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  به راديو سپهرمصاح
   با محمد رضا شالگونی

باره نقش احزاب و جريانات در 
  ! امروزه ايرانرکاتحچپ در 

 24 برابر با1388جمعه دوم مرداد ماه (در برنامه امروز  : رحيمی
طبق روال جمعه ها، به گفتگو می نشينيم با )  ميالدی2009ژوييه 

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

با درود به شما وابراز خوشحالي از اينكه بارديگر با شما گفتگو 
  .ميكنيم

 سالم عرض ميكنم آقاي رحيمي و تشكر مي آنم :محمد رضا شالگوني
در . از شما و سالم عرض ميكنم خدمت شنوندگان راديو سپهر

  .خدمتتان هستم
 آقاي شالگوني بي آنكه قصد آنرا داشته باشم آه گروهي يا :رحيمي

حزبي يا جناحي را متهم يا تضعيف بكنم، در وقايع اخير ايران سهم و 
نقش احزاب چپ آه مهمترين پايگاه مردمي آنان ميتواند در بين 
آارگران آارخانجات و صنايع سنگين و شرآت نفت باشد و تشويق 

به اعتصاب يا حمايت علني آنها از حرآت هاي آنان حداقل به تهديد 
مردمي را خالي نمي بينيد و آيا اين نشانه آم آاري و عدم سازماندهي 
و نفوذ چپ ايران در بين آارگران آارخانجات و صنايع بزرگ ايران 

  نيست؟
يكي . بايد چند نكته رااول روشن بكنيم!  ببيند:محمد رضا شالگوني

 اصطالح طرفدار آارگران و يا نماينده اينكه وقتي ميگوييم چپ به
آارگران است معنايش اين نيست آه حتمًا نفوذي  مثًال در آن آارخانه 

و حتي ضرورتًا اين نيست آه .ها ويا بقول شما صنايع سنگين دارد
واقعيتي آه وجود دارد . مثًال در فالن يا بهمان بخش نقوذ داشته باشد

گر، ارتباطات سازمانها و اين است آه در يك ديكتاتوري سرآوب
جريانهاي سياسي با مردم در اليه ها و طبقات مختلف بيشتر از آنكه 

نه . تشكيالتي باشد يك رابطه فكري ويك جهت گيري اجتماعي است
اينكه اين خوب است و نه اينكه ميخواهم بگويم هيچ آسي با هيچ 

گويم آه ميخواهم بطور آلي  يك قاعده اي را ب! نه. آسي رابطه ندارد
خوب است تصور خودمان را روشن بكنيم از آنچه آه واقعًا جريانهاي 

بعضي از جريان . مختلف چه ارتبا طاتي  با پايه هاي اجتماعي  دارند
البته مخالفين چپ هم سعي ميكنند انرا گنده آنند و بگويند (هاي چپ 

ولي واقعيت اينكه .) آه چپ ارتباطي ندارد و براي خودش حرف ميزند
بعضي از جريانهاي چپ هم مدعي هستند آه  اصًال دستشان در همه 

من اينرا براي اينكه . آارها هست و از زبان آارگران صحبت ميكنند
روشن شود بگويم آه حتي در يك فضاي نسبتًا باز، اينطوري نيست 
. آه چپ حتمًا ارتباطات ارگانيك و تشكيالتي با آارگران داشته باشد

ر دوره انقالب  مجموع چپ ايران ازمنافع طبقه ترديدي نيست آه د
 را در نظر 1358اولين ماه مه سال . آارگر ايران دفاع ميكرد

بگيريد،واقعاً  يك نمايش باشكوهي بود، تمام جريانهاي مختلف چپ در 
منتها در همان دوره . آن شرآت داشتند و يك قدرت نمايي بزرگي بود

ضيه نگاه بكنيم بخش بزرگتر اگر يك مقدار بيغرضانه و عيني به ق
اين را نميشود انكار . آارگران ايران همچنان طرفدار خميني بودند

يعني وقتي در آشوري يك اتفاقي مي افتد مي بينيد آه حتي . آرد
مثًال فكرش را بكنيد آه در . اآثريت آارگران به يك جايي ميروند

 سوئد راستها انتخابات آلمان راستها پيروز ميشوند ويا در فرانسه يا
. پيروز ميشوند آيا جز طبقه آارگر بقيه راي داده اند؟ اينطوري نيست

. منظورم هم از آارگران، آارگران يدي نيستند( بخش اعظم آارگران 
من درآم از آارگران همه آنهايي است آه از طريق فروش نيروي آار 

 در از جمله معلمان، وآساني آه آار يدي نمي آنند و. زندگي ميكنند
در اينجا ]. به راستها راي ميدهند) [بخش عظيم خدمات آار ميكنند

مي توانند به ] آارگران[رابطه اي آه وجود دارد چيست؟ اينست آه 
  .راست راي بدهند

اينها . خوب است آه اول جنبش چپ رااز جنبش آارگري متمايز آنيم
ل توده و دوم اينكه جنبش آارگري را از آ. دوتا مفهوم مترادف نيستند

چند درصد از آارگران مثًال يك آشور سنديكاليزه و . آارگري جدا آنيم
يا واقعًا سازمان يافته هستند؟ آار سازمان يافته چند درصد از آل 
نيروي آار مزد و حقوق بگير در يك آشور است؟اين خيلي چيز ها را 

براي اين مسئله است آه مارآس ميخواست تحليل بكند . روشن ميكند

 در 1848در سال ( نهاي طبقاتي فرانسه در نيمه قرن نوزدهم راجريا
، از نمايندگان ادبي صحبت ميكند، به عبارت )فرانسه انقالب شده بود

يعني يك جريان هايي آه از . ديگر ميتوانيم بگوييم از نمايندگان فكري
معنايش اين نيست آه . لحاظ فكري به جريانهاي ديگر ارتباط دارند

ميخواهد حتي ] مارآس. [طاتشان به همديگر نزديك استاينها ارتبا
دآانداران و خرده بورژواهاي پاريس را ارتباطشان را بر قرار بكند، 

ولي فاصله اينها از . ميگويد المارتين شاعر ظاهرًا نماينده اينهاست
مثًال اگر به المارتين شاعر رمانتيك ميگفتي تو . زمين تا آسمان است
بنا بر اين .  پاريس صحبت ميكني شايد سكته ميكرداز زبان دآانداران

خود من ميدانم آه بعضي ار . خوب است آه در مفاهيمان دقيقتر باشيم
چون ميخواهند بگويند آه . فعالين چپ از اين حرفي آه ميزنم دلخورند

نه، از طرف طبقه آارگر صحبت ميكنند، با آارگران ارتباط دارند و 
اين آرزو است و بايد هم اين آرزو .  هستندتمامًا آارگران پشت اينها

ولي اينكه آيا واقعيت اينطوري است، اين چنين . وجود داشته باشد
نكته ديگر آه . نيست و در شرايط ديكتاتوري هم اين بدتر ميشود

وجود دارد عبارت از اين است آه در جريان جنبش اعتراضي آه 
واقعيت اين ]. ارد شوندو[اتفاق ميافتد ضرورتًا مردم با پرچم هاي جدا

است آه طبقه در شرايط جامعه امروزي مثل صنوف قديم متمايز شده 
  .باشد نيست آه مثًال گويا هر آس با لباس خاص خودش ميآيد

واقعيت اين است آه بخش بزرگي از آارگران در اين همين حرآت 
(  خرداد شرآت آردند 25آن سه ميليوني آه در . هاي اعتراضي بودند

آه معلوم ) را گفت]رقم [قاليباف شهرداردست راستي تهران اين حتي 
است عده زيادي بودند، آيا در آنجا همه دآاندار و يا سرمايه دار بودند 
و آارگري وجود نداشت؟ اين حرف خنده داري است آه اگر چنين 

به نظر من ترديدي نيست آه اآثريت آنها مزد و حقوق . چيزي بگوييم
بعضي ها هم در داخل . ن آار نداشتند و بيكار بودندبگير، خيلي هايشا

و بيرون تبليغ ميكنند آه اينهايي آه به احمدي نژاد راي دادند تهي 
وقتي در يك آشوري طبق . حال آنكه اينطوري نيست. دستان بودند

نزديك به (است،  بخش عظيمي % 15آمار رسمي بيكاري باالي 
نرخ تورم طبق آمار رسمي نيروي آار قرارداد موقت هستند، %) 80

است، خب معلوم % 50است و بعضي ها ميگويند حدود % 25باالي 
است آه بخش عظيمي از آن معترضين همان آارگران و تهيدستان و 

. هستند) مخصوصًا بين جوانان آه بايد به آن توجه بشود( بيكاران 
 از جمله. شرآت آردند]اعتراضات[بنظر من آارگران فعال بودند و در

حاال به چه جرياني اعتقاد داشتند من ( آنهايي آه گرايشات چپ داشتند 
آيا در اين اعتراضات در آنار ايستاده بودند و ) به آن آاري ندارم 

منتها تمايزي وجود . آاري نداشتند؟ معلوم است آه شرآت آرده بودند
  . نداشت

شنيده ام آه بعضي ها  مي گويند آه مليت هاي تحت سهم در اين 
مگر ممكن است اين حرآتها . اين حرف بي ربطي است! حرآتها نبودند

اتفاق بيفتد ونارضايي به اين گستردگي وجود داشته باشد مثًال در 
بلوچستان و آذربايجان و آردستان و ترآمن صحرا آسي در اين حرآتها 

بنا بر اين . و نارضايتي ها شرآت نكند؟ مسلم است آه شرآت ميكنند
آارگران و از جمله آارگران ] دراين اعتراضات[م آه ميخواهم بگوي

منتها يك نكته ديگري . صنعتي هم شرآت آردند ودر اين ترديدي نيست
آًال در هر حرآت اعتراضي آه اتفاق مي افتد و پيش . هم بايد اضافه آنم

ميرود آساني آه در يك فضاي سازمان يافته تري هستند معموًال 
علتش اين است آه تحت . شرآت ميكننددشوارتر در حرآت اعتراضي 

جوانان، بيكاران و آساني آه راحت مي توانند آارشان . نظارت هستند
را تعطيل آنند و بزنند بيرون، خيلي راحت ميتوانند در تظاهرات شرآت 
آنند تا  آساني آه روز آار است و اگر در محل آارشان نباشند نانشان 

يكتاتوري متهم ميشوند به دست يا اينكه در يك شرايط د. آجر ميشود
طبيعي است . داشتن در جرياني آه به اصطالح بر اندازي تلقي ميشود

البته من آنها را هم آارگر (آه در اينجا نه تنها آارگران  بلكه آارمندان 
معلم ها و غيره و غيره با دشواري شرآت ميكنند چرا آه  زير ) ميدانم

ها را در نظر بگيريم به نظر من اگر مجموعه اين. آنترل بيشتر هستند
واقعيت اين است آه اوًال طبقه آارگر ايران در اين اعتراضات نقش 

چرا آه همين . بدون آنها اصًال نمي شود چنين اتفاقي بيفتد. فعالي دارد
االن اگر دقت بكنيد، نه حاال آه مي بينيم حرآت هاي آارگري در پرتو 

كه در دوره همان مناظره هاي اين اعتراضات گسترش پيدا ميكند ، بل
انتخاباتي بين اين آانديداهاي رسمي آه بودند ديديد آه مسئله اقتصاد 

بنا بر . چقدر بر جسته شد و در واقع انفجار نارضايي از آنجا شروع شد
اين اگر اينها را در نظر بگيريم نميتوانيم بگوييم آه طبقات پايين و طبقه 

 و طبيعي است آه جريان هاي چپ هم .شرآت نكردند] حرآتها[آارگر در
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منتها در يك آشور ديكتاتوري آه آدم نمي تواند . در اين ماجرا بودند
هويتش را بگويد، نمي تواند پرچمش را داشته باشد ، نميتواند عنوانش 
را داشته باشد، رابطه ها سر آوب ميشوند، آدم بخاطر داشتن يك شماره 

ممكن است اعدام شود، ) ست يا چپحاال از را( از نشريه يك سازماني 
معموًال در جنبش هايي آه . طبيعي است آه اينجور چيزها شناخته نشوند

عليه يك ديكتاتوري بر مي خيزد، يك جنبش ظاهرًا بي خط و نشان و بي 
علم و آتل به نظر ميرسد حال آنكه جريان هاي مختلف هستند و 

در جا هايي هم آه . جريانهاي مختلف  بنظرم خودشان را نشان ميدهند
سرآوب آم باشد يا نباشد مثًال در خارج آشور مي بيند آه جريانهاي 
مختلف از جمله جريان هاي چپ فعال هستند و نميشود گفت آه شرآت 

يعني . اميد وارم آه توانسته باشم به سوالتان جواب داده باشم. ندارند
  .جوابم خيلي بي ربط نباشد

با سابق ذهني آه ! ينيد آقاي شالگونيبب.  نه خواهش ميكنم:رحيمي
مردم ما  اصوًال از احزاب چپ دارند ما وقتي به گذشته فكر ميكنيم 
فعالترين حزب چپ ما حزب توده بوده است و در بسياري از وقايع و 

در حالي . اتفاقات تاريخي ما اينها نقش داشتند و محرك بودند و اثر گذار
 سازمان راه آارگر يا مثًال حزب آه اين روز ها نميشود گفت آه مثًال

  .آمونيست آارگري يا فالن در فالن مورد رد پايش ديده ميشده
اوًال حزب توده . خيلي روشن است. معلوم است: محمد رضا شالگوني

ببينيد در چه شرايطي  واقعًا تنها و يا شايد هم بزرگترين حزب چپ 
منتها اين دوره . م بودواقعًا اينطوري ه. ايران يا خاورميانه تلقي ميشد
  . هست1332 تا 1320اي را آه در نظر بگيريد دوره 

تو جه داشته . بايستي فضاي باز را با شرايط ديكتاتوري يكسان نگيريم
باشيد آه سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران در آستانه انقالب ظاهرًا 
ك عملياتي آه ميكردند نشان ميداد آه اين سازمان وجود دارد و تحر

مخصوصًا آن عمليات نظامي آه مي آردند سر و صداي بزرگي . دارد
ولي واقعيتي آه وجود داشت هنوز در شرايط . راه مي انداختند

ديكتاتوري يك عده آوچكي بنظر ميرسيدند و حتي اعضا و هوادارانشان 
حاال اسناد و مدارك زيادي در مورد . آه ارتباط داشتند واقعًا آوچك بودند

منتها وقتي درنتيجه حرآت هاي . ايي در آستانه انقالب هستسازمان فد
 فضا باز شد، يك دفعه ديديد آه سازمان فدايي در 57انقالبي سال 

يا . سراسر ايران در واقع به بزرگترين حزب چپ اپوزيسيون تبديل شد
و آن آشته هايي آه سازمان مجاهدين آه در نتيجه اختالفات داخلي شان 

ق افتاده بود و همچنين در نتيجه اينكه تحريم هايي در داخل شان اتفا
و انقالبي آه زير رهبري خميني اتفاق مي افتاد و اينها  اتفاق افتاده بود

مغضوب بودند، من يادم هست آه در روزهاي اول قيام اينها حتي در 
منتها واقعيتي آه وجود دارد بعدًا ديديم آه . ستادشان سوت و آور بودند

يك گرايش ] مجاهدين[آن موقع . قعًا سراسري شدنديك سازمان وا
  ...بعد. مذهبي متمايل به چپ بودند

 يعني همين چيزي آه االن جنبش سبز بدون اينكه تشكيالتي :رحيمي
  . داشته باشد يكدفعه ميبينيم اين همه طرفدار پيدا مي آند

در شرايطي يكدفعه مي بينيد آه جرياني . دقيقًا: محمد رضا شالگوني
آيا اين جريان اعتراضي آه بوجود آمده تحت رهبري مير . جود ميآيدبو

حسين موسوي هست؟خب طبيعي است آه حاال از پرچم و شعارهاي آنها 
منتها در . استفاده ميشود و مو ضوع انتخابات هنوز موضوع داغ است

همين فاصله اي آه از انتخابات به اين طرف گذشته است ببينيد چقدر 
همين حرآت  خود آنهايي آه با رنگ سبز جلو مي  ( شعار هاي حرآت

روند نه حاال آه عمومي تر شده و حاال خيلي وسيع تر هم شده و اصًال 
ميبينيد آه بعضي ها حتي حاضر نيستند از رنگ سبز هم صحبت بكنند 

خود اين جريان ]. فراتر رفته.) [ولي واقعيت اين است آه وجود دارند
 با رنگ سبز پيش ميروند واقعًا چقدر با شعار سبز را در نظر بگيريد آه

هاي آقاي موسوي خوانايي دارد؟ حرآتي آه براه مي افتد وقتي توده 
مردم بميان مي آيند خواسته هايشان را با  خودشان به ميان مي آورند، 

چقدر شعار وجود دارد . شعار هايشان را با خودشان به ميان مي آورند
ها اين يا آن جناح جمهوري اسالمي بلكه از آه از چهارچوب هاي  نه تن

حتي خيلي هايشان با شعار اهللا . آل جمهوري اسالمي فراتر رفته اند
فكرش را بكنيد آخرين صحبت هايي آه مير حسين . رفته اند] فراتر[ اآبر

موسوي آرده  گفته چهارچوب قانون اساسي را رعايت بكنيم آه اين 
اقعًا شعارهاي اعتراضي در چهار چوب آيا و. ميتواند اجماع ايجاد آند

قانون اساسي  جمهوري اسالمي است؟ به شما بگويم آه حتي آنهايي 
 آدمي آه هنوز -آه مذهبي هستند، مثًال در نظر بگيريد محسن آديور را

 خيلي روشن ، صريح و قاطع ميگويد -در عالم فقه و فتوا و بسر ميبرد
مثًال . د آه گردن ما گذاشتندآه واليت فقيه در واقع يك حقه بازي بو

آدمي مثل سروش يا اشكوري آه  مذهبي هستند و با مير حسين 

ولي همين االن مسئله .  موسوي هم همسوو هم جهت و دوست هستند
نه تنها زير سوال است . واليت فقيه در نظر اينها تمامًا زير سوال است

 از طرف خود بلكه صريح ميگويند آه اين نميشود و جدايي دين از دولت
به نظر . حاال برسيد به آنطرفي ها آه فراتر رفته اند. اينها مطرح ميشود

من حرآت وسيع تر ميشود و احزاب و جريانهاي مختلف در آن شرآت 
ميكنند،در آن مداخله مي آنند و در تغيير دادن و جلو بردن حرآت 

ت توده بنا بر اين خيلي مهم است آه توجه بكنيم به حرآ. مداخله دارند
اي و بزرگ مردم حتي وقتي بيراهه ميرود يك چيزهاي با خود دارد آه 

  .مهم است به آن توجه بكنيم
 يك جنبش توده اي را با رهبري اش توضيح دادن يك اشتباه بزرگي 
است همانطوري آه يك جرياني يا جنبشي را آدم توضيح بدهد بي آنكه 

تم با شما من ياد آوري در هفته قبل در صحب. به رهبري اش توجه نكند
) طبيعي هم است آه باشد(آردم آه آن تناقضي آه در حرآت وجود دارد 

وشعار هايي آه داده ميشود حرآتي آه  خودش با پويايي جلو ميرود 
يا اينكه مردم از . فرق دارد با آن چيزي آه رهبري جنبش مي خواهد

شعارها و سر استيصال متوسل ميشوند به بعضي از عاليم و بعضي از 
خيلي ] مردم[پوششها، ولي واقعيت اين است آه خواستي آه هست 

روشن و صريح نه تنها واليت فقيه بلكه نظام جمهوري اسالمي نمي 
مسئله انفجار نارضايي مردم درست از موجوديت ناميمون . خواهند

آن . بنا بر اين بايستي خيلي توجه آرد. جمهوري اسالمي ايران است
  تحت عنوان اينكه رهبري جنبش خودش از  شاخه هاي جريان هايي آه

جمهوري اسالمي است و بنا بر اين ارتجاعي است به  نظر من اشتباه 
ضمن اينكه هر آسي بايد جريان خودش را داشته باشد و با فكر . ميكنند

آه '' يد واحده''خودش حرآت بكند الزم نيست دوباره به تله بيفتيم به آن
يك سلسله خواست هاي مشترك است آه آنها را خميني ميگفت، ولي 

بايستي محكم چسبيد و در مقابل آنها به بهانه اينكه اين رهبري آن در 
ترديدي نيست  آه رهبري حرآتهاي بزرگ .  دست فالن است نايستاد

. اعتراضي مردم ايران حاال فعًال در دست اصالح طلبان حكومتي است
اين حرآت، حرآت بسيار توده اي ولي در اين مسئله ترديدي نيست آه 

بنابر اين بايستي خود حرآت را ديد و ازش . و حرآت مترقي است
من اين را مخصو صًا به . پشتيباني آرد و درش فعاالنه شرآت آرد

بعضي از جريان هاي چپ ميگويم آه نگراني دارند از اين مسئله آه يك 
هيچ . بيرون بيايدجريان ارتجاعي دو باره مي تواند از بطن اين جريان 

ولي راهش اين نيست . تضميني در دنياي پيكار هاي سياسي وجود ندارد
مردم . آه شما آنار بكشيد و با دستكش هاي سفيد بخواهيد آار بكنيد

وقتي در حرآت هستند و مخصوصًا توهم ندارند واعتراض ميكنند 
 واعتراضاتشان بر حق است شما مجبور هستيد با آنها همراه شويد و

  .جز اين راهي وجود ندارد. مداخله آنيد و اثر بگذاريد
آقاي شالگوني در همين زمينه با توجه به طرح رفراندم از : رحيمي

سوي آقاي خاتمي اين روزها گر چه بنوعي به چالش آشيدن جناح 
راست است اما با توجه به ذهنيت مردم آه اين طرح مورد قبول جناح 

ويژه خامنه اي قرار نمي گيرد، فكر نمي تماميت خواه واصولگرايان و ب
آنيد نوعي ايجاد دلسردي و وقفه در مبارزات مردم  بوجود بياورد و يا 
بر عكس فكر ميكنيد شيوه مناسبي براي به چالش آشيدن خامنه اي 

  است؟
شعار رفراندوم الاقل از طرف ]طرح[به نظر من :  محمد رضا شالگوني

'' حال خاتمي باشد يا . ه اي استاصالح طلبان حكومتي شعار جسوران
آيا بين همه اصالح طلبان حكومتي .يا هر آس ديگر'' روحانيون مبارز

ولي اينكه .سر اين شعار توافق است يا نه اين هم يك بحث ديگري است 
تسليم مسئله نميشوند و نمي پذيرند آه انتخاباتي آه بقول خودشان 

دارد اين خودش به مهندسي شد، درست است و مشروعيت و اعتبار 
اوًال عمق تناقضات و اختالفات داخلي رژيم . نظر من يك چيز مثبتي است

را نشان ميدهد و ضمنًا نشان ميدهد آه اصالح طلبان حكومتي آدم هايي 
مثل خاتمي وامثال او در مقابي جناح بنياد گرا واصولگرا مخصوصًا 

است و نميشود اين بنظر من مثبت . دستكاه واليت فقيه وايستاده اند
آيا رفراندوم يك شعار بسيجي . منتها يك مسئله هست. اينرا محكوم آرد

شعاري است ] آيا[است يا شعاري است آه واقعًا ميتواند عملي بشود؟ 
آه بيشتر اعتراضمان را بيان بكنيم يا اينكه اميد واريم چنين چيزي 

 است؟ به لحاظ اتفاق بيفتد يا اينكه فكر ميكنيم از نظر عملي هم راه حلي
علت اش اين است آه در سيستم قانون اساسي . عملي راه حل نيست

جمهوري اسالمي هر رفراندومي آه اتفاق بيفتد اوًال بدون تصويب 
امكان ) آه معلوم است ترآيبش چطوري است(مجلس شوراي اسالمي 

ثالثًا اگر چنين . عملي نيست'' رهبر''ثانيًا بدون تاييد . اتفاق ندارد
اندومي اتفاق بيفتد گشته ايم وگشته ايم و بر گشته ايم به همان رفر
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جايي آه انتخابات داشت اتفاق مي افتاد، زير نظر شوراي نگهبان اتفاق 
بنا بر اين ! خب اين ميتواند همان آش باشد و همان آاسه. خواهد افتاد

ولي از لحاظ اينكه نا مشروع بودن . از لحاظ عملي نبايد به آن فكر آرد
حكومت را در نظر مي گيريم و ميگوييم آه جرات داريد بياييد از مردم 

نه آنطوري آه خاتمي ] (رفراندوم[همين شعار. بپرسيد خيلي خوب است
در همه جا ميتواند مطرح باشد از طرف اپوزيسيون هم ) مطرح آرده

اگر ميگوييد آه مردم شما را تاييد ميكنند و  تو . ميتواند مطرح باشد
زير نهاد هاي بيطرف . منه اي را تاييد ميكنند، گز آنيد و ببينيدآقاي خا

بين المللي يك رفراندوم بشود و ببينيم آه آيا مردم جمهوري اسالمي را 
يا آقاي خامنه اي را مي خواهند يا نمي خواهند يا . ميخواهند يا نه

] رفراندوم[به نظر من نتيجه . واليت فقيه را مي خواهند يا نمي خواهند
معلوم است آه رژيم تحت هيچ شرايطي زير بار . هم روشن خواهد بود

و بهانه شان هم اين خواهد بود آه اينها در . رفراندوم نخواهند رفت
آدم را (ديديد آه برهان قاطع خامنه اي . واقع مي خواهند فتنه بر پا آنند

 ميليون تقلب 11مگر ميشود ''اين بود آه؛ )به ياد گوبلز مي اندازد
] عدد[ ميليون هم تقلب آرد؛ چرا نميشود؟ يعني 40ميشه حتي ! ''دآر

 3هر چه بزرگتر باشد ما مرعوب ميشويم؟ خودشان حتي صحبت 
چون در خيلي از حوزه ها تعداد آرا ريخته شده . ميليون را بميان آوردند

اين گندش در . بيش از افراد صاحب راي  بود% 140به صندوق ها 
ميگويند؛ . بان هم در بعضي جاها اين را پذيرفتآمد و حتي شوراي نگه

 ميليون بشود؟ دنيا وقتي در دست ظالمي 11مگر ميشه تقلب به اندازه
مي خواهند با دروغ گوبلزي . باشد معلوم است آه از اين اتفاقات بيفتد

اما، اساسًا آل . دروغ است] تقلب[به مردم بباورانند آه اصل ماجرا
بنا بر اين به نظر من رفراندوم بعنوان ! تدروغ اس] انتحابات[ماجرا

بيان نارضايي مردم، بعنوان شعاري آه بشود مردم حرآتشان را پيش 
ببرند ورژيم را به چالش بطلبند آه اگر جرات داريد بياييد انتخابات و يك 
همه پرسي بكنيد آه نهاد هاي بيطرف دنيا نظارت بكند، خب بسيج گر 

هد شد؟ رفراندوم از روي جنازه ولي آيا عملي خوا. خوبي است
وقتي آه توپ و تفنگچي هاي . جمهوري اسالمي ميتواند اجرا شود

بنا بر اين راه از . هستند معلوم است آه چنين چيزي اتفاق نخواهد افتاد
واقعيت اين است آه ما آارهاي دشواري در . سنگالخ عبور خواهد آرد

اي دشواري در پيش  هم آاره57همانطور آه در انقالب . پيش داريم
حتي در انقالب مشروطيت هم يك دست خطي مظفرالدين شاه داد . داشتيم

و ظاهرًا قضيه حل شده بود، ديديم آه وقتي قضيه رفت جدي بشود 
بعدًا . پسرش آمد مجلس را به توپ بست و آشتند و بردند و چاپيدند

 مجاهدين و مشروطه طلبان از طريق جنگيدن توانستند شاه را فرار
درهيچ حرآتي اينطوري نخواهد شد آه راه از . بدهند و دو باره برگردند

طريق من بميرم و تو بميري ويا مجادالت منطقي و اقناع آردن پيش 
منتها خود همين ها در منزوي آردن فكري رژيم و نمايش دادن . برود

  .شكنندگي رژيم خيلي مهم است
يا ميشود تقلب آرد،  ميليون راي آه آ11 اشاره فرموديد به :رحيمي

يادم مي آيد آه در جواني ما خبرنگار بوديم و در انتخاباتي آه زمان 
بسيار آم بود .شاه برگزار ميشد مردم غالبًا آمتر شرآت مي آردند

گفته بودند آه بدون اينكه ظلمي به آسي .ارقامي آه  راي ها جمع ميشد
يعني آسي . بشود يك صفر به رقم هر آسي آه راي آورده اضافه آنيد

هزار راي در شهر بزرگي مثًال مشهد آورده بود اين را آردند 50آه 
پس ميشود با اضافه . حفظ آبرو بشود] ظاهر[ هزار آه اقًال از نظر500

  ].تقلب آرد[آردن يك صفر براحتي 
در آشور ما بيش از صد سال است آه  ! بله:محمد رضا شالگوني 

حاال همه جا انتخابات .  تقلب ميشودانتخابات داريم و ميدانيم آه چطوري
. و آخرين روايت اآنون در قرقيز ستان چه خبر است. وجود دارد

انتخابات آزاد . درانتخابات تقلب ميشود يا نميشود خيلي روشن است
انتخابات آزاد بدون آزادي هاي سياسي، بدون تعدد احزاب، .شرايط دارد

گ هم اندازند و چشم بدون يك سلسله نيروهاي همسنگ آه چنگ در چن
نيروي مردم بايد . منظورم فقط احزاب نيست( در چشم هم نگاه بكنند

. امكان پذير و قابل تصور نيست.) طوري باشد آه نشود دستكاري آرد
در جمهوري اسالمي اگر انتخابات خاصي وجود داشتند از اول همه  

انتخاباتي چيز را مثله ميكردند وبعد در داخل جناح هاي رژيم يك سلسله 
ولي حاال با قدرتمندتر شدن دستگاه واليت فقيه آنها هم . اتفاق مي افتاد

نه تنها در اين انتخابات بلكه . ديگر معناي خودشان را از دست داده اند
حتي در ماجراي انتخابات دوم . در انتخابات قبلي هم همينطور بود

د واحتماًال هم شايعه هم نبو( ،اصًال شايعه تقلب در انتخابات 76خرداد
حتي رفسنجاني هم همانموقع در نماز . مي خواستند همين آار را بكنند

بود آه مردم را بر انگيخت آه بريزند تو خيابانها و .) جمعه هشدار داد

. آن ماجرا ها براه بيفتد و در مقابل ناطق نوري به خاتمي راي دهند
 خيلي قشنگ نشان الاقل تجربه يك قرني ما ايراني ها در مورد انتخابات

و بگوييد آه ما ] آلماتي نامفهوم در فايل صوتي...[ميدهد آه انتخاباتي 
مگر آسي به خودش مي گويد آه غير معتمد . آدم هاي معتمدي هستيم

  است؟
خاطرات اسداهللا اعلم را بخوانيد و ببينيد آه چطور وآيل ها را تعيين مي 

اين را يكي از ( اهرمن يادم ميايد آه در دهه چهل درشهر . آردند
آه آقايي بنام دآتر ) دوستانم آه از بچه هاي اهر بود برايم تعريف آرد

و ديگري ايران '' مردم''آنموقع دو حزب بود يكي (سعيد از حزب مردم 
آه قرار بود از اهر گويا وآيل بشود، دير رفته بود به شهر ) نوين

ون اصًال به شهرها چ( وخيلي از تبليغات هاي انتخاباتي تمام شده بود 
نطقش را آه آرده بود به مردم اهر گفته بود؛ مردم به من .).نمي رفتند

ضمنًا به شما بگويم آه چه راي . راي دهيد تا برايتان يك آارهايي بكنم
بنا بر اين باال غيرتًا راي بدهيد .بدهيد يا راي ندهيد من وآيل شما هستم 

ين همان ماجراها تكرار ميشود و حاال هم ع. تا برايتان يك آارهايي بكنم
با بي حيايي و بي شرمي ]خامنه اي. [خيلي وقيحانه تر هم تكرار ميشود

 ميليون راي هم 11تمام مي آيد وجلو مردم مي گويد آه؛ مگر ميشود 
تقلب آرد؟ چرا نميشود؟ خود وجود ناشريف و ناميمون شما بهترين 

تصادفي نيست آه . د ميليون هم ميشود تقلب آر40شاهد است آه حتي 
  .مردم ميگويند؛راي ما را دزديده اند و با آن پز ميدهند

با توجه به جو جهاني و همدلي هم !  آقاي شالگوني:رحيمي
سياستمداران و هم روشنفكران و هنرمندان آشورهاي مختلف با مردم 
ايران، و در حاليكه حتي در آشورهايي آه در برخورد پليس با 

 از گلوله الستيكي و آنهم به قسمتهاي آمر به معترضين سعي ميشود
پايين بدن استفاده شود، در ايران بسيجي ها از گلوله هاي حقيقي و 
مستقيمًا به سينه و اآثرًا قلب مردم استفاده مي آنند شكايت به دادگاه 

  هاي جنايت عليه بشريت مي تواند آارساز باشد؟
د آه فرياد مردم را به  به هر حال بايد تالش آر:محمد رضا شالگوني 

ولي ساده لوحي نبايد داشته باشيم آه گويا آن . جاهاي مختلف رساند
اوًال آه همه چيز بستگي به اين دارد . دادگاهها يكدفعه آاري خواهند آرد

البته حاال قدرت . آه قدرت هاي بزرگ با يك آشوري چه رابطه اي دارند
ا ضمنًا اميد وارند در منته. هاي بزرگ با جمهوري اسالمي بد هستند

آلماتي نامفهوم در ... .[اين آرايش جديدي آه در خاورميانه وجود دارد
يك ] جمهوري اسالمي[ضمنًا معتقدند آه ميتوانند با ] فايل صوتي

بنا بر اين خيلي نبايد اميدوار بود آه از طريق . آارهايي انجام بدهند
  ...دولتها و نهاد هاي بين المللي

تان اين است آه در شرايط موجوداين جمهوري اسالمي  منظور:رحيمي
  ضعيف شده و تحت فشار برايشان بهتر از نبودنش است؟

 در ايتاليا تشكيل 8ديديد آه گروه. چرا نه. احتماًال: محمد رضا شالگوني 
علتش هم . شده بود بيانيه اش با بيانيه هايي آه قبًال ميدادند فرق داشت

 است آه ميشود يك سلسله آارهايي با جمهوري امريكا معتقد. امريكا بود
هرچند آه حاال تهديد ميكنند آه بايكوت و تحريم بيشتري .اسالمي آرد
را به ] ايران[حتي هيالري آلينتون گفت آه همسايه هاي . خواهند آرد

منتها معلوم . لحاظ هسته اي زير پوشش مي گيريم واز اين داستانها
مي تواند اينها چانه زني هاي قبل از نيست آه آار به آجا بكشد ولي 

واقعيت اين است آه آرايش استراتژيك امريكا در . معامله باشد
و حاال آه جمهوري . خاورميانه حاال با آرايش قبلي فرق آرده است

چرا که همه مردم اسالمي در همه جا حكومت بي اعتباري شده است، 
 ندارد و مردم بر دنيا شاهدند که در ايران، اين حکومت پايه مردمی

عليه آن شوريده اند؛ طبيعی است که چنين حکومتی توان چانه زنی را 
همانطور که اگر . ندارد و ميتواند خود را به آغوش اين و آن بياندازد

خودش را به آغوش امريکا نياندازد، به آغوش روسيه و يا چين 
د و زمانی تصادفی نيست که مردم به روشنی درمی يابن. ميتواند بياندازد

که بلندگوها شعار ميدهند؛ مرگ بر امريکا، مردم شعار ميدهند که؛ 
مردم به اين مسئله، خيلی . مرگ بر چين، يا مرگ بر  روسيه

  .هوشيارانه توجه دارند
بنظر من جمهوری اسالمی در وضعيتی است که، تالش ميکند هرچه که 

ط امر مهمی در اين شراي. بتواند برای حفظ خودش معامالتی را بکند
مردم ايران، جنبش اعتراضی و همه جريان های مترقی ( است که ما 
 مستقل از همديگر و يا با هم، چه آنانی که با هم گرايشات –مردم ايران 

صدای ) مشترک دارند، چه آنهائی که نميخواهند با هم داشته باشند
و اعتراض مان  را به اينکه مردم را ميکشند و جوانان را در کوچه 

از جمله به نهادهای بين . خيابان سرکوب ميکنند را به همه جا برسانيم
  . اين خيلی الزم و ضروری است. تظلم بکنيم از اينها. المللی 
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 مثل همان شعار –نتيجه اش چه خواهد شد . اينکه چه کار خواهد شد
 را االن نبايد خيلی بر روی آن انتظارات از قبل تعيين شده –رفراندوم  

خود اين حرکت، بسيج مردمی، ميتواند در دنيا، همدردی، . اشتای د
خود . همدلی و همگامی افکار مترقی مردم دنيا را بخودش جلب نمايد

تا . دستاورد بسيار بسيار بزرگی است. اين دستاورد کوچکی نيست
من خيلی . همينجا هم که اتفاق افتاده است، اثرات مثبتی داشته است

 بطور واضح در افکار عمومی،  در مطبوعات و روشن ميدانم که االن
رسانه های غربی، نسبت به حوادث ايران، يک تغييرات چشمگيری ديده 

 که با حکومت کامَال –ميشود و يک نوع حس احترام به مردم ايران 
از جمله اينکه ميبينند که مردم ايران .  ديده ميشود–بايد جدايشان نمود 

اينها دستاوردهای بزرگی . برجسته استاينها خيلی . فناتيک نيستند
توجه داشته باشيد که اينجا منظور من همدردی و همدلی دولت . هستند

  . زيرا وقتيکه دولت ها ميآيند، کار خراب تر خواهد شد. ها نيست
ضمنًا شما بدرستی مطرح کرديد که مزدوران رژيم با تيراندازی با گلوله 

از اين فراتر، فکرش . ک ميکنندهای حقيقی به سينه و باالی بدن شلي
را بکنيد، طفلک سهراب اعرابی را که شهيد شده است، معلوم نيست 

مثًال به کشته . گلوله خورده است و يا برده اند  و در زندان کشته اند
 تير دستگير کرده 18او  را ميگويند در . شدن محمد کامرانی توجه کنيد

يا اينکه طفلک . ه شده استلذا معلوم است که او در زندان کشت. اند
ترانه موسوی را از جلوی مسجد قبا دستگير آردند دزديدند و بردند و 

اين ها نشان ميدهد که مسئله فراتر از اين است که گلوله زده .  کشتند
يعنی بطور سيستماتيک بچه های مردم، جوانان مردم را لت و . باشند

له ای است که مدام اين مسئ. پار ميکنند، در شکنجه گاهها ميکشند
ميبايست بر آن تاکيد کرد و صدای مردم ايران بگوش همه مردم دنيا 

ندا را داريم آه در خيابان گلوله ميخورد و رژيم ادعا کرد که ما . برسد
يكي ! نبوديم و گويا خبرنگار انگليسی پول داده تا او را با گلوله بزنند

هادت آنها در ش. ترانه موسوي است، ديگري محمد آامراني است
رژيم اينها را چگونه توضيح . بازداشتگاهها و از دستگيريها است

  خواهد داد؟ 
آيا سازمان و گروهی هست که بدنبال اين قضيه باشد؟ که از  : رحيمی

طريق سازمان هائی مانند حقوق بشر و يا دادگاه جنايات جنگی، 
  اقداماتی بکنند؟ 

اما، واقعيت اين . دارممن چيز مشخص تری ن: محمد رضا شالگونی 
است که حاال دهها و صدها حرکت در داخل و خارج ايران دارد روی 

همين االن توجه کنيد به اعتصاب غذاهائی که اتفاق افتاده است . ميدهد
ر برلين زندانی ها و شکنجه مثًال د. و بهمديگر خيلی هم ارتباط ندارند

ای بزرگی را براه  خود جمهوری اسالمی هستند که اعتصاب غذشدگانِِِ
اعتصابی که عده ای در نيويورک راه . که حادثه مهمی است. انداخته اند

انداخته اند  که گويا اصالح طلبان از دعوت کنندگان اصلی آن بوده اند 
ولی بعضی از غير اصالح طلب ها هم به آن پيوسته اند که نميشود گفت 

. سازمان ملل استزيرا حرکت در مقابل . که حتمًا داخل آنها هستند
خود اينها . حرکت هائی که در شهرهای مختلف ديگری که اتفاق ميآفتد

بنظر من اين ها انعکاس صدای مردم ايران را . چيزهای مهمی هستند
کار به آنجا کشيده است که، از نظر بين المللی مطرح شده . ميرسانند

نخست وزير سوئد اکنون رئيس . است رژيم بحران مشروعيت دارد
وزير امور خارجه دولت او، اين موضوع . دوره ای اتحاديه اروپا است

  .را مطرح نموده است
بنظر من، حرکت پيشرفت های بزرگی داشته است و ميبايست ادامه پيدا 

حرکت ميبايست به . ضمن اينکه به اينها هم نبايد اکتفا کرد. نمايد
ل ايران که مخصوصًا در داخ. خواست های اثباتی توجه بيشتری بنمايد

تعيين کننده است، حرکت ميبايست آنچنان گسترده شود که رژيم را 
حرکت ميبايست حتی کشور را حکومت . وادار به عقب نشينی بکند

منتها، انقالبات . کار سختی است. ناپذير بنمايد و اينها را شکست بدهد
با شعارهائی که ظاهرًا . با حرکتهای کوچک. اينگونه شروع ميشوند

اضات موردی هستند ولی فراتر ميروند و تمام موجوديت نظام را اعتر
  . ميخواهند از بين ببرند

ما االن شاهد اين هستيم که همسايه شرقی ما افغانستان هم : رحيمی 
در غرب کشور،در منطقه کردستان . دارد انتخابات برگزار ميکند

اثر اين تحرکات خواه  ناخواه . عراق هم انتخاباتی برگزار ميشود
نظر . زيرا وابستگی ها بسيار است. خواهد گذاشت در کردستان ايران

  شما در اين مورد چيست؟ 
واقعيت اين است که در هر دومنطقه، : محمد رضا شالگونی 
افغانستان اکنون . به افغانستان توجه کنيد. انتخاباتی اتفاق می افتد

صميم نميشود گفت که مردم خودشان ت. در دست جنگ ساالران است

واقعيت اينست که تفنگچی های آن منطقه خيلی چيزها را . ميگيرند
معلوم است که . خيلی چيز ها را تغيير ميدهند. ديکته ميکنند

همان حالت صوری انتخابات را .  انتخابات در اين شرايط معنا ندارد
شورای . در افغانستان چند نفر زن کانديدا هستند! در نظر بگيريد

هر کس . دارد که نظارت استصوابی کرده باشدنگهبانی وجود ن
  .البته خشونت هاهم هستند. تبليغات خودش را پيش ميبرد 

 فکرش بکنيد از لحاظ شکل فرمال و قانونی، انتخابات افغانستان، 
از لحظ ديسُکرس انتخاباتی، زبانی که ميبايست در رابطه با حق 

ر جمهوری اسالمی رُاي مردم اتخاذ نمايد،  چقدر از انتخاباتی که د
! ؟ باندازه سرنگوني يک حکومت. پذيرفته شده است، پيشرفته است

يعنی برای آنکه ما بتوانيم به آن زبان برسيم، بايد اين حکومت را 
تا اينکه زن ها هم بتوانند . تا شورای نگهبانی نباشد. دفن بکنيم

در ايران جمهوری اسالمی، کانديدای رياست . کانديدا شوند
وضعيتی که يک آخوندی بلند !   نميتواند يک زن باشدجمهوری

اگر زن . نشود و به کانديد زن نگويد که تو نميتوانی کانديد بشوی
آيا من ايرانی نيستم؟ آيا من آدم نيستم؟ حق و . بگويد ؛ چرا نميتوانم

حقوقی ندارم؟  وضعيتی که يک آخوند نيايد و بگويد که تو به امام 
ضع بگونه ای است که  يزدی گفته است که؛ و!  زمان معتقد نيستی

. اگر ما باشيم، ديگر به موسوی اجازه نخواهيم داد که کانديد شود
اين آدم، نزديکترين وردست . فکرش را بکنيد! حتی موسوی را 
يک آدمی که حتی در دعوای بين او و خامنه ای، . خمينی بوده است

وقتی . ا گرفتطرف موسوی ر. خمينی موسوی راانتخاب نموده بود
ما . که حتی آدمی مثل موسوی را انتخاب نميکنند، واويال است
مگر . موجودات فانی باصطالح نامسلمان، تکليف مان روشن است

  ممکن است زنی بتواند کانديدا بشود در اين نظام؟ 
ما در يک . واويال است. همين انتخابات افغانستان را در نظر بگيريد

اصوًال جمهوری اسالمی مسئله .  ميکنيمدنيای سوررآليستی زندگی
اش اينست که کسی امام زمان را ديده است يا نه؟ آيا به او نامه 
داده است و يا نداده است؟ صندلی خالی ميگذارند که آقای امام زمان 

در چنين فضائی آيا مردم حق . هم در جلسه تشريف داشته باشد
حقيقتی است که بايد با ندارند ُکل سر اين نظام را بخواهند؟ اين يک 

  . آن روبرو شد
باميد . بسيار سپاسگزارم از شرکت تان در برنامه اين هفته: رحيمی 

  . گفتگو در هفته آينده
تشکر ميکنم از محبت تان و .  زنده باشيد:محمد رضا شالگونی

   .رهخداحافظی ميکنم از شنوندگان راديو سپ

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

 *پيوندها * 
  منصور نجفی: سردبير نشريه 

com.telia@nadjifi.mansour  
  ايميل روابط عمومی سازمان

net.arrahekarg@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  
  يدارنشر ب

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

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

  . نيستندالزاما بيانگر مواضع سازمان
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 قتل محسن روح االمينی
 زمانی که چاقو دسته خودش را می برد؟

 صادق افروز
اکنون وظيفه مهمی بر دوش فعالين چپ و سوسياليست * 

آنها ضمن شرکت فعال در جنبش عمومی . قرار دارد
ضداستبدادی بايد تالش کنند تا تشکل های کارگری و توده ای 

ه هر چه را که نطفه های آن در دوره های قبلی بسته شد
بالنده و فراگيرتر سازند تا هم مبارزه عمومی ضداستبدادی 
قوام هر چه بيشتری پيدا کند و هم نقش و وزن طبقه کارگر 

  .و جنبش سوسياليستی در مبارزه عمومی تقويت شود
 ساله رشته کامپيوتر دانشکده ٢۵محسن روح االمينی دانشجوی       

 در حوالی ميدان انقالب ١٣٨٨ تير ماه ١٨فنی دانشگاه تهران  روز 
تهران حين تظاهرات عليه دولت کودتايی احمدی نژاد ، توسط نيروهای  

تالش های خانواده محسن برای يافتن .لباس شخصی دستگير می شود 
تا آنکه دوهفته بعد به . رد پايی از فرزند ربوده شده به جايی نمی رسد

 .سردخانه برود پدر محسن اطالع می دهند برای شناسايی جسد به 
تا اينجا سرگذشت محسن شباهت بسياری با ديگرالله های به خون خفته 

خانواده سهراب اعرابی ، محمد کامرانی ، اشکان سهرابی .مردم دارد 
،ترانه موسوی ،يعقوب بروايه ، هاشم زاده  ،امير جوادی و ديگران   

آنها پس از .نيز تجربه های مشابهی در يافتن اجساد عزيزان خود داشتند
مدت ها سردوانيده شدن ، ايستادن جلوی در  زندان ها و بازداشت گاه 
های مختلف  و اداره جات دولتی ،سرانجام با جسد خردشده يا سوراخ 

 .شده فرزندان خود روبرو شدند
پدر او جناب .در مورد محسن اما يک تفاوت کوچک وجود داشت 

نستيتو پاستور تهران و عبدالحسين روح االمينی مدير ا!دکتر!سردار
مشاور محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و استاد 

او ظاهرا در دايره کوچک خودی .دانشکده پزشکی دانشگاه تهران است
های رژيم  قرار می گرفته ، ولی با اين وجود نتوانسته درباره فرزند 

يک سردار سابق سپاه .دستگير شده اش خبری کسب کند 
که از نزديکان سردار دکتر است و برای يافتن ) سين عاليیح!دکتر(ديگر

 :اثری از محسن  تالش می کرده به نقل از او می گويد
نيروی انتظامی، سپاه، وزارت اطالعات و قوه قضاييه هر کدام از "  

به هر . دو هفته را اين گونه سپری کردم. کردند خود سلب مسؤليت می
که  شدم تا اين رو می از نااميدی روبهزدم، با ديوار بلندی  کجا سر می

داللی پيدا شد و گفت اگر چهار ميليون تومان به من بپردازيد، ترتيب 
در روز مبعث در حسينيه امام . دهم مالقات شما را با فرزندتان می

و در ديدار مسؤولين کشور با رهبری، اين موضوع را با ) ره(خمينی 
ت، مطرح کردم تا در مورد آن وزير اطالعات که در مالقات حضور داش

های خود را نير به وزير اطالعات دادم تا  شماره. فرد دالل تحقيق کنند
 . "اگر نياز به اطالعات بيشتری داشت، بتواند با من تماس بگيرد

همان زمان که خامنه ای در روز مبعث در حسينيه امام  مشغول 
 آن  در جامعه بود ؛ درافشانی در رابطه با عقالنيت نظام و رايحه معطر 

 با  وزير اطالعات محسنی - محسن روح االمينی–پدر جوان ناپديد شده 
اژه ای درباره پيشنهاد دالل های زندان ها و مقامات امنيتی پچ پچ می 

" اهللا اکبر"در ميان هياهو و فرياد های گوش خراش .کرده است
 اژه ای می چماقداران و بيعت با رهبری ، روح االامينی پدر بيخ گوش

ولی از اژه ای وزير اطالعات  ".؟ ميليون را بدهم يا ندهم۴:" سيدهپر
معلوم می شود او را هم از دايره . هم سرانجام کاری بر نمی آيد

دکتر روح )١.(محدودی که مافيای حاکم ايجاد کرده کنار گذاشته اند 
ت االمينی سرانجام پس از دوهفته تالش بيهوده با يک تلفن از سرنوش

 :پسرش خبردار می شود
آقای روح االمينی با بيان اينکه از وزير اطالعات خبری نشد تصريح "

دو روز بعد يعنی چهارشنبه بعد از ظهر، فردی به دفتر کار : کرده است
من زنگ زد و به من گفت شما که از مسؤولين هستيد و دارای 

گفتم من . دگيري باشيد، چرا سراغ پسرتان را نمی پاسپورت سبز نيز می
او به . دهد دو هفته است که به دنبال اويم و هيچ کس از وی خبری نمی

خواهد بلوف  من فکر کردم که می. کنم من گفت به شما تسليت عرض می
بعد ديدم که نشانی محلی را که بايد به دنبال او . بزند و مرا بترساند

پورت سبز هم پاس." راه افتادم و به پزشکی قانونی رفتم . دهد بروم، می
عدم توانايی سردار بازنشسته در يافتن کوچکترين .ديگر کاری نمی کند 

خبری از پسرش آيا نشانی از تغيير و تحول در دستگاه حاکمه و بيرون 

گذاشتن بخشی از آن نيست؟آيا اين ها نشانی از اين واقعيت نيست که 
حمی جناح مسلط سپاه پاسداران حتی به دوستان ورفقای سابق نيز ر

نمی کند؟آيا دايره قدرت واقعی حاکم بيش از هر زمان ديگری تنگ نشده 
در اين دايره کوچک ديگر حتی بخشی از همکاران جنايتکار  است؟

شکاف درون طبقات حاکم که در جريان  .سابق نيز تحمل نمی شوند
مناظرات انتخاباتی بين احمدی نژاد و موسوی و کروبی بيش از هر 

ر شد اينک به درون کمپی که متحد انگاشته می شد زمان ديگری آشکا
 روزه احمدی نژاد برای کنار گذاردن ٧مقاومت  .نيز امتداد می يابد 

رحيم مشايی و بعد انتصاب او به مقام مشاور رئيس جمهور عليرغم 
آگاهی از مخالفت های روحانيون صاحب نفوذی چون مکارم شيرازی 

 احمدی نژاد در انتخابات همگی نشانی از شکاف درون کمپ متحد
رشد و گسترش جنبش توده ای شکاف در  .رياست جمهوری دهم است 

سپاه پاسداران که بر اکثر فعاليت های  .باال را هر روز بيشتر می کند 
بزرگ اقتصادی توليدی و تجاری کشور چنگ انداخته و با در اختيار 

ين کارتل های داشتن بنادر و فرودگاه های اختصاصی به يکی از بزرگتر
جهان تبديل شده است کوچکترين صدای مخالفت هر چند ضعيف و حقير 

 -اين دستگاه نظامی.و بی مقدار را از درون خود نيز تحمل نمی کند 
امنيتی جهنمی نمی تواند به غير از استفاده از خشن ترين نوع فاشيسم 

گسيل گروهای چماقدار . به شکل ديگری بقای خود را تضمين کند
می و لباس شخصی، بسيجی و پاسدار و پليس برای حمله سبعانه به رس

تجمات مسالمت آميز مردم، دستگيری، شکنجه و کشتا ر جوانان 
معترض ، بستن زبان ها و شکستن قلم ها، تصفيه های درونی و چشم 

به عملکرد روزمره اين رژيم مبدل .... زهر گرفتن حتی از خودی ها 
رسيده است که اکنون به ناچار چاقو بايد آری کار بجائی . شده است

اما آتشفشان خشم و انزجار توده ای سر ايستادن !دسته خود را ببرد
خشمی که طی سه دهه . نداشته و  اين جا و آن جا به فوران در می آيد

حاکميت فاشيسم مذهبی متراکم شده  اکنون به صورت مبارزه گسترده 
م تاکتيک ها ئی که مردم در مبارزه توده ای با استفاده از انواع و اقسا

نافرمانی مدنی، :  روزمره خود به کار می بندند، متجلی می شود
شعارهای شبانه،  هنر اعتراضی، تظاهرات خيابانی و اعتصاباتی  که 

مردم به جان آمده هر روز ... گاهی مناطقی از ايران را فرا می گيرد
و کار بجائی رسيده است تاکتيک ها و شعارهای جديدی اختراع می کنند 

که حتی تجمعات خود رژيم بالفاصله به تجمعات اعتراضی مبدل می 
اکنون وظيفه مهمی بر دوش فعالين چپ و سوسياليست قرار . شود
آنها ضمن شرکت فعال در جنبش عمومی ضداستبدادی بايد تالش . دارد

های کنند تا تشکل های کارگری و توده ای را که نطفه های آن در دوره 
قبلی بسته شده هر چه بالنده و فراگيرتر سازند تا هم مبارزه عمومی 
ضداستبدادی قوام هر چه بيشتری پيدا کند و هم نقش و وزن طبقه 

تجربه . کارگر و جنبش سوسياليستی در مبارزه عمومی تقويت شود
 ضرورت گريزناپذير و عاجل چنين تالشی را ۵٧شکست انقالب  بهمن 

 !ر می دهددر برابر ما قرا
***********************************************************

**  
 امروز خبر رسيد که محسنی اژه ای وزير اطالعات از مقام خود -١

. برکنار و به جای او سردار علوی به اين مقام منصوب شده است  
علوی همان جانی بی رحمی است که مسئوليت سرکوب دانشجويان در 

احمدی نژاد با انتصاب اين شخص به . بر عهده داشت  تير را١٨
 سال آينده برای آزادی خواهان چه طرح و ۴وضوح نشان می دهد در 

 ٢٠٠٩ ژوئيه ٢۵ .برنامه ای  را در نظر دارد 

…………………………………… 
  ..چهار وزير کابينه احمدی نژاد ، برکنار شدندچهار وزير کابينه احمدی نژاد ، برکنار شدند

 مراسم تحليف چند روز مانده به پايان کار دولت نهم و پيش از انجام
جمهوری جديد، محمود احمدی نژاد وزرای اطالعات،  و تنفيذ رئيس

 .را برکنار کرد فرهنگ و ارشاد اسالمی، بهداشت و کار
به گفتۀ منابع آگاه در ايران، برکناری وزير اطالعات، محسنی اژه  

لفظی در هيئت دولت بر سر انتصاب اسفنديار  ای در پی مشاجرۀ
  .صورت گرفته است ونت اولی رئيس جمهوریرحيم مشايی به معا

خبرگزاری مهر همچنين از برکناری حسين صفار هرندی، وزير 
کار، و کامران باقری لنکرانی، وزير  فرهنگ، محمد جهرمی، وزير

برکناری آنها توضيحی  بهداشت خبر داده بی آنکه اما در مورد علت
 .ارايه کند

.............................................  
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 مشعل فروزان و راه گشايی
 که ايرانيان فراروی ملت های ديگر

 برافروخته اند
حمايت روشنفکران آزاديخواه و چپ از جنبش آزاديخواهانه .روشنگری

اخير مردم ايران، شائبه هايی را که حمايت همزمان نيروهای راست از 
, ياليستیضدامپر,اين جنبش در ذهن برخی نيروهای متوهم به ادعاهای 

رژيم بوجود آورده خنثی ميکند يا به خنثی کردن آن ها کمک کرده 
حمايت نوام چامسکی متفکر مستقل و معترضی که در نظر سنجی . است

, بزرگ ترين روشنفکران قرن,های معتبر، توسط مردم به عنوان 
انتخاب شد، در اين رابطه نقشی مهم دارد، بويژه که در طول سال هايی 

در معرض خطر آنی حمله قرار داشت، رسانه های رژيم از که ايران 
قبيل پرس تی وی و فارس نيوز عوامفريبانه به او متوسل می شدند و 

 . مصاحبه های متعددی با او انجام داده و منتشر کردند
 جوالی در جمع ايرانيان معترض در مقابل ٢٤چامسکی روز جمعه 

 , Democracy Nowدموکراسی ناو ,. سازمان ملل حضور يافت
شبکه مستقل خبری آمريکا که مرتبا اعتراضات مردمی در ايران و 
اخبار سرکوب رژيم را بازتاب ميدهد، روز جمعه نيز گزارشی ارائه داد 
که در آن سخنان تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع و اعتصاب غذا، 

از جمله سخنان کوتاه نوام چامسکی در حمايت از . بازتاب داده شد
 . جنبش آزاديخواهی ايران نيز پخش شد

امی گودمن يکی از مديران اصلی شبکه دموکراسی ناو در اين گزارش 
وبسايت . حضور نوام چامسکی نقطه اوج مراسم ديروز بود: ميگويد

 :  نيز نوشته استموج سبز آزادی
ن چامسکی و شوق و حرارت مردم در استقبال از او، ديروز اما آمد,

اين روزها ايرانيان نه تنها چشم . آتش جديدی بود بر دل اين جنبش سبز
استقبال ديروز . اند جهانيان را، که چشمهای خودشان را هم خيره کرده

ای است از اهميت فلسفه و  ايرانيان از نوام چامسکي، خود نشانه
خوشبختانه برای اين استقبال، . ين جنبشفرهنگ در ميان حاميان ا

ی بالمنازع پاپ  ستاره. ای در دست است ای ساده معيارهای مقايسه
تر حتی نيمی از توجه نوام چامسکی را هم به  ايراني، گوگوش، پيش
 , .خود جلب نکرده بود

امی گودمن در ادامه گزارش خود ميگويد چامسکی در داخل سازمان 
 بيرون آمد لحظه ای ماند تا چند کلمه ای در ملل صحبت ميکرد ووقتی

گودمن سپس . حمايت از اقدام معترضين ايرانی با مردم در ميان بگذارد
 . سخنان کوتاه نوام چامسکی را مستقيما پخش کرد

کامال ,چامسکی در ابتدای سخنان خود با کنايه به انبوه تفسيرهای 
تشر شده، اما اطالعات که در چند هفته اخير در باره ايران من, مطمئنی

مردم را اضافه نکرده است، بر مساله ای که واقعيت آن جای چون و 
چرا ندارد، يعنی مضمون آزاديخواهانه جنبش و نقش راهگشای قابل 

 : ستايش آن در وضعيت کنونی خاورميانه، انگشت گذاشت و گفت
مقاومت دالورانه : نکاتی هستند که جای هيچگونه چون و چرا ندارد,

ايرانيان در برابر يک رژيم به شدت سرکوبگر و نيروهای نظامی سبع 
اينها موضوعاتی ديرآشنا هستند .آن، و خواست آزادی زندانيان سياسی
اين نشان ديگری است از جامعه و .که در سطح جهانی الهام بخش اند

فرهنگ عميقا ستايش انگيز ايرانيان و توانايی باالی آن ها برای ادامه 
ی که هم اکنون مشعل فروزانی فراراه همه مردمانی گذارده است مبارزات

 . که در مبارزه ای مشابه درگيرند
اين حقيقت فقط به علت مقاومت ايرانيان نيست، بلکه همچنين به علت 
ظرفيت شان در هدايت راهی بسيار دشوار است که از يک طرف بايد در 

و از طرف ديگر مقابل يک رژيم خشن و سرکوب سبعانه آن بايستند 
خود بايد خود را از دسيسه های دشمنان ديگرش که ميکوشند آنرا در 

راه مبارزات ايرانيان . خدمت اهداف زشت خود بگيرند مصون نگهدارند
ايرانيان طی دهه ها موفق شده اند هم آن و هم اين ] اما. [آسان نيست
 . و اين نيز الهام بخش است. کار را بکنند

يکايی من نميتوانم از ابراز اين حقيقت خودداری کنم به عنوان يک آمر
 سال به ندرت زمانی را ميتوان پيدا کرد که اياالت متحده به ٥٠که طی 

اشکال متنوع . اين يا آن شکل مردم ايران را شکنجه نکرده باشد
اين برای ما آمريکايی ها به شدت شرم . شکنجه، ولی مداوم و بی پايان

 , . آور است
 : ر مقاله ای در ارتباط با انتخابات لبنان و ايران نوشتچامسکی د

در ايران، نتايج انتخابات که توسط وزارت کشور اعالم شد هم از نظر , 
اعتراضات . روش اعالم آراء و هم به خاطر خود ارقام، بی اعتبار بود

عظيم مردم که در پی آن آمد توسط نيروهای مسلح روحانيون حاکم 
 , .وحشيانه سرکوب شد

چامسکی در اين مقاله در رابطه با ترکيب ايرانيان معترض، اطالعات 
ريس ارليک و اريک هوگلند دو روزنامه نگار و محقق مستقل و پيشرو 

 : را معتبر دانسته و مينويسد
ريس ارليک روزنامه نگاری که تجربيات قابل توجهی در مورد خيزش ,

ايت اياالت متحده های توده ای و سرکوب خشن آن در حوزه تحت هد
يک جنبش توده ای اصيل متشکل از دانشجويان، : دارد، مينويسد اين

و احتماال بخش بزرگی از مردم ... ,کارگران، زنان و طبقه متوسط 
  . روستاهاست

اريک هوگلند که مطلع معتبری است جنبش روستايی ايران را عميقا 
بنی بر حمايت او ارزيابی های معمول م. مورد بررسی قرار داده است

, بسيار بزرگی,روستائيان از احمدی نژاد را رد می کند و ميگويد بخش 
از روستاييان در حوزه مورد مطالعه او از موسوی حمايت ميکردند و 

بعيد است . از آنچه که سرقت انتخابات ميخواندند به شدت به خشم آمدند
 کند ولی  روحانی را در کوتاه مدت مضروب-که اعتراضات رژيم نظامی 

 ٣, .بذر مبارزات آتی کاشته شده است,همانطور که ارليک ميگويد
  ١٣٨٨مرداد 

  : منبع
p_political_iranian_fmr/2009/7/24/org.democracynow.www://http

of_ativesrel_risoners   

………………………………… 

     
  نگاران و نويسندگان برای آزادیپيام کانون روزنامه

  به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور
ی سانسور برای ما ايرانيان از ديرباز همگان آگاهی دارند که پديده

صد سال تسلط فضای خفقان و پليسی ايجاد  چند. گفتمانی آشناست
 و هم اينک سه دهه قلم شکنی و سرکوب شده توسط نظام سلطنتی

اسالمی بر کشورمان هيچ  عريان قلمزنان از سوی حاکميت ارتجاعی
ی ادبيات، هنر و سياست به ويژه فعاالن فرد و نهادی را در پهنه

  .اجتماعی را از آسيب خود در امان نگذاشته است-سياسی
های م و قتلها تا دستگيری و اعداعدم صدور مجوز برای کتاب و نشريه

ای پنهان و آشکار صاحبان قلم و نظر، از جمله موضوعات روزمره
ی بوده است که پايانی بر آن نيز جز با تحوالت بنيادين  درعرصه

  ..توان متصورشودگری کشورمان نمیهدايت
جمهوری اسالمی ايران، برای مثله کردن ِخرد و نظر انديشه گران، 

گذارد ن انديشه از هيچگونه اقدامی فرو نمیورزان و توليد کنندگاانديشه
و اين دست اندازی به حقوق انسانی به عنوان امری روزمره مشاهده 

ورزان و مخالفان نظم موجود و همچنين منتقدان، انديشه. گرددمی
های ادبی و فرهنگی مردم کشورمان در فضايی آغشته به ُرعب سرمايه

دوزند تا يی ناپيدا ونا مطمئن میو وحشت زندگی امروزشان را به فرداها
به روشنگری بپردازند  که نه تنها از هرگونه مصونيت سياسی و 

شان مورد تهديد اجتماعی محرومند، بلکه به طور مستمر خود و خانواده
 .گيرندو آزار قرار می
- های اخير و به ويژه در دو ماه گذشته ابعاد گسترده اين ّمهم در سال

-نگار و فعال رسانه است و هم اينک دهها روزنامهتری به خود گرفته
های قرون وسطايی حاکميت ها و تحت شکنجههای گروهی در زندان

 .جمهوری اسالمی قرار دارند
ی سانسور آنچنان وسعت يافته است که حتا ارتباطات طبيعی و دامنه 

  جستن از تلفن همراه را نيز دری مردم کشورمان از جمله بهرهروزمره
  .بر گرفته است

هم از اين روست که کانون روزنامه نگاران و نويسندگان برای آزادی، 
نگرد و آن  سياسی می-مبارزه با سانسور را در تداوم مبارزات اجتماعی

نگاران و بازداشت فعاالن سرکوب روزنامه.  کندرا بسيار ّمهم تلقی می
ده و خواهان های گروهی را با هر روشی به شدت محکوم نمورسانه

های گروهی و اندرکاران رسانهنگاران و دستی روزنامهآزادی همه
 .ی زندانيان سياسی و دگر اند يشان استهمچنين خواهان آزادی همه

 زنده باد حق آزادی بيان وانديشه بی حد و حصر
 ٢٠٠٩ يولی ٢۵   نگاران و نويسندگان برای آزادیکانون روزنامه

………………………………………. 
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   چند ندا فاصله است؟،سپيدیتا 

 
ديدار برخی از مادران کمپين و فعاالن جنبش 

 زنان با مادران ندا، سهراب و اشکان
 تيرماه تعدادی از مادران ٣١ شامگاه روز گذشته -تغيير برای برابری 

کمپين يک ميليون امضا و فعاالن جنبش زنان، به ديدار مادر ندا آقاسلطان 
او بگويند چهلم ندا در کنارشان خواهند بودو حق رفتند تا ضمن تسليت به 

خواهی را پاس خواهند داشت، به او بگويند که سال هاست اين جنبش 
برای حق خواهی اش تالش می کند، برای برابری خواهی به زندان می 
. رود وعليه تبعيض فرياد می زند و هم اکنون نيز فرزندانی را در بند دارد

 . بر مزار دخترش خواهد بود٥ مرداد ساعت ٨مادر ندا روز پنجشنبه 
 سال داشت از کودکی ٢٧: " مادر ندا از فرزند شهيدش چنين ياد کرد

خاص بود و ارتباط نزديکی با خدا داشت، آواز می خواند و اهل موسيقی 
همين . بود و کتاب های فلسفی و چرايی های زندگی اش پايانی نداشت

 کشاند اما بعد از مدتی از اين رشته چرايی ها او را به رشته ی الهيات
ندا بسيار جسور . انصراف داد و مطالعاتش را به صورت فردی پی گرفت

. و شجاع بود و از کودکی در مقابل هيچ حرف زوری سر فرود نمی آورد
 ". همين ويژگی اش او را به خيابان کشاند

 ساعتی بعد مادران داغدار سهراب اعرابی و اشکان سهرابی که خود
فرزندان حق طلب شان را در اين مبارزه مدنی از دست داده بودند و 
همچنين زنان فعال جبهه مشارکت که همسران دربند دارند به ديدار اين 
مادر داغدار آمدند و در فضايی آکنده از اشک و اندوه مادران داغديده ی 

 . سه شهيد در کنار هم و مقابل حضار نشستند
: "  از چگونگی مرگ فرزند عزيزش گفتمادر شهيد اشکان سهرابی

من خانه بودم شام درست . اين بچه خيلی سر به زير بود. بياييد بپرسيد
با . اشکان گفت می روم خانه ی دوستم وزود برمی گردم. می کردم

چند دقيقه نگذشته بود که . دلشوره گفتم زود بيا خيابان شلوغ است
يدم چه شد اما اشکان را دوستش آشفته حال آمد و گفت به خدا من ند

خودم را . گفتم کی گفت نمی دانم فقط ديدم که اشکان را زدند. زدند
با موتوری که می آمد او را به . سرآسيمه رساندم فقط گفت مادر سوختم

ده دقيقه . در بيمارستان چند ثانيه از پشت در ديدمش. بيمارستان رسانديم
 ". بعد در بيمارستان شهيد شد

 هم شهادت فرزندش را روايت  مادر شهيد سهراب اعرابیپروين فهيمی
روزی که در آگاهی شاپور عکس . کرد و گفت شما خوش شانس تر بوديد

سهراب را شناسايی کرديم يک ماه از سرگردانی من در مقابل دادگاه 
من می رفتم که سهراب را پيدا کنم و . انقالب و زندان اوين می گذشت

که آزاد می شد نشان می دادم شايد خبری از عکس او را به هر زندانی 
روزهای آخر وحشت کرده بودم که اين طوالنی شدن و . پسرم داشته باشد

بی خبری و تلفن نزدن دليلی دارد در تمام اين مدت به هر جا می توانستم 
سر زدم و نامه دادم اما هيچ کسی پاسخ گو نبود و می گفتند زندان است 

 ". شکنجه ی روحی دادند. ر دادندمرا آزا. و زنگ می زند
روزهای : " از روز شهادت ندا و روزهای بعد از آن سخن گفتمادر ندا

ندا تا چند دقيق پيش . پيش از آن حادثه گفت که همه ی ما ديديم و شنيديم
مدت کوتاهی بعد از آخرين تماس . از حادثه تلفنی با ما در تماس بود
پای ندا تير خورده و به بيمارستان استاد ندا با ما تماس گرفت و گفت 

ما به سرعت خود را به بيمارستان رسانديم و . شريعتی منتقل شده است
استاد موسيقی ندا را ديديم که سراسر لباس اش غرق در خون است و بعد 
گفتند کتف اش گلوله خورده و کم کم متوجه مان کردند که پيش از رسيدن 

مسئوالن پزشک مادر ندا گفت که . به بيمارستان به شهادت رسيده است
قانونی اجازه خواستند که از مغز استخوان ندا برای پيوند ديگری استفاده 

ما .  اما خبر شهادت ندا به سرعت منتقل شد.کنند که موافقت کرديم
سکوت کرديم که بتوانيم جنازه ی او را تحويل بگيريم و صبح روز يک 

در . ه ی او را به ما تحويل دادندشنبه در پزشک قانونی بهشت زهرا جناز
تمام اين مدت به طور مداوم ماموران و پليس آمد و شد داشتند اما 

برخوردشان بسيار محترمانه بود اما اصرار داشتند که قاتل ندا را پيدا 
کنند به همين منظور تعداد زيادی از دوستان و اعضای خانواده را مورد 

قاتل را پيدا کنند اما برای ما مهم نبود پرسش و بازجويی قرار می دادند تا 
 . فقط می خواستيم با اين شرايط کنار بياييم

ما خيلی مراسم و برنامه های عمومی اعالم نکرديم که برای مردم 
. برای مراسم ختم به چند مسجد مراجعه کرديم. اسباب دردسر نشود

از جمله مسجد رضا در ميدان نيلوفر و چند مسجد ديگر که هيأت 
 . امنای مسجد موافقت نکردند

ما هشت .. مسجد امام جعفر صادق باالی پل سيد خندان موافقت کرد
و نيم شب اعالميه را چاپ کرديم و ساعت دوازده و نيم متوجه 

در عين حال به اين دليل . شديم که خبر در اينترنت پخش شده است
ن که می دانستيم در مراسم تعداد زيادی شرکت خواهند کرد نگرا

شديم که مبادا تعداد ديگری از جوانان در اين برنامه بازداشت و يا 
البته مطمئن هم . کشته شوند و به همين دليل مراسم را لغو کرديم

نبوديم که اجازه ی برگزاری اين مراسم داده می شد يا نه چون 
برای شب هفت هيچ مسجدی به ما اجازه ی برگزاری مراسم را نداد 

هرا يک تاالر برای صرف شام موافقت کرد اما و تنها در بهشت ز
بعد از نيم ساعت از حراست بهشت زهرا با ما تماس گرفتند و نامه 

هيچ کدام از کسانی که در درگيری ای نشان دادند که بر اساس آن 
. های بعد از انتخابات کشته شده اند حق برگزاری مراسم را ندارند

بود که به تمام مساجد اين حکم کلی و از طرف وزارت اطالعات 
در مواردی هم شرايط بسيار سختی گذاشته بودند که . ابالغ شده بود

خانواده ی کشته شدگان بايد سه جواز کسب و تعهد نامه می 
سنگ های بزرگی می . گذاشتند که اگر مردم بيايند اتفاقی نمی افتد

بعد . انداختند که خانواده ها از برگزاری هر مراسمی منصرف شوند
از مدتی در مقابل سوال ماموران و کارآگاهانی که می گفتند به دنبال 
قاتل ندا هستند گفتيم ما از شما نمی خواهيم قاتل را معرفی کنيد و با 

سهراب را چه . اين روحيه ی نامساعد به حال خود رهايمان کنيد
 کسی کشت؟ اشکان را چه کسی کشت؟ 
 کاری نداشتند اما با کسانی زمانی که ما به مزار ندا می رفتيم با ما

که خارج از اعضای خانواده به مزار ندا می رفتند برخورد می شد 
و در مواردی حتا با يکی از بستگان ما را که سر مزار ندا رفته بود 

 . برخورد کرده بودند که چرا می آيی و سر خاک ندا می نشينی
دا وسيما و خانواده ندا شايعاتی را که در مورد حضور پدر ندا در ص

يا فرودگاه مطرح شده بود را تکذيب کردند و گفتند تا به حال با هيچ 
 . رسانه ای مصاحبه نکرده اند

 تا سپيدی چند ندا فاصله است؟ 
 آقا سلطان به جمع حميد پناهی استاد موسيقی نداساعتی بعد 

سوگواران پيوست و روايت خود را از لحظه ی شهادت ندا چنين 
ش از اين حادثه ما می گفتيم و می خنديديم تا پي: "توصيف کرد

زمانی که بعد از درگيری در خيابان و شليک گاز اشک آور به کوچه 
ساعت دقيقا . چشمانمان را مقابل آتش گرفتيم. پناه برديم
صدای کوتاه سفير گلوله ای را شنيديم و ديدم که ندا به ١٨:١٠

 . روی زمين افتاد
حتا سوختم را نتوانست .." پناهی سوآقای : "پيش از مرگ فقط گفت

 وقتی گفتم بمان سرش را تکان داد . کامل ادا کند
 .و گفتم دستم را فشار بده دستش را فشار داد

حميد پناهی حرف های ديگرش را در شعرهايی که برای ندا سروده 
قرار است اين شعر به طور . بود خالصه کرد و برای حاضران خواند

ماد منتشر شود اما بخش هايی از آن در زير کامل در روزنامه اعت
 : می ايد 

 تا سپيدی چند ندا فاصله است؟ 
 به هوا برخاست از منيت های جاری دور شد 

 دشمن ظلم و عدوی زور شد 
 حر شد و او حور شد .. لحظه ای از ما بريد 

 و ندا آمد ندا آمد ندا در نور شد 
 چه آسان او به من گفت سوختم 

  فرو غلطيد هم نشين درد شد و چه آسان او
 زرد شد دخترم سرد شد 

 تا رهايی را شناخت حور شد 
    مرداد١                          ندا آمد ندا آمد ندا در نور شد

…………………………………  
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  :از وبالگها
  تهور غلبه داشت،درپيرو جوان..اند به نظرم اين مردم عجيب شده 

  بعد از نماز جمعه
دلى به نماز جمعه هاشمى   آسانى بودم آه با ناخوش من از جمله-يك 

مشكلم اين بود آه . رفتم و تقريبًا تا لحظه آخر هم عصبى و نگران بودم
شود با هر فرمى هر محتوايى را امتداد داد؟ و جوابم اين بود آه  مگر مي
دانم، اما  البته جواب را در حالت آلى هنوز هم درست مي. شود نه نمي
گاهى : آردم چه در جمعه قرار بود اتفاق بيفتد اشتباه مي آنبينى  در پيش

  .شود شود، دگرگون مي حتى فرم هم با محتوايى آه در آن ريخته مي
بار دگرگونى فرم ناشى از اراده مردمى بود آه در مقام فاعل سياسى  اين

مردم با همه . شان حضورشان است ترين فعل و عمل در حال حاضر مهم
خواهند به هزار زبان  خواهند باشند و مي دهند مي ه مياى آ اين هزينه

شعارها و . خواهند نشان دهند بگويند آه هستند و همان را آه هستند مي
ها  طور مشخص، نشان داد آه آن نحوه حضور مردم در نماز جمعه به

دهند؛ آن قدر  چطور فرمى را براى مطابقت با نحوه حضورشان تغيير مي
  . شان بشود يانآه پذيراى تنوع و ب

رفتيم، حاِل بِد من از ديدن آن همه نيرو بدتر   به نماز جمعه آه مي-دو 
در خيابان آزادى در چند صد متر منتهى به انقالب بى هيچ اغراقى . شد

جمعيت نيروها در خيابان آارگر و بلوار . قدم به قدم نيرو ايستاده بود
ديم آه بدترين وضع را بعد از نماز فهمي. آشاورز هم آم از اين نداشت

 . جا واقع شد ترين درگيرى هم در آن ظاهرًا خيابان انقالب داشته آه بيش
ام آه  دار و بيمار را شنيده هاى سن و سال وقتى يادم آمد آه چه قدر آدم

مصرف  خواهند به نماز جمعه بيايند ديدن اين همه نيرو آه الجرم بي مي
وك اصلى را وقتى گرفتم آه وارد ولى ش. ماندند حالم را بدتر آرد نمي

در خيابان قدس، مردم در ميان نيروهاى پرشمار . خيابان قدس شديم
ها را به نشانه  دادند و دست نشسته بودند يا ايستاده بودند و شعار مي

  .پيروزى باال برده بودند؛ رنگ سبز فضا را پر آرده بود
ردم عجيب من عادت به ستايش از آسى ندارم، اما به نظرم اين م

وارد خيابان قدس آه شدم، ديدم مردم درست زير پاى همان . اند شده
زدند زيرانداز انداخته بودند، نشسته   تير آتك مي١٨آسانى آه روز 

گويم همه خيلى شجاع هستند؛ باالخره  نمي. دادند بودند و شعار مي
. تهايى مثل من هم در جمع بودند، اما درپير و جوان تهور غلبه داش آدم

شد جوانى مذهبى آنار من نشست آه از صحبتش  وقتى خطبه خوانده مي
  . با دوستش فهميدم تازه از اوين بيرون آمده
در راه برگشت به انقالب . عمًال هم درگيرى و دستگيرى اتفاق افتاد

رفتيم و سوار اتوبوسى شديم آه تقريبًا با هر آس در آن صحبت آردم 
له زن مسنى آه همسرش در طرف ما بود از جم. آتك يا گاز خورده بود

چند نفر هم از آتك خوردن آخوندى . دستش به ضرب باتوم در رفته بود
هايى آه براى  يكى از بهترين توصيف... (گفتند آه شال سبز داشت مي

  .) ام در وبالگ زن روزهاى ابرى بود حال و هواى آن روز خوانده
ى هاشمى بود، ولى ها هايى آه هاشمى زد، البته حرف  حرف-سه 
توان تصور آرد آه براى اآثريت نمازگزاران سياسى آن روز راضى  مي

ترين نكته اين بود آه اآبر هاشمى رفسنجانى آه  مهم. آننده بود
قرار بگيرد؛ " مردم"شناسيم، طورى حرف زد آه در طرف  مي

ها  حضور مردم در خيابان" همين"شناسيم، گفت آه  اى آه مي هاشمي
  . پشت حكومت مغرور و متكبر پهلوى را شكستبود آه 
. هاى هاشمى بود اى آه مطبوعات مهم ديدند و تيتر آردند، پيشنهاد نكته

به نظر من پيشنهادهاى هاشمى همه مهم هستند؛ منتهى اهميت شان 
شود آه به ياد داشته باشيم هيچ آدام از اين  تر درك مي وقتى بيش

خواهند شد؛ طرفى آه بايد اين نهادها در شرايط فعلى عملى ن پيش
نهادها گفته  پيشنهادها را بشنود از پيش نظرش را درباره پايه اين پيش

اين آه در روز نماز جمعه . آند است و عمل مستقل خود را آرده و مي
ها نفر بازداشت شدند،  هاشمى آن برخورد با حاضران شد و باز هم ده

  .  اندازه عملى خواهند بودنهادهاى هاشمى تا چه دهد آه پيش نشان مي
نهاد خاتمى و مجمع روحانيون مبارز درباره رفراندوم از طريق  پيش

نهادهايى  مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره مشروعيت دولت هم پيش
. شان فكر آرد آم در شرايط حاضر بتوان به عملى شدن نيستند آه دست
نستند آامًال معقول توا نهادها آه در شرايطى غير از اين مي همه اين پيش

 آردن مرزها و  تر نوعى بيان براى روشن و عملى باشند، االن بيش
هاى مختلف اجتماعى هستند تا راه  پيغام به اجزاء حاآميت و گروه

  . هايى عملى حل
نهاد عملى  نه اين آه خاتمى يا هاشمى قصدشان اين نبوده آه پيش

اند تا راه  زنى آرده ايها فكر و ر شود تصور آرد آه آن بدهند؛ نه، مي

اما تا . حلى در چارچوب قانون اساسى براى حل و فصل قضايا بيابند
پذيرد و قبول ندارد آه  وقتى طرف مقابل اصوًال صورت مسئله را نمي
نهاد  آند آه خود اين پيش اساسًا مشكلى وجود دارد و در عوض فكر مي

نهادهايى چشم  شتوان به عملى شدن چنين پي ها مشكل زاست، نمي دادن
تر براى  ها، بيش به نظر من، مستقل از انگيزه، آارآرد اين آنش. داشت

هايى آه عملى  خواهد بود،و نه ارايه راه حل) شدن/آردن(يارگيرى 
  . انداز باشد شان در چشم شدن

اى آه اآنون ممكن شده، تنها به خاطر حضور   هر آنش سياسي-چهار 
عظيم مردم است آه با شجاعتش اين جمعيت . گر مردمى است آنش

هاى نازده  شجاعت بخشيده و با ابتكارش ديگران را به زدن حرف
    ١٣٨٨ مرداد ١... رسانده

http://aknoun.blogspot.com/2009 

.............................................  
  دو دانشجوی ديگر دانشکده نفت اهوازبازداشت

ت دو هفته از آزادی دانشجويان بازداشت پس از گذش: خبرنامه اميرکبير
 اول مرداد ) چهارشنبه(شده ی دانشگاه نفت، بعد از ظهر روز گذشته 

دو دانشجوی ديگر اين دانشگاه به نام های سعيد شجاعی زاده و خسرو 
  . موسی وند بازداشت شدند

شجاعی زاده و موسی وند از اعضای انجمن اسالمی دانشگاه نفت می 
ط نيروهای امنيتی در تهران بازداشت شده و به مکان باشند که توس

  ٢٠٠٩ يولی ٢٢ .نامعلومی منتقل گشته اند

.............................................  
 "دراويش گنابادی"ضرب وشتم 

نيروهای انتظامی ايران روز گذشته در گناباد، : راديو فرانسه 
طريقت گنابادی درگيرو خاستگاه دراويش گنابادی ، با گروهی ازاهل 

  . پس از ضرب و شتم شماری از آنها را دستگير کردند 
نماينده دراويش گنابادی در اروپا می گويد " مصطفی آزمايش"دکتر 

در پايان تهاجم روز گذشته دهها نفر از دروايش حاضر در بيدخت 
گناباد توسط مامورين حکومتی دستگير گرديده اند که هنوز خبری 

  .داری آنان در دستاز محل نگه

.............................................  
اعتراضات شبانه مردم تهران 

 !دارد ادامه
بنابه گزارشات رسيده از نقاط : فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران 

بام منازل ،در کوچه ها و مختلف شهر تهران ، مردم تهران بر فراز 
خيابانهای فرعی مناطق مختلف اقدام به سر دادن بانگ اهللا اکبر و شعار 

  .مرگ بر ديکتاتور نمودند
 اعتراضات شبانه مردم تهران با سر دادن شعار اهللا ٢٢:٠٠از ساعت 

اآبر و مرگ بر ديكتاتور بر باالی بام منازل ،کوچه ها و خيابانهای 
  . ادامه يافت٢٢:٣۵ت فرعی آغاز و تا ساع

 صادقيه ، فرحزاد ،شهرك غرب ،  امشب مردم تهران در مناطقی مانند
تهران پارس و ساير  آزادي ، شريعتي، ويال ، پونك ، اقدسيه ، اآباتان ، 

مناطق بر پشت بام ها و آوچه ها و خيابان هاي فرعي شعار اهللا اآبر و 
  .مرگ بر ديكتاتور را سر دادند

 بر پشت بام ها و آوچه ها شعار اعتراضي خود را فرياد زماني آه مردم
مي زدند مردمي آه از آوچه ها و خيابان ها عبور مي آردند نيز به 

 و با سر دادن شعار و بوق زدن با آنها همراهي مي  وجد مي آمدند
  .آردند

پونك  شهرك غرب ،  تهران پارس ، شدت اعتراضات در مناطقی مانند 
  .يگر بود د بيشتر از جاهای

نيروهای سرکوبگر بسيج و سپاه پاسداران که در بسيج محالت و 
 ديد در شب نا  مساجد مستقر بودند بر بام منازل بودند و با دوربينهای

اميدانه مردم را نظاره می کردند و از اين طريق سعی در ايجاد رعب و 
ولی وقتی مردم متوجه حضور آنها می شدند شعارهای . وحشت بودند 

  .گ بر ديکتاتور شدت بيشتری پيدا می کردمر
  ١٣٨٨  اول مرداد - ٢٠٠٩ يونی ٢٣

.............................................  
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 ليست جديدی از دستگير شدگان اعتراضات اخير
بنابه گزارشات رسيده از تهران ، در اعتراضات روز گذشته در 

ا ی مختلف منتقل تهران تعدادی زيادی دستگير و به بازداشتگاهه
  . شدند

 تير ماه اعتراضاتی در نقاط مختلف تهران روی داد ٣٠روز گذشته 
و خيابانهای منتهی )  تير٧(که عمده اعتراضات در ميدان رضائيها 

  . به آن بوده همچنين نقاط مرکزی تهران محل اعتراضات مردم بود
باتون در درگيريهای قيام مردم تهران، در خيابانها تعدادی که با 

مورد ضرب وشتم قرار گرفته بودند زخمی شدند که در بين آنها 
نيروهای سرکوبگر . تعدادی از دختران و زنان جوان ديده می شد

) اردوگاه(همچنين تعدادی را دستگير و به بازداشتگاههای کهريزک 
 ،ستاد پيگيری وزارت اطالعات و اطالعات سپاه ١٤٨مرگ،کالنتری 

بنابه گفتۀ تعدادی از دستگير شدگان که اخيرا . دپاسداران منتقل کردن
آزادی شده اند ،احمدرضا رادان، جانشين فرماندهی نيروی انتظامی 
همراه با تعدادی از افرادش در اردوگاه مرگ کهريزک حاضر می 

کهريزک .شود و شخصا دستگير شدگان را مورد شکنجه قرار ميدهد
 و تا به حال تعداد در از مخوفترين شکنجه گاههای موجود می باشد

  . آنجا زير شکنجه جان باختند
تعدادى از افراد آه ديروز بازداشت شده اند به آهريزك و آالنترى 

 انتقال داده شده اند تعدادى از دستگير شده ها ديشب با خانواده ١٤٨
هاى خود تماس گرفته اند و محل نگهدارى خود را گفته اند اما از 

  .  دستگير شدگان هنوز خبرى نيستمحل نگهدارى عده اى از
اسامی تعدادی از دستگير شدگان اخير جهت ارسال به سازمانهای 

  . حقوق بشری و اطالع عموم منتشر می گردد
 تير در امير ١٨ ساله فوق ديپلم عمران پنجشنبه ٢٣ آاوه شيخى -١

 اوين منتقل ٢٤٠آباد بازداشت و بعد از انتقال به آهريزك به بند 
 تيربه منزلشان يورش ٢٦روز جمعه .  بار دوم دستگير شدبرای.شده

  . بردند و دستگير شد
 تير در ولى ٢٦ ساله دانشجوى آامپيوتر جمعه ٢١ سجاد عبدى -٢

  .  منتقل و سپس به اوين منتقل شده١٤٨عصر بازداشت و به آالنترى 
 ١٨ ساله دانشجوى فوق ليسانس عمران پنجشنبه ٢٦ حميد تاك -٣

   .ان سينا بازداشت و مكان نگهدارى وى نامشخصتير در خياب
 تير بازداشت ١٨ ساله ليسانس حقوق پنجشنبه ٢٧نازى آالنترى -٤

  و به اوين منتقل شده 
 تير در انقالب ١٨ ساله بازنشسته پنجشنبه ٥٤ ابراهيم قنبرى -٥

  بازداشت و به اوين منتقل شده 
زمان تماس  تير بازداشت و ٢٦ ساله جمعه ٢٤قهرمانى  سهيل -٦

با خانواده به آهريزك منتقل شده اما اآنون مكان نگهدارى وى 
  .نامشخص

 تير در هفت تير بازداشت و ٣٠ ساله سه شنبه ٢٨ رضا گودرزى -٧
   انقالب منتقل شده ١٤٨به آگاهى 

 ٣٠ ساله آارمند شهردارى شنبه ٣٠ سيد مهدى مير آريمى -٨
  شدهخرداد در آزادى بازداشت و به اوين منتقل 

 خرداد در مقابل دانشگاه ٣٠ ساله ديپلم شنبه ١٩ شهاب نظرى -٩
صنعتى شريف توسط نيروهاى گارد با ضربات باتوم مجروح و سپس 
بازداشت و به اوين منتقل شده خانواده وى از سالمتى او همچنان بى 

  .خبر هستند
 تير ٣٠ ساله ليسانس نرم افزار سه شنبه ٢٨ رحيم هاشم پور -١٠

   . منتقل شده١٤٨ خان بدون دليل بازداشت و به آالنترى در آريم
 تير در ولى ٢٦ ساله ديپلم نقشه آشى جمعه ٢٧ مسعود مردانى -١١

  عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
 تير در ٢٦ ساله دانشجوى مكانيك جمعه ٢١ هادى يزدانى -١٢

  انقالب بازداشت و مكان نگهدارى وى نامشخص
 خرداد در ٢٤اله فوق ديپلم عمران يكشنبه  س٢٧ امير جوادى -١٣

  فاطمى بازداشت و به اوين منتقل شده 
 تير در آارگر ١٨ ساله ديپلم پنجشنبه ٢٠ پويان محمدى -١٤

  بازداشت و به اوين منتقل شده
 تير در انقالب بازداشت و به ١٨ ساله پنجشنبه ٢٤ زهرا باقرى -١٥

  اوين منتقل شده
 تير در ٣ديپلم شغل آزاد چهارشنبه  ساله ٢٧ پيمان حسينى -١٦

فردوسى بازداشت و به آهريزك منتقل شده و سپس به اوين منتقل 
  .شده 
 ٣٠ ساله ليسانس حسابدارى و آارمند شنبه ٣١ على نوذرى -١٧

  خرداد در آزادى بازداشت و به اوين منتقل شده

 تير در انقالب بازداشت ٢٦ ساله جمعه ١٨ احمد على سراجى -١٨
  اوين منتقل شدهو به 
 تير در ١٨ ساله ليسانس آشاورزى پنجشنبه ٢٢ امين صابر -١٩

  امير آباد بازداشت و مكان نگهدارى وى نامشخص
 تير در ١٨ ساله فوق ديپلم عمران پنجشنبه ٢٥ امير حسنى -٢٠ 

   منتقل و سپس١٤٨انقالب بازداشت و به آالنترى 
  . به اوين منتقل شده

 تير در هفت تير بازداشت و ٣٠ سه شنبه  ساله٢٢ بيژن جليلى -٢١
  مكان نگهدارى وى نامشخص

 تير بازداشت و به اوين ١٨ ساله پنجشنبه ٢٩محسن جهانگير 
  .منتقل شده

 خرداد هنگام سر ٣٠ ساله شغل آزاد شنبه ٢٨ بابك دستجردى -٢٢
دادن شعار اهللا اآبر در پشت بام ، نيروهاى لباس شخصى به منزل 

  . و او را بازداشت آرده اندآنها يورش برده 
نيروهای سرکوبگر گارد ويژه، سپاه پاسداران،بسيج، لباس 
شخصيهای که بصورت گسترده در خيابانها مسقر شده بودند و يک 

بسوی مردم . حکومت نظامی اعالم نشده ای را برپا کرده بودند
نيروهای . يورش می بردند و آنها را آماج باتونهای خود قرار ميدادند

رکوبگر فوق تحت امر علی خامنه ای ولی فقيه رژيم هستند و به س
 خرداد دستور ٢٩علی خامنه ای روز .دستور مسقيم او عمل می کنند

سرکوب خونين مردم ايران را صادر کرد که تا به حال منجر به جان 
  . باختن و زخمی شدن و دستگيری هزاران نفر شده است

ان،يورش وحشيانه به مردم و فعالين حقوق بشر و دمکراسی در اير
مورد ضرب وشتم قرار دادن و دستگيری تعداد زيادی از قيام کنندگان 

از دبير کل و کميسر عالی حقوق بشر خواستار .را محکوم می کند
  . اقدامات فوری برای نجات جان و آزادی دستگير شدگان است

  ١٣٨٨ تير ٣١

............................................. 
  
  . مردمنیا و اعتراضات خياب  شهروند کرد در اروميه٣قتل 

تيرماه و همزمان با عيد مبعث، نيروهای ٣٠  شنبه در بعد از ظهر روز سه
  ای را در شهرک ولی عصر اين شهر را به  خانه انتظامی و سپاهی اروميه

 مذکور،   ساکنان محل و خانه ی آورند و بدون هشدار به درم محاصره
 تا   کرده  آن خانه به  تيراندازی با انواع سالح سبک و آرپی جی شروح به

 تسليم دست بر   نشانه  همراه دختر خردسالش به  به  صاحب آن خانه آنکه
 جای   می آيد اما نظاميان رژيم به  بيرون از خانه  و به سر گذاشته

   به  گلوله٢٠هردو را با شليک   و  بسته  رگبار گلوله ری وی را بهدستگي
  . اجساد آنها نيز بی احترامی ميکنند  و به  قتل رسانده هرکدام به

 و نيروهای امنيتی رژيم  در پی اين کشتار، مابين پناه گرفتگان در آن خانه
ر اثر آن  د  ميابد که  و ساعتها ادامه  شديدی شروع شده درگيری مسلحانه

 و دختر خردسالش، يک زن   غير از صاحبخانه  شاهدان عينی به طبق گفته
 تن از نيروهای انتظامی و ۶ و بيش از   در خانه مسلح کرد پناه جسته

  . ميشوند سپاهی رژيم کشته
 همسايگان و شهروندان کرد از اين   شب و پس از آنکه در حوالی نيمه
 و ضمن   نيروهای امنيتی يورش برده  خبردار ميشوند، به قتل وحشيانه

 منزل   عقب نشينی و شکستن محاصره وادارکردن نيروهای امنيتی به
 تا حوالی صبح   که  برپايی تظاهرات اعتراضی کرده ، شروع به مسکونی

 ماشين ۴ مردمی بيش از   و در انجام اعتراضات گسترده  داشته ادامه
 و تعداد زيادی   در آتش سوختهمتعلق به نيروهای امنيتی و يک اتوبوس

   در خانه از مکانهای دولتی تخريب ميشود و در اين ميان افراد پناه گرفته
  .مذکور متواری ميشوند

های اين درگيری   تعداد کشته  برخی منابع آگاه از حادثه شايان ذکر است که
 تن از نيروهای امنيتی و ۴، فرزند خردسال وی،  صاحبخانه (  کشته٧را 
   اند، و اين در حاليست که  ذکر کرده ) در خانه  فرد مسلح پناه گرفته١

 رسمی فارس نيز اين خبر را تاييد اما آمار متفاوتی از  خبرگزاری نيمه
 در منزل   بر آن، مردان مسلح پناه گرفته  است و عالوه  داده ها ارائه کشته

 ولی پژاک  رده را اعضای يک گروه معاند نظام معرفی ک مسکونی ذکر شده
 منابع آگاه،   گفته  به ک که.ک. ايرانی پ حزب حيات آزاد کردستان، شاخه(

از طرف ديگر در .  است اتهامات را رد کرده ) منظور رژيم از آنهاست
درگيری نيروهای سرکوبگر رژيم و شهروندان کرد، دهها تن زخمی و 

   . اند و دو روز است اوضاع شهر امنيتی است دستگير شده
................................................  
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 به ياد رفيقم، احمد شاملو،
 شاعر بزرگ و مردم پژوه

  فريبرز رئيس دانا
  عر بزرگ و مردم پژوه ، به ياد رفيقم ، احمد شاملو، شا
  در نهمين سالگرد درگذشت او 

  . به ياد او در اين روزگار
   قفس -

  ... قفس اين قفس اين قفس
  پرنده 

  در خواب اش از ياد می َبَرد 
  من اما در خواب می بينم اش، 

  که خود 
  به بيداری             

  نقشی به کمالم 
  از قفس                    

در پی هر التهاب، حادثه، سکوت و حيرت باز سر بر می آورد با  
نه سال از . شعرهايش، شررافشان، احمد شاملو، شاعر مردم، شاعر ملی

صدها نه سال ديگر هم که بگذرد، جايگاه او جاويد در . مرگ او می گذرد
می شود و باز می " به نو کردن ماه بر بام"هر کنج دل و خانه و کوچه ای 

 ." اين است عطر خاکستری هوا که از نزديکی صبح سخن می گويد: "خواند
: به سوی ما دست تکان می دهد که" کوچه ی مردم"شاملو امروز از ميان 

در زخم قلب من / و بار دردتان را/ با دردهای تان/ ياران من بياييد "
 اين آشنای ديرين شعر متعهد و مردمی و يار وفادار رهايی جويان". بتکانيد

جان بر کف و عضو صميمی کانون نويسندگان ايران، امروز اگر در ميان ما 
/ زنان ومردان سوزان: "بود، بی ترديد و واهمه دراين مايه می سرائيد

هم "شاملوی بزرگ، اين ." دردناک ترين ترانه هاشان را نخوانده اند/ هنوز
/ ج پيچ غلتک ک"ما را به آينده ای هشدار می داد که در آن " دست توده

در هم شکننده ی بردگانی شده است که مردمی با چشمان بر /اکنون 
واليت واالی انسان بر خاک را نماز "او ". نيرويش داده اند/ به حرکت/بسته
می رزميد و " متعفن بيداد"او با سالح شعر از ريشه با . می خواست" بردن

 ." ستکه نوميدان را معادی مقدرتي/هان سنجيده باش : "می آموخت
من هميشه بر آن بوده ام که بايسته است برای شاعران و نويسندگانی که 
در تمامی شب های دراز مغمومی و اسيری و تعب، خوانده اند و نوشته اند 
و شيپور صبح بيداری صادق مردم و روشنفکران مردمی را نواخته اند 

 بود بايسته است و خواهد. بزرگداشت های صميمی وشايسته برگزار کنيم
که به پاس داشت يادمان های انسانی خود، به دور از جنجال و خودنمايی 
هايی که آن فرشتگان خاکی اين سرزمين و همه جای جهان را می آزرد، 

اما دريغا که بر اثر تقدير زمان، توان من و يارانم کم و بيش می . همت کنيم
 . شود، هرچند قوی اراده می ماند

سين سروده اش تنها يک شاعر آزادی و عشق و شاملو از نخستين تا واپ
آو آستين باال زده درفرهنگ مردم، در . عدالت نبود و درانتزاع ادبی نزيست

ترجمه ی شعر و داستان انسان دوستانه و زيبای جهان و در حوزه های 
ادبيات کالسيک و نوی ايران بی وقفه و با نيروی غول آسا غور و تکاپو 

در پی پيوند عاشقانه با " اشک غرقه شود" که در او پيش از آن. می کرد
در عرصه ی " ديده بود و پيش از آن که چيزی به جا نماند تبار انسان ستم

ترين  بدين سان بود که در انتهايی. عمل و انديشه استوار گام به پيش رفت
 ".پايان نيست/ مرگ "کالم واپسين سروده اش دانسته بود که 

 افسانه ی روح زندگی نسل های مبارزه و رهايی شاملو صدای گويای... 
برداشت هايی از زندگی نيست، بلکه : "شعر او، چنان که خود گفت. جوست

 ." يک سره خودِ  زندگی است
من همانند هر سال بدين تصميم ام که در اين کشاکش و هنگامه ی رنج و 

يند، هم لبخند خدعه و فرياد و داد، با ديگر ياران به نزد شاعرمان بروم تا بي
از او . بر لبانم و هم خونم بر دل، هم اميدم بر زمين وهم غباربر آسمان

خواهم خواست از ميان شعرهايش، شعری برای هوايی تازه تر که در سر 
به اختيار / و آن گاه/ يافتن/ جستن: "شايد يپپوم. دارم برگزيند وبخواند

 ... برگزيدن
 من به اميد تفالی پيش خواسته، هم در اين جست و جوی هميشگی است که

 به مزار اين ١٣٨٨و نه به تمنای فال تقدير، عصر روز جمعه دوم مرداد 
  .يار پربار و خاطره ام می روم

……………………………………… 

  ! بازداشت شد،از بيم آغاز اعتصاب، رئيس پااليشگاه تهران
چند روز است که مهندس متاجی رئيس پااليشگاه تهران : خبرنامه ندا

همکاران متاجی در . دستگير و به محل نامعلومی منتقل شده است
پااليشگاه تهران و همچنين در وزارت نفت می گويند علت دستگيری اين 

! می گفته اند” اهللا اکبر“ت که خانواده اش شب ها روی بام بوده اس
کارمندان و کارکنان پااليشگاه تهران، مانند اکثريت کارمندان شرکت نفت 
از معترضين به نتيجه اعالم شده انتخابات هستند و برخورد با مهندس 
متاجی از بيم آغاز اعتصاب در پااليشگاه تهران و ايجاد ترس در محل 

در شهرک های سازمانی کارمندان ” اهللا اکبر“در شب های . بوده است
شرکت نفت و ديگر شرکت های صنعت نفت صدای اهللا اکبر حتی يک شب 

الزم به ذکر است قبل از انتخابات در همايشی که با حضور . قطع نشد
مديران ارشد صنعت نفت در باشگاه نفت در تهران برگزار شد وقتی 

 مسئول بسيج وزارت نفت به اين اميد که بقيه احمدی نژاد وارد سالن شد
با او همراهی خواهند کرد شعاد داد صل علی محمد بوی رجايی آمد، اما 
هيچکس از حاضرين در سالن با او همراهی نکردند و اين موضوع تا 

 .مدت ها تبديل به جوک شده بود برای کارمندان صنعت نفت
ت نسبت به تصميمات غير صنعت نفت کشور که حوزه ای کامال تخصصی اس
آن ها در محافل خود نقل . کارشناسی احمدی نژاد و تيم او شديدا انتقاد دارد

می کنند احمدی نژاد در بازديدی که از يکی پايانه ها داشته گفته است به جای 
اين که نفت را در بشکه صادر کنيد بهتر نيست برای جلوگيری از اتالف اين 

  !ا ظرفيت باالتر بريزيدهمه بشکه در تانکرهايی ب
اوفکر می کرده وقتی نفت را با واحد بشکه اعالم می کنند داخل بشکه های 

خدا می داند اين ها که نوشتم . می ريزند و صادر می کنند!!  ليتری٢٠٠مثال 
شما از هر کارمند صنعت نفت بپرسيد اين را می . جوک نيست، واقعيت دارد

 ها در اين صنعت زحمت کشيده اند وقتی کارمندان صنعت نفت که سال. داند
برای آن ها تصميم می گيرد و وقتی می !! ميبينند دولتی با اين سطح از دانش 

بينند تمام طرح ها خوابيده و صدها پيمانکار بزرگ و کوچک برای گرفتن 
طلب های معوقه خود ناله اشان به آسمان رسيده است با مسبب دانستن اين 

بدنه صنعت نفت .  کنند تا از اين بن بست خارج شونددولت لحظه شماری می
  .کشور با اکثريت قريب به اتفاق مخالف احمدی نژاد هستند

.............................................  
   صنفی مهاباد  اتحاديه بازداشت هيئت رئيسه

   اتحاديه  دستگيری هيئت رئيسه  دولت شروع به  گذشته از روز پنجشنبه
 تا   زندان اطالعات مهاباد شده  و فرستادن آنها به صنفی مهاباد افراد کسبه

ن مالقات و دليل دستگيری در اطالعات کنون افراد زير دستگير و بدو
  .مهاباد بسر ميبرند

  کريم صوفی مولودی رئيس مجمع امور صنفی مهاباد.شاعر
   لوازم يدکی ماشين آالت طاهر فرامرزی رئيس اتحاديه

    شهرك صنفی کاوه جعفر وهاب پور رئيس هيئت مديره
  نگار  و روزنامه دکتر حسن شيخ آقايی کاريکاتريست، نويسنده

   بازار حسن آتش بور کسبه-         بازار ليمان پرويز خانی کسبهس
 صاحبان   باوجود اينکه  تا کنون پلمپ شده  مغازه١٧  اين درحاليست که

ها  اند ولی باز مغازه  نقدی محکوم شده  مقدار زيادی جريمه ها به اين مغازه
ت اند در صور مردم شهر مهاباد بخصوص بازاريان اعالم کرده.اند باز نشده

   اعتصاب عمومی دست خواهند زد ازاد نشدن اين افراد به

.............................................  
  کنفدراسيون اتحاديه های کارگری سوئد
  !از مبارزات کارگران در ايران حمايت کرد

نفدراسيون اتحاديه های کارگری سوئد طی يک بيانيه رسمی از مبارزات ک
در اين بيانيه از آزادی همه فعالين کارگری که در .ع کرد کارگران ايران دفا

اين کنفدارسيون که بيش از . زندانهای رژيم بسر ميبرند، سخن رفته است 
يک ميليون و ششصد هزار عضو دارد در بيانيه خود با اشاره به سرکوب 
های اخير نگرانی شديد خود را بيان داشته و خواستار به رسميت شناختن 

  .و حقوق کارگری از جمله حق تشکل شده استآزاديها 
اين بيانيه خطاب به سفير جمهوری اسالمی در سوئد ، رسول اسالمی است 

ه ، همچنين گفته که تحويل سفارت دادآندرس الرسوون که اين بيانيه را . 
جنبش کارگری بايد به فعاليت های مستمر خود در جهت احقاق حقوقش 

ون کارگری همچنين اعالم نمود تا زمانی که نقض اين کنفدراسي. اقدام نمايد 
حقوق کارگران در ايران همچنان ادامه داشته باشد به اقدامات حمايتی خود 

  .ادامه خواهد داد 

............................................. 
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 ! سال از خاموشی شاملو گذشت٩
زادی ، شاعر غم  سال از خاموشی شاملو ، شاعر مردم ، شاعر آ٩

” و شادی توده ها ، شاعر ستايشگر عدالت اجتماعی و شاعر 
کسی که در همه دوران های بس . می گذرد” نگران پابرهنه ها 

. سياه و جهنمی ، شهامتی انکارناپذير داشت و آدم خطر کردن بود 
ابلها مردا من عدوی تو نيستم ، من انکار تو ام ” :اوئی که ميگفت 

ا دوست داشت ولی برای بهتر زيستن مردمی که ، زندگی ر” 
  .دوستشان داشت ، به تحقير مرگ می پرداخت 

سالی که . سالی ديگر بی حضور احمد شاملو . سالی ديگر رسيد 
خيزش پرشکوه و ميليونی مردم آغازيدن گرفت و در خيابان ، 

سرداده و سرود ” مرگ برديکتاتور ” کوچه و پشت بام فرياد 
دريغ و صد افسوس شاملو در ميان ما . دی می خوانندرهائی و آزا

نيست تا شعری بسرايد و بگويد که ما کبوترهايمان را باز يافته ايم 
.  

آسمان ايران در اين روزها خورشيدی فروزان همچون شاملو را کم 
مبارزه . اما مبارزه برای دنيای انسانی و برابر ادامه دارد . دارد 

ا به ميدان گذاشته که آرايش را دزديده اند نسلی پ.فراگير شده است 
و برای بازپس گيريش ، هر چند که با گلوله پاسخ گرفته ، اما، 

در . می آموزد و می آموزاند. ميرود تا گفتمانی ديگر را آغاز کند 
برابر تندر ايستاده ، خانه را روشن می کند و می رود ولی هزارانی 

هر سو ، با هر وسيله ای، از اين نسل از . ديگر سر بر می آورند 
مجراهای قانونی و فراقانونی ، دارد حلقه محاصره را بر گورکنان 
آزادی تنگ تر می کند و آنان را به دره سقوط محتومشان نزديک 

  .می گرداند 
در ُنهمين سالگرد درگذشت شاعر دوست داشتنی مان يادش را 

  ٢۴ جوالی  -پرويز جهانبخش                . گرامی ميداريم
٢٠٠٩  

.............................................  
  ؛شرط تحويل جسد

 !بگوييد از قبل بيمار بود 
اله ای که در  س٢٣ جسد جوان و دانشجوی -روزنامه سرمايه 

 تيرماه گذشته دستگير شده بود، روز گذشته از ١٨ناآرامی های 
 . سوی پزشکی قانونی کهريزک به خانواده اش تحويل داده شد

يکی از نزديکان مرحوم امير جوادی فر در خصوص جزئيات اين 
ما تا دو .  تير دستگير شد١٨امير روز ,: گفت, سرمايه,حادثه به 

ش خبری از او نداشتيم تا اينکه ماموری از ساعت بعد از گم شدن
 که همراه او بود با موبايل پدر امير تماس گرفت و ١٤٧کالنتری 

تا نيمه های شب امير به دليل . گفت بياييد بيمارستان فيروزگر
شکستگی از چند جا در بدنش در بيمارستان بستری بود و با ضمانت 

ستان الله شهرک غرب همان مامور و با همراهی پدر امير به بيمار
 , .منتقل شد
 تيرماه امير را از بيمارستان مرخص ١٩ظهر جمعه ,: وی افزود

کردند و توسط همان مامور تحويل پليس امنيت و پيشگيری از جرم 
داده شد و پس از آن ديگر هيچ خبری از امير به ما داده نشد، نه 

دگان زنگي، نه خبری و نه حتی اسمی از او در ميان بازداشت ش
 مردادماه از طرف پليس امنيت ٣زندان اوين نبود، تا اينکه شنبه 

شهرری با پدر وی تماس گرفتند و گفتند برويد جسد پسرتان را از 
در حالی که برای تحويل . پزشکی قانونی کهريزک تحويل بگيريد

جسد امير رفته بوديم به ما گفتند بايد بگوييد برادرتان از قبل دچار 
بوده است در حالی که چنين چيزی محال است زيرا امير بيماری ريه 

آنها همچنين از خانواده امضا گرفتند که تشييع جنازه . کامًال سالم بود
فقط با حضور افراد فاميل و خودی برگزار شده و شعاری در آن داده 

باالخره ديروز جسد را تحويل گرفتيم و ,: وی تاکيد کرد, .نشود
ای مراسم تشييع به بهشت زهرای تهران بر) دوشنبه(امروز صبح 

 , .می رويم
از سوی ديگر روز گذشته برخی رسانه ها از تحويل جسد امير 

 تير ماه به ١٨جوادی لنگرودی يکی ديگر از بازداشت شدگان روز 
   ١٣٨٨ مرداد ٥                               .خانواده وی خبر دادند
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 شد احکام اخراج فعالين سنديکای واحد لغو
 هيئت عمومى ديوان عدالت اداری با اکثريت ١٣٨٨ تير ماه ٢١ در تاريخ

قاطع کليه احکام اخراج آارگران سنديكاى را لغو آرده و پرونده هاى اين 
آارگران را براى رسيدگى مجدد به هيئت هم عرض حل اختالف در اداره 

  .آار ارسال نمود
  احکام اخراج فعالين سنديکای واحد لغو شد

 نهادهای کارگري، حقوق بشری و عدالت خواه ايران همانطوری که کليه
و جهان در جريان هستند، از زمان بازگشايی سنديکای کارگران شرکت 
واحد اتوبوسرانى تهران و حومه ، بسياری از نمايندگان و فعالين اين 

در اين سالها فعالين . سنديکا از فعاليت کاری خودشان محروم شدند
دست هم و با کمک همديگر و همياری کارگری شرکت واحد دست در 

  .ديگر نهادها اين شرايط سخت را پشت سر گذارد
 هيئت عمومى ديوان عدالت اداری با اکثريت ١٣٨٨ تير ماه ٢١در تاريخ 

قاطع کليه احکام اخراج آارگران سنديكاى را لغو آرده و پرونده هاى اين 
ف در اداره آارگران را براى رسيدگى مجدد به هيئت هم عرض حل اختال

سنديکای کارگران شرکت واحد اين پيروزی را به کليه . آار ارسال نمود
کارگران تبريک گفته و ضمن سپاسگزاری ، درود بيکران خود رابه کليه 
اند  کارگران اخراجی که در اين مدت صدمات جبران ناپذيری را متحمل شده

  .مى فرستد 
تمامی افراد و نهادهای سنديکای کارگران شرکت واحد يکبار ديگر از 

اجتماعی و کارگری ايرانی و بين المللی که با کمکهاى معنوی اشان در 
در . طول اين سالها در اين راه ما را همياری کردند سپاسگزاری ميکنند

( انتها اين تشكل مستق آارگرى از آنفدراسيون جهانى آارگران آزاد 
ITUC(فدراسيون جهانى آارگران حمل و نقل ، )ITF ( و همه نهادهای

آارگرى آه در اين مدت با حمايت هاى خود روحيه دو چندانى به آارگران 
رسانده اند صميمانه تشكر و قدردانى مى آند واميدواريم کليه زندانيان 

  .کارگری و احکامهای غير عادالنه نيز لغو شود
  با اميد به گسترش صلح و عدالت در همه گيتى

  دسنديكاى آارگران شرآت واح
  اتوبوسرانى تهران و حومه

  ١٣٨٨ مرداد ٣
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 .ما را تنها نگذاريد:  ميگويند عزامادران 

 .در سوگواری شنبه ها مارا تنها نگذاريد
مادران عزا با صدور فراخوان ديگری، مردم را به شرکت در يک 

  .سوگواری عمومی فراخواندند
 ساله، که در ١٩شهادت سهراب اعرابی، جوان "ن فراخوان در اي

 خرداد در خيابان آزادی توسط نيروهای ٢٥راهپيمايی آرام و مسالمت آميز 
به ملت ايران و مادر داغديده وی خانم پروين " بسيجی به گلوله بسته شد

در اين فراخوان .فهيمی يکی از مادران صلح ايران، تسليت گفته شده است
 چهارمين هفته ای است که مادران ٨٨ تيرماه ٢٧شنبه : "يممی خوان

عزاداری در پارک ها جمع می ۀ  غروب به نشان٨ تا ٧عزادار از ساعت 
شوند و با سکوت و بدون هيچ گونه شعارو نوشته ای به يکديدگر تسليت 
می گويند و نشان می دهند روز و ساعتی که ندا آقا سلطان بيرحمانه به 

عجيب آنکه، قلب سرشار از عشق سهراب . نمی شود وشقتل رسيد فرام
 خرداد مورد هدف گلوله دشمنان آزادی قرار گرفته ٢٥نيز در غروب 

  ".است
از آنجا که غروب روزهای شنبه نيروهای اين مادران تقاضا دارند؛ 

انتظامی به صورتی غير قانونی مادران را در پارک های تعيين شده ، 
ون می کنند و اگرکسی اطاعت نکند، دستگير می تهديد و از پارک ها بير

 ٨ تا ٧شود از همه ملت ايران، زنان و مردان می خواهيم شنبه ها ساعت 
غروب به هر پارکی که مايل هستند برای همبستگی با مادران عزادار رفته 

و در صورت امکان، پياده . و بهر شکل ممکن مادران را تنها نگذارند
سليت بگويند، گل تقديم هم کنند، روی نيمکت ها روی کنند، به يکديگر ت

آرام بنشينند،ِ روبان سياه به در ختان آويزان کنند يا شمعی روشن کنند و 
بهر شکل ممکن با حفظ امنيت خود و ديگران همبستگی و اعتراض خود 
را به نمايش بگذارند و گزارش ها و عکس های خود را به وبالگ مادران 

  . ارسال کنندcom.blogfa.mournmothers.wwwعزادار به آدرس
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