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ت جمهوريت ميگويند معتقدم     من بر خالف اصالح طلبان آه هي جمهوري           
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 اجرائی سازمان  ياتهاعالميه 
يورش رژيم کودتا به فعالين کارگری و دانشجويی را با تقويت 

 .محرکت های اعتراضی مطالبه محور به شکست بکشاني
به موازات نزديکی به آغازسال تحصيلی دانشگاهها و در مقابله با              

موجی تازه از سرکوب و       , اعتراضات کارگری در واحدهای توليدی      
. جويی و کارگری از سوی رژيم آغاز شده است           پيگيرد فعالين دانش  

احضار فعالين دانشجويی به وزارت اطالعات و تهديد آنان در                            
زنجان و چندين شهر    , تبريز, بازداشت دانشجويان در مشهد   , تهران

ديگر و صدور احکام ظالمانه جديد تعليق و محروميت تحصيلی تازه            
ل منصور اسالو به    ترين نمونه ها از سرکوب دانشجويان است؛ انتقا       

احضار سه تن از اعضای سنديکای       , بند زندانيان خطرناک در اوين     
کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه به وزارت اطالعات و                          
  بازداشت گروهی از فعالين کارگری در قزوين تازه ترين نمونه ها               

اين که اقتدارگرايان جنبش دانشجويی و       . از سرکوب فعالين کارگری   
شکاف در  . بی دليل نيست  , در مقطع فعلی نشانه رفته اند     کارگری را   

درون نظام به دنبال کودتای خونين انتخاباتی بشدت عمق و گسترش           
يافته و مانورهای کودتاگران و تهديدات نظاميان تاکنون نتوانسته آن 

جنبش اعتراضی اگر چه اکنون در تظاهرات گسترده          , را کاهش دهد  
اما از طريق شکل های پايدارتر              , دخيابانی مجال بروز نمی ياب          

اعتراضات , اعتراضی مانند تجمعات خانواده های زندانيان سياسی           
مادران جوانان شکنجه شده و جانباخته و مفقوداالثر وانتشار بيانيه           

 ادامه دارد و بدقت فرصت های برپايی اجتماعات                  های اعتراضی  
 شرايطی   در چنين  . توده ای اعتراضی کم هزينه را رصد می کند                 

ورود سه و نيم ميليون جوان دانشجو به دانشگاههايی که اکنون در             
سراسر ايران و بسياری از شهرهای کوچک تشکيل شده و از اين                 
ظرفيت نهفته برخوردار است که مانند يک شبکه بزرگ سراسری                

 به کابوسی      ,برای شعله ور ساختن دوباره اعتراضات عمل کند                 
” باال“ به همين دليل هم از          رژيم.  است برای کودتاچيان تبديل شده    

وهم در  , سرکوب را حاال شدت داده است      ” و قانون ” دولت“به نام   
حال تدارک بسيج شبه فاشيستی لباس شخصی ها و ايادی بسيجی                  

همزمان وخامت   . است” پايين“خود برای کنترل دانشجويان از              
ع گسترش بی سابقه واردات قاچاق انوا            , شرايط اقتصادی کشور     

کاالهای خارجی تحت کنترل نظاميان و پاسداران از اسکله های                       
ورشکستگی توليد و بيکاری و اخراج کارگران؛ انباشت          , خصوصی

 کارگران در بسياری از واحدهای          تصور ناپذير حقوق های معوقه       
توليدی و افزايش نسبی موارد اعتراضات کارگری در هفته های                     

يری جنبش مطالباتی و وقوع      اخير شرايط مساعدی را برای شکل گ        
در چنين شرايطی دستگاه    .  فراهم آورده است    اعتصابات زنجيره ای  

يعنی , سرکوب حمله به دو شاخه اصلی و مهم جنبش اعتراضی                    
تا , جنبش کارگری و جنبش دانشجويی را در دستور قرار داده است            

حلقه وصل اين دو جنبش با جنبش عمومی اعتراضی را درهم                           
اچيان می خواهند در حالی که نه توانسته اند شکاف در         کودت. بشکند

شکنجه , تصفيه ها , باال را ببندند و لقمه کودتا عليرغم دستگيری ها        
 در زندان ها و دفن مخفيانه اجساد                تجاوز جنسی  , های وحشيانه  

و نه توانسته اند با        , قربانيان همچنان در گلويشان گير کرده است          
نی و کشتارهای وحشيانه                   سرکوب شديد اعتراضات خيابا                  

, برانگيختگی مردم را چاره کنند و انفعال و سرخوردگی حاکم سازند           
از ژرفش و گسترش جنبش عمومی اعتراضی در اعماق از طريق                 
پيوند با جنبش های صنفی و مطالباتی کارگران و آغاز مجدد زنجيره 

 .ای از اعتراضات در دانشگاهها جلوگيری کنند
م کردن سرکوب فعالين کارگری و دانشجويی از          سازمان ما ضمن محکو    

تظاهرات خيابانی و در پيش          , در کنار راه پيمايی       , سوی رژيم کودتا     
به , گرفتن نافرمانی مدنی به قصد فلج ساختن اراده دستگاه سرکوب                     

 ديگر   در عين حال بار    , عنوان شکل هايی مهم از اعتراض عليه رژيم           
مطالبه محور برای تقويت و          بر اهميت حياتی حرکت های اعتراضی               

با . گسترش جنبش عمومی اعتراضی در شرايط حاضر تاکيد می کند                     
شعله ور ساختن جنبه مطالباتی جنبش اعتراضی و حرکت به سمت                          

دانشگاه و مدرسه هدف      , اعتصابات موردی و زنجيره ای در کارخانه           
موج کنونی يورش به فعالين کارگری و دانشجويی را عقيم سازيم و                         

 .تجاوز جنسی و گورستان های گمنام را به زانو درآوريم, يم شکنجهرژ
 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

زنده باد سوسياليسم, زنده باد آزادی  
 )راه کارگر(هيات اجرايی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  سپتامبر4 و 1388شهريور 

 مصا حبه راديو سپهر با محمد رضا شالگونی
  ميالدی2009سپتامبر سال 4 برابر با1388 شهريور ماه 13
جمهوري اسالمي در وضعيتي است آه يكي از جناح هاي اصلي            "

من بر   ...اش را آه جناح اصالح طلب باشد دارد حذف ميكند                      
خالف اصالح طلبان آه هي جمهوريت جمهوريت ميگويند معتقدم          

ً                              آه از اول هم اصال  جمهوريتي در آار نبود          هم                   ً اگرانتخابات تماما  .                
چرا آه قدرت در جاي ديگري        . درست باشد راه به جائي نميبرد       

رئيس جمهور  (هيچ چيز رااز طريق نهاد هاي انتخابي            .... است
حتي نظارت   . نميشود عوض آرد     ) باشد يا مجلس يا شوراها          

 .استصوابي هم نباشد، قضيه فرقي نخواهد آرد
 اگر کشاورزی ورشکسته است، اگر صنايع ورشکسته است، اگر          
بيکاری باالست، اينها همه آبستن حرکتهای بزرگ مردمی می                  

 من  .....جمهوريت استعاره ای هم که از بين رفت           . توانند باشند 
 ".به مردم ميگويم که نريزيم جمهوری اسالمی را تقويت آنيم

 
4 برابر با    1388 شهريور ماه       13جمعه   (در برنامه امروز       : رحيمی

ال جمعه ها  به گفتگو می نشينييم طبق رو)  ميالدی2009سپتامبر سال 
با آقای محمدرضا شالگونی از فعالين سياسي چپ اپوزيسيون خارج از              
. کشور و از تحليل گران برجسته مسائل سياسي ايران، منطقه و جهان               

 .آقای شالگونی با درود و بهترين آرزوهاي نيك براي شما
ر می کنم    سالم عرض می کنم آقای رحيمی، تشک        :محمد رضا شالگونی    

. و سالم عرض می کنم خدمت شنوندگان عزيز راديو سپهر             . از لطفتان 
 .در خدمتتان هستم

آقاي شالگوني همانطور آه مستحضر هستيد ما ايراني ها                      : رحيمی
ضرب المثلي داريم آه ميگويد؛ خوشا خوني آه يك شب از ميان آن                          

پس از  و ميبينبم آه      . يا از اين ستون تا آن ستون فرج است               . بگذرد
وقايع و رويداد هاي پس ازانتخابات سراسر تقلب رياست جمهوري در                

خوشا خوني آه   ''ايران و واآنش ميليوني مردم، اقتدارگرايان معتقد به            
 ''يك شب از ميان آن بگذرد

سر انجام راي اعتماد وزرايشان را هم از مجلس گرفتند و ميروند تا با                  
نار ملت ايران قرار دارند بر سر       دولت هاي غربي  آه ادعا ميكردند در آ        

در حالي آه ملتي . ميز مذاآره هم بنشينند و نان بيار آباب ببر بازي آنند 
داغدار جواناني است آه در اعتراض به همين دولت جان عزيز خودشان 

 در اين شرايط اوضاع را چگونه ميبينيد؟. را از دست دادند
جمهوري اسالمي بيش    من فكر ميكنم آه اوضاع        :محمد رضا شالگونی    

بنظر من اين خيلي طبيعي بود از مجلسي آه         . از هر زمان ديگر بد است     
اآثريت قاطعشان از همين طرفداران سپاه و جهاد و نهاد هستند و بعد                    

 ميگويند آه نامه نوشت و توصيه آرد         –به توصيه هاي خود خامنه اي        
تالف هايي را     آن خرده اخ    -راي بدهند    ) احمدي نژاد (به وزراء اين آدم    

فكر نمي آنم آه نيرو         . دادند] اعتماد[آه داشتند آنار گذاشتند و راي             
آنهم با اين    (هاي طرفدار آزادي و برابري از مجلس جمهوري اسالمي              

البته . انتظار داشته باشند آه با احمدي نژاد مخالفتي بكند) ترآيب مجلس
ن و تماميت    بين گرگها اختالف است و طبيعي است آه بين اصولگرايا               

منتها بزور توصيه هاي ولي         . خواهان هم اختالفات جدي وجود دارد           
ً                                      فقيه فعال  مسئله را درز گرفته اند               درآنار همه اين ماجرا ها توجه            .        

داشته باشيد آه جمهوري اسالمي در وضعيتي است آه يكي از جناح                      
تمام . هاي اصلي اش را آه جناح اصالح طلب باشد دارد حذف ميكند                     

و اگر اينها   . اين اولين مسئله است   .  و قرائن اين را نشان ميدهد       شواهد
 ....را حذف
اين حذف در جهت تضعيفش          ] آيا[ببخشيد آقاي شالگوني        : رحيمي   

خواهد بود يا در جهت تقويت؟ چون مي بينيد آه دولت هايي آه به                            
هر چقدر  ) مثل ميانمار و مثل جاهاي ديگر        (اينصورت ديكتاتور هستند      

 حاآمين بيشتربشود و زورشان بيشتر شود دوامشان بيشتر                 آه قدرت  
 .است

از يك نظر درست است؛ اگر بطور آلي نگاه                  : محمد رضا شالگونی       
اما اگر بطور مشخص به وضعيت يك آشور نگاه بكنيم بنظر من                . بكنيم

اولين مسئله اي آه رژيم با حذف اصالح طلبان از               . به ضررشان است   
اين است آه آن پرده اي آه در سي سال                 دست خواهد داد چه هست؟          

گذشته دور واليت فقيه را پوشانده بود و آنرا قابل تحمل يا مردم را                           
دچار توهم ميكرد آه گويا در اينجا انتخاباتي وجود دارد؛ از بين رفته                     

بنظر من اين يك دستاوردي بزرگ         . اين يك حقيقت بزرگي است       . است
يچ دولت غربي، هيچ ملت غربي       است براي مردم ايران آه بدون آمك ه        
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توجه داشته  .  و هيچ آمك هاي جهاني، خودشان آن را بدست آورده اند            
باشيد آه مخالفان جمهوري اسالمي آه ماها باشيم از اول معتقد بوديم                  

               ً        نه اينكه ضرورتا   آرائي . آه اين انتخابات حقه بازي، دروغ و آلك  است
) اين يكطرف قضيه است    (آه به صندوق ها ريخته ميشود عوض ميشود       

                                      ً                                           بلكه ماجرا اين است آه اگرانتخابات تماما  هم درست باشد راه به جائي                 
قدرت در دست ولي فقيه       . چرا آه قدرت در جاي ديگري است          . نميبرد

رئيس جمهور باشد يا      (است وهيچ چيز رااز طريق نهاد هاي انتخابي               
ً          اينها اصال  آاره    . نميشود عوض آرد  ) مجلس يا شوراها   ولي . اي نيستند         

به اين نكته بايد توجه داشته باشيم آه الاقل در دو مورد اآثريت عظيمي               
از مردم ايران به آن چيزي آه ما  مي گفتيم نه تنها توجه نداشتند بلكه                    

 بود و     1376يكي در دوم خرداد         . درست عكس آنرا هم انجام دادند             
شرآت ] تخاباتان[ خرداد امسال آه مردم بطور وسيع در          22ديگري در   

] انتخابات[اين يك حقيقت است آه مردم بعنوان اعتراض در                     . آردند
ولي از يك نظر به هر حال مردم فكر              . شرآت آردند و توهمي نداشتند      

حاال گسست و    . ميكردند آه از طريق انتخابات ميتوانند آارهايي بكنند             
ً                      شكافي آه ايجاد شده بود بين نسل جوان و آنهائي آه قبال  چهره                  واقعي                                                    

 را تجربه آرده اند، بر طرف شده          - آشتار ها و قتل عام ها          -اين رژيم   
 .اين يك دستاورد است. است

اگر بررسي آنيم  آه جمهوري اسالمي در سي سال گذشته چطوري                              
اولين .  آرده است ال اقل به سه چيز بايد توجه بشود                      حفظتعادلش را     

كرده نشان بدهد آه يك     مسئله عبارت از اين است آه اين حكومت سعي مي           
] حكومت[اين.                            ً                     است آه نيست و از اول هم اصال   نبوده است          '' جمهوري'' 

يك استبداد مطلقه است آه در خود ولي فقيه اين بيان ميشود و در قانون                   
در واقع موجوديت ولي فقيه و نهاد واليت فقيه يك            . اساسي اش هم هست   

 به مردم ايران تحميل شده       ''قانوني'' بي قانوني مطلق است آه از طريق          
در آن اوايل آه رفراندوم . از طريق راي خود مردم آه ازشان گرفتند. است

حاال آنجا چقدر تقلب آردند يا نكردند       . آردند و به قانون اساسي آري گفتند       
يك پرده ساتري بود آه مردم           '' جمهوريت''اين   . آن بحث ديگري است      

هر آاري  .  چيزي عوض نمي شود    متوجه نمي شدند آه از طريق انتخابات      
بكني وهيچ تقلبي هم نشود و بهترين آدم ها هم انتخاب بشوند و حتي                           

چون قدرت دردست . نظارت استصوابي هم نباشد، قضيه فرقي نخواهد آرد   
ً                                                    آسان ديگري است و اصال   ربطي به اينها ندارد و از طريق                      '' قانوني''                     

يتوانست از طريق اين     ولي جمهوري اسالمي م    . ميشود جلويش را گرفت    
مكانسيم هاي انتخاباتي در بعضي از نهادها جلوي آن چيز را بگيرد و اين               

خبرگان درست آرده اند آه        ] مجلس[و حتي آمده اند     . مسئله را بپوشاند   
. خودش هم انتخابي است ولي انتخابش دو مرحله اي است             '' رهبر''گويا  

ا هم رهبر را انتخاب           يعني اول مردم خبرگان را انتخاب ميكنند و آنه                    
ً                                 و مردم يواش يواش در مي يابند آه اصال  اينطوري نيست                   . ميكنند در .                                   

واقع انتخاب رهبر از طريق خبرگان به انتخاب پاپ واتيكان از طريق                          
چرا آه در    . شوراي آاردينال ها ميماند و از جهاتي از آن هم بدتراست                  

اين سمت گمارده                                   ً                                        واقع خود آن آاردينال ها معموال  از طرف پاپ  به                          
ً                                                  توجه داشته باشيد  آه مثال  همين پاپ بنديكت شانزدهم، در                      .  ميشوند                         

دوره پاپ قبلي اين آدم غالب آاردينال ها را در واقع خودش منصوب آرده              
                   ً  بنا بر اين اگر تماما  . هم او را انتخاب آردند) آاردينال ها (بود و خود آنها 

هم آنار بگذاريم باز هم          شوراي نگهبان و نظارت استصوابي اش را                  
منتها اينكه آيا مردم به اين متقاعد بودند يا نه،                  . چيزي اتفاق نمي افتد     

وقتي '' مردم''. يا الاقل نسل جوان متقاعد نبودند     . نبودند] متقاعد[بنظر من 
خيلي خوب است آه توجه داشته           . ميگويم در مقياس توده اي ميگويم           

مردم باصطالح همه چيز را ميدانند       باشيد آه اين به معناي اين نيست آه            
از طريق   [فكر ميكردند آه        ] مردم[نه،. چون از اين رژيم رنج ميبرند            

 .ميشود يك آارهايي آرد] انتخابات 
نكته دومي آه وجود داشت عبارت از اين بود آه جمهوري اسالمي نه                        
اينكه از انقالب بر آمده بود هميشه از يك مسئله اي براي خنثي آردن                          

آن عبارت از اين     . ي مخالفت هاي مردم عليه رژيم استفاده ميكرد           پيشرو
از مسئله نان و از مسئله        . بود آه خودش را مستضعف نواز نشان ميداد          

بدبختي مردم استفاده ميكرد تا نشان بدهد آنهائي آه در واقع آزادي هاي                  
سياسي، مدني، سكوالريسم و انسان صاحب حق را ميخواهند اين ها چيز               

يگانه هستند و يا بنحوي آنها را منزوي ميكرد و اثراتش را از بين                 هاي ب 
با )نان و آزادي  ( و نمي گذاشت آه اين دو تا بازوي مخالفت مردم            . ميبرد

]  رئيس جمهور [در چهار سال گذشته اي آه احمدي نژاد            . هم متحد بشود  
ق حوادثي اتفا ) البته در سي سال گذشته اين مسير ادامه پيدا آرد               ( بود  

ديديد آه به سوال هاي مهمي منتهي             '' مبارزات انتخاباتي  ''افتاد آه در       
 ميليارد دالري آه در چهار          300اين  : و آن عبارت از اين بود آه           . شد

اينكه . سال گذشته دريافت آرده ايد چه شده است؟ اين سوال بزرگي بود                 

است چطوري شده؟ و بعد،         % 25تورم بنا به آمار بانك مرآزي باالي               
اين فقر و فالآتي آه         . يكاري، آه آماري آه ميدادند دروغ محض بود               ب

مردم آنرا با تمام وجودشان لمس ميكنند و شكافي آه رژيم هميشه سعي                   
 .بيندازد حاال از بين رفته است] نان وآزادي[ميكرده بين اين دو 

به ادعاي  [يك عامل سومي هم وجود داشت و آن هم عبارت از اين بود آه               
يشه يك خطر خارجي وجود دارد آه مي خواهند آشور را غارت               هم] رژيم

را بر اندازند و امريكا  در راس               ] جمهوري اسال مي    [بكنند؛ ميخواهند     
واقعيت اين است آه در دوره بوش امريكا به چنين طرحي                  . ماجرا است 

افتاده بود آه اگر ميتواند جمهوري اسالمي را براندازد و اگر نمي تواند                    
ً                          و مردم وقتي مخصوصا   در آنار                 . از خارج بهم بريزد        بطرق ديگر                         

گوششان در عراق و افغانستان مي ديدند آه چه اتفاقاتي مي افتد طبيعي                   
چون واقعيت . بود آه وحشت مي آردند و حق هم داشتند آه و حشت بكنند            

اين بود آه ممكن بود موجوديت آشور از بين برود و مردم از اين  مي                        
باز هم تاآيد ميكنم آه مردم حق داشتند         . اشتند بترسند ترسيدند و حق هم د    

ميدانيد آه امريكايي    . بترسند آه موجوديت آشور ممكن است تهديد شود           
ها به بهانه آمك به مليت هاي زير ستم حتي از بعضي از حرآت ها                                 

اين طرح   . استفاده ميكردند و آشكارا ميخواستند آه ايران را بهم بزنند                  
واقعيتي آه وجود    . ي بود و حاال هم احتمالش هست          خيلي شناخته شده ا     

دارد اين است آه با آمدن اوباما و تغييرات مهمي آه در طرح خاورميانه                  
در واقع مي    . هم عوض شده است     ] عامل سوم [اي اش اتفاق افتاد، اين       

                        ً                                                              بينيد آه االن امريكا رسما   تغيير رژيم در دستور آارش نيست و اين را                      
فعه خود جمهوري اسالمي است آه با سفاهت مي گويد            اين د . اعالم ميكند 

و با جريان داد گاه ها و مسايل انتخابات هي           . آه شما داريد مداخله ميكنيد    
مي خواهد بگويد آه امريكا و انگليس مي خواهند اين حكومت را بر                            

بنا براين، اين دستاورد      . و تا حدود زيادي اين حنا بيرنگ شده            . اندازند
 .مهمي است

اين جريانات سه تا عاملي آه به بقاء جمهوري اسالمي اين رژيم                          در   
خبيثي آه از يك تعادل فلج استفاده ميكرد، يا از بين رفته اند يا ميشود                          

و از اين نظر بنظرم جمهوري اسالمي در                   . گفت آه ضعيف شده اند          
در سطح بين المللي يك رژيم بي            . وضعيت بسيار بدي قرار گرفته است         

ر داخل آشور هم مردم ديگر باور ندارند به آن چيز هايي                  آبرو است و د    
خود شكست اين    . آه رژيم سعي ميكند خود را منتخب مردم نشان بدهد                 

انتخابات و رسوايي آه به بار آوردند و بيداري مردم و واآنش توده اي                     
را باور  ] رژيم[ميليوني مردم در سراسر ايران نشان داد آه مردم ديگر                 

بنا بر اين،   . ه آشتارها نمكي بود آه بر زخم مردم پاشيدند        ندارند و اين هم   
 .اين يك مسئله جدي است

درست است آه هر رژيمي بر زور حاآم است ولي حدي از تحمل آه ناشي              
از قديم االيام از دوره يونان       . از رضايت هم باشد، بايد وجود داشته باشد         

 زور نمي تواند يك      باستان گرفته تا امروز اين را مطرح آرده اند آه فقط              
من بر  . بنا بر اين جمهوريت نظام از بين رفته است         . حكومت را نگه دارد   

خالف اصالح طلبان آه هي جمهوريت جمهوريت ميگويند معتقدم آه از                   
ً                                    اول هم اصال  جمهوريتي در آار نبود               منتها ميتوانستند درحدي براي        .          

 شد آه انتخاب مهم و معلوم. بخشي از مردم بباورانند آه انتخاب مهم است
مي بينيد آه محمد    . تقلب ميكنند و بعد از اين هم تقلب خواهند آرد           . نيست

علي جعفري رئيس سپاه پاسداران مي آيد و ميگوئيد آه از اين ببعد خطر                
يعني بايد مواظب باشيم آه مردم از             . از طريق انتخابات ها خواهد بود          

عبارت از  ] جعفري[ حرف .طريق انتخابات، بازي هاي ما را بهم نريزند             
اين يك  . اينست آه حتي در حد آن بازي ها هم ديگر تحمل نخواهيم آرد                    

يعني مي بينند آه وضعيت طوري است آه هر لحظه             . مسئله بزرگي است  
               ً                     حاال رژيم مستقيما  با مردم            . مردم ميتواند بازي اينها را بهم بريزند                 

دو طرف ميدانند   بصورت دو تا خصم آشكاري رو در رو شده است آه هر              
بنا بر اين است آه من مي         . اين چيز آمي نيست    . آه با هم دشمن هستند      

چرا آه جمهوريت    . گويم آنار زدن اصالح طلبان رژيم را تضعيف ميكند              
. در جمهوري اسالمي يك مكانيسمي وجود داشت                     . رااز بين ميبرد       

جمهوري اسالمي از اول يك حكومت چند مرآزي و يك ديكتاتوري چند                       
 ...رآزي بوده و هنوز هم هستم

 ببخشيد آقاي شالگوني فرموديد آه دارند جمهوريت رااز بين                   :رحيمي   
آيا اين نظام ميخواهد آه جمهوريت را از بين ببرد يا نمي خواهد؟              . ميبرند

 .اگر ميخواهد، پس دارد بسوي خواسته خودش پيش ميرود
ور هستند آه     واقعيت عبارت از اين است آه مجب           :محمد رضا شالگوني     

اشتبا هي نيست آه اين     . جمهوريت را از بين ببرند و اين بضررشان است         
چرا؟ بخاطر اينكه يك روزي            . آار را مي آنند بلكه مجبور شده اند                    

جمهوري اسالمي از بطن يك انقالب بيرون آمده بود هميشه يك آرائ                          
مردم را  ثابتي داشت آه در هر انتخاباتي ميتوانست از آن استفاده بكند و                 



 4

اينطور فرموده، فالنكس     '' آقا''. مدام به ميدان ميكشيد و راي ميدادند              
اينطوري فرموده، امريكا از آنجا مي آيد و مستضعفين در خطر هستند و                  

 ....مي شدند و راي ميدادند'' خام''غيره و مردم هم 
آقاي شالگوني ما در مصر مي بينيم همين گونه است، در                             :رحيمي   

] ونزوئال[ينيم همين گونه است، حتي در آشورهايي مثل                 پاآستان مي ب    
آقاي چاوز هم بدنبال اين جريان است آه در واقع جمهوريت را از بين                         
ببرند و يك رئيس جمهور ويا يك رهبر دائمي داشته باشند؛ چه فرقي                           

 ميكند؟
اينطور نيست آه بگوئيم هر وقت ديكتاتوري                 : محمد رضا شالگوني         

واقعيت اين است آه           . ًً                                  ديكتاتوري سقوط ميكند          شد حتما       '' خالص''
ديكتاتوري زمان شاه در آشور .ميتواند دهه ها ادامه پيدا بكند] ديكتاتوري[

 را ول     20حاال دهه     ( 1332خودمان را در نظر بگيريد الاقل از سال                  
شما حسني مبارك يا    . ، بيست و پنج سال ادامه داشت       1357تا سال   )بكنيم

ً                            ه، منظور من اين نيست آه ديكتاتوري حتما   بايد                      بل. برمه راميگوئيد                                         
. البته واقعيت اين است آه هر ديكتاتوري شكننده است                    . شكننده باشد  

حرف آلكسي  . بمحض اينكه ديكتاتوري شل بكند مردم به خيابان ميريزند             
بدترين روز براي رژيم هاي         '': دوتكفيل خيلي معروف است آه ميگويد          

چون فرصت ميدهد آه     '' .متر سرآوب بكنند   استبدادي هنگامي است آه آ      
منتها فرق جمهوري اسالمي چيست؟ اين سوال شما . مردم به ميدان بريزد

بنظر من در پاسخش بايد به وضعيت مشخص            . سوال بسيار مهمي است     
جمهوري اسالمي يك رژيم چند مرآزي            . جمهوري اسالمي توجه بشود      

اين رژيم تناقضات   . يستعلت اين چند مرآزي بودن هم دلبخواهي ن        . است
اولين تناقض آه خيلي . عظيمي دارد آه به آساني نميتواند آنها را حل بكند         

خيلي مهم است عبارت از اين است آه جمهوري اسالمي رژيمي است آه                
وظيفه الهي خود ميداند آه زندگي عرفي را بطور سيستماتيك سرآوب                      

مبارك مجبور نيست   ] حسني[دولت  . رژيم هاي ديگر اينطور نيستند     . بكند
 آمونيست را در        -دولت چين به اصطالح آمونيست            . اين آار را بكند       
  مجبور نيست آه زندگي عرفي را سرآوب بكند و حتي از -گيومه ميگويم 

اينكه حجاب  . يك جهاتي خودش را مدافع باصطالح زندگي مدرنيته ميداند            
ً                          زنان چطور باشد، رفتارشان چطور باشد اصال  چنين چيز                 ] مطرح[ هايي                                       

اما جمهوري اسالمي بطور منظم زندگي عرفي را سرآوب ميكند و            . نيست
يعني يك رژيمي است آه عالوه بر سر آوب . اين مسئله بسيار مهمي است  

اگر سرآوب  . سياسي، سرآوب مدني سيستماتيك و منظم بايد داشته باشد           
ژيم سياسي دامنه اش علي القاعده محدود ميشود به آساني آه عليه ر                      

يعني . فعاليت سياسي ميكنند، سرآوب مدني عليه آل جامعه مدني است                  
توجه داشته باشيد آه در سي سال             .  ميليون ها نفر را در بر ميگيرد            

گذشته جنبش اعتراض به سرآوب مدني، جنبش فرهنگي بگوئيم يا هر                   
چيزي آه بگوئيم مسئله حجاب ، بد حجابي و مد، هيچ وقت از ده                                     

هميشه يك جنگ فرسايشي بين رژيم و              . تر نبوده است    آم] نفر[ميليون
نه اينكه جامعه از نظر سياسي ميخواسته رژيم را بيندازد . مردم بوده است

ميخواستند آه مثل يك انسان هر طور آه              ! و آنها سياسي بوده اند؛ نه          
و . دلشان ميخواست زندگي آنند ولي رژيم نمي توانست اين را تحمل بكند             

جهت آوبيدن اين بوده و بسته به اوضاع و احوال، شل و                 بنا بر اين در       
سفت ميكرد ولي هيچ وقت سرآوب جامعه مدني، جنبش مدني، حقوق                       

خوب، اين  . مدني، يا هر اسمي آه رويش بگذاريد را آنار نگذاشته است              
اين حكومتي است آه جدايي دين از دولت           . يك تناقض بسيار مهمي است      

ً                جامعه مدني و زندگي عرفي اصال  هدفش         فقط مسئله نيست بلكه سر آوب                                  
 .بنا بر اين، اين يك تناقض بزرگي است آه مدام تنش بوجود ميآورد. است

مسئله دوم عبارت از اين است آه اين حكومت خودش را يك حكومت                           
مذهبي روحانيت ميداند و حال آنكه روحانيت شيعه سيستم چند مرآزي                     

و ) از زمان خميني محسوس بود     ( و در اينجا هميشه بين ولي فقيه       . است
ساير فقها تناقض وجود داشت و اين تناقض مدام خودش را نشان داده                      

) از طريق اسلحه و ماليه اي آه دارد       ( حاال ولي فقيه از طرق ديگر       . است
خود را قويتر ميكند تا اينكه وزن فقهاي ديگري را آه بنام آل آنها                                  

اين تناقض هم تناقض    .  براند حكومتش را پيش ميبرد، آم آند و به حاشيه         
ممكن است در زندگي عادي مراجع تقليد در زندگي مردم                     . آمي نيست  

خيلي اهميت نداشته باشند ولي در حكومتي آه مدام خودش را حكومت                      
چرا آه بايستي مدافع . روحانيت ميداند، اين روحانيون اهميت پيدا مي آنند

ستند و يا در مقابل آارهاي        رژيم باشند و بمحض اينكه در مقابل رژيم باي           
بنابراين، . رژيم حتي سكوت بكنند و حمايت نكنند، رژيم زيرسوال ميرود              

 .اين هم تناقض ديگري است
بعالوه، اين حكومت خود را بر آمده از انقالب ميداند و بمحض اينكه آن                     

آه ديگر معنايش را از دست داده اند و مردم برگشته            '' انقالبي'' نهاد هاي 

عليه آن بر خاسته اند، اين حكومت در مجموعه ساختارش اين تنا                 اند و    
 .قض را بروز ميدهد

بعد، اين حكومتي است آه با فضاي پيرامون، با فضاي بين المللي تناقض               
حاال اگر به آنها بپردازيم زمان زياد ميبرد ولي ميشود به             . هاي جدي دارد  

رژيم مدام از دور     اين هم يك تناقض است و          . علل اين تناقضات پرداخت     
 .وبر زير فشار است

يك تناقض ديگرعبارت از اين است آه رژيم خودش را حكومت                                        
] اما.[مستضعفان ميداند آه حتي در قانوني اساسي اش هم آمده است                        

يك . وضعيت اآثريت قاطع مردم در اين سيستم مدام خرابتر شده است                      
شه از آن استفاده     عاملي آه رژيم را نجات داده، درآمد نفت بوده آه همي               

يعني اگر دولت نفتي، رانت نفتي را بر داريم واليت فقيه معناي                       . ميكند
با . خنثي ميشود ] با درآمد نفتي  [منتها اين مسئله    . خود را از دست ميدهد    

توجه به جمعيت، ايران ليبي يا آويت و عربستان سعودي نيست آه                             
اال باشد نسبت به آل      درآمد ايران هرقدر هم ب     . جمعيت آم و درآمد باالست     

از . جمعيت ايران و نيازهاي جامعه پيچيده تر ايران نمي تواند پاسخ بدهد             
يك نظر درست است آه درآمد نفت در بودجه دولت جمهوري اسالمي                         
نقش مهمي دارد ولي از طرف ديگر نياز هايي آه جامعه ايران پيدا آرده                  

و حاال توجه   . ي ميشود نفت خنث ] درآمد[و ميكند و جمعيتي آه ايران دارد،       
داشته باشيد آه با اين ميليتاريزاسيون، و با اين نهاد هاي مالي و با اين                    
تبليغات و دولت پرخرجي آه واليت فقيه براي خودش درست آرده، بخش              

بي آنكه به بهبود شرايط مردم        . بزرگي از درآمد نفت حيف و ميل ميشود          
ً     مثال  رآ . آمكي بكند و تازه بدتر هم ميكند         . ود و تورم آنوني را مي بينيد            

 40حاال مي بينيد آه سيستم بانكي ايران                  . رآود و تورم توام هستند          
] بانك[بنا بر اين     .  هزارميليارد تومان بدهكار است      40ميليارد دالر يعني     

. ديگر نميتواند به هيچ آس حتي يك صنعتگري آه وام ميخواهد، وام بدهد             
آن بحراني آه سر مايه         . آمي نيست  توجه داشته باشيد آه اين مسئله              

داري جهاني در جاهاي ديگر بوجود آورده، در ايران خود دولت از طريق               
يعني در واقع آن سياست     . سياست هايي آه اعمال آرد بوجود آورده است        

ولي فقيه و احمدي نژاد در اين دوره باعث شد آه وضعيت زندگي مردم                     
سته شدن سيستم مالي، از          از طريق افزايش تورم و ورشك           . بدتر شود  

پس بنا بر    . طريق زمين بازي وغيره وغيره آه آن داستان ديگري است              
و اگر همه   . مدافع آوخ نشينان بودن رژيم بي معناتر ميشود        ] ادعاي[اين  

ناگزير است مرآزيت هاي          ] رژيم[اين تناقضات را در نظر بگيريم،                   
گي ها متالشي آننده     اين دو گان  . مختلف، روابط مختلفي را بوجود بياورد       

آه اگر همه آنها را        ( اگر همه اين تناقضات را در نظر بگيريم                . هستند
خواهيم ديد آه اين حكومت وقتي                ) بشماريم خيلي طوالني مي شود            

استبدادي آه هست، استبداد تك            . استبدادي ميشود شكننده تر ميشود           
حسني مثل حكومت    . مرآزي اگر بخواهد بشود اوضاع را از دست ميدهد            

. مبارك نيست، مثل حكومت شاه نيست آه همه چيز در يك جا ختم بشود                    
هر چند آه ولي فقيه قدرت مطلقه را دارد ولي اين قدرت مطلقه از طريق                   
اهرم هائي بايد اعمال بشود و آن اهرم ها هر آدام براي خودشان وزني                     

را '' اآق''و می بينيد که حاال همين رئيس جمهوری که بايستی دست . دارند
می بينيد که سپاه     . ببوسد بعضی جاها دارد برايش شاخ و شانه می کشد             

ً                                       يک حرفهايی می زند که خامنه ای مثل اينكه اصال   آنها را نمی زند                       يا .                                            
حاال اينکه چقدر اينها حرفشان      . بعضی را می گويد و بعضی را نمی گويد          

 داخل  ولی واقعيت اينست که در       . متفاوت است محل بحث جداگانه است          
خود همين سيستمی که دستگاه واليت درست کرده نا همخوانی های جدی              

ً                                                          مثال   توجه داشته باشيد که اينها بسيج درست کردند               . وجود دارد  يحيی .    
 ميليون بسيج     5رحيم صفوی يک بار گفت که در دوره فرماندهی او                        

           ً                                                  خوب، ظاهرا  اين بسيج بنظر ميرسد که نيروی خيلی مهيبی           . درست کردند 
. ولی واقعيت اينطور نيست    . ست که هيچکس نمی تواند جلودارش شود         ا

واقعيت عبارت از اين است که بسيج در شرايط خيزشهای مردمی شکننده             
. تراز نيروهايی است که در پادگانها زندگی می کنند و ديسيپلينه تر هستند             

                     ً                                                           چرا که بسيجی ها عموما   در بين مردم هستند و به وسيله مردم شناسايی                
اين . ميشوند،خانواده هاشان بايد با مردم باشند بنابراين آسيب پذيرترند               

 .نکته خيلی مهمی است و بايد به آن توجه کرد
در هيچ کجای دنيا      . اينکه اينها آمده اند سپاه را از ارتش جدا کرده اند                 

يکی ارتش ويژه   . در واقع ما دو تا ارتش داريم       . چنين چيزی وجود ندارد    
شاهی قديم يا گاردی که شاه عباس برای خودش ايجاد کرده مثل گارد شاهن  

بود که از قدرت شاه پاسداری کند و ديگري ارتش سنتي و معمولي آه                       
ولی توجه  .         ً                                                      اين ظاهرا  برای اين است که امکانات را قويتر کند                . داشتيم

منظورم وقتي حرکتهای بزرگ       ( داشته باشيد وقتی که بادهای تند بوزد            
.  اين شکاف اين داربست را به لرزه درخواهد آورد              )مردمی شروع شود   

فکرش را بکنيد که اختالف و ناهمخوانی بين ارتش و سپاه بسرعت می                  
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بنابراين اگر وضعيت خرابتر بشود وضع برای           . تواند خود را نشان دهد       
 .جمهوری اسالمی و ولی فقيه  بشدت خرابتر خواهد شد

ً                                       مثال   مسئله اقتصاد ايران و مسئله            نفت و سقوطی که کرده بود          ] قيمت[   
البته کمی باال آمد هرچند در هفته آينده باز هم پايين می آيد ولي حاال                          (

همين ماجرای تحريم بنزين      . را در نظر بگيريد     ) دالر است   70-67حدود  
چقدر ) اگر مذاکره به جايی نرسد و ماجرای تحريم را جدی دنبال کنند                     (

 مردم ممکن است اتفاق            اغتشاش و بهم ريختگی در زندگی روزمره                 
و واقعيت   . اگر اينها را در نظر بگيريد رژيم بشدت شکننده است                   .بيفتد

اينست که ايران مثل برمه يا مثل کره شمالی نيست آه يک اقتصاد                                 
در سيستمی  .                                  ً                             منزوی، يک اقتصاد خاص دارند که اصال  ربطی به ما ندارد            

 مجبور است ارتباط    که وجود دارد اقتصاد ايران يك اقتصاد بازار است که           
ً                               داشته باشد و اساسا  با تجارت زندگی ميکند           مثال ببينيد حاال معضلی که       .                   

وجود دارد و داد مردم  در آمده اين است که گندم وارداتی آنقدر زياد وارد                
      ً      يا مثال   شکر . کرده اند که گندم کشاورزان ايران روی دستشان مانده است  

ت، اگر کشاورزی ورشکسته است،      اگر اينطوری اس  . مانده روی دستشان  
اگر صنايع ورشکسته است، اگر بيکاری باالست، اينها همه آبستن                             

جمهوريت استعاره ای هم که از      . حرکتهای بزرگ مردمی می توانند باشند     
آن جمهوريتي که پرده ساتری درست کرده بوند که مردم را                    . بين رفت 

ت آزاد است؛ همه چيز        تحميق کنند که بله ما انتخاب می کنيم و انتخابا                
در چنين شرايطی با حذف اصالح طلبان در داخل اين               . درست عکس شد   

 .بهم ميخورد] تعادل رژيم[جريانهای مختلف جمهوری اسالمی،
انتخابات عالوه بر اينکه بايستی مردم را متقاعد ميکرد که در ايران                            

اخل حکومت بر مبنای انتخاب آنها عمل ميکند يک کارکرد ديگر هم در د                 
خود حکومتيها داشت و روابط جناحهای مختلف را تنظيم ميکرد که کی                    
بيشتر رای می آورد وچه کسی کمتر رای می آورد، وزن چه کسی باال می       

وقتی اصالح طلبان   . اينها مسائل مهمی بودند    . رود و کجا شريک ميشود      
وقتی سپاه کارگردان همه      . را به هم بريزند، اين تعادل بهم ريخته است              

. ماجراها باشد طبيعی است آه اوضاع بر اين منوال نمی تواند بماند                            
روحانيت می ترسد، خود جناحهای        . بنابراين آنهای ديگر هم می ترسند         

توجه داشته   . اصولگرا و حتی  حبيب اهللا عسگر اوالدی هم می ترسد                     
باشيد يک عده ای آشکارا از احمدی نژاد و سپاه انتقاد می کنند بی آنکه                   

ً                     مثال  علی مطهری پسر      . چوجه ربطی به اصالح طلبان داشته باشد          به هي    
مطهری آه جزو به اصطالح اصولگرايان و تماميت خواهان است                                
ً                                            مخالفتش با احمدی نژاد بر سر چه هست؟ يا مثال   حبيب اهللا عسگر                                                                         
ً                          اوالدی از موتلفه، اختالفش  با احمدی نژاد چه است؟ يا مثال  رفيق دوست                                                                    

مدی نژاد دارد؟ اختالفش از کجاست؟ اينها را بايد                       چه اختالفی با اح        
اينها از اين جهت نگرانی دارند که اگر قضيه به اين سمت                   . توضيح داد 

بنابراين احمد   . برود، ممکن است که اوضاع به ضرر اينها تمام شود                    
توکلی که اصالح طلب نيست وقتی می گويد؛ حذف اصالح طلبان اشتباه                    

اگر اين چنين است     . نگران وضعيت بعدی است    بزرگی است؛ بايد ديد آه        
و .                                                    ً                       بنظر من رژيم در داخل دچار اختالالت جدی خواهد شد و حتما  ميشود                

يکبار ميشود بخاطر خامنه ای مجلس      . اين را از همين االن هم ميشود ديد       
کاری را بکند، دفعه دوم بخاطر ريش کس ديگری، ولی از حد معينی                           

 . ستجلوتر برويد قضيه قابل حل ني
با برمه، مبارک و زمان شاه و استبدادهای            ] جمهوري اسالمي [بنابراين  

هر استبدادی را بايستی در داخل خودش، مختصات                   . ديگر فرق دارد     
بنظر من حذف   . خودش و با شرايط زمانی و مکانی خودش ارزيابی کرد             

ممکن است  ( اصالح طلبان، که ناگزيرند حذف کنند و دلبخواهی نيست،               
ً                        بان را بگذارند که بمانند و دکور نگه دارند ولي عمال  از حيض                اصالح طل                                                  

اگر ) انتفاع ساقط کنند و در واقع فايده سياسی شان را از بين ببرند                            
با توجه به اين من ميگويم آه رژيم . اينطور شود، رژيم شکننده تر ميشود

ً                         مخصوصا   اين نکته را در         . نسبت به مواقع ديگر حاال شکننده تر است                  
ان اين قسمت ميخواهم يادآوری کنم که عدم مداخله دولتهای خارجی در            پاي

برای اينکه  . امور ايران بنظر من به ضرر ما نيست بلکه به نفع ماست                  
از نظر  .                          ً                                             امکان ميدهد که مردم مستقما  و بی دغدغه با رژيم روبرو شوند              

را البته قبل از اوباما هم کسان ديگری اين               . من کار اوباما سنجيده بود       
اين بهترين حالت    . مطرح کردند و کتابهايی هم نوشتند که مداخله نکنيد              

مجله . نياز دارد    ) مداخله(جمهوری اسالمی به اين مسئله                  . است
 - به  فارسي هم ترجمه کرده اند           -اکونوميست لندن يک چيزی را نوشت        

. آه اگر اين مسئله تحريم بنزين عملی شود، از يک نظر به نفع سپاه است       
را ميخواهد چون از آن طريق می تواند خيلی کارها را              ) تحريم(ه اين   سپا

 . راست و ريس بکند
. رو در رو بشوند     ] با رژيم [بنظر من اين به نفع ماست که  مردم خود                  

واقعيت اين است آه مبارزه چيزی نيست که با يک سوت زدن، مردم                           

 و قدم   مبارزه کش دار است   .همراه شوند و با يک صلوات قضيه حل شود          
ولی واقعيت اين است که رژيم . به قدم پيش خواهد رفت و افت و خيز دارد

. شکننده تر است؛ چون مردم بيدار شده اند، چون مردم به صحنه آمده اند             
البته مردم بيدار شده بودند ولی حاال دامنه توده ای کسانی که عليه رژيم                  

ئی شان که از بام       برانگيخته شده اند، پرونده جنايات رژيم و تشت رسوا            
افتاده و همه عالم شنيده اند؛ خيلی وسيع است و قابل مقايسه با گذشته                      

همين مسئله تجاوز به دختران و پسران که حاال در تمام دنيا بر                     . نيست
يك زمانی ما داد ميزديم که . سر زبانها افتاده است و در ايران همه ميدانند     
ردند، کسی گوشش بدهکار        به دختران باکره در شب اعدام تجاوز ميک                

چقدر صدای ما رسا بود؟ ولی حاال در مقياس وسيع چنين چيزی                     . نبود
به نظر من اينها در مردم اثرات وسيعی گذاشته و اين چيز               . پخش ميشود 
 . رژيم ضعيف تر شده و ضعيف تر هم ميشود. کمی نيست

ه  آقاي شالگوني با توجه به فرمايشات شما حذف اصالح طلبان ب              :رحيمی
 نفع مردمي است  آه در مقابل اين نظام ايستاده اند يا به ضررشان؟

منتها می  .  من فکر نمی کنم که به نفع شان باشد               :محمد رضا شالگوني   
شما آن تناقض مکانيسم را رويش      . خواهم آن تناقض مکانيسمي را بگويم     

اگر ما بخواهيم بگوئيم که بنفع مردم است، چون مردم            . انگشت ميگذاريد 
انگيخته ميشوند، بياد آن حرف انقالبيون عامي قديمی بايد بيفتيم که                     بر

واقعيت اينست که نه،    . ميگفتند؛ مردم را گرسنه نگهداريد تا انقالب بكنند         
انقالب يك  .                        ً                      با گرسنه نگهداشتن ضرورتا   انقالب نميشود        . اينطوری نيست 

که يعنی آن وقت اينطور می شد             . آمي پيچده تر از اين ماجراها است             
واقعيت . ولی اينطور نيست     . هرچه وضع مردم بدتر شود، بهتر است               

اينست که بودن اصالح طلبان و در شکاف در داخل حکومت از يک                             
جهاتی به مردم کمک ميکند که يک سلسله اعتراضات و روابطشان را                     

 ...تنظيم کنند و پيش ببرند 
ن است که     يکی از استدالالت اي       آقاي شالگوني  خب همين حاال   :  رحيمی

اگر آقاي موسوی را کنار نميزدند و اين تقلب در انتخابات نمی شد عمر                     
يعني اگر آقای   . نمی شد ] رو[رژيم اينقدر کوتاه نمی شد، اينقدر دستش باز       

موسوی رئيس جمهور بود و دولت تشکيل ميداد اين عمق فاجعه ای که                  
 .درون نظام جمهوری اسالمی و جزو خواصش است رو نمی شد

. من هم بر چنين اعتقادی هستم      .      ً               دقيقا  درست است    :د رضا شالگونی  محم
اگر موسوی می آمد چه گلی به سر مردم می زد؟ هيچ چيزی اتفاق نمی                     

                                                          ً                     اين رسوايی که اتفاق افتاد اين قيام مردم که اتفاق افتاد اصال   خيلی               . افتاد
از اين نظرميشود گفت آه شکست موسوی بيشتر به              . چيزها را رو کرد    

ولی طرف ديگر      . روبرو کرد  ] بارژيم[چرا که مردم را       . فع مردم شد     ن
مسئله، واقعيت اين است که آن تفكر ديا لکتيک اينست که اگر يک چيزی                
از يك جنبه خوب است معنی اش اين نيست که بطور کلی همه جا و                                

مسلم است که   . از طرف ديگر آن هم يک فوائدی دارد       . هميشه خوب است  
ر حذف اصالح طلبان نبايد باشيم يا دلمان نخواهد که                  ما هيچوقت طرفدا   

نه، اينطوری ساده      . اختالفات درون رژيم کم  شود و يکپارچه شوند                    
مثل استدالل آن    . چون آنوقت مردم بيشتر تحريک ميشوند        . لوحانه است 

اين . انقالبيون عامي آه می گفتند مردم را گرسنه نگهداريد تا انقالب کنند             
از يک نظر ترديدی نيست که چيزهايی پيش آمده و                . ساده لوحانه است   

رژيم را ] اين کارها[واقعيت اينست که. رژيم ناگزير شده اين کارها را بکند
از طرف ديگر با اين کارها محدوديت هايی خواه                   . تضعيف کرده است    

   ً            مثال  همين االن   . در اين ترديدی نيست   . ناخواه برای مردم ايجاد خواهد شد     
ها مطرح کردند از زبان حجاريان بيچاره که زده بودندش و               در آن دادگاه   

نامه اي نوشته بود که ؛ بله، دانشگاهها در واقع تفکر غيرمذهبی را تبليغ 
                                                  ً                        خامنه ای هم که هدايت کننده اين ماجراهاست خودش ظاهرا                        . ميکنند

حاال افتاده اند که        . جداگانه گفت آه؛ بله، دانشگاه ها اينطور هستند                    
را تدارک ببينند و علوم انسانی را تغيير               '' انقالب فرهنگی  ''يك   دوباره   
اين کارها را آردن آيا بضرر رژيم است يا بنفع رژيم است؟ معلوم                . بدهند

است که اين کارها از يک سو به ضرر رژيم است ولی به ضرر مردم هم                    
اين تفکر که گويا هرچيزي آه به ضرر رژيم است به نفع مردم                      . هست

شايد با يک مثال اين تناقض را که              . ر ساده لوحانه ای است       است، تفک 
تناقضی در روند نظام استبدادی ايران است،  در واقع ديناميسم نظام های               

جمهوری اسالمی که روی کار آمد       . استبدادی است را بتوانم توضيح دهم      
خيلی چيزها را برای زنان غير مجاز ميدانست و خيلی چيزها را هم حتي                  

] آيا. [بعد مجبور شد عقب نشينی هايی بکند       . ان مجاز ميدانست  برای مرد 
. اين عقب نشينی ها خوب بود يا بد بود؟ واقعيت اين است که خوب بودند                

مثال قرار گذاشته بودند که زنان در بعضی از رشته هاي علمي تحصيل                      
ً                                                                       مثال   می گفتند مهندسی راه و ساختمان و مهندسی مکانيک کار                   . نکنند   

حاال يک دفعه ميزان       . بعد مجبور شدند عقب نشينی کنند           . تزنان نيس  
حاال چه شده، حاال در       . دختران نسبت به پسران در دانشگاهها باال رفته           
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ما . خوب اين سهميه به ضرر مردم است. واقع آمده اند سهميه گذاشته اند
باال ] سطح[اين خيلی عالی است که دخترها          . نبايد طرفدار سهميه باشيم     

 ما بايد مخالف اين باشيم که دولت مداخله هاي سياسی در سيستم                .هستند
ولی واقعيتي که وجود دارد از يک طرف خود تحصيل                    . آموزشی بکند  

دخترها و باز شدن حوزه ها و پيشروی مردم در حوزه هايی، رژيم را از                  
گفتند؛ نه، آنطوری هم نيست که . يک لحاظی برای مردم قابل تحمل تر کرد

زنها خيلی کارها را می توانند      .       ً                             زن اصال   نتواند هيچ کاری بکند       در ايران   
خود رژيم هم آن را جشن مي گرفت و نشان ميداد که ببينيد و                           . بکنند

خوب، آيا اين به     .                               ً                          مقايسه کنيد با بعضی کشورها مثال   عربستان سعودی           
ضرر مردم بود يا به نفع مردم بود؟ به نظر من از يک جهت به ضرر                            

واقعيت اين  . چرا که فکر می کردند که رژيم درست شده است             . مردم بود 
بود که رژيم درست نشده بود بلکه عقب نشينی هايی کرده بود تا در                             

ولی از يک نظر به نفع          . لحظه های مساعد کاري بكند آه آرد و ديديم               
اين دستاوردها که دختران ما تحصيل مي کنند خيلي عالي است            . مردم بود 

آن حرف معروف احمدی نژاد که با خنده و               .  بوده است   و به نفع مردم     
مسخره می گفت؛ مگر مسئله ايران اين است که دخترها به استاديوم به                   

ترديدی نيست که    . حاال ما چه بايد بکنيم      . تماشای فوتبال بروند يا نروند      
چرا که  . برداشت مانع که زنها بتوانند به استاديم بروند به نفع مردم است            

حتی ما خواهان اين هستيم که             . اين محرمات برچيده ميشود       خيلی از      
آه االن هست    (دختران ايرانی در مسابقات قهرمانی دو و ميدانی جهانی               

ً                                اصال  يک زن ايرانی آنجا نيست        . بروند) اين را  . آدم دلش خون ميشود     .   
چطوري ميشود توضيح داد؟ ما د لمان ميخواهد که زنهای ايرانی با قامت               

بروند وبا تن زيبا و صورت                            ] مسابقات جهاني     به      [افراشته      
اين بنفع مردم   . خودشان را در آنجا نشان بدهند       ] توانائي هاي [زيبايشان،

ولی وقتی   . اگر رژيم در اين مورد عقب نشينی بکند بنفع ماست                  . است
عقب نشينی کند و همچنان حکومت اسالمی بجا بماند، مردم احساس                         

يعنی  . ديالکتيک يعنی همين  . ر شده است  خواهند کرد که رژيم قابل تحمل ت      
اينکه تناقضاتی در سيستم وجود دارد آه از يک طرف ضررهايی دارد                      

بايستی اين را در هر قدم ببينيم که کدامش به                . درعين حال منافعی دارد     
و اينکه در مجموع رژيم چقدر تضعيف       . نفع ماست و کدام به ضرر ماست      

 ...ل حاضر ما همچنان بايستي در حا. ميشود و چقدر تقويت ميشود
 اين فرمايش شما کمی همخوانی ندارد با آن چيزی که                        ]آيا[:  رحيمی

اکثريت ميگويد؟ اکثريت هم می گفت اگر اصالح طلبان بر سر                   ]سازمان[
کار بيايند و فضای سياسی ايران قدري بازتر شود و ما حمايت کنيم از                        

ً                                   آقای خاتمی و اصال   دليل حمايتشان از خات              می اين بود که باالخره اينها                         
 .بهتر از آن عقب مانده های اصولگرا هستند

 من به نظرم از اين برهان خلف نميشود استفاده                  :محمد رضا شالگونی    
من به نظرم اگر     . کرد آه چون اآثريت اين را گفته پس حرف بدي است                

 …قرار باشد آدم بگويد آه 
ميخواهم بگويم  . گوني من نميگويم آه حرف بدي است اقاي شال           :رحيمي

 .آه اين هم يك ديدگاه بود
منتها اکثريت يک       .  اين هم يک ديدگاه بود               ...:محمد رضا شالگونی      
. بگذاريد بجاي اآثريت من داريوش همايون را بگذارم. اختالفی با من دارد

داريوش همايون هم   . مي دانيد که داريوش همايون هم مخالف رژيم است          
من بجاي آنكه به اکثريت نزديك تر باشم          . می گويد       ً                      تقريبا   شبيه همين را        

چرا که ما   . ميخواهم بگويم آه به داريوش همايون ميتوانم نزديکتر باشم          
او سلطنت طلب و من           (در عين حال که در دو قطب مخالف هستيم                         

او هم به اين    . ولی او هم طرفدار براندازی نظام است و من هم         ) کمونيست
 نيرو و شتاب پيدا ميکند دقت ميکند و من هم           مسئله که چقدر حرکت مردم    
اکثريت اين نيست آه      ] سازمان[ولي مشكل    . به اين مسئله توجه ميکنم       

فرق بين خاتمی و احمدي نژاد را می بيند، مشکلش اين است که در                              
اآثريت . چهارچوب جمهوری اسالمی می خواهد مسئله را حل و فصل کند           

ً                                               اصال   مخالف اين است که جمهوری ا                     سالمی برداشته شود، مخالف            
[ اشکال در اين نيست که اين تمايز         . اشکال در اين است    . براندازی است 

ترديدی نيست که تمايز       . را می بييند    ] اصالح طلبان و تماميت خواهان        
من به مردم ميگويم که نريزيم . من بخاطر اين تمايز نمی گويم. وجود دارد

به آن جنبه ديگر تناقض توجه        چرا که    . جمهوری اسالمی را تقويت آنيم      
به آن تضادهای ديگر توجه دارم و می گويم که نبايد کاری کرد که                  . دارم

ضمن اينکه از تمام ضعفهايش استفاده می کنيم ولی             . رژيم تقويت بشود   
اکثريت خودش را اصالح طلب ميداند و می           . نبايد موجب تقويتش بشويم    

ً                                          گويد؛ نه، اصال   جمهوری اسالمی خوبه و                      ولی . با آن آنار مي آيد                       
      ً                               انصافا   داريوش همايون هرقدر هم       . داريوش همايون اينطوری نمی گويد     

که شما باهاش مخالف باشيد و به هر حال من مخالفش هستم، اين را نمي               
او ضمن اينكه طرفدار براندازی است ميگويد آه بايد به اين                              .گويد   

من فکر ميکنم از اين        به اين خاطر      . توجه کرد ) تمايزات جناح ها   (جنبه
لحاظ بين من و اکثريت اختالفی نيست ولی از جهات ديگر که مهم تر                           

 .هستند، در باره نظام و کليت نظام درست در نقطه مقابل هم هستيم
 با توجه به حضور يک زن آن هم زني با مشخصات خانم                  : رحيمی

دستجردی و اعتقادات و عملکرد او آيا اين يک نوع پيروزی برای                
 نان برای حضور در سطوح عالی مديريت کشور تلقی ميشود؟ز

         ً                                  اين دقيقا   از آن تناقض ها است که           ]با خنده  [:محمد رضا شالگونی  
آيا به نفع مردم است يا به ضرر مردم؟ واقعيت اين است که ضد                         
انقالب وقتی حرکت مردم را می شکند برای اينکه خود را تثبيت                       

ميگويند؛ . می آورد ] بجا[ ناگزير کند، يکسری از خواستهاي آنها را       
اجرای خواستهای انقالب بدست ضد انقالب، اجرای خواستهای مردم 

واقعيت اين است که مسئله وزير شدن زنان           . به دست دشمن مردم    
. هر چند آه يک چيز سمبليک است فی النفسه هيچ ارزشی ندارد                    

آيا در بنگالدش     . بنگالدش مدتهاست که رئيس جمهور زن دارد               
ً                           ع زنها بهتر است؟ نه، اصال  اينطور نيست              وض ً                انصافا   زنان در       .                               

در سطح اجتماعی بسيار پيشرفته تر ) نه در سطح حکومتی  ( ايران  
به . مشکل حل نمی شود   ) وزير شدن زن  (ولی با آن    . از آنها هستند  

يک نکته بايد توجه داشته باشيم که اين در واقع ضربه ای بود که                   
از اين نظر،   . ک نحوی از مردم دلجويی کند     رژيم می خواهد که به ي      
] زن[و هدف بعدی بايد اين باشد که آيا                  . يک سدی شکسته شد      

يکی از تابوهای رژيم شکسته      . رئيس جمهور می تواند بشود يا نه        
اين يکی از آن تناقضات است که توجه داشته باشيد                     . شده است  

ر باور   اگ. اگر باور کنيم، به ضرر ماست          . براي خام آردن ماست      
کنيم که احمدی نژاد طرفدار زن است، جمهوری اسالمی و مجلس                  

] رژيم[بايد قبول کنيم که      . رژيم طرفدار زن است، به ضرر ماست            
                     ً                 هرچند که به صورت کامال   نمادين         . خواست ما را از ترس پذيرفته      

 .که هيچ ارزش و ما به ازای واقعی در زندگی مردم ندارد
اي شالگوني از شرآتتان در برنامه            بسيار سپاسگزارم آق    : رحيمی

 .اين هفته و با اميد گفتگو در هفته آينده
تشكر ميكنم و خداحافظي ميكنم از   .  زنده باشيد  :محمد رضا شالگونی  

 .شنوندگان عزيز راديو سپهر

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

 

 
 

 *پيوندها * 
 منصور نجفی: سردبير نشريه 

com.nadjifi@telia.mansour 
 ايميل روابط عمومی سازمان

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

43455804-1-33 
 سايت راه کارگر

net.rahekargar.www 
 سايت خبری راه کارگر

http://rahekargar.wordpress.com/
 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-rani.www 
مشخص ميشوند" ديدگاه " مقاالتی که با کد : وجه

 .الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند
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 به جای پاسخ گويی به جنايات ،
ی بزرگ در تدارک جراح  
 ارژنگ بامشاد

 با کنار گذاشتن آرای مردم 88 خرداد 22موج اول کودتای ولی فقيه، در     
و اعالم آرای مورد نظر خود؛ قطع تلفن های همراه و پيامک ها،                                     
دستگيری گسترده سران احزاب و جريانات وفادار به نظام و اصالح طلب؛          

 امنيتی؛ همراه با    بستن مطبوعات و و آماده باش کامل نيروهای نظامی و           
کودتاچيان . تائيد نتايج ساختگی انتخابات توسط خامنه ای انجام گرفت                  

تصور می کردند که با سرعت عمل و تسلط بر مواضع کليدی، طرح های                 
 .بعدی را به راحتی به اجرا در خواهند آورد

اما مردم در   . آن ها در معادالت خود، واکنش مردم را جدی نگرفته بودند             
تظاهرات . ودتا،  به شکلی گسترده و عظيم به حرکت در آمدند                    برابر ک  

ميليونی مردم در يک هفته پس از کودتا، تمامی معادالت کودتاچيان را بر                
سرکوب خشن و بيرحمانه حرکت مسالمت آميز مردم، و برده و                  . هم زد 

کنيز قلمداد کردن اسرای جنبش مردمی در بازداشتگاه ها، سياهچال ها و               
ی رسمی و غيررسمی؛ و شکنجه و تجاوز جنسی به آن ها، و                   زندان ها 

عدم تحويل اجساد شهدای جنبش به مردم و دفن بی نام و نشان آن ها،                       
افشای اين جنايات و          . نقاب از چهره رسوای حکومت دينی برکشيد                  

آشکارتر شدن طرح های کودتاچيان، شکاف در باالی حاکميت را                                  
ن محافظه کاران طرفدار دولت کودتا       گسترش داد؛ حتی اين شکاف به ميا        

نيز کشيده شد؛ مجلس واکنش نشان داد؛ مراجع تقليد يا به اعتراض                            
برخاستند و يا با سکوت و عدم تأئيد دولت کودتا، بر مشکالت دستگاه                       

 . واليت افزودند
اکنون دامنه ی افشای جنايات دولت کودتا در دو ماهه اخير آن چنان                            

ان حاکميت در برابر خشم مردم و نگرانی                   ابعادی گرفته است که سر          
عکس های گورهايی دسته جمعی، راه      . وفاداران نظام، خلع سالح شده اند     

را بر هر کتمانی بسته است؛ شکنجه های اعمال شده در بازداشتگاه                           
کهريزک، چه در تجاوز جنسی گسترده و چه در استفاده از باتوم در                             

 است؛ ديگر کسی نمی تواند خود        تجاوز، به اطالع سران رژيم نيز رسيده       
ابعاد اعمال شکنجه در کهريزک و ديگر         . را بی خبر از اين جنايات بداند        

بازداشتگاه ها و ماجرای تجاوز به ترانه موسوی و سپس حذف نام او از                
ليست بازداشت شده گان و سوزاندان پيکر او که شخص حسين طائب                       

، که اخبار آن در سايت         فرمانده بسيج در آن نقش اصلی را داشته است              
های خبری اينترنتی منتشر شده  و هم چنين جنايات در مورد کوی                                
دانشگاه به گونه ای بوده است که رهبر کودتا نيز مجبور شده است به آن            

خامنه ای در شرايطی وعده ی              . ها اقرار کند و وعده رسيدگی دهد                
سانه رسيدگی به اين جنايات را می دهد که بر اساس اخبار يک ر                                   

، وقتی حسين طائب فرمانده بسيج به          88اينترنتی،  خود در هشتم تيرماه       
همراه فرمانده بازداشتگاه کهريزک به او مراجعه و در مورد حکم                               

آن ها در حکم محارب و مرتد         :" دستگير شدگان پرسيده بودند، گفته بود       
حسين طائب پس از آن      ". هستند و نبايد کوچکترين ترحمی به آن ها کرد          

اگر اين معترضين   :" ر جمعی خصوصی از خامنه ای نقل کرده است که             د
زمان شاه گير ساواک افتاده بودند به همه آن ها باطوم و بطری نوشابه                    
استعمال می کردند تا برای هميشه شعاردادن عليه حکومت يادشان                             

به اين ترتيب شخص او دستور شکنجه، تجاوز جنسی و کشتن                   ". برود
او در شرايطی وعده  رسيدگی به             .  صادر کرده بود      دستگير شدگان را    

جنايت کوی دانشگاه  را می دهد که بر پايه گزارشات همان منبع ، در                          
 خرداد نزد وی تشکيل شده       25جلسه ای که برای چاره جويی راهپيمائی          

چشم اسفنديار توطئه چينان دانشگاه تهران است وبايد             :" بود، گفته بود   
بعدها فرماندهانی که در آن جلسه شرکت             ". رداين چشم فتنه را کور ک          

داشته اند به ديگرانی که دليل اين همه خشونت در حمله به کوی دانشگاه               
به کسی رحم نکنيد،    : " را پرسيده بودند، پاسخ دادند، تاکيد رهبر بود که           

 ".اين ها جلودارهای دشمن هستند
 تمامی سرنخ    اما خامنه ای که خود فرمان سرکوب را صادر کرده بود و                 

های نيروهای سرکوب را در دست دارد، در همان زمان که مجبور شده                    
است به جنايات زيردستانش اعتراف کند و قيافه ی متعجب به خود بگيرد، 

او در سخنانش در روز     . فرمان مرحله ی جديد کودتا را نيز صادر می کند          
ندگی من پيشقراوالن حوادث اخير را به دست نشا                 : " پنج شنبه گفت     

بيگانگان از جمله آمريکا و انگليس متهم نمی کنم چرا که اين موضوع                    
برای من ثابت نشده است، اما ترديد وجود ندارد که اين جريان، چه                              

اصل حوادث   . مسئوالن آن بدانند و چه ندانند، جريانی حساب شده بود                  
خيلی دور از انتظار نبود اما اشخاصی که وارد صحنه شدند خالف انتظار                

به دنبال اين اظهارات است که جريان کودتاچی ، با پررويی و                    " ما بود 
دريده گی بی حد و حصر، به جای پاسخ گويی به جنايات انجام گرفته ،                        
لبه تيز حمالت خود را به سوی رهبران جريان اصالح طلب و وفاداران                     

عه کار را به جائی رسانده اند که در نماز جم          . نظام اسالمی نشانه رفته اند    
هفته دولت، در تمامی تريبون های نماز، حمالت هم آهنگی عليه سران                    

در نماز جمعه تهران احمدی نژاد به             . اصالح طب را سازماندهی کردند        
:" عنوان سخن ران پيش از خطبه ، خواهان دستگيری آن ها شد و گفت                 

از اين که چند آدم درشت از ما ناراحت شوند نه تنها ناراحت نمی شويم ،                  
در برخورد با متخلفين بايد ابتدا از گردن کلفت            . لکه خوشحال می شويم    ب

ها و آن هايی که خود را مالک کشور می دانند شروع کنيم و هم زمان  از   
را به  " سران اغتشاشات اعدام بايد گردند    "بلندگوی های نماز جمعه شعار      

روزه جالب است بدانيم که ام       ". خورد هواداران و مريدانشان می دادند            
فرماندهان سپاه و حاميان اصلی احمدی نژاد برزگترين گردن کلفت های                  
کشور هستند که خود را مالک همه چيز کشور می دانند؛ پيش از اين                           
نيزسردار سرتيپ پاسدار سيد مسعود جزايری، معاون فرهنگی و تبليغاتی           

ما درشرايطی نيستيم که       :" دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح  گفته بود                 
امنيت ملی  . ای محاکمه اغتشاش گران زمان زيادی را از دست بدهيم               بر

کشور اقضاء می کند در اسرع وقت آشوب گران به سزای اعمال خائنانه                 
رئيس دفتر سياسی سپاه           " جوانی"پيش از اين نيز              ". خود برسند   

پاسداران، رهبران اصالح طلب را خائن ناميده و خواهان مجازات آن ها                  
 .شده بود

را تمامی رهبران کودتا و منبرروهای درباری شان، يک صدا روی               اما چ 
دستگيری رهبران جريان اصالح طلب متمرکز شده اند؟ واقعيت اين است              
که برای سرکوب قطعی و کامل مردم، ايجاد يک پارچگی در باالی رژيم از 

وفاداران نظام اسالمی، که امروز در              . ضرورت تامی برخوردار است        
تاچيان وارد صحنه شده اند، نيک می دانند که عدم                             مخالفت با کود      

از اين روست که در       . مقاومتشان به معنای نابودی کامل شان نيز هست           
همين ايستادگی قدرت برندگی تيغ سرکوب را کند          . برابر کودتا ايستاده اند   

آن ها با هزاران رشته و بند به نيروهای درونی سيستم متصل                   . می کند 
و نقش آن ها، ابعاد جنايات انجام گرفته چنين علنی             بدون حضور   . هستند

مخالفت آن ها، شکاف حتی در صفوف محافظه کاران             . و افشاء نمی شد    
از اين روست که بحث های        . مدافع کودتای انتخاباتی را ايجاد کرده است        

درونی نمايندگان مجلس در مورد چگونگی رسيدگی به بازداشت ها و                       
  چند پارشکنجه ها و تجاوزها، باعت

در قوه قضائيه رژيم نيز      . چگی در ميان نمايندگان تماميت گرا شده است          
حضور و تآثير نيروهای وفادار به نظام                . وضعيت بهتری حاکم نيست       

. اسالمی، امکان درزگرفتن جنايات را به پائين ترين حد خود رسانده است             
فته اند که   آن ها نيک دريا   . اين مهم از چشم کودتاچيان پنهان نمانده است        

هرچه زمان بگذرد امکانات آن ها برای سرکوب مخالفين و سرکوب                           
از اين روست که فرماندهان کودتا می         . جنبش مردمی کاهش خواهد يافت     

در ". ما در شرايطی نيستيم که زمان زيادی را از دست بدهيم            " گويند که   
اند اين راستاست که با سرعت تمام کابينه ای را به مجلس معرفی کرده                    

که تمامی وزارت خانه های کليدی به فرماندهان و وابستگان سپاه                               
بسياری از آن ها حتی در حوزه ی معرفی                . پاسداران سپرده شده است     

شده، تخصصی نيز ندارند و در معرفی آن ها، احمدی نژاد روی وفاداری                
شان به خودش و خطی که دنبال می کند و به اصطالح انقالبی بودنشان                     

حتی برای گرفتن رأی اعتماد برای اين کابينه ی                         . ده است   تاکيد کر   
کودتائی، بسياری از فرماندهان سپاه نيز در جلسات مذاکرت مجلس                           
پيرامون رأی اعتماد به اعضای کابينه حضور يافته اند تا از اين طريق به               

تشکيل کابينه ی يک       . نمايندگان گوشزد کنند که قدرت در دست کيست              
ت کودتا نيست، طبق اخباری که در سايت های خبری             دست، تنها کار دول    

 تن از    80 سفير و نزديک به          40منتشر شده است قرار است بيش از              
 .کارکنان سفارتخانه ها نيز که کامأل در خط کودتا نيستند، جايگزين شوند

بايد دامنه ی مقاومت را در طول            . جنبش مردمی، اما به زمان نياز دارد            
بايد تالش کند که       . ژی کودتاچيان را به تحليل برد          زمان تقسيم کند و انر        

زيرا سرعت يک     . هدف يک پارچه کردن قدرت در باال را در هم بشکند                    
دست شدن قدرت در باال، پيش از آن که جنبش مردمی قوام يافته باشد،                          

برای تقسيم مقاومت در طول زمان،        . خطر سرکوب آن را افزايش می دهد         
جست که امکان سرکوب کاهش يابد  و هزينه اش   بايد از تاکتيک هايی سود      

جدا از مناسبت ها و        . به گونه ای نباشد که بسياری از آن دوری جويند                  
فرصت هايی که امکان تظاهرات خيابانی دست می دهد، بايد روی برجسته                

می توان عرصه    . کردن جنبش مطالباتی اقشار گوناگون مردم متمرکز شد             
می . های توليدی و صنعتی و خدماتی کشاند          مقاومت و مبارزه را به واحد        

توان ادارات و مدارس و دانشگاه ها و بيمارستان ها را به عرصه اعتصاب               
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و اعتراض و تظاهرات تبديل کرد و يک پيکار فرسايشی فراگير را سازمان                
. داد و نيروی دشمن کودتاچی را در سطحی وسيع پراکنده و فرسوده کرد                    

نهاد که امکان سرکوب را حتی از نيروهای                بايد روی مطالباتی انگشت          
در اين راستا افشای ابعاد جناياتی که صورت گرفته                . سرکوبگر سلب کند   

است و آشکار کردن دوروئی دينداران قدرت طلب نيز نقش کليدی خواهد                     
در اين ميان مادران داغديده و عزيز از دست داده و هم چنين                              . داشت

های ضدانسانی نيز، نقش تأثيرگذاری بر قربانيان تجاوزات جنسی و شکنجه 
تنها از اين طريق است که می توان در صفوف نيروی                           .  عهده دارند  

امری که در پيشروی جنبش مردمی نقش کليدی              . سرکوب شکاف انداخت   
نبايد فراموش کرد در شرايطی که بسياری از نيروهای سياسی درون              . دارد

 بسياری از روحانيون طراز اول        حاکميت از کودتاچيان روی برگردانده اند،       
يا در مقابل شان قرار گرفته و يا با سکوت و عدم حمايت، نارضايتی خود                     
را اعالم کرده اند؛ مردم با حضور و اعتراض ميليونی خود، خشم و نفرت                    
خود از کودتا را اعالم داشته اند و بسياری از دولت ها با حيرت و انتظار                       

 می کنند، کودتاچيان در انزوای سياسی چشم          تحوالت درونی ايران را دنبال     
گيری قرارگرفته  اند و در چنين شرايطی  تنها يک پارچگی نيروهای                              
سرکوبگر شامل سپاه، ارتش، بسيج ، ؛ نيروهای امنيتی و لباس شخصی                   

آن ها به اتکای    . هاست که تکيه گاه اصلی دستگاه واليت و دولت کودتاست          
بايستی روی   . ن درونی خود افتاده اند          سرنيزه به جان مردم  و مخالفي               

تاکتيک هايی کار کرد که اين يک پارچگی فروريزد و توان سرکوب کاهش                 
در چنين شرايطی است که جنبش مردمی امکانات گسترده ای برای                    . يابد
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 آارفرما، کارگران معترض صنايع مخابراتی راه دور را تهديد               -10

 د.به اخراج آر
به دنبال تهديد آارفرماي موقت آارخانه صنايع مخابراتي راه دور                 

با آارگراني آه نسبت به         بر برخورد انضباطي        مبني (ITI) ايران
آارگران اين    پرداخت نشدن حقوق خود معترض هستند، تمامي                 

 آارخانه روز چهارشنبه يازدهم شهريور ماه در محل آارخانه تجمع         
 .........آردند

…………………………………… 
 

 سرکوب فعالين کارگری و دانشجويی
ک وحشت اقتدارگرايان از ظرفيت جنبش مطالباتی کارگری و ظرفيت تحر           *

بخشی جنبش دانشجويی به اعتراضات مردم عليه دولت و دستگاه واليی               
و نقش آفرينی اين دو جنبش در استمرار اعتراضات توده ای از داليل                        
اصلی تمرکز آنان بر سرکوب فعاالن دانشجويی و کارگری در موقعيت                       

 ... کنونی است
لين ظرف هفته اخير اخبار پی در پی در باره بازداشت فعا                     : روشنگری

صدور فله ای احکام     , دانشجويی در تهران و بسياری از شهرهای کشور          
تعليق و مجازات های کميته های انضباطی در مورد دانشجويان انتشار                    

همزمان سرکوب فعالين کارگری دوباره شدت يافته است که              . يافته است 
دستگيری گروهی از   , انتقال منصور اسالو به سلول های انفرادی بند يک         

لين کارگری در قزوين و احضار سه تن از اعضای سنديکای کارگران                فعا
شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به وزارت اطالعات برخی از نمونه 

 . های آن است
کودتاچيان به شکل بالفصل بر سرکوب فعالين دانشجويی و کارگری                           

دانشجويان در جريان       . متمرکز شده اند و دليل آن هم روشن است                        
 دو ماهه اخير نقش مهمی ايفا کرده اند و در اغلب اعتراضات                اعتراضات

خيابانی حضور موثر داشته اند و اين در حالی بود که دانشگاهها بسته                     
بازگشايی دانشگاهها و حضور بيش از سه ميليون دانشجو در                         . بود

دانشگاههای سراسر کشور از اين ظرفيت برخوردار است که مانند                            
را بار ديگر و اين بار در سطح کشور به                      زنجيره سرخی اعتراضات        

تحرک نوينی وادارد و چنين دورنمايی مايه ترس و وحشت و نگرانی                        
بيهوده نيست که در کنار دستگيری های گسترده فعالين         . عميق رژيم است  

دانشجويی خامنه ای رسما وارد صحنه شد و از تحصيل دانشجويان در                    
 که بستر آزادانديشی و انکار       رشته های علوم اجتماعی به عنوان علومی       

جذميت و يک جانبه نگری و خرافه پرستی را در ميان نسل جوان تقويت                 
تدارک , جنبه اثباتی اين نگرانی خامنه ای          . ابراز نگرانی کرد    , می کند  

گسترده شبه فاشيستی برای مقابله با اعتراضات احتمالی دانشجويی و                    
جی ها در دانشگاهها از يک       نگاه داشتن دانشجويان زير تهديد چماق بسي        

سو و زمزه بستن دانشگاهها و موج تازه تصفيه اساتيد و دانشجويان از                 
بايد توجه کرد که کودتاچيان به جز رسوايی و                           . سوی ديگر است      

آبروباختگی و انزوای بيشتر در برابر مردم هيچ حاصلی از جنايات دو ماه 
انگيختگی مردم را پايان     اخيرشان به دست نياورده اند و نتوانسته اند بر            

آنها همچنين نتوانسته اند با تصفيه دامنه دار جناحی از رژيم به                     . دهند
شکاف درونی پايان دهند و اراده ای واحد برای سرکوب يکپارچه و                           

در چنين وضعی   . شديدتر فراهم آورند و شکاف جناحی همچنان فعال است         
گرفتن مجدد شعله های طبيعی است که تبديل شدن دانشگاهها به مراکز گر 

. اعتراض به دولت اقتدارگرا برای شان دورنمايی وحشت انگيز است                      
همين معادله وحشت در ابعادی ديگر برای کودتاچيان در مورد وضعيت                  

در دو . جنبش کارگری و اعتراضات مزد و حقوق بگيران نيز عمل می کند
ارها و شکنجه ماه اخير اعتراضات گسترده خيابانی و اخبار پی در پی کشت     

ها و بويژه تجاوز جنسی به بازداشت شده گان از سوی امنيتی ها و                              
ماجرای دفن پنهانی اجساد جانباختگان در گورهای بی نام و                    , نظاميان

اخبار مربوط به     , نشان در بهشت زهرا و برپايی دادگاههای فرمايشی                
ن تا حدی که زمينه طرح اي          , اعتراضات کارگری را در حاشيه فرو برد            

. ادعا را اينجا و آنجا فراهم ساخت که گويا کارگران سکوت پيشه کرده اند             
در حالی که طرح مساله سکوت و عدم تحرک کارگران ادعايی بی پايه                       
بيش نبود و چنانچه گزارش ها نشان می دهد در همين مدت دو ماه اخير                   

و اين آمار   ) 1. (هر پنج روز يک تجمع اعتراضی کارگری برپا شده است          
گويا تر از هر چيز استعداد و ظرفيت شکل گيری اعتصابات زنحيره ای در   
مراکز توليدی را نشان می دهد که وقوع آنها جنبش اعتراضی را بی                           
ترديد عمق و دامنه بيشتری خواهد بخشيد و رويارويی با رژيم را وارد                    

وحشت اقتدارگرايان از ظرفيت جنبش مطالباتی         . فاز تازه ای خواهد کرد       
گری و ظرفيت تحرک بخشی جنبش دانشجويی به اعتراضات مردم                      کار

عليه دولت و دستگاه واليی و نقش آفرينی اين دو جنبش در استمرار                         
اعتراضات توده ای از داليل اصلی تمرکز آنان بر سرکوب فعاالن                                   

 . دانشجويی و کارگری در موقعيت کنونی است
اقی نمی گذارد که      همين تمرکز دستگاه سرکوب اما جای هيچ ترديدی ب                
عمومی , خدماتی, جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگيران واحدهای توليدی         

و جنبش دانشجويی اکنون در استمرار اعتراضات مردم عليه رژيم کودتا                
  1388 شهريور 14 . نقش حياتی دارد

 : در اين زمينه نگاه کنيد به خبر زير در روشنگری) 1(
20090905/20090905112548/sitedata/as/net.roshangari.www://http

html.112548  
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 گزارشی از بازداشتگاه مخوف آگاهی شاهپور
  : فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

 می خوانيد بخشی از شکنجه های قرون وسطائی         گزارشی را که درزير   
که در بازداشتگاه آگاهی شاهپور عليه زندانيان بی دفاع صورت می                    

 .گيرد
 :موقعيت داخلی بازداشتگاه اداره دوازدهم آگاهی شاهپور -1.0

بازداشتگاه اداره داوزدهم ؛ از بازداشتگاههای مخوف تهران می باشد            
 . های قرون وسطائی قرار ميدهندکه زندانيان بی دفاع تحت شکنجه

 متر   50اين بازداشتگاه از يک راهروی اصلی طويلی که در حدود                      
در وسط اين روهری، راهروی ديگری          . طول دارد تشکيل شده است       

 متر  20وجود دارد که در سمت چپ آن قرار دارد و طول آن در حدود                  
 متر  10 سلول وجود دارد که هر سلول آن         10در اين راهرو    . می باشد 

 سلول ديگر در    5 سلول در سمت راست راهرو و        5.مربع مساحت دارد  
به هر کدام  . سلولها مقابل هم قرار گرفته اند       .سمت چپ راهر قرار دارد    

 تشکيل شده 10 تا بند 1از سلولها  بند گفته می شود و به ترتيب از بند
 و به اين مجموعه سلولها قسمت عمومی بازداشتگاه  گفته می شود.اند

 نفر می 9تعداد زندانيان که در هر سلول آن نگهداری می شوند گاها تا            
 .رسيد

 : سلولهای انفرادی  مخفی بازداشتگاه آگاهی شاپور -1.1
در انتهای راهروی اصلی سرويسهای بهداشتی قرار دارند و نرسيده به 

 سلول بنام قرنطينه است که محل                  2دستشوئی در سمت چپ آن               
اکثر کودکان بازداشتی عالوه    .ستگير شده می باشند   نگهداری کودکان د  

بر شکنجه های جسمی   مورد تجاوز جنسی و ساير اذيت و آزارهای                   
  قرار می گرفتند

 : سلولهای انفرادی  مخفی بازداشتگاه آگاهی شاپور -1.2
هنگام ورود  . راهروی اصلی به سرويسهای بهداشتی منتهی می شود          

راست آن توالتها قرار دارند و در            به سرويسهای بهداشتی در سمت          
در کنار اين روشوئيها يک دربی            . سمت چپ آن روشوئيها هستند            

از اين درب وارد سالن          . وجود دارد که مورد جلب توجه نمی شود               
 در وجود دارد دربی که در روبرو 2کوچک ديگری می شويد که در آن      

 چند پله   .قرار گرفته  است درب ورودی قسمت مخفی بازداشتگاه است           
 سلول  7در اين بازداشتگاه    .به باال  می خورد و به واردی آن می رسيم          

در انتهای سری سلولها    . انفرادی وجود دارد که در کنار هم قرار دارند         
 .اتاق پاسداربندها  هم قرار دارد

ورود به اين محل فقط با هماهنگی صورت می گيرد و بدون تماس                         
 . ه امکان رود به اينجا نيستتلفنی و هماهنگی قبلی به هيچ وج

 : شرايط درونی سلولهای انفرادی مخفی بازداشتگاه -1.3
کف سلول از موکت پوشيده شده که بسيار کثيف می باشد بر روی                 -1

آن مدفوع، خون و تهوع زندانيان وجود دارد بطوريکه پاسداربندها                   
د هنگامی که قصد ورود به اين سلولها دارند با ماسک و دستکش وار               

 .می شوند
سلولها فاقد پنجره می باشند و دربهای آن طوری ساخته شده است              -2

 .که کيپ هستند و هوا را به سختی عبور ميدهند
يکی از سلولها که دارای شرايط بسيار سختی دارد و درجه حرارت               -3

آن چند درجه از ديگر سلولها بيشتر  می باشد و معموال کسانی را که                    
امير توکلی برزجانی   .رند در آنجا نگهداری می کنند       قصد قتل آنها را دا     

 .در همين سلول به قتل رسيد
 نفر  4 الی   2عليرغم اينکه به آنها سلول انفرادی گفته می شد ولی             -4

 .در آن نگهداری می کنند
 :قتل زندانيان در زير شکنجه -1.4

تعداد زيادی از زندانيان در زير شکنجه های قرون وسطائی مامورين                
 فقيه در آگاهی شاپور به قتل رسيده اند که به خاطر تهديد ات و                        ولی

. ترس، خانواده های آنها حاضر به صحبت کردن در اين مورد نيستند                
) امير(حسين. يکی از تعداد زيادی که در اين شکنجه گاه به قتل رسيدند    

خانواده وی تحت فشار هستند و        . ساله می باشد       33توکلی برازجانی    
  .مکان شکايت کردن و احقاق حقوق خود را نيافته اندتا به حال ا

 :شکنجه هايی که عليه زندانيان اعمال می شود -1.5
با انبر دست پوست و نقاط حساس بدن را فشار دادن و زخمی                           -1
  کردن
  فشردن ناخن های پا با انبردست -2
به مدت طوالنی با باطوم و ساير اشيا زندانی را مورد شکنجه قرار               -3
  ادند

از پشت دست بند و پابند زدن و مدت ها در اين حالت رها کردن                         -3
 گاها تا يک ماه زندانی به اين حالت نگه داشته می شود

  منگنه کردن نقاط حساس بدن -4
 جوجه کباب کردن-5

  آويزان کردن به مدت طوالنی تا زمانی که زندانی بيهوش شود -6
 مای مردادماه به مدت طوالنیندادن آب نوشيدنی به زندانی در گر -7
 بار هنگام رفتن به سرويسهای بهداشتی حق          2زندانی در طی روز       -8

نوشيدن آب دارند در حالی که کيسه بر سر اوکشيده است و حق                                  
   برداشتن کيسه را  هم ندارند

بار حق استفاده از سرويسهای         ٢ساعت زندانی فقط       ٢۴در طی     -9
دقيقه اگر طوالنی تر  شود با باتون            2بهداشتی دارد آن هم در عرض          

  .زندانی را مورد شکنجه قرار می دهند
 وادار کردن زندانی به خوردن مدفوعش و غذای باال آورده -10
تجاوز جنسی به زندانيان و استعمال باتون و شکنجه های جنسی                -11

ديگر با دست پاره کردن، اين عمل ضد بشری توسط فردی بنام حاج                       
  .ی گيردرفيعی صورت م

 زندانی تا يک ماه از استحمام محروم است -12
غذای آنها مقدار بسيار .  بار در روز غذا داده می شد2به زندانيان  -13

 16:00زمانهای جيره غذايی آنها ساعت      . کمی نان و سيب زمينی است     
 . شب می باشد21:00بعد ظهر و ساعت 

 و شکنجه های ديگر
 ران  در آگاهی شاپوراسامی تعدادی از شکنجه گ -1.6

سرهنگ مرتضی رستمی نيا رئيس قبلی بازداشتگاه، سرهنگ کرمی،                
پاسدارانی که در     . سرهنگ مدحی و افراد تحت فرمان آنها می باشند                

سلولهای مخفی زندانيان را شکنجه می کنند با شماره همديگر را صدا                 
 زده می زنند

  بازداشت شدگان قيام -1.7
ر مردم ايران تعداد زيادی از جوانان دستگير            در جريان اعتراضات اخي     

شدند و به اين بازداشتگاه منتقل شدند و برای چند روز تحت شکنجه                     
 .های قرون وسطائی قرار گرفتند

 نفر از زندانيان زندان         65گزارشاتی حاکی از آن است که در حدود                  
 .کهريزک به آگاهی شاپور انتقال داده شدند

زير نظر نيروی انتظامی اداره می شود  که تحت امر                بازداشتگاه آگاهی شاپور        
ولی فقيه علی خامنه ای می باشد و به اعتقاد او در آنجا با شکنجه های ضد                              
بشری  اعمال شده استانداردها ولی فقيه رعايت می شود و همچنان به قتل                                

 .وشکنجه و تجاوز جنسی زندانيان بی دفاع ادامه ميدهند
نی که گزارشات فوق را ارسال کرده اند حاضرند در                 الزم به يادآوری است کسا       

هر دادگاهی که امنيت جانی  آنها را تامين کنند شرکت نمايند  و از آنچه که بر                            
 .آنها روا داشته شده و مشاهدات خود را بيان کنند

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، جنايتهای عليه بشريت که در فوق                            
و از دبير کل وکميسر عالی حقوق        .  را محکوم می کند     توسط قربانيان اظهار شده   

بشر سازمان ملل متحد  خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر اين رژيم  به                       
 .شورای امنيت سازمان ملل است

………………………………………. 
 

قتل اسد محمدی و عادل رسول قزباش، دو  
شهروند کرد مرزنشين به دست نيروی 

 انتظامی
 : ق بشرمجموعه فعاالن حقو

در طی تيراندازی نيروهای نظامی دو شهروند کرد در غرب کشور                
 شهريورماه در منطقه        ۴روز چهارشنبه مورخ        . به قتل رسيدند     

شهر سلماس در طی آتش گشودن کمين نيروهای ناجا بر       " قاصدک"
روی تعدادی از کاسبکاران مرزنشين، دو شهروند کرد به نامهای                 

 . ش کشته شدند                 اسد محمدی و عادل رسول قزبا                                           
الزم به ذکر است تيراندازی مستقيم نيروهای مذکور ناقض بسياری             
از موارد قانون به کارگيری سالح توسط مأمورين نيروهای مسلح                

اين در حالی است که قتل مرزنشينان در اثر خطاهای                  . بوده است 
نيروهای نظامی يا تيراندازی به کولبران و کاسبکاران رشد چندين               

 طی ماههای اخير در نواحی غرب کشور و بالطبع                           برابری در  
   .افزايش اعتراضات مردمی را در پی داشته است

  شهريور 13                                  

…………………………………… 
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تعيين وزير زن در کابينه احمدی نژاد 
 !!نمايشی فريبکارانه

 آزاده ارفع
 ساله اخير ايران بی      30احمدی نژاد در يک نمايش سياسی که در تاريخ             

سه زن را برای مقام وزارت کابينه خود به                 سابقه و غير منتظره بود          
 در ارگان های       از آنجايی که حضور زنان       .  معرفی کرد    مجلس اسالمی 

حکومتی در جمهوری اسالمی تا کنون تابو بوده است نفس معرفی سه                   
راترين کانديد زن، برای تصدی سه وزارت خانه، آن هم توسط سنت گ                       

 از جمله      اين اقدام  . نخست وزير رژيم اسالمی هياهوی زيادی بپا کرد               
اعتراض برخی از نمايندگان مجلس ، آخوند ها و طرفداران سرسخت                        

 برخی از اين مخالف ها را می توان در               .احمدی نژاد را نيز برانگيخت        
  اراجيف عهد بوقی       به   رجانيوز با استناد    .  رجانيوز مشاهد کرد       سايت

امثال عالمه طباطبايی ، عالمه حسينی طهرانی ، مکارم شيرازی ،                              
: درباره کهتری زنان نتيجه گيری ميکند که                ...مطهری و خامنه ای و         

برخی از مراجع معتقدند که حضور زنان در کابينه با ساختار تدوينی            ".....
لذا . آنها سازگاری ندارد و اين گونه کارها در توانايی آنها نمی گنجد                         

ايسته است رئيس جمهور اصولگرا نيز با تمکين به نظر فقها ، در                          ش
برای ." (چارچوب اصول معهود خود با رهبری و مردم حرکت نمايد                        

 .)مطالعه به ضمايم اين نوشته مراجعه شود
.  احمدی نژاد کارنامه ننگينی درارتباط با حقوق زنان دارد           در کابينه نهم،  

 :خی از آنها اشاره می کنيمکه در اين جا به طور خالصه به بر
 تنزل موقعيت اقتصادی اجتماعی زنان 

 طرح پاره وقت کردن کار            احمدی نژاد  " درخشان   "  يکی از لوايح         - 
هدف اين اليحه اين    . زنان و کاهش آن به حداکثر شش ساعت در روز بود          

بود که زنان وقت بيشتری را صرف خانه داری، شوهرداری و بچه داری               
البته اين  .  ساعت در هفته شود     30 خارج از خانه محدود به         و کار   کرده

آغاز خانه نشين کردن زنان بود که بايد با مرخصی های ويژه، زنان را از               
طرحی که به خاطر         . صحنه اشتغال واجتماع به خانه بر می گرداند                    

 .غيرعملی بودن مسکوت ماند
وقت کردن   طرح بازنشستگی زودرس زنان نيز طرحی در ادامه پاره                -  

کار زنان برای کاهش نقش اجتماعی اقتصادی زنان و در نتيجه کاهش                      
 .استقالل زنان و تقويت پايه های مادی و اجتماعی مردساالری بود

 طرح بومی کردن گزينش دانشجو نيز طرحی برای خانه نشين کردن                     - 
می . اقتصادی زنان بود      -دختران جوان و جلوگيری از استقالل اجتماعی            

که يکی از شيوه های مبارزه نسل جوان زن در ايران با آپارتايد                        دانيم  
. جنسی روی آوردن آنها به تحصيالت و از جمله تحصيالت عالی است                     

 در تحصيالت عالی در مقايسه با پسران و               اکنون سهم دختران و زنان       
و اين نسبت دائم در حال افزايش              ) در صد  %64( پيشی گرفته        مردان
 ناچار می سازد که      تناک اعمال شده بر زنان آنها را       تبعيضات وحش . است

برای خروج از خانه و پيدا کردن موقعيت شغلی و اجتماعی مدارج                               
اين يک حرکت بنيادی     .تحصيلی هر چه باالتری را در اختيار داشته باشند           

در تقويت استقالل زنان و بهم ريختن شالوده های مرد ساالری و                                   
 که توسط مهدی زاهدی      زينی دانشگاه ها   طرح بومی گ    .پدرساالری است 

سهميه دانشگاه ها را به بوميان       % 80وزير علوم احمدی نژاد ارائه شد        
ظرفيت دانشگاه ها در هر رشته را به انتخاب               % 20 و تنها       آن استان 

 به اجرا گذاشته     87اين طرح که از کنکور سال         . آزاد اختصاص می دهد    
غيرممکن " اه های خوب کشور را       ورود دختران را به دانشگ     " عمالشد  

 اکنون کميسيون آموزش مجلس طرح الزام دانشگاه ها به پذيرش           .می کند 
بومی دانشجويان دختر را پيش کشيده است که بزعم آنها مشکل خوابگاه              

 . ها و دوری دختران از خانواده هايشان نيز حل و فصل شود
     تنزل موقعيت زنان در خانواده

پر افتخار ديگر احمدی نژاد اليحه خانواده در حمايت از                "  از اقدامات      -
تعدد زوجات و حذف رضايت همسر اول برای ازدواج بعدی مردان بود که              

.  به تصويب رسيد     25 و    23 بدون ماده       بعد از تالش فعاالن زن اليحه         
اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه    :(  مطرح می کرد   23اليحه  

وانايی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران می                  پس از احراز ت      
بدين ترتيب اجازه همسر اول به عنوان شرط همسرگزينی بعدی                  ). باشد

چنانچه مهريه حال   :(تبصره اين ماده اعالم می کرد       . مردان حذف می شد    
باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ، ازدواج مجدد منوط به               

اين قانون گامی ارتجاعی به عقب از                 .). اول است     پرداخت مهريه زن     
بود که چندهمسری را به دو            " 1353قانون حمايت خانواده مصوب          "

همسر کاهش داده و همسرگزينی بعدی مرد را سخت کرده و به رضايت                   

ارائه اين اليحه به مجلس موجی از اعتراض         . همسر اول مشروط می کرد    
ته به جناحهای حکومتی را بر           فعالين زنان وحتی بخشی از زنان وابس            

انگيخته و مجلس آخوندی ناچار شد بخاطر دردسرهای زياد از خير آن                     
 . بگذرد

 تعرض به آزادی های مدنی زنان 
اگر چه رژيم جمهوری      .  طرح امنيت اجتماعی و مبارزه با بدحجابی               - 

اسالمی از همان اول با اجباری کردن حجاب، آزادی پوشش به عنوان                       
زاد های مدنی را از زنان ايران سلب کرده است اما احمدی نژاد                يکی از آ  

با طرح امنيت اجتماعی و گشت های ارشاد، سرکوب سيستماتيک زنان را            
" اين جنگ روزمره عليه زنان واقعا       . به يک عملکرد روزمره مبدل کرد        

همانطور که بسياری از فعالين زنان ايران تاکيد کرده اند در تاريخ معاصر              
دستجات گشت ارشاد هر روز در خيابان ها با            .  سابقه نداشته است    ايران

کرده و    و نوع حجاب را به آنها ديکته               زنان بر سر حجاب درگير شده        
 .درگيری و جنگ روزمره را به زنان ايران تحميل می کنند

از آن چه که در باال آمد ديده ميشود که چگونه احمدی نژاد و دستگاه                          
د موقعيت زنان را در همه عرصه ها تنزل داده و پايه             واليت تالش کرده ان   

به همين خاطر بود که در . های پدرساالری و مردساالری را مستحکم کنند      
جنبشی که از پی کودتا انتخاباتی شروع شد زنان در سطح گسترده و بی                   

حضور گسترده  . سابقه ای وارد عرصه کارزار عليه دستگاه واليت شدند           
ز همه رده های سنی و اقشار اجتماعی عکس العملی              و بی سابقه زنان ا     

است که دربرابر افزايش بی سابقه تبعيضاتی که در اين دوره عليه آنها                    
 .اعمال شده و در فضای باز شده پس از انتخابات به يک انفجار مبدل شد

اما در دوره قبل از انتخابات و بويژه تبليغات انتخاباتی رقبای احمدی نژاد               
که از کارنامه ضدزن احمدی نژاد و مخالفتی که           سن رضائی   کروبی و مح  

در سطح جامعه عليه آن وجود داشت به خوبی آگاه بودند به عنوان يک                    
 وعده دادند که در صورت انتخاب وزير زن وارد کابينه                            برگ برنده  
مير حسين موسوی نيز زهرا رهنورد همسر خود را به                      . خواهند کرد  

طور فعال وارد صحنه رقابت های انتخاباتی          عنوان مشاور و سخنگو به        
 بدين ترتيب مخالفين احمدی نژاد تالش کردند مصائبی را که او در                   .کرد

 . عليه وی استفاده کنند دوره چهار ساله بر سر زنان ايران آورده بود، 
اقدام احمدی نژاد در معرفی سه زن به عنوان وزير را می توان قبل از                        

عارمهدی کروبی و محسن رضای در دوره تبليغات   ش   در خنثی کردن    همه
تا مانند آنها خود را اوال از            دانست     انتخاباتی و مصادره شعارهای آنها      

ثانيا آبروی از دست    . پيشروان و روشنفکران طرفدار حقوق زنان جا بزند       
 آن   رفته و موقعيت متزلزلش را که در پی تقلب در انتخابات و در ادامه                   

   ، زنان و جوانان معترض             مخالفين درون حکومت        سرکوب شديد     با
 از آنجايی که احمدی نژاد شناخت              ثالثا. ضربه خورده بود ترميم نمايد        

کافی از نمايندگان مجلس داشت حساب اين را هم کرده بود که به احتمال                   
و وی  . قوی شانس گرفتن رای اعتماد برای هر سه زن بسيار پايين است             

چيزی را از دست نداده بلکه حيثيت           يت آنها    در صورت رد شدن صالح       
کرده و به اين شکل          بازسازی     نداشته اش را در ميان عده ای متوهم           

 .گناه را بگردن مجلس خواهد انداخت 
اما مسئله مهم اين بود که حتی اگر اين زنان رای اعتماد از مجلس نيز                       

ا وی خوب   می گرفتند مشکلی برای دستگاه واليت به وجود نمی آمد زير              
ارتجاعی او عليه جنس زن      که اين زنان از نقطه نظرات واقدامات         ميداند  

پس هدف احمدی نژاد جز فريبکاری و ادای                           ..حمايت خواهند کرد       
بهتر .روشنفکری در آوردن در اين بازی سياسی چيز ديگری نيست                         

است که در اين جا به طور مختصر به سابقه کانديدهای زن احمدی نژاد                    
   .  بياندازيمنظری

مرضيه وحيد دستجردی برای وزارت بهداشت کانديد شده و از مجلس                      
وی پزشک متخصص در رشته زنان از دانشگاه                 . رای اعتماد گرفت        

دستجردی در مجلس چهارم و      . تهران است و در همين رشته فعال بوده            
حاميان پرو پا      و از      پنجم نماينده تهران شده و جزو زنان اصول گرا                   

 .ص احمدی نژاد استقر
  از جمله مواردی که در کارنامه او وجود دارد دفاع از اليحه خانواده                       

وی  اما عالوه بر آن،     . احمدی نژاد در تائيد و حمايت از تعدد زوجات بود          
 جدايی جنسی در بيمارستان ها، دانشگاه ها ، وسايل حمل               سرسختانه از 

. دفاع می کند     .... و   و ساير اماکن عمومی            و نقل جمعی ، پارک ها              
 بايد   دستجردی با وجود اين که دکتر زنان است معتقد است که زنان فقط                

 زنان    پرسنل بيماستان از      که تمامی        در بيمارستان هايی مداوا شوند         
اين مسئله از نظر جامعه پزشکی ايران مردود شناخته         . تشکيل شده باشد    

که در کشور به      است   پزشکان ايران به درستی معتقد      جامعه  . شده است 
بويژه در  . اندازه کافی دکتر زن برای عملی کردن اين طرح وجود ندارد                 

صورت اجرای اين طرح در شهرهای کوچک و مناطق روستائی که کمبود            
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 ارتجاعی، يعنی      پرسنل پزشکی بسيار چشم گير است اجرای اين طرح                
داشت و  آپارتايد در عرصه بهداشت و درمان، ضربات مهلکی به امر به                
اما وزير .درمان زنان و بويژه زنان طبقات پائين و محروم وارد خواهد شد

بهداشت کابينه احمدی نژاد از اين طرح استقبال کرده و مقدمه اجرای آن                
در جنوب تهران و بيمارستانی ديگر در              را با تاسيس يک بيمارستان            
   .شهر مشهد فراهم کرده است

  
مدی نژاد برای وزارت رفاه از مجلس رای             فاطمه آجرلو کانديد ديگر اح       

 ودر   آجر لو تحصيالتش در رشته روانشناسی بالينی بوده          .اعتماد نگرفت 
او عالوه بر تحصيالت دانشگاهی . نماينده کرج در مجلس است حال حاضر

در حوزه علميه نيز درس خوانده و مسئول بسيج دانشجويی در دانشگاه                 
واحد خواهران در    "سيج دانشجويی    آزاد واحد کرج و همچنين مسئول ب           

آجرلو در گذشته پرستار سپاه پاسداران و عضو                . است" استان تهران  
وی به فراکسيون محافظه     . بوده است .... و  افتخاری سپاه در زمان جنگ     

.  و مانند دستجردی از طرفداران احمدی نژاد است            کار مجلس تعلق دارد    
رای محدود کردن دختران    وی يکی از طرفداران اصلی اعمال حق نصاب ب         

اين در حالی است، همانطور که در باال گفتيم، .  درصد است50دانشجو به 
آجرلو .  درصد رسيده است   64 به    حضور دختران دانشجو در دانشگاه ها     

وی در  . معتقد است که اين عادالنه نيست که مردان از زنان عقب بمانند                
يد وارد رشته هايی شوند که        زنان نبا :" مصاحبه ای با ايلنا گفته بود که         

او همچنين در ".  برای کسب مشاغل در آن رشته را ندارند     توانايی جنسی 
 گفته بود    در باره حجاب اسالمی     مصاحبه با مسيح علی نژاد، خبرنگار،         

 اسالمی را رعايت نکنند به فاحشگی کشيده                    زنانی که حجاب     :" که   
وی ! د ديگر احمدی نژاد    چنين است کارنامه درخشان کاندي      ." خواهند شد 

 تعدد زوجات و جدائی جنسی از طرفداران                      نيز در حمايت از اليحه            
گفتنی است که آجرلو در ماجرای               . سرسخت احمدی نژاد بوده است            

 . محکوم شده بود  سال حبس4 به   پاليزدار نيز  های افشاگری
سوسن کشاورز که برای وزارت آموزش عالی کانديد شده بود از مجلس                

 وی در گذشته معاون وزير آموزش و پرورش و                    .ی اعتماد نگرفت    را
او همچنين در ستاد      . مسئول بخش دانش آموزان عقب مانده بوده است            

 نامبرده به اندازه کافی  اگر چه کارنامه. انتخاباتی موسوی فعال بوده است
وزير آموزش و پرورش کابينه نهم         ولی وی معاون       شناخته شده نيست  

اجازه تدريس آموزگاران مرد در مدارس دخترانه را منع               که  بوده است    
 اين طرح در حال حاضر به دليل کمبود آموزگار زن در روستاهای                   .کرد

 .کشور قدرت اجرائی ندارد
دستجردی که از طرفداران سرسخت آپارتايد جنسی است           حضور زنانی نظير      
نان تغيير نخواهد داد       فقط هيچ چيزی را برای ز            نه در کابينه احمدی نژاد         

بلکه آرايشی خواهد بود برای نظام تبعيض آميز جدائی جنسی که از شالوده                      
ميتوان زن بود، اما همچون عروسک کوکی        .های نظام جمهوری اسالمی است     

پدرساالری، ارتجاعی ترين قوانين ممکن را عليه منافع زنان به تصويب                            
 به کنج خانه         های اجتماعی  قوانينی که زنان را از عرصه فعاليت                 . رساند
 و بدين گونه عرصه زندگی مدنی را برای زنان هر چه بيشتر تنگ تر                        رانده

 .می کند
آخرين پرده از اين نمايش، گرفتن رای اعتماد برای وزرای کابينه احمدی نژاد               

اکنون روشن است که خامنه ای با صدور حکم حکومتی از نمايندگان                       . بود
د که به وزرای پيشنهادی احمدی نژاد رای اعتماد              مجلس اسالمی خواسته بو    

از سه وزيری که به طور نمايشی رای نياوردند دو نفرشان يعنی فاطمه              . بدهند
آجرلو و سوسن کشاورز دو زنی بودند که نمايندگان می دانستند فرمان                                 

 .حکومتی رهبر شامل اجبار رای دادن به آنها نمی شود
ای ضد زن احمدی نژاد را تجربه کرده اند             زنان ايران که در عمل سياست ه          

نه بازی سياسی وی در معرفی سه کانديد        .فريب اين بازی ها را نخواهند خورد      
زن برای وزارت و نه گزينش مرضيه وحيد دستجردی به عنوان آذين بند                            

 تبعيض   آنها مصائب ناشی از   .  نمی تواند زنان ايران را بفريبد        آپارتايد جنسی 
عليه خود را در زندگی روزمره و در تمامی عرصه های زندگی              هر دم فزاينده    

خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، مدنی و شهروندی با پوست و گوشت خود                        
برای رهائی از     همچنان در پيشاپيش جنبش اعتراضی مردمی            و     حس کرده 

 . با اعمال شاقه برای زنان، خواهند بود رژيم اسالمی، يعنی زندانی سی ساله
 ---------------------------- 

 ضميمه
مقام معظم رهبری و مراجع با وزير شدن زنان مخالفند،                      : سايت رجانيوز   

 احمدی ن ژاد هم تبعيت کند
 سايت رجانيوز مستندات مخالفت با وزيرشدن زنان را                   -  دولت> سياست   

 .منتشر کرد
 : در مورد ريشه های اين مخالفت نوشت اين سايت

مفسر بزرگ قرآن در تفسير الميزان با بيان اينکه عامه                  عالمه طباطبايی    -1
قيم بودن مردان بر       : مردان بر عامه زنان قيموميت دارند، چنين می نويسد                

زنان عموميت دارد، ومنحصر به شوهر نسبت به همسر نيست و چنان نيست                 
که مردان تنهابر همسر خود قيموميت داشته باشند، بلکه حکمی که جعل شده،              

ع مردان بر نوع زنان است، البته در جهات عمومی که ارتباط با                            برای نو  
زندگی هر دو طايفه دارد، و بنابراين پس آن جهات عمومی که عامه مردان در               
آن جهات بر عامه زنان قيمومت دارند، عبارت است از مثل حکومت و قضا                       

ً مثال (  يا بگو   که حيات جامعه بستگی به آنها دارد، و قوام اين دو مسئوليت و              )   
 دو مقام بر نيروی تعقل است

عالمه طباطبايی با تاکيد بر اينکه زنان به داشتن عقل کمتر و عواطف                             -2
بيشتر ممتاز از مردانند و مردان به عقل نيرومندتر و ضعف عواطف ممتاز از                

ايشان . زنانند، قدرت تعقل مردان را بيشتر و قوی تر از زنان معرفی می کند                   
خوب معلوم است که هيچ دانشمندی از چنين                  : " کند  در ادامه تصريح می       

شريعتی و با مطالعه همين مقدار از احکام آن جز اين توقع ندارد که در مسائل                 
کلی و جهات عمومی واجتماعی زمام امور را به دست کسانی بسپارد که                              
داشتن عقل بيشتر امتياز آنان است، چون تدبير در امور اجتماعی از قبيل                            

ا وجنگ نيازمند به عقل نيرومند است و کسانی را که                                   حکومت و قض      
امتيازشان داشتن عواطف تند و تيزتر و اميال نفسانی بيشتر است، از تصدی                  

 آن امور محروم می سازد
اسالم همين  : " بزرگ ترين مفسر قرآن در تفسير شريف الميزان می نويسد            -3

سنت رسول  . لنساءالرجال قوامون علی ا     : کار را کرده و در آيه ای فرموده             
نيز در طول زندگيش بر اين جريان داشت، يعنی زمام امور هيچ                       ) ص(خدا   

قومی را به دست زن نسپرد و به هيچ زنی منصب قضا نداد و زنان را برای                        
البته برای جنگيدن نه صرف شرکت در جهاد، برای                 -جنگيدن دعوت نکرد       

واجتماعی از قبيل تعليم     و اما غير اين امور عامه         -خدمت، جراحی و امثال آن     
وتعلم وکسب، پرستاری بيماران و مداوای آنان وامثال اين گونه امور که                            
دخالت عواطف منافاتی با مفيد بودن عمل ندارد، زنان را از آن منع نفرمودند                   

 .و سيرت نبويه بسياری از اين کارها را امضا کرد
جای ترديد  : "رددر نهايت عالمه در جمع بندی مطالب خود چنين می نگا                  -4

باقی نمی ماند که ممنوعيت زنان از شرکت در امر جها د و امر قضاوت و                            
 حکومت بر مردم سنت واجبی بوده است

ضمن " واليت فقيه در حکومت اسالم       " عالمه حسينی طهرانی در کتاب             -5
خداوند تبارک وتعالی   : ما می پرسيم  : " سوره نسا می نويسد     34اشاره به آيه    
م و سرپرست و صاحب اختيار در خانه و کاشانه کوچک خود به                  که زن را قي    

امور جزئيه و پست قرار نداده، چگونه او را قيم قرار می دهد بر همه خانه ها                  
؟ آيا قيموميت حکومت که مطابق است با     )و هی الدوله االسالميه   (و بيوت امت    

اوند آيا معقول است که خد       ! سرپرستی عامه، اعظم از قيموميت بيت نيست؟            
زن نمی تواند قيم خانه خود باشد، ولی در عين حال می تواند قيم تمام                  : بگويد

آيا ممکن است مسلمانی به زبان بياورد يا حتی                ! مردان و زنان ملت باشد؟        
چه مذکر و چه    (خداوند زن را قيم برای ميليون ها نفوس          : تخيل کند اين را که     

 !قرار نداده است؟قرار داده است، اما قيم بر شوهر خود ) مؤنث
و در زمان خلفا، حتی        ) ص(ما می بينيم در زمان پيغمبر         : "ايشان می افزايد   

يک مورد پيدا نشد که زن ها را امر به خروج، و يا متصدی حکومت و رياست                  
) عليه السالم (حتی در يک مورد که هم عايشه عليه امير المومنين          . کرده باشند 

رفت؛ البته نه فقط به جهت جنگ با          خروج کرد، مورد مذمت ونکوهش قرار گ        
، بلکه از اينکه تو زن هستی و وظيفه ات خروج از بيت                       )عليه السالم (علی

 !"نبوده است؛ چرا از خانه بيرون آمدی؟
تمام مصادری که در آنها شائبه             : "عالمه طهرانی در آخر نتيجه می گيرد              

ری ها، نخست وزيری، وزارت، رياست ادارات، استاندا             : واليت هست، مثل     
فرمانداری ها، بخشداری ها و هر پستی که جنبه واليی دارد، زن نمی تواند                          

 .متصدی آن بشود
آيت اهللا مکارم شيرازی نيز در تفسير نمونه با شرح و توضيح سوره احزاب              -6

 سوره احزاب خطاب به       33آيه  . به جانب ديگری از اين موضوع می پردازد           
ی خود بمانيد وهمچون جاهليت نخستين          در خانه ها   : زنان پيامبر می فرمايد     

تبرج به  : " آيت اهللا مکارم شيرازی می نويسد      . ظاهر نشويد ) در ميان مردم   (
 معنی 

گرفته شده که در برابر       » برج« آشکار شدن در برابر مردم است، و از ماده             
ايشان می   ." بدون شک اين يک حکم عام است               . ديدگان همه ظاهر است       

همچون ين تعبير نشان می دهد که جاهليت ديگری                  به هر حال ا        : "افزايند
جاهليت عرب در پيش است که امروز در عصر خود آثار اين پيشگويی                     

 ."قرآن در دنيای متمدن مادی را می بينيم
 شهيد مطهری در کتاب پيرامون جمهوری اسالمی ايران در رابطه با                  -7

ن مساله  نقش زنان در جمهوری اسالمی با ذکر يک نمونه تاريخی به اي                 
پيغمبر زن ها را در جنگ ها          : "می پردازد و آن را چنين بيان می کند                  

. شرکت می داد ولی آنها کاری که متناسب با زن ها بود، انجام می دادند                     
     ً                                                                                    احيانا  در مواقع شدت، زن ها شمشير بر می داشتند چنانچه در جهاد                             

د اسالمی اگر موقع دفاع شود، زن و مرد و کوچک و بزرگ، همه باي                          
ولی رسول خدا حد االمکان زن ها را به           . شرکت بکنند و شرکت می کنند       

 ."کارهای متناسب با خودشان مثل پانسمان کردن می گماشت
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 مقام معظم رهبری نيز با نگرشی عميق تر به اين موضوع پرداخته و                -8
بحث اينکه زنی   : "در ديدار جمعی از نمايندگان زن مجلس ششم فرمودند           

نشود، يا در مجلس عضو هيئت رئيسه باشد يا نباشد؛ اين              وزير بشود يا     
مساله ای نيست که ما آن را در قضيه زن ها تأثيرگذار بدانيم؛ به هيچ وجه                

ً                                     شما مالحظه بفرماييد، مثال  در بنگالدش که اين خانم سر           . اين طور نيست                         
کار است و قبل از او يک خانم ديگر مسئوليت داشته، مگر در بر طرف                     

يا در هند   ... کالت زنان در کشور بنگالدش چقدر اثر داشته اند؟         کردن مش 
که خانم اينديرا گاندی نخست وزير بود، چقدر ازاين مشکالت کاسته شده               
بود؟ بنده ايشان را از نزديک ديده بودم؛ زن خيلی فرزانه، عاقل و                                
مقتدری بود و سال ها در مبارزات شرکت داشت؛ اما آيا در رفع مشکالت                 

ند اثر گذاشته بود؟ البته من در زمينه تحقيقی نکرده ام؛ جا دارد                    زنان ه 
آن طور که من دورادور نگاه می کنم، می بينم اينها هيچ . شما تحقيق کنيد
اين که يک زن،    . بنابراين مسئله اصلی زن، اينها نيست      . اثری نداشته اند  

گر دنيا  معاون وزير يا استاندار و يا سفير بشود، مگر چقدر اثر دارد؟ م                 
در خصوص رشد و تمييز يک کشور در برطرف کردن مشکل زن و مرد،                
به اين چيزها نگاه می کند؟ مگر قضاوت دنيا درباره بنگالدش اين است                   
که اين ها مسائل زن ها را حل کردند؟ مگر کشوری مثل امريکا، در طول                    

 سال چند نفر رئيس جمهور زن داشته است؟ خود آن ها مدعی                   200اين  
 ." دنيايندهمه

. من می گويم به مساله اصلی نگاه کنيد              : "ايشان در ادامه می فرمايند        
ما دچار يک مشکل فرهنگی       . مساله اصلی، فرهنگ عمومی جامعه است       

چرا همه اش خيال می کنيم که اگر معاون وزير، يا معاون                               . هستيم
م؟ استاندار يا فرماندار فالن شهرستان دور دست شديم، ارزش پيدا می کني           

 .من می خواهم شما اين نگرش را در جامعه تصحيح کنيد
 حضرت زهرا در سراسر      : نمونه ای تاريخی از سيره ائمه معصومين        -9

عمر کوتاه اما پر فراز ونشيب خود، گرچه در شوونی از مسائل سياسی و              
                                                  ً                        اجتماعی زمان خود وارد شدند و صحنه سياسی روز و خصوصا  حمايت                 

 نکردند اما هيچ گاه عهده دار مناصب سياسی نه در            امام زمانشان را ترک   
نشدند؛ ) عليه السالم  (ونه در زمان اميرالمومنين       ) ص(زمان پيامبراکرم  

الزم به تأکيد است که ايشان نسبت به تمام زنان عالم در تمام زمينه های                   
 .علمی، معرفتی و معنوی شايسته ترين بوده و هستند

 :رجانيوز در پايان آورده است
که از مصاديق مسلم         -خالفت علما و مراجع با انتخاب وزيران زن                    م 

، نه به جهت تحجر بلکه بر اساس -قيموميت و واليت زنان بر مردان است
که در مطالب فوق    (مستندات قرآنی، سيره اهل بيت و احاديث معتبر است            

برخی از مراجع معتقدند که حضور زنان         ). به برخی از آنها اشاره کرديم       
ينه با ساختار تدوينی آنها سازگاری ندارد و اين گونه کار ها در                         در کاب  

لذا شايسته است رئيس جمهور اصولگرا نيز با               . توانايی آنها نمی گنجد    
تمکين به نظر فقها، در چارچوب اصول معهود خود با رهبری ومردم                        

 .کت نمايدحر
............................................. 

 ..به نام پرواز ...به نام شكنجه 
 آزاده

 باز هم قلم را در دست گرفته ام و مى نويسم ، 
 اينبار نه براى همرزمانم و نه براى تسالى خاطر همكالسيهايم ،                                                        

 !                                   ً                         مى نويسم براى شما آه مرا نديده ، را ى به آناهكاريم داده ايد 
، براى شما آه جسم مرا به مسلخ مى آشانيد و از به اسارت آشيدن روح من                         

 . عاجز و ناتوانيد 
 ... ميخواهم بميرم 

 ... نه ، ميخواهم به دستان شما آشته شوم 
 !ميخواهم نفسم را ببريد 

 ميخواهم اين روح خسته را آه روزهاى متماديست خود را به ديواره 
 . جسم درمانده ام ميكوبد ، آزاد آنيد 

 ر آنها ، خيابانهايتان ماتمكده هائيست آه پاهايم از قدم برداشتن ب
 . منزجر شده اند 

 تمام رنگها را برايم به. ديوارهاى شهرتان برايم قفسى بيش نيست 
 .  سياهى آشانده ايد 

 ... خالصم آنيد ازين شكنجه ثانيه به ثانيه 
 من مرگ را هم به تمام سلولهاى زنده و مرده اين جسم گريزان به 

 ... زنجير آشيده شده ام مديونم 
 ... ن بيگناهانى آه از ما ربوديد و هم به تمام آ

چندين شبانه روز است آه شاهد آشته شدن نسوج اين آالبد زمينيم و آارى از                     
 . من ساخته نيست 

هر روز يكى از ميليونها اجزاء من مى ميرند و هنوز هم نميدانم اين داستان                            
 ! مرگ تدريجى تا به آدام زمان نيامده ادامه خواهد يافت 

 ه به گور شده ايد ؟تا به حال زند
 تا به امروز حس آشته شدن تدريجى گريبانتان را گرفته است ؟ 

من آن هنگام آه برادرانم را در خوفناآترين اتاقفهايتان هتك حرمت آرديد ،                            
 ... خفقان گرفتم 

آن لحظه آه سهراب رفت و ديگر بازنگشت ، فشار دستهاى اجل را بر گلويم                          
 ... حس آردم 

 پرواز ارغوان را در آسمان به خون نشسته اين ويرانه سرا                       آن دقيقه آه پر      
 ...سوزانديد ، به عزاى خود نشستم 

آن ساعت آه ترانه آزاديم را در جاده هاى مخوف اين ناآجا آباد سوزانديد ،                             
 ... نفس بريدم

 ... آن روز آه چشمهاى ندا را بر خود خيره ديدم ، مرگ را دريافتم 
ينم را ، بى آنكه آاسه اى آب پشت سرشان بريزيد ،              آن غروب آه جوانان سرزم    

 .... به پناهندگى غربت دنيا فرستاديد ، عشق را هم به فراموشى سپردم 
آن شب آه تير نفرت شما پيشانى برادرم مصطفى ، وقتى نام خدا بر زبانش                              

 ... جارى بود را نشانه گرفت ، جان دادم 
 ...  برديد ، دلم را آشتم آن نيمه شب آه معصوميت پريسا را به يغما

 آن سحرگاه آه طناب دار را بر گردن هنگامه بيمارمان انداختيد ، 
 ... هوش از آف دادم 

 آن تابستان آه تن نيمه جان هموطنانم را بر قيرهاى داغ غلتانديد ، 
 ... فريادم را دار زدم 

 ! مى بينيد ؟ شما ديگر همه چيز مرا به غارت برده ايد 
 .... ميرم هر روز مى 

 .... هر لحظه جان مى بازم 
 .... اما باز هم نفسم مى رود و باز ميگردد 

 ... جان خسته ام تاب ماندن ندارد 
 ... جسم مرا هم مثله آنيد ... مرا هم به مسلخ ببريد 

 روحم را آه آشته ايد ، ديگر چه حاجت به ماندن تن ؟ 
  هاى خود فرا مى شما آه تك تك سلولهاى مرا به بازجوئى عذابكده

 خوانيد ، 
 شما آه هر ثانيه تمام بافتهاى وجود مرا به تير اعدام خودآامگى و 

 جور مى سپاريد ، 
 شما آه بودن يا نبودن هيچكدام از ما برايتان توفيرى ندارد ، 

 ! بيائيد و همه ما را به غسالخانه ببريد 
 ... يد همه ما را در آنار هم به گورهاى بى نام و نشان بسپار

 شما را به خدائى آه ميدانم به آن اعتقادى نداريد ، مرا از قفس اين 
  .آه ديگر طاقت آشته شدن هر روزه را ندارمآالبد بى فايده برهانيد،

 شما را به جان مادرم ايران ، آه ميدانم آخر او را هم پاره پاره 
 ... خواهيد آرد ، زندگى را به يكباره از من بگيريد 

 عشق و وحدانيت سوگند آه ديگر نه چشمهايم توان ديدن قساوتهايتان                 به خالق 
 . را دارد و نه گوشهايم ديگر تاب شنيدن دروغهايتان را مى آورد 

 ... رهايم آنيد از اين بازيهاى دهشتناك و بى انتها 
 ... مرا ديگر قدرت ماندن نيست 

 ... بكشيد مرا 
 ... آهاى با شما هستم 
 ... هاى ماندگار را نمى شناسيد شما آه معجزه صدا

 ! شما آه به خيالتان رسيده هرگز عقوبتى در آار نيست 
 ... و در آخر ... جانم را بگيريد 

 . مرا هم بسوزانيد ، من مرگ را به تمامى سلولهاى خود مديونم 
 . آنها هم ديگر طاقت به ماتم نشستن براى مردن يكديگر را ندارند 

 ... ص شوم ميخواهم به يكباره خال
 و در آن هنگام آه جغدهاى شومتان در غارهاى قدرت ميخوانند ، 

 ... خوشا رفتن 
 ... و خوشا رهائى 

 گيرم آه زندگى ما را به اسارت برديد ، با آزادى پس از مرگمان چه 
 مى آنيد ؟ 

آيا به گمان شما ، ارواح پاك و بزرگ ما هم در آن قبرهاى تاريك و تنگتان مى                        
  گنجند ؟

ميخواهم از زمين به آسمان نردبانى بسازم و شكايت نامه خود را به دستان                             
 . خداوند آسمان برسانم 

 . سرود آزادى بخوانم ارواح معصوم يارهاى دبستانى ام ،ميخواهم در جشن 
 بيچاره شما آه هرگز فرشته هاى ملكوت را آه به پيشواز ما دختران 

 و پسران بى دفاع اين سرزمين
 ... شده مى آيند ، نخواهيد ديد فراموش 

 ... آرى جان مرا هم بگيريد 
     1388 شهريور 11     ... روح من تشنه پرواز است 
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جانباخته در جانباخته در 7272اسامی و مشخصات دقيق اسامی و مشخصات دقيق 
  حوادث پس از انتخاباتحوادث پس از انتخابات

آمار غير واقعی فراوانی از سوی مقامات رسمی و                                   :نوروز
شته شدگان   غيررسمی وابسته به کودتاگران در خصوص تعداد ک                 

حوادث اخير منتشر شده که در اين زمينه ميتوان به آخرين آمار                      
يعنی اظهارات فرمانده سپاه اشاره کرد، پايگاه اطالع رسانی نوروز            
در پاسخ به اينگونه اظهارات بی پايه و اساس که برای پاک کردن                 
صورت مسئله و منحرف کردن اذهان عمومی از جنايات انجام شده              

 از انتخابات بيان ميشود، اقدام به انتشار اسامی دقيق در حوادث پس
اين شهدا می کند تا شايد وجدان های خفته بيدار شده و از کتمان                      
حقايق روشن دست برداشته و از اعمال و جنايات انجام شده توسط              
زيرمجموعه ها و عوامل کودتا را پذيرفته و سعی در سرپوش                          

 . گذاشتن بر جنايات نداشته باشند
 شهيد جنبش سبز که          72ر اين خبر اسامی و مشخصات دقيق                 د

تاکنون احراز هويت شده اند آمده است و تالش ها برای شناسايی و              
تکميل اين ليست ادامه داشته و شهداء به اسامی ذکر شده در اين                   

 .ليست ختم نمی گردد
نوروز ياد آور ميشود، سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران در                    

ی خود درخصوص آمار کشته شدگان ادعا کرده بود که              آخرين ادعا 
 نفر از آنها    7 نفر بوده که تنها       27تعداد کشته شدگان حوادث اخير       

 نفر ديگر را نيروهای          20معترضين به نتيجه انتخابات بودند و               
انقالبی و بسيجی تشکيل داده اند که توسط معترضان به شهادت                      

 . رسيده اند
تنوير افکار عمومی دو ليست از کشته          جهت  " نوروز" در ادامه،    

 . شدگان ارائه می کند
 شهيد گلگون کفن است که تا به امروز           25ليست اول شامل اسامی      

خانواده هايشان با مراجعه به مراجع معرفی شده از سوی ستادهای             
انتخاباتی مهندس ميرحسين موسوی و حجت االسالم و المسلمين                 

 خانواده خود را اعالم کرده          مهدی کروبي، شهادت فرزند يا عضو         
 . اند
/  خرداد 25:تاريخ شهادت / 32: سن/ حسين اخترزند: نام شهيد. 1

توسط نيروهای بسيج از       : نحوه شهادت  / اصفهان   : محل شهادت  
 طبقه سوم به پايين پرتاب شده و به شهادت رسيده است 

دانشجوی آارشناسی  : عنوان اجتماعی / کيانوش آسا   : نام شهيد . 2
/ د رشته ی پتروشيمی و از نخبگان دانشگاه علم و صنعت ايران ارش

/ تهران، ميدان آزادى       : محل شهادت  /  خرداد     25: تاريخ شهادت  
در اثر اصابت گلوله توسط افراد موسوم به لباس                  : نحوه شهادت  

پيكر وى روز    : ساير توضيحات / شخصی به شهادت رسيده است          
 شناسايی شد سوم تيرماه در سردخانه پزشکی قانونی 

سال آخر دبيرستان : عنوان اجتماعی/ سهراب اعرابی : نام شهيد . 3
زندان اوين، تهران بر اثر شكنجه در            : محل شهادت  / 19: سن/ 

 20شهادت وى در روز     : توضيحات/ زندان به شهادت رسيده است       
 .  روز سرگردانى به مادرش اعالم شد26تيرماه پس از 

/ روزنامه نگار   : عنوان اجتماعی / ارى  عليرضا افتخ : نام شهيد . 4
در اثر ضربات   : نحوه شهادت /  خرداد   25: تاريخ شهادت  / 29:سن

ساير / باتوم به سر و خونريزى مغزى به شهادت رسيده است                        
 تير ماه به خانواده تحويل داده             ٢٢پيکرش در تاريخ       : توضيحات
 . شده است

دانشجوی رشته   : عنوان اجتماعی  / ندا آقا سلطان     : نام شهيد  . 5
خيابان : محل شهادت /  خرداد   30:تاريخ شهادت  / 27: سن/ فلسفه  

به دليل اصابت گلوله نيروهای : نحوه شهادت/ کارگر شمالي، تهران 
: ساير توضيحات / لباس شخصی به قلب، به شهادت رسيده است               

 بهشت زهرا به خاك سپرده شده       257پيكر وى يکروز بعد در قطعه       
 . است

دانشجوی رشته ی  : عنوان اجتماعی / امير جوادى فر   : هيدنام ش . 6
: تاريخ شهادت  / 25: سن/ مديريت صنعتی دانشگاه آزاد قزوين           

هنگام جابه جايى از آهريزك به اوين، در           : نحوه شهادت /  تير    18
بر : ساير توضيحات / ون دچار تشنج شده و به شهادت رسيده است          

 . ى خود را از دست مى دهداثر ضربات وارده به سر و صورت بيناي
: ساير توضيحات  / 34: سن/ محرم چگينى قشالقى     : نام شهيد . 7

  13 شماره 146 رديف 256قطعه 

محل /  خرداد    25: تاريخ شهادت / مسعود خسروی    : نام شهيد . 8
در بهشت زهرا به    : ساير توضيحات / ميدان آزادي، تهران    : شهادت

 . خاك سپرده شده است
40:سن/ کاسب: عنوان اجتماعی  / باس ديسناد     ع: نام شهيد  . 9
 با باتوم به ناحيه سر: نحوه شهادت/

پس از  : نحوه شهادت  / 29: سن/ رامين رمضانی   : نام شهيد . 10
آزادی به دليل لخته های خون موجود در سينه اش در بيمارستان                    

 257قطعه   : ساير توضيحات  / بستری و به شهادت رسيده است             
  32 شماره 46رديف 

: تاريخ شهادت  / 25: سن/ محسن روح االمينی      : نام شهيد  . 11
 . در زندان به شهادت رسيده است : نحوه شهادت/  تير 18
دانشجوی رشته  : عنوان اجتماعی / اشکان سهرابی   : نام شهيد . 12

محل /  خرداد   30:تاريخ شهادت  / 18: سن/ آی تی دانشگاه قزوين    
بر اثر   :  نحوه شهادت    /تقاطع رودکی وسرسبيل، تهران          : شهادت
 گلوله از سوی نيروهای امنيتی و بسيج به شهادت رسيده            3اصابت  
 . است
: تاريخ شهادت  / 32: سن/ امير حسين طوفانپور     : نام شهيد . 13
بر اثر تيرخوردگی ساق دست، پهلو            : نحوه شهادت  /  خرداد     29

وکمر و نيز آثار کبودی در پشت گردن و زخمی عميق در پشت سر                 
که داخل آن را با پنبه پرکرده بودند و شکستگی کامل بازويی                بوده  

روی : ساير توضيحات / که تيرخورده بود به شهادت رسيده است             
 . صورت هم بينی به نظر شکسته می نمائيد

فروشنده : عنوان اجتماعی/ سعيد عباسی فر گلچينی     : نام شهيد . 14
: ل شهادت مح/  خرداد   30: تاريخ شهادت  / 24: سن/ کيف و کفش    

بر اثر تيراندازی نيروهای امنيتی به شهادت        : نحوه شهادت / تهران  
 . رسيده است

دانشجوی مقطع  : عنوان اجتماعی / مصطفی غنيان    : نام شهيد . 15
محل /  خرداد    25:تاريخ شهادت / کارشناسی ارشد دانشگاه تهران       

در حمله نيروهاى    : نحوه شهادت / آوى دانشگاه، تهران      : شهادت
/ ى و نظامى به آوى دانشگاه تهران به شهادت رسيده است                    امنيت

 خرداد تحت تدابير شديد امنيتی       28پيکر وى روز    : ساير توضيحات 
 .در حرم اما رضا به خاک سپرده شده است

محل /  خرداد    30: تاريخ شهادت / علی فتحعليان    : نام شهيد . 16
ف  ردي 9قطعه  : ساير توضيحات / روبروی مسجد لوالگر      : شهادت

  22 شماره 110
 29: سن/ کاسب: عنوان اجتماعی / هادی فالح منش  : نام شهيد . 17
  بهشت زهرا 53در قطعه : ساير توضيحات/ تهران: محل شهادت/ 

بر اثر ضرب و     : نحوه شهادت / احمد کارگر نجاتی     : نام شهيد . 18
 213قطعه   : ساير توضيحات  / شتم در بيمارستا جان باخته است             

  35 شماره 15رديف 
 خرداد  25: تاريخ شهادت  / 47: سن/ بهزاد مهاجر   : نام شهيد . 19
بر اثر اصابت گلوله به سينه به شهادت رسيده است : نحوه شهادت/ 
 . پيكر وى در سردخانه آهريزك بوده است: ساير توضيحات/ 

محل /  خرداد     30: تاريخ شهادت  / نادر ناصری     : نام شهيد  . 20
در بابل به خاك      : ساير توضيحات / خيابان خوش، تهران      : شهادت

 . سپرده شده است
 

ميدان آزادي، تهران : محل شهادت/ احمد نعيم آبادى : نام شهيد. 21
 عاشورا به ضرب گلوله به             ١١٧توسط گردان     : نحوه شهادت  / 

 .شهادت رسيده است
 30:تاريخ شهادت  / 27: سن/ مسعود هاشم زاده     : نام شهيد . 22

بر اثر : نحوه شهادت/ ابان شادمان، تهران خي: محل شهادت/ خرداد 
اصابت گلوله به قلب و سوراخ کردن ريه، پارگی ريه و خونريزی                  

در : ساير توضيحات / داخلی و خارجی شديد به شهادت رسيده است          
 . شمال آشور به خاك سپرده شده است

/  خرداد   5: تاريخ شهادت  / 17: سن/ مهدی کرمی   : نام شهيد . 23
نحوه / تقاطع جنت آباد وخيابان کاشاني، تهران                  : محل شهادت  

/ با باطوم سر او له شده و با چاقو گلويش بريده شده است      : شهادت
پيكر وى در سردخانه بيمارستان پيامبر واقع در             : ساير توضيحات 

 . بلوار اشرفی اصفهانی بوده است
دانشجوی : عنوان اجتماعی   / ناصر امير نژاد        : نام شهيد   . 24

-آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران در رشته هوا                دانشگاه  
: محل شهادت /  خرداد    25: تاريخ شهادت  / 25: سن شهيد / فضا  

در تيراندازی   : نحوه شهادت  / خيابان محمد علی جناح، تهران               
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پيكر وى  : ساير توضيحات / نيروهای بسيج به شهادت رسيده است         
ر اشرفی اصفهانی بوده     در سردخانه بيمارستان پيامبر واقع در بلوا        

 . خاک سپرده شده استو در يکی از روستاهای ياسوج به
تاريخ / کارگر: عنوان اجتماعی/ محمود رييسی نجفی: نام شهيد. 25

/ براثر اصابت گلوله نيروهای مسلح      : نحوه شهادت /  تير 7: شهادت
 خرداد در ميدان آزادی مورد ضرب          25در تاريخ    : ساير توضيحات 

 روز بعد در منزل خود به       13بت گلوله قرار ميگيرد و      و شتم و اصا   
 . شهادت ميرسد

ليست دوم شامل اسامی شهدايی است که خانواده های آنها هنوز                    
برای اعالم رسمی شهادت عزيز از دست رفته خود تحت فشار                          
هستند و به مراجع رسمی اعالم شده از سوی مهندس موسوی و                   

 . مهدی کروبی مراجعه نکرده اند
محل /  خرداد    25: تاريخ شهادت / مبينا احترامی    : نام شهيد . 26

پيکر وى بدون    : ساير توضيحات / آوى دانشگاه، تهران      : شهادت
 . اطالع خانواده به صورت مخفيانه به خاك سپرده شده است

 ندا اسدى: نام شهيد. 27
نحوه  / 23: سن شهيد / سعيد اسماعيلي خان ببين    : نام شهيد . 28

 ثر ضربه به سر به شهادت رسيده است بر ا: شهادت
 مراد آقاسی : نام شهيد. 29
بر اثر ضربه به سر      : نحوه شهادت / حسين اآبرى   : نام شهيد . 30

 به شهادت رسيده است
سن / شغل آزاد     : عنوان اجتماعی  / واحد اآبرى     : نام شهيد  . 31
خيابان ونك،  : محل شهادت /  خرداد   30: تاريخ شهادت  / 34: شهيد

بر اثر اصابت گلوله به پهلو به شهادت                 : نحوه شهادت  / تهران   
 به خاك سپرده    261 تير در قطعه     2: ساير توضيحات / رسيده است   
 .شده است

 محسن انتظامی : نام شهيد. 32
محل /  خرداد    25: تاريخ شهادت / محسن ايمانی    : نام شهيد . 33

پيکر وى بدون    : ساير توضيحات / آوى دانشگاه، تهران      : شهادت
 .طالع خانواده به صورت مخفيانه به خاك سپرده شده استا

محل /  خرداد     25: تاريخ شهادت  / فاطمه براتی     : نام شهيد  . 34
پيکر وى بدون    : ساير توضيحات / آوى دانشگاه، تهران      : شهادت

 . اطالع خانواده به صورت مخفيانه به خاك سپرده شده است
/ شغل آزاد    : ماعیعنوان اجت / محمد حسين برزگر     : نام شهيد . 35

ميدان : محل شهادت /  خرداد    27: تاريخ شهادت  / 25: سن شهيد 
بر اثر اصابت گلوله به سر به             : نحوه شهادت  / هفت تير، تهران       

 خرداد بعد از تعهد           31: ساير توضيحات  / شهادت رسيده است        
 .  به خاك سپرده شده است302گرفتن از خانواده در قطعه 

استاد دانشگاه   : عنوان اجتماعی  / ايه   جعفر برو  : نام شهيد  . 36
محل / چمران اهواز و دانشجوى مقطع دآتراى دانشگاه تهران                      

بر اثر اصابت     : نحوه شهادت  / ميدان بهارستان، تهران       : شهادت
پزشكى : ساير توضيحات  / گلوله به سر به شهادت رسيده است                 

 .را خونريزى مغزى اعالم آرده استقانونى علت شهادت وى 
دانشجوى : عنوان اجتماعی   / يعقوب بروايه        : م شهيد   نا. 37

آارشناسى ارشد رشته نمايش در دانشكده هنر ومعمارى دانشگاه                 
بر اثر اصابت گلوله    : نحوه شهادت /  تير   4: تاريخ شهادت / تهران  

 نيروهاى بسيج از بام مسجد لوالگر به شهادت رسيده است 
: تاريخ شهادت  / 58: سن شهيد / سرور برومند    : نام شهيد . 38
 خيابان محمدعلی جناح، تهران : محل شهادت/  خرداد 25
 30: تاريخ شهادت  / 26: سن شهيد / حامد بشارتی   : نام شهيد . 39

بر اثر تيراندازی     : نحوه شهادت  / تهران   : محل شهادت  / خرداد   
 . نيروهای امنيتی به شهادت رسيده است

محل / رداد    خ  30:تاريخ شهادت  / فرزاد جشنى      : نام شهيد  . 40
 تهران : شهادت

شاغل در مغازه     : عنوان اجتماعی  / بهمن جنابی     : نام شهيد  . 41
 تهران: محل شهادت / 20: سن شهيد/ نصب و تعميرات شوفاژ 

برنامه نويس   : عنوان اجتماعی  / محسن حدادى      : نام شهيد  . 42
محل /  خرداد      30: تاريخ شهادت   / 24: سن شهيد  / آامپيوتر   
بر اثر اصابت گلوله    : نحوه شهادت / صرت، تهران   خيابان ن : شهادت

 تير در قطعه 2: ساير توضيحات/ بر پيشانى به شهادت رسيده است 
 . به خاك سپرده شده است262
محل /  خرداد     26: تاريخ شهادت  / شلير خضرى     : نام شهيد  . 43

 بهارستان، تهران: شهادت

: شهادتتاريخ   / 38: سن شهيد / فاطمه رجب پور    : نام شهيد . 44
 خيابان محمدعلی جناح، تهران: محل شهادت/  خرداد 25
 30: تاريخ شهادت  / 35: سن شهيد / بابک سپهر   : نام شهيد . 45

بر اثر تيراندازی     : نحوه شهادت  / تهران   : محل شهادت  / خرداد   
 . نيروهای امنيتی به شهادت رسيده است

سن / ديپلم   : عنوان اجتماعی  / فهيمه سلحشور      : نام شهيد  . 46
ميدان ولى  : محل شهادت /  خرداد    25: تاريخ شهادت  / 25: شهيد

عصر، تهران بر اثر اصابت باتوم به سر و خونريزى داخلى به                         
 خرداد بر اثر اصابت         24: ساير توضيحات  / شهادت رسيده است       

باتوم به سر و خونريزى داخلى به بيمارستان منتقل شده و در تاريخ 
 . ت خرداد به شهادت رسيده اس25
تاريخ / دانشجو   : عنوان اجتماعی  / تينا سودى      : نام شهيد  . 47

ميدان انقالب، تهران بر    : نحوه و محل شهادت   /  خرداد   30: شهادت
 . اثر اصابت گلوله به شهادت رسيده است

 حسن شاپوری: نام شهيد. 48
 31: تاريخ شهادت  / 24: سن شهيد / على شاهدى   : نام شهيد . 49

بعد از  : سايرتوضيحات/ هرانپارس، تهران    ت:محل شهادت / خرداد  
دستگيرى و انتقال به آالنتري، به داليل نامعلوم به شهادت رسيده                

پزشكى قانونى علت شهادت وى را نامشخص اعالم آرد، اما             . است
خانواده وى معتقدند به علت ضربات باتوم در آالنترى به شهادت                   

 . رسيده است
محل /  خرداد     25:  شهادت  تاريخ/ کسری شرفی     : نام شهيد  . 50

پيکر وى بدون    : ساير توضيحات / آوى دانشگاه، تهران      : شهادت
 . اطالع خانواده به صورت مخفيانه به خاك سپرده شده است

محل /  خرداد    25: تاريخ شهادت / کامبيز شعاعی    : نام شهيد . 51
پيکر وى بدون    : ساير توضيحات / آوى دانشگاه، تهران      : شهادت

 .  به صورت مخفيانه به خاك سپرده شده است                           اطالع خانواده   
کسبه ی محله ی   : عنوان اجتماعی  / داوود صدرى     : نام شهيد  . 52

محل /  خرداد      30: تاريخ شهادت   / 27: سن شهيد  / سلسبيل   
بر اثر اصابت گلوله     : نحوه شهادت / مسجد لوالگر، تهران     : شهادت

 . به سر به شهادت رسيده است
ليسانس : عنوان اجتماعی  / باطبايى   سيد رضا ط     : نام شهيد  . 53

محل /  خرداد     30: تاريخ شهادت   / 30: سن شهيد  / حسابدارى   
بر اثر اصابت     : نحوه شهادت  / خيابان آذربايجان، تهران       : شهادت

 تير بعد از 3: ساير توضيحات/ گلوله به سر به شهادت رسيده است 
 . ت به خاك سپرده شده اس259تعهد گرفتن از خانواده در قطعه 

ليسانس : عنوان اجتماعی  / وحيد رضا طباطبايى       : نام شهيد  . 54
محل /  تير     3: تاريخ شهادت   / 29: سن شهيد  / زبان انگليسى     

بر اثر اصابت گلوله به      : نحوه شهادت / بهارستان، تهران    : شهادت
 308 تير در قطعه     6: ساير توضيحات / سر به شهادت رسيده است      
 . به خاك سپرده شده است

: تاريخ شهادت  / 25: سن شهيد / حسين طهماسبی   : نام شهيد . 55
: نحوه شهادت/ خيابان نوبهار، آرمانشاه  : محل شهادت /  خرداد   25

مورد حمله ی مأموران مسلح وابسته به دولت قرار گرفته و در اثر                
 . ضربات وارده به شهادت رسيده است

ى دانشجو: عنوان اجتماعی   / ساالر طهماسبى       : نام شهيد   . 56
تاريخ  / 27: سن شهيد   / آارشناسى مديريت بازرگانى رشت              

نحوه / خيابان جمهوري، تهران    : محل شهادت /  خرداد   30: شهادت
/ بر اثر اصابت گلوله به پيشانى به شهادت رسيده است                   : شهادت

 .  به خاك سپرده شده است254 تير در قطعه 2: ساير توضيحات
شاگرد فرش فروش   : جتماعیعنوان ا / ميثم عبادى   : نام شهيد . 57
 صادقيه، تهران : محل شهادت / 17: سن شهيد/ 

فوق ديپلم   : عنوان اجتماعی  / ابوالفضل عبدالهى     : نام شهيد  . 58
: محل شهادت /  خرداد    30: تاريخ شهادت  / 21: سن شهيد / برق  

بر اثر اصابت   : نحوه شهادت / مقابل دانشگاه صنعتى شريف، تهران      
 تير در   2: نحوه شهادت / شهادت رسيده است    گلوله به پشت سر به      

 .  به خاك سپرده شده است248قطعه 
/ خيابان آزادي، تهران    : محل شهادت / حميد عراقى   : نام شهيد . 59

 . بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيده است: نحوه شهادت
 : تاريخ شهادت / 19: سن شهيد/ پور آاوه على : نام شهيد. 60
 تهران : هادتمحل ش/  خرداد 30
محل /  خرداد      27: تاريخ شهادت  / حسين الف      : نام شهيد  . 61

 اصفهان : شهادت
 رضا فتاحی : نام شهيد. 62
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فارغ التحصيل رشته   : عنوان اجتماعی / پريسا آلى   : نام شهيد . 63

: محل شهادت /  خرداد   31: تاريخ شهادت  / 25: سن شهيد / ادبيات  
بر اثر اصابت گلوله به گردن      : نحوه شهادت / بلوار آشاورز، تهران    

 به  259 تير در قطعه      2: ساير توضيحات / به شهادت رسيده است      
 . خاك سپرده شده است

تاريخ  / 22: سن شهيد   / مصطفى آيارستمى       : نام شهيد   . 64
مقابل دانشگاه تهران بر اثر           : نحوه شهادت  /  تير      26: شهادت

 : وضيحاتساير ت/ اصابت باتوم به سر به شهادت رسيده است 
 شرآت در نمازجمعه

: تاريخ شهادت  / 18: سن شهيد / محمد کامرانی    : نام شهيد . 65
بر : نحوه شهادت / ميدان وليعصر، تهران     : محل شهادت /  تير    18

 . اثر جراحات وارد شده در بيمارستان مهر به شهادت رسيده است
 فعال در ستاد  : عنوان اجتماعی / حميد مداح شورچه    : نام شهيد . 66

محل /  خرداد      25: تاريخ شهادت  / مرکزی ميرحسين موسوی         
چند روز بعد از آزادی به دليل شدت        : نحوه شهادت / مشهد  : شهادت

پزشکی : ساير توضيحات / جراحات وارده به شهادت رسيده است           
 . قانونی علت شهادت وی را خونريزی مغزی اعالم کرده است

: تاريخ شهادت  / 24: سن شهيد / مريم مهرآذين    : نام شهيد . 67
بر اثر تيراندازی   : نحوه شهادت / تهران  : محل شهادت /  خرداد   30

 . نيروهای امنيتی به شهادت رسيده است
محل /  تير      7: تاريخ شهادت  / ترانه موسوی      : نام شهيد  . 68

پيكر وى در حالی      :ساير توضيحات / مسجد قبا، تهران      : دستگيری
ن کرج و قزوين پيدا شده           که سوزانده شده بود در بيابان های بي              

 . است
دانشجوی رشته   : عنوان اجتماعی  / ايمان نمازی     : نام شهيد  . 69

 : محل شهادت/  خرداد 25: تاريخ شهادت/ عمران دانشگاه تهران 
براثر حمله نيروهای يگان       : نحوه شهادت  / آوى دانشگاه، تهران       

 . ويژه و مامورين امنيتی لباس شخصی به شهادت رسيده است
فارغ التحصيل   : عنوان اجتماعی  / محمد نيكزادى     :  نام شهيد    .70

: محل شهادت/  خرداد 26: تاريخ شهادت / 22: سن شهيد/ عمران  
بر اثر اصابت گلوله به سينه به        : نحوه شهادت / ميدان ونك، تهران    

 به خاك      257در قطعه      : ساير توضيحات  / شهادت رسيده است        
 . سپرده شده است

سن / شغل آزاد    : عنوان اجتماعی / ان هاشمى    ايم: نام شهيد . 71
خيابان : محل شهادت  /  خرداد      30: تاريخ شهادت   / 27: شهيد

بر اثر اصابت گلوله به چشم به               : نحوه شهادت  / آزادي، تهران     
 به خاك 259 تير در قطعه 3: ساير توضيحات/ شهادت رسيده است 

 . سپرده شده است
: تاريخ شهادت  / 30: ن شهيد س/ ميالد يزدان پناه     : نام شهيد . 72
بر اثر تيراندازی   : نحوه شهادت / تهران  : محل شهادت /  خرداد   30

    1388 شهريور 13    .نيروهای امنيتی به شهادت رسيده است

…………………………………… 
        شکنجه دانشجوی محروم از تحصيل

  در بازداشتگاه بی نام و نشان      
انشجوی محروم از تحصيل رشته فلسفه             اميد گلباز د    : خبرگزاری هرانا     

 در ميدان 1384 تيرماه  23دانش کده الهيات دانش گاه فردوسی است که در         
ونک تهران از سوی ماموران امنيتی همراه با استفاده از اسپری فلفل و                      
ضرب وشتم شديد بازداشت و به بازداشتگاهی منتقل شد که هم چنان براي اش 

 .مجهول است 
دوره ی بازداشت دچار شکسته گی انگشتان که بر اثر ضربات           گلباز در طول    

با باتوم و حتا بريده گی و قطع يک بند از انگشت وی که در بازداشتگاه بی                   
. نام و نشان و در البه الی درب های آهنين آن صورت گرفته، شده است                         

هم چنين مواردی از خون ريزي های داخلی وی اعم از خون ريزی معده و پاره 
 مويرگ های مثانه و همچنين ضرب ديده گی شديد از ناحيه کمر و                            شدن

شکسته گی يکی از دندان ها پس از معاينه های دکت تاييد شده که حاکی از                     
 . شکنجه های طاقت فرسا و وحشيانه صورت گرفته بروی وی در زندان است
ی در تمام طول بازجوئي ها چشم بند به چشم زندانی بوده و بازجوها که نقاب               
 . سياه به چهره داشته اند يکديگر را حاجی يا علوی خطاب مي کرده اند                            

پس از انتقال به اوين حتا پس از يک هفته پس از شکسته گی سر و صورت       
و انگشتان اجازه انتقال به بهداری و مالقات با پزشک ابن دانش جوی                           

 . محروم از تحصيل داده نشده است

و در شرايط بسيار سخت و دشوار از           بارها در ساعات مختلف شبانه روز         
لحاظ روانی و بي خوابی وی تحت فشار و شکنجه و ضرب و شتم و                                   
توهين های بسيار رکيک بوده و به طور مدام تهديد به شکنجه های شديدتر                 

تهديد به کشانيدن پای    . حتا عريان کرد زندانی و تجاوز جنسی مي شده است         
ت هم کاری نکردن با بازجويان و        دوستان و خوانواده به بازجويی در صور        

اعتراف نکردن به موارد مطروحه از ديگر فشارهای وارد بر گلباز بوده                      
 . است

ارتباط و مراودات با محافل بيگانه، اقدام عليه امنيت ملي، سرکرده گی                           
از جمله اتهام های    ... اغتشاشات و تخريب اموال عمومی محاربه با خدا و             

 . گلباز اعالم شده استمطروحه در پرونده ی اميد 
مرخصی  ميليونی توانسته است از زندان          50وی هم اکنون با قرار وثيقه ی         

 1388 شهريور 12        .استعالجی گرفته و مشغول درمان خود است

 دانشجوی دانشگاه شيراز به اداره اطالعات؛ ۵حضار اا
  دانشجو در آستانه کميته انضباطی۴٠

نشگاه شيراز که به دليل اعتراضات          همزمان با شروع امتحانات دا       
دانشجويان به نتايج انتخابات به تعويق افتاده بود، اعمال فشارها بر            

 .فعالين دانشجويی اين دانشگاه افزايش يافته است
 دانشجو به اداره اطالعات،       5به گزارش خبرنامه اميرکبير احضار         

 12دن   دانشجو در دادگاه، به جريان افتا       2بررسی فوری به پرونده      
 تن از اساتيد منتقد به        6پرونده انضباطی در وزارت علوم، احضار         

 دانشجو به   40نهادهای قضايی و امنيتی و احتمال احضار بيش از             
کميته انضباطی همزمان با هم، نشان از تالش نهادهای امنيتی برای            

 . ايجاد فضايی امنيتی در دانشگاه شيراز دارد
 زاده، محمد امين کريمي، همت      طی روزهای گذشته غالمرضا حسين    

 احضارجهانشاهي، علی صالح پور و دلير بارخدا به اداره اطالعات          
و هم اکنون غالمرضا حسين زاده دو روز است که در بازداشت به                  
سر می برد و به بقيه نيز فرصت داده شده است که پس از پايان                        

 . امتحانات به وزارت اطالعات خود را معرفی نمايند
نکته . اين افراد رهبری و شرکت در تجمعات عنوان شده است          اتهام  

قابل توجه در اين احضارها اين است که دانشجويان با سربرگ های             
 . قوه قضاييه، به وزارت اطالعات احضار شده اند

همچنين غالمرضا حسين زاده و محبوبه خادمی نيز به دادگاه                            
ميرکبير اتهام  به گزارش خبرنامه ا    . عمومی شيراز احضار شده اند      

اين دو نفر آتش زدن ساختمان بسيج دانشجويی دانشگاه شيراز در               
سپاه فجر شيراز شاکی اين پرونده          . سال گذشته عنوان شده است       

 . است
 تن، از اساتيد اين دانشگاه نيز به دادگاه انقالب و                6عالوه بر اين     

 . اداره اطالعات احضار شده اند
انضباطی دانشگاه شيراز، اکبر حسن     همچنين در اقدامی ديگر کميته      
 ترم محروميت از تحصيل محکوم       3پور از فعالين دانشجويی را به         

 . کرد
بنا بر صحبت های دکتر کارپورفرد رئيس کميته انضباطی اين                           

 نفر از دانشجويان فعال در اعتراضات اخير               40دانشگاه بيش از       
ضباطی شناسايی و در ابتدای سال جاری قرار است به کميته ان                         

وی همچنين اعالم نموده است که چنانچه دانشجويی           . احضار شوند 
خارج از دانشگاه و حتی در شهر ديگری در اعتراضات حاضر بوده             
است از طريق وزارت اطالعات به آنان معرفی و با آنان برخورد                      

 .صورت خواهد گرفت
 

پرونده انضباطی حمداله نامجو، اسماعيل جليلوند، عبدالجليل                          
، آلما رنجبر ،کاظم رضايي، يونس ميرحسيني، آرش                              رضايي

روستايي، هادی الم لي، احمد کهنسال، عنايت تقوي، سعيد خلعتبری           
 به کميته   -که هر کدام پيشتر دو ترم از تحصيل محروم شده بودند              -

مرکزی وزارت علوم ارجاع داده شده است و از اين افراد خواسته                 
فته آينده به کميته انضباطی شده است که روزهای شنبه و يکشنبه ه     

 . مرکزی مراجعه نمايند
در حالی فشارها بر فعالين دانشجويی دانشگاه شيراز شدت يافته که             
همچنان در بسياری از شبها دانشجويان خوابگاه های دانشگاه                       

مرگ بر   "و   " اهللا اکبر  " شب با فريادهای          10شيراز در ساعت        
 . تراض می کنندبه فضای امنيتی ايجاد شده اع" ديکتاتور

  ١٣٨٨ شهريور، ١٣جمعه،  - خبرنامه اميرکبير        

…………………………………… 
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شيوا نظر : بيانيه مشترک سه نهاد حقوق بشری
 آهاری و ديگر فعاالن حقوق بشر را آزاد کنيد

 
 فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

 سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
 کميته گزارشگران حقوق بشر

هفتاد و هفت روز از بازداشت شيوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر،                  
 به غير از چند  او در اين مدت   . گذرد نويس می  نگار و وبالگ   روزنامه

 و يک مالقات کوتاه از حق مالقات با             تماس تلفنی کوتاه با خانواده      
وضعيت او در        . خانواده و بويژه وکيلش محروم بوده است                       

بازداشتگاه و شرايط بازجويی از او برای ما نامشخص است و                         
ها  ها و بازجويی     خبرهای منتشر شده در مورد شرايط بازداشتگاه             

 .تر کرده است وننگرانی ما را افز
جرم نابخشودنی شيوا نظر آهاری اما که اينک به دليل آن بيش از                   

برد، دفاع پيگير و        دو ماه است که در سلول انفرادی به سر می                    
حضور شيوا در کميته گزارشگران          . مستمر از حقوق بشر است         

حقوق بشر، جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، شورای دفاع از               
پين يک ميليون امضا نشان از وجودی انسانی و             حق تحصيل و کم    

ها  مسئول دارد که هر کجا الزم باشد برای دفاع از حقوق انسان                        
 .حضور دارد
های  ی تحصيل، تماس      ها، احضارها، محروميت از ادامه            بازداشت

تلفنی تهديدآميز و اينک بيش از دو ماه به بند کشيده شدن در                              
دار و    ی ادامه   ی مبارزه   تيجهشرايطی نامعلوم و سلولی انفرادی ن            

جان او بی شک از پرداخت چنين                . ناپذير او بوده است        خستگی
ها پشيمان نيست با اين وجود                 تاوانی برای بهتر زيستن انسان            

ی تمام نمای    برد آيينه  وضعيتی که شيوا نظرآهاری در آن به سر می          
وضعيت آنانی است که زندگی بهتری را نه برای خود بلکه برای                     

 .يگران آرزو دارندد
نگار و فعال حقوق بشری           ها روزنامه   شيوا نظرآهاری يکی از ده         

است که پس از آغاز جنبش اعتراضی مردم ايران به بند کشيده شده             
چنين است  . رسانی غيردولتی و غيررسمی مختل شود       تا روند اطالع  

که به نظر ما جرم اصلی او مانند ديگر فعاالن حقوق بشر و                                   
ی واقعيت بوده      اران در بند، بيان صريح و بی واسطه               نگ روزنامه

محمدصديق کبودوند، کيوان صميمی، احمد زيد آبادی، عبداهللا         . است
ها  پور و ده     مومنی، محمدعلی دادخواه، ناصح فريدی، سعيد متين             

 .اند نگار زندانی ديگر نيز چنين بوده فعال حقوق بشر و روزنامه
مر و برنامه ريزی شده           ما ضمن محکوميت نقض گسترده، مست            

حقوق بشر در ايران و برخورد سرکوبگرانه و اعمال فشار بر                          
ی بازداشت   فعالين حقوق بشر، نگرانی عميق خود را نسبت به ادامه         

شيوا نظرآهاری و ديگر فعاالن مدنی و حقوق بشر اعالم داشته و                   
المللی، داعيان و نهادهای حامی          های بين   تمامی جوامع و سازمان      

 بشر را به توجه به شرايط نابسامان اين عرصه و اقدام قاطع              حقوق
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  60باختگان دهۀ گرامی باد ياد جان
ای اخيرو جنبش توده  

بياد . شطی از خون، حيات ننگين جمهوری اسالمی را رنگين نموده است            
وان سلطۀ شومشان، با شعارهائی به رنگ خون بر در   آوريم که از همان ا    

اگر به خطا   " (اسالم با خون رشد کرد     : "و ديوار به ما يادآوری کردند که       
شد که منظور از اين شعار، دادن خون توسط مسلمانان و                          تصور می  

آنها، در عمل   " امام"جانبازی آنهاست، سران جمهوری اسالمی به ويژه          
و ) ريزی، کشتار و قتل عام است          نظورشان خون                    ً           نشان دادند که دقيقا  م        

برای فراموش نکردن اين اخطار، آن سمبل دهشتناک فوارۀ خون در                         
بهشت زهرا را آفريدند و خون جاری شد و جاری شد و هنوز هم جاری                     

خود " استحکام"و  " رشد"شان را آبياری نموده و      شود تا بساط ننگين   می
 .را با آن تضمين کنند

، اوج اين شقاوت و ددمنشی بود،               67ويژه تابستان      هدهۀ شصت و ب       
-هزاران جوان آگاه و پرشور مجاهد و کمونيست را به فرمان امام خون                  

سبعانه قتل عام کردند و به خون                " رشد اسالم  "آشامشان و به نيت           
ها و ده   " خاوران. "نشاندند و شبانه در گورهای جمعی دفن کردند                      

يادگار آن کشتار وحشيانه است که رژيم    گورستان مشابه در سراسر ايران      
-کوشد با جلوگيری از مراسم ساالنۀ يادمان جان         توزانه می رذيالنه و کينه  

خاوران، " بازسازی"های آنان و يا     باختگان و سرکوب اجتماعات خانواده    
صورت مسئله را پاک کرده و آثار آن جنايات شوم را از حافظۀ تاريخی                     

 .مردم بزدايد
-تری به اجتماع خانواده   تر و وحشيانه  گسيختهاهد تهاجم لجام  امسال نيز ش  

            ً                                   طوری که مطلقا  از برگزاری مراسم جلوگيری         باختگان بوديم، به  های جان 
شرمانه مورد تهاجم و ضرب و          در بهشت زهرا آنان را بی          یکرده و حت   

چنان روان  زيرا امسال شط خون جمهوری اسالمی هم         . شتم قرار ميدهند   
-های پاک بی   ای اخير، باز هم خون       ريان جنبش عظيم توده      بود و در ج      

ها جاری   ها و درون زندان      ها و در دخمه      فرش خيابان  شماری بر سنگ    
کردند و رژيم از وحشت تداوم و گسترش خيزش مردمی، وحشيانه اين                    

 .مراسم را سرکوب کرد
ز های پيش از آن و بعد ا       و سال  67ای که در تابستان     های شيفته ولی جان 

های اخير و تا همين امروز، سرافراشته و جان برکف، مرگ            آن، و در ماه   
، زيرا زندگی پرشور و        "ترين زندگان بودند   عاشق"گمان  را پذيرفتند، بی   

مرگ پرافتخارشان، اميد به زيستن و باور به انسانيت و دنيايی نو و بهتر             
های پاک، جنبش اخير مردمی نشان داد که آن خون. را تداوم بخشيده است

آگاهی، هشياری و تداوم مبارزه و مقاومت در مردم را رشد داد و                                   
 .شان را بشارت آوردسرنگونی فوارۀ خون حاکمين و بساط ننگين

های مبارز و     کشان، خلق  زنان، دانشجويان، جوانان، کارگران و زحمت            
هراس از مرگ و از زندان در تداوم مبارزات            روشنفکران آگاه ايران، بی    

کنند و دور نيست زمانی      ای را تصرف می   ، گام به گام سنگرهای تازه      خود
داری حاکم را بر سرشان       که ديوار پوسيده و ترک برداشتۀ رژيم سرمايه          

 .خراب کنند
 !ای اخير و جنبش توده60باختکان دهۀ گرامی باد ياد جان

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
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