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کهریزک اشاره می کنند به روشنی آفتاب ,همین نمادها را به
چالش می گیرند. ....
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راه کارگر
اعالمٌه هٌئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی
اٌران (راه کارگر)
در مورد اطالعٌه دادگستری استان تهران

علٌه صدور احکام اعدام زندانٌان سٌاسی
اعتراض کنٌم
دادگستری کل استان تهران با صدور اطالعٌه ای در  26آبان 88
احکام اعدام برای پنج تن از زندانٌان سٌاسی را مورد تاکٌد قرار
داد و احکام زندان برای  81نفر دٌگر را اعالم کرد  .در اٌن
اطالعٌه آمده است:
"اتهامات برخی از متهمان که رسٌدگی به آن ها منتهی به صدور
قرار نهاٌی مجرمٌت و کٌفرخواست شده و به دادگاه ارسال شده
است عبارتند از:
اقدام بر ضد امنٌت کشور
اجتماع و تبانی برای ارتکاب جراٌم بر ضد امنٌت کشور
تبلٌػ علٌه نظام جمهوری اسالمی اٌران
اخالل در نظم عمومی و آساٌش و آرامش عمومی
تخرٌب و تحرٌق امول دولتی ،عمومی و مردم
شرکت و ٌا معاونت در ضرب و شتم مردم و مأموران
محاربه و افساد فی االرض"
در ادامه ی اطالعٌه آمده است  " :دادگاه رسٌدگی کننده  ...به
اتهامات انتسابی رسٌدگی  ...و به صدور رآی اقدام کرده است که
تاکنون  89نفر از متهمان محاکمه و بر حسب مورد به مجازات
اعدام برای  5نفر که متهم به وابستگی و عضوٌت در گروهک های
ضدانقالب ،ترورٌستی و معاند بوده اند و حبس برای  81نفر از 6
ماه تا  5سال محکوم شده اند".
بر پاٌه اٌن احکام ،حامد روحی نژاد ،محمدرضا علی زمانی ،آرش
رحمانی پور ،ناصر عبدالحسٌنی که به اتهام همکاری با رادٌو تندر
و وابستگی به انجمن پادشاهی اٌران و رضا خادمی به اتهام
عضوٌت در سازمان مجاهدٌن دستگٌر شده بودند در خطر اعدام
قرار گرفته اند .احکام صادره علٌه دستگٌرشدگان حوادث اخٌر و ٌا
دستگٌرشد گانی که قبل از آن در زندان های وزارت اطالعات بوده
اند ،نشان از سٌاست رژٌم ب رای زهرچشم گرفتن از جنبش رو به
رشد مردمی دارد  .صدور احکام اعدام برای کسانی که حتی اگر
عضو ٌک سازمان سٌاسی بوده اند ،شخصأ نه در اقدامی نظامی
شرکت داشته اند و نه قرار است مسئولٌت تمامی سٌاست های
سازمانشان را بر دوش کشند ،بٌش از آن که ٌک حکم قضائی
باشدٌ ،ک اقدام جناٌت کارانه سٌاسی برای ترساندن مردم است .
هدؾ اٌن سٌاست که نمونه ی آن را در مورد فعالٌن سٌاسی ـ مدنی
کرد با اعدام جناٌت کارانه رفٌق احسان فتاحٌان و صدور حکم اعدام
برای شٌرکوه معارفی و  11فعال سٌاسی ـ مدنی کرد دٌده اٌم،
ضمن تالش برای ترساندن مردم از اد امه جنبش ضداستبدادی،
رساندن اٌن پٌام است که کسانی که از چهارچوب های قانون
اساسی جمهوری اسالمی خارج شوند ،معاند محسوب شده واعدام
خواهند شد .آن ها از اٌن طرٌق می خواهند مٌان نٌروهای معترض
مخالؾ قانون اساسی و معترضٌن طرفدار قانون اساسی جمهوری
اسالمی ،شکاؾ اند اخته و مانع گسترش جنبش اعتراضی و فراتر
رفتن از چهارچوب های قانون اساسی شوند  .آٌا وقت آن فرا
نرسٌده است که اصالح طلبان و معترضٌن طرفدار قانون اساسی به

صفحه 2

سکوت خود در مورد احکام اعدام در مورد معترضٌن مخالؾ قانون
مخالفٌن و
اساسی پاٌان دهند و به اعدام و صدور احکام اعدام
وابستگان به سازمان های سٌاسی مخالؾ نظام اعتراض کنند؟ُ
سازمان مان ضمن محکوم کردن دستگٌری فعالٌن سٌاسی و
مبارزٌن جنبش اعتراضی ،ضمن محکوم کردن صدور احکام زندان
و اعدام در مورد همه دستگٌرشده گان و زندانٌان سٌاسی چه
معتقدٌن به قانون اساسی و چه مخالؾ ٌن قانون اساسی ،خواهان
آزادی همه زندانٌان سٌاسی و لؽو احکام اعدام است.
سازمان ما ضمن محکوم کردن احکام اعدام علٌه فعالٌن انجمن
پادشاهی اٌران ،سازمان مجاهدٌن و فعالٌن سٌاسی ـ مدنی و
وابستگان به سازمان های سٌاسی کرد و بلوچ ،از همه نٌروهای
سٌاسی و فعالٌن حقوق مدنی می خواهد علٌه صدور اٌن احکام
اعتراض کنند و از هر طرٌق ممکن مانع اجرای اٌن احکام ضد
انسانی شوند.
سازمان ما بر اٌن نظر است که باٌد ضمن همبستگی و همراهی با
خانواده های دستگٌرشد گان ،با سازماندهی تجمعات اعتراضی در
مقابل بٌدادگاه های رژٌم اسالمی و تمامی مراجع قضائی و زندان ها
نسبت به صدور اٌن احکام اعتراض کرد و خواهان آزادی بی قٌد و
شرط زندانٌان سٌاسی شد.
سازمان مان از تمامی فعالٌن سٌاسی و اجتماعی خارج از کشور می
خواهد که از هر طرٌق ممکن افکار عمومی جهان را نسبت به موج
اعدام هاٌی که در راه است ،آگاه کرده و ضمن سازماندهی حرکت ها
وتجمعات گوناگون ،از تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر بخواهند که
فشار جهانی بر حاکمان جناٌت کار رژٌم جمهوری اسالمی را تشدٌد
کنند.جان دستگٌرشدگان و زندانٌان سٌاسی در خطر است  .برای
نجات جان آن ها بی توجه به وابستگی سٌاسی و سازمانی شان،
باٌد با تمام توان خود وارد عمل شوٌم .فردا ممکن است دٌر باشد.
سرنگون باد جمهوری اسالمی

زنده باد آزادی  ،زنده باد سوسٌالٌسم
هٌئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی اٌران (راه کارگر)
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راه کارگر
هتي هصادثَ ساديْ عپِش تا هذوذ سضا ؽالگًْي
جمعه  ۱۵آبان ماه  ۱۳۸۸برابر با  ۶نوامبر سال ۲۰۰۹
مٌالدی
اػاِٗ اؿ ٍفضٗ 1

رٕجو اػتـاّي ِـػَ مـ ثبف اينتبػْ ٔؼاؿػ  ٚثب إٓ٘گ
عيٍي ىتبثبْ ػاؿػ رٍِ ٛيـٚػِ … .ييٛػ گفت وٗ ِـػَ ( ػؿ
 ۱۳آثبْ) پيـٚفِٕؼأٗ آٔچٗ ؿا وٗ ِي عٛامتٗ أؼ ٚ ٚػؼٖ
وـػٖ ثٛػٔؼ عيٍي ػؿعيبْ ثٗ أزبَ ؿمبٔؼٔؼ.
ِـػَ ػؿ ؿٚف  ۱۳آثبْ ِبرـاي اىغبي مفبؿت اِـيىب ؿا ٚميٍٗ
اي لـاؿ ػاػٔؼ تب ميٍي ِضىّي ثٗ ٍٛؿت ٌٚي فميٗ ثقٕٔؼ .
ايٓ عيٍي چيّگيـ ثٛػ
ؿ٘جـي ٔينت وٗ رٕجو ؿا ثٛرٛػ ِي آٚؿػ رٕجو تٛػٖ اي
ِـػَ امت وٗ ؿ٘جـي ؿا ثٛرٛػ ِي آٚؿػ  .ثٕبثـ ايٓ ثـاي
ايٕىٗ ثغٛا٘يُ يه ؿ٘جـي ٚالؼب ً ِـػِي ػاىتٗ ثبىيُ ثبيؼ
اف ّ٘يٓ االْ ثفىـ ايٓ ثبىيُ وٗ ػؿ رٕجو تٛػٖ ايِ ،ـػَ
ؿٚي پبي عٛػىبْ ثبينتٕؼ ،آگب٘بٔٗ ػؿ صـوت ىـوت ثىٕٕؼ،
مبفِبْ يبثي پييـفتٗ تـي ػاىتٗ ثبىٕؼ ٘ ٚؼفيبْ ؿا
ؿٚىٓ وٕٕؼ.

ؿصيّي:ػؿ ثـٔبِٗ اِـٚف (رّؼٗ  15آثبْ ِبٖ  1388ثـاثـ ثب 6
ٔٛاِجـ مبي ِ 2009يالػی) ٓجك ؿٚاي رّؼٗ ٘ب ثٗ گفتگٛ
ِی ٔييٕيُ ثب آلبی ِضّؼؿّب ىبٌگٔٛی اف فؼبٌيٓ ميبمي
چپ اپٛفیني ْٛعبؿد اف کيٛؿ  ٚاف تضٍيً گـاْ ثـرنتٗ
ِنبئً ميبمي ایـإِْ ،طمٗ  ٚرٙبْ .آلبی ىبٌگٔٛی
ػقيق ثب ػؿٚػ ثٗ ىّب  ٚعٛه آِؼ ِزؼػ .
ِضّؼ ؿّب ىبٌگٔٛي  :مالَ ػـُ ِيىُٕ آلبي ؿصيّي ٚ .
 .فٔؼٖ
مالَ ػـُ ِيىُٕ عؼِت ىٕٔٛؼگبْ ؿاػي ٛمپٙـ
ثبىيؼ .ػؿ عؼِتتبْ ٘نتُ.
ؿصيّي :آلبي ىبٌگٔٛي  13آثبْ ُ٘ آِؼ  ٚؿفتٔ ،ظـتبْ ؿا
ػؿ ِٛؿػ ايٓ آِؼ  ٚؿفت ٔ ٚتبيذ ايٓ آِؼ  ٚؿفت ثـ ربِؼٗ ايـاْ
 ٚأؼىبك اْ ػؿ ربِؼٗ رٙبٔي ؿا ِيغٛامتُ ثؼأُ .
ِضّؼ ؿّب ىبٌگٔٛي ٔ :تبيذ صـوت عيٍي عيٍي ؿٚىٓ ثٛػ.
ثٕطـَ ثؼؼ اف ِبرـاي ؿٚف لؼك وٗ ٔمطٗ ػطفي ثٛػ چـا وٗ
ؿژيُ تّبَ ٔيـ٘ ٚبيو ؿا رّغ وـػٖ  ٚتّبَ ىـائ ؿا آِبػٖ
وـػٖ ثٛػ وٗ ثب صـوت اػتـاّي ِـػَ ِمبثٍٗ وٕؼ  ٚىىنت
عٛؿػ؛ ايٓ ِنئٍٗ ِطـس ثٛػ وٗ آيب ايٓ ؿٚيبؿٚئي  ٚچٕگ ػؿ
چٕگ أؼاعتٓ ثب ؿژيُ ثـاي ِـػَ اِىبْ پؾيـ امت  ٚآيب
ِيتٛأؼ ػٚثبؿٖ تىـاؿ ىٛػ يب ؿژيُ عٛا٘ؼ تٛأنت ايٓ ؿا وٕتـي
وٕؼ  ٚيب اف اثؼبػه وُ ثىٕؼ  .ثٕظـَ  13آثبْ ٔيبْ ػاػ وٗ ؿٚف
لؼك يه اِـ تَبػفي  ٚامتخٕبئي ٔجٛػ ثٍه ٖ صبػحٗ ثنيبؿ
ثنيبؿ ِّٙي ثٛػ وٗ ٔيبْ ػاػ ِب ّ٘چٕبْ ػؿ آْ ِنيـ رٍٛ
ِيـٚيُ  ٚصـوت ثب ىتبثي عيٍي چيّگيـػّك پيؼا ِيىٕؼ ٚ
 .ايٓ
ِؼٕبي صـوت ِنتمً ِـػِي ٚالؼب ظب٘ـ ِييٛػ
صبػحٗ ثنيبؿ ثنيبؿ ِّٙي ثٛػ  .اگـ ؿٚف لؼك ٔمطٗ ػطفي

صفحه3

ثٛػ ،ؿٚف 13آثبْ ٔمطٗ ػطف ػ َٚثٛػ وٗ وّتـ اف آْ ٔجٛػ  ٚاف
يه رٙتي ثييتـ اف آْ ُ٘ ثٛػ  ٚثٕظـَ عيٍي چيّگيـ ثٛػ .
( 13آثبْ) ،اٚال
تٛرٗ ػاىتٗ ثبىيؼ وٗ ػؿ ؿٚف چٙبؿىٕجٗ
ىؼبؿ ٘ب اف صؼ لجٍي فـاتـ ؿفتٗ ثٛػٔؼ  .يؼٕي ِنئٍٗ أتغبثبت
يب تٛرٗ وـػْ ثٗ ِنئٍٗ ِٛمٛي  ٚوـٚثي ػيگـ ػؿ ِـوق
ثضج وٗ ٔجٛػ ٘يچ ،اٍال تب صؼ ٚػ فيبػي ُ٘ ثٗ صبىيٗ وبًِ
ؿأؼٖ ىؼٖ ثٛػ ِٕ .ىـ ايٓ ٔينتُ وٗ ىؼبؿ٘بئي ػؿ صّبيت اف
ِٛمٛي  ٚوـٚثي ػاػٖ ِييؼ  .ايٓ چيق ثؼي ُ٘ ٔينت .
چ ْٛآٔٙب ثٗ اٍطالس اپٛفينيٚ ْٛاليت فميٗ ٘نتٕؼ  ٚػؿ ايٓ
ثب ٚاليت فميٗ ٔ ٚيـ٘ٚبي
ٌضظٗ صّبيت اف آٔٙب ػؿ ِمبثٍٗ
ٔظبِي اهِ ،ؼٕبي عبٍي ػا ؿػِٕ .تٙب ايٓ ِنئٍٗ ػؿ
صبىيٗ ثٛػ .يه ٔىتٗ اي وٗ عيٍي ثـرنتٗ ثٛػ ىؼبؿ ” ِـگ
ثـ ػيىتبتٛؿي ” ٔٗ تٕٙب ربي عٛػه ؿا ثؼٕٛاْ ىؼبؿ ِضٛؿي
ػيىتبتٛؿ وبِال عٍَت
اػتـاُ تخجيت وـػٖ ثٍىٗ ِـگ ثـ
ىغَي عٛػه ؿا ُ٘ ٔيبْ ػاػ  .يؼٕي چٙـٖ ِيغٌ تـي
پيؼا وـػِ” .ـگ ثـ ػيىتبتٛؿ ” وٗ گفتٗ ِييؼ ٌغت ػِّٛي
تـي ثٛػ  .اٌجتٗ ّ٘ٗ ِي فّٙيؼٔؼ وٗ عطبة عبِٕٗ اي امت
ٔٗ اصّؼي ٔژاػ ٌٚ .ي ايٓ ػفؼٗ ٚالؼيت ايٓ امت وٗ ىؼبؿ ”
عبِٕٗ اي لبتٍٗٚ ،اليتو ثبٍٓٗ ” ِ” ،ـگ ثـ اًٍ ٚاليت فميٗ ”
 ٚىؼبؿ ٘بئي اف ايٓ لجيً  ٚػؿ ِزّٛع تىـاؿ ايٕٙب ػؿ عيٍي
رب٘ب ٔيبْ ِيؼاػِ ،ـػَ ؿٚي ػيىتبتٛؿي ىغٌ عبِٕٗ اي
ِتّـوق ىؼٖ أؼ  ٚلجً اف ٘ـ چيق ا ٚؿا ٘ؼف گـفتٗ أؼ .ايٓ ؿا
ِييٛػ ثب آْ ِـصٍٗ اي ػؿ أمالة مبي  57وٗ صـوت ِـػَ
ثٗ آٔزب ؿميؼٖ ثٛػ وٗ ىؼبؿ ِـگ ثـ ىبٖ ِيگفتٕؼ  ٚىغٌ
ػيىتبتٛؿ ؿا ِٛؿػ عطبة لـاؿ ِيؼاػٔؼِ ،مبينٗ وـػ  .ايٓ صبػحٗ
ثنيبؿ ثنيبؿ ِّٙي ثٛػ.
ٔىتٗ ػيگـي وٗ ػؿ ايٓ صـوت عيٍي اّ٘يت ػاؿػ ثٕظـَ ايٓ
ِٛمٛي  ٚوـٚثي فـاعٛاْ ِّٙي ٔؼاػٔؼ  ٚصتي ثٛػ وٗ
ِنتميّب فـاعٛاْ ٔؼاػ .اٌجتٗ ِٛمٛي ػؿ ثيبٔيٗ اي وٗ ػاػ
ىـوت عٛا٘ؼ ِؼٍ َٛثٛػ وٗ ِيگٛيؼ ثبيؼ ىـوت ثىٕيُ ٚ
وـػ .ثب ِـػَ ِيؼبػي ِيگؾاىت ٌٚي فـاعٛاْ ِنتميُ اف
ٚرٛػ ٔؼاىت .ػٍتو ُ٘ عيٍي ؿٚىٓ امت ٓ .ـف ايٕٙب
ِيغٛإ٘ؼ ”مبعتبؿ ىىٕي” ايٕٙب ؿا ِت ُٙوـػٖ أؼ ثٗ ايٕىٗ
عٛػىبْ ؿاتجـئٗ ثىٕٕؼ  ٚاف ايٓ ػامتبٔٙب ٚ .ايٕٙب ِيغٛامتٕؼ
وٕٕؼ .ايٓ ِنئٍٗ عيٍي ِّٙي ثٛػ ّ٘ .چٕيٓ ايٓ ٔىتٗ ؿا
ِغَِٛ ًٛمٛي ) ثبيؼ
ا
تٛرٗ ػاىت وٗ ِٛمٛي  ٚوـٚثي (
ثٛػٔؼ وٗ اف ىؼبؿ٘بي ػؿ ّ٘بْ ثيبٔيٗ ىبْ ِطـس وـػٖ
افـآي ثبينتي ارتٕبة وـػ .اٍالس ٍٓجبْ  ٚمبفِبْ
ػٕ٘ؼگبْ ثٗ اٍطالس رٕجو مجق ػؿ ػاعً  ٚعبؿد ِؼاَ
افـآي ٔجبيؼ ػاػِٕ .ظٛؿ ىبْ ُ٘ اف ِيگٛيٕؼ وٗ ىؼبؿ ٘بي
ىؼبؿ ىؼبؿ ٘بي افـآي ىؼبؿ٘بي مـٔگٔٛي امت ٚ
٘بئي نٖ ثٗ اٍطالس ثمٛي عٛػىبْ مبعتبؿ ىىٕبٔٗ امت .
فـاعٛاْ ؿ٘جـاْ اٍالس ٍٓت صىِٛتي ِـػَ ٔٗ تٕٙب ثؼْٚ
ىؼبؿ٘ب ػّك ثّيؼاْ آِؼٔؼ ثٍىٗ ػٍيـغُ تٍٛيٗ ٘بي آٔٙب
چيّگيـي پيؼا وـػ  ٚثٕض ٛعيٍي ِضنٛمي يه چـعو
گـفت  ِّْْٛ ٚمـٔگٔٛي ػؿ آْ آىىبؿا ّؼ صىِٛتي
امالِي” ٘نت .صبال ٘ـچٕؼ وٗ ىؼبؿ ”ِـگ ثـ رّٛٙؿي
وّتـ امت يب ػاػٖ ّٔييٛػ ِٕ .تٙب عبِٕٗ اي ،ىغٌ ٌٚي
صٍّٗ لـاؿ ػاػٔؼ  ٚػؿ ِٛاؿػي صتي ػىنو ؿا فميٗ ؿا ِٛؿػ
ِيؼ٘ؼ وٗ لْيٗ عيٍي فـاتـ فيـ پبي ِـػَ أؼاعتٕؼٔ ،يبْ
ؿفتٗ امت .يؼٕي آْ ِنئٍٗ اي وٗ ثؼْي ٘ب ٔگـأي
ػاىتٕؼ وٗ اٍالس ٍٓجبْ ٘ؼايت وٕٕؼٖ ايٓ [صـوتٙب]
٘نتٕؼِ ،يغٛإ٘ؼ مبفه
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راه کارگر
ثىٕٕؼ ،مبفه عٛإ٘ؼ وـػ ِ ٚـػَ ٔجبيؼ افنبؿىبْ ؿا ثٗ
ػمت ايٕٙب ثؼٕ٘ؼ ،ػّال ؿٚىٓ ىؼ وٗ ػؿمت امت وٗ
( وٗ ثٕظـ ِٓ
اٍالس ٍٓت ٘ب ػؿ ؿاك صـوت ٘نتٕؼ
ّ٘چٕبْ ُ٘ ٘نتٕؼ ) ٌٚي اٍالس ٍٓجي ِـػٖ امت ٚ .
ِّٙتـ اف آْ ِـػَ عيٍي تٛرٗ فيبػي ثٗ آٔچٗ اٍالس ٍٓجبْ
ِيگٛيٕؼ ٔؼاؿٔؼ  .ثٍىٗ آْ ؿا پٛىيي ثـاي پيو ثـػْ رٕجو
اػتـاّي ىبْ لـاؿ ػاػٖ أؼ  .ايٓ ٔىتٗ ثنيبؿ ِّٙي امت
وٗ ثبينتي ػؿ تضٍيً صٛاػث ايـاْ  ٚتضٍيً صٛاػث ؿٚف
ميقػٖ آثبْ ِٛؿػ تٛرٗ لـاؿ ثگيـػ.
ٔىتٗ ػيگـي وٗ ثٕظـ ِٓ ثبينتي ِٛؿػ تٛرٗ لـاؿ ػاػ ػجبؿت
اف ايٓ امت وٗ صـوت فمٔ ػؿ تٙـاْ ٔجٛػ  ٚػؿ ىٙـ٘بي
ػيگـ ُ٘ صـوت ٘بئي ٚرٛػ ػاىت .ايٓ ػفؼٗ تمـيجب ػؿ تّبَ
 .صـوت ٘بي
ىٙـ ٘بي ثقؿگ صـوت ٚميغ ػيؼٖ ىؼ
اػتـاّي ٚميغ صتي ػؿ ىٙـ ٘بي ػؿرٗ ػ ُ٘ َٚتب صؼٚػي
ػيؼٖ ىؼ .ثؼْي ٘ب آِبؿي وٗ ػاػٖ أؼ ِ ٚيؼٕ٘ؼ ،ػؿ ثيو اف
20ىٙـ ِ ُٙويٛؿ تظب٘ـات ٚرٛػ ػاىت  .يؼٕي ايٕىٗ
صـوت ٔٗ تٕٙب ػّك پيؼا وـػٖ ثٍىٗ وبِال عٍَت مـامـي
پيؼا وـػٖ امت  .ايٓ ٔىتٗ ثنيبؿ ثنيبؿ چيّگيـي ثٛػ وٗ
تٛرٗ ثٗ آْ ثبيؼ ػؿ ِؼ ٔظـِبْ ثبىؼ .
ٔىتٗ ػيگـي وٗ ثٕظـ ِٓ عيٍي ثـرنتٗ ثٛػ ػجبؿت اف ايٓ
ثٛػ وٗ ػؿ ؿٚف ميقػٖ آثبْ چيقي وٗ ؿژيُ ػؿ مي مبي
ِغبٌف ؿژيُ ثبىؼ
گؾىتٗ رب أؼاعتٗ وٗ ٘ـ وني وٗ
ٓـفؼاؿ اِـيىبمتِ ،ـػَ ثّيؼاْ آِؼٔؼ  ٚايٓ تٛتّي ؿا وٗ
ؿژيُ ػؿمت وـػٖ وٗ ىؼبؿ ”ِـگ ثـ اِـيىب ” رقء ِمؼمبتو
امت ،ػؿمت ػؿ آْ ؿٚف ػٍيٗ ؿژيُ ىؼبؿ ػاػٔؼ ٔ ٚ .يبْ
ىّب ٘نتيؼ  .فؼال ِنئٍٗ
ػاػٔؼ وٗ ػىّٓ اٍٍي فؼال
اٍٍي ىّب ٘نتيؼ ِ ٚنئٍٗ ِـگ ثـ اِـيىب ِطـس ٔينت ٚ
عيٍي رب٘ب ِـگ ثـؿٚميٗ ؿا ِطـس ِيىـػٔؼ ٌٚ .ي اًٍ
ِنئٍٗ ػجبؿت اف ايٓ ثٛػ وٗ ِب ثب اِـيىب مـ  ٚوبؿ ٔؼاؿيُ  ٚثب
ت ٛمـ ٚوبؿ ػاؿيُ ،ثب ػيىتبتٛؿ  ٚثب ػيىتبتٛؿي مـ  ٚوبؿ ػاؿيُ .
ايٓ ٔىتٗ عيٍي ثـرنتٗ اي امت  .ػؿ ٚالغ يىي اف تبث٘ ٛبي
ؿژيُ يؼٕي ٍضجت وـػْ ػؿ ثبؿٖ اِـيىب وٗ اف ِؼبٍي وجيـٖ
امت  ٚوني صك ٔؼاؿػ ػؿ ثبؿٖ ايٓ ٍضجت ثىٕؼ  ٚثّضِ
٘بي عبؿري ٚاثنتٗ
ايٕىٗ ٍضجت ثىٕؼ ثٗ اِـيىب  ٚلؼؿت
ِييٛػ  ٚآٌت ػمت آٔٙب لـاؿ ِيگيـػ ؛ ىىنتٗ ىؼ  .ػؿ
ِضبوّبتي وٗ ُ٘ ٚرٛػ ػاىتٗ ايٕٙب ؿا ثيبْ ِيىٕٕؼ .
ِـػَ ػؿ ؿٚف  13آثبْ ِبرـاي اىغبي مفبؿت اِـيىب ؿا ٚميٍٗ
اي لـاؿ ػاػٔؼ تب ميٍي ِضىّي ثٗ ٍٛؿت ٌٚي فميٗ ثقٕٔؼ .
ايٓ عيٍي چيّگيـ ثٛػ  .تٛرٗ ػاىتٗ ثبىيؼ وٗ ػؿ آمتبٔٗ
ايٓ ؿٚف اف آلبي ِٕتطـ ي مٛاي وـػٖ ثٛػٔؼ وٗ ؿارغ ثٗ ميقػٖ
آثبْ  ،اىغبي مفبؿت عبٔٗ اِـيىب ٔظـتبْ چينت ،گفتٗ ثٛػ :
” ػؿ ػيٓ صبي وٗ اِـيىب ػؿ تبؿيظ ايـاْ رٕبيبتي وـػٖ ِ ٚب
لجال [ اف اىغبي مفبؿت اِـيىب ] صّبيت وـػيُ ،صْـت اِبَ
صّبيت وـػ ِٓ ،عٛػَ ُ٘ ِٛافك اه ثٛػَٓ ،ـفؼاؿي وـػَ،
ٌٚي ا ىتجبٖ ثقؿگي ثٛػ  ”.ايٓ ؿا ٔجبينتي ٔبػيؼٖ گـفت  .ايٓ
صـف اف فثبْ آلبي ِٕتظـي عيٍي ِنئٍٗ ِّٙي امت ٚ
ِيـٚػيت ايٓ صمٗ ثبفي وٗ ؿژيُ ػؿمت وـػٖ  ٚثٕبَ
ِغبٌفت ثب اِـيىب عِ ْٛـػَ ؿا ثٗ ىييٗ ِيگيـػ ،اف ثيٓ
ِيـٚػ  ٚثي ِؼٕب ِييٛػ .ايٓ صبػحٗ ِّٙي امت  .ػؿ ؿٚف
ؿژيُ ( ِٕظٛؿَ
ميقػٖ آثبْ َ ؿػَ  ٚصتي ؿ٘جـاْ مبثك
ؿ٘جـاْ اپٛفيني ْٛاٍالس ٍٓت امت ِ .خال آلبي ِٕتطـي وٗ
ثٕظـَ ٔظـه عيٍي چيّگيـ  ٚعيٍي ِ ُٙثٛػ ) ِي آيٕؼ ٚ
ايٓ [ تبث ]ٛؿا ِي ىىٕٕؼ .ثب تٛرٗ ثٗ صـوبت ِـػَ ٚلتي
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ٍـيضب چٕيٓ چيقي ؿا ِيگٛيٕؼ ،ايٓ عيٍي ِؼٕب ػاؿػ  .ثٗ ٔظـ
ِٓ ايٓ يه ٔمطٗ ػطفي ثٛػ وٗ فـاِٛه ٔيؼٔي عٛا٘ؼ
ثٛػ .تٛرٗ ػاىتٗ ثبىيؼ ،ػؿ ّ٘بْ ِٛؿػ ػؿ ّ٘بْ ؿٚف ػؿ
تظب٘ـات ثؼْي ىؼبؿ ٘ب عطبة ثٗ اِـيىب ثٛػ ” .اٚثبِب يب ثب
آٔٙب يب ثب ِب ” عيٍي ِؼٕب ػاؿػ [.ػؿ ايٓ ىؼبؿ] اِـيىبئي ٘ب ٔٗ
تٕٙب ٓـف لْيٗ ٔينتٕؼ ثٍىٗ عٛامتٗ ِييٛػ وٗ تىٍيف تبْ
ؿا ؿٚىٓ وٕيؼ؛ ثب ِـػَ ٘نتيؼ يب ثب صىِٛت ٘نتيؼ ِ .ـػَ
ّّٓ ايٕىٗ اف ميبمت اٚثبِب أتمبػ ُ٘ ِيىٕٕؼ وٗ لبٓغ
افصـوت ِـػَ صّبيت ّٔيىٕؼ – اٌجتٗ ػؿ ايّٕٛؿػ ثؼؼا ٍضجت
ِيىُٕ وٗ ِؼٕبي آْ چينت – ٌٚي ثٕظـ ِٓ يه چيق ؿا
عيٍي ؿٚىٓ ػاؿٔؼ ِيگٛيٕؼ وٗ؛ ِب ِـػَ ايـاْ ٘نتيُ وٗ
لٛاػؼ ثبفي  ٚىـائ رٕگ ؿاتؼييٓ ِيىٕيُ  .ايٓ ٔىتٗ ثنيبؿ
ثنيبؿ وٍيؼي امت .
ٔىتٗ ػيگـي وٗ ثٕظـَ ِٓ ثبينتي ِٛؿػ تٛرٗ لـاؿ ثگيـػ،
ػجبؿت اف ايٓ امت وٗ ػؿ رـيبْ ايٓ صـوت ،مپبٖ ٔ ٚيـ٘ٚبي
مـوٛة اف لجً ػؿيبفتٗ ثٛػٔؼ وٗ اصتّبي ػاؿػ ٔتٛإٔؼ رٍٛي
صـوت ؿا ثگيـٔؼ  ٚثٕب ثـ ا يٓ ثٛػ وٗ آْ فـِبٔؼٖ ٔظبِي تٙـاْ
گفتٗ ثٛػ وٗ ِب ٔيبٔٗ ٘بي مجق ؿا مـوٛة ٔغٛا٘يُ وـػ ٚ
ِب ثٗ ؿٔگ مجق اٍال صنبميت عبٍي ٔؼاؿيُ ،صتي
ٔظبِيبْ ُ٘ ٌجبك مجق ػاؿٔؼ  ٚاف ايٓ لجيً چيق ٘ب  .آالع
ػاؿيؼ وٗ يه چيق ُ٘ ػؿمت وـػٖ أؼ [ ثٕبَ]” رٕجو مجق
ػٍٛي” وٗ ايٓ لْيٗ مجق ؿا ٌٛث ثىٕٕؼ ٌٚ .ي ايٓ يه ِؼٕبئي
ػاؿػ .ايٓ ِؼٕب ٔيبْ ِيؼ٘ؼ وٗ اٚال ايٕٙب ِتٛرٗ ىؼٖ أؼ وٗ
لْيٗ ( صـوت ِـػَ ) ػّك يبفتٗ  ٚؿٔگ مجق يه ػالِتي
ثـاي
ىؼٖ – ِٔ ُٙينت وٗ ِضتٛاي آْ چٗ امت –
اػتـاُ ِـػَ  ٚ .ثٕب ثـ ايٓ ِيغٛإ٘ؼ ثٗ يه ٔٛػي ايٓ ؿا ثغً
وٕٕؼ تب ثٍىٗ اف وٓاؿه ؿػ ثئٛؼ ٔ ٚگؾاؿٔؼ عيٍي ثَٛؿتيبْ
ثغٛؿػ .يؼٕي يه ٔٛع فـاؿ ثزٍ ،ٛيه ٔٛع ٔبػيؼٖ گـفتٓ ،اف لجيً
آٔچٗ وٗ عبِٕٗ اي ثؼؼ اف ؿٚف لؼك ػؿ ّٔبف ػيؼ فطـ ِطـس
وـػ  ٚگفت وٗ اف ِـػَ ايـاْ ثٗ ِٕبمجت ىـوت ٚميغ ىبْ
ػؿ ؿٚف لؼك تيىـ ِيىٕؼ وٗ ٔٛػي اف ٔبػيؼٖ گـفتٓ لْيٗ
ثٛػ نٖ ثٗ ٘ـ صبي ػؿ ؿٚف لؼك ىـوت وـػٔؼ  .آؿي ِييٛػ
گفت وٗ ثٗ ٘ـ صبي ِـػَ ػؿ  13آثبْ ىـوت وـػٔؼ ٌٚ .ي
ايٕىٗ ؿٔگ مجق ؿا ُ٘ ايٕطٛؿي ثٗ اٍطالس ثغٛإ٘ؼ ٌٛث
ثىٕٕؼ ِؼٕب ػاؿػ ِ .ؼٕبيو ايٓ امت وٗ ايٕٙب ِتٛرٗ لْيٗ
ىؼٖ أؼ وٗ ِنئٍٗ ٚالؼب ػّك پيؼا وـػٖ ّٔ ٚي تٛإٔؼ
عيٍي ثب آْ ػؿگيـ ىٔٛؼ ِ .يغٛإ٘ؼ ثٗ يه ٔضٛي ِطـس ثىٕٕؼ
وٗ صتي اٍالس ٍٓجبْ ؿا ُ٘ ػؿ صؼ ِضؼٚػي ثبىٕؼ ِيتٛإٔؼ
تضٍّو ثىٕٕؼ ِٕ .تٙب لْيٗ ايٓ امت وٗ رٕجو اػتـاّي
ِـػَ مـ ثبف اينتبػْ ٔؼاؿػ  ٚثب إٓ٘گ عيٍي ىتبثبْ ػاؿػ
ايٕٙب ٔمو ثـ آة
رٍِ ٛيـٚػ  .ثٕب ثـ ايٓ تّبَ ِضبمجبت
.
ِييٛػ .ثٕظـ ِٓ ايٕٙب ىىنتيبْ عيٍي چيّگيـ ثٛػ
ِييٛػ گفت وٗ ِـػَ پيـٚفِٕؼأٗ آٔچٗ ؿا وٗ ِي عٛامتٗ
أؼ ٚ ٚػؼٖ وـػٖ ثٛػٔؼ عيٍي ػؿعيبْ ثٗ أزبَ ؿمبٔؼٔؼ.
ِ ٚنٍُ امت وٗ ثبفتبة رٙبٔي لْيٗ ُ٘ اثؼبػ ػيگـ
آٔزب وٗ رّٛٙؿي امالِي ثب لؼؿت ٘بي ِنئٍٗ امت .اف
يه ٔٛػي ّ٘نٛئي ثب غـثي ػؿگيـي ػاؿػِ ،ـػَ ايـاْ ػّال
ايٓ لؼؿتٙبي غـثي ُ٘ ػاؿٔؼ  .ايٓ ثٗ آْ ِؼٕب ٔينت وٗ
صـوت ِـػَ ايـاْ ِنتمً ٔينت  .صـوبت ِـػَ ِنتمً اف
ٓـس ٘ب ٔ ٚميٗ ٘بي آٔٙب پيو صـوبت ػيگـ ِ ٚنتمً اف
ائتالفي امت ِيـٚػ .يه ٔٛع ائتالفي ٚرٛػ ػاؿػ  ٚايٓ ائتالف
وٗ ػيگـاْ ثغبٓـ فيبؿ ثـ رّٛٙؿي امالِي ِيغٛإ٘ؼ ػؿ آْ
ِٓ ّٔي ثٕفغ ِـػَ ِب ُ٘ ٘نت .اٌجتٗ ثىٕٕؼ  ٚىـوت
عٛاُ٘ اف آْ ٔتبيذ ثقؿگ ثگيـَ ِ ٚؼتمؼَ وٗ ٔجبينتي عيٍي
ػؿ ايٓ

شماره 417

راه کارگر
رٙت پيو ؿفت وٗ افلؼؿت ٘بي عبؿري وّه عٛامت وٗ
ثيبئيؼ ثٗ ِب وّه وٕيؼ  ،ٗٔ .آٔٙب ٚلتي ثيبيٕؼ وٗ وّه ثىٕٕؼ
ِنبيٍي ؿا ُ٘ ِطـس ِيىٕٕؼ ،ىـ ٚ ٓٚلٛاػؼي ؿا ُ٘ ثـاي
ثبفي ِيگؾاؿٔؼ وٗ ثٕفغ ِب ٔينت ٌٚ .ي ػؿ ّ٘يٓ صؼ وٗ يه
ٔٛػي ّ٘نٛئي ٚرٛػ ػاؿػ ٔىتٗ ِّٙي امت  .چـا وٗ تٕٙب
ػؿ ايـاْ ٔينت وٗ ٔبؿّبئي تٛػٖ اي  ٚصـوت ٘بي گنتـػٖ
تٛػٖ اي ٚرٛػ ػاؿػ ،ويٛؿ ٘بي ػيگـي ُ٘ ٚرٛػ ػاؿٔؼٌٚ .ي
ِيؼأيُ وٗ ثؼْي اف آٔٙب عفٗ ِيئٛؼ  .صتي تٛرٗ ػاىتٗ
ثبىيؼ وٗ ِخال چيٓ وٗ ثب اِـيىب ؿليت ِ ٚغبٌف امت ٚثب
ِيغٛإ٘ؼ اف ّ٘ؼيگـ گقن
ُ٘ ؿلبثت  ٚػؿگيـي ػاؿٔؼ ٚ
ثگيـٔؼِ ،برـاي اٚيغٛؿ٘ب ٚلتي پيو آِؼ  ٚػٌٚت چيٓ ويتبؿ
يـصّبٔٗ اي اف آٔٙب أزبَ ػاػٚ ،الؼيت ايٓ امت وٗ اثؼبػ
ة
لْيٗ ثٗ آْ ٍٛؿتي وٗ ػؿ ِٛؿػ ايـاْ امت ثبفتبة پيؼا ٔىـػ .
يىي اف ػاليٍو ايٓ امت وٗ اِىبٔبت عيٍي ٚميؼي ػؿ ثيٓ
اعجبؿ ثٗ عبؿد
ِـػَ ايـاْ ثـاي امتفبػٖ فؼبٌتـ ػؿ أتمبي
ٚرٛػ ػاؿػ ِ .ي ثيٕيؼ وٗ ثب فبٍٍٗ چٕؼ ػليك ٖ اعجبؿ صـوتٙب
ِٕتمً  ٚػؿ مطش رٙبٔي ِٕؼىل ِييٛػ ٌٚ .ي ٓـف ػيگـ
ِنئٍٗ ايٓ امت وٗ ػيگـاْ مبٔنٛؿ ّٔي وٕٕؼ  ٚيب الالً
ثٛن،
ثي اػتٕبئي ّٔي وٕٕؼ ِ .ي ثيٕيؼ وٗ ِخال فيل
يٛتيٛة  ،تٛيتـ  ٚثميٗ چطٛؿي ػؿ گنتـأؼْ ايٓ ِنئٍٗ ِٛحـ
٘نتٕؼٚ ٚ .الؼيت ايٓ امت وٗ ؿمبٔٗ ٘بي ِٗ َ غـثي ٚ
ثيٓ اٌٍٍّي ِنئٍٗ ؿا أؼىبك ِيؼٕ٘ؼ ٚ .صبي آٔىٗ ػؿ ّ٘ٗ
رب ايٕطٛؿي ٔينت  .ايٓ ٔىتٗ اي امت وٗ ٔجبينتي ثٗ آْ
ثي تٛرٗ ثّبٔيُ  ّّٓ .ايٕىٗ ثٗ آْ آگب٘ي ػاؿيُ  ٚاف آْ
امتفبػٖ ِيىٕيٌُٚ ،ي ِؼٕبي آْ ؿا ثبيؼ ثؼأيُ  .ايٓ مٚ ٛ
آٔنٛي آْ ِؼٕبي ِّٙي ِيتٛأؼ ػاىتٗ ثبىؼ ٔ .ىتٗ ِّٙي
ػيگـي ُ٘ وٗ الفَ امت يبػآٚؿي وُٕ ايٓ امت وٗ ِبرـاي
ميقػٖ آثبْ ٔيبْ ػاػ وٗ ؿمبٔٗ ٘بي مٕتي وٗ ؿژيُ تاله
وـػٖ ثٛػ وٗ وبِال آٔـا عفٗ وٕؼ ( صتي لطغ ايٕتـٔت ،تٍفٓ
٘بي ِٛثبيً  ٚغيـٚ ) ٚالؼب ثي احـ ثٛػٖ  ٚثٕضٛي ِٛحـ
صـوتٙب ػؿ ِميبك رٙبٔي أؼىبك پيؼ ا ِيىٕٕؼ ِ ٚـػَ ثزبي
ّ٘ٗ ؿمبٔٗ ٘ب مغٓ ِيگٛيٕؼ  ٚ .فـلو ثب ؿمبٔٗ ٘بي
ؿمّي ػجبؿت اف ايٓ امت وٗ اثتىبؿات اف پبييٓ ىىً ِيگيـػ
 ٚػىنٙب  ٚگقاؿىٙبئي ثيـِ ْٚي آيؼ وٗ ٘يچ گقاؿىگـ
ؿمّي ِّىٓ امت وٗ آٔٙب ؿا ٔتٛأؼ تٙيٗ وٕؼ  .يه ػؿيبئي اف
گقاؿىگـاْ ٚاؿػ ِيؼاْ ىؼٖ أؼ  ٚا عجبؿ رٕجو ؿا ثگٛه
رٙبٔيبْ ِيـمبٕٔؼ .ايٓ پؼيؼٖ ي ػَـ رؼيؼ امت  .اِـٚف ؿا
ثب صٛػاث مبي ِ 57مبينٗ ثىٕيؼ عٛا٘يؼ ػيؼ وٗ چطٛؿ ِخال
اػالِيٗ ٘ب ٔينتٕؼ وٗ تؼييٓ وٕٕؼٖ ِيئٛؼ؛ ٚيؼئ ٛوٍيپ ٘ب
٘نتٕؼ وٗ تؼييٓ وٕٕؼٖ ِيئٛؼ ّ٘ .يٓ عجـ٘بي عيٍي
وٛتبٖ ػ ٚمطـي ٘نتٕؼ وٗ تؼييٓ وٕٕؼٖ ِيئٛؼ .
ّّٕ ٚب يه ٔىتٗ اي ؿا وٗ ػؿ پبيبْ ثبينتي ثگٛيُ ػجبؿت اف
ايٓ امت وٗ صـوت ِـػَ ٔيبْ ػاػ وٗ ِـػَ ػٍيـغُ ايٕىٗ
ِيؼإٔؼ ثب ِمبِٚت  ٚمـوٛة عيٕي ؿٚثـ ٚعٛإ٘ؼ ىؼ
ثّيؼاْ ِي آيٕؼ  .تٛرٗ ػاىتٗ ثبىيؼ وٗ ىـوت ِـػَ ػؿ ؿٚف
لؼك  ٚيب ؿٚف 13آثبْ ىجب٘تي ثٗ صـوتٙبي اػتـاّي ِـػَ
ػؿ ِبٖ عـػاػ ٔؼاؿػ  .ايٓ ٔىتٗ ثنيبؿ ِّٙي امت .ػؿ آّٔٛلغ
ِـػَ ٕ٘ٛف أتظبؿ ايٓ مـوٛثٙب  ٚآْ عئٛت ٘ب ؿا ٔؼاىتٕؼ
ٌٚي صبال ِي ثيٕيؼ وٗ ػٍيـغُ تّبَ ايٕٙب ،ػٍيـغُ تّبَ لّٗ
ويي ٘بئي وٗ مپبٖ ِيىٕؼِ ،نئٌٛيٓ إِيتي ِيىٕٕؼ،
اؿػبة  ٚتٙؼيؼي وٗ ؿاٖ َ ي أؼافٔؼِ ،ـػَ ِيؼإٔؼ وٗ ؿفتٓ
ثٗ عيبثبْ  ٚىـوت وـػْ ػؿ تظب٘ـات ِؼٕبيو ايٓ امت وٗ
ِّىٓ امت تيـ ثغٛؿٔؼ ،فٔؼاْ ثـٔٚؼٚ ،يب ِٛؿػ تزبٚف لـاؿ
ثگيـٔؼ؛ ٌٚي ػٍيـغُ ّ٘ٗ ايٕٙب ىـوت ِي وٕٕؼ  .ايٓ ِـا
ثيبػ يه صـفي اف ؿفا ٌٛگقاِجٛؿن ِي أؼافػ وٗ ػؿ ثبؿٖ صـوت
٘بي أمالثي ِيگٛيؼ” :أمالثبت ؿٔزٙب  ٚػؿػ٘بي ثقؿگي ؿا
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ثٛرٛػ ِي آٚؿٔؼ وٗ اگـ ٔجٛػ آْ ىٛؿ  ٚىٛق تٛػٖ اي
ػظيّي وٗ ّ٘يٓ أمالثبت ثجبؿ ِيآٚؿٔؼ ثب ىـائ ػبػي ثب
ِـػَ ِيىً ثٛػ ”.
اِىبٔبت ػبػي تضًّ آْ ػؿػ٘ب ثـاي
ٚالؼيت ايٓ امت وٗ ايٓ ىٛؿ  ٚىٛق ٘ ٚيزبْ ػظيّي وٗ
ايٓ صـوت ؿ٘بئي ثغيي وٗ ؿاٖ افتبػٖ ،ػؿ ِـػَ ايزبػ
ِيىٕؼِ ،ـػَ صتي ِـگ ؿا ٔبػيؼٖ ِيگيـٔؼ  .ايٓ چيق ِّٙي
امت وٗ ثبينتي ثٗ آْ تٛرٗ ثىٕيُ ٚ .لتي تَٛيـآْ ػعتـي
ؿا وٗ ِيقػٔؼ ػؿ تّبَ ػٔيب أؼىبك پيؼا وـػٚ ،لتي وٗ ِـػَ
آْ تٛصو ؿا ثٗ چيُ ِي ثيٕٕؼ ،ثبيؼ تٛرٗ ػاىت وٗ ِـػَ
ثب آِبػگي آَ ػٖ ثٛػٔؼ ِ ٚيؼأنتٕؼ وٗ چٕيٓ چيق ٘بئي
اتفبق عٛا٘ؼ افتبػ ٌٚي ثب ايٕضبي آِؼٖ ثٛػٔؼ .ايٓ چيق ِّٙي
امت  ٚايٕگٔ ٗٔٛينت وٗ ٘ـ وني ثتٛأؼ ػؿ ايٓ صـوت
ىـوت ثىٕؼ  .ثٕظـ ِٓ ايٓ ٔيبْ ػٕ٘ؼٖ ىـائ رؼيؼي ػؿ
ايـاْ امت وٗ ثب ىـائ لجٍي ،صتي ثب ىـائ چٕؼ ِبٖ لجً
فـق ِيىٕؼ ِ .ب ػؿِنيـي افتبػٖ ايُ وٗ اِيؼٚاؿَ ثٗ ٓـف
مـٔگٔٛي رّٛٙؿي امالِي ثـٚيُ .
ؿصيّي  :آلبي ىبٌگٔٛي  ،ىٕٔٛؼٖ اي پـميؼٖ أؼ وٗ چـا
ِـػَ ؿٚف٘بي ػيگـي ؿا [ثـاي تظب٘ـات ] أتغبة ّٔي وٕٕؼ ٚ
چٕيٓ ؿٚف٘بي عبٍي ؿا ثـ ِي گقيٕٕؼ؟
تٛافْ لٛا عيٍي ؿٚىٓ امت .فؼال ِضّؼ ؿّب ىبٌگٔٛي :
ٓٛؿي امت وٗ اف ؿٚف ٘بئي وٗ ثيٛػ لبٓي صـوت ٘ب
فـٍت ٘ب امتفبػٖ ثىٕٕؼ ،ثٗ ِيؼاْ ِي آيٕؼ  .ثئٛؼ  ٚاف آْ
وٗ ِـػَ فـاعٛاْ ٘بي ٚاٌجتٗ ثٗ آٔزب ُ٘ عٛا٘يُ ؿميؼ
ِنتمٍي ثـاي صـوت ٘بي ِنتمً ثؼٕ٘ؼ  ٚرٍ ٛثيبيٕؼ.
صبال تٛرٗ ػاىتٗ ثبىيؼ وٗ ٕ٘ٛف ِـػَ اف اعتالفبت ػؿْٚ
ِيىٕٕؼ٘ .ـ چٕؼ وٗ [ايٓ اعتالفبت] آْ صىِٛتيبْ امتفبػٖ
ٔؼاؿػ .صـوت ػؿ پبييٓ لٛاَ ٔمو اٌٚيٗ اي ؿا وٗ ػاىت صبال
 ٚپبي ؿژيُ  ٚپب گـفتٗ  ٚرٍِ ٛيـٚػِٕ .تٙب ،ايٓ فـٍتٙب ػمت
ؿا ِي ثٕؼٔؼ ّٔ ٚي تٛأؼ آْ ؿٚف ٘بيي ؿا وٗ ثـايو عيٍي
امت ،تؼطيً وٕؼ  ٚرٍٛيو ؿا ثگيـػ ِ ٚ .نٍُ امت ُِٙ
ػبٌي ٘ ٚييبؿأٗ امتفبػٖ وٗ ِـػَ اف ايٓ فـٍتٙب ثنيبؿ
صـوت ٘بي ِيىٕٕؼ ٔ ٚجبيؼ ٔگـاْ آْ ثبىيُ  .اٌجتٗ اصتّب ال
ػيگـي ُ٘ ػؿ آيٕؼٖ ٔقػيه ٍٛؿت عٛا٘ؼ گـفت ِ .خال ِي
وٗ ؿٚف ػأيز ٛامت ،ؿٚفي آؽؿ ّ٘ 16يٓ االْ ثـاي ثيٕيؼ وٗ
پٕزبٖ  ٚوٗ ػأيزٛيبْ ػؿ ػٚؿٖ ىبٖ ىٙيؼ ىؼٔؼ  ٚايٓ تبؿيظ
چٕؼ مبٌٗ اي ػاؿػ ،آِبػٖ ِيئٛؼ ِ .ؼاَ اف ايٓ صـوتٙب
ٌٚي اف آْ ِّٙتـ ايٓ امت وٗ ِّىٓ امت عٛا٘يُ ػاىت.
وٕٕؼِ .خال اِنبي ِـػَ اف ؿٚف٘بي ٍِي ايـأيبْ امتفبػٖ
چٙبؿ ىٕجٗ مٛؿي ػٌيً ٔؼاؿػ وٗ ِخً مبٌٙبي لجً ثيٛػ ٚ .
ي وٗ ِـػَ فـٍت ثيـ ْٚآِؼْ
يب صٛاػث ػيگـي ػؿ ٘ـ ربئ
ٔ ٚيٛػ آْ ىىً گيـي اٌٚيٗ تزّغ تٛػٖ اي ػاىتٗ ثبىٕؼ
فيـ پٛىو ؿا ٔيـ٘ٚبي مـوٛثگـ ِٙبؿ ثىٕٕؼ ِ ،ـػَ ػؿ
تزّؼبت ٓجيؼي وٗ ٚرٛػ ػاؿػ ىـوت ِيىٕٕؼ  .تٛرٗ ػاىتٗ
ؿژيُ ٘بي امتجؼاػي ىىً گيـي اٌٚيٗ صـوت ،ثبىيؼ وٗ ػؿ
ميبؿ ثنيبؿ صيبتي امت  .ؿا٘پيّبئي  ،اػتَبة  ٚاػتـاُ
ة
ِيىٍي امت؛ چـا وٗ ٔيـ ٚىـٚع يه ؿا٘پيّبئي وبؿ عيٍي
٘بي مـوٛة ّ٘ٗ رب ٘نتٕؼ  ٚافـاػ اٌٚيٗ ؿا ىٕبمبئي
ِيىٕٕؼ ِ ٚيتٛإٔؼ ّ٘ٗ آٔٙب ؿا ثگيـٔؼ  .آٔٙبيي وٗ ػؿ اػتَبثبت
ػيىتبتٛؿي ىـوت وـػٖ أؼ صـف ِٓ ؿا ثٙتـ ِي فّٕٙؼ ػٚؿٖ
آْ ٔىتٗ ؿا ػلت وـػ  ٚػيؼ .آٔٙب ئي وٗ اف ثيـ ْٚىبيؼ ٔيٛػ
ثنيبؿ ثنيبؿ وٗ ػؿ صـوت ٘نتٕؼ ِيؼإٔؼ وٗ ايٓ وبؿ
ِيىٍي امت .ثٕب ثـ ايٓ ِـػَ اف ٓـيك ىـوت ػؿ ايٓ ٔٛع
ؿٚف٘ب اف آْ تٍٗ فـاؿ ِيىٕٕؼ؛ اف آْ تٍٗ اي وٗ يه فـٍتٙب ٚ
ػؼٖ اي
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ٔظبِي  ٚأتظبِي صـوت ؿا ؿاٖ ثيٕؼافٔؼٚ .الؼيت ايٓ امت
وٗ ِب ػؿ ويٛؿ آفاػي فٔؼگي ّٔي وٕيُ تب تظب٘ـات ؿا اف ٘ـ
وزب وٗ ثغٛا٘يُ ؿاٖ ثيٕؼافيُ  .ايٓ وبؿ ٔيـ ٚ ٚىـائ ٚيژٖ اي
ِيغٛا٘ؼِ .نئٍٗ ُ٘ ايٓ ٔينت وٗ فمٔ يه ربئي ىؼبؿ
ثؼ٘يُ  ٚػؿ ثـٚيُ ٚ .لتي وٗ ؿا٘پيّبئي چٕيٓ گنتـػٖ اي
وٗ ػؿ ايٓ ٚيؼئ ٛوٍيپ ٘ب ػيؼيُ اتفبق ِي افتؼٔ ،مطٗ تجٍٛؿ
ايٓ صـوت ثبيؼ اف يه ربئي ىـٚع ثيٛػ .ػؿايٕزب فيـ پٛىو
عٛػ تزّؼبتي وٗ ؿژيُ اربفٖ ِيؼ٘ؼ اتفبق ثيفتؼٔ ،مطٗ
ىـٚع عيٍي ػبٌي امت  .يبػتبْ ثبىؼ وٗ ػؿ ػٚؿٖ ىبٖ ُ٘
ؿٚف ػبىٛؿا  ٚتب مٛػب ؿا ِـػَ أتغبة وـػٔؼ .ايٓرب ُ٘ ِـػَ
ِنئٍٗ ؿٚف لجً افِبرـاي ّٔبف ػيؼ فطـ ؿا ثٙبٔٗ وـػٔؼ .چـا
وٗ ػؿ آْ ؿٚف ٘ب ؿژيُ ّٔي تٛأنت ِـػَ ؿا اف تزّؼبتيبْ
ثبف ػاؿػ .ايٓ ٔىتٗ ِّٙي امت  .ػؿ ىـائ مـوٛة ػؿ ٘ـ
ثبيؼ ِٛؿػ تٛرٗ لـاؿ ثؼ٘يُ .
صـوت ّؼ امتجؼاػي ايٓ ؿا
ثٕظـَ ايٓ [أتغبة] عيٍي ٘ييبؿأٗ  ٚلبِٕٔ ْٛؼ امت.
تٍٛيقيْٛ
ؿصيّي :آلبي ىبٌگٔٛي ،ىب٘ؼيُ وٗ ؿاػيٛ
 ٚػؿ صؼ ثنيبؿ
رّٛٙؿي امالِي ثطٛؿ عيٍي َِٕٛػي
اگـأؼينّبْ ٔيبْ ِيؼ٘ؼ وٗ ايٓ ثنيزي ٘ب  ٚايٓ ثيؼتي
وٗ ثب آلبي عبِٕٗ اي وـػٔؼ ِ ٚتٛمً ىؼٔؼ ثٗ چٙـٖ ٘بي
ثچٗ ٘بي ػٚؿٖ ػثنتبٔي وٗ صتي چٙـٖ ٘بي ػثيـمتبٔي
ُ٘ ػؿ ثيٓ آٔٙب ّٔي ثيٕيُ  ٚ .آلبي عبِٕٗ اي ُ٘ صتي ثٗ
ويٛؿ ٘بي عبؿري ٘يؼاؿي ػاػ وٗ گٛي ايٓ صْٛؿ أؼن
ِـػَ ػؿ عيبثبْ ٘ب ؿا ٔغٛؿيؼ  .ايٓ ٔيبْ ِيؼاػ وٗ ثٕٛػي ايٓ
صْٛؿ صتي ثمٛي اييبْ أؼن تبحيـ گؾاىتٗ امت وٗ اييبْ
ػاؿػ تٍٛيٗ ِيىٕؼ وٗ گٌٛو ؿا ٔغٛؿيؼ .
ِضّؼ ؿّب ىبٌگٔٛي :ثٙتـيٓ ٔيبٔٗ آْ ّ٘بْ تّٛيضبتي
امت وٗ ىّب تبويؼ ِيىٕيؼ  .تٛرٗ ػاىتٗ ثبىيؼ وٗ ٚلتي
ؿژيّٙبي ػيىتبتٛؿي ػاؿٔؼ فيـ پبييبْ عبٌي ِييٛػِ،ؼّٛال
مؼي ِيىٕٕؼ وٗ عٛػىبْ ؿا عيٍي ِضىُِ ،متؼؿ  ٚثب پبيٗ
٘بي ِـػِي ٔيبْ ثؼٕ٘ؼ  .يىي اف تبؿيظ ٔٛينبْ وٗ ػؿ ثبؿٖ
أمالة نثيـ فـأنٗ ثـؿمي ِ ٚطبٌؼٗ وـػٖ ِيگٛيؼ وٗ؛ ِخال
ػؿ آعـيٓ ػٚؿٖ ٌٛيي ىبٔقػُ٘ ،آْ ِٛلؼي وٗ صـوت ِـػَ
ٔظبَ ػيىتبتٛؿي عبٔٛاػٖ ثٛؿث٘ ْٛب ؿا ٌـفأؼٖ ثٛػ  ،آٔٙب ٘ـ چٗ
ثييتـ مؼي ِيىـػٔؼ وٗ عٛػىبْ ؿا لٛي تـ ٔيبْ ثؼٕ٘ؼ ٚ
عيٍي الف  ٚگقاف ٘بي چيّگيـتـي ِيقػٔؼ تب ػؿ ػٚؿٖ ٘بي
لجٍيٚ .الؼيت ايٓ امت وٗ ؿژيّي وٗ ِمتؼؿ ثبىؼ ٔيبفي ثٗ
ايٓ ٔؼاؿػ وٗ عيٍي چيق ٘ب ؿا ِٛؿػ تبويؼ لـاؿ ثؼ٘ؼ ؛ چـا وٗ
ايٓ تضَيً صبًٍ امت  ٚالفَ ٔينت وٗ ايٓ لؼؿت ؿا ثـط
 .ثمٛي ىّب
ثىيؼ ِ ٚؼاَ ثگٛيؼ وٗ ِـػَ ثب ِٓ ٘نتٕؼ
ٚلتي وٗ ؿژيُ صتي ثچٗ ٘ب  ٚوٛػوبْ ؿا ثٗ ؿ ا٘پيّبئي ِي
ِي
ِـػَ ثب ايٕٙب ٘نتٕؼ –
آٚؿػ ٔٚيبْ ِيؼ٘ؼ وٗ گٛيب
ىّب ؿا
ػأيُ وٗ ايٓ ػؿ ايـاْ تبؿيغي ٍؼ مبٌٗ ػاؿػ –
ّٔيؼأُ ٌٚي ِب ؿا چٕؼ ثبؿ اف ِؼؿمٗ …
ؿصيّي :ثٍٗ  ،آْ فِبْ اٍال ِؼ ثٛػ .
ِضّؼ ؿّب ىبٌگٔٛي  … :ثـػٖ أؼ ثٗ ِـامّي  ٚمبػت ٘ب
ػؿ ٍف اينتبػٖ ايُ تا ثـاي ”اػٍيضْـت” وٗ ثٗ ىٙـ ِب
ِي آِؼ وف ثقٔيُ ِ .ب ُ٘ اف آْ ِـػِي ثٛػٖ ايُ وٗ ثـاي ”
اػٍيضْـت” وف فػٖ ايُ .ايـأي ٘ب وٗ عٛػ ايٓ ثال ٘ب  ٚايٓ
مـ گؾؿأؼٖ أؼ ،ثٙتـ
وبؿ ٘ب ؿا ػؿ يه ويٛؿ امتجؼاػي اف
ِؼٕبي ايٓ صـفٙب ؿا ِي فّٕٙؼ  .ثٕب ثـ ايٓ ّ٘بْ ٓٛؿ وٗ
ىّب تبويػ ِيىٕيؼ ايٓ ٔيبْ ػٕ٘ؼٖ ايٓ امت وٗ اػتّبػ
ثٕفل [ؿژيُ] فـ ٚؿيغتٗ امت  .آػَ ٚلتي تٕٙبئي ػؿ عٍٛت ٚ
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تبؿيىي ؿاٖ ِيـٚػ ِؼّٛال ثٍٕؼ ثٍٕؼ صـف ِيقٔؼ وٗ آْ تٕٙبئي
عٛػه ؿا ثيىٕؼ  ٚ .يب صتي اگـ وٛػوي وٕبؿه ثبىؼ وٗ
ػمتو ؿا ثگيـػ لٛت لٍجي ثـاي اِ ٚييٛػ  .صبال ػٚؿٖ اي
امت وٗ ايٕٙب ثٗ ايٓ چيق ٘ب اصتيبد ػاؿٔؼ  .چِ ْٛـػَ ثّيؼاْ
ُ٘ ثيبيٕؼ  .اگـ صـوت ٘بي
ِي آيٕؼ  ٚثبيؼ ٚميؼتـ
ِطبٌجبتي ،ثبفٚي ػيگـ صـوت ِـػَ ُ٘ ثٗ ايٓ اّبفٗ ىٛػ،
عٛا٘ؼ وـػ .
ػؿ اثؼبػ ثنيبؿ ثنيبؿ ٚميؼتـي آْ ؿا تٛػٖ اي
ِٓ اِيؼٚاؿَ  ٚفىـ ِيىُٕ وٗ ىـائ ٓٛؿي امت وٗ چٕيٓ
چيق ٘بئي اتفبق عٛا٘ؼ افتبػ  .آٔزبمت وٗ تبفٖ عٛا٘يُ ػيؼ
وٗ ايٕٙب ٘يچ وؼاِيبْ اػتجبؿي ٔؼاؿٔؼ ِ .ي ثيٕيؼ وٗ ؿژيُ ػؿ
ّٚؼيتي امت وٗ اصتيبد ػاؿػ ثٗ ايٕىٗ عٛػه ؿا لٛي ٔيبْ
ثؼ٘ؼ ،صتي ػؿ عبؿد ُ٘ ِيغٛا٘ؼ عٛػه ؿا ِمتؼؿ ٔيبْ
امتِ .نئٍٗ فيبؿ
ثؼ٘ؼٌٚ ،ي ٔبتٛاْ اف ايٓ ِنئٍٗ
عبؿري ُ٘ ٔينت ٚ .الؼيت ايٓ امت وٗ اِـيىب ،ػىّٓ
اٍٍي ٔيـٚي عبؿري ،ػؿ عبٚؿِيبٔٗ ػؿ ّٚؼيتي  ٚىـايطي
ٔينت وٗ ثغٛا٘ؼ ؿژيُ ؿا تغييـ ثؼ٘ؼ يب عيٍي صـوت ٘بي
عبٍي ؿا ػؿ آٔزب مبفِبْ ثؼ٘ؼ ِ .ي ثيٕيؼ وٗ ػؿ ّ٘بْ ؿٚف
ميقػٖ آثبْ اٚثبِب آْ ٔبِٗ ؿا فـمتبػ ٚ .الؼيت ايٓ ا مت وٗ
اِـيىبئي ٘ب فؼال اصتيبد ػاؿٔؼ يه مٍنٍٗ وبؿ ٘بئي ثىٕٕؼ .
.
ايٕٙب ٔينتٕؼ وٗ ِنئٍٗ اي ؿا ثٗ ؿژيُ تضّيً ِيىٕٕؼ
ٚالؼيت ِنئٍٗ ػجبؿت اف ايٓ امت وٗ ٍِت ايـاْ امت وٗ
ثپب عٛامتٗ امت  ّٗ٘ ٚرـيبْ ٘بي ػيگـ ػؿ صبىيٗ
تّبىبگـ ٘نتٕؼ .اٌجتٗ يىٕٛع ّ٘نٛئي ثب ثؼْي ٘ب ٚر ٛػ
ػاؿػ  ٚعيٍي ُ٘ عٛة امت وٗ ٚرٛػ ػاىتٗ ثبىؼ  .ػٔيب ؿا
ّٔييٛػ ايٓ ٓٛؿ وـػ وٗ ِب ثب ٘يچ وني ّ٘نٔ ٛجبىيُ.
ٓجيؼي امت وٗ آػَ ػؿ صـوت ٘بئي ػؿ رب٘بئي ثب ػيگـاْ
ّ٘ن ٛعٛا٘ؼ ثٛػ .ثٕب ثـ ايٓ فىـ ِيىُٕ ايٓ لْيٗ رٍٛتـ
عٛا٘ؼ ؿفت  ٚتب صؼٚي ِييٛػ گفت وٗ اف ِـاصً اٌٚيٗ وٗ
” ِؼٍٔ َٛينت چٗ عٛا٘ؼ ىؼ ” ؿػ
َي ىؼ گفت؛
ىؼٖ ايُ  .صتي اگـ ّ٘ٗ چيق صبال ّ٘يٓ رب لطغ ثيٛػ ،
ّـثٗ اي وٗ ؿژيُ عٛؿػٖ  ٚپييـفتي وٗ ِـػَ وـػٖ أؼ  ٚآْ
رنبؿتي وٗ ِـػَ پيؼا وـػٖ أؼ ،ايٓ ػؿ صبفظٗ ي ػِّٛي ٚ
ػؿ ؽٕ٘يت تٛػٖ اي ِـػَ ايـاْ ػؿ اثؼبػ مـامـي حجت ىؼٖ ٚ
ثٗ ايٓ مبػگي ٘ب ُ٘ اف ثيٓ ؿفتٕي ٔينت  .ايٓ يه ٔطمٗ
ػطفي امت  ٚاف ايٓ ٔظـ ثـگيت ثٗ گؾىتٗ ِؼٕب ٔؼاؿػ  .ػؿ
ٚالغ مبي  88مبي عبٍي امت وٗ اف رٙبت فيبػي اف آْ ثٗ
ػمت ثـ ٔغٛا٘يُ گيت ِّ .ىٓ امت وٗ ؿژيُ ثؼؼا ثتٛأؼ
مـوٛة وٕؼ  ٚعٛػه ؿا ثتٛأؼ تخجيت وٕؼ ِ ِٓ .ؼتمؼَ ػؿ
اؿٖ آيٕؼٖ عيٍي ٔىبت  ٚمٛاي ٘بئي امت وٗ ػؿ ثبؿٖ آٔٙب
ة
ّٔييٛػ الف ػؿ غـثت فػ ٌٚ .ي ٚالؼيت ِنئٍٗ ايٓ امت وٗ
ػمتبٚؿػ٘بئي
تب ّ٘يٓ رب وٗ رٍ ٛآِؼٖ ايُ ،صـوت ٘ب ٚ
ثؼمت آِؼٖ وٗ اف ثيٓ ثـػْ آٔٙب وبؿ مبػٖ اي ٔينت .
يه ػؿ فٔؼگي ّ٘ٗ ِب اتفبق افتبػٖ امت وٗ ؿصيّي:
َِيجتي  ،يه فبرؼٗ اي  ،يه چيقي اتفبق افتبػٖ  ٚػؿ صبٌي
ىٛوٗ ىؼٖ ثٛػٔؼ ِ ّٗ٘ ٚبٔؼٖ ثٛػٔؼ وٗ ثبيؼ چٗ وٗ عبٔٛاػٖ
ّ٘نبيٗ أؼ ،ؿ٘گؾؿٔؼ ،ثىٕٕؼ افـاػي پيؼا ِيئٛؼ وٗ
ِ ٚي آىٕبيٕؼ  ٚايٕٙب ِي آيٕؼ  ٚوبؿ ٘ب ؿا ثؼٙؼٖ ِيگيـٔؼ
ثيٕيؼ وٗ ثغٛثي ُ٘ ثـگقاؿ ِيىٕٕؼ  ٚثؼ ْٚايٕىٗ ٔميي
ثؼٕٛاْ ػْ ٛعبٔٛاػٖ  ٚيب مّٙي ػاىتٗ ػاىتٗ ثبىٕؼ
ثبىؼ وٗ ايٓ وبؿ ؿا ثبىٕؼ  ٚيب اٍال وني ثٗ آٔٙب گفتٗ
ِي ثىٕيؼ ِٓ .ايٓ ٚلبيؼي وٗ ػؿ ايـاْ اتفبق ؿا ٚلتي ٔگبٖ
وُٕ ِي ثيُٕ وٗ ثؼ ْٚايٕىٗ ٚالؼب ٘يچ ؿ٘جـي ثبىؼ
وٗ ِي آيٕؼ  ٚتَؼي اِٛؿ ؿا ثؼٙؼٖ ػؿمت ىجيٗ آْ ػؼٖ اي
ِيگيـٔؼ  ٚثؼْٚ
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ايٕىٗ اٍال ثؼأيُ وي ٘نتٕؼ  ٚچٗ ٘نتٕؼ  ٚوبؿ ؿا پيو
ِيجـٔؼ.
ِضّؼ ؿّب ىبٌگٔٛي  :ػليمب ايٕطٛؿي امت آلبي ؿصيّي.
اٍال ثـ عالف آْ چيقي وٗ ثؼْي ٘ب ِيگٛيٕؼ وٗ يه ؿ٘جـي،
يه آٌتـٔبتي ٚ ٛيه رـيبٔي ػؿ لجً ثٛػٖ وٗ آٔـا ٘ؼايت ِيىٕؼ؛
ػؿ غبٌت صـوت ٘بي أمالثي ِغٍَٛب أمالثبتي وٗ ٔظبَ
٘بي امتجؼاػي ؿا مـٔگِ ْٛيىٕٕؼ  ٚيب ثـ ػٍيٗ اه ثـ ِي
عيقٔؼ ،اٚي ؿ٘جـي چيّگيـي ٚرٛػ ٔؼاؿػ  ٗٔ .ايٕىٗ ػؿ ٘يچ
رب مبفِبٔي يب رـيبٔي ٚرٛػ ٔؼاؿػ ،ايٓ ِؼٕبيو ايٓ ٔينت
وٗ ِـػَ ٚرٛػ ٔؼاؿ ٔؼِ ،ـػَ ٚرٛػ ػاؿٔؼ  .ؿ٘جـي ٘ب اف ثطٓ
صـوت ٘بي ِـػَ ثيـِ ْٚي آيٕؼ.
يىي اف تبؿيظ ٔٛيل ٘بي ِـث ٓٛثٗ ٔظبَ ىٛؿٚي يه
اِـيىبئي امت ثٕبَ رـي ٘بف يىي اف ِضمميٕي امت وٗ
عيٍي تضميك
ػؿ ِٛؿػ ٔظبَ ىٛؿٚي  ٚأمالة ثٍيٛيىي
وـػٖ يه صـف ربٌجي ِيقٔؼ  .اِ ٚيگٛيؼ وٗ ؛ اگـ ػؿ مبي
1907يب صتي ػؿ مبي  1910وني ِي گفت وٗ ػؿ ؿٚميٗ
 .چـا وٗ
ثٗ مّت أمالة ِيـٚيُ وني تؼزت ّٔي وـػ
ٔظبَ تقاؿي ٔظبِي فـتٛت ثٛػ ِ ٚؼٍ َٛثٛػ وٗ ّٔي تٛأؼ ثٗ
ِنبيً پبمظ ثگٛيؼ ِ.ؼٍ َٛثٛػ وٗ ِـػَ ػٍيٗ اه ثـ عبمتٗ
أؼٌٚ .ي اگـ وني ِيگفت وٗ ثٍيٛيه ٘ب لؼؿت ؿا عٛإ٘ؼ
گـفت ّ٘ٗ ثٗ اِ ٚي عٕؼيؼٔؼ  .صتي ّ٘يٓ آػَ ِخبٌي ؿا
ِيقٔؼ وٗ ػؿ مبي ( 1917تقاؿ افتبػٖ ثٛػ ٌٚي ٕ٘ٛف ثٍيٛيه
٘ب لؼؿت ؿا ثؼمت ٔگـفتٗ ثٛػٔؼ  .اف فٛؿيٗ تب اوتجـ فبٍٍٗ اي
( ىٛؿا٘بي ػ٘مبٔبْ ثٛػ يب
ثٛػ) ػؿ وٕگـٖ اٚي ىٛؿا٘ب
وؼاِيبْ ػؿمت يبػَ ٔينت) ِيگٛيؼ وٗ؛ يىي اف ؿ٘جـاْ
اك.اؿ ٘ب ،تنـتٍي ،مغٕـأي ِيىـػ  ٚگفت وٗ :صبال چٗ
وني ِيتٛأؼ ثگٛيؼ ٘ ،يچ ول ّٔي تٛأؼ  ٚرـات ٔؼاؿػ
ثگٛيؼ وٗ اِـٚف عٛػه ثٗ تٕٙبئي ػؿ ؿٚميٗ لؼؿت ؿا ثؼمت
ثگيـػٚ .اگـ چٕيٓ وني ٘نت عٛػه ؿا ٔيبْ ثؼ٘ؼ ٌٕ .يٓ
وٗ ػؿ آْ وٕگـٖ ىـوت ػاىتٗ ػمتو ؿا ِيقٔؼ ؿٚي ِيق ٚ
ثٍٕؼ ِييٛػ ِ ٚيگٛيؼ  ”:ثٍيٛيه ٘ب چٕيٓ اػػبئي ػاؿٔؼ ”.
رـي ٘بف ِيگٛيؼ وٗ؛ ّ٘ٗ ػؿ رٍنٗ ثٗ اٚعٕؼيؼٔؼ ِٕ .تٙب
چٕؼ ِبٖ ثؼؼ آٔٙب لؼؿت ؿا ثؼمت گـفتٕؼ .ػؿ ايٕزب ِٕظٛؿَ
ثيبْ يه ٔىتٗ امت ِٕ .ظٛؿَ گفتٓ ايٓ ٔينت وٗ آٔٙب عٛة
وبؿي وـػٔؼ يب ثؼ وبؿي وـػٔؼ ،چٗ ىؼ يب چٗ ٔيؼ ،يب
تجًيغبت ؤّٛينتي عٛػَ ؿا ثىُٕ  ،ٗٔ .ايٓ ٔينت ِ .نئٍٗ
ايٓ امت وٗ ِيغٛاُ٘ ثگٛيُ ػؿ صـوت ٘بي ثقؿگِ ،ؼّٛال
تب فِبٔي وٗ صـوت عيٍي گنتـه پيؼا ٔىـػٖ ٕٛ٘ ٚف ِؼٍَٛ
ٔينت وٗ چي ثٗ چي امت؛ آٌتـٔبتئ ٛبِؼٍ َٛامت  ٚثؼؼا
ِيگيـػ  ٚثيـِ ْٚي آيؼ ٚ .
ؿ٘جـي اف ثطٓ صـوت ىىً
آٔٙبئي وٗ ايٓ ؿا ٚاؿِ ٗٔٚي فّٕٙؼ ثٕظـ ِٓ صـوت تبؿيغي
ؿا عيٍي ػؿمت ّٔي فّٕٙؼ  .ؿ٘جـي ٔينت وٗ رٕجو ؿا
ثٛرٛػ ِي آٚؿػ رٕجو تٛػٖ اي ِـػَ امت وٗ ؿ٘جـي ؿا
ثٛرٛػ ِي آٚؿػ  .ثٕبثـ ايٓ ثـاي ايٕىٗ ثغٛا٘يُ يه ؿ٘جـي
ٚالؼب ِـػِي ػاىتٗ ثبىيُ ثبيؼ اف ّ٘يٓ االْ ثفىـ ايٓ
ثبىيُ وٗ ػؿ رٕجو تٛػٖ ايِ ،ـػَ ؿٚي پبي عٛػىبْ
ىـوت ثىٕٕؼ ،مبفِبْ يبثي
ثبينتٕؼ ،آگب٘بٔٗ ػؿ صـوت
پييـفتٗ تـي ػاىتٗ ثبىٕؼ ٘ ٚؼفيبْ ؿا ؿٚىٓ وٕٕؼ  .اٌجتٗ
صبال ٘ؼف ؿٚىٓ امت ِ .ب ػؿ ِـصٍٗ ٔفي [ؿژيُ] صـوت
ِيىٕيُ  ٚرٍِ ٛيـٚيُ٘ .ؼف ثـ أؼاعتٓ يه ٔظبَ امتجؼاػي
امتِٕ .تٙب ثبينتي ثٗ آٌتـٔبتي٘ ٛب ،ثٗ ِٕبفغ گـ٘ ٖٚبي
ِغتٍف ِـػَ  ٚغيـ ٚفىـ وـػ  .آٔٙب ثبيؼ عٛػىبْ عٛػىبْ ؿا
تؼـيف وٕٕؼ .ايٕزبمت وٗ ِنبيً ثقؿگ ىـٚع ِييٛػ وٗ ػؿ
ثبؿٖ آٔٙب ثبيؼ رؼاگبٔٗ ٍضجت وـػ .
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ؿصيّي  :آلبي ىبٌگٔٛي ،ايٕىٗ آلبي عبِٕٗ اي  ٚآـافيبٔو
اف ؿٚف اٚي اػالَ ِي وـػٔؼ ن ٖ ايٓ عٛػه يه ٔٛع ثـأؼافي
ٔـَ امت ،يه ٔٛع ٚالؼيت ؿا ثيبْ ِي وـػٔؼ .
ِضّؼ ؿّب ىبٌگٔٛي ٚ :الؼيت ايٓ امت وٗ ايٓ ثـأؼافي
 .ايٓ چيق
ٔـَ ٔجٛػ؛ ِـػَ ثيو اف ٍؼ ٔفـ ويتٗ ػاػٖ أؼ
وّي ٔينت  ٚچٕبْ ٔـَ ُ٘ ٔينت  .اٌجتٗ ِـػَ ػمت ثٗ
آِيق  ٚثب عٛامتٙبي
مالس ٔجـػٖ أؼ  ٚوبِال ِنبٌّت
ِتّؼٔبٔٗ وبِال ِيـٚع رٍ ٛؿفتٗ أؼ  ٚصتي تب صؼٚػ فيبػي
ػؿ چٙبؿچٛة لبٔ ْٛامبمي رّٛٙؿي امالِي  .رّٛٙؿي
امالِي امت وٗ صـف صنبة  ٚصـف ٔـَ مـه ّٔي
ىٛػ .ثٕب ثـايٓ صـوت اف ايٓ ِنئٍٗ فـاتـ ؿفتٗ امت  .تٛرٗ
ٔٙب
ػاىتٗ ثبىيؼ وٗ صتي آْ صـف ” أمالة ِغٍّي ” وٗ اي
اٍالس ٍٓجبْ صىِٛتي ؿا ثٗ آْ ِتِ ُٙيىـػٔؼ يب ايٕىٗ اِـيىب
 ٚأگٍيل ايٓ ؿا مبفِبْ ػاػٖ أؼ  ٚيب اف آْ پيتيجبٔي وـػٖ
أؼ؛ ثب ايٓ صـفيبْ ػاىتٕؼ عٛػىبْ ؿا اف ٌضبظ فىـي عٍغ
مالس ِيىـػٔؼ  .تٛرٗ ػاىتٗ ثبىيؼ وٗ أمالة ٘بي ِغٍّي
يب أمالة ٘بي ؿٔگيٓ امبمب ػؿ ىـاي ٓي اتفبق ِي افتٕؼ
وٗ اٍال ػؿ ربِؼٗ ٘يچ مبفِبٔي ٚرٛػ ٔؼاؿػ ،آفاػي ٚرٛػ
ٔؼاؿػ ،يه ػيىتبتٛؿي عيٓ ٚرٛػ ػاؿػ ،يىؼفؼٗ يه صـوتي ؿا
ػيگـاْ ؿاٖ ِي أؼافٔؼ يب ؿاٖ ِي افتؼ  ٚصٛاػحي اتفبق ِي
افتؼ .آْ ِٛلؼي وٗ عبِٕٗ اي ػؿ  29عـػاػ ثٛػ وٗ گفت ” :
آٔٙبئي وٗ ِيغٛامتٕؼ وٗ چٕيٓ ٓـصي ؿا ارـا وٕٕؼ فـاِٛه
 .ايٕزب رّٛٙؿي
وـػٖ ثٛػٔؼ وٗ ايـاْ گـرنتبْ ٔينت
امالِي امت ِٕ ”.تٙب عبِٕٗ اي ثب ايٓ صـفو مفب٘ت
عٛػه ؿا ٔيبْ ِيؼاػ وٗ ايـاْ ٔٗ ،گـرنتبْ ٔينت ٌٚي اف
افثىنتبْ ُ٘ ثؼتـ امت  .يبػتبْ ثبىؼ آٔزب ُ٘ يه صـوت ثٗ
اٍطالس ٔـِي ؿاٖ افتبػ  ٚصىِٛت ػيىتبتٛؿي افثىنتبْ چمؼؿ
آٔـا عٔٛيٓ مـوٛة وـػ  .رّٛٙؿي امالِي ٔيبْ ػاػ وٗ اف
گـرنتبْ ثؼتـ  ٚصتي اف افثىنتبْ ُ٘ ثّـاتت ثؼتـ امت.
ِٕتٙب فـاِٛه وـػٖ أؼ وٗ ِـػَ ايـاْ تزـثٗ ػاؿٔؼ ،صـوتٙب
پييـفتٗ تـامت  ٚثٗ ايٓ مبػگي ٘ب ّٔي ىٛػ ثب آٔٙب ؿٚثـٚ
ىؼ .اٍال گفتٓ ايٕىٗ ايٕٙب ”أمالة ِغٍّي ” ؿاٖ أؼاعتٗ أؼ
عٛػه ٔيبٔٗ ِضىِٛيت ايٕٙب امت  .تٛرٗ ػاىتٗ ثبىيؼ وٗ
ِخال ؿاػي ٛثي ثي ميٍ ،ؼاي اِـيىب يب ؿاػي ٛفـػا پغو
ِيئٛؼ ،آيب ايٕٙب ػٍت ىٛؿه ِـػَ ٘نتٕؼ؟ ! ٔٗ! ٚالؼيت
ايٓ امت وٗ ايٕٙب ٔينتٕؼ .ثجيٕيؼ ،رّٛٙؿي امالِي يه
ػفتـ ِـوقي اه
ثـٔبِٗ تٌٛيقئٛي ػاؿػ ،تي ٚي پـك ،وٗ
ُ٘ ػؿ ٔبف ٌٕؼْ امت وٗ ثؼْي اف ِنبيً ٚالؼي
ِنٍّبٔبْ ػؿ اؿٚپب ؿا وٗ أَبفب ػؿ فيـ فيبؿ ُ٘ ٘نتٕؼ،
آٔٙب ؿا ِٕؼىل ِيىٕؼ ٌٚ .ي ػؿ ايٓ ويٛؿ٘ب ٘يچ ٔگـأي
ٚرٛػ ٔؼاؿػ  ٗٔ .ايٕىٗ ػؿ ايٓ ويٛؿ ٘ب ّ٘ٗ چيق عيٍي ؿٚثـاٖ
امت . ٗٔ ،عٌتو ايٓ امت وٗ ٚلتي ِـػَ ٔبؿاّي ثبىٕؼ
ؿاٖ ٘بيي ثـاي ثيبْ ٔبؿّبيتي ىبْ ٘نت ّٔ ٚي تـمٕؼ .
ػٌٚت أگٍيل ّٔي تـمؼ وٗ رّٛٙؿي امالِي ثٗ اٍطالس
 .چـا
صـوت ٔـَ يب أمالة ِغٍّي ػؿ أگٍيل ؿاٖ ثيٕؼافػ
.
رّٛٙؿي امالِي اف ايٓ ِيتـمؼ؟ عيٍي ؿٚىٓ امت
ثؼٌيً ايٕىٗ ايٕزب اِىبٔي ثـاي ثيبْ ٔبؿّبيي  ٚصـف صنبة
ِيتٛأؼ ثٗ يه
ِـػَ ٚرٛػ ٔؼاؿػ ٘ ٚـ صـوتي٘ ،ـ تٍٕگـي
ث ّٓٙثقؿگي تجؼيً ىٛػ  .ػٍتو ايٓ امت  .ايٓ عيٍي
ؿٚىٓ امت  .ظـفيت أفزبؿي ىـائ ٛٓ ،ؿي امت وٗ
 .ايٓ عٛػه ِضىِٛيت
ّ٘ٗ چيق لبثً اىتؼبي ٘نت
رّٛٙؿي امالِي امت  .ايٕٙب رب٘الٔٗ ػاؿٔؼ ػائُ ايٓ ؿا
تىـاؿ ِيىٕٕؼ  ٚثب ايٓ تىـاؿ ٚؿىىنتگي عٛػىبْ ؿاثٗ
ّٔبيو ِيگؾاؿٔؼ .
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راه کارگر
ؿصيّي :آلبي ىبٌگٔٛيِ ،يغٛامتُ ؿارغ ثٗ ايٓ ويتي
.
رٕگي وٗ امـاييً تٛليف وـػٖ امت ٔظـتبْ ؿا ثپـمُ
ِضّؼ ؿّب ىبٌگٔٛي  ِٓ :فىـ ِيىُٕ وٗ ثؼيؼ ٔينت .چْٛ
ٓ ٚ .جيؼي
رّٛٙؿي امالِي اف ايٓ وبؿ٘ب وـػٖ ِ ٚيىٕؼ
امت وٗ اٚال ً ثب مٛؿيٗ  ٚصقة هللا ؿاثطٗ ػاؿػ  ٚايٕٙب ؿفت ٚ
آِؼىبْ ٓجيؼي امت ِ .خال ِٛىه ٘بئي ؿا وٗ صقة هللا ػؿ
رٕگ  33ؿٚفٖ ٌجٕبْ ػؿ مبي  2006ثٗ امـاييً ىٍيه وـػ آيب
آٔٙب ؿا عٛػه مبعتٗ ثٛػ؟ ِلٌُ امت وٗ يب ايـاْ ػاػٖ ثٛػ
يب مٛؿيٗ ٚ .لتي وٗ ػؿ رٕٛة ٌجٕبْ ثٗ ٘ـ عبٔٗ اي وٗ ٚيـاْ
ىؼٖ ثٛػ ٘ 12000قاؿ ػالؿ پٛي ٔمؼ ثٗ صقة هللا ٌجٕبْ ػاػ وٗ
ايٕٙب ؿا آلبي ميؼ صنٓ
عبٔٗ ٘بييبْ ؿا تؼّيـ وٕٕؼ آيب
َٔـهللا اف ريت عٛػه ػاػٖ ثٛػ؟ ! ِنٍُ ثٛػ وٗ اف ايـاْ وٗ
يه ويٛؿ ْفتي ُ٘ امت پٛي ؿا فـمتبػٖ ثٛػٔؼ  .رّٛٙؿي
امالِي پٛي ػاؿػ ِ ٚيؼ٘ؼ  .ايٕٙب ِؼٍ َٛامت  ٚيه چيق
ؿٚىٓ امت  .امـاييً ُ٘ ايٓ ؿا ػؿ ايٓ ىـائ گـفتٗ وٗ
ٔيبْ ثؼ٘ؼ وٗ ؿاثطٗ اِـيىب ِ ٚؾاوـاتيبْ ثب رّٛٙؿي
امالِي  ٚثميٗ ؿا تب صؼي ث ُٙثـيقػ  .فىـ ّٔي وُٕ وٗ ايٓ
تٕٙب ِضّ ٌٗ ٛاي ثٛػٖ وٗ ِيـفتٗ يب عٛا٘ؼ ؿفت  ٚيب ػؿ
گؾىتٗ ؿفتٗ امت وٗ آٔزب گـفتٗ أؼ  ٚ .فىـ ِيىُٕ اف آْ
مالس ٘ب ثقؿگتـ  ،آْ ِٛىه ٘بئي وٗ فـمتبػٖ أؼ  ٚثؼْي
٘ب ثـػىبْ لٛيتـ ثٛػ ثب ايٓ مالس ٘بئي وٗ ػؿ ايٓ ويتي
گـفتٗ أؼ لبثً ِمبينٗ ٔجٛػ .ايٕٙب ؿا اف وزب آٚؿػٖ ثٛػٔؼ؟
صقة هللا
ِنٍُ امت وٗ مٛؿيٗ  ٚرّٛٙؿي امالِي ثٗ
ػاػٖ ثٛػٔؼ  .ايٓ وبِال لطؼي امت  .عٛةٓ ،جيؼي امت وٗ
رّٛٙؿي امالِي أىبؿ ثىٕؼ ٌٚ .ي ايٕىٗ چـا ػؿ ايٓ ٌضطٗ
امـائيً ُ٘ ِطـس ِيىٕؼ ايٓ ُ٘ ربٌت امت وٗ ثييتـيٓ
ِنئٍٗ امـائيً ػجبؿت اف ايٓ امت وٗ ٔگؾاؿػ ِؾاوـات
رّٛٙؿي امالِي ثب اِـيىب ثيو اف صؼي رٍ ٛثـٚػ  ٚيه
ِنئٍٗ  ٚيه امىبٔؼاٌي ؿا ؿ ٚثىٕؼ  .يبػ ىبْ ثبىؼ وٗ لجال
ُ٘ …ؿصيّي  :عٛػ رّٛٙؿي امالِي ِؼتمؼ امت وٗ
چ ْٛامـائيً ػؿ مبفِبْ ًٍِ ػاؿػ ثٗ عبٓـ رٕبيبت رٕگي
ِضىِ َٛييٛػ آِؼٖ ايٓ ِنئٍٗ ؿا ِطـس وـػٖ امت ِ .ضّؼ
ؿّب ىبٌگٔٛي َِ :ىٓ امت ايٓ چٕيٓ ثبىؼ ٌٚي آْ ،چيقي
اف وبؿ ايٕٙب [وُ] ّٔي وٕؼ ٚ .الؼيت ايٓ امت وٗ امـائيً
آؿي ،رٕبيبت رٕگي ػؿ غقٖ ٌ ٚجٕبْ وـػٖ امت  ِٓ .ػؿ آْ
تـػيؼي ٔؼاؿَ ٌٚ .ي ىّب چٗ؟ ىّب ،رٕبيبت رٕگي وٗ مًٙ
امت رٕبيت ػٍيٗ ثيـيت وـػٖ ايؼ ٚ .لتي ػعتـاْ  ٚپنـاْ
ىٙـٔٚؼاْ
رٛاْ ؿا ػؿ فٔؼا ْ ٘ب ،اتجبع ويٛؿ عٛػتبْ ؿا،
ايـأي ؿا ايٕطٛؿي ِخً صيٛاِْ ،خً ربٔٛؿ ثب آٔٙب ثـعٛؿػ
ِيىٕيؼ٘ ،يچ رب ٘يچ أنبٔي ثب ربٔٛؿ ُ٘ ايٕطٛؿي ثـ عٛؿػ
ّٔيىٕؼ .فمٔ ثٗ عبٓـ ايٕىٗ ،ثٗ رـَ ايٕىٗ ايٕٙب تٛأنتٗ أؼ
لٍت
اػتـاُ ثىٕٕؼ  ٚرـات وـػٖ أؼ ثگٛيٕؼ وٗ ػؿ أتغبثبت ت
ىؼٖ امت  .يه ٔفـ اف آْ لبتً ٘ب  ٚتزبٚف وٕٕؼگبْ ثـِال
ٔيؼٖ أؼ  .آْ چيقي وٗ ػؿ صبي صبّـ مبفِبْ ًٍِ اف
ثىٕيؼ وٗ چـا ايٓ
امـائيً ِيغٛا٘ؼ ايٓ امت وٗ تضميك
.
اتفبق افتبػٖ امت  ٚچٗ ونبٔي ايٓ وبؿ ٘ب ؿا وـػٖ أؼ
ىّب رـات وٕيؼ ثگٛئيؼ وٗ چٗ ونبٔي ايٓ رٕبيت ٘ب ؿا
وـػٖ أؼِ ٚ .ؼٍ َٛامت وٗ عٛػ عبِٕٗ اي گفتٗ وٗ ثبينتي
ايٓ وبؿ ٘ب ؿا وـػ  .ايٓ عيٍي ؿٚىٓ امت  .اگـ ػؿ غقٖ  ٚيب ػؿ
ٌجٕبْ رٕگي ثٛػٖ ػؿ ايـاْ رٕگي ٔجٛػٖ امت  .ايٕٙب ثٗ ِـػَ
ثي مالس صٍّٗ وـػٖ أؼ ،ايٕٙب ويتٗ أؼ  ٚايٓ رٕبيت ػٍيٗ
ثيـيت امت .ؿصيّي :ثنيبؿ مپبمگقاؿَ آلبي ىبٌگٔٛي اف
ىـوتتبْ ػؿ ثـٔبِٗ ايٓ ٘فتٗ  ٚثٗ اِيؼ گفتگ ٛػؿ ٘فتٗ آيٕؼٖ .

صذّس پٌجویي دکن اػذام تشای هتِواى
اػتشاضات پظ اص اًتخاتات
 Byجُثؼ خشداد

ادايّ اص صفحّ أل
تٕعظ ؽعثّ  15دادگاِ اَمالب تّ سياعت لاضی صهٕاتی تّ
اعذاو يحکٕو ؽذِ اعت .خاديی کّ تّ اتٓاو ” عضٕيت دس
عاصياٌ يجاْذيٍ خهك” ٔ ” حضٕس دس اغتؾاؽات ٔ ْذايت
کشدٌ يشدو” يٕسد يحاکًّ لشاس گشفتّ  ،دس جهغّ دادگاِ اص
داؽتٍ ٔکالی اَتخاتی يحشٔو تٕدِ اعت .اتٓايات فٕق دسحانی
تّ خاديی ٔاسد ؽذِ کّ ٔی يک سٔص پظ اص اَتخاتات تاصداؽت
ؽذِ ٔ اعاعا دخانتی دس اعتشاضات يشديی پظ اص اَتخاتات
َذاؽتّ اعت .حکى صادسِ تاکٌُٕ تّ ٔی ٔ خإَادِاػ اتالغ
َؾذِ اعت .گفتّ يیؽٕد ،يغتُذ صذٔس ايٍ حکى ،عکغی اعت
کّ اص أ دس خياتاٌ گشفتّ ؽذِ ٔ يثُای ايجاد آؽٕب لشاس گشفتّ
اعتَ .او سضا خاديی دس کيفشخٕاعت أنيّ دادگاِْای عهُی
َيض تّ عُٕاٌ ” عضٕ عاصياٌ يجاْذيٍ” آٔسدِ ؽذِ اعت .دس
ايٍ کيفشخٕاعت دس يٕسد سضا خاديی آيذِ اعت ”:سضا
خاديی تا َاو يغتعاس حثية فشصَذ عثاط يتٓى اعت کّ تّ ٔاعطّ
تشلشاسی استثاط تا گشْٔک تشٔسيغتی يُافميٍ عهيّ ايُيت
جيٕٓسی اعاليی ايشاٌ الذاو ًَٕدِ اعت .يتٓى يضتٕس تّ
صٕست غيشلإََی اص کؾٕس خاسج ٔ تا حضٕس دس لشاسگاِ
اؽشف دس عشاق ٔ گزساَذٌ دٔسِْای يختهف آيٕصؽی َظايی ٔ
جًعآٔسی اخثاس ٔ اطالعات تّ کؾٕس تاصگؾتّ اعت .اص ديگش
اتٓايات ٔی جزب َيشٔ تشای گشْٔک يُافميٍ ٔ اعضاو آَّ ا تّ
عشاق اعت .يتٓى ْىچُيٍ دس دٔساٌ اَتخاتات الذايات تثهيغی
يتعذدی تّ َفع يُافميٍ اص جًهّ ْٕا کشدٌ تانٍ تا عکظ
عشکشدگاٌ گشْٔک يُافميٍ ٔ َصة تشاکت ٔ تياَيّ دستٓشاٌ
ًَٕدِ اعتٔ .ی تا َاصش عثذانحغيُی ،يحًذ َٕسی ٔ حغيٍ
ؽيشيحًذی اص ديگش اعضای يُافميٍ دساستثاط بٔدِ اعت ٔ الذاو
تّ جًعآٔسی پُٓاٌ اخثاس ٔ گضاسػْای يشتٕط تّ اغتؾاؽات
پظ اص اَتخاتات ٔ حضٕس فعال دس تجًعات غيشلإََی ًَٕ دِ
اعت.”.سضا خاديی دس خإَادِای تا عطح صَذگی ضعيف دس
يحهّ افغشيّ صَذگی يیکُذ .پذسػ داسای تيًاسیْای لهثی ٔ
عشٔلی اعت ٔ يکی اص کهيّْایػ سا اص دعت دادِ اعت .خإَادِ
پشجًعيت خاديی يتؾکم اص  6خٕاْش ٔ پذس ٔ يادسی پيش ٔ اص
کاس افتادِ اعت.حکى اعذاو سضا خاديی دسحانی صادس ؽذِ
اعت کّ پيؼ اص ايٍ َيض ،چٓاستٍ اص يتًٓاٌ حٕادث پظ اص
اَتخاتات تّ َايٓای ،يحًذسضا عهیصياَی ،آسػ سحًاَیپٕس،
َاصش عثذانحغيٍی ٔ حايذ سٔحیَژاد اص عٕی دادگاِ تّ اعذاو
يحکٕو ؽذِاَذ.

ِضّؼ ؿّب ىبٌگٔٛي  :فٔؼٖ ثبىيؼ  ٚ .عؼاصبفطي ِيىُٕ اف

ىّب  ٚىٕٔٛؼ گبْ ػقيق ؿاػي ٛمپٙـ------------------------.
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تزص ّ بشدلی پشت
اعدام جْاًاى کزد
سْسي آرام

رژين اس ريسواى تزص خْد آّيشاى شدٍ
است ،بزای هزدم اها عبْر اس تزص خبز آهدى
آسادی است.

ادايّ اص صفحّ أل

اص تصوین سژين تَ اجشای ادکام اػذام عايش جْاًاى کشد دس
سعاًَ ُا پخؼ ؽذٍ اعت  .سژين تش ايي گواى اعت کَ تا
اهذاهات ّدؾیاًَ ّ اػذام ُای جٌايتکاساًَ هیتْاًذ هشدم سا
تتشعاًذ ،اها ايي تْدؼ لجام گغیختَ ديگش ُیچ تشديذی تاهی
ًوی گزاسد کَ سژين تا هـض اعتخْاى تشط يذٍ ّ اص جاى خْد
تیوٌاک اعت ّ دیات خْد سا تَ هْيی آّيضاى هی تیٌذ.
سژيوی کَ عش يک اًوالب سا خْسد ّ هثل اژدُای ُلت عش تَ
تخت هذست چغثیذ ّ ُشهصیثت ػظوايی تشای هشدم دتی جٌگ
ػشام ّ ادتوال دولَ آهشيکا يا اعشائیل تَ ايشاى سا تشای خْد
ًؼوت تَ ؽواس آّسد تا هثادا هشدم اًوالتی دن خْد ،داکویت تش
عشًْؽت خْد سا اص اّ تخْاٌُذ ّ تاصپظ تگیشًذً ،ؾاًَ ُای
اًوالب ػلیَ يک هذست كاعذ هغتثذ سا خْب هی ؽٌاعذ  .تَ
ُویي جِت تا هؾاُذٍ ًخغتیي ًؾاًَ ُای آى دس جٌثؼ تا
 13آتاى هالة تِی کشدٍ
ؽکٍْ هشدم دس سّص ُای هذط ّ
اعتُ .ویي اعت ػلت اػذ ام جٌايتکاساًَ ادغاى كتادیاى ّ
ادکام اػذام ديگش صًذاًیاى تی گٌاٍ .
تَ دلیل ُویي ّدؾت اعت کَ تَ اػذام صًذاًیاًی سّی آّسدٍ
اعت کَ دس عیاٍ چال ُای آى اعیشًذ ّ دتی دکن هثلی آًِا سا
ػلیشؿن هْاًیي خْد تـییش هیذُذ تا تا خْسدى عش آًِا هشدم سا
دس عشاعش ايشاى تتشعاًذ .ايي کاسی اعت کَ سژين دس آى عاتوَ
داسد ،عاتوَ ای کَ تا تَ دال هی کْؽیذ آى سا پٌِاى کٌذ .اها
سژين داال ديگش تضاػت الپْؽاًی جٌايات خْد ّ دلع ظاُش سا
ُن ًذاسد .السيجاًی سئیظ جذيذ هٍْ هضائیَ ُویي تاصگی ُا تَ
ُوذعتاى خْد دس سژين تْصیَ کشدٍ تْد تا دلع ظاُش تال ػ
کٌٌذ تِاًَ تَ دعت خاسج ًذٌُذ  .خیال هذال .هی تیٌن ّ تايذ
تکشاس ّ تاکیذ کشد سژين ديگش تضاػت الپْؽاًی جٌايات خْد ّ
دلع ظاُش سا ُن ًذاسد ّ چاسٍ سا دس ايي ديذٍ کَ تیؾ سا اص سّ
تثٌذد .
سژين ؽوؾیش سا اص سّ تغتَ  :تشای جلْگیشی اص اػتشاضات
هشدم دس  16آرس ،دس  22تِوي ،دس سّصُای تی ؽواس کَ
خْاُذ آهذ ،آسی هشدم صهاى داسًذ ،توام آيٌذٍ دس اختیاس هشدم ّ
اص آى هشدم اعت  .صهاى تشای سژين تٌگ اعت ّ ًلظ آى تَ
ؽواسٍ اكتادٍ اعت .
تیِْدٍ تالػ هی کٌٌذ تتشعاًٌذ ،ها هیذاًین خْد تشعیذٍ اًذ ،تَ
صفحه 9

ُویي جِت تَ آخشيي تیشتشکؼ خْد هتْعل ؽذ ٍ اًذ  :صّس ّ
عشکْب .عؼی هیکٌٌذ عش اختالكات دس تاال سا تَ ًْػی تَ ُن
تیاّسًذ -تا ًْػی طشح ّ,دذت ,يا ,ؽذت ,-تا تتْاًٌذ پائیي سا
تضًٌذ.طشح ّدذت ُن اص ًظش صادثاى صّس دس سژين هْهتی
اعت ،جْاد السيجاًی گلت دس گلتگْيی تا كاسط گلت تشای
ًؾاى دادى ؽذت ػلیَ ً ,اكشهاىُ ,ای تاال ً,یاص تَ صهاى ُ ,غت.
اعت ،آًْهت طشح
هغالَ اصلی ؽاى خاهْػ کشدى هشدم
ّدذت تَ سادتی هیتْاًذ تَ طشح ؽذت تثذيل ؽْد .
تَ گواى ؽاى ايي هشدم ُواى هشدم دَُ ُ 60غتٌذ ّ اهیذّاسًذ
تا عشکْب ّ اػذام تتْاًٌذ تَ ؿصة هذست اص هشدم اداهَ دٌُذ .
اها اؽتثاٍ هی کٌٌذ  .آى صهاى تخؼ ًَ خیلی تضسگی اص هشدم
ؽٌاختٌذ ّ چْب
تْدًذ کَ هاُیت جٌايتکاساًَ سژين سا هی
آگاُی خْد ّ ػول تشدغة ايي آگاُی سا تا پشکشدى صًذاى ُا ّ
خاّساى ُا خْسدًذ  .داال اکثشيت ػظین هشدم هیذاًٌذ تا چَ سژين
جٌايتکاسی سّتشّ ُغتٌذ ّ چْب ايي سژين تَ تي اکثشيت هشدم
خْسدٍ اعت  .آى صهاى تشای تخؼ ػظیوی ٌُْص اهیذ يا تُْن
ّجْد داؽت ،يا الاهل ٌُْص کاعَ صثشؽاى لثشيض ًؾذٍ تْد .
داال اکثشيت ػظین هشدم اص ايي سژين تَ جاى آهذٍ اًذ ّ
عشًگًْی آى سا تی صثشاًَ اًتظاس هی کؾٌذ .
ُویي اعت کَ جشات تَ اصطالح ,عیاعت ّسصی  ,سا اص سژين
گشكتَ اطت .اها سژين تضدلی کَ كضای هاًْس ،جشات ،تضاػت،
ًؾیٌی سا ًذاسد ّ
ّ ؽجاػت کْچک تشيي اصالح يا ػوة
دعتؼ تطْسکاهل خالی اعت تا تْعل تَ آخشيي تیشتشکؼ خْد
ّ اػوال عشکْب ُای ّدؾیاًَ كوظ هشدم سا دس هؼشض
خطشات ّ هصیثت ُای تضسگ هشاس ًوی دُذ ،آخشيي هايَ دیات
خْد سا ُن م صشف کشدٍ ّ هی عْصاًذ ّ گام ُای ًِايی تَ
عْی هشگ سا تش هیذاسد  .سژين تا اهذاهات جٌايتکاساًَ خْد ساٍ
دل ًِايی سا ُن تَ هشدم ًؾاى هیذُذ  :ػثْس اص تشط  .سژيوی
کَ ًَ تَ هشدم ًاى هیذُذ ًَ ،تَ کاسگش ّ هؼلن ّ پشعتاس دوْم،
ًَ تَ تیواس داسّ ّ تیواسعتاى ًَ ،تَ داًؼ آهْص ّ داًؾجْ
ّعايل آهْصػ ؽايغتَ ،تٌضيي ّ تشم ّ آب سا گشاى هیکٌذ،
ُْا سا آلْدٍ ّ جٌگل ُا سا ًاتْد ّ اهتصاد سا ّيشاى ّ طثیؼی
تشيي دوْم صى ّ هشدايشاًی سا لگذهال ّ ،هظاُش ّجْدی اػ
تپاًچَ اعت ّ طٌاب داس ّ ًیشّی عشکْتگش ّ تخؼ ػظین
دسآهذ ًلت ّ اهکاًات دّلتی سا صشف گ عیل ًیشّی ًظاهی ّ
ؽثَ ًظاهی ّ هلتؼ هزُثی تَ خیاتاى ّداًؾگاٍ ّ هذسعَ ّ
دتی كضای هجاصی هیکٌذ ،ػلت ّجْدی اػ سا دس اكکاس ّ
اًظاس ػوْهی هشدم اص تیي تشدٍ اعت ّ دلیل عشًگًْی اػ سا
تَ دعت هشدم دادٍ اعت  .ايي سژين تايذ تشّد .اػذام ُا ُویي سا
هیگْيٌذ .اػذام ُا تشخالف آًچَ سژين تصْس هیکٌذ ّ هیخْاُذ
الواء کٌذ ّعیلَ ای تشای اداهَ هْجْديت كشاُن ًوی آّسًذ،
دلیلی تشای عشًگًْی آى تَ دعت هیذٌُذ .
ّ آصاديخْاُاى ايشاى ايي ّعیلَ سا تايذ تَ دعت تگیشًذ ّ تش
عش سژين تکْتٌذ .
يک ًکتَ ُغت :سژين هیخْاُذ الواء کٌذ کَ تا كؾاسُای داخلی
تشای جلْگیشی اص اػذام ُا ػوة ًؾیٌی ًوی کٌذ يا ّ خاسجی
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دتی آى سا جلْ هی اًذاصد .ؽايذ ايي عیاعت دس ؽتاب تشای
اػذام جٌايتکاساًَ ادغاى كتادیاى اثش داؽت .
اها كشية ايي الواء سژين سا ًثايذ خْسد .

دکتر رامٌن پوراندرجانی
قربانی فاز جدٌد قتل های زنجٌره ای

اّال ،سّؽي اعت کَ سژين اگش اص اكؾاگشی كاسؽ تاؽذ ،تیؾتش ّ
تذتش جٌايت هیکٌذ .ايي سژين تا يا تذّى اكؾاگشی جٌايت هیکٌذ .
ثاًیاُ ،شچَ اكؾاگشی گغتشدٍ تش تاؽذ ُضيٌَ ای کَ سژين تاتت
جٌايات خْد هی پشداصد تیؾتش ،صهیي صيش پای آى خالی تش،
ًِايی آى ًضديک تش
گغغت ُای دسّى آى تیؾتش ّ هشگ
هیؾْد .
ثالثاُ ،ذف ػوذٍ اكؾاگشی صشكٌظش اص آًکَ دسجلْگیشی اص
اػذام ُا هْثش تاؽذ يا ًَ ،تشاًگیختي ّجذاى ُوَ ايشاًیاى
تْيژٍ دس داخل کؾْس اعت .اكؾاگشی اص ُشًْع تاؽذ -تجوغ،
اػتشاض ،سعاًَ اي ،هذللي ،هشاجؼَ تَ اؽخاؿًِ ،ادُای ّ
عاصهاى ُای هختلق دس داخل يا خاس ج ايشاى ،دتی گلتگْی
تللٌی يا دس صق ًاى ّ دسّى تاکغی عشاًجام تَ گْػ ُوَ
ايشاًیاى دس داخل ايشاى هیشعذ.
تايذ کاسی کشد کَ هشدم تِشاى ّ تثشيض ّ تٌذسػثاط دسد اػذام
ادغاى ُا سا ُواًطْس ادغاط کٌٌذ کَ ُوؾِشی ُای ادغاى .
جْاًاى ديگش تویَ هشدم
تايذ تشای جلْگیشی اص اػذام ُای
ايشاى ُواًوذس تی تاب ؽًْذ کَ خاًْادٍ ّ دّعتاى ّ ياساى ايي
جْاًاى ّ ايي دس صْستی هوکي اعت کَ اخثاس هتل تیگٌاُاى
تَ ّعیغ تشيي ؽکل ّ لذظَ تَ لذظَ تَ گْػ هشدم تشعذ ّ
ُوشاٍ آى هاُیت تضدالًَ ی خؾًْت ُای سژين ّ تشط ّ
ًاتْاًی آى اكؾا ؽْد.ايشاى اکٌْى دس ػسايطی ًیغت کَ هشدم تا
ؽٌیذى اخثاس ايي جٌايات جا تضًٌذ تشػکظ ايٌگًَْ اخثاس ًلشت
تلوثاس ؽذٍ سا داهي صدٍ ّ تش ػضم هشدم دس دوايت اص
اػتشاضات هی اكضايذ .
كشاهْػ ًکٌین سژين ّ دس ساط سژين خاهٌَ ای تاسُا عیاعت
خْد تشای توای ًظام سا چٌیي تؾشيخ کشدٍ اًذ  :تصیشت تش
رطشات ،آهادگی ًظاهی ّ اهٌیتی تشای هواتلَ تا خطشاتّ ،
ّاسد کشدى ضشتَ ُای خؾًْت تاس  .ايي يؼٌی سژين اص تشط
خْد آّيضاى ؽذٍ اعت.
ُشاػذام ًؾاًَ ای اعت اص ايي تشط  .تشای هشدم اها ػثْس اص
تشط آؿاص دیاتی ًْيي ّ خثش آهذى آصادی اعت  .جْاًاى ايشاى
طی هاٍ ُای هتْالی کَ اص اًتخاتات سعْای سژين گزؽتَ اعت
ًؾاى دادٍ اًذ تا ؽجاػت هشص تشط سا پؾت عش هیگزاسًذ .
ُشاػذام سا تايذ تْعیلَ ای تثذيل کشد تشای تشداؽتي گام ُای
تلٌذتش اص تشط ،هطغ سؽتَ دیات سژين ّ سكتي تَ عْی آصادی .

صفحه 10

هٌئت تحرٌرٌه ساٌت راه کارگر
ادامه از صفحه 1

امر نگرانی از جان دٌگر سربازان وظٌفه ای که دوره ی
خدمت خود را در کهرٌزک می گذراندند را نٌز باعث شده
است .دکتر رامٌن پوراندرجانی نحوه شهادت محسن روح
االمٌنی را به پدراو گفت و در مقابل کمٌسٌون وٌژه مجلس و
دو نماٌنده ی اعزامی دفتر رهبر رژٌم نٌز ،علٌرؼم تهدٌد به
مرگ مقامات انتظامی و امنٌتی ،به سوگند پزشکی خود وفادار
ماند و حقاٌق دهشتنا ک بازداشتگاه کهرٌزک را بر زبان راند .
او قبل از قتلش نٌز مورد بازجوٌی قرار گرفته بود و پس از
آن خبر به اصطالح خودکشی و اٌست قلبی او در  26سالگی
در خواب! در روز سه شنبه در استرحت گاه خود در ساختمان
بهداری نٌروی انتظامی ،مخابره شد  .خبری که نمی تواند
هٌچ کس را بفرٌبد.
فشار و تهدٌد او از سوی مقامات امنٌتی  ،از آن رو شدٌد بود
که او شاه ِد زنده ی جناٌاتی بود که در کهرٌزک اتفاق افتاده
بود و پای سردار رادن ،سردار احمدی مقدم  ،قاضی
مرتضوی و دست اندرکاران جناٌت کهرٌزک در مٌان بود .اگر
قرار بود دادگاهی تشکٌل و به پرونده اٌن بخش از جناٌت
کاران رسٌدگی شود ،آن وقت ،حضور او در چنٌن دادگاهی می
توانست پرده از جناٌت های انجام شده بردارد

 .با توجه به

شهادت او در کمٌسٌون وٌژه تحقٌق و تکرار دقٌق
مشاهداتش و عدم تمکٌن و پذٌرش تهدٌدات مقامات امنٌتی،
زنده ماندن او برای مقامات رژٌم بسٌار گران تمام می شد.
سٌاست حذؾ شاهدان عٌنی جناٌات،سٌاست تازه ای نٌست .
تالش وٌژه مقامات رژٌم برای دست ٌابی به مدارک مهدی
کروبی در مورد پرونده تجاوزهای جنسی در بازداشتگاه ها
نٌز نمونه ی دٌگری است .همٌن امر باعث شد ٌکی از
قربانٌان تجاوزات کهرٌزک که شهامت طرح اٌن موضوع با
کروبی را ٌافته بود و حتی حاضر شد در مقابل کمٌسٌون
اعزامی قوه قضائٌه ،حرؾ های خود را تکرار کند ،در معرض
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خطر مرگ قرار گرفت و وقتی متوجه اٌن وضعٌت شد ،مجبور

رامٌن پوراندرجانی؛ زٌر شکنجه کشتن جوانان دستگٌر شده

گردٌد از کشور خارج شود .همٌن تهدٌد به مرگ ،دامن ماکان

در تظاهرا ت چند ماه گذشته؛ به دار آوٌختن رفٌق احسان

کاسپٌن ،نامزد شهٌد راه آزادی ،نداآقاسلطان را نٌز گرفته

فتاحٌان و صدور احکام اعدام برای فعالٌن سٌاسی در تهران و

بود .او را نٌز بارها مورد بازجوئی قرار دادند و از او می

کردستان و دٌگر شهرها ،همگی زنجٌره های رٌسمان قتل و

خواستند که سنارٌوی جناٌت کاران در مورد قتل دلخراش ندا

جناٌت رژٌم اسالمی است که برای نجات خود دست و پا می

را تأئٌد کند  .همٌن تهدٌدات و نگرانی از کشته شدن باعث شد

زند.اما شراٌط امروز اٌران ،با گذشته تفاوت آشکاری دارد .

که تا مشقت خروج ؼٌرقانونی از کشور و آوارگی را بپذٌرد و

دٌگر نمی توان در سکوت دست به جناٌت زد؛ دٌگر نمی توان

جان خود را نجات دهد

 .تهدٌدات رژٌم علٌه جان آرش

حجازی ،پزشکی که باالی سر ندا ،موقع شهادتش بو

د ،را

نٌز باٌد از همٌن سٌاق دانست  .او را که در خارج کشور
زندگی می کند مدام مورد تهدٌد قرار می دهند

 .اٌن ها تنها

همگان را مجبور به سکوت کرد؛ دٌگر نمی توان با اخبار
دروغ عده ای را فرٌب داد  .امروز مردم اٌران که به جناٌات
اٌن رژٌم آگاه شده اند ،با مٌلٌون ها چشم بٌدار ،تمامی حرکت
های اٌن حٌوان وحشی و خون آشام را زٌر نظر دارند و برای

نمونه هاٌی از تالش جناٌت کاران جمهوری اسالمی برای

نابودی اش نقشه می کشند  .حاال دٌگر افکار عمومی سراسر

حذؾ فٌزٌکی شاهدان عٌنی جناٌت هاٌشان است .

جهان با حساسٌت وٌژه ای هر خبر مخابره شده از اٌران را

سازماندهی قتل های زنجٌره ای ،نٌز امر تازه ای نٌست .

دنبال می کند  .از اٌن روست که باٌد با استفاده از تمامی

قتل های زنجٌره ای دهه هفتاد ،و بوٌژه قتل های سال ،77

امکانات روزآمد ،به افشای جناٌات رژٌم پرداخت  .نباٌد گذاشت

برای از بٌن بردن روشنفکران و فعاالن سٌاسی ،سند دٌگری

اٌن جناٌات با دروغ های بٌش رمانه ،الپوشانی شود  .نباٌد

از کتاب قطور جناٌت کاران حاکم بر کشور است  .قتل هاٌی که

گذاشت پرونده های جناٌات گذشته رژٌم به فراموشی سپرده

پس از افشای آن و رسواٌی دستگاه والٌت و شبکه ی امنٌتی

شود.باٌد خبر اٌن جناٌات را دهان به دهان به گوش تمامی

اش ،حتی به مجرٌان اٌن قتل ها نٌز رحم نک

ردند وسعٌد

مردم کوچه و بازار ،دوست و آشنا و فامٌل ،همکار و

امامی مجری اصلی اٌن سٌاست جناٌت کارانه را به علت

همکالسی و همراه رساند  .اٌن ،اولٌن وظٌفه ای است که هر

افشای حقاٌق در هنگام بازجوٌی ،در زندان کشتند و مرگش را

انسان شرافتمندی دارد  .باٌد به سراغ خانواده های قربانٌان

خودکشی اعالم کردند.

اٌن جناٌات رفت  .باٌد در کنارشان بود  .باٌد با ؼمشان شرٌک

معالج سٌداحمد خمٌنی را که از تعوٌض
دکتر
در همان زمان
ِ
ِ

شد .باٌد تعداد هرچه بٌشتری از مردم را به رفتن به مراسم

قرص های او خبر داشت ،به جرم شاه ِد جناٌت  ،از مٌان

خاکسپاری و ٌادبود اٌن از جان گذشته گان تشوٌق کرد  .باٌد

برداشتند.دستگاه والٌت فقٌه ،به عنوان ستون اصلی حاکمٌت

به دستگاه والٌت و باندهای نظامی و امنٌتی حاکم نشان داد

جمهوری اسالمی ،که مانع افشای کامل جناٌات فرمانبرانش

ک تمامی ٌک ملت را در مقابل خود دارند  .همه ی اٌن ملت را
ه

در گذشته و حال بوده  ،و ماجرای کهرٌزک و تجاوزهای

نمی توان به زندان انداخت ،همه ی اٌن ملت را نمی توان به

جنسی را  ،هم به سرنوشت قتل های زنجٌره ای و ترورهای

زٌر شکنجه برد ،همه ی اٌن ملت را نمی توان کشت  .وقتی

فراوان دچار خواهد کرد ،اکنون که زٌر فشار جنبش عمومی و

ملتی برمی خبزد ،هٌچ نٌروٌی در مقابلش توان مقاومت

فراگٌر مر دم سراسر کشور قرار گرفته و در سطح افکار

ؼره شده اند
نخواهد داشت  .جانٌانی که به قدرت سالح خود ّ

عمومی جهان به رسواٌی کشٌده شده است ،برای فراراز ؼرق

نٌز استثنائی بر اٌن قاعده نٌستند  .و در پاٌان باٌد ٌاد آور شد،

شدن ،به آخرٌن رٌسمان نجات خود ،به اعدام  ،ترور و قتل

آنان که باد می کارند ،توفان درو خواهند کرد.

های زنجٌره ای روی آورده است

صفحه 11

 .به قتل رساندن دکتر

 26آبان 1388ـ  17نوامبر 2009

شماره 417

راه کارگر

ًوادُای کِزيشک را
گزيشگاُی ًواًدٍ است
اػاِٗ اف ٍفضٗ اٚي
ؿٚىٕگـی :اف ٌضظٗ ای کٗ ِـگ پقىک ٚظيفٗ ٔيـٚی
أتظبِی ,ػکتـ ؿاِيٓ پٛؿأؼؿربٔی ,رٛاْ  26مبٌٗ
اػالَ ىؼ؛ آْ ُ٘ ثٗ ػٍت اينت لٍجی ,تـػيؼ٘بی
ٔغنتيٓ ػؿ ِٛؿػ ِيکٛک ثٛػْ ايٓ ِـگ ٔبگٙبٔی
ىکً گـفت .ثنـػت ِؼٍ َٛىؼ کٗ ا ٚپقىک
ىکٕزٗ گبٖ کٙـيقک ثٛػٖ امت  ٚىب٘ؼ رٕبيبت
مـػاؿاْ  ٚفـِبٔؼ٘بْ ِتزبٚف  ٚىکٕزٗ گـ  ٚاف ّٚؼيت
ثـعی اف لـثبٔيبْ اف رٍّٗ ِضنٓ ؿٚس االِيٕی ثٗ ػلت
عجـ ػاىتٗ امت .پل اف آْ فبه ىؼ کٗ ايٓ پقىک
ٚظيفٗ ثٗ کّيتٗ تضميك ِزٍل ػؿ ثبؿٖ ِيب٘ؼات عٛػ
ٔ ٚمو فـِبٔؼ٘بْ ٔظبِی  ٚثنيزی ػؿ ىکٕزٗ ٚ
ّـة  ٚىتُ  ٚلتً امـای ايٓ اؿػٚگبٖ گقاؿه ػاػٖ
امت .ثٗ گفتٗ عبٔٛاػٖ ؿاِيٓ ,ا ٚپل اف اؿائٗ
آالػبتو ثٗ کّيتٗ ٚيژٖ ِزٍل مغت ثـای ربْ عٛػ
ثيّٕبک ثٛػِ ٚ .ـگ "ٔبگٙبٔی" ٚی حبثت کـػ کٗ ٔگـأی
٘بی ٚی ثی ِٛؿػ ٔجٛػٖ امت .رالػاْ ِ ٚتزبٚفاْ
رٕنی ػؿ کٙـيقک کٗ اف ثيت ؿ٘جـی ٘ؼايت ِی
ىؼٔؼ ّٔی تٛأنتٕؼ "ىبٖ ػ فٔؼٖ " ثبلی ثگؾاؿٔؼ تب
رقئيبت رٕبيبت آٔٙب ؿا ثٗ افکبؿ ػِّٛی ثـمبٔؼِ .گـ
ؿ٘جـ ٔگفتٗ ثٛػ ثقؿگّٕبيی ىکٕزٗ ٘بی کٙـيقک "ثی
أَبفی" ػؿ صك ؿژيُ امت ٚ ,اِـی فـػی امت! ٚ
ِگـ ا ٚثـای ثيـ ْٚکييؼْ ػٕبٍـ ِتزبٚف  ٚرٕبيتکبؿ اف
فيـ ٔٛؿافکٓ افکبؿ ػِّٛی آٔٙب ؿا ربثزب ٔکـػٖ ثٛػ؟ پل
صبال چطٛؿ ِّکٓ ثٛػ ايبػی اه ثٗ ىب٘ؼ فٔؼٖ ای
اِکبْ ثؼٕ٘ؼ کٗ ؿاف٘بی رٕبيت  ٚاؿتجبٓ مـػاؿاْ ٚ
فـِبٔؼ٘بْ ىکٕزٗ گـ کٙـيقک ؿا ثب ثيت ؿ٘جـ فبه
کٕؼ؟
ثٗ ايٓ تـتيت ؿاِيٓ پٛؿأؼؿربٔی اف مـ ؿاٖ ثـػاىتٗ
ىؼ تب الالً ثغيی اف رٕبيبت ٔظبِيبْ ىکٕزٗ گـ ٚ
ِتزبٚفاْ د ٔنی پٕٙبْ ثّبٔؼ .ايٓ ػؿمت ّ٘بْ ىيٖٛ
ای امت کٗ ؿژيُ ىکٕزٗ  ٚکيتبؿ  ٚتزبٚف ػؿ ِٛاؿػ
ِيبثٗ ؿفتبؿ کـػٖ امت .فـاِٛه ٔکـػٖ ايُ کٗ ثٗ
ربی آِـاْ  ٚػبِالْ لتً ٘بی فٔزيـٖ ای ٚکيً عبٔٛاػٖ
٘بی گـ٘ٚی اف لـثبٔيبْ ايٓ لتً ٘ب ؿا ؿا٘ی فٔؼاْ
کـػٔؼ ٚ ,اف يبػ ٔجـػٖ ايُ کٗ ثٗ ربی ِزبفات ػبِالْ ٚ
آِـاْ صٍّٗ ٚصييبٔٗ ثٗ کٛی ػأيگبٖ تٙـاْ ,يک
گـ٘ٚجبْ ػ َٚؿا ثٗ رـَ ػفػيؼْ يک ؿيو تـاه ِضکَٛ
کـػٔؼ .صبال ُ٘ ثٗ ربٔيبْ اؿتمب ِمبَ ػاػٖ أؼ  ٚثٗ ربی
ِضبکّٗ ػٍٕی آٔٙب ػؿ صبٌی کٗ صؼالً  90فمـٖ
ىکبيت ؿمّی اف آٔٙب ٚرٛػ ػاؿػ ثٗ ٔبثٛػ کـػْ
ىب٘ؼاْ فٔؼٖ رٕبيبتيبْ ؿ ٚآٚؿػٖ أؼ.

کـػْ ٍؼای ىب٘ؼاْ فٔؼٖ رٕبيبت کٙـيقک ؿ ٚکـػٖ ٚ
ِٕتظـ امت فِبْ ثگؾؿػ  ٚگؾىت فِبْ صنبميت
افکبؿ ػِّٛی ؿا کب٘و ػ٘ؼ  ٚايٓ ثبؿ ٔيق لبتالْ ٚ
ِتزبٚفاْ رٕنی اف ِزبفات ؿ٘بيی يبثٕؼ.
عبِٕٗ ای  ٚايبػی آػِکو ِ ٚتزبٚفه اِب مغت
اىتجبٖ ِی کٕٕؼ .ايٓ ثبؿ ثـعالف گؾىتٗ رٕبيبت آٔٙب ثب
ىب٘ؼأی چ ْٛاثـا٘يُ ىـيفی کٗ ػؿ ثـاثـ ػٚؿثيٓ ٘ب
ىـس تزبٚف رٕنی ثٗ عٛييتٓ ؿا ثبفگفت ٚ ,ثب
افيبگـی ِٙؼی کـٚثی  ٚتّـکق ؿمبٔٗ ٘ب مغت ثٗ
ػؿ ْٚافکبؿ ػِّٛی کيٛؿ ٔفٛؽ کـػٖ امت .ايٓ ثبؿ
عبِٕٗ ای  ٚػمتگبٖ رٕبيتکبؿی کٗ ثٗ فـِبْ ا ٚاف ٘يچ
رٕبيتی ؿٚگـػاْ ٔينت ,ػؿ افکبؿ ػِّٛی چٕبْ ؿمٛا
ىؼٖ کٗ کٙـيقک ثٗ ىؼبؿ ِـػَ تجؼيً ىؼٖ امت .ايٓ
ثبؿ عبِٕٗ ای ٔ ٚظبِيبْ ,إِيتی ٘بٌ ,جبك ىغَی ٘ب
 ٚمـػاؿاْ فبمؼه ,اٍال ثٗ آييٕٗ تّبَ ّٔب  ٚتزنُ
ػـيبْ فزبيغ ٌٕ٘ٛبک کٙـيقک تجؼيً ىؼٖ أؼ ٚ .ؿامت
آْ امت کٗ ثـای ايٓ ّٔبػ٘بی کٙـيقک ,يؼٕی لتً,
ىکٕزٗ  ٚتزبٚف رٕنی ػيگـ گـيقگب٘ی ّٔبٔؼٖ امت.
ِـػَ ٚلتی ػؿ ىؼبؿ٘بييبْ ثٗ کٙـيقک اىبؿٖ ِی
کٕٕؼ ثٗ ؿٚىٕی آفتبة ّ٘يٓ ّٔبػ٘ب ؿا ثٗ چبٌو ِی
گيـْػ ٚ ,لتی ِی گٛيٕؼ" ,تٛپ ,تبٔک ,کٙـيقک ,ػيگـ احـ
ٔؼاؿػ" ػؿ ٚالغ عطبة ثٗ عبِٕٗ ای  ٚمـػاؿأو ِی
گٛيٕؼ :ت ٚ ٛمـػاؿأت صتی اگـ ِب ؿا ثٗ عبٓـ اػتـاُ
ِبْ ثٗ کٙـيقک ثيـی ِٛ ٚؿػ تزبٚف رٕنی لـاؿ ثؼ٘ی
 ٚىکٕزٗ کٕی  ٚثٗ لتً ثـمبٔی ,ثبف ُ٘ ّٔی تٛأی
ِب ؿا ثتـمبٔی  ٚثٗ كکٛت ٔبگقيـِبْ مبفی.
يک ٘فتٗ پل اف "اينت لٍجی" کبِال "ٔبگٙبٔی" يک
رٛاْ  26مبٌٗ کٗ ثٗ گفتٗ عبٔٛاػٖ  ٚػٚمتبْ ٚ
آىٕبيبٔو ٘يچ گ ٗٔٛمبثمٗ ثيّبؿی لٍجی ُ٘ ٔؼاىتٗ,
صبال ِزٍل ,آؿی! ّ٘بْ ِزٍنی کٗ اػْبی
کّيني ْٛتضميك اه ػؿ ٚالغ ِبٕٔؼ ػاَ گؾاؿأی ػؿ
ىکبؿ ىب٘ؼاْ ثـای ؿػ کـػْ آالػبت آٔٙب ثٗ مـػاؿاْ
ربٔی ِ ٚتزبٚف رٕنی  ٚگـا ػاػْ ثٗ آٔٙب ثـای مـثٗ
ٔينت کـػْ ىب٘ؼاْ ػًّ کـػٖ ,فِقٖ مـ ػاػٖ امت
کٗ ِی عٛا٘ؼ ػؿ ثبؿٖ "ِـگ ِيکٛک" ػکتـ ؿاِيٓ
پٛؿأؼؿربٔی تضميك  ٚتفضٌ کٕؼ.
ِـػَ ايـاْ اِب ِی ػإٔؼ کٗ اف ايٓ ِزٍل  ٚکّيتٗ
٘بيو ٚ ٚػؼٖ ٘بيو رق  ٓ٘ٚصك  ٚػؼاٌت چيقی
ثيـّٔ ْٚی آيؼِ .ـػَ ِی ػإٔؼ کٗ فمٔ ثب ػؿُ٘ ؿيغتٓ
ثنبٓ ايٓ ظبٌّبْ  ٚػؿُ٘ ىکنتٓ مـٔيقٖ آٔٙبمت
کٗ ِّکٓ امت ثتٛإٔؼ اف ػمت ىکٕزٗ  ٚرٕبيت ٚ
تزبٚف ايٓ ٘ب ٔزبت يبثٕؼ.
افمبیت ؿٚىٕگـی

ثيت ؿ٘جـی ػمت ػؿ ػمت ِتزبٚفاْ ,لبتالْ ٚ
ىکٕزٗ گـاْ مٕگؼي ثٗ ىکبؿ لـثبٔيبْ  ٚعبِٛه
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راه کارگر
جمع بندی فشرده از اعتراضات کارگری و
وضعٌت جنبش مطالباتی
گفتار رادٌو راه کارگر
جمعه  22آبان  1388برابر با  13نوامبر 2009

ادامه از ص 1
بعد دستگیری  4تن از آنان فعال برای دستگیری علی نجاتی
نیز دندان تیز می کند  .این چهار تن در زندان اهواز هستند .
ولی علیرغم این دستگیری ها خبر میرسد که بیش از ۱۰۰۰
نفر از کارگران نیگل سیاه شرکت صنعت نیشکر هفت تپه در
اعتراض به عدم دریافت پاداش خود دست به اعتصاب زدند.
تجمع بٌش از  100نفر از کارگران شرکت صناٌع اراک –
تجمع کارگران شرکت فرانوش فراهان در مقابل اداره کل کار
و امور اجتماعً استان مرکزي  -.شکاٌت جمعی ازکارگران
شرکت آذر قاؾ قزوٌن– اعتراض جمعى از رانندگا ن سازمان
اتوبوسرانى زنجان  -اعتراض کارگران صناٌع چوب طالقان–
تجمع رانندگان شرکت واحد اصفهان  -تجمع کارگران بهکده
رضوی در برابر کمٌته امداد خراسان شمالی عناوین مهم ترین
اخبار مبارزات کارگری است  .به این مجموعه باید تجمع
اعتراضی کارگران پاالٌشگاه آبادان و اعتصاب  450کارگر
طرح توسعه پاالٌشگاه قدٌم بندر عباس را هم افزود.
بخش عمده این اعتراضات به خاطر عدم پرداخت دستمزدهای
معوقه ,جلوگیری از اخراج ها و پایان بخشیدن به وضعیت
کارگران قراردادی صورت گرفته است  .به این مجموع ه باید
مسئله چنبش گسترده معلمان را در پیکره جنبش مزد و حقوق
بگیران افزود و همینطور پرستاران که به حذف بخشی از
حقوق خود از سوی دولت احمدی نژاد معترضند.
افزایش میزان اعتراضات کارگری شرایط مساعدی برای
همراهی ،همسویی و هم جهتی جنبش مطالباتی با جنبش
عمومی و ضد استبدادی فراهم آورده است؛ جنبشی که آشکارا
سرنگونی طلب است و علیرغم سرکوب ،بی توجهی و نادیده
گرفته شدن از طرف حکومت گران  ،همچنان در حال پیشروی
است .
همروند با گسترش اعتراضات کارگری در واحدهای تولیدی و
,
بویژه اعتراضات در بخش خدمات و حمل و نقل شهری
 .به
فروپاشی و ورشکستگی اقتصاد کشور شدت می یابد
اعتراف معاون امور تولیدسازمان صنایع ومعادن گیالن در
حال حاضر  25واحد صنعتی این استان در معرض تعطیلی
قرار گرفته اند ,و به گفته رئیس هیات مدیره كانون هماهنگي
 50واحد تولیدی
شوراهاي اسالمي كار استان قزوین
بحرانزده در این استان وجود دارد  .اخبار مربوط به فروپاشی
و بحران صنایع در حالی است که به گفته وزیر تعاون دولت
احمدی نژاد شمار بیکاران کشور به  4میلیون نفر می رسد.
از سوی دیگر اگر بحران صنایع کارگران را به گردونه
بیکاری پرتاب می کند به نعمتی برای پاسداران در گسترش
نفوذ اقتصادی شان در کشور تبدیل شده است  .سرمایه داران با
گرفتن میلیونها دالروام از بانک به نام اصالح صنایع  ,پول ها
را در بخش های ساختمانی و برجک سازی به خدمت گرفته و
یا از کشور خارج کرده و در کشورهای عربی منطقه سرمایه
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گذاری می کنند  ,سپاه با کمنرل اسکله ها و بازار سیاه قاچاق
کاالها مشغول نابودی اقتصاد کشور است و همزمان در حوزه
های سودآور به پیشروی مشعول است  .تازه ترین تحرک آنها
در این زمینه اعالم تاسیس بانک تازه است.
در حالی که صنایع یک به یک فرومی ریزند  ,صف بیکاران
پاسداران به
بلندتر می شود و مافیای قاچاق و در راس آنها
نابودی اقتصاد مشغولند  ,احمدی نژاد در اقدامی دیگر آخرین
میخ را بر تابوت الیحه هدفمند کردن یارانه ها از طریق کوتاه
کردن دست مجلس در نظارت بر نحوه توزیع عواید حاصل از
حذف یارانه ها کوبید.
او با شمشیر از رو بسته مثل کرامول بدون خبر قبلی وارد
مجلس شد و اعالم کرد اگر دولتش در مورد نحوه استفاده از
صندوق عواید حذف یارانه ها "اختیارات مطلق " نداشته باشد ,
الیحه را پس می گیرد و با همین تهدید حق نظارتی مجلس را
سلب کرد.
به موازات قطعی تر شدن احتمال آغاز اجرای الیحه دولت و
در حالی که هنوز "جراحی بزرگ " آغاز نشده  ,خونریزی
بیمار شروع شده است  .به گزارش رسانه ها قیمت نان دو
برابر شده است  .نان بربری  200تومانی به قیمت 400
تومان ،سنگک  200توماني 500 ،تومان و لواش  25تومانی
به قیمت  50تومان عرضه مي شود؛ نانوایي های آزاد و برخی
نانوایيها که قیمت های عجیب برای نان خود داشته اند ،نیز از
این افزایش قیمت بي بهره نبوده و برای مثال ،نان سنگک 700
و  1000تومانی به قیمت  2000تومان عرضه ميشود".
حذف سوبسیدهای بنزین ،گاز ،برق ،آب و گندم و کاالهای
اساسی مصرفی خانوارها  ،منجر به افزایش چند برابری
هزینه های یک خانواده کارگری خواهد شد  .می گویند قرار
است قیمت انرژی و سایر کاالها ،با قیمت جهانی برابر شود .
در این صورت ،آیا دستمزد کارگران و مزدبگیران هم ،به
سطح جهانی دستمزدها خواهد رسید؟ آیا طبقه کارگر قدرت
چانه زنی و افزایش دستمزدها را دارد؟ آنهایی که کاالیی برای
فروش دارند و از ا ین طریق درآمد کسب می کنند ،با افزایش
قیمت کاالها ،درآمدشان نیز افزایش خواهد یافت  .اما آنهایی که
ندارند ،با افزایش
برای فروش ،چیزی جز نیروی کارشان
قیمت کاالها ،افزایش درآمدی نخواهند داشت  .در نتیجه قدرت
خرید طبقه کارگر ،کاهش می یابد و فقر و فالکت ،دامنه خود
را در جامعه ،گسترش خواهد داد  .بنابراین افزایش قیمت
انرژی و کاالهای اساسی ،حمله مستقیم به معیشت و سطح
زندگی کارگران و مزدبگیران است .در یک کالم میشود گفت
که جنبش مطالباتی روز به روز سیمای تهدید آمیزی تری بخود
می گیرد و در میدان این ستیز جنگ نان افزوده شده است.
دیر یا زود نبرد در جبهه مطالباتی و برای نان و آزادی در هم
گره خواهد خورد  .مناسبت هایی چون  10سپتامبرروزجهانی
صدور منشور حقوق بشر و  16آذر  1388در پیش است .
جنبش دانشجویی در  16اذر امسال در صورت هماهنگی
سراسری و گره خوردن با تحرکات مستمر مادران عزا و
مادران اعدامی و جنبش وسیع اعتراضی معلمان –
پرستاران و کارگران تا حد زیادی می تواند در امر سازمانیابی
سراسری جنبش اعتراضی یاری رساند.
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چرا جوامع پزشکی و نظام پزشکی نسبت
به شهادت دکتر رامٌن پوراندرجانی
واکنش نشان نمی دهند؟
جنبش خردادBy

مگر دکتر رامین پوراندرجانی یک پزشک نبود؟ مگر او جانش
را بر سر وفاداری اش به سوگند پزشکی از دست نداده است؟
مگر او دلیرانه در برابر کمیته ی ویژه مجلس صداقت حرفه
اش را نمایان نکرد و پرده از شکنجه های سرکوبگران بر
نداشت؟ مگر صداقت حرفه ای و سوگند پزشکی چیزی نیست
که تمام پزشکان در سراسر دنیا را بهم متصل می کند؟ مگر
برای همین نیست که پزشکان تنها گروهی هستند که افتخار
لقب بدون مرز بودن را پیش از هر گروهی بر خود گذاشتند چون
اولین اولویتشان جان افراد است و نه مرزهای جغرافیایی و عقیدتی؟
پس چرا گروهها و جامعه های پزشکی ،پرستاری و نظام پزشکی
در برابر قتل ناجوانمردانه یک پزشک واکنش نشان نمی دهند؟ آیا
نمیدانند که اگر در برابر این جنایتها سکوت کنند این شیوه ی قتل ها
شیوه ی همیشگی این خونریزان خواهد شد و فردا شاید نوبت
اع
پزشکان و پرستاران دیگر باشد؟ جامعه ی نظام پزشکی برای دف
از حرفه ی مقدس پزشکی و مراقبت از جان پزشکان ایرانی باید
تقاضای کالبد شکافی پیکر پزشک ناکام شهید دکتر رامین
پوراندرجانی را به صورت عمومی مطرح کند و مطمئن باشد که
مردم ایران نیز از این درخواست آنها حمایت خواهند کرد .اگر در
این باره اقدام جدی ئی صورت نگیرد بی گمان جان پزشکان و
پرستاران از این پس در خطر خواهد بود .همچنین توقع بر این

است که جوامع پزشکی دنیا نیز پیگیر شهادت این هم حرفه ای
جوان خود باشند.

اتحاديَی بييالوللی کارگزاى هْاد غذايی
خْاستار آسادی رُبزاى سٌديکای ًيشکز
ُفتتپَ شد

نوامبر 2009 ,19
از سایت کارگری راه کارگر
اتحادیهی بینالمللی کارگران مواد غذایی ( )IUFبا صدور بیانیهای
خواستار آزادی رهبران سندیکای نیشکر هفتتپه شد.
در این بیانیه آمده است که رهبران سندیکای مستقل کارگران نیشکر
هفتتپه اکنون تنها به خاطر فعالیتهای صنفی خود در زندان شهر

تمام مدافعان حقوق دموکراتیک و اتحادیههای کارگری خواسته
تا به هر ترتیب ممکن آزادی این افراد را از مقامهای ایرانی
در بیانیهی این اتحادیه با اشاره به تجربهی .خواستار شوند
صنفی معلمان و کارکنان شرکت واحد ،از مخاطرات
فعالین
ِ
ِ
جسمی و روانی که رهبران سندیکای کارگران هفت تپه را
تهدید میکند ،ابراز نگرانی شده است
دعتگیشی  2داًؾجْی دختش داًؾگاٍ ؽیشاص
َذا اعکُذسی ٔ خذيجّ لٓشياَی  2داَؾجٕی داَؾگاِ ؽيشاص
سٔص عّ ؽُثّ تٕعظ َيشْٔای ايُيتی تاصداؽت ؽذَذ.ايٍ دٔ
داَؾجٕ پظ اص يشاجعّ تّ کًيتّ اَضثاطی داَؾگاِ ؽيشاص تٕعظ
َيشْٔای او َيتی تاصداؽت ٔ تّ يکاٌ َايعهٕيی يُتمم ؽذِ اَذ .
َذا اعکُذسی داَؾجٕی سؽتّ عهٕو عياعی داَؾگاِ ؽيشاص يی
تاؽذ کّ دس جشياٌ اتفالات اخيش دس داَؾگاِ ؽيشاصتّ  2تشو
يحشٔييت اص تحصيم يحکٕو ؽذ ٔ عال گزؽتّ پظ اص يشاعى
 16آرس دس داَؾگاِ ؽيشاص تّ  1تشو يًُٕعيت اص تحصيم
و حکٕو ؽذِ تٕد .خذيجّ لٓشياَی داَؾجٕی سؽتّ کؾأسصی يی
تاؽذ کّ چُذی پيؼ تش اعاط حکى کًيتّ اَضثاطی اص خٕاتگاِ
اخشاج ؽذِ تٕد .ايٍ دٔ کّ تّ خاطش پيگيشی احکاو خٕد تّ
کًيتّ اَضثاطی سفتّ تٕدَذ تٕعظ َيشْٔای اداسِ اطالعات
ؽيشاص تاصداؽت ؽذَذ.

* پٌوندها *
سردبٌر نشرٌه  :منصور نجفی
mansour.nadjifi@telia.com
اٌمٌل روابط عمومی سازمان
public@rahekargar.net
تلفن روابط عمومً سازمان
0049-69-50699530
شماره فاکس سازمان
33-1-43455804
ساٌت راه کارگر
www.rahekargar.net
ساٌت خبری راه کارگر
/http://rahekargar.wordpress.com
ساٌت اتحاد چپ کارگری
www.etehadchap.org
ساٌت رادٌو صدای کارگران اٌران
www.sedayekargaran.com
نشر بٌدار
www.nashrebidar.com
نشرٌه انگلٌسی اٌران بولتن
www.iran-bulletin.org
توجه  :مقاالتی که با کد " دٌدگاه " مشخص مٌشوند  ،الزاما
بٌانگر مواضع سازمان نٌستند .

دزفول به سر میبرند.

اتحاديهی بینالمللی کارگران مواد غذایی ضمن تصریح این
نکته که سندیکای هفت تپه عضوی از این اتحادیه است ،از

صفحه 14

شماره 417

