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   متن مصاحبه راديو سپهر با متن مصاحبه راديو سپهر با متن مصاحبه راديو سپهر با 
   محمد رضا شالگونیمحمد رضا شالگونیمحمد رضا شالگونی

  ) ميالدی2009 ماه دسامير4 برابر با 1388 آذر 13جمعه ( 
اين پديده مهمی است که دستگاه واليت فقيه کارش به آنجا رسيده  * 

که حاال برای اينکه خودش را کامالً  تثبيت کند حتی بايستی روحانيت 
در واقع آن روحانيون نيستند که مبارز هستند . رل بکندشيعه را کنت

  .اينها هستند که ميخواهند قلع و قمع کنند
نظام جمهوری اسالمی نظام ايدئولوژيکي است که خواه ناخواه بايد  * 

بر سر جای خودش ] بتواند[بنيادهای خودش را متالشی بکند تا اينکه 
رای هر دولت اين مسئله خيلی مهمی است که ب. باقی بماند

  .ايدئولوژيک، اجتناب ناپذير است
محاصره اقتصادی، روياروئی با قدرتهای خارجی، مسلمًا شرايط * 

نامساعد تری برای جنبش ضد ديکتاتوری هم اکنون موجود و در حال 
  .اين را بايستی توجه کنيم. شکوفائی مردم ايران دارد

راندازيم و ضمنًا ما ميخواهيم عليه اين حکومت بجنگيم و اين را ب* 
خواهان حاکميت مطلق بر کشورمان هستيم از طريق مردم خودمان، 

بنابراين بايستی هوای خودمان را . رای مردم و مشارکت مردم خودمان
  . داشته باشيم و از مداخله قدرتهای ديگر استقبال نکنيم

 ماه 4 برابر با 1388 آذر 13جمعه (  در برنامه امروز :رحيمی 
طبق روال جمعه ها به گفتگو می نشينيم با )  ميالدی2009دسامير

آقای محمد رضا شالگونی از فعالين اپوزيسيون چپ خارج از کشور و 
آقای . از تحليل گران برجسته ی مسائل سياسی ايران ، منطقه و جهان 

  .شالگونی  با درود به شما و سپاس به خاطر پذيرش گفتگوئی ديگر 
م خدمت شما آقای رحيمی و خدمت  سالم عرض می کن:شالگونی 

در خدمتتان . شنوندگان عزيز راديو سپهر و تشکر می کنم از لطفتان 
   .هستم

 آقای شالگونی ، دوشنبه هفته ی آينده، شانزدهم آذر است و :رحيمی 
همه بنوعی چشم براه اين روز تاريخی که هم آمدنش دلشوره در دل 

روزها در دل مسئولين مسئولين رژيم گذشته می انداخت وهم اين 
جمهوری اسالمی،ميخواستم نظر شما را در باره ی اين روز و تحليل 

  .شما را نسبت به آنچه در پی آن خواهد آمد بپرسم
 مسلم است که روز شانزده آذر از آن روزهائی نيست که :شالگونی 

يک روزی است . جمهوری اسالمی آن را باصطالح مال خودش بداند
راتيک و استقالل طلبانه ی مردم ايران را نمايندگی که مبارزات دموک

 مرداد به بعد اين روز 28از قديم، از کودتای . می کند، سمبل آن است
ماجرای آن را ميدانيد که نيکسون به ايران  . گرفته اند] بزرگداشت[را 

مي آمده، دانشجويان ايرانی بعنوان مقابله با کودتاچيان درتظاهراتی 
ر آنجا سه نفر به شهادت رسيدند و يک عده ای در شرکت کردند و د

مسئله ای که هست عبارت . دانشکده فنی دانشگاه تهران زخمی شدند
. از اين است آه جمهوری اسالمی نمی تواند با اين روز مخالفت بکند

نمی شود ادعا کرد آه  من . روز خاصی نيست که بشود مخالفت کرد 
ضمنًا اين .  آذر مخالفت کرد16روز مخالف استيالی آمريکا هستم و با 

آنهائی که شهيد شده . روز متعلق به نيروهای دموکراتيک ايران است 
. اند يک نفر از آنها از افراد جبهه ملی و دو نفر هم از چپ ها بودند

بنابراين از لحاظی  يك . هواداران آنموقع چپ، حزب توده بوده اند
واقعيت اين است که آنموقعی چرا که . خاری در چشم آخوندها هم هست

که در ايران پيشکسوتان همين آخوندها داشتند با کودتاچيان همراهي 
می کردند، بعد از برانداختن دکتر مصدق، نيروهای ملی گرا و چپ 

يعنی مسئله مبارزه . ايران داشتند عليه دولت کودتا مبارزه می کردند
يه ديکتاتوری متعلق برای استقالل، مبارزه برای دموکراسی، مبارزه عل

اين يک . به اين سنت ديرينه ی جريان چپ و دموکراتيک ايران است
با توجه . خاری در چشم آخوندها است که اين را نمی توانند پنهان کنند

به اينها به نظر من برگزاری اين روز يک روزی است که بايستی حتمًا 
 تمام امکاناتی که نيروهای مترقی ايرانی با جديت آن را دنبال بکنند، با

منتها مسئله ای که هست اينست که در رويا روئی با . در اختيار دارند 
اين روز بايد توجه داشته باشيم که رژيم چون زير پوشش آن تظاهرات 
رسمی و مجاز جمهوری اسالمی نيست آه مردم را فرا می خوانند به 

ل اين تظاهرات، راهپيمائی و فعاالن جنبش ضد ديکتاتوری در داخ
 همانطور که در حرکت -حرکت ها اعتراضات خودمان را بيان می کنند 

 آبان بود؛ قبًال روز قدس بود 13مثًال آخرين نمونه اش . های قبل ديديم
 حاال در اين جا احتماالً  تدارکات بيشتری صورت -. و روزهای قبل
چون رژيم خودش نمی گذارد در خيابان های شهر . خواهد گرفت 

ت شود و احتما الً  هر کسی که تظاهرات بکند چون تظاهرات تظاهرا
بنظر من ضمن اينکه بايستی . رسمی نيست با آنها مقابله خواهند کرد 

تمام امکانات را به خدمت گرفت تا اينکه اين روز را هر چه بيشتر 
تبديل بکنيم به يک اعتراضی به ديکتاتوری حاکم و در مقابل واليت 

تراضمان را مثل هر روزي بيان کنيم؛ منتها مسئله فقيه بايستيم و اع
در خيابان ها ) اگر دقت نشود ( ای که هست ممکن است در اين روز

در مقابله با پليس و نيروهای بسيج و سرکوب ممکن است عده ی 
اين را بايستی توجه کرد آه با . زيادی از دانشجويان دستگير بشوند

 فعاالن دانشجوئی، جوانان احتياط ، با هوشياری، طوری نشود که
مبارز ايرانی که هرکدامشان می توانند يک تشکيالت يک جنبشی  
باشند و حاال منشاء کارهای بسيار ديگری هستند و خواهند بود؛ اين 
طور نباشد که بيشترين تلفات داده بشود، اينها را يا دستگير بکنند يا 

ستی آن دقت را بنظر من باي. تيراندازی بشود و کسانی کشته بشوند
چون غير مسئوالنه است که آدم از حرکتی استقبال بكند و . بعمل آورد

البته مبارزه هميشه بهای سنگينی . بهای آن را مورد توجه قرار ندهد 
مخصوصًا در شرايط ديکتاتوری و در يک جنبش ضد . دارد

واقعيت اينست که شما با يک هيوالئی درگير می شويد و . ديکتاتوری
می که بر می داريد تلفات دارد؛ ولی می شود با سنجيدگی پيش هر قد
جوانان ايران و فعاالن جنبش ضد ديکتاتوری نبايستی بی هوا در . رفت

مقابل نيروهای سرکوب طوری قرار بگيرند که دستگيری ها زياد باشد 
و يا تيراندازی بشود و کسانی کشته بشوند؛ چيزهائی که در مجموع 

اين به عقلم می رسد . ای مترقی ايران سنگين بکندضربات را برنيروه
که توصيه ای است که می شود کرد که با هوشياری بايد اين جريان را 

ِ  نيروهای . برگزار کرد و با اطمينان می شود گفت اين روز، روز
مترقی و دموکراتيک ايران است و به هيچ وجه رژيم نمی تواند از آن 

ارهايمان ، خواسته هايمان و فريادمان بايستی شع. بهره برداری بکند
منتها همان . را عليه ديکتاتوری حاکم هر چه بيشتر بلندتر بکنيم 

  .احتياط ، دقت و هوشياری در سازماندهی بسيار بسيار مهم است 
 آقای شالگونی، با توجه باينکه تمام دنيا در حقيقت در انتظار :رحيمی 

 آذر تبليغ شده 16ها قبل روی وقوع اتفاقی در ايران هستند و از مدت
است خواه ناخواه هر حرکتی که در خارج از کشور هم انجام بگيرد 
جلب توجه رسانه ها و مطبوعات را خواهد کرد؛ چه توصيه ای داريد 

  به ما خارج نشينان که ترسی از بگير و بند هم نداريم ؟ 
زار کرد  مسلم است که بايستي با تمام نيرو اين روز را برگ:شالگونی 

 سال است نيروهای مترقی 50روزی است که بيش از . و گرامی داشت
ايرانی آه در هر دو رژيم عليه ديکتاتوری و عليه امپرياليسم هستند 

در اين مورد ] خارج آشور[و دليل ندارد که آدم در . برگزار ميكنند
همانطور که فرموديد درخارج از کشور هيچ مشکلی . احتياط بکند
من فکر می کنم که ديگرانی که به بهانه های مختلف . ردوجود ندا

ممكن است با اين روز مخالفت بکنند اينها بايستی به هوش باشند که 
اين روز، روزِ  يک فرقه، يک دسته خاصی نيست؛ روز مبارزه برای 
دموکراسی هست، روز مبارزه عليه سلطه خارجی است، روز تداوم 

براين است که بايد با تمام نيرو در آن بنا. سنت دموکراتيک ايران هست
شرکت کرد و هر چه بيشتر درخارج اين روز را گرامی داريم باز هم کم 

  .بايستی واقعاً  قدرت نمايی بشود. هست
.  مسئله ای که هست عبارت از اينست که نبض جنبش در داخل می زند

همه ما نگران اين هستيم که جوانان رشيد ايرانی در آنجا با چه 
مشکلی روبرو هستند و چه می توانند بکنند که ضمن اينکه مبارزه را 

در خارج چنين . هرچه جسورانه تر پيش می برند تلفات کمتری بدهند
ما بايستی اينجا آن چيزهائی را، آن حرفهائی را . مشکلی وجود ندارد

که آنها نمی توانند بگويند حتمًا در خارج بگوئيم و حتمًا مسائلمان را 
اينجا الزم نيست که زير .  بکنيم وجسورانه تر مطرح بکنيم مطرح

پوشش شعارهای مذهبی مطرح بکنيم، زير پوشش اهللا اکبر مطرح 
اهللا اکبر گويان هم      آنهائی که واقعًا به مذهب اعتقاد دارند ، . بکنيم

حق دارند در آن شرکت بکنند ولی دليل ندارد آساني که در خارج 
ما دليل ندارد . ا صريح و با نام خودش بيان نکنندهستند حرفهايشان ر

بايستی نيروهای . خودمان را باصطالح در پرچم خاصی بپوشانيم 
مختلف بيايند و سنت مبارزه برای دموکراسی را در ايران تداوم 

در اينجا بعضی ها در خارج . اين يک مسئله کليدی هست. ببخشند
 در داخل صورت می گيرد کشور می خواهند که عينًا آن چيزی را که

در خارج کشور ما . اين بنظر من اشتباه بزرگی است. تکرار کنند
مجبور نيستيم آنطوری صحبت بکنيم که آنهاصحبت می کنند؛ مجبور 
نيستيم که زير پوشش شعارهائی برويم که آنها مجبور هستند بروند تا 

ا ارزش بسيار بسيار ب]  در داخل آشور[کار آنها. کار را پيش ببرند
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. است ولی در خارج کشور دليلي وجود ندارد که چنين کاری را بکنيم 
مسلم است که در خارج از کشور هم از شکاف انداختن های غير الزم 

]. بايد اجتناب آرد[ بين جريانهائی که عليه ديکتاتوری می جنگند 
منظورم از شکاف انداختن اين است که تا جائی که می شود عليه 

بی خود .  متحد و هم سو عمل کرد، بايد متحد عمل بشود ديکتاتوری
سعی نکنيم که فقط جريانی را که ما موافق آن هستيم، مثًال من که چپ 

. فقط بايد چپ ها باشند و غير چپ ها اخ و تف هستند] بگويم [هستم 
منتها معنای آن اين نيست که عين آن شرايط را در . اين اشتباه است
آنجا مردم و مبارزان ايرانی زير چنگال ديکتاتوری  . اينجا تکرار بکنيم

خون آشامی قرار دارند مجبورند که شعارهايشان و حرکت هايشان را 
آنجا نمی توانند همه حرفهائی که . زير پوششهای خاصی پيش ببرند 

ما بايد دهانهای بسته ای را . می خواهند بزنند ولی اينجا می شود زد
ا بيان صريح ، روشن و کامًال با خواسته های که در داخل هست اينجا ب

جريانهای مختلف سياسی، فکری و . تفکيک شده جبران بکنيم 
فرهنگی هر قدر تنوع داشته باشند  نشانه غنای مبارزه هست نه نشانه 

 ميليونی که نمی شود همه شان يک حرف 70چون يک ملت . ضعف
رد مبارزه برای بزنند، يک نظر داشته باشند ولی می توانند در مو

اين . دموکراسی، برای تداوم سنت دموکراتيک هم صدا و همسو باشند
بنظرم اين يک چيز ساده ای است که می شود . يک امر طبيعی است

نمی شود که همه چيز را در يک جوال بريزيم و يک . اين را فهميد
  .کاسه بکنيم ولی می شود با هم همسو بود

با توجه . اجازه بدهيد برويم داخل کشورآقای شالگونی ، اگر : رحيمی 
باينکه آقای رفسنجانی بعد از شرکت نکردن در مراسم روز مجلس ، 
به دعوت آقای واعظ طلبسی به مشهد رفته و بقول خودش او در 

در چند وقت اخير بدليلي که تنها : بخشی از سخنرانی خودش گفت که
ی امروز بنا به خودم می دانم بيرون از دفترم سخنرانی نداشتم ول

. دستور آيت اهللا واعظ طبسی توليت آستان قدس در مشهد حاضر شدم 
او با اشاره به نقش روحانيت در تاريخ ايران روحانيت را پناهگاه 
مردم خواند و گفت که روحانيون هيچگاه در بدنه حکومت ها نبودند و 

اهللا واعظ بدستور آيت '' اوًال بکار بردن جمله . هميشه کنار مردم بودند
را در حالی که می توانست بگويد که '' طبسی در مشهد حاضر شدم

بدعوت آقای طبسی، چرا بکار برد در حالی که در مراسم تنفيذ حکم 
رياست جمهوری از سوی خامنه ای شرکت نکرد بدستور آقای خامنه 
ای گوش نکرد و دومًا اشاره او به اينکه روحانيت در تاريخ ايران 

م بوده و روحانيون هيچگاه در بدنه حکومت ها نبودند و پناهگاه مرد
هميشه کنار مردم بودند، اقرار به لزوم جدايی دين از دولت و هم 
سوئی با طيفی از جنبش سبز که خواهان جدايی دين از دولت است 

  نيست ؟ 
 من فکر می کنم که اوًال خوب است که ببينيم چه کسی اين :شالگونی 

نجانی يکی از آن ماموت های خطر ناک رژيم رفس. حرف را می زند
رفسنجانی ، که حاال با آنها اختالف دارد و . جمهوری اسالمی است

هر چه در نيروی دشمن . بايستی از اختالفات آنها استقبال کنيم 
پراکندگی وجود داشته باشد بنفع مردم است؛ نبايستی از اين ناراحت 

است که اختالف داشته باشند باشيم که چرا اختالف دارند، خيلی خوب 
حاال بودن رفسنجانی در مخالفت با آنها . و همه شان به جان هم بيفتند

بنابراين بر خالف آنهايی که فکر می کنند که ای وای . بنفع ماست 
( رفسنجانی ال کرد و بل کرد من هيچ نگران اين نيستم که رفسنجانی 

.  طرف و رفت آن طرف گويا پشت کرد به اين) انتظاری هم نبايد داشت
او کارهای خودش را پيش می برد ، منافع خودش را دارد و وقتی 
ً  مردم يقه اش را خواهند  رژيم بيفتد يکی از آنهايی است که مسلما

خيلی از آن جناياتی که در اين کشور . به اين سادگی ها نيست. گرفت
نی هست اتفاق افتاده بهر حال يکی از عواملش خود همين اکبر رفسنجا

ضمنًا همان واعظ طبسی که بدرستی اسمش را گذاشته اند شاه . 
فکرش را بکنيد که اين . خراسان، آن هم يکی از آن ماموت هاست

شما بايستی در روستاهای  خراسان . آستان قدس يك پديده ای هست
 تا ببينيد که اين آستان قدس آنجا چه - من قديمها رفته ام -رفته باشيد 
اين . ت و چه خونی از جان اين دهقانان خراسانی می مکدهيوالئی اس

همه اينها به اضافه خيلی چيزهای ديگر حاال جمع . مسئله مهمی است
اين هم در ] با خنده[ شده در آستان قدس در دوره جمهوری اسالمی و

اين واعظ طبسی هم حاال چرا . آقای واعظ طبسی است'' کف با کفايت'' 
و . ورد؟ بخاطر اينکه بين خودشان اختالفاتی دارنداين بازيها را درمی آ

اين اختالفات اينست که در واقع جمهوری اسالمی و ولی فقيه کارش 
به آنجا رسيده که می خواهد خودش را از بدنه روحانيت جدا بکند، 

واقعيت اين است که سيستم واليت فقيه اينطوری که در . مستقل بکند

ً  خمينی اولش جمهوری اسالمی فرموله شده يا  آنطوری که اصال
حتی خمينی اين . مطرح کرد، با سيستم روحانيت شيعه در تناقض است

مطرح کرد که وقتی می گويد ] نامفهوم در فايل صوتي... [ را در آن 
که ولی فقيه يا مجتهد جامع الشرايطی که ال می کند و بل ميکند اين 

ت مردم تصميم بگيرد واليت دارد بر مردم و می تواند در مورد سرنوش
و مردم بايد از او اطاعت کنند؛ تصميمات او در مورد روحانيون ديگر 
چه هست؟ حقيقت اين است که در روحانيت شيعه تعدد مراکز وجود 

در شيعه اين پر . اصالً  بطور کلی در روحانيت اسالم اين هست. دارد
ند وقتی کسی بتوا. رنگتر است و مسئله اجتهاد مسئله مهمی است

احکام شرع را از آن مقدماتی که ] نامفهوم در فايل صوتي... [ خود
خودشان برايش می شمارند، می تواند از کسی تقليد نکند، می تواند 

بنابراين روحانيون مختلفی که مجتهدان جامع . خودش تصميم بگيرد
به اين ترتيب  . الشرايط تلقی می شوند نسبت به همديگر واليت ندارند

. رعايت همديگر را بايد بکنند که رعايت مصالح اسالم باشددر واقع 
روحانيتی که می آيد اينطوری تصميم می گيرد که يکنفر را بر باالی 
حکومت بگمارد يا بر باالي دين بگمارد، اين شباهت پيدا ميکند به 
دستگاه واتيکان که در واقع شورای کاردينالهايی دارد و آن شورای 

را انتخاب می کنند، همه از او به '' در مقدسی پ'' کاردينالها يک 
آن چيزی که در واقع انگلس آن را در مقابل . اصطالح تبعيت می کنند

کليسای پروتستان که آن را جمهوری می ناميد يک نوعی سازماندهی 
جديد در سيستم روحانيت مسيحيت و به اصطالح کليسای سلطنتی 

...[ ر واقع تبديل کرده آن مراکز حاال واليت فقيه هم در اينجا د. ناميد
واحد و آنها را ملزم بايد بکند به تبعيت از ] نامفهوم در فايل صوتي

اين هميشه تنش بوجود می آورد بين ولی فقيه و آن مراجع . ولی فقيه
و حاال واليت فقيه کارش به جايی . ديگر و يا آن مجتهدهای ديگر

مخالفان و جريانهای ديگر رسيده، دوره به دوره که مدام قويتر شده، 
را خورده به جايی رسيده که حاال بخش بزرگی از روحانيت که آامًال  

تصادفی . نتوانسته جيره خوار خودش بکند؛ مزاحم خودش ميداند
نيست که اين جريانی که بوجود آمده، انتظاريون، از حمايت خامنه ای 

دست امام خامنه ای در واقع می گويد که دستش در . برخوردار است
بنابراين ديگران را . يعنی خودش به همه برتری کامل دارد. زمان است

تصادفی نيست که مثالً  معروفترين . ميتواند سرکوب بکند، زندانی بکند
 سال در واقع در 7 - 8و مهمترين مجتهد ايران را که منتظری باشد 

ر  يا مراجع ديگ. حبس خانگی نگه داشتند و حاال هم زير کنترل هست
مثال می بينيد که رئيس جمهور می آيد از آقای صانعی . همينطور

شکايت ميکند که او خبری را که در شيعه معروف هم هست که 
هرکسی که ادعا کرد با امام زمان ارتباط دارد حرام زاده است، نقل کرد 

خوب، در چنين شرايطی . گفته که به رئيس جمهور توهين کرده است
حاال دقت بکنيد  که . يت احساس نگرانی ميکندطبيعی است که روحان

در بين اين روحانيون مهمی که در اين دستگاه مذهبی هستند  تقريبًا  
برجسته هايشان هيچ کدامشان احمدی نژاد نكرده اند و انتخابات را 

اين خيلی مسئله . مستفيمًا تاييد نکرده اند يا حداقل سکوت کرده اند
يست که به نحوی صريح يا غيرمستقيم منظورم آنهايی ن. مهمی است

از اصالح طلبان حمايت می کنند؛ بلكه آنهايی که اصالً جريان راست را 
مثالً  توجه داشته باشيد جوادی آملی که از طرفداران . حمايت می کنند

استبداد فقاهتی است، کتاب نوشته و نظريه کسانی را که معتقد هستند 
شد رد کرده و انتقاد کرده است ،اين که ولی فقيه بايد منتخب مردم با

و بی . آدم می آيد در نماز جمعه قم ميگويد که ؛ من معذرت ميخواهم
آنکه مستقيم بگويد به يک نحوی حرفش را ميرساند که اينجا دشمنی 

و يا مثال آن ديگری، . هايی ايجاد می کنند و من نمی توانم باشم
ز آدمهای معروف قم استادی، که نماز جمعه قم را مي خوانده و ا

هست، می آيند عليه اش تظاهرات می کنند، خانه اش را محاصره می 
روحانيت را بشدت نگران کرده ] مسايل[خوب، اين . کنند و الی آخر

است و جريان هاي مختلف نگران هستند و اين خودش را در جايی 
و اين حرفهای رفسنجانی که مطرح کرد که اختالفات را . نشان می دهد

ميشود اينطوری از بين برد نشان داد که قضيه از اين چيزها گذشته ن
که به اين سادگی ها آقای رهبر دستور فرمودند و ما هم اطاعت کرديم؛ 

وقتی که واعظ طبسی آدمی از . قضيه بيخ دارد. اين چيزها نيست
رفسنجانی آدمی دعوت ميکند و او ميرود در آنجا صحبت ميکند، 

ً  آدمی مثل دستغيب در شيراز وق. نمايش قدرت است تی که مثال
. آنطوری صريح عليه خامنه ای صحبت می آند، اين مسئله معنا دارد

اين پديده مهمی است که دستگاه واليت فقيه کارش به آنجا رسيده که 
حاال برای اينکه خودش را کامالً  تثبيت کند حتی بايستی روحانيت 

نيون نيستند که مبارز هستند در واقع آن روحا. شيعه را کنترل بکند
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از روز اول . اين طبيعی بود.اينها هستند که می خواهند قلع و قمع کنند
حتی يادتان . اين قابل پيش بينی بود که چنين چيزی اتفاق خواهد افتاد

باشد در دوره خود خمينی، خمينی با آن سه تا چهار مراجع مهم تقليد 
فت ولی سعی  می کرد که که وجود داشتند کجدار و مريز راه مير

يادتان باشد در جريان آن فتوايی که خمينی داد، صافی . مهارشان بکند
که االن خودش يکی از مراجع تقليد شمرده ميشود و آن موقع دبير 

 به عنوان اعتراض - اين آدم داماد گلپايگانی بود -شورای نگهبان بود 
يک سلسله چيزهايی و يا همين آملی به . به حرفهای خمينی استعفا داد

حتی در زمان . که خمينی آن موقع مطرح کرده بود اعتراض کرد
چون خود اين تئوری واليت فقيه به اين . خمينی اين مسئله بزرگی بود

  .صورت، يك تجديد نظر بزرگی در سنت فقهی شيعه است
روحانيت هيچ ''البته اين جريان برخالف آنچه که رفسنجانی گفته که 

 سال است 30، بدنه آه سهل است شما ''حکومت نبودهوقت در بدنه 
که بر سر حکومت هستيد و بر گرده مردم نشسته ايد و خون مردم را 
می مکيد؛ چطوری در بدنه نيستيد ؟ حاال نمی فهمم رفسنجانی يا اين 
مراجع يا خمينی جزء روحانيت بود يا نبود؟ يا اينهايی که در مجلس 

رقص شتری می کنند آيا روحانيت هستند خبرگان جمع شده اند و آنجا 
يا نيستند؟ يا آنهايی که با پول مردم مدام کنگره شيخ مفيد يا مراسم 
شيخ طبرسی می گذارند، آيا اينها جز روحانيت هستند؟ آيا اينها در 

در . نميدانم کجاست] مورد نظر رفسنجاني[بدنه ! بدنه هستند يا نه؟
. انيت برگرده حکومت نباشدجمهوری اسالمی امکان ندارد که روح

مسئله ای که هست اينست آه حاال . اصًال اين خودش يک تناقض است
روحانيت  کنونی، اين ولی فقيه کنونی، در نتيجه مبارزات مردم و تنش 

برخالف آنچه که رفسنجانی ميگويد، . با جامعه در تناقض افتاده است
م هست آه روحانيت پناهگاه مردم نيست، از برکت مبارزات مرد

می . روحانيت حاال زبان باز کرده است و از آينده خودش می ترسد
يک عده ای که ادعا ميكنند مستقيمًا با خود امام زمان ( ترسد که اينها 

هيچ زيارتگاهی حاال آنقدر مورد . قلع و قمع شان بکنند) رابطه دارند 
عنا خوب، اين پديده جديدی است و م. توجه نيست که جمکران قم است

در جمکران چه چيزی اتفاق افتاده است؟ يک آدمی آمده گفته که . دارد
من بچه تبريز هستم و آنهايی که تبريزی . امام زمان را آنجا ديده است

هستند ميدانند آه ما از قديم االيام يک چنين جمکرانی را در تبريز 
 آنجا يک نفر خواب نما شده و ديده. داشتيم و می گفتند صاحب االمر
يک ضريحی درست کرده بودند و . که امام زمان آنجا وضو می گيرد

 من سالهای طوالنی هست که از -. فکر ميکنم حاال هم باشد. مراسمی 
 ولی آن صاحب االمر -ايران خارج شده ام و ديگر تبريز را نديده ام 

در خود تبريز صاحب االمر يک امام . همان جمکران امروزی است
يل بستن بی اهميتی بود تا ببينيد آه اين را در قم با زاده و يک جای دخ

  . ببينيد اينجا پديده ای اتفاق افتاده است. گالب و عطر شستشو ميدهند
 خرداد صحبت ميکند و خودش می 29اگر خامنه ای در آن سخنرانی 

گويد خطاب به آقا امام زمان که خودت می دانی که فالن است و بعد 
طبسی ] واعظ[خوب، اين برای روحانيت، برایديگران گريه می کنند، 

ها، برای منتظری ها، برای صانعی ها و برای رفسنجانی ها خطرناک 
اگر دست کسی در دست امام زمان باشد ديگر به کسی حساب . است

بنابراين خود سيستم واليت فقيه است که حتی با آن ! پس نمی دهد
چيزی که بنام سيستم خودش در تناقض افتاده است؛ با خود آن 

روحانيت آمده گلوی مردم را گرفته و بر گرده شان نشسته حاال با خود 
همان چيزی که در هر دولت ايدئولوژيک . آن روحانيت درگير هست

اول که می آيند بنام مردم، بعنوان يک طبقه ای، بعنوان . اتفاق می افتد
 بعدًا يک گروهی می آيند، بعنوان دفاع از يک سيستم فکری می آيند،

که می نشينند، خود آن کسی که در باال قرار ميگيرد  معيار همه چيز 
 يا 51من يادم است که استالين نوشته ای دارد  آه در سال . ميشود

) در واقع قبل از مرگش،  يکی از آخرين نوشته هايش است ( 52
من '' :راجع به چيزی در جامعه سوسياليستی صحبت ميکند و می گويد

نگلس را که می گويد در جامعه سوسياليستی نظام کااليی اين نظر ا
فکرش را '' .اصًال نمی تواند وجود داشته باشد، ملغی اعالم ميکنم

بکنيد؛ يک نفر می آيد آه باصطالح به نام نظريه همين آقای انگلس 
آمده حکومت بکند بعدًا نه اينکه بگويد من نظرم اين است و تجربه 

اصالً  ! ست، نه؛ می گويد من ملغی اعالم ميکنمنشان داده  آه اينطور ا
. اين جا هم همين اتفاق ميتواند بيفتد. ملغی اعالم ميکنند هرچيزی را

هر سيستم ايدئولوژيک که بيايد ديکتاتوری درست بکند که داوری 
بکند در مورد مردم، حق مردم را بگيرد بخاطر اينکه من صالح شما 

ممکن است نظر مترقی يا ]. استخطا  [را بهتر از شما می دانم 
ارتجاعی باشد، که به نظر من نظر سوسياليستها و کمونيستها نظر 

من کمونيست هستم و از سوسياليسم و نظريه . مترقی هست
ولی وقتی که کسی می آيد بنام او بر مردم  . مارکسيستی دفاع ميکنم

 حکومت ميکند و يا بنام کارگران بر کارگران حکومت ميکند، اين
بنابر اين  نظام جمهوری . اين ديگر بدتر از همه است. واويالست

اسالمی نظامی ايدئولوژيکي است که خواه ناخواه بايد بنيادهای خودش 
اين . بر سر جای خودش باقی بماند] بتواند[را متالشی بکند تا اينکه 

مسئله خيلی مهمی است که برای هر دولت ايدئولوژيک، اجتناب ناپذير 
  .  دولت ايدئولوژيک خواه ناخواه يک دولت رويزيونيست استهر. است

 من بيشتر هدفم اين بود که در جريان مبارزه اپوزيسيون با :رحيمی
يک نظامی که از هر ترفندی استفاده ميکند تا چه حد بايد از اين گفته 

  های ايشان استفاده کرد در حقيقت در جهت سرکوب خود همين نظام؟ 
نگاه کنيم . ست که بايستی از اين استفاده بکنيم مسلم ا: شالگونی

. آثارش را می شود ديد. مبارزات مردم واقعًا با نظام چه کرده است
مبارزات مردم در شش ماه گذشته نتايجی که داده عبارت از اينست که 

مثًال رفسنجانی وقتی می آيد . حاال رسمًا می آيند اين حرفها را ميزنند
ولی اين روحانيت .  خيلی حرفهای مهمی استاين حرفها را می زند،

نيست که پناهگاه مردم است، مردم هستند که به روحانيت فرصت داده 
اند که دوباره در باره خودش فکر بکند، دوباره زبان باز بکند، جرئت 

من فکر ميکنم که ما . بکند که اختالفاتشان را با ولی فقيه بيان کند
يد حتمًا استفاده بکنيم، حتما بايد استقبال ضمن اينکه از اين اختالفات با

بکنيم، ولی هرگز نبايد زير گفتمان آنها برويم و ديسکورس آنها را 
مثًال من واقعًا نوشته هايی را که اخيراًً . اين خطرناک است. بپذيريم

در اعتقادات خودش . آقای منتظری مطرح ميکند واقعًا تحسين ميکنم
ی هستند، خيلی صميمانه و با صداقت که بنظر من اعتقادات ارتجاع

. تمام با مردم برخورد دارد که می آيد رسمًا از مردم معذرت می خواهد
نه جمهوری است نه اسالمی و من خودم را مسئول ] نظام[ميگويد اين

ولی به معنای اين نيست . اينها خيلی چيزهای با ارزشی هستند. ميدانم
ه فتوا داده  که اينطوری شده که مردم بروند که روحانيت مثًال آمد

 15از ( از آن نسل جوانانی که حاال مبارزه را پيش می برند . است
 درصد 35را فقط اگر در نظر بگيريم که )  ساله ها30ساله ها تا 

جمعيت ايران را تشکيل می دهند؛ بايد توجه داشت که اينها همه شان 
شرايطی هستند که در دوره جمهوری اسالمی متولد شده اند و فرزندان 
و بنابراين خوب . يک نظام سرکوبگری بر جامعه حکومت ميکرده

چون مجبور بودند از مدرسه تا . ميدانند قرآن چيه، آيه چيه، حديث چيه
دانشگاه از همه اين موانع رد شوند، امتحان بدهند، مصاحبه بکنند، 

 بکنيد ولی توجه. رساله ها را بخوانند و همه اينها به آنها حقنه شده
اصًال با آنها درگير . درست به همين دليل آنتی پاتی دارند به اينها

نمی خواهم بگويم همه جوانان ايرانی . هستند، تنفر دارند از اين چيزها
نه؛ همه جوانان ايرانی يک نوعی به فاصله گرفتن . ضد مذهبی هستند

 اينها بنا براين. اين را ميشود با قاطعيت گفت. از مذهب تمايل دارند
. زياد در پی اين نيستند که فالن آيت اهللا چه گفت، مراجع چه می گويند

فکرش را بکنيد؛ آن دختران و . البته از آنها هوشيارانه استفاده ميکنند
پسرانی که آمدند در آن نماز جمعه که همين رفسنجانی خطبه ميخواند 

فيلمهايی  آن عکسها و -در خيابانهای دور و بر دانشگاه شرکت کردند 
که من ديدم يکی از زيباترين تصاويری بود که از نسل امروز ايران 

 دختران و پسرانی که معلوم بود اصًال نماز خواندن را بلد -ميشود ديد 
من لذت می برم از اينکه دختران و پسرانی که در يک رديف . نيستند

ستی و حال آنکه طبق سنت اسالمی اصالً باي] با خنده.[ايستاده بودند
اينها نشان ميداد که . زنها جدا و عقب مردها به نماز ايستاده باشند
. خيلی روشن است. اينها برای چه از اين شعارها استفاده می کنند

برای اينکه خودشان را آزاد بکنند از قيد اين مصيبتی که در آن گرفتار 
  .مسئله عبارت از اين است. آمده اند

کرديد متوجه شدم ، ميخواهم بگويم  من مسئله ای را که شما مطرح 
که وارونه آن چيزی را که آنها مي گويند درست هست و الزم نيست که 
ما باصطالح گفتمان آنها را بپذيريم، ديسکورس آنها را بپذيريم که 

اصًال بايستی يادمان باشد آه روحانيت . روحانيت پناهگاه مردم است
روحانيت حتی .  استفاده کنيمپناهگاه نيست ولی بايستی از اختالفاتشان

آنهايی که خيلی به اصطالح خودشان را مسئول ميدانند، به مردم توجه 
توجه . دارند، حتی آنها هم نظراتی دارند که نظرات خطرناکی هست

داشته باشيد که در انقالب مشروطيت ايران آيت اهللا مازندرانی و آيت 
منتها وقتی که . کردنداهللا خراسانی از جنبش مشروطيت ايران دفاع می 

مجاهدين آمدند با خونفشانی ها و جانفشانی ها آمدند استبداد صغير و 
آقای . محمدعلی شاه را برانداختند، اينها هر روز فتوا دادند آه فالن

''  سران'' بهبهانی پيدا شد و همان هائي آه آنموقع جزو باصطالح 
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ند اصل دوم بعد آمد. مشروطيت بودند شدند مصيبت خود مشروطيت
متمم قانون اساسی را که شيخ فضل اهللا نوری نوشته بود در واقع 
مستمسک قرار دادند برای سرکوب خيلی از جريانهای غير مذهبی و 

آنها بودند که . فتوای حالل و حرام دادند. جريانهای مترقی در ايران
اصًال  . مانع شدند مسئله حقوق زنان در انقالب  مشروطيت مطرح بشود

ودهنی زدند به آنهائی که در تدوين قانون اساسی اين را مطرح ت
همانهايی که حتي آن موقع در . بنابراين نبايد خوش بين بود. ميكردند

بين روحاينت آدمها و جريانهای بهتری بودند ولی ميدانيم که اگر آنها 
. قوی بشوند و مردم پشتشان بيفتند، چه مصيبت هايی ببار می آيد

ضمن اينکه از اختال . چ اصًال نبايستی خوش بينی داشتبنابراين هي
البته حق هر کسی که مذهبی است کارهای . فاتشان استقبال بايد کرد

خودش را بکند، ما که مخالف اين نيستيم که مردم اعتقادات خودشان 
نظرات و مبادله نظرات بايد آزاد باشد؛ هرکسی نظرش . را داشته باشند

 به معنای سرکوب نظرات که نيست؛ دقيقًا آزادی آزادی بيان. را بگويد
هر کسی نظرش را ] يعنی [ آزادی عقيده و بيان . بيان يعنی آزادی بيان

ولی ما حق داريم خودمان را از قيد اين مصيبت های . داشته باشد
  . قرون وسطايی برهانيم

آقای شالگونی می خواستم نظرتان را در باره سياست هسته : رحيمی
 و انزوای کامل جمهوری اسالمی و  سخنان سران نظام در ای نظام

  .باره برپايی سايتهای بيشتر بپرسم
.  قبل از اينکه من نظرم را بگويم بيان آنم  يک نکته ای را:شالگونی 

نظرم خيلی روشن است که در مخالفت اين چيزی است که جمهوری 
نيست به ضرر بنفع ما . اسالمی بعنوان انرژی هسته ای براه می اندازد

ولی قبًال . مردم ايران است اين بالماسکه ای که اينها راه انداخته اند
چون خيلی مهم است که بعنوان مردم . بايد يک چيزی را روشن کنيم

ايران، صاحبان اصلی اين کشور نظرمان را  داشته باشيم که ما کجا 
ربی ها حق اينکه آيا غ. ايستاده ايم و اين هفتاد ميليون چه بايد بکنند

دارند، اينکه آيا آمريکا ، شورای امنيت و آژانس حق دارند؟ به نظر 
واقعيت اين است که ايران بعنوان يک کشور طبق . من حق ندارند

حق دارد . همان مواد ان پی تی که امضا شده، حق دارد غنی سازی کند
که کارهايش را پيش ببرد و ملزم نيست که همه آن چيزهايی را که آنها 

که ( واقعيت اين است که حاال آمريکا و متحدانش . می گويند بپذيرد
حاال روسها و چينی ها را هم قانع کرده اند که با آنها همراه شده اند 

ميخواهند چيزهايی را که ايران غنی کرده آنها پس )  برای مدتی 
 يک مرکزی -بگيرند  تا اينکه برای راکتور هسته ايش که از قبل دارد 

دليل وجودی .  سوختی بدهند؛ اين غير معقول است-ران دارد در ته
آژانس بين المللی اين است که برای چنين مواردی کمک بکند و 

منتها مسئله ای که وجود . اصًال بايد به ايران بفروشند. سوخت بدهند
فکرش را . دارد اينست که آنها ميگويند که ما از ايران مطمئن نيستيم

هم از آن طرف که جزو آشورهاي غير بکنيد که دولت هند 
هندی آه اصالً  . متعهدهاست می گويند که عليه ايران رای مخالف داده

عليرغم هر چيزی که ميگويند ! خودشان ان پی تی را قبول نکرده اند
حاال توافقاتشان با آمريکا و توافق آمريکا با آنها يک زورگوئی محض 

براين نبايد توهم داشت که بنا. است، بی معنی کردن ان پی تی است
حتی از آن فراتر . مردم ايران حق دارند انرژی هسته ای داشته باشند

بروم؛ آيا حق دارند سالح هسته ای داشته باشند؟بنظرم قطعًا جواب من 
يکبار من با صدای امريکا صحبت . حق دارند. به اين مسئله مثبت است

پرسيد که نظر تو در ) آن موقع که راديو صدای آمريکا بود( ميکردم
مورد اين مسئله هسته ای چه هست؟ گفتم چون با صدای امريکا 

 خدايی  ايرانمصاحبه می کنم قبل از هر چيزی بايد بگويم باالی سر
چرا امريکائيها داشته . وجود ندارد؛ مردم ايران بايد تصميم بگيرند

 هيچ باشند ايرانيها نداشته باشند؟ ما بايد اصل حاکميت مطلق را به
آن تز برژنف که در مورد کشورهای سوسياليستي . وجه پس نگيريم

اردوگاهی مي گفت که مثًال چکسلواکی ها حق ندارند اين مدل از 
حق ندارند در . سوسياليسم را داشته باشند ؛ مسکو بايد تصميم بگيرد

نه تنها ايران، هر کشوری، افغانها هم حق . مورد ما تصميم بگيرند
انی ها هم حق دارند ، هندی ها هم حق دارند خودشان دارند، پاکست

ما حق داريم در باره خودمان حاکميت کامل داشته . تصميم بگيرند
اما از . اين را بايد کنار بگذاريم. حاکميت محدود بی معنا است. باشيم

آن طرف حق داشتن آيا به معنای اينست  آه من چون حق آزای بيان 
ويز کنم که مثًال من آزادی بيان دارم؟ نه، اين دارم بيايم خودم را حلق آ

  . مصلحتی هست، دليلی هست، بايد ببينيم به نفع من هست يا نه
واقعيت مسئله عبارت از اين است که سالح هسته ای اصالً  خطرناک و 

حتی آقای منتظری هم اين را متوجه است و می . غير انسانی است

.  بازدارنده هم به آن معنی نيستگويد نبايستی اين را داشته باشيد حتی
واقعيت اين است که جمهوری اسالمی برای . اين خواب و خيال است

تحکيم موقعيت خودش در منطقه برای اينکه بتواند از موضع قدرت 
اين هم داستان . صحبت بکند می خواهد که سالح هسته ای داشته باشد

خيلی . هماناست که نميدانم انرژی هسته ای صلح آميز و فالن و ب
و . روشن است که جمهوری اسالمي بطرف سالح هسته ای می رود

اين هم که اينطوری با احتياط ميرود، خودشان را به اصطالح در 
مرحله سرج نگاه ميدارند ، يعنی تمام تکنيک فراهم آوردن سالح 
هسته ای را داشته باشند و در يک لحظه ای که الزم ديدند می توانند 

خوب، بنابراين .  البته اگر تا بحال اين کار را نکرده باشند.منتقل بشوند
جمهوری اسالمی تکليفش روشن است و ميخواهد موقعيت خودش را 

واقعيت اين است که حتی انرژی هسته ای . به اصطالح محکم تر بکند
ال اقل ) بعنوان انرژی هسته ای هر قدر هم به آن خوش بين باشيم( 

 مردم ايران نياز آنی و فوری و فوتی به اين اينطور ميتوانم بگويم آه
مسئله ندارند که اينطوری بخاطر آن کشور محاصره بشود يا حتی 
جنگ اتفاق بيافتد يا اينکه وضعيت هايی را پيش بياورند که اقتصاد 

توجه داشته باشيد که چهل هزار ميليارد تومان . کشور ورشکسته است
ور طلب دارد از آنهايی که وام به يا چهل ميليارد دالر سيستم بانکی کش

اصًال تمام اقتصاد . حاال ورشکستگی کامل هست. آنها داده است
در چنين شرايطی خيلی اشتباه است که تمام چيزهايشان . خوابيده است

چون برای آينده فکر ] هسته اي ميخواهيم[را بگذارند که ما انرژی
] ميكنند[امروز به فردااصًال از . برای آينده هيچ فکری ندارند. ميکنيم

هر کاری می کنند برای تحکيم . که خودشان را مستحکم تر بکنند
البته جمهوری اسالمی . و اين به انزوا می برد. موقعيت خودشان است

حسابش اين است که حاال امريکا در موقعيتی نيست که بتواند اوًال به 
اين بازی با . ايران حمله بکند، ثانيًا بتواند محاصره موثری را بکند

ممکن است امريکا نتواند آامالً  آنقدر محاصره بکند که . آتش هست
جمهوری اسالمی را از طريق محاصره ساقط بکند ولی ميتواند اقتصاد 
ايران را متالشی بکند اگر چنين چيزهايی اتفاق بيتفد، اگر محاصره 

 بوده همين االن محاصره ها در حدی که تا بحال. محکمتری اتفاق بيفتد
از اين بدتر مگر . اقتصاد ايران را به حد کافی متالشی کرده است

 درصدی جوانان را در نظر بگيريد که 50بيکاری . چيزی ممکن است
رقم بيکاری هميشه دو رقمی است، تورم آن وضعيت را دارد، وضعيت 
. اقتصاد اينطور است آه همه چيز از طريق واردات حل و فصل ميشود

ه به چينها و روسها و به برزيلی ها، ونزوئالئی و به باج و خراجی ک
اين و آن ميدهند تا اينکه آنها همراهی بکنند ،  اين انرژی گرانترين 

و حال آنکه ما  . مسئله ای است که برای مردم ايران بايستی تمام بشود
. در کشوری هستيم که اصًال  به چنين چيزی فعًال  نياز مبرمي نداريم

ژی هسته ای هستم ولی حتی اگر مصلحتی هم فکر من مخالف انر
بکنيد آيا زمان بندی مهم است يا نه؟ زمان بندی به نفع ما اين هست 

بنابراين است که من فکر ميکنم که اين . که اين را برجسته نکنيم
  .ضربه بزرگی ميزند

 يکی از چيزهايی هم که خيلی مهم است اينکه رژيم دنبال اين است که 
 وضعيت فوق العاده ای را پيش بياورد آه طبيعتًا بهتر می ميخواهد يک

محاصره اقتصادی، روياروئی با قدرتهای خارجی، . تواند سرکوب کند
مسلمًا شرايط نامساعد تری برای جنبش ضد ديکتاتوری هم اکنون 

. اين را بايستی توجه کنيم. موجود و در حال شکوفائی مردم ايران دارد
اينکه جمهوری اسالمی درشت . سئله توجه دارندو خود اينها به اين م

. البته بين خودشان اختالف هست. حرف ميزند چيز تصادفی نيست
ولی مسئله ای که هست . ممکن است بعدًا بروند ساخت و پاخت بکنند

ما ميخواهيم عليه اين حکومت بجنگيم و . از اين مسئله استفاده می کند
اکميت مطلق بر کشورمان هستيم از اين را براندازيم و ضمنًا خواهان ح

بنابراين . طريق مردم خودمان، رای مردم و مشارکت مردم خودمان
بايستی هوای خودمان را داشته باشيم و از مداخله قدرتهای ديگر 

ً  با . استقبال نکنيم جنگ خودمان را با اين رژيم ادامه بدهيم، ضمنا
به .  اين قطعي است.سياستهای انرژی هسته ای رژيم هم مخالفت بکنيم

  . نظر من اين برای خفه کردن جنبش مقاومت مردم ايران است
 بسيار سپاسگزارم آقای شالگونی از شرکتتان در  برنامه اين :رحيمی

  .هفته و به اميد گفتگو در هفته آينده
تشکر ميکنم آقای رحيمی از لطفتان و .  زنده باشيد:شالگونی

  . راديو سپهرخداحافظی ميکنم از شنوندگان عزيز

………………………………………. 
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  "ديدگاه " 
فقيه “آيا يک کمونيست می تواند در مرگ يک 

 !بکشد آهی” عاليقدر
 محمد رضا شالگونی

 هر چيز بايد اعتراف کنم که من يک کمونيست هستم و به آن کالم قبل از
، از ته دل و به همان ” دين افيون مردم است“بزرگ کارل مارکس که 

خودم دارم می ” اشهد“اين را همچون . معنايی که او می گويد ، باور دارم
ولی همچنين بايد . گويم تا تکليف خودم را با همه روشن کرده باشم

و يادتان هم . نم که در مرگ آيت اهللا منتظری از ته دل عزادارماعتراف ک
  .را هم عمدًا به کار می گيرم” آيت اهللا“باشد که اين اصطالح 

حسينعلی منتظری فقط يک مسلمان سنتی معمولی نبود ، يکی از مدافعان 
فقه اسالمی و فراتر از همه اينها ، يکی از نظريه پردازان کليدی واليت 

نظام حکومتی سرکوب گری که جهنمی واقعی در کشور ما به : فقيه بود 
البته او در اين اواخر از مسؤوليت خود در پايه گذاری . پا کرده است

واليت فقيه ابراز شرمندگی کرد ، ولی تا آخر بر اين باور ماند که فقه 
و خوِد اين باور . اسالمی را می توان به شيوه ای انسانی اجراء کرد

زيرا فقه اسالمی مجموعه ای . وديت افق های نظری او بودنمودار محد
است از قوانين يک جامعه عهد بوقی که اجرای شان در دنيای امروز ، 
بی واليت فقيه يا با واليت فقيه ، خواه ناخواه به فاجعه انسانی وحشتناکی 

من واقعًا نمی فهمم چگونه می توان مثًال قوانينی را که زن را . می انجامد
ِف مرد ، پدر را صاحِب سرنوشِت کودک ، برده را دارايی برده دار و نص

از دين برگشته گان را محکوم به مرگ اعالم می کنند ، به شيوه ای 
بنابراين ، بی آن که قصد اسائه ادب داشته باشم ، ! انسانی اجراء کرد؟

  .معتقدم که او يک متفکر تاريک انديش بود و تا آخر عمر هم چنين ماند
لی شاهکار همين حسينعلی منتظری اين بود که به عنوان يک انسان ، و

حساسيت به رنج انسان های ديگر را از دست نداد و کوشيد اين حساسيت 
انسانی را به بهايی سنگين حفظ کند و حتی گاهی بر صغری و کبرايی که 

او نشان داد که می توان اين . در فقه محبوبش می چينند ، مقدم بشمارد
حتی در عين ) می ناميد ” رأفت اسالمی“که خودش ( سيت را حسا

چند نفر . پايبندی به تاريک ترين و خشن ترين جزم های فکری حفظ کرد
را می شناسيد که درست در يک قدمی قدرت به خاطر حساسيت انسانی 

 در شرايطی به مخالفت با قتل ١٣۶٧اش از همه چيز بگذرد؟ او در سال 
 برخاست و روی مخالفت خود پافشاری کرد که می عام زندانيان سياسی

دانست خمينی در آستانه مرگ است و او با دستيابی به مقامی با اختيارات 
نمی شود و نبايد . نيمه خدايی می تواند خيلی چيزها را عوض کند

فراموش کرد که او علی رغم همه اشتباهات قبلی اش ، به وسوسه 
همين جا . اجعه وحشتناک تن در ندادسکوِت مصلحت آميز در مقابل آن ف

الزم است يادآوری کنم که برخالف ادعای کسانی که او را مدافع حقوق 
بشر می دانند ، او به حقوق بشر به معنای مدرن کلمه اعتقادی نداشت و 

و تصادفًا اهميت . با پای بندی به فقه نمی توانست هم اعتقاد داشته باشد
غم حفظ باورهايش ، حساسيت انسانی او علی ر: قضيه در همين جاست

خود را حفظ کرد و مهم تر از همه ، به خاطر اين حساسيت بهای سنگينی 
يعنی ” ايت اهللا“. می نامم” آيت اهللا“به اين خاطر است که او را . پرداخت

به تبعيت از باروخ ( من به تبعيت از کارل مارکس که . نشانه خدا
، حساسيت به رنج ” نسان خداستانسان برای ا“می گفت ) اسپينوزا 

انسان ها را يک نشانه خدايی می دانم و به همين دليل در مرگ آيت اهللا 
  ١٣٨٨ آذر ٢٩   .منتظری از ته دل عزادارم

……………………………………….  
 ها  استقرار تيمی از وزارت اطالعات در چاپخانه روزنامه

  .شده استتيمی از سوی وزارت اطالعات در چاپخانه روزنامه ها مستقر 
به گزارش خبرنگار جرس، اين تيم امروز با حضور در چاپخانه ها اقدام 
  به سانسور مطالب مربوط به درگذشت آيت اهللا العظمی منتظری کرده است

................................................  
 نظرآهاری دستگيری محبوبه عباسقی زاده و شيوا

 خبر ناراحت کننده ای را شنيدم و کلی چند دقيقه پيش: محمد مصطفايی
موکلم محبوبه عباسقی زاده و همچنين شيوا نظرآهاری که . شوکه شدم

قصد شرکت در مراسم تشييع جنازه آيت اهللا منتظری را داشت توسط 
اتهام آنها و اينکه به کجا منتقل شده اند . مامورين امنيتی دستگير شدند

رای آنها ايجاد نشده و هر چه اميدوارم مشکلی ب. هنوز مشخص نيست
  .سريعتر آزاد شوند

  گزارش خبری
  )سوئد( گوتنبرگ -کانون همبستگی با کارگران ايران

برای کاروان انسانی اعتراض از گوتنبرگ به کپنهاک 
  تظاهرات عليه حضور احمدی نژاد در دانمارک

  ٢٠٠٩ دسامبر١٧پنجشنبه 

  
درکنار ) سوئد(وتنبرگ  گ–فعاالن کانون همبستگی با کارگران ايران 

فعاالن گروهها و احزاب سياسی گوناگون اپوزيسيون ايرانی ازکشورهای 
 –استکهلم ( آلمان و انگليس و هلند وشهرهای سوئد–مختلف اروپا نروژ 

دراين روزبه کپنهاک آمدند و ... )  اوربرو و کومال و –گوتنبرگ مالمو 
/ رزات مردم ايرانابتکارمشترک در حمايت از مبا" درکنار فعاالن

  .به حرکت اعتراضی پرداختند " دانمارک
در زير نمايش حضور فعاالن اپوزسيون ايرانی را دراين حرکات اعتراضی 

  .به همراه دهها باندرول و پالکادر در فعاالن دانمارکی  می توان ديد 
Q0a6PWmVLS6=v?watch/com.youtube.www://phtt  

 حزب محيط زيست و –دراين متينگ نماينده گان حزب چپ دانمارگ 
. سوسيال دمکرات دانمارک و سخنگوی اتحاديه کارگری صحبت داشت 

 گوتنبرگ –به نمايندگی ازجانب فعاالن کانون همبستگی با کارگران ايران 
ما دراين جا گرد : " ن گفت برای حاضرين سخ" ارس"دوست جوان ما 

آمديم تا از مبارزات مردم ايران دفاع کنيم و اعالن داريم احمدی نژاد نمی 
باسيت در رابطه با بهسازی محيط زيست دراين اجالس جهانی راه می 
يافت ، در شرايطی که در خيابان های ايران  آدم می کشند و جوانان ما را 

هها می برند ، حضور احمدی نژاد دستگير می کنند و به پای شکنجه گا
ما برای اعتراض به اين . توهين به مردم ايران ومبارزات آنان است 

سفراحمدی نژاد ازسراسر اروپا در اينجا گرد آمديم تا خشم و انزجار خود 
را نسبت به حضوراو درکشور دانمارک اعالم و از مبارزات همه 

 اسالمی پشتيبانی خود را اقشاروطبقات ايران دربرابرکليت نظام جمهوری
 .اعالم داريم 

  
 – کانون همبستگی با کارگران ايران ٢در بخشی از اطالعيه شماره 

ما با اين تظاهرات درپی آنيم تا به همراه : آمده است ) سوئد (گوتنبرگ 
ديگرمبارزان راه آزادی، بارديگر ازجهانيان بخواهيم تا از مبارزات 

دستيابی به حقوقی که بيش از سه دهه برای آزاديخواهانه ايرانيان برای 
تحقق آن ازهيچ تالش ومبارزه ای فروگذار نکرده اند ودست به مقاومت 
و ايستادگی زده اند، درجهت تامين حقوق بشر و خواسته های برحق 

  .مردم ايران حمايت نمايند
  :شعارهای ما 

  نظام را بايد دگرگون کرد نه محيط زيست را 
  .قيد و شرط آزاد بايد گرددزندانی سياسی بی 

 - اسانلو(ازمبارزات کارگران ايران پشتيبانی و زندانی شدن فعاالن کارگری
را قويا ...  نجاتی و- حيدری مهر- عليپور - احمدی- نيکوفر-مددی

  . محکوم می کنيم
 نه به احمدی نژاد، نه به تماميت جمهوری اسالمی ايران، زنده باد 

  مان ايرانمبارزات آزاديخواهانه مرد
تحرکت اعتراضی روز پنجشنبه و در ادامه آن روز جمعه بازتاب وسيعی 
در سطح دانمارک ، سايت ها و وبالگ های فعاالن داخل و خارج از کشور 

  .داشته است 
  )سوئد( گوتنبرگ –هيئت مسئولين کانون همبستگی با کارگران ايران 

  ٢٠٠٩ دسامبر ١٨

……………………………………….  
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   آيت اهللا های مغضوبجمهوری اسالمی و
  صادق افروز

مردم نجف آباد پس از در يافت خبر درگذشت منتظری ، شهر را در  
. يک تعطيلی کامل فرو برده و در خيابان ها به تظاهرات پرداختند 

آنها در رثای رهبر مذهبی محبوبشان که پس از اعتراض به کشتار 
لی فقيه عزل  از مقام واليت عهدی و١٣۶٧زندانيان سياسی در سال 

 سال تحت نظر ، حصر خانگی و انواع واقسام ٢٠شده و به مدت 
دشنام های مزدوران و جيره خواران بورژوازی حاکم قرار داشت 

  :شعار می دادند 
مغازه داران کرکره مغازه ها ".منتظری مظلوم ، آزادی ات مبارک " 

باس را را پايين کشيده بودند و زنان خانه دار آشپزخانه و شستشوی ل
به حال خود رها کرده در خيابان ها راه پيمايی می کردند و شعار می 

شايد از نظر اين مشتاقان آيت اهللا مغضوب تنها راه رهايی او از .دادند 
  . رژيم حاکم ، مرگ او بود  چنگال استبداد

در تاريخ سی ساله جمهوری اسالمی ، منتظری تنها روحانی عالی 
ز آنکه او به سخن آيد و از وحشيگری های قبل ا.رتبه مغضوب نبود 

ديگر چنين مسيری را پيموده رژيم حاکم شکايت کند روحانيون متنفذ 
القانی که اولين نماز های جمعه در دانشگاه تهران به امامت او  .بودند

برگزار می شد به دليل سابقه آشنايی با چپ ها از زندان های شاه 
 و مجاهدين از  و نهضت آزادیونزديکی با ليبرال های جبهه ملی 

اين محبوبيت طالقانی ، همچون . شتيبانی همه آن ها برخوردار بودپ
صدور فرمان دستگيری مجتبی .  را می آزرد خاری چشمان خمينی

طالقانی ، فرزند طالقانی که از مارکسيست های انقالبی بود و سال ها 
 بود قبل از مبارزه مخفی عليه رژيم شاه را با موفقيت تجربه کرده

آنکه اعالم جهاد عليه کمونيست ها باشد ، در آن شرايط تالشی بود 
  .برای بيرون کردن طالقانی از صحنه

رژيم خمينی نياز داشت قبل از آنکه يورش به ليبرال ها و چپ ها را 
به دنبال .آغاز کند ابتدا از شر مزاحمين روحانی خويش خالص شود 

ای ارشد شورای انقالب بود از حاکميت ، طالقانی که از اعضحادثهاين 
اگر امروز .فاصله گرفت و مدت زمان کوتاهی پس از آن درگذشت 

نجف آبادی ها شهر را به احترام آيت اهللا محبوبشان تعطيل می کنند ، 
قديمی تر ها که سال .آن روز تهران در سوگ طالقانی سياه پوش شد 

يابان آمدن ميليونی  را به ياد می آوردند سوگواری و به خ۴٠های 
 مقايسه می کردند ۴۶مردم در آن روز را با مراسم تختی در سال 

مغضوب ديگر ، الهوتی بود که خمينی را در سفر از نوقل لوشاتو به .
هنوز در عکس هايی که به هنگام پايين .ايران همراهی کرده بود 

آمدن خمينی از پلکان هواپيما چاپ می کنند چهره الهوتی که پشت 
خمينی پس از رسيدن به قدرت .سر خمينی ايستاده است ديده می شود 

جلوی چشمان مردم دستانش را روی زانوی الهوتی که کنارش 
اين آقا جگر گوشه من است و نمی دانيد "نشسته بود گذاشت و گفت 

ولی همين جگر " به خاطر اسالم عزيز چقدر متحمل شکنجه شده است
 و پس از   تلوزيونی ش اين صحنهگوشه عزيز دوسال بعد از نماي

 در زندان اوين زير دستان الجوردی جان ۶٠آغاز کشتار های سال 
الهوتی در مرافعه حزب جمهوری اسالمی و بنی صدر جانب . داد 

 .افرمانی الهوتی را هيچگاه نبخشيددومی را گرفته بود و خمينی اين ن
قيه خط بطالن مغصوب سوم آشوری بود که از ابتدا بر نظريه واليت ف

آشوری که آخوندی تهيدست و بی پيرايه بود و به دليل .کشيده بود 
   شهامت و حمايت علنی از مبارزه انقالبی برای سرنگونی رژيم شاه

 و همواره مورد و رشک و حسادت خامنه ای هم  مورد عالقه جوانان
  . مخفيانه تيرباران شد ۶٠شهريش بود در جريان اعدام های سال 

 -وچک شهر ها ممکن است در مواجهه با هيوالی سياسیکسبه ک
 اقتصادی سپاه پاسداران بخصوص پس از عملی کردن کودتای -ظامی
 و سيطره کامل بر کشور آن چنان نا اميد شده باشد ١٣٨٨ خرداد ٢٢

که مرگ رهبرش را آزادی اوببيند و آنرا تبريک بگويد و بدين شکل 
 ولی در مقابل ميليون ها نقر از  آينده تيره و تارش را فرياد کند ؛

کارگرانی که هيچ قرابتی بين زندگی روزمره خود و آيين ها و احکام 
 اسالمی نمی بينند هنوز از نبود رهبری يک حزب انقالبی  عقب افتاده

رنج می برند کارگرانی که منافع شان نه در دنباله روی از اين يا آن 
سيسم و تشکل در حزب انقالبی رهبر مذهبی ، بلکه در آشنايی با مارک

کارگرانی که منافع شان در هرچه وسيعتر شدن و .خودشان است 
 در مالکيت اجتماعی و کوتاه شدن دست انگل هاو  مدرن شدن صنايع

   .طفيلی ها از بخش توزيع است 

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

 درگذشت آيت آهللا منتظری
 دو قدرت بالمنازع نظام اسالمی به شمار می رفت با اين او مرد شماره*

 با استاد و معلمش ٦٧حال بر سر قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 
  ..... خمينی درافتاد و عطای قدرت را به لقای انسان ماندن بخشيد

منابع خبری اعالم کرده اند که آيت اهللا حسينعلی منتظری : روشنگری
ن روز گذشته در سن هشتاد و هفت سالگی در مرجع سرشناس شيعيا

به دنبال انتشار اين خبر انبوهی از پيام . شهر قم در اثر بيماری درگذشت
  . های تسليت به مناسبت درگذشت وی انتشار يافت

آيت اهللا منتظری چنانچه همه می دانند به دنبال تصرف قدرت از سوی 
واضعان اين نظريه هم از , روحانيون و شکل گيری نظام واليت فقيه

او مرد شماره دو قدرت بالمنازع نظام . حکومتی و هم نائب خمينی بود
اسالمی به شمار می رفت با اين حال بر سر قتل عام زندانيان سياسی در 

 با استاد و معلمش خمينی درافتاد و عطای قدرت را به لقای ٦٧تابستان 
ی برای تصميمش و آيت اهللا منتظری هزينه سنگين. انسان ماندن بخشيد

اعتراض اش به کشتار وحشيانه زندانيان سياسی ايران پرداخت که پرت 
او سالها مورد . شدن از ارکان اصلی قدرت تنها بخش کوچکی از آن بود

اما زبان انتقاد در کام , و محصور شد, آزار و اذيت رژيم قرار گرفت
زنگری قانون آيت اهللا منتظری تا آنجا پيش رفت که رسما با با. نکشيد

در اين قانون به مخالفت " واليت فقيه"اساسی و افزودن لفظ مطلقه به 
باور دارم که :"دانست و گفت" از مصاديق شرک"برخاست و رسما آن را 

حتی پيامبر اکرم نيز از حق واليت مطلقه برخوردار نبوده و واليت 
  ." دانم ی فقيه را از جمله مصاديق بارز شرک مي مطلقه
ماههای پس از انتخابات تقلبی و آغاز شکل گيری جنبش اعتراضی او در 

بارها بر عدم مشروعيت رژيم , به انتقادات خود از رژيم کودتا شدت داد
حاکم و حق اعتراض و دادخواهی مردم تاکيد کرد و نسبت به شکنجه و 

  . سرکوب و تضييع حقوق مردم اعتراض نمود
در ,  اجتماع گسترده مردم شدزادگاهش نجف آياد صحنه, پس از مرگ وی

تهران نيز گروههايی از سوگواران در ميدان محسنی و مناطق ديگر تجمع 
جمعی از روحانيونی . کروبی و موسوی اعالم عزای عمومی کردند. کردند

که در ماههای اخير بويژه با صراحت بيشتری خامنه ای و سياست های 
با استقرار در بيت او و يا , سرکوبگرانه اش را مورد انتقاد قرار دادند

  . مراتب تاسف خود را از درگذشت منتظری اعالم داشتند, ارسال نماينده
از ميان اين پيام ها اما تعمق بر يک پيام بويژه مهم است و آن پيامی است 

آماج اول خشم و نفرت , که سيد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی
د می کشند که او قاتل و واليتش مردم و کسی که حاال در خيابان ها فريا

متن پيام او به . باطل است در مورد درگذشت آيت اهللا منتظری منتشر کرد
  : قرار زير است

  بسم اهللا الرحمن الرحيم "
اطالع يافتيم که فقيه بزرگوار آيت اهللا آقای حاج شيخ حسينعلی منتظری 

  . اند فتهرحمة اهللا عليه دارفانی را وداع گفته و به سرای باقی شتا
ايشان فقيهی متبّحر و استادی برجسته بودند و شاگردان زيادی از ايشان 

دورانی طوالنی از زندگی آن مرحوم در خدمت نهضت امام . بهره بردند
راحل عظيم الشأن گذشت و ايشان مجاهدات زيادی انجام داده و 

 . های زيادی در اين راه تحمل کردند سختي
رک امام راحل امتحانی دشوار و خطير، پيش در اواخر دوران حيات مبا

آمد که از خداوند متعال ميخواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خويش 
اينجانب درگذشت . ی آن قرار دهد بپوشاند و ابتالئات دنيوی را کفاره

ی بازماندگان بويژه همسر مکّرمه و فرزندان محترم آن  ايشان را به همه
ت و مغفرت الهی را برای وی مسألت مرحوم تسليت ميگويم و رحم

   " سّيد علی خامنه ای               .کنم مي
در واقع اشاره " امتحانی دشوار و خطير"اشاره پيام خامنه ای به  

سربسته او به همان ماجرای کشتار زندانيان سياسی و اعتراض آقای 
 آنچه سيد علی. منتظری و درافتادنش با خمينی بر سر آن کشتار است

خامنه ای به زبان بی زبانی در پيامش می گويد اين است که آيت اهللا 
مردود شده است و صد البته خود او يعنی " امتحان خطير"منتظری در آن 

او بر جنايت وحشيانه خمينی که . سيد علی خامنه ای نمره قبولی گرفت
فرمان قتل عام هزاران زندانی سياسی را صادر کرد چشم فرو بست و 

اين . منتظری مخالفت کرد و از نظر او مردود شد, قبولی گرفتنمره 
درست همان مرزی است که يکی از برجسته ترين تفاوت های آيت اهللا 
. منتظری و خامنه ای را با وجود شيعه بودن هر دو آنها روشن می کند

يکی انسان و حق زندگی او را با وجود انبانی از انواع توجيهات اعتقادی 
 ديگری در نظر و عمل خون انسان , قدرت و مقام نمی فروشددر عمل به 

 : بقيه در صفحه 
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 آماده باش برای حرکت عظيم توده ای
 شفق سرخ

 برگردان آزاد و تلخيص از پروين شکوهی
يورش بحران مالی به زندگی معيشتی کارگران وبيکاران واکثريت عظيم  

ذير مبدل ساخته زحمتکشان ، مبارزه طبقاتی را به  امری اجتناب ناپ
اقدامات تاکنونی دولت ائتالفی هلند به جای مقابله با علت اصلی .است

بسيار روشن است که بحران نه تنها . بحران حمايت از بانک ها بوده است
دولت بدهی . مهار نگشته بلک حل آن  به مراتب بغرنج ترشده است

و  نهايتا از بانکها و انحصارات بزرگ را با زدن بودجه  تامين اجتماعی 
. جيب ماليات دهندگان،  که همان مردم زحمتکش هستند، پرداخت ميکند

برای به ثمر رساندن مبارزه ای با دورنمای جديد و گسترده و خواسته 
های بالواسطه وملموس، که در درازمدت به نتيجه مطلوب دست يابد،  

 .  ناگزير بايد سيستم سرمايه داری رابه چالش بطلبيم
اما آيا . آرزو ميکنند که شتر بحران اقتصادی در خانه آنها نخوابد عده ای 

راه حل فردی برای اجتناب از تاثيرات بحران اقتصادی وجود دارد؟ 
طبقه کارگر بايد بخاطر منافع توده زحمتکشان رهبری !  نه" مسلما

اتحاديه های کارگری نيز نه با خواهش و تمنا . مبارزه را در دست بگيرد
درپارلمان  بلکه فقط و فقط با سازماندهی اعتراضات عظيم توده ووراجی 

ميتوانند با سرشکن کردن هزينه ......ای درخيابانها،کارخانجات،ادارات
برخی از رهبران بوروکرات .بحران  بر دوش اکثريت مردم مقابله کنند

اتحاديه ها اما درهارا برروی خود بسته و به اميد باريدن رحمت از آسمان 
بحران به خودی خود از بين نخواهد رفت :  بر روی دست نهاده انددست

و کارگران و اکثريت مردم هم قادر نخواهند بود از ضربات ويرانگر آن در 
 .!  امان بمانند

سوسيال دموکراتها، ليبرال (احزاب مسلط  تشکيل دهنده دولت ائتالفی 
نگينی بحران متفقآ بر اين نظرند که س)مسيحی ها وحزب اتحاديه مسيحی

اما آنها با دو مشکل .مالی بايد بر دوش مردم زحمتکش سرشکن شود
 :مواجهه اند

 آنها نميدانند که بحران اقتصادی تا کجا پيش خواهد رفت و کداميک از -الف
 .ترفندهای آنان در پاسخگوئی به اين مشکالت موثر خواهد بود

ان و تود ه های  آنها از رشدآگاهی طبقاتی و تکامل مبارزه کارگر- ب 
 .زحمتکش در هراسند

رفرميستهای چپ هم که حاضر نيستند کل نظام حاکم را به چالش بطلبند  
کار آنها به نعل و ميخ زدن و در نهايت . پاسخی برای خروج از بحران ندارند

به جای نشان دادن دالئل اصلی بحران و به چالش . موعظه آشتی طبقاتی است
سائل جزئی نظير اعطای پاداش های کالن به مديران طلبيدن نظام آنها  به م

عاليرتبه و يا کاهش مالياتهای ثروتمندان برای تشويق آنها به سرمايه گذاری 
پرداخته و بدين ترتيب کارکردهای اصلی نظام را که زاينده بحران است از زير 

 .سياستی که حاصل آن در نهايت فريب توده هاست. ضرب خارج می کنند
قتصادی همراه است به اخراج های وسيع، کاهش  دستمزدها، افزايش بحران ا

ساعات کار، افزايش سن بازنشستگی، عموميت دادن کار پيمانی و استخدام 
برای بسيج کارگران .... . هائی که شامل قراردادهای جمعی کار نمی شوند و 

زه مبار. و زحمتکشان بايد به مبارزه با اثرات بالواسطه بحران برخواست
برای حفظ مشاغل موجود و جلوگيری از اخراج ها، مبارزه با بنگاه های 

،  مخالفت با افزايش سن )که به بنگاههای برده داری جديد معروفند( کاريابی
بازنشستگی، کاهش ساعات کار با حفظ دستمزدها از جمله درخواست های 

های سرسام بايد بر روی سود. بالواسطه ای هستند که قدرت بسيج گير دارند
آور انحصارات انگشت نهاده و اقتدارشان را از طريق بسيج و گسترش 

  .مبارزات کارگران به چالش طلبيد
به موقعيت ) به بهانه بحران اقتصادی( عالوه بر مبارزه عليه تهاجم سرمايه 

و دست آوردهای کارگران نبايد فراموش کرد که با تغيير توازن قوا از طريق 
زمينه برای طرح درخواست های تهاجمی و پيشروی جنبش مبارزات کارگری 

 :  اين درخواست ها می توانند به شرح زير باشند.  آماده می شودکارگری
 افزايش قدرت خريد  و پوشش تامين اجتماعی برای کارگران، حقوق -

 بگيران و بازنشستگان، 
( ، سن)زن يا مرد( دستمزد مساوی برای کار يکسان صرفنظر از جنس-

  )موقت يا دائم( و نوع قرار داد) پير يا جوان
 ساعت کار در هفته٣٠ -
  استخدام دائمی بجای کار قراردادی-
  سال  ٦٠ سال به ٦٧ کاهش سن بازنشستگی از -
  ماهنامه سازمان مارکسيست لنينيستی هلندی شفق سرخ:  منبع 

Morgen     Rode         برگردان آزاد و تلخيص پروين شکوهی  
  

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

آيا دولت فرانسه در مقابل گروگان گيری جمهوری آيا دولت فرانسه در مقابل گروگان گيری جمهوری آيا دولت فرانسه در مقابل گروگان گيری جمهوری 
   ر تعظيم فرود خواهد آورد؟ر تعظيم فرود خواهد آورد؟ر تعظيم فرود خواهد آورد؟سسساسالمی ايران اسالمی ايران اسالمی ايران 

   منصور نجفی
تروريست های اعزامی جمهوری اسالمی سًوقصد  ،١٩٨٠ جوالیدر 

ما در ا. به شکست انجاميد" شاپور بختيار " به فرانسه برای قتل ايران 
 پليس جوان کشته شدند و يک زن و يک يک اين عمليات تروريستی  

   . ديگر نيز برای هميشه فلج گرديد پليس
. محاکمه و محکوم گرديدند" انيس نقاش" تروريست ها و فرمانده آنها 

 دولت فرانسه در يک معامله غير اخالقی با ١٩٩٠ جوالی ٢٨اما در 
ان، انيس نقاش را آزاد و به ايران جمهوری اسالمی ايررژيم تروريستی 

  .اعزام داشت
و در آپريل  " سيروس الهی  " ١٩٩٠در اکتبر پس از اين معامله ننگين، 

 شاپور بختيار  توسط تروريست های جمهوری اسالمی به طرز ١٩٩١،
وکيلی " در پی اين قتل های سياسی . فجيعی در فرانسه به قتل رسيدند

  . دستگير، محاکمه و زندانی شد ريستدر فرانسه بعنوان ترو" راد
   قتل های سياسی مخالفان رژيم اسالمی ايران بعد از آزادی انيس نقاش، 

نشان داد که معامالت غير اخالقی و غير شرافتمندانه با به دول غربی 
ام بوجود نيآورده نظام واليت فقيه ايران، تًاثيری در تغيير روش اين نظ

که دول امپرياليستی تا چه  بار ديگر نشان داد آن معامله کاسبکارانه. است
 حيله گر و ، ّحد در ادعاهايشان در دفاع از اخالق انسانی و حقوق بشر

حفظ و گسترش منافع غارتگرانه ، ناصادق هستند و راهنمای عمل آنان
  . آنها است

دوره دهم رياست جمهوری در ايران و " انتخابات"پس از برگزاری 
ی نژاد به رياست جمهوری، فريادهای در گلو خفه انتصاب محمود احمد

  شده سه دهۀ گذشته مردم حق طلب در مقابله با رژيم جمهوری اسالمی 
مانند آتشفشانی که سراسر کشور را در حيطۀ عملکرد خود در آورده ( 

به  شکل های گوناگون، از جمله بر پائی تظاهرات های ميليونی ) است 
که نشان داد به افکار عمومی در ايران و جهان مخالفان نظام واليت فقيه، 

  . شدلگدمال شدن حقوق مردم ايران تحمل نخواهد
رهبران حکومت سعی نمودند که مخالفت ها ومبارزات پی گير توده های 

امری که نشان . ميليونی را به تحرکات عوامل دول غربی نسبت دهند
بود و لذا کسی را دهنده عجز رزيم در اعتراف به جنايات و خيانت هايش 

  . فريب نداد
شکست تبليغات خائفانه نظام واليت فقيه ، اما، برخی مقامات رژيم را 
بفکر انداخت که با دستگيری برخی از اتباع خارجی در ايران، هم 
باصطالح مدارکی برای اثبات ادعاهايشان فراهم اورند و هم با استفاده از 

جی را وسيله معامالت سياسی، موقعيت تالش، نمايند که اين اتباع خار
اقتصادی با دول غربی و يا آزادی تروريست های زندانی رژيم اسالمی در 

 . کشورهای غربی بنمايند
 مابين »مذاکرات پنهانی«آخرين خبرهای رسيده حکايت از وجود 

ماموران رژيم اسالمی ايران و ماموران برخی از محافل قدرت در 
  . کشورهای غربی مينمايد

" کلوتيلد ريس" مله بنظر ميرسد که پس از دستگيری و محاکمه اوليه از ج
 بود و اکنون نوجوانی که توسط جمهوری اسالمی به گروگان گرفته شده دختر

ماههاست که در سفارت فرانسه در تهران زمينگير گرديده است، تبادل 
 وکيلی رادنظرهائی در رابطه با تعويض اين دختر جوان فرانسوی با 

مابين ) ريست رژيم اسالمی ايران  که در فرانسه بجرم قتل زندانی است ترو(
  .برخی از ماموران نظام واليت فقيه ايران و مقامات فرانسوی در جريان است

اين است که در راهپيمائی مردم ايران برعليه تقلب  "  کلوتيلد ريس" اتهام 
ی حضور داشته ها، خيانت ها، سرکوب ها و خفقان های رزيم جمهوری اسالم

جرم وکيلی راد قتل و جنايت ، اثبات آن در دادگاه و محکوميت به زندان . است
  .بعلت ارتکاب به جنايت است

هيج  انسان مترقی و هيچ اخالق انسانی نميتوان بر معامله احتمالی دولت 
اما، دولت فرانسه در گذشته نشان داده . فرانسه در اين مورد، صحه بگذارد

 حفظ و گسترش منافع سرمايه، ميتواند اخالق انسانی و است که برای
  .ادعاهای خودش در  دفاع از حقوق بشر را زير پا بگذارد 

در صورت انجام اين معامله ننگين، عمًال، دولت فرانسه بار ديگر نشان ميدهد 
که تمام ادعاهايش در مبارزه با تروريسم، تنها بعنوان ابزاری معامله گرانه 

 زمان که منافع اش اقتضا نمايد، خود بطور مستقيم و يا غير است و در هر
گذشته اين ادعا را باثبات . مستقيم در خدمت تقويت تروريسم قرار ميگرد

، بار ديگر شاهد کلوتيلد ريساميد که الاقل در رابطه با معضل . رسانيده است
همکاری دولت فرانسه در آزاد سازی وکيلی راد ، تروريست زندانی در 

  . رانسه نباشيمف
........................................................  
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  مهدی فراحی فعال کارگری
   هشت ماه است

  درسلول انفرادى زندان اوين بسر مى برد
طى فرخوانى از سوى تشكل هاى مستقل آارگرى براى برگزارى روز 

ن در و گراميداشت اين روز آه محل آ) ارديبهشت١١(جهانى آارگر 
ميدان آب نماى پارك الله تعيين شده بود آارگران اصناف مختلف از 

 ارديبهشت در محل ١١اين فراخوان استقبال آرده و در روز 
برگزارى جشن آارگرى حضور پيدا آردند که متاسفانه حضور 

با افزايش . نيروهاى انتظامى و امنيتى اين مراسم را بر هم زد
تجمع رو به شكل گرفتن بود آه ناگهان آارگران و خانواده هاى آنها 

نيروهاى انتظامى و لباس شخصى به جمع آارگران و خانواده هاى 
آنها حمله آردند که در نتيجه آن تعداد زيادى از شرکت کندگان در 

يكى از . مراسم روز کارگر دستگير و تعدادى نيز زخمی شدند
د که اکنون دستگير شدگان اول ماه مى آقای مهدى فراحى شانديز بو

هشت ماه از بازداشت وی مى گذرد و با وجود اينکه تمام دستگير 
با قرار وثيقه و آفالت ) روز جهانی کارگر( ارديبهشت ١١شدگان 

آزاد شده اند آقای مهدى فراحى شانديز همچنان در زندان اوين بسر 
 . مى برد

 بار به گفته ی خانواده اين فعال آارگري، در طول اين مدت تنها چهار
با وی مالقات آرده اند که دو بار آن مالقات حضوری و دو بار آن 

در کل مدت اين هشت ماه آقای مهدى . مالقات آابينى بوده است
فراحى شانديز در انفرادى نگهدارى مى شود و از لحاظ جسمى در 

در آخرين نقض حقوق اوليه انسانی . شرايط بسيار سختى قرار دارد
عليه اين فعال کارگری مسئولين زندان اوين توسط مقامات حکومتی 

با وجود آغاز فصل سرما از تحويل گرفتن لباس گرم از خانوده ی 
 . وی برای اين زندانی خودارى می کنند

مسئولين دادگاه انقالب برای ممانعت از آزادی آقای فراحی در ابتدا 
  ميليون تومانی براى اين فعال١٠٠اقدام به صدور وثيقه ی سنگين 

کارگری می کنند و سپس بعد از آنکه خانواده ی او با مشقت اين 
وثيقه را تامين می کنند به بهانه های مختلف از قبول وثيقه 

 . خودداری می کنند
 روز گذشته از طرف ٢٠آقای آقای مهدى فراحى شانديز طى 

ماه حبس تعزيری محكوم شده و اين حكم ٩ دادگاه انقالب به ١٢شعبه
جرم .  در سلول انفرادی به ايشان ابالغ شده استبه طور شفاهى

اعالم شده در پرونده ی اين فعال کارگری اقدام عليه امنيت ملی و 
به گفته خانواده مهدى . شرکت در تجمعات غير قانونی می باشد

فراحى شانديز در آخرين مالقاتى آه با وی داشته اند ضعف شديد 
و همچنان پس از . ه استجسمانی ايشان به وضوح قابل مشاهده بود

گدشت هشت ماه به دستور رئيس زندان اوين در انفرادى به سر مى 
 . برد

از تمام آارگران، فعالين آارگري، فعاالن و نهادهای حقوق بشري، 
مى خواهيم براى آزادى آقای مهدى ... فعاالن جنبشهای اجتماعی و 

ه ايشان در فراحى شانديز از هيچ آوششى دريغ نكنند چرا که خانواد
شرايط بسيار سختى به سر مى برد و قادر به پيگيری وضعيت ايشان 

پر واضح است که هر آنکس با شرايط امروز ايران آشنا . نيستند
باشد معنی هشت ماه حبس در سلول انفرادی آنهم در شرايط سکوت 
و بی خبری نحض را درک کرده و در برابر اين رفتار غير انسانی 

ارگری و عضوی از زحمتکشان جامعه ی ايران عليه يک فعال ک
  ١٣٨٨ آذر ٢٧ .سکوت نخواهد کرد

………………………………………. 
 شکنجه گاه زندان گوهردشت معروف ،زندانيان

 به سگ دونی را بارديگر در دست گرفتند
بنابه گزارشات رسيده به فعالين : فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران 

زندانيان سلولهای انفرادی و حسينيه  حقوق بشر و دمکراسی در ايران،
 زندان گوهردشت کرج که محل ١  معروف به سگ دونی  بند٢سالن 

شکنجۀ زندانيان سياسی و عادی است، در اعتراض به شکنجه های 
وحشيانه ، نداشتن پوشش و قطع بودن وسائل گرمائی در سرمای شديد 

 خود در دست به اعتراضات گسترده زدند و اين سالن را به تصرف
  ١٣٨٨ آذر ماه ٢۶پنچشنبه  .آوردند

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

   مصلح زمانی در زندان ديزل آباد کرمانشاه اعدام شدمصلح زمانی در زندان ديزل آباد کرمانشاه اعدام شدمصلح زمانی در زندان ديزل آباد کرمانشاه اعدام شد
 آذرماه  ساعت چهار صبح مصلح ٢۵جمهوری اسالمی امروز پنجشنبه 

 . زمانی را درزندان ديزل آباد کرمانشاه اعدام کرد
ری اسالمی با وجود تالش های کسترده واعتراضات درداخل  جمهو

وخارج ازکشور برای نجات جان مصلح زمانی سرانجام جنايت ديگری  به 
 .کارنامه سياه آدم کشان حکومتش افزود

 سالگی به جرم بيرون بردن دوست دخترش از ١٧مصلح زمانی درسن 
يج سپاه شهرسنندج وداشتن رابطه جنسی  توسط نيروهای نظامی وبس

نيروهای انتظامی اين نوجوان را مورد شکنجه . پاسداران دستگيرشد
برايش پرونده سازی کردند، متهم به شرارت در بالد . وآزار قرار دادند

اسالمی شد، حکم اعدام برايش صادرگرديد، بدون وکيل مدافع حکمش 
 .توسط شعبه ششم قوه قضاييه جمهوری اسالمی مورد تاييد قرار گرفت

وری اسالمی  وقاضی های جنايت کارش شش سال مصلح را درحبس جمه
 .وسلول نگه داشتند وسرانجام اعدامش کردند

انجمن دفاع اززندانيان سياسی وحقوق بشرايران ضمن تسليت به خانواده 
ازمردم . مصلح زمانی ، اعدام مصلح زمانی را به شدت محکوم ميکند

 به جنايات جمهوری اسالمی ،نهادها ومدافعان حقوق انسان ميخواهد که
    ١٣٨٨ آذرماه ٢۵پنجشنبه            .اعتراض کنند

  انجمن دفاع اززندانيان سياسی وحقوق بشر ايران-آزاد زمانی 

……………………………………….  
  :پدر و مادرشهيد پوراندرجانی

 رامين به قتل رسيده و خودکشی نکرده است
ای پيگيری حوادث بعد ساعاتی پس از آنکه يک عضو کميته ويژه مجلس بر

، " مرگ پزشک کهريزک نياز به بررسی ندارد"از انتخابات اعالم کرد 
از برخوردها و " روز"خانواده رامين پوراندر جانی در مصاحبه با 

سخنان متناقض مسولين انتقاد و بار ديگر تاکيد کردند که اين پزشک 
اقعيت را جوان به هيچ عنوان خودکشی نکرده اماهيجکس جرات ندارد و

   .بيان کند
از نظر ما مرگ پزشک کهريزک مشخص "فرهاد تجري، ديروز با بيان اينکه 

هايی  ايشان در گذشته قرص: "مدعی شده بود" است و نياز به بررسی ندارد
ها دچار مسموميت شده  کرده که احتماال بر اساس مصرف همان مصرف مي

  ". ی اين موارد بگذاردبينيم که مجلس وقت خود را برا است و نيازی نمي
در پاسخ به اين اظهار نظر،رضا قلی پوراندرجاني، پدر رامين پوراندرجاني، 

: از اظهارات متناقض مسوالن انتقاد کرد و گفت" روز"ديروز در مصاحبه با 
اول گفتند سکته قلبی بوده و بعد قضيه خودکشی را مطرح کردند و سپس "

  ".چ گونه پاسخ درستی به ما نداده اندگفتند که مسموميت بوده و تاکنون هي
مادر رامين پوراندر جانی نيز، در گفتگو با روز بار ديگر بر حرف قبلی خود 

  .تاکيد کرد که رامين به هيچ عنوان اهل خودکشی نبود

.................................................  
 تن از دانشجويان دانشگاه صنعتی  تن از دانشجويان دانشگاه صنعتی ٩٠٠٩٠٠اعتراض اعتراض 

  خوردها و سرکوب دستگاه امنيتیخوردها و سرکوب دستگاه امنيتیشريف به برشريف به بر
 تن از دانشجويان ٩٠٠بيش از : کميته گزارشگران حقوق بشر

ای به بازداشت دانشجويان  دانشگاه صنعتی شريف با امضای نامه
 آذر امسال و تشديد فضای امنيتی ١۶اين دانشگاه در جريان تجمع 
به دانشجويان در اين نامه همچنين . در اين دانشگاه اعتراض کردند

نقش غيرقابل انکار نهاد حراست در بازداشت و اعمال فشار بر 
دانشجويان و همين طور حضور محسوس نيروهای موسوم به لباس 

 .اند شخصی در دانشگاه اشاره و آن را محکوم نموده

................................................. 
   درگذشت آيت آهللا منتظری:بقيه مقاله 
در اعتقاد دينی تشابهات آنها . می کند تا قدرتش را حفظ کندرا پايمال 

اما در حوزه واکنش نسبت به انسان به عنوان موجودی ذی , فراوان است
چنين است که خامنه ای بر واليت . آن ها دو سوی سنگر ايستادند, حق

خون تکيه زد و خود به خاطر حفظ قدرت حاال شب و روز خون می ريزد 
, هايش به دختران و پسران جوان تجاوز جنسی می کنندو در شکنجه گاه

و جزای آن ايستادنش را با غريو شعارهای مرگ بر ديکتاتور و پاره 
کردن و آتش زدن عکس اش و ابطال واليتش از سوی مردم دريافت می 
کند و آن ديگری در کمال سادگی تا پايان عمر از قدرت و فساد و جاه 

  ٢٠٠٩سامبر  د٢٠. طلبی اش دور می ماند
........................................................  
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  نگاهی به رويدادهای کارگری ايران درهفته ای که گذشت
  گفتاری از راديو  راه کارگر

هفته ای را که پشت سر گذاشتيم با سطح ديگری از احضار ها ، آزادی 
رابطه با عدم فعاالن کارگری ،  اخراج ها و اعتراضات کارگران در 

دريافت حقوق های معوقه کارگران و بی توجهی سازمان تامين اجتماعی 
ازجمله اين احضار ها فراخوانده . نسبت به حقوق کارگران روبرو بوديم 
   حکيمی می بايست در تاريخ. شدن محسن حکيمی به دادگاه است 

. د در شعبه سيزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران مراجعه کن١٠/٨٨/١۶
درخصوص شکايت عليه : "  در رابطه با علت اين احضار تنها آمده است 

معلوم ". شما در وقت مقرر فوق برای رسيدگی در اين شعبه حاضر شويد
نيست که اين احضار در رابطه با شکايت جديد مدعی العموم نسبت به 
محسن حکيمی عضو کانون نويسنده گان ايران و مترجم و فعال کارگری 

 به بازداشت دو سال پيشتر ايشان و حضورش درگلگشت کارگری است يا
  .مربوط است

محسن "به همراه "  عليرضا ثقفی"در يک نمونه ديگراز اين احضارها 
فرزندش  روز يکشنبه برای بار دوم به دادگاه انقالب مراجعه " ثقفی

کردند تا جريان رسيدگی پرونده شان انجام شود؛ اما به دليل پر بودن وقت 
 بهمن سال ٣قاضی مربوطه، روز رسيدگی مجدد به احکام نامبردگان به 

که در , دادگاه قبلی اين دو مدافع حقوق کارگران. جاری، موکول شد
جريان برگزاری روز جهانی کارگر و تجمع پارک الله دستگير شده بودند 

  .برای بار دوم تجديد شده بود
ندگی کارگران شرکت  طی هفته همچنين خبرهايی مربوط به دشواری ز

به خاطر  در حاليکه اسالو بعد ازسالها زندان وشکنجه.  واحد انتشار يافت
 اسالمی کار، از کار اخراج می شود  سياست ضد کارگری اعضای شورای

اعضای شورای اسالمی کار شرکت اعالم کردند که می خواهند در برابر 
رانندگانی , ين اعضایبه گفته ا. تجمع کنند دفتر سازمان تامين اجتماعی 

 سال کار کرده اند ديگر توان جسمی و روحی کار را ندارند اما ٢٠که 
متاسفانه همه درها به سوی کارگران بسته است و گوش شنوايی در 

کيانی . سازمان تامين اجتماعی برای شنيدن مشکالت کارگران وجود ندارد
ماعی را پيگيری نژاد هدف از برگزاری تجمع در مقابل سازمان تامين اجت
بنده شخصا اگر : امور صنفی رانندگان شرکت واحد اعالم کرد و گفت

  .مشکلم حل نشود هر روز با چراغ روشن رانندگی خواهم کرد
 ، وفا ١٣٨٨ آذر ماه ٢٢بر پايه اخبار رسيده به کميته هماهنگي ، روز 

و صديق سبحاني از فعالين کارگري شهر سنندج با قرار وثيقه  قادري
  .شدند  ميليون توماني آزاد١٠٠

از سلسله اخراج ها و اعتراضات ، بايد به اخراج و بيکار شدن کارگران . 
شهرداری  اشاره نمود و از اعتراضات نيز به مقاومت کارگران شرکت 

براى آاهش هزينه هاى خود ضمن تبديل نوع شهرداری کرج . آونگان
امانى در ماه جاري، پيمانكارى به  قرارداد آارگران خدمات شهرى از

آارگران شرآت .  آارگر خودرا نيزدر آذرماه امسال بيكار آرد١٠٠٠
آونگان در ششمين ماه از عدم پرداخت حقوق و مطالبات معوقه از سوي 

 ٢٣اين کارگران  صبح روز . مديريت شرآت، دست به اعتراض زدند 
ودي آذرماه براي چهارمين بار درماه جاري با تجمع در مقابل در ور

شرآت و سپس اجتماع در مقابل فرمانداري اراك خواهان دريافت مطالبات 
 ماه حقوق عقب مانده سال جاري ۶معوقه، عيدي و پاداش سال گذشته و 

از طرفی مدير شرکت . " از سوي مسئوالن و مديريت جديد شرآت شدند
 ميليارد بدهي ديگر قادر به ۶٠من با : " آونگان هم اعالم داشت 

  " آارخانه نيستم نچرخاند
: " وبالگ خودرو کار، مربوط به فعاالن کارگری ايران خودرو اعالم داشت 

کارگران فقط به خاطر  سال سرکوب اختناق و اخراج دهها نفراز٣٠بعداز 
، تازه عضو شورای عالی کار به ياد  خواست حق ايجاد تشکل آزاد کارگری

 رشد جنبش کارگری که اينک افتاده تا شايد بتواند ترمزی در جلو کارگران
، بلکه به   نه با حمايت شورای عالی کار ودولت  خواست ايجاد تشکل را

  . کند نيروی خود نشانه رفته است ايجاد
اخيرا , عضوی که ازسوی فعاالن کارگری ايران خودرو مورد انتقاد قرار گرفته
ارگران و اعالم کرده است که تشکيل شورا در ايران خودرو و ساپپا به سود ک

  . کشور است
از سوی ديگر ايده تشکيل شورا در حالی مطرح شده است که مديرعامل 
. پيشين ايران خودرو خواستار واگذاری اين واحد به سپاه پاسداران شد

گروهی  سهام خودروسازان بايد به : منوچهر منطقی به دنيای اقتصاد گفت 
. داره اين صنعت داشته باشدتوانايی مالی و مديريتی الزم را برای ا برسد که

در صورت واگذاری سهام خودروسازان به  بنياد تعاون سپاه و البته در قالب 
  ." توان به آينده اين صنعت اميدوار بود  دولتی، می شبه کنسرسيومی  تشکيل

طرح واگذاری سهام خودروسازان به سپاه در حالی مطرح می شود که در حال 
 در تمامی مناقصه های دولتی و واگذاری شرکت حاضر سپاه پاسداران و بسيج

ها و واحد های صنايع به بخش خصوصی ، حرف اول را ميزنند و در بازار 
و عمده بر همه ارکان اقتصاد کشور .  بورس نيز خريدار عمده سهام است

  .  چنگ انداخته است
الی هفته را در شرايطی به پايان می بريم که نماينده کارفرمايان در شورای ع

 در تاريخ ٨٩پروژه تعيين حداقل مزدآارگران برای  سال "کار از کليد خوردن 
اقبالی البته به ايلنا گفت که در زمينه حداقل . ياد کرد"  آذر٢٤سه شنبه 

  ."هنوز به رقم مشخصي نرسيده ايم چون خيلی زود است"دستمزد 
نماينده گان گفتنی است  طی هر سال و معموال در دو يا سه ماهه پايان سال 

وزارت کار، کارفرمايان و نمايندگان شورای عالی کار بعنوان پيشبرد طرح سه 
جانبه گرايی ، که به دليل عدم حضور نماينده گان واقعی کارگران ، بايد 
دوجانبه گرايی ناميده شود ، در درون اطاق های در بسته گرد هم می آيند تا 

   .بدور از چشمان کارگران بپردازندبه تعيين ميزان  حداقل دستمزد کارگران 
.........................................................  

 است  همچنان پيشتاز جنبش اعتراضی,جنبش دانشجويی
 آذر اگر چه روز برجسته ای در مبارزه جنبش ١۶: راديو راه کارگر

د که اما مجموعه خبرها و گزارش های منتشره نشان می ده, دانشجويی است
هم سرکوب شديد دانشجويان و هم مقاومت گسترده آنان در برابر سرکوبگران 

جنبش دانشجويی همچنان پيشتاز جنبش عمومی اعتراضی ضد . ادامه دارد
ديکتاتوری است و اين واقعيت را حجم گسترده اعتراضات و خصلت سراسری 

. وديمآن نشان می دهد که اين هفته در دانشگاههای سراسر کشور شاهد ب
ابعاد مقاومت و اعتراض در دانشگاهها در برابر سرکوبگران در حدی است 
که طرح تعطيلی دانشگاهها در شورای امنيت ملی رژيم مورد بحث و بررسی 

  . قرار گرفته است
, تبريز,  فعال دانشجويی از دانشگاههای اصفهان١١٨در هفته ای که گذشت 

يا ستاد خبری وزارت اطالعات تهران و قزوين به کميته های انضباطی و 
صدور ,  دانشجوی دانشگاه بهشتی از خوابگاه١۵محروميت , احضار شدند

حکم دو ترم تعليق از تحصيل برای سه تن از فعاالن دانشجويی دانشگاه آزاد 
 ترم محروميت از تحصيل برای يک فعال دانشجويی و ۴صدور حکم , در تبريز

گاه خواجه نصير بخشی از عناوين تهديد خانواده های دانشجويان دانش
صدور حکم سنگين . دانشگاههاستبرخوردهای سرکوبگرانه رژيم کودتا در 

صدور حکم يک سال ,  دانشجو و يک استاد دانشگاه در شيراز٩حبس برای 
,  دانشجوی بازداشتی در گرگان۴ادامه بی خبری از وضعيت , حبس تعليقی

انتشار گزارشاتی در باره بازجويی و شکنجه دانشجويان از سوی بازجويان 
جويان فعال دانشگاه بين المللی  تن از دانش۴دستگيری , سپاه پاسداران

 فعال دانشجويی دانشگاه همدان به چهار سال حبس ۴و حکوميت , قزوين
  .تعزيری بخش ديگری از عناوين سرکوب فعالين دانشجويی است

در کنار اين پيگرد و بازداشت و صدور احکام ظالمانه حبس و تعزير برای 
ز سوی بسيج گزارش شده دو مورد حمله به دانشجويان ا, فعالين دانشجويی

و مورد دوم , مورد اول حمله به دانشجويان دانشگاه بهشتی در تهران. است
حمله بسيجی ها به فعالين دانشجويی در دانشگاه بوعلی سينا در همدان بوده 

  . است
اما با وجود سرکوب های شديد اعتراضات دانشجويی همچنان گسترده و 

برپايی , اعتصاب غذا, تحصن, عتجم, برگزاری تظاهرات. سراسری است
تريبون های آزاد و همايش های اعتراضی و صدور بيانيه های اعتراضی مهم 

اعتصاب غذا در دانشگاه . ترين شکل های اعتراضات دانشجويی بوده اند
تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه شريف در اعتراض ,سيستان و بلوچستان 

, تجمع اعتراضی در دانشگاه سمنان, به بازداشت دانشجويان اين دانشگاه
اعتصاب غذا و تجمع دانشجويان دانشگاه صنعتی بابل تجمع اعتراضی 

 روزه در ٢تحصن و اعتصاب گسترده , دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک 
برگزاری تريبون , تجمع سکوت در دانشگاه صنعتی شيراز, دانشگاه قزوين

درگيری در دانشگاه , ت کودتاآزاد دانشگاه آزاد شاهرود و اعتراض به دول
صدور بيانيه اعتراضی از سوی دانشکده علوم , همدان با دانشجويان بسيجی

  ,اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
اعتراض دانشجويان دانشگاه , برگزاری همايش اعتراضی در دانشگاه تهران

ابله مق, صدور بيانيه اعتراضی دانشجويان دانشگاههای گرگان,سهند تبريز
تجمع اعتراضی , دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه با بسيجيان انتقالی

 تن از دانشجويان دانشگاه صنعتی ٩٠٠اعتراض , دانشجويان دانشگاه هنر
, شريف به برخوردها و سرکوب دستگاه امنيتی و انتشار نامه اعتراضی

, ران صدور بيانيه اعتراضتی دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسالمي شهر ته
صف آرايی دانشجويان دانشگاه آزاد در برابر بسيجی ها و باالخره تنش و 
درگيری در دانشگاه صنعتی اصفهان و تجمع دانشجويان دانشگاه تربيت معلم 
سبزوار فرازهايی از عناوين برجسته ترين موارد اعتراضات دانشجويی در 

  . دانشگاههای سراسر کشور بوده است
…………………………………………… 
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مله نيروهای بسيجی غير دانشجو به دانشجويان ح
  دانشگاه آزاد کرمانشاه و مجروح شدن دانشجويان

حمله نيروهای بسيجی غير دانشجو به دانشجويان : خبرنامه اميرکبير
 دانشگاه آزاد کرمانشاه و مجروح شدن دانشجويان

روز گذشته نيز با ورود بسيجيان غير دانشجو که همراه خود باتوم، 
به همراه داشتند نا آرامی ها در اين دانشگاه افزايش ... ، زنجير و چاقو

يافته و و دانشجويان با تجمع در برابر دانشکده ادبيات اعتراض خود را 
به ورود افراد غير دانشجو به داخل دانشگاه اعالم نموده و با سر دادن 

بسيجی دروغگو "و"توپ تانک بسيجی ديگر اثر ندارد"شعارهايی نظير 
خواستار توضيح مسئولين دانشگاه در اين باره ... و"کارت دانشجوييت کو

 .شدند

.................................................  
  دانشجوی دانشگاه آزاد تهران مرکز همچنان در بازداشت۵

 پس از برگزاری تجمع با شگوه دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مرکز در 
 تن از ٢٠ن امنيتی با کمک حراست دانشگاه حدود  آذر، مأمورا١۶روز 

دانشجويان را در داخل دانشگاه يا هنگام خروج بازداشت کرده و با 
دستبند و ضرب و شتم شديد به يک اتوبوس در خارج از دانشگاه منتقل 

 . کردند
 نفر از دانشجويان در همان روز آزاد ١۶به گزارش خبرنامه اميرکبير 

از جمله علی رستمی پور همچنان در زندان اوين در  دانشجو ۴شدند اما 
بازداشت به سر می برند و تا کنون اجازه مالقات به خانواده های آنان 

 . داده نشده است

..................................................  
 مجيد ترسی از دستگيری نداشت: برادر مجيد توکلی

 آذر به ١۶ دانشجويی که در روز علی تولکی، برادر مجيد توکلی، فعال
وگو با راديوفردا از نحوه  دست نيروهای امنيتی بازداشت شد در گفت

مجيد دانشجوی دانشگاه : گويد دستگيری برادرش و سوابق وی می
او را به . کرد اميرکبير است؛ امسال هم در بندرعباس تحصيل می

رانی به تهران  آذرماه برای سخن١۶بندرعباس تبعيد کرده بودند و روز 
آيد و برای دانشجويان سخنرانی  مجيد به تهران می.  دعوت شده بود 

کند اما بعد ازسخنرانی، آن طور که شاهدان به ما گفتند،  نيروهای  می
اما اينکه مجيد لباس . کنند امنيتی او را سر چهار راه کالج دستگير می

افراد زيادی . ردزنانه به تن داشته است همه ساختگی است و واقعيت ندا
اند مجيد با چه لباسی از دانشگاه  اند که ديده به عنوان شاهد آنجا بوده

يک کاپشن مشکی رنگ به تن داشته و با همان هم از . خارج شده بود
متاسفانه االن هم از وضعيتش هيچ خبری . دانشگاه خارج شده است

 .نداريم

..................................................  
 افزايش فشار بر دانشجويان دانشگاه آزاد نجف آباد

در پی اعتراضات و تجمعات سياسی و صنفی دانشجويان دانشگاه : نوروز
 نفر از دانشجويان اين ۵٩آزاد اسالمی واحد نجف آباد و پس از احضار 

 حکم برای اين تعداد به علت ٣٠دانشگاه به کميته انضباطی و صدور 
 نفر ۴٠ آبان، اخبار موثق حاکی از آن است که ١٣حضور در تجمع روز 

ديگر از دانشجويان اين دانشگاه در آستانه امتحانات پايان ترم، فايل 
هايشان بسته شده که ادامه اين روند می تواند به محروميت اين 

 .دانشجويان از شرکت در امتحانات پايان ترم منجر شود
 آذر ١۶ آبان و ١٣ روزهای الزم به ذکر است عالوه بر تجمعاتی که در

 آبان در اعتراض به ٢۴در اين دانشگاه بر پا گرديد، تجمعی نيز در روز 
تفکيک جنسيتی در اين دانشگاه برگزار شد که بنا بر گزارش ها، در 
نهايت با عقب نشينی مسئوالن اين دانشگاه از مواضع خود در قبال 

  .پسران همراه بودتفکيک جنسيتی سرويس های اياب و ذهاب دختران و 

.................................................  
 آمارخودکشي در کشور دو برابر قتل است: احمدي مقدم

فرمانده نيروي انتظامي کشور در همايش ملي خودکشي در ايالم گفت آمار 
 .خودکشی در کشور دو برابر قتل است

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

 برای بار دوم توقيف شد" گالويژ"نشريه دانشجويی 
نشريه دانشجويی گالويژ که متعلق به دانشجويان کرد : خبرنامه اميرکبير

  .دانشگاه صنعتی خواجه نصير است، روز سه شنبه مجددًا توقيف شد
   در دانشگاه علم و صنعتدر دانشگاه علم و صنعتدر دانشگاه علم و صنعت" " " موج نوموج نوموج نو"""توقيف نشريه دانشجويی توقيف نشريه دانشجويی توقيف نشريه دانشجويی 

دانشگاه علم و صنعت، به مدير مسئولی " موج نو "نشريه: پيک ايران
  . تويد عطايی، که به صورت روزانه منتشر می شد روز چهارشنبه توقيف شد

 در دانشگاه رازی کرمانشاه" پارس"توقيف نشريه دانشجويی 
به مدير مسئولی کاوه نقدی " پارس"نشريه دانشجويی : خبرنامه اميرکبير

  .انشگاه رازی کرمانشاه توقيف شدتوسط هيئت نظارت بر نشريات د
.................................................  

  مننژيت دروغ بود،مننژيت دروغ بود،  ;;کهريزککهريزک
 درآهريزكدرآهريزك   تن تن٣٣ قتل قتل  شکنجه عاملشکنجه عامل

ماه از حوادث تلخ تيرماه در آهريزك، سازمان قضايی ۵پس از گذشت 
 نفر از دستگير شدگان در ٣نيروهای مسلح در اطالعيه ای آشته شدن 

بازداشت شدگان آهريزك را قتل عمد به دليل ضرب و جرح اعالم آرد و 
  . نفر از متهمان پرونده آهريزك خبر داد١٢از مجرم شناخته شدن 

به گزارش مهر سازمان قضايی نيروهای مسلح در اطالعيه ای در 
 نفر از بازداشت شدگان در اين ٣خصوص پرونده آهريزك به جان باختن 

آرد پزشكی قانونی در نظريه خود ضمن رد فوت بازداشتگاه اشاره 
نامبردگان به لحاظ ابتال به بيماری مننژيت با تاييد آثار متعدد ضرب و 
جرح بر روی اجساد، علت درگذشت متوفيان را مجموع صدمات وارده 

  .اعالم نمود
در اين اطالعيه با اشاره به شرايط نامناسب زيستی بهداشتی تاآيد شده 

شدگان در شرايط فاقد استانداردهای الزم نگهداری می است آه دستگير
شده و برخوردهای ناهنجار و تنبيهات بدنی ماموران نيز اين شرايط بد را 

  .تشديد آرده است
 نفر از ٢٢سازمان قضايی نيروهای مسلح با اشاره به اتهامات وارده به 

رونده رده ها و قسمت های مختلف نيروی انتظامی وافراد مرتبط در اين پ
 نفر از متهمان را مجرم شناخته ١٢اعالم آرد آه اين سازمان در نهايت 

  .است
سازمان قضايی نيروهای مسلح، جان باختن مرحوم محسن روح االمينی، 
مرحوم امير جوادی فر و مرحوم محمد آامرانی را از مصاديق قتل عمد 

نونی تشخيص داده و اعالم آرده است اين سازمان مطابق با مقررات قا
  .پس از صدور حكم قطعی متهمان اسامی آنان را اعالم خواهد آرد

در اين اطالعيه اعالم شده است نحوه برگزاری و زمان تشكيل اولين 
  .جلسه دادگاه متهمان پرونده متعاقبا اعالم خواهد شد

  ٢٠٠٩ دسامبر ١٩ – از سايت خبری راه کارگر برگرفته

.................................................  
 انضباطی تحصن دانشجويان دانشگاه هنر در اعتراض به احکام کميته

های دريافتی، دانشجويان   بنابر گزارش–کميته گزارشگران حقوق بشر 
دانشگاه هنر تهران در اعتراض به احکام کميته انضباطی دانشگاه در 

 تحصن ها در حياط دانشگاه  آذرماه پس از لغو کالس٢۵روز چهارشنبه 
بنابر اعالم اين دانشجويان، اين تحصن تا لغو . اعتراضی برگزار کردند

  .احکام کميته انضباطی ادامه خواهد داشت

………………………………………  
مراسم چهلم رامين پوراندرجانی با حضور 
 دانشجويان و فعاالن سياسی برگزار شد

 پنجشنبه بيست وششم آبان مجلس عزايی به مناسبت چهلمين روز: جرس
به گفته شاهدان . اندر جانی در تبريز منعقد شد درگذشت دکتر رامين پور

عينی حضور نيروهای امنيتی و مأموران لباس شخصی در اين مراسم 
 .است مشهود بوده

های صنعتی  با وجود جو امنيتی حاکم، بسياری از دانشجويان دانشگاه
ی در اين سهند تبريز، دانشگاه سراسری تبريز و دانشگاه آزاد اسالم

  .مراسم شرکت کرده بودند
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همبستگی «بيانيه کميته فرازهائی از؛ 
 "اجتماعی زنان عليه خشونت های

با تعميق و گسترش خشونت در اشکال مختلف در جامعه به ويژه پس از 
. حوادث اخير، موجی از نگرانی در ميان دلسوزان اين سرزمين ايجادشد

ما زنان صدچندان بوده است، زيرا اين دغدغه ها و نگرانی ها در ميان 
زنان ايرانی طی قرون و اعصار متمادی از اصلی ترين قربانيان درگيری 
های سياسی اجتماعی اقتصادی خشونت انگيز جامعه بوده اند و در حافظه 
جمعی خويش، انواع گونه های خشونت را ثبت کرده و با گوشت و پوست 

 در جامعه ايجاد شود، قربانيان خود لمس می کنند که هر گونه خشونتی که
هم از اين روست که زنان امروزه تمام قد در برابر . اصلی آن، زنان هستند

خشونت ايستاده اند و با تمام وجودشان سعی دارند که نگذارند خشونت 
پيشگان از هر سو که باشد، آن ها و ساير آحاد اجتماع را در دور باطل 

خشونت . نفرت، سرگردان و اسير کنندخشونت و بازتوليد چرخه خشونت و 
نهادينه شده اي آه در اقصی نقاط آشور و نيز در مقابل فعاالن جنبشهاي 
اجتماعي همواره به صورتي خزنده وجود داشته و چه بسا امكان انعكاس 
مؤثر نمي يافت، اين بار نمودي بارزتر و تجمع يافته تر از پيش بخود 

  .گرفت
 اخير، زنان و فعاالن مدنی ايران انواع گونه خشونتي آه پيش از جريانات

های آن را در زندگی اجتماعی و خصوصی خود تجربه کرده بودند، پس از 
انتخابات، به شكل خشونت سياسی به منظور يکسان سازی بافت قدرت و 

از . برای کنترل اعتراضات مردمی، شدت و گسترش بيشتری پيدا کرده است
  :جمله

زنان با گسترش نگرش تحقيرآميز به زنان و اعمال  تشديد خشونت عليه -
قوانين و سياست های تبعيض آميز همچون تفکيک های گسترده جنسيتی 

  .در عرصه عمومی جامعه
 افزايش رفتار خشونت بار و سرکوبگرانه با تجمعات قانونی و مسالمت -

به طوري آه به رغم شيوه های مسالمت جويانه مردم، برخی از . آميز مردم
مسوالن که بايد نقش مدعی العموم و مدافع مردم را داشته باشند به تهديد و 
ارعاب مردم و طرح مجازات اعدام در برابر رفتار مدنی و مسالمت جويانه 

  .آنها اقدام آرده اند
 افزايش بی رويه احضار، تهديد، اخراج از کار و تعليق و محروميت از -

  .ز کشورتحصيل و ممنوعيت خروج فعاالن مدنی ا
 افزايش بازداشت های گسترده و برخوردهای غيرقانونی خشونت آميز در -

  .بازداشتگاه ها و زندان ها
 افزايش صدور احکام سنگين مجازات، مانند زندان های طويل المدت، -

  .احکام اعدام و اجرای آن ها
  . گسترش گفتمان خشونت گرا از طريق رسانه ها در سطح جامعه-
ت عليه نيروهای دگرانديش و حذف فعاالن همه جنبش هاي  افزايش خشون-

 .اجتماعي و گروه های سياسی و مدنی
در چنين شرايط آکنده از خشونت، زنان با تکيه بر تجارب خود در هم 

از جمله کمپين يک ميليون (انديشی های زنان، کمپين های گوناگون 
و در ( گروهيامضاء، کمپين ضدسنگسار و ساير ابتكارات و ائتالف هاي 

از جمله مادران صلح (گروه های متکثر زنان، فعاالن حقوق بشر و صلح 
تالش آردند با استراتژی های گوناگون به مقابله با خشونت پديد آمده ) …و

 .در جامعه بپردازند
زنان به عنوان اصلي ترين قربانيان خشونت به درستی دريافته اند که 

مرتبًا خود را در حوزه های مختلف خشونت، چرخه ای است که می تواند 
بازتوليد کند و از خشونت های سياسی به خشونت های اجتماعی و سپس 

زنان به تجربه دانسته اند آه پررنگ . به خشونت های خانگی تبديل شود
شدن و افزايش خشونت در يک عرصه، به باز توليد آن در عرصه های 

  .ديگر منجر مي شود
خشونت، خشونت مي آفريند و : يقًا باور داشته و دارندزنان کنشگر جامعه ما عم

دستيابي به حقوق برابر و دمكراسي درونزا، بدون دوري گزيدن از رفتارهاي 
بدين ترتيب اين بار نيز زنان . تماميت طلبانه خشونت زا، عمال امكان پذير نيست

جامعه با رويکرد نفی خشونت و دروني آردن رفتارهاي دمكراتيك در سلوك آحاد 
  .به ميدان آمدند

در پرتو همين رويكرد زنانه بود آه وقتي حاآمان به دستگيري هاي گسترده 
، در مقام »واکنشی و خشونت گرايانه«اقدام آردند، زنان به جای برخوردهای 

کنشگرانی آگاه در برابر خشونت ورزی و قربانی سازي از زندانيان ايستادگی 
همدلی را در حوزه خشن و مذکر سياست و کردند و توانستند مفهوم عشق و 
 .سياست ورزی سنتی، وارد کنند

همين رويکرد بود که مادران عزادار را به جاي سوگواري در خلوت، به 
مقاومت و حضوري مسالمت آميز و مستمر در فضاي عمومي و به جای انتقام 

 جويي فردي به دادخواهي و تشكيل محكمه هاي عادالنه و عاري از قصاص و
در نهايت به جاي گسترش فرهنگ انتقام، به نماد صلح و عدالت خواهي و پيام 

 .تبديل ساخت» پرهيز از خشونت«آوران اصل 
همين رويكرد بود آه زنان را به حمايت برابر از تمامي زندانيان خواه گمنام و 
خواه مشهور و از گروه ها و احزاب مختلف واداشت تا آنجا آه توانستند 

رمان سازي هاي مذکر و کليشه ای را بشكنند و با آگاهی به اسطوره قه
محدوديت های جسمی و روانی انسان و با رنگ زميني بخشيدن به رفتارهاي 

مقاومت «را به گفتمان » مقاومت اسطوره وار فردي«زندانيان سياسي، گفتمان 
 .در برابر خشونت، ارتقاء دهند» انساني و جمعي

را قادر ساخت با شکستن تابوها و کليشه های همين رويكرد بود آه زنان 
اخالقی ناموس محور که دستاويزي براي آزار جنسي زنان در زندان هاست، 

 .حربه شکنجه ها و خشونت های جنسی را ناکارآمد سازند
همين رويکرد بود که زنان هنرمند در عرصه های مختلف هنری و نيز رسانه 

 تريبون های خود برای پژواک صدای ها را بر آن داشت تا تمام امکانات و
 .مسالمت آميز و مدنی مردم در مقابل صدای پر حجم خشونت طلبان به کار گيرند

همين رويکرد بود که زنان قربانی خشونت در عرصه های اخراج از کار، 
ممنوع از تحصيل و ممنوع الخروج را پيشگام شکايت ها و پيگيری های حقوقی 

نی و مسالمت آميز در برابر نقض حقوق شهروندی و قانونی و اعتراضات مد
  .کرد

همين رويکرد بود که سبب شد وکالی زن در برعهده گرفتن وکالت انبوه 
دستگيرشدگان وقايع اخير، جلودار شوند و با طرح شکايت های حقوقی راهی 

 .مسالمت آميز در بن بست های اجتماعی بيابند
-… .  

ار در فرايند مقاومت مدنی و احقاق حق، به باور ما يکی از کارآمدترين ابز
در نتيجه ما نياز داريم حرف بزنيم . در عرصه عمومی است» گفتگو«گسترش 

و حرفهاي همديگر را گوش آنيم، نياز داريم همگی مان برای يافتن راه حل 
عبور از بحران ها و نابرابری ها، به طرز مسئوالنه و در فضای مدارا جويانه و 

تا از گفتگو پلی برای گسترش گاهی و ارتباط اقشار و . فتگو کنيممسالمت آميز گ
تفکرات گوناگون بسازيم و حيات اجتماعی انسان را سرشار از صلح و امنيت 

ای   گفتن بدون پراکنش کينه و تنفر، تنها راه شفای جامعه گفتگو و سخن. بسازيم
  .است که خشونت از صدر تا ذيل آن را قربانی خود کرده است

قدم و همت زنان ايرانی، فضايي سالم و  خواهيم با اتكا به نيروي ثابت ا میم
انسانی جهت برپايی جلسات گفتگو و بحث فارغ از کين ورزی خلق آنيم، و 

بتواند به گسترش گفتگو، تحمل و مدارا » های زنانه مندی توان«اميدواريم اين 
گوناگون جامعه به عنوان اصلي ترين عوامل آاهش خشونت در تمام سطوح 

 .ياری رساند
ما بر اين باوريم، زنان بر اساس ظرفيت هايي آه در فرآيند شكل دهی رفتارهاي 
دموآراتيك در هم انديشی ها و همگرايی ها و کمپين ها و گروه های صلح و 

از خود نشان داده اند اين توانايی را يافته اند که … دفاع از حقوق بشر زنان و 
ن عرصه های گوناگون حيات سياسی، اقتصادی و فرهنگی گفتگو را در کانو
آنها يقين دارند که می توان محتوی و کيفيت گفتگو را از . جامعه قرار دهند

در حوزه روابط شهروندان با » اصلی هدفمند و راهگشا«موضوعات پراکنده به 
 .حاکميت و ميان گروه های سياسی و مدنی ارتقا دهند

جمع » همبستگي زنان عليه خشونت اجتماعي«ميته از اين روست آه ما در آ
شده ايم تا در حد بضاعت خود با ايجاد همبستگي فراگير تالش کنيم گفتمان 
خشونت پرهيز را از طريق گفتگوی متقابل در عرصه عمومی، به مثابه اصلي 

 .ترين راهبرد خود، برای نيل به توسعه و دموکراسی گسترش دهيم
گيری از دستاوردهاي و عقايد و ايده هاي  آه با بهرهآری، ما قصد آن داريم 

طيف ها، اقشار و اقوام و طبقات گوناگون جامعه در مناطق آشور، فضايی 
و قطبی » سياه و سفيد«معتدل و چند صدايي، و زمينه اي مشترک در فضای 

 .ی کنونی در جامعه به وجود آوريم شده
  »یهمبستگي زنان عليه خشونت های اجتماع«آميته 

 -  جمعی از مادران صلح- جمعی از گروه ميدان- مدرسه فمينيستی-:گروه ها
 - جمعی از مادران عزادار- کميته گزارشگران حقوق بشر-کانون زنان ايرانی
   فرهنگی زنان آنيل– گروه ادبی -انجمن علمی فراسو

 اشرف - آينا يعقوبی- آزيتا شرف جهان-):به ترتيب حروف الفبا(اسامی اوليه 
 - پروين بختيارنژاد- پرستو فروهر- اکرم مينويی- اکرم خيرخواه-تگرزادهچي

 - زهرا مينويی- رزا قراچورلو- رخشان بنی اعتماد- خديجه مقدم-پريسا کاکايی
 - سپيده يوسف زاده- ساقی لقايی- سارا لقايی- ژيال بنی يعقوب-زهره تنکابنی
 شيوا - شيرين عبادی-يجی شهال اله- شهال فرجاد-  سيمين بهبهانی-سعيده امين
 فرزانه - فرخنده جبارزادگان- فاطمه گوارايی- غزال شولی زاده-نظرآهاری
 محبوبه عباسقلی - ليال صحت- ليال اسدی- گيتی خيرخواه- فيروزه صابر- طاهری
 مريم - مريم مجد- مريم قنبری- مريم رحمانی- مريم بهشتی- مريم امی-زاده

 منصوره - معصومه وطنی- مريم بهرمن-  مژگان جعفريان-ياسمين شيرازی
 - نرگس محمدی- ناهيد توسلی- مينو مرتاضی- مينا ربيعی- مينا جعفری-شجاعی

   نوشين احمدی خراسانی-نسرين ستوده
  . کامل اين بيانيه در سايت خبری راه کارگر درج گرديده استمتن

http://rahekargar.wordpress.com/ 
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مات مات  توسط مقا توسط مقا، ،  به زنان به زنانمتجاوزين متجاوزين 
  ..قضائی، بدون محاکمه آزاد ميشوندقضائی، بدون محاکمه آزاد ميشوند

آه بارها موضوعاتی  ، پس از آن»آينده«به گزارش خبرنگار : آينده
شد، ماه  ها منتشر می در زمينه آزادی متجاوزان به عنف در رسانه

 مرد به يك زن در قيامدشت، ۶گذشته پس از انتشار خبر تجاوز 
 يك زن جوان در  نفر از متجاوزين به۵جم از آزادی  روزنامه جام

 تن ۴اطراف تهران ساعاتی پس از دستگيری خبر داد و اعالم آرد آه 
از آنان پس از دستگيری و اعتراف با تشخيص دادرس شعبه بدون 

 ميليون ٢٠اند و شخص پنجم هم با پرداخت  قيد و شرط آزاد شده
تومان به يك وآيل و ارائه آپی آارت ملی بازداشتگاه را ترك آرده 

 .است
روزها فرمانده انتظامی استان قزوين هم از دستگيری در همان ... .

عامل تجاوز به عنفی خبر داد آه دو ماه قبل با همين جرم دستگير 
به گفته اين . شده، ولی دستگاه قضايی او را با قرار آزاد آرده بود

 .مقام انتظامی، فرد مذآور به جرم خود اعتراف نيز آرده بود
ها   قضايی در اين زمينه، به برخی تكذيب و سكوتدر حالی آه دستگاه

بسنده آرده بود، رئيس قوه قضائيه خود در اجالس ديروز به 
ای اشاره آرد آه فردی با شكايت يك زن به اتهام تجاوز به  پرونده

آه زن راضی بوده،  اما بعدًا قاضی با اظهار اين عنف دستگير شده، 
     !متهم را آزاد آرده است

تگاه قضايی آه به اعتراف خود عامل چنين جرم سنگينی چگونه دس
آند، در عوض افرادی را به اتهام شرآت در يك راهپيمايی  را آزاد می

 ميليون نفر نيز در آن شرآت آرده بودند، ٣سكوت و بدون شعار آه 
 ٢٠٠٩ دسامبر ١٧       آند محكوم می  زندان سال۵ به

...............................................  
 های فاميلی به دليل نسبت ی سياسی يک زن محاکمه

 آذر ٢٩، مهندس شيمی، در روز ) ساله٣٢(منيره ربيعی : شهرزادنيوز
طبق . محاکمه خواهد شد" ارتباط با سازمان مجاهدين خلق"به اتهام 

ی مادر منيره ربيعی، تحت  گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، به گفته
ب رفاهی و بهداشتی بند عمومی، اين زندانی سياسی از شرايط نامناس

 .برد های مختلف رنج می بيماری

................................................  
   ماه بالتکليفی و شرايط حاد جسمی١٠بيش از 

 يک زن زندانی سياسی
بنابه گزارشات رسيده به فعالين : فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران 

وق بشر و دمکراسی در ايران،دادگاه زندانی سياسی فاطمه ضيائی حق
 .عليرغم وضعيت حاد جسمی  او  برای چندمين بار به تعويق افتاد داد

 اسفند ماه با يورش مامورين ٢الزم به ياد آوری است خانم ضيائی 
 ٢٠٩وزارت اطالعات به منزلشان  دستگير و به سلولهای انفرادی  بند 

 زندان اوين ٢٠٩ ماه است در بند ۶او بيش از . نتقل شدزندان اوين م
 روز آن را  در سلول انفرادی تحت شکنجه های  ١٠٠بسر می برد که 

خانم ضيائی از زندانيان سياسی .جسمی و روحی و قطع دارو قرار داشت
 سال در زندانهای قرون وسطائی ولی فقيه ۵ می باشد و بمدت ۶٠دهۀ 

  .بسر برد

.................................................  
 حمله ماموران جمهوری اسالمی به يک پناهنده در ترکيه

 روز سه شنبه روزنامه گاردين گزارش داد که يک زن ايرانی: جرس
 که به گفته وی، پس از آنکه در زندان به وی  ) ساله٢١مريم صابری، (

يان اقدام برای تجاوز شده بود از کشور خود به ترکيه گريخت، در جر
کسب پناهندگی در ترکيه نيز مورد تهاجم و حمله فيزيکی مأموران 

  .جمهوری اسالمی قرار گرفته است
 زن ايرانی ميگويد که پس از بازداشت شدن در جريان مراسمی که در اين
 ژوئيه به يادبود چهلم ندا آقاسلطان در گورستان بهشت زهرا برگزار ٣٠

  . قرار گرفته استشد، چهار بار مورد تجاوز
 گفت که پدر و برادرش چندين بار مريم صابری در اوائل ماه جاری،

بازداشت و مضروب شده اند تا او را برای بازگشت به ايران، تحت فشار 
 .قرار دهند

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

  بشارت گر بازگشت دوباره خورشيدبشارت گر بازگشت دوباره خورشيد, , يلدايلدا
  من همين فردا 

  فيقانم که همه از عريانی می گريند به ر
  : خواهم گفت

  گريه کار ابر است 
  , من و تو با انگشتی چون شمشير

  من و تو با حرفی چون باروت 
  به عريانی پايان بخشيم 

  به فرياد بلند , و بگوئيم به دنيا
  ... عاقبت ديديد ما صاحب خورشيد شديم

  و در اين هنگام است 
  ودکه همان بوسه تو خواهم ب

  ...کز سر مهر به خورشيد دهی
  

  , شب که می آيد و می کوبد پشت در را
  بخودم می گويم

  اگر از خواب شب يلدا ما برخيزيم
  برخيزيم, اگر از خواب بلند يلدا

  ما همين فردا 
  کاری خواهيم کرد 

  ...کاری کارستان
  خالصه شده از شعر خواب يلدا سروده زنده ياد خسرو گلسرخی 

.................................................  
  تکميلی از بخش هائی ازگزارش

  اعتراض مادران
  در پارک الله و خيابانهای مرکزی شهر

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،با 
وجود بازداشت بازجويی و تهديد مادران و دختران در پارک الله امروز 

دختران در پارک الله به نشانه اعتراض به ان و ده ها نفر ازمادر
( بازداشت ها و کشتارها و شکنجه ها در مقابل ضلع جنوبی پارک الله 

  .مقابل بلوار کشاورز تجمع کردند) ورودی جنوبی 
مامورين لباس شخصی و نيروی انتظامی چند بار اقدام به متفرق کردن 

هم پيوستند و به اعتراض مادران نمودند ولی هر بار باز هم مادران به 
  . خود ادامه دادند

مادران در سکوت به حرکت خود ادامه می دادند و در راه مردم را از اين 
حرکت خود آگاه می کردند وقتی ماموران می ديدند مادران با مردم صحبت 
می کنند جلو می آمدند و می گفتند با اينها کاری نداشته باشيد اينها 

در جواب مردم به مادران می گفتند آفرين باز هم آمريکايی هستند اما 
  .ادامه دهيد 

اينجا هم تضادو درگيری لفظی بين لباس شخصی ها و نيروی انتظامی 
عيان بود که ماموران نيروی انتظامی ولباس شخصی سر بازداشت و عدم 
بازداشت و همچنين ضرب و جرح مادران در طی مسير مشهود بود 

   ادامه داشت ١٧:٣٥تا ساعت حرکت مادران در سکوت .
مادران عزادار قرار گذاشته اند که تا رسيدن به خواسته های خود هر 
شنبه بعد از تجمع در پارک الله به نشانه همدردی با مادران عزادار به 

امروز بعد از تجمع مادران در خانه ندا آقا .خانه يکی از شهدا بروند 
 که تا رسيدن به خواسته سلطان جمع شدند و با هم هم پيمان شدند

هايشان يعنی بازداشت و محاکمه عاملين و آمرين کشتارٰ بازداشت و 
شکنجه و تجاوزبه جوانان در خيابان ها وبازداشتگاهها به حرکت خود 

 اهللا ٥ادامه دهند و در نهايت مادران در خانه ندا آقا سلطان با سر دادن 
 اهللا اکبر برای ٥ واکبر برای شادی روح تمامی شهدا به خصوص ندا

  آزادی تمامی زندانيان سياسی به حرکت اعتراض خود پايان دادند 
  فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

 ٢٠٠٩ دسامبر ١٩ برابر با ١٣٨٨ آذر ٢٨

.................................................  
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وعوارض وعوارض   انگيزه های وارداتانگيزه های واردات
  مصرف برنج های آلودهمصرف برنج های آلوده

  آينده. م
ه کشت ومصرف برنج درايران پيشينه ای طوالنی دارد، اما سال اگرچ

هاست که مقدار توليد برنج در کشور، تکافوی نياز مصرف داخلی را نمی 
ازهمين رو، مقداری برنج که جبران کسری را بنمايد، بايد ازخارج . نمايد

  . کشورتأمين شود
محمدعلی دالور عضو کميسيون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 

ه به آمار وزارت جهاد کشاورزی استناد کرده است، عقيده دارد ساالنه ک
 تن برنج در داخل کشور توليد می شود که جوابگوی ٠٠٠/٢٠٠/٢

 هزار تن کسری بايد ٤٠٠ الی ٣٠٠نيازهای مصرف داخل کشور نيست و 
 درحالی که مقدارکسری برنج بنابر )١(.از محل واردات تأمين شود

 هزار تن می باشد، ٤٠٠مسئول توليد برنج حداکثر مستندات وزارتخانه 
عمًال هرسال مقداری بسيار بيشتر از کسری برآورده شده، برنج وارد 

  . کشور می گردد
 ٢١/٨٠٣، ]١٣٨٨[به گزارش ايسنا در شش ماهه اول سال جاری 

 ٨١/٢ ميليون دالر وارد کشور شده است که٦٦٥هزار تن برنج به ارزش 
اين ميزان در مدت مشابه . ردات را شامل می شوددرصد از ارزش کل وا

از % ٧٠ ميليون دالر بود که ٣١٠ هزار تن به ارزش ٥٣٠سال گذشته 
به اين ترتيب، براساس اعالم گمرگ، . ارزش کل واردات را شامل می شد

 و از نظر ٤٠/٥٤در اين مدت ميزان واردات برنج به کشور از نظر وزن 
سه کشور امارات متحده . شته اشت درصد افزايش دا٧٢/٢١٥ارزش 

عربی، پاکستان و هند، مانند ماههای گذشته درصد کشورهای عمده مبداء 
  )٢(. ماه نخست سال جاری بوده اند٦واردات برنج به ايران، در 

   البته بايد توجه داشت که کشور امارات متحده عربی، خود 
 می کند و در آنجا توليدکننده برنج نيست و در واقع به عنوان واسطه عمل

معموًال کارهای بسته بندی کاالهای فله ای و يا بسته بندی مجدد کاال 
 ماهه نخست ٥همچنين براساس آمار گمرک کشور در . صورت می گيرد

 ٥٤١ تن برنج به ارزش ٤١٠ هزار و ٦٥٣مقدار ] ١٣٨٨[سال جاری 
ماهه  ٦ و ٥ با مقايسه دو آمار )٣(.ميليون دالر وارد کشور شده بود

، مقدار ١٣٨٨ درمی يابيم که فقط در شهريور ماه ١٣٨٨نخست سال 
 ٨٠٣ ماهه را به بيش از ٦ هزار تن برنج وارد کشورشده که آمار ١٥٠

  .هزار تن رسانده است
واردات لجام گسيخته برنج، آقای عليزاده شايق رييس انجمن برنج 

ی به رسانه ها و او نامه سرگشاده ا. ايران را نيز به واکنش واداشته بود
مسئوالن نوشت و طی آن از وضعيت اسفبار توليد و تجارت برنج سخن 

وی خواستار تجديدنظر  در واردات برنج شد و اشاره کرد که طی . گفت
و پنج ماهه اول ) ١٣٨٧و١٣٨٦و١٣٨٥سال های (سه سال گذشته 

 ٩، چهار ميليون تن برنج رسمًا وارد کشور شده که با احتساب ١٣٨٨
 ميليون تن برنج در سالهای ١٣ون تن برنج توليد داخلی، بيش از ميلي

   )٤(.اخير وارد بازار مصرف شده و يا در انبارها ذخيره گرديده است
درمورد انگيزه اين حجم عظيم واردات، در همان نامه سرگشاده آقای 
عليزاده شايق به رسانه ها ومطبوعات، پاسخ اين سؤال نيزآمده که، برنج 

 تومان وارد می شوند و در بازار ٥٠٠جی با قيمت هر کيلوگرم های خار
ايشان  ()٥(. تومان به فروش می رسند٢٠٠٠داخلی با قيمت هر کيلوگرم 

از اين رو، .) البته ميانگين قيمت های خريد و فروش را ذکر نموده است
گروههای مافيايی درون حاکميت، روند واردات برنج را شتاب بخشيدند و 

ند سال، بازار مصرف از انواع مختلف برنج های وارداتی که در مدت چ
در بسته بندی های مختلف و با نام های متنوعی عرضه می شدند، 

  .انباشته و مملو شد
. شرايط نيز به دو دليل عمده برای ورود اين برنج ها آماده بود

نخست آن که از ساليان پيش، مطالب متعددی در مورد مصرف بی رويه 
 سموم شيميايی در توليد برنج های داخلی مطرح می شد که اين کودها و

  .امر سالمت برنج های توليد داخل را زير سؤال برده بود
به ويژه انواع (دوم افزايش بی رويه قيمت برنج های داخلی 

.  سال پايانی آن بوده است٣ـ٤در دهه اخير و به خصوص در ) مرغوب
داخلی، نقش بسيار مهمی بازی در اين ميان، افزايش قيمت برنج های 

بخش بزرگی از مصرف کنندگان برنج های مناسب و مرغوب داخلی . کرد
که توان خريد برنج های داخلی را از دست داده بودند، هرکدام نوعی از 
برنج های وارداتی را مطابق ذائقه و توان مالی خود يافتند و درنتيجه به 

  .يوستندجرگه مصرف کنندگان برنج های وارداتی پ

عليرغم اطالع رژيم از اين که مقدار توليد برنج، جوابگوی نيازهای 
 سال گذشته اقدامی اساسی و ٣٠مصرف کشور نيست، هرگز در طول 

اگر هم گاه . نتيجه  بخش در راستای خودکفايی برنج صورت نگرفت
حرکتی آغاز گشت، به علت فساد حاکم بر سيستم و نيز کارشکنی ها، 

به سرانجام نرسيد و درعمل، نياز به واردات هميشه شکست خورد و 
تدوين طرح های متعدد، برپايی و : در اين ميان آنچه انجام شد! حفظ شد

برگزاری سمينارها و ضيافت های گوناگون، ترتيب دادن مسافرت ها و 
بازديدهای داخلی و خارجی، اعطای بورس های تحصيلی، اختصاص 

از دهه ای به دهه ای، هر از گاهی . بود... پاداش های آن چنانی و 
... مسئولين مربوطه ادعا می کردند برنامه هايی در دست اجرا دارند که تا

وعده هايی بود که . سال آينده، کشور در توليد برنج خودکفا خواهد شد
خود نيز بهتر می دانستند با همت و صداقت و دانش فنی نداشته ی آنان، 

ابل دستيابی نيست، اما هرچه بود برای جذب آن هم در يک سيستم فاسد، ق
اعتباراتی که . منابع مالی و اعتبارات از دستگاههای مربوطه، مؤثر بود

بخش عمده ای از آن به جای هزينه شدن در محل خود، به حساب های 
  .مسئولين و برخی دست اندرکاران می رفت

ار برنج      درنتيجه بخش توليد قادر به جبران کسری موجود در مقد
مصرفی کشور نشد و از سويی، دستگاههای بازرگانی و اقتصادی دولتی 
و محافل درون حاکميت نيز، به دليل سودهای سرشار، پورسانت ها و 
رشوه های کالنی که از محل واردات عايدشان می شد، تمايل شديدی به 

آن هم وارداتی بسيار بيش تر از مقدار کسری که . واردات برنج داشتند
کار . وسط دستگاههای مسئول در خود حکومت برآورد و تعيين شده بودت

سودجويی به آن جا رسيد که باندهای مربوطه ـ که صد البته کوچکترين 
اعتقادی به مقوله حقوق و سالمتی مصرف کنندگان نداشتند و فقط به 
انباشته کردن حساب های بانکی خود می انديشيدند ـ حتی به خريداری 

و ] بی شک با قيمتی بسيار کمتر از نرخ های رايج[آلوده برنج های 
عرضه آن در بازار مصرف داخلی نيز، اقدام نمودند تا سودی بسی بيش 

در عين حال، ديدگاهی در درون حکومت، واردات . از پيش به دست آورند
برنج های آلوده را اقدامی سياسی از سوی دولت ارزيابی کرد که برای 

: صورت پذيرفته بود] شرق آسيا[رکای شرقی تقويت روابط با ش
هنگامی که دولت برنج های آلوده هندی را به کشور وارد کرد، بسياری "

تصور می کردند سياست گذاری های تازه سبب شده انديشه های نگاه به 
گمانه زنی های اين گروه نيز، دقيقًا درست از آب . شرق تقويت شود

 های اقتصادی خود را برتقويت روابط درآمد، چرا که دولت اساس فعاليت
واردات برنج های آلوده، جرمی ... با شرکای شرقی گذاشته است

نابخشودنی از نگاه سخنگوی فراکسيون خط امام مجلس است و بايد 
  )٦(..."وزرای کشاورزی و بازرگانی دولت پاسخگو باشند 

معه به هر روی، آلودگی برنج های داخلی که از مدت ها پيشتر در جا
مطرح شده بود، با مصاحبه مديرکل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتی 
استان تهران با مطبوعات، به طور رسمی از سوی يک دستگاه دولتی 

وی اعالم نمود ميزان سرب، کادميوم و آرسنيک در . پذيرفته و اعالم شد
سيزده نوع برنج وارداتی بررسی شده، بسيار بيشتر از حد مجاز بوده 

- مينو"، "١٨١"، "خاطره"، "آريا: "اسامی اين سيزده نوع برنج. است
، "کريستال"، "مژده"، "آفرين"، "مه کالسيک"، "محسن"، "پاندا"، "١
غلظت سرب در . اعالم شد" طوبا طاليی"و " کمال ملکی"، "جادوگر"

" پاندا"و " ١٨١" برابر حد مجاز، در برنج های ٣٥حدود " مژده"برنج 
 برابر حد مجاز ١٥نيز " محسن"حد مجاز و در برنج  برابر ٢٤حدود 
. در تمام اين برنج ها آلودگی به فلزات سرب و آرسنيک تأييد شد. بود

، "١٨١"بيشترين ميزان غلظت آرسنيک نيز به ترتيب در برنج های  
همچنين باالترين غلظت کادميوم به ترتيب در . بود" پاندا"، و"١-مينو"

بوده " کريستال"و " ١-مينو"، "خاطره"، "ينآفر"، "پاندا"برنج های 
مدير کل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتی تهران همچنين با . است

خطرناک خواندن سموم موجود در برنج های آلوده، اظهار داشت که 
مصرف ماده غذايی آلوده به سرب و آرسنيک در دفعات کم و به عنوان 

ر سالمت افراد نداشته باشد، اما مثال سالی دو بار شايد تأثير چندانی ب
استفاده از همين مواد غذايی آلوده به طور مکرر، مانند مصرف برنج 
های آلوده دست کم روزی دو بار در بعضی از خانواده ها، می تواند 

   )٧(.تبعات جبران ناپذيری برای سالمتی افراد جامعه داشته باشد
وارداتی توسط يک چند روز بعد از اعالم رسمی آلودگی برنج های 

هر چند : "مؤسسه ذيصالح، رييس مؤسسه تحقيقات برنج کشور نيز گفت
اعالم برخی خصوصيات برنج های وارداتی منجر به پی گيری های ديگر 
و اثبات وجود برخی فلزات سنگين از جمله آرسنيک و سرب شد، اما 
ات محققان اين مؤسسه همچنان در تالش برای دست يافتن به ساير ترکيب

وی همچنين گفت برای نخستين بار، محققان مؤسسه . اين برنج ها هستند
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نشدن يا له نشدن برنج وارداتی در " ويسکوز"تحقيقات برنج کشوربه 
 نوع برنج وارداتی ١٣دمای باال مشکوک شدند و بررسی ها نشان داد که 

حاوی برخی فلزات سنگين از جمله آرسنيک و سرب تشخيص داده شد که 
ن ادعا کردند اين برنج ها به صورت قاچاق وارد کشور شده مسؤال
    )٨(.است

رييس مرکز تحقيقات کشاورزی پنجاب هند در " بهار واج"همچنين 
ارتباط با فاجعه برنج های آلوده گفت که مناطق زيادی از اراضی پنجاب 
مرکز اصلی آرسنيک، کادميوم و ساير فلزات است و اگر در اين مناطق 

 صورت بگيرد، بی شک محصوالت توليدی شامل اين کشت و زرع
                           اعالم رسمی آلودگی )٩(.ترکيبات سمی خواهد بود

برنج های وارداتی، واکنش های متفاوتی را در مقامات و مسئولين 
: نادری معاون امور گمرگی کشور اعالم کرد. مربوطه در رژيم برانگيخت

ج بدون گواهی مؤسسه استاندارد و تحقيقات حتی يک کيلو گرم برن"
صنعتی، وزارت بهداشت و سازمان حفظ نباتات از گمرک ترخيص نشده 

  ) ١٠(."است
اين واکنش طبيعی بود و وی سعی نمود دستگاه گمرک را از اتهام 

. مجلس اما، موضعی انفعالی داشت. مبرا و جايگاه خويش را حفظ نمايد
اقتصادی مجلس، هرگونه اظهارنظر شهباز حسن پور عضو کميسيون 

درباره واردات برنج های آلوده به کشور را منوط به نظر وزارت بهداشت 
 و جالب آن که قبل از انجام آزمايش های الزم، )١١(دانسته بود

وزيربهداشت و درمان رژيم، بدون ارايه مستندات اعالم کرد که تمامی 
ازار سالم و بهداشتی اند و موجود در ب... برنج های مارک دار وارداتی 

   )١٢(.هيچ مشکلی ندارند
تکذيب و انکار آلودگی برنج های وارداتی از مسئولين و مقامات 

از جمله رييس اتحاديه . رسمی کشور، به مسئولين امورصنفی هم رسيد
ُبَنکداران موادغذايی که اعضای آن در زمره عمده ترين واردکنندگان برنج 

تا کنون هيچ موردی مبنی بر آلوده بودن برنج : "محسوب می شوند گفت
های وارداتی از مبادی رسمی، از سوی مراجع ذيربط اعالم نشده 

  )١٣(."است
چند روز بعد، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران که قبًال 
اداره کل استان تهران آن، خبرآلودگی برنج های وارداتی را اعالم کرده 

انواع برنج های : " شرح روی سايت خود قراردادبود، اطالعيه ای بدين
وارداتی از لحاظ استاندارد اجباری تحت کنترل و نظارت بوده و جای هيچ 

 اين اطالعيه بسيار فريبکارانه )١٤(."نگرانی برای مصرف کنندگان نيست
که در اطالعيه از آن " استاندارد اجباری"و بی شرمانه نوشته شده، زيرا 

در همين . آزمايش فلزات سنگين نمی شده استصحبت شده، شامل 
رابطه، بخشی از گفته های دکتر حسينی معاون فنی اداره کل استاندارد و 
تحقيقات صنعتی استان تهران را، که تنها چند روز قبل از صدور اطالعيه 

تا کنون برنج های : "سازمان استاندارد منتشر شده، با هم می خوانيم
به قارچ های سمی تست می شد ولی اکنون وارداتی ازنظر آلودگی 

آزمايش فلزات سنگين نيز به آن اضافه می شود تا در صورت تأييد وجود 
آلودگی در پی اين آزمايش ها، نتايج به اطالع وزارت بازرگانی برسد تا 

  )٧(."مجوز واردات صادر نشود
درارتباط با انجام آزمايش فلزات سنگين قبل از اخذ مجوز واردات 

د گفت، اگرچه اين عمل، اقدام خوبی به شمار می رود که می بايست از باي
زيرا ممکن است . آغاز واردات برنج صورت می گرفت، اما کافی نيست

نمونه ای که واردکنندگان برای انجام آزمايش ارايه می کنند، سالم و 
عاری از هرگونه آلودگی ارزيابی شود ولی محموله های وارداتی آلوده 

 بنابراين الزم است بر روی محموله های برنج وارداتی به کشور .باشند
  .نيز آزمايشات کاملی صورت گيرد

حاد شدن موضوع برنج های آلوده که به رسوايی ديگری برای رژيم 
تبديل شده بود، رژيم را واداشت در تالش برای بستن پرونده ای که نزد 

ت قرار داشت، افکارعمومی همچنان باز و عملکردها در معرض قضاو
متشکل از نمايندگان " ستاد سالمت برنج. "نمايش ديگری ترتيب دهد

چهار وزارتخانه بهداشت و درمان، جهادکشاورزی، بازرگانی و صنايع و 
اين کميته چهارجانبه ادعا کرد که آزمايشات جديدی . معادن تشکيل شد

 سپس اعضای کميته.  نمونه برنج وارداتی انجام داده است٢٥روی 
مزبور در جلسه ای که جهت بازگشايی نتايج آزمايشات ترتيب داده شده 

برنج ها "بود، حاضر و در برابر خبرنگاران قرارگرفتند تا با گفتن عبارت 
در . ، به زعم خود به بحران برنج های آلوده خاتمه دهند"مشکلی ندارند
رييس سازمان استاندارد و تحقيقات  صنعتی " برزگری"اين نشست، 

کسی نمی تواند در نظام : "شور طی سخنانی خنده آور، چنين می گويدک
چون نمی خواهم آخرتم را خراب کنم، [!] جمهوری اسالمی دروغ بگويد

 نمونه برنج وارداتی را از نقاط مختلف کشور جمع آوری کرده و ٢٥

تا روز شنبه گذشته هم از [!] مورد آزمايش قرارداديم که قسم می خورم 
ممکن است مردم ... ايشات که پلمب شده بودند خبری نداشتمنتايج آزم

 نوع برنج را آلوده ١٣سئوال کنند که چرا سازمان استاندارد ماه گذشته 
معرفی کرده ولی امروز دارد حرف خود را پس می گيرد که در پاسخ به 
اين پرسش بايد بگويم متأسفانه آن برنج ها در آزمايشگاه هايی خارج از 

تاندارد مورد آزمايش قرار گرفت که نتايج آن نبايد رسانه ای سازمان اس
سازمان (اما خب چون برای ما [!] و جامعه را ملتهب می کرد[!] می شد

، ستاد سالمت برنج را [!]جان و سالمتی مردم بسيار مهم است) استاندارد
با نمايندگان چهار وزارتخانه بهداشت، جهادکشاورزی، بازرگانی و صنايع 

ادن تشکيل داديم و اين برنج را دوباره به دو روش آزمايش کرديم و و مع
  .[!] ديديم هيچ مشکلی در آن ها نيست

برزگری که ديد خبرنگارها همچنان اين نتايج را باور ندارند، ... 
دوستان، من به عنوان رييس سازمان استاندارد و آقای : "گفت

به مردم عرض می [!] ًادکترشيبانی به عنوان معاونت غذا و دارو وجدان
اصًال . عرض می کنم[!] اين را با صداقت. کنيم جای هيچ نگرانی نيست

در اين ميان . "اگر اطمينان نداريد، بياييد آزمايشگاه ها را ببينيد
خبرنگاری، داستان تأييد آلودگی برنج های هندی توسط يکی از مقامات 

چطور : او گفت. بودآن کشور را مطرح کرد که با واکنش شيبانی همراه 
حرف يک کارشناس هندی را قبول می کنيد، اما حرف کارشناسان 

را قبول نداريد؟ هنـــد چيست که بخواهد ) کارشناسان دولت دهم(خودمان 
  )١٥(.برای ما ادعا کند

رژيم به باور خود با ترتيب دادن نمايش مسخره و مضحک مزبور 
اما از نظر جامعه موضوع . ندسعی نمود تا موضوع را پايان يافته تلقی ک

هنوز بررسی و پی گيری اصولی و منطقی نشده است و برعکس، رژيم 
درحاليکه بايستی ضمن مجازات شديد . صورت مسأله را پاک کرده است

تمامی عوامل اين جنايت، جمع آوری تمامی برنج های آلوده، به کارگيری 
روز چنين فاجعه ای مکانيسمی بازدارنده در دستگاه ها که ديگر شاهد ب

نباشيم، فراهم شدن امکان نظارت نهادهای مردمی و رسانه های مستقل 
اين موارد . بر روند امور، برای جامعه آسيب ديده نيز، چاره انديشی شود

امور الزمی است که البته در رژيم فاسد جمهوری اسالمی، هيچکدام 
  .محقق نخواهد شد

 آسيب هايی به مصرف کنندگان حال ببينيم مصرف برنج های آلوده چه
دکترحسينی معاون فنی اداره کل استاندارد و تحقيقات . وارد آورده و می آورد

صنعتی استان تهران درباره تأثيرات ورود ترکيبات سمی به بدن چنين می 
فلزات سنگين که خاصيت سمی دارند، روی فعاليت های آنزيمی بدن : "گويد

ن فلزات وارد سلول های بدن می شوند، از همان وقتی اي. تأثيرمنفی می گذارند
مسموميت با فلزات سنگين به دو . ابتدا زنجيره های حياتی را مختل می کنند

وقتی فلزات ... مسموميت های آنی و مسموميت های درازمدت: شکل است
. سنگين و سمی وارد موادغذايی می شوند، نوع دوم مسموميت ايجاد می شود

 تواند باعث بروز بيماری های کليوی، کبدی، خونی و اين مسموميت ها می
اگر اين موارد موجب بروزمشکالت خونی در فرد شود، . ناتوانی جنسی شود

گلبول های قرمز تغيير شکل می دهند و پروتئين آنها از حالت طبيعی خارج و 
حرارت در از بين بردن آلودگی ... درنهايت منجر به بروز سرطان می شود

برای از بين . ارد و اين سموم حتی با سوزاندن هم از بين نمی روندتأثيری ند
بردن اين سموم در محصول برنج، بايد تکنيک های خاصی به کار گرفته شود 

  )٧(..."که در کشوری مثل هند، اين تکنيک ها جايی ندارد 
به عقيده متخصصان سم شناسی، آرسنيک و سرب و جيوه جزء 

 صورت وجود در موادغذايی، می توانند فلزات سنگينی هستند که در
دکترشاهين شادنيا . مسموميت های حاد و مزمن به همراه داشته باشند

متخصص سم شناسی و سرپرست بخش مراقبت های ويژه مسموميت 
بيمارستان لقمان، درمورد عوارض وجود آرسينيک و سرب در برنج های 

برنج های ] ک دروجود آرسيني[در رابطه با : "آلوده، چنين می گويد
است که اين ] مطرح[آلوده، عوارض مزمن استفاده از اين ماده غذايی 

عوارض در طول زمان که فرد از ماده غذايی استفاده می کند، خود را 
. در رابطه با اين عاليم هم دردهای شکمی مطرح هستند. نشان می دهند

ام اسهال، درگيری های حسی ـ عصبی، ضعف حرکتی به خصوص در اند
های تحتانی، عوارض پوستی و افزايش رنگدانه های پوست نيز مطرح 

به طوری . در اين ميان، بيمار دچار عوارض کبدی نيز خواهد شد. هستند
عوارض . که ممکن است زردی و يا حتی سيروز کبدی را تجربه کند

. عروقی مثل سياه شدن انتهای اندام ها نيز دراين بيماران ديده می شود
اصيت سرطان زايی از قبيل سرطان های پوستی، ريوی وعروقی البته خ

اما درمورد آلودگی با سرب نيز، عاليم . نيز در اين ميان افزايش می يابد
عصبی مثل کاهش حافظه و تمرکز و همچنين در کودکان کاهش ضريب 

عوارض استخوانی مثل دردهای استخوانی در دست . هوشی گزارش شده است
 اسپرم ها در آقايان و يا غيرطبيعی شدن آن، عوارض قلبی و پا، کاهش تعداد
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و دردهای شکمی مبهم نيز از ساير عاليم ) التهاب بافت قلبی(مثل ميوکاردی 
  )١٦(."مسموميت با سرب و جيوه است 

همانطور که خوانديم، متأسفانه بيماری های زيادی درانتظار 
سرب، آرسينيک و (کسانی هستند که برنج های آلوده به فلزات سنگين 

بازهم متأسفانه، به علت خفقان حاکم بر . را مصرف کرده اند) کادميوم
کشور، امکان تحقيقات مستقل و بی طرف درمورد عوارض زيانبار اين 

ولی قطعًا بسيار هموطنانی که در اثر مصرف برنج . فاجعه وجود ندارد
بردند، های آلوده به بيماری های مختلف خطرناکی مبتال شدند، رنج 

هزينه های گزافی برای رهايی از بيماری پرداختند و برخی نيز جان 
مديرمرکز تحقيقات کشاورزی ايالت " بهارواج. ال.بی"به گفته . سپردند

پنجاب هند، براساس تحقيقاتی که ازسوی دانشمندان هندی و آمريکايی 
  هزار نفر از مردم بنگال و بنگالدش، به دليل٣٠٠انجام شده، بيش از

 آيا )١٧(.مصرف آب و برنج حاوی سم آرسنيک، به سرطان مبتال شده اند
کسی می داند که چه تعداد از مردم شريف و بی گناه کشور ما در اثر 
مصرف برنج های آلوده به سرب و آرسينيک و کادميوم، به سرطان و 

                                    ■ساير بيماريها مبتال شده اند؟
  ابـــــــــعمـــــن
  ١٣٨٨\٦\١ـ روزنامه دنيای اقتصادـ١
ـ شماره " درصدی واردات برنج٢١٥افزايش : "ـ روزنامه اعتماد٢

  ١٣٨٨\٧\٢٠ـ ٢٠٧٥
  ١٣٨٨\٦\٢٣ـ روزنامه دنيای اقتصاد ـ ٣
  ١٣٨٨\٦\١٢ـ روزنامه دنيای اقتصاد ـ ٤
  ـ همان ٥
اره ـ دوره جديد ـ شم" دولت فقط واردات: "ـ روزنامه فرهيختگان٦

  ١٣٨٨\٧\١٩ـ ١١٦
 برنج وارداتی آلوده به آرسنيک ١٣اسامی :" ـ عرفانی و حاجيان٧

  ـ."وسرب اعالم شد
  ١٣٨٨\٦\٣٠ـ١٧٣٦٩روزنامه خراسان ـ شماره 

  ١٣٨٨\٧\٢ـ سايت وزارت جهاد کشاورزی ـ٨
  ـ سايت تابناک ٩
  ١٣٨٨\٦\٣١ـ روزنامه مردم ساالری ـ ١٠
  ـ سايت برنانيوز١١
  ١٣٨٨\٧\٢سان ـ ـ روزنامه خرا١٢
  ١٣٨٨\٧\١ـخبرگزاری جمهوری اسالمی ـ١٣
  ١٣٨٨\٧\٥ـ سايت سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران ـ ١٤
ـ "خدا را گواه می گيريم برنج ها سالم هستند: "ـ روزنامه اعتماد١٥

  ١٣٨٨\٧\٢٠ ـ ٢٠٧٥شماره 
  ١٣٨٨\٨\١٥سايت همشهری آنالين ـ : ـ سميه شرافتی١٦
ـ " ورود دولت به ماجرای برنج های آلوده: " کاظمیـ اميرحسين١٧

 ١٣٨٨\٧\٢٥ ـ siavashon.irسايت 
  ۴٣ شماره -برگرفته از نشريه دانشجوئی بذر

……………………………………… 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درگذشت آيت آهللا منتظری
او مرد شماره دو قدرت بالمنازع نظام اسالمی به شمار می رفت با اين *

 با استاد و معلمش ٦٧ندانيان سياسی در تابستان حال بر سر قتل عام ز
  ..... خمينی درافتاد و عطای قدرت را به لقای انسان ماندن بخشيد

منابع خبری اعالم کرده اند که آيت اهللا حسينعلی منتظری : روشنگری
مرجع سرشناس شيعيان روز گذشته در سن هشتاد و هفت سالگی در 

دنبال انتشار اين خبر انبوهی از پيام به . شهر قم در اثر بيماری درگذشت
  . های تسليت به مناسبت درگذشت وی انتشار يافت

آيت اهللا منتظری چنانچه همه می دانند به دنبال تصرف قدرت از سوی 
هم از واضعان اين نظريه , روحانيون و شکل گيری نظام واليت فقيه

ازع نظام او مرد شماره دو قدرت بالمن. حکومتی و هم نائب خمينی بود
اسالمی به شمار می رفت با اين حال بر سر قتل عام زندانيان سياسی در 

 با استاد و معلمش خمينی درافتاد و عطای قدرت را به لقای ٦٧تابستان 
آيت اهللا منتظری هزينه سنگينی برای تصميمش و . انسان ماندن بخشيد

که پرت اعتراض اش به کشتار وحشيانه زندانيان سياسی ايران پرداخت 
او سالها مورد . شدن از ارکان اصلی قدرت تنها بخش کوچکی از آن بود

اما زبان انتقاد در کام , و محصور شد, آزار و اذيت رژيم قرار گرفت
آيت اهللا منتظری تا آنجا پيش رفت که رسما با بازنگری قانون . نکشيد

الفت در اين قانون به مخ" واليت فقيه"اساسی و افزودن لفظ مطلقه به 
باور دارم که :"دانست و گفت" از مصاديق شرک"برخاست و رسما آن را 

حتی پيامبر اکرم نيز از حق واليت مطلقه برخوردار نبوده و واليت 
  ." دانم ی فقيه را از جمله مصاديق بارز شرک مي مطلقه

او در ماههای پس از انتخابات تقلبی و آغاز شکل گيری جنبش اعتراضی 
بارها بر عدم مشروعيت رژيم , د از رژيم کودتا شدت دادبه انتقادات خو

حاکم و حق اعتراض و دادخواهی مردم تاکيد کرد و نسبت به شکنجه و 
  . سرکوب و تضييع حقوق مردم اعتراض نمود

در , زادگاهش نجف آياد صحنه اجتماع گسترده مردم شد, پس از مرگ وی
ی و مناطق ديگر تجمع تهران نيز گروههايی از سوگواران در ميدان محسن

جمعی از روحانيونی . کروبی و موسوی اعالم عزای عمومی کردند. کردند
که در ماههای اخير بويژه با صراحت بيشتری خامنه ای و سياست های 

با استقرار در بيت او و يا , سرکوبگرانه اش را مورد انتقاد قرار دادند
  . تظری اعالم داشتندمراتب تاسف خود را از درگذشت من, ارسال نماينده

از ميان اين پيام ها اما تعمق بر يک پيام بويژه مهم است و آن پيامی است 
آماج اول خشم و نفرت , که سيد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی

مردم و کسی که حاال در خيابان ها فرياد می کشند که او قاتل و واليتش 
متن پيام او به . نتشر کردباطل است در مورد درگذشت آيت اهللا منتظری م

  : قرار زير است
  بسم اهللا الرحمن الرحيم "

اطالع يافتيم که فقيه بزرگوار آيت اهللا آقای حاج شيخ حسينعلی منتظری رحمة 
  . اند اهللا عليه دارفانی را وداع گفته و به سرای باقی شتافته

يشان بهره ايشان فقيهی متبّحر و استادی برجسته بودند و شاگردان زيادی از ا
دورانی طوالنی از زندگی آن مرحوم در خدمت نهضت امام راحل عظيم . بردند

های زيادی در اين  الشأن گذشت و ايشان مجاهدات زيادی انجام داده و سختي
 . راه تحمل کردند

در اواخر دوران حيات مبارک امام راحل امتحانی دشوار و خطير، پيش آمد که 
ن را با پوشش مغفرت و رحمت خويش بپوشاند و از خداوند متعال ميخواهم آ
ی  اينجانب درگذشت ايشان را به همه. ی آن قرار دهد ابتالئات دنيوی را کفاره

بازماندگان بويژه همسر مکّرمه و فرزندان محترم آن مرحوم تسليت ميگويم و 
سّيد علی خامنه                .کنم رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسألت مي

   " ای
در واقع اشاره " امتحانی دشوار و خطير"اشاره پيام خامنه ای به  

سربسته او به همان ماجرای کشتار زندانيان سياسی و اعتراض آقای 
آنچه سيد علی . منتظری و درافتادنش با خمينی بر سر آن کشتار است

خامنه ای به زبان بی زبانی در پيامش می گويد اين است که آيت اهللا 
مردود شده است و صد البته خود او يعنی " امتحان خطير"در آن منتظری 

او بر جنايت وحشيانه خمينی که . سيد علی خامنه ای نمره قبولی گرفت
فرمان قتل عام هزاران زندانی سياسی را صادر کرد چشم فرو بست و 

اين . منتظری مخالفت کرد و از نظر او مردود شد, نمره قبولی گرفت
است که يکی از برجسته ترين تفاوت های آيت اهللا درست همان مرزی 

. منتظری و خامنه ای را با وجود شيعه بودن هر دو آنها روشن می کند
 يکی انسان و حق زندگی او را با وجود انبانی از انواع توجيهات اعتقادی 

  ٩ هحفص رد هيقب
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