامک ها سازمان داده شد
هم آن حالت ژيگولويی را که به نظر , اس.ام.انقالب اس,ولی حتی

ميرسد ندارد بويژه وقتی که مجبور باشيد آنرا روی يک کی بورد نازک 
 . تايپ کنيد

يون های شبکه اي، آگاهانه يا ناآگاهانه مهم تر اين است که تلويز
. حاميان جنبش را به کسانی که از توئيتر استفاده ميکنن منحصر ميکنند

من شاهد آن بودم که ده ها هزار نفر از جوانان در روزهايی که به 
. انتخابات منتهی شد بطور خودبخودی به کارزارهای خيابانی آمدند

 . تفاده نکرده بودندبسياری از آنها هرگز از توئيتر اس
احساس رضايت جمعی آنها نه فقط به خاطر شرکت در کارزار انتخاباتی 
موسوی اصالح طلب، بلکه به خاطر اين بود که بعداز سال ها برای 

وقتی حکومت . نخستين بار ميتوانستند آزادانه نظر خود را بيان کنند
کار را برنده فقط دو ساعت بعد از پايان رای گيری احمدی نژاد محافظه 

 . اعالم کرد، مردم از شدت خشم به جوش آمدند
طی چند روز بعد از آن صدها هزارنفر از ايرانی ها به خيابان های 

آنها دهان به دهان، يا . تهران و ساير شهرهای سراسر ايران ريختند

بوسيله تلفن راه پيمايی های سکوت را سازمان دادند، زيرا حکومت 
برخالف تصور عمومی .  از انتخابات قطع کرده بودارسال پيامک را قبل

که ايجاد شده، در اين تجمع ها همه شرکت داشتند از زنان چادری تا 
راه . کارگران و روحانيون، نه فقط کسانی که از توئيتر استفاده ميکنند

پيمايی های خود بخودی در جنوب تهران برپا شد که مشخصا بخش 
 ايجاد شده است که بايد پايگاه احمدی فقير نشين تر است و اين گمان

 . نژاد باشد
اين جنبش در درجه اول يک جنبش اصيل توده ای متشکل از 

جنبش ممکن است به . دانشجويان، کارگران، زنان و طبقه متوسط است
اندازه کافی قوی نباشد که امروز نظام را سرنگون کند، ولی بذر 

 . مبارزات آينده را می کارد
ست عليه چيزی که آنرا تقلب گسترده در آراء ميدانستند ايرانيان نخ

اعتراض می کردند، ولی جنبش به سرعت در عمق و دامنه گسترش 
 ژوئن ميليون ها ايرانی ١٤در هفته بعد از انتخابات . يافته و متحول شد

 سال خشم فروخورده خودعليه يک رژيم ٣٠منفذی برای ابراز 
 . سرکوبگر باز کردند

انی بويژه از اين امر نفرت دارند که احمدی نژاد حامی جوانان اير
ميليشای مذهبی است که به دختران و پسران جوانی که در خيابان ها 
گردش می کنند يا به زنانی که موهای شان را به اندازه کافی زير حجاب 

 . نپوشانده اند حمله می کنند
را می بلعد  درصدی تورم که دستمزد واقعی آن ها ٢٤کارگران از رشد 

 . متنفرند
فعاالن مستقل اتحاديه ای برای دستمزد مناسب و حق سازمان يابی می 

 . جنگند
. بعضی از معترضين خواهان نوعی حکومت ميانه روتر اسالمی هستند

ديگران خواهان جدايی دين از دولت و بازگشت به دموکراسی پارلمانی 
ن يک نظام پارلمانی همه آنها به خوبی ميدانند که وقتی ايرا. هستند

 ١٩٥٢واقعی تحت رهبری دکتر مصدق داشت، سيا آنرا در سال 
من . سرنگون کرد تا شاه را به عنوان ديکتاتور برجای آن مستقر کند

اين جور بحث ها . يک ايرانی نديدم که خواهان دخالت آمريکا باشد
 . مخصوص محافل واشينگتن است

دند چرا سيدعلی خامنه ای با بعضی از دوستان ايرانی از من می پرسي
تمام قوا پشت احمدی نژاد ايستاد در حاليکه رياست جمهوری او چنين 

 . هزينه های سنگينی در داخل و خارج بر کشور تحميل کرده است
خامنه ای نخست به اين دليل از احمدی نژاد حمايت کرد که نظرات 

 مذهبی بعد رهبران. ايدئولوژيک و مواضع سياسی آنها مشترک است
باالمقام جنبش توده ای را که حول کارزار موسوی بوجود آمد تهديد 

 . مستقيم برای ثبات و دوام حکومت در آينده ارزيابی کردند
 ژوتن مقامات باالی مذهبي، نظاميان و سرويس ها اطالعاتي، ٢١از 

تمام دستگاه های خود را بطور کامل بسيج کرده اند تا جنبشی را که 
 . جتماعی و اقتصادی بوجود آمده در هم بشکنندبرای تحول ا

جنبش توده ای که در چند هفته گذشته برپا شد سی سال است که در 
اين يک انقالب توئيتری نيست، يک انقالب . حال شکل گيری است

 تير ٢٨. مخملی از آن نوع که در اروپای شرقی شاهدش بوديم نيست
١٣٨٨ 

  http://www.zmag.org/znet/viewArticle/21814: منبع

…………………………………… 
 در رابطه با اعتراضات  آيت اهللا منتظریبيانيه اخير

  ؟ استعلی خامنه ای را هدف گرفتهتوده ای اخير،
ه    حسينعلیفتوای  گفته شده است که      د   منتظری ک شر      جن  روز گذشته منت

را         ه است شد ، اين بار پيامدهای سنگينی برای حکومت خواهد داشت، زي
دگان              اين بار در م    وهی از ضربه دي ز انب تن حاکميت و حاشيه حاکميت ني

اين فتوا در شرايطی انتشار . کودتای اخير با اين پيام همراه و همگام اند
ار را         ٥٧يافت که جامعه مانند سال انقالب         ردم اخب ر است و م شنه خب  ت

ا از       . بسرعت برق و باد به يکديگر می رسانند        اچی ه شمشيری که کودت
ه است          نيام برکشيده  شانه گرفت ه      .  اند، گردن بسياری را ن شود ک ه مي گفت

تبداد و    ه اس اد علي الم جه ود اع وع خ ری، در ن ت اهللا منتظ وای آي فت
ه است       . کودتاست بنا بر نظر برخی از تحليل گران اين مقابله که وی گفت

ی   رانجام عل د س د، می توان ر آن سکوت کن دارد در براب يچکس حق ن ه
  .خامنه ای را رقم بزند

............................................. 
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 عقالنيت نظام

  
  صادق افروز

به مناسبت سالگرد مبعث ، خامنه ای ولی فقيه ارتجاع حاکم در 
حضور جمعی از عناصر سرکوب مردم واز جمله احمدی نژاد رئيس 
جمهور از صندوق درآمده و قاضی مرتضوی و قاضی حداد از خشن 

ين قضات نظام و تجمع گله های چماقدار شال بر ترين و بی رحم تر
در اين  .دوش  به سخنرانی در مورد فضائل دين اسالم پرداخت 

  :سخنرانی خامنه ای از جمله گفت 
اولين آار پيامبر مكرم اسالم ،حاآم آردن عقالنيت در جامعه "

اسالمی بود زيرا تربيت قدرت تفكر و نيروی خرد در جامعه ، َحّالل 
الت ، مهار آننده نفس و زمينه ساز عبوديت انسان همه مشك

  ."است
حاکم کردن عقالنيت در جامعه، قدرت !! !. عجب سخنان داهيانه ای

ولی ببينيم در خيابان های تهران اين حاکميت خرد و .تفکر و خرد 
و عبوديت انسان های مطيع اوامر .عقالنيت چگونه پياده می شود 
  :ا نشان می دهد ولی فقيه در عمل چگونه خود ر

در رابطه .  می آورم سايت خبری راه کارگراين مطلب را به نقل از 
در اين سايت به نقل از يکی . با کشته شدن مظلومانه سعيد عباسی 

  :از همسايگان سعيد عباسی چنين آمده است 
اينجانب يکی از همسايگان شهيد سعيد عباسی در منطقه پونک "

مانه سعيد عباسی در تاريخ پس از کشته شدن مظلو. هستم
 در جلوی درب مغازه اش در حوالی خيابان آزادی، ٣٠/٣/٨٨

دژخيمان وزارت اطالعات چنان خانواده و فاميل وی را ترساندند که 
آنها عالوه بر اجازه نداشتن برای برگزاری مجلس ختم و حجله زدن 
وقتی کسی از همسايه ها هم ميپرسيد که چطور شد سعيد کشته شد 

  !انواده اش ميگفتند گلوله تصادفی به وی اصابت کردهخ
حاال بعد از گذشت حدود يکماه تازه از پدرش شرح ماجرا اينچنين 

  .بيان ميگردد
در تاريخ مذکور وقتی منطقه آزادی و خيابان های اطراف شلوغ “ 

شد بسيجی ها و لباس شخصی ها آمدند و به مغازه دارها اخطار 
ببندند، تک تک مغازه داران از ترسشان يکی دادند که مغازه ها را 

پس از ديگری شروع به بستن مغازه ها کردند، آنهايی هم که کمی 
تعلل داشتند با اخطارها و ارعاب لباس شخصی ها ميبستند و 
ميرفتند، خيابان ها و کوچه های اطراف لحظه به لحظه شلوغ تر 

  .ميشد
 خطرناکه و با سعيد از من به سعيد گفتم بابا بيا ببنديم بريم خيلی

مغازه بيرون آمديم و کرکره ی مغازه را پائين کشيديم، ما تقريبا در 
  .آن راسته آخرين مغازه ای بوديم که داشتيم ميبستيم

سعيد نشست تا قفل کرکره را بزند که يکباره يکی از همان بسيجی 
ها در آن شلوغی به طرف ما آمد، سعيد نشسته بود که يکباره و 

 غير منتظره ای آن مزدور از باالی سر گلوله ای را به بصورت
سعيد شليک کرد، خون از پشت سر سعيد فوران زد، من ديگر 
نفهميدم چه شد و فقط پريدم و سر سعيد را محکم در بغل گرفتم و 
صدای فرياد و مبهم محيط شنيده ميشد، فقط فرياد ميزدم سعيد، بابا 

  .…، پسرم
برای تحويل جنازه . ديگر سعيدم رفته بودو زمانی به خودم آمدم که

 ميليون تومان به عنوان پول گلوله از خانواده اش ٨ی سعيد مبلغ 
گرفتند و خيلی ها در محل ما اين را نميدانستند و ما تازه متوجه 

سران جمهوری اسالمی بدانند تا انتقام خون سعيد ها، نداها . ايمشده
 بر ديدگان خود و خانواده ، سهراب ها و دهها نفر ديگر خواب را

  "شان حرام ميکنيم
خوب اين را می گويند حاکميت عقالنيت وخرد در جامعه اسالمی 

يک کاسب را که در حال بستن مغازه اش است به گلوله می بندند و .
 ميليون تومان پول می کنند ٨بعد برای تحويل جنازه اش تقاضای 

ی دست به چنين اين اولين بار نيست که رژيم جمهوری اسالم.
 نيز ۶٠در جريان اعدام زندانيان سياسی در دهه . جنايتی می زند 

عقالنيت و .رژيم بابت تحويل اعدام شدگان پول گلوله طلب می کرد 
خرد اسالمی حکم می کند جوانی را که در صحنه مبارزه نيست و در 
حال بستن مغازه اش است با گلوله بزنی بعد خانواده اش را 

 ميليون ٨ه حجله نزنيد ، ختم نگيريد و برای گرفتن جسد بترسانی ک
  اين است معنا ومفهوم خرد اسالمی؟. تومان پول نقد بياوريد 

  :خامنه ای در ادامه سخنان اش افزود
رواج فضيلتهای اخالقی در جامعه همچون هوای لطيفی است آه "

زمينه زندگی سالم را فراهم می آورد و انسان را از حرص ها ، 
التها ، دنيا طلبی ها ، بغض های شخصی ، و سوء ظن به جه

يكديگر باز ميدارد و به همين دليل است آه در اسالم تزآيه و رشد 
  ."اخالقی بر تعليم مقدم است 

خامنه ای در جمع جانيانی از تزکيه و رشد اخالقی صحبت می کند 
 تجاوز –ترانه موسوی _که دسته جمعی به دختر زيبای تهرانی

 و جلوگيری از کالبد و جسد او را برای پاک کردن آثار جرم کرده 
آيا می توانيد . سوزانده و در بيابان های قزوين انداخته اند شکافی

برای يک لحظه خود را جای والدين ، خواهران و برادران و 
آشنايان ترانه موسوی بگذاريد وخشم بی پايان تان را نثار اين 

برای خامنه ای ايران عبارت است کلمات  و فرعون زمان نسازيد؟
همان جمع اوباشی که دورادورش را گرفته اند و بر دستانش بوسه 

او درد ورنج ميليون ها خانواده ايرانی را که در اعتراض . می زنند 
واقعا چه . به وضعيت کنونی به خيابان ها آمده اند درک نمی کند 

با ! ری کرده اند هوای لطيفی پيروان خامنه ای در جامعه ايرانی جا
چماق های شان ، با گازهای اشک آورشان ، با چاقو ها و قمه 
هايشان  و آالت و ابزار کشنده ديگری که به يکی از آنها با نقل قول 

  :از سايت خبری انديشه اشاره می کنم
يكي از داليل اعتصاب آارآنان بيمارستان حضرت رسول و برخي "

مات قضايي جهت دستكاري از مراآز درماني ديگر دستور مقا
  . پرونده هاي آشته شدگان بود

طبق اطالعات رسيده بيمارستانها دستور دارند آه علت مرگ آشته 
   .شدگان را فوت در حين عمل جراحي و يا سكته قلبي ذآر کنند

به گزارش چريک آنالين، بر اساس اطالعات رسيده برخي از 
ي پزشكي و  نامه ف قسمپزشكاني آه از اين آار ممانعت و آن را خال
 و از انجام آن سر باز  مغاير با اصول ابتدايي حقوق بشر اعالم کرده

   .اند زده
) طور غير رسمي به(ها  در گزارش ديگري آه از برخي بيمارستان
ها در چند  ها و نوجوان منتشر شده تعداد سكته هاي مشكوك در جوان

هاي انجام شده از  ياي داشته که در بررس رويه روز اخير افزايش بي
ها ارتباط  سوي برخي مراآز درماني بيشتر اين افراد با درگيري

   .داشته و يا در آن به طور مشخص حضور داشته اند
هاي انجام شده مشخص شد نيروهاي لباس شخصي از  در بررسي=

آريستال را به  نوعي سالح آه منحصرا شليك نوعي تير موسوم به 
نند که اين گلوله پس از اصابت به بدن ک عهده دارد استفاده مي

آند آه سريعا وارد خون شده و پس  اي بر روي پوست رها مي ماده
در علم شيمي، .. شود  ساعت منجر به سكته قلبي در فرد مي٢٤از 

آريستال عنواني عمومي به هر نوع ماده خالص در حالت اشباع از 
   .نظر ساختماني و شيميايي گفته مي شود

صورت يك  وع گلوله در ظاهر بسيار سطحي بوده و بهزخم اين ن
 ٢٤نوع آوفتگي و يا خراش همراه با تورم ظاهر ميشود اما پس از 

ساعت تاثير مهلك خود را گذاشته و فرد مضروب را از پاي در مي 
   .آورد

نکته مهم اين است آه اين آشته شدگان در شمارش مرگ و مير 
  "شوند ها شمارش نمي حاصل از درگيري

اوج گرفتن اعتراضات توده ای  به شکل تظاهرات خيابانی، پيوستن 
هرچه بيشتر اقشار گوناگون به آن ، استفاده از انواع و اقسام 
تاکتيک های نافرمانی و اعتصاب عمومی که نمونه بسيار موفقيت 
آميز آن را در شهرهای کردستان مشاهده کرديم و همراه آن شکاف 
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 سياسی در باال می رود تا به بحران در طبقه حاکم و زدوخورد
سياسی پس از انتخابات رياست جمهوری دهم ابعادگسترده تری 

دستگيری بسياری از اعضای موثر طبقه حاکم از جمله بهزاد .بدهد 
نبوی، حجاريان ، ابطحی ، جاللی پور و ديگران و برخورد خصمانه 
ای و رو در رو بين آخوند يزدی و آخوند رفسنجانی و بحث ه

طوالنی و عبث در مورد مشروعيت و مقبوليت نظام از جمله مظاهر 
خامنه ای با علم بر اين اختالف و آگاهی . شکاف بين بااليی هاست

از عمق و وسعت نارضايتی های توده ای سخنرانی روز مبعث خود 
را با  اميد به درز گرفتن اين شکاف در باال بااين جمالت پايان می 

  :دهد
قب باشندزيرا در امتحان عظيمی قرار گرفته اند و نخبگان مرا"

 موفق نشدن در اين امتحان تنها مردود شدن نيست بلکه موجب
  ." آنها خواهد شد سقوط

  ٢٠٠٩ جولی ٢١

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

  !ولی فقيه در منگنه فشارها
ان، نگاهی برای آشنائی بيشتر در رابطه با حوادث اخير اير

به برخی از اظهار نظرهای يکی از مسلمانان مخالف واليت 
علی خامنه ای، ميتواند در باز کردن زوايائی از شکاف مابين 

علی " لذا نقل قول ها از  نوشته .باالئی ها، مفيد واقع شود
به قلم محسن کديور در معرض قضاوت شما قرار "  تنهاست 
    .ميگيرد

هائی که باالخره به لحاظ سازمانی و  جی در کنار خيل بسي" -* 
توانند علی را تنها بگذارند، مالک تنها  مقررات شبه نظامی نمی

پشتيبانی قابل توجه  نبودن درادبيات رايج شيعی، برخورداری از
بيشک تنهائی علی با سياهی . علما، فقها و مراجع است

کار که باالخره عليرغم شور و احساس غير قابل ان لشکرعزيزانی
  "..شود برخی، حقوق می گيرند، رفع نمی

ميان  اخيرا تعداد حاميانش در. اما علی در حوزه تنهاست"  -* 
  "..علمای شاخص به زحمت به تعداد انگشتان يک دست می رسد

امينی، جوادی آملی و  حضرات آيات(حتی ائمه جمعه قم "  -* 
 قوا تأکيدهم با ظرافت خود را کنار کشيدند و بر تفکيک ) استادی

  ".کردند و از راهپيمائی هتاکانه برخی طالب در قم گاليه کردند
مراجع عظام  ......به نظر آيت اهللا شيخ محمد يزدی "  -* 

اي هستند آه مباني اسالمي در قلب و دل آنها  هاي وارسته شخصيت
و متكي به مباني اسالمي هستند، اما مسائلي وجود دارد  ريشه دارد

نباشد و بايد با برگزاري ديدارهاي  راي آنها روشنآه ممكن است ب
سخن اين  معنای اين. »دوطرفه و چندطرفه مطالب را روشن آرد

است که مراجع در مسائل سياسی روشن و مطلع نيستند و امثال 
به زبان واضح تر مراجع . را ارشاد می کنند حضرت ايشان مراجع

  "..فهمند له ايشان میجم فهمند و منصوبين مقام رهبری از تقليد نمی
 الزم به ذکر است که از تصميمات تاريخی جامعه مدرسين"  -* 

حوزه علميه قم به رسميت شناختن تنها شش نفر به عنوان مراجع 
صدر آنها حضرت آيت اهللا خامنه ای قرار  جائز التقليد است که در

عظام منتظری،  از ديدگاه اين تشکل حوزوی حضرات آيات. دارد
ديگر . ردبيلی و صانعی جائز التقليد شمرده نمی شوندموسوی ا

اين حزب سياسی، اعالم عدم مشروعيت سازمان  تصميم مهم
آن اآلن در زندان اوين  مجاهدين انقالب اسالمی است که اکثر رهبران

 سومين تصميم تاريخی اين تشکل به رسميت شناختن. تحت فشارند
چون و چرا از تصميمات  و حمايت بی ٨٨ خرداد ٢٢نتيجه انتخابات 
  "..است مقام رهبری بوده

مردم  علوی بودن يعنی وقتی حاکم دانست از پشتيبانی اکثريت  -* 
برخوردار نيست، حکومت را رها کند، چرا که حکومت بدون رضايت 

  . ندارد مردم مشروعيت
خود   تير٢٨اينکه مجمع روحانيون مبارز در بيانيه تاريخی  -* 

 بحران عدم مشروعيت نظام، رفراندم را پيشنهاد برای برون رفت از
   ١٣٨٨ تير ماه ٣٠. دليل است کرده به همين

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

  اطالعيه خبری

  راديوی همراه کارگرانگشايش 
  )سوئد( در گوتنبرگ 

آزاديخواهان ايران، مدافعين حقوق کارگران،تشکل ها،نهاد ها،احزاب 
  !انهای مترقیوسازم

  
بيش ازسی سال ازانقالب بهمن و نقش دوران سازطبقه کارگربرای 

  پيروزی انقالب می گذرد
دراين ميان موجوديت اين طبقه بوسيله حاکمان سرمايه داری ايران به 
هيچ گرفته شده وحق تشکل و اجتماعات واعتراضات کارگران را سرکوب 

 .دهند وهمه روزه با زندانی کردن آنان پاسخ می 

  
وزندانيان آزادی همه کارگران دستگيرشده درهمصدايی با شما و برای ما 

بازتاب اعتراضات دوره اخير مردمان سراسر ايران و برای سيا سی ايران و
باراه اندازی آزادی بی قيد و شرط تمامی رندانيان سياسی درون کشور 

 درشهرگوتنبرگ "کارگرانهمراه "راديوی
  )و جمعه ها چهارشنبه -دوشنبه ها( هفتهدرطول سه روز"سوئد"

    ميگاهرتز به آدرس اينترنيتی٦/١٠٢ بعد از ظهر طول موج ۶تا۴ساعت
 NU.GNF.WWW  همبستگی خود را با فعاالن جنبش های اجتماعی ايران اعم

اکن ايران  اقليت های ملی س– معلمان – پرستاران – دانشجويان –از زنان 
 کارگران و زخمتکشان شهری و روستايی اعالم و اخبار فعاليت های آنان –

    . رودررويی با نظام سرمايه داری حاکم بر ايران اعالم می داريمرا در
  همبستگی با کارگران ايرانکانون 

  kanounhambastegi@gmail.comگوتنبرگ

…………………………………........  
  

بازار ايران در حال فلج شدن 
 است

چکها برگشت ميخورند، اعتماد و اعتبار به :  بگفته يک بازاری
 .! صفر نزديک شده است

 گزارشها خبر از فلج  تظاهرات ها در اثر حوادث بعد از انتخابات و
 حتی جلسه به گزارش خبر مهر،. شدن قسمت بزرگی از بازار دارند

شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی برای )  تير١۶(روز سه شنبه 
 و همچنين چگونگی ٨٧بررسی سياستهای پولی و اعتباری سال 

تعيين نرخ سود تسهيالت بانکی لغو و به زمان ديگری موکول شده 
 در خارج از کشوردر روزهای اخير هم بخشی از اموال ايران . است

اه عالی اروپا هم تصميم سال گذشته اتحاديه اروپا مسدود شدند و دادگ
های بانک ملی ايران در لندن را مورد تأييد  مبنی بر انسداد دارايی

تيرماه سال گذشته دری نجف آبادی دادستان کل کشور . ه استقرار داد
در اتاق بازرگانی تهران شرايط داخلی و بين المللی را نا مناسب 

   .».ه استم بانک ملی نيز قوزباالقوز شدتحري«: دانسته و گفته بود

.................................................. 
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  پاسخ چند سوال
 پزشک شاهد تير خوردن و مرگ ندا آق سلطان

 مرگ ناگوار ندا، در کنار بعد از انتشار يادداشت قبلی ام درباره ی
صدها پيام محبت آميز و دلگرم کننده، سؤاالتی از طرف معدودی 
خوانندگان محترم اين وبالگ مطرح شده که برای روشن شدن 

البته توهين ها و اتهام ها . موارد، سعی می کنم به آن ها پاسخ بدهم
چند هر. را بی جواب می گذارم و آن ها را به درگاه قضا وامی گذارم

بسياری از خوانندگان عزيز قبال به خيلی از اين سؤال ها جواب داده 
  .اند
چرا چهار روز قبل از کشته شدن ندا به ايران آمدم و بعد ايران . ١

  را ترک کردم؟
دوران تعطيالت تابستانی ام بود و . من در انگلستان مشغول تحصيلم

روز جمعه . مبليت بازگشت به تهران را از سه هفته قبل خريده بود
به اتفاق خانواده ام به لندن رفتيم و در کنسولگری ايران در لندن 

هدفم از سفر به تهران دو . روز بعد به تهران برگشتم. رای داديم
بايد خانه قبلی ام را تخليه می کردم، برای . الف: مورد مشخص بود

اينکه وسعم به پرداخت اجاره اش نمی رسيد، موعد اجاره سر آمده 
يک قضيه حل . ب. د و خانه کوچک تری را رهن کرده بودمبو

اختالف با مترجمی داشتيم که چون امضا کننده قرارداد من بودم، 
  .بايد در جلسه حکميت اتحاديه ناشران حضور پيدا می کردم

 ٣٠ندا روز شنبه . من روز بعد از مرگ ندا ايران را ترک نکردم
 تير به انگلستان ٣خرداد به قتل رسيد و من روز چهارشنبه 

علت برگشتنم هم نگرانی شديد خانواده ام در انگلستان بود . برگشتم
  .وگرنه قصد داشتم دو هفته بعد برگردم. و اعصاب خراب خودم

  چرا در آن روز در آنجا حضور داشتم؟. ٢
. محل قتل ندا فقط پانزده متر با دفتر کار من در تهران فاصله دارد

  .حبه ام به تفصيل گفته امشرايط واقعه را در مصا
  چرا از صحنه فيلم گرفتند؟. ٣

حداقل بيست نفر در آن روز . همه مردم دوربين به دست داشتند
از نظر . کشته شدند، يک مورد به وضوح جلوی دوربين اتفاق افتاد

  .آماری احتمال يک بيستم احتمال عجيبی نيست
  چرا مردم ضارب احتمالی را آزاد کردند؟. ۴

اما من در ميان مردمی که . رها و بارها اين کار را کرده اندمردم با
من فقط . ضارب را گرفتند نبودم و با فاصله از آن ها ايستاده بودم

را شنيدم " نمی خواستم بکشمش"چهره آن فرد را ديدم، فريادهای 
. و شنيدم که مردم کارت او را گرفته اند و ديدم که رهايش کردند

. ک تا کنون منتشر نشده، بايد از مردم پرسيداين که چرا اين مدار
نکته ديگر اينکه کسانی که ترديد دارند، می توانند به محل واقعه 
مراجعه کنند و از اهالی محل که در هنگام حادثه حضور داشتند، 

. خواهند ديد که همه گفته های مرا تکرار خواهند کرد. سؤال کنند
به همين علت است . شده استاما هيچ کدام از اين گفته ها منتشر ن

برای اينکه من تنها کسی . که شهادت دادن من اين قدر مهم است
بودم که فرصت کردم موضوع را با يک رسانه بی طرف در ميان 

  .بگذارم
  چرا به ايران برنمی گردم؟. ۵

اما حاضرم در هر دادگاه بی طرفی . فکر می کنم اينجا امن ترم
  .شهادت بدهم

  وعی؟چرا تنفس مصن. ۶
اگر ويدئو را با . من هرگز سعی نکردم به ندا تنفس مصنوعی بدهم

دقت ببينيد، من تمام مدت دارم با دو دستم روی سينه ندا فشار وارد 
گلوله به آئورت ندا . می کنم تا شايد جلوی خونريزی را بگيرم

اصابت کرده بود و برای همين در کمتر از يک دقيقه بدنش از خون 
شخص ديگری در فيلم هست که باالی سر ندا . گذشتتخليه شد و در

: قرار می گيرد و اگر بشنويد، من به طرف او فرياد می زنم که 
من هم اهميت باز بودن ." دهانش را برگردان، تخليه اش کن"

اما اگر اين اتفاق در اتاق عمل هم افتاده بود، . مجاری را می دانم
  .کاری از دست کسی برنمی آمد

  سی؟چرا سيا. ٧
من هرگز کار سياسی نکرده ام و به هيچ گروه و دسته ای تعلق 

اگر تالش برای نجات جان يک انسان و بعد گفتن حقيقت . نداشته ام
اينکه کسانی . را برخی کار سياسی می دانند، مشکل من نيست

محکوم کردن خشونت عليه غيرنظاميان بی دفاع را کار سياسی می 
  . می دهد تا نقد منصفانهدانند، بيشتر بوی غرض ورزی

  .قضيه اينترپل. ٨
همان طور که حتمًا تا به حال شنيده ايد، تعقيب من از طرف اينترپل 

حاال بايد شما قضاوت کنيد که احتمال . ادعای دروغ ديگری بود
 کسی که بارها و بارها دروغ  دروغ گفتن چه کسی باالتر است؟

پليس بين الملل  [.نيده اندگفته، يا کسی که تا به حال از او دروغ نش
يا اينترپل، ادعای رئيس نيروی انتظامی ايران را مبنی بر اينکه در 

 ساله است، ٢٦تعقيب پزشک شاهد تير خوردن و مرگ ندای 
  ]..تکذيب کرد

  چرا به دوربين نگاه کردی؟. ٩
به دوربين نگاه نکردم، به سمتی که گلوله شليک شده بود نگاه 

دوستانم، تا مطمئن بشوم که ضارب به سمت کردم و همين طور به 
در شرايط اينچنينی، مثل ميدان جنگ، کادر . ما شليک نمی کند

مددکار بايد قبل از هر اقدامی مطمئن بشود که شرايط برای شروع 
اقدامات کمکی امن است و اگر ترديد دارند، بايد اول مضروب را به 

ارب را نديدم، به من نگاه کردم و وقتی ض. محل امنی منتقل کنند
کسانی که اين تهمت ها را می زنند، ظاهرا . طرف مضروب برگشتم

برای همين اين آخرين باری . خودشان بويی از انسانيت نبرده اند
بقيه جواب ها را در دادگاه قاتلين مردم . است که جواب می دهم

  .خواهم داد
ای آنانی البته بر. اميدوارم سؤاالت اين دوستان را پاسخ داده باشم

  .که خدا بر چشم ها و گوش هايشان مهر زده، فرقی نمی کند
  آرش حجازی .سربلند باشيد

.............................................  
  :ضجه های يک مزدور
   :، احمد مقدمفرمانده نيروهای انتظامی رژيم

  .کرده انداز واليت فقيه عبور 
ژيم نيز متوجه درهم شکسته حتی کادرهای رهبری نيروهای انتظامی ر

از آنجا که پاسخی . شدن قدر قدرتی رژيم در ذهن توده های مردم شده اند
به اعتراضات پيگير مردم ندارند، خود را به پاسخگوئی به رفسنجانی، 
موسوی و کروبی مشغول نموده اند و برای مقابله با جنبش اعتراضی 

پيش نيروهای انتظامی مردم حق طلب، خواهان به ميدان آوردن بيش از 
فرمانده نيروهای انتظامی توجه به سخنان . جمهوری اسالمی  شده اند

 منتشر شده است، بخوبی خبرگزارى فارس، احمد مقدم که توسط رژيم
"   و جنبش اعتراضی مردمگويای عجز نظام در سرکوب تمام و کمال 

حوادث پس او با اشاره به . ولی فقيه است" ايجاد جزيره آرامش و ثبات 
دوره دهم رياست جمهوری که خبرگزاری فارس آنرا " انتخابات "از 

  :گزارش نموده، گفته است 
در زمان انتخابات و حوادث پس از انتخابات شاهد ايجاد جنگ  -* 

  .هاى ناروايى بوديم آه به نيروى انتظامى نسبت دادند روانى و تهمت
ران اغتشاش بودند،  سربازان پياده رهب،آسانى آه در اغشاشات -* 

 اما قطعا رهبران اتاق فكر اين اغتشاشات از نيت و آار ،ناآگاه بودند
آنند و سپس آن را به فتنه  خود باخبر بودند و ابتدا ابهام درست مي

  . آنند تبديل مي
گويند آه ترديد  پاشند و سپس مي همچنين نخست بذر ترديد را مي -* 

گويند مردم ابهام  آنند و بعد مي  ميآفرينى وجود دارد يا اين آه ابهام
گذارند در صورتى آه خودشان ابهام  دارند و خود را جاى مردم مي

  . دارند
دهند و خود قانون را  گرايي، انقالب و امام مي اى شعار قانون عده -* 

توان با  آنند، حال مي آنند و همچنين از واليت فقيه عبور مي اجرا نمي
ه توسط اينگونه افراد، قبل از انتخابات و مقايسه شعارهاى داده شد

  .جريانات پس از انتخابات مشخص آرد آه دروغگو چه آسى است
به ميدان آوردن بيش از  سپس طرح خود را در رابطه با احمدى مقدم

در ميدانى : پيش نيروهای انتظامی جمهوری اسالمی اينگونه ارائه داد 
نون دفاع آنيد و نشان دهيد آه آه بذر ترديد پاشيده شده است بايد از قا

   ؛چرا آه  ،سربازان اصلى اين آشور هستيد
نيروى انتظامى . سوزاند اگر در آنار ميدان باشيد آتش فتنه همه را مي 

گذارد  آند و نمي  دفاع مياز حقوق مردم، قانون اساسى و واليت فقيه
  ١٣٨٨ تير ٣٠. هيچكس قانون را زير پا بگذارد

.............................................  
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پيام همبستگی کارگران ايران با اقدام 
  ! جهانی اتحاديه های کارگری

 
 ) ITUC – ITF – IUF – EI(چهار اتحاديه بزرگ بين المللی 

 پنجم تيرماه را به عنوان روز حمايت جهانی از –ژوئن   ٢۶روز 
 کرده اند و حقوق پايه ای کارگران در ايران و مبارزات آنان اعالم

قرار است در اين روز اعضای اين اتحاديه ها در سراسر جهان اقدام 
  .به حمايت عملی از مبارزات کارگران در ايران بنمايند 

اين همبستگی جهانی با کارگران در ايران يک اقدام تاريخی و 
بزرگ در مبارزه طبقه کارگر جهانی برای دستيابی به حقوق انسانی 

ن و سراسر جهان است و بی ترديد نقش تاريخی در کارگران در ايرا
پيشبرد مبارزات کارگران ايران ايفا خواهد کرد و از سوی ديگر 
اتحاد و همبستگی جهانی طبقه کارگر را عمق و دامنه بيشتری 

  .خواهد بخشيد 
ما امضا کنندگان اين بيانيه خود را دوشادوش و همراه اين حرکت 

ز اين طريق ضمن قدردانی عميق از متحدانه جهانی می دانيم و ا
 ITUC – ITF – IUF – EIسازماندهی چنين اقدامی از سوی 

دست سازماندهندگان اين حرکت متحدانه جهانی را به گرمی می 
فشاريم و درود های گرم و بی پايان خود را نثار تمامی کارگران 

  .جهان و يکايک اعضای اين اتحاديه ها می کنيم 
   جهانی طبقه کارگرزنده باد همبستگی

   ١٣٨٨چهارم تيرماه 

   سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه-
   سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه-

  اتحاديه آزاد کارگران ايران
   کميته پيگيری برای ايجاد تشکل های آزاد کارگری-
   انجمن صنفی برق و فلزکار کرمانشاه-
  منه جمعی از کارگران نساجی خا-
   کارگران کارخانه پرريس سنندج-
   کارگران کارخانه بافندگی شين بافت سنندج-
   کارگران کارخانجات شاهو-
   کارگران نساجی کردستان-
  کارگران فرش غرب بافت-
   کارگران آجر شيل-
   کارگران شيرپاک آرا-
   کارگران گونی بافی سما-
   کارگران آرد فجر-
   کارگران نيرو رخش-
  بخش خدماتی بيمارستان توحيد سنندج کارگران -
  جمعی از بازنشستگان شهرستان سنندج-
  کارگران شرکت فرش غرب کرمانشاه-
  ٢جمعی از کارگران کارخانه صنايع فلزی شماره -
   جمعی از کارگران الستيک البرز-
   جمعی از کارگران شهرستان مريوان-
   جمعی از کارگران وفعالين شهر کامياران-
  ارگران و فعالين شهر مشهد جمعی از ک-
   کارگران شرکت کارگالس تهران-
   کارگران يراق آالت قم –

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

  
  .معنای آزادی در جمهوری اسالمی ايران
  .معنای آزادی از نظر رئيس قوۀ قضائيه نظام

 کلمه سبز مدتی است که مَامورين جمهوری اسالمی، دفتر روزنامه
اما شاهرودی . را را پلمپ کرد و کارمندانش را دستگير نموده اند

رئيس قوۀ قضائيه نظام در اين رابطه اظهار نظر نموده و گفته است 
  !!! تواند انتشار يابد ی کلمه سبز توقيف نيست و مي که ؛ روزنامه

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

  ی اروپا اتحاديه
  .دهد های ايران رواديد نمی به ديپلمات 

ها و وابستگان دولت  ی اروپا صدور رواديد برای ديپلمات اتحاديه
ی   کشور اتحاديه٢٧آنان ديگر از هيچ يک از . ايران را متوقف کرد

فايننشيل «به گزارش روزنامه :::: اروپا رواديد دريافت نخواهند کرد
ی اروپا توافق کردند که  ی اتحاديه های بلندپايه ، ديپلمات»تايمز آلمان

ها و دارندگان  مدت زمان بررسی درخواست رواديد از سوی ديپلمات«
ی دولت  اين مساله در نامه. را طوالنی کنند» های دولتی ايران گذرنامه

 کشور عضو ٢٧ی اروپا، به  سوئد، رييس ادواری شورای اتحاديه
 آماده است به شماری ی اروپا اتحاديه«مطابق آن، . اعالم شده است

اقدامات دست بزند تا برای مقامات ايران سنگينی وضعی را که ايجاد 
اين کشورها ديگر تا اطالع بعدی «. »اند مورد تاکيد قرار دهد کرده

  .»ی درخواست رواديد تصميم بگيرند مجاز نيستند، درباره
 ها و وابستگان دولت ايران، تا اطالع بعدی بر اين پايه، ديپلمات

ی آنان نيز  های کهنه ای دريافت نخواهند کرد و رواديد رواديد تازه
های ايرانی از  اگر چه درخواست رواديد ديپلمات. شود ديگر تمديد نمی
شود، ولی رواديدی هم برای آنان  ی اروپا رد نمی  اتحاديهسوی کشورهای

  .شود صادر نمی

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

  

 *پيوندها * 
  منصور نجفی: سردبير نشريه 

com.telia@nadjifi.mansour  
  ايميل روابط عمومی سازمان

net.rahekargar@public  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

 .ميشوند، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند



 12

  جانباختگانتعدادی از اسامی 
 شناسايی شدۀ جنبش اعتراضی اخير 

  !مردم ايران

 
در جريان خيزش انقالبی مردم در ايران نيروهای سرکوبگر رژيم 
جنايتکار اسالمی به وحشيانه ترين شکلی دست به قتل عام مردم چه در 

ده کشتار مردم معترض و به تنگ آم. خيابانها و چه در بازداشتگاهها زدند
از حکومت اسالمی به ويژه بعد از سخنرانی علی خامنه ای ولی فقيه 

 خردادماه که رسما فرمان سرکوب خونين اعتراضات مردم را ٢٩رژيم در 
بر اساس گزارشات تکميلی . صادر کرد، ابعاد به مراتب گسترده تری يافت

 خردادتوسط ٢٩رسيده بخش زيادی از جان باختگان در روزهای بعد از 
جمهوری اسالمی در . وهای نظامی جمهوری اسالمی به قتل رسيده اندنير

عين حال به طور وسيع و سازمان يافته تالش ميکند افکار عمومی ايران 
طبق گزارشات . و جهان را از ميزان قربانيان جنايت شان بی اطالع سازد

رسيده ماموران نظامی جمهوری اسالمی با مراجعه به بيمارستانها و هر 
ی که امکان نگهداشتن زخمی ها و کشته ها بود بزور آنها را ربوده و جاي

  .در موارد زيادی خود به خاک ميسپردند
از سوی ديگر رفتار مامورين سرکوبگر باخانواده ها ی جانباختگان را ه 

مامورين وزارت اطالعات .آزادی تماما غير انسانی و توهين آميز بود 
ر دادن خانواده های قربانيان جمهوری اسالمی با تحت فشار قرا

رويدادهای اخير، تنها با قيد تعهد و شروط تعيين شده توسط مقامات 
. جمهوری اسالمی حاضر به تحويل دادن اجساد عزيزان شان ميشدند

بخشی از شروطی که مامورين وزارت اطالعات در تعهد ها نوشته اند به 
  :قرار زير می ياشد

با حضور افراد نزديك خانواده صورت  مراسم بى سر و صدا و فقط -*
  بگيرد

  در مراسم هيچ گونه شعار و تبليغ عليه حكومت و سخنرانى انجام -*
  .نشود

  . در مراسم و روى سنگ قبر علت مرگ نوشته نشود-* 
مامورين وزارت اطالعات تالش گسترده ای را بکار می برند تا از انتشار 

آنها حداکثر فشار را بر . اسامی و عکس جان باختگان جلوگيری کنند
روی خانواده های قربانيان بکار می برند تا بتوانند جنايت مرتکب شده را 
بپوشانند و مردم ايران و جهانيان و بخصوص سازمانهای حقوق بشری 

عليرغم تهديدات و فشارهای مامورين وزارت . از آن بی اطالع بمانند
ی از خانواده ها و فعالين اطالعات اسامی اين اسامی تاکنون به همت برخ
  .دفاع از آزادی و حقوق انسانی تهيه شده است
  اسامی و اطالعات بدست آمده از جان باختگان
پشت ( ساله،دانش آموز١٨ندا صالحی آقا سلطان، اشکان سهرابي، 

 ساله، شاغل در مغازه نصب و تعميرات ٢٠، بهمن جنابی )کنکوری
کيانوش آسا، .ی باشد  ساله م٢۵حسين طهماسبی جوان . شوفاژ

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شيمی در دانشگاه علم و 
  . ساله٢۵مهدی کرمي، مهدی کرمی .صنعت ايران بود 

  .مصطفی غنيان دانشجوی مهندسی دانشگاه شريف 

ناصر امير نژاد دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات 
 ساله، ديپلم شغل ٢۵مد حسين برزگر مح. فضا بود-تهران در رشته هوا

ايمان .   ساله ليسانس حسابدارى ، آارمند٣٠سيد رضا طباطبايى .  آزاد
 ساله فارغ التحصيل رشته ٢۵پريسا آلى .  ساله شغل آزاد٢٧هاشمى 
  .  ادبيات

محمد نيكزادى .   ساله طراح برنامه هاى آامپيوترى٢۴محسن حدادى 
 ٣۴واحد اآبرى .  ساله ٢۴لى شاهدى ع. ساله فارغ التحصيل عمران٢٢

  .  . ساله٣ساله شغل ازاد و متاهل داراى يك دختر 
 ساله ٢٧ساالر طهماسبى .  ساله فوق ديپلم برق٢١ابوالفضل عبدالهى 

  .دانشجوى آارشناسى مديريت بازرگانى رشت
 ساله ليسانس ٢٩وحيد رضا طباطبايى .  ساله ديپلم ٢۵فهيمه سلحشور 
 فرزاد جشنی جوانی ايالمی فرزند سيد جعفر، اهل . زبان انگليسى

. شلير ِخضري، دانشجو، اهل شهر پيرانشهر. شهرستان آبدانان ايالم
يعقوب بروايه، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تئاتر در دانشکده هنر 

يعقوب بروايه فرزند دوم يک خانواده پنج نفری . ومعماری دانشگاه تهران
 ٢۴سعيد عباسی فر گلچي، .  ساله١٩علی پور، کاوه . و اهل اهواز بود

. فاطمه براتي. مبينا احترامي، دانشجوی بهبهانی دانشگاه تهران. ساله
 ساله ٣٨فاطمه رجب پور . محسن ايماني. کامبيز شعاعي.کسری شرفي 

که به اتفاق مادرش سرور برومند در جريان تيراندازی نيروهای نظامی 
سرور . ر خيابان محمدعلی جناح جان باختبه مردم در تاريخ خردادماه د

 ساله که به اتفاق دخترش فاطمه رجب پور در جريان ۵٨برومند 
 خردادماه در خيابان ٢۵تيراندازی نيروهای نظامی به مردم در تاريخ 

 ساله خبرنگار ابرار ٢۴عليرضا افتخاري، . محمدعلی جناح جان باخت
مسعود هاشم . مسعود خسروي . نادر ناصري. احمد نعيم آبادي . اقتصادی

ساالر قربانی . ايمان نمازی دانشجوى رشته عمران دانشگاه تهران. زاده
حسين . تينا سودي، دانشجو . حسين طوفان پور.  ساله ٢٢پارام ، 
جعفر بروايه، استاد دانشگاه چمران اهواز و دانشجوی مقطع . اخترزند 

مريم مهر آذين . جو حميد مداح شورچه، دانش. دکترای دانشگاه تهران
بابک سپهر .  ساله٢۶ سال حامد بشارتی ٣٠ميالد يزدان پناه .  ساله ٢۴
فارغ التحصيل از دبيرستان تطبيقی . امير کويری . ندا اسدی.  ساله ٣۵

 ساله، ١٢محمد، .امير طوفانپور، نيازمند تاييد.فرزاد هشتی.تهران
محمد .  ساله٣۴ قلى محرم چگينی قشالقی فرزند ميرزا). نيازمند تاييد(

 ٢٢رامين رمضانی فرزند مهدی . ساله٢۶حسين فيضی فرزند غالمرضا 
آرمان استخری .  ساله ٢٧داود صدري، .  ساله١٩سهراب اعرابی . ساله

مهرداد حيدري، .  ساله ٢٣سعيد اسماعيلی خان ببين، . ساله ١٨پور، 
 ١٩ظمينيحسن کا. ترانه موسوي . علی فتحعليان. روزنامه نگار مشهدی

  . محمد کامراني .  ساله ٢٧آقای معزز . ساله 
متاسفانه بعلت محدوديت صفحات نشريه نتوانستيم همۀ متن را درج 

متن کامل اين ليست را ميتوانيد در وبالگ ايران دخت، مالحظه . نمائيم
  . نمائيد

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

رويترز از درگيری ماموران نظامی با صدها 
 .داد معترض در ميدان هفت تير خبر

  بی بی سی
يک مقام ارشد پليس ايران گفته است که مأموران پليس با هر 

ود برخورد در تهران برگزار ش)  تير٣٠سه شنبه (تجمعی که امروز 
  .خواهند کرد

سرتبپ احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی ايران با 
” شايعاتی مبنی بر برگزاری تجمع غيرقانونی در تهران“اشاره به 

پليس وظيفه دارد با اين تجمعات “: به خبرگزاری مهر گفته است
  .”غيرقانونی برخورد قاطعانه ای داشته باشد

يترز از تهران به نقل از يک شاهد عينی از همزمان خبرگزاری رو
صدها معترض هوادار “وقوع درگيری ميان پليس ضد شورش با 

  .در مرکز تهران خبر داده است” اصالح طلبان
صدها مأمور پليس ضد “: اين شاهد عينی به رويترز گفته است

شورش و لباس شخصی کسانی را که برای حمايت از ميرحسين 
  .” تير تجمع کرده بودند، کتک می زدندموسوی در ميدان هفت

  ٢٠٠٩ يولی ٢١

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


