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 احمد نوين
تا زمانی که ُاس و اساس قوانين کشور بر چنين پايه ای " 

که اداره کشور بر مبنای قانون اساسی استواراست، تا زمانی 
جمهوری اسالمی است، بايد بصراحت گفت که فرهنگ غالب بر 

فرهنگی است که . طبقه حاکمه در ايران، فرهنگ قبيله ای است
و يا القاء مينمايد ( تقدير را جبر ميداند و عمًال اختيار را نمی بيند 

م همه فداکار  علی رغ–با تبعيت از چنين فرهنگی !) . که نميبند
برای .  جامعه عمًال از فرهنگ قضا و قدر پيروی خواهد کرد–های 

   "..، بايد اين دور باطل را گسست" سرنوشت"رهائی از اين 
واقعيت اينست که روح اهللا خمينی در زمانيکه در اپوزيسيون رژيم 

محمد رضاشاه بود، بر عليه آزادی و برابری در جامعه ايران  
  .".قلم ها را بشکنيد" از جمله نگفت که . گفتسخن نبصراحت ، 

نوفل  " زمانی که او در ١٣۵٧برعکس، در تابستان و پائيز 
اقامت داشت گفت ؛ شاه آزادی را در ايران ) پاريس  " ( لوشاتو

ُکشته است، اما، در حکومت اسالمی، همه آزاد خواهند بود که 
  .عقايدشان را ابراز واعالم نمايند

از جمله ( در حکومت اسالمی ايران، همه احزاب  خمينی گفت ؛ 
او ميگفت ؛ شاه . ميتوانند به آزادی فعاليت نمايند) حزب کمونيست 

اما، در حکومت .مملکت را چاپيد و مردم را بخاک سياه نشانده است
  .برای مردم ايران مجانی خواهد شد... اسالمی ايران آب، برق و 

هم ميکرد که  ايران را به او بدرستی رژيم سرکوبگر شاه را مت
او وعده ميداد که در . زندانی به وسعت کشور تبديل نموده است

  . جمهوری اسالمی ، زندانها تبديل به پارک و مهد کودک خواهند شد
پس از سقوط رژيم شاه و تشکيل دولت موقت مهدی بازرگان ، 
اجزاء تشکيل دهنده نظام جمهوری اسالمی ايران، بصراحت برای 

ن روشن نبود و لذا اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران که بر همگا
عليه ظلم و ستم دربار، غارت ثروت های ملی توسط دولتهای 
امپرياليستی و شرکتهای چند مليتی بويژه کمپانی های  اياالت متحده 

در فقدان ( امريکا  و شخص محمد رضا شاه قيام نموده بودند 
، رهبری )  و سراسری خودشانرهبری مترقی و سازماندهی مستقل

  .روح اهللا خمينی را بر عليه رژيم ستم شاهی، پذيرفتند
البته بايد بخاطر آورد که قلع و قمع خونين عناصر و تشکل های 
مترقی در رژيم شاه نيز ازجمله در ساختن زمينه های فقدان رهبری 

بر . و جنبش ترقيخواهانه سراسری مردم ايران، بسيار مًوثر بود
نتوانستند به گونه گذشته به "  باالئی ها" ن بستری، زمانيکه چني

نيز ديگر حاضر نبودند که " پائينی ها "زمامداری بپردازند و  
 در خالء رهبری و تشکيالت -ها را بپذيرند " باالئی" حاکميت 

  خمينی و يارانش بکمک شبکه -مترقی و سراسری در کشور 
را ُپر کنند و لذا، روح اهللا سراسری مساجد، توانستند اين خالء 

در . خمينی ، رهبر بالمنازع جنبش ضد سلطنتی مردم ايران شد
سايه همين رهبری و اعوان و انصار او بود که مردم در همه پرسی 

  جمهوری اسالمی؛ آری"  خود را با دو آلترناتيو ١٣۵٨فروردين 
، بر روبرو ديدند و  کاله گشاد نظام جهل و جنايت کنونی " يا نه 

  .سرشان رفت و آينده تيره و تار در مقابشان قرار گرفت
ضرب المثلی است که ميگويد  جاده جهنم را با سنگفرش های ُحسن 

به کالم ديگر نيت خوب برای برقراری خوبی ها . . نيت، ساخته اند
چگونگی رسيدن به هدف نيز در ُفرم گيری هدف !  کافی نيست

نميتوان چشم مردم .   ته مهمی استاين نک. بسيار تًاثير گذار است
هدف، . را بست و انتظار داشت که آنان مسير درست را پيدا نمايند

  .وسيله را توجيه نمی کند
، هر بار که نيروها و عناصر مترقی مردمی ١٣۵٧در سال 

ميخواستند در باره چگونگی تعيين شعارهای جنبش و خواست های 
 خشم عناصر وابسته به مراکز مطالباتی آن بحث و گفتگو نمايند، با

روبرو ) اعم از معمم وُمکال " ( رهبری " و يا " روحانی " 
  .ميشدند

" رهبری "  به مرتبط نظر عناصر و  نيرو های وابسته به  محافل 
آنان همانند شخص خمينی، " . بحث، بعد از انقالب"  اين بود ؛ 

کلمه از وحدت . جستجو ميکردند" وحدت کلمه " را در " پيروزی"
" رهبر " نظر آنان تکرار بدون بحث و گفتگوی شعارها و مطالبات 

را بهم  " وحدت کلمه" به زعم آنان؛ غير از آن و بيش از آن،  . بود
  . ميريخت و بنفع دشمن بود

ديو چو " و حواريون او اين شبهه را تقويت مينمودند که " رهبر " 
بود که ديو شاهنشاهی توگوئی کافی ." . بيرون رود، فرشته در آيد

روح اهللا خمينی ( از اريکه قدرت  بزير کشيده شود و فرشته نجات 
...) رهبری، رياست جمهوری، رياست دولت ( بر اريکه قدرت ) 

مطالبات . سوار شود، تا ايران جامعه ای آزاد، آباد و مرفه شود
) اکثريت قريب به اتفاق شهروندان کشور(کارگران و زحمتکشان 

  . انسانی يافته و برآورده شودپاسخی 
  

عاقبت اين ديدگاه، بر جنبش آزاديخواهانه ائی که رژيم ستمگر 
. خمينی آمد. شاه رفت. محمد رضا شاه را هدف گرفته بود چيره شد

رژيم شاهنشاهی فرو ريخت و پايه های رژيم جمهوری اسالمی در 
  نتيجه چه شد؟. ايران، گذاشته شد

يران، در سه دهۀ گذشته ، سهم کارگران، در نظام واليت فقيه در ا
زحمتکشان و خانواده های آنان ، کار و زحمت فراوان، تحمل سيه 
روزی و عدم برخورداری از آزادی، رفاه و بی پاسخ ماندن مطالبات 

  .بحق و انسانی آنان بوده است
رژيم پادشاهی سرنگون شد، اما، بقايای رژيم فرو ريخته شاه، 

 بکمک کارگزاران رژيم جمهوری ١٣۵٧ بهمن ٢٢بالفاصله پس از 
اسالمی آمدند و دستگاه سرکوب نظام پيشين را که در اثر مبارزات 
و جانفشانی های جوانان، زنان، کارگران، دانشجويان، معلمان، 

ومليتهای ساکن ايرا ن ، متحمل خسارات فراوان شده ... پرستاران
  .بود، ترميم و باز سازی نمودند

شهربانی و گارد ويژه آن، ( اری مراکز سرکوب قديم عالوه بربرقر
مراکز جديد سرکوب در سراسر کشور بر ... ) ارتش، زندان ها و  

در يک . زندان های مخفی و علنی جديد بی شمار ايجاد شد. پا شد
  . کالم، ايران زندان مردمان آزاديخواه و برابری طلب شد

  آب ، برق ، تلفن و .هيچ زندانی به پارک و مهد کودک تبديل نشد
نه تنها ...) بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و ( مسکن 

مجانی نشد، بلکه قيمت های آنان و قبض های مطالباتی بهای آنها، 
. کمر اقتصاد کارگران و زحمتکشان کشور را درهم شکسته است

زندگی بخش بزرگی از شهروندان کشور در زير خط فقر به کابوسی 
بيکاری و گرانی، گلوی اکثريت نسل جوان . ل شده استبی پايان مبد

جامعه را روزمره ميفشارد و اين در حالی است که اقليتی بشدت 
نميدانند در داخل ) و ابسته به جناح های رنگارنگ رژيم (مرفه 

بخوان حاصل از غارت نيروی ( کشور، با ثروت های  باد آورده 
چه بايد ) های ملیکار کارگران  و زحمتکشان و چپاول ثروت 

لذا اين ثروت ها را  همانند رژيم شاه  بخارج از کشور منتقل . بکنند
ميکنند و يا در راه پروژه های غير ملی  نظير ماجراجوئی های ا 

بخوان به بدست صاحبان زر و زور . ( به باد ميدهند) تمی و غيره
  . .)  ميسپارند- دالالن جامعه بين المللی –در سطح بين المللی 

 سال گذشته، هر صدای حق ٣٠در کنار و بموازات چپاول ها، در 
طلبانه و آزاديخواهانه و برابری طلبانه با دستگيری، زندان، 

روزنامه های غيروابسته به . شکنجه  و اعدام پاسخ گرفته است
همانند رژيم گذشته (نمايندگان مجالس . مراکز قدرت، تعطيل شده اند

  .گو شده اندفرمايشی و بله قربان ) 
، حاکميت ديگر ) ١٣۵٨( پس از اشغال سفارت امريکا در تهران

که قانون اساسی (حتی اپوزيسيون وفادار به نظام جمهوری اسالمی 
نظام، مجلس خبرگان رهبری، اصل واليت فقيه و نظارت استصوابی 

  .را نيز بر نتافت) برانتخابات را پذيرفته اند 
گذشته، کانديداهای شرکت در مجلس در اين نظام نيز همانند رژيم 

، نه توسط  مردم ، که ..رژيم و يا کسب مقام رئيس قو مجريه  و 
) و در رًاس آن ولی فقيه( توسط ارگان حافظ منافع حاکميت 

آزادی مردم در کانديد شدن، کانديد کردن و رًای . منصوب ميشوند
ظارت ارگان ن. آزادانه به کانديداهای مورد نظر، پايمال ميشود

استصوابی ، تنها به معدودی از افراد از ميان صدها و هزاران 
در . شرکت نمايند" انتخاباتی" کانديد اجاز ميدهند که در رقابت های 

حقيقت جمهوری اسالمی ، مردم ايران  را شايسته حق تشخيص 
  .نميشناسد

ها هم، کسانی به نمايندگی مجلس و يا رياست " انتخابات" در همين 
 ميرسند که از صافی های متعدد و مورد پذيرش رهبر و جمهوری

در مورد رئيس .  گذشته باشند– در آن مقطع –اعوان و انصارش 
قوه قضائيه و رًوسای نيروها سرکوب در جمهوری اسالمی ايران، 
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ولی فقيه حق انتصاب اين رًوسا را ، مستقيم و غير مستقيم بخود 
  .اختصاص داده است

  
هوری اسالمی ايران  همه مقدرات، بنابر هوا و در يک کالم، در جم

شاه رفت، حکومت مورثی . تعيين ميشود" رهبر نظام" هوس های 
رهبر "اما شاهنشاهی و نظام استبدادی، تحت لوای . موقوف شد

محمد رضا شاه . ، عمًال به حيات خويش ادامه داده است"نظام 
خمينی و پهلوی رفت،اما، بر تخت سلطنت استبدادی در ايران، 

  .  خامنه ای تکيه زدند
اگر در جنبش مشروطه در بيش از صد سال قبل، مالها و رُجل 

طايفۀ نسوان، مجانين و " مرتجع آن زمان که معتقد بودند 
همه در يک سطح قرار دارند، موفق " ورشکستگان به تقصير 

شدند زنان را از حق شرکت در انتخابات محرومند نمايند، اما ، 
 در جمهوری اسالمی ايران اينبار موفق شده اند که  قومزعماي

سال قبل را در اداره جامعه  ٢٣٠٠در نظرات کهنه شدۀ ارسطو 
  .بکار گيرند

 اکنون که در نتيجه پيشرفت های جامعه بشری و تًاثيرگذاری آن بر 
جامعه ما، ديگر نميتوان حق رًای زنان را نفی نمود، کوردالن 

" يران در عمل  با تقسيم جامعه به صاحب نظررژيم اسالمی در ا
اصل آزادی تفکر و ."!  آزاد و برده. مردم دو گروه بيشتر نيستند

ارسطو .حق رًای همگانی را در هزاره سوم، به زير پا گذارده اند
اختالفات در درجات فهم و شعور آدمی را بهانه قرار داده بود و 

  نتيجه گرفته بود که ؛ 
و گروهی عامه، که .  مغز جامعه هستندگروهی ُعقال که در حکم" 

بالنتيجه  در حکم . نيروی عقل کم دارند، ولی، نيروی بدنی زياد
  . بازوی جامعه بايد از عقل تبعيت کند. بازوی جامعه هستند

بنابر اين، در يک مدينه، مردم جمعی صاحبان حقوق و سروران 
اصل اين تقسيم يک . خواهند بود و اکثريتی کارگران و بردگان

خدائی است، زيرا خداوند عقل را بين مردم به تسای تقسيم نکرده 
  ."  است

  علت غلبۀ اين ذلت بر سرنوشت مردم ايران چيست؟
بررسی جامع اين امر، از ّحد اين مقاله خارج است و نياز به 

اما بطور مختصر ميتوان مالحظاتی را مطرح . فرصتی ديگر دارد
. شود در يک موضوع خالصه کردعلت غلبه اين ذلت را نمي. نمود

اما با بررسی گذشته و پروسه ای که بقدرت گيری نظام جمهوری 
اسالمی در ايران منجر شد، شايد در آينده، در ّحد امکان بتوان از 
تکرار آن نکاتی که اين چنين وضعيت غير انسانی را برای مردم 

  .ايران رقم زده است، جلوگيری نمود
 –صالح خوبی برای مطالعه زمان حال بررسی گذشته ميتواند م

  بدست دهد و  -برای آنان که گذشته را چراغی فرا راه آيند ببينند
  . پيش بينی های محتمل را، فرا روی ما قرار دهد

بسياری از ما عادت کرده ايم که ناتوانی هايمان در ساختن يک 
برای . جامعه مترقی را، به دست های مرموز و نابکار نسبت بدهيم

اکثريت ما راحت تر بوده است که در عمل از فلسفه ارسطو پيروی 
 اجتماعی را با توسل –کنيم و يا بی عالقگی مان به منافع عمومی 

  . به توجيه  انتخاب بد، در مقابل بدتر، توضيح دهيم
 نتيجه اينست که پس از آنکه با فداکاری ها و جانفشانی ها، از 

ده ايم، کوتاه مدت پس از آن، چنگال خون ريز خودکامه ای رها ش
سپس . ديده ايم" اسير"خود را مجددًا  در چنگال خودکامه ديگری 

با تکيه به ذهن ساده انديش، عدم توفيق جامعه در تامين حقوق 
 اقتصادی را به  خود کامگی نسبت ميدهيم و –سياسی، اجتماعی 

 های توجه نميکنيم که خود کامگی، از عمل متقابل بسياری از پديده
  . اجتماعی بوجود آمده است

توجه نميکنيم که خود ما، جنبش ما و راه هائی را که پيموده ايم و 
چگونگی برداشتن قدم های خود ما در اين راه؛ از جمله سر سپردن 

و يا عدم کنکاش در تحليل "  رهبران خود گمارده"به حسن نيت 
ابطه با اين های ساده لوحانه ، جلوگيری از بحث و تبادل نظر در ر

ها و شعارها، خود ازاجزاء زمينه ساز غلبه خودکامگی بر " تحليل"
  . جامعه است

در اين . بسياری از ما مردم، تفکر قبيله ای بر افکارمان غلبه دارد
تفکر انسان به تبع چگونگی تلقی اش از جهان، خود را سرنوشت 

 نهادهای ساز نميداند و بر اين باور است که قادر به اصالح بنيادی
اجتماعی نيست و خود را ناگزير ميبيند که با رضايت به تغييرات 

احتمالی جزئی در ساخت نظام موجود، اميدوار باشد که بهبودی 
  . هرچند جزئی در زندگيش ايجاد شود

انسان با چنين تفکر سنتی، از آنجا که خود را قادر به تغيير بنيادی 
دی نيرو ميگذارد و متًاسفانه، نميبيند، لذا کمتر در جهت تغيير بنيا
تنبلی در تفکر، بيشتر بر او . عمدتًا در اين جهت  حرکت نمی نمايد

اين شيوه . از مسئوليت پذيری  و فکر و تعقل ميگريزد. غلبه دارد
تفکر و نگرش به وضعيت جامعه، فکر انسان را از مصائب و 

  . ميسازد" رها"مسئوليت ها و زحمت تصميم گيری ها، 
اس اين شيوه تفکر و  نگرش است که تئوری تقسيم جامعه به بر اس

جان ميگيرد و ما ."!  آزاد و برده. مردم دو گروه بيشتر نيستند" 
مردمان لگد مال شد در طول تاريخ، غالبًا در زمانی که باالئی ها 
نتواسته اند به شيوه سابق خود کامگی نمايند و در ميانشان 

د شده است، با استفاده بهينه از شکاف اختالفات و درگير هائی ايجا
های ايجاد شده درباال، زمينه را برای گسترش مبارزات مان مساعد 
تشخيص داده ايم، اما، نتوانسته ايم در انتها، ُمهر سرنوشت ساز 

  .خودمان را بر تحوالت جامعه بکوبيم
، ) و يا تحوالت اجتماعی (  لذا در پايان هر منازعه ای درباال 

 قدرت از دست بخشی از طبق حاکمه ، بدست بخش ديگری عمومًا
و يا همچنان در دست حاکميت . ( از همان طبقه منتقل شده است

بدون آنکه تغييرات چشمگيری در زندگی اکثريت .) باقی مانده ا ست
  .  ايجاد شده باشد- به نفع مردم -قريب به اتفاق مردم 

آن ساده انديشی . يمبه سرنوشت خودمان در چند دهۀ اخير توجه کن
" تحليل"آن . ١٣۵٧ بهمن ٢٢های عاميانه در قبل و بعد از انقالب 

نظام جمهوری اسالمی " های عاميانه ای که پايه های پذيرش 
را ريخت و از بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی شکل " ايران

گيری قدرت جديد، پس از سقوط نظام پادشاهی، جلوگيری کرد، آيا 
مردم "  هائی انکار ناپذير با تفکر؛  تقسيم جامعه به عمال شباهت

نداشت ؟ اگر نداشت، چرا ."! آزاد و برده. دو گروه بيشتر نيستند
اکثريت ما مردمی که با فداکاری ها بسيار بميدان آمديم و رژيم ستم 

و نظام اش تمکين کرديم؟ " امام"شاهی را سرنگون کرديم، به 
فاق ما بر چگونگی اين نظام  غير بدون آنکه اکثريت قريب به ات

بدون آنکه اکثريتی ما که . انسانی، کوچکترين اشرافی داشته باشيم؟
مسخ شده در فريبکاری های روح اهللا خمينی و اعوان و انصارش 
شده بوديم، عمال تمايلی به مباحثی غير آنچه خمينی فريبکار عرضه 

ی جدی و مينمود نشان بدهيم؟ بدون آنکه اکثريت ما تالش ها
پيگيری  نمائيم که سازمان ها و تشکيالت مستقل خودمان رابرای 
دستيابی به خواسته های بحق مان در مسير آزادی و برابری بوجود 

و در سراسر کشور سامان دهيم؟ و يا الاقل آن تشکل هائی را  آوريم
که مستقل از حاکميت و قبل و بعد از دوران انقالب، برای دفاع از 

ای انقالب بوجود آمده بودند، بطور جدی مورد حمايت و دست آورده
  .پشتيبانی پيگير قرار نداديم

. بپذيريم که اکثريت ما مردم، ابتدا فريب و عاقبت شکست خورديم
بپذيريم که با حرکت از ناتوانی ذهنی مان در عدم پاسخگوئی به 
مقوالت پيچيده تر، فکر و ذکر و عمل مان را در اختيار ذهنيات 

قرار داده بوديم و هر "  رهبر انقالب" ار گونه  تماميت خواهانه بيم
و . چيز غير از آن را غير خودی و يا وابسته به دشمن می پنداشتيم

مداخله " رهبری انقالب" يا الاقل در رابطه با دشمن تراشی های 
، دست رهبر را باز " دشمن " نمی نموديم و عمًال در قلع و قمع 

  . گذارده بوديم
ه گذشته ها برگرديم و عدم پيگيری های خودمان و چيره گی های ب

  : دشمنان مان بر خودمان را مرور کنيم 
آن ُحکم " توشيح"   بيش از يکصد سال از انقالب مشروطه  و -* 

گذشته )  شمسی ١٢٨۵( تحت فشار توده مردم، توسط شاه قاجار
 قواعد و رسالت آن انقالب اين بود که حکومت را، مشروط به. است

  .قوانينی نمايد که توسط نمايندگان حقيقی مردم وضع شده بودند
 آن انقالب با کودتای محمدعلی شاه قاجار، بمباران مجلس  و -* 

برخی از آمران سرکوب انقالب مشروطه . استبداد صغير، روبرو شد
در آن دوران، نظير محمدعلی شاه قاجار با خفت و خواری به 

ه شدند و رهبر روحانی مشروعه خواهان، سفارت روسيه پناهند
شيخ فضل اهللا نوری، در ميدان توپخانه تهران  به دار آويخته 

اما مردم بی سازمان، نتوانستند حاکميت خويش رابرقرار .شدند
  .نمايند

  رضا خان ميرپنج به اشاره ژنرال آيرون سايد و بخواست دولت -* 
 و زمام امور را در   شمسی کودتا ميکند١٢٩٩انگليس، در اسفند 
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 به کار خاندان سلطنتی قاجار پايان ميدهد ١٣٠۴دست ميگيرد و در 
 حکومت ١٣٢٠و خود را شاه ايران ميخواند و تا شهريور 

  .استبدايش را برقرار ميکند
 به ١٣٢٠ اشغال کشور توسط نيروهای متفقين در شهريور -* 

اش که در سال های آخر حکومت ( برکناری حکومت رضا شاه 
) بسوی هم پيمانی با آدولف هيتلر، رهبر فاشيست آلمان، رفته بود 

منجر شد، تمامی نيروهای مسلح حکومت بسرعت درهم شکست و 
تبعيد شد و ) افريقای جنوبی ( خود رضا شاه به جزيره موريس 
  .کشور دچار بی ثباتی ها متعدد ميشود

اء رضا شاه بد نيست که در اينجا توجه داشته باشيم که عدم اتک[ 
فاشيسم هيتلری (به مردم و تمايل به يک قدرت خارجی در آن زمان 

در سال های آخر سلطنت اش، عاقبت زمينه اشغال کشور در ) 
 و مداخله متفقين در کليه امور داخلی ايران را باعث شد که ١٣٢٠

 ١٢. نتيجه آن از جمله آغاز سلطنت محمد رضا شاه پهلوی شد 
عدم اتکاء محمد رضا شاه  به مردم ) ١٣٣٢  مرداد٢۵( سال بعد 

ايران و فرار او از کشور، زمينه ساز خيانت محمد رضا شاه پهلوی 
در سر سپردگی تام و تمام به امپرياليسم ها، بويژه امپرياليسم 

، سرنگونی دولت ملی دکتر ١٣٣٢  مرداد ٢٨امريکا، کودتای 
هدی و در محمد مصدق، برقراری دولت دست نشانده ابولفضل زا

تداوم آن تبديل شاه ايران به ژاندارم قدرت های چپاولگر 
امری که کشور ما را بمدت . امپرياليستی درمنطقه خليج فارس شد

يک ربع قرن، عمدتًا به محل تاخت و تاز و چپاول قدرت های 
  .سرمايه داری جهانی به سرکردگی امپرياليسم امريکا تبديل کرد

  بر سر کار آمد و در ١٣٢٩ل  حکومت ملی مصدق در سا-* 
 با پشتيبانی عظيم مردم موفق شد از امپرياليسم انگلستان ١٣٣٠

حمايت توده ای و . خلع يد نمايد و صنعت نفت را ملی نمايد
 ادامه می يابد، اما، ١٣٣٢سراسری از حکومت مصدق تا مرداد 

عمدتًا بنا بر تداوم تسلط فرهنگ قبيله ای بر افکار توده های حق 
لب،  تشکيالت مستقل، سراسری، توده ای و متکی به مردم که ط

بتواند دستاوردهای آن نهضت عظيم را حفظ و در مقابل کودتا چيان 
مقاومت نمايند، ) امريکا   ( CIA متکی به دربار محمد رضا شاه و 

  . بوجود نمی آيد
 ميليون دالر ، توسط جاسوسان ١٩دولت ملی مصدق با صرف مبلغ 

برهبری [های آن زمان " لباس شخصی " و حمايت امريکائی 
و ديگر ايادی دربار )] معروف به شعبان بی مخ ( شعبان جعفری 

. شاه و مامورين دول امپرياليستی درايران، سقوط ميکند
آزاديخواهان دستگير، زندانی و تعداد قابل مالحظه ای اعدام ميشوند 

 بر مردم ايران و خفقان گسترده و حکومت استبدای محمد رضا شاه
دوران سلطه بالمنازع امپرياليسم امريکا وهم .. تحميل ميشود

پيمانانش به مباشرت دربار و شخص محمد رضا شاه پهلوی بر همه 
 اقتصادی، سياسی و فرهنگی جامعه آغاز و -ارکان زندگی اجتماعی

 ٢٢(  سال بعد ٢۵با غارت نيروهای کار و ثروتهای ملی مردم تا  
  .ادامه می يابد ) ١٣۵٧بهمن ماه 

 و با ورود ريچارد نيکسون ١٣٣٢ مرداد ٢٨دورانی  که با کودتای 
 ١٣٣٢ آذر  ١۶در )  معاون جمهوريخواه رياست جمهوری امريکا(

 -شريعت رضوی( و سرکوب دانشجويان دانشگاه و قتل سه دانشجو
آغاز شد و با مبارزات مردم و سرکوب های )  بزرگ نيا–قندچی 

 سال -١٣۵۶ا ، با فراز و نشيب های متعدد تا سال حکومت کودت
 - آغاز فعاليت های جديد مردمی که به سرنگونی حکومت شاه شد 

  .ادامه داشت
 محمد رضا شاه بعد از ايجاد شورای سلطنت و ١٣۵٧ در ديماه -

. انتصاب  دولت شاپور بختيار، مفتضحانه کشور را ترک می نمايد
 ايران در دادگاهی عادالنه، از  در گريز از بازخواست های مردم

کشوری به کشورديگر گريخت و عاقبت در تنهائی و موقعيتی که 
همه دول امپرياليستی حامی حکومت اش، او را تنها گذاشته بودند،   

  . جان سپرد١٣۵٩در روی تخت جراحی در قاهره، در 
 با قيام مردم ايران و سقوط پادگانهای ارتش  ١٣۵٧ بهمن ٢٢ -* 

هران و ديگرارگانهای اعمال قدرت رژيم شاه درکشور بدست در ت
" ديو . " مردم ، رژيم ستم شاهی به زباله دان تاريخ فرستاده شد

، ديوی دگر " ديو " پس از رفتن . در نيامد" فرشته " رفت، اما، 
. ديگری تبديل شد" بت " آمد و خود به " بت شکن " خمينی . آمد

تصادی کشور خارج شد و جباری  اق–جباری از صحنه اجتماعی 
ساواک شاه . ديگر با مردم فريبی، بر سرنوشت کشور ما مسلط شد

که منحل و سپس با تداوم ) سازمان اطالعات و امنيت کشور( 

پايداری مردم درهم پاشيده شده بود، به مساعدت مزدوران سازمان 
های اطالعاتی و امنيتی دول متروپل نظير تيمسار حسين فردوست و 

همچنان . گشاد روئی رئيس دولت موقت نظام خمينی، بازسازی شد
  . که ديگر ارگانهای رژيم جديد 

 اکنون سی سال است که در زير بيرق نظام اسالمی، دولت های -* 
 ولی فقيه،  بر سرنوشت کشور - اين بار تئوکراتيک –ايدئولوژيک 
  .حکم ميرانند

 اش را واژگون مردم ايران، محمد رضا شاه را فراری و نظام
  :نمودند، اما 

  بعلت عدم آشنائی جدی به دمکراسی و عدم تالش سازمان - ١
يافته و سراسری در حفظ و  گسترش سُمبل های اقتدار مردمی، 

  جهت حراسِت حق تعيين سرنوشتشان،
 با مساعدت ها بقايای رژيم شاه و بيعت اکثريت قريب به اتفاق - ٢

با روح اهللا )  فرماندهان نظامیاعم از روسای کشوری و( آنان 
خمينی و دولت موقت اش و   حمايت های مًوثر برخی از محافل 

  قدرت در جهان سرمايه داری،
چون "  غلبه اين تصور عاميانه  بر اکثريت مردم در ايران که – ٣

و اقتدا به رهبر بالمنازع رواهللا ." ديو بيرون رود، فرشته در آيد
  خمينی،

هشدار ها و فعاليتهای عناصر و نيروهای مبارز  عدم توجه به – ۴
  مردمی، در مورد غلبه فاشيسم بر جامعه،

۵ -.....   
ابتدا انقالب با سرکوب عناصر و نيروهای مردمی، تعطيلی روزنامه 
های مخالفان، سرکوب دانشجويان و دانشگاهيان، سرکوب 

شد و مواجه ....اعتراضات آزاديخواهانه زنان، کارگران،  جوانان و 
سپس حاکميت رژيم قرون وسطائی واليت فقيه ، تمامی دست 

 را ١٣۵٨ بهمن ٢٢ و برابری طلبانه انقالب  آزاديخواهانهآوردهای
  . بر باد داد 

  
نظام واليت فقيه با استحکام پايه های جمهوری اسالمی در ايران و 
استقرار ارگان های دست نشانده ولی فقيه، نظير کميته ها، ستادها، 

اه پاسداران، مجلس خبرگان رهبری، نظارت استصوابی، مجمع سپ
تشخيص مصلحت نظام، تفويض اختيارات نيمه خدائی به شخص 

سلب اختيار از مسلم مردم، نظير کانديد و انتخاب ... ولی فقيه  و 
شدن و حق تعيين سرنوشت توسط مردم، و کوتاه سخن استقرار 

، سياسی و فرهنگی   اقتصادی–استبداد بر همۀ شئون اجتماعی 
جامعه، همه دستاوردهای آزاديخواهاه و برابری طلبانه يکصد سال 

  . گذشته مردم را مورد هجوم قرار داد
البته ميتوان به نهضت ها و مبارزات ترقيخواهانه ديگری و اهداف 
آنها در تاريخ يکصد سال اخير مرد ايران اشاره کرد، اما برای 

نها به سه نمونه عمده از اينگونه اختصار کالم در سطور فوق، ت
  .تحرکات اشاره شد

يکی از نشانه های پيشرفت فکری و علمی بشريت مترقی، قطع 
رابطه با تحليل های ساده گرايانه و عاميانه بنفع تحليلهای دقيق 
. منطقی و توجه به پيچيدگی معضالت جامعه و چند عاملی آنها است

کر سنتی که بر افکار اکثر اين تالش بما کمک مينمايد که از  تف
در تفکر سنتی، انسان به تبع . مردم ما غلبه دارد فاصله بگيريم

برداشت اش از جهان خارج از ذهن، خود را برای درک واقعيت ها 
  .و راه برون رفت از آن، قادر نمی بيند

انسان سنتی وابسته به تفکر قبيله ای، عمدتًا بر اين باور است که 
وجود بدست نيروهای مرموز و تواناتر از او حاکميت در نظام م
لذا او ناچار است که از سرنوشت مقدر خويش . سپرده شده است

مجلس خبرگان " استدالل"در اين رابطه توجه به . ( پيروی نمايد
اين . عبرت انگيز است! مينمايد" کشف"رهبری، که رهبر نظام را 

 شود، بنابر احمقانه برای آنکه بيشتر مشروع جلوه داده" کشف"
اظهار نظر يکی از علمای دين و عضو مجلس خبرگان رهبری، در 

" البته در نظام پادشاهی نيز ، سلطنت .ارتباط  با امام زمان، است
  . ).الهی معرفی ميشد" موهبتی 

همانگونه که انسان قبيله ای، در مقابله با زلزله، سيل و يا آفات 
يديد و آنها را مشيت کشاورزی در سطوح وسيع خود را ناتوان م

الهی ميدانست و تصور مينمود که بايد صبر و انتظار پيشه نمايد تا 
برحسب مشيت الهی، روزگار بهتری فرارسد، اکنون نيز انسان 

فراهم " اسباب و علل"سنتی  در مورد حاکميت، انتظار دارد که همه 
، خانه خرابی ها و "حاکم عادل "شود تا آنگاه با بحکومت رسيدن 
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بنا بر .. مصيبت هايش تخفيف يابد و زندگی بهتری نصيب اش شود
اين تفکر، او نه بدنبال تغيير اساسی و بنيادی در جامعه است ونه 

  .آن"  اسباب وعلل" پيگيرانه بدنبال ايجاد 
حاکم " هستند که " کانديد"انسان با تفکر قبيله ای، از کسانی که  

دارند، نمی " ارزانی " بشوند و زندگی بهتری به مردم " عادل 
  :پرسد که 

  در حکومت شما، حق مسلم توده ها در دستيابی به دارو و -* 
  ؟ .درمان بر مبنای کدامين قانون پاسخ خواهد گرفت

 حداکثر ساعات کار در هفته برای کارگران و زحمتکشان چگونه -* 
  ؟ .خواهد بود

يک زندگی  حداقل حقوق ماهانه کارگران و زحمتکشان که کفاف -* 
  انسانی در خور انسان هزاره سوم را بدهد، چقدر است؟

  حق مسلم کارگران و زحمتکشان در رابطه با اعتصاب، تشکل - * 
  چگونه خواهد بود؟ .. مستقل و 

بنا بر " حاکم عادل"  برابری حقوق زن و مرد در حاکميت -* 
  کدامين قانون و به سرانجام خواهد رسيد ؟ 

 مکفی بازنشستگان و تامين زندگی انسانی برای  در مورد حقوق-* 
  آنان، چه تغييراتی در دستور کار قرار دارد؟ 

  
  حقوق دوران بيکاری کارگران و زحمتکشان و رابطه آن با خط -* 

فقر جيست؟ و برای تحقق اين حق، حق چه قوانينی ميبايست در 
  دستور کار جامعه قرار بگيرد ؟ 

 در رابطه با مسکن و انطباق اين حق  در مورد حق مسلم انسان-* 
  بر دستاوردهای بشريت مترقی، چه تحوالتی بايد انجام بگيرد؟

  حق آموزش و پرورش رايگان برای همه شهروندان و -* 
  چگونگی  محقق خواهد شد؟

  حقوق ملل ساکن در کشور و خواست های انسانی آنان چگونه -* 
  . تحقق  خواهد يافت

های بی قيد و شرط  سياسی در جامعه و بويژه  برقراری آزادی -* 
آزادی ايجاد تشکل های مردمی و آزادی حق اعتصاب کارگران و 

  زحمتکشان در نظام آينده کشور چگونه تضمين خواهد شد؟
 *-........   

انسان با تفکر قبيله ای، به وعده و وعيدهای ُکلی مدعی حاکميت 
االئی ها نتوانند به شيوه لذا، هرگاه که  ب. عادالنه دلخوش ميدارد

گذشته بحکومتشان ادامه دهند و ديگر مدعيان حکومت برای حفظ 
نه ( و يا گسترش منافع خودشان بميدان آيند و لزوم تغييراتی را 

را مطرح نمايند، )  تغييراتی اساسی، که غالبًا فرعی در نظام حاکم
آن " لل اسباب و ع"انسان های سنتی، بدنبال تغييراتی که متصورًا 

  .فراهم آمده است، ميروند
اکثريت قريب به اتفاق عناصر جامعه ای که تفکر قبيله ای در آن 
غلبه دارد، زمانی که بنابر واقعيات سخت زمينی و مشقت های 
زندگی روزمره و تداوم خفقان حاکم بر جامعه،  بر لزوم تغيير پای 

قب مانده طبقه از آنجا که بنابر حاکميت خفقان و تفکر ع( ميفشارند 
حاکم و عدم توانائی در سازماندهی تشکل مستقل خودشان  و 
ناتوانی عناصر و تشکل های مترقی در رابطه با وظائفشان، درک 

بدنبال آن ) درستی در رابطه با تغييرات مناسبات بنيادی ندارند 
هستند که اگر جباری از صحنه سياسی خارج شد، شخص مقتدر 

که اميد به مهربانی و رافت او در ") انسانیچهره ای "با ( ديگری 
اين همه . دلهايشان بوجود آمده است، جای جبار قبلی را بگيرد

زمانی ممکن است که توده حق طلب، خود را دست کم بگيرد و به 
  .سازماندهی تشکل مستقل و سراسری خود، بی توجه باشد
حکومت . يک بار ديگر به تاريخ يکصد سال گذشته ايران توجه کنيم

سلطنت قاجاريه ! مشروطه، جايگزين حکومت استبدادی نميشود
ميرود و سلطنت پهلوی بجای آنان زمام امور کشور را  بدست 

پس از آن همه تالش ها و مقاومت های مردمی، دولت ملی . ميگيرد
 سرنگون CIAمصدق بر سر کار ميآيد، اين دولت با کودتای 

ه شده توده ای بميدان نميآيد ميشود، مقاومت گسترده و سازمان داد
و حکومت وابسته به امپرياليسم محمد رضا شاه، مجددًا استبداد را 

  . بر کشور حاکم مينمايد
حکومت محمد رضا شاه به همت تظاهرات، اعتصاب ها و قيام توده 
مردم سرنگون ميشود، حاکميت واليت فقيه و رهبری خونريز روح 

علی خامنه ای ولی فقيه، مورد حاکميت . اهللا خمينی حاکم ميگردد
مرگ بر ديکتاتور، چه " تهاجم توده حق طلب قرار ميگيرد، شعار  

اصالح " رهبری " در فضای کشور طنين ميافکند، " رهبر، چه دکتر

طلب جنبش ، شعار وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی 
  . ايران را سر ميدهد

  ، نه نظام واليت اصالح طلب جنبش" رهبری " به زبان ديگر، 
" تخت سلطنت"جبار نشسته بر ( فقيه، که شخص ولی فقيه موجود 

به بيان ديگر در بنياد باورهای تفکر قبيله . را هدف ميدهد) واليت 
لذا، تغيير در نهاد جباريت . ای، تغييرات در همين ّحد، َمد نظر است

کری در نظام ف. نيست که در دستور کار تفکر قبيله ای قرار دارد
اين تفکر را . قبيله ای، همگی سرنوشتشان وابسته به تقدير است

 سال قبل چنين فرموله کرد ؛ ٢٣٠٠در ارسطو 
گروهی ُعقال که در حکم مغز جامعه هستند و گروهی عامه که  " 

نيروی عقل کم دارند، ولی، نيروی بدنی زياد و بالنتيجه  در حکم 
  . ز عقل تبعيت کندبازوی جامعه بايد ا. بازوی جامعه هستند

بنابر اين، در يک مدينه مردم، جمعی صاحبان حقوق و سروران 
اين تقسيم يک اصل . خواهند بود و اکثريتی کارگران و بردگان

خدائی است، زيرا خداوند عقل را بين مردم به تسای تقسيم نکرده 
  ."  است

اين طرز تفکر، عمًال قرابت چندانی با پذيرش مسئوليت انسان و 
در ايران، در نظام پادشاهی، سلطنت موهبت . ادی اراده او نداردآز

موهبت "اين . الهی قلمداد ميشد که به شخص شاه واگذار شده بود
بنابر قانون اساسی نظام پيشين، ميبايست با نظارت مجتهدان " الهی

  . عاِلم ، به حاکميت شاه، عبای قانونيت و مشروعيت می پوشاند
مجلس خبرگان " ی، ولی فقيه توسط در نظام جمهوری اسالم

لذا، بواسطه نمايندگان . و به مردم معرفی ميشود! کشف"  رهبری
او در همه نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سياسی، قضائی و 
فرهنگی، تصميم گيری در همه امور تعيين کننده داخلی  و خارجی 

 به واقع حکومت ولی فقيه، مظهر اراده خدا. بعهده ولی فقيه است
بر زمين است و بقول رئيس جمهور اسبق اصالح طلب؛ رئيس 

در نظامی که قانون . جمهور در اين نظام، فقط يک آپاراتچی است
را پذيرفته است، رئيس مجلس شورای "  واليت فقيه"اساسی اش 

اسالمی  ناچاراست که به حکم حکومتی ولی فقيه، بحث و تبادل 
و يا هر قانون ( ن مطبوعات نظر نمايندگان مجلس در رابطه با قانو

  .!را، موقوف اعالم نمايد) ديگری
تا زمانی که ُاس و اساس قوانين کشور بر چنين پايه ای 
استواراست، تا زمانی که اداره کشور بر مبنای قانون اساسی 
جمهوری اسالمی است، بايد بصراحت گفت که فرهنگ غالب بر 

فرهنگی است که . طبقه حاکمه در ايران، فرهنگ قبيله ای است
و يا القاء مينمايد ( تقدير را جبر ميداند و عمًال اختيار را نمی بيند 

 علی رغم همه فداکار –با تبعيت از چنين فرهنگی !) . که نميبند
برای .  جامعه عمًال از فرهنگ قضا و قدر پيروی خواهد کرد–های 

  .، بايد اين دور باطل را گسست" سرنوشت"رهائی از اين 
نی که خود را تافته جدا بافته از جامعه شان ميپندارند و خود حاکما

را بی اعتناء به نظرات و خواست های مردم ميدانند و عامه مردم 
نميتوانند حرف هايشان را بی واسطه به گوش آنها برسانند، 
بسرعت جدا از توده شده و به مثابه يک مستبد با مردم روبرو 

رای آنکه بتوانند در ذهنيت عامه اما اين مستبدين نيز ب. ميشوند
مردم از خودشان، قدرتی برتر و مافوق آنان را استوار نمايند، 
همواره در طول تاريخ خود را مرتبط با منادی طريقت و منبع 
الهامی مافوق تعقل نسبی جامعه و يا مافوق جامعه  بشری معرفی 

  .نموده اند
ی فقيه اش نيز، توجه داشت باشيم که در تفکر قبيله ای، حتی ول

و مومنين . احکامش را منتج از اراده خدا بر زمين معرفی مينمايد
  .نيز برای صالبت دادن به سخنشان، بنام خدا آغاز مينمايند

 حتی چنگيز خان مغول نيز فرمان هايش را منتسب به خواست خدا 
منگو تنگری چو : "ميکرد و زير احکامش اين عبارت مهمور بود 

در دوران رياست . خواست خداوند جاويد استاين " . کندور
رئيس جمهور سابق اياالت متحده ( جمهوری جورج دبليو بوش 

، او  نيز حمله به افغانستان را در ابتدا جنگ صليبی ناميد و )امريکا
در ابتدای حمله به کشورعراق نيز، کليه اعمال تجاوزکارانه دولت و 

پس از آنکه . وانمود کردارتش امريکا را بمثابه مًاموريتی الهی 
بوق رسوائی آن اقدامات جنايتکارانه و تجاوز کارانه، توسط  مردم 
و نيروهای آزاديخواه در سراسر جهان بصدا در آمد، آنگاه بود که 

به عراق در دستور کار " صدور دمکراسی " تبليغات مردم فريبانه 
  . دولت امريکا قرار گرفت
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رياست " انتخابات" ن ماهها از اکنو. به جامعه خودمان برگرديم
با توسل به تقلب های گسترده، . جمهوری در ايران ميگذرد

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی شکست خوردند و محمود 
  . معرفی شده است" انتخابات" احمدی نژاد، برنده آن 

برای همه روشن بود که دستگاه واليت حاضر نيست که پيروزی 
ی گفته ميشد که محمد خاتمی زير فشار حت. اصالح طلبان را بپذيرد

دستگاه واليت از کانديداتوری خود برای رياست جمهوری، به 
  .کناری رفته است

'' زمام داري'' اما، مردم که از سرکوب های سياسی ومدنی دوران 
احمدی نژاد بشدت ناراضی بودند و فشارهای اقتصادی حاصل از 

انه خرابی بيش از پيش  احمدی نژاد به خعوامفريبانهسياست های 
در رابطه با . [ محرومان جامعه منجر شده بود، بيکار ننشستند

وضعيت اقتصادی کشور ميتوان بعنوان نمونه به واردات بنزين به 
کشور که هر ساله مبالغی هنگفتی از بودجه کشور را خود 

 در کشوری که خود از بزرگترين صادر کنندگان -اختصاص ميدهد
 مبلغ ١٣٨٧ و يا واردات ديگر که در سال -تنفت در جهان اس

 ميليارد دالر ازبودجه کشور را بلعيد و درهم شکستن ٧٠عظيم  
 عدم اجرای نزديک به نيمی از \اقتصاد توليدی کشور را نشانه رفت 
  \"  طرح های زود بازده" طرح های اقتصادی دولت بويژه 

" قتصاد واقعیا"جلوگيری از وام دهی  بانک ها  به طرح هائی در 
  باال رفتن قيمت مسکن در سه سال اول دولت \موثر بوده است 

 تا ١٠٠٠احمدی نژاد که در شهرهای بزرگ ايران که افزايش قيمت 
 ٣٠و  بيکاری که آمار آن تا ....   در صدی را نشان مدهد و١۵٠٠

بويژه جوانان مابين (  آينده ناروشن جوانان \در صد ذکر شده است 
 درصد کل جمعيت را تشکيل ميدهند و ٣۵سال که  ٢٩ تا ١۵

 فزون بر اينها، \)  در صد ارزيابی ميشود٧٠بيکاری در بين آنان 
 که گلوی يک سوم شهروندان ايران را زير خط فقرشرايط ذلت بار 

ميفشارد و نام جمهوری اسالمی ايران و واليت فقيه را با نکبت 
  .].مترادف نموده است،  اشاره کرد

ه به خطر تداوم وضعيت نابسامانی های شکننده جامعه در با توج
صورت تداوم دوران رياست جمهوری احمدی نژاد، مردم بشدت 
ناراضی ، با ورود تقريبًا ناگهانی شان به  صحنه مبارزات 

در خرداد ماه امسال، در مسير زدن تودهنی به حاکميت " انتخاباتی"
وی ميرحسين موسوی و دررًاس آنها به ولی فقيه، به حمايت بس

اين عمل را بعدها مردم در يکی از شعارهايشان . کشانيده شدند
  .ميرحسين بهانه است، واليت نشانه است: چنين فرموله کردند 

و مقاومت ها و مبارزات " انتخابات"شرکت وسيع مردم به صحنه 
، فاصله برخی از جناحهای رنگارنگ ١٣٨٨ خرداد ٢٣آنها پس از 

  . را، بشدت افزايش دادرژيم با يکديگر
 از ابتدای بقدرت رسيدن نظام واليت فقيه اسالمی در ايران ، از نظر 

اخير " انتخابات"اما در . نظام، مردم همواره غير خودی بوده اند
برای اولين بار در اين سطح، جناح  رياست جمهوری در ايران،

اصالح طلبان نيز بطور رسمی، غير خودی شده اند و آن 
درون نظام، که تا آن زمان رعايت ميشد، بر عليه " سیدمکرا"

  .جناح اصالح طلب، به زير پا گذاشته شده است
آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی ،حق " انتخابات"در آن 

که حق آزاد [ را " مجلس خبرگان رهبری"نظارت استصوابی 
 انديشيدن و انتخاب کردن در رابطه با کانديدای رياست جمهوری را

را پذيرفته بودند، لذا ، اميدوار بودند، در ] از مردم سلب نموده بود 
صورتی که مردم به آنان اقبال نشان دهند، يکی از آنان بتواند به 

امری که با توجه واقعيت  های اخير . مقام رياست جمهوری برسد
جمهوری اسالمی ايران ، به نا اميدی اين دو کانديد در عمل، 

  .دميتواند مبدل شو
الف ؛ فاکتور ورود مردم به :  بر چنين بستری و با توجه به 

ب ؛ نا اميدی نامزدهای اصالح طلب در جلب رافت اسالمی . صحنه
ج ؛ تغيير سياست کاخ . ، برای کسب مقام رياست جمهوری"رهبر"

سفيد واشنگتن از تهديد جمهوری اسالمی به حمله نظامی و 
با رژيم ايران و جستجوی سرنگونی، به پذيرش مذاکره مستقيم 

راههای نزديکی با خاورميانه و اسالم و تاملی با معنا در اعالم 
سياست قطعی اياالت متحده امريکا در قبال ايران،  تضادهای درون 
جناح های رنگارنگ جمهوری اسالمی ايران آنچنان تشديد کرده 

 و ولی فقيه( است،  که بنظر ميرسد هيچ کدام از طرفين درگيری ها 
اين همان . قادر نباشند عقب نشينی نمايند) نامزدهای اصالح طلبان

تشديد شکاف در بين باالئی هاست که تا کنون تودههای ناراضی و 

حق طلب مردم با استفاده بهينه از اين شکاف به مبارزاتشان ادامه 
  .داده اند

بعبارت ديگر بخشی از مردم با سپر کردن نامزد های اصالح طلب 
دورۀ دهم  رياست جمهوری در ايران و حوادث پس " تخاباتان"در 

از آن، اميدوار بودند که بتوانند با پيروزی يکی از اين دوتن، اوًال 
جناح بغايت عقب مانده تر رژيم را که مورد حمايت آشکار ولی فقيه 
بود بعقب برانند و ازاين طريق تو دهنی مناسبی به رهبر نظام وارد 

استفاده بهينه از اختالفات مابين باالئی ها، آرزومند آورند و دومًا با 
آنان را در تضعيف پايه های رژيم " دست تقدير " باشند که اين بار 

ياری ) جهت زمينه سازی برای رهائی از چنگال خونريز آن( 
  . رساند

البته در اين ميان مردمانی نيز از مدت ها قبل در تالش ايجاد تشکل 
اما در تعداد اينان متاسفانه بسيار قليل . ه اندهای مستقل مردمی بود

  . بوده است" انتخابات"تر از شرکت کنندگان در 
بهررو، هم زمانی مقاومت آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی 

و انفجار خشم در گلو ) علی خامنه ای ( درمقابل اجحافات ولی فقيه 
 مال شده، خفه شده سی سال حاکميت جمهوری اسالمی بر مردم لگد

 و تداوم مقاومت ومبارزه مردم، ١٣٨٨ خرداد ٢۵انفجار توده ای 
طلسم قدر قدرتی رژيم در ذهنيت توده به پا خواسته را بگونه ای 
غير قابل انکار درهم شکسته و فضاحت و شقاوت رژيم در برخورد 
با مردم را، بی ردا و پوشش، در معرض ديد افکار عمومی در 

  .اده استايران وجهان قرار د
 پاسخ رژيم اين بار نيز سرکوب گسترده، تشديد خفقان، دستگيری، 
زندان، شکنجه ، در مواردی تجاوز جنسی به دستگير شدگان و 
بعالوه کشتن چندين ده نفر از تظاهر کنندگان در ميادين و شهرها و 

  .يا در شکنجه گاهها بود
ه تا کنون اکنون ُکل نظام جمهور اسالمی دچار بحرانی شده است ک

اين بحران از جانبی به تشديد شکاف درباال و . سابقه نداشته است
از جانب ديگر و عمدتًا،  مربوط به مقاومت و مبارزه ای است که 
مردم آزاديخواه و برابری طلب ايران، در جنبش اخير اعتراضی 

  .شان، آغاز نموده  و ادامه داده اند
با خواست " رای من کو؟ " ر در ابتدا مبارزات مردم، عمدتًا با شعا

اما، با تشديد . ابطال رياست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد
آزادی " سرکوب ها، خواست های مبارزات مردم توسط شعارهای 

و " مرگ بر ديکتاتور"، " دستگير شدگان اخير و زندانيان سياسی
در فضای خفقان زده ايران " مرگ بر ديکتاتور، چه رهبر جه دکتر"

 . طنين افکن شد
نفوذ اصالح . اما در اين ميان يک نکته مهم را هرگز نبايد از ياد ُبرد

طلبان در اين جنبش، مانعی در مقابل صالبت مبارزات ضد استبدادی 
بعبارديگر اين نفوذ مانع از . جنبش اعتراضی اخير مردم ايران است

ت آن است که خواست ضد استبدادی اين مبارزات به صراحت شفافي
بايد توجه داشت . يافته و در دستور کار جنبش توده ای قرار گيرد

که از جمله، ميرحسين موسوی بارها در سخنرانی  و يا بيانيه 
هايش ، با ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، 
. به واقع به هسته مرکزی استبداد در نظام کنونی، پوشش داده است

از قانون اساسی اشاره ميکند که در رابطه با اينکه او به اصولی 
اما تا زمانی که جنبش . حقوق مردم است، کاری پسنديده است

مردمی، سنگر و  برج  باروی استبداد را درهم نُکوبد، ارتجاع 
امکان خواهد داشت که با تجديد قوا و حمله به دست آوردهای 

طوالنی  زمانمردم، مجددًا بتواند سلطه خفقان آورش را برای مدت 
  .گذشته چراغی است فرا راه آينده. تر بر مردم تحميل نمايدتر 

اينکه در ابتدا، جنبش اعتراضی اخير مردم ايران، فرصت يافت که 
، بميدان آيد وبا "شکاف در باال"با استفاده بهينه از شرايط و 

استفاده از سپر اصالح طلبانی نظير ميرحسين موسوی و مهدی 
درگير شود، نشان ازتيز ) ولی فقيه ( فائقه نظام کروبی با قدرت 
اما، ادامه جنبش و حفظ دامنه توده ای آن، تنها . هوشی مردم دارد

راه راديکاليزه شدن آن و کم رنگ شدن نفوذ اصالح طلبان  در 
هر چند که اين واقعيت نيز وجود دارد که در مقطع . درون آن است

و اصالح طلبان بهم نياز کنونی، در زمينه هائی جنبش توده ای 
  .دارند

برای تقويت ظرفيت انقالبی جنبش اعتراضی، دامن زدن به جنبش 
مطالباتی بخش های مختلف مردم و گره زدن اين دو جنبش با همديگر، 

برای آنکه جنبش مردمی بتواند از منبع اليزال قدرت . ضروری است
نمايد ، توجه اکثريت مردم، بيشترين و عميق ترين کمک ها را دريافت 
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و اين . به جنبش طبقاتی کارگران و زحمتکشان نيز غير قابل انکاراست 
جنبشی که برای دست . از وظائف ويژه فعاالن جنبش سوسياليستی است

  . يابی به منافع اکثريت عظيم، به اکثريت عظيم متکی است
 آذر، روز گراميداشت مقاومت ١۶در اينجا با توجه به فرارسيدن روز 

در . جوئی در ايران، اشاره به يک نکته اساسی ضروريستدانش
کشوری که استبداد با توسل به سرکوب های خونين، امکان ايجاد 
احزاب سياسی متکی به مردم را ّسد نموده است، جنبش دانشجوئی 
همانند تپش های قلب آزاديخواهانه جامعه عمل نموده و بگونه ای 

  . سيون را ُپر کرده استسمبليک جای خالی احزاب سياسی اپوزي
جنبش دانشجوئی در صورتی ميتواند به اين وظيفه سنگين و مردمی 
خويش پاسخ دهد که  همگام با تحرکات حق طلبانه صنفی خويش، با 

در چنين صورتی خواهد . پيکارهای طبقاتی جامعه ما پيوند بخورد
 نقش توانست در رًاس پيکار نسل جوان و به مثابه پيشگام آنان، ايفای

  .نمايد
اين ضرورت نه تنها متوجه جنبش دانشجوئی، که مربوط به همه جنبش 

برای آنکه درگيری .  های آزاديخواهانه و برابری طلبانه کشور ماست
مردم آزاديخواه با جمهوری اسالمی ايران بتواند به حاکميت مردم و 
 تًاسيس يک نظام واقعًا دمکراتيک منجر شود، توجه به همگرائی همه
حرکت ها آزاديخواهانه و برابری طلبانه نيز از ضروريات غير قابل 

  .چشم پوشی است
در مقطع کنونی،  درگيری مستقيم مردم با نيروهای رنگارنگ آبرو 

حاکميت در انزوای شکننده . باخته رهبر نظام، هزينه سنگينی را ميطلبد
نيروهای ای قرار گرفته است و بناچار تنها اتکاء او برای حفظ قدرت، 

سرنوشتی که همه مستبدان تاريخ در پايان دوران . سرکوب است 
اينبار نوبت علی خامنه، اعوان  انصار . اقتدارشان، بدان دچار ميشوند

  .او است
متاسفانه در مقطع کنونی شواهد و قرائن بسياری حکايت از آن دارد که 

ها، در جامعه ما هنوز هم تفکرات قبيله ای بر بسياری از ذهنيت 
بخشی از مردم، آن زمان نيز که با نهاد . تًاثيرات غير قابل انکاری دارد

قدرت درگير ميشوند، اکثرًا تالش جدی و پيگيری نمينمايند که نهادهائی 
بوجود آورند که بتوانند قدرت توده ای را پايدار و جايگزی قدرت حاکمه 

  .نمايند
که (   مابين باالئی ها  آنها ضمن استفاه بهينه از شکاف های ايجاد شده

، کمتربه ساختن تشکل هائی که در باورها نيز از )امری صحيح است
شامل تشکل هائی جهت دسترسی ( طرز تفکر نظام غالب مستقل است 

روی ...) به خواست های بالواسطه خودشان تا تشکل های سياسی و 
که گرايش به تحرکات و برنامه هائی از خود نشان ميدهند، . ميآورند

  . خودشان مستقًال  آنرا سامان نداده اند
مقاومت و مبارزه ميکنند، شورش و جانفشانی ميکنند، اما، در مسيری 

مردمان گرفتار در تفکر . تدارک ديده اند"  رهبران خود گمارده"که 
  . سنتی، خود را از سامان دادن تحرکات مستقل شان عاجز ميبينند

کسانی در دست داشته باشد  ه آخر،اگر سکان رهبری را در عمل و تا ب
که خود مبلغ فرهنگ قبيله ای هستند و در صددند که جباری را از 
صحنه خارج نمايند، اما، در سيستم جباريت تغييری ايجاد نشود، بايد 
باور داشت که در پايان اين مسير نيز در صورت عدم دخالت فعال توده 

ری از صحنه خارج های حق طلب در امر رهبری، در صورتی که جبا
در . شود، جبار ديگری سکان رهبری جامعه را بدست خواهد گرفت

چنين تحوالتی  سهم تودههای کار و زحمت در جامعه ما، همان است که 
  .در يکصد ساله اخير تاريخ ايران، شاهد آن بوده ايم

ها ؛ مطابق معمول ؛ تصاحب دسترنج کار و زحمت " باالئی" سهم 
سهم پائينی ها ؛ . ز غارت منابع ملی باقی مانده استکارگران و آنچه ا

بدوش کشيدن هزينه بدهی ها ئی که هم اکنون وجود دارد و  پس از 
پايان کار اين رژيم باقی خواهد ماند، نتايج حاصل از عدم تًامين 
اجتماعی، نابسامانی های حاصل از وضعيت مسکن، آموزش و 

رت نيروی کار کارگران و پرورش، بهداشت، داروو درمان، بازار غا
زحمتکشان، بی آينده گی جوانان، بی عدالتی های تحميلی بر مليت های 

و سرکوب هر اعتراض، با تشديد خفقان، زندان، ....ساکن ايران و 
  . شکنجه و اعدام است

آيا اين سرنوشت محتوم ما است؟ با توجه به تجربيات بشريت مترقی، 
 .مسلمًا پاسخ منفی است

  ن رفت از اين دور باطل، چه ميتوان کرد؟ برای برو
 ٢٢تجربيات انقالب مشروطه ، جنبش ملی کردن صنعت نفت و انقالب 

  بروشنی ميگويند ؛ تا زمانی که مردم نتوانند تشکل های ١٣۵٧بهمن 
مستقل خويش را بوجود آورند و از بهم پيوستن اين تشکلها و تحرکات 

هضت ضد استبدادی و ضد اجتماعی، سيل خروشان بنياد برافکن ن
امپرياليستی خود را سامان دهند،امکان ايجاد جامعه ای آباد، آزاد 
ومرفه که در آن شرط آزادی هر فرد، شرط آزادی جامعه باشد و بر 
پرچم آن آزادی زنان و برابری حقوق آنان با مردان حک شده باشد 

  .بوجود نخواهد آمد
، دانشجويان و مليتهای کارگران و زحمتکشان کشور، زنان، جوانان

ساکن ايران، تا زمانی که با برپائی تشکل های مستقل، آزاديخواه و 
( برابری طلب خويش نتوانند به قدرت اليزال خود در مقابله با جباران 

در گرداب بی " بناچار" پی ببرند، )  جباريت و نظام های غير عادالنه 
" رهبر خود گمارده" يا آن به الطاف احتمالی اين و " پناهندگی " پايان 

  .طی طريق خواهند نمود
وخود گمارده، نيز " رهبران عادل "  سپردن سرنوشت، حتی به دست 

نتيجه ای جز شراکت در نتايج تاريک  روشن رهبری های آنان برای 
رهبران صالح " تجربه نشان داده است که حتی . مردم ببار نخواهد آورد

رل جنبش، توسط  خود مردم ، نيز بدون نظارت و امکان کنت" 
  .سرنوشت روشنی به مردمان خود عرضه نکرده اند

امکان کنترل ازپائين، امکان پديداری رهبری مردم ساخته و مردم 
اين چنين رهبری، تنها با تکيه به تشکل های مستقل . پرورده را ميدهد

در شرايط فعلی ايران، شانس . مردمی، شانس پديداری خواهد داشت
يجاد چنين تشکل هائی، با تکيه به خواستهای مطالباتی مردمی، آغاز ا

  .ممکن و ميسر است
 تنها با ايجاد چنين تشکل هائی در سراسر کشور و ايجاد ارتباط و 
هماهنگی و اتحاد عمل آنها با يکديگراست، که دژ تسخير ناپذير 
مردمی، که در خود رزمندگانی را پرورش دهد که  بتوانند جنبش عظيم 

کثريت برای تامين منافع اکثريت را بوجود آورند، شانس پديداری  ا
  . خواهد داشت

برای رهائی از گرداب مصيبت هائی که در يکصد سال اخير، جامعه ما 
  . در آن غوطه خورده است، راه ديگری متصور نيست

به اميد فرا رسيدن روزهائی که آرزوهای مردم مبارز، آزاديخواه و 
 به همت توده ها امکان تحقق يابند، به راهمان ادامه برابری طلب ايران

  .پيروزنهائی، از آن توده های آگاه است. ميدهيم
  ٢٠٠٩ نوامبر ٣٠ – ١٣٨٨ آذر ماه ٩

…………………………………… 
 : نماينده سازمان ملل متحد

در دهکده ها و بازداشتگاه ها و حتی در  زنان افغانستان 
 ،درون خانه ها در معرض خطر تجاوز جنسي

 . و ضرب و شتم قرار دارند
نماينده سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر :راديو فرانسه 

درافغانستان در روز دوشنبه در يک کنفرانس مطبوعاتی درکابل ضمن 
تشريح نتايج در حدود دو سال تحقيق انجام شده در اين کشور در مورد 

ر ميان همه جايگاه و وضعيت زنان گفت در تمامی مناطق اين کشور و د
اقوام زنان و دختران مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند بدون آن که 
صدای اعتراض آنان به گوش کسی برسد يا مسئوالن اين جنايات تحت 
  . تعقيب قانونی قرار گرفته و به مجازات رسند

p به گفته خانم نورا نيالند)Norah Niland( نماينده سازمان ملل ،
نستان، زنان و دختران افغان در دهکده ها و برای حقوق بشر در افغا

بازداشتگاه ها و حتی در درون خانه ها در معرض خطر تجاوز جنسي، 
و ضرب و شتم قرار دارند، اما در اکثر موارد جرأت شکايت را ندارند و 
بسياری از آنان به خاطر احساس شرم و نجابت از مراجعه به مراجع 

 . قضائی خودداری می کنند
ورا نيالند ابعاد اين جنايات شرم آور را در ارتباط با دختران و خانم ن

  . زنان افغانستان گسترده و ريشه دار در کشور توصيف کرده است
اين مقام سازمان ملل يادآورشد که در قوانين افغانستان تجاوز جنسی 

درتحقيق انجام شده به . رسمًا به عنوان يک جنايت شناخته نشده است
 ملل، از دولت افغانستان خواسته شده است در راستای وسيله سازمان

برچيدن بساط خشونت عليه زنان و تجاوز به آنان در قوانين جاری در 
 . اين کشور تجديد نظر کند

نکته تکان دهنده تر در اين تحقيق اين است که در مواردی شکايت زنی 
داشت که از تجاوز به او، اين خطر را برای قربانی تجاوز در بر خواهد 
طالق يک . به اتهام ارتکاب زنا تحت تعقيب قرارگرفته و مجازات شود

  . ديگر از خطرهائی است که زنان قربانی تجاوز جنسی را تهديد می کند
  ١٣٨٨ آذر ١٠
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  مصا حبه راديو سپهر با
  محمد رضا شالگونی

   ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩ سال  سال  سال  نوامبر نوامبر نوامبر٢٠٢٠٢٠برابر با برابر با برابر با    ١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨ ماه  ماه  ماه  آبان آبان آبان٢٩٢٩٢٩جمعه جمعه جمعه 
  ميالدیميالدیميالدی

  )ی اسالمي و تعرض خارجیله با جمهورمقابمسايل منطقه، (
مسلم است که سياست خارجی و سياست داخلی دموکراسی و آزادی * 

در ايران راه خيلی شناخته شده و روشنی است و آن در مخالفت و 
ضديت قطعی با جمهوری اسالمی و البته در مقابله با تعرض ها و 

  .زورگوئی های غرب هم هست؛ آنجائی که تعرض بکنند
ً  الزمه اش اين است که دموکراتيک  *  ضد امپرياليست بودن حتما

جمهوری اسالمی . باشيد و حاکميت مردم، منافع آنها را در نظر بگيريد
  .تجسم صريح نقض حاکميت مردم است 

اگر ضد امپرياليسم به معنای دفاع از دموکراسی و حاکميت مردم  * 
  . جمهوری اسالمی هم بودهست، درست با همان منطق حتماً  بايد عليه

 برابر است با ١٣٨٨آبان ٢٩جمعه (در برنامه امروز : رحيمی 
طبق روال جمعه ها به گفتگو می نشينيم با )  ميالدی٢٠٠٩نوامبر ٢٠

آقای محمد رضا شالگونی از فعالين اپوزيسيون چپ خارج از کشور و 
قه و از تحليل گران برجسته ی مسائل و رويدادهای سياسی ايران، منط

آقای  شالگونی با درود به شما و سپاسی ديگر بخاطر گفتگوئی . جهان
  ديگر

 سالم عرض می کنم آقای رحيمی خدمت شما و : محمد رضا شالگونی 
در خدمتتان . شنوندگان عزيز راديو سپهر و تشکر می کنم از لطفتان

  . هستم
قای در همسايگی ايران آ)  نوامبر١٩( آقای شالگونی، ديروز :رحيمی 

ً     يک دوره ی ديگری از  حامد کرزای با انجام مراسم تحليف رسما
رياست جمهوری خودش را در کشور دوست و همسايه ايران 

در حاليکه آقای زرداری رئيس جمهور پاکستان . افغانستان آغاز کرد
ً  در اين مراسم شرکت داشت ، احمدی نژاد معاون اول خودش  رسما

حضور آقای زرداری . اسم فرستاده بود آقای رحيمی را به اين مر
رئيس جمهور کشوری که در طول سالهای گذشته از حاميان طالبان 
دشمن شماره يک حکومت جديد افغانستان بوده و عدم حضور احمدی 
نژاد آيا بدليل حضور مقاماتی بود که شايد مايل نبودند در کنار او 

نستان تا بدان حد تغيير بنشينند ، يا سياست پاکستان در قبال کشور افغا
يافته که پاکستان مايل بوده که در باالترين سطح به رئيس جمهور 

  جديد ادای احترام کند؟ 
 بنظر من در مورد افغانستان هم ايران و هم :محمد رضا شالگونی 

پاکستان دو تا قدرت منطقه ای هستند که هميشه سعی کرده اند اعمال 
 بوجود آوردن مجاهدين افغان بر عليه پاکستان اصالً  در. نفوذ بکنند

آن قدرت باصطالح چپهای افغانستان و بعد هم عليه اتحاد شوروی که 
در واقع بدون پاکستان . آنجا را اشغال کرد نقش خيلی مهمی داشت

. اصالً  آن سازماندهی مجاهدين در مقابل شوروی امکان ناپذير می بود
 متحده و آن کشورهائی که آمريکا ئی ها و عربستان سعودی و امارات
در باصطالح به ) در اوائل(متحد آمريکا بودند و حتی آنموقع مصر 

. روی کار آوردن مجاهدين و درهم شکستن شوروی ها همکاری کردند
پاکستان هميشه در افغانستان نقش کليدی داشته و سعی کرده که در 

تراتژيک واقع افغانستان را يک منطقه ی نفوذ يا باصطالح به عمق اس
چرا که مسئله کشمير و مقابله با هند . خودش در مقابل هند تبديل بکند

در آن منطقه يکی از مسائل کليدی پاکستان از اول استقاللش بوده و 
حاال هم همچنان ارتش پاکستان در واقع بسياری از طرح هايش و 

و سياست افغانستانی پاکستان در واقع . استراتژی هايش عليه هند است
ياستی است برای گسترش نفوذ پاکستان در منطقه افغانستان و در س

 با ١٩۴٧رابطه با کشمير هند و مقابله با هند و تقابلی که اينها از سال 
منتها مسئله ای که هست سياست آمريکا در پاکستان حاال . هند دارند 

عوض شده و در واقع آنها خواهان اين هستند که پاکستان در قلع و 
البته با تمايل خود ( طالبانی که ارتش پاکستان درست کرد قمع آن 

تغييراتی ايجاد ) آمريکا و با پول عربستان و شيخ نشين های عربی 
نه اينکه بالکل طالبان را از بين ببرند ولی يک تغييراتی ايجاد . بکنند
بعد بعالوه در نتيجه بمباران های آمريکا يک مسئله ديگری . بکنند

رجنوب افغانستان و شمال غرب پاکستان حاال يک جنبش بوجود آمده، د
و ميدانيد که پشتونها قوم . وسيع بوجود آمده خصوصًا در بين پشتونها

و . و مليت اکثريتی هستند در افغانستان و در پاکستان هم وجود دارند
انگليسها اين منطقه را تقسيم " دوران " در واقع از زمانی که خط 

حريم امپراطوری انگليس آنجا در امان بماند، يک کردند بعنوان اينکه 
پاکستان آنموقع جزئی از هند و ( قسمتی از پشتونها در داخل پاکستان 

و يک قسمت بزرگش در طرف افغانستان قرار ) کلونی انگليس بود
و اين يکی از مسائل مهم ناسيوناليستهای افغانستان و . گرفتند

دند که در واقع ملت شان را ، مخصوصًا پشتونها بوده که فکر می کر
اين مسئله مهمی بوده و حاال اين . قوميت شان را به دو قسمت کردند
و بنابراين است که از يک طالبان . در مسئله افغانستان بيدار شده است

آمريکا عليه ٢٠٠١جديد صحبت می شود که با آن طالبانی که در سال 
 يک نوع ناسيوناليسم .اش مبارزه کرد و انداخت  خيلی شباهت ندارد

واين در واقع يک همزادی هم بوجود آورده . پشتونی پشت آن است 
درخود پاکستان که آن را هم می گويند باصطالح جنبش طالبان يا 

تحريک ) " من دقيق نمی دانم ( آنطوری که در زبان پشتو يا اردو 
تحريک طالبان در . گويا بمنعای جنبش است'' تحريک'' ".  طالبان 

نه . پاکستان و در هر دو سوی مرز، طالبان جديدی بوجود می آيد
اينکه اين طالبان بنياد گرا نيستند ، مذهبی نيستند ؛ منتها اينها  
ايدئولوژی مذهبی سنی راديکال را در خدمت باصطالح يکپارچگی و 

و حاال يک مسئله ای که . نهضت ناسيوناليستی پشتون بکار می گيرند
جود دارد که پشتونها اصًال بروند به سمت يک هست امکان اين و

هويت واحد و تالش بکنند يک مليت و يک کشور جداگانه ای را بوجود 
و اين خيلی در بين تحليل گران اين منطقه مورد بحث است که . بياورند

آيا پشتونستانی بوجود می آيد يا نه ؟ و آيا موضع آمريکا در قبال چنين 
کا طرحش اين است که پاکستان را تجزيه چيزی چه هست ؟ آيا آمري

بکند؟ بعضی ها معتقدند اصًال يک چنين طرحی در يکی از باصطالح 
گزينه های سياست بزرگ پنتاگون، سياست خارجی آمريکا در منطقه 

يک عده ای هم  ميگويند آه نه، چنين نيست ولی آمريکا ممکن . هست
جبور باشد واقعيت است ناگزير بشود زير فشار جنبش طالبان جديد م

اگر چنين چيزی اتفاق بيافتد يا پشتونها در . پشتونستان را بپذيرد
افغانستان بمانند يا جدا بشوند و يک پشتونستان واحد را بوجود 
بياورند، در جغرافيای منطقه تحوالت بسيار بسيار مهمی ايجاد خواهد 

 داريد توجه. واين يکی از نگرانيهای بزرگی است که حاال هست . شد 
که در منطقه ای که حاال هست وجنگ افغانستان ، پاکستان که آمريکا 

جنگ عراق را . و دولت اوباما آن را يک جنگ ضروری ميداند
دموکراتها اينطوری تائيد نمی کردند  ولي اين را يک جنگ ضروری 

فکر می کنم که اين يکی از آن مسائلی است که در استراتژی . ميدانند
در مقابله با چين که حاال نيازمند مشتری بزرگ منابع بزرگ آمريکا 

. انرژی فسيلی هست و در مقابله با روسيه و نفوذ روسيه اهميت دارد
و اينها می خواهند که منابع انرژی آسيای ميانه را نه از طريق ايران 

بنابراين . بلکه از طريق افغانستان و پاکستان به اقيانوس هند برسانند
د که در منطقه خاور ميانه و آسيای ميانه نفوذش را يکی سعی می کن

و به اين دليل . بيشتر بکند ، اين ها می خواهند که با او مقابله کنند
 و خروج شوروی از افغانستان 1989است که آمريکا که بعد از سال 

مدتی افغانستان را به حال خودش رها کرده بود دو باره از طريق 
نتون اتخاذ کردند و از طالبان يک مدتی سياستهائی که در دوره کلي

حمايت کردند و آن ها را روی کار آوردند و مجاهدين را کنار زدند تا 
اينکه يک نظمی به افغانستان بدهند و اين راه امن و با ثباتی باشد 
برای انتقال خط لوله های انرژی آسيای ميانه و اقيانونس هند و غيره 

ييرات باعث شد که آمريکا درگيری اين تغ. از اين استفاده بکنند
حادتری پيدا بکند و در ماجرای افغانستان بر خالف آن چيزهائی که 
ماجرای يازده سپتامبر بوجود آورد و گذرا بود اين يک پوششی شده 
حاال برای اينکه بخواهند که آنجا جنگی را زير عنوان تعقيب القاعده و 

می کنند باصطالح بخواهند که بنيادگرايانی که امنيت آمريکا را تهديد 
نمی ( ولی هدف بزرگتر جنگ، . جنگی در اين منطقه راه بياندازند

) خواهم بگويم که مسئله ی کنترل بيناد گرايان اصالً  مسئله ای نيست 
ترديدی نيست که آمريکا می خواهد اين دو تا کشور را آرام و حتی با 

منتها مسئله اين . ارد ثبات بکند و البته در زير کنترل خودش نگاه د
واقعيتی که وجود . است که از بنياد گرائی اسالمی هم استفاده می کند
آن موردی را که . دارد نقش پاکستان در اين مسئله نقش مبهمی است

شما مطرح کرديد ، زرداری بيش از آنکه نماينده آن استراتژی باشد آه 
است های در واقع آمريکا می خواهد، بيش از هر کسی تابع سي

و يادتان باشد، اصالً  بی نظير بوتو را زير فشار آمريکا به . آمريکاست
پاکستان برگرداندند و سعی کردند که آنجا نخست وزيرش بکنند که آن 

در واقع بوتو . جريان اتفاق افتاد و بجای او همسرش به روی کار آمد
با چرا که مشرف در مورد نحوه جنگيدن . را بر مشرف تحميل کردند

طالبان ومقابله با نا آرامی هائی شمال غرب پاکستان و منطقه ی 
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اين مسئله باعث شد که آمريکا . جنوبی افغانستان ترديدهائی داشت
و از نارضائي هائی که در خود . عمالً  مشرف را زير فشار کنار زدند

پاکستان عليه ديکتاتوری نظامی مشرف بود استفاده کردند و اين چيز 
منتها مسئله ای که هست زرداری بيشتر سياست . آوردندرا بوجود 

و حاال سعی می کنند به ارتش . آمريکا را در پاکستان نمايندگی می کند
پاکستان و نيروهای امنيتی پاکستان و آن شبکه تو در تويی که ارتش 
پاکستان دارد فشار بياورند تا عليه طالبان مبارزه بکنند و آنها را 

  . عجيب نيست) افغانستان(ابراين بودن زرداری آنجا بن. کنترل بکنند 
يادتان باشد در همان . مسئله اين است که چرا احمدی نژاد آنجا نبود

دور اول که اعالم کردند که کرزای برنده شده آقای احمدی نژاد اولين 
در . و اين فقط سياست احمدی نژاد نبود. کسی بود که تبريک گفت

ی کالً  به مداخله ی آمريکا در انتخابات واقعيت امر جمهوری اسالم
افغانستان معترض بود و آن را مداخله در امور افغانستان می دانست و 

اين که يک مقدار ممکن است در ظاهر عجيب . کرزای را تائيد می کرد
چرا که اتحاد شمال يا اقوام شمالی که می جنگيدند و از جمله . باشد

اهللا باشد که از مشاوران شاه مسعود آنها در راسش همان عبداهللا عبد
چرا که قبالً  . بود، قاعدتًا می بايست اينها طرف حمايت ايران باشند

جمهوري اسالمي از تاجيک ها و هزاره ها و ديگر اقوام شمالی  
جمهوری اسالمی به آنهائی که محل نفوذ چين، . حمايت می کرد 

منتهی .  می دادطالبان و اينها بودند معموًال روی خوشی نشان ن
اختالفی که بوجود آمده بين کرزای و حاميانشان در آمريکا و انگليس 
و اينها باعث شده که جمهوری اسالمی در مجموع از کرزای دفاع 
بکند و کرزای هم آمده يک عده ای از مثالً  تاجيک ها و هزاره ها را 
ی به طرف خودش جلب کرده و سعی کرده از شيعيان افغانستان دلجوئ

و اگر توجه . بکند و يک سلسله اتحادهائی را با ايران داشته باشد
منتها . داشته باشيد  در مراسم تحليف آرزاي معاون احمدی نژاد بود

اينکه چرا احمدی نژاد شخصاً  نرفته، من فکر می کنم که ممکن است 
آن را دقيق نمی توانم . مالحظات ديگری باشد که نمی خواستند بروند

هم که چرا شخص احمدی نژاد نرفته است و فکر نمی کنم توضيح بد
مسئله اين باشد که کسانی بوده اند که نمی خواستند احمدی نژاد آنجا 

چرا که آمريکا می خواهد در افغانستان از حمايت جمهوري . باشد
اسالمي برخوردار باشد و بطور کلی در افغانستان کامالً  رو در روی 

گفت آه آمريکا بين يک سياستی که چربش حتی می شود . هم نيستند
سياست پاکستان يا بهتر است که بگوئيم عربستان سعودی و ايران 

آمريکا  و مخصوصاً  ( از يک طرف آنها . خواهد بود در نوسان است
می خواهند در واقع دولت افغانستان ) انگليس  آه حاال برجسته است

ف خودشان جلب بکنند و را بياورند و يک عده ای از طالبان را به طر
اين مذاکره از طريق عربستان اتفاق می افتد و . با آنها مذاآره آنند

می دانيد که . پادشاه عربستان در اين مذاکرات نقش مهمی داشته است
دو سال پيش بود که در ماه رمضان همه ی آن فرماندهان طالبان را به 

زمينه ی آشتی رياض دعوت کرد و آنجا  شام افطار داد و سعی کرد 
و از طرف . باصطالح رهبران دولت افغانستان را با طالبان فراهم بکند

ديگر، سياستشان مقابله قاطع با طالبان مثالً  مال عمر و غيره و جلب 
اين مسئله ای است . آن عده ای از طالبان که تابع آن ها نيستند، است 

ن اساسًا در حال سياست آمريکا  در افغانستا.  که بين شان نوسان دارد
يعنی واقعيتی که وجود دارد اين است که آمريکا . نوسان هست 

شکست خورده و موفق نيست و تا بحال سعی می کند از حمايت های 
اگر توجه داشته باشيد آمريکا از اينکه ايران را . ديگران استفاده بکند

منتها اينها . در افغانستان درکنار خودش داشته باشد استقبال می کند 
و بنظر می رسد که ارزيابی جمهوی اسالمی اين . هزينه هائی دارد

چرا که رابطه ی امريکا و . است که به  توافقی نخواهند رسيد
انرژی هسته ای يک طرفش . جمهوری اسالمی يک رابطه بسته هست

است، مسئله عراق يک طرفش است، مسئله افغانستان يک طرفش 
بنابراين است که .  يک طرفش استاست و مسئله خليج فارس

  جمهوری اسال می 
می خواهد در آنجاهائی که باصطالح آتوهايی دارد از آنها استفاده بکند 
و آن مسئله انرژی هسته اي اش را به يک نحوی به آمريكا بقبوالند 

و در . که آمريکا هم به داليلی که می دانيم حاضر نيست آن را بپذيرد
ولی يواش يواش که . است نوسانی وجود دارداين رابطه است که سي

در اين ماههای اخير جلوآمده بنظر مي آيد که جمهوری اسالمی احتمال 
می دهد که امکان سازش نخواهد بود و بنابراين خودش را برای رويا 

از طرف ديگر . روئی هائی در افغانستان و حتی پاکستان آماده می کند
حاال فعال شدن (دی در آنجاها آمريکا در واقع با فعال شدن سعو

سعودی ها کامًال با رضايت و دستور آمريکا باشد و يا اينکه مستقل از 

رويا روئی ها با ايران خصوصًا در )  آن، آنهم يک مسئله است
. افغانستان و در پاکستان و بلوچستان پاکستان صورت خواهد گرفت

ن جمهوری بنا براي. ارزيابی ها يواش يواش به اين سمت می رود
. اسالمی از آرزای در مقابل انتقادات آمريکا و انگليس حمايت می کند

حتی توجه داشته باشيد آنها می خواستند کرزای را به يک نحوی 
حتي . براندازند و مدام از فساد صحبت ميكنند آه البته واقعي هم است

 بعضي از تحليل گران آرزاي را با نگو دين ديم ويتنام جنوبي در دهه
 ميالدي مقايسه آرده اند آه در واقع دولت آندي سعي آرد آنرا آه 60

دولت وابسته به آمريكا بود ولي چون رژيم خيلي فاسدي بود، براندازد 
ً  براي اينكه جلو  تا يك نيروي مقبولتري را بوجود بياورد؛ مخصوصا

و آمريكائي ها آودتائي  . تحريك بودائيان را بگيرد و آنها راجذب آند
خيلي ها شباهتي مي بينند بين آرزاي و نگودين . ليه او انجام دادندع

ديم آن موقع آه آمريكا نيروئي را آه خودش روي آار آورده ميخواهد 
ميخواهم بگويم آه جمهوري اسالمي از آرزاي بنحوي . آنار بگذارد

حمايت ميكند در حالي آه امريكا و انگليس از او انتقاد ميكنند و مي 
ن را ضعيف بكنند يا حالتي را بوجود بياورند آه زير آنترل خواهند آ

اينكه .در مقابل، آرزاي سياستش خيلي روشن است. خودشان باشد
ميخواهد آنترل بيشتر چيزها از طريق ارتش افغانستان و آدم هاي 

در عين حال آه او آدم آمريكا است ميخواهد يكنوع . خودش باشد
 در مقابل آنهائي آه آامالً  مطيع آمريكا و اين. استقاللي را داشته باشد

اين مسئله اي . هستند نفوذ و اعتباري را برايش بوجود آورده است
  .است آه در افغانستان مطرح است

 واقعيت قضيه عبارت از اين است آه رابطه افغانستان و پاآستان آه 
آمريكائي ها يكطرف و جمهوري اسالمي طرف ديگر سياست شان است 

االن مي بينيم آه در بلوچستان ايران و پاآستان، عربستان و همين 
سعودي يكطرف و جمهوري اسالمي طرف ديگر است و بنظر ميرسد 
. آه ارتش پاآستان دودوزه بازي ميكند يا اينكه بر مسئله مسلط نيست

و بنظر ميرسد آه آمريكا و انگليس هم در عين حال آه فاصله خودشان 
 زور آزمائي عربستان سعودي با جمهوري را حفظ ميكنند، بنحوي از

سياست خيلي پيچ در پيچي . اسالمي حمايت ميكنند و يا راضي هستند
و علتش هم اين است آه آمريكا تا حدود زيادي مردد است آه . است

توجه داشته باشيد آه حاال نزديك يكماه است . چقدر بتواند ادامه بدهد
نيروهاي بيشتري به افغانستان آه دولت اوباما ميخواهد ببيند آه آيا 

بعضي ها فكر . خيلي ترديد دارد] دولت اوباما[در اينمورد. بفرستد يا نه
بنا بر اين در داخل . ميكنند آه اين ميتواند ويتنام يا عراق اوباما باشد

. هيئت حاآمه آمريكا و حتي دولت خود اوباما اختالفات جدي وجود دارد
ابل آشكارا در مقابل طرح ژنرال مك مي بينيد آه سفير امريكا در آ

به [آريستول ميگويد آه؛ نبايستي از آقاي آرزاي حمايت بكنيم و نبايد 
اين بحث . نيرو بفرستيم، اين ما را به يك گردابي فرو ميبرد] افغانستان

هاي جدي در آمريكا هست و افكار عمومي آمريكا هم در حالي آه 
ي عليه ادامه جنگ در اوضاع و اقتصاد بحراني است، خيلي جد

در . افغانستان هست و ممكن است آه اين مخالفت بيشتر هم بشود
اروپا هم ميدانيم آه اروپائيان هم آه بودنشان در ناتو با حضور در 

حتي نزديكترين متحد . افغانستان معني ميدهد، ميل ندارند ادامه بدهند
ان را از آمريكا آه انگليس باشد شديدًا زير فشار است آه حمايتش

بنا بر اين با توجه به اين مسايل من فكر ميكنم آه . افغانستان بردارند
بازي جمهوري اسالمي در آنجا يك بازي پيچيده اي است آه سعي 
ميكند آه احتماالً  دردسرهائي براي آمريكا درست بكند و هر چه بيشتر 

 چرا .آمريكا را وادار بكند به يك سلسله سازش هائي در آنجا تن بدهد
. آه جمهوري اسالمي آنجا را آس ها و ورق هاي برنده خودش ميداند

و ميدانيد آه جمهوري اسالمي دراقتصاد غرب افغانستان نقش مهمي 
مثالً  در هرات عمالً  نفوذ جمهوري اسالمي در اقتصاد غير قابل . دارد

بنا بر . اينها مجمو عه اي هستند آه بايستي  در نظر گرفت. انكار است
ين من فكر ميكنم آه بودن زرداري در آنجا و نبودن احمدي نژاد ضمن ا

اينكه چيزهائي را بيان ميكند ولي به اين معنا نيست آه جمهوري 
  .اين طور نيست. اسالمي نفوذش در افغانستان آاهش پيدا آرده است

 آقاي شالگوني، با توجه به فرمايشات شما وقتي آه آمي از باال :رحيمي
 به همه اين ماجراها در آن منطقه نگاه بكنيم، مي بينيم آه و بيطرف تر

اگر آه معضل ايران نبود در حقيقت اين همه پيچيدگي و گرفتاري در 
آشورهاي مختلف منطقه هم نه براي آمريكا و نه براي آشور هاي 

يعني اگر يك . اروپائي و نه براي آشور هاي آن منطقه بوجود مي آمد
 آه با آشور هاي غربي هم يك رابطه درست و ايران دموآرات و آزاد

اصولي داشته باشد، بود؛ هيچ نيازي نبود آه مثًال فرض بكنيد آمريكا 
براي انتقال نفت و گاز آشورهاي آسياي ميانه طرح پر پيچ و خم مثالً  
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از افغانستان و پاآستان  بگذرد  در حالي آه از نظر اقتصادي هيچ 
  .ه به منطقه اروپا هم نزديك تر استآشوري بهتر از ايران نيست آ

  . دقيقاً  هم اينطوري است:محمد رضا شالگوني
 من منظورم اين است آه چرا آمريكا تمام نيرويش را در اين :رحيمي 

نميگذارد آه مشكل ايران را در منطقه حل آند تا بجاي اينكه بيايد و در 
  هر جائي خودش را درگير بكند؟ 

يت مسئله عبارت از اين است آه در ايران  واقع:محمد رضا شالگوني
قضيه اينطوري نيست آه با يك اقدام ساده بشود مسئله جمهوري 

ايران بزرگترين متحد آمريكا در منطقه ] زمان شاه.[اسالمي را حل بكنند
در نوشته اي عنوان آرد آه؛ ايران ) انقالب(برژينسكي آن زمان . بود

اگر ايران . منطقه بود آه فرو ريختدر واقع ستون استراتژيك آمريكا در 
يك آشوري باشد آه متحد غرب وآمريكا باشد، آمريكا شايد به اين بازي 

و حتي مداخله آمريكا در افغانستان در . ها خيلي نيازي نداشته باشد
مقابل شوروي يكي از داليلش اين بود آه شوروي در آنجا پيشروي 

فغانستان تحت نفوذ خود تبديل آرده و در واقع افغانستان بيطرف را به ا
ولي . آرده بود و آمريكا اين را در آن معادالت جنگ سرد بر نمي تابيد

طرف ديگرقضيه اين بود آه در ايران هم زماني آه رژيم شاه بي ثبات 
شد و بعد فرو ريخت، آمريكا اصالً  نمي توانست افغانستان را به حال 

ً  از اسالم و بنا بر اين  نيرويشان ر. خود رها آند ا گذاشتند و دقيقا
استفاده آردند تا در آن منطقه آن ديسكورس و گفتماني آه در انقالب 
ايران استفاده شده بود را عليه انقالب ايران استفاده بكنند و يك نوع 
اسالمي را بوجود بياورند آه تجسمش همان ضياء الحق، بعد طالبان و 

هوري اسالمي هم سعي ميكرد آه البته جم. بعد همين مجاهدين افغان بود
در دوره خميني جمهوري اسالمي . در آنجا نفوذ خودش را داشته باشد

. و آمريكا بي آنكه متحد هم باشند در مقابل شوروي عمالً  همسو بودند
بعداً  آه معادالت بهم خورد  جمهوري اسالمي مي ديد آه افغانستان را 

صره عليه ايران بكار ميخواهند حلقه اي براي تنگ تر آردن محا
  .بگيرند

 مسئله اي ديگري آه هست عبارت از اين است آه ايران يك آشور 
ً  آه خود ايران يكي از . استثنائي در يك منطقه استراتژيك است اوال
. اين خيلي مسئله مهمي است. بزرگترين ذخاير نفت و گاز دنيا را دارد

اير نفت و گاز طبيعي در واقع ارزيابي ها اين است آه ايران دومين ذخ
و عالوه بر اينها ايران تنها آشوري است آه متصل آنند . جهان را دارد

خليج فارس و آسياي ميانه و ) نفت و گاز(منابع عظيم انرژي فسيلي 
و همانطور هم آه شما ميگوئيد مطمئن ترين، آرام ترين و . خزر است

ر و آسياي ميانه به با ثبات ترين راه براي انتقال منابع انرژي درياي خز
منتها مسئله اي آه وجود دارد اين است آه آمريكا . اقيانوس هند است

و جمهوري . از خود ايران، از خود جمهوري اسالمي وحشت دارد
 قبالً  هم -اسالمي تا زماني آه وجود دارد ميل به اين دارد آه با روسيه 

نوعي ائتالف  در مقابل آمريكا يك-از معادله شوروي استفاده ميكرد 
با ظهور چين و همچنين شكل گيري ائتالف چين و روسيه . تشكيل بدهد

آه يواش يواش محكم تر ميشود و اين خودش را در پيمان همكاري 
شانگهاي نشان ميدهد، و اين باعث ميشود آه جمهوري اسالمي به 

اين محسوس است و ما . مدار سازمان همكاري شانگهاي نزديكتر بشود
  .مي بينيم

 يكي از سياست هاي آمريكا حتي در مسئله افغانستان و پاآستان آه 
چون راه و آريدور . شما اشاره آرديد، دور زدن ايران و روسيه است

جنوبي براي انتقال نفت و گاز به اروپا و اقيانوس هند را ميخواهند باز 
بكنند و آنترل روسيه بر منابع آسياي ميانه را آه الاقل عمالً  بصورت 

و در اين ميان نقش . انحصاري در آمده ميخواهند در هم بشكنند
منتها اينكه اوضاع . آذربايجان، ترآمنستان و قزاقستان خيلي مهم است

چطور بشود خيلي چيزها بستگي دارد به اينكه در ايران، در افغانستان، 
در پاآستان و در ازبكستان آه چهار آشور منطقه به اصطالح حائل 

وانند جلو قدرت هاي آسيائي يعني چين و روسيه را هستند و ميت
و از نظر آمريكائي ها اين مناطق . بگيرند، چه تحوالتي اتفاق مي افتد

مناطقي هستند آه قابل تكيه نيستند و بنا بر اين  ميخواهند در اينجاها 
. و در اين ميان ايران نقش آليدي دارد. آرام سازي هائي صورت بدهند

آه در سطح بين المللي وضعيتي آه براي آمريكا اين باعث ميشود 
ً  مسئله عراق و شكست طرح آمريكا آه اوال (بوجود آمده  مخصوصا

ًميتوانست عراق را آه به روايتي دومين و به روايت ديگر سومين 
ذخاير نفت دنيا را دارد  آامالً  زير آنترل مستقيم خودش در بياورد آه 

ً  هم درآورد ولي پيروزي ش يعيان در آنجا باعث شد آه ايران عمال
جمهوري اسالمي  قدرتمند تر بشود و اين شكست بزرگي براي آمريكا 

همين االن توجه داشته باشيد آه . و اين معادالت را بهم زده است) بود

ترآيه آه  متحد آمريكا و يكي از اعضاء قديمي ناتو است حاال براي 
 اختالفاتش با آردها را اينكه در نفت عراق مشارآت داشته باشد آن

مهار ميكند، مي بينيد آه داوداوغلي به اربيل رفت و با رهبران آردستان 
عراق مالقات آرد و يا اردوغان به بغداد رفت و توافق نامه اي را 
امضاء آردند آه ترآيه با دات شل و اآزان موبيل در بهره برداري از 

ن ذخاير نفت دنيا را دارد ميدان نفتي روميله جنوبي آه يكي از آالن تري
و البته براي انتقال انرژي . شريك باشد) تريليون بشكه نفت17بيش از (

اين باعث ميشود آه ترآيه چون شيعه ها . به اروپا از آنجا استفاده بكند
مهم شده اند مي بينيد آه مي آيد ايران و حتي از طرح انرژي هسته اي 

. نطقه اي اش را تغيير ميدهدجمهوري اسالمي حمايت ميكند و سياست م
اينطوري . و اين مسايل از يك نظر قضيه را براي آمريكا مشكل ميكند

نيست آه اينها تمامًا تحت نفوذ آمريكا باشند واين مسايل تحت فرمان 
 چهل سال اخير، -براي اولين بار در تاريخ سي . آمريكا اتفاق مي افتد

 از سياستي دفاع ميكنند آه و هم دولتهاي ترآيه دارندهم ارتش ترآيه 
ً  سياست ناتو نيست مي بينيد آه موضع ترآيه در قبال اسرائيل . عينا

  …چطور است 
 با توجه  ببخشيد آقاي شالگوني، با توجه به فرمايشات شما و:رحيمی 

باينکه ماخودمان را جز اپوزيسيون جمهوری اسالمی می دانيم می 
منافع کشورش باشد، آيا ماحق خواهم از ديد يک ايرانی که بايد فکر 

داريم بعنوان اپوزيسيون در برابر مواضعی که جمهوری اسالمی در 
قبال سياست جهانی که در رأس آن آمريکا قرار گرفته مقابله می کند به 
مخالفت با آن برخيزيم ؟ يا اينکه در اين مورد بخاطر منافع ايران بايد 

   ؟ يکنوع همراهی و همدلی داشته باشيم با آن
مسلم است که .  من فکر می کنم هيچ کدام شان: محمد رضا شالگونی 

ما در مقابل جمهوری اسالمی هستيم و می خواهيم آنرا براندازيم و در 
عين حال توجه داريم آه آمريکا در عين حال که می خواهد ايران در 
دست جمهوری اسالمی نباشد يا اينکه اگر هست يک جمهوری اسالمی 

ه بتواند با آن کنار بيايد؛ به هيچ وجه خواهان دموکراسی در ئي باشد ک
در کشوری که دموکراسی وجود . اين خيلی مهم است. ايران نيست

داشته باشد آمريکا يا قدرت های غربی نمی توانند چيزی را به آن 
بعضی ها فکر می کنند که . اين مسئله بسيار مهمی است. ديکته بکنند

ان دموکراسی دارند پس   می خواهند چون آنها در داخل خودش
اميدوارم  يک .( اين يک اشتباه بزرگی است. دموکراسی را صادر بکنند

بار فرصتی باشد در اين راديو در اين باره صحبت کنيم آه دموکراسی 
های غربی در داخل خودشان چه رابطه ای دارد با آن سياستهايی که در 

 سياستهای دموکراتيک است يا اينکه آيا عينًا. خارج اتخاذ       می کنند
مثًال  پاکستان بی ترديد يکی .) نه، بعضی وقتها درست در مقابل آنهاست

ترديدی نيست که پاکستان يک دولت اوًال غير . از متحدان آمريکا است
ً  تروريست می پروراند  . دموکراتيک و ثانيًا يک دولتی است که واقعا

وزارت خارجه آمريکا پاکستان را در ليست منتها آيا تا بحال ديده ايد که 
دولت های تروريست قرار بدهد؟ می بينيد که چقدر در خود همين 

يا . پاکستان و افغانستان از آنها به يک نحوی حمايت و دفاع می کند
همين االن در خيلی جاها نا آرامی هائی که در عراق . عربستان سعودی

 زيادی زير سر عربستان بوجود آمده و انفجارهای اخير تا حدود
ولی . سعودی هست که به نحوی با منافع آمريکا هم ناهمخوانی دارد

در ليست کشورهای ] از سوي آمريكا[عربستان سعودی هيچ وقت 
بنابراين سادگی است که ما يکی از . تروريست پرور قرار نخواهد گرفت

  .اين دو تا را برگزينيم
بنابراين در .  اين کشور هستند ملت ايران، مردم ايران خودشان صاحب

عين حال که می خواهند عليه جمهوری اسالمی مبارزه کنند، طبيعی است 
که از تناقضاتی که اينها دارند استفاده کنند بی آنکه خودشان را زير نفوذ 

خوب معلوم است وقتی تناقضات وجود دارد از آنها بايد . کسی ببرند
 خودمان را عمله و اکراه ی آنها ولی نه به آن صورت که. استفاده کرد

من فکر می کنم که يکی از . بکنيم يا اينکه مثًال به آنها خوش بين باشيم
چيزهائی که همين االن از اين صحبت ها می شود نتيجه گرفت عبارت از 
اين است که وجود جمهوری اسالمی برای مردم ايران بسيار پر ضرر و 

ه همين منابع انرژی آسيای ميانه فکرش را بکنيد ک. بسيار پر خرج است
آيا ايران اگر منطقه . آيا از ايران بگذرد بضرر ماست؟ مسلم است که نه

ی انتقال منابع انرژی به اروپا و اقيانوس هند باشد، ما ضرر می کنيم ؟ 
با سياست ] همسو[اينجا ممکن است سياست های ما . مسلم است که نه

و در اين صورت جمهوری . ينهای غرب باشد در مقابل روسيه يا چ
. اسالمی يک دولتی است که در واقع فرصت های بزرگی را می سوزاند 

منتها اين به اين معنا نبايد باشد که مثًال ما بايستی با جمهوری اسالمی 
من . مخالفت بکنيم که چرا مثالً  در فالن مورد با آمريکا موافقت نمی کند
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هوری اسالمی حمايت بکنيم ولی الزم فکر می کنم که الزم نيست ما از جم
يعنی سياست آزادی و دموکراسی در . هم نيست که از غرب حمايت بکنيم 

ايران تجسم اش يک سياست خارجی هست که نه مال جمهوری اسالمی 
مسلم . است و نه مال آمريکا ئی هاست و ما با آنها قطعاً  مقابله می کنيم

 سياست صدور بنياد گرائی اسالمی است که ما نه تنها از تروريسم و اين
و غيره نمی توانيم دفاع بکنيم و بايد با آن مقابله کنيم حتی با گفتگوی 

گفتگوی تمدن ها معنايش اين . تمدن ها هم ما نمی توانيم موافقت کنيم
تمدن های مختلف ارزش . است که شما بايستيد آنجا حرف هايتان بزنيد 

 گوئيد زنان و مردان بايد برابر باشند مثًال شما می. های مختلف دارند 
نه ؛ ما نمی . ولي درسنت مدنی ما اينطوری است که زنها بايد مطيع باشند

ما از يک نوع ارزش های . خواهيم اين تمدن خودمان را داشته باشيم
جهانی دفاع می کنيم که قسمت اعظم آن مال غربی هاست و حتی عليرغم 

 بعضی از آنها ممکن است از تمدن .دولت های غربی بوجود آمده است
های ديگر باشد ولی حتی می گويم از گفتگوی تمدن ها نمی شود آنطور 
که اصالح طلبان عنوان می کنند که فرهنگ ايرانی اين طوری است که ما 

تو مال خودت را داشته . بايستی فالن چيز خودمان را خودمان داشته باشيم 
آنطورکه همين االن در خيلی جاها گفته . باش و با مال ما کاری نداشته باش

. هم حتی نمی توانيم دفاع بکنيم ) گفتگوی تمدن ها( ما مسلمًا از آن . می شود
بنابراين در يک کالم بگويم ما سياست خيلی روشن آزادی و دموکراسی در 
ايران، حاکميت مردم در ايران، نه از سياست آمريکا بايستی حمايت بکند و نه 

 آنجاهائی که ظاهرًا نشان داده می های جمهوری اسالمی ؛ حتیاز سياست 
چون منافع ملی ايران تا زمانی . شود که از منافع ملی ايران دفاع می کند
منافع ملی .  منافع جمهوری اسالمی که جمهوری اسالمی وجود دارد يعنی

در اصًال حاال می بينيد آه . ما هر جا که واقعاً  همسو بشود زير خواهد رفت
نتيجه وجود جمهوری اسالمی همانطور که موجوديت کشورمان  زير می رود 
حتی می بينيد حاکميت مردم که سهل است، اصًال نفس کشيدن مردم ما هم به 
مخاطره افتاده است و به يک کشور اشغال شده ای می مانيم که در واقع 

ن تجاوزها اين اعدام ها، اي. حکومت شهروندان کشور را خارجی تلقی می کند
اين کشتارها اين باصطالح ولخرجی ها معنايش چه است ؟ اينکه کشوری را 
به خاک سياه می نشانند اين است که از يک نظر ما يک کشور اشغال شده 

يک دولتی بر ما حاکم هست که به هيچ وجه آنچه که مردم ايران می . هستيم
. ال بکند، دنبال نمی کندخواهند و واقعًا منافعشان ايجاب می کند آه آن را دنب

مسئله اصلی جمهوری اسالمی اين است که خودش را بر فراز قدرت نگه 
واجب شرعی است حفظ حکومت اسالمی و : آنطوری که خمينی می گفت. دارد

. بخاطر آن بايد هر کاری کرد و حتی نماز و روزه را می شود تعطيل کرد 
 من فکر می کنم خط بسيار .بنابراين ما نبايد آن سياست را داشته باشيم

روشن، جاده ی بسيار عريض و شناخته شده ای است سياست خارجی و 
مسلم است که سياست خارجی و سياست داخلی دموکراسی و . سياست داخلی

آزادی در ايران راه خيلی شناخته شده و روشنی است و آن در مخالفت و 
تعرض ها و زورگوئی ضديت قطعی با جمهوری اسالمی و البته در مقابله با 

ما ضد غرب يا ضد شرق . های غرب هم هست؛ آنجائی که تعرض بکنند
ما می توانيم بگوئيم هم '' نه شرقی نه غربی'' آنهائی که می گفتند . نيستيم

ما با همه دوستی داريم با همه می خواهيم دوستي داشته . شرقی هم غربی
يرانی ها بايستی قطع رابطه چرا مثًال با کشور بزرگی مثل آمريکا ا. باشيم 

بکنند يا مثًال دشمنی داشته باشند؟ آمريکا بزرگترين و از يک نظر روشن 
ترين کشور دنياست و دليلی ندارد که مردم ايران با مردم آمريکا يا همين نظام 

  . نيست ] درست[اصًال چنين چيزی . آمريکا هر روز بيايند مقابله کنند
ری از موافقين نظام جمهوری اسالمی يکی از  آقای شالگونی بسيا:رحيمی 

بودن نظام '' ضد امپرياليست''سالح هائی که هميشه بکار می برند همين 
جمهوری اسالمی ايران است و حاال با توجه به فرمايشات شما من اينطور 
برداشت می کنم که اين ضد امپرياليست بودن نظام جمهوری اسالمی نه در 

در جهت حفظ منافع خود جمهوری اسالمی و بر سر جهت منافع مردم ما که 
  قدرت ماندن است که بکار گرفته می شود ؟

چرا ما . بگذاريد يک جمله بگويم.  دقيقًا اينطور هست: محمد رضا شالگونی 
به زبان آدميزاد . بايد ضد امپرياليست باشيم؟ امپرياليسم يعنی سلطه گری

 خارجی بيايد برکشور ما، بر منابع بگوئيم يعنی اين آه بخاطر اينکه يک قدرت
به اين . ما، بر جان و مال ما صاحب بشود يا ما را تحت کنترل قرار بدهد

خاطر ما مجبوريم ضد امپرياليسم باشيم، ضد امپراطوری، ضد قدرت های 
اين يک چيز . خارجی باشيم در صورتی که بخواهند بر ما سلطه پيدا بکنند

ل کسی که از خود ايران برخاسته و همين را منتها به همين دلي. قطعی است
می خواهد بکند، جان و مال را در معرض نابود ی قرار ميدهد ، زور گوئی 
می کند ، منابع مارا نابود می کند، آيا نبايد ضد آن بايستيم ؟ ضد امپرياليست 
بودن حتماً  الزمه اش اين است که دموکراتيک باشيد و حاکميت مردم، منافع 

جمهوری اسالمی تجسم صريح نقض حاکميت مردم .  در نظر بگيريدآنها را
بنابراين ضد امپرياليست خيلی خوب است ولی نه ضد امپرياليسمي که . است 

ما با آن مخالفيم و از روز اول هم . رژيم آوازه انداخته و آن را تبليغ می کند
می بايد دشمنی آنهائی که اشتباه کردند بايد مخالفت می کردند از روز اول، ما 

آن ماجرای سفارت يادمان است که کمترين ضررش اين است که  . می کرديم 
به دالر (  ميليارد دالر ١٠٠ حاال نزديک - همه چيز را ول بکنيد -مردم ايران 

 ميليار ١٠٠در مورد اين مسئله تحقيق شده و . از دست داده اند) امروزی
حاال خود مسئله سفارت . ض استاين ديوانگی مح. دالر پول ما از دست رفت

باعث شد که واليت فقيه را تثبيت بکنند و آن جنگ ايران و عراق، آن مصيبت 
عظيم بر سر ما آمد که ميليون ها نفر کشته و زخمی  ومعيوب در کشور ما به 

اين ديوانگی محض است که آدم وقتی دموکراسی می خواهد ضد . جا گذاشت
اسالمی باشد؛ حتمًا بايد عليه جمهوری اسالمی امپرياليسم به روايت جمهوری 

اگر ضد امپرياليسم به معنای دفاع از دموکراسی و حاکميت مردم . باشد 
  .هست، درست با همان منطق حتماً  بايد عليه جمهوری اسالمی هم بود

 بسيار بسيار سپاسگزارم آقای شالگونی از شرکتتان در برنامه ی :رحيمی
  .تگو در هفته ی آيندهاين هفته و به اميد گف
 تشکر می کنم از فرصتی که به من می دهيد آقای :محمد رضا شالگونی 

  رحيمی و خداحافظی می کنم از شما و شنوندگان عزيز راديو سپهر 

…………………………………… 
چينی  هابراز نگرانی چهار نهاد حقوق بشری نسبت به زمين

  مخالفان در ايرانی برای اعدام و سرکوب گسترده
 سازمان حقوق بشر کردستان

  حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی فعالين ايرانی دفاع از
  کميته دفاع از زندانيان سياسی
 کميته گزارشگران حقوق بشر

رسميت يافته در دامان  اعدام، قتل عمد دولتی و نقض حقوق بشر
 ترين حق اين مجازات غيرانسانی حق حيات، بنيادي. قانون است

خاصه آن . زند انسانی را نقض نموده و بر خشونت جمعی دامن مي
های  ذاتی آن همواره در حاکميت که اعدام بواسطه خشونت

اجتماعی بدل  خواه و اقتدارگرا به ابزار سرکوب و ارعاب تماميت
، که در "١٣٨٨گزارش اعدام در ايران در سال "بنابر . گرديده است

 به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو حکم ١٣٨٨  مهر١٨
 ٣٣٩ايرانی منتشر شد، از  اعدام از سوی چهار نهاد حقوق بشر

 ٣١حدود   نفر، يعنی١٠۴گان در سال مذکور تعداد  نفر کل اعدام شد
. اند داد اعدام گرديدهدرصد، در ماههای آخر گزارش يعنی تير و مر

 نفر زندانی سياسی اعدام شده در اين سال ٣٢تعداد  همين طور از
در . اند به طناب دار سپرده شده  نفر آنها در طول دو ماه مذکور١۶

نفر اعدام و  ٢١سه ماه شهريور، مهر و آبان سال جاری نيز تعداد 
کم  نفر زندانی سياسی حکم اعدام صادر شده که ح١۴برای حدود 
 ……………………… آنها به اجرا در آمده استاعدام يکی از

……………………………………..  

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
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/ 
  د چپ کارگریسايت اتحا

rgo.etehadchap.www 
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

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

  .الزاما بيانگرمواضع سازمان نيستند
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 ، شديد فعالين دانشجويی سرکوب
 نشانه ترس رژيم از

  . آذر است١۶ آبان در ١٣ تکرار
  ه کارگرگفتار راديو را

سرکوب دانشجويان و ,  آذر نزديک تر می شويم١۶هر چه به روز 
. وحشيانه تر و دامنه دارتر می شود, فعاليت های دانشجويی شديدتر

اين رويارويی ميان رژيمی که همه ابزارهای سرکوب را به دقت و 
با توده ميليونی دانشجويان کشور , با سازماندهی به خدمت گرفته

سرکوب . گسترده و سراسری است, کار و علنیيک رويارويی آش
 ١٣های شديد قبل از هر چيز نشان وحشت شديد رژيم از تکرار 

نکته مهم بعدی که در مورد ,  آذر به شکلی ديگر است١۶آبان در 
اعتراضاتی است که هم اکنون در ,  آذر نبايد از آن غفلت کرد١۶

در واقع در . ددانشگاهها به عنوان پيش درآمد اين روز جريان دار
 حاضر هم ابعاد سرکوب و هم ابعاد اعتراضات دانشجويی  وضع

  . واقعا گسترده است
احضار بيش ,  دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز١٠٠احضار نزديک به 

 دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد به دليل شرکت در ۵٠از 
 دانشجو به کميته انضباطی ١٠احضار دستکم , اعتراضات مردمی

احضار گسترده دانشجويان دانشگاه گيالن , نشگاه خواجه نصيردر دا
 دانشجوی زندانی ٨ادامه بازداشت دستکم , به کميته انضباطی

صدور حکم زندان و شالق برای دانشجويان , دانشگاه شيراز
,  فعال دانشجوئی در بند٧٠اعالم اسامی بيش از , دانشگاه مازندران

گاه علوم پزشکی شيراز توسط های دانشجويان دانشتهديد خانواده
ايجاد , بازداشت استاد دانشگاه علم و صنعت, حراست دانشگاهها

و کال احضار , کميته های ويژه برای اخراج اساتيد از دانشگاهها
 دانشجو از دانشگاههای مختلف در ظرف چند روز اخير ٢٠٠حدود 

رئوس بخشی از خبرهای مربوط به سرکوب اعتراضات دانشجويی 
همروند با اين سرکوب ها و درست به موازات آن اعتراضات . است

  .دانشجويی جريان دارد
پنج روز تحصن دانشجويان واحد ماهشهر پلی تکنيک در اعتراض 

طومار اعتراضی در دانشگاه عالمه , به ضرب و شتم يک دانشجو 
تحصن دانشجويان دانشگاه بين , در اعتراض به موج احضارها

, راض به بازداشت دوستان دانشجوی خودالمللی قزوين در اعت
تحصن و اعتصاب غدای دانشجويان دانشگاه صنعتی شاهرود در 

در دانشگاه خواجه نصير در  تجمع , اعتراض به مشکالت صنفی
 تن از دانشجويان که اين تجمع توسط ٢اعتراض به بازداشت 

, نيروهای لباس شخصی و اعضای بسيج به خشونت کشيده شد
تحصن دانشجويان , جويان دانشگاه آزاد شهر کرداعتراض دانش

دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه تهران با خواست آزادی 
تجمع دانشجويان دانشگاه آزاد نجف آباد در , دانشجويان زندانی 

اعتراض به تفکيک جنسيتی و نصب دوربين مدار بسته در محيط 
 لباس تجمع در دانشگاه شيراز در اعتراض به حمله, دانشگاه

تهديد به تحصن و اعتصاب در صورت , شخصی ها به دانشجويان
تجمع اعتراضی , اخراج اساتيد دانشگاه از سوی فعالين دانشجويی

اعتصاب سراسری دانشجويان در , دانشجويان دانشگاه سهند تبريز
اعتراض دانشجويان دانشگاه تربيت معلم کرج به , دانشگاه شيراز

اه بخش هايی از اعتراضات حضور صفار هرندی در دانشگ
  .دانشجويی در کمتر از يک هفته اخير است

 جلوی  اين وضع که با وجود سرکوب های شديد رژيم قادر نيست
   تا چه حد نشانگر آن است که رژيم, گسترش اعتراضات را بگيرد

در سطح دانشگاهها منزوی است و ظرفيت اعتراض در جنبش 
گيری و احضار و تهديد جمع توامان شدن دست. دانشجويی باالست

وسيعی از فعاالن شناخته شده دانشجويی با بيشتر شدن اعتراضات 
دانشجويی در عين حال به معنی آن است که استمرار اعتراضات تا 
  حدودی از فعالين سرشناس دانشجويی فاصله گرفته است؛ امری که

يک عالمت مهم در حرکت جنبش دانشجويی به سمت توده ای و 
 جنبش دانشجويی  گرچه کامال روشن است که. ی شدن استسراسر

به آوانگارديست ها و پيشروانش احتياج دارد و نبايد به رژيم اجازه 
 که يک نسل کامل از اين فعالين را به قصد به رکود کشاندن  داده

 با اخراج از دانشگاه و  اعتراضات دانشجويی راهی زندان کند و يا
  . از داردصدور حکم شالق از تحرک ب

 است که تالش برای تداوم مبارزه و حفظ  البته اين يک واقعيت
ای شدن حرکتهای دانشجويی به فعالين دانشجويی و روند توده

سازمانگران اين درس را آموخته است که در شرايط ترس از جنبش 
در نتيجه تلفيق کار . ای، رژيم به هر اقدامی دست خواهد زدتوده

دار زومات يک فعاليت سازمان يافته و ادامهعلنی و مخفی از مل
    .است

اکنون که دستگاه سرکوب، برای جلوگيری از سازماندهی موفق 
 آذر به سياست دستگيری گسترده و به زير شکنجه بردن ١۶مراسم 

ای بودن فعالين دانشجويی روی آورده است، تکيه بر عنصر توده
نشجويان در حرکتهای دانشجويی و مشارکت هر جه بيشتر دا

.  ترفند جديد رژيم را خنثی کند تواندحرکتهای اعتراضی ، می
حضور توده دانشجويان يک دانشکده در حرکتهای اعتراضی و 
هماهنگ سازی اين حرکتها با اقدامات اعتراضی ديگر دانشگاهها، 
. قدرت مقابله دانشجويان با پليس سياسی را صد چندان خواهد کرد

ای يعنی هم حفظ توده, موفق چنين اقدامیاما برای سازماندهی 
ماندن حرکتهای دانشجويی و هم هم آهنگ کردن آن با دانشگاههای 

های مخفی دانشجويی که بر گيری هستهگوناگون، ضرورت شکل
های اعتمادهای شکل گرفته و آزمايش پس داده استوار باشد، پايه

ای حفظ بدون سازماندهی ضرور بر. بيش از پيش مطرح خواهد شد
توان مقاومت موثری در برابر و تداوم و هماهنگی حرکتها نمی

  .گرانه دستگاه واليت سازمان دادتهاجم سرکوب
هم زمان با تاکيد بر ضرورت حفظ فعالين و شبکه های سازمان 
يافته، می بايست روی جلب حمايت اقشار گوناگون مردم نيز کارکرد 

ها، همراه بار دستگيریگسترش اخ. و آنها را به کمک فراخواند
های آنها و سازماندهی اعتراضات در مقابل زندانها هشدن با خانواد

و ادارات قضائی، امکانات رژيم برای سرکوب در سکوت را درهم 
خواهد شکست و جرات مقابله توده ای مردم در برابر دستگاه 

اکنون زمان آن فرا رسيده است که . واليت را افزايش خواهد داد
شجويان از هر طريق ممکن بر جلب حمايت مردمی بکوشند و دان

زمينه های پيوند و همگرايی ميان جنبش دانشجويی و ديگر جنبش 
از اين طريق می توان با . های اقشار معترض را فراهم آورند

سرکوب لجام گسيخته رژيم اسالمی مقابله کرد و امکان پيشروی را 
   ٢٠٠٩ نوامبر ٢٧بر با  برا١٣٨٨ آذر۶  روز جمعه.فراهم ساخت

…………………………………….... 
 :ادعای تازه رژيم

 قرص در ساالد، علت مرگ پزشك آهريزك
 آينده

آه طبق نظر پزشكی قانونی علت مرگ پزشك  دادستان تهران با بيان اين
آهريزك مسموميت دارويی بوده، اعالم آرد آه تحقيقات درباره خودآشی 

 . ديا قتل اين پزشك همچنان ادامه دار
به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، دآتر عباس جعفری دولت آبادی در 

 تهران ١٩   سرپرست دادسرای ناحيه  مراسم توديع و معارفه حاشيه
پزشكی قانونی در مورد :  مرگ پزشك آهريزك گفت  وضعيت پرونده درباره

مرگ پزشك آهريزك اظهار نظر آرده آه مسموميت دارويی علت مرگ 
هايی آه در ساالد آنار اين پزشك آشف شده با   و قرصوی بوده است

 . آنچه آه پزشكی قانونی نظر داده مطابقت دارد
دهد آه مرگ ناشی از  تا اين لحظه نشان مي: ادستان تهران ادامه داد

آه اين اقدام ناشی از قتل يا خودآشی است،  مسموميت دارويی بوده اما اين
 . تحقيقاتش ادامه دارد

آارگر رستورانی آه غذا را برای :  آبادی در ادامه افزودجعفری دولت
پزشك آهريزك آورده بود شناسايی شده و بازپرسی از وی صورت گرفته 

  . است
وی در تحقيقات گفته است آه وقتی غذا را به اتاق آورده بود در اتاق قفل 

آرديم آه  بود و دآتر آن را باز آرد بعد از تحويل آن را بست ما فكر مي
گونه اين غذا وارد اتاق شده بنابراين تحقيقات بسيار مفصلی انجام چ

  . داديم
آه اين آارگر رستوران در بازداشت نيست،  دادستان تهران با تاآيد بر اين

ها و  در حال حاضر تحقيقات از اوليای دم برای بررسی تلفن: گفت
های پزشك آهريزك شروع شده اما آنچه در حال حاضر پزشكی  ايميل

انونی در اين خصوص اعالم آرده مرگ ناشی از مسموميت دارويی بوده ق
 .  خودآشی يا قتل ادامه دارد و تحقيقات در زمينه

دادسرا در مورد اين پرونده اطالعات : جعفری دولت آبادی تاآيد آرد
  ١٣٨٨آذر ١٠  .رسمی خواهد داد و تحقيقات با سرعت و دقت ادامه دارد
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   به احضار و محاکمه کارگرانبه احضار و محاکمه کارگرانبه احضار و محاکمه کارگران   اعتراض تشکل های کارگریاعتراض تشکل های کارگریاعتراض تشکل های کارگری
آن هايی هستند که با حذف يارانه .. از نظر ما کارگران، مجرمان واقعی

های کاالهای اساسی مثل نان و آب و برق و تلفن و سوخت و تحميل 
فشار مضاعف به مردم کارگر و مزد بگير، اين طبقه را بيش از پيش به 

نه کارگران و فعالينی بی حقوقی کامل و فقر مطلق و افالس می کشانند 
همچون منصور اسالو و ابراهيم مددی و علی نجاتی و فريدون نيکو فرد 
و جليل احمدی و قربان علی پور و محمدحيدری مهر و محمد اشرفی و 

  .... بسياری ديگر
جنبش "چند تشکل کارگری با انتشار بيانيه ای با عنوان : روشنگری

به موج " مبارزه باز نخواهد ماندکارگری با تهديد و ارعاب از ادامه ی 
پيگرد و احضار و محاکمه فعالين کارگری اعتراض کرده و خواستار شده 

به هر " "کارگران و انسان های آزادی خواه و عدالت طلب جامعه"اند تا 
شکل ممکن، صدای اعتراض خود را نسبت به اعمال شيوه های 

و در دفاع از حقوق ضدکارگری و ضدانسانی صاحبان سرمايه بلند نموده 
کارگران و پيگيری حقوق و مطالبات اين طبقه از جمله اعتراض به 
احضار های مکرر کارگران و آزادی زندانيان سياسي، از هيچ کوششی 

 ." دريغ نورزند
 : متن اين بيانيه به شرح زير است

 !کارگران و مردم آزاديخواه و مبارز 
ارگر و برگزاری مراسم در اين  حق گراميداشت اول ماه مه، روز جهانی ک

روز تاريخی و بين المللی کارگران، امروزه يکی از پايه ای ترين و 
 ی اين طبقه، در اکثريت قريب  ابتدائی ترين حقوق به رسميت شناخته شده

 . به اتفاق کشورهای جهان می باشد 
کارگران در يک چنين روزي، در اقصی نقاط جهان و در مناطق مختلف 

ه دور هم جمع می شوند تا ضمن تأکيد بر حقوق انسانی و طبقاتی عالم، ب
خويش و پافشاری بر خواست ها و مطالبات اقتصادی و سياسی خود، 
متحد و يک پارچه پيگير آن خواست ها و مطالبات شده، به دست آوردن 

 . و استيفای آن را وجهه همت خود قرار دهند 
يک قرن مبارزه و تالش و کارگران به مثابه يک طبقه، طی بيش از 

جانفشانی های بسيار، برخی از اين خواست ها و مطالبات، از جمله حق 
بزرگداشت روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم در اين روز را به 
سرمايه داری جهانی و حکومت های ضدکارگری آن ها تحميل نموده و 

ود به دست اين حق را با اتکا به اتحاد و مبارزه ی مستمر و پيگير خ
 . آورده است 

بر اين اساس، تعدادی از کارگران و فعالين کارگری ايران نيز، به موجب 
فراخوانی که از جانب برخی از تشکل ها و فعالين جنبش مستقل کارگري، 

در ) ٨٨سال ( ارديبهشت ــ سال جاری ١١داده شده بود در اول ماه مه ــ 
ر سنندج و در تهران و در بعضی از شهرها و مناطق ايران از جمله د

پارک الله، جمع شدند تا مراسم اين روز را با طرح خواست ها و مطالبات 
اقتصادی و سياسی کارگران و تأکيد بر پيگيری آن ها برگزار کنند، که در 
همان آغاز کار با يورش وحشيانه و ضد کارگری عوامل سرمايه مواجه 

 . شده و از ادامه کار باز ماندند
ان سرمايه تعدادی از کارگران و فعالين کارگری را مورد ضرب و گماشتگ

 نفر از آنان را بازداشت و بيش از دو ماه، ١۵٠جرح قرار دادند و حدود 
بدون رعايت حقوق اوليه و انسانی آنان در زندان نگاه داشتند که آخرين 

 ماه همچنان در ۶آن ها مهدی فرهی شانديز است که با گذشت بيش از 
 اوين، به اصطالح بازداشت موقت بوده و در بالتکليفی بسر می زندان
 کارگر عضو تعاونی کارگران فلزکار ١۵در همان روز بيش از . برد

مکانيک در محل جلسه ی خود دستگير و روانه ی زندان شدند و انان نيز 
 . اکنون احضار به دادگاه می شوند

ته اند که اول ماه مه، صاحبان و حاميان سرمايه در ايران، هنوز نپذيرف
روز جهانی کارگر و روز اتحاد طبقاتی اين طبقه است که کارگران می 
توانند با گردهم آيی در اين روز، آن را گرامی بدارند و ضمن تأکيد بر 
خواست ها و مطالبات موردنظر و طبقاتی خود بر استيفای حقوق حقه و 

 و مبارزه خود، از جمله کارگران بايد با تالش. انسانی خويش پای فشارند
 .مل و صاحبان سرمايه تحميل کنند اين حق مسلم را نيز به عوا

طرفه اينکه کارگران و فعالين کارگری دستگير شده در اول ماه مه پس از 
دو ماه بازداشت و تحمل انواع بی حقوقی و فشار، بار ديگر از جانب 

کمه به محاکم حاميان و عوامل سرمايه احضار و برای بازجويی و محا
گويی که چيزی هم به عوامل سرمايه و . قضائی فرا خوانده می شوند

 سرمايه داران بدهکار شده اند؟ 
سئوال اساسی در اينجا اين است که آيا شرکت در مراسم روز جهانی 
کارگر و برگزاری مراسم گرامی داشت اين روز ـ که از جانب بسياری از 

له در بسياری از کشورها و مناطق حکومت ها پذيرفته شده و همه سا

جهان برگزار می شود ـ جرم بوده و مستوجب مجازات و تحميل انواع بی 
حقوقی و فشار است؟ آيا طرح خواست ها و مطالبات اقتصادی و سياسی 

بر روی آن ها تأکيد ) ٨٨سال (ی اول ماه مه امسال  کارگران، که در قطعنامه 
تصاب و ايجاد تشکل های توده ای و شده است مثل برخورداری از حق اع

مستقل کارگران، افزايش دستمزدها متناسب با حداقل های يک زندگ انساني، 
برخورداری از مزايای تأمين اجتماعی و انواع بيمه های همگاني، پرداخت 

ی  فوری حقوق های معوقه کارگران، برابری کامل ميان مردان و زنان در همه 
کار و توليد، برخورداری از حقوق و آزادی های شئون اجتماعي، از جمله 

سياسی و دموکراتيک مانند آزادی انديشه و بيان، آزادی طبع و نشر، آزادی 
اجتماعات و راهپيمائی و تظاهرات، آزادی زندانيان سياسي، به ويژه کارگران 
زنداني، دفاع از حقوق مهاجران و بسياری ديگر جرم بوده و امنيت اجتماعی 

 می زند؟ آيا طرح چنين خواست ها و مطالباتی جزء مصاديق نشر را برهم
 ی امنيت ملی است؟ به راستی طرح چنين خواست ها و  اکاذيب و برهم زننده

مطالباتی امنيت کدام طبقه را به خطر می اندازد و چه کسانی از آن متضرر می 
 ؟  استشوند؟ اين حقوق و خواست ها اقدام عليه امنيت و آسايش چه طبقه ای

صاحبان و حاميان سرمايه بدانند تا آنجا که به ما کارگران برمی گردد، 
طرح چنين خواست ها و مطالباتی نه تنها جرم نبوده بلکه در رديف پايه 
ای ترين و ابتدايی ترين حقوق کارگران و مزدبگيرانی است که توسط 

 هر عوامل سرمايه همه روزه و به دفعات مورد تعرض قرار می گيرد و
کارگران تنها در مقابل . بار بيش تر و شديد تر از پيش تضييع می شود

ظلم و بی عدالتی مفرط سرمايه داران و حاميان شان از حقوق خويش 
دفاع می کنند و به طرح خواست ها و مطالبات خويش و مبارزه برای به 

 . کرسی نشاندن ان ها همت می گمارند 
 مجرمان واقعی آن هايی هستند که با استثمار باور اکيد و قاطع ما اين است که

کارگران و تصاحب دسترنج ميليونها کارگر و زحمت کش آن ها را به معنای 
ی  واقعی از هستی ساقط ميکنند؛ با انواع ترفند ها، از جمله به بهانه

خصوصی سازی کارخانه ها و موسسات دولتی را به ثمن بخس در اختيار می 
 به اموال عمومي، سرمايه های اجتماعی و منافع عموم گيرند و با چوب حراج

 . مردم را به خطر می اندازند
آری از نظر ما کارگران، مجرمان واقعی و مروجان تشويش اذهان عمومی و 
برهم زنندگان امنيت جامعه آن هايی هستند که با حذف يارانه های کاالهای 

 فشار مضاعف به اساسی مثل نان و آب و برق و تلفن و سوخت و تحميل
مردم کارگر و مزد بگير، در واقع اين طبقه را بيش از پيش به بی حقوقی 

نه . کامل و فقر مطلق و افالس می کشانند و بالکل از هستی ساقط می کنند
کارگران و فعالينی همچون منصور اسالو و ابراهيم مددی و علی نجاتی و 

ر و محمدحيدری مهر و فريدون نيکو فرد و جليل احمدی و قربان علی پو
محمد اشرفی و بسياری ديگر که به داليل واهی تشويش اذهان عمومی و اقدام 

و خزعبالتی از اين نوع و در واقع به خاطر دفاع از !!!! عليه امنيت ملی
حقوق کارگران و پيگيری مطالبات اقتصادی و سياسی اين طبقه از جمله ايجاد 

راسم روز جهانی کارگر و اعتراض تشکل های مستقل کارگري، شرکت در م
به بی حقوقی کارگران و مردم به جان آمده به زندان می افتند و مجبور می 
شوند که مدت ها از وقت و زندگی خود را در زندان های متعدد سرمايه، تحت 

آری اين کارگران به اين خاطر در . انواع فشار ها و تضييقات سپری کنند
حقوق انسانی و طبقاتی خويش دفاع می کنند و زندان بسر می برند که از 

سودجويی و استثمار بی حد و حصر کارگران، از جانب سرمايه داران را به 
 . چالش می کشند 

ما ضمن درخواست آزادی فوری و بدون قيد و شرط همه ی زندانيان 
سياسي، به ويژه کارگران زندانی و توقف کامل تهديد و ارعاب کارگران و 

ن طبقه و احضارهای مکرر و پی در پی آنان، يک بار ديگر بر فعالين اي
، پافشاری نموده و ضمن دعوت ٨٨مطالبات قطعنامه ی اول ماه مه سال 

از همه ی کارگران برای ايجاد تشکل های مستقل و توده ای کارگری به 
عنوان اساسی ترين راه دستيابی به مطالبات بر حق و طبقاتی خويش از 

 و انسان های آزادی خواه و عدالت طلب جامعه تقاضا همه ی کارگران
داريم که به هر شکل ممکن، صدای اعتراض خود را نسبت به اعمال 
شيوه های ضدکارگری و ضدانسانی صاحبان سرمايه بلند نموده و در 
دفاع از حقوق کارگران و پيگيری حقوق و مطالبات اين طبقه از جمله 

ران و آزادی زندانيان سياسي، از هيچ اعتراض به احضار های مکرر کارگ
 .کوششی دريغ نورزند

 آگاهی و مبارزه رمز پيروزی ماست اتحاد، تشکل، 
   کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های مستقل کارگری -
  کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگران -
  هيات بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان -
  جمعی از فعالين کارگری-
      ١٣٨٨ آذر ٣     کارگران فلزکار مکانيک -

……………………………………  
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  راديو راه کارگرهایگفتار
 نگاهی به رويدادهای کارگری ايران

  در هفته ای که گذشت
عدم پرداخت دستمزدها و اعتراض به , سرکوب فعالين کارگری 

راض به خاطر اعت, اخراج کارگران پيمانکار, خاطر حقوق معوقه
محورهای اصلی رويدادهای کارگری را در , کاهش سهميه سوخت

  . هفته ای که گذشت تشکيل می دهند
تجمع آارگران آارخانه خصوصى شده گوشت زياران به خاطر عدم 

تجمع آارگران نساجى مازندران به دليل عدم ,  ماه حقوق٨دريافت 
يش به دنبال تجمع اعتراضى رانندگان تاکسى در آ, دريافت حقوق

 نفر از کارگران ٣٠٠اخراج حدود , کاهش سهميه سوخت خودروها
ابراز نگرانی وکيل فعالين کارگری , پيمانكاری مجتمع سيمان تهران
نسبت به اخراج اين فعالين از کار , بازداشتی شرکت نيشکر هفت تپه

رئوس خبرهای کارگری گزارش شده در , به خاطر بازداشت آنها
  . ه گذشتهفته ای است ک

اعتراض به خاطر عدم دريافت , آنچه در اين خبرها تکرار شده است
, مساله دستمزد و عدم پرداخت آن به کارگران. حقوق معوقه است

اکنون يکی از حلقات مهم و اصلی اعتراضات کارگری را در 
خصوصی سازی کارخانه . واحدهای مختلف کارگری تشکيل می دهد

ان بخش خصوصی که وابستگان به ها و واگذاری آنها به مدير
بسيجی ها و عوامل امنيتی سهم و نقش , يعنی پاسداران, حکومت

زمينه ساز تشديد بحران در اين واحدها می , عمده ای در آن دارند
گزارش های متعدد حاکی از آن است که اين واحدها پس از . شود

توليد را , دست به اخراج وسيع کارگران می زنند, خصوصی شدن
ابزار توليد و ماشين آالت را می فروشند و , توقف می کنندم

سرمايه . کارگران را بدون پرداخت حقوق به حال خود رها می کنند
ای که از طريق نابودی توليد و آواره کردن کارگران فراهم می آيد 
به داللی و بخش ساختمان و برجک سازی و يا بخش واردات منتقل 

د فروپاشی توليد به قاچاق مربوط دومين حلقه از رون. می شود
بخش عمده قاچاق کاالها به صورت سياه از طريق اسکله . است

های خصوصی وابسته به نظاميان و پاسداران صورت می گيرد و 
پيامد . اراده نظام واليی و دستگاه دولتی هم خدمتگذار آن است

افت شديد قدرت رقابتی واحدهای , وفور کاالهای قاچاق در بازار
ناتوانی از پرداخت دستمزد , رکود توليد, وليدی داخلیت

انباشت حقوق معوقه کارگران و در نتيجه اعتراض ,کارگران
  . کارگران است

به , پايه های اقتصادی و سياسی اعتراض به عدم پرداخت دستمزد
اين شکل از جنبش مطالباتی حداقل : روشنی نشان می دهد که اوال
حوزه اقتصاد و سياست کشور ادامه تا زمان تغييرات اساسی در 

خواهد داشت و بخش بسيار مهمی از جنبش مطالباتی کارگران را 
تشکيل می دهد؛ ثانيا ريشه مشترک و عمومی شکل گيری مطالبه 
دريافت حقوق معوقه ثابت می کند که اعتراض به عدم پرداخت 
حقوق در سطح واحدهای منفرد توليدی به خودی خود کافی نيست و 

,  تاثيرگذاری بيشتر و اساسی تر حرکت های فراکارخانه ایشرط
تمرکز بر استمرار اين شکل از . محلی و سراسری است, منطقه ای

حلقه کليدی در مبارزه فعالين کارگری , جنبش مطالباتی کارگری
 .برای فعاليت و تالش در جهت گسترش و سراسری کردن آن است

   ٢٠٠٩ نوامبر ٢٧ برابر با ١٣٨٨ آذر۶ جمعه
  جنبش زنان ايران و مبارزه با خشونت

  گفتار راديو راه کارگر
 روز مبارزه در برابر خشونت عليه ١٩٨١ نوامبر، از سال ٢۵روز 

مجمع عمومی سازمان ملل در سال . زنان نام گذاری شده است
هر عمل خشونت آميز بر مبنای "  خشونت عليه زنان را١٩٩٣

تعريف " ی و جنسی بشودجنسيتی که منجر به آسيب روحی، جسم
چون . اين خشونت شامل تهديد به خشونت هم می شود. کرده است

در , چنين تهديدی موجب محدوديت و محروميت زنان از آزادی
هم سازمان ملل . حوزه زندگی خصوصی و زندگی اجتماعی می شود

و هم عفو بين الملل در رابطه با مبارزه برای پيش برد حقوق بشر، 
ها و حکومت ها را به مبارزه موثر جهانی در مقابله همه سازمان 

. با خشونت عليه زنان از طريق برنامه های گوناگون فرا خوانده اند
ارتقای حقوق انسانی زنان، باال بردن موقعيت اقتصادی آنان و در 
مبارزه با ميليتاريسم و نظامی گری که زنان در آن اولين قربانيان 

ی قرار گرفته اند، از جمله اين برنامه تجاوز به عنوان غنيمت جنگ
    .هاست

  اما مبارزه در برابر خشونت عليه زنان چگونه امکان پذير است؟
 قبل از هر چيز خشونت عليه زنان را به   بايد برای اين مبارزه

  عنوان يک جرم و جنايت و نقض حقوق دمکراتيک و انسانی زنان
 در مبارزه با  و جامعهارتقاء موقعيت زنان در خانواده . پذيرفت

نابرابری های جنسی ميان مردان و زنان در حوزه حقوق اجتماعی 
و اقتصادی و باال بردن موقعيت و استقالل اقتصادی زنان و فراهم 

بخشی , نمودن امکانات برای زنانی که مورد تجاوز قرار می گيرند
روشن . ديگر از الزامات مبارزه عليه خشونت در حق زنان است

در عين حال , جنايت و نظامی گری هم, مبارزه با خشونت  که است
زيرا زنان اولين قربانيان اين , مبارزه با خشونت عليه زنان است

  .گونه وحشی گری ها هستند
قطعا مبارزه ای است عليه رژيم , مبارزه عليه خشونت در حق زنان

و درست به همين دليل . جمهوری اسالمی و در جهت سرنگونی آن
بلکه بخشی از مبارزه ,  تواند تنها وظيفه زنان تلقی شودنمی

زيرا جامعه ای که . عمومی عليه زورگويی و خشونت ورزی است
آن نيمه ديگر را نيز , نيمی از آن اسير خشونت ورزی دائمی باشد

 رژيمی که زنان و دختران مردم را در درگيری   .به تباهی می کشد
 به اسارت می  ی سپاه اسالمهای خيابانی به عنوان غنيمت جنگ

گيرد و در زندان ها و شکنجه گاههايش توسط سربازان و سرداران 
تجسم عريان  اسالمی اش مورد تجاوز سازمان يافته قرار می دهد، 

  .خشونت در حق زنان است
رژيمی که اساس فکری و اعتقادی اش بر نابرابری و تبعيض و 

ر هر دم و بازدمش منشا آپارتايد جنسی سيستماتيک قرار دارد ، د
مبارزه عليه اعمال خشونت در حق . توليد خشونت عليه زنان است

اما , زنان البته تنها با کنار زدن جمهوری اسالمی پايان نمی گيرد
بدون عبور از نظام فعلی هم چشم اندازی برای کاهش اعمال 

شايد از جمله درک همين واقعيت . وجود ندارد, خشونت عليه زنان
که زنان را به نيروی پيشتاز جنبش اعتراضی فعلی تبديل کرده است 

موجب , و حضور نيرومند آنها را در تظاهرات و اعتراضات خيابانی
مقابله با اعمال خشونت لجام گسيخته در حق زنان کشور . شده است

ما از اهداف مهم و هميشگی جنبش زنان و بخشی اساسی از فعاليت 
را در سطوح گوناگون تشکيل می های تشکل های مختلف زنان 

بويژه زنان اليه های تهيدست , دهد؛ مبارزه ای که آگاه سازی زنان
و فقير نسبت به حقوق بنيادی آنها و توانمند سازی زنان از طريق 

بويژه بر عليه شکل های تحمل , تشويق آنها به فعاليت سازمان يافته
  .ن استدو شکل اساسی و پايدار آ, ناپذيرتر اعمال خشونت

  ٢٠٠٩ نوامبر ٢٧ برابر با ١٣٨٨ آذر۶ جمعه
   ,,,سياست ماجراجويانه هسته ای رژيمسياست ماجراجويانه هسته ای رژيمسياست ماجراجويانه هسته ای رژيم

    ايران ايران ايران    اقتصادی مردم اقتصادی مردم اقتصادی مردم   عامل افزايش خطر تشديد تحريمعامل افزايش خطر تشديد تحريمعامل افزايش خطر تشديد تحريم
در قطعنامه جديد خود با ,  انرژی هسته ای شورای حکام آژانس 

, انتقاد از پنهانکاری رژيم اسالمی در ايجاد تاسيسات هسته ای قم
اطالع , قف هر چه سريع تر ساخت و ساز اين مرکزخواستار تو

رسانی در باره اهداف و جزئيات آن و ارائه تضمين پيرامون نداشتن 
  . تاسيسات هسته ای ساخته شده و يا در دست ساخت ديگر شد

دو نکته مهم در رابطه با اين قطعنامه آن است که اوال رژيم اسالمی 
ريحا محکوم می شود و پس از سه سال بار ديگر در اين شورا ص

ثانيا چين و روسيه همراه با ساير اعضای گروه پنج باضافه يک به 
  .اين قطعنامه رای داده اند

اهميت نکته اول در اين است که قطعنامه محکوميت در شورای 
حکام می تواند بار ديگر مساله اعمال تحريم های گسترده تر 

ت نکته دوم در اين اقتصادی در مورد ايران را فعال سازد و اهمي
است که اين بار روسيه و چين نيز به قطعنامه پيوسته اند و از اين 
طريق برگ برنده ای که رژيم تاکنون از آنها برای توجيه ناکارايی 

, بهره برداری می کرد,  در سطح افکار عمومی از جمله, تحريم ها
  .از دستش خارج شده است

عدم ارائه تضمين در ,  قم پنهان کاری در مورد تاسيسات فردو در
مورد نبود تاسيسات هسته ای جديد و بازی وقت کشی رژيم اسالمی 
در زمينه طرح تهيه سوخت هسته ای در خارج از ايران و خودداری 

بسترهايی بوده اند که , از ارائه پاسخ شفاف در اين زمينه ها
  .قطعنامه محکوميت شورای حکام بر مبنای آنها شکل گرفته است
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شن است که در متن بقای نظام آپارتايد هسته ای موجود در رو
اعمال فشار يک جانبه بر يک کشور در , جامعه باصطالح بين المللی
خواه بر مبنای هر مالحظات سياسی و , زمينه تاسيسات هسته ای

. نمی تواند عادالنه تلقی شود, استراتژيک که صورت پذيرفته باشد
ی از نقش و مسووليت فاجعه بار رژيم اما ناعادالنه بودن آن ذره ا

درست در شرايطی که بيکاری و . اسالمی در اين زمينه کم نمی کند
طرح شوک تراپی که , توليد از رمق افتاده است, تورم بيداد می کند

معنايی جز دستبرد هدفمند به آخرين لقمه های نان مردم ندارد 
ردم زجر ديده کشاندن م, مراحل تدارک اجرايی خود را طی می کند

ايران به گرداب تحريم های گسترده تر اقتصادی ديگر جنايتی است 
  . که به هيچ وجه نمی توان از آن گذشت و بر آن چشم بست

فعاالن و کنشگران , مادران و پدران, دختران و پسران جوان
اين روزها که رژيم شمشير خود را از رو بسته , اجتماعی و سياسی

آشکارا می بينند که , مردم را خفه کنداست تا صدای اعتراض 
حاکمان چگونه مانند بيگانگان اشغالگر با آنان رفتار می کنند؛ می 
بينند که حاکميت جز بقای خويش به قيمت اعدام و زندان و شکنجه 

اين رژيم . به هيچ چيزی انديشه نمی کند, و سرکوب و تصفيه
باشد به نام توليد نماينده مردم ايران نيست که بخواهد و حق داشته 

درد و رنج و محنت های بيشمار ديگری هم بر , انرژی هسته ای
  . اين مردم تحميل کند

عتيقه و , سزای اين مردم نيست که به خاطر وجود رژيمی فاسد 
 و روياهای قدرت   و سياست های ماجراجويانه قرون وسطايی؛

, نان ندارد که هيچ ربطی به منافع واقعی اکثريت عظيم آ ,طلبانه اش
پيشرفت و . از سوی دولت ها و قدرت های بيگانه مجازات شوند

سياسی و اقتصادی ايران تنها در , فرهنگی, علمی, توسعه اجتماعی
يک نظام مردم ساالر مبتنی بر خودحکومتی کارگران و زحمتکشان 

مردم ايران از قدرت های بيگانه نه انتظار حمايت . ممکن است
اين مردم رژيم . حاصره اقتصادی را برمی تابندنه فشار و م, دارند

نظامی آن را عامل و مسبب سيه روزی خود / فقاهتی و دولت امنيتی
 به زباله  می دانند و با استمرار حرکت های اعتراضی خود آن را

گذشت آن زمان که نظاميان و امنيتی . دان تاريخ خواهند انداخت
ستگاه واليی همدست متجاوز جنسی و د,شکنجه گر, های قاچاقچی

آنها بتوانند با داغ کردن پرونده هسته ای در صفوف مردم ايران 
شکاف ايجاد کنند و از اين طريق جنبش اعتراضی مردم را به 

 اين اگر  .بيراهه بکشند و خود در اين ميانه جان سالم بدر ببرند
نه فقط .  پشت پخ بنويسند همان بهتر که آن را, نقشه آنهاست
ای مردم که ضرب و شتم وحشيانه آنها توسط پاسداران سرنوشت ر

و بسيجی ها در خيابان ها و ميادين و خون های پاک به ناحق بر 
 جای هيچ ترديدی  زمين ريخته ی فرزندانشان؛ سهراب ها و نداها

باقی نگذاشته است که قدرتمندی و تسليح اتمی رژيمی چنين وحشی 
سباب مذلت و سرافکندگی نه مايه غرور و عزت که ا, و سرکوبگر

 داغ شدن پرونده هسته ای و احتمال تشديد تحريم های  .است
در نزد مردم تنها برگی ديگر بر پرونده قطور , اقتصادی ايران

نه از .  اين رژيم خواهد افزود تبهکاری و ماجراجويی های بدفرجام
  . اين رژيم محکوم است يک سو که از هر سو

 ٢٠٠٩نوامبر  ٢٧ برابر با ١٣٨٨ آذر۶

……………………………………  
 هزار دانشجوی دانشگاه تهران ٣دعوت بيش از 

 از موسوی و کروبی برای حضور در مراسم
 بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه تهران

 ٣٠٠٠ آذر بيش از ١٦روز  با نزديک شدن به:خبرنامه اميرکبير 
دانشجوی دانشگاه تهران علی رغم همه فشارهای نهادهای 

قدرت و فضای امنيتی حاکم بر دانشگاه طوماری تهيه و  نامشروع
 ١٦دعوت کرده اند تا در روز  در آن از دو رهبر اصلی جنبش سبز

 ٣ يادگاه آن آذر با حضور در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران،
، با حمايت از ٣٢خون افتاده به گلوله کودتاچيان سال آذر در 

جنبش ريشه دار دانشجويی و با توجه به پيوند دانشجويان و 
 بر مواضع ٨٨دانشجوی سال  اعتراضات به نتايج انتخابات با روز

 پيشين خود صحه گذارند و بار ديگر ايستادگی و اعتراض خود را
 .در برابر استبداد اعالم نمايند

…………………………………… 

  !!!به خشونت عليه زنان بايد پايان داد
 آزاده ارفع

 نوامبر زنان جهان در مقابله با  خشونت  به شيوه های ٢۵هر سال در 
 نوشتن مقاالت، سازمان دادن سخنرانی ها، دادن بيانيه ها و –مختلف 

زنان از زمانی که به حقوق . ند  واکنش نشان ميده-... راهپيمايی ها و
خود آگاه شده اند دست از تالش خستگی ناپذير برای لغو قوانين ضد زن 
.  و تغيير فرهنگ جامعه دست  بر نداشته و اين مبارزه همچنان ادامه دارد

تشکيل کانون ها ، انجمن ها و خانه های  حمايت از زنان خشونت ديده از 
در اينجا به مشکالتی که . مبارزه استجمله اقدامات عملی زنان دراين 

  .زنان آلمان برای مبارزه عليه خشونت دارند اشاره يی کوتاه مينمايم 
انجمن مشاوره زنان و مرکز تلفن اضطراری " زنان آلمان از طريق ايجاد 

و دهها انجمن های ديگر برای روشنگری در ميان زنان و  جامعه " زنان
از مشکالت جدی انجمن های زنان برای کمک و يکی . آلمان فعاليت مينمايند 

انجمن سراسری کمک . "حمايت از زنان خشونت ديده کمبود بودجه است
 خانه  زنان تالش ٢۶٠برای تامين ماليه  حدود ) آوؤ" (رسانی  کارگری

بودجه اختصاص يافته کنونی طوری است که برای حمايت از زنان و . ميکند
انشجو يا کم درآمد  که در خانه خود مورد کودکان آنان، از جمله زنان د

به زنان خشونت ديده در . خشونت قرار گرفته اند موانعی جدی ايجاد می کند
در مجموع بودجه  . ايالت های مختلف آلمان بطور يکسان  برخورد نميشود

مربوطه  نيازهای اين مراکز را تامين نميکند بويژه  در برخی از ايالت های 
يين  شده برای اين امر نه تنها کافی نيست بلکه بسيار ناچيز آلمان بودجه تع

  . امری که مشکالت  عديده ايی را برای کمک رسانی ايجاد مينمايد. است
ساالنه بيش از ) آوؤ(بنا به گزارش انجمن سراسری کمک رسانی کارگری 

 ٩٠بيش از .  هزار زن و بچه در جستجوی چنين حمايت هايی هستند۴٠
يندگان کمک معموال کسانی هستند که آماده به کار محسوب شده درصد اين جو

و  بنابراين  در طی اقامت شان در خانه های امن بايد از وضعيت مالی خود به 
اداره کار يا اداره تامين اجتماعی گزارش دهند تا در صورت اثبات به نياز، به 

 کم درآمد زنان. لحاظ مادی از طريق اين ادارات مورد حمايت قرار گيرند
معموال با مشکل قرض روبرو ميشوند و اين خود فشار مضاعفی است که بر 

  . اين زنان ضربه خورده وارد ميشود
 اين فشارها و کمبودها در شرايطی صورت ميگيرد که دولت چند ماه پيش 

 ميليارد يورو به بانک ها کمک مالی نموده و ذره ايی از اين کمک  ۴۵٠حدود 
آن هم در شرايطی که   . جدی اجتماعی اختصاص نداده استرا به اين مشکل 

 از -  يک زن از هر سه زن در آلمان به نوعی٢٠٠۴طبق آمار رسمی سال 
در .  مورد خشونت  قرار گرفته است-.. تجاوز جنسی گرفته تاکتک و سيلی و

حال حاضر بودجه فعلی اين انجمن ها و مراکز کمک به زنان خشونت ديده از 
  .سات خيريه جمع آوری کمک مالی  تامين ميشودطريق موس

زنانی . اين خشونت ها اما هزينه بسيار زيادی برای جامعه آلمان ببار می آورد
که مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند  به مرور دچار بيماری های روحی و 
جسمی شده و بطور مرتب به دليل بيماری مرخصی استعالجی گرفته و يا 

را از دست داده و بيکار شده و يا برای تامين زندگی خود به باالخره  کار خود 
هزينه ايی که از اين بابت به دولت تحميل . ادارات دولتی  وابسته ميشوند

ميشود به  مراتب بيشتر از هزينه ای است که  دولت می توانست برای پيش 
  . گيری اين مشکل اجتماعی اختصاص دهد
ن در خانواده تشکيل مراکز مشاوره برای پيش گيری از خشونت عليه زنا
زمانی که آموزش  کافی عليه خشونت . متعدد ميتواند گامی در اين جهت باشد

وجود داشته، و با کوچکترين عاليم بروز خشونت امکان استفاده از اين مراکز 
ميتوان درصد خشونت را بطور " مشاوره بدون هزينه ممکن  باشد، مسلما

 مرکز مشاوره زنان و مراکز تلفن ١۵٠حال حاضر در .چشم گيری پائين آورد
اضطراری  در سراسر آلمان وجود دارد که با توجه به ابعاد خشونت در اين 

  . کشور مطمئنا نميتواند پاسخگو اين معضل اجتماعی  باشد
برای مقابله با اين معضل اجتماعی "  اتحاديه کارگران بخش آموزش و علوم"

زنان . آموزش  وارتقا آگاهی عمومی شده  استخواهان سازمان دادن کيفی  
همجنس گرا و دگر جنس گرای  برلين نيز برای مقابله با خشونت عليه زنان 

  . کارزاری را سازمان داده اند
جهانی بودن اهميت مبارزه برای پايان دادن به خشونت عليه زنان از آن جا 

 جوامع سرمايه روشن ميشود که در جامعه آلمان که يکی از پيشرفته ترين
داری معاصر است هنوز يک سوم زنان به اين يا آن شکل قربانی خشونت 

اين حقيقت نشان ميدهد که امر مبارزه عليه ستم جنسيتی در . جنسی ميباشند
  .شکل خشونت، مبارزه ايی دائمی و تعطيل ناپذير است

 در در انتها الزم است که به يک نکته اشاره شود که مبارزه بی وقفه زنان
چند سال گذشته اين نتيجه را داشته است که زنان بر عکس گذشته که تمايلی 
به ابراز علنی خشونت عليه خود را نداشتند بيشتر به اين مراکز مراجعه کرده 

و اين نشانه گامی به جلو در اين . وتا حدودی به حقوق خود آشنا شده اند
  ٢٠٠٩ نوامبر ٢٨                     . عرصه ميباشد

……………………………………………  
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  , , شيوع آنفوالنزای خوکی در ايرانشيوع آنفوالنزای خوکی در ايران
  قتل عام خاموش مردمقتل عام خاموش مردم

  تهمينه بقايی
 درصد جمعيت ٢آنفوالنزای خوکی می تواند ظرف دو سال آينده جان *

 ٨ هزار نفر را بگيرد؛ رقمی که به کل کشته شده گان ۴٢٠معادل , ايران
  .سال جنگ با عراق نزديک است

از شيوع گسترده آنفوالنزای خوکی در ايران , آمار و اخبار منتشره
 ٢٢, براساس گزارش وزارت بهداشت و آموزش پزشکی. حکايت دارد

 و تعداد  بيمار ديگر بر اثر ابتال به آنفوالنزا جان خود را از دست داده
شمار . مرگ و مير ناشی از اين بيماری به باالی صد نفر رسيده است

يه گفته رييس کميته آموزش مجلس . است نفر اعالم شده ٣١٢٨مبتاليان 
 نفر دانش آموز و سه نفر دانشجو ١۴در ميان فوت شده گان آنفوالنزا 

اطالعات و اخبار موجود نشان می دهد که رشد آنفوالنزای . بوده اند
. خوکی در مدارس و در ميان دانش آموزان از جاهای ديگر بيشتر است

تراکم , اکيد کارشناسان بهداشتیبه اعتراف دست اندرکاران رژيم و به ت
بزرگ ترين و بهترين , جمعيت دانش آموزی در کالس های درس مدارس

با اين حال . محيط را برای رشد ويروس آنفوالنزای خوکی فراهم می سازد
کالس های درس , دولت برای مقابله با کسری بودجه آموزش و پرورش

  دانش آموزان هر کالسرا در خيلی از مدارس تهران حذف کرده و تعداد 
در اثر اين . بخصوص در مدارس جنوب تهران را افزايش داده است

 نفر ۴٠ نفر در هر کالس به ٣٠ تا ٢٠تغييرات تعداد دانش آموزان از 
بخصوص مدارس جنوب شهر عمال به پايگاهی ,  مدارس .رسيده است

اليه برای گسترش آنفوالنزای خوکی تبديل شده و کودکان طبقات فقير و 
های محروم جامعه بيشتر از هر بخش ديگر جامعه در معرض نابودی 

 به عبارت ديگر حتی آنفوالنزای خوکی هم از برکت سر  .قرار گرفته اند
رژيم در ايران به شيوه طبقاتی آدم می کشد و بايد انتظار داشت که بخش 
عمده قربانيان آن را محرومان و زحمتکشان جامعه تشکيل دهند که 

  .انات مادی کمتری برای درمان و پيشگيری دارندامک
عامل ديگری که , در کنار فقر امکانات مادی برای درمان و پيشگيری

, آنفوالنزای خوکی را به بالی خانمانسوزی در ايران تبديل می کند
بيمه , در اثر سياست های رژيم. فروپاشی بهداشت و درمان دولتی است

بيمه . ی جدی خود را از دست داده استدولتی برای خدمات درمانی معنا
نمی , ها آنقدر ناچيز است که اگر کسی به يک بيماری ساده هم دچار شود

  . تواند در بيمارستان دولتی درمان شود
    در واقع . درمان برآيند فقط کسانی که پول دارند قادرند از عهده مخارج

و طبقات  خصوصی است و فقط برای اقشار پولدار  بهداشت و درمان
با يا بدون ابتال به آنفوالنزای , فقرا و محرومان جامعه. مرفه معنی دارد

خوکی محکوم به مرگ اند و در هر حال قدرت تامين حداقل درمان را 
در حال حاضر يکی از مشکالت بخش درمان نبود پرستاران کافی . ندارند

آزموده به در درمانگاهها و بيمارستان ها و کمبود پرستاران مجرب و کار
دولت احمدی نژاد از ابتدای سال . خاطر پائين بودن سطح دستمزدهاست

 هزار تومان کاهش حقوق را به پرستاران ١٣٠ چيزی حدود ٨٨
استخدامی جديد تحميل کرد و در نتيجه بسياری از فارغ التحصيالن 

    . کار به علت دستمزد ناچيز خودداری کردند پرستاری از پذيرش شرايط
بقاتی شدن بهداشت و درمان و حمله به سطح دستمزد پرستاران حاصل ط

افزايش مرگ و مير در , با وجود طاقت فرسا بودن شرايط کار آنها 
احمدی نژاد که با وعده بهبود .  طبقات فقير و محروم جامعه است  ميان

می " جاروکش ملت" و زمانی خود را  وضع مستضعفان به قدرت رسيده
ياست هايش همين مردم را به شيوه خاموش قتل عام اکنون با س, ناميد

  . می کند
آنفوالنزای خوکی در حالی بی سروصدا از ميان مردم قربانی می گيرد که 
به اعتراف اکبر رنجبرزاده عضو کميسيون بهداشت مجلس اين بيماری 

براساس پيش بينی وی آنفوالنزای خوکی ظرف دو سال . قابل کنترل نيست
 يعنی نزديک به يک سوم کل جمعيت کشور را مبتال  جامعه  درصد٣٠

  .خواهد کرد و امکانی هم برای مقابله با آن وجود ندارد
رنجبرزاده تنها راهکار در برابر شيوع آنفوالنزا را يکنواخت سازی 
فرايند توزيع انتشار اين بيماری دانسته است تا ابتال به آنفوالنزا به تدريج 

  . هاجمی و يک بارهصورت گيرد و نه به شيوه ت
 درصد جمعيت کشور يعنی حدود ٣٠در هر حال روشن است که ابتالی 

 ميليون از هفتاد ميليون جمعيت کشور به آنفوالنزای خوکی تلفات ٢١
 براساس برخی برآوردهای آماری  .جانی سنگينی به همراه خواهد داشت

 ٢آينده فقط اگر از ميان مجموع مبتاليان به آنفوالنزای خوکی در دو سال 
 هزار نفر ۴٢٠معنايش اين است که ظرف دو سال , درصد درمان نشوند

جان خود را در اثر ابتال به آنفوالنزای خوکی از دست خواهند داد؛ رقمی 
  . سال جنگ با عراق نزديک است٨که به کل کشته شده گان 

ر اما در عمل کا, مقامات رژيم از اين آمارها و پيش بينی ها اطالع دارند
مقامات . موثری برای مقابله با شيوع آنفوالنزای خوکی صورت نمی دهند

رسمی وزارت بهداشت رژيم تاکيد کرده اند که با شروع فصل زمستان اين 
بيماری به مراتب رشد بيشتری خواهد داشت و خريد واکسن و واکسينه 

 که آسيب  بخصوص واکسيناسيون کودکان و افرادی, کردن کردن مردم
   .بيشتری در مقابل آنفوالنزا دارند بايد در دستور اوليه قرار بگيردپذيری 

اما بودجه اش , واکسن آنفوالنزا ابتدا قرار بود در مهرماه خريداری شود
از مهرماه تاکنون مسووالن رژيم دائم وعده تامين بودجه تهيه . تامين نشد

برآورد اعالم واکسن آنفوالنزا را مطرح کرده اند و سرانجام نيز در آخرين 
به عبارت ديگر در .  که واکنش ها تا ما اسفند به دست مردم برسد کردند

ماه زمستان؛ زمانی که آنفوالنزا با سردی هوا قربانی بيشتری می گيرد تازه 
, جايی که جان مردم در ميان است. وعده خريد واکسن کافی را مطرح کرده اند

اما اگر برای تامين ماليه ,  افتدبودجه نيست و تهيه آن دائما به تعويق می
لشکرکشی عليه مردم در خيابان ها و درهم کوبيدن تظاهرات مسالمت آميز 

  . ساعت آن را فراهم می کنند٢۴مردم نياز به بودجه باشد در 
در حالی که سازمان بهداشت جهانی از آنفوالنزای خوکی به عنوان يک 

ش مرگ و مير ناشی از آن پاندمی ياد کرده است که مقابله با آن و کاه
در کشور ما , مستلزم برنامه ريزی و سرمايه گذاری بر پيشگيری است

آنفوالنزا به سرعت در گسترش است و به اعتراف خود مقامات دولتی 
ولی برنامه جامعی در , طرف دو سال يک سوم کل جمعيت را مبتال می کند

سوی دولت مطرح حوزه پيشگيری و درمان برای مقابله با گسترش آن از 
يک مشت دزد و جنايتکار بر مسند قدرت نشسته اند که جز پر . نيست

کردن کيسه پول شان و دروغ گفتن به مردم و وعده و وعيد دادن کار 
ديگری صورت می دهند و هر اعتراضی را هم با دستگيری و شکنجه و 

در دنيای مدرن برای مهار و کنترل اين بيماری . سرکوب پاسخ می هند
درصد , اطالع رسانی از آمار واقعی مبتاليان, بخصوص وجه پيشگيری آن

خطر جدی اين آنفوالنزا در , قرنطيه, مناطق و مراکز آلوده, مرگ و مير
کسانی که از بيماری , زنان حامله, مانند کودکان, اقشار در معرض خطر

   يا در معرض ابتال به اين بيماری ها, های تنفسی يا قلبی رنج می برند
يک جريان , قرار دارند و خطر مرگ و مير آنها را بيشتر تهديد می کند

در رابطه با دادن آموزش های بهداشتی برای . دائمی و مورد توجه است 
در اختيار , مواد ضد غفونی کننده,  استفاده از صابون پيشگيری مثال
يا توليد داروهای ضد ويروس مثل تامی فلو يا تهيه , داشتن ماسک

جزو اوليه ترين برنامه , ن و واکسينه کردن مردم در مراحل مختلفواکس
اما در جمهوری اسالمی که موجوديتش بر رياکاری . های در دستور است

 از زمان بروز اولين  ,و دروغ به مردم و سانسور و خفقان بنا شده است
دست اندرکاران از وزارت بهداشت , نشانه های شيوع آنفوالنزای خوکی

 تالش کردند که ابعاد واقعی اين بيماری و  ,ا آموزش و پرورشگرفته ت
آمار مربوط به مبتاليان و گسترش اين بيماری را از مردم پنهان کرده و 

    .در عوض خود را مسلط و سوار بر مشکل نشان دهند

…………………………………… 
 بخشنامه دولت آودتا براي قطع آامل اينترنت و خطوط تلفن همراه

 آذر ١۶در 
ارت مخابرات دولت آودتايي احمدي نژاد با ارسال بخشنامه اي به وز

مراآز استاني شرآت هاي مخابرات در سراسر آشور دستور به قطع آامل 
 آذر ١۶و ١۵اينترنت و خطوط تلفن همراه در سراسرآشور در روزهاي 

  .و در صورت ادامه اعتراضات در روزهاي بعد ازآن را داده است
ابرات با فاش ساختن اين مطلب افزود ، اين دستور يك منبع آگاه در مخ

مخابرات براي جلوگيري از انتشار اخبار و تصاوير برخورد هاي وحشيانه 
 .با دانشجويان و مردم است

گفته ميشود آودتاچيان قصد برخورد وحشيانه با دانشگاه هاي سراسر 
 شدت  آذر دارند تا به زعم خودشان ، با يك برخورد به١۶آشور در روز 

 آذر ١۶آودتاچيان از اتصال اعتراضات . خشن به اعتراضات پايان دهند
  .به محرم و صفر و در ادامه تا بهمن ماه به شدت نگرانند

گفتني است از هم اآنون فعاالن دانشجويي در دانشگاه هاي سراسر آشور 
در حال برنامه ريزي براي برگزاري تجمعات اعتراض آميز در اعتراض 

دتا در تمامي دانشگاه هاي دولتي ، آزاد ، پيام نور و غير به دولت آو
 .انتفاعي سراسر آشور ميباشند

………………………………………………………   


