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  اعالميه هيئت اجرائی سازمان

  به مناسبت روز جهانی کودک
  نجات آينده ی کشور،برای 

  ان دفاع کنيماز آينده ساز
روزی که در نيمکره گنج و ثروت .  اکتبر روز جهانی کودک است٨

در کنار يادآوری حقوق کودکان، اغلب با برگزاری جشن و شادی و 
در . يب دادن برنامه های تفريحی برای کودکان همراه استترت

 يا در برهوت بی خبری می گذرد يا ، اما،  فقر و تنگدستی ینيمکره
مانند کشور ما با برنامه های اعتراض به اعدام کودکان همراه 

هر چند که در همان نيمکره ثروت  نيز دستبرد به حقوق . است
  .جا تيره کرده استکودکان تصوير اين حقوق را جا به 

روز جهانی کودک روزی برای ماست که مظلوميت و بی حقی 
کودک ايرانی به سطح کشيده می شود و دردش تا اعماق وجود 

 باالخره ،اگر بزرگساالن را در برابر سرکوب. انسان را می سوزاند
صدای اعتراضی هست؛ مأمنی و پناهی هست؛ و اين جا و آن جا 

دکان زير آوار سنگين همه بيدادگری های حتی گريزگاهی هست؛ کو
جامعه ای که از انواع شکاف های فجيع و بدخيم طبقاتی و 
غيرطبقاتی اشباع شده و به مرز انفجار رسيده است، حتی صدای 

  .اعتراضی هم ندارد
روز کودک برای ما که اسير يک استبداد سياه مذهبی هستيم که با 

ر می کند، با کودکان کار؛ مردم بدتر از بيگانه ی اشغالگر رفتا
کودکان خيابانی؛ کودکان قربانی خشونت خانواده و جامعه؛ کودکان 
قربانی بيدادگاه های حکومت که در صف اعدام ايستاده اند و قرار 
است نشکفته به تيغ زهرآگين ارتجاع خونخوار حاکم پرپر شوند؛ 
ن کودکان محروم از آموزش و محروم از بهداشت و درمان؛ کودکا

دريغ آن که . بی سرپرست و آواره و کودکان اعتياد، تداعی می شود
حتی آمار واقعی سازندگان اين صف بلند بی انتهای محروميت ها 
نيز پنهان است و کسی به درستی نمی داند که هر اليه از اين 

  . چه جمعيتی را در جامعه ما تشکيل می دهند،محرومان بی صدا
برای مردم ايران در .  سرمايه ی آينده و سازننده ی آنند،کودکان

نجات آينده ی خويش راهی جز مبارزه استوار و پيگير در زمينه ی 
  .احيای حقوق کودکان نمانده است

  
رشد و شکوفايی کودکان در برابر موانع حقوق کودک، که هدفش،

اين رشد و شکوفايی؛ بويژه تهاجم حکومت، بهره کشی سرمايه و 
دات و بندهای برخاسته از عرف و سنت های غلط است، از قيو

زمره حقوق بنيادينی است که می تواند سوسياليست ها، عدالت 
خواهان، دمکرات های پيشرو و بشردوستان حقيقی رادر کشور ما 

اين همبستگی مبارزاتی را به پلی برای . همسو و همبسته سازد
اطبقاتی موجود در   گسست ها ی طبقاتی و فر،عبور از شکاف ها

  . دفاع از حقوق کودکان تبديل کند یعرصه
در روز جهانی کودک ما نيز مانند همه حاميان حقوق کودکان، بار 
ديگر عزم راسخ خود را در مبارزه عليه کليه اشکال تبعيض و ستم 
عليه کودکان کشور بيان می داريم و از همه انسان های آزاده می 

ژيم سرکوب و شکنجه را که قصد  ر،خواهيم به رساترين شکل
  .اعدام دو نوجوان را دارد، محکوم سازند

ما ضمن حمايت کامل از همه ی تالش ها برای تشکيل نهادهای 
مستقل همياری کودکان و حفاظت از حقوق کودک، بار ديگر يادآور 

 ايران و آينده سازان اين کشور در گرو  یمی شويم که نجات آينده
استبداد و بهره کشی و استقرار نظامی مردم برچيدن بساط ظلم و 

 نظامی که به جای ساالر و متکی بر دمکراسی مشارکتی است؛
تعدی به حقوق کودک، اجرای بی خدشه ی اين حقوق را بر تارک 

  .چون مردمک چشم حفاظت نمايدهمخويش حک کند و از آن 
  سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

  ياليسمزنده باد آزادی  زنده باد سوس
  )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران

  ٢٠٠٩ اکتبر٨ ـ ١٣٨٨ مهرماه ١۶

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

  اعالميه هيئت اجرائی سازمان
  اخيردستگيرشدگان  اعدام برای احکامدر باره موج صدور

در مقابل تالش برای اعدام زندانيان سياسی 
 اعتراض سراسری را سازمان دهيم
 تن از پنج بيدادگاه های شرع جمهوری اسالمی در چند روز اخير برای 

احکام اعدام صادر ، اعتراضات توده ایاسی و دستگيرشدگان زندانيان سي
 ،حامد روحانی نژاد، محمدرضا علی زمانی، آرش رحمانی پور. کرده اند

 اتهام همکاری با  و ناصر عبدالحسينی يا  بهداوود فريچه ميراردبيلی
 و يا وابستگی به سازمان انجمن پادشاهی ايرانراديو تندر و وابستگی به 

از اسفند و تن از دستگيرشدگان چند .  بودندشده ستگير ن دمجاهدي
 ها قرار داشته اند ولی آن ات  در بازداشت وزارت اطالعفروردين گذشته 

 برده وبه اتهام  به همراه دستگيرشده گان حوادث اخير به دادگاهرا
   .محاربه با نظام اسالمی محکوم به اعدام کرده اند

  با يک ، حداکثر يا با يک راديو و ياافرادی که حکم اعدام گرفته اند
حکم اعدام برای عضويت در يک . سازمان مخالف رژيم ارتباط داشته اند

 دست به اقدام مسلحانه نزده است، نشانه ی وحشت  حتیگروه سياسی که
در . رژيم از جنبش اعتراضی مردم و منتهای زورگويی و حق کشی است

م می خواهد ديواری از آتش ايجاد واقع دستگاه واليت با اين احکام اعدا
کند که شرکت کنندگان در جنبش ضداستبدادی از محدوده اصالح طلبی 

اعدام . فراتر نروند و خواست هايشان بيش از اين راديکاليزه نشود
 تن در خوزستان به اتهامات گوناگون، نيز ۶بيشرمانه بهنود شجاعی و 

مله وحشيگری های رژيم است که می خواهد با اين جنايات، جنبش از ج
  .اعتراضی مردم را مرعوب سازد

 شکنجه و از نتوانستند از کشتار جوانان در خيابان ها،  که کودتاچيان
 در زندان ها، از اعتراف گيری های بی شرمانه و از تجاوز جنسی

اموش کردن شعله  برای خدستگيری فعالين دانشجويی و زنان و کارگران،
 برای انتقام گيری از مردم با های خشم و اعتراض مردم بهره جويند،

 زندانيان  برای  صدور احکام اعدامتشکيل بيدادگاه های فرمايشی به 
  .مبادرت ورزيده اندسياسی 

 بايد در کنار خانواده  برای در هم شکستن اين سياست جنايت کارانه ،
ن سياسی و فعالين حقوق بشر، با گردهم های دستگيرشده گان و زندانيا

در برابر زندان ها، در برابر بيدادگاه ها و يا در تجمات اعتراضی آيی 
ديگر با خواست آزادی زندانيان سياسی و لغو احکام اعدام، مانع از 

  .اجرای اين سياست ددمنشانه شد
 ،احکام اعدام برای زندانيان سياسیسازمان ما ضمن محکوم کردن صدور 

 از همه و برای آزادی همه زندانيان سياسی و لغو حکم اعدام، 
آزاديخواهان و عدالت طلبان جهان و از تمامی سازمان ها و نهادهای 

 عليه اين احکام جنايت  صدای اعتراض خودمدافع حقوق بشر می خواهد
کارانه بلند کنند و از تمامی امکانات موجود برای فشار بر جمهوری 

  .نمايندين احکام استفاده اسالمی و لغو ا
  .جان زندانيان سياسی در خطر است

  سرنگون باد جمهوری اسالمی
  زنده باد آزادی  زنده باد سوسياليسم
  )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  ٢٠٠٩ اکتبر١٣ـ ١٣٨٨ مهرماه ٢١
…………………………………… 
  !!اعتراض به اعدام بهنود شجاعیاعتراض به اعدام بهنود شجاعی

به دنبال اعدام بهنود شجاعی، نوجوانی که در نزاع خيابانی مرتکب 
های سرشناس حوزه شعر و ادبيات  قتل شده بود، شماری از چهره

  . اجرای حکم اعدام در ايران اعتراض کردندبه
جمعی   در يک نزاع دسته١٧بهنود شجاعی پس از آن که در سن 

ای را با چاقو مجروح کرد و به قتل رساند، به کانون   ساله١٩جوان 
اصالح و تربيت منتقل شد و پس از شش ماه در دادگاه کيفری 

  .استان تهران به اعدام محکوم شد
 تن از ٢٠٠ مهر ماه در حالی که بيش از ١٩صبح روز يکشنبه 

سهراب «و » نسلطاندا آقا «فعاالن حقوق بشر، مردم ومادران 
برای جلوگيری ازاجرای حکم اعدام بهنود شجاعی مقابل » اعرابی

زندان اوين تجمع کرده بودند و خواستار لغو حکم اعدام او شدند 
  دمکمر .اين حکم در ميان بهت و ناباوری مردم اجرا شد

................................................. 
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   مصا حبه راديو سپهر با محمد رضا شالگونی
برای من هيچ شيوه ای از مبارزه مقدس نيست ؛ نه خشونت و نه *

بسته به اينکه آدم مبارزه می کند چه بايد بکند يا چه . مسالمت 
  .نبايد بکند از تحليل مشخص اوضاع در می آيد 

من خودم از آنهائی هستم که فکر می کنم در حال حاضر بهترين * 
راهها که مبارزه مردم را توده ای می کند ، راههای مبارزه خشن 

چون . نيست؛ هر چند که جمهوری اسالمی دست به خشونت می زند
مسئله عبارت از اين است که بايد هر چه بيشتر توده مردم را امکان 

  .دبدهيم که وارد ميدان بشون
ما می خواهيم حکومت را براندازيم و از طريق اقدام توده ای مردم *

هم می خواهيم براندازيم و اگر با مسالمت پيش نرفت با خشونت 
  .برخواهيم انداخت

 ٩ برابر با ١٣٨٨ر ماه  مه١٧جمعه (در برنامه امروز : رحيمی
طبق روال جمعه ها  به گفتگو می ) ميالدی ٢٠٠٩بر سال اآت

ا آقای محمدرضا شالگونی از فعالين سياسي چپ نشينيم ب
اپوزيسيون خارج از کشور و از تحليل گران برجسته مسائل سياسي 

آقای شالگونی با درود به شما و خوش آمد . ايران، منطقه و جهان
  .به برنامه هفتگي خودتان

آقای رحيمی و تشكر  سالم عرض می کنم :محمد رضا  شالگونی 
الم عرض می کنم خدمت شنوندگان عزيز راديو و سميكنم از لطفتان 

  . در خدمتتان هستم.سپهر
آقاي شا لگوني، اجازه بدهيد قبل از اينكه برويم سراغ : رحيمی

رويدادهاي ايران و منطقه، اين سوال را مطرح آنم آه آيا آسي 
هست آه وقتي دشمني به سرزميني حمله ميكند به مردمان آن 

جلوگيري از آشتار و خون و سرزمين توصيه آند آه براي 
خونريزي از مقاومت و دفاع مناسب و حتي آشتار دشمن بپرهيز و 
به ذلت اسارت و زندگي در زير يوغ آساني آه با تو به چشم دشمن 
مي نگرند تن بده و اگر نيست چرا ملت ما نبايد براي مقابله با 

 و به آساني آه با او درست مثل دشمن عمل ميكنند مقابله بمثل نكند
  ستيز با آنها برنخيزد؟

 واال من فكر ميكنم آه چنين آدمهائي هستند :محمد رضا  شالگونی 
علتش هم اين نيست آه منطقي است از مردم چنين چيزي را .

اصالً  اگر . مسئله اين است آه بعضي ها منافعي دارند. بخواهند
 منافع آدم ها را از حرفهايشان جدا آنيد مي بينيد آه خيلي از

واقعيت اين است آه خيلي از آدمها آن . حرفهاي آنها بي ربط ميشود
چيزي را آه فكر ميكنند درست يا معقول است مطرح نميكنند، بلكه 

البته آنرا هم در . آن چيزي را مطرح ميكنند آه بنفع شان است
يعني چنين وانمود . پوششي مطرح ميكنند آه ظاهرًا معقول باشد

و بعضي وقتها هم حتي .  در اين استآنند آه گويا صالح همه
همين است . خودشان را هم گول ميزنند آه صالح همه در اين است

آه ايدئولوژي بمعناي آگاهي وارونه را بوجود مي آورد؛ آن چيزي 
  .آه مارآس مطرح ميكرد

واقعيت اين است آه آدمها از پشت عينك منافع خودشان به مسايل 
ت بشر است آه اول منافع خودش را  البته اين طبيع-نگاه ميكنند 

 و به اين خاطر بسته به اينكه در چه جائي در جامعه قرار -ببيند 
گرفته باشيد، با چه نيروئي در روياروئي يا همسوئي بوده باشيد، 

و براي اينكه پوشيده نگه . قضايا را يك طور خاصي نگاه ميكنيد
لقاء ميكنيد آه  بخودتان ا- حتي بعضي وقتها براي خودتان -داريد 

يك . گويا بطور منطقي فقط منافع عموم مردم را در نظر ميگيريد
فيلسوف آلماني آه در دوران خود انسان بزرگ و مترقي بود، 

در آلبه و آاخ '' : لودويك فوئر باخ، يك جمله خيلي قشنگي دارد آه
يعني آساني آه در آلبه مي نشينند و . ''به يكسان نميتوان انديشيد 

ي آه در آاخ مي نشينند نمي توانند در باره يك مسئله يكسان آسان
و همينطور در مورد آساني آه با جمهوري اسالمي منا فع . فكر آنند

به هر دليلي از داليل؛ نمي گويم آگاهانه يا عامدانه ( همسوئي دارند 
  .و آساني آه مقابل نظام هستند، نمي توانند يكسان بينديشند) 

 بسياري از اين مسائل در واقع منافع افراد، من فكر ميكنم پشت
را گفتم بمعناي آن نيست '' منافع''. گروهها را بايستي در نظر گرفت

آه دزدآي چيزي را بگوئيم به معناي اين است آه انسان حيواني 
 خوب است آه اين آلمه -.] منافع خود را دنبال ميكند[است آه 

يگويد آه علوم انساني حيوان را بگويم آه چون آقاي خامنه اي م
حال آنكه اهميت مسئله در اين . غربي انسان را حيوان تلقي ميكنند

است و اين حيوان چيز بدي نيست و ترديدي نيست آه انسان به 

 ما فقط با القائات شيطاني يا الهامات -. قلمرو حيواني تعلق دارد
ه الهي نيست آه فكر ميكنيم و حرف ميزنيم و گام بر ميداريم بلك

در اينجاست آه خيلي از مسايل را ميشود . منافع مان را دنبال ميكنيم
  .فهميد و قانونمندي ها را درآورد و متوجه شد

واقعيت اين است آه يك عده اي هميشه خواهند بود آه در مقابل آن 
چيز هائي آه خيلي واضح است آه مهمل هستند مثالً  اينكه در مقابل 

د و خيلي هم اين حكومت بدي نيست جمهوري اسالمي مخالفت نكني
 در سي سال گذشته يك عده اي اينها را مرتب بما -و فالن و بهمان، 

گفته اند آه جمهوري اسالمي چندان هم بد نيست يا خواسته اند بيك 
 خب در مقابل –نحوي آن جنايات جمهوري اسالمي را توجيه بكنند 
ت از اين است آه اين مسئله اگر فكر آنيد، راحت ترين مسئله عبار

اينها بيك دليلي از داليل با جمهوري اسالمي همسو هستند و 
بايد اين را پيدا آرد آه آن نقطه . خودشان را هم منافع مي بينند

من فكر ميكنم اگر اين آار را هم بكنند واقعيت اين . اشتراك آجاست
است آه چون جمهوري اسالمي و يا هر حكومت استبدادي و يا هر 

يگانه اي آه به آشوري حمله بكند، منا فعش با منا فع دشمن ب
اآثريت مردم آن آشور در اصطكاك است، طبيعي است آه اين حرفها 
ممكن است يك مدتي ذهن مردم را ُآند بكند يا در ذهن مردم پرده 

ولي بزودي اينها آنار ميروند . ساتري بكشد آه متوجه مسايل نشوند
'' :  است آه بقول آبراهام لينكنواقعيت اين. و مسايل رو ميشود

بنا بر اين اگر چنين آساني '' .همه را نميشود براي هميشه فريفت
هم باشند، در زماني قابل توجه مردم به مسايل پي ميبرند و آنها 

  .رسوا ميشوند و مردم راه خودشان را ميروند
حاال نميدانم آنچه مد . چون شما آلي صحبت آرديد من هم آلي گفتم

  ...اننظرت
 آقاي شالگوني، اين چيزي آه شما فرموديد، دقيقًا به ذهن :رحيمي 

من اين را متبادر آرد آه اگر اينطرف قضيه را بگيريم آنطرف قضيه 
يعني اگر اينور منافعي دارد، آنور . هم درست مثل همين خواهد شد

. قضيه يعني  دولت جمهوري اسالمي هم براي خودش منافعي دارد
رض آنيم آه ما را مي ترسانند آه اگر اقدام راديكالي مثالً  اگر ف

انجام بشود آشتار خواهد شد، اين آشتار را آه خواهد آرد؟ خب مي 
يعني آنها بخاطر . خواهند آرد) جمهوري اسالمي (بينيم آه آنها 

چرا ما نبايد چنين عكس . حفظ منافع خودشان حاضرند آه بكشند
  ؟العملي نسبت به آنها داشته باشيم

ً  درست است آه آنها منافعي :محمد رضا  شالگوني   بله، دقيقا
من فكر ميكنم آه . و خيلي خوب است آه اين منافع را دريابيم. دارند

ً  شرارت ها، سرآوبها، آشتارها و آن  خيلي مهم است آه مثال
جناياتي آه در سي سال گذشته اتفاق افتاده است را به اين يا آن فرد 

واقعيت مسئله عبارت .  اسالمي نسبت ندهيمبخصوص در جمهوري
از اين است آه بايد قانونمندي يك نظام ديكتاتوري آه ميخواهد يك 
سيستم عهد بوقي را بر يك آشور هفتاد ميليوني تحميل بكند، 

) روحانيت يا آن دوروبري هايشان(چرا؟ چون آن عده اي . دريابيم
خوندي حاال در  طبق آمار هيچ آ–آه منافعي در آن جهت دارند 

حتي ) با خنده. (ايران بيكار نيست و نرخ بيكاري شان صفر است
چرا آه خيلي از آخوندها چند شغله . ميشود گفت آه زيرصفر است

البته نه اينكه از آمي درآمدشان باشد بلكه مشاغل پر آب و . هستند
 طبيعي است آه منافعشان ايجاب ميكرده آه اين نظام را -. نان دارند

وقتي اين را تحميل آرده اند، منافع شان در اين . ما تحميل بكنندبه 
منتها مسئله عبارت از اين است آه اگر . است آه آنرا حفظ بكنند

اينطوري به قضيه نگاه بكنيم آنوقت نخواهيم گفت آه اين آخوند 
خوب آن آخوند بد، اين مذهبي فناتيك خوب آن مذهبي فناتيك خوش 

  .نيت
وري به قضيه نگاه نخواهيم آرد و خواهيم ديد آه اينط]در آنصورت[

 حتي با -هر آس آه يك چنين چيزهائي دارد و ميخواهد اعمال بكند 
آه [ نهايتاً  آار به اينجا ميكشد -نيت خيلي انساني در ذهن خودش 

  ].آشيده است
در مورد مارآس حاال هر . بگذاريد من يك چيزي را مطرح بكنم

انيد اين را منكر بشويد آه او يكي از نظري داشته باشيد نميتو
مارآس در . بزرگترين متفكران دنيا الاقل سده هاي اخير بوده است

'' او ميگويد آه ؛ . مقدمه جلد اول آاپيتال حرف قشنگي گفته است
من در اين آتاب مجبور شده ام سرمايه دار ها را در آن نقشي آه 

 است اين توهم را براي منتها ممكن. در استثمار دارند را نشان بدهم
خواننده پيش بياورد آه من ميگويم سرمايه دارها آدمهاي بدي 

. من چنين چيزي را نميخواهم بگويم و قصدم هم اين نبوده. هستند
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ميخواهم فونكسيون، آارآرد، وظيفه، نقش اجتماعي و اقتصادي 
او وظيفه اش اين است آه . را بگويم) سرمايه دار و آارفرما( آنها
و اينطور هم نيست آه آنها آدم . ه بيشتر از آارگر آار بكشدهرچ

مارآس گفته است آه ؛ انصافاً  در بين سرمايه '' .هاي بدي هستند
اين مثال را زدم تا . دارها آدمهاي شريف قابل توجهي وجود دارند

اگراينطوري به قضيه نگاه آنيم نمي رويم . قضيه را روشن بكنم
هر .  سرمايه دار بد موعظه اخالقي بكنيمدنبال سرمايه دار خوب يا

آس بر مبناي اينكه منافع خودش را در مي يابد، اآثريت مردم ايران 
هم حق دارند آزاد باشند؛ زندگي آنند؛ در شرايط قابل تحملي بسر 

آسي . اين منافع شان است آه خيلي هم طبيعي و انساني است. ببرند
است آه آنها در مقابلش مي آه اين منافع را از مردم ميگيرد مسلم 

توجيه ميكنند خودشان ] مقابله با مردم را[آنهائي آه مي آيند. ايستند
آنها ميگويند آه ما بخاطر خدا آه . را پشت يك چيزي قائم ميكنند

گويا ارتباط ويژه اي هم با او دارند يا ارتباط با امام زمان آه معلوم 
 خامنه اي در نماز  ياد آوري ميكنم آه آقاي-هم نيست آجاست، 

خرداد در آخر صحبت هايش به امام زمان متوسل شد آه ٢٩جمعه 
 و بخاطر عرش و –گويا خود او به وي ماموريت هائي داده است 

موجود دوپائي ] شما[نه، . فرش، خدا و آسمان اين آارها را ميكنند
هستيد و منافعي داريد و ميخواهيد مردم يك آشور بزرگ را سرآوب 

به اين خاطر اين . خودتان را بر گرده مردم سوار نگه داريدآنيد و 
خوب است آه اين قضيه زير آفتاب خدا عريان شود . آارها را ميكنيد

بنا براين من ترديدي ندارم آه آنها . تا همه مردم اين را بدانند
آنهائي آه اين منافع را پنهان ميكنند و ميخواهند  با . منافعي دارند

. را بپوشانند، در واقع به ابهامات مي افزايندحرف هاي آلي آن
همچنين آنهائي آه فكر ميكنند آه اينها  را در بد ذاتي يا خوش ذاتي 

  .آس ديگري ميشود جستجو آرد، اشتباه ميكنند
بارها در راديو سپهر گفته ام آه بنظر من آقاي منتظري بعنوان يك 

فادار است و فرد ،آدم با پرنسيپ وخوبي است، به پرنسيپ هايش و
در آن قواعدي آه به آن معتقد است هنگامي آه منافع شخصي 

. و  مثالهائي هم زده ام. خودش بميان مي آيد شلتاق بازي نمي آند
ولي حاال از اين ديد نگاه آنيد آه اگر بجاي خامنه اي آقاي منتطري 
. بود چه آار ميكرد؟ بنظر من تقريبًا همين چيز ها اتفاق مي افتاد

دل مدرنتر آقاي منتظري مثالً  آقاي محسن آديور ميخواست اگر م
فقه را بطور مدرن اجرا آند،چه ميكرد؟ باز هم همين آار را ميكرد و 

يعني آساني هستند آه خود شان را معلم بشريت . اين اتفاقات ميافتاد
قضيه را حتي بيشتر تعميم بدهم و از مذهبي ها هم فراتر . ميدانند

يك آساني بيايند و . نيست ها را هم قاطي بكنيمبرويم  و حتي آمو
من محمدرضا شالگوني را آه فكر ميكنم معلم بشريت هستم و 

 آن -ماموريت دارم آه بشريت را نجات بدهم، عليرغم ميل بشريت، 
همه چيز براي '' حرف معروف ناپلئون آه مارآس عالقه داشت؛ 

مردم ] لئونبزعم ناپ[آه چون '' مردم ولي همه چيز بدون مردم
در مورد .  همان ميشود آه در مورد ناپلئون شد-عقلشان نمي رسد 

 خيلي عمومي تر آردم وحتي آمونيست –آساني هم آه با هر فكري 
 بخواهند آه عليرغم –ها را هم ميگويم، يا هر آسي با هر نظري 

ميل مردم، بدون اينكه خود آنها تصميم بگيرند، آنها را نجات 
: دموآراسي عبارت از اين است].  نا آجا آباد ميبرندراه به[ بدهند،

ً  نمي شود آه مردم در آن . براي مردم، بوسيله مردم اين اصال
منافع مردم را بهتر از '' من''مداخله نداشته باشند و شما بگوئيد آه 

ممكن است آه واقعًا هم اينطوري باشد و يك فرد نظر . آنها ميفهمم
حاال اگر از اآثريت .  مردم اشتباه بكننددرستي داشته باشد واآثريت

مردم ايران بپرسيد آه مثالً  نظر داروين در مورد تكامل درست 
ولي اين دليل . است، ممكن است آه داروين راي منفي بياورد

يا اينكه  زن و مرد آيا از نظر . نميشود آه نظر داروين را ول آنيم
ر باشند، ممكن است در حقوقي از هر جهت با هم برابرند يا بايد براب

اگر . جامعه اي آه اين همه خرافات است راي بياورد يا نياورد
اکثريت هفتاد ميليونی ايران بگويند که زنها عقل شان کمتر از 
مردهاست من بقول عبيد زاکانی خواهم گفت که اشتباه شنيعی می 

زنها عقل شان مثل مردهاست، انسان . اين طور نيست. فرمائيد
ولی وقتی که می . از حقوق برابر بايد برخوردار باشند هستند و 

خواهم بگويم مردم نمی فهمند و من بايد عليرغم ميل مردم تصميم 
بگيرم و راه و چاه را به آنها نشان بدهم، آنوقت يک داستان ديگری 

آن موقع من می شوم مرکز عالم و مردم می شوند . شروع می شود
و مشکل از اينجا .ها تصميم گرفتمشتی حشره که بايد در مورد آن

  .شروع خواهد شد 

 آقای شالگونی ، ما می بينيم که در کشورهای غربی که به :رحيمی
عنوان جهانخوار هم معروف شده اند حداقل در مورد آن چيزهائی 

ما االن می بينيم که مثًال . که دنبالش هستند بهايش را می پردازند 
ر هر جای دنيا که هست آمريکا در عراق و افغانستان و د
يعنی به خاطر رسيدن به آن . سربازهايش هم دارند کشته می شوند 

در حاليکه فرض . اهدافش از کشته شدن سربازهايش ترسی ندارد 
کنيد اپوزيسيون خارج از کشور وقتی به آنها صحبت می کنيد  
خودش را روشنفکر نشان بدهد با هر گونه مثًال فرض کنيد کشتار 

ونه صدمه ای مردم در راه آزادی وارد بشود مخالفت می يا هر گ
  ؟]توضيح داد [ اين را چگونه می شود توجيه کرد . کنند

.  من فکر می کنم که آنها يک بيماری دارند:محمد رضا  شالگونی 
البته من معتقد هستم که نه خشونت را بايستی تجليل کرد و نه 

رزه راه هايی دارد و مبا. مسالمت را به عنوان يک راه حل ابدی 
راه ها عليرغم ميل ما تعيين می شود و اين طوری نيست که ما 

من . البته ما هم آگاهانه يک چيزهائی را انتخاب می کنيم . بخواهيم
خودم از آنهائی هستم که فکر می کنم در حال حاضر بهترين راهها 
 که مبارزه مردم را توده ای می کند ، راههای مبارزه خشن نيست؛

چون مسئله . هر چند که جمهوری اسالمی دست به خشونت می زند 
عبارت از اين است که بايد هر چه بيشتر توده مردم را امکان بدهيم 

من مثل گاندی يا تولستوی به اين معتقد . که وارد ميدان بشوند
. نيستم که هيچ وقت و تحت هيچ شرايطی دست به اسلحه نبرد 

ارزه مقدس نيست ؛ نه خشونت و نه برای من هيچ شيوه ای از مب
بسته به اينکه آدم مبارزه می کند چه بايد بکند يا چه . مسالمت 

وقتی ما را می . نبايد بکند از تحليل مشخص اوضاع در می آيد 
  . کشند ما ناگزير هستيم که ببينيم شيوه موثر مبارزه چه هست

، که '' آزادیراه''نلسون ماندال در کتابش، . بگذاريد يک مثالی بزنم
( ث .ان.می دانيد که آ. اصًال بيوگرافی خودش است اين را می گويد

طوالنی مدت  به مبارزه سياسی و مسالمت آميز  )  کنگره ملی آفريقا
معتقد بودند و اين را دنبال می کردند  منتها بعد از مدتی به اين 

ه هم ب) نسل جوان رهبری(  در زمان رهبری ماندال-نتيجه رسيدند  
 که رژيم آپارتايد راههايی در پيش می گيرد که -اين نتيجه رسيدند 

بدونه مبارزه مسلحانه نمی شود پيش رفت و بايد يک بازوی مسلح 
نيزه ''بنابراين آن را بوجود آوردند و اسمش را نيز .  داشته باشند

گذاشتند که سازمان نظامی شان بود که بتوانند يک سلسله ''خلق 
به رژيم آپارتايد بزنند و آن را به عقب نشينی وادار ضربه هائی را 

مثالً يکی از آدم هائي . اين را در جاهای مختلف می شود ديد. کنند 
که حاال خيلی معروف شده به اينکه طرفدار مبارزه مسلحانه بوده و 

 ضمنًا بگويم که قهرمان –قهرمان اين شيوه مبارزه هم هست 
.  ارنستو چه گوارا است– هم هست زندگی و جوانی من بوده و حاال

او در جزوه تاکتيکی که در باره تجربه کوبا نوشته يک حرف 
مبارزه مسلحانه هر جائی شروع نمی شود ، هر . قشنگی زده است

آن جا که همه . جائی مجاز نيست و هر جائی نتيجه نمی دهد 
راههای مسالمت آميز بسته شد ، همه راههای موثر مبارزه بسته 

اگر به آنجا نرسيده باشيد به .  راهی جز اين باقی نمی ماند شد ،
اين را از چه گوارا . مبارزه مسلحانه دست بزنيد شکست می خوريد 

ياد آوری می کنم تا اينکه به آنهائی که طرفدار مبارزه مسلحانه 
هستند بگويم که چطور می شود واقعًا طرفدار مبارزه مسلحانه شد 

ضمنًا مثال ماندال . مسالمت آميز هم دفاع کردولی ضمنًا از مبارزه 
را ميزنم تا به آنهائيکه طرفدار مبارزه مسالمت آميز هستند نشان 
بدهم که چطوری آدمهائی در يک دوره تمام سالها و دهه ها بوده 
که کنگره ملی آفريقا طرفدار مبارزه مسالمت آميز بوده ولی به اين 

يد که تا آخرين لحظه هم می دان. نتيجه می رسد که نمی شود 
آمريکائی ها توصيه شان به رژيم آپارتايد اين بود آه ماندال را وادار 
بکنيد که آگر می خواهيد مذاکره کنيد ، مبارزه مسلحانه را محکوم 

اين خيلی مسئله . ماندال تحت هيچ عنوانی اين کار را نکرد . بکند 
کنند و او را از در زندان  هم آه می رفتند مذاکره .  مهمی است 

ث  قرار .ان. زندان آزاد کنند ميخواستند در مقابل رهبری آن روز  آ
 می گفت – که آنهم يکی از رفقايش بود که در رهبری بود –دهند 

که تحت هيچ شرايطی به برادرانم خيانت نمی کنم و اصًال مبارزه 
حتی در دادگاهش هم از اين دفاع کرد . مسلحانه را محکوم نمی کنم

بنابراين به نظرم آنهائی که يک چيزی را چسبيده اند يا از طرف . 
مبارزه مسلحانه يا همانطور که شما می گوئيد يک عده ايی هم 
هستند که می گويند تحت هيچ شرايطی نبايد دست به اسلحه برد ، 
اينها همانهائی هستند که در حاليکه کشور به طرف انقالب می رود 
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 جمهوری اسالمی را بايد سرنگون کرد و خودشان هم می گويند که
خوب، فاعل اين برداشتن کی هست ؟ اگر .  يا واليت فقيه را برداشت

مثًال آمريکائی ها نباشند ، اگر عريضه نويسی های ما نباشد که 
جمهوری اسالمی يا واليت فقيه با من بميرم تو بميری کنار برود، 

يعنی مردم به . ردم از چه طريقی خواهد بود ؟ از طريق عامليت م
می بينيد که هنوز . ميدان خواهند آمد و رژيم را برخواهند انداخت 

هم که هنوز است يک عده ای آشکارا دارند توصيه می کنند که 
واليت فقيه را کنار بگذاريد و خودشان را فعاالن و مبارزان اين راه 

 می قلمداد می کنند، منتها درست در همان لحظه عليه انقالب صحبت
انقالب يعنی ! مگر چنين چيزی می شود ؟ انقالب يعنی همين . کنند

اينکه مردم بيايند از طريق اقدام توده ای گسترده رژيمی را بيندازند 
ممکن است . ممکن است خون ريخته شود يا خون ريخته نشود. 

انقالب اين است که يک . خون زياد ريخته شود يا کم ريخته شود 
آيا . يق اقدام توده ای مردم سرنگون بکنيم قدرت دولتی از طر

کسانی هستند که حاال می گويند که با اقدام توده ای مردم نبايد 
واليت فقيه را سرنگون آرد ؟ البته بعضی ها خواهند گفت که اين به 

يعنی چه ؟ يعنی می خواهيد بگوئيد که چون . ديکتاتوری می انجامد 
ا اين ديکتاتوری موجود را ممکن است به ديکتاتوری بيانجامد م

تحمل بکنيم؟ ولی اگر جرات بکنند و صريح حرف بزنند بايد بگويند 
مثًال اين آقای گنجی در دوره . که نه نبايستی واليت فقيه را انداخت 

خاتمی که هر روز يک عدد مقاله می نوشت و از فوائد اصالح طلبی  
 رسيده که نه حاال که سرش به سنگ خورده به اين نتيجه. می گفت 

راهی نيست ) اصالح طلبی( ؛ بايستی رژيم را کنار گذاشت و از آنجا 
 در آن -حتی در آن نامه ای که . و بايستی سيستم را برانداخت 

 به خامنه ای نوشته بود -زمان که زندان بود و اعتصاب غذا کرد 
گفته که ؛ آيا راهی وجود دارد که من شما را از طريق قانونی کنار 

حاال من اين سئوال را از همين .  ذارم؟ يعنی شما را نمی خواهم بگ
از آنهائی که هنوز هم از اين دفاع می کنند و به . ها می پرسم

حاال مسئله مسالمت آميز يا خشن بودن را . انقالب فحش می دهند 
اصًال خود اين قضيه انقالب کردن را در نظر بگيريم . کنار بگذاريم 

 اين حکومت را براندازيم و مردم در باره اش آ يا می خواهيم. 
تصميم بگيرند؟ خواهند گفت آری ولی نبايستی طوری باشد که فالن 

می گويم بسيار خوب فعًال خون و خون ريزی را می گذاريم . بشود 
کنار آيا می خواهيم رژيم را براندازيم يا نه ؟ ميگويند نه، اين جنبش 

يعنی چه؟ يعنی . راندازی نيستما جنبش مدنی است ، جنبش خيلی ب
اينکه آيا واليت فقيه را می گوئيم باشد ولی عاقالنه عمل کند ؟ اگر 
عاقالنه عمل نکرد چه ؟ و حرفهای ما را گوش نکرد چه ؟ باالخره 
بايد به جايي برسد که آنها بايد بروند و اگر نروند با زور می گذاريم 

بان بياورند که می خواهند اين را بايد سرراست بنالند و بر ز. کنار 
حکومت را بيندازند يا نه ؟ اين بازی درآوردنها و هشت جور حرف 

بايد اين را روشن بکنند که می خواهند اين . زدنها نمی شود 
حکومت را که اگر با حرف و موعظه کنار نرفت از طريق اقدام توده 

بايد ای براندازند يا نه ؟اگر کسی بگويد که نه اين درست است آه 
يا . رژيم را انداخت ولی نه از طريق اقدام توده ای، يک راه می ماند

از طريق اينکه يک بمبی يک جائی بگذارند و يک کسی را بکشند 
که آن هم ممکن است نتايجش بدتر شود يا اينکه از طريق قدرت 

عراق و افغانستان ديگری درست می . های خارجی که واويالست 
کومت را براندازيم و از طريق اقدام توده ای ما می خواهيم ح. شود 

مردم هم می خواهيم براندازيم و اگر با مسالمت پيش نرفت با 
آن راهها به روی ما باز است در اين . خشونت برخواهيم انداخت

مسائل به اين بزرگی نمی شود بازی در آورد که نه من اهل خشونت 
ر خشونت ديده ام مگر بنده اهل خشونت هستم؟ من هم آنقد. نيستم

که از آن وحشت دارم وتنم می لرزد وقتی از خشونت صحبت می 
ولی آيا راهی جز اين وجود دارد ؟ مثًال آنهائی که مبارزه . شود

من خيلی از آنها ! مسلحانه کرده اند آيا اهل خشونت بوده اند ؟ نه 
را می شناختم که انسانهای بسيار نازنينی بودند که اصًال اهل 

نمی گويم که راهشان . راهی نبود . چاره ای نبود .  نبودندخشونت
ولی به شما همين ماندال را می گويم . موثر بود، درست بود يا نبود

که حاال خود غرب هم اين را صالح ديده که فعًال او را پيامبر خوب، 
 ولی -حاال دالئلش بماند برای بعد -پيامبر صلح و آشتی معرفی بکند 

بدون دست بردن به : ه جائی می رسد که می گويدهمين ماندال ب
و می روند تمام جزوه های . سالح نمی شود کاری را کرد 

، براندازی، و گريالئی را از مائوتسه تونگ تا مناخيم ''تروريستی''
. بگيم می خوانند که چطور بمب درست بکنند، کجا کار بگذارند

. يم بايد اينکار را بکنيمماندال می گويد آه اينها را ياد گرفتيم و گفت
خوب معلوم است که در اين جا هم اين مسئله روشن است که کسی 
که می چسبد به يک چيزی بايد ديد عالقه اش، منافع اش چيست و 

چرا راه را برای مبارزه مردم باز نمی . چرا به آن چسبيده است
اين سئوال را ما حق داريم از کسی . گذارند ؟ اين مسئله است

يم که چنين سماجتی را به خرج می دهد و دست هم بر نمی بپرس
  . او به ما يک جواب بدهکار است . دارد 

من آن پاسخی را که می خواستم از .  بسيار سپاسگزارم:رحيمی 
آقای شالگونی، آقای خامنه ای در آخرين نطقش گفته . شما گرفتم 

وز بصيرت قطب نمای حرکت صحيح در اوضاع پيچيده امر"است که 
عکس و العمل خشمگينانه و يا " و در جای ديگر گفته "  است 

شادمانه بيگانگان از معيارهای تشخيص راه صحيح از مسير غلط 
اوًال آن بصيرتی که ايشان از آن دم می زنند چه بصيرتی " . است 

است که قطب نمای حرکت صحيح ايشان است ؟ و اين چيزی که 
 ديگر مخالفان نظام چنين بصيرتی مثًال آقای مير حسين موسوی و يا

را ندارند ؟ دوم يادم می آيد که خمينی هم می گفت؛ هر وقت آمريکا 
چيزی را گفت بايد خالف آن را عمل کرد و آقای خامنه ای هم می 

عکس و العمل خشمگينانه و يا شادمانه بيگانگان از "گويد که 
ص آيا اين شاخ" معيارهای تشخيص راه صحيح از مسير غلط است 

  شاخص عاقاالنه و درستی است ؟
يکی از .  بگذاريد يک چيزی را بگويم:محمد رضا شالگونی 

) مخصوصًا آخوند هاي حاکم(مشخصات اين حرفهائي آه آخوندها 
. در ايران می زنند کلی بودن بسيار بسيار عجيب اين حرفهاست 

آگاهی از چه؟ موضوع و . يعنی چه؟ يعنی آگاهی" بصيرت"مثًال 
اف عليه آگاهی چه است ؟ کی بايد آگاه باشد؟ آيا کسی ممکن مض

  .است از نادانی دفاع بکند ؟ معلوم است که حرف خيلی کلی است 
نويسنده معروف فرانسوی، استاندال، يک حرف قشنگی دارد که؛ 
کلمات برای بيان مقاصد نيست، بعضی وقت ها برای پوشاندن 

م يک حرفی می زند برای معموًال اينطور است که آد. مقاصد است
استاندال نکته خيلی مهمی را . اينکه مقاصدش را توضيح دهد

بعضی وقت ها مردم حرف می زنند تا مقاصدشان . انگشت گذاشته
حاال به مطبوعات و صدا و سيمای جمهوری اسالمی . را بپوشانند
حرف می زنند ، مقاله می نويسند، فيلم تهيه می کنند . نگاه بکنيد
حرف نزنند که مسائل روشن . نکه واقعيت ها را بپوشانندبرای اي

اين مسئله خيلی کليدی . بشود، حرف بزنند که ابهام ايجاد بشود 
است حرف خواه خمينی خواه خامنه ای اين است که هر چه 

از خشمگينی آنها بايد پی . آمريکائی ها کردند خالف آن را بايد کرد
يا از شادمانی آنها به اين پی ببريم که کار ما کار درستی بوده و 

ميدانيد که اين را در منطق می گويند . ببريم که نبايد می کرديم 
يعنی اينکه اين را مسلم می گيريم که اينطوری است و . برهان خلف

مسلم می گيريم که يک راههای ديگری وجود ندارد ، پس درست 
 گيريم يعنی تصميم می. نکته مقابل اين هست که بايد درست باشد 

بگوئيم که هر چه آمريکا گفته حتمًا غلط است و هر چه که نقطه 
می دانيد که از لحاظ منطقی . مقابل آن باشد دقيقًا آن درست است 

برهان خلف دو قطب بايد داشته باشد قطب سوم يا راه سوم يا 
شرايط برهان خلف . چهارمی باز بشود ديگر قضيه به هم می خورد

اينها اين فرض را گرفته اند که .  کنند هم در منطق بيان می
بصورت خيلی خررنگ کنانه اين را بخورد مردم بدهند و آنها را 

حال آنکه مردم خيلی روشن می دانند که بعضی . تحميق بکنند 
وقتها آمريکائی ها با نيت و اعتقادات کامل خودشان يک حرفهائی 

هبران بعضی وقت ها  ر. می زنند که حرفهای درستی هم است 
جمهوری اسالمی با تمام رذالتهائی که دارند يک کارهائی می کنند و 

مثًال اينکه جمهوری . حرفهايئ می زنند که حرف درستی است 
حاال با هر -اسالمی می گويد که اسرائيل مردم فلسطين را می کشد 

 دليل -البته خيلی روشن است که چرا می گويند . نيتی که می گويد
بگويم چون جمهوری اسالمی می گويد ، بگويم نه نمی شود که من 

آن ( يا اينکه چون آمريکا می گويد که دموکراسی خوب است . 
دمکراسی هم برای خودشان حرفهائی دارند و وسيله ايی درست 

يا حقوق بشر خوب است ، من بگويم که عکس اش ) کرد ه اند 
 عنی چه؟ اين حرفها ي. درست است و نبايد از حقوق بشر دفاع کرد 

 
ما ناگزير هستيم که بعضی وقتها . اصًال راههای ديگری وجود دارد 

زندگی اينطوری است چرا که . با هارترين دشمنانمان همسو باشيم 
اينطوری نيست که گويا يک شيطان است و يک رحمان که هر چه 
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او گفت صد درصد بد است و هر چه اين يکی گفت صد درصد خوب 
يا آنطرفی هستی يا اين . اين راهی وجود ندارد بنابر. و درست است 

می بينيد که حاال دارند در سياست خارجی آمريکا سعی می . طرفی 
که بعد ار ماجرای " يا با ما يا برما " کنند که آن حرف جورج بوش 

 سپتامبر علم کرد و اين گند کاريهائی که باال آورد هی دارند 11
 بشورند تا شايد بتوانند آب رفته را بحث می کنند تا آن گند کاريها را

اينطوری نيست که هر که با ما نيست بر عليه . به جوی برگردانند 
  .ماست 

يعنی اينکه خمينی و . اين حرفها عين همان برهان خلف است 
خامنه ايی می گويند که هر چه آمريکا گفت برعکسش درست است 

و اين از آن . د تصادفًا آمريکائی ها در دنيا مدافع مذهب هستن. 
يادتان باشد که . جاهائی است که با جمهوری اسالمی وحد ت دارد 
ان آمريکا . ان. خاتمی در يکی از آن اولين صحبت هائی که در سی

کرد اين بود که مردم ايران شباهت بسيار زيادی به مردم آمريکا 
  . و منظورش هم از مردم ايران دولت جمهوری اسالمی بود . دارند 

  
دقت بکنيد که .  گفت که ما هم دولت مذهبی هستيم شما هم هستيدمی

در آمريکا هم اگر يک سياستمداری پيدا بشود که بگويد من به 
کليسا نمی روم و به خدا اعتقاد ندارم کارش را خراب کرده واصًال 

در ايران هم اگر کسی بگويد من به . کارش با کرام الکاتبين است 
بنابراين اين دو .  ديگر بدبخت شده است خدا اعتقاد ندارم اصًال

يک مرکز آماری در آمريکا وجود دارد که خيلی مهم . شباهتی دارند
اين مرآز آمار دريافته بود که نظام ارزشی آمريکائی ها و . است

از . نظام ارزشی بنگالدشی ها از يک نظر شباهتی به هم دارد 
ص ها به هم نزديک طريق آمار گيری در يافته بود که خيلی از شاخ

چون اکثريت بزرگی از بنگالدشی ها معتقد هستند که کسی . هستند 
. که به خدا معتقد نيست نمی تواند از نظر اخالقی آدم خوبی باشد 

آمريکائی ها هم معتقد ند که کسی که به خدا معتقد نيست نمی تواند 
 اين. آدم خوبی باشد و از نظر اخالقی آدم قابل اعتمادی نيست 

نزديک ترين شاخص های آماری را در بين بنگالدش و آمريکا پيدا 
از اينها می شود نتيجه گرفت که دو تا چيز کامًال . کرده بودند

متفاوت يعنی کشوری که هيچ وقت سنت عهد بوقی نديده يعنی 
آمريکا و بنگالدش که هنوز در آن سنت ها زندگی می کند، می 

با همديگر قرابت خيلی زيادی توانند در يک چيز حتی خيلی مهم 
بنابراين من فکر می کنم اصًال اين نوع فکر کردن . داشته باشند 
نه . نه اينکه خامنه ای اين را گفته يا خمينی گفته . خطر ناک است

اصًال من و شما هم با هم صحبت بکنيم که چون يکی دشمن من 
ن است فالن چيز را گفته من درست عکس آن را درست بدانم، اي

اين متد خطر ناک است چرا که آدم را . تفکر اصًال خطر ناک است 
کافی است . از فکر کردن و بررسی کردن واقعيت ها معاف می کند 

که مثل روباتها يک دکمه ايی را بزنيد و آن طرف يک چيزی گفته 
  . شما عکس آن را انجام بدهيد 

 به بحث يعنی اينجوری همه مشکالت عالم حل شد و اصًال احتياجی
احتياجی به .  احتياجی به مطالعه مشخص نيست. و فحص نيست 

اينها اصًال چيزهای خطر ناکی هستند . درگير شدن به واقعيت نيست 
و جمهوری اسالمی هم که اين کار ها را می کند واقعيت اين است 

حتی آمريکائی اگر از . که آمريکا را به عنوان يک دشمن الزم دارد 
. ًا بايد يک آمريکای ديگر برای خودش درست کنند بين بروند حتم

دولت های اين نوعی حتمًا به يک دشمن خارجی نياز دارند که به 
وسيله آن اوًال تمام آن افراد داخل کشور را بده بکنند وعامل آن 

اين اصًال در جامعه شناسی سياسی مطالعه شده است که . قلمداد کنند
 اين نوع - مشخصًا دقيق انجام گرفته  اخيرًا در  خيلی موارد تحقيق-

اصًال فکرش را بکنيد . دولت ها به يک دشمن خارجی نياز دارند 
اين جمهوری اسالمی آمريکا را کشف نمی کرد چه باليی به سرش 
می آمد ؟ چطوری می شد که رحمان و شيطان را درست بکنند و 

مد و همه مردم را به ناف آمريکا ببنندد؟ بعدًا اگر جنگ نمی آ
صدامی بوجود نمی آمد که خود صدام حسين را هم بستند به آمريکا 

 اين که واقعًا صدام چقدر ارتباط داشت  و يا اينکه تصادفی بود که –
 چه اتفاقی می افتاد؟ می بينيد که حاال –ارتباط برقرار کردند 

اوبامائی آمده و منافع آمريکا را که يک چيز شناخته شده ايی است 
  ...  
االن اشاره فرموديد به باراک .  آقای شالگونی ببخشيد :يمی رح

او بعنوان چهل و چهارمين رئيس جمهور آمريکا به خاطر . اوباما 

 را ٢٠٠٩تالش برای تقويت دبپلماسی بين المللی جايزه صلح نوبل 
  . از آن خودش کرد 

واقعيت اين است . خبر مهمی است! جدی؟ : محمد رضا  شالگونی
اوباما و حتي قبل از او هم، سياست منطقه ای آمريکا که باراک 

امريکا ميخواهد که کشورهای مسلمان منطقه را . عوض شده است
بنابراين . به يک نحوی از حالت برانگيخته عليه امريكا جدا بکند

نمی خواهند که حاال حکومت اسالمی را براندازند ) امريکائيها (آنها 
 را کنار می گذارند و جمهوری نه اينکه دشمنی يا منافعشان. 

می خواهند ببينند که . اسالمی را دولت مطلوب خودشان می دانند
اگر می شود به يک نحوی تنش زدائی بکنند و با هم همكاري هائي 

  .بكنند
واقعيت اين است آه برخالف آن حرفي آه  خميني و خامنه اي 

ترين متحدان به. ميگويند، آنها با هم در جاهائي همكاري هائي آردند
ً  متحدان امريكا هستند و بدترين . جمهوري اسالمي در عراق دقيقا

دشمنان جمهوري اسالمي در افغانستان بدترين دشمنان امريكا هم 
. اينها را خوب نگاه آنيم و گز آنيم و ببينيم. القاعده . هستند

جمهوري اسالمي و امريكا در تاجيكستان با هم همكاري آردند، 
زگوين همكاري آردند، در جا هاي ديگر هم همكاري دربوسني هر

پس بنا بر اين اينطور نيست آه آه دشمن هر آاري ميكند ما . آردند
ً  ! نه. خالف اش را ميكنيم) جمهوري اسالمي( بعضي وقتها دقيقا

مثًال در افغانستان جمهوري اسالمي بود آه . ميروند تو ناف دشمن
 يكي از ديپلمات هاي –ريف آقاي ظ.ائتالف معروف بن راآمك آرد

 يكي از همين واسطه ها بود آه در آنفرانس بن –جمهوري اسالمي 
به اتحاد شمال افغانستان گفت آه شما قبول آنيد آه حامد آرزاي 

علم آرده بودند آه بجاي محمد ) امريكائي ها(چون آنها. بيايد
د  آنهائي آه او را مي شناسند به او حام-ظاهرشاه، حامد آرزاي 

 را آه براي آوردن طالبان چه آارها نكرده بود، –آباب پز ميگويند 
يك روزي . حاال سيا بر گشته است. چون نوآر سيا بود. بياورند
آمك آردند و اتحاد شمال و همين عبداهللا ) جمهوري اسالمي(اينها 

حاال . عبداهللا را قانع بكنند آه با امريكا آنار بيايند و آنها آنار آمدند
اينها ميگويند آه انتخابات . كا با آرزاي يك ترديد هائي داردامري

افغانستان تقلباتي شده آه خيلي هم روشن است آه تقلب شده و همه 
جمهوري اسالمي هم تبليغاتش عبارت از اين شده آه . ميدانند

ً  تقلبي نشده و از آرزاي دفاع ميكند خب، اينها منافعي .نه،اصال
يك جائي در مقابل هم قرار ميگيرند و . ننددارند آه اين آار را ميك

. يك جائي دوستي هاي محكمي بين خودشان بوجود مي آورند
اينطوري نيست آه جمهوري اسالمي همه جا عليه امريكا بوده 

يكجائي اصًال محلل امريكا بوده و امريكا هم همينطور . باشد
كا در حال حاضر هم آه امري. جمهوري اسالمي را تقويت آرده است

سياستش تغييراتي پيدا آرده، جمهوري اسالمي از يك طرف مجبور 
است معا مله آند و از طرف ديگر هم مانده آه اگر امريكا خود را 

 . آنار بكشد و اين دشمن خارجي آنار برود، چه آار بايد بكند
  

در چند ماه گذشته، اصًال ندا آقا '' انتخابات'' ببينيد در ماجراي همين 
ه آشت؟ جمهوري اسالمي گفت آه يك آدمي آه آارمند سلطان را آ

روح االميني را . خوب، ندا را او آشت. بي بي سي اجير آرده بود
سهراب اعرابي ! آه آشت؟ البد او را هم يكي از عمال اسرائيل آشت

ببينيد ، جمهوري اسالمي احتياج دارد آه ! را آه آشت؟ معلوم نيست
 هم علم آرده اند آه آن مامورها و حاال. اينها را به يك جائي ببندد

لباس شخصي ها و بسيجي ها، بسيجي نبوده اند بلكه نفوذي بوده 
يادتان باشد آه . و از آنجا آارشان خواهد رسيد به اسرائيل. اند

وقتي گند آار درآمد خاتمي اصرار ميكرد . سعيد امامي چه آارها آرد
قاحتي آه در آه پرونده رو بشود و همين خامنه اي با همان و

خرداد و بعدًا در روز قدس صحبت آرد گفت آه؛ اين را اگر ٢٩
سعيد امامي . تحقيق آنيد خواهيد ديد آه دست اسرائيل در آار است

را چيز خور آردند و آشتند تا نشان بدهند آه اسرائيل اين آارها 
  .را آرده بود) قتل هاي زنجيره اي(

اگر . خارجي الزم استدشمن ) جمهوري اسالمي(براي اين حكومت 
اگر امريكائي نبود بايد ابداع . دشمن خارجي نباشد بايد ابداع آند

  .ميكردند
با توجه به پيروزي آقاي اوباما و گرفتن جايزه صلح نوبل، : رحيمي

به [فكر نمي آنيد آه قدري عجله آردند و خيلي زود اين جايزه را
  دادند؟] اوباما
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است آه آن آآادمي نروژ خيلي  واقعيت اين :محمد رضا  شالگوني
با . (گشاد دست است و از اين نوع آارها خيلي زياد آرده است

. اوباما هنوز هم آه هنوز است براي صلح آاري نكرده است) خنده
اما يكي از آارهاي درخشان ضد صلح اش اين است آه محمود 
عباس را آه نوآر جيره خوار امريكا شده وادار آرده اند آه در 

گزارش گلداستون راي منفي بدهند و از سازمان ملل بخواهند مورد 
فكرش را بكنيد؛ نماينده قرباني در ! آه فعالً  آنرا در دستور نگذارند

باره شكايتي  آه تحقيق هم شده و محقق و رئيس اش هم يك يهودي 
است آه خودش را صهيونيست ميداند، و در اين تحقيق ميگويند آه 

جنگي و حتي احتماًال در مواردي مرتكب اسرائيل مرتكب جنايت 
جنايت عليه بشريت شده و از سازمان ملل ميخواهند آه اين گزارش 
!  را بررسي آند و موضع بگيرد؛ ميگويد آنرا در دستور نگذارند

دراين رابطه امريكا براي اينكه صلح اوبامائي را پيش ببرد به 
و هم به محمود عباس آه جيره خوارش است فشار مي آورد و ا

و حاال هم . دولت خودگردان فلسطيني دستور ميدهد آه چنين آنند
ميگويد آه؛ ... عبدل . افتاده اند به اينكه آي بود آي بود، من نبودم

يك اشتباهي شده، صائب عريقات ميگويد آه؛ ما نبوديم و نميدانم 
)  اآتبر٢(اصًال چطوري شد آه در جمعه گذشته ! چطوري شده
ه دولت خودگردان فلسطيني فعًال نمي خواهد اين قضيه اعالم آردند آ

در سازمان ملل به راي گذاشته شود و موضع سازمان ملل روشن 
شود؟ توجه آنيد، تحقيقاتي آه در راس اش يك يهودي و 

اين آدمي است آه در مورد آوزو آار آرده و آن . صهيونيست بوده
، صربستان، در مورد بوسني. موقع امريكائي ها مخالفش نبودند

) رژيم آپارتايد( ماجراهاي يوگسالوي، روآندا و افريقاي جنوبي
آارآرده و همه آن تحقيقاتي آه در مورد آن جنايات آرده معروف 

رسيد به اسرائيل، امريكائي ها ] تحقيقاتش[همين آدم وقتي . هستند
اين آدم را . منافعشان را در اين ديدند آه فعالً  صدايش را درنياورند

يشود گفت آه مغرض است؛ چون يهودي است و خودش را هم نم
  !صلح اوبامائي يعني اين. صهيونيست ميداند

من قبًال هم گفته ام آه اوباما با رئيس جمهورهاي قبلي فرق دارد، 
اما اينكه آسي فكر آند آه او قهرمان صلح است معيار هايش بايد 

. شي نداردچون امريكا در صلح نق. خيلي خيلي گل و گشاد باشد
بازهم ميگويم آه در خباثت يا وجاهت يك آدم نيست آهيك سيستمي 

آدم در آاخ سفيد وقتي در راس يك امپراطوري . را درست ميكند
آقاي اوباما يك آارهائي ميكند آه با . بنشيند بايد يك تصميماتي بگيرد

روساي جمهور قبلي فرق دارد، ولي واقعيت اين است آه نميخواهد 
  ...حآه آن صل

  . باالخره در حد خانم شيرين عبادي آه بوده:رحيمي 
خانم شيرين عبادي آه در قدرت نبوده و : محمد رضا  شالگوني

معلوم است آه اگر آقاي اوباما سرفه بكند ده تا خانم شيرين عبادي 
خانم شيرين . اصالً  اقتدارات او قابل مقايسه نيست. را باد ميبرد

شر بوده آه از پايين براي مردم، حقوق عبادي يك آدم فعال حقوق ب
زنان و حقوق آودآان مبارزه ميكرده و براي حقوق بشر،زنان، 

ممكن است . آودآان،زندانيان سياسي يك سلسله آارهائي آرده است
آه يكي بگويد آه بهتر از شيرين عبادي ها هم بودند، من به آن 

بوده و ولي يكي بگويد آه شيرين عبادي آسي ن. اعتراضي ندارم
و شايد هم محاسبات سياسي در آار ] درست نيست[آاري نكرده 

من خيلي جاها با نظرات او آامالً  مخالفم ولي اين دليل نمي . بود
  ....شود آه شيرين عبادي آه يك فعال حقوق بشر است حاال در اين

آقاي شا لگوني،آقاي اوباما را هم وقتي نگاهش ميكنيد : رحيمي
  .ي جمهور ديگر يك فرق هائي داردنسبت به تمام روسا

من اين را تاييد آرده ام و .  مسلم است:محمد رضا  شالگوني
هميشه هم اصرار دارم معموًال چپ ها سعي ميكنند آه بگويند او 

يادتان باشد من اولين بار در آن اوايل . خودش هم آدم خبيثي است
ا گفتم آه خيلي روشن است آه اوبام] روي آار آمدن اوباما[

آارهائي آه ميكند ، حرف هائي آه ميزند، اقداماتي هم آه سازمان 
حرف اوباما در مجمع عمومي سازمان ملل گفت . ميدهد، فرق دارد

آه؛ امريكا هرگز خانه سازي در سرزمين هاي اشغالي را نخواهد 
اصالً  بعد از دو دهه آدم اين . پذيرفت، خيلي حرف صريحي بود

ئيس جمهور امريكا مي شنويد مسئله حرف را يك بار ديگر از ر
البته قبًال هم در دوره نيكسون امريكا اين را صريح . مهمي بود

ولي از آنجا آه امريكا آامًال يكجانبه از اسرائيل دفاع ميكند . ميگفت
مثًال راجزر وزير امور خارجه امريكا هنگامي آه . اين يادمان ميرود

وپتر به ديدن سرزمين هاي اسرائيلي ها مي خواستند او را با هليك

اشغالي ببرند، حاضر نشد بر فراز سرزمين هاي اشغالي پرواز بكند 
اين نوع برخورد در امريكا . و گفت آه اين سرزمين ديگران است

در جانبداري از [منتها امريكائي ها آنقدر . سابقه داشته است
ي يكطرفه رفته اند آه قضيه طوري شده آه وقتي اوباما م] اسرائيل

ً  يك آار  آيد اين برگرداندن چرخ  حتي به حد دوره نيكسون واقعا
  .هرآول وار ميخواهد

من آن چيزي را آه ميخواهم بگويم اين است آه دادن جايزه صلح 
البته قبال . يك مقدار زيادي صلح را بي معنا ميكند] به اوباما [ نوبل 

ن بسيار بسيار ً هم به آسان ديگري داده اند آه اوباما پيش آنها انسا
  .بزرگي است

 بسيار سپاسگزارم از شرآتتان در برنامه اين هفته و به :رحيمي
  .اميد گفتگو در هفته آينده

 تشكر ميكنم و خدا حافظي ميكنم از شما آقاي :محمد رضا شالگوني
  .رحيمي و از شنوندگان عزيز راديو سپهر

…………………………………… 
 

 پس از مرگ بهنود شجاعی سه نوجوان
 .ر در هفته آينده اعدام خواهند شدديگ

 
پس از مرگ بهنود شجاعی نوبت به سه نوجوانی رسيده است که 

 سال به اتهام قتل عمد دستگير و راهی زندان شده ١٨سن کمتر از 
 به پای چوبه دار خواهد رفت و ٢٩/٧/١٣٨٨صفر انگوتی در . اند

هفته محمدرضا حدادی و امير امرالهی نيز بر حسب شنيده ها در 
 . آينده اعدام خواهند شد

 ١۵ و در زمان دستگيری ٢٧/١٢/١٣۶۶محمد رضا حدادی متولی 
 . سال داشته است

 ساله ١۶ و در زمان دسگيری ١٠/٨/١٣۶٨امير امرالهی متولد 
 .بود

آشورهاى عضو :  آنوانسيون حقوق آودك مقرر مى دارد٣٧ماده 
 حبس ابد بدون مجازات مرگ يا......... ,: تضمين خواهند آرد آه

 سال ١٨امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايى آه اشخاص زير 
( در نتيجه صدور حكم به سلب حيات , .مرتكب مى شوند اعمال گردد

اين نوجوانان بر خالف صريح قانون بوده و دادنامه ) قصاص نفس 
  هاى صادره از اين حيث مخدوش است

صفهان، عباس حسينی در کنار اين سه نوجوان بهمن سليميان در ا
در مشهد، رحيم احمدی و محمد جاهدی در شيراز از جمله ديگر 

  .ظه امکان دارد جانشان گرفته شودنوجوانانی هستند که هر لح
   هرانابرگرفته از                 

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

 اعدام بهنود شجاعی: بقيه 
و اعدام اين حکم را در مورد جوانی که در جهانی مبارزه برای لغ

زمان دستگيری مطابق قانون کودک محسوب می شد به اجرا 
 . گذاشتند

اين روزها که فريادهای مرگ بر , دستگاه قضايی رژيم کودتا
  ديکتاتور

مردم و جوانان زمين زير پای بارگاه زور و ظلم را به لرزه درآورده 
خون بهنود .  شديدا نيازمند استاست به اين نمايش اقتدار و ارعاب

را ريختند تا بگويند نظام اسالمی بر خون و قتل و کشتار بنا شده 
. است و بدون ريختن خون جوانان نمی تواند لحظه ای دوام بياورد

الزم بداند بی , و جون می خواهد به قيمت هر جنايتی دوام بياورد
 .دتوجه به هر مالحظه و قانون و ضابطه ای آدم می کش

قاتالن و شکنجه گران و متجاوزان جنسی و باندهای تبهکار حاکم 
اما بدانند که جوانان اين کشور را با ارعاب ديگر نمی توانند به 

 . سکوت و انزوا و پذيرش ظلم و تبعيض تسليم کنند
, در پرونده سياه ماشين دولتی کشتار و قساوت جمهوری اسالمی

بدانند و يقين بدانند که . ستاکنون خون بهنود شجاعی هم چکيده ا
جوانان ايران دير يا زود اين ماشين جهنمی قتل و کشتار را درهم 
خواهند شکست و جنايتکاران خونخوار حاکم را بر صندلی متهم 

   ١٣٨٨ مهر ١٩. خواهند نشاند

.............................................  
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   اعدام بهنود شجاعیاعدام بهنود شجاعیاعدام بهنود شجاعی
 , اقتدار و ارعاب نظام الزم کند, ش قدرتنماي.. خواستند بگويند*

 به صغير و کبير و کودک و جوان و پير و ميانسال و زن و مرد
 قانون جزا و حقوق , معنا ندارد, رحم نمی شود؛ قتل سهو و عمد

 آشکارا و نمايشی , و کنواسيون بين المللی منع اعدام کودکان
 با اعدامکنار گذاشته می شود و عمدا در روز جهانی مبارزه 

  .... هم چنين می شود
از ميان همه جنايت ها و قساوت هايی که رژيم : روشنگری

به دار کشيدن بهنود شجاعی , جمهوری اسالمی صورت داده است
جنايتی است با پيامی ,  مهرماه در تهران١٩در سپيده دم يک شنبه 

 . ويژه که مکث بر آن الزم است
 سالگی در ١٧ر سن  که د١٣٨٤ مرداد ٢٨بهنود شجاعی از 

نزاعی تصادفی مرتکب قتل شد تا صبحدم يکشنبه که به دار آويخته 
شد شش بار به پای چوبه دار رفت و در اثر اعتراضات بين المللی 

تالش های وکال و فشار بر قوه قضاييه دوباره به زندان , و داخلی
در حالی که اگر می . اين بار اما او را به دار کشيدند. برگشت
می توانستند مثل دفعات گذشته از , ستند و اراده می کردندخوا

 . اجرای حکم به دستور رييس قوه قضاييه جلوگيری کنند
اما دستگاه قضايی جمهوری اسالمی و رييس جديد آن آيت اهللا 
الريجانی بهنود را به قتل رساندند تا ثابت کنند که اين دستگاه در 

طع است و به هيچ وجه تحت قتل و کشتار و آدمکشی ثابت قدم و قا
 . تاثير فشارهای بين المللی و اعتراضات داخلی قرار نمی گيرد

نامه ها و پيام هايش؛ توانسته بود توجه , بهنود جوان و سرنوشتش
افکار عمومی را در داخل و خارج از کشور برانگيزاند و در رسانه 

رک هر بار که اعدام او جدی می شد تح. های داخلی بازتاب يابد
سال . خودجوشی برای جلوگيری از اجرای حکم شکل می گرفت

گذشته بود که حرکت خودش به ابتکاری انسان دوستانه از سوی 
سه هنرمند سرشناس سينمای ايران در گشايش حساب ويژه ای 
جهت گردآوری کمک مالی برای پرداخت ديه انجاميد و اين ابتکار با 

ت تلخ بهنود شجاعی را  روزنامه نگار سرنوش٢٠٠اعالم حمايت 
دستگاه آدمکشی دولتی که همان زمان . به صفحات رسانه ها کشاند
با احضار عزت اهللا انتظامي، پرويز , خطر را حس کرده بود

پرستويی و کيومرث پور احمد به دادگاه سعی کرد بالفاصله با 
حرکت سازمان يافته اجتماعی برای جلوگيری از اعدام شجاعی 

يده دم يک شنبه نيز وقتی بنا شد بهنود بار ديگر به سپ. مقابله کند
 نفر از مخالفان و معترضان به اجرای ٢٠٠حدود , دار کشيده شود

فعاالن حقوق بشر و خانواده , نماينده يونيسف, شامل وکال, اين حکم
از جمله , های برخی از جانباختگان اعتراضات پس از انتخابات

آقا سلطان در مقابل زندان اوين خانواده های سهراب اعرابی و ندا 
گرد آمده بودند تا مخالفت خود را با اين اعدام اعالم کنند و برای 

 .اضی کنند که از خون بهنود بگذرندآخرين بار خانواده مقتول را ر
دستگاه قضايی جمهوری اسالمی با ريختن خون بهنود به سنت 

بله با شدن حرکت های خيرخواهانه و خودجوش اجتماعی برای مقا
اعدام های موردی در جامعه ما واکنش نشان داد تا بشردوستان 
نپندارند که گويا با جلو افتادن و افتتاح حساب برای تامين مبلغ 

دادخواهی از نهادهای بين المللی حقوق , گرفتن چندين وکيل, خونبها
بشر و يا پناه بردن به فعالين اجتماعی و رسانه ای کردن يک 

می خواستند . ی توانند کسی را از مرگ نجات دهندپرونده جنايی م
بگويند که برای ماشين کشتار دولتی جان هيچ انسانی چه صدای 
دادخواهی اش از پشت ميله های قطور زندان به بيرون درز کرده 

اقتدار , پيشيزی ارزش ندارد و نمايش قدرت, باشد و چه نکرده باشد
 و کودک و جوان و پير و به صغير و کبير, و ارعاب نظام الزم کند

, معنا ندارد, ميانسال و زن و مرد رحم نمی شود؛ قتل سهو و عمد
, قانون جزا و حقوق و کنواسيون بين المللی منع اعدام کودکان
. آشکارا و نمايشی کنار گذاشته می شود؛ و خون ريخته می شود

می خواستند بگويند که مخالفان و معترضان و منتقدان ذره ای به 
م دستگاه قضايی اميد نبندند و لحظه ای گمان مبرند که اين رح

دستگاه با تغيير رييس اش در قتل و کشتار و خون ريزی ترديد می 
کند؛ و برای اين که اين پيام را به زننده ترين و وحشت آورترين 

  اکتبر يعنی يک روز پس از روز ١١درست روز , شکلی منتقل کنند
  ٧ :بقيه در صفحه 

   ،،،وم حيات جنبش اعتراضی اخير مردم ايرانوم حيات جنبش اعتراضی اخير مردم ايرانوم حيات جنبش اعتراضی اخير مردم ايرانبا تدابا تدابا تدا
    تالش حکومت در گسترش  تور اختناق، تالش حکومت در گسترش  تور اختناق، تالش حکومت در گسترش  تور اختناق،

   ...ميشودميشودميشود   نظامی کردن جامعه تشديدنظامی کردن جامعه تشديدنظامی کردن جامعه تشديد   –––امنيتیامنيتیامنيتی
  احمد نوين

آنچه اين روزها از جانب افکار عمومی بکرات مورد سئوال "
قرار گرفته است اين است که ؛ در جمهوری اسالمی ايران، 

اوانی روبرو بوده اند، اما، مردم همواره با بی عدالتی های فر
هيچگاه اين قدر طوالنی و پيگير و در سطح سراسری، اين 
چنين در صفوف ميليونی  ، رژيم را به مصاف نطلبيده 

  ."بودند
محمد جواد الريجانی رئيس ستاد حقوق بشر قوۀ قضائيه ايران روز 

 مهرماه در دانشگاه صنعتی شريف ١٢ اکتبر برابر با ۴يکشنبه 
 و در سخنرانی برای دانشجويان بسيجی اين دانشگاه حاضر شد

  : گفت
ميرحسين موسوی در ساعت يازده شب بيست و دوم خرداد با  "

خواست کودتا کند  می.... اعالم پيروزی خود در انتخابات 
" الريجانی اضافه کرد که با اظهار نظر مير حسين موسوی ....".

  "!ممکن بود نظام سرنگون شود
ی الريجانی ، تا چه ّحد با واقعيت های قبل از انتخابات اينکه ارزياب

در نظام جمهوری اسالمی، انطباق دارد، باتوجه به پذيرش حيات و 
مجلس خبرگان " ، " نهاد واليت فقيه" نقش ارگان هائی نظير 

در امر انتخابات، توسط مير " نظارت استصوابی " و يا  " رهبری 
 در رابطه با مخالفت های حسين موسوی و پافشاری کنونی او،

، آشکار ميشود "ساختار شکنان"و " ساختار شکنی" مکرر وی با 
و امثال او، چيزی جز يک ياوه محمد جواد الريجانی که سخنان 

گوئی و انتصاب اتهامات ناچسب به ميرحسين موسوی چيز ديگری 
  .نيست
به تنهائی چه خطر ) ميرحسين موسوی (  يک فرد اظهار نظرواقعا 

ظيمی را ميتواند برای رژيم تا دندان مسلح رژيم بوجود، بيآورد؟ ع
اگر اين بيان ارتباطی با واقعيت های جامع در مقطع مشخص جامعه 

  . نداشته باشد
الريجانی و همه صاحب منصبان لشکری و کشوری طرفدارعلی 
خامنه ای ولی فقيه ميدانند که اکثريت شرکت کنندگان در انتخابات 

 خرداد امسال با سپر کردن ميرحسين ٢٢ی در رياست جمهور
موسوی در مقابل کانديد محبوب ولی فقيه، به علی خامنه ای، 
دستگاه واليتش و جناح های رنگارنگی که به فرامين ولی فقيه 

  .بزرگ گفته بودند" نه"گردن ميگذارند، يک 
مثل روز روشن است که که در انتخابات اخير رياست جمهوری در 

با دخالت شتاب .  مود احمدی نژاد با تقلب برنده شده استايران، مح
زده علی خامنه ای قبل پايان يافتن شمارش آراء است که محمود 

رئيس جمهور منتخب مردم "احمدی نژاد توانسته است خود را 
  .بنامد" ايران

 مهرماه در دانشگاه صنعتی شريف، ١٢البته در همان روز
مرگ بر "اد عادل  را باشعارهای دانشجويان آزاديخواه، پاسخ  حد

 .دادند" حامی قاتل "و  " وکيل ضد ملت " ،  " ديکتاتور
  سه ماه پس  از انتخابات رياست محمد جواد الريجانی حدودنگرانی 

جمهوری ازوجود خطر بالقوه سرنگونی رژيم، ريشه در جنبش 
اعتراض اخير مردم در مقابله با ولی فقيه و از آنجا با ُکل نظام 

الريجانی ديده و شنيده است، مردمی که در صفوف ميليونی و . دارد
 خرداد به ميادين خيابانهای ٢۶با نظام و انظباط خيره کننده ای در 

و در مقابله با " رًای من کجاست؟"پايتخت ريختند و فرياد ميزدند 
" مرگ بر ديکتاتور" سرکوب نيروهای مختلف رژيم شعار ميدادند 

بعوض ... ای لباس شخصی ها، بسيج، ناجا وو با يورش گله ه
پراکنده شدن، تمام روز و تا پاسی از شب را نيز مقاومت کرده اند  

ندای نفرتشان " اهللا و اکبر"و در بازگشت به خانه ها، بافرياد های 
از ولی فقيه و ايادی او را بگوش علی خامنه ای نيز رسانده اند و 

شکنجه ها و حتی در مواردی با وجود خفقان، دستگير، زندانی و 
مورد تجاوز جنسی، از پای ننشتند و در روزهای بعد نيز شعار 

مرگ بر ديکتاتور، چه " هايشان را ُپر معنا تر نمودند و فرياد زدند 
  ".رهبر چه دکتر
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ز، خطر اساسی ای هستند که الريجانی ميفهمد که اين مردمان مبار
ميتوانند در صورت سازمان يابی مستقل خودشان، در صورت 
سراسری شدن و تداوم پيگير مبارزه شان، آنچنان بساط رژيم را 

  .درهم پيچند که ديگر نه ازتاک نشان ماند و نه از تاک نشان
واال، در دنيای واقعيت ها و در زمانی که از يک طرف رژيم حق 

" نظارت استصوابی " و انتخاب کردن آزادانه مردم را با کانديد شدن
يکی از چهار " انتخاب"زير پا گذارده است و مردم را محدود به 

شورای مصلحت "و " مجلس خبرگان"، "رهبر"مهرۀ مورد توافق 
نموده بود، و از طرف ديگر خودِ  چهار کانديداهای رياست " نظام 

، محمود احمدی نژاد ميرحسين موسوی، مهدی کروبی(جمهوری 
اين زير پا گذاردن حق مردم را با تائيد و يا با ) ومحسن رضائی 

سکوتشان پذيرفته بودند، اظهار نظر ميرحسين موسوی در شب 
اگر تاکتيک مردم در سپر ( انتخابات که من برنده انتخابات هستم 

چه وزنی داشت که )  کردن مير موسوی توسط مردم واقعيت نداشت
محمد جواد الريجانی را آنچنان پريشان حال نموده است ثال اکنون ام

اين گونه . که زنگ خطر سرنگونی نظام را بصدا در آورده است
 ٢٢بواقع اعترافی ناخود آگاه بر کودتای انتخاباتی اظهار نظرها 

  . را، مجددًا ثبت در تاريخ نموده است١٣٨٨خرداد 
گذار نبود و واقعًا چند ده واقعًا اگر نقش مردم اينقدر ُپر رنگ و اثر 

ميليون نفر به احمدی نژاد رًای داده و پشت سر او و رهبرش 
ايستاده بودند، چرا علی خامنه ای، خائفانه تحرکات پرشکوه و 

  نسبت داد؟ " دشمن"قدرتمند مردم را به 
فرمانده وقت ( همين قدرت نمائی مردم است که امثال حسين طائب 

پسر علی ( ه با هماهنگی مجتبی خامنه ای را وادار ميکند ک) بسيج 
" بخشی از نيروهای بسيج، لباس شخصی ها به رهبری ) خامنه ای

فرمانده وقت نيروهای ( و ناجا  برهبری احمد مقدم " محقق 
را با مجوز تيراندازی بر روی تظاهر ) انتظامی جمهوری اسالمی 

چرخانان کنندگان را بجان مردم معترض بياندارد و يکی از صحنه 
  .صحنه جنايت و ترور در سه ماهۀ گذشته باشد

اما تدابير امنيتی رژيم نه تنها آتش خشم مردم را فرو ننشانده است، 
 ٢۶ ماه پس از تظاهرات ٢" ( روز قدس" شهريور٢٧بلکه در 

پس از آنهمه درنده خوئی های رژيم، مردم با حضور )  خرداد
 که جنبش اعتراضی اخير گسترده خود در سراسر ايران، نشان دادند

شان از نفس نيافتاده و مصمم هستند که همچنان دولت کودتا و ولی 
بنابر برخی اطالعات رسيده از داخل . فقيه را به مصاف بطلبند

امسال نيز به مناسبت روز )  نوامبر۴(  آبان ١٣کشور ميتوان در 
دانش آموزی، يک بار ديگر شاهد صف آرائی مردم اعم از پير و 

ان، دانش آموز و دانشجو، زن و مرد در مقابل رژيم جمهوری جو
  . اسالمی بود

اما، آنچه اين روزها از جانب افکار عمومی بکرات مورد سئوال 
قرار گرفته است اين است که ؛ در جمهوری اسالمی ايران، مردم 
همواره با بی عدالتی های فراوانی روبرو بوده اند، اما، هيچگاه اين 

، پيگير و در سطح سراسری، اين چنين در صفوف قدر طوالنی 
  .ميليونی ، ، رژيم را به مصاف نطلبيده بودند

بطور مثال، در کردستان، مردم مبارز با فراز و نشيب هائی بطور 
گسترده و توده ای، رژيم جمهوری اسالمی را بارها به مصاف 
 طلبيده اند، اما اين مبارزه در اين سطح و با اين گستردگی، به

جنبشی همگانی و سازمان داده شده در سراسر ايران تبديل نشده 
در اين رابطه ميتوان مثال های ديگری را ارائه داد، اما، . است

هيچکدام آنها همه خصوصيات جنبش اعتراضی اخير مردم ايران را 
  .يکجا در خود جمع نداشته اند

اری جنبش اعتراضی ماههای اخير نه تنها در تهران، بلکه در بسي
از ديگر شهرهای ايران گريبان رژيم را گرفته و سر سازش و 

صفوف بهم فشرده مردمان آزاديخواه و برابری . خاموشی ندارد
طلب، همانند اعضای يک ارکستر سراسری ، زنان، کارگران، 
جوانان، دانشجويان، اساتيد و معلمان و خبرنگاران، نويسندگان، 

تا نگذارند نبض اين جنبش از کار بميدان آمده اند، ... هنرمندان و 
  .همگی نگران سرنوشت جنبش اعتراضی اخير هستند. بيافتد

رژيم جمهوری اسالمی، روحيه باخته و برآشفته، عالوه بر تداوم 
سرکوبهايش، اما، در برخورد با اين جنبش وحدت کالمش را از نيز 

  .دست داده است
يم در رابطه با بعنوان نمونه به اظهار نظرهای صاحب منصبان رژ

يکی از بيخ و ُبن منکر جنايات .! زندان کهريزک توجه نمائيد

ديگری وقوع خطاهائی را . مزدوران رژيم در کهريزک ميشود
  .محاکمه و محکوم شده اند" خاطيان" ميپذيرد و مدعی ميشود که 

اما هنوز کف دهان اين گوينده خشک نشده، سخنگوی ديگری  نظير 
، منکر قتل جوانان در  نيروی انتظامی وقتفرماندهاحمدی مقدم 

کهريزک شده و اعالم مينمايد که مقتولين سرکوبهای اخير در 
کهريزک، نه بعلت رفتارهای وحشيانه و شکنجه ها، بلکه ناشی از 

  ! بيماری مرده اند
دروغگوی بيشرمی که با احمق پنداشتن مردم، نمک بر زخم آنان 

  . ميباشد
اعالم اثر فشار افکار عمومی ناچار ميشود هرچند که مدتی بعد در 

 نفر از افراد نيروی انتظامی در ارتباط با پرونده ١٠ تا ٧نمايد 
البته احمدی مقدم توضيح نميدهد که اگر . اند کهريزک دستگير شده

جوانان دستگير شده در جنبش اعتراضی اخير در زندان کهريزک، 
ز افراد نيروی انتظامی  نفر ا١٠ تا ٧بعلت بيماری مرده اند، چرا  

  اند؟  در ارتباط با پرونده کهريزک دستگير شده
 او که نام اين افراد را ذکر نکرده بود، در پاسخ سئوال خبرگزاری 
کار ايران نيز حاضر نشد که نام آمران جنايت را نيز افشاء نمايد، 

باال و پايين بودن درجه اين افراد يعنی چه؟ اينکه : "اظهار داشت 
هيم سياسی برخورد کنيم و بگوييم حتما بايد يکی از فرماندهان بخوا

  .".ناجا بازداشت شود، درست نيست
اما، يکی از ابلهانه ترين و بيشرمانه ترين اظهار نظر های صاحب 

نيوز،   بنابر گزارش پارلمانمنصب های مسئول جنايات اخير رژيم،
سردار " متعلق به فرمانده سپاه محمد رسول اهللا تهران بزرگ 

او در مورد . ، در جريان بازديد او از خبرگزاری ايرنا است" عراقی
نقش بسيج و سپاه در حوادث بعد از انتخابات و لجن پراکنی به 

بسيجی های داخل مسجد :  "مقاومت ومبارزه مردم بطور مثال گفت
لوالگر بيش از دوساعت در حال کتک خوردن از اغتشاشگران بودند 

اه را آتش زدند، اما يک تير از بسيجيان شليک نشد و حتی اين پايگ
ولی در دنيا گفتند که بسيجيان مردم را کشتند، اما داخل خودشان 
افرادی بودند که به مردم شليک کردند و به نام بسيجي، نيروی 

  .".انتظامی و بچه های وزارت اطالعات تمام می کردند
لباس شخصی " ،ادعا ميکند که " سردار عراقی"  به بيان ديگر 

، بسيجی ها و نيروهای ناجا نبوده اند که بر روی مردم "ها
تبراندازی ميکردند، بلکه اين خود مردم  بودند که بخودشان تير 
اندازی ميکردند، همديگر را ميکشتند، تا بعدا بتوانند ادعا کنند که 

  .جمهوری اسالمی ايران سرکوبگر و جنايتکار است
پس از کشتارهای "  سردار عراقی" های   واقعًا جای اظهار نظر 

، تابستان ١٣٦٠ خرداد ٣٠رژيم در ترکمن صحرا، در کردستان، در 
 و کشتار چندين هزار زندانی سياسی در زندانها، ربودن و ١٣٦٧

قتل نويسندگان و ديگر مخالفان رژيم  در ماجرای قتل های زنجيره 
 ، حمله به ١٣٧٨ تيرماه  ١٨ای، سرکوب جنبش دانشجوئی پس از 

کارگران سنديکای شرکت واحد، کارگران صنعت نيشکر هفت تپه و 
... بقيه تشکل های کارگری و فعاالن کارگری، زنان، دانشجويان و 

  . !در تاريخ نظام جهل و جنايت اسالمی حاکم، خالی است
دکتر عبدالحسين (االمينی  پدر يکی از جوانان مقتول محسن روح

)   انستيتو پاستور، مشاور محسن رضايیاالمينی رئيس سابق روح
که در اسارتگاههای رژيم به قتل رسيده است و مسئولين امر علت 
مرگ پسرش را بيماری مننژيت اعالم کرده بودند ، پس از مراسم 

هنگام : خاکسپاری  در رابطه با علت مرگ پسرش اظهار داشت 
. ته استتحويل جنازه متوجه شدم که فرزندم مورد شکنجه قرار گرف

  .دهان او خرد شده و فرق سرش شکاف برداشته بود
االمينی، اطالع داده   زمان با انتشار خبر مرگ محسن روح تقريبا هم

شدگان اعتراضات پس  شد که محمد کامرانی، يکی ديگر از بازداشت
اما بعدًا معلوم شد که او . از انتخابات نيز در اثر مننژيت مرده است

  .احيه سر زخمی بوده استنيز هنگام مرگ از ن
 رامين آقازاده قهرمانی نيز در حوادث پس از انتخابات بازداشت 

پزشکی قانونی علت . شده بود و چند روز پس از آزادی جان داد
  . مرگ او را عفونت ناشی از ضرب و جرح در زندان تشخيص داد

در مراجعه به آرشيو جنايات مزدوران رژيم از جمله در کهريزک به 
نه هائی بر ميخوريم که موی بر تن انسان سيخ مينمايد از جمله نمو

شدگان زن را در بشکه آبی قرار داده و  بازداشتاينکه يکی از 
  .سپس به اين قربانی شوک الکتريکی وارد کرده بودند

 مهر ١٠بنابر گزارش سايت نوروزکه پس از . اين ليست بلند است
که از آغاز جنبش  اکتبر منتشر شده است،  کسانی ٢ –ماه 
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 چه در زندانها و در خيابانها –اعتراضی اخير توسط مزدران رژيم 
.  نفر است٧٢ بقتل رسيده اند، تعدادشان حداقل –و در تظاهرات ها 

افزايش .  نفر گذشته است٤٠٠٠تعداد بازداشت شدگان از مرز 
نفرت عمومی از ولی فقيه، دولت کودتائيش و دستگاههای 

نفجاری  جامعه را بسيار بيشتر از گذشته نموده سرکوبش ، قدرت ا
است، تحت وجود اين فشار عظيم افکار عمومی، بخش هائی از 

با اين وجود همچنان صدها نفر . شده اند" آزاد " بازداشت شدگان 
از مردم مخالف دولت کودتا و ولی فقيه همچنان در زندان بسر 

  . ميبرند
کهريزک به او تجاوز شده و ابراهيم شريفی يکی از کسانی که  در 

: يکی از شهود جنايات و يکی از شهود مهدی کروبی است ميگويد 
دانم متاسفانه هميشه در کشورمان گناه به گردن يک شخص  می"

افتد و هيچ وقت با مسببين  رده پايين يا يک گروه پايين رتبه می
  ".شود اصلی برخوردی درخور انجام نمی

وضعيت بازداشت شدگان اخير و ديگر  در چنين هنگامه ای نه فقط
 برای برخی از صاحب منصبان رژيم زندانيان سياسی ايران

کشته امثال حداد عادل  موضوعی بی اهميت است، بلکه از نظر 
برای اين جنايت کاران ،مهم . شدن جوانان نيز اهميت چندانی ندارد

  !.حفظ رژيم است، بهر قيمت
فهيمی که انی، از جمله پروين اين ابراز نظر عاری از احساس انس

يکی از قربانيان و (از اعضای مادران صلح و مادر سهراب اعرابی 
  .است را به اعتراض واداشته است) بازداشتی های زندان کهريزک

من برای حداد : "  پروين فهيمی در مصاحبه با صدای امريکا گفت 
هريزک، علت اينست که او فرموده بود که در ک. عادل نامه ای دادم

،  مثل اين که خودمان .... نفر مرده اند و اين مسئله مهمی نيست٣
  ." کم درد ميکشيم ، که با حرفهايشان، روی زخم ما نمک می پاشند

وضع در رابطه با برخی از تجاوزوات جنسی در مورد جوانان 
" آبروی"بازداشت شده، از آنجا که  بگفته علی خامنه ای، پای 

در اين .   در ميان است، کمی متفاوت استنظام و ولی فقيه اش
  .مورد، صاحب منصبان رژيم  يکسره انکار مينمايند

در اواسط مرداد ماه، مهدی کروبی با ارسال نامه ای به هاشمی 
کند برخی از  ثابت میرفسنجانی اطالع داد مستنداتی دارد که 

ی عل. اند شدگان، در کهريزک مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بازداشت
 ساعت، بدون ٢٤الريجانی رئيس مجلس شورای اسالمی کمتر از 

آنکه با قربانيان تجاوزات جنسی مالقاتی هم بنمايد، اعالم کرد خبر 
علی الريجانی، اما نگفت که . تجاوز جنسی در کهريزک دروغ است

چگونه بدون تحقيق و در عرض اين مدت کوتاه توانسته است، 
  .واقعيت را نفی نمايد

اما برای . اينان به دروغگوئی های خويش واقف هستندالبته 
خريدن فرصت و خاک پاشيدن بچشم مردم است که اين چنين بی 

انتظار . حرفهای متناقص ميزنند. مهابا  اراجيف تحويل مردم ميدهند
  .اما واقعيت اين بار غير از اين است. دارند که مردم خسته شوند

 مردم و بويژه جوانان، واضح است که مقاومت و تداوم مبارزه
با شکسته شدن قدر قدرتی رژم در . تعادل رژيم را بهم ريخته است

ذهنيت توده مردم است که  پس از اين همه ددمنشی های رژيم است 
 شهريور، مردم بی ترس و واهمه از دستگيری ها، زندان ٢٧که در

ای رفتن ها، شکنجه ها و احيانًا تجاوزات جنسی ، بميادين و خيابانه
رژيم جهل " ، " مرگ بر ديکتاتور: "شهر ها آمدند و  شعار دادند 

سکوت کنی / موسوی موسوی "، "سرنگون سرنگون/ و جنون 
ايران شده " ، " سکوت کنی خائنی/ کروبی کروبی"، " خائنی

قاتل جان / خامنه ای به پا شد " ، " مردم چرا نشستين ؟/ فلسطين 
همبستگي، " ، " و عباش هوا شدتاج / با جنبش من و تو / ما شد 

   ".اتحاد اتحاد ، ضرورت انقالب" ، " اتحاد، براي سرنگوني
اينها عالئمی که نشان ميدهد که جنبش اعتراضی اخير نه تنها از 
نفس نيافتاده است، بلکه، در نظر دارد که نفس رژيم واليت فقيه را 

  . بگيرد
  ؟علل پيدايش جنبش اعتراضی اخير مردم ايران چيست

اکنون پس از گذشت بيش از سه ماه از آغاز جنبش اعتراضی اخير 
علت اينکه اين بار : مردم ايران، اين سئوال همچنان مطرح است 

مقاومت ومبارزه مردم بر عليه رژيم اين قدر طوالنی، پيگير، در 
سطح سراسری و در صفوف ميليونی،  رژيم را به مصاف طلبيده 

  ، چيست؟است و سر باز ايستادن ندارد
 از نظر نگارنده علل اساسی را، بطور مختصر، در موارد ذيل 

  :ميتوان جستجو کرد 

  تشديد انزجارعمومی در مقابل شرايط اقتصادی رقت باری که – ١
حاکميت دستگاه واليت فقيه برای مردم بوجود آورده است از يک 
 طرف و از طرف ديگر عدم توانائی احمدی نژاد در رابطه با وعده و

  .  را نشان ميداد" درب باغ سبز" وعيدهائی که به مردم 
 اجتماعی در ذهنيت – انباشته شدن ّحد معينی از آگاهی سياسی – ٢

 اجتماعی رژيم را ديگر -توده مردم، که عملکردهای معين سياسی
که اين انباشت هم از تجربه روزمره خودشان . به وضوح نمی پذيرد

روشنگری های بخش سازمان يافته و هم از تداوم افشاگری ها و 
از جمله نهادهای خود ساخته مدنی مردمی و (جنبش مردمی 

  . سيراب ميشدند) اپوزيسيون رژيم 
 اشباح شدن احساس واقعی بی عدالتی های سياسی، اقتصادی – ٣

و اجتماعی و افزايش افسار گسيخته اين بی عدالتی ها که در زندگی 
احساسی که . ياس وسيع، قابل لمسروزمره مردم لگدمال شده در مق

مردم اثرات سًو آنها را بر گوشت و پوست و خون خودشان احساس 
  .ميکنند

چه در بين (  وجود واقعی نوعی از سازماندهی در جامعه – ۴
نيروهای ترقيخواه مردمی اعم از تشکالت مردمی و چه در بين 

و ) يتنيروهای اصالح طلب دولتیِ  رانده شده به بيرون از حاکم
که حکومت قادر ... تداوم اعتراضات و اعتصابات کارگران، زنان و 

نشده بود شيرازۀ همه آنها را قبل از وقوع اعتراضات گسترده 
  . مردمی در هم بشکند

 تصميم قطعی دستگاه واليت و ميدان داری نفس گير نيروهای – ۵
 سپاه پاسداران و نيروهای امنيتی همسو با سپاه، مبنی بر تسلط

 بر جامعه ، مناصب دولتی و انحصاریبيسابقه بی چون چرا و 
  .منابع اقتصادی کشور حتی به بهای قلع و قمع اصالح طلبان دولتی

 آشکار شدن روشن گسترش شکاف در ميان باالئی ها، بگونه –۶
ای که مردم ناراضی بتوانند با سپر کردن آن مبارزاتشان را تشديد 

  .نمايند
فراهم شدن شرايطی که منجر به از هم  باور عمومی به – ٧

  .گسيختگی قطعی اراده واحد حکومت در سرکوب مردم تعبير ميشود
 پديداری نور اميد به امکان پيشروی مردم و دست يابی آنان به – ٨

حداقلی از جنبه ها ئی  از حقوق انسانی و زوايائی از حق تعيين 
  .سرنوششان توسط خودشان

ی اقتصادی، شکست برنامه  اقتصادی  تشديد نا بسامانی ها– ٩
دولت و پديداری نشانه هائی گسترده تر از تشديد فقر و فالکت 

  .عمومی و خطر پاشيده شدن وضعيت اقتصادی ايران
 خطر تشديد تخاصمات مابين دولت ايران و کشورهای - ١٠

متروپل، تداوم ماجراجوئی های اتمی رژيم  از طرفی و احتمال 
 جمهوری اسالمی با قرارداد شانگهای و چسبيده شدن سرنوشت

 نظامی جمهوری اسالمی به روسيه –وابستگی های شديد اقتصادی 
  .و چين 

اينها علل واقعی شرايطی بود که جامعه را با بن بست روبرو 
حماقت رژيم و در رًاس آن علی خامنه ای، سپاه، . گردانيده است

در قدرتی رژيم در و باور بيمارگونه آنها به تداوم ق... بسيج و 
ذهنيت مردم، بعالوه در عدم ارزيابی دقيق از پتانسيل فريادهای در 
گلو خفه شده مردم و توهين واضح و آشکار به شعور مردم حق 
طلب، جرقه هائی بودند که  بر بستر علل دهگانه فوق الذکر، انبار 

انفجاری که نه تنها چرت . باروت خشم توده ای را منفجر کرد
در ايران را پاره و لرزه اضمحالل را در ستون فقرات رژيم حاکميت 

قابل لمس نمود، بلکه دربين ُبهت و حيرت افکار عمومی جهانيان، 
به مردم جهان اعالم کرد که بيداری ايرانيان و تالش آنان برای 
دست يابی به حق تعيين سرنوشتشان با اتکاء به نيروی خودشان، 

  .  همچنان ادامه داردپس از گذشت بيش از صد  سال ،
با کشيده شدن مبارزات حق طلبانه مردم از تقابل های مستقيم 
خيابانی با مزدوران رژيم در اين مقطع، به مسير تشديد مبارزات 
مطالباتی همه بخش های جامعه اعم از کارگران، زنان، جوانان، 
دانشجويان، دانش آموزان، معلمان، اساتيد دانشگاه ها، پرستاران، 

يسندان، خبرنگاران، روزنامه نگاران، مليت های ساکن ايران و نو
آخرين نفس های رژيم به آخر خواهد رسيد و زمان قيام عمومی .... 

برای بزير کشيدن اختاپوس جمهوری اسالمی ايران، فراخواهد 
 .آن روز دور مباد. رسيد

  ٢٠٠٩ اکتبر ١٢ – ١٣٨٨ مهر ماه ٢٠
.................................................  
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   مجلس موسسان هندوراس گامی درمجلس موسسان هندوراس گامی درمجلس موسسان هندوراس گامی در
   ...راستای رهائی زنان خواهد بودراستای رهائی زنان خواهد بودراستای رهائی زنان خواهد بود

   برتا کاسرسمصاحبه با
 ترجمه آزاده ارفع

  !مقدمه مترجم
کودتا در هندوراس بر خالف محاسبه کودتاگران جنبش مقاومت 

جنبشی که زنان را در راس . گسترده ای را بر انگيخته است
کشور ما نيز از خرداد ماه . ر داده استمقاومت عليه کودتا قرا

امسال با کودتائی در داخل ساختار استبداد مذهبی حاکم مواجه 
شده که زنان نيز به همين نسبت نقش مهمی در مقاومت دولت 

  . کودتا و دستگاه واليت دارند
بهمين خاطر تجربيات مبارزات زنان هندوراس می تواند برای 

  . قابل توجهی داشته باشدمبارزه زنان ايران نيز نکات
از جمه رهبران برجسته جنبش زنان و جنبش " برتا کاسرس"

او در اين مصاحبه به چندين . مقاومت عليه دولت کودتا می باشد
  :نکته بسيار مهم تاکيد ميکند که بسيار روشن گر هستند

  زنان هندوراس عليرغم سرکوب های شديد در مقاومت عليه - 
  .ار دارند کودتا در صف مقدم قر

 زنان هندوراس دارای سازمان های مستقل خود بوده و اين - 
آنها . گرد هم آمده اند" فمينست ها در مقاومت"سازمان ها در 

ضمن حفط استقالل خود در عين حال  در سازمان های توده ای 
" برتا خود از رهبران " مثال.  سراسر ی ديگر  نيز فعالند

جبهه "و "  بوميان هندوراسشورای مدنی سازمان توده ای و
  .می باشد" ملی عليه کودتا

.  تاکيد اساسی زنان فمينيست هندوراس بر مبارزه طبقاتی است- 
يعنی مبارزه  زنان را در چارچوب مبارزه طبقاتی   جستجو 

هيچ کس "چنانچه برتا در مصاحبه خود تاکيد ميکند که . ميکنند 
  .."برای زنان فقير حق  تصميم گيری ندارد 

 درخواست های زنان بومی و مليت های مختلف نيز مورد - 
چنانچه بخش بزرگی از سازماندهی .توجه زنان فمينيست ميباشد

زنان . حرکت های اعتراضی نيز در اين مناطق متمرکز است 
نژادپرستی . بومی برای شرکت در تظاهرات  به پايتخت می آيند

ريان به چهره خودش را در مناطق بومی خودش را بطور ع
زنان فمينيست نيز به اين مسئله توجه بسيار از . نمايش ميگذارد

خود نشان داده  و عليه اين بی عدالتی و سرکوب زنان بومی 
  .درعرصه سازماندهی فعال هستند

 جنبش فمينيستی هندوراس درخواست های خود را برای تغيير - 
قانون اساسی و فمينستی کردن آن را در سطح جامعه  مطرح 
کرده است و معقتد است که  مسئله زنان پاسخ خواهد گرفت که 
مجلس موسسان تشکيل شده و قانون اساسی را از نو تدوين 

  .  کند
 همبستگی بين المللی جايگاه ويژه خود  در جنبش زنان - 

آنها  ميان  سازمان های بين المللی . فمينيست هندوراس دارد
با " های آمريکايیسازمان کشور"و " سازمان ملل"رسمی مثل 

جنبش های توده ای و فمينيستی که در سطح بين المللی از آنها 
جنبش مقاومت حمايت می کنند تفاوت قائل بوده ودومی را متحد 

  .طبيعی خود ميدانند
******************************************************** 

توده شورای مدنی سازمان " از اعضای رهبری) ١" (برتا کاسرس
می " جبهه سراسری عليه کودتا" و) ٢" (ای و بوميان هندوراس

در "  سارا لوورا" و " لورا کارل سن" اين مصاحبه توسط . باشد
 در تگاسيگالپا پايتخت هندوراس انجام ٢٠٠٩ آگوست ١٩تاريخ 

 .شده است
  چگونه زنان در جنبش شرکت کردند؟:سوال 

د  مشکالت برای زنان حتی در فضاهائئ که مترقی ناميده می شون
ما زنان با سلطه پدرساالری  و خانه نشين . همچنان وجود دارد

سازمان های درون جنبش هم ازاين . کردن زنان مواجه هستيم
  .قاعده مستثنی نيستند

من فکر ميکنم شرکت و حمايت زنان از جنبش عليرغم فشارهائی 
اشکال که به آنها اشاره کردم قادر شده است  تا حدود زيادی 

زنان قوی و برجسته . مختلف سلطه بر زنان را در هم بشکند 
کشور از  شمال گرفته تا  ، غرب ، مرکز ، ساحل آتالنتيک و تا 

قدرت "  در جبهه سراسری عليه کودتا" با مشارکت ) پايتخت( اينجا
  .رهبری خودشان را در سطح کشور به نمايش نهاده اند

. مستقيم در مبارزه شرکت ميکنندما همچنين شاهد زنانی هستيم که 
ما شاهد اين هستيم که بيشتر از نصف شرکت کنندگان  در راه 

و بخصوص در راه . پيمايی ها و بسيج های  توده ای زنان هستند
  .پيمايی هائی که بيشترين سرکوب ها در آنها صورت ميگيرد

.  نکته ای وجود دارد که ما همواره آن را يادآور می شويم 
 قوی و قهرمانانه  زنان تنها در راه پيمايی ها نبوده مشارکت

آنها در دفاع از خود و مقابله با  سرکوب کنندگان نيز بسيار .است
برای مثال اين زنان بومی هستند که در هنگام . قوی عمل کرده اند

تهديد ات قوای نظامی و سربازگيری اجباری جوانان، با ارتش به 
  .طور مستقيم درگير می شوند

از اين طريق ميشود ديد که زنان چگونه در عرصه های مختلف در 
، ارتباطات، تعليم و تربيت، تبليغات ، طراحی : جنبش مشارکت دارند

استراتژی برای جنبش ، ارزيابی از اوضاع ،  پيشبرد  مباحثات 
درباره آن که  چگونه بايد پيشروی کرد و مشارکت در  تجزيه و 

ی مختلفی  که می تواند درکشور ما عملی تحليل جمعی از سناريو ها
  .شود
چگونه زنان در اين مبارزه سهيم شدند؟ اگر من يک زن :سوال

هندورايی بودم ، چرا بايد برای يک  مجلس موسسان جديد مبارزه 
  ميکردم؟ 

  
 يک زن به معنای مقابله با استبدادی است که اوالمبارزه ما بعنوان 

ما گفته ايم  که . بنا شده استبر پايه اشکال مختلف سلطه گری 
ديکتاتوری نه فقط سرمايه داری مخرب و نژاد پرستی  بلکه 

بنابراين ما فکر ميکنيم . پدرساالری را نيز تقويت کرده است
مقاومت ما به مثابه زنان به معنای يک گام فراتر رفتن ، به سوی 
يک نگرش استراتژيک همه جانبه و چشم انداز درازمدت تر، در 

  . رزه برای کشورمان استمبا
برای . انعقاد مجلس موسسان ملی يک هدف اساسی برای زنان است

اولين بار ما قادر خواهيم شد سابقه ايی برای رهايی زنان پی ريزی 
قانون . کرده و شروع به در هم شکستن سلطه پدرساالری نمائيم

اساسی کنونی هندوراس حتی برای يک بار هم که شده نامی از 
بنابراين برای احقاق حقوق انسانی ، حق توليد مثل ، . نياوردهزنان 

حقوق جنسی ، سياسی، اقتصادی و اجتماعی زنان بايد بطور واقعی 
  . عليه اين نظام سلطه ضدزن به مبارزه برخواست

بنابراين  ما ، زنان، خواهان شرکت فعال در اين جنبش تا  به ثمر 
 نظاره گر و يا يک بخش ما نمی خواهيم فقط. رساندن آن  هستيم

جدا افتاده جنبش  که زندانی يک تجزيه تحليل سرودم بريده و خنثی 
ما خواهان آن هستيم که در تصميم گيری ها به مثابه . است، باشيم

  .  بازيگر اصلی نقش ايفا کرده و در مباحثات مشارکت داشته باشيم
 خواهد من فکر می کنم که اين مباحثات يکی از سخت ترين مباحثات

 زيرا بخش های بنيادگرا و مرتجع را به مقابله فرا می دبو
بنابراين ما زنان بايد آگاه باشيم که با يک چالش بزرگ .خواند

ما ديگر اجازه نخواهيم داد که ديگران برای :  روبرو هستيم 
برای اين که روشن است که  اين . اکثريت  زنان فقير تصميم بگيرند

 ای ميان  فقرا  و اغنيا  و مبارزه ای ميان مبارزه همچنين مبارزه
ما بايد اين را هم بدانيم که اين  . زنان فقير و زنان ثروتمند می باشد

مبارزه برای ما  موقعيت های زيادی خواهد آفريد  و بنابراين است 
  . که  بيشتر از هر موقع ديگر احتياج به مجلس موسسان داريم

  ايی دفاع کنند؟زنان بايد از چه برنامه : سوال 
پدرساالری مختص سيستم سرمايه داری نيست، درسته ؟ و 

مابايد  به . همينطور فقط به يک فرهنگ  خاص هم تعلق ندارد 
روندی که طی آن بايد . سمت يک قانون اساسی جديد حرکت کنيم
اين آغازی است برای . اعتقاداتمان را دوباره باز تعريف کنيم

 بر آن  ديگران حق تصميم گيری بر برچيدن بساط تفکری که بنا
بدن ما را  داشته باشند وآغازی است برای  تضمين اين که زنان 

اين هم  يک اقدام و هم يک . صاحب اختيار  بدن خود هستند
  . درخواست سياسی ميباشد

حق تضمين شده دسترسی به  زمين ، فرهنگ ، بهداشت، آموزش ، 
 عناصری هستند که ما هنر، مشاغل با منزلت و درخورشان زنان
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بايد آنها رادر روند  ايجاد مجلس موسسان،  که امر رهايی را برای 
 . ما به ارمغان خواهد آورد،  بدست آوريم

   روز بعد از کودتا چه اتفاقی برای زنان افتاد؟۵٢: سوال
در همه نظام های  ديکتاتوری سرکوب انواع و اقسام خشونت  و از 

 دامن می زند   و هندوراس نيز از اين جمله خشونت عليه زنان را
ما اين واقعيت را  بويژه در ميان زنان  .قاعده مستثنی نيست

روستايی ، بومی و سياه پوست  شاهد هستيم که چگونه  حق آزادی 
ما شاهديم که چگونه . اجتماعات آنان  با خشونت سرکوب می شود

رد  توسط که در شمال کشور قرار دا" السايبا"زنان بومی  منطقه
. ارتش ممنوع الخروج شده و کسی حق ترک منطقه را ندارد

ارتشيان به زنانی که می خواستند نزد ما بيايند گفتند که آنان حق 
حقوق بشر در اين منطقه بطور .خروج از منطقه را ندارند
اين را می توان از برخورد نظاميان به . باورنکردنی نقض شده است
ن بومی منطقه  را به پايتخت بياورد اتوبوسی که می خواست زنا

نظاميان با ديدن اين اتوبوس احساسات نژادپرستانه . مشاهده کرد
يکی از سربازان وارد  اتوبوس شد و گفت که آنها . اشان گل کرد

بايد پياده شوند زيرا حق رفتن به پايتخت و حرکت از اين جا 
  .  راندارند

تگاه های غيرقانونی زنان بومی و مسن که دستگير و در بازداش
. نگاه داشته شده بودند تحت آزارهای جنسی قرار گرفته اند

زندانبانان  به بهانه های مختلف به بدن های آنها دست اندازی می 
کردند به طوری که اين کار موجب صدمات روحی وجسمی آنان می 

شما را نگاه " بدن"ما  ناچاريم که : و يا  به آنها ميگفتند که. شد
  ..." شما اسلحه تان را آن جا مخفی کرده ايد. کنيم

مثال ديگر،  در منطقه سان فرانسيسکو اوپاالکا ،  که يک منطقه 
بومی است  مردم و بويژه زنان  توسط ارتش زير فشار و تهديد 
قرار گرفته و به آنها گفته ميشود که اگر برای راه پيمايی منطقه را 

اين . ه سربازی خواهند بردترک کنند بچه های آنها را به زور ب
راهی  برای تهديد و زير فشار قرار دادن و خانه نشين کردن  زنان 

ارتش . بومی بود تا از شرکت آنان در تظاهرات جلوگيری نمايند
ميداند که هر وقت زمان مقاومت فرا برسد زنان در راس قرار 

در هندوراس مبارزه جدی عليه سربازگيری اجباری . خواهند گرفت
 زنان و جوانان در راس مبارزه  ١٩٩٢در سال . رجريان استد

  .  برای لغو خدمت سرابری اجباری بود ه اند
  نقض حقوق بشر خيلی گسترده است که از ميان آنها می توان 
پيگرد خانواده ها و سازمان هايمان ، کنترل ارتباطاتمان و تهديد ات 

ست که ما در اين اين واقعيتی ا. دائمی و سيستماتيک را نام برد
کميسيون حقوق بشر " کشور شاهدش هستيم و به اين علت است که

به ا ين جا آمده که اين وضعيت را به طور " کشورهای آمريکايی
مستقيم  ببيند و متوجه شود که آن چه که گفته می شود داستان 

  .  ساختگی نيست
  آيا شما خودتان شخصا مورد خشونت قرار گرفته ايد؟:سوال 
زندگی " الاسپرانزا"  من باخانواده ام در-روز قبل از کودتا سه 

 خانه ام بوسيله پليس لباس شخصی  -ميکردم، با مادر و پسرم
آنها ما .مسلح و مجهز به بی سيم و تلفن دستی به  محاصره در آمد

در موارد  .را اذيت کرده و وشبانه روز خانه مارا زير نظر داشتند
آن هم زمانی که اطالع . انه من ريختندمتعددی ارتش و پليس به خ

در حاکميت . داشتند که  فقط مادرم و دو پسرم در خانه هستند
ما . هميشه  بايد  حاضر و آماده و هوشيار  بود " ديکتاتوری اجبارا

می دانم که دستگاه حاکم يک ديکتاتوری سرکوبگر است، همانطور  
مان ادامه می دهيم که ما  انتظارش را داشتيم، ولی ما به مبارزه 

  .  زيرا مرعوب نشده ايم
شما در باره حضور گروه های بين المللی زنان چه فکر : سوال

  ميکنيد و نقش آنها در اينجا چه خواهد بود؟
ما برای همه  هيئت های نمايندگی که به اين جا بيايند ارزش برابر 

زنان قائل هستيم  ولی در عين  حال ميدانيم که هئيت های نمايندگی 
بيشتر در گير مسائل هستند، تعهد بيشتری دارند  و در يک اتحاد 

 آنها -آنها رفقای ما هستند. طبيعی و استراتژيک با ما قرار دارند
خارجی هايی نيستند که فقط نقش ناظر را داشته باشند، بلکه آنها 
آگاه هستند که چرا ما مبارزه ميکنيم ،اهداف  و آرمان ما چيست و  

آنها نه برای  نظاره گر ی بلکه برای پيوستن  . معنايی داردتعهد چه 
در . اين برای ما بسيار مهم است .به ما در اين پيکار نزد ما می آيند

حالی که ميانجگری شکست خورده است جامعه بين المللی چه 

نقشی می تواند داشته باشد؟ من تمايزی در ميان جامعه بين المللی 
  .قائل هستم

سازمان "جامعه بين المللی  رسمی را داريم مثل از يک طرف  
ما . و دولتها را"  سازمان ملل متحد"،  )٣"(کشورهای آمريکايی

" انتظار داريم که آنها به گفتمان  خود درباره دمکراسی به گفتمان
پای بند بوده " سازمان ملل متحد"و " سازمان کشورهای آمريکايی

مسئوليت . است، متعهد باشندو به تصميماتی که تا کنون اتخاذ شده
نجات کشور، بازگشت به قانون اساسی و آغاز يک روند جديدی از  

ما . دموکراسی در شمار مسئوليت های جامعه بين المللی است
درعين حال شاهد  مداخله  مستقيم دولت هايی مثل آمريکا 

آنها  از پنتاگون ، سيا و همه عوامل تروريستی عليه .هستيم
ستفاده ميکنند و همه سازمان ها و دولت های مردمی را انقالبيون ا

بی ثبات می نمايند  و اين را با يک هدف روشن يعنی برای راه 
  .انداختن کودتا ها عليه قاره ما ، عليه جنوب، انجام می دهند

. تصور کردند که هندوراس ضعيف ترين حلقه است،" آنها اشتباها
  هندوراس   وارد روند آری آنها اشتباه کردند  برای اين که

مشارکت در قاره ، ادغام در آلبا، و روابط بيشتر با جنوب و 
آنها اشتباه کردند و ارزيابی  شان . کشورهای کارائيب شده است 

آنها گفتند که مقاومت تنها دو روز طول خواهد کشيد و .اشتباه بود
ز  رو۵٢مردم نشان دادند که نه فقط برای . آنها در اشتباه بودند

  .بلکه برای  يک مبارزه طوالنی آماده هستند
ما از جامعه بين المللی انتظار داريم که مسئوليت بپذيرد و به مسائل 

ما فکر ميکنيم  . هندوراس به مثابه يک مسئله ثانوی برخورد نکند
آن چه که در هاييتی اتفاق افتاد می تواند در مورد هندوراس نيز به 

کودتا عليه رئيس جمهوری (  هائيتی   بادر ارتباط. وقوع به پيوندد
رسانه های بين المللی واکنش )  مترجم -منتخب هائيتی آريستيد

اما اين واکنش بسيار محدود بود و از آن پس سکوت . نشان دادند
 .  حاکم شد

از طرف ديگر ماخواهان جنبش همبستگی بين المللی هستيم که 
برای ما هر گونه .  کنندفعاالنه در کنار ما باشند و با ما همراهی

کمکی از طرف اين جنبش همانقدر مهم است که راه پيمايی های هر 
سازمان  کشورهای "جنبش بين المللی بايد به . روزه ما در اينجا

و دولت هايشان  برای  اعمال تحريم  عليه رژيم های  " آمريکايی
سازمان "کودتا و وادار ساختن آنها به پيروی از قطعنانه های 

بايد تالش .فشار بياورند"  سازمان ملل"و " کشورهای آمريکايی
. شود  از طريق رسانه های مستقل و معتبر جهان  به ما کمک شود

اين برای ما بسيار ارزشمند است برای اينکه ما در کشورمان  با 
 از –هر اقدامی . ترور و رسانه های دستکاری شده زندگی می کنيم

رستادن  هيئت نمايندگی ميتواند برای ما فرستادن نامه گرفته تا ف
" جامعه بين المللی" بدين ترتيب  ما ميان دو. کمک بزرگی باشد
ما ميدانيم که جنبش های سياسی و اجتماعی . تفاوت قائل ميشويم

  .هميشه با ما خواهد بود
. هيئت نمايندگی زنان فمينيست يک گزارش ارائه خواهند داد:سوال

 روز گذشته  برای ۵٢ حقوق زنان در چه چيزی بيشتر از نقض
  گزارش دادن  مهمتر خواهد بود ؟

من فکرمی کنم  که شديدترين وجه سرکوب زنان توسط ارتش 
اعمال خشونت جسمی، روحی و جنسی به آنها  و نيز  سوء استفاده 

همچنين ممنوعيت آزادی بيان برای من .از بدن زنان می باشد
ما ازطريق هيچ رسانه زير  .ستبدترين نوع تجاوز به حقوق بشر ا

ما همچنين حق  آزادی . کنترل کودتا اجازه بيان نظراتمان را نداريم
احتمال دستگيری و . تشکل، آزادی احزاب و آزادی اجتماعات نداريم

آزار ما همواره وجود دارد حتی زمانی که ما در تشکل های خودمان 
  . هستيم
  انتظار شما از اين گزارش چيست؟:سوال
 انتظار داريم که جنبش هندوراس را با پايه ريزی بنيادهای آن ما

اين به چه معناست؟ اين يعنی کار در مناطق زندگی . تقويت کنيم 
. مردم به ما درس بزرگی ياد دادند.مردم و بخش های مختلف شهری

اما در بعضی جاها . آنها در سطح محلی جبهه را پايه ريزی کردند
انجام اين کار، اولويت ما  دراين مرحله . اين کار انجام نشده است

ما باور داريم . جديد از جبهه سراسری عليه دولت کودتا می باشد
که اين کار بزرگی است و اميدواريم که جنبش به يک ثبات پايدار 

  .جنبشی که يک جنبش طوالنی مدت خواهد بود. دست پيدا کند
 برنامه شما در اين مرحله چيست؟ : سوال
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ی که  درخواست های ما تاريخی هستند  ما بايد اين از آنجاي
ما اينجا درخواست های تاريخی بخش . درخواست ها را تشديد کنيم

من معتقدم  .ها، سازمان ها و جنبش های مختلف را  مشاهده ميکنيم
که ما بعنوان زن درخواست هايمان را بايد بيش از هر زمان ديگر 

ان  را به ميان مردم هندوراس مطرح کرده و به شکل علنی مباحثاتم
آيا مضامين قانون اساسی جديد فمينيستی خواهد بود يا نه ؟ .ببريم

اين بحثی است که ما بايد آن را در دستور کار مباحثات مربوط به 
 . قانون اساسی جديد قرار دهيم

 
********************************************************  

  Berta Caceres - 1  
   (Civic Council of Popular and indigenous Organization of 

 Honduras ) COPINH - 2   
The Organization of American States (OAS) -  3   

سازمان دولت های آمريکائی که شامل اياالت متحده و کشورهای  
 کشور را تشکيل ٣۵" آمريکای مرکزی و التين است که مجموعا

ر کودتای اخير هندوراس عضويت اين کشور در اين بخاط. می دهند
  .  سازمان معلق شده است

 ALBA  -    4  
پيمانی " اتحاد بوليواری برای خلقهای آمريکائی ما" آلبا،  يا 

اقتصادی و سياسی است که ميان نه کشور آمريکای التين به ابتکار 
ر و بوليوی، نيکاراگونه، کوبا، اکوادو. ونزوئال ايجاد شده است

  . دراين پيمان شرکت دارند.... هندوراس و 

………………………………………  

 نرخ بيکاری
 ! در تابستان امسال افزايش يافت 

 ١١٫٣مرکز آمار ايران نرخ بيکاری در تابستان امسال را : مهر
 درصد ١٫١نسبت به مدت مشابه در سال قبل  درصد اعالم کرد که

گزارشی با تشريح   مرکز آمار ايران در .افزايش نشان می دهد
:  اعالم کرد١٣٨٨نتايج طرح آمارگيری از نيروی کار در تابستان 

 ساله و بيشتر نشان می دهد که ١٠نرخ بيکاری افراد  بررسی
. ، بيکار بوده اند) بيکار شاغل و( درصد از جمعيت فعال ١١٫٣

 بررسی روند تغييرات نرخ بيکاری حاکی از آن است که اين
 درصد و نسبت به ١٫١ معادل ١٣٨٧ستان شاخص، نسبت به تاب

 .افزايش يافته است درصد/. ٢ معادل ١٣٨٨بهار 
  ساله و بيشتر از نظر١٠ درصد جمعيت ٣٩٫٧، ١٣٨٨در تابستان 

اقتصادی فعال بوده اند؛ يعنی در گروه شاغالن با بيکاران قرار 
تغييرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است  بررسی. گرفته اند

 درصد افزايش و ١٫٧قبل  ين نرخ نسبت به فصل مشابه در سالکه ا
 .کاهش يافته است/. ٨، ١٣٨٨نسبت به بهار 
 ٢٢٫٧ ساله حاکی از آن است که ٢٤ تا ١٥جوانان  نرخ بيکاری

. بيکار بوده اند 1388 درصد از فعاالن اين گروه سنی در بهار
نشان  ساله ٢٤ تا ١٥بررسی تغييرات فصلی نرخ بيکاری جوانان 

درصد /. ٤دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل  می
 .درصد افزايش يافته است ./٣، ١٣٨٨کاهش و نسبت به بهار 

 20.2 بررسی های انجام شده نشان می دهد استان های لرستان با
درصد باالترين نرخ های بيکاری و /. ١٧درصد و گيالن با 

 درصد کمترين ٦٫١ن با درصد و زنجا ٣٫٦استانهای هرمزگان با 
 .داده اند  به خود اختصاص١٣٨٨نرخ های بيکاری را در تابستان 

، ١٣٨٨بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که در تابستان 
فصل غير کاري، (جمعيت شاغل، به داليل اقتصادی   درصد٧٫٨

 ٤٤کمتر از (… بيشتر و  رکود کاري، پيدا نکردن کار با ساعت
. اند ار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهساعت در هفته ک

 ساعت در هفته کار ٤٩ درصد از شاغلين بيش از ٤٥٫٢در مقابل 
 .کرده اند
اشتغال در بخش های عمده اقتصادی حاکی از آن است که  بررسی

درصد بيشترين سهم  46.2 ، بخش خدمات با١٣٨٨در تابستان 
  مراتب بعدی بخش هایدر. اشتغال را به خود اختصاص داده است

 . درصد قرار دارند٢١٫٩ درصد و کشاورزی با ٣١٫٩صنعت با 
 ٢٠٠٩ ااکتبر ١٣مهر  

…………………………………… 

   نامه سرگشاده به محمود عباس در باره گزارش گلدِاستوننامه سرگشاده به محمود عباس در باره گزارش گلدِاستوننامه سرگشاده به محمود عباس در باره گزارش گلدِاستون
نوم چامسکی، عمربرقوتی، ايصالح جاد، محمود ممدنی، 

  سارا روی، عياد السراج و ديگران
  يانترجمه ازپريسا آزاد

ما گروه گسترده ای هستيم متشکل از فلسطينيان، فعاالن جنبش همبستگی 
ما با نوشتن اين .  با فلسطين وحاميان حقوق بشر و حقوق بين المللی

نامه، به گروه وسيعی از جمله احزاب سياسی فلسطينی، گروههای جامعه 
مدنی، اتحاديه های کارگری و شهروندانی ملحق می شويم که به تصميم 
اخيردرشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای کنار گذاشتن حمايت 
فلسطينيان از تصويب قطعنامه ای در پشتيبانی از گزارش ريچارد 

  .گلدِاستون، اعتراض دارند
از نظر ما اين تصميم خيانتی آشکار به مبارزه فلسطينيان برای دست يابی 

ت تحقق وتحکيم به حق تعيين سرنوشت و تالشهای گسترده تر آنها جه
  .حقوق بشر وايجاد يک سيستم عادالنه بين المللی است

اگر چه ما هيچگونه توهمی نداريم که گزارش گلدِاستون نمی تواند ضامنی 
باشد برای حسابرسی به جنايات و خشونت هايی که در غزه بوقوع 
پيوست، اما از نظرما اين گزارش، می تواند وسيله مهمی درجهت بسيج 

ما آگاهيم که . ن المللی برای تحقق صلح و عدالت در منطقه باشدجامعه بي
اما شما با . فشارهای اسرائيل و متحدانش در تصميم شما موثر بوده است

دست کشيدن از حمايت برای صدور قطعنامه در شورای حقوق بشر بيشتر 
شما .   از حمالت متداوم اسرائيل و متحدانش به اين تالشها لطمه زده ايد

  . ن هيچ دليلی حمايت جامعه بين المللی را به هدر داديدبدو
ما متوجه شده ايم که کميته ای از جانب شما منتخب شده که چگونگی و 

ما نياز به تحقيقی که .  داليل کنار گذاشتن گزارش  گلدِاستون را جويا شود
به ما ثابت کند که تنها شخصی که در نهايت مسئول چنين تصميم فاجعه 

ما بشدت خشمگين هستيم که  کسی .  ت، خود شما هستيد، نداريمباری اس
که خود را به اصطالح رهبر جنبش رهايی بخش ملی قلمداد می کند، 
خواهان اين باشد که از زير بار مسئوليت برای ارتکاب چنين اشتباه 

  .بزرگ ولطمه زننده ای شانه خالی کند
خته ، در مورد سالمت عالوه بر اين ما باور داريم که اين زخم خود سا

رهبری شما و تالشهای ديپلماتيکی که در عرصه بين المللی برای 
نمايندگی منافع مردم فلسطين تحت کنترل و اتوريته شما صورت می گيرد، 

  .ترديدهای جدی  ايجاد کرده است
بعنوان فلسطينيان و غير فلسطينيانی که از حقوق جهانشمول حمايت می 

 و بيش از هر چيز ديگری با مردم  فلسطين کنيم، همبستگی ما پيش
ما در حمايت از تمام اقداماتی که باعث تقويت جنبش رهايی بخش .  است

تصميم اخير شما .  ملی و يک سيستم عادالنه بين المللی بشود، متحديم
بطرز تکان دهنده ای تمامی اين اهداف را به زير می گيرد و برای ما 

ارد که پايه های همبستگی خود را روشن چاره ای بغير از اين نمی گذ
  .  که در کنار مردم فلسطين و در مقابل شما باشيم–کنيم 

ما خواهانيم که شما حمايت کامل ديپلماتيک فلسطينيان برای پيشبرد 
گزارش گلدِاستون را از طريق سيستم سازمان ملل شامل شورای امنيت و 

  .   دادگاه بين المللی جنايی از سر بگيريد
الوه بر اين، ما بر لزوم حمايت از تالشهايی که موجب بازسازی اتحاد و ع

تا .  مشروعيت مبارزه ملی فلسطينيان می شود  تاکيد مجدد می کنيم
زمانی که چنين اتحادی بازسازی نشود، هر درخواستی برای حمايت و يا 

  .همبستگی با شما و يا زيردستانتان بی معنا خواهد بود
ا سوگند می خوريم که تالشهايمان را برای برقراری يک دراين فاصله ، م

صلح عادالنه بر پايه احترام به حقوق بشرو حقوق بين المللی، شامل 
 دوچندان – با و يا بدون کمک شما –دست يابی به حق تعيين سرنوشت 

  .   کنيم
برای مشاهده نامه .  اين نامه در سايت مجله مانتلی رويو درج شده است

  . ضاها می توانيد به آدرس زير مراجعه کنيدو ليست ام
http://www.ipetitions.com/petition/lettertoabbas/  

  :توضيح مترجم
بدنبال حمله وحشيانه اسرائيل به نوار غزه و فشارهای بين المللی، 

کمسيون حقيقت ياب سازمان ملل " سازمان ملل متحد کمسيونی را به نام 
ست ريچارد گلدِاستون تشکيل داد تا به و به ريا" متحد در جنگ غزه 

 سپتامبر ١۵گزارش اين کمسيون در .  جنايات جنگی در غزه رسيدگی کند
روز جمعه، دوم اکتبر، هيات نمايندگی تشکيالت .  امسال منتشر شد

خودگردان فلسطينی در سازمان ملل متحد از درخواستش برای پيگيری 
  .ازمان صرفنظر کردگزارش گلدستون در شورای حقوق بشر اين س

.................................................  
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  پنهان سازی فساد دولت پنهان سازی فساد دولت 
  در ميان سران نظامدر ميان سران نظام

چرا ميلياردها دالر بايد از دارايی ملی اين مردم صرف برنامه های *
توخالی و تشريفاتی کودتاچيان و يا طرح های شکست خورده ای مثل 

عده ای دزد و قاچاقچی و متجاوز جنسی طرح اشتغال زودبازده شود و 
جيب های خود را پر کنند و دست آخر مردم حق نداشته باشند اين 

  ؟ ...چپاولگران را به نام بشناسند
رژيم جمهوری اسالمی همه چيزش از مردم بيگانه است؛ هيچ : روشنگری

دستگاهی در اين رژيم وجود ندارد که حتی سرسوزنی ظرفيت مشارکت مردمی 
. ه باشد و ذره ای خود را در برابر مردم و سرنوشت آنها مسوول بداندداشت

در دشمنی با مردم ايران فرق زيادی با , اينان که بر ما حکومت می کنند
اين ها همه چيزشان را از مردم سوا کرده اند و فقط بر مدار . بيگانه ندارند

انند حقايق اين ها الزم بد. دروغ و فريب و جنايت و سرکوب عمل می کنند
را حتی از همين مجلس دست نشانده خودشان هم دريغ می کنند و " نامطلوب"

اسناد فساد و بی کفايتی و غارتگری شان را در جمع محدود سران نظام مخغی 
و بعد از تريبون های عمومی با کمال بی شرمی اعالم می کنند که . می کنند

کنند که همين روش پنهان کاری حقيقت را از مردم پنهان کرده اند و تاکيد می 
  . بسيار مفيد است و همين کار را بايد ادامه بدهند

تازه ترين نمونه از اين نوع عملکرد سخنان پورمحمدی رييس سازمان 
مهر است که در ٢١بازرسی در سالروز تاسيس اين سازمان در روز دوشنبه 

سعه باره سرنوشت گزارش سازمان بازرسی در باره برنامه چهارم تو
اين . رو داريم، گواهى از گزارش مطلوب نيست گزارشى آه در پيش:"گفت

ى پنجم مورد  گزارش براى رهبرى و سران سه قوه تهيه شده آه در برنامه
  ."توجه قرار گيرد

پورمحمدی نگفت که وی و دستگاهش که از جيب مردم ايران ارتزاق می 
و غارتگری و فساد و به چه دليل به خود حق داده اند بی کفايتی , کنند

اختالس مديران و هزاران پرونده سواستفاده مالی دستگاههای دولتی را از 
مردم ايران پنهان کنند و گزارش آن را محرمانه در اختيار سران سه قوه قرار 

  دهند؟ 
چرا ميلياردها دالر بايد از دارايی ملی اين مردم صرف برنامه های توخالی و 

يا طرح های شکست خورده ای مثل طرح اشتغال تشريفاتی کودتاچيان و 
زودبازده شود و عده ای دزد و قاچاقچی و متجاوز جنسی جيب های خود را 
پر کنند و دست آخر مردم حق نداشته باشند اين چپاولگران را به نام بشناسند 

  باشد؟ " نامطلوب"و تنها سهم آنها از حقيقت کلمه گنگ و مبهم
پنهان کردن فساد دولت از مردم از سوی سازمان جالب است که اين رويکرد 

بازرسی که شعبه ای از دستگاه قضايی است آشکارا مورد حمايت کامل آملی 
" سران نظام"الريجانی رييس قوه قضاييه قرار می گيرد که نشان می دهد 

الريجانی در همين . چطور در همدستی با هم فساد نظام را مردم پنهان می کنند
 تاکيد می کند که از قدرت و اختيار سازمان بازرسی و گزارش مراسم کذايی

مورد " نبايد"او برای اين که به ." هاى ديگر شود برداري نبايد بهره"های آن 
:" نظرش صراحت بدهد خطاب به اعضای سازمان بازرسی اضافه می کند

ى مجريه قرار دارد و عرض من اين است آه بايد  روى شما عموما قوه روبه
ممكن است ساليق ما متفاوت . آارى درست نيست م ايستاد ولى سياسيمحك

  ." باشد ولى دولت قانونى است و ما بايد به آن آمك آنيم
به عبارت ديگر آملی آشکارا خواستار آن می شود که فساد در باالترين حلقه 

آملی الريجانی می خواهد با . های در بسته نظام بماند و از مردم پنهان شود
. به دولت احمدی نژاد کمک شود, ن شدن عمق فساد دستگاههای دولتیپنها

, او دولتی را که فقط به قيمت مخفی کردن فسادش می تواند کمک بگيرد
می نامد و از اين طريق توحش نهفته در قانون رژيم و نقش " دولت قانونی"

  . دستگاه قضايی در تحقق اين توحش را برمال می کند
ساد در ارکان دولت و دستگاههای مديريتی از سوی البته پنهان کردن ف

سازمان بازرسی و حمايت صريح رييس قوه قضاييه از آن بخصوص در 
دولت احمدی نژاد بدون روشن شدن موارد . شرايط حاضر بی دليل نيست

به خاطر اين که پس مانده کودتايی است , برجسته فساد دستگاههای دولتی هم
ن عاصی کشور به عنوان يک لکه ننگ سياسی بر که با به خون کشيدن جوانا

به حد کافی بی , فراز سر جامعه با تکيه بر سرنيزه خود را تحميل کرده است
در وحشت از مردم و " سران نظام"بنابر اين . آبرو و مورد نفرت مردم است

واکنش آنان حاال بيشتر از هر زمان الزم دارند که گند و کثافات دولت احمدی 
ی کفايتی ها و ريخت و پاش و سواستفاده های مالی و مديريتی اش نژاد و ب

  . را از مخفی کنند
با اين حال همانطور که جنبش اعتراضی در ماههای پس از کودتای انتخاباتی 

خبرنگاری و خبررسانی و اطالع , در واکنش به ديوار سانسور و اختناق رژيم
ه به افشای فساد و بی کفايتی می تواند و شايسته است ک, دهی را توده ای کرد

و اختالس نهادهای دولتی نيز اهميت داده و از اين طريق خدمتگذار بيداری و 
  ١٣٨٨ مهر ٢١    .روشنايی و مخالفت با فساد و سواستفاده از قدرت باشد

   حاکميت جمهوری اسالمی ايران وحاکميت جمهوری اسالمی ايران وحاکميت جمهوری اسالمی ايران و
   !خودکشی دانشجويان ايران

لت مرگ در ميان بر اساس آمار وزارت علوم، خودکشی دومين ع
 دانشجو اقدام به خودکشی می ۴٢٠٠دانشحويان است و ساالنه 

  .کنند که تعدادی از آنها منجر به مرگ می شود
خودکشی های اخير دانشجويان در دانشگاه های مختلف ايران توجه 
عمومی را به پديدۀ خودکشی به عنوان يک آسيب اجتماعی در بين 

  .جوانان، جلب کرده است
  لی جوانان ايرانی را به خودکشی وا می دارد؟ چه دالي

 تحقير ها و سرکوب ها، آينده ناروشن، بازداشت ها، تحميل روابط قرون 
وسطائی به جوانان، نابرابری های اجتماعی، تحميل آپارتايد جنسی به 
جامعه و بويژه به جوانان، خفقان حاکم به محيط آموزشی کشور و فزون 

 بر اکثريت کشتار مردم در مقاطع گوناگون، بر آن بر سراسر کشور و
قريب به اتفاق شهروندان، در رابطه با معضل خودکشی جوانان و 

  . اثراتی انکار ناپذير داشته است... دانشجويان، زنان، کارگران و
نظام جهل و جنايت جمهوری اسالمی ايران برای تداوم حيات خويش از 

 ثروت های جامعه، بهره تحميق، سرکوب، خفقان، غارت نيروی کار و
  .ميگيرد

مصبب اصلی خفقان ها، سرکوب ها ، نابسامانی ها و ّسد پيشرفت ها  و 
  .  مانع در اين مقطع، جمهوری اسالمی ايران است

برای از ميان برداشتن اين ّسد، و پيشروی بسوی جامعه ای عاری از 
 و ستم ملی، ستم اقتصادی، ستم اجتماعی و ستم طبقاتی، حضور فعال

سازمان داده شده اکثريت عظيم برای تامين منافع اکثريت عظيم برای 
  . دست يابی به آزادی و برابری، از ضروريات انکار ناپذير زمانه مااست
  منصور نجفی

.............................................  
پس از مرگ بهنود شجاعی سه نوجوان ديگر در  

 .هفته آينده اعدام خواهند شد
پس از مرگ بهنود شجاعی نوبت به سه نوجوانی رسيده است که سن 

صفر .  سال به اتهام قتل عمد دستگير و راهی زندان شده اند١٨کمتر از 
 به پای چوبه دار خواهد رفت و محمدرضا ٢٩/٧/١٣٨٨انگوتی در 

حدادی و امير امرالهی نيز بر حسب شنيده ها در هفته آينده اعدام خواهند 
 . شد

 سال ١۵ و در زمان دستگيری ٢٧/١٢/١٣۶۶ رضا حدادی متولی محمد
 . داشته است

 . ساله بود١۶ و در زمان دسگيری ١٠/٨/١٣۶٨امير امرالهی متولد 
آشورهاى عضو تضمين :  آنوانسيون حقوق آودك مقرر مى دارد٣٧ماده 

مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، ......... ,: خواهند آرد آه
 سال مرتكب مى شوند اعمال ١٨در مورد جرمهايى آه اشخاص زير نبايد 
اين نوجوانان ) قصاص نفس ( در نتيجه صدور حكم به سلب حيات , .گردد

بر خالف صريح قانون بوده و دادنامه هاى صادره از اين حيث مخدوش 
  است

در کنار اين سه نوجوان بهمن سليميان در اصفهان، عباس حسينی در 
حمدی و محمد جاهدی در شيراز از جمله ديگر نوجوانانی مشهد، رحيم ا
   هرانابرگرفته از  .ظه امکان دارد جانشان گرفته شودهستند که هر لح

.............................................  
 !قتلی قانونی

رامين مواليی، مترجم و فعال اجتماعی در اعتراض به اجرای حکم اعدام 
م اعدام بهنود شجاعی، اين حکم را به قتلی قانونی در ايران و اجرای حک

مدارانه دارد و به نوعی ابزاری برای فرو  شبيه دانست که ظاهری حق
  .شود نشاندن خشونت در جامعه از سوی قانون به کار برده می

به گفته رامين مواليی، مردم ايران امروز بيش از هر زمانی آماده پذيرش 
ضايی کشور و تعديل آن به اشد مجازات رفع حکم اعدام از دستگاه ق

وی حرکت روشنفکران را برای جلوگيری از اجرای حکم اعدام .هستند
اين حرکت بايد راهی : بهنود شجاعی، حرکتی سازمان يافته خواند و گفت

را پيش بگيرد که حکم اعدام کامال از کتاب قانون حذف شود و ديگر 
 .شاهد اجرای اين حکم نباشيم

.......…………………………………...  
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  حرکتهای اعتراضی دانشجويان،حرکتهای اعتراضی دانشجويان،
   درگيری با بسيج سرکوبگر و درگيری با بسيج سرکوبگر و

     پيشرفت اميد به تغيير پيشرفت اميد به تغيير
 تن از ٢٠٠٠ مهر تجمع اعتراضی بيش از ٢١سه شنبه 

. دانشجويان دانشگاه آزاد مورد يورش نيروی بسيج قرار گرفت
نيروی سرکوبگر بسيج با گاز فلفل و اشک آور به دانشجويان 

با بازگشايی دانشگاهها، . و آنها را زخمی نمودنديورش بردند 
دانشجويان در شرايطی متحول تر از قبل وارد دور جديدی از 

نيروهای . رويارويی با نيروهای بسيجی در دانشگاهها شده اند
بسيج به عنوان اهرم سرکوب نظامی رژيم در دانشگاهها، با توجه 

 سرکوب به رويدادهای چند ماهه اخير نقش آشکارتری در
 . دانشجويان به عهده گرفنه اند

دستگيری، کشتار و تجاوز نتوانست دانشجويان را از حرکت باز 
تداوم و تعداد حرکتهای اعتراضی دانشجويان از زمان . دارد

شروع سال تحصيلی جديد، نشان از تداوم جنبشی است که اگر هر 
تواند روز قدرت خود را در خيابانها زير سرنيزه ديکتاتوری نمی 

نشان دهد اما در هر مکان و هر زمان با کوچکترين فرصت، 
 .نابودی نظام جمهوری اسالمی را با شعارها فرياد می زند

مبارزه با پادگانی کردن دانشگاه و برچيدن بساط نيروی سرکوبگر 
بسيج از دانشگاهها، با تکيه بر شرايط متحول کنونی و قيامهای 

ه رويارويی عظيم تری وارد می خيابانی، دانشگاهها را به صحن
در اين رويارويی پيوند جنبش جوانان، معلمان، زنان و . کند

کارگران با جنبش دانشجويی نقش مهمی در پيشرفت اميد به تغيير 
پيوند جنبش . و بی اثر کردن اهرمهای سرکوب بازی خواهد کرد

دانشجويی با جنبش مردمی هنگامی که شعار آن در خيزشهای 
فرياد زده می شود، بيش از هر زمانی اين تغيير را عينی خبابانی 

  . تر خواهد کرد
  زينت ميرهاشمی - فراسوی خبر

…………………………………… 
    نفر از کارگران نيشکر هفت تپه، نفر از کارگران نيشکر هفت تپه، نفر از کارگران نيشکر هفت تپه،٥٥٥

محکوم به حبس تعليقی و تعزيزی محکوم به حبس تعليقی و تعزيزی محکوم به حبس تعليقی و تعزيزی 
   ...شدندشدندشدند

دادگاه تجديد نظر در استان خوزستان مجازات پنج نفر از کارگران  
 . تپه را تاييد کردهفته کارخانه نيشکر

سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه از محکوميت پنج نفر از : ايلنا 
رضا . به تحمل حبس تعليقی و تعزيری خبرداد کارگران اين شرکت

نيشکر هفت تپه گفت  رخشان از اعضای سنديکای کارگران شرکت
 به تازگی دادگاه تجديد نظر احکامی را که پيشتر در دادگاه بدوی

به . نج نفر از کارگران اين شرکت صادر شده بود را تاييد کردبرای پ
از اين کارگران در مجموع به يکسال حبس  گفته رخشان هرکدام

نجاتی،  دادگاه علی براين اساس. اند تعليقی و تعزيری محکوم شده
  ماه حبس٦احمدی به تحمل  پور و جليل نيکوفر، قربان علی فريدون

پور را به چهار ماه  ی و محمد حيدری ماه حبس تعليق٦تعزيری و 
به گفته . حبس تعليقی محکوم کرده است حبس تعزيری و هشت ماه

 ٨٦کارگری سال  های رخشان اين احکام در ارتباط با اعتراض
صادر شده و کارگران محکوم شده به کمک وکالی مدافع خود در 

رخشان همچنين از ادامه . دادرسی مجدد هستند صدد درخواست
مشکالت مالی مطالبات  ايتی کارگران خبرداد و گفت به دليلنارض

 روز پيش٢: وی افزود. کارگران هنوز با تاخير پرداخت می شود
کارگران نسبت به اين وضع اعتراض کردند اما مديريت شرکت با 

کند از کنار اعتراض  و دولت کمک نمی بيان اينکه نقديگی نداريم
کارگران هفت تپه  ال گذشته س٥٠در: وی افزود . کارگران گذشت

 سال گذشته ٢اند اما در  هيچگاه در سود اين کارخانه شريک نبوده
       ٢٠٠٩ اکتبر ١٣ .اند اجبار در زيان اين کارخانه سهيم شده به

 برگرفته از وبالگ کارگری راه کارگر

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

  

 !دحکم اعدام بهتر است منسوخ شو
سيمين بهبهانی، شاعر و فعال اجتماعی درباره صدور حکم اعدام و اعدام 
بهنود شجاعی با بيان اين مطلب که بسياری از قوانين اجرايی ايران 

است، گفت که بايد در صدور و اجرای » پوسيده و تاريخ مصرف گذشته«
  .اين احکام تجديد نظر شود

ها است که  ای متمدن سالبه گفته اين شاعر و فعال اجتماعی در کشوره
که مجرم را اعدام کنند در  حکم اعدام منسوخ شده است و به جای اين

کنند تا پس از اصالح به جامعه بازگردد  زندان برای او شرايطی فراهم می
  .و يا به مرگ طبيعی بميرد

 سال پيش و به ٣٣٠٠وی با اشاره به پيشينه حکم اعدام که تقريبا به 
بعدها اين حکم : گردد، گفت ی قانون حمورابی باز میها موجب کشف لوحه

  .توسط يهوديان و سپس مسلمانان به کار گرفته شد
او ادامه داد که حکم اعدام از جمله احکامی است که برای روزگار کنونی 

  .نوشته نشده و بايد منسوخ شود
های اجتماعی و  خانم بهبهانی اعدام را گزينه مناسبی برای تنبيه جرم

داند و معتقد است جامعه بايد به سمتی سوق داده شود که  ی نمیسياس
  .چنين احکامی در کتاب قانون آن جايی نداشته باشد

خوشبختانه شريعت اسالم در اغلب : وی با اشاره به دين اسالم گفت
گذاران را برای تعديل و تنظيم قوانين موافق با زمان  موارد دست قانون
  .باز گذاشته است

........…………………………………… 
  

  !ها هدفمند کردن يارانه  !!، بنزين ارزان، بنزين ارزان  خداحافظخداحافظ
ها،  زمينه هدفمند کردن يارانه های مجلس شورای اسالمی در در بحث

اقتصاد اهميت  جانبه بر ليل تاثيرات همهانرژی به خصوص بنزين به د
 .ای يافت ويژه

نخستين جلسه  ( مهر٢٠/  اکتبر ١٢(مجلس شورای اسالمی روز دوشنبه 
 ماده يک اين طرح در. ها را برگزار کرد بررسی اليحه هدفمند کردن يارانه

طبق اين ماده، دولت . های فراوانی را بوجود آورد همان روز اول بحث
 .های انرژی را اصالح کند حامل تمجاز است قيم

 بنزين در افزايش بهایبر اساس جدول پيشنهادی نمايندگان، قرار است 
.  تومان برسد۴٠٠ به ٩٢ در سال  تومان آغاز شود و٢٠٠با  ٨٨ سال

آنچه که در برنامه بودجه در نظر گرفته شده بود،  اين شيب افزايش با
 .تفاوت ماهوی دارد

 ی بنزينافزايش بها بار تورمی
حدود  عنوان دومين کشور بزرگ توليدکننده نفت عضو اوپک، ايران به

پيش از آغاز . کند يک سوم بنزين مصرفی خود را از خارج وارد می
های مجلس به عواقب  ها، مرکز پژوهش هدفمند کردن يارانه بررسی اليحه

اگر ": پرداخت و در گزارشی اعالم کرد های انرژی تورمی حذف يارانه
تومان برسد، بار  ٢٠٠  يکصد تومان بوده به٨۶مت بنزين که در سال قي

حدود  ،(عالوه بر تورم پايه(تورمی مستقيم و غيرمستقيم مورد انتظار 
 تومان برسد، بار تورمی ٣٠٠پنج درصد خواهد بود و اگر قيمت به 

 تومان ۴٠٠ درصد و اگر به ٩/٧غيرمستقيم مورد انتظار  مستقيم و
 درصد ١۴/٧ به ٨۶تورم پايه سال  می اضافه شده بربرسد، بار تور
 راديو آلمان برگرفته از". خواهد رسيد

.............................................  
در  شهرداری بوشهر تجمع کارگران
 فرمانداری  اختمانمقابل س

کارگران شهرداری بوشهر که در غالب گروه پاکبان در اين نهاد مشغول 
 ماه حقوق از ٣ مهر بدليل عدم پرداخت ٢١سه شنبه  بکار هستند روز

تاييد شده از بوشهر ميگويد اين  يک گزارش کامال. کار دست کشيدند 
ت حقوق و درياف کارگران از سه ماه گذشته تاکنون نه تنها موفق به

 مزايای خود نشدند بلکه اکثر اين کارگران بدليل نبود امنيت شغلی و
شرايط سخت اقتصادی وترس از اخراج شدن نتوانسته اند صدای خود را 

گزارش حاکی است با تجمع اين کارگران در برابر  همين. بجايی برسانند
بعاد سياستهای ضد کارگری حاکم ا فرمانداری بوشهر مخالفت کارگران با

  .جديدی بخود گرفته است
روز گذشته اين قشر زحمتکش اآنون با بی  گفته ميشود اعتراضات چند

  ٢٠٠٩اکتبر  ١۴ .توجهی مقامات استان بوشهر روبرو گرديده است
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  اوباما و جايزه صلح نوبل
 صادق افروز

تيم پنج نفره قضات جايزه نوبل در ميان حيرت و تعجب مردم دنيا ،جايزه 
باما رئيس جمهور آمريکا اهدا به برک او را ٢٠٠٩صلح نوبل سال 

ائتالف برای عدم :ديگر کانديدا های اين جايزه عبارت بودند از .کرد
استفاده از سالح های خوشه ای،مرگان تسوای جيرای فعال محيط زيستی 

فعال آمريکايی و مبارزه عليه بيماری ايدز در زيمبابوه،گرگ مورتنسون 
از اين ميان .و فعال سياسی چينی هو جيا که در پاکستان مدرسه می سازد 

  . کمتر کسی احتمال می داد که اين جايزه به اوباما تعلق گيرد 
ولی آنها که با تاريخچه جايزه نوبل آشنايی دارند می دانند که اين 

 جايزه ١٩٠۶    در سال .  غافلگيری هاستاين نوع تاريخچه مملو از
فعالش در معاهده صلح بين صلح نوبل به تدی روزولت به دليل نقش 

ولی همين تدی روزولت در زمان . داده شد ١٩٠۵روسيه و ژاپن در 
اسپانيش و فيليپين -رياست جمهوری اش دو جنگ بسيار خونين آمريکن

اسپانيش آمريکايی ها در نبردی –در جنگ آمريکن .را رهبری کرده بود 
 در . دادند خونين بر سر تصرف جزيره کوبا ، اسپانيايی ها را شکست 

تدی . هزار نفر جان خود را از دست دادند ۵٠٠خالل جنگ فيليپين حدود 
روزولت به ژنرال هايی که توده های محروم و بی دفاع فيليپينی را 

 يکی از سناتور . تبريک گفتت به کشورسالخی کرده بودند پس از بازگش
ت های مخالف روزولت در صحن سنای آمريکا در باره اقدامات خشون

شما هزاران جوان آمريکايی را ": چنين گفته بود ١٩٠٢آميز او در سال 
شما کمپ های .شما اياالت را به نابودی کشانديد .به کشتن داده ايد 

ژنرال های شما دسته دسته جوانان ما را زخمی و .اسيران را ساخته ايد 
شما . معيوب و نيمه ديوانه از ميدان های جنگ به خانه باز می گردانند 

پرچم کشور را به سمبلی در اهانت به کليسای مسيحيت و سوزاندن و 
ولی گوش قضات جايزه نوبل ." نابود کردن زندگی بشری تبديل کرده ايد 

 اين ١٩١٩مه همين سنت در سال ادر اد.به اين حرف ها بدهکار نبود 
 رئيس جمهور آمريکا که اين کشور را وارد جايزه به وودرو ويلسون

 ساحل کشور مکزيک را بمباران نمود نه جنگ جهانی اول کرد وسالخ خا
 در سال و هائيتی و جمهوری دومينيکن را اشغال کرد تعلق گرفت و

 به هنری کی سينجر که نقش اصلی را در بمباران  اين جايزه ١٩٧٣
 و لقب جنايتکار جنگی واقعا  کامبوج داشت ويتنام و الئوس ووحشيانه

پر واضح است که گردانندگان جايزه صلح .  اعطا شد برازنده اش است
نوبل محترمانه بر سوابق بسيار خشونت آميز و غير صلح جويانه 

  . برندگان جايزه چشم بر هم می بندند 
ولی در همين . ماه نمی گذرد ٩از زمان روی کار آمدن اوباما بيش از 

را در مدت بسيار کوتاه او نشان داده است که ماشين اصلی سياست 
  با نياز هايشآمريکا نه افراد حتی با حسن نيت بلکه سيستم سرمايه داری

تغيير که به منظور شعار . به پيش می برند  مختلفشو ماشين های جنگی
جلب رای دهندگان به کار گرفته شد عمال پس ار ورود به کاخ سفيد و 

ود خدمات تمام قول و قرار ها در مورد بهب.آغاز به کار کنار گذاشته شد 
در ميان گرد وخاک به پاشده از " بيمه بهداشتی برای همه" درمانی و

زندان های ابو غريب و .سوی کمپانی های عظيم بيمه مدفون شد 
گوانتانامو و ده ها زندان بی نام و نشان در کشور های سابق بلوک شرق 
نی دست نخورده باقی ماند و استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار از زندا

اوباما سياست خارجی اش را به تيم . کماکان مورد پذيرش قرار گرفت 
تيمی که توسط هيالری کلينتون و ريچارد .نئوليبرال دوره کلينتون سپرد
در وزارت دفاع ، رابرت گيت وزير دفاع .هالبروک رهبری می شوند 

 در افغانستان پس از برکناری ژنرال.کابينه بوش را در مقام خود ابقا کرد
مک کرمان ،زنرال استانلی مک کريستال را که متخصص عمليات ويژه 

هم اکنون اوباما در حال .است به سرپرستی نيروهای آمريکايی منصوب کرد 
 هزار سرباز درخواستی جديد از سوی ژنرال ۴٠تصميم گيری برای اعزام 

  . کريستال است
يزه صلح نوبل برای با توجه به اين واقعيت های داده شده پيام گردانندگان جا

شما می توانيد صد ها هزار نفر :مردم دنيا چه چيزی جز اين می تواند باشد 
را در مکزيک و فيليپين و ويتنام و کامبوج و عراق و فلسطين و افغانستان 
وجنگ های جهانی به کشتن دهيد ولی با عزت و افتخار جايزه نوبل را تحويل 

بدرستی نويسنده کتاب تاريخ مردم آمريکا " هوارد زين "همانطور که .بگيريد 
گفته است کميته صلح نوبل بايد خود را بازنشسته کند و مبالغ هنگقتی را که 

سازمانی که .در اختيار دارد به يک  سازمان صلح دوست جهانی واگذار کند
درک صحيحی از تاريخ داشته باشد و انسان ها را نه بر اساس شعار هايی که 

 .ر مبنای اقدامات صلح جويانه شان کانديد اين جايزه کند می دهند بلکه ب
   ٢٠٠٩ اکتبر ١۴ 

  

احتمال وقوع زلزله مبنی بر محاسبات 
  است% ٩٠رياضی در تهران 

هايی در  هاست از جانب گروهی تحقيقاتي، هشدار  مدت-خبر آنالين 
ی رسد اما متأسفانه مديران الزام مورد زلزله تهران به گوش مي

  . بينند ها نمي برای شنيدن اين هشدار
رود آسيب  ای است که اميد مي چندی است تهران در انتظار زلزله

چندانی به همشهريان وارد نسازد چرا که با همين مقياس ريشتر در 
ها همچنان پا بر  بسياری از نقاط جهان هم زلزله آمده است و شهر

  .ها جا مانده و در پی آن جان انسان
است که از جانب گروهی تحقيقاتی که البته در تمام دنيا اين ه  مدت
های تحقيقاتی متشکل از متخصصينی از تمام دنيا هستند،  گروه
رسد اما متأسفانه  هايی در مورد زلزله تهران به گوش مي هشدار

  . بينند ها نمي مديران الزامی برای شنيدن اين هشدار
های  ای حفظ شهر از بحرانرسد آنها هم بر مسئوالنی که به نظر مي

رسد که چرا تعامل  احتمالی در حال کار هستند و عجيب به نظر مي
پيش از اين نيز اعالم . متناسبی با متخصصان آسيب شناس ندارند

 درجه در ۶اى با قدرت باالى  کرده بودم که در صورت وقوع زلزله
 درصد ساختمان هاى پايتخت ١٠مقياس ريشتر در تهران، تنها 

  . ........انايى مقاومت دارند تو
بينی و محاسبه يک فاجعه را   عامل برای پيش٥٠توان بيش از  مي

ای در تهران رخ  هران وجود دارد و قطعًا اگر زلزلهبر شمرد که در ت
تهران از منظر . تر از بم خواهيم داشت ای مخرب دهد فاجعه

شود که  شناسی و عمران در زلزله دچار بحرانی مي اجتماعي، زمين
چرا که تنها . شايد در هيچ کجای دنيا مثالی از آن وجود نداشته باشد

 متری آن ٥های  سوده و کوچهدر تهران است که در کنار بافت فر
  ..... های بلند هستيم شاهد ساختمان

 ١٣٨٨ مهر ٢٢شناس استاد دانشگاه تهران و زمين

……………………………………  
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com.telia@nadjifi.mansour  
  ايميل روابط عمومی سازمان

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

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤  
 

  سايت راه کارگر
net.rahekargar.www 

 سايت 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   
   انگليسی ايران بولتننشريه

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

  .بيانگر مواضع سازمان نيستند
  


