
 اعالميه هيئت اجرائی سازمان 

  جنبش دانشجويی،
  مرعوب شدنی نيست

امسال، روز بازگشائی دانشگاه ها در شرايطی برگزار شد که جامعه، چند 
  ٢ بقيه در صفحه                          .ماه طوفانی را پشت سر گذاشته بود

.............................................  
  طنين شعار مرگ بر ديکتاتورطنين شعار مرگ بر ديکتاتور

   ٢ بقيه در صفحه                                   در دانشگاه تهران در دانشگاه تهران در دانشگاه تهران
............................................. 

خصوصی سازی يا اختصاصی سازی ثروت 
 های ملی از سوی ائتالف اصلی کودتاچيان؟

  ٣ بقيه در صفحه                    سايت راه کارگرهيات تحريريه
.............................................  

     احمدی نژاد احمدی نژاد١٣٨٨١٣٨٨کمدی عوامفريبی های کمدی عوامفريبی های 
    تکرار تراژدی عوامفريبی روح اهللا خمينیتکرار تراژدی عوامفريبی روح اهللا خمينی

  احمد نوين
مايندگی در  که خود تجربه دو دورۀ ن-بهتر از بيانات فاطمه حقيقت جو

 مشکل بتوان به بن بستی که -مجلس شورای اسالمی را دارا ميباشد
در ايران، سال هاست که با آن ) و حتی غير دولتی(اصطالح طلبی دولتی 

   .مواجه هستند، اشاره کرد
اصالح طلب و آزاديخواه پيگير کسی است که حداقل با نفی قانون اساسی  

و تبليغ، ترويج و )  علی خامنه ای –و نه تنها ولی فقيه ( و واليت فقيه 
سازماندهی در رابطه با حق مردم در تعيين سرنوشتشان، در مقابل رژيم 

  ٨ بقيه در صفحه                                                 .قد علم ميکند

.............................................  
فرافکنی کاربدستان اردوگاههای شکنجه 
  !و فرايند دادخواهی شکنجه شده گان

 نفر از شکنجه شده گان در کهريزک از شکنجه های ١٠٠بيش از 
 .صورت گرفته شکايت کرده اند

  ۴ بقيه در صفحه        

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

  !!!از سر وحشت استاز سر وحشت استاز سر وحشت است  فرافکنی رهبر کودتافرافکنی رهبر کودتا
 که به کودتاچيان و به رهبر اصلی ترين موضوع در لحظه فعلی آن است*

بستن شکاف درون نظام از طريق , آنها مجال تجديد سازماندهی کامل
و ايجاد شکاف , ادامه حذف يا جذب يا معامله و يا ترکيبی از اين هر سه
  داده نشود....در جنبش عمومی ضد ديکتاتوری و قطعه قطعه کردن آن

    ١٢بقيه در صفحه

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

   با محمد رضا شالگونی با محمد رضا شالگونیمصاحبهمصاحبه
  ميالدی2009سپتامبر سال  25برابر با 1388ر ماه مه 3جمعه 

حرآت روز قدس حادثه بسيار بسيار مهمي بود و شعارها هم بسيار 
راديكال بود و بنظر من نشان داد آه اين جنبش به هيچ وجه سر باز 

و اين راهي است آه  .... ايستادن ندارد و حرآت مردم در حال تداوم است
مبارزات مردم است آه ميتواند توازن ها و تعادل ها را . بايد ادامه پيدا آند

بقيه در        .بهم بريزد وتغيير دهد و مبارزه براي آزادي را جلو ببرد
  ۴ صفحه

.............................................  
  جنبش زنان هندوراس عليه کودتاجنبش زنان هندوراس عليه کودتا

  ترجمه آزاد از آزاده ارفع
به يک " فمينيست ها در مقاومت"ازماندهی در زنان هندوراس با س    

آنها با اتحاديه های . نيروی موثر در مقابله با کودتاگران تبديل شده اند
 و ساير تشکل های ضدکودتا در مبارزات روزمره عليه  کارگری

  ١٠ بقيه در صفحه                                       . کودتاگران درگيرند

.............................................  
  نقطه عطف جديد در بحران سياسی هندوراس

  ١١  بقيه در صفحه                                            صادق افروز

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

  طبقات اجتماعی در ايرانطبقات اجتماعی در ايران
يم می تغييرات زيربنای اقتصادی، دير يا زود به تحول تمامی روبنای عظ

در مطالعه اين تحوالت همواره الزم است تمايزی قائل شويم بين . انجامد
تحول مادی وضعيت اقتصادی توليد، که می تواند با دقت علوم طبيعی 

  ١٣  بقيه در صفحه                                                  تبيين شود،
............................................. 

  

  آمارآمار  ايران در آئينهايران در آئينه
  ١۵ بقيه در صفحه                      تهيه و تنظيم از مريم اسکوئی

.............................................  
  ادعای خامنه ای و وقاحت افشاگر

 !کيهان در دفاع از شکنجه گاه کهريزک
  ١٢ بقيه در صفحه           

.............................................  
 !توجه

عروج " تحقيقی به درج  مقاله بعلت طوالنی بودن و مشکالت فنی، قادر 
در .   در نشريه راه کارگر نشديم"سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران

   :سايت اينترنتی سازمان راه کارگر در صورت تمايل ميتوانيد اين مقاله را 
de.rahekargar.www://http/مالحظه نمائيد     . 

……………………………………  
  

  ))راه کا رگرراه کا رگر((ران انقالبی ايران ران انقالبی ايران سا زمان کارگسا زمان کارگاز انتشارات از انتشارات  
  

 www.rahekargar.net                ٢٠٠٩ سپتامبر  ٢٩                 ١٣٨٨مهر ماه  ٧                ۴١٠  شماره
  



 2

 اعالميه هيئت اجرائی سازمان 
  جنبش دانشجويی، مرعوب شدنی نيست

امسال، روز بازگشائی دانشگاه ها در شرايطی برگزار شد که جامعه، چند 
اعتراضات توده ای و ميليونی مردم . ماه طوفانی را پشت سر گذاشته بود

.  خرداد،  ايران را لرزاند٢٢در هفته ی اول پس از کودتای انتخاباتی
تجربه ی خشونت لجام گسيخته نيروهای سرکوب دستگاه واليت، نه تنها 
حرکت مردم را متوقف نکرد بلکه حضور حماسه آفرين مردم در روز 
قدس، نشان داد که جنبش اعتراضی مردمی را سر باز ايستادن نيست و 
می رود تا حول خواست ها و شعارهای سرکوب شده ی خود، مجددأ قد 

  . علم کند
در سه ماهه ی تير، مرداد و شهريور، دشمنان مردم، از عدم حضور 

زيرا نيک می دانستند که اين نيروی آگاه و .  خوشحال بودنددانشجويان
جوان، که در سخت ترين شرايط نيز پرچم دفاع از خواست های خود و 
توده ی مردم را از کف نداده است، اگر در جريان اين حرکت های توده 
ای حضور متشکل می داشت، به نقش آفرينی های چشم گيری دست می 

 خرداد به دستور خامنه ای کوی ٢۵  در شب از همين رو بود که. زد
دستگيری فعالين .دانشگاه را با خاک يکسان کردند و آن جنايات را آفريدند

دانشجوئی در تمامی ماه های تابستان  با هدف  محروم کردن جنبش 
دانشجويی از فعالين اصلی خود و مرعوب کردن دانشجويان و بازگشائی 

تمامی اين اقدامات، هم چون حباب . ددانشگاه ها در شرايطی آرام بو
شورای تامين استان، و نهادهای امنيتی، به اين نتيجه رسيده بودند . ترکيد

از اين رو حضور احمدی نژاد، رئيس . که دانشگاه محيط امنی نيست
دولت کودتا، که قبأل اعالم شده بود در روز بازگشائی دانشگاه ها در 

رد، لغو و کامران دانشجو، مسئول دانشگاه تهران سخن رانی خواهد ک
تقلبات انتخاباتی و وزير آموزش به جای او مخفيانه وارد دانشگاه شد و 

" دولت کودتا، استعفاء ، استعفاء" و " مرگ بر ديکتاتور"با فريادهای 
تظاهرات گسترده ی دانشجويان دانشگاه های تهران در روز . روبرو شد

ور دانشجويان و تجديد عهدشان دوشنبه ششم مهرماه، آغاز حضور پرش
با جنبش مردمی بود ونشان داد که جنبش دانشجويی مرعوب شدنی 

  .نيست
ميليون های ايرانی، در اين . جنبش دانشجويی، امسال، ديگر تنها نيست

سال های تنهائی جنبش دانشجويی به . رزم پرشکوه در کنارشان هستند
واند اميدوار باشد تا با اکنون جنبش دانشجويی می ت. پايان رسيده است

پيوستن به سيل خروشان جنبش مردمی، بيش از پيش در راه آرمان های 
همين امر بر ترس و نگرانی سرکوب گران . انقالبی مردم گام بردارد

رای مقابله با چنين وضعيتی، دانشگاه ها بايد در انتظار ب. افزوده است
ای بسيج دانشجويی در تشکيل نيروه. اقدامات سرکوبگرانه حاکمان باشند

استبداد . دانشگاه ها  يکی از اهرم های سرکوب دور آتی خواهد بود
فقاهتی، در تالش است تا دانشگاه ها را به پادگان تبديل کرده  و مرکز 
علم و نو آموزی و نوآوری را به ستاد خرافه پرستی و علم گزيزی و 

اه  های کشور از همين روست که دانشگ. اطاعت کورکورانه مبدل سازد
مدام با تصفيه  در ميان استادان و اخراج و ستاره شدن دانشجويان 

اکنون روشن شده است که برای در هم شکستن اين .  روبرو بوده است
سياست که با جديت پيگيری می شود، بايد بساط خرافه پرستی که در 

در هيئت دستگاه واليت و انتظاريونش قد علم کرده است را در کليت خود 
در هم شکستن فضای خرافه پرستی در دانشگاه، امروز با . هم شکست

اين عامل نيز زمينه . در هم شکستن آن در کل جامعه پيوند خورده است
  .ی پيوند های بيشتر جنبش دانشجويی با ديگر جنبش های اجتماعی است
. اکنون جنبش دانشجويی به آن نياز دارد که خود را به سرعت متشکل کند

همکاری هايی تشکل های گوناگون دانشجويی دست به اقدام بزند، با حول 
تشکل های ديگر اقشار جنبش مردمی، تشکل های کارگری، تشکل های 
معلمان، تشکل های زنان و ديگر اقشار، به مراودات و همکاری های 
. روشنی دست يابد و هم گام و هم دوش با جنبش مردمی به پيش رود

ن راستا ، اتخاذ راهکارهای مبارزاتی است که تداوم مهمترين وظيفه در اي
و توده ای بودن جنبش را تضعيف نکند و هم زمان حرکت ها و 

امروز وقت آن است که شور و . اعتراضات مطالباتی را گسترش دهد
شوق دانشجويان و جوانان، با خرد توده ای مردمی پيوند خورده و به 

  .ه ی مردم کمک کنداستحکام جنبش آزادی و برابری خواهان
  سرنگون باد جمهوری اسالمی

  زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
  )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  ٢٠٠٩ سپتامبر٢٩ـ ١٣٨٨هفتم مهرماه 

  طنين شعار مرگ بر ديکتاتورطنين شعار مرگ بر ديکتاتور
    در دانشگاه تهران در دانشگاه تهران در دانشگاه تهران

 در دانشگاهها براه انداخته در اوج خفقانی که" مرگ بر ديکتاتور"ندای *
بار ديگر رژيم کودتا را در برابر اين واقعيت قرار داده است که جنبش , اند

دانشجويی همچنان قصد دارد پيشتاز جنبش عمومی آزاديخواهی مردم 
  ......... ايران عليه ديکتاتوری و برای آزادی باشد

سرکوب و از يک ماه پيش به اين سو موج پردامنه ای از : روشنگری
پيگيرد و تهديد و ارعاب دانشجويان از سوی نهادهای مختلف امنيتی 
رژيم آغاز شد تا در هنگام بازگشايی دانشگاهها شرايط برای از سرگيری 

به وسيله فراخوان " باال"سرکوب ها از . اعتراضات هر چه دشوارتر شود
احکام محاکمه در دادگاه و صدور , فعالين دانشجويی به وزارت اطالعات

از طريق تقويت هر چه بيشتر " پائين"محروميت از تحصيل و از , سنگين
بسيجی ها و ساير اوباش وابسته به رژيم در دانشگاهها صورت گرفت و 
در يک ماه اخير ماشين سرکوب و ارعاب جنبش دانشجويی با وجود بسته 

  . بودن دانشگاهها لحظه ای از حرکت بازنايستاد
ميد کردن مردم و ادعای کنترل بر کشور به سکوت رژيم کودتا برای ناا

و بويژه وحشت دارد که دانشگاهها به مشغل برافراشته . ممتد نياز دارد
  . اعتراض به سرکوب و ديکتاتوری تبديل شوند

و ندای مرگ بر ديکتاتور در اوج خفقانی که در دانشگاهها براه انداخته 
 واقعيت قرار داده است که جنبش بار ديگر رژيم کودتا را در برابر اين, اند

دانشجويی همچنان قصد دارد پيشتاز جنبش عمومی آزاديخواهی مردم 
  . ايران عليه ديکتاتوری و برای آزادی باشد

جز اين هم انتظاری از جنبش دانشجويی نمی رفت و اين را ليست بلند 
جانباخنگان اين جنبش در اعتراضات مردمی به کودتا در سه ماهه اخير 

  . ه وضوح نشان دادب
شعارهای اعتراضی دانشجويان همچنين به روشنی خصلت مرحله کنونی 
جنبش اعتراضی را نشان می دهد که اعتراض به ديکتاتوری و نفی 

  . صريح رژيم کودتا مبين آن است
  .دو گزارش زير از اعتراضات امروز دانشجويان دانشگاه تهران است

  : تراضات به لينک زير کليک کنيدبرای مشاهده ويدئو کليپ از اين اع
0nEhb7Z5uJs=v?watch/com.youtube.www://http   

  اعتراض و تظاهرات هر روز ادامه خواهد داشت : دانشجويان
درحاليکه حدود ساعت يک بعدازظهر، تجمع و راهپيمايی : بامدادخبر
 در دانشگاه تهران، با آرامش و بدون درگيری پايان يافت، دانشجويان

خبرنگار ما از هجوم نيروهای ضدشورش به تعدادی از دانشجويان در 
  . هنگام خروج از دانشگاه، و دستگيری عدهای از آنها خبر می دهد

اعتراضات امروز دانشجويان دانشگاه تهران پيش از ظهر امروز با شعار 
دانشجويان پالآاردهای مراسم وزير علوم را . از شدمرگ بر ديكتاتور آغ

دانشجويان . پاره آرده و خواستار بيرون انداختن وى از دانشگاه شدند
 دادند دانشجو رسيد شعار مىمعترض آه شمار آنان به هزاران نفر مى 

  .  پذيردميرد ذلت نمىمى 
 از به گفته شاهدان، مزدوران رژيم برای جلوگيری از فيلمبرداری

آنان به . تظاهرات، تلفن های موبايل تعدادى از تظاهرآنندگان را شكستند
  .  بردندهر آس آه فيلمبردارى می کرد يورش مى

نژاده هر روز دانشجويان در پايان تظاهرات با سر دادن شعار تا احمدى 
همين بساطه، اعالم آردند اين تازه شروع تظاهرات در دانشگاه است و 

  .  خواهد داشتهر روز ادامه
گفتنی است ماموران سرکوبگر رژيم امروز در وحشت از گسترش 
اعتراضات تالش می کردند تا دامنه تجمع دانشجويان به بيرون دانشگاه 

  . کشيده نشود
مراسم آغاز سال تحصيلی در دانشگاه تهران همراه با فريادهای 

  " مرگ بر ديکتاتور"
در دانشگاه تهران، دانشجويان صبح امروز همزمان با حضور کودتاچيان 

معترض با وجود همه فشارها و تهديدهای نيروهای امنيتی طی يک ماه 
  . گذشته، فريادهای اعتراضی مرگ بر ديکتاتور سر دادند

به گزارش خبرنامه اميرکبير، اين تجمع که با حضور هزار دانشجو همراه 
يج پس از به راه بود از مقابل دانشکده هنرهای زيبا آغاز شدند و به تدر

افتادن دانشجويان به سمت ضلع شمالی دانشگاه، لحظه لحظه بر شمار 
  . معترضين افزوده شد

دانشجويان معترض که نمادهای سبز از جمله پالکاردهای سبز رنگ 
حاوی نوشته ها و دستبندها و بادکنک های سبز بهمراه داشتند با عبور 

تابخانه مرکزی دانشگاه تهران از مقابل دانشکده های مختلف در مقابل ک
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دانشجو می ميرد "، "مرگ بر ديکتاتور"ايستادند و يکصدا فرياد های 
دانشجوی زندانی "، "مجتهد واقعی منتظری صانعی"، "ذلت نمی پذيرد
کروبی بازداشت "، "ندائيم، سهرابيم، ما همه يکصدائيم"، "ازاد بايد گردد

، "ت شکن بت بزرگ بشکنکروبی ب"، "دستگير بشه ايران قيامت ميشه
يا "، "دولت کودتا استعقا استعفا"، "شکنجه، تجاوز ديگر اثر ندارد"

رايم "، "احمدی دروغگو شصت و سه درصدت کو"، "حسين ميرحسين
  .سردادند... و " آزادی"، "کو

دانشجويان معترض هم چنين پالکاردهای حاوی خوشامدگوئی به وزرای 
ه زيرکشيدند که با تشويق های ممتد علوم و بهداشت دولت کودتا را ب

 دانشجوی -٥٠در اين هنگام در حدود . ديگر دانشجويان همراه بودند
بسيجی نيز به منظور مقابله با دانشجويان با در دست داشتن پرچم هائی 
به سر دادن شعار پرداختند که در مقابل نيز دانشجويان معترض فرياد 

  . "دانشجوی سهميه، همينه همينه: "زدند
نيروهای حراست و انتظامات دانشگاه نيز برای تامين امنيت سالن محل 

به . برگزاری مراسم در مقابل محوطه کتابخانه مرکزی صف کشيده بودند
گزارش خبرنامه اميرکبير نيروهای اطالعاتی و امنيتی و دانشجويان 

  . بسيجی نيز چون هميشه به شناسائی دانشجويان معترض مشغول بودند
ويان سپس تجمع خود را در مقابل سر در دانشگاه تهران و با سر دانشج

احمدی احمدی اين اخرين پيامه، "شعارهای . دادن شعارهائی ادامه دادند
دولت جنايت می کند رهبر حمايت می "، "جنبش سبز ايران آماده قيامه

جنتی لعنتی تو دشمن "، "سپاه و اطالعات عامل افتضاحات"، "کند
کروبی بازداشت دستگير "، "م سهرابيم، ما همه يکصدائيمندائي"، "ملتی

از جمله " کروبی بت شکن بت بزرگ بشکن"، "بشه ايران قيامت ميشه
  . شعارهای دانشجويان معترض بود

تجمع دانشجويان در سر در دانشگاه تهران، موجب جمع شدن عده ی 
مردم نيز زيادی از مردم در پياده روهای خيابان انقالب شد و عده ای از 

به گزارش خبرنامه . همراهی خود را با دانشجويان نشان می دادند
 آذر، بار ديگر در مقابل ١٦اميرکبير دانشجويان پس از تجمع مقابل درب 

کتابخانه مرکزی به سر دادن شعار پرداختند و پس از آن به تجمع دو 
  گری برگرفته از سايت روشن    ١٣٨٨ مهر ٦    .ساعته خود پايان دادند

.............................................  
  !خطاب به مسئولين اطالعيه مادران عزا، 

  ! صدای مادران داغدار و عزادار را بشنويد 
سه ماه از کشتارو زندان و شکنجه و تجاوز به فرزندان بی دفاع و بی 

 ولی حتی يک نفر به عنوان ، آمر ، عامل و متجاوز به! گناه ما گذشت 
حقوق قانونی مردم ، به ما که سال هاست چشم انتظار آزادی ، عدالت و 

  .برابری هستيم معرفی نشد
آيا سکوت سرشار از فرياد حق طلبانه همراه با ناله و ضجه مادران به 

  گوش شما نمی رسد ؟ 
سه ماه است که غروب هر شنبه در پارک الله به رغم تهديدهای پليس 

های فرزندان مان را با مجازات آمران و عامالن گرد هم می آييم تا خون ب
  . فجايع اخير طلب کنيم ، باشد که شاهد تکرار اين جنايات نباشيم 

ما تا آزادی زندانيان عقيدتی و مجازات جنايتکاران به اعتراض مسالمت 
آميز خود ادامه خواهيم داد و نخواهيم گذاشت خون پاک فرزندان مان 

  ٤/٧/٨٨روهی ازمادران داغدار و عزادار گ. پايمال و فراموش شود 

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

  !!معلممعلم  شالق زدن و تبعيد يکشالق زدن و تبعيد يک
جلسه هيات تجديد نظر رسيدگی به اتهامات آقای : خبرگزاری هرانا 

 طبق ١٩/٣/٨۶ تهران که در مورخه ٩علی پور سليمان دبير منطقه 
د به شهرستان اسالم شهر محکوم  سال تبعي٢حکم دادگاه بدوی به 
  . شده بود برگزار شد

 ٣١در جلسه هيات تجديد نظر رسيدگی به تخلفات اداری مورخ 
 ٩ماده ) ه (شهريور ماه ، آقای علی پور سليمان با استناد به بند 

قانون رسيدگی به تخلفات اداری به مجازات تغيير محل جغرافيايی 
 ضربه شالق ٣۵م شهر و خدمت به مدت يکسال به شهرستان اسال

  . محکوم شد
در گردشکار حکم صادره از آقای سليمان پور به عنوان يکی از افراد 
فعال که با حضور در تجمعات صنفی معلمان و از عوامل اصلی تحريک 

  . ساير فرهنگيان به اعتصاب و تحصن و تعطيلی مدارس ياد شده است 

…………………………………… 

ی ثروت خصوصی سازی يا اختصاصی ساز
 های ملی از سوی ائتالف اصلی کودتاچيان؟

  هيات تحريريه سايت راه کارگر
در حالی که گروه گروه کارگران واحدهای نيمه جان صنعتی کشور به خاطر  

ائتالف اصلی کودتاچيان , مطالبه حقوق معوقه شان از کار اخراج می شوند
 قانون ۴۴ اجرای اصل"در حال پارو کردن ثروت ملی کشور تحت عنوان 

 قانون اساسی برخالف تفسيری که دستگاه واليت ۴۴اصل . است" اساسی
 بخش های  جانبدار خصوصی سازی, مطلقه فقيه از آن به عمل آورده است

اساسی و زيربنايی صنعت و خدمات نيست و چنين چيزی در آن پيش بينی 
ا اما با تفسيری وارونه ابتدا خصوصی سازی صنايع پايه ر. نشده است

دارايی های ملی را به , بالمانع کردند تا سپس به نام خصوصی سازی
  . تصرف خود درآورند

در معامله امروز بازار بورس که بزرگ ترين معامله تاريخ بورس ايران به 
شرکت توسعه اعتماد وابسته به سپاه پاسداران در رقابت با , شمار می رود

 درصد سهام اين ۵١ج است  وابسته به بسي موسسه مهر اقتصاد که آن هم
 ٨ ميليارد تومان يعنی معادل ٧٨٠٠شرکت مخابرات ايران را به مبلغ 

چنانچه از اطالعات منتشره دررسانه های ايران برمی . ميليارد دالر خريد
آيد شرکت توسعه اعتماد خود يک کنسرسيومی است مرکب از سه شرکت 

ت گسترش الکترونيک شرک"ثبت شده در تهران و استان خراسان به اسامی 
  ."شرکت سرمايه گذاری توسعه اعتماد و شرکت شهريار مهستان, مبين

اولی يعنی شرکت گسترش الکترونيک مبين وابسته به , از اين سه شرکت
  . و دو شرکت ديگر متعلق به پاسداران است" ستاد اجرايی فرمان امام"

 اقتصادی است ستاد اجرايی فرمان امام نيز به نوبه خود يک کنسرن بزرگ
 هزار ميليارد ۵٠ حدود  که به گفته مديرعاملش ارزش اموال و امالک آن

اين ستاد بر بسياری از شاخه های اقتصاد کشور در حوزه . تومان است
و ساخت ,  از آن جمله انبوه سازی مسکن انرژی و, نفت, های ساختمان

  .پااليشگاه چنگ انداخته است
مان خمينی برای حل و فصل مالی مصادره ستاد اجرايی فرمان امام در ز

های زمان انقالب راه اندازی شد و به تدريج به يکی از اختاپوس های مالی 
اين ستاد و دارايی های آن بعد از مرگ خمينی در . دستگاه واليی تبديل شد

 کار اين ستاد را که در دوران  خامنه ای. اختيار خامنه ای قرار گرفت
و اموال سرمايه داران وابسته به رژيم سرنگون شده خمينی مصادره امالک 

  و همچنين اقليت های دينی بود وسعت داد و بر امالک و دارايی هايی
 نيز چنگ انداخت و بهترين و  ايرانيانی که از کشور خارج شده بودند

 هزار ۵مرغوب ترين زمين ها و بناها را مصادره کرد به نحوی که حداقل 
 به مصادره دارايی های ايرانيانی است که از کشور پرونده شکايت مربوط

  .خارج شده اند
اين ستاد عالوه بر غارت امالک و اموال رسما از محل بودجه عمومی 

از جمله . کشور نيز ميلياردها دالر بابت طرح هايش اعتبار دريافت می کند
در خبری که همزمان با معامله سهام مخابرات در خبرگزاری فارس وابسته 

عباس طباطبايی معاون استاندار , ه پاسداران و امنيتی ها انتشار يافتب
خوزستان سهم اعتبارات ستاد اجرايی فرمان امام تنها در اين استان برای 

  . ميليارد تومان ذکر کرده است١۴سال جاری را 
به عبارت ديگر دستگاه واليی به عنوان باج گير سر گردنه هم به تصرف 

ول است و هم از بودجه يعنی بيت المال ميلياردها تومان امالک و اموال مشغ
سهميه در استان های مختلف می گيرد و بعد با سرمايه ای که از طريق 

اکثريت سهام شرکت , به نام خصوصی سازی, غارتگری فراهم آمده است
  .مخابرات را می خرد

گاه اين واقعيت که دو شرکت از سپاه پاسداران و يک شرکت وابسته به دست
عالوه بر آن نشان , مشترکا اکثريت سهام شرکت مخابرات را می خرند, واليت

می دهد که زير عنوان خصوصی سازی در واقع اختصاصی سازی دارايی های 
در عين حال پايه اقتصادی ائتالف سياسی کودتاچيان را , ملی کشور جريان دارد

 رهبر کودتا و خامنه ای در راس دستگاه واليی به عنوان. روشن می کند
هر دو هسته اصلی و سفت ائتالف , پاسداران به عنوان بازوی اصلی سرکوب
 است که بر مخابرات کشور چنگ  کودتا را تشکيل می دهند و همين ائتالف

  .انداخته است
رشد سرطانی شرکت های پوششی وابسته به باندهای قدرت و نظاميان و  

نشان ,  بر دارايی های عمومی کشور آنها امنيتی های سرکوبگر و چنگ اندازی
ازادی کامل , آزادی بی قيد و شرط سياسی, می دهد که بدون دولت قانون

, مطبوعات و رسانه ها؛ بدون حضور نهادهای مدنی و صنفی و طبقاتی مستقل
همچنين بدون مشارکت موثر و , قدرتمند و قادر به حسابرسی و حساب خواهی

يين سرنوشت شان راهی برای مقابله موثر با سازمان يافته عموم مردم در تع
غارت اقتصادی و شکل گيری مافياهای قدرت و ثروت در جامعه ما , فساد مالی
   .وجود ندارد
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فرافکنی کاربدستان اردوگاههای شکنجه 
  !و فرايند دادخواهی شکنجه شده گان

 نفر از شکنجه شده گان در کهريزک از شکنجه های ١٠٠بيش از 
اين نکته را کاظم جاللی نماينده . کايت کرده اندصورت گرفته ش

جاللی سخنگوی کميته . مجلس از شاهرود به رسانه ها گفته است
  .ويژه بررسی وضعيت بازداشت شده گان معترض به کودتاست

 شکايت از شکنجه در  کاظم جاللی در حالی از بيش از صد فقره
ته در کهريزک خبر داده است که محمود احمدی نژاد روز گذش

اس آمريکا شکنجه و . بی. گفتگو با گزارشگر شبکه تلويزيونی سی
تجاوز در شکنجه گاههای جمهوری اسالمی را انکار کرد و بدون 

 و از او  ذکر نام کروبی مدعی شد که وی وقتی از شکنجه حرف زد
  .سند خواستند گفت عصبانی شدم و سندی ندارم

نجه و تجاوز در زندان  آشکارا شک اما فقط احمدی نژاد نيست که
های جمهوری اسالمی را که قربانيان آن با صدا و تصوير مواردی 

روزنامه کيهان که . از آنها را مستند کرده اند انکار می کند
حتی از انکار , مديرمسئول آن نماينده خامنه ای رهبر کودتاست

شکنجه گامی فراتر گذاشته و رسما به دفاع صريح از شکنجه در 
رو آورده و در يادداشت روز گذشته خود خواستار شده کهريزک 

است که برنده ايرانی جايزه نوبل در صورت بازگشت به ايران به 
  .شکنجه گاه کهريزک اعزام گردد

به نظر می رسد :" اين روزنامه خطاب به شيرين عبادی نوشت
تاکيد می کنم با / محبس کهريزک با کليه خواص و عوارض آن

  ." برای رجعت ايشان مکان مناسبی باشد/ انواع مضيقه ها 
سيد علی خامنه ای پس از قتل محسن روح االمينی زير شکنجه در 
کهريزک به خاطر وابستگی پدر اين قربانی به پاسداران مجبور شد 

اما عليرغم وعده های داده , وجود شکنجه در کهريزک را بپذيرد
 و تجاوز خبری شده از پيگيری حقوقی پرونده های قربانيان شکنجه

نيست و عوامل کودتا حتی برای جلوگيری از روشنگری قربانيان در 
برخی از آنان را بسختی تحت , باره ابعاد شکنجه و تجاوز جنسی

از سوی ديگر کميته ويژه . فشار و تعقيب و تهديد قرار دادند
بررسی وضعيت بازداشت شده گان معترض به کودتا در مجلس که 

از , بيش از صد فقره شکايت خبر داده استسخنگويش از وجود 
سوی مخالفان و منتقدان و خانواده های قربانيان به خاطر بی عملی 

اين کميته در يک ماه اخير حتی . زير انتقاد شديد قرار گرفته است
يک گزارش علنی جامع در باره شکنجه و تجاوز جنسی در زندان 

کهريزک انتشار های مخفی و علنی و اردوگاههای شکنجه مانند 
و معلوم نکرده است که نتيجه تحقيقاتش در باره . نداده است

شکنجه و تجاوز در زندان های جمهوری اسالمی به کجا رسيده 
    .است

برخوردهای عوامل و کاربدستان کودتا با مساله شکنجه و تجاوز 
جنسی نشان می دهد که آنها نه تنها در باره قربانيان بی پناه 

رخورداران از رانت وابستگی و نزديکی به باندهای شکنجه و ناب
که حتی در مورد قربانيان وابسته به نيروهای , قدرت و ثروت

 و فريب در پيش گرفته  نزديک به خودشان نيز شيوه دفع الوقت
  .اند

سرنوشت دادخواهی قربانيان شکنجه و تجاوز جنسی اکنون بيش از 
 و  شکنجه شده گان,  هابه ادامه پيگيری جمعی خانواده, هر زمان

مورد تجاوز قرار گرفته گان؛ همچنين ادامه حمايت گسترده مردمی 
  .در داخل و خارج از کشور گره خورده است 

  هيات تحريريه سايت راه کارگر

.............................................   
  :اين مقاالت را نيز ميتوانيد در سايت سازمان راه کارگر 

de.rahekargar.www://http/   مالحظه نمائيد:    
  

  قوی تريک نيروی ضعيف چگونه می تواند بر نيرويی  
  احمد پوری                     از خودش پيروز شود؟

  
  محمد حسين                            دو انحراف درجنبش 

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

  مصا حبه راديو سپهرمصا حبه راديو سپهر
   با محمد رضا شالگونی با محمد رضا شالگونی

  ميالدی2009سپتامبر سال  25برابر با 1388ر ماه مه 3جمعه 
حرآت روز قدس حادثه بسيار بسيار مهمي بود و شعارها هم بسيار 
راديكال بود و بنظر من نشان داد آه اين جنبش به هيچ وجه سر باز 

  .ايستادن ندارد و حرآت مردم در حال تداوم است
و تجاوزات روز قدس عليرغم تمام دستگيري ها، سرآوب ها و شكنجه ها 

ً  مردم و فعاالن سياسي را  و محاآماتي آه اتفاق افتاده بود تا قاعدتا
 25مرعوب بكند، چيزي آه اتفاق افتاد بهيچوجه آمتراز آنچيزي آه در 

  .و حتي از جهاتي از آن جسورانه تر بود. خرداد گذشته روي داد، نبود
  .عوب آردبنظر من روز قدس حادثه مبارآي بود و رژيم را واقعاً  مر

و اين راهي است آه بايد ادامه پيدا . روز قدس قدرت مردم را نشان داد
مبارزات مردم است آه ميتواند توازن ها و تعادل ها را بهم بريزد . آند

  .وتغيير دهد و مبارزه براي آزادي را جلو ببرد
سپتامبر  25برابر با 1388ر ماه مه 3جمعه (در برنامه امروز : رحيمی

طبق روال جمعه ها گفتگو می آنيم با آقای محمدرضا ) ميالدی2009سال 
شالگونی از فعالين سياسي چپ اپوزيسيون خارج از کشور و از تحليل 

آقای شالگونی با . گران برجسته مسائل سياسي ايران، منطقه و جهان
  .درود و خوش آمد

سالم عرض می کنم  .زنده باشيد آقای رحيمی: محمد رضا شالگونی 
  .در خدمتتان هستم .شما و شنوندگان عزيز راديو سپهرخدمت 
بسياري براي . آقاي شالگوني هفته گذشته هفته پر التهابي بود: رحيمی

گرفتن جوابهاي خود منتظر وقوع رويداد هاي مختلفي بودند تا برايشان 
هفته گذشته و در همين ساعتي آه با هم سر . خيلي چيز ها روشن شود

ز قدس برگزار ميشد و در طول هفته بمناسبت هائي گرم گفتگو بوديم رو
در باره همين روز و هم آنچه آه اتفاق افتاد از ديد دو سوي قضيه شاهد 

در روز هاي پاياني هفته مجلس خبرگان . بر داشت هاي متفاوت بوديم
برگزار شد و آماآان آيت اهللا هاي معترض بر سر برگزاري عيد فطر و هم 

 آقاي موسوي مطالب و فتواهائي صادر آردند؛ آقاي منتظري در پاسخ
  .خوشحال ميشوم آه ديدگاه هاي شما را در اين موارد بشنوم

اول از همان روز قدس شروع آنيم آه حادثه  :محمد رضا شالگونی 
چرا آه . بسيار بسيار بزرگي بود و خيلي ها از جمله من را غافلگير آرد

به بر گزاري روز قدس مبادرت فكر ميكردم آه رژيم با تمام آماده باش 
واقعيت اين است آه اينها خيلي از حرآتهاي ماه رمضان را سا . ميكند

از لغو مراسم شب احياء در قبر خميني گرفته تا . نسور و رد آرده بودند
در مصلي '' عيد فطر''مراسم در قم آه ساالنه برگزار ميشده، لغو نماز 

ن آه جمع و جور باشد، همه تهران و بر گزاري آن در دانشگاه تهرا
و روز قدس . نيروي خودشان را براي روز قدس متمرآز آرده بودند

عليرغم تمام دستگيري ها، سرآوب ها و شكنجه ها و تجاوزات و 
ً  مردم و فعاالن سياسي  را  محاآماتي آه اتفاق افتاده بود تا قاعدتا

 25چيزي آه در مرعوب بكند، چيزي آه اتفاق افتاد به هيچوجه آمتر از آن
. و حتي از جهاتي از آن جسورانه تر بود. خرداد گذشته روي داد، نبود

خرداد  هنوز خشونتي اتفاق نيفتاده بود آه مردم مرعوب  25چرا آه در 
در اينجا واقعيت اينست آه نشان داد ظرفيت و پتانسيل انفجاري . باشند

ميرسد باالتر جنبش اعتراضي مردم بمراتب از آنچه آه در ظاهر بنظر 
البته . من فكر ميكنم آه خود رژيم هم تا حدود زيادي غافلگير شد. است

چون قرار . اگر هم غافل گير نمي شدند آار ديگري هم نمي توانستند بكنند
بود آه تمام دنيا ناظر اين روز باشد آه عالوه بر مصرف داخلي، براي 

و درآنجا . اشتندرژيم مصرف بين المللي هم دارد بايد به نمايش ميگذ
البته جاهائي اتفاق  -درگيري و تير اندازي و زد و خورد و گاز اشك آور 

طبق خبرها آه در دست همه . نمي تواست خيلي به نفعشان باشد -افتاد 
بود جوانان در اينروز با اسپري بر روي ماشين هاي بسيجي ها شعار 

  .مينوشتند
 و شعارها هم بسيار حرآت روز قدس حادثه بسيار بسيار مهمي بود

راديكال بود و بنظر من نشان داد آه اين جنبش به هيچ وجه سر باز 
همچنين برگزاري روز . ايستادن ندارد و حرآت مردم در حال تداوم است

قدس از طرف مردم خيلي قشنگ نشان داد آه مردم از فرصت هاي 
ك و اين يك تاآتي. مختلف براي ضربه زدن به رژيم استفاده ميكنند

يك نكته اي . فرسايشي سنجيده اي است آه ميتواند رژيم را زمينگير بكند
مرگ ''آه خيلي مهم است اينست آه در روز قدس شعار محوري اساسًا 

چيزي آه در دوره هاي قبلي در حاشيه بود و حتي . شده بود'' بر ديكتاتور
وقتي هم گفته ميشد شعار محوري نبود آه مدام از بخش اعظم جمعيت 
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البته شعار هائي هم داده شد آه نمي شود گفت آه مايه . فته بشودگ
آه تصادفًا '' نه غزه نه لبنان، جانم فداي ايران'' مثًال . خوشحالي است

بنظر من مخالفت آنها با اين . خود رژيمي ها هم به اين اعتراض آرده اند
ت باز مسئله نمي تواند ما را از مخالفت با اين شعار آه شعار جالبي نيس

  چرا؟ ملتي آه براي آزادي خودش ميجنگد نمي تواند  . دارد
در غزه و لبنان هم . نسبت به آزادي مردمان ديگر بي تفاوت باشد

هرچند آه رژيم جمهوري اسالمي از آن سوء . زورگوئي هائي است
  ...ولي واقعيت اينست آه. استفاده ميكند

ر ها من اين شعار را در بين اين شعا. آقاي شالگوني ببخشيد: رحيمي 
  .''هم غزه هم لبنان، جانم فداي ايران'' ديدم آه ميگفتند 

ولي شعاري آه در واقع از . آنهم موردهايي بوده :محمد رضا شالگوني 
نه غزه نه '' بيرون هم مطرح شده بود و يك عده اي توصيه ميكردند شعار

] طرح اين شعار[البته . بردش بيشتر بوده است'' لبنان، جانم فداي ايران
و من به اين خاطر اينرا در اين صحبت ياد آوري ميكنم آه . قابل فهم است

چرا . بگويم آه هر چيزي را آه مردم گفتند نبايد با خوشبيني تلقي بشود
آه ما يكبارتجربه آرده ايم آه همه مردم در مسيري ميروند آه از دل آن 

 رنج هاي مردمان ديگر بي مردم ايران نبايد به. چيز هاي ديگري در بيايد
ما براي آزادي مان مي جنگيم نه اينكه برويم در غزه و . تفاوت باشد
مسلم است آه در آنجا هم نتيجه آن سياست هاي نژاد . لبنان بجنگيم

پرستانه اسرائيل نيروهاي بنياد گراي مذهبي را روي آار آورده است و 
لبنان . اشيه رانده استعمالً  نيروهاي دمكراتيك را تضعيف آرده و به ح

يك موقعي نيروي سكوالر قوي داشت ولي حاال فكرش را بكنيد آه حزب 
غالب نيرو هائي آه حزب اهللا از تهي دستان . اهللا از آنها نيرو گرفته است

اين مسئله . لبنان گرفته است در واقع از حزب آمونيست لبنان گرفته است
 آه در لبنان براي آزادي، خيلي از آنهائي. خيلي مهم و دردناآي است

دمكراسي و حتي ناسيو ناليسم دفاعي مترقي و ضد امپرياليست عرب مي 
ً  از اين مسئله بشدت جريحه دارهستند اين مسئله يك . جنگيدند واقعا
  . واقعيت است و ما نبايستي به اين مسئله بي تفاوت باشيم

درست عكس در ديكتاتوري ها هر آاري آه رژيم ديكتاتوري بكند مردم 
يعني در جنبش ما . اين قابل فهم است و بايد متوجه آن باشيم. آنرا ميكنند

امكان اين وجود دارد آه مردم چيز هائي را آه رژيم انجام ميدهد درست 
همانطور آه در دوره رژيم . عكس آنرا انجام بدهند آه مطلوب هم نيست

- 57 مردم در سال مثًال باال آمدن خميني در اعتراضات. شاه هم چنين بود
بدين لحاظ بود آه در واقع مردم بخاطر وضعي آه داشتند از يك  56

و در راس .  ديكتاتوري بجان آمده بودند و به هر چيزي متوسل ميشدند
پناه '' آقا ''يك دستگاه مذهبي يك آخوند ناراضي بود ومردم به زير عبا 

 داشت آه خميني در اينجا بايد توجه. اين مسئله خيلي مهمي است. بردند
به اين خاطر آه بيش از ديگران در مقابل شاه محكم ايستاد جرياني بود 
آه ميتوانست جنبش را توده اي بكند و شعار هاي محكمتري ميداد و در 

  .واقع مردم ضد شاه شدند
نيروي . جنبش هاي ضد استبدادي و ضد ديكتاتوري يك مشخصه اي دارند

 علي القاعده شعار هاي اثباتي را تحت منفي يعني نيروي نفي نظام حاآم
از اين گريزي نيست ولي خيلي مهم است آه به اين . الشعاع قرار ميدهد
  .مسئله توجه شود

جمهوري )  trade mark(در ايران مسئله فلسطين عالمت تجاري 
است و در لبنان هم آه حزب اهللا دست '' مدافع فلسطين''شده آه اسالمي 

ي اسالمي است و پولهائي آه برايشان خرج نشانده و مشتري جمهور
ميدانيد آه از حقوق آارآران و آارمندان آه با زحمت و رنج آار . (ميكنند

ميكنند به بهانه هاي مختلف بعنوان آمك به فلسطين و لبنان بطور 
از اين . طبيعي است آه مردم مخالف باشند.) اتوماتيك برداشت ميكنند

  .نطوري است و اين ما را به آجا ميتواند ببردچيزها بايد بفهميم آه چرا اي
در عين حال آه از قيام مردم آامالً  هيجان زده . خيلي بايد هشيار بود

اين نكته .هستيم اما بايد يك نگرش انتقادي هم به شعار ها داشته باشيم
  .مهمي است

در . بنظر من روز قدس حادثه مبارآي بود و رژيم را واقعاً  مرعوب آرد
ديديد آه خامنه اي بعدًا در . هم هر قدر بگوئيم باز آم گفته ايمموردش 

نماز روز فطر صالح آارش را در اين ديد آه اصالً  ماجراي روز قدس را 
گويا همه براي قدس آمده بودند وحتي . ناديده بگيرد آه انشاهللا گربه است

جا جاي مردم آمدند و عمامه شما را پايين انداختند ؛ آ. از مردم تشكر آرد
اينكه اينها ديگر به روي مبارك نمي . تشكر است؟ مسئله واقعي اين بود

آورند نشان دهنده اين است آه ازاينكه بتوانند مردم را مرعوب آنند تا 
 57در واقع ما وارد مسيري شده ايم آه در سال . حدودي مايوس شده اند

ه مهمي حادث]57در روند انقالب [مطرح شد آه '' مرك بر شاه'' شعار
  .بود

اما مسئله ديگري آه مطرح آرديد و بنظرم خيلي مسئله مهمي است 
اينست آه حرفهائي آه در مجلس خبرگان زده شد نشان داد آه مجلس 
خبرگان حتي اگر ناراضي هائي باشند اآثريت آنهائي آه آنجا رفته اند نمي 

ناراضي در نمي خواهم بگويم آه افراد . توانند در مقابل واليت فقيه باشند
مجلس خبرگان نيست ولي آنها در واقع از فيلتر شوراي نگهبان گذشته 

هستند، درسيستم هستند و پول گرفته '' چيز خور''بعالوه همه شان . اند
بنا بر اين از مجلس . اند و انحاء مختلف به آنها رشوه داده شده است
ار داشتن همچنين انتظ. خبرگان انتظار معجزه داشتن اشتباه بزرگي است
را بردارند اشتباه '' آقا'' از اينكه در داخل رژيم حادثه اي اتفاق بيفتد و 

  .بزرگي است
روز قدس قدرت مردم را نشان داد و اين راهي است آه بايد ادامه پيدا 

مبارزات مردم است آه ميتواند  توازن ها و تعادل ها را بهم بريزد . آند
آن اختالفات داخل رژيم .  جلو ببردوتغيير دهد و مبارزه براي آزادي را

 بعنوان اينكه وسيله اي باشد آه رژيم –اگر جدي هست -حداآثر حداآثر 
نتواند در مقابل مردم متحد بشود اهميت دارد ) تمام جريان هاي حكومتي(

نبايد انتظار داشته باشيم آه مجلس خبرگان بيايد با يك . و نه بيش از آن
. ر آن آاري را بكند آه مردم ميخواهندراي و فتوا و آوفت و زهرما

ً جاي –مجلس خبرگان حتي اگر خامنه اي را آنار بگذارد   آه مسلما
 ولي از آن چيزي درنخواهد آمد آه ما مردم ايران –خوشحالي دارد 

  .ميخواهيم
خرداد آه اتفاق افتاد و تقلب انتخاباتي  22فكرش را بكنيد آه بجاي حادثه 

ردمي بر انگيخته شود و به اين مرحله برسد، آه باعث شد اعتراضات م
مثالً موسوي يا آروبي انتخاب ميشدند ؛ چه مي شد؟ همان ميشد آه در 

  سال 8. دوره خاتمي اتفاق افتاد
مردم بيشتر فرسوده ميشدند و به . جنگ فرسايشي و حاصلش هيچ و پوچ

يد يا آنجا منجر ميشد آه بي تفاوت ميشدند نسبت به اينكه اصالح طلب بيا
  .تماميت خواه براي شان فرقي نميكرد

در اختالفات باالئي ها آنجا آه آار بدست مردم مي افتد حادثه فرخنده اي 
است و در واقع اوضاع را بهم ميريزد و باعث ميشود انفجاراتي اتفاق 

و مردم  فرصتي پيدا ميكنند آه از آنجا اعتراضشان را بيان بكنند و . بيقتد
حادثه مجلس خبرگان آه به رياست رفسنجاني راي داده بود . بميدان بيايند

و حتي . نشان داد آه به آنجا ها نميشود اميد بست و نبايد هم اميد بست
اگر اينها خامنه اي را هم بر آنار ميكردند از داخل آن چيزي در نمي 

از يك طرف خوشحال آننده است ] برآناري خامنه اي[در آوتاه مدت.آيد
آن جنبه اثباتي جنبش دمكراتيك مردم ايران را در  -مدت ولي در دراز 

چرا آه براندازي خامنه اي فقط هدف . چيزي حاصل نميشود -نطر بگيريد 
  .از آنجا چه بر بيايد آن بحث ديگري است. آن قدم اول است. ما نيست

در قانون  -اصالً اين جريان نشان داد آه با بودن سيستم واليت فقيه 
اسالمي حقوق قانوني ولي فقيه است آه بر فراز قانون اساسي جمهوري 

 هيچ اميدي به قانون اساسي جمهوري اسالمي نبايد –مي باشد 
ولي فقيه هر لحظه ميتواند قانون اساسي را ملغي آند و دهها بار .داشت

قانون اساسي را در نظر  44مثًال به عنوان نمونه اصل . هم آرده است
رده اند و درست عكس آنرا عمل ميكنند آه نص بگيريد آه آنرا  وارونه آ

. به خورد مردم هم ميدهند 44و آنرا بعنوان اجراي اصل . قانون مي گويد
اصالً  اين نهاد ! اين يعني چه؟ يعني اينكه ولي فقيه تصميم گرفته است

آنچنان اقتدارآميز است و قدرت خدائي دارد آه هيچ آس نميتواند جلويش 
نهادهاي ديگر، قدرت مقابله با نهاد واليت فقيه را در واقع . را بگيرد

دارد و هم امكانات '' قانوني''ندارد آه هم امكانات مالي دارد هم امكانات 
. اين يك ديكتاتوري تمام عيار و يك حكومت استبدادي مطلقه است. نظامي

  .اين را بايد توجه داشته باشيم
ما . فراتر رفته استواقعيت اين است آه جنبش مردم از مجلس خبرگان 

. به سمت مرگ بر ديكتاتوري هستيم'' مرگ بر ديكتاتور''در حال گذار از 
آه داده ميشود از جمهوري اسالمي فراتر '' جمهوري ايراني'' آن شعار

ميرود ولي هنوز در حرآت هاي توده اي مردم محوري نشده است، حادثه 
خواهند اسالميت را يعني مردم مي. مبارآي است و ما بايد جلوتر برويم

  .مسئله جدائي دين از دولت مسئله بسيار مهمي است. آنار بگذارند
  ...اما در رابطه با آن نامه اي آه موسوي به 

قبل از اينكه برويد به سراغ آن نامه، با . ببخشيد آقاي شالگوني :رحيمي
توجه به اينكه مجلس خبرگان مطرح است پس حسابي آه مردم روي 

بعنوان رئيس مجلس خبرگان است و روي مجلس خبرگان رفسنجاني آه 
خيلي تاآيد مي شد و حساب جداگانه اي براي ايشان باز ميشد در حقيقت 
ميشود گفت آه ايشان به چي متكي است؟ وقتي آه رئيس مجمع مصلحت 
نظام منصوب رهبري است و خودش فردا ميتواند آس ديگري را منصوب 

به ظاهر انتخابي است وقتي آه دربست در بكند و اينجا هم ما مي گوييم 



 6

اختيار رهبري است پس چه چيزي باعث ميشود آه رفسنجاني را از 
  ديگران جدا بكند؟

بنظر من نفوذ رفسنجاني در دستگاه حكومتي  :محمد رضا شا لگوني 
واقعيت اين است آه رفسنجاني را حتي اگر از . جمهوري اسالمي است

بگذارند خيلي آسان نيست آه شكاف رياست مجلس خبرگان هم آنار 
چرا آه خيلي واآنش . را با آنار گذاشتن وي بشود ترميم آرد] حكومتي [

. ها بوجود مي آورد و نا رضائي را در داخل سيستم عمق ميدهد
رفسنجاني يك فرد نيست يك رابطه است، يك تعادل است، نماينده يك توازن 

ن نيست آه رئيس مجلس بنا بر اين اهميت رفسنجاني در اي. قواست
واقعيت اين است آه تا چند سال پيش آقاي مشگيني از اول . خبرگان است

ولي ميدانيم آه  آقاي مشگيني به اندازه . رئيس مجلس خبرگان بود
رفسنجاني اهميت نداشت و هيچوقت هم در جمهوري اسالمي اهميت 

اني يك آدم ولي رفسنج. او يك آخوند خنثي بود و اصالً مطرح نبود. نداشت
سياسي است آه در داخل سيستم هست و نفوذ زيادي هم دارد و آندن او 

  .از سيستم بنظرم خيلي عواقب خواهد داشت
هر چند آه يك چيزي را نشان . بنا براين بنظرم بازي تمام نشده است

رفسنجاني ها هستند آه ناگزير به مردم پناهنده ميشوند نه اينكه . ميدهد
حاال تعادل قوا در واقع طوري شده است آه .  پناه ببرندمردم به رفسنجاني

نظام واليت فقيه در تمرآزي آه روي تمام اقتدارات ولي فقيه و مخصوصًا 
بازوي نظامي اش دارد، اين جريان ها خودشان را نا گزير مي بينند آه به 

از رفسنجاني يكقدم آنطرفتر برويد اصالح طلبان هم . مردم پناهنده بشوند
اگر . اين مسئله خيلي مهمي است. رند آه به مردم پناهنده شوندمجبو

حرآت هاي مردم ادامه پيدا بكند اينها معلوم است آه مثل برف در زير 
حتي اگر آدمها بمانند اصالح . آب خواهند شد) مرداد ماه( آفتاب تموز 

ولي خود . همانطور آه تا آنون رنگ باخته است. طلبي نابود خواهد شد
به . آه جنگ را فرسايشي بكند اهميت دارد) اصالح طلبان(ت اينها موجودي

مي بينيد آه . نظر من وجود رفسنجاني در مخالفت با ولي فقيه اهميت دارد
خامنه اي عمدًا براي اينكه به رفسنجاني چراغ سبز بدهد آه به بچه هاي 
ار او فعالً  آاري ندارند گفت آه ؛ در دادگاه شهادت عليه ديگران اعتب

و ميخواست بگويد آه در دادگاه عليه فرزندان رفسنجاني شهادت . ندارد
ولي همان زمان اعالم آرد آه در دادگاه شهادت عليه خود . داده شده است

. و در آنجا خط و مرزش را روشن آرد. فرد اعتبار دارد و نافذ هست
بنظر من حاال رفسنجاني از يك نظر آه بچه هايش گروگان رژيم هست 

بور است آه با خامنه اي همكاري آند و از طرف ديگر ميخواهد مج
خودش را بعنوان يك اهرم نيرومند نگه دارد و ناگزير است آه به ناراضي 

اين بازي دو گانه تا آي ادامه پيدا ميكند حاال من به تجربه . ها توجه بكند
  .معتقدم آه بايد ببينيم

م متكي باشند  خب آدم در عمل آنجا آه ميفرمائيد آه بايد به مرد :رحيمي 
ميبيند آه آقاي موسوي بنوعي با توجه به نامه ها و اطالعيه هائي آه 

در حاليكه عملكرد همين دو سه هفته اخير . ميدهد يك چشمي به مردم دارد
رفسنجاني بنوعي آدم معتقد ميشود آه خودش را بيشتر به قدرت نزديك 

  .ميكند تا به مردم
ً  همينطور است :محمد رضا شالگوني  رفسنجاني در گشايش . دقيقا

مجلس خبرگان و قبل از آن هم گفت آه بين خود علما و بين علما و 
حال آنكه مراجع مهم اختالفشان با حكومت را مدام . حكومت اختالفي نيست

واقعيت عبارت از اينست آه رفسنجاني زير فشارخيلي گنده . اعالم ميكنند
در رژيم جمهوري اسالمي . م بتواند بيايدتر از آن است آه بطرف مرد

و رفسنجاني در تمام سي . خيلي از جنايات است آه ما هنوز خبر نداريم
در . اين چيز آمي نيست. بوده است) رژيم(سال گذشته فرد دوم سيستم 

تمام جنايات جمهوري اسالمي، تمام خوردن ها و بردن ها و غارت آردن 
قتل عام ها و چيز هاي ديگر آه ما هنوز ها ، تمام حقه بازي ها و تمام 

رفسنجاني  -و در اين سيستم هاي ديكتاتوري نميشود دانست  -نميدانيم 
در رژيم فاشيستي هيتلر بعد از اينكه سقوط آرد مردم . نقش داشته است

تا . متوجه شدند آه اردوگاه هاي مرگ به آن وسعت وجود داشته است
در اينجا هم . خيلي ها نمي دانستندآنموقع خبر هايش پخش نشده بود و 

و بنظرم حتي خيلي از اصالح طلبان هم پايشان . رفسنجاني خودش ميداند
به هر حال اينها در جنايات رژيم بوده . گير است و به اين سادگي نيست

همين آقاي آروبي آه حاال انصافاً شجاعانه مسئله تجاوزها را مطرح . اند
 ازش تجليل بشود، بايد پرسيد آه آيا اولين آرده و بايد به خاطر اينكارش

بار است آه در جمهوري اسالمي تجاوز اتفاق افتاده است؟آيا آقاي آروبي 
يا آقاي موسوي قبالً اينها را نمي دانستند؟ خيلي روشن است آه اينها قبال 

را چطوري ميشود  60يا بطور آلي دهه  67اعدام هاي سال . ًميدانستند
 بهائي ها را چطوري ميشود توضيح داد؟ و هزاران توضيح داد؟ آشتار

مسئله ديگر را چطوري ميشود توضيح داد؟ اينها نه اينكه حسابشان پاك 

توهم هم نبايد داشت برخالف آنهائي آه توهم دارند و به آنجا ! است، نه
مي غلطند  آه ميگويند تقاضا آنيم به آقاي آروبي جايزه صلح نوبل 

لي است آه بطرف مردم بيايند و هرآس هم آه به اينها خيلي عا. بدهند
منتها نبايد به مسئله توهم . طرف مردم مي آيد بايد ازش استقبال آرد

من نمي گويم آه اينها را بخاطر . گذشته ها نبايد فراموش شود. داشت
خود اين اعمالي آه در جهت مردم ميكنند . جناياتشان بگيريم و بكشيم 
ً  در محاسبات آينده اينها را برايشان بسيار مهم است  و مردم مسلما

ديديد آه در شعار هاي روز قدس به آروبي بيشتر . فراموش نخواهند آرد
اين بخاطر اعتراضات آروبي عليه . اين بيخود نبود. از موسوي توجه بود

شكنجه و تجاوزات بود و عكس العملش را در بين مردم در ابعاد توده اي 
ه است آه آدم يكدفعه از آنجا بپرد يا به اينطرف يا منتها اشتبا. ميشد ديد
. نه، آدم بايد واقع بينانه و خونسردانه اوضاع را ارزيابي آند. به آنطرف

ملتي آه ميخواهد آزاد باشد بايستي شرايط آزادي اش را فراهم آند و 
همينطوري فقط در هيجانات زندگي . پايش را روي زمين سفت بگذارد

ارزه حياتي هستند ولي هشياري آله هميشه الزم هيجانات مب. نكند
  .اين خيلي مهم است.است

بنظر من آن موردي آه اشاره آرديد آافيست آه آدم مقايسه آند جهت 
گيري موسوي را با جهت گيري رفسنجاني در همين يك ماه گذشته، 

موسوي و آروبي به . ميشود ديد آه اين دو چقدر از هم فاصله ميگيرند
ي آه در زمان مغضوب شدنش هردو اينها از مقربان و آقاي منتظر

نامه موسوي . اين معني دارد. وردست هاي خميني بودند، نامه مينويسند
يعني به يك آخوندي آه در . به آقاي منتظري آه راهنمائي آنيد معنا دارد

واقع تئوريسين ضديت با ولي فقيه حاآم هست و واليت فقيه آنوني را 
ضمن . المي ميداند مراجعه ميكند، خيلي معنا داردنامشروع و غير اس

خودش را در شعار ها در چهار چوب قانون اساسي نگه ] موسوي[اينكه 
مي بينيد آه همچنان ميگويد من نگران آينده جمهوري اسالمي (ميدارد 
اما از آسي به آسي مراجعه ميكند آه او خيلي روشن و قاطع ) هستم

از آن : و ميگويد. ه اسالمي است نه جمهورياعالم ميكند آه؛ اين نظام ن
. واليت فقيهي آه ما مي گفتيم، پيش خدا و مردم ايران شرمنده هستيم

. در داخل روحانيت] نامفهوم در فايل صوتي...[خود آقاي منتظري حاال 
نظري آه دارد در . حاال نظرات اثباتي اش چه هست با آن آاري ندارم

يعني . است نه  صرفًا با ولي فقيه موجودمخالفت با واليت فقيه موجود 
بايستي از طرف مردم انتخاب شود و آنچيزي آه ] ولي فقيه[ميگويد آه 

در قانون اساسي گذاشته شد و تغييراتي هم داده شد  من بعنوان يكي از 
در آن نامه اي آه به آقاي . تئوريسين هاي آن از مردم شرمنده هستم

واقعيت اين است آه  پرسش .  رفته استموسوي جواب ميدهد از آن فراتر
موسوي هنوز پرسش  براندازي نيست ولي جواب منتظري جواب 

و به . براندازي است و ميگويد آه آار اصالحات بسيار دشوار خواهد بود
يك نحوي ميخواهد بگويد آه نجات اين جمهوري اسالمي شايد امكان 

خوش بين هستم ولي هر چند آه در قبل گفته بود آه من . ناپذير باشد
همانجا هم خيلي با صراحت گفته آه مبارزه براي آنار زدن اين حاآم ظالم 

  .و بقول خودش جائر يك وظيفه مذهبي است
در جمهوري اسالمي آه هر چيزي پوشش مذهبي بخودش ميگيرد تئوري 

در .  بر اندازي هم در مرحله آنوني خواه نا خواه پوشش مذهبي دارد
راندازي در چهارچوب روحانيت و در پوشش مذهبي واقع تئوريسين ب

اين حادثه بسيار مهمي است و نامه منتظري . همچنان آقاي منتظري هست
و در مقايسه اين دو با هم معلوم ميكند آه . از اين نظر خيلي اهميت دارد

  . منتظري چقدر از موسوي و آروبي جلوتر است
  ...اما در رابطه با

ما فكر نمي آنيد آه  رويكرد آقاي موسوي و آقاي شالگوني ش: رحيمي 
آقاي آروبي به آقاي منتظري نوعي ايجاد آلترناتيو هم هست در شرايطي 
آه ما در جامعه اي زندگي ميكنيم آه مردم هنوز به مذهب و مراجع تقليد 

  و آيات عظام توجه دارند؟
دم مر. چنين نيست. من فكر ميكنم اين اشتباه است :محمد رضا  شالگوني 

آن . ايران نه حاال و نه هيچوقت ديگر مذهبي تر از مردمان ديگر نبودند
شد جامعه ايران در مقايسه با جوامع ديگر '' انقالب اسالمي''موقعي آه 

مسلمان يكي از جوامع پيشرفته بود و مناسبات اجتماعي پيشرفته اي 
و بنياد اسالم گرائي ). اگر فرصتي باشد دراين باره صحبت ميكنيم . (داشت

  ...گرائي اسالمي وقتي پا ميگيرد آيا در عقب مانده ترين جوامع 
ولي در . من اصالً  نظرم اين نيست آه اسالم را مطرح بكنم: رحيمي 

جامعه ما روحانيت يك نقشي داشته است و از احترام عميق در بين توده 
قش ما در انقالب مشروطه هم مي بينيم آه اينها ن. هاي مردم داشته است

بازي آردند در انتقال از حكومت استبدادي به حكومت مشروطه و در 
  .همين روز ها هم ميبينيم آه مردم بي توجه به حرف اينها نيستند
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ً   :محمد رضا  شالگوني  روشن است آه يك عده اي از مردم آامال
ولي واقعيت اينست . اعتقادات مذهبي دارند و به مراجع هم مراجعه ميكنند

هم مردم ايران بيشتر از ملت هاي ديگر مثًال از مردم  57ل آه در سا
در جوامعي آه يكمقدار پيشرفته تر هستند بسته . ترآيه مذهبي تر نبودند

. به نوع مدرنيزاسيون است آه اين بنياد گرائي هاي اسالمي اتفاق ميافتد
ولي حاال آه ما سي سال حكومت . اين بايد در جاي خودش بحث بشود

از سر گذرانده ايم مردم ايران و حتي آنهائي آه اعتقادات عميق مذهبي را 
مذهبي دارند وآئين و مناسك مذهبي را بجا مي آورند بسيار بسيار به اين 

بنحو قاطعي اينرا . مسئله آه مذهب در حكومت نباشد حساس هستند
چرا آه از اين جانور وحشي آه حكومت مذهبي باشد گزيده . ميشود گفت
در واقع حاال مردم ايران در جهت گريز از . مصيبت ها ديده اندشده اند و 

حكومت مذهبي هستند و اين نمي تواند به بي توجهي به روحانيت بطور 
هر چند آه تا زماني آه اين حكومت وجود دارد نقش . آلي منجر نشود

ولي وقتي حكومت جمهوري . روحانيون و مراجع تقليد اهميت دارد
نه ] در اينصورت. [نها مثل يك بادآنك خواهند ترآيداسالمي بيفتد همه آ

حتي به . تنها مراجع تقليد بلكه به آقاي سروش هم توجهي نخواهد شد
هر آسي آه بگويد من مذهبي هستم يك . شريعتي هم توجه نخواهد شد

يك مقدار هم افراطي ]  قضايا[مقدار آالهش را پس معرآه خواهد ديد و 
 حكومت اسالمي بجان آمده اند آه حاال در جهت مردم چنان از. خواهد بود

بنظر من نهضت آزادي هم ضربه . عكس فرار از حكومت اسالمي ميروند
اينرا خودشان هم . خواهد ديد؛ اصالح طلبان مذهبي هم ضربه خواهند ديد

  .ميدانند
در شوروي آه رفرم هائي شروع شد و بجائي . بگذاريد يك مثالي بزنم
اني آه در باال بودند راهش را بستند تا از پايين يك نرسيد و در واقع آس

ً  به يك سلسله انفجاراتي منتهي شد، در  دمكراتيزاسيوني بشود و نهايتا
واقع عده اي آه مبارزه ميكردند و سالهاي طوالني براي سوسياليسم 
دمكراتيك مبارزه آرده بودند و زندان آشيده بودند، آنها هم آنار زده 

برادران مدودف آساني بودند آه مبارزه آرده  -وي مدودف مثالً  ر. شدند
بودند و آتاب ها نوشته اند و پدرشان نيز در زندان استالين آشته شده 

وقتي با اقدامات جنايتكارانه و مالخوري و حقه بازيهاي يلتسين  -بود 
يعني موج ! مخالفت ميكرد، آنها ميگفتند آه مدودف طرفدار استالين است

. اين خيلي مهم است.  بر ميگردد همه چيز را ميروبد و ميبردحرآت وقتي
چرا آمونيست ها و سوسياليست هاي طرفدار دمكراسي و مبارزه آرده 

 دولت هاي آمونيستي آه صادقانه مبارزه –عليه ديكتاتوري هاي حزب 
. است] تاريخي[آرده بودند روبيده شدند، آنار زده شدند؟ اين يك تجربه 

- ت آه در جنبش هاي ضد استبدادي قانوني وجود دارد واقعيت اين اس
. آه ميشود آنرا قانون آونگ نام گذاشت -چندين بار هم اين را گفته ام

يعني وقتي فشار بر داشته ميشود مثل آونگي آه ول آرده باشيد آه درست 
در حكومت شاه . به نقطه مقابل ميرود، حرآت مسير ديگري را طي ميكند

مردم هر چيزي را آه شاه . اد و ما به تجربه اين را ديديمهم اين اتفاق افت
حال آنكه اينطوري نبود و مي شد . آرده بود فكر ميكردند آه بد است

  .ارزيابي درستي ازش آرد
در اينجا . ديكتاتوري چيزي است آه همه چيز را تحت الشعاع قرار ميدهد

ر نوع حكومت وقتي مردم از واليت فقيه برگردند از ه. هم همينطور است
مذهبي، از هر نوع جريان سياسي مذهبي الاقل براي مدتي رويگردان 

نه اينكه همه مردم اينطوري خواهند شد ولي در ميدان . خواهند شد
سياست ايران اين نيروي تعيين آننده اي نخواهد شد و به حاشيه رانده 

 نهضت من فكر نمي آنم آه وقتي واليت فقيه ضربه ببيند مثًال. خواهد شد
مگر اينكه نيروي واليت فقيه يعني . آزادي بتواند يك نيروي جايگزين باشد

سپاه و جهاد و نهادش باشند و آنها در واقع به اين ميدان بدهند و قويش 
و . بكنند آه يك دوره گذار ماليم اتفاق بيفتد با اسحله در باالي سر مردم

تاتوري خودش پشتش همچنين اصالحات راديكالي آه انجام ميدهد ولي ديك
اگر اينطوري نشود و ابتكار بدست . يعني در واقع انقالب از باال. است

بنا بر اين من فكر نميكنم آه . مردم بيفتد قطعاً  اين چيزها را خواهند روبيد
ولي تا زماني آه خامنه اي . روحانيت و مراجع خيلي نقش خواهند داشت
 اين پوششي است و مردم از آنجاست، سپاه و نيرو هاي امنيتي آنجاست،

نميخواهم . پوشش استفاده ميكنند و بايد هم گفت آه دستتان درد نكند
بگويم آه مردم دروغ ميگويند؛ من هم آه آمونيست هستم وهيچ اعتقادي 
به مذهب ندارم و ميدانم آه آقاي منتظري يكي از آساني بوده آه اين بال 

 پايبندي اش به اصول خودش را سر ما آورده اند ولي منتظري را بخاطر
ولي در . و بنظرم مردم هم از اينها تجليل خواهند آرد. ستايش ميكنم

تا حد زيادي بي مقدار ] با سقوط رژيم[مجموع جريان مذهب و مراجع
حكومت مذهبي بيش از هرچيز . خواهند شد و نفوذشان از بين خواهد رفت

ان بي مقدار آرده ديگري نفوذ روحانيت و دستگاه روحانيت را در اير
  .اين نكته بسيار مهمي است.اين را نبايد فراموش آرد. است

ولی اين بی مقدار شدن را ما در شوروی سابق هم  تجربه : رحيمی 
کرديم که مذهب هفتاد سال بی مقدار شده بود ولی بمجرد اينکه  نظام 
ا سوسياليستی سقوط کرد، کليسا ها سر برداشتند و امروز يکی از قدرت ه

  . است
من نميخواهم بگويم که مذهب از بين ميرود . دقيقًا:  محمد رضا شالگونی

دستگاه مذهب به اين سادگی ها از . و حتی دستگاه مذهب بر نمی گردد
من با برخی از مارکسيست ها که در اين مورد ساده . بين رفتنی نيست

نا نيست اين بدين مع. لوحانه و خوشبينانه نظرهائي  دارند، مخالف هستم
بايد از آن ارزيابی درستی داشته . نه . که با دستگاه مذهب کنار بيائيم

در مورد بلوک اما، در آن مثالی که ميزنيد، يادتان باشد که . باشيم
در . شوروی مذهب درست در نقطه مقابل آن ديکتاتوری کمونيستی بود

در . يشوداينجا در کنار و در واقع به نام او هست که ديکتاتوری اعمال م
اينجا هست که ببينيم  وقتی مردم از چه چيزی فرار ميکنند و به چه 

در سيستم شوروی طبيعی بود که بالفاصله به . چيزی ميتوانند پناه ببرند
مذهب خوشبين بشوند ولی در اينجا بالفاصله به مذهب خوشبين نخواهند 

ل، جهت در اين دو مثا. چرا آه از دست مذهب هست که فرار ميکنند. شد
اين مسئله مهمی است که بايد مورد توجه قرار . فرار مردم فرق ميکند

آنچه در . لذا در اينجا مراجع نفوذشان رااز دست خواهند داد. گيرد
مشروطيت اهميت داشت اين بود که در مشروطيت آن بخش از روحانيت 
که بواقع اقليتی بود در کنار مشروطيت بود ولی بخش مهم روحانيت در 

. بزبان ديگر در ميان روحانيت شکاف ايجاد شده بود. ف ديگر بودطر
بعضی از مراجع  روحانيت نظير آخوند خراسانی،  آقای مازندانی  در 

ولی در طرف . نجف، عالمه نائينی، از مشروطيت طرفداری ميکردند
مقابل، شيخ فضل اهللا نوری و ديگران از پادشاه استبدادی که مدافع اسالم 

درمقابل مدرنيته ای که از فرنگستان بيايد وحشت .  ميکردندبود، دفاع
حتی کسانی نظير سيد عبداهللا بهبهانی  که در انقالب مشروطيت . داشتند

از سردمداران روحانی مشروطيت بود، بسيار مخالف بود با مجلس و 
. چقدر دشمنی ميکرد با آن جريانات راديکالی که طرفدار دمکراسی بودند

ی حتی در رابطه با مطرح شدن حقوق زنان در قانون اساسی امثال بهبهان
روحانيت در . و حق رًای زنان در خفه کردن آن تالش ها  نقش داشتند

حتی در رابطه با مسئله ملی نفت هم که . اين مسائل نقش کليدی داشت
مصدق با روحانيت ائتالف هائی داشت، روحانيون حاضر شدند با 

ها همراه شوند تا ايران بدست نيروهای کودتاچی ها و امپرياليست 
  . توجه به اين موضوع خيلي مهم است. راديکال نيافتد

. بنا براين نبايد فکر کنيم که مردم خيلی نسبت به روحانيت خوشبين بودند
ولی بايد توجه داشت . بخش بزرگی از مردم از روحانيت روگردان بودند
سط نيروهای مشروطه که حدود صد سال از مشروطيت و فتح تهران تو
در اين صد سال راه .  خواه و پايان دادن به استبداد سلطنت گذشته است

نسل . های زيادی پيموده شده و آب های زيادی از زير ُپل گذشته است
جديد ايران حتی از امثال ما  که از ابتدا غير مذهبی بوده ايم، غير مذهبی 

آنجا آه در استبداد فقاهتی اما از . زيرا مذهب را چشيده اند. تر هستند
بسر برده اند، ناگزير شده اند زبان زرگری مذهبی داشته باشند و حتی از 

زيرا که . کلماتی استفاده ميکنند که آخوندها آنها را بيان ميکنند
  . ديکتاتوری وجود دارد

فکرش . واقعيت اينست که نيروی امروز ايرانی، نيروی غير مذهبی است
 رابطه بين دختر و پسر در ايران، در مقايسه با آن را بکنيد که امروز

زمانی که من و شما جوان و در سن بيست سالگی بوديم، چقدر فرق 
اين واقعيت ها . حتی در مقايسه با آنهائی که مذهبی هستند. نموده است

نسل جوان است که همه چيز . بهيچوجه در آئين فقها و امثالهم نمی گنجد
  .  اين هم مسئله مهمی است. را تغيير خواهد داد

باز شدن دانشگاهها هستيم و يکی با توجه به اينکه در آستانه :  رحيمی
از دل مشغولی های رژيم نيز همين باز شدن دانشگاهها است و نميداند که 

  .چه برسرش خواهد آمد، مايلم نظر شما را در اين باره بپرسم
ر را داشته باشيم که مسلمًا ميبايست اين انتظا:  محمد رضا شالگونی 

  .  رژيم به قلع و قمع و دستگيری دانشجويان فعال شروع خواهد کرد
با بازگشائي دانشگاهها و مدارس مسلمًا جنبش بزرگی که شروع شده 

توجه داشته باشيد که ما مدارس و . است، نفس بزرگی تازه خواهد کرد
مدارس . ميليونی هستند 20 -18دانشگاهها را داريم که يک نيروی 
دانش آموزان  کالس های باالتر اين  . متوسطه مسائل خيلی مهمی هستند

مدارس که خودشان از نوجوانان کشور هستند، باالی پانزده سال، در 
  .جنبش آزادی مردم ايران نقش بسيار مهمی دارند
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. ميليون نيرو داريم 2 – 1.5. مهم است که معلمان را فراموش نکنيم
) نه تنها در ايران بلكه در هيچ آشوري(اد نيست هيچ شاخه ای از اقتص

متاسفانه، خيلی ها توجه نميکنند . که باندازه آموزش و پرورش مهم باشد
بعضی ها معلمان را . که معلمان زحمتکش ترين بخش زحمتکشان هستند

کارگر نميدانند و اگر اين افراد را نيز کارگر خطاب نمائيد، ممکن است که 
منتها واقعيت .  خودشان را يک رده باالتر ميدانند زيرا. دلخور شوند

معلمان ميتوانند مبارزه . اينست که معلمان از محرومترين ها هستند
معلمان حلقه واسط بين جوانان و طبقه کارگر و . بزرگی را سازمان بدهند

بنظر . زيرا خودشان جزء کارگران و زحمتکشان هستند. زحمتکش هستند
ز نظر اقتصادی زير فشار هستند و همچنان زير فشار من معلمان نه تنها ا

خواهند ماند، بلکه آن بخش از زحمتکشان هستند که از لحاظ  فکری زير 
  . سرکوب و کنترل هستند

. يکی از کنترل های اصلی جمهوری اسالمی، در آموزش و پرورش است
 چيزی – همان که رجائی ميگفت –دادگستری، نظام آموزشی و سالح 

بنابر اين، سرکوب .  جمهوری اسالمی هرگز رها نخواهد نموداست که
شديد در آموزش و پرورش هميشه معلم ها را، بخش اعظم معلم ها را 

  . ناراضی نگاه خواهد داشت
ما بايد به اين نيرو که حلقه واسط بين جنبش جوانان و جنبش زحمتکشان 

سفانه بنظر متا. است، توجه ويژه ای داشته باشيم اين بسيار مهم است
معلمان را خرده بورژوا و غيره و غيره  ميرسد که بعضی از چپ ها

ميداند و توجه نميکنند به اين نيروی بزرگ مردمی و طبقه کارگر و 
نيروی حيات بخشی که ميتواند در جنبش مطالباتی نقش بسيار حياتی 
داشته باشد و جنبش مطالباتی  را به جنبش اعتراضی مردم ايران گره 

  . د و، بطور ارگانيک اينها را از پائين متحد بکندبزن
آقای شالگوني بسيار سپاسگزارم از شرکت شما در برنامه اين :  رحيمی

  .هفته و به اميد گفتگو در هفته آينده
 . تشکر ميکنم. زنده باشيد:  محمد رضا شالگونی

……………………………………… 
 جنبش زنان هندوراس عليه کودتاجنبش زنان هندوراس عليه کودتا: بقيه 

 استراتژيک همه جانبه و چشم   يک نگرش يک گام فراتر رفتن، به سوی
  ."  است انداز درازمدت تر، در مبارزه برای کشورمان

يک هدف اساسی برای زنان  انعقاد مجلس موسسان ملی :"  می گويد او 
برای اولين بار ما قادر خواهيم شد سابقه ای برای رهايی زنان . است 

.  شکستن سلطه پدرساالری نمائيم پی ريزی کرده و شروع به در هم 
نامی از  قانون اساسی کنونی هندوراس حتی برای يک بار هم که شده 

 توليد مثل    زنان، حق احقاق حقوق انسانی بنابراين برای . زنان نياورده
، حقوق جنسی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی زنان بايد بطور واقعی عليه 

  . "اين نظام سلطه ضد زن به مبارزه برخواست
فکر نمی کنند که وظيفه ای آسان در " فمينيست ها در مقاومت"زنان 

 زنان خود را در  عالوه بر چالش های باال، جنبش. برابر آنها قرار دارد
در حالی که   سازمان ميدهد؛ آن هم  طح ملی برای استراتژی بلند مدتس

همزمان در زير سرکوب فزاينده و خشن ترين اشکال نقض حقوق بشر 
مسئله ديگر تعيين مهلت انتخابات ماه نوامبر است که . قرار دارد

 اعالم کردند که تا اول  آنها. کودتاگران قصد برگذاری آن را دارند 
  ...ديداها اجازه ثبت نام دارندسپتامبر کان

قصد بايکوت انتخاباتی را دارد که " فمينيست ها در مقاومت"جنبش زنان 
   . توسط دولت کودتا سازماندهی می شود

ترديدی نيست که در متن دگرگونی های سريعی که د رهندوراس در حال وقوع 
ه ها و است زنان جنبشی را بنا کرده اند که عليرغم توجه بسيار کم رسان

 توانسته است حمايت  موانعی که يک جامعه مردساالر در برابر آنها نهاده،
 زنان   مبارزات پی گير و شجاعانه. بين المللی زنان در جها ن را کسب کند 

 ويژه ای برای جنبش زنان قائل  موجب شده است که جنبش عمومی احترام
کوين دموکراسی در که ت  و همچنين مسيری  در آينده سياسی هندوراس. شود

 آمريکای مرکزی خواهد پيمود، سازمان های زنان هندوراس  سراسر نيمکره
   . نقش بسيار تعيين کننده ای به خود ا ختصاص خواهند داد
.......................................  

نوشته حاضر خالصه و برگردان آزاد نوشته الرا کارسن مدير برنامه سياست 
 اکنون در پايتخت هندوراس اقامت داشته و  او. کزيکوسيتی استآمريکايی در م

  .عضو نمايندگی بين المللی هفته حقوق زنان ميباشد
   

جنگی بود که در دهه هشتاد توسط دولت آمريکا عليه حکومت . جنگ کنتراها(*)
کنتراها مزدورانی بودند که توسط پايگاههای .انقالبی نيکاراگوئه سازماندهی شد

ر هندوراس مسلح و تعليم داده شده و برای عمليات نظامی به کشور آمريکا د
    . همسايه، نيکاراگوئه، اعزام می شدند

 

   احمدی نژاد احمدی نژادکمدی عوامفريبی هایکمدی عوامفريبی های
  ،،))در سازمان مللدر سازمان ملل((

  تکرار تراژدی عوامفريبی روح اهللا خمينیتکرار تراژدی عوامفريبی روح اهللا خمينی
  ١٣۵٧١٣۵٧دردر

  احمد نوين
 بسر ميبرد، و مردم فريبانه ميليونها روح اهللا خمينی زمانی که در پاريس

 خود داشت وعده ميداد که در حکومت اسالمی ؛ در پشت سرنفر را 
آب ، برق، تلفن و . زندان ها را تبديل به پارک و مهد کودک خواهد کرد

ميگفت که اگر پدران ما نظامی را پذيرفتند، ما .را مجانی خواهد کرد... 
ملت حق دارد نظام دلخواهش را . هيممجبور نيستيم به آن نظام گردن ن

  .لذا نظام ستم شاهی را بعلت سرکوب مردم، محکوم ميکرد. انتخاب کند
رواهللا خمينی پس از فرار محمد رضا پهلوی و سقوط رژيم شاه و کسب 
قدرت سياسی، با وجود آنکه معتقد بود رژيم جمهوری اسالمی، مظهر 

ا برسميت نميشناخت و تنها اراده خدا بر زمين است و برای مردم حقی ر
مردم را موظف به گردن نهادن به حکومت اسالمی ميدانست، برای فريب 

  .". ميزان، رای مردم است" مردم،  مزورانه ميگفت 
در همان سالهائی که خمينی رهبر مقتدر نظام بود، در کنار گفتارهای 

تور عوام فريبانه اش، سرکوب مردم و قتل مخالفان نظام همواره در دس
از جمله در پايان جنگ ايران و عراق که . کار حکومت اش قرار داشت

 اجتماعی با شکست روبرو –همه برنامه های رژيم در زمينه ی اقتصادی 
" اسالم عزيز" شده و جامعه به مرز فقر و فالکت رسيده بود، برای حفظ 
قبل از آن نيز . او شخصًا دستور کشتار زندانيان سياسی را صادر کرد

 با سرکوب مردم و کشتار مخالفان نظام نشان داده بود که ١٣۶٠درسال 
زمانی که . برای تداوم حيات رژيم اش، از هيچ جنايتی روی گردان نيست

خمينی جالد جان سپرد، فقر، جهالت و سرکوب در نظام اسالمی، روی 
  نظام شاهنشاهی را سفيد کرده بود

 سه ماه تصدی پُست رياست اکنون محمود احمدی نژاد پس از چهارسال و
در مقابل جمهوری، زمانی که دهها ميليون نفر از مردم معترض کشور را 

 دارد و بخش بزرگی از مردم ايران آرزوی نابودی نظام اش را دارند، خود
و پس از افشاء گسترده سرکوب ها، بازداشت ها، زندان و شکنجه کردن 

 در زندان های جمهوری و در مواردی تجاوز جنسی به دختران و پسران
اسالمی، و در حالی که فقر و فالکت بيداد ميکند  و مزدوران رژيم امنيت 
و آزادی را از مردم ايران سلب نموده اند و با نمايشات تلويزيون 
محاکمات دستگير شدان اخير نشان دادند که؛ به هيچ يک از موازين و 

 نيز – مورد اسرا  حتی در-دستآوردهای حقوق بشر و حفظ حرمت انسانی
متعهد نيستند، بويژه با ماجراجوئی های اتمی رژيم ، شمشير دامکلس 
تحريم و جنگ  بر فراز سر مردم ايران آويزان است،  با بيشرمی کامل در 
مجمع عمومی ساالنه سازمان ملل متحد خطاب به مردم ايران و جهان از 

  .  :مايدکرامت انسان، عشق، آزادی، امنيت و يا صلح صحبت مين
با احترام به کرامت انسان ها و با عشق به نوع بشر در صدد جهانی  " 

  ."برای همگان است.... سرشار از امنيت، آزادی ، رفاه و صلح پايدار
های ضد بشری رهبران و صاحب منصبانی نظيرمحمود احمدی نژاد کردار

 آن ،بياندر جمهوری اسالمی، در کنار ادعاهای مردم دوستانه آنها در 
) نازيستی (  سوسيال -روی ديگر سکه  آدولف هيتلر و حزب ناسيونال

هيتلر نيز در برنامه حزب اش، در باغ سبز به کارگران آلمان نشان . است
ميداد ولی در عمل آنها را در جبهه های جنگ لت و پار مينمود  و 

و نه تنها کارگری، که هر ( درشهرهای آلمان، فعالين و رهبران کارگری 
را سرکوب مينمود وبه شيوه های ) مدافع دمکراسی و آزاديخواهی 

  . گوناگون بقتل ميرساند
ولی فقيه و بعنوان يک فاشيست " آپاراتچی " احمدی نژاد خود بعنوان 

بنيادگرای اسالمی ميداند، با وجودی که بندهائی از قانون اساسی 
 در سال جمهوری اسالمی ايران متًاثر از انقالب بزرگ مردم ايران

، حاوی اصولی است که ريشه در نظرات دمکراتيک دارد، اما، در ١٣۵٧
همين قانون اساسی نقش خدای گونه ولی فقيه، ضمانت نقض همه آن بند 

بر همين زمينه . های انتزاعی که ريشه در نظرات دمکراتيک دارند، است
 نيز تعريف دمکراسی و آزادی در جمهوری اسالمی ايران همان چيزهائی

بنابر همين . است که تامين کننده هوا و هوس ها و منافع ولی فقيه است
ذوب در " واقعيت ها است که معيار وفاداری در جمهوری اسالمی ايران،

است  و همه متصديان مهم امور، قاضی القضات ها و " واليت فقيه 
لذا خود . مجريان احکام صادره نيز از ذوب شدگان در ولی فقيه هستند
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قيه و عمله و اکره او، ناقصين همان بند های انتزاعی که ريشه در ولی ف
  .نظرات دمکراتيک دارد، هستند

 احمدی نژاد با آگاهی بر اين امور، اما، برای پاشيدن خاک بر چشم مردم، 
  :در مجمع عمومی ساالنه سازمان ملل ميگويد 

 ديگر زمان آن گذشته است که عده ای خود دمکراسی و آزادی را " 
تعريف کنند، خود معيار آن باشند و در حالی که خود ناقض آن هستند، در 

آيا واضحتر از اين ميتوان .".   موضع قاضی و مجری نيز قرار بگيرند
  نعل وارونه  زد؟

احمدی نژاد وعده رفاه و آسايش داده بود و از جمله وعده داده بود که 
ونه که خمينی نيز همانگ. (پول نفت را بر سر سفره مردم خواهد آورد

، اکنون که خلف وعده کرده و نه مردم ...)وعده داده بود که آب و برق و 
می پذيرند و نه وضعيت اقتصادی ايران نيز در حاکميت رژيم چپاولگر  
اجازه ميدهد که او وعده های گذشته را تکرار نمايد، يک باره به سيم 

رای بهبود وضعيت، ، ب"انتظاريون" آخر زده و با پيش کشيدن انديشه 
  :آنان را به مهدی موعود وعده وعيد ميدهد که 

انتظار حاکميت . و اين همان انديشه انتظار است....مهدی خواهد آمد " 
خوبی ها و حکومت صلح که انديشه جهانی و فطری و مايه اميد ملت ها 

  .".به اصالح جهان است
 حاکميت خونبار و اگر وعده و وعيدهای رفاه و آزادی روح اهللا خمينی و
 سال از حاکميت ٣٠نکبت بار او را تراژيک بناميم،  اکنون پس از گذشت 

اما . اين رژيم ، وعده و وعيدهای محمود احمدی نژاد را بايد کمدی ناميد
از يک نکته نبايد غافل شد و آن شباهت های دو ولی فقيه در جمهوری 

 است؛ قساوت، دنائت، و محمود احمدی نژاد) خمينی ، خامنه ای( اسالمی 
  ! روان پريشانی و دروغگوئی

همانطور که مردم با چشم خود ديدند که زندان های شاه در دوران اقتدار 
خمينی به پارک و مهد کودک تبديل نشد، بلکه تعداد اين زندانها بمراتب 

.... بيشتر و شقاوت در آنها نيز بسيار شديدتر شده است و آب و برق و 
. ، بر عکس گرانی و تورم جان مردم را به لبشان رسانيدنيز مجانی نشد

در واليت فقيه علی خامنه ای و رياست جمهوری احمدی نژاد نيز مردم 
اما .! ديدند که از طرفی پول نفت بر سر سفره های آنان آورده نشده است

بر سر سفره های بسياری از آنان، جای فرزندان، پدران و مادران 
و ازطرف ديگر، گرانی، تورم و عدم امنيت !  .مبارزشان خالی است

اجتماعی و سرکوب آزادی ها، بيش از دوران خمينی گسترده تر و نفس 
  .گير تر شده است

انتظاريون، چه آنان که دستشان بخون مردم آزاديخواه آغشته شده است و 
چه آنان که با باور به وعده ها و تبليغ آنها، مايلند که مردم را از ادامه 

ارزه شان برای تعيين سرنوشتشان بدست توانای خودشان مايوس مب
نمايند، بايد بدانند که صبر زنان، کارگران، جوانان، دانشجويان، معلمان، 

مردم بتدريج درمی يابند . بسر رسيده است.....مليت های ساکن ايران و 
  : که 

  بر ما نبخشند فتح و شادی خدا، نه شه نه قهرمان
   آزادی در پيکارهای بی امانبا دست خود گيريم

  تا ظلم از عالم بروبيم نعمت خود آريم به کف
  دميم آتش را و بکوبيم تا وقتيکه آهن گرم است

مردم ازادی خواه و برابری طلب ايران بيش از گذشته دريافته اند که 
جمهوری اسالمی ايران، چاره ای برای رها شدن از رژيم جهل و جنايت 

  .  دست بکار شوندندارند جز آنکه خود 
آزادی خواه و برابری طلب ايران پس از سی سال اکنون مردم 

مبارزه بر عليه اين رژيم در يافته اند که رهائی از اين رژيم، با 
اکنون دريافته .  تکيه به اين و يا آن جناح رژيم امکان ناپذير است

 اند که گره ناگشوده کارشان، با تکيه به کسانی است که بناچار به
حتی برخی از استقامت . شده اند، گشوده نخواهد شد" پناهنده" آنها 

های اين و يا شجاعت های آن رهبر اصالح طلب دولتی نيز قادر 
نخواهد بود که آنان را از چنگال رژيم جمهوری اسالمی ايران نجات 

نيز مدتی است که نه پيشاپيش توده های حق طلب، " رهبران. "دهد
 از ترس از دست دادن امکانات اقتصادی و بلکه لنگان لنگان و

در بين اصالح . بيش از آن جانشان، بدنبال توده مردم روان شده اند
طلبان دولتی کسانی نظير فاطمه حقيقت جو هستند که به اين حقيقت 

بعنوان کسی که با رهبری اصالح (فاطمه حقيقت جو . معترف هستند
ئی که در رابطه با ، در يک مصاحبه راديو)طلبان در تماس است

 به ابتکار سازمان ٢٠٠٩سميناری که در دومين هفته سپتامبر 
جوانان سوسيال دمکرات سوئد در باره تحوالت اخير ايران و  
جنبش اعتراضی جديد مردم در شهر استکهلم برگزار شده بود 

اگر جنبش ادامه پيدا کند، ممکن است مردم " اظهارداشت 

آقای موسوی هم ....آنگاهی را بدهند و درخواست تغيير قانون اساس
تاکيد از من . ".  ( از درخواست مردم هم، حمايت خواهند کرد

  .).است
اين بدين معنا است که  رهبران اصالح طلب دولتی، تا زمانی که 
مردم پيشاپيش آنان از خطوط قرمز رژيم عبور نکنند، همچنان مردم 

ارهای مغاير با تحرکات را نسبت به خودداری از گفتن شعارها و کرد
بخوان نفی قانون اساسی جمهوری اسالمی " [ ساختار شکنانه " 

هشدار ...]  نفی نظارت استصوابی و – نفی واليت فقيه –ايران 
زيرا که خود آنان با نه با رژيم جمهوری اسالمی ايران . خواهند داد

در .  ..، نه با ساختار نظام واليت فقيه و نه با نظارت استصوابی و 
و ) علی خامنه ( ستيز نيستند، بلکه با استبداد شخص ولی فقيه 

  . رئيس جمهور متقلب و دولت پادگانی او در ستيزهستند
 که خود تجربه دو دورۀ نمايندگی -بهتر از بيانات فاطمه حقيقت جو 

  مشکل بتوان به بن -در مجلس شورای اسالمی را دارا ميباشد 
در ايران سال ) و حتی غير دولتی ( ی بستی که اصطالح طلبی دولت

  .هاست که با آن مواجه هستند، اشاره کرد
اصالح طلب و آزاديخواه پيگير کسی است که حداقل با نفی قانون 

و )  علی خامنه ای –و نه تنها ولی فقيه ( اساسی و واليت فقيه 
تبليغ، ترويج و سازماندهی در رابطه با حق مردم در تعيين 

  . ر مقابل رژيم قد علم ميکندسرنوشتشان، د
، "انتظاريون "  برای رهائی از نظام واليت فقيه و دولت پادگانی 

برای رهائی از اسارت جمهوری اسالمی، ضمن پيشبرد تاکتيک 
ايجاد شکاف و گسترش آن در ميان باالئی ها، ميبايست با پيوستن 
صفوف مستقل مردم، از رودهای آزاديخواهی و برابری طلبی 

نان سيالبی پديد آيد که سراپای اين رژيم مردم ستيز را از سطح آنچ
  .جامعه ما بروبد و به گورستان تاريخ رهسپار نمايد

اکثريت عظيمی که برای تامين منافع اکثريت عظيم و برای 
آزاديخواهی و برابری بجنگد، نه تنها دست يابی به خواست هايش 

 بلکه بعنوان يک را، با عمل مستقل خويش، تضمين خواهد کرد،
سرمشق ، الگوی آزاديخواهی و برابری طلبی بشريت  هزارۀ سوم 

رسالتی که شايسته مردمی است که بيش از صد سال . خواهد شد
است که در اين نقطه جهان برای آزادی و دمکراسی جنگيده و 

اين . قربانيان فراوانی در اين راه به جامعه بشری هديه کرده اند
 شايسته مردم آزاديخواه و برابری طلب ايران رسالت، از جمله،

   ١٣٨٨ چهارم مهر – ٢٠٠٩ سپتامبر ٢۶.     است

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

 *پيوندها * 
  منصور نجفی: سردبير نشريه 

com.telia@nadjifi.urmanso  
  ايميل روابط عمومی سازمان

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

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.garrahekar.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   
  يران بولتننشريه انگليسی ا

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

  .بيانگر مواضع سازمان نيستند
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  جنبش زنان هندوراس عليه کودتاجنبش زنان هندوراس عليه کودتا
  ترجمه آزاد از آزاده ارفع

به يک " فمينيست ها در مقاومت"ازماندهی در زنان هندوراس با س 
آنها با اتحاديه های . نيروی موثر در مقابله با کودتاگران تبديل شده اند

 و ساير تشکل های ضدکودتا در مبارزات روزمره عليه  کارگری
نحوه سازماندهی، تاکتيک ها و نيز درخواست زنان . کودتاگران درگيرند

 نيمکره آمريکای مرکزی را تحت تاثير  هندوراس چنان قدرتمند است که
آن چه که آنها انجام می دهند می تواند برای فعالين . قرار داده است

جنبنش زنان ايران، که در شرايط کم و بيش مشابهی قرار دارند، حاوی 
  . تجربيات با ارزشی باشد

 برای   ژوئن سازمان زنان در سراسر هندوراس خود را٢٨صبح روز
نجی برای انعقاد مجلس موسسان آماده ميکردند که تلفن شرکت در نظرس

باز هم . ها به صدا در آمد و خبر کودتا در سراسر هندوراس پخش شد
  !کودتا

ارتش، مانوئل زواليا، رئيس جمهور منتخب کشور در يک انتخابات 
در اين کشور فقر زده آمريکای مرکزی . دمکراتيک را از کار برکنار کرد

 فمينيستها خود را برای دفاع از حقوق زنان، مبارزه  ش،، از چند سال پي
پس .  سازمان داده اند برای برابری و عليه خشونت اعمال شده به زنان،

 ميدان  از وقوع کودتا زنان در همه نقاط کشور به طور خود انگيخته به
آنها خواهان بازگشت دموکراسی به . آمده و به سازماندهی خود پرداختند

و برای پيش برد مبارزات خود سازمان جديد چتری تحت کشور شده 
  . را پايه گذاری کردند" فمينيست ها در مقاومت"عنوان 

با زنانی که  نشست مشترکی " فمينيست ها در مقاومت"  اوت١٨در 
" نمايندگی بين المللی برای برگزاری هفته حقوق بشر زنان" عضو تشکل 

 بانی و تجزيه تحليل خشونت عليه  ديده تشکل نامبرده به. برگزار کردند
"  عضو زنان. حقوق زنان و نيز مشکالت سازمانيابی زنان می پردازد

زندگيشان  يکی بعد از ديگری تاريخچه ای از " فمينيستها در مقاومت
   که در آن مسائل گوناگونی از  ارائه دادند رادر اين اجالس طوالنی 

 او ضاع را در بر می  سیگروه تراپی گرفته تا تجزيه و تحليل سيا
 ادغام طبيعی ميان تحوالت سياسی کشور در  اين شيوه خود يک.گرفت

در زير به برخی از نکات . مقاطع بحرانی و جنبش زنان هندوراس بود
  !طرح شده در اين اجالس می پردازيم

 ٢٨در روز :" ميريام سوزان حوادث روز کودتا را اين طور تعريف ميکند
زنگ زدن به هم کردند تا خبر کودتا را بهم   به  زنان شروع اوت،

ولی . در ابتدا کسی بطور کامل مفهوم کودتا را نفهميده بود". برسانند
    شروع  بسيج شده و بدين ترتيب زنان "شبکه ارتباطی ميان زنان سريعا

. به تبادل اطالعات ميان خود نموده و آکسيون ها را سازمان دادند
فمينيستهای وابسته به سازمان های مختلف بطور فمينيست های مستقل و 

 مقاومت مشترک در برابر کودتاچيان  سريع همديگر را شناسايی کرده و
  آنها برای نجات کسانی که کتک خورده و يا توسط. را براه انداختند

   . نيروی امنيتی دستگير شده بودند، به خيابان ها رفتند
  . ای نبود پديده تازه برای بعضی ها شوک کودتا

.  من شاهدش بوده ام اين سومين کودتائی است که: "ماريلنا می گويد 
دومين .  کودتا شد من يک دختر جوان بودم١٩۶٣زمانی که در سال 

ما روبروی يک مدرسه زندگی .  از سر گذراندم ١٩٧٢کودتا را در سال 
ميکرديم و من ميديدم که چگونه رگبار گلوله به سوی مادر من باريدن 

بعدها، هنگامی ... ما فکرکرديم که آنها می خواهند مادرم را بکشند. گرفت
 دانشجو بودم با بسياری از زنان سرکوب را تجربه ١٩٨٠که در سال 

  ."اين کودتا سرگذشت زندگی مرا دوباره زنده کرد. کرديم 
در باره جنگ کثيفی که آمريکا در منطقه آمريکای مرکزی به راه انداخته  

آمريکا چشمش به نيکاراگوا ست، دستش در ال "  که می گويد مثلی است
زن مسن تری که در جمع حضور ". سالوادور و چکمه اش در هندوراس

 نفر ٢٠٠ را بخاطر می آورد که طی آن بيش از ترورهای آن دوره دارد 
کودتای کنونی ترس . ناپديد شده و صدها نفر شکنجه و سربه نيست شدند

رئيس مرکز حقوق " گيلدا ريورا."انگيخته است  و وحشت عميقی را بر
. من در زندگی دردسر های زيادی داشتم:" زنان در تگوسيگاپا ميگويد

حکومت   را ديدم و اين روزها دو بار در مرز بودم ؛ ٨٠قربانيان دهه 
  . " نظامی طوری در ذهنم رسوخ کرده که با وحشت آن از خواب می پرم

گو شرکت دارد تائيد ميکند که از دهه هشتاد زن مسن تری که در اين گفت 
  . و هم جنبش عمومی رشد کرده اند به بعد هم فعالين زنان 

برای اين که آن چه که .  نيست٨٠اين روزها مثل دهه :" ماريلنا می گويد
که کودتاچيان هرگز تصور آن را    يک جنبش توده ای است  اکنون داريم

کرد )  جمهوری خلع شده توسط کودتارئيس( کاری که زاليا...نميکردند 

سمبل مجموعه نارضايتی های متراکم شده مردم در طول سال ها ی سال 
دانشجويان در  در محل کارم شاهد شرکت انبوه :" او می گويد". است
بوده و از ابعاد مشارکت   اوت در جلوی دانشگاه ۵ مقاومت  روز

  ".دانشجويان شگفت زده شدم
 ها و ضايعات روحی را که شرايط سخت زندگی  زنان همواره کابوس 

و اکنون با برخاستن     به مبارزه طلبيده اند برای آنها به وجود آورده 
موج جديد مقاومت زنان، در آنها اين اميد پيدا شده است که می توانند 

 رعب و وحشتی که کودتاگران بر پا   .برای اعاده حقوقشان مبارزه کنند
گيلدا . مصمم ترساخته است ر مبارزه اشان قويدل وکرده اند آنها را د

مطمئنا من از مرگ وحشت دارم ولی اميدم را از دست نميدهم : "ميگويد
من در چهره مردم در هنگام راه پيمايی اميد را می :" وی ادامه ميدهد" 

 با ديدن همبستگی زنان و همه شماها در راهی که انتخاب کرده ام،  بينم و
  ."مصمم تر ميشوم

در دهه هشتاد (*) حادثه امسال برای جسيکا يادآور مبارزه جنگ کنتراها
هرگز فکر نمی کردم که دخترهايم در چنين موقعيتی :" او ميگويد . است

وی بعنوان مادری که روند انتقال هندوراس به يک  .". قرار بگيرند
 دمکراسی ناقص را تجربه کرده و دورانی را نيز شاهد بوده که دمکراسی

فقطه کلمه ای بوده است که هيچ ربطی به شرايط وحشتناک حاکم بر 
به :" وی ميگويد. کشور نداشته، از اوضاع کنونی در هراس است

آنها به من ميگويند که پس . دخترهايم ميگويم که به راهپيمايی نروند
  .". استقالل ما چه ميشود

 حساب  همچنان دختر کوچک من به- سالش است ولی١٨ دختر کوچکم "
ا زاين که هر دوی ما "من جدا.  اکنون او با من به راهپيمايی ميايد-می آيد

  ". با هم به راهپيمائی می رويم احساس رضايت می کنم
با تمام قلب و جسم شان هزينه مقاومت را می  همين زنان هستند که 

  . مقاومت بسيار بيشتر است آنها همچنين می دانند که هزينه عدم . دانند
برخوردی بود که در  ی فمينيست های نسل جديد عامل شتاب دهنده برا

در روزی که .  ژوئن بوقوع پيوست١۵در " موسسه ملی زنان"مقابل 
گذاشت، فمينيست ها " موسسه "رئيس منصوب شده توسط کودتا پا در 

 در اعتراض عليه تصرف موسسه شان توسط کودتاگران به  "در مقاومت
از باطوم  پليس ها برای سرکوب ما :" لی ميگويدلز. تظاهرات پرداختند 

از گردن مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند به طوری که . استفاده کرد ند
برای بسياری از زنان سازمان يافته . "  خفه ميشدم از فرط خشم داشتم

:" آدالی تعريف ميکند. اين روز به نقطه عطفی در زندگی شان مبدل شد
 تعلق دارد ، و آنها آنجا   بود ، چيزی که به منموسسه زنان، زندگی من

کاری که آنها ..اين تجاوز مستقيم به موقعيت زنان بود . به ما حمله کردند
  ."روی من اثر گذاشت" کردند عميقا

در اجالس خود توافق کردند که علی رغم " فمينيست ها در مقاومت"
از يک سو و بسيج دائمی   تحمل کرده اند ديناميک  مصائب زيادی که

با گردهم . سرکوبی که با آن مواجه شده اند، تعهدشان را بيشتر کرده است
   جنبش زنان آمدن هر چه بيشتر زنان، همبستگی ميان آحاد گوناگون

بيشتر شده است و رشته های پيوند جنبش زنان با جنبش عمومی نيز 
" هنگامی که خبر ضرب و شتم زنان در مقابل . مستحکم تر گشته است

همايش ملی عليه " پخش شد تظاهرکنندگان جبهه" موسسه ملی زنان
   ، که)تشکلی که همه نيروهای ضدکودتا را با هم متحد می کند" ( کودتا

مناطق ديگر در حال تظاهرات بودند، برای دفاع از زنان و نشان دادن 
موسسه ملی " از هر سو به طرف "  فورا همبستگی خود با جنبش زنان

  .ازير شدندسر " زنان
اگرچه اکثريت رهبری جبهه را مردان تشکيل می دهند اما آنها نقشی را  

در مبارزه عليه دولت کودتا " زنان در مقاومت" که سازمانهای زنان و
 در   زنان نقش حياتی .دارند را به طور علنی به رسميت شناخته اند

ی کسانی که در از پانسمان زخم ها : مبارزه عليه کودتاگران ايفا می کنند 
پی در  تا تظاهرات  راهپيمايی ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند گرفته 

 نشريات تحليلی که به مسائل استراتژی جنبش می  پی روزانه و انتشار
  .پردازد

" فمينيست ها در مقاومت "و  " نشستی که ميان رهبران جبهه در 
شورای مدنی " يکی از رهبران تشکل" سالوادور زونيگا"برگزار شد

اعالم کرد که در جنبش " سازمان های توده ای و بوميان هندوراس 
او . مقاومت فعالين ترين و شجاع ترين نيرو را زنان تشکيل می دهند

همچنين تاکيد کرد که مقابله با جنبش فمينيستی يکی از عوامل محرکی 
         . بود که نيروهای دست راستی را در توسل به کودتا مصمم ساخت

يکی از عواملی که ستاد ارتش :"سالوادور زونيکا در ادامه توضيح داد  
کرد پذيرش درخواست جنبش فمينيستی برای قانونی  را ترغيب به کودتا 

" مانوئل زاليا" کردن استفاده از قرص های اضطراری ضدحاملگی توسط 
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نهادهای کليسای کاتوليک، بنيادگرايان . رئيس جمهور هندوراس بود
ليسای آوانژليک همراه با گروهای ارتجاعی ديگر همه و همه بسيج ک

  ."شدند
زنان در مبارزه ملت هندوراس برای دموکراسی آنها را  نقش بی سابقه 

 اعالم می  زونيگا با صراحت. اگران قرار داده است به آماج سرکوب کودت
چيزی که ميخواهم بگويم اين است که فعالين زنان در خطر بزرگی :" کند

اين مسئله را بايد به اطالع .  سازمان های ديگر قرار دارند نسبت به
  ."عموم رساند

مبارزين ديگربا باطوم و گلوله  فعالين زنان عالوه برآن که مانند همه  
سرکوب می شوند، تحت سرکوب ويژه ای نيز قرار دارند به اين معنا که 

سازمان های حقوق . بدنشان به بخشی از ميدان جنگ مبدل شده است 
اسنادی در "  حقوق بشر بين المللی زنان نمايندگان هفته" بشر از جمله 

باره تجاوز، ضرب و شتم، آزار جنسی و توهين های تبغيض آميزی که 
 درگيری های  هنگامی که . لين زنان اعمال شده، تهيه کرده اندعليه فعا

سربازان ارتش و  شديدی ميان زنان و قوای امنيتی کودتا رخ ميدهد، 
فاحشه "واحد های پليس در هنگام سرکوب تجمعات زنان دشنام هائی نظير

  . نثار فعالين زنان می کنند"  شوهر پيدا کنيد بريد"و " ها
رو تنگ زندگی خصوصی و پای نهادن آنها به عرصه خروج زنان از قلم 

پيکارهای سياسی و اجتماعی، در دوره پرمخاطره کنونی، مبارزه زنان 
 احساسی که برای ادامه مبارزه به آنها  . سرشار از هيجان کرده است را

 زمانی که زنان به نقش تاريخی ئی که  .و سازمان هايشان انرژی می دهد
طبيعی . برند دچار هيجان وصف ناپذيری می شوندايفا می کنند پی می 

است که به چالش طبيدن حکومت کودتا که با بيرحمی تمام اقدام به 
کم نيست مواردی که هيجان و . سرکوب می کند کار ساده ای نيست

اما زنانی که در اين . شيفتگی جای خود را به بيم و نااميدی می دهد
ه همسنگران آنها زنانی هستند که مبارزه درگيرند به خوبی می دانند ک

درک همه جانبه ای از درخواست های جنبش زنان داشته و مانند آنها 
سهيم شدن با چنين زنانی، . احساسات درونی مشابهی را تجربه می کنند

در يک پروژه سياسی مشترک، در آنها احساس رضايت عميقی به وجود 
    .می آورد

 در حال ريشه دواندن و گرد آوری  درگرماگرم کودتا جنبش فمينيستی 
 با چالشهای گوناگون که مهم ترين  فمينيستها اما.نيروی خود می باشد

به موازات آن .آنها چگونگی به شکست کشاندن کودتاست، مواجه هستند
که کودتاگران قدرت خود را تثبيت کرده و نهاد های دولتی سرکوبگر خود 

قوه  اس ميکنند که با سدی از  احس زنان مبارز، را سامان می دهند، 
شايعه . قهريه مواجه هستند که حقوق و امنيت آنها را به خطر می اندازد

را منحل کنند در همه " موسسه ملی زنان"اينکه کودتاچيان می خواهند 
مجلس هندوراس در آستانه اجباری کردن خدمت نظام . جا پيچيده است

مادران در سراسر کشور وظيفه عمومی است که معنای آن اين است که 
بايد از فرزندان خود حفاظت کنند تا آنها را به زور به خدمت سربازی 

پس از کودتا آزادی بيان آزادی مسافرت، آزادی اجتماعات وآزادی . نبرند
اين محدوديت ها . برای هر آن کس که مخالف رژيم است محدود شده است

  . ه آنها تکميل می شودبرای زنان با اقدامات خشونت جنسی و تهديد علي
در اجالس مشترک زنان هندوراس و فمينيست های بين المللی سواالت  

سرکوب همه  در شرايطی که دولت کودتا .بزرگی در برابر آنها قرار گرفت
جانبه ای را اعمال می کند چگونه بايد برای بازگشت به دموکراسی از 

ی که همه چيز تحت دست رفته مبارزه کرد ؟ در شرايط حاد سياسی کنون
تاثير مبارزه سياسی عليه کودتاگران است چه بايد کرد که مطالبات زنان 

 چگونه ميتوان سانسور رسانه ها را در هم شکست  کمرنگ نشود؟
بويژهنگامی که تو يک زن هستی و با کودتا هم مخالفت ميکنی ؟ چگونه 

  وادگی ات زندگی خان به به عنوان يک زن ميتوانی کارت را حفظ کنی، 
    در تظاهرات  روز را برسی در حالی که بايد ساعت های زيادی از

  بگذرانی؟ 
شورای مدنی سازمان های توده ای و بوميان " برتا زنی است از رهبران

 و همزمان از رهبران جبهه عمومی ضدکودتا و مادر چهار  "هندوراس
دغام کرده او در خواست های ويژه زنان را در کار سياسی خود ا. کودک
معتقد است که سازمان زنان بايد در مرکز مقاومت عليه کودتا  او . است
  :چرا، او می گويد. باشد

 با استبدادی است که بر   مقابله اوال مبارزه ما بعنوان يک زن به معنای"
ما گفته ايم که ديکتاتوری . پايه اشکال مختلف سلطه گری بنا شده است

و نژاد پرستی بلکه پدرساالری را نيز تقويت فقط سرمايه داری مخرب  نه 
 بنابراين ما فکر ميکنيم مقاومت ما به مثابه زنان به معنای . کرده است

 ٨در صفحه بقيه 
 

  نقطه عطف جديد در بحران سياسی هندوراس
  صادق افروز

 پس از کودتای نظاميان مانوئل زواليا ، رئيس جمهور منتخب هندوراس که
آن کشور به رهبری ژنرال ميچلتی کشور را ترک کرده بود به منظور 
عرض اندام و مقابله با دولت کودتايی به تگوسيه گالپا پايتخت اين کشور 

بازگشت زواليا صفحه تازه ای را در بحران سياسی .بازگشته است 
  .هندوراس می گشايد

در حال حاضر در سفارت برزيل پناه زواليا مخفيانه وارد کشور شده و 
دولت کودتايی .ز طريق تلفن با او گفتگو می کنندخبرنگاران ا.گرفته است 

ميچلتی حضور زواليا را کامال انکار کرده و آنرا به کلک های رسانه ای و 
 .تبليغاتی نسبت می دهد 

هزاران نفر از شهروندان هندوراسی پس از اطالع از حضور زواليا        
افزوده شدن .در سفارت برزيل، در اطراف اين سفارت خانه تجمع کردند 

لحظه به لحظه جمعيت ، دولت کودتا را بر آن داشت تا با اعالم حکومت 
  .ود مردم را به خانه ها بازگرداندنظامی نامحد

سفارت برزيل جزئی از خاک آن کشور محسوب می شود و هرگونه ورود   
 به داخل سفارت به منزله اعالم جنگ عليه بدون اجازه نيروهای کودتا

 . دولت برزيل محسوب خواهد شد 
نيروهای کودتا با علم به اين قانون بين المللی از ورود به داخل سفارت 
پرهيز کرده ولی با متوقف کردن ارسال مواد غدايی و آب به داخل سفارت و 

در نصب بلندگوهای قوی و پخش موزيک با صدای بسيار بلند سعی 
  . مزاحمت کرده اند 

در روز سه شنبه نيروهای کودتا با حمله به تظاهرکنندگان عده زيادی را 
منتشر " جبهه ملی عليه کودتا " در اعالميه ای که توسط . مجروح ساختند 
 :شده آمده است 

 نيرو های سرکوبگر کودتا با استفاده از سالح گرم و گاز اشک آور "       
  لوله و اسپری فلفل و گ

      پالستيکی به مردمی که دراطراف سفارت برزيل اجتماع کرده بودند 
  .حمله ور شدند 

  "..تعداد  مجروحين بسيار زياد و تعداد دستگير شدگان نامشخص است 
عليرغم استفاده از شيوه های خشن سرکوب ، رژيم کودتا در ايجاد ترس و 

حلی از پيشرفت جنبش ها در مرا.واهمه در بين مقاومت ناموفق بوده است 
عليه دولت های ارتجاعی ، سرکوب خشن نه تنها کارآيی خود را از دست 
می دهد بلکه به عاملی برای شعله ور تر شدن و گسترش آن مبدل می شود 

استفاده از . اين پديده را به وضوح شاهد بوديم ۵٧در جريان انقالب .
 ١٧ان در ميدان ژاله در نيروی قهريه و آتش گشودن به روی  تظاهر کنندگ
رنگرداند بلکه به نقطه شهريور نه تنها توده های معترض را به خانه ب

ايالت متحده آمريکا در اين گسترش تظاهرات خيابانی تبديل شد عطفی برای 
اما اين .، آرياس پشتيبانی می کند ميان از طرح رئيس جمهور کستاريکا

که از حمايت سازمان های "جبهه ملی عليه کودتا "طرح مورد قبول 
در آمريکا جمهوری .کارگری و کشاورزان برخوردار است نمی باشد 

جمهوری . خواهان طرفدار پشتيبانی همه جانبه از کودتاگران هستند 
خواهان اوباما را به دليل عدم پشتيبانی قاطعانه از دولت کودتا مورد انتقاد 

انبه از دولت کودتا موجب به زعم آنان عدم حمايت همه ج. قرار می دهند 
  .از دست رفتن هندوراس خواهد شد 

 ولی. با توجه به پيچيده بودن اوضاع کنونی کسی قادر به پيش بينی آينده نيست 
   . آنچه مسلم است دولت نظامی کودتاگران از اين بحران جان سالم بدر نخواهدبرد

درجنبش طبقه کارگر هندوراس با قاطعيت و انظباطی بی نظير خود را 
آنها پس از کنار رفتن کودتا گران برای . مقاومت سازمان دهی کرده است

  ٢٠٠٩ سپتامبر٢٧ .تغيير وضعيت جامعه هندوراس ترديدی نخواهند داشت

.............................................  
 هفته در اولين در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسیاعتصاب غذا 

صير در اعتراض به مشکالت صنفی اين دانشگاه و دانشجويان دانشگاه خواجه ن
به گزارش خبرنامه اميرکبير .وضعيت بد غذای سلف دست به اعتصاب غذا زدند

از سوی  دانشجويان به دليل نبود شورای صنفی و عدم پيگيری حقوق خود
مسئولين، با اين اقدام اعتراض خود را نسبت به مشکالت موجود اعالم کرده و 

  . وضعيت رفاهی دانشگاه شدندخواستار بهبود
الزم به ذکر است در سال های اخير با افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه خواجه 
نصير، نه تنها از کيفيت آموزشی دانشگاه کاسته شده بلکه مشکالت عديده ای 
  .برای دانشجويان خوابگاهی به وجود آمده است

حاشيه شهر تهران اسکان همچنين تعداد زيادی از دانشجويان در خوابگاهی در در 
داده شده اند که اين خوابگاه فاصله ی زيادی با دانشکده های محل تحصيل 

  . اين مساله نيز باعث اعتراض دانشجويان شده است. دانشجويان دارد
  مهر ماه۵يکشنبه 
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  فرافکنی رهبر کودتافرافکنی رهبر کودتا
   !!! از سر وحشت است از سر وحشت است از سر وحشت است

اصلی ترين موضوع در لحظه فعلی آن است که به کودتاچيان و به *
بستن شکاف درون نظام از , دهی کاملرهبر آنها مجال تجديد سازمان

و , طريق ادامه حذف يا جذب يا معامله و يا ترکيبی از اين هر سه
ايجاد شکاف در جنبش عمومی ضد ديکتاتوری و قطعه قطعه کردن 

  . داده نشود....آن
حضور گسترده اعتراضی مردم در تظاهرات روز قدس : روشنگری

ی به استبداد سياه فقاهتی و تبديل اين روز به روز نه پرطنين ديگر
انزوای کودتاچيان را کامل تر کرده و موجی از , و دولت کودتايی

آنها . وحشت در دل آنها ايجاد کرده است؛ وحشتی که بی دليل نيست
جوانان مردم را به خاطر تظاهرات مسالمت آميز دستگير کرده و 
زير شکنجه های وحشيانه کشيدند؛ به برخی از دستگيرشدگان 

اوز جنسی کردند؛ تعدادی از جانباختگان زير شکنجه را در تج
گورهای بی نشان دفن کردند و خانواده هايشان هنوز آواره اند و در 

گروهی از چهره . جستجوی گمشده گان و بی خبر از سرنوشت شان
های معروف و سرشناس جناح اصالح طلب را به زور شکنجه در 

 تلويزيون کشاندند و هر چه سلول های انفرادی درهم شکستند و به
خامنه ای در آخرين نماز جمعه منتهی . خواستند از زبان آنها گفتند

به تظاهرات روز قدس آشکارا زبان به تهديد و ارعاب مردم گشود 
يعنی در واقع " (اصول و امنيت مردم"و تهديد کرد که مخالفان با 

مل تح) "خودش و دارودسته اوباش همراه او" اصول و امنيت"
سپاه , "نظام مجبور است با آنها برخورد کند"و " نخواهد شد

پاسداران هم درست شب قبل از راهپيمايی برای خالی کردن دل مردم 
با " برخورد قاطع"بيانيه تهديدآميزی منتشر کرد و در آن بر 

برای محکم کاری عده ای از فرزندان و نوه های . مخالفان تاکيد کرد
ناس روحانی و اصالح طلب را هم گروگان گروهی از مخالفان سرش

گرفتند و آدم ربايی به راه انداختند تا پازل ايجاد وحشت را کامل 
همه اين نقشه ها نقش برآب شد و مردم در ابعاد گسترده . کنند

دوباره و اين بار با شعارهايی صريح تر و قطعی تر داغ ننگ بر 
شکنجه گرش پيشانی رهبر کودتا و اراذل و اوباش متجاوز و 
 . کوبيدند و بر عزم خود بر ادامه اعتراض تاکيد کردند

پيام روز قدس و حرکت وسيع اعتراضی مردم چنان آشکار بود که 
دستگاه تبليغاتی رژيم و رسانه های آن را مجبور کرد به وجود 

در تظاهرات اعتراف کنند؛ هر چند وقتی تمام آتشبار " حاشيه"
در واقع , معطوف داشتند" حاشيه"تبليغاتی شان را بر همان 

که متن حرکت مردم بود که آنها " حاشيه"اعتراف کردند که اين نه 
اشاره صريح نامه توکلی خطاب به . را سخت وحشت زده کرده است

موسوی و کروبی به خصلت ضد ديکتاتوری حرکت اعتراضی روز 
 شهريور و اعتراف قاليباف در همين زمينه اشاره هايی ٢٧

  .گوياست
وقتی حرکت مردم در روز قدس نشان داد که سرکوب به تنهايی قادر 
به جلوگيری از استمرار اعتراضات مردمی و توقف حرکت جنبش 

خامنه ای از فردای روز قدس به فرافکنی رو آورد , اعتراضی نيست
او در نماز فطر بی آنکه به روی . و خود را به نديدن و نشنيدن زد

 واقع در روز قدس در دهان او و ايادی خود بياورد که مردم در
مزدور و متجاوز و اوباش او کوبيده اند از حضور مردم در 

  . راهپيمايی روز قدس تشکر کرد
خامنه ای در سخنانی که چهارشنبه شب در جمع گروهی از اعضای 

خامنه . مجلس خبرگان مطرح کرد نيز همين فرافکنی را ادامه داد
مومى و همدلى مردم قابل مشاهده نشانه هاى وحدت ع:"ای گفت

است آه مناظر بى نظير آن، حضور مردم در نمازهاى جمعه ماه 
مبارك رمضان، حضور گسترده در راهپيمايى روز قدس، و حضور 

 ." با عظمت در نماز عيد فطر در سراسر آشور است
در . سخنان خامنه ای جز در مورد روز قدس يک دروغ آشکار است

 او در ميان انبوهی از روحانيون سرشناس که رابطه با روز فطر
روز دوشنبه را پايان ماه رمضان اعالم کرده بودند تقريبا تنها ماند 
و در نماز او هم تنها عوامل حکومتی شرکت داشتند و اصال از 

 شهريور ديده شد خبری ٢٧مردم در ابعادی که در راهپميايی روز 
با کودتاچيان "  مردمنشانه های وحدت عمومی و همدلی"نبود تا 

پيدا باشد؛ کسادی بازار نماز جمعه ها هم که در آن کارگزاران 

خامنه ای ضمن فحاشی و لجن پراکنی و اتهام زنی مثل توار خرابی 
که سوزنش گير کرده باشد دائم خواستار دستگيری و محاکمه 

روشن تر از آن است که کسی , موسوی وخاتمی و کروبی شده اند
از سوی ديگر راهپيمايی روز قدس هم با . ا انکار کندبتواند آن ر

شعارهای رسای مرگ بر ديکتاتور و هشدار صريح به رهبر کودتا 
در " بی نظيری"و اگر چيز . و اعالم آمادگی برای قيام همراه بود

همين حضور مليونی توده معترض به کودتا و , اين حرکت بود
. م به رهبر کودتا بودنشانه گيری مستقيم سر نظام و حمله مستقي

خامنه ای با دروغ گويی و فرافکنی نه می تواند اهميت اين حرکت 
بزرگ را انکار کند و نه می تواند آن را قلب ماهيت نموده و نشانه 

اين استيصال خامنه ای و وحشت او از . وفاداری به خويش جا بزند
ده مردم است که او را به فرافکنی و دروغگويی آشکار ناگزير کر

 . است
البته خامنه ای تالش گسترده ای صورت می دهد تا بدون عقب 
نشينی و صرفا از طريق مانور و سازش های موقتی موقعيت وخيم 

مثال بعد از پايان اجالس خبرگان . دستگاه واليی را بهبود بخشد
معلوم شد که سخنان او در انتقاد از به ميدان کشيده شدن نام افراد 

که آشکارا انتقادی بود از به ميان کشيده (متهمان ديگر در دادگاه 
معامله ای با , )شدن پای خاندان رفسنجانی در جريان محاکمات

 ماده ای تاييد کودتا و تاييد خودش ٩رفسنجانی بود تا بتواند بيانيه 
به عنوان واليت فقيه را از مجلس خبرگان بدون مزاحمت رفسنجانی 

ال بهتر از هر کسی می داند که اين با اين حال خامنه ای حا. بگيرد
معامله های موقتی و مانورهای مقطعی مشکل دستگاه واليی را به 

 . طور اساسی حل نخواهد کرد
, از منظر جنبش اعتراضی و نفع بالفصل نيروهای رنگارنگ آن

اصلی ترين و مهم ترين موضوع در لحظه فعلی آن است که به 
بستن , ديد سازماندهی کاملکودتاچيان و به رهبر آنها مجال تج

شکاف درون نظام از طريق ادامه حذف يا جذب يا معامله و يا 
ايجاد شکاف در جنبش عمومی و قطعه قطعه , ترکيبی از اين هر سه

کردن آن با بهره برداری از طرح برخی شعارهای نامتعارف زمينه 
در اين صورت فريادها . سازی شده از خارج از کشور داده نشود

 چنان رسا خواهد شد و تاج و تخت خامنه ای را چنان خواهد روزی
لرزاند که او ديگر با هيچ ترفندی نتواند خود را به نشنيدن و نديدن 

     ١٣٨٨ مهر ٢                          .بزند

…………………………………… 
 

ادعای خامنه ای و وقاحت افشاگر کيهان 
 !در دفاع از شکنجه گاه کهريزک

در . حت کيهان گاهی مچ واليت فقيه را باز می کندوقا. روشنگری
حاليکه شکنجه و قتل محسن روح االمينی به علت وابستگی پدرش 
به سپاه پاسداران خامنه ای را مجبور کرد به وقوع جنايت در 
کهريزک اعتراف کند، اما وقاحت کيهان که شيرين عبادی را تهديد 

ی را باز کرده و به اسارت در کهريزک کرده است، مچ خامنه ا
نشان داده است ادعاهای مقامات رژيم مبنی بر رسيدگی به جنايات 
فقط برای شيره ماليدن سر والدين شهدا و آسيب ديدگانی است که به 
مقامات وابسته بوده و خون شان رنگی تر از بقيه محسوب ميشده 

با جنايتکاران و جنايات نظام کنار , مصلحت نظام,است تا به خاطر 
 . ايند و جان و حيات و حتی اعتقادات فرزند را به هيچ بگيرندبي

 : قطعه ی افشاگر کيهان اين است
شيرين به اصطالح عبادى از ائمه آفر هم سبقت گرفته پريروز در 
مباحثه با جريده طايمز از نحوه مقابله بريطانيا و مغرب با ايران 

يم را غليظ و گاليه آرده آه چرا سفارتخانه ها را نمى بنديد، تحر
سرخى ! هان اى شرم,: مصرع. پول ملت ايران را توقيف نمى آنيد

عجوزه مذآوره عنان خود و آالم خود را تا بدانجا , .ات پيدا نيست
رها آرده آه صداى آفار هم درآمده آه چه خبر است؟ ما هنوز به 

وى در خاتمه اميدوار بوده آه . اينجايى آه تو رسيده اى نرسيده ايم
به نظر مى رسد محبس آهريزك با آليه . يران رجعت بنمايدبه ا

 براى - تأآيد مى آنم با انواع مضيقه ها-خواص و عوارض آن
    ١٣٨٨ مهر ٤. رجعت ايشان مكان مناسبى باشد

…………………………………… 
٨  



 13

  طبقات اجتماعی در ايرانطبقات اجتماعی در ايران
  البرز دماوندی

. تغييرات زيربنای اقتصادی، دير يا زود به تحول تمامی روبنای عظيم می انجامد
در مطالعه اين تحوالت همواره الزم است تمايزی قائل شويم بين تحول مادی 

توليد، که می تواند با دقت علوم طبيعی تبيين شود، با آن وضعيت اقتصادی 
 و به طور خالصه با ان –اشکال حقوقی، سياسی، هنری، مذهبی و يا فلسفی 

در زيربنای ( که انسان ها در آن اشکال از اين تناقض –اشکال ايدئولوژيکی 
  .آگاه شده و با مبارزه خويش يکسره اش می کنند) اقتصادی 

  ار نقد اقتصاد سياسیمارکس، پيشگفت
محيط عمومی سياسی در ايران به شدت جناح بندی شده است و قدرت در دست 
باندهای مافيايی مختلفی قرار دارد که به طور رسمی و غيررسمی در حال 

روابط در ساختار قدرت در  ايران . ارتزاق از اين سفره گسترده نفت هستند
ی با روابط خانوادگی و صنفی در هم روابط طبقات. بسيار پيچيده و تودرتو است

با اين حال می توان خطوط . تنيده شده و ترکيبی عجيب از قدرت پديد آورده است
کلی روابط بين و منافع طبقات حاکم را از البه الی اين روابط ظاهری بيرون 

  .کشيد
  :جناح های قدرت در ايران

 هم دادند و شرايط چرا و چگونه کار به اينجا رسيد؟ چه عواملی دست به دست
را به گونه ای فراهم کردند که سپاه و بيت رهبر در اتحاد با هيات های موتلفه و 

 کانديدا از ۴مگر نه اين که هر . همسو، دست به يک کودتای انتخاباتی بزنند
و مگر نه اين که اينان بارها . سرسپرده ترين افراد به جمهوری اسالمی بودند

مگر نه اين که . ال گوناگون به اثبات رسانيده بودنداين سرسپردگی را به اشک
حاکميت در مجموعه خود يک بار ديگر هم اصالح طلبان را تجربه کرده بود و 
دندان های شان را شمرده بود؟ مگر نه اين که کروبی دو بار در هيات رئيس 
قوه مقننه ظاهر شده و در هر دو بار سرسپردگی تمام عيار خود را، حتی به 

مگر نه . ت انتقاد ديگر هم پالگی های اش، به ولی فقيه به اثبات رسانده بودقيم
 ساله رژيم ٣٠اين که موسوی، حتی اگر ادعای خودش را بپذيريم که در جنايات 

اسالمی مستقيمن شرکت نداشته، که البته چنين نيست، آيا در برابر اين جنايات 
رضايی هم که وضع اش . کرد سال سکوت نکرده بود؟ بازهم اين کار را می ٣٠

چه عواملی . جنگ ادامه سياست است به طريق قهرآميز. کاملن معلوم است
سبب شد که بازی سياست در جمهوری اسالمی به کناری نهاده شود و در برابر 
چشمان حيرت زده مردم ايران و جهان، و حتی بسياری از دست اندرکاران خود 

کودتايی . ريب و نيرنگی سازمان داده شودرژيم اسالمی، چنين کودتای سراپا ف
که حتی علی الريجانی رئيس مجلس، که خود از نزديک ترين افراد به قدرت 

برای پاسخ به اين پرسش بايد جناح بندی های درون . است از آن بی خبر بود
  . حکومت و منافع آنان را کمی با دقت بيشتری بررسی کرد

  :بورژوازی تجاری جديد
اری جديد در سال های اخير در پرتو رانت های دولتی و با در بورژوازی تج

 بندر به ۶٠بيش از (دست داشتن تعداد بسيار زيادی بنادر خارج از کنترل دولتی 
و دارا بودن فرودگاه های اختصاصی و در ) گفته وزير بازرگانی دولت خاتمی

ی تجاری پوشش امنيتی و نظامی توانست هر روز بر وسعت فعاليت های اقتصاد
اين فعاليت ها از يک سو سبب انباشت فراوان سرمايه در دست . خود بيفزايد

تعداد اندکی از فرماندهان نظامی و امنيتی شد و از سوی ديگر به ورشکستگی 
  . گسترده در صنايع داخلی انجاميد

 سال وجود داشته، لزوم ٣٠زمزمه های تحريم بر عليه ايران که هميشه طی اين 
 کاری در قراردادهای اقتصادی، عدم توافق با بخش اعظم سرمايه حفظ پنهان

داری جهانی در مورد جايگاه ايران و بورژوازی ايران در منطقه و برخی 
عوامل ديگر باعث شد که اين بورژوازی تجاری عمدتا به سمت چين و روسيه 

 منطقه منافع اقتصادی، نفت و مقابله با نفوذ آمريکا و اروپا در اين. چرخش کند
. سبب شد که روسيه و چين با خوشحالی از اين رويکرد در ايران استقبال کنند

و حمايت های قبلی شان در زمينه انرژی (حمايت روسيه و چين از احمدی نژاد 
  . در واقع حمايت آنان از طرف های تجاری شان در اين غائله است) هسته ای

می هستند که از اعضای سپاه و نماينده رسمی اين جريان آبادگران ايران اسال
. اين جريان از لحاظ نظری بنيادگرا محسوب می شود. بسيج تشکيل می شوند

 و برای کسب آرا ٢٠٠۵بنيادگرايان در جريان انتخابات رياست جمهوری سال 
  . به سوی فقرای شهری و اقشار روستايی رو کردند

  :بورژوازی تجاری سنتی 
يان بهترين هم پيمان خود را در بورژوازی بورژوازی تجاری سنتی در اين م

بهترين شرايط برای امثال عسگراوالدی ها و خاموشی ها . تجاری جديد می بيند
در حکومتی تامين می شود که توسط سپاه پاسداران بر مردم تحميل شده باشد و 

صدايی از جانب کسی درنيايد تا اين . همه مکلف شوند تابع قوانين آن باشند
اينان با در . توانند در کمال آرامش به کسب و کار تجاری خود بپردازندآقايان ب

دست داشتن اتاق های بازرگانی، سال های سال است که با استفاده از رانت ها و 
امکانات دولتی و در پوشش خدمت به مسلمانان ايران و جهان منابع اين کشور 

ات بی رويه کاالها با آن ها سال های سال است که با وارد. را غارت می کنند
استفاده از ارز و امکانات دولتی و معافيت های گسترده گمرکی، بسياری از 

را به ورطه ورشکستگی ... صنايع داخلی از جمله نساجی، چای، شکر و 
بنابراين عجيب . کشانده اند و هزاران کشاورز و کارگر را به خاک سياه نشاندند

سال هاست که به . بان ها علنن حمايت کنندنيست که از کشتار انسان ها در خيا
مگر نه اين است که جنگ ادامه سياست .ديگر مشغولندين کار به شيوه ای ا

  .است به طريقی ديگر
اين جريان ارتباط . هيات های موتلفه و همسو نماينده فکری اين جريان است

. کننداين دو يک ديگر را تغذيه می . بسيار تنگاتنگی با روحانيت سنتی دارد
  . يکی از طريق مالی و ديگری از طريق فکری

اگر رژيم اسالمی بتواند اين بار هم . برای آنان اما اين تازه اول ماجراست
خيزش توده ها را با خشونت و خونريزی سرکوب کند، عطش سيری ناپذير نسل 

عطوفت "تازه به دوران رسيده های سپاهی بدون شک بازار سنتی را هم از 
  .ود بی نصيب نخواهد گذاردخ" اسالمی

  : محافظه کاران سنتی
اين جناح که بخش عمده روحانيت را تشکيل می دهد توسط دو نهاد جامعه 

پايه . مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز تهران نمايندگی می شود
اين جناح بيشتر در ميان بازاريان سنتی و همين طور عقب مانده ترين اقشار 

  .  و حاشيه شهری استروستايی
  :بورژوازی بوروکرات

بورژوازی بوروکرات به طور عمده در ايران از دوران سازندگی رفسنجانی 
اينان در دوره احمدی . شکل گرفت و در دوران خاتمی گسترش بيشتری يافت

نژاد بسياری از امکانات نفوذ خود را از دست دادند و دائما در معرض تهديد 
ی نژاد از همان ابتدا تکليف خود را با اينان روشن کرد احمد. قرار داشتند

هنگامی که اعالم کرد به کار بانک های خصوصی رسيدگی خواهد کرد و ناگفته 
او از ثروت های . پيدا بود که منظورش در وهله اول بانک پارسيان است

اين سخنان با دو هدف . بادآورده و رسيدگی به آن ها بسيار سخن به ميان آورد
اولن جذب تحتانی ترين اقشار جامعه با توسل به شعارهای : يان می شدندب

فراموش نکنيم که جذب اين اقشار . پوپوليستی مبارزه با ثروت های نامشروع
هم از نظر سياهی لشکر در مواقع مورد لزوم و هم از نظر تامين نيروی انسانی 

ز همين نيروها و جا و ثانين با استفاده ا. برای ارگان های سرکوب ضروری بود
زدن آنان به عنوان مردم در صحنه و در پرتو حمايت ارگان های امنيتی و 
نظامی، ابتدا بيرون راندن اين بورژوازی بوروکرات از پست های کليدی دولتی 

که پروژه آن در دو سال آخر دوران خاتمی کليد خورد، طوری که يک سوم از (
اين . نت های وزرای خاتمی سپاهی شدندنمايندگان مجلس و تقريبن تمام معاو

آب "و سپس قطع .) معاونت ها تمامن به زور به خاتمی و کابينه اش تحميل شد
  . نصيب شان می شود" بيت المال"ای که آنان از " باريکه

اين بورژوازی به شدت محافظه کار و سازش کار است و تنها ترسش از نابودی 
او می داند که به اين . ای کار را هم بيايدکامل است که او را وادشته تا اينج

سادگی ها نمی توان به قول رهبر اطمينان کرد، حتی وقتی اين امان نامه تامين 
جانی و مالی، که البته شرط آن خروج بدون تنش از قدرت سياسی است، در 
جمع هزاران نمازگزار جمعه بيان شده باشد، زيرا کاله شرعی بسيار گشادتر از 

 هاست و حاکم اسالمی به گفته خمينی حتی می تواند در صورت لزوم اين حرف
و برای حفظ تماميت جمهوری اسالمی، اصول دين را هم موقتا تعطيل کند چه 

  . رسد به ناديده گرفتن يک پيمان يا پاره کردن يک امان نامه
 با در نظر گرفتن اين موارد، اتکا به اين بخش از بورژوازی و اميد بستن به آن

و نماينده شان کارگزاران (و همين طور به زائده آن يعنی مديران ميانی 
هر چند نوک تيز حمله را هم نبايد برآنان . کاری عبث و بيهوده است) سازندگی

مردمی هستند اما به اين ها اگر چه به همان اندازه دشمن جنبش . متمرکز کرد
اند که نيروی جناح هر حال هنوز به عنوان شکاف سازانی در حاکميت مطرح 

  . برتر در حکومت را تا حدودی به خود مشغول می سازد
اين جريان به شدت پراگماتيست است و بارزترين جلوه اش در خانواده 

حزب کارگزاران سازندگی و حزب اعتدال و توسعه اصلی ترين . رفسنجانی است
ل توسعه اين جريان بيشتر طرفدار مد. نمايندگان اجتماعی اين جريان هستند

اعتدال و . چينی است و چندان رغبتی به دمکراسی سياسی نشان نمی دهد
. توسعه نسبت به کارگزاران سنتی تر است، همان طور که فاطمه نسبت به فائزه

  )دو دختر هاشمی رفسنجانی که هر کدام به يکی از اين احزاب وابسته اند(
مديران دولتی و خصوصی پايه اين جريان را در ميان بازاری های کمتر سنتی، 

  . سطح باال و تکنوکرات ها بايد جست
  :رفرميست ها

اين جريان شامل اولن بخشی از روحانيونی است که در تهران از جامعه 
روحانيت مبارز جدا شدند و مجمع روحانيون مبارز را در تهران و در قم با 

حوزه جدايی از جامعه مدرسين حوزه علميه قم، مجمع محققين و مدرسين 
علميه قم را تشکيل دادند، و ثانين بخش عمده روشنفکران دينی که در دو 
جريان اصلی حزب مشارکت ايران اسالمی و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی 

  . متشکل شده اند
روحانيون مبارز تهران حول مهدی کروبی و محمد خاتمی و تحت رهبری حجت 

هبر دانشجويان خط امام و رابط آن ها با االسالم خوئينی ها که در اوائل انقالب ر
روزنامه سالم متعلق به اينان بود که حدود ده سال . خمينی بود، متشکل شدند

پيش با بستن اش به بهانه انتشار يک سند سری مربوط به وزارت اطالعات، که 
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در واقع نامه سعيد امامی برای بستن مطبوعات بود، ماجرای کوی دانشگاه به 
  .رياست اين مجمع اکنون با خاتمی است. وجود آمد

اين دسته از روحانيون متمايل به برداشت ها و قرائت های جديد از اسالم هستند 
اين جريان . و اصلی ترين نمايندگان فکريشان کديور و مجتهد شبستری هستند

از يک سو به نظرات دکترعلی شريعتی در باب اسالم انقالبی گرايش داشته و از 
پيرو نظرات دکتر عبدالکريم سروش هستند که به دنبال پيوند اسالم سوی ديگر 

حتی با استفاده از چماق (با مدرنيسم است و می خواهد به هر طريق ممکن 
به نظر می رسد که پايه . ثابت کند که اسالم با دمکراسی منافاتی ندارد) سرکوب

و کارگاه کسبه (اجتماعی اين جريان بيشتر در ميان اقشار متوسط خصوصی 
  .باشد) های کوچک

  . از آيت اهللا های قم، منتظری و صانعی به اين جريان نزديک تر هستند
 گروه کوچک ٧سازمان مجاهدين انقالب اسالمی پس از انقالب و با وحدت  

اين سازمان در ابتدای . اسالمی که با رژيم شاه مبارزه می کردند تشکيل شد
سط جمهوری اسالمی نقش مهمی در پايه سرکوب جنبش انقالبی مردم ايران تو

ريزی وزارت اطالعات و تربيت کادرهای اطالعاتی ايفا کرد، هر چند که بعدها از 
از برجسته ترين شخصيت های اين سازمان می توان از . قدرت کنار گذاشته شد

اين سازمان پايه توده ای . بهزاد نبوی، تاج زاده، آرمين و عربسرخی نام برد
شته و بيشتر به عنوان يک منبع تغذيه فکری اصالح طلبان عمل می چندانی ندا
  .کرده است

حزب مشارکت ايران اسالمی در جريان انتخابات رياست جمهوری هفتم که به 
اين سازمان از وسيع ترين پايه توده . پيروزی خاتمی منجر شد، تشکيل گرديد

 که پايه توده ای ای در بين تمام جريانات اصالح طلب برخوردار است، هرچند
  . اش پس از شکست اطالح طلبی به سبک خاتمی به شدت دچار آسيب شد

پايه های اجتماعی اين جريان بيشتر در ميان بخش خصوصی در خدمات و 
صنعت و اقشار تحصيل کرده مانند مهندسان، مديران ميانی به پايين، معلمان 

  .است... ن، پرستاران و مدارس، اساتيد دانشگاه ها، پزشکان، وکال، دانشجويا
اصالح طلبان که با بسيج تمام نيروهای خود بار ديگر طمع خام تصرف قدرت 
اجرايی، عليرغم تمام محدوديت هايش، را در سر می پروراند، به يک باره 

اين بورژوازی هنوز باورش نمی شود که متحدان قديمی اش به او . شوکه شد
 توهم است که گويا می توان در اين دوره از او هنوز گرفتار اين. خيانت کرده اند

درک او از . سرمايه داری، منصفانه و با پايبندی به اصول بازی، بازی کرد
او نمی فهمد که بازار کنونی . بازار سرمايه داری هنوز درک آدام اسميتی است

سرمايه داری جهانی، بازار تحت سلطه سرمايه مالی است که فاسدترين بخش 
، آن گونه که مد نظر آدام اسميت و "آزاد"اين بازار ديگر نه بازار. سرمايه است

اقتصاد کالسيک بود، بلکه بازاری است که دائما توسط انحصارات مالی و بنگاه 
و بنابراين همان گونه که در حوزه . می شود" دستکاری"های سرمايه باز 
نمی " آزاد "خبری نيست، در حوزه سياست هم رقابت" آزاد"اقتصاد از رقابت 

اين . تواند وجود داشته باشد، حتی در دمکرات ترين اقتصادهای سرمايه داری
ماجرای . توهم او را به خوبی می شد در سياست خارجی خاتمی مشاهده کرد

بورژوازی تجاری جديد و سنتی به . گفتگوی تمدن ها، بحث هسته ای  و غيره
 که در اين جهان سرمايه داری آن ها می دانند. هيچ وجه چنين توهماتی ندارند

بدون . با گرگها طرف هستند و اگر گرگ نباشند به سادگی دريده خواهند شد
برای تفصيل بيشتر مراجعه کنيد به سخنرانی های دکتر حسن عباسی . (ترحم

  .)يکی از فرماندهان و استراتژيست های سپاه پاسداران و بنيان گذار سپاه قدس
بخش خصوصی هرگز . در ذات اوست. دش نيستاين توهم البته تقصير خو

نتوانسته در ايران مستقالنه قد علم کند، هرگز نتوانسته در عرصه اقتصادی 
به طريق اولی نخواهد . خود را از زير سايه نفت و دولت نفتی بيرون بکشد

او برای تامين مشروعيت نظری و . توانست از نظر ايدئولوژيک هم ارزندام کند
ای خود ناچار است آستان بوس علمايی شود که سر نه در آخور ايدئولوژيک بر

او، که از آخور ديگری ارتزاق می کنند و بنابراين هميشه هم سر بزنگاه او را 
اين بورژوازی حتی حاضر است به . تنها می گذارند و به او خيانت می کنند

تصاديش خاطر اهدافش فداکاری هم بکند اما حوزه ديدش هم مانند حوزه عمل اق
محدود و از يک طرف وابسته به بوروکرات های دولتی برای تامين مقررات 
الزم برای فعاليت اقتصادی است و از طرف ديگر وابسته به تامين امنيت 

در عمل هم اين بورژوازی معمولن خود . اجتماعی توسط قوای سرکوبگر است
ه دامن برادر را به ريش بورژوازی بوروکرات می بندد و از جور مستبدان ب

بزرگترش که هم متمول تر است و هم دستی در حکومت دارد پناه می برد، اما 
اين بار ظاهرا برادر بزرگتر کوسه از آب درآمده و ريشی ندارد که بتوان به آن 

  .دخيل بست
بنابراين تصور رفتار مستقل از سوی اين بورژوازی هم چندان مقرون به 

.  چند به طور نيم بند، در پی دمکراسی استاين بورژوازی هر. واقعيت نيست
اين بورژوازی هرگز حتی زمانی هم که در . اما يک دمکراسی اخته و کنترل شده

قدرت سهيم بود نتوانست حتی از آزادی های اساسی مردم، همان ها که در 
با . قانون اساسی جمهوری اسالمی هم به رسميت شناخته شده اند، دفاع کند

اقتصادی جهانی و رکودی که می رود هرچه فراگيرتر شود، اين توجه به بحران 
طولی نمی کشد که سازش . بورژوازی چندان شانسی برای باال آمدن ندارد

خواهد کرد و به دنبال بورژوازی بوروکرات به زندگی خود زير يوغ نظاميان 
ن ادامه خواهد داد و تنها به اين بسنده خواهد کرد که از ته مانده غذای آنا

با اين حال اشتباه خواهد بود هرآينه ما تصور کنيم که اين . ارتزاق کند
اولن در همين مدت کم هم . بورژوازی هيچ خاصيتی برای جنبش انقالبی ندارد

. توانسته نقش خوبی در دگرگونی باورهای مذهبی ايفا کند و هنوز هم می تواند
 بافته های آنان در کارهای مجتهد شبستری و عبدلکريم سروش و يافته ها و

آنان تالش می . زمينه هرمنوتيک اسالمی و تجربه نبوی بخشی از اين هاست
کنند اسالم را هر چه بيشتر به عنوان يک ايدئولوژ ی بورژوايی برای اين 

  . منطقه از جهان صيقل دهند
جنبش انقالبی ضمن اجتناب از قهرمان سازی از اينان و ديگرانی شبيه آنان از 

بايد تالش کند آنان را تشويق ... تمی، حجاريان، باقی، گنجی، تاج زاده و قبيل خا
کند که دست کم برای جبران بخشی از خيانتی که بارها با  به آرمان های مردم 
روا داشته اند، حتی برای حقظ خودشان هم که شده در مقابل کودتا بايستند و 

ان به عنوان انسان، اگر صد البته که جنبش انقالبی وظيقه دارد از حقوق آن
هرچند که انان در قتل عام های سال . توسط نظاميان پايمال می گردد، دفاع کند

 تير يا دست داشتند و يا ١٨ و همين طور سرکوب دانشجويان در ۶٧ و ۶٠
دست کم بزدالنه جا زدند و به جای دفاع از حقوق پايمال شدگان، به توجيه 

  . بسنده کردند" واقعيت"
  .ون مبارز هم اصولن ترکيبی از دو گروه باال هستندروحاني

**********************  
بورژوازی تجاری جديد به رهبری فرماندهان و مقامات ارشد سپاه و برخی  

روحانيون حوزه مصباح يزدی و بورژوازی تجاری سنتی به سرکردگی حزب 
 تحت رهبری "مقدس"موتلفه و اتاق بازرگانی در يک اتحاد سياسی و اقتصادی 

واليت فقيه ميرا، عزم خود را جزم کرده اند که بخش های ديگر بورژوازی 
حکومتی به سرکردگی رفسنجانی و کارگزاران سازندگی را از رده های باالی 

به نظر می رسد که آن ها اساسا به داليل زير خواهان . حکومتی اخراج کنند
 :انجام اين کار هستند

 قادر نخواهند بود جنبش توده ای اوج گيرنده را بدون اين تسويه حساب - ١
سرکوب کنند و در عين حال به دنيا بباورانند که کماکان دارای پايگاه توده ای 

بدون چنين سرکوبی نخواهند توانست از موضع قدرت به ساخت . وسيعی هستند
بدون سالح اتمی و بدون سرکوبی قاطع جنبش انقالبی . سالح های اتمی بپردازند

ر ايران قادر نخواهند بود خود را به عنوان يک ابرقدرت منطقه ای در سطح د
سپاه تنها در صورت قبضه کامل قدرت تبديل آن به . ژاندارم منطقه باال بکشند

حکومت اسالمی است که می تواند اميدوار باشد چند صباحی بيشتر به چپاول 
 ايرانی به غارت آن ها و ادامه داده و کماکان با ناديده گرفتن حقوق ميليون ها

بنابراين اين مصاف برای آنان مصاف مرگ و . غارت تمام منابع طبيعی بپردازد
ياهمه چيز و يا . زندگی است و به هيچ راه حل ميانی هم نمی توانند تن در دهند

  . هيچ
 ما با يکی از عميق ترين و پيچيده ترين بحران های اقتصادی جهانی مواجه  -٢

حل اين بحران و در پاسخ به نيازهای حل بحران، صف بندی های برای . هستيم
جديدی در اقتصاد و سياست جهان و مهمتر از همه در شيوه انباشت سرمايه پديد می 

با گسترش هرچه بيشتر رکود و ورشکستگی اقتصادی، تقاضا برای نفت اگر . آيد
 يک اقتصاد کامال متکی اقتصاد ايران به عنوان. پايين نيايد مطمئنن بيشتر نخواهد شد

مانند سی سال پيش دو راه . بر صادرات نفتی با شدت تمام به زمين خواهد خورد
يا تغيير در ساختار اقتصادی جامعه و همراه شدن : پيش پای اقتصاد ايران قرار دارد

با اقتصاد جهانی و پذيرش نقشی که توسط سرمايه جهانی برعهده اش قرار می 
مام عيار در اقتصاد جهانی و يا پای فشردن بر وضعيت کنونی و گيرد، يعنی ادغام ت

در . اتکا بر نفت از يک سو و ادامه و گسترش تحريکات در منطقه برای باج گيری
هر حالت اولين و فوری ترين نتيجه اين زمين خوردن، خيزش های توده ای از نوعی 

ژيم اسالمی قادر بدون يک ديکتاتوری خشن ر. است که هم اکنون شاهد آن هستيم
کمترين دو دستگی بين بااليی ها در اين . نخواهد بود در برابر اين خيزش ها بايستد

و رژيم اسالمی با تمام . شرايط می تواند زير فشار توده ها به شکافی عطيم بيانجامد
بنابراين اين رويکرد که علنن رای مردم را به دور . وجود اين فشار را حس می کند

ای رهبر را برتر و فصل الخطاب قرار دهند را بايد آغاز رسمی ديکتاتوری بريزند و ر
درعين حال کاهش درآمدهای . موتلفه زير سايه رهبری دانست- نظامی سپاه-تجاری

ارزی ناشی از صادرات نفت يک تاثير فوری و ملموس ديگر هم بر تمام طبقه حاکمه 
 .در خيل دزدان ولوله بر پا می کند. دارد
رفسنجانی با داشتن روابط حسنه با غرب به خصوص تالش می کند غرب را جناح -٣

در معادالت اقتصادی ايران به طور جدی وارد کند و بدين ترتيب با برقراری 
پيوندهای عميق اقتصادی با جهان، هم امنيت خود را تضمين کند و هم به عنوان دالل 

ر شايد حتی بتواند غرب و به با اين کا. سهم خوبی از اين خان يغما به غنيمت برد
خصوص اروپا را در زمينه دست يابی به انرژی هسته ای اگر نه موافق که دست کم 

از طرف ديگرسپاه به هيچ وجه قادر نيست در زمينه پروژه های توليدی و . خنثی کند
انحصاری : هم از اين رو يک راه بيشتر در پيش رو ندارد. خدماتی با غرب رقابت کند

  .ناقصه هاکردن م
 جناح سپاه و بيت رهبری قصد ندارند از خوان گسترده خصوصی سازی سهمی  -۴

بنابراين عرضه سهام شرکت های دولتی نيز يکی ديگر از موارد . به رقيب بدهند
در اين زمينه هم سپاه و بيت رهبری و روحانيت . چالش برانگيز در اين ميان است

اند که در يک رقابت اقتصادی برابر قادر سطح باالی حکومتی به تجربه دريافته 
 .نيستند حريف رفسنجانی شوند

  ٢٠٠٩سپتامبر    البرز دماوندی
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  آمارآمار  ايران در آئينهايران در آئينه
  تهيه و تنظيم از مريم اسکوئی

 ايرانی کاهش ده درصدی تعداد دانش آموزان
 هزار دانش آموز کالس اولی روز سه شنبه ٢٠٠يک ميليون و : بی بی سی 

   شهريور به مدرسه رفتند و قرار٣١
 هزار دانش آموز ايران سر کالس ۵٠٠ ميليون و ١٣ است روز چهارشنبه 
  بنابر گزارش.های درس حاضر شوند

 خبرگزاری دانشجويان ايران، تعداد دانش آموزان مدارس امسال نسبت به 
  .سال گذشته ده درصد کاهش يافته است

  ماه گذشته در تهران٦ هزار نفر در ١٩دستگيری بيش از 
 ١٩نتظامی تهران بزرگ از دستگيری رئيس پليس پيشگيری فرماندهی ا:مهر

 ماه گذشته توسط ماموران کالنتريهای تهران ٦ نفر مجرم در ٩٠٢هزار و 
  . خبر داد

 زن را با ١١ نفر مرد و ٩٢٠از اول سال جاری ماموران پليس پيشگيری 
  . اتهام سرقتهای به عنف مانند زورگيری و کيف قاپی بازداشت کرده اند

 ٧٥اندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اينکه رئيس پليس پيشگيری فرم
 درصد دستگيری مجرمان توسط پليس در مقايسه با ٢٧درصد کشفيات و 

  شهريور ٣١ .مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است 
  نوجوانان در ايران" اعدام"يا " قصاص"

حکم اعدام و حبس ,المللی حقوق کودک،   کنوانسيون بين٣٧بر اساس ماده 
  .,اند  سال مرتکب شده١٨ابد، نبايد برای جرايمی صادر شود که افراد زير 

مجازات مرگ نبايد برای , : اعالميه جهانی حقوق بشر نيز تاکيد دارد۶ماده 
  .,اند  سال مرتکب شده١٨جرايمی صادر شود که افراد زير  

با " قصاص"گويد،  مي" اعدام کودکان"ولی قوه قضاييه ايران همچنين در رد 
 به خبرنگاران گفت ٨٧سخنگوی قوه قضاييه در سال . تفاوت دارد" اعدام"

قصاص حق خصوصی فرد است و فقط با گذشت اوليای دم از آن صرفنظر ,که 
  . ,شود مي

 اين کنوانسيون را امضاء کرد و شورای نگهبان و ١٣٧٣ايران در سال 
 برای خود ايران اين حق را. صورت مشروط تصويب کردند مجلس آن را به

محفوظ نگه داشته که مفادی از اين پيمان را که با قوانين جاری کشور 
از اين مفاد يکی به آزادی بيان و انتخاب مذهب . همخوان نيست رعايت نکند

  شهريور٢٩.   سال١٨مربوط است و ديگری به ممنوعيت اعدام کودکان زير 
  :نگاهی به وضعيت کودکان در ايران

 کان خيابانی در ايرانآمار رو به رشد کود
. نام دارد" حق تقدم برای حقوق کودکان"امسال " روز جهانی کودک"شعار 

ها  ، هر روزه در سراسر جهان حقوق ميليون"يونيسف"های  بر اساس داده
  . شود کودک دختر و پسر نقض مي

 ميليون کودک در ٢٠٠به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، دو ميليارد و 
کنند که از هر دو نفر، يکی از آنها فاقد نيازهای  زندگی ميسطح جهان امروز 
ای و  های پزشکي، آموزش مدرسه ، کمک ی کافي، آب پاکيزه اوليه، مانند تغذيه

بحرانی جهانی اقتصادی نيز بر تنگدستی فقيرترين . يا يک سرپناه ساده است
ی  ر جرگه ميليون کودک و نوجوان د٣در آلمان حدود . ها افزوده است خانواده

شوند از اين سه ميليون، بيش از يک ميليون نفر آنها  فقر کودکان محسوب مي
  . اند های مهاجر آمده دهند که از خانواده را نوجوانانی تشکيل مي

در آلمان، موقعيت يک خانواده با دو کودک زير " فقر کودکان"معيار تشخيص 
درآمد . رسد  مي يورو در ماه٩٠٠ سال است که درآمد آنها کمتر از ١۴

  .  يورو است١٧٩٠متوسط در آلمان 
ی   حدود يک ميليون نفر ازشاغلين ايرانی در دامنه٨۵براساس آمار سال 

ای که چندی پيش با  سعيد مدنی در مصاحبه. اند  سال بوده١٩ تا ١٠سنی 
 کودک ايرانی ۴۵۴دويچه وله داشت، گفت که رسما حدود يک ميليون و 

ل بودند و تحت پوشش آمار قرار گرفتند که البته با مطابق آمار رسمی شاغ
ها حضور  درنظر گرفتن بيش از سه ميليون کودک سنين مدرسه که در مدرسه

شود گفت که اين آمار فقط نيمی از اينها را تحت پوشش قرار داده  ندارند، مي
  . است

غل، افزايد که در ميان اين نزديک به يک و نيم ميليون نفر کودک شا مدنی مي
شان   سال بودند و مابقي١۴ تا ١٠ی سنی   هزار نفر در دايره١٨۵حدودا 

 سال قرار ١٩ تا ١۵ هزار نفرشان در سنين ٢٧٠يعنی حدود يک ميليون و 
   .داشتند

  آزاری در ايران معضل کودک
، قانون حمايت از کودکان و نوجوانان را ٨١هرچند مجلس ايران در سال 
ای درقوانين ايران، در  ت شفاف و بازدارندهتصويب کرده اما هنوز مجازا

رسانی جسمی و روحي، ممانعت کودکان از تحصيل  آزاري، آسيب زمينه کودک
 ٩٠دهند که بيشتر از  ها نشان مي پژوهش. يا واداشتن شان به کار وجود ندارد

از همين رو در . دهند ها در ايران در محيط خانه روی مي درصد کودک آزاري
شدن وضعيت کودک  ، مددکاران اجتماعی تنها در صورت بحرانيبيشتر موارد

  . يابند امکان مداخله مي

 سال ١٨ تا ۶ کودک کار خيابانی در گروه سنی ۵٨۵پژوهشی که بر روی 
 درصد آنها توسط اعضای ۵٠صورت گرفته، بيانگر اين است که بيش از 

  . گيرند خانواده يا صاحبان کار خود مورد سوءاستفاده جنسی قرار مي
  کودکان خيابانی ايران

دهد که آزار در ميان کودکان خيابانی و کار بسيار بيشتر  ها نشان مي بررسي
تواند تاييدی بر افزايش  آمار رو به رشد اين کودکان در ايران مي. است
 ٨٧در تير ماه " انجمن حمايت از کودکان"مدير عامل . آزاری باشد کودک

 سال مشغول ١٨ تا ١٠ درصد از کودکان بين ، ده٧۵اعالم کرد که در سال 
 دهم درصد رسيده ٧ و ١٢ اين تعداد به ٨۵اند اما مطابق آمار سال  کار بوده

  . شود  هزار کودک را شامل مي۶۶٠که يک ميليون و 
فرشيد يزدانی به خبرگزاری ايسنا گفت که با توجه به آمار جمعيت و تعداد 

 هزار کودک خارج از ۶٠٠ليون ودانش آموزان هم اکنون بيش از سه مي
  ی تحصل قرار دارند چرخه

 اعالم کرد که تعداد کودکان ١٣٨٧سازمان بهزيستی در گزارشی که در سال 
حسن . خيابانی شناسايی شده در تهران به نسبت سال پيش دو برابر شده است

های اجتماعی شهرداری تهران، با اشاره به  ی کل آسيب عماري، معاون اداره
 ٢٧اند، در   هزار کودک کار خيابانی شناسايی شده٧که تا کنون حدود اين 

آماری که سازمان بهزيستی ارائه داده ,گويد،  ، به برنانيوز مي٨٧شهريور 
دانيم اين آمار را برچه   هزار کودک کار خيابانی در تهران است که ما نمي٢٠

  .,اند اساسی به دست آورده
 يل باز می داردفقر در ايران کودکان را از تحص

  بی بی سی :نيکی محجوب
همزمان با بازگشايی مدارس در ايران اعالم شد که بر اساس آمار سرشماری 

 حدود چهار ميليون کودک در اين کشور به داليل متعدد از تحصيل ٨۵سال 
  . بازمانده اند

 درصد جمعيت ايران را کودکان تشکيل می دهند به اعتقاد ٣٠با وجود آنکه 
  سان، امکانات در حوزه تحصيل برای کودکان ايرانی کم استکارشنا

شيرزاد عبداللهي، کارشناس آموزش، با تائيد اين موضوع که آمار رسمی از 
مراجع مستقل و "کودکان بازمانده از تحصيل در ايران وجود ندارد می گويد 

غير آموزش و پرورشی امکان اين که در اين مورد آماری تهيه کنند را 
اين کودکان گروههای مختلفی را شامل می شوند از جمله کودکانی که . دندارن

. اصوال به مدرسه نمی روند و آنهايی که ضمن تحصيل ترک تحصيل می کنند
 ٩۵ درصد نيست و طبق آمار رسمی ١٠٠پوشش کودکان شش ساله ما هم 

  .درصد است
 مهاجرت همچنين دخترانی که بايد برای تحصيل از روستا"عبداللهی افزود 

. کنند و خانواده به آنها اجازه انتقال نمی دانند نيز بايد در اين گروه قرار داد
تعدادی از کودکان نيز در دروه راهنمايی به دليل فقر ترک تحصيل می کنند 

."  درصد به دوره متوسطه نمی رسند٣٠ تا ٢٠ دانش آموز ١٠٠شايد از هر 
  مهر١

 .. هزار تومان است هزار تومان است٨٥٠٨٥٠ر در ايران ر در ايران طبق گفته آارشناسان، خط فقطبق گفته آارشناسان، خط فق:  ايلنا
  شهريور٣٠

   خط فقر سه برابر حداقل مزد کارگرانخط فقر سه برابر حداقل مزد کارگرانخط فقر سه برابر حداقل مزد کارگران
در حالی که علی دهقان کيا عضو هيات مديره کانون شوراهای : سرمايه

اسالمی کار از مخالفت کارفرمايان و دولت با افزايش دوباره حداقل دستمزد 
ر می دهد تازه کارگران در سال جاری بر اساس مصوبه شورای عالی کار خب

 درصد ثروت کشور در ٥٨ترين آمار مرکز آمار ايران نشان می دهد حدود 
محمد مدد رئيس مرکز آمار . است) سه دهک نخست( درصد جامعه ٣٠دست 

نيز صراحتًا اعالم کرده است خالص ماهانه هزينه خانوار برای متوسط هزينه 
رهای ايران است خالص ماهانه خانوار شهری در واقع رقم متوسط همه شه

در ضمن . که اين عدد برای شهر تهران حتمًا بيش از متوسط اعالم شده است
بايد توجه داشت که در عمل با وجود اعالم نقطه ای تورم که نمايانگر کاهش 
تورم است قيمت های واقعی چندان نرمشی برای پايين آمدن نشان نمی دهد به 
  طوری که رقم 

ه توسط مرکز آمار ايران خط فقر خانوار شهری  هزار تومانی اعالم شد٧٨٥
 هزار تومان با حداقل ٢٦٣است و اگر به آمار جديد اين مرکز استناد کنيم 
 هزار تومان سه برابر ٧٨٥های خط فقر فاصله زيادی دارد به نحوی که 

  . حداقل حقوق کارگر است
سال نتايج آمارگيری از هزينه و درآمد خانوارهای شهری و روستايی در 
 ٩٤گذشته نشان می دهد متوسط کل هزينه خالص ساالنه يک خانوار شهری 

 ٩/١٥ هزار ريال بوده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٤٢١ميليون و 
اين در حالی است که متوسط درآمد اظهار شده . درصد افزايش نشان می دهد
بت به  هزار ريال بوده که نس٢١٩ ميليون و ٨٨ساالنه يک خانوار شهری 

به گزارش مرکز آمار ايران، در .  درصد افزايش داشته است١/١٣سال قبل 
حالی که متوسط کل هزينه خالص ماهانه يک خانوار شهری در سال گذشته 

 هزار تومان بوده، متوسط درآمد ماهانه اظهار شده يک خانوار ٧٨٥بيش از 
ماهانه  هزار تومان است يعنی هزينه يک خانوار شهری ٧٣٥شهری حدود 

متوسط کل هزينه خالص ساالنه .  هزار تومان بيش از درآمدش بوده است٥٠
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 ميليون و ٩ به ٨٦ درصد رشد نسبت به سال ٩/١٥يک خانوار شهری با 
  .  هزار تومان در سال گذشته رسيده است٤٢١

  بررسی شش مرحله ای نرخ تورم
ه از سوی دهقان کيا در ادامه در پاسخ به اين سوال که طی روزهای گذشت

 درصد اعالم شده ٤/٢٥ معادل ٨٧مرکز آمار ايران نرخ تورم پايان سال 
نمايندگان کارگران نيز آمارهای بانک مرکزی را که هر دو ,: است، بيان داشت

ماه يک بار در سال گذشته اعالم شده، بررسی کردند و به همين درصد نرخ 
ش مرحله نرخ تورم سال وی با تاکيد بر اينکه نتيجه بررسی ش,.تورم رسيدند

متاسفانه عمل به بند ,:  درصدی بوده است، افزود٤/٢٥ دستيابی به نرخ ٨٧
 قانون کار مبنی بر استناد به نرخ تورم اعالم شده توسط بانک ٤١اول ماده 

مرکزی برای کارگران چالش ايجاد کرد به نحوی که حق واقعی آنان در تعيين 
  , .دستمزد پايمال شد

  .اقتصادی لحاظ شودواقعيت های 
اين مقام مسوول کارگری سپس در اظهارنظری برای اين نکته که کارفرمايان 

هزار تومان حداقل حقوق را نداريم،  ٢٦٣ می گويند ما توان پرداخت بيش از
دهقان کيا ,.اين مساله نبايد با نديده گرفتن حق کارگران حل شود,: گفت

رم واقعی را اعالم نمی کند نه وقتی بانک مرکزی نرخ تو,: خاطرنشان کرد
تنها نمی توان حداقل های کارگران را به خط فقر نزديک کرد بلکه حقايق 
زيادی نيز در زندگی کارگران و سبد هزينه های خانوار ناديده گرفته می 

  , .شود
بانک مرکزی ,: عضو هيات مديره کانون شوراهای اسالمی کار تصريح کرد

 درصد می رسد ولی ١٥م سال جاری به زير پيش بينی کرده بود نرخ تور
چيزی که واقعيت دارد باال رفتن سبد هزينه های خانوار است به نحوی که با 
توجه به اصرار دولت در کاهش هزينه های خانوار در سال گذشته، مرکز آمار 

 ٨٦ درصد بيشتر از سال ٩/١٥ميزان افزايش سبد هزينه های سال گذشته را 
  مهر١, .اعالم کرد

  :احتکار کاال در انبارها در خدمت باال نگهداشتن بهای کاالهای مصرفی
 !هزار تن چای در انبارها فاسد شد١٧٠
رئيس اتحاديه شرکتهای تعاونی چايکاران از فاسد و غير قابل استفاده : آفتاب
   هزار تن چايی که در انبارها بوده است خبرداد١٧٠شدن 

 هزار ٢٩ی را تا مرحله چهارم از بينی برداشت و توليد چا  هوسمی پيش
اين رقم نسبت به سالهای گذشته  " :هزار تن دانست و گفت١٣٠هکتار، حدود 

  ". بسيار ناچيز و کم است و جبران آن کامًال سخت است
وی با اشاره به اينکه برای فرهنگ سازی و اشاعه مصرف از چای ايرانی در 

رد کردن آن در سبد خانوار آن ميان ايرانيها توزيع چای رايگان مرغوب و وا
هم از بهترين نوع چای ايرانی راهکار مناسب برای آشنا کردن با چای بدون 

  . افزودنی و طبيعی ايرانی است
 تاکنون در ٦٩هزار تن چای سنواتی که از سال ١٧٠هوسمی با اشاره به 

  متاسفانه اين  , :انبارها موجود است، گفت
حدود بيست سال فاسد و فاقد مصرف ميزان چای ايرانی پس از گذشت 

  باشد و توزيع آن در بين مردم به اين  مي
  شهريور٢٨ .زند صنعت صمه مي

کمبود کادر پرستاری و رعايت نشدن استانداردهای الزم مراقبت در خصوص 
  بيماران،

 .به افزايش مرگ وميرها منجر می شود
ن استانداردهای کمبود کادر پرستاری و رعايت نشد: آرزو شهبازی :سرمايه 

الزم مراقبت در خصوص بيماران، يکی از عواملی است که در کشور ما به 
اين در حالی است که چندی پيش مدير . افزايش مرگ وميرها منجر می شود

دفتر پرستاری وزارت بهداشت اعالم کرد ساالنه بيش از هفت هزار پرستار از 
ا نيز به بيش از دو برابر دانشگاه ها استخدام می شوند و بيمارستان های م

بر اين اساس با محمد شريفی مقدم، . استخدام موجود به پرستار نياز دارند
   ---. دبير کل خانه پرستارگفت و گويی انجام داده ايم که می خوانيد

با توجه به اخباری که در خصوص فارغ التحصيل شدن بيش از هفت : سئوال 
شرايط استخدام و جذب اين افراد و هزار پرستار در سال وجود دارد، آيا 

   مجوز استخدام آنها برای وزارت بهداشت وجود دارد؟
 هزار نفر نيست و بسته ٧تعداد فارغ التحصيالن ساالنه پرستاری ما  : جواب

اين افراد می . هزار نفر است٥به سال های مختلف به طور متوسط حدود 
رستاری ارائه می شود توانند در همه مراکز دولتی و خصوصی که خدمات پ

. اما در خصوص ميزان چگونگی جذب آنها آماری در دست نيست. جذب شوند
براساس آنچه که در قانون برنامه توسعه آمده است بايد به ازای هر خروجی 

اما نيرويی که وزارت بهداشت معموًال جذب . پرستاري، يک پرستار جذب شود
ت، يعنی در سال به سه تا چهار  درصد نيروی مورد نياز اس٤٠می کند حدود 

  . هزار نفر می رسد
موضوع اعتراضات پرستاران به قانون استخدام باالخره به کجا : سئوال 

  کشيده شد؟ 
اين اعتراضات در واقع به نقض قانون مديريت خدمات کشوری منجر : جواب 

ی  به استخدام پيمان٨٧بر اين اساس مثًال پرستاری که تا آخرين ماه سال . شد
 هزار تومان حقوق داشت و پرستاری ٤٤٠در آمده بود، براساس حکم حدود 

يعنی يکی دو ماه بعد از پرستاری که در - ٨٨با همين شرايط در ابتدای سال 
 با اختالف بسيار فاحش يعنی چيزی حدود -  استخدام شده است ٨٧اسفند 
  ...هزار تومان اختالف حقوق، به استخدام در آمده بود١٣٠
ل حاضر تعداد کادر پرستاری ما يک سوم حداقل استانداردهای جهانی در حا
  پرستار و يا در اروپا ٩ تا ٨مثًال اگر در آمريکا به ازای هر هزار نفر . است

هفت پرستار وجود دارد، در کشور ما اين تعداد به سه پرستار برای هر هزار 
هزار نفر کادر  ٢١٠يعنی ما االن بايد چيزی حدود . نفر کاهش يافته است

هزار ١٠٠ تا ٩٠پرستاری داشته باشيم و اين در خوشبينانه ترين حالت به 
  . نفر می رسد

آيا تعداد پرستار مورد نياز در بيمارستان ها هنوز براساس معيارهای گذشته 
  سنجيده می شود؟ 

در واقع تعداد نيرويی که ما بايد تامين کنيم، براساس نياز بيمار به . بله
 سال پيش اين فرمول وجود داشت که به ازای هر تخت ٤٠. استمراقبت 

اين تعداد به مرور زمان و با ورود . بيمارستان، هفت کادر پرستاری نياز است
 ٤٠مثًال اگر . تکنولوژی و انجام عمل های سنگين مسلمًا بايد بيشتر می شد

  ساعت مراقبت نياز داشت، االن و با٤ ساعت به ٢٤سال پيش بيمار در 
.  ساعت رسيده است٢٤جراحی های بزرگی مثل جراحی قلب، اين نياز به 

 برابر ٦سال گذشته ٤٠يعنی به طور متوسط نياز مراقبتی بيماران نسبت به 
  شهريور٢٨. شده است

  :نشت نفت در پااليشگاه تهران 
 های آب زيرزمينی تهران شده است  ميليون بشكه نفت وارد سفره١٥

 ميليون ١٥شت نفت در پااليشگاه تهران در سابق، با توجه به ن: خراسان
های آب زيرزمينی تهران شده، آه به مخزن نفتی تبديل  بشكه نفت وارد سفره

حسن اصيليان معاون انسانی سازمان حفاظت محيط زيست با بيان . شده است
، با اشاره به نشت نفت در پااليشگاه تهران در  وگو با فارس  اين مطلب در گفت

شدت نشت نفت به قدری بود آه حتی آشاورزان در : ای گذشته گفته سال
در . فروختند ها موانعی ايجاد آردند و نفت را وارد بشكه می آردند و مي جوي

 هزار بشكه نفت از زمين خارج و پس ١٠٠ تا ٨٠حال حاضر روزانه حدود 
 نيز بار  ماه يك٦همچنين هر . شود  از برداشت نفت مرحله پاك سازی آغاز مي

وی . شود بايد گزارشی به محيط زيست ارائه و در نهايت به دولت نيز ارسال 
در برنامه :  سال بايد منطقه از نشت نفت پاك شود، گفت٣آه ظرف  با بيان اين

 سال زمان خواستند تا پاك سازی ٥، ٨٧پيشنهادی پااليشگاه تهران از سال 
  شهريور٢٨ .انجام شود
  :الر را  ميليارد د٢٥پيدا کنيد 

  !اختالف فاحش آمار فروش نفت بين بانک مرکزى و وزارت نفت
با انتشار آمارهاى بانک مرکزى درباره وضعيت صادرات و واردات :اعتماد 

اين . ايران در سال هاى گذشته شکاف آمار رسمى در درون دولت بازتر شد
ى شکاف در کسب درآمدهاى نفتى به اوج مى رسد به طورى که تفاوت آمار

اعالم شده از سوى بانک مرکزى و وزارت نفت در چهار ساله فعاليت دولت 
 ميليارد دالر مى رسد؛ تفاوت رقمى باال و عجيب و غريب ٢٧نهم به بيش از 

بنا بر گزارش بانک مرکزى که مرجع .در انتشار آمار از سوى دو منبع رسمى
يران در سال اصلى آمار درخصوص حوزه هاى کالن اقتصاد به حساب مى آيد ا

 ميليارد دالر درآمد از محل فروش نفت و گاز به ٢٧٩ حدود ٨٧ تا ٨٤هاى 
 ٢٥٦دست آورده است در حالى که اين رقم از سوى وزارت نفت نزديک به 

البته در محاسبات وزارت نفت آمار فروش گاز . ميليارد دالر اعالم شده است
ساله گذشته در بهترين محاسبه نشده اما کيست که نداند فروش گاز در چهار

شرايط به دو ميليارد دالر مى رسد زيرا حداکثر توانايى ايران در شرايط کنونى 
با اين حساب اگر دو .  ميليون دالر در سال است٥٠٠صادرات گاز به ارزش 

ميليارد دالر درآمد حاصله از فروش گاز از رقم کلى کاسته شود تفاوت آمار در 
 ميليارد دالر ٢٥نک مرکزى و وزارت نفت به فروش نفت ايران از سوى با

در آمار اعالم شده از سوى بانک مرکزى درآمدهاى نفتى در سال . مى رسد
 ميليون دالر بوده اما وزارت نفت براى همين ٨٢٠ ميليارد و ٥٣ برابر ٨٤

در واقع آمار .  ميليارد دالر را براى فروش نفت اعالم کرده است٥١سال رقم 
 اين ٨٥در سال . وى بانک مرکزى بيشتر از وزارت نفت استاعالم شده از س

 ميليارد دالر ٦٢رابطه معکوس شده و بانک مرکزى درآمد نفتى ايران را 
 ميليون دالر ٦٠٠ ميليارد و ٦٥گزارش کرده اما وزارت نفت اين رقم را 

بنابراين در سال دوم رقم وزارت نفت از بانک مرکزى بيشتر . اعالم کرده است
 به بعد شکاف رقمى اعالم شده از سوى دو مرجع عمق ٨٦ از سال .است

 ٨١بيشترى مى يابد، به طورى که بانک مرکزى در گزارش خود از درآمد 
 ميليون دالرى نفت سخن مى گويد اما وزارت نفت درآمد نفت ٥٦٧ميليارد و 

 تفاوت رقمى يکباره به عددى ٨٦در سال .  ميليارد دالر عنوان مى کند٦٦را 
 ٨٧سال .  ميليارد دالر مى رسد که تفاوت قابل مالحظه يى است١٥نزديک به 

وزارت نفت از طريق مجراى رسمى خود . هم بر همين قاعده ادامه يافته است
 ميليارد دالر اعالم کرده اما بانک مرکزى از رقمى نزديک ٧٣درآمد نفت را 

 هم شکاف رقمى ٨٧به اين ترتيب در سال .  ميليارد دالر خبر مى دهد٨٢به 
معادل هشت ميليارد دالر را شاهد هستيم؛ شکافى که فعًال کسى نمى داند ريشه 

  مهر١آن در چيست؟ 


