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 چها ر شنبه سوری را
  !به نه بزرگ عليه رژيم تبديل کنيم

 
  هيئت تحريريه سايت

مراسم چهارشنبه سوری ، اين سنت پر شکوه و شادی آفرين، که 
اين جشن که . فرا رسيدن عيد نوروز را نويد می دهد، در راه است

همواره عامل دوستی و همبستگی ميان اقوام و ملل ايران بوده، به 
وروز، يکی از غنی ترين و صلح آميزترين جشن های همراه عيد ن

حکومت واليت فقيه که هيچگاه دشمنی خود را . مردمی جهان است
نسبت به آن پنهان نداشته ، هميشه تالش کرده با توسل به حيله و 

اما در اين راه جز . سرکوب ، مردم را از برگزاری آن باز دارد
شته است و مردم و شکست و سر افکندگی، چيز ديگری نصيبش نگ

مخصوصا جوانان، هر ساله با برپايی اين جشن مردمی، تنفر و 
 . انزجار خود را نسبت به رژيم واليت فقيه اعالم می دارند

همانگونه که نشانه هايش پيداست، مراسم جهارشنبه سوری امسال 
از اهميت و حساسيت  ويژه ای هم برای رژيم اسالمی و هم برای 

ی برخوردار است وهردو طرف خود را برای جنبش ضد استبداد
اين مراسم که در همه ی سال .رويارويی در اين روز آماده می کنند

های به قدرت رسيدن حکومت واليت فقيه، مظهر مقاومت مدنی و 
توده ای بوده و همواره برای رژيم مايه گرفتاری و دردسر، از قرار 

ن استبداد دينی شود، معلوم اين بار بيش ازگذشته می تواند بالی جا
مخصوصا که مراسم امسال در شرايطی برگزار می شود که جنبش 
مردمی تجربه ی  بيش ازهشت ماه مبارزه نابرابراما تحسين 
برانگيز عليه ديکتاتور و ارگان های سرکوبش را پشت سر خود 

برپايی هرچه با شکوه ترو وسيع ترمراسم چها رشنبه . دارد
ست که جنبش ضد استبدادی مردم ايران سوری، دقيقا آن چيزی ا

درشرايط کنونی به آن نيازمبرم دارد؛ هم اينکه يک بارديگراراده 
متحد و مصمم خود را درمخالفت با رژيم اسالمی به نمايش می 
گذارد و آن را به يک رفراندوم بزرگ عليه حکومت تبديل می کند 

اکنده وهم اينکه مبارزه گرياليی مسالمت آميزرا به صورت پر
وغيرمتمرکز اما موثروکارساز به کارمی گيرد وتجربه می 

حقيقت اين است که مبارزات خيابانی درماه های گذشته، عليرغم .کند
آنکه جان تازه ای به جنبش توده ای در ايران بخشيد وقلعه رژيم 
واليت فقيه را به توپ بست و پايه آن را به شدت لرزاند، درعين 

  . ی اشکال ديگر مبارزه را نشان دادحال ضرورت به کار گير
که رژيم برای درروز به قدرت رسيدنش، (  بهمن ٢٢  مثال مراسم

شهرهای بزرگ کشور را به پادگان نظامی تبديل کرده بود واين به 
عليرغم )خودی خود برايش آبروباختگی و شکست محسوب می شود

 آنکه مردم درخيابان حضوريافتند، در عين حال محدوديت های
تظاهرات خيابانی و تاکيد يک جانبه آن را نشان داد و به وضوح 
روشن ساخت، مبارزه ی متمرکز و جمع شدن مردم درمکان هايی 
ازقبل مشخص شده، تمرکز قوای سرکوب را به همراه دارد و رژيم 
که درتظاهرات اوليه دچار گيجی شده بود، رفته رفته خود را تا 

رگان های سرکوبگر نيرومندی حدودی جمع و جورکرد و چون ازا
برخوردار است، هر جا که مردم به طورمتمرکز وبا آدرس از قبل 
مشخص شده وارد ميدان می شوند، به سهولت آنجا را به صحنه  

با وجود آنکه روشن است رژيم توانايی آن را . جنگ تبديل می کند
 ندارد تا به طوردايمی و پی درپی کشوررا به پادگان نظامی تبديل
. کند، ضروری است که به جنبه های ديگر مبارزه توجه شود

ترديدی نيست که تظاهرات خيابانی نمک مبارزات ضد استبدادی 
درحال حاضراست که بدون آن شوروشوق و حرارت مبارزات 
مردمی عليه رژيم کا هش پيدا خواهد کرد اما تکيه يک جانبه برآن 

ندارد جايی که تلفات نيزهزينه جنبش را باال خواهد برد و گفتن 
جنبش ازدست آوردهای آن باالترباشد، مردم سرانجام ازنفس 

  .                                        خواهند افتاد
 -يکی از داليل بسيارمهمی که برگزاری جشن چهارشنبه سوری 

 توانسته دوام بياورد دقيقا همين خصلت غير -درتمامی اين سال ها 
که توان مقابله رژيم برای کنترل آن را کاهش داده متمرکزآن بوده 

اين جشن که به همه مردم و مخصوصا زحمتکشان وحاشيه . است
نشينان تعلق دارد، دراکثرشهرها، محالت وکوچه پس کوچه ها 
برگزارمی شود و چون به صورت پراکنده وغيرمتمرکزبه وسعت 

برای . دهمه کشوراست، رژيم درمهارآن تقريبا ناموفق خواهد بو
آنکه مردم بتوانند تهاجم احتمالی نيروهای سرکوبگررا بی اثرسازند 
و دستآوردهای جنبش مردمی را دراين روزافزايش دهند، هسته 
های مقاومت خود جوش مردمی که نطفه ها ی آن در جريان هشت 
ماه گذشته عمال شکل گرفته، می توانند سازماندهی مبارزات توده 

 که به -جهت يک مبارزه گريالئی مسالمت آميزای در اين روز را در
مبارزات پراکنده ضربتی اما پيگيرودرگروه های کوچک وجدا ازهم 

  . با شعارمحوری مرگ بر ديکتاتور، برعهده بگيرند-اطالق ميشود
  : برگزاری موفقيت آميزمراسم چهارشنبه سوری می تواند
 اوضاع و به  اوألـ تمام تبليغات دروغين حکومت را مبنی بر کنترل

  . بهمن درهم بريزد٢٢عقب نشاندن مخالفان در بعد از 
 و ثانيأـ درس و تجربه گران بهايی برای به کارگرفتن مبارزات غير 
متمرکزدرجنبش ضد استبدادی مردم ايران با رژيم واليت فقيه 

  .درتوازن قوای کنونی باشد
، به  اما دراين ميان صداهايی شنيده می شود که اگر عملی شوند

هرچند که نبايد توصيه هايشان را جدی . زيان مردم منجر خواهد شد
گرفت زيرا که ممکن است خودشان هم باورشان شود که واقعا کاره 
ای هستند؛ يک عده ازآن ها می خواهند چهارشنبه سوری هميشه 

تبديل کنند " چهارشنبه سوری سبز"سرخ را به قول خودشان به 
ترقه نترکانيم، شعارسياسی  :" ومضمون حرف شان چنين است

يعنی همان کاری را انجام دهيم که رژيم آن !" ندهيم، سکوت کنيم 
چيزی که در تمامی اين سال ها نتوانسته به آن دست . را می خواهد

يابد، دو دستی تقد يمش کنيم يعنی با دست خودمان کمر به قتل 
اين طرح معلوم است که ! شادمانی و جشن چهارشنبه سوری ببنديم 

های گمراه کننده، خلع سالح سياسی مردم در اين روزاست و 
که در زمان و مکان منا سبی می تواند ( تشويق مردم به سکوت 

در مراسم چهارشنبه ) بعنوان يک روش مبارزاتی موثر با شد
سوری که به فريا د های رسا و شعارهای کوبنده نيازدارد، بستن 

عده . بل رژيم واليت فقيه استدست و دهان جنبش مردمی در مقا
ای نيزبه کرا ت ازضرورت به کاربردن سالح توسط مردم و يا دست 
زدن به خشونت سخن به ميان می آورند، در خواب و خيا الت شان 
می خواهند مراسم چهارشنبه سوری را به قيام مسلحانه عليه رژيم 

زی را به تبديل کنند؛ از قرارمعلوم آن ها ترکاندن ترقه و فشفشه با
نيازی به گفتن ندارد که .جای تفنگ و توپخانه اشتباه گرفته اند

هوشياری مردم وجوانان برای آنکه به دام خشونت و مخصوصا 
خشونتی که از سوی رژيم دامن زده می شود نيفتند، اهميت انکار 

             ١٣٨٨ اسفند١١ – ٢٠١٠دوم مارس . ناپذيری دارد

.................................................  
 . نفر را آشت٤٨جارى حوادث آار ماه اول سال٦در 
مورد ٦٠٢ هزار و ٦ديدگان ناشى از آار با  بيشترين تعداد حادثه: ايلنا

  .است رخ داده  در زمان صبح
 به گزارش ايلنا، بر اساس اطالعات دفتر آمار و محاسبات اقتصادى و

شده حادثه   بعد از باالترين آمار بيمهاجتماعى سازمان تامين اجتماعى ،
 نفر هنگام بعد ٦٣٠هزار و ٢به زمان صبح است، تعداد  ديده آه مربوط

 .اند نيز در هنگام شب حادثه ديده شدگان  نفر از بيمه٦٢٤از ظهر و 
شده   نفر بيمه٨٥٦و   هزار٩گفتنى است از تعداد آل حادثه ديدگان آه 

نفر  510 تعداداند،   بهبودى آامل يافتهنفر٧گيرد، هزار و  را در بر مي
 تا ٣٣نفر ١٦٦، تعداد )غرامت نقص عضو(درصد ٣٣آمتر از 

از (درصد و بيشتر ٦٦نفر ١٢٥، تعداد )جزئى از آارافتادگى(درصد٦٦
 .اند نفر نيز فوت شده٤٨داده و  توانايى خود را از دست) آارافتادگى آلى
شده  ديدگان بيمه  حادثه نفر از اين٦٩٧هزار و ٩شود  خاطر نشان مي

  و هزار٧اين درحالى است آه . شده زن هستند نفر نيز بيمه١٥٩مرد و 
 ٢٥ .ندا  نفر نيز مجرد بوده٤٧٧ هزار و ٢نفراز آنان متأهل و  379
 ٢٠١٠فوريه 

.................................................  
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 بلوچستان خاری در چشم رژيم فقها
  ا دريابيماهميت بلوچستان ر

 
 يوسف لنگرودی

ميان مردم و زحمتکشان سيستان و بلوچستا ن وساير اقوام وملل ايران، 
منافع مشترک و درد مشترک برای مبارزه متحدانه عليه استبداد واليت 

يه و برای مبارزه با فقر، ستم ملی وبی عدالتی های اجتماعی و فق
فرهنگی و مذهبی وجود دارد که بدون توجه به آن و يا کم بها دادن به 
مبارزه متحد برای يک ايرا ن دمکراتيک ، متحد و قدرتمند که براساس 
اتحاد داوطلبانه همه مليت های ايران شکل بگيرد، هيچ مليتی در ايران 

داگانه نخواهد توانست زنجير اسارت را بگشايد و به آزادی و به بطور ج
  .يک زندگی شايسته  انسانی دست يابد

در اين روزها يی که رژيم زخم خورده و درمانده اسالمی مردم کشورمان 
را مورد سرکوب لجام گسيخته قرار داده، مردم بلوچستان نيز ازخشم 

ماه اخير، چند نفر را اعدام حکومت درامان نمانده و تنها در طول هشت 
کرده و تعداد قابل توجهی را د ستگير وفضای سرکوب و عربده کشی های 

همه می دا نند . عمال شان  را بيش از گذشته بر منطقه حاکم ساخته اند
که تاريخ اين سرزمين آکنده از سرکوب های ملی، بی عدالتی و تحقير 

 قرار معلوم ديواری کوتاه تر و حاکمان ايران از. پايان ناپذير بوده است 
بی اعتنا ئی به مردم بلوچ ، . مردمی بی پناه تر از خلق بلوچ نيافته اند

سطح استاندارد . بلوچستان را به  سرزمين فراموش شده تبديل کرده است
زندگی و زير ساخت های بلوچستان آن چنان پايين است که تنها با 

ت و اگر درآينه آمارقرار گيرد، سرزمين های فالکت زده قابل مقايسه اس
چه در . در پايين ترين رتبه درمقايسه با ساير مناطق قرار خواهد گرفت 

زمان سلطنت پهلوی و چه در دوره حکومت کنونی پروژه های دهن پرکن 
را اعالم داشتند که اغلب آن ها فقط روی کاغذ باقی مانده و هيچگاه به 

اريزه کردن منطقه با قدرت پيش برده در حالی که ميليت. اجرا در نيامدند
مثال رژيم شاه در راستای ايفا نقش ژاندارم منطقه و خوش .. شده است

 واقع در –خدمتی برای امپرياليسم آمريکا پايگاه مدرن هوايی کنارک 
 را براه انداخت و رژيم اسالمی  آن را تکميل کرد و -خليج چاه بهار

در حالی .  بزرگ نظامی تبد يل نمودبهمراه آن کل منطقه رابه يک پادگان
که برای کاهش فقر و بيکاری گسترده، حل معضل بی آبی وکم آبی، 
بوجود آوردن حداقل سيستم بهداشتی و آموزشی قابل قبول و ساختن راه 

 .ها، قد م مهمی بر داشته نشده است
 مردم ايران عليه ديکتاتوری پهلوی، ۵٧نسيم آگاهی بخش انقالب بهمن 

 تاريخی برای مردم بلوچستان به همراه داشته و مردم اين بيداری
سرزمين بالفاصله پس از قدرت گيری رژيم اسالمی، پا به پای مردم ساير 
نقاط ايران دربرابر استبداد رژيم واليت فقيه ايستاده اند و برای 

با آغاز .  برخورداری از حداقل زندگی شرافتمندانه و انسانی جنگيده اند
 مورد – مانند ساير ملل تحت ستم –رژيم اسالمی ، خلق بلوچ زمامداری 

ستم هر چه بيشتر و مخصوصافرهنگی و مذهبی قرارگرفت که همه از 
اما آنچه که در اين سی سال جلب توجه . نتايج مصيبت بار آن آگاهی دارند

می کند آن است که بلوچستان آن جايگاه الزم را در جغرافيای سياسی 
ای سياسی کشور ندارد و در ميان برنامه ها و طرح های احزاب و گروه ه

شان کم رنگ و بيشتربه يک گمشده شبا هت دارد تا به يک واقعيت 
 به داليلی که –اگر چه جنبش ملی بلوچستان در گذشته . نيرومند و مهم 

 نتوانست در حد جنبش -پرداختن به آن از حوصله اين نوشته خارج است 
 کردستان و آذربايجان ظاهر شود، نگاهی به سی های ملی قدرتمندی چون

سال مقاومت و پايداری در عرصه های گوناگون نشان می دهد که 
بلوچستان ازفراموش خانه حافظه تاريخی ايرانيان به بخشی از حافظه 

با اين همه تصور می شود آنطور که بايد در . تاريخی آنان تبديل شده است
.  نگرفته ومورد توجه جدی قرارنداردحافظه نيروهای سياسی کشور جای

بلوچستان ديگرآن سرزمين . جا دارد که به اين وضعيت پايان داده شود
سوخته و فراموش شده نيست و در طی اين سال ها تغيير و تحوالت 

همين بس که مانند بسياری از نقاط . زيادی درآن صورت گرفته است
 مانند تلفن همراه و تا کشور وسايل ارتباط جمعی مدرن وابزار ارتباطی

حدی اينترنت، به آن راه يافته و حاال ديگر نگاهی متفاوت تر از گذشته به 
  .خود وپيرامون خويش دارد

 بلوچستان که هنوز تحقيقات قابل توجه ای جهت شناسا يی معادن و ذ خا 
ير فسيلی در آن انجام نشده، به گفته کارشناسان يکی از نقاط منحصر به 

که خاک آن استعداد کشت محصوالت مناطق سردسيری، فردی است 
گرمسيری و معتدل را داراست و با توجه به دشت های وسيعی که در آن 
قرار دارد، در صورت سرمايه گذاری و برنامه ريزی درست ، ضمن ايجاد 
فرصت های شغلی فراوان برای ساکنين منطقه، می تواند به يکی از 

اما مهمتر از . ناگون در کشورتبديل شودمراکز بزرگ توليد محصوالت گو
مورد باال، بلوچستان اکنون در محاسبات جغرافيای سياسی منطقه وبه 

؛ )١(ويژه دريای عمان و خليج فارس، نقش بسيار مهمی ايفا می کند 
نقشی که اگر چه به نظر می رسد توسط همه آنها يی که برای ايران آزاد 

 که بايد درک نشده، درعوض از مد و دمکراتيک مبارزه می کنند آنطور
تها پيش از سوی بازيگران جهانی و مخصوصا ا ياالت متحده آمريکا 

آنها که همه رويدادهای کوچک و بزرگ . مورد توجه قرار گرفته است
مناطق مهم جهان را پيگيرانه رصد می کنند و همواره طرح های آماده ای 

 –والت و جايگاه بلوچستان بر روی ميز دارند، اکنون بيش از گذشته، تح
 را بدقت پيگيری می کنند و در حال –چه بخش غربی و چه بخش شرقی 

ديگر ترديدی نمانده که . تدوين استراتژی و برنا مه های خود هستند
دولت آمريکا حاال که دولت پاکستان را برای پيشبرد اهداف خود در منطقه 

 فرو بپاشد، در تدارک و ناتوان می بيند ودريافته که آن کشورممکن است
بويژه وجود . دسيسه چينی برای جدا سازی بلوچستان از آن کشور است

، قصد دارد تا بر بلوچستان شرقی )٢(گازوبا کشف معادن عظيم مس 
چنگ اندازد و ساده انديشی خواهد بود که اگر تصور شود استراتژيست 

 هستند؛ بويژه ها ی واشنگتن فاقد چنين طرح هايی برای بلوچستان ايران
آن که قدرت های سرمايه داری مسلط بر جهان و در راس همه آنان اياال 
ت متحده آمريکا، مدت هاست به اين نتيجه رسيده اند که دولت های 
منطقه ای قدرتمند، آن هم در منطقه پر اهميت وهميشه بحرانی و پر 

چنين آشوب خاورميانه، مانع از پياده شدن نفشه ها يشان می شوند و 
دولت هايی حتی دوست هم که باشند بازهم به کنترل در آوردن کامل آن ها 
مانند گذشته آسان نخواهد بود حال چه رسد به حکومت ها ی مستقل و 

بنابراين سياست امپرياليستی، . غيروابسته که د يگر جا ی خود را دارند
يشتر از امروزه به طور فعاالنه بر اين استوار است که مليت ها هر چه ب

هم دوری جويند و به جای اتحاد داوطلبانه با يکد يگر وتشکيل دولت های 
دمکراتيک قدرتمند، به ملل کوچک ، ضعيف، وجدا ازهم تبديل شوند ت 

  .اراحت تر توسط آنان بلعيده شوند
د رباره اهميت استراتژيک بلوچستان همين بس که منطقه ای است بسيار 

ومتر مربع وسعت دارد و با برخی ازاستان بزرگ که صدو هشتاد هزار کيل
های مهم کشور همجوار است و دارای مرز طوالنی با بلو چستان پاکستان 

که در دوره استيالی امپراطوری انگليس بر هند، برای اهداف (می با شد
استعمارگرانه کل بلوچستان به دو قسمت تقسيم شد و بخش شرقی آن از 

ش غربی آن رسما تحت سلطه حکومت طريق پاکستان به هند رسيد وبخ
بلوچستان از طريق چاه بهار به دريای عمان، ). قاجار قرار گرفت 

اقيانوس هند و خليج فارس متصل می شود ومخصوصا دسترسی آسان آن 
به تنگه هرمز اهميت ژئوپولوتيک آن را بسيار باال برده است ودر آينده 

شود کارشناسان سازمان گفته می . بر اهميت آن باز افزوده خواهد شد
از سه کريدور حمل ونقل بين کشورهای خاور "ملل برآورد می کنند که 

دور با ديگر مناطق جهان، دوکريدور آن از طريق ايران و چاه بهار نقطه 
دروازه " و"  غربی جهان خواهد بود–جنوبی ترين کريدور شرقی 

زآسيای جنوب که از شهر کانتون چين آغاز ميشود، پس ازعبورا" ابريشم
گزافه گويی ." شرقی و از هند و پاکستان، به چاه بهار خواهد رسيد

نخواهد بود که اگر گفته شود از نظر استراتژيک اهميت بلوچستان  از 
. کشورهای تازه به استقالل رسيده حاشيه دريای خزرنيز بيشتر است
يچ کشورهای مزبور اگر چه از منابع بزرگ نفت و گاز برخوردارند اماه

يک از آن ها به آب های آزاد راه ندارند و تنها از طريق همسا يگان خود 
حال آنکه بلوچستا ن از اين امتياز بزرگ . می توانند به آن دست يابند

برخوردار است و چون درمجاورت سواحل بسيار حساس قرار دارد که 
تقريبا نيمی از انرژی فسيلی جهان از آن جا می گذرد، دارای ثروت 

رگی است که اين ثروت همان موقعيت بی همتا ی ژئوپولوتيک آن بز
درست به همين دليل ارتجاع منطقه، دولت های بزرگ و در يک . است

کالم سرمايه داری جهانی آن را به حال خود رها نخواهند کرد و به هر 
قيمتی که شده حتی به بهای دامن زدن به جنگ های خانمان براندازو يا 

رار دادن ملت ها ی مختلف و ايجاد نفاق ميان آنان، دست از در برابر هم ق
با توجه به همه اين مسايل است که آنانی که عليه . آن بر نخواهند داشت

استبداد واليت فقيه و برای ايرانی آزاد و دمکراتيک برپايه اتحاد 
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داوطلبانه ميان ملل ايران تالش و مبارزه می کنند خوب است که اهميت 
  .را هرچه بيشتر در يابندبلوچستان 

. وقتی در باره بلوچستان صحبت می شود، نمی توان ازسيستان ياد نکرد
سيستان همواره يکی ازاثر گذارترين منطقه بر بلوچستان بوده و عليرغم 
برخی تصادمات و کدورت ها که غالبا توسط حکام مرکزی بوجود آمده و 

ه اند که اختالفات دامن زده شده ، همواره مانند دو پسر عمو بود
درست است که . وسوءتفاهماتشان را بايد در همين چهارچوب توضيح داد

آن ها فارس و شيعه مذهب هستند اما بر اثرگذر زمان، پيوند های زيادی 
بين مردم هر دو منطقه واز جمله وصلت ها ی فاميلی صورت گرفته است 

 دوردرسرزمين و گروهی قابل توجه از مردم هردومنطقه از ايام بسيار
. طرف مقابل سکونت گزيده و دارای کار وزندگی و خانه و کاشانه شدند

رژيم اسالمی ازابتدای به قدرت رسيد نش با تالش های مذبوحانه سعی 
کرده تا مردم اين دو منطقه رادر برابرهم قرار دهد و ميان شان اختالفات 

 را در هر دو مذهبی و قومی بوجود آورد تا از اين طريق سيطره ی خود
اما . منطقه تحکيم بخشد و در اين راه موفقعيت هايی هم داشته است

حقيقت اين است که اگر وضع عمومی مردم و مخصوصا زحمتکشان 
سيستان بدتر از مردم و زحمتکشان بلوچستان نباشد، بهتر از آنان نيز 
نيست و حکام ايران هيچگاه قدم موثری برای بهبود شرايط زندگی مردم 

يستان بر نداشته اند و اگر در افسانه ها و شاهنامه سمبل ايران زمين س
بوده اند و زندگی بهشتی داشته اند، در زندگی واقعی هميشه جزء 
فراموش شدگان بوده اند ودر سراسرتاريخ خود يک زندگی جهنمی در 

اين مردم که مانند همه . يک سرزمين سوخته و طوفان خيز داشته اند
 مذهبی اسالمی شده اند حتی مناسک -گرفتار رژيم فاشيستیاهالی ايران 

مذهبی شان را آنطور که خود می خواهند نمی توانند برگزار کنند بلکه 
بايد در چهار چوب مقررات و قوانين حکومت به اجرا در آورند چه درغير 

از اينرو ميان . اين صورت با خشم رژيم واليت فقيه روبرو خواهند شد
شان سيستان و بلوچستا ن وساير اقوام وملل ايران، منافع مردم و زحمتک

مشترک و درد مشترک برای مبارزه متحدانه عليه استبداد واليت فقيه و 
برای مبارزه با فقر، ستم ملی وبی عدالتی های اجتماعی و فرهنگی و 
مذهبی وجود دارد که بدون توجه به آن و يا کم بها دادن به مبارزه متحد 

را ن دمکراتيک ، متحد و قدرتمند که براساس اتحاد داوطلبانه برای يک اي
همه مليت های ايران شکل بگيرد، هيچ مليتی در ايران بطور جداگانه 
نخواهد توانست زنجير اسارت را بگشايد و به آزادی و به يک زندگی 

برای صحت اين امر نيازی به بحث و جدل . شايسته  انسانی دست يابد
، تاريخ ايران وسرگذشت همه اقوام و مليت های ايران های بيهوده نيست

خود گويای اين حقيقت است که بدون همبستگی ميان آنها ره به جايی 
  نخواهند برد

 زير نويس ها 
ـ بلوچستان البته اولين بار نيست که چنين نقشی را ايفا می ١ 

ازه هنگامی که امپراطوری بريتانيای کبير بر هند تسلط يافته بود، ت.کند
متوجه شد حايل دفاعی الزم برای آن وجود ندارد و منافع اش در آن جا 
پيوسته توسط دو قدرت ديگريعنی حکومت روسيه و امپراطوری ناپلئون 
تهديد می شود و اگر به سرعت اقدامی صورت ندهد، ممکن است همه 

در آن زمان مشهور بود که اگر مغز اين امپراطوری . چيزاز دست برود 
 است، قلب آن درهند قرار دارد که خون، ثروت و قدرت را در رگ درلندن

معلوم بود با از دست رفتن اين قلب، . های امپراطوری جاری می سازد
يکی از معدود راه ها يی که می توانست بساط . مغز هم از کارخواهد افتاد 

اين امپراطوری را در آنجا حفظ کند و ديوار دفاعی آن را مستحکم سازد، 
پس برای به چنگ آوردن آن و دور ساختنش از . ين بلوچستان استهم

بازی "دست رقبا، طرح های استعمار گرانه به راه افتادند و ماجرای
بلوچستان که در . از همين جا آغاز شد" مسئله شرق" ويا طرح" بزرگ

آن زمان عليرغم آنکه همواره مورد تاخت و تاز دولت های ديگر ازجمله 
ار می گرفت وغالبا تحت سيطره آن قرارداشت، هنوز رسما حکام ايران قر

به هيچ حکومت بيگانه ای تعلق نداشت و استقالل غيررسمی و ضعيفی 
داشت، ناگهان تقسيم شد و طی فراز و نشيب هايی وپس از يک سلسله 
مذاکره و تهديد ميان انگليس و حکومت ايران، بخش غربی بطورقطعی 

ارو بخش شرقی به حکومت منطقه ای وبرای هميشه به حاکمان قاج
الحاق .پاکستان که آن زمان بخشی از هند به شمار می رفت واگذار گرديد

بخش شرقی بلوچستان به هند باعث شد که پاشنه آشيل امپراطوری محو 
از اين رو بود که قلب امپراطوری . گرديده وتبديل به نقطه قدرت آن شود

 برای يک دوره طوالنی -دفاعی  بعنوان يک سپر -از طريق بلوچستان 
از قرار معلوم بلوچستان يکبار قربانی جايگاه مهم خود . دوام آورد

نبايد گذاشت . درمنطقه و زدو بند های پشت پرده ميان بيگانگان، گرديد

" بازی بزرگ"که بارديگرقربانی موقعيت استراتژيک خود گردد و در 
 . ميان قدرت های بزرگ از پا در آيد

ابی می شود که ذخايرمس بلوچستان از شيلی وايران که به ترتيب ـ ارزي٢
اکنون اهميت . جايگاه اول و دوم را در جهان دارا هستند نيزبيشتر است

" گواتر"بلوچستان پاکستان در حال گسترش است و مثال چينی ها در بندر 
درحال احداث يک بندر بزرگ و مدرن هستند واين بدان معنا است که 

آمريکا که بخوبی .  ديگر تنها به بندرکراچی وابسته نخواهد بودبلوچستان
اهميت بلوچستان پاکستان را دريافته در حال احداث پايگاه بزرگ و 

 ميباشد - يعنی دشت مرگ-" دشت مرگو" پيشرفته در منطقه موسوم به 
که به لحاظ اهميت چيزی در حد بزرگترين پايگاه هوايی آمريکا در 

اگراز نقشه ديگر آمريکا در . ترکيه است"انجيرليک" در خاورميانه واقع 
نواحی شمالی پاکستان که در صورت ضرورت قصد اجرای آن را دارد 
يعنی جدا کردن مناطق پشتون هم درافغانستان و هم پاکستان و تبديل آن 
ها به يک کشور و منطقه تحت نفوذ در کناربلوچستان که همه اين طرحها 

ژی از مناطق قفقازبه آب های آزاد واقع در سواحل ناظر بر انتقال انر
بلوچستان می باشد ، آگاه باشيم ، آنگاه اهميت استرتژيک بلوچستان 

  ٢٠١٠ فوريه ٢٧.         بخوبی آشکار ميگرد
...............................................  

  اب به افکار عمومیخط
  .عزيز محمد زاده را از مرگ نجات دهيد

ز محمد زاده به اتهام ا قدام عليه امنيت ملی و محاربه با خدا در عزي
 سال سن ٢۶نامبرده فرزند علی و . دادگاه شهر سقز به اعدام محکوم شد

 توسط نيروهای امنيتی ١٣٨٨/ ٢١/٧و اهل شهر بانه که در تاريخ .دارد 
 ٣اين شهر دستگير و به بازداشت گاه شهر بانه منتقل ميشود که بعد از 

  .اه آزار و شکنجه هاي شديد به زندان شهر سقز انتقال ميابد م
ر بانه و سقز پس از دستور مصادره اموال -اداره اطالعات شه

عزيزمحمدزاده فعال کرد محکوم به اعدام ، وی را از داشتن وکيل نيز 
 .محروم کرده اند

پس از صدور حکم اعدام برای عزيز محمدزاده ، خانواده وی براش وکيل 
گيرند که پس از مراجعه وکيل و خانواده ، دادگاه شهر سقز به آنها مي

  .ميگويد که به دستور وزارت اطالعات ، عزيزمحمدزاده اجازه وکيل ندارد
،عزيز محمدزاده فعال آرد محكوم به اعدام آه به اعتراض به حكم اعدام 
خود دست به اعتصاب غذا زده بود توسط نيروهاي امنيتي از سلول 

دي زندان شهر سقز به سلول انفرادي اطالعات اين شهر منتقل انفرا
  .ميشود

آنهم در شرايطی که در اعتصاب غذا بسر ميبرد و دچار خون ريزی داخلی 
  .و هيچ گونه خبری از مکان و اوضاع وی در دست نيست. شده بود 

 اعدام، وی   اعالم يكي از نزديكان اين فعال محکوم به از سوی ديگر بنا به
ی اطالعات بانه، زيز   مدت زمان بازداشت در بازداشت گاه ادارهطی

  شديدترين شكنجه هاي ممكن بوده و هم اآنون در وضعيت نامشخصی به
و با مراجعه مکرر . سر می برد و خطر مرگ هر لحظه وي را تهديد ميكند

خانواده نامبرده تاکنون هيچ گونه خبری از محل نگهداری و اوضاع وی 
 .رده انددريافت نک

و بنا به خبر کامال موثقی که به ستاد مرکزی کمپين رسيده ، آقای 
محمدزاده در شرايط وخيم جسمی و روحی قرار دارد و وی در تمام 
بازجويهای خود منکر هر گونه ارتباط با احزاب کرد مخالف رژيم بوده و 

ع از بر بی گناهی خود پافشاری ميکند و از اين رو ما به عنوان کمپين دفا
که خواهان : زندانيان سياسی و مدنی برای افکار عمومی اعالم ميکنيم

بنا به . لغو اعدام و آزادی بدون قيدو شرط آقای عزيز محمدزاده هستيم
گفته های يکی از مسئولين دادگاه شهر سقز که هرگز انتظار حکم اعدام 

 زندانيان همچنين طبق آگاهيهای کمپين دفاع از. را برای نامبرده نميکردند
سياسی و مدنی ، آقای عزيز محمدزاده در خانه شخصيش دستگير شده 
است و تا به حال هيچ مدرکی بر عيله ايشان به اثبات نرسيده است و 
شکنجه گران با شيوه های گوناگون غيره انسانی و غيره قانونی متوسل 

 تداوم  آمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني ، نسبت به شده اند،
رفتارهای غير قانونی در قبال آقای عزيز محمد زاده فعال کرد محکوم به 
اعدام و زنداني بدونه وکيل که در وضعيت وخيم جسمانی و در هنگامی 
که در اعتصاب غذا بوده است و پس از آن به شکنجه گاه اطالعات شهر 
سقز انتقال داده شده و طبق اخبار موثقی مرگ هر لحظه پيش روی اين 

نی ميباشد اعتراض کرده و توجهه و دفاع نهادهای داخلی و بين زندا
 اعدام  المللی مدافع حقوق بشر را برای نجات جان اين زنداني محکوم به

   از وبالگ اتحاد داوطلبانه ٢٠١٠ مارس ٢     .را خواستار ميباشد
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 نچهارشنبه سوری و پيام آ
 :راديو راه کارگرگزارش 

 ٢٠١٠ مارس ١ و١٣٨٨اسفند ١٠دوشنبه 
نزديکی به آخرين چهارشنبه سال و مراسم جشن و شادی به موازات 

حکومتی نيز شدت يافته و در تازه ترين  اتتهديدات مقام, چهارشنبه سوری
آبادی دادستان تهران در  عباس جعفری دولت, نمونه ها از اين تهديدات

 برخود قاطع دستگاه"مورد چهارشنبه سوری جوانان ناراضی را به 
سه ماه تا يک سال "و " شالق زنی"و دادستان بجنورد هم به " قضايی
رانس های بررسی و آمادگی برای از آنسو کنف. است تهديد کرده" زندان

پيش برای مقابله با اعتراضات  چهارشنبه سوری برگزار می کنند تا از
   .جوانان خود را آماده کنند

قضايی و امنيتی در استانه آخرين چهارشنبه سال , مقامات انتظامی تهديدات
آنها را بازتاب می دهد، وحشت از اين که اين بار به  پيش از هر چيز وحشت

زمانی کافی در يک زمان و مکان فشرده  ای يک رويارويی مرکزی با فرصتج
با کاروان اتوبوس ها و راه  ,در مرکز شهر در روز روشن که به آنها مجال دهد

های همجوار به تهران  انداز قطار ايادی خود را از سراسر کشور و بويژه استان
صدها نقطه در  شوند درمجبور ب, بسيج کنند و نمايش ارعاب به راه بياندازند

 شب تاريک با گروههای پرتحرک جوانان ناراضی در سراسر تهران و شهرستان
نيروهای سرکوب رژيم در برابر چنين شکلی از اعتراضات . ها درگير بشوند
  .هستند و خودشان به اين آسيب پذيری به خوبی واقفند بشدت آسيب پذير

اسم آن بتواند به همت هسته های است اگر چهارشنبه سوری و مرناگفته روشن 
سوی جوانان در سطح کوچه ها و خيابان ها و برخی  مستقل سازماندهی شده از

همه , تهران به وسعت برگزار شود ميادين شهرهای بزرگ کشور و بخصوص
اعتراضات نقش برآب می  و خاتمه" فتنه"ادعای کودتاچيان مبنی بر پايان يافتن 

ناکافی بودن   هشت ماه اخير و پس از روشن شدنشود؛ برای نخستين بار ظرف
با کودتاچيان شکل تازه ای از   تبديل مراسم بزرگ و سراسری به رويارويی

سنجش قرار می گيرد که ضعف سرکوبگران از مقابله با آن هم  رويارويی مورد
انداخته است و همين خود فرصتی است برای تداوم و  اکنون آنها را به وحشت

  .تراضاتاستمرار اع
, که وحشت کودتاگران از چهارشنبه سوری را توضيح می دهد عامل ديگری

انتظامی مرتضی طاليی و عضو فعلی شورای  سردار سابق. ريشه های آن است
چهارشنبه سوری و به قصد  شهر تهران در همايشی که در تهران مرتبط با

هارشنبه سوری چ" مديريت اتفاقات اين روز برگزار شده اعتراف کرده است که
تبديل " نظام سياسيبه چالشي فراروي    "و" در ساليان اخير تغيير هويت داده 

چهارشنبه سال  سنت تبديل جشن های چهارشنبه سوری در آخرين  .شده است
خواستار  به درگيری با ماموران حکومتی که رسوم و آيين ملی را برنمی تابد و

رويارويی مردم با   پر حادثه ازدر شرايطی که هشت ماه , نابودی آن است
ويژه و شرايطی مساعد برای انفجار دوباره  کودتاچيان گذشته است وضعيتی

 . استخشم و طغيان جوانان فراهم ساخته
توصيه هايی که به نام عدم ايجاد مزاحمت برای مردم در اين روز  بديهی است

داری از تبديل خود می پردازد و خواستار  چهارشنبه سوری به تبليغ سکوت در
مخالفت با  شدن اين روز به روز تازه ای در نمايش عزم و اراده توده ای در

ديکتاتوری است در اساس نه نگران مزاحمت برای مردم که نگران گسترش 
آنها . ساختارشکنانه اعتراضات توده ای و صراحت يابی بيشتر آن است خصلت

در چهارچوب همين نظام قيمتی شده اعتراضات مردم  که می خواهند به هر
پيش از هر چيز از آينده سياسی خويش  کهريزکی و قاتل و آدمکش باقی بماند

به همين دليل است . کنند که با موجوديت همين نظام گره خورده است دفاع می
شود و در سطحی  که ميل دارند فتيله اعتراضات توده ای به ميزانی پائين کشيده

ساختارشکنانه  يان پيدا کند که مجال تبلور خصلتو اشکالی و در حوزه هايی جر
 حرکت های اعتراضی فراهم نيايد و برای همين نيروها امکان موج سواری و

  .بهره برداری مهيا شود
اهميت ديگر چهارشنبه سوری مساله سازماندهی نافرمانی مدنی از  در حقيقت

شنبه چهار.  مقاومت جوانان در سطح محالت استسوی هسته های مستقل
ساليان اخير و اعتراضات هشت  سوری امسال اگر بخواهد از سنت اعتراضی

ناگزير , آن فراتر رود و در عين حال از, ماهه اخير به درستی بهره برداری کند
همين  .است از سوی هسته های مستقل جوانان هر منطقه و محل هدايت شود

 هسته ها در صورتی که بتوانند به سرعت برای سازماندهی اعتراضات شبانه
طبعا عامل سازمانگرانه شبکه , جوانان در محالت سراسر کشور سازمان يابند

کنند که کليد حرکت  جنبش اعتراضی می  تازه ای را به تدريج وارد ای منعطف
 دن اعتراضات درآن الزاما در دست گرايشی نيست که خواهان محصور مان

برداری از شکل های هر چه  در وضعيت فعلی که بهره.  چهارچوب نظام است
رويارويی  منعطف تر مبارزه و فرسوده سازی دستگاه سرکوب در يک رشته

های نامنظم و پراکنده و جنگ و گريز در مناطق مختلف به يکی از پيش شرط 
 هسته های مستقل و شکل گيری, تداوم جنبش اعتراضی تبديل شده است های

نه سکوت و : است در حقيقت پيام اين. تام يافته است  اهميت کوچک مقاومت
از  نه تسليم شدن به ارعاب، تبديل چهارشنبه سوری به فراز نوينی, انفعال

  .کودتاچيان  رويارويی با

  ! ماست مسلم  صلح، نان، آزادی، حق
 :گفتار سياسی راديو راه کارگر

  ميالدی٢٠١٠ فوريه ٢٧ و ١٣٨٨ اسفند ٨
المللی انرژی اتمی، در   آژانس بينجديد  يوکيا آمانو، مديرکلهفته گذشته

 .کرد  متهم  ايران را به تالش برای ساختن بمب اتمینخستين گزارش خود
زبان به کار گرفته شده در   نميگذارد که لحن اين گزارش ترديدی باقی

ا گزارش های محمد البرادعی، گزارش تازه يوکيا آمانو در مقايسه ب
مديرکل سابق آژانس، تندتر است و مدير کل آژانس در اين گزارش 
مستقيما جمهوری اسالمی را به خاطر همکاری نکردن با اين نهاد بين 

 انتشار اين گزارش بدنبال سخنان .المللی مورد انتقاد قرار داده است
مريکا و متحدان آن  به دولت آ  بهمن،٢٢احمدی نژاد در مراسم دولتی 
های جدی عليه ايران را با شدت بيشتری  بهانه جديدی داده تا بحث تحريم

 بهمن و به منظور ممانعت از تمرکز ٢٢احمدی نژاد در . پيش ببرند
های خبری روی حرکات اعتراضی مردم ايران، اعالم کرد که ايران  رسانه

` هسته ای` از به توليد اورانيم غنی شده با غلظت بيشتر دست زده و
سخنرانی احمدی نژاد هر چند نتوانست  .شدن جمهوری اسالمی خبر داد

 قرار دهد، اما عاخبار اعتراضات جنبش ضد استبدادی مردم را تحت الشعا
برای نخستين بار در چند سال گذشته يک . از يک جهت حايز اهميت بود

 را  مب اتمیمقام دولتی در ايران آشکارا گفت که اگر دولت قصد ساختن ب
معنا، داليل و عواقب تندتر . کند داشته باشد با شجاعت به دنيا اعالم می

 چيست و چه المللی انرژی اتمی آژانس بينشدن لحن احمدی نژاد و 
  ميتواند باشد؟

 سال گذشته جمهوری اسالمی همواره تالش کرده تا کانون ٣١در تمام 
  نظير ن اساس حوادثیبر همي. بحران را به خارج از کشور منتقل کند

 علم کردن  آشغال سفارت آمريکا، فتوای قتل سلمان رشدی، و همچنين
 برای   بوده اند هايی ، و غيره بهانه"ستون پنجم " و" جنگ نرم"خطر 

سرکوب و خفه کردن جنبش اعتراضی مردم و متحد کردن صفوف 
ه با  سال٨رژيمی که جنگ خانمان سوز .  فقيه وفاداران به دستگاه ولی

 ترديد و با اتکا به سياست های  می ناميد، بی" برکت"عراق را 
ماجراجويانه خود در سطح جهانی، به دنبال يک برکت الهی ديگری برای 

کودتا گران قصد . خاموش کردن شعله جنبش ضد استبدادی مردم ماست
های غربی و عمده کردن مسئله  دارند تا با افزايش رودررويی با قدرت

از يک طرف بر جنايات خود، از جمله سرکوب، شکنجه، هسته ای 
تجاوز، و اعدام جوانان ايران سرپوش بگذارند؛ و از طرف ديگر با دامن 

در بلندگوهای دروغ پراکنی خود و " ميهن پرستانه"زدن به احساسات 
نظامی کردن هر چه بيشتر فضای ايران، راه را برای سرکوب و کشتار 

شوری که اکثريت عظيم آن در زير خط فقر قرار در ک. بيشتر هموار کنند
های برق، آب، حمل و نقل به حال خود رها  در کشوری که شبکهدارند؛ 

کند؛ در  شده اند؛ در کشوری که بيکاری، اعتياد، تورم، گرانی بيداد می
 در  ميليون نفر بيسوادند؛١۴ نزديک به  کشوری که بر اساس آمار رسمی

رين خدمات اجتماعی برای اکثريت مردم قابل ت کشوری که حتی ابتدايی
وعدٔه کيک  نيست؛ و در کشوری که بسياری نان شب ندارند،  دسترسی
   ای است برای لگد مال کردن هر چه بيشتر لگد مال شدگان، زرد بهانه

 آنان، و خفه کردن صدای برحق آنان برای نان و  چاپيدن سفره خالی
 بيانگر که انکار اراده مردم ايران  فقيه نه  سياست دستگاه ولی.آزادی
 .است

های غربی خطر محاصره اقتصادی را بيش از پيش  ريارويی با قدرت
خاورميانه "دولت آمريکا که سياست پيشين آن برای . تشديد کرده است

منطقه را به يک باتالق بزرگ برای آمريکا تبديل کرده است، و " بزرگ
ی اسالمی در منطقه منجر شده، هر حرکت آن عمال به تقويت نقش جمهور

اکنون به تالش برای جلب حمايت دولتهای ديگر برای تحريم های هر چه 
سفر مقامات آمريکا به خاورميانه و . وسيع تر عليه ايران افزوده است

امريکای التين، افزايش فشار به روسيه و چين، در همين راستا صورت 
رات تحريم های اقتصادی  که اثتجربه عراق نشان داد که. گرفته اند

طوالنی روی اقتصاد کشور و شرايط زندگی اکثريت قاطع مردم ، کم تر از 
 مداخالت امپرياليستی پيشين آمريکا در منطقه و .جنگ مصيبت بار نيست
 مرداد و سرنوشت شومی که عراق بدان دچار ٢٨ايران، کودتای ننگين 

 آمريکا در منطقه نه در شده، همه گواه بر اين هستند که تشديد تالش های
جهت کمک به جنبش ضد استبدادی در ايران که برای کنترل هر چه بيشتر 

عليه فاجعه ای که کودتاگران و آمريکا . گيرد ايران و منطقه صورت می
نبايد گذاشت که اراده و . بينند بايد به پا خواست  برای مردم ما تدارک می

 . به زير گرفته شودشان  حق مردم ايران برای تعيين سرنوشت
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  فراز هائی از نامه فرهاد وکيلی ،
زندانی سياسی، که جمهوری اسالمی ايران حکم 

  :استاعدام او را صادر نموده 
 به نام آزادی

زمانی که پس از تحمل سخت ترين اعمال غير انسانی اداره اطالعات در ......
با افرادی به عنوان کارشناس روبه  سنندج برای تشديد فشار باينجا منتقل شدم

رو شده وآنان پرونده پر افتخار خود را که حکايت از سالها بازجوييهايشان 
بيشتر برای من تعريف کرده تا من باور کنم بود را برای ايجاد رعب و وحشت 

 .در اين مکان هيچ کس نميتواند چيزی را برای خود نگه دارد 
روزها وهفته ها وماهها تحمل سلول انفرادی، فشار هميشگی بازجويی و بی 
خبری از خانواده ودنيای بيرون از زندان فرصتی را برايم خلق کرد تا بتوانم 

 ……انم بود فکر کنمبر خود وآنچه ايدال وآرم
 و برخورد با تاکتيک جديد بازجوها ی پرونده ام اين ٢٠٩بازگشت مجدد به 

اين بار من و بازجو . شائبه را در من ايجاد کرد که بسياری چيزها تغيير کرده
رو در روی هم بوديم ، اينبارچشم بند وجود نداشت و بازجو از آينکه من او 

بتأ عادالنه تر با او وارد بحث شوم نمی را ببينم و بر اساس يک شرايط نس
تغيير کرده ) همان بازجو(حتی وضعيت ظاهری و شخصيتی کارشناس .ترسيد
شايد کرارأ به اين . اينبار طرف مقابل من فردی بود اهل مطالعه وباسواد .بود

 ……نتيجه رسيدم که در ادعاهای او چاشنی ريا ودروغ وجود دارد
اس کنم طرفين درک درستی از همديگر نداشته اين رفتار باعث ميشد که احس

. و فقط در چهار چوب تعصبات وزمينه های قبلی با هم بر خورد کرده ايم 
سيستم مرا يک عنصر ضد آسايش ومخل امنيت خود ميدانست که در هيچ 

به گمان اومن هيچ حقی .شرايطی حاضربه تمکين در مقابل او نمی باشم 
که ميتوانم در سايه قدرت حکومتش به . باشم نداشته و فقط بايد ثناگوی او

 ..…زندگی خود ادامه دهم
روزها ميگذشت و من در ترديد بين سلول واطاق بازجويی و هر روز آن بويی 

 .که روز اول برايم تازگی داشت بيشتر ميشد
بعد از چندين جلسه بازجويی که احساس ميکرد توانسته برخالف ديگر 

ی را با من برقرارکند، خواسته اصلی خود را همکاران خود ارتباط نزديک
او اصرار داشت برای من که بايد به جرم " درخواست عفو. " مطرح کرد

داشتن اعتقادات و باورهای خاص اعدام شوم، تنها يک راه نجات وجود دارد 
 .و آن هم درخواست عفو از سوی من خطاب به مسئولين حکومت ايران

ت که دستگاه امنيتی بر خالف واقعيت و طی يک  تيم جديد بازجويی اذعان داش
پروسه کامال سياسی باتحت فشار قرار دادن سيستم قضايی ايران اقدام به 
صدورحکم اعدام نموده واکنون تنها راه نجات و در جهت جبران خطای آنان 

 …. تقاضای عفومن است
داشتم توقع اين بود که من با امضای برگه عفوبه هرآنچه . بله بسيار ساده
به من ميگفتند هيچ چيز به خودی خود حقيقت ندارد و فقط با . پشت پا بزنم

از من ميخواستند . فرمان آنان هر چيزی را ميتوان به حقيقت تبديل کرد
انسانی باشم عاری ازهرگونه اراده ومقاومت اخالقی وهويت اجتماعی و 

 ..... را بياموزندتمام سعی خود را کردند به من هنر فراموشی تاريخی. تاريخی
 پيش از شما،
 بسان شما

 بی شمارها 
 با تار عنکبوت

 نوشتند روی باد 
 . که اين دولت خجسته جاويد و زنده باد 

روزها ،هفته ها و ماه ها طول کشيد تا آنان باورکردند که من نمی خواهم 
 .بودن خود را از طريق رابطه باحاکمان تعريف کنم

وهويت تاريخی ملتم به نوبه خود و درحد توانم  من با توسل به گذشته خود 
به زورگويان ومستبدان اعالم کردم که اين هدف شما به غايت دست نيافتنی 
است ، ودرهر فرصتی درجهت احقاق حق خود گام برخواهم داشت و اين شيوه 

با استفاده از نمادهای تاريخ ملتهای تحت ستم همچون ..…جديد حکومتها را
اده ابزاری از احساسات ميهنی به عنوان يک سالح ملت کرد و استف

ايدئولوژيک مينگرند را ديگرتاب نخواهم آورد و اطمينان دارم، درخواست 
عفو وبخشش در مقابل جرم نکرده چيزی جز واقعيت از من نخواهد ساخت که 
اين جز ندامت و پشيمانی ارمغانی را برايم در بر ندارد و امروز پس از تحمل 

وشکنجه وبا باوربه حقيقتی که طی اين سالها به آن رسيده ام، سالهاحبس 
وبه . ايمان دارم که جز مقاومت ومقاومت ومقاومت راه ديگری وجود ندارد

يقين دريافتم که متوليان وحاکمان امروز وکسانی که برمسند قدرت تکيه زده 
اندبرای بدست آوردن آنچه که ميخواهند راهی جز توسل به زور،خشونت 

 ………دمکشی نمی دانندوآ
در آخرين روزهايی که بازجوی دگرانديش مرا از اتاق بازجويی خارج وبه 
طرف سلولم هدايت ميکرد ، باز هم آن بو که در اين مدت آزارم داده بود به 

تا جايی که فهميدم عده ای که ازچشمان . اما اين بار واضح تر . مشامم رسيد 
آنها ديوارهای . ارهای زندان بودندمن پنهان هستند مشغول رنگ زدن ديو

گردگرفته را رنگ ميزدند ودر زير اين گرد صدای ضجه وناله هزاران انسانی 
است که پنهان مانده ،ترس هايشان ، آرزوهای قبل از مرگشان، تنهايشان، 

درخواست هايشان، اعتراف هايشان . برای رحم و شفقت شکنجه گران
 . تعريف کرده اندوداستانهايی که برای بازجوهايشان

 .آری تراژدی يک ملت اينجا پنهان است
بله،بويی که در اين مدت آزارم داده بود، بوی رنگ بود و من از اينکه آن بو 

 را تشخيص داده بودم خوشحال بودم خوشحال
 دردهای من

 گر چه مثل دردهای مردم زمانه نيست
 از درد مردم زمانه است

 زندان اوين  فرهاد وکيلی 

.............................................  
 به ، شاعر و روزنامه نگاراميد منتظری دانشجوی 

 . منتقل شد زندان اوين٢٠٩بند عمومی 
قبل از اميد، مادر او مهين فهيمی از مادران صلح نيز دستگير و زندانی 

  . شده بود
عات  که در جهت آزادی مادرش به دفتر پيگيری وزارت اطالاميد منتظری

 قبل از . زندانی شد١٣٨٨مراجعه نموده بود دستگير و از هفتم دی ماه 
 . ماه در سلول انفرادی بوده است٢اين اميد منتظری بمدت 

اميد منتظری سپس در .   اتهام او مخالفت با سرکوب ها در ايران ميباشد
 ٢٠٩بيدادگاه های رژيم به شش سال حبس تعزيری محکوم و به بند 

  .منتقل شدزندان اوين 
 ١٣٦٧در بيدادگاه جمهوری اسالمی ايران اميد، به اعدام پدرش در سال 

اشاره ميکند که اکنون در گورهای دسته جمعی در خاوران بخاک سپرده 
  .شده است

.......................................................  
 کند وزارت نيرو زنان کارمند را خانه نشين می

که صبح امروز در دهمين گردهمايی مشاوران امور زنان وزير نيرو ـ 
وزارت نيرو در شرکت مديريت منابع آب ايران با استقبال از طرح 

 –وقت “بايد به جای : تاکيد کرد ” اشتغال در خانه بانوان کارمند“
برويم و طرح پيشنهادی ستاد امور زنان ”  مزدی -کار“به سمت ” مزدی

وزارت کار و امور اجتماعی در اين زمينه، در و خانواده وزارت نيرو به 
  .هيات دولت مطرح شد و مورد تاکيد رييس دولت هم قرار گرفت

هايی از مصوبات دولت برای ارتقای جايگاه بانوان  مجيد نامجو به نمونه
کاهش سن بازنشستگی : شاغل در جامعه و خانواده اشاره کرد و گفت

ی زايمان به شش ماه و موارد  سال، افزايش مرخص٢٠پيش از موعد به 
  .ديگری از اين دست از جمله اقدامات ياد شده هستند

وی در ادامه به نقش بسيار مهم بانوان در دو زمينه اصالح الگوی 
های  به دليل ماموريت: ها اشاره کرد و گفت مصرف و هدفمند کردن يارانه

 ما در وزارت نيرو، انتظار داريم که مشاوران امور زنان اين
خانه، عالوه بر زنان وزارت نيرو، کل جامعه را هدف  وزارت
  .هايشان قرار بدهند فعاليت
به گفته وزير نيرو ، براساس طرح پيشنهادی ستاد امور زنان و : کلمه

خانواده وزارت نيرو و تاکيد رئيس دولت بر اين طرح به زودی خانم 
  .د خواهند رسيدهای کارمند اين وزارتخانه در خانه به کارهای اداری خو

وزير نيرو ـ که صبح امروز در دهمين گردهمايی مشاوران امور زنان 
وزارت نيرو در شرکت مديريت منابع آب ايران با استقبال از طرح 

 –وقت “بايد به جای : تاکيد کرد ” اشتغال در خانه بانوان کارمند“
ان برويم و طرح پيشنهادی ستاد امور زن”  مزدی -کار“به سمت ” مزدی

و خانواده وزارت نيرو به وزارت کار و امور اجتماعی در اين زمينه، در 
  .هيات دولت مطرح شد و مورد تاکيد رييس دولت هم قرار گرفت

هايی از مصوبات دولت برای ارتقای جايگاه بانوان  مجيد نامجو به نمونه
کاهش سن بازنشستگی : شاغل در جامعه و خانواده اشاره کرد و گفت

 سال، افزايش مرخصی زايمان به شش ماه و موارد ٢٠موعد به پيش از 
  .ديگری از اين دست از جمله اقدامات ياد شده هستند

وی در ادامه به نقش بسيار مهم بانوان در دو زمينه اصالح الگوی 
های  به دليل ماموريت: ها اشاره کرد و گفت مصرف و هدفمند کردن يارانه

يم که مشاوران امور زنان اين ما در وزارت نيرو، انتظار دار
خانه، عالوه بر زنان وزارت نيرو، کل جامعه را هدف  وزارت
  .هايشان قرار بدهند فعاليت

.................................................  
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تعداد امضاءآنندگان بيانيه اعتراضي عليه 
 !گذشت  نفر٢٢٠٠اليحه ضد خانواده از مرز 

 امضاء مدافعان حقوق ١٢٠٠يك هفته پس از آنكه بيانيه اي با بيش از 
نگذاريم اليحه ضد خانواده در مجلس به تصويب «برابر، تحت عنوان 

  .  نفر ديگر از اين بيانيه حمايت آردند١٠٠٠منتشر شد، بيش از » دبرس

نگذاريم اليحه ضد خانواده در مجلس 
 !به تصويب برسد

  جهان زنان
  هم ميهنان عزيز؛ زنان و مردان برابری خواه و عدالت جو

کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسالمی، در اقدامی عجوالنه و 
را با » حمايت از خانواده« اليحه به اصطالح ٢۵ و ٢٣ مواد نابخردانه

اعمال تغييراتی بی فايده و غير موثر برای حمايت از نهاد خانواده، به 
 ارائه اين اليحه  اين اقدام در حالی صورت گرفته است که. تصويب رساند

، اعتراض گسترده مدافعان ١٣٨۶توسط دولت وقت به مجلس، در تيرماه 
 ن و همچنين ديگر مدافعان مدنی حقوق برابر و سالمت خانوادهحقوق زنا

  . را به همراه داشت 
 بود که اولی، به مردان ٢۵ و ٢٣محور اعتراضات اين اليحه دو ماده 

امکان می داد که بدون اطالع و اجازه همسر خود، همسران ديگری 
ر د. اختيار کنند و دومی، برای مهريه زنان ماليات در نظر می گرفت

واکنش به کليات اين اليحه ضد زن، کنشگران جنبش زنان و مدافعان 
  . حقوق برابر، اعتراضات گسترده ای را سامان دادند

آنها با توزيع بروشورها، نوشتن مقاالت و انتشار بيانيه ها، اطالع رسانی 
ائتالف بزرگ نه «نتيجه اين اعتراضات تشکيل . وسيعی را تدارک ديدند

 بود که با مشارکت طيف گسترده ای ٨٧در سال » نوادهبه اليحه ضد خا
فعاالن اين ائتالف، توانستند از راه . از کنشگران جنبش زنان تشکيل شد

های مختلف، همچون جمع آوری امضاء، ارسال پيامک و کارت پستال 
، حضور در دفاتر نمايندگان، و همچنين »نه به اليحه«های اعتراضی 

رای اسالمی، صدای اعتراض زنان را به حضور اعتراضی در مجلس شو
 اعتراضات گسترده،  سرانجام، موج اين. گوش نمايندگان مجلس برسانند

   . شد٢۵ و ٢٣منجر به حذف مواد 
در فضای ايجاد شده پس از انتخابات دهم رياست جمهوری، مجددأ گروهی 
از نمايندگان مجلس در اقدامی فرصت طلبانه و زن ستيزانه با حمايت 

يان خود و در شرايطی که کوچکترين اعتراض توسط دانشجويان، حام
 نقض حقوق  معلمان، کارگران و روزنامه نگاران منتقد نسبت به

شهروندان با ارعاب، دستگيری و محاکمات غيرعادالنه همراه بود، 
تصميم به تصويب اليحه به اصطالح حمايت از خانواده را گرفتند تا بار 

ر جهت تصويب قوانين تبعيض آميز بر عليه زنان ديگر بر پيمان خويش د
  . تداوم بخشند

  هم ميهنان عزيز 
اقتدارگرايان مردساالر می خواهند در حاشيه بحران سياسی موجود، بی 
سر و صدا و فرصت طلبانه ميخ قوانين تبعيض آميز عليه زنان را بر تن 

پيش از . برابری خواهان و حاميان عدالت اين سرزمين محکم تر بکوبند
اين نيز در مقاطع حساس سياسی، بارها مطالبات زنان در سايه سنگين 

در سال های نخستين . منازعات کالن سياسی به حاشيه رانده شده است
 نيز، خواسته های بر حق زنان به بهانه ١٣۵٧پس از انقالب سال 

منازعات سياسی به عقب رانده شد؛ قانون حمايت از خانواده ملغا شد، 
قضاوت و رياست  تخاب نوع پوشش از زنان سلب شد، زنان ازحق ان

جمهوری محروم شدند، مجازات سنگسار در قانون مجازات اسالمی 
گنجانده شد، و مجوز قتل ناموسی در قالب قاعده فراش به مردان داده 

با اين احوال، جنگ و بحران سياسی بهانه ای شد تا زنان اين . شد
درحالی که . د و به خانه ها رانده شوندسرزمين مهر سکوت بر لب زنن

عليرغم تمامی اين اقدامات و تصميم به خانه نشين کردن زنان، دختران و 
شان در دانشگاهها و "حضور"خود را با " هويت"زنان آگاه توانستند 

   .مراکز آموزش عالی و در جامعه به اثبات رسانند
تنظيم شده، نه » وادهحمايت از خان«اليحه ای که امروز با عنوان اينک، 

 بسيار عقب ١٣۵٣ سال پيش يعنی قانون مصوب سال ٣۵تنها از قانون 
براساس اليحه . تر است، بلکه قصد دارد چندهمسری مردان را قانونی کند

جديد، اگر زنی مبتال به بيماريهای صعب العالج شود، يا شش ماه از خانه 
ور چک بالمحل زندانی غيبت کند، يا حتا اگر به طور نمونه به دليل صد

در حالی که در .. شود، شوهرش می تواند همسر تازه ای اختيار کند
  . شرايط عکس آن، زن حتی حق طالق هم ندارد

تالش مجدد قانونگذاران، برای بازگرداندن غير قانونی مواد حذف شده 
 که مربوط به تعدد زوجات و تعيين ماليات بر مهريه است؛ ٢۵ و ٢٣

ت آنها در برابر خواسته های بر حق زنان اين سرزمين حکايت از لجاج
محدود کردن زنان در استفاده از مهريه که تنها راهکار موجود . دارد

برای جبران نابرابری های حقوقی آنهاست و برقراری شروط مبهم 
دهگانه برای ازدواج مجدد مردان، که زمينه وسيع سوء استفاده آنان را 

ی که زنان حتی از حق طالق در صورت ازدواج فراهم می کند، در شرايط
مجدد مردان برخوردار نيستند، چيزی جز ناديده انگاری مطالبات زنان و 

گويا زنان که . برخورد تالفی جويانه با حضور عدالت خواهانه آنها نيست
در جنبش سبز، به دليل وجود فشارهای چندگانه در زندگی فردی، 

 گونه ای آشکارتر، به عنوان کنشگر اجتماعی، و سياسی بار ديگر به
مستقل سياسی وارد ميدان شده اند و خوی حق طلبانه و به دور از 

غافل . خشونت به مبارزات مردمی بخشيده اند، مستحق تنبيهی جانانه اند
از آنکه، اين کنشگران ديگر حاضر به پذيرش نابرابری قدرت، چه در 

افرادی که به نام  از .حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی، نيستند
تاکنون نيز اقدام  نمايندۀ ملت بر کرسی نمايندگی مجلس تکيه زده اند و

نداده اند، می  مؤثری برای جلوگيری از تصويب اليحۀ ضد خانواده انجام
با تصويب اين قانون ننگ نابرابری قانونی ديگری   خواهيم اجازه ندهند
   .به نام آنها رقم خورد

با امضای اين " الن حقوق زنان و مدافعان حقوق برابرجمعی از فعا" ما،
به ويژه مواد " تخريب خانواده"بيانيه، اعتراض خود را به تصويب اليحه 

 آن اعالم می داريم و خواهان به رسميت شناختن حقوق انسانی ٢۵ و ٢٣
. زنان از طريق به تصويب رساندن قوانين برابر جنسيتی در مجلس هستيم

 زنان و مردان عدالت طلب ايرانی نيز می خواهيم تا با  از همه همچنين
امضای اين بيانيه، مخالفت خود را نسبت به اين تبعيض آشکار بيان کرده 

  ٢٠١٠, ٢۴فوريه  .و مانع از نهادينه شدن ستم ديگری بر زنان شوند
  جمعی از فعاالن حقوق زنان و مدافعان حقوق برابر

................................................. 
  تن از کارگران شرکت متک در اصفهان٨٠تجمع 

 نفر از کارگران شرکت متک از توابع مجتمع ٨٠روز هشتم اسفند حدود 
صنايع قائم رضا در دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان 

 .دست به تجمع زدند
 ٧تک کارگر شرکت م٢٠٠اين تجمع در حالی صورت گرفت که بيش از 

ماه است که هيچ پولی دريافت نکرده اند و پس از چندين اعتصاب و نيز 
مذاکرات شورای صنفی کارگران با مديران متک و قائم رضا هيچ يک از 

 .وعده های پرداخت حقوق به کارگران عملی نشده است
کارگران پس از مشاهده بی تفاوتی وطفره رفتن مديران متک و قائم رضا 

 مديره شدند و خواستار پاسخگويی به خواسته های شان وارد جلسه هيات
 بين کارگران و هيات مديره درگرفت به نحوی که  مشاجرات تندی. شدند

 .با درخواست مديريت قائم رضا پليس در محل حاضر شد
سرانجام هيات مديره پس از ناتوانی در اقناع کارگران ومشاهده واکنش 

ز مهندس تهماسبی مديرعامل شرکت شديد نمايندگان کارگران با دعوت ا
متک تشکيل جلسه داد و در پايان جلسه به کارگران قول داد که طی چند 

 هزار تومان علی الحساب و نيز تا آخر اسفند دوماه ٣٠٠روز آينده 
شرکت متک در شهرک . حقوق به اضافه عيدی به آنان پرداخت گردد

ه طراحی و ساخت صنعتی فوالد شهرستان لنجان واقع است و در زمين
 .سازه های فلزی فعاليت دارد

……………………………………….  
  اطالعيه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  
  
  
  
  

تارنمای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
، تنها مرجع رسمی انتشار بيانيه ها و اطالعيه های سنديکا می 

تسب به سنديکای کارگران شرکت واحد باشد و هر مطلب من
اتوبوسرانی تهران و حومه که از اين تارنما به انتشار نرسد فاقد 

  ١٣٨٨بهمن ماه   .هر گونه ارزش و اعتباری می باشد 
    سنديکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه

cont_com=option?php.index/net.syndicavahed.www://http
10=Itemid&229=id&view=task&ent  
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  يکی از دشمنان حقوق بشر در ايران،
 ! در زير ذره بين يک خبرنگار

ثابت کنيد که به خاطر خشونت و تخريب در ! آقای محمد جواد الريجانی
 يعقوب بنی ژيال/ ، همه عمرم را در اوين خواهم گذارندزندان بودم

ببينيد . ورقی بزنيد ٢۶پرونده همسرم بهمن احمدی امويی را در شعبه 
کی و کجا دست به تخريب اموال عمومی زده است؟نگاهی هم به پرونده 

پرونده سعيد ليالز و احمد زيد آبادی . بيندازيد١۵مسعود باستانی در شعبه 
سری هم به شعبه سه بازپرسی اوين بزنيد و . نکنيد را هم فراموش

کداميک از اينها خشونت کرده .پرونده شيوا نظر آهاری را درخواست کنيد
اند يا دست به تخريب اموال عمومی زده اند؟ روزنامه نگارانی که فقط به 
  .خاطر فعاليت حرفه ای شان در زندان اند محدود به اين چند نام نمی شود

  جواد الريجانیآقای محمد 
  رييس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه

بخش هايی را که .مصاحبه خانم کرسيتين امانپور با شما را ديدم و خواندم
مربوط به نظرات شما در باره روزنامه نگاران زندانی بود ،بارها و بارها 

شايد شما از پرونده های .خواندم و هربار بيشتر از بارقبل متعجب شدم
ن زندانی کامال بی خبريد و شايد هم خبر داريد اما ترجيح روزنامه نگارا

  .می دهيد که واقعيت را آنطور که خودتان الزم می دانيد بيان کنيد
خانم امانپور در اين مصاحبه به شما می گويد که در ايران هم اکنون بيش 

 روزنامه نگار و خبرنگار که باالترين آمار خبرنگاران زندانی در ٩٠از 
بعد هم می پرسد چرا اين اتفاق در حال رخ . تند ،در زندان اندجهان هس

دليل زندانی شدن آنها اعتراض نبوده بلکه : دادن است؟ و شما می گوييد 
  .خشونت آنها و وارد کردن خسارت به اموال مردم بوده است

خيلی ها از جمله روزنامه نگاران فقط به خاطر ”:دوباره امانپور می پرسد
انها و برخی نيز فقط به خاطر آمدن به خيابانها و نظاره حضور در خياب

  “. کردن اوضاع زندانی شدند
  :و شما اين بار پاسخ می دهيد 

هيچ خبرنگار يا روزنامه نگاری به خاطر روزنامه نگاری زندانی ! خير
نشده اما اگر روزنامه نگاری تحريک به خشونت کرده توسط دستگاه 

  .ر گرفته اندقضايی تحت پيگرد قانونی قرا
اين نامه را برای شما می نويسم که آدرس پرونده خودم ،همسرم و 

 ٢۶برويد به شعبه .تعدادی از همکاران روزنامه نگارم را به شما بدهم 
 در همين دادگاه ١۵دادگاه انقالب در خيابان شريعتی ،سری هم به شعبه 

ضی های شما رييس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه هستد و حتما قا.بزنيد
محترم اين شعبه ها پرونده های من و همکارانم را در اختيارتان می 

  .گذارند
ببينيد . ورقی بزنيد ٢۶پرونده همسرم بهمن احمدی امويی را در شعبه 

کی و کجا دست به تخريب اموال عمومی زده است؟نگاهی هم به پرونده 
حمد زيد آبادی پرونده سعيد ليالز و ا. بيندازيد١۵مسعود باستانی در شعبه 
سری هم به شعبه سه بازپرسی اوين بزنيد و .را هم فراموش نکنيد 

کداميک از اينها خشونت کرده .پرونده شيوا نظر آهاری را درخواست کنيد
اند يا دست به تخريب اموال عمومی زده اند؟ روزنامه نگارانی که فقط به 

  .ند نام نمی شودخاطر فعاليت حرفه ای شان در زندان اند محدود به اين چ
اگر وقت داشتيد نگاهی هم به پرونده خودم که شصت روز در زندان بودم 

پرونده ای که نمی دانم . و اکنون منتظر برگزاری دادگاه هستم ،بيندازيد
اگر حتی يک . درکدام شعبه است اما پيدا کردنش نبايد کار سختی باشد
 ام و يا حتی نشانه کوچک بياوريد که دست به تخريب و خشونت زده

تحريک به خشونت کرده ام ،داوطلبانه همه باقيمانده عمرم را در زندان 
  .اوين خواهم گذراند

يکی از بازجوهای پرونده روزی در مذمت تخريب هايی که در خيابان ها 
صورت گرفته با من سخن می گفت که گفتم من هم اين تخريب ها را 

 که من و يا همسرم دست به محکوم می کنم اما نکند منظورتان اين است
  تخريب زده ايم که حاال در زندان هستيم؟

 هميشه ٢٠٩بازجويی که خوشبختانه برخالف بسياری از بازجوهای بند 
خوشرو بود وخنده رو و در مقايسه با برخی از همکارنش تا حد زيادی 

  مودب ،با خنده ای گفت
ن و تخريب تو و همسرت عرضه آتش زد.منظورم اين نبود !نه بابا “

  “نداری 
  ”.خدا را شکر می کنم که عرضه چنين کارهايی را نداريم ”:و من گفتم 

همه اتهاماتی که در پرونده بهمن احمدی امويی هست ،همه و همه مربوط 
شما گفته ايد که هيچ روزنامه نگاری .به حرفه روزنامه نگاری اش است 

 از مهم ترين اتهام يکی.به خاطر حضور در تجمع به زندان نيفتاده است 

دو تجمع بوده است ،آن هم حضور –های من و همسرم حضور در يکی 
به عنوان خبرنگار ،آن هم با دردست داشتن کارت خبرنگاری و حکم 

  .ماموريت از روزنامه هايی که برايش کار می کرديم
اکنون بهمن به خاطر حضور در تجمع و به قول خانم امانپور نظاره کردن 

اتهام ديگر همسرم تبانی عليه امنيت .ه زندان محکوم شده است تجمع ها ب
خرداد -ملی است و مصداق اين اتهام مسووليت وی در يک سايت اينترنتی

  . است که فردای انتخابات تعطيل شده است –نو 
هر صفحه ای از پرونده اش را که ورق بزنيد به شغل روزنامه !می بينيد 

ليت های يک روزنامه نگار که منتقد و نگاری اش باز می گردد ،به فعا
  .مستقل بوده است

من از حقوق قضايی به اندازه شما سر در نمی آورم اما در همين مدت 
فهميده ام که تبانی يعنی اقدام مخفيانه و من نمی فهمم چگونه از طريق 
فعاليت روزنامه نگاری و يا انتشار مطالب در يک سايت اينترنتی می 

هيچ چيز به اندازه کار روزنامه نگاری علنی هست .رد توان کار مخفی ک
؟چگونه کار علنی رسانه ای تعبير به تبانی و مخفی کاری عليه امنيت 

  ملی می شود؟
الزم بوده که :باز هم اگر حوصله داشتيد پرونده همسرم را ورق بزنيد 
می دانيد چه .دليل معنوی برای تبانی عليه امنيت ملی برايش ذکر شود 

ی به عنوان انگيزه معنوی جرم او مورد استناد قرار گرفته است دليل
همکاری متهم با روزنامه های تندرويی همچون نوروز و ياس نو و :

نه؟اما نمی فهمم چگونه .اين ها نيز فعاليت های مطبوعاتی است .خرداد 
دوازده سال قبل با مجوز دولت منتشر –همکاری با روزنامه هايی که ده 

  . می شود٨٨ ،اکنون مستند وقوع جرم همسرم در سال می شده است
دليل ديگری هم به .حوصله کنيد و پرونده اش را باز هم ورق بزنيد 

عنوان رکن معنوی اتهام تبانی برای بهمن احمدی امويی ذکر شده است 
 لحظاتی در تجمع دانشجويان در کوی داشنگاه به ١٣٧٨او در تيرماه :

 است و گزارش هايش نيز همان موقع در عنوان خبرنگار حضور داشته
اين می شود .روزنامه ای که برايش کار می کرده ،به چاپ رسيده است 

  ؟١٣٨٨رکن معنوی تبانی بر ضد امنيت ملی در خرداد سال 
اتهامات ديگری نيز دارد ،مقاالت انتقادی که در چارچوب قانون اساسی 

ييس جمهوری است و در باره دولت نهم نوشته است ،مصداق توهين به ر
  .به خاطرش به حبس و شالق محکوم شده است

اکنون نزديک به هفتاد روزنامه نگار در زندان های !آقای الريجانی 
جمهوری اسالمی هستند و بسياری از روزنامه نگاران چون من نيز با 

چون می ترسيم هر مقاله .قرار وثيقه و در ناامنی کامل به سر می بريم 
ی برای تبليغ عليه نظام و يا تبانی بر ضد امنيت ملی قرار ای از ما دليل

بگيردمن و اغلب همکارانم ترجيح می دهيم کمتر مقاله و يا گزارشی 
در احساس ناامنی ما روزنامه نگاران همين قدر بس که اين . بنويسيم

نامه سرگشاده را قبل از انتشار در اختيار چند نفر از همکارانم قرار دادم 
ممکن است به خاطر ”:ا از انتشار اين نامه برحذر داشتند گفتندهمگی مر.

ممکن .انتشار اين نامه تحت تعقيب قرار بگيری و دوباره به زندان بروی 
است پرونده ای که در دادگاه داری با نوشتن اين نامه سنگين تر شود و 

  ”.به زندان طوالنی تر محکوم شوی
ن توصيه ها اين نامه را منتشر می من اما با وجود همه اي!آقای الريجانی 

کنم جون هنوز هم اميدوارم شايد با رسيدن صدای من به شما لحظه ای، 
فقط لحظه ای درنگ کنيد و به عنوان رييس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه 

من هنوز اندکی اميد .به فکر احقاق حق همکاران روزنامه نگارم بيفتيد 
اشيد که رکورد روزنامه نگاران اميد دارم که شما اندوهگين ب.دارم 

زندانی را در جهان شکسته ايم و از چين يک ميليارد و اندی جمعيت 
من هنوز احتمال می دهم شايد شما واقعا از پرونده های .پيشی گرفته ايم

  .روزنامه نگاران زندانی خبر نداشته باشيد

.................................................  
 مادری  ار فعال آذربايجانی در روز جهانی زبانبازداشت چه

 مهدی اژدری، بابک ميامی، حسن کريمی و شهروز تختی از –رهانا 
 از سوی ماموران ٨٨ اسففتد ۴فعالين مدنی آذربايجانی روز سه شنبه 

به گزارش ساواالن سسی، بازداشت .اداره اطالعات اردبيل بازداشت شدند
ه اعالميه هايی با موضوع تبريک روز پخش گسترد«اين افراد به دنبال 
در سطح شهرهای استان اردبيل و مناطق ترک » جهانی زبان مادری

ماموران اداره اطالعات اردبيل .نشين استان گيالن صورت می گيرد
 با مراجعه به منزل مهدی اژدری اقدام به تفتيش ٨٨ اسفند ۵همچين 

  .خود برده اندخانه نموده و کيس کامپيوتر و کتابهای وی را با 

................................................. 
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  جنبش کنونی مردم ايران در مقايسه با
  سياسی جاری در سطح جهان –جنبش های اجتماعی

  يونس پارسا بناب
  درآمد 

اين نوشتار چکيده مالحظاتی درباره جنبش کنونی مردم ايران در پرتو 
 سياسی در سطح – اجتماعی معيارهای جاری در درون جنبش های

اين معيارها همراه با ارزش های متنوع در گفتمان های . جهانی است 
  . هستند و مشروعيت متوفقی برخوردارمسلط بر اين جنبش ها از موقعيت 

 تاريخ سياسی جهان بويژه در دوره عصر جديد ، پر از جنبش های – ١
جنبش ها پيوسته بر اين . اجتماعی و سياسی متنوع و فراگير می باشد 

اساس معيارها و ارزش های حاکم زمان خود به دو نوع طبقه بندی شده 
. جنبش های مترقی و پيشرو و جنبش های عقب گرا و ارتجاعی : اند 

مارکسيست ها و بخش بزرگی از ديگر نيروهای برابری طلب در جهان بر 
وب شود آن هستند که جنبشی می تواند بطور روشن پيشرو و مترقی محس
بويژه ( که در خدمت حمايت از مبارزاتی که خواهان توسعه اجتماعی 

 آن  که اين نکته به اين معنی است ،. است ، قرار گيرد ) عدالت اجتماعی 
 دارای که از سياست هائی در حيطه توسعه اقتصادی حمايت کند جنبش

آمد اهداف عدالت اجتماعی باشند ، مثل حق اشتغال به کار ، ازدياد در
کارگر ، معرفی و پياده ساختن خدمات موثر عمومی برای همه در گستره 
. های آموزش و پرورش ، طب و بهداشت و مسکن و وسايل حمل و نقل 

البته کسب اين اهداف در کشورهای پيرامونی مثل ايران بدون استقرار 
قرار دادن سياست خارجی در خدمت : حاکميت ملی ( اتونومی ملی 
)  و گسست از نظام جهانی سرمايه – توسعه اجتماعی –ی سياست داخل

  . از سوی ديگر ميسر و قابل وصول نيست 
 جنبش های مترقی در تاريخ ملل زمانی موثر بوده اند که در زمان – ٢

خود قادر می شدند که عليه جريان حاکم حرکت کرده و بديل مناسب برای 
تمان مسلط مطرح و جايگزينی نظام را بطور عينی و به صورت يک گف

مبارزه در راه آزادی های دموکراتيک که يک پروسه ممتد . رواج سازند 
و بی پايان در تاريخ معاصر بشريت است ، عمدتا توسط جنبش های 

می توانند تجلی ) منجمله احزاب سياسی درون آنها (  سياسی –اجتماعی 
ه مطالبات و اين جنبش های وسيع توده ای هستند ک. يافته و کسب گردند 

آرزوهای تاريخی و اجتماعی طبقات محروم را به طور دائم بيان ساخته و 
  . به آنها جامه عمل می پوشانند 

 سياسی در تاريخ – با اينکه پيدايش و رشد جنبش های اجتماعی – ٣
جوامع وجود داشته اند ، ولی ظهور و عروج آنها در صد واندی سال 

و در پرتو پی آمدهای فالکت بار تشديد گذشته بويژه در دو دهه گذشته 
بطور مثال ، در . پروسه جهانی شدن سرمايه ، بيشتر از گذشته بوده اند 

 مردم ايران شاهد فعال شرکت کننده در گذشته صد و بيست و پنج سال
بروز و اوج گيری جنبش های مترقی عظيم توده ای بيشماری بوده اند که 

  :رت بودند از معروفترين و بزرگترين آنها عبا
 – ١٨٨٩جنبش تحريم تنباکو و آغاز بيداری سياسی و ملی از          -

  ) خورشيدی ١٢۶٩ – ١٢۶٨(  ميالدی ١٨٩٠
که منجر )  خورشيدی ١٢٨۴ ( ١٩٠۵جنبش مشروطيت در سال          -

 – ١٢٨۵ ( ١٩٠٨- ١٩٠۶به پيروزی دوره اول انقالب مشروطيت 
  . گشت )  خورشيدی ١٢٨٧

که منجر )  خورشيدی ١٢٨٨ ( ١٩٠٩جنبش فتح تهران در سال          -
و ا ستقرار دوره دوم انقالب مشروطيت " استبداد صغير " به سرنگونی 

  . گشت )  خورشيدی ١٢٩٠ – ١٢٨٩ ( ١٩١١- ١٩١٠
جنبش های رهائی بخش ملی در صفحات شمال ايران در سال          -

به ترتيب )  خورشيدی ١٣٠٠ – ١٢٩١(  ميالدی ١٩٢١ – ١٩١٢های 
جنبش شيخ محمد خيابانی ( ، در آذربايجان ) جنبش جنگلی ها ( در گيالن 

جنبش ( و در تبريز ) جنبش کلنل محمد تقی خان پسيان ( ، در خراسان ) 
  ) .و قيام الهوتی 

 – ١٩۵٠جنبش ملی شدن صنعت نفت ايران در سال های          -
  ) يدی  خورش١٩٢٧ – ١٣٢٩(  ميالدی ١٩۴٨

  ) م ١٩۵٢ ( ١٣٣٠جنبش و قيام سی تيز          -
 خورشيدی ١٣۵٧ و ١٣۵۶ ( ١٩٧٨ و ١٩٧٧جنبش سال های          -
  گشت  ) ١٩٧٩فوريه (  بهمن ٢٢که منجر به انقالب ) 
شروع )  م ٢٠٠٩ ( ١٣٨٨جنبش توده ای کنونی که در خرداد          -

  گشته و هنوز هم ادامه دارد
ديد ، هر جنبش همگانی در هر جامعه ای عموما توسط  بدون تر– ۴

خرده جنبش های جاری در آن جوامع مورد حمايت قرار می گيرند که 
بررسی دقيق آنها در مطالعات ميدانی متعلق به رشته جنبش شناسی حائز 

 ميالدی در آمريکا جنبش ١٩۶٠بطور مثال ، در دهه . اهميت می باشند 
و جنبش های متعلق )  به جنبش حقوق مدنی معروف( متعلق به سياهان 

به دانشجويان و زنان نقش بزرگی در پيشبرد جنبش همگانی ضد جنگ 
در جنبش همگانی کنونی ايران نيز ، ما شاهد نقش بزرگی که . ايفاء کردند 

  . هستيم کنند ،جنبش های متعلق به زنان و دانشجويان در پيشرفت آن ايفا می 
گيری و رشد جنبش های اجتماعی و سياسی  بررسی تاريخی شکل– ۵

 م نشان می دهد که اين جنبش ها عمدتا عکس ٢٠٠٠ و ١٩٩٠دهه های 
بازار آزاد " العمل های تدافعی اقشار مختلف مردم عليه تهاجم نئوليبرالی 

سرمايه داری بوده و عمدتا در جهت حفظ و تامين حقوق مردم بويژه " 
و ) شورهای امپرياليستی مرکز در ک( در حيطه سياست های رفاهی 

جلوگيری از پروسه خصوصی سازی و پياده ساختن مقررات فالکت بار 
اتخاذ و . حرکت می کنند ) در کشورهای در بند پيرامونی ( بانک جهانی 

داشتن خط تدافعی در آغاز يک جنبش اجتماعی و سياسی يک امر بعيد 
ن درون اين جنبش ها اما فعالي. نبوده و خيلی هم عادی و طبيعی است 

بايد بتدريج متوجه اين امر باشند که حاکميت نه تنها مسلح به سالح های 
پيشرفته سرکوب است بلکه تمام منابع و وسايل اطالعاتی ، رسانه و 

با اينکه بخش هائی از جنبش . ارتباطات و بويژه مالی را در اختيار دارد 
 اين جنبش در کليت خود همگانی کنونی در ايران دارای رهبری است ولی

تاريخ نشان می دهد که هيچ جنبشی نمی تواند . دارای رهبری نيست 
برای اينکه . بدون يک رهبری منسجم و مقبول توده ها به پيروزی برسد 

يک جنبش از خط و موضع تدافعی بيرون آمده و راديکاليزه گردد ، 
 از جنبش رهبران بخشی. محتاج به يک رهبری منسجم در راس آن است 

که در حال حاضر ) ميرحسين موسوی ، کروبی و خاتمی ( همگانی ايران 
عمل می کنند نه تنها محل و گستره سياسی و " جنبش سبز " تحت نام 

وظيفه خود را در درون نظام جمهوری اسالمی قرار می دهند ، بلکه 
معتقدند که مشکل نظام فقط منحصر به جناح سياسی مشخصی است که در 

  .ر امور قرار داردمصد
عمل کردن اشکال اصلی " درون نظام "  بايد توجه کرد که صرفا از – ۶

آنچه که مهم و قابل تامل است اين است . نيست " جنبش سبز " رهبران 
که اينان تا حاال يک طرح و برنامه ای مناسبی را مطرح نساخته اند که 

از اين رهبران هيچ يک . حتی به يک رفورم قابل مالحظه منجر گردد 
  آيا. مسئله اساسی با انگاشت و عملکرد تئوکراسی واليت فقيه ندارند 

خامنه ای و (  دقيقا مثل رقبای خود در حاکميت " جنبش  سبز" رهبران
معتقد به اصل ) بورژازی بازرگانی بوروکراتيک =  مالی –جناح نظامی 

ارتی نظام  تج–خصوصی سازی و خواهان الحاق رسمی به نهادهای مالی 
" درون نظام " جهانی نيستند ؟ شصت سال پيش دکتر محمد مصدق که از 

برخاست ، با پيشنهاد استراتژی ملی کردن صنعت نفت نه تنها با سياست 
ضد خصوصی سازی خود سياست خارجی ايران را در خدمت سياست 

يه قرار داد بلکه با تک" ) تعديل اختالفات طبقاتی " پروسه ( داخلی ايران 
شاه بايد " بر شعار تاريخی جنبش مشروطيت ايران مبنی بر اينکه 

، مجدانه تالش کرد که با ترويج دموکراسی در " سلطنت کند نه حکومت 
در سياست خارجی مردم " موازنه منفی " داخل کشور و اتخاذ سياست 

ايران را از غلطيدن در باتالق فالکت بار ديکتاتوری ضد خلقی نظام 
 نابرابر نبردیبا اينکه حکومت مصدق در يک . رها سازدشاهنشاهی 

) عليرغم محدوديت های تاريخ خود ( سرنگون گشت ولی استراتژی او 
اگر موفق می گشت بطور قابل مالحظه ای می توانست از حبس توده ها و 

و انديشه ) امت گرائی ( روشنفکران ايران در زندان های توهمات مذهبی 
  .  شوونيستی جاری جلوگيری نمايد –های ناسيوناليستی 

 رهبران جنبش سبز نه فقط بخاطر پيشينه های سياسی خود بلکه – ٧
و آموزش های ( بخاطر مواضعی که امروزه در ارتباط با اصل واليت فقيه 

از يک سو و سياست خارجی ايران در محور نظام جهانی ) امت گرائی 
 نفع بازار آزاد سرمايه ملی زدائی و ترويج خصوصی سازی به( سرمايه 

بويژه ( از سوی ديگر اتخاذ کرده اند نمی توانند جامعه ملی ايران ) داری 
حاکميت و ( را به اهدافشان که عمدتا استقرار استقالل ) زحمتکشان 
که  بر فرض. آزادی و عدالت اجتماعی است ، نزديک سازند ) حقوق ملی 

از اصالح طلبان ، سنتريست رهبری موفق به ايجاد جبهه و ائتالفی  اين
ها  ، دموکراسی خواهان ، "  ان  جی او " ها و مجموعه ای  از

که جملگی يا خواهان فقط .... ( جمهوری خواهان ، حقوق بشری ها و
نظام جمهوری اسالمی و يا خواهان ايفای نقش فعال در محور نظام 

ايد جامعه گشته و پيروز نيز بگردد ، چه سودی ع) جهانی سرمايه هستند 
" ملی ايران بويژه زحمتکشان می گردد ؟ قدرت و حاکميت از جناح 

 مالی بورژوازی بزرگ بازرگانی –جناح نظامی " ( شکست خورده 
ائتالفی از موسوی ، " ( پيروز " به جناح ) بوروکراتيک محافظه کار 

بورژوازی = رفسنجانی ، کروبی و خاتمی و طرفداران سکوالرشان 
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آيا جناح پيروز در کليت . منتقل می گردد ) وکرات ليبرال صنعتی و بور
خود و يا اجزاء درون آن تا کنون طرحی و يا پيشنهادی مبنی بر حل 
مشکالت عمومی و همگانی مردم ايران در زمينه های بيکاری مزمن ، 
... گرانی سرسام آور ، کودکان خيابانی ، تن فروشی و اعتياد فراگير و

ه با سياست های جناح حاکم تفاوت اساسی داشته باشد ؟ ارائه داده اند ک
در امر خصوصی سازی ، ... آيا موسوی ، کروبی ، خاتمی ، رفسنجانی و

دادن امتيازات تجاری و صنعتی به دولت ها و فراملی های کشورهای 
امپرياليستی مرکز و کوشش در الحاق به سازمان تجارت جهانی هيچ نوع 

  دارند ؟ ...  نژاد ، الريجانی واختالف ماهوی با احمدی
 جنبش های اجتماعی و سياسی در سطح جهانی که در دهه های – ٨

 بر تعدادشان در کشورهای مختلف جهان افزوده شده ٢٠٠٠ و ١٩٩٠
است ، عليرغم اختالفاتی که با هم روی مسائل مشخص ملی و منطقه ای 

انحصاری مالی اوليگوپولی های  (  " آنها" ضد  متفقادارند ، جملگی 
ادغام " بوده و خواهان  ) ٢٠ و جی ٨ ، جی٣متعلق به کشورهای جی 

قربانيان نظام هم در کشورهای در بند " ( ماها " در درون " تنوع ها 
عليه جهانی شدن سرمايه و ) پيرامونی و هم در کشورهای مسلط مرکز 

حقيقا جنبش سبز و رهبران آن که ت. اليگوپولی های مالی جهانی هستند 
کليت جنبش همگانی کنونی مردم ايران را نمايندگی نمی کنند ، نه تنها 
برعليه نظام جمهوری اسالمی نيستند بلکه تاکنون بر خالف جنبش های 

و به نفع " آنها " اجتماعی و مترقی در سطح بين المللی موضعی عليه 
نی در در واقعيت بررسی اوضاع عي. اتخاذ نکرده اند " ماها " الحاق به 

ايران نشان می دهد که هم رهبران جنبش سبز و هم رهبران جناح حاکم 
بر سر تقسيم منابع و قدرت به جان هم افتاده اند و جنگ اين دو جناح 

 که به رابطه ای با خواسته های تاريخی و مطالبات معيشتی مردم ايران
  . روشنی در شعارهای درون جنبش همگانی منعکس هستند ، ندارد 

 تجاری – رهبران جنبش سبز با استفاده از شبکه عظيم ارتباطاتی – ٩
متعلق به رفسنجانی در خارج از ايران تاکنون موفق شده اند که از 

بخاطر اعمال تحريم های . افزايش قدرقدرتی احمدی نژاد جلوگيری کنند 
بين المللی عليه جمهوری اسالمی در سی سال گذشته ، رژيم مجبور بود 

ه های مختلف شرکای بين المللی برای امور تجارتی خود پيدا که به شيو
تمامی تماس های رژيم با شرکای تجارت خارجی توسط رفسنجانی و . کند 

همکارانش برقرار گشته و شخص رفسنجانی هنوز هم روی آنها کنترل 
احمدی نژاد که از حمايت سران سپاه پاسداران و رهبر انقالب . دارد 

ر پنج سال گذشته تالش کرد که با ايجاد تماس های برخوردار است ، د
مستقيم با کمپانی های خارجی و کسب شرکای بين المللی توازن قوا را به 

او در اين امر . نفع جناح خود و به ضرر جناح رفسنجانی به هم زند 
  یموفق نشد و دولت آمريکا بعد از کشف اين تماس ها اکثر کمپانی ها

ه کرد و يا از ادامه تجارت با دولت ايران برحذر نامربوط را يا مصادر
شايان توجه است که تاکنون رسانه های گروهی جاری و . داشت 

دولتمردان آمريکائی فاش نساخته اند که چه کسی و يا منبعی اسم و رسم 
و رابطه اين کمپانی ها و موسسات را که می خواستند عليرغم وجود 

ت احمدی نژاد دادوستد کنند در اختيار مقررات بين المللی تحريم با دول
 برخی از پژوهشگران .مقامات امنيتی آمريکا و انگلستان گذاشته است 

فکر انبارهای آمريکائی بر آن هستند که اين اطالعات درباره کمپانی ها و 
کارمندان توسط نزديکان و همکاران رفسنجانی در خارج ايران در اختيار مقام 

اين پژوهشگران اضافه می کنند که جناح احمدی . ه اند امنيتی قرار داده شد
نژاد وقتی که متوجه اين امر گشت بالفاصله مقابله به مثل کرده و پروسه 
اعطای اعتبار مالی و پولی از طرف بانک های ايران را به نزديکان و 

  . همکاران رفسنجانی مشکل و حتی مسدود ساخت 
 امتيازات ويژه ائی ، منابع مالی و  بهر رو هر دو جناح بر سر تقسيم– ١٠

بدون ترديد سرکردگان هر دو . انحصارات به مبارزه عليه هم برخاسته اند 
گوشت ، شکر ، برنج ، آهن ( جناح محتاجند که بر سر کنترل روی انحصارات 

برای اينکه به اين مصالحه برسند . قادر به مصالحه با همديگر گردند ... ) و
انه بگويند که جنگ بين آنها بر سر مقوالت دينی و مذهبی بايد به مردم صادق

نيست بلکه بر سر منافع اقتصادی جناحی است که هر دو تالش می کنند طی 
مسئله اين است که رهبران و . يک مذاکره آنها را حفظ کرده و توسعه دهند 

جنگ بر سر منابع و ( حاميان اين دو جناح حاضر نيستند که اين واقعيت 
الجرم آنها به . را به توده های مردم بطور علنی بازگو کنند )  مجدد آن تقسيم
 و گسترش تضادهای کاذب در ارتباط با مقوالت اسالمی و شرعی ترويج

قرار " درون نظام " آنهائی که حوزه رقابت و ميدان کارزار را در . ميپردازند 
د تضادهای می دهند مجبورند که پيوسته برای تحميق توده های مردم وجو

  . واقعی را الپوشانی کرده و به رواج تضادهای کاذب بپردازند 
از (  بررسی تاريخ جنبش های اجتماعی و سياسی در سطح جهان – ١١

مائو مائو " جنبش سياهان برای کسب حقوق مدنی در آمريکا گرفته تا جنبش 
ی نشان می دهد که يکی از پ) در کنيا و جنبش فلسطين در خاورميانه " 

اين است که " درون نظام " آمدهای قراردادن گستره عمل و ميدان کارزار در 
بخش نسبتا قابل توجهی از روشنفکران و فعالين چپ و مارکسيست و ملی 
گرايان چپ از کمپ تاريخی طرفداران خط استقالل ، آزادی و عدالت اجتماعی 

 رفته و حتی جدا گشته و برای مدتی در توهم امکان تغيير و دگرديسی فرو
گاها بعضی از آنها قربانی پروسه فالکت بار استحاله گشته و کاناليزه می 

قرار دادن عرصه سياسی عمل و کارزار در درون نظام به هيچ وجه . گردند 
در تاريخ مبارزاتی جنبش های دخالتگر و ) و يا بی نظير ( پديده نوظهور 

  تاريخ سياسی ملل مختلف  اب آنهائی که. دموکراتيک مردم جهان نبوده است 
جهان آشنائی دارند می دانند که چگونه تعدادی از چپ های نامدار جنبش ضد 

به طور نمونه ( فاشيستی پارتيزان فرانسه بعد از پايان جنگ جهانی دوم 
" و رهبران حزب کمونيست فرانسه در توهم امکان تغيير از ) آندره مالرو 
 مبارزات مردم ويتنام تحت رهبری هوشی افتاده و از حمايت" درون نظام 

آنها خيال می کردند که با قرار دادن . مينه عليه دولت فرانسه خودداری کردند 
به کشور " استقالل " موفق به اعطای " درون نظام " ميدان کارزار در 

  . خواهند گشت   بود،ويتنام که مستعمره فرانسه 
رهای مختلف جهان در آرزوی  پرداختن به بررسی آنهائی که در کشو– ١٢

دچار پروسه دردناک استحاله گشته و بکلی " درون نظام " ايجاد دگرديسی از 
ولی نيم . در خدمت نظام حاکم قرار گرفتند از حوصله اين نوشتار خارج است 

نگاهی به مقاطع تاريخی مبارزات مردم ايران نشان می دهد که در تاريخ ايران 
يک پديده نو ظهور و يا " درون نظام " رزه و تغيير از نيز ابتالء به توهم مبا
(  خورشيدی ١٣۴٠مثال در سال های آغازين دهه . کم نظير نبوده است 

بخشی از " اصالحات ارضی " در بحبوحه تدارک برای آغاز )  ميالدی ١٩۶٠
 عليه رژيم شاه نقش ١٣۴٢ – ١٣٣٩فعالين سياسی که در جنبش سال های 

مثل قتل دکتر ابوالحسن (  کرده و حتی قربانی هائی نيز قابل توجهی ايفاء
متحمل شده بود ، به اين توهم روی آورد ) خانعلی دبير دبيرستان های تهران 

با غوطه ور گشتن در . امکان تغيير رژيم وجود دارد " درون نظام " که از 
و اين توهم تعدادی از فعالين به همکاری با دولت علی امينی که با عنايت 

امينی .  ايران رسيده بود ، روی آوردند یحمايت دولت کندی به نخست وزير
وزير اقتصاد بود ،  ) ١٣٣١ – ١٣٣٠( با اينکه در کابينه اول دکتر مصدق 

 به صف مخالفين دولت ملی پيوسته و ١٣٣١ولی بعد از پيروزی قيام سی تير 
 کرده و  با کودتاگران همکاری١٣٣٢ مرداد ٢٨سپس در جريان کودتای 

بعدها در دولت غير قانونی زاهدی به عنوان وزير دارائی ايران قرارداد ننگين 
که ( نفت را به تصويب مجلس هيجدهم ) کنسرسيوم " (  پيچ –امينی " 

. رساند ) صندلی های آن را نمايندگان و طرفداران کودتا اشغال کرده بودند 
دست ) ملی زدائی " ( ت ملی شدن صنعت نف" امينی که با اين عمل به لغو 

زده و بدين وسيله خدمت بزرگی به پيشبرد سياست خارجی آمريکا در 
 با خواست آمريکا به نخست ١٣۴٠خاورميانه انجام داده بود ، در بهار 

وزيری ايران رسيد که از راديکاليزه شدن فضای باز سياسی که در اين دوره 
مثل قوام السلطنه ( ز اشغال پست امينی بعد ا. بوجود آمده بود ، جلوگيری کند 

برای جلوگيری از رشد جنبش مردم ايران  ) ١٣٢۴ – ١٣٢۵در سال های 
نقاب کاذب دموکراسی و آزادی را به " دموکرات و ليبرال " تحت عنوان يک 

صورت خود زده و به مردم قول آزادی داده و متعهد شد که مانع فعاليت های 
" ناری سپهبد تيمور بختيار ، رئيس بدنام و او با برک. سياسی احزاب نگردد 

منوچهر اقبال به خارج از کشور موفق شد " تبعيد " سازمان امنيت و " جالد 
مثل دکتر حسن ارسنجانی ، نورالدين ( که تعدادی از فعالين درون اپوزيسيون 

. را به داخل کابينه خود برای همکاری جلب سازد ) الموتی و محمد درخشش 
" اپوزيسيون سنتی " نی باعث شد که خيلی از اعضای فعال درون سياست امي

با غوطه ور شدن در دام توهم تغيير ) عمدتا جبهه ملی و حزب توده ( ايران 
بعد از آن تاريخ صحنه کارزار  . هفريب امينی را خورد" درون نظام " از 

) دگرائی و بنيا( اصلی را بتدريج در اختيار نيروهای تاريک انديش امت گرائی 
  . در ايران قرار دهند 

 بررسی دستاوردهای تاريخی جنبش های مترقی در ايران و در ديگر – ١٣
مثل جنبش کنونی ( کشورهای پيرامونی نشان می دهد که يک جنبش همگانی 

" که در درون ( تا پيروزی نيازمند بديلی است که ميدان کارزار را ) در ايران 
بر اين اساس . ترک نکند ) زحمتکشان قرار دارد بويژه در بين " جامعه ملی 

چالشگران درون اين کمپ به ضرورت بايد خود را از قيد و شرط دو عرصه و 
يکی حيطه و حمايت قدرت خارجی و ديگری کليت نظام ( ميدان سياسی عمل 

رها ساخته و هدف خود را دربست در خدمت استقرار سه اصل مثلث ) حاکم 
بنابراين ، چالشگران اين کمپ . عدالت اجتماعی قرار دهند استقالل ، آزادی و 

که عليرغم داشتن طرز تفکر های متنوع و تعلق خاطر به نحله ها ، سازمان 
ها و احزاب مختلف ، در طول زمان به اين سه اصل مثلث وفادار مانده و 
اينک در حنبش فراگير کنونی شرکت دارند ، وظيفه دارند که با حمايت توده 

 نظام جهانی سرمايه و نظام جمهوری اصلیقربانيان ( ی زحمتکش ايران ها
) و يا جبهه ای ( ائتالف " سخنگوئی " و " ستاد رهبری ) " اسالمی ايران 

را تشکيل دهند که تغيير ساختار رژيم استبدادی جمهوری اسالمی و استقرار 
  . شد واقعی حاکميت مردمی و مستقل از نظام جهانی سرمايه هدف آن با

………………………………………   
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 ؟ بيانيه مادران عزادار؛ آيا مادر بودن جرم است
 جهان زنان

 

 !مادران را آزاد کنيد
 تن از مادران در زندان اوين بسر می برند و ٧ روز است که ١۴بيش از 

 يا دوبار با طی اين مدت از هر گونه مالقاتی محروم بودند و فقط يک
 ١٩ و ١٧دوستانمان در شبانگاه .خانواده تماس کوتاه تلفنی داشتند 
 بهمن بود توسط ماموران اطالعات ١۴بهمن با يک حکم کلی که به تاريخ 

 اوين شدند و تاکنون هيچ جرم مشخصی ٢٠٩دستگير و راهی بند 
رم راستی چه ميتوانند بگويند ؟ آيا مادر بودن ج. برايشان تفهيم نشد 

است ؟ در کدام قانونی می توان مادر بودن و پرسيدن از حال و روز 
فرزندان دربند اين مرز و بوم و درخواست برای معرفی عامالن و آمران 

 قاتالن زندگی را جرم دانست ؟
، نند بيهوده در تالشندکسانی که حکم به بند کشيدن مادران را صادر می ک

چه .  نمی کند و نخواهد بخشيد هيچ مادری مرگ فرزند خود را فراموش
کوته فکرند آنان که بر اين باورند با توهين ، ضرب و شتم ، تهديد و 
زندانی کردن و قراردادنمان در بندهای انفرادی و فشار آوردن های پياپی 
، فراموش می کنيم که پاک ترين فرزندان اين مرزوبوم به خاطر حق 

ا به گلوله بسته می شوند ، از مسلم بشری انتقاد و اعتراض در خيابانه
باالی ساختمان ها و پل ها پرت می شوند ، زير خودروهای نيروهای 
انتظامی له می شوند ، در زندانها مورد تعدی و شکنجه قرار می گيرند و 

 !زير شکنجه های بی رحمانه کشته می شوند 
 !روسا و مسئوالن قوه قضائيه 

 به قتل و قاتالن آزادند و هر روز شما را چه می شود ؟ چرا امر کنندگان
جنازه ای ديگر بر جنازه ها می افزايند و شاکيان نه تنها جواب پرسشهای 
خود را نمی گيرند بلکه به بند کشيده می شوند ؟ تا کی خشونت طلبان 
فرصت جوالن دهی خواهند داشت ؟ جرم مادران چيست که با ديدن تمام 

کافيست تا عرش آسمان را به لرزه بی رحميها که فقط يک نمونه از آن 
در آورد ، هيچگاه از مسير قانون خارج نشده و تمامی مساعی خود را به 
کار می برند تا از مسير کامال قانونی و در نهايت بردباری و درايت ولی 
مصمم و پرصالبت خواستار محاکمه عادالنه قانون شکنان و قاتالن و 

 'هستند ؟سلب اختيار از تمامی خشونت طلبان 
ما مادران بار ديگر اعالم می کنيم که هيچگاه ظلمهايی که بر فرزندان اين 
مرزوبوم روا گشت فراموش نمی کنيم و نخواهيم بخشيد و پيگيرانه 
خواستاريم هيچکس و هيچ نهادی در حصار امنی بجز قانون قرار نگيرد 
نی و هيچ انسانی که در چارچوب قوانين زندگی ميکند ، احساس ناام

  ٢/١٢/١٣٨٨    ٢٠١٠فوريه  ٢۴     مادران عزادار    .نکند

.................................................  
  از براز نگرانی رسانه های رژيما

 شخصی افشای هويت نيروی های لباس
در حالی که رسانه هايی نظير فارس، جوان و رجا نيوز ابتدا مدعی شده 

ای شهدا و ايثارگران با تجمع در مقابل منزل ه بودند جمعی از خانواده
شيخ اصالحات خواستار مجازات کروبی در صورت عدم بازگشت وی به 

پس از اطالع از فيلمبرداری بستگان آقای کروبی از . دامن نظام شده اند
تجمع کنندگان و افشای قريب الوقوع هويت انان که هيچيک از خانواده 

 تصميم گرفتند تا عنوان جعلی جمعی از شهدا نيستند اين خبرگزاری ها
اما همچنان نگران افشای . خانواده شهدا را به جمعی از مردم تغيير دهند

چهره شناخته شده اين افراد که همگی يک نهاد خاص اشتغال دارند می 
  سايت خبری راه کارگر.                         باشند

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

  يادداشت سردبير روزنامهفراز هائی از 
   توقيف شده اعتماد در روزنامه بهار

 
: نوشتم» اعتماد«هر بار که روزنامه يی توقيف شد، در : بهروز بهزادی

آقايان، دوستان، برادران در عصر روزنامه نگاری صنعتی با از کار «
يکهزار نفر بيکار بازايستادن يک روزنامه با احتساب مشاغل جنبی حدود 

گيريم که يک نفر، دو نفر يا سه نفر از نظر شما مقصران . می شوند
بالفعل در نگارش مطالب يا تيترهای روزنامه باشند بقيه را چرا مجازات 
می کنيد بقيه يی که بخش اعظم آنها در نگارش مطالبی که شما جرم 

   ......».دانسته ايد، سهمی نداشته اند
معروف وقتی خياط در کوزه افتاد و خبر رسيد که روزنامه اين بار به قول 
آيا باز . توقيف شده است، مانده بودم چه بنويسم» اعتماد«خودمان يعنی 

همه ما می دانيم اين قانون مطبوعات . هم همان قصه تکراری را علم کنم
از حدود چهل و چند سال پيش برای ما به يادگار مانده است و اصل آن که 

ندانی نکرده، مربوط به دورانی است که روزنامه ها در يکی دو تغيير چ
اتاق با کادر چند نفره منتشر می شدند و قانونگذار مساله توقيف را به 

  .همين دليل مطرح کرده است
 همت کنيد و ضمن مجازات و تعليق فعاليت گروهی که مقصر می .....

خيل بزرگی از کارکنان دانيد از اختيار توقيف روزنامه استفاده نکنيد، تا 
   . ..........روزنامه را بر شمار افراد بيکار جامعه نيفزاييد

کار به کارشناسان امر سپرده شده است نه اينکه همان يک هزار نفر 
موصوف به يک باره بشنوند روزنامه يی که در آن نان می خورده اند و 

ه شان خندان خرج زن و بچه می داده اند آن هم در آستانه نوروز که هم
در فکر تهيه سور و سات عيدند تعطيل شده است و به يکباره اين خبر 

  .مثل پتک بزرگی بر سرشان فرود بيايد که نوروز شما تعطيل
يک سوال بزرگ و » اعتماد«از اين موضوع که بگذريم، توقيف روزنامه 

 تصميم گرفتيم ....... همکاران ......جدی پيش روی من گذاشته است
و به شهادت ..... از گذشته به روش های کنترلی خود بيفزاييم بيشتر

همگان چنين کرديم و باز به شهادت همه همکاران و حتی خوانندگان 
روزنامه تا آنجا احتياط می کرديم که حتی بسياری از خوانندگان بر ما 

  . خرده می گرفتند
هايت آن اين پروسه احتياطی از چندين بار پااليش تشکيل می شد که در ن

مديرمسوول بدون تعارف و تعامل قرار داشت که حتی بارها چند صفحه 
  . روزنامه را حذف کرده بود تا مشکلی پيش نيايد

با احتياطی که » اعتماد«برای ثبت در تاريخ بايد بنويسم که اگر روزنامه 
در جريان کار می شد و با دستورالعمل های شورای خط مشی که قانون 

 موضوعه را هميشه مد نظر داشت، اين چنين تعطيل اساسی و قانون
شود، پس چگونه می توان روزنامه يی منتشر کرد که حداقل اصول حرفه 

اين پرسش را با خوانندگان محترم و عزيز . در آن رعايت شده باشد
  ٢٠١٠ مارس ٢ – ١٣٨٨ اسفند ١١ .در ميان می گذارم» اعتماد«

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

حکم اعدام يکی از اعضای شورای مرکزی 
 انجمن اسالمی دانشگاه دامغان تاييد شد

حکم اعدام محمدامين وليان عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه 
خبرنگار ندای سبز آزادی مطلع شده است که در پرونده . دامغان تأييد شد
اهللا مکارم  آيت ساله محکوم به اعدام به سخنان ٢٠اين دانشجوی 

شکنان روز عاشورا استناد شده  شيرازی در خصوص محارب بودن حرمت
است و اين سخنان به عنوان يک فتوای شرعی تلقی گشته و بر اساس آن 
حکم اعدام صادر گشته است و در دادگاه تجديد نظر تاييد شده و هر لحظه 

  ٢٠١٠  مارس٢ – ١٣٨٨  اسفند١١       .امکان اجرای آن وجود دارد

.................................................  
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 يک سوم دانش آموزان ايرانی
 ترک تحصيل می کنند

 درصد از دانش اموزان ايرانی پس از ورود به مدرسه در سيستم ۶٧تنها 
 . آموزشی اين کشور باقی می مانند

رئيس سازمان نظام روانشناسی ايران می گويد يک سوم دانش آموزان 
ايرانی از چرخه آموزشی خارج می شوند و در معرض آسيب های 

 . اجتماعی و کج روی قرار می گيرند
به گزارش ايسنا، غالم علی افروز، رئيس نظام روانشناسی ايران، سه 

 ٩٨گفت که در نظام های آموزشی موفق ) دوم مارس(شنبه يازدهم اسفند 
د اما در ايران تنها درصد از دانش آموزان در چرخه آموزشی قرار دارن

 درصد از دانش آموزانی که بايد در مدرسه مشغول تحصيل ٦٧حدود 
باشند، در مدارس حضور دارند و ساير اين کوردکان و نوجوانان که از 

 . اين چرخه خارج شده اند در معرض بزهکاری قرار می گيرند
 درصد از نوجوانان بزهکار در ٥٠آقای افروز همچنين گفته است که 

هرهای تهران، مشهد، شيراز و کرمانشاه از ميان کسانی هستند که يا از ش
 . مدرسه اخراج شده و يا ترک تحصيل کرده اند

رئيس نظام روانشناسی ايران از مجلس و دولت اين کشور خواسته است 
 ".نظام آموزشی جا نمانند"که دانش آموزان از " دقت کنند"تا 

  و يکم اضطراب و افسردگي؛ بالی قرن بيست
همايش ملی مشکالت اضطرابی "غالم علی افروز در مراسم افتتاحيه 

همچنين گفته است که اضطراب و افسردگی " کودکان و نوجوانان
است و در ايران زنان متأهل بيشتر از " بزرگترين اختالل روانی قرن"

 . ديگران دچار افسردگی می شوند
يان دانش آموزان دوره به گفته آقای افروز، اضطراب و افسردگی در م

های ديگر بيشتر است و پس از آن در  راهنمايی در ايران نسبت به دوره
دوره دبيرستان اضطراب دانش آموزان کاهش می يابد اما با ورود به 

 . سنين هجده و نوزده سالگی دوباره افسردگی آنها بيشتر می شود
" جه گرايینتي"و " کمال طلبی"از نظر رئيس نظام روانشناسی ايران 

ميان والدين ايرانی يکی از علل بروز اضطراب در ميان فرزندان است و 
هرگونه رفتار يا نگرشی که اعتماد به نفس دانش آموزان را تحت تأثير 

 بی بی    .قرار دهد، زمينه ای برای ايجاد اضطراب در آنها خواهد بود
   ١٣٨٨ اسفند ١٢    سی

................................................. 
 آشور آمار دستکاری شده آميته امداد از تعداد آلونك نشينی در

فقر و بی در ادامه سياست پنهان کردن ميزان : سايت خبری راه کارگر
با  آميته امداد امام نيز! خانمانی، معاون توسعه مشارآت هاي مردمي

 هزار ۶اعالم آرد آه در حال حاضر  ارايه اماری غير واقعی و غلط 
  .خانواده نيازمند در آشور در آپر و آلونك زندگي مي آنند

 ٣٠به گزارش جهان، به گفته اين مقام مسوول در حال حاضر بيش از 
اده نيز در سراسر آشور در چادر زندگي مي آنند آه تعدادي از هزار خانو

  .آن ها زير پوشش آميته امداد قرار دارند
اگرچه تا به حال آمار دقيقي از تعداد آپرنشين هاي آشور منتشر نشده 
است اما آمار آميته امداد نيز در مقايسه با برخي گزارش هاي رسمي اما 

  .قعيت هاي آپر نشيني در آشور داردپراآنده، فاصله معني داري با وا
 هزار خانواده مي داند ٣٠در حالي اين مقام مسوول تعداد آپر نشين ها را 

آه چندي پيش عزيزاهللا مهديان معاون بنياد مسكن انقالب اسالمي اعالم 
آرد آه بررسي وضعيت آپرنشينان تنها در سه استان جنوبي آشور حاآي 

  .است هزار نفري ٣٠٠از جمعيت حدود 
همچنين چندي پيش خبري منتشر شد مبني بر اينكه به دستور رئيس 

 هزار خانواده آپر نشين آهنوجي خانه دار شدند آه اتفاقا اين ۴٠جمهور 
 درصد از خانوادههاي آپر شين در منطقه جنوبي آرمان ۶٠تعداد حدود 
با اين توضيح معلوم نيست آميته امداد به چه دليل دچار آم  .بوده است

  .گويي و نقص برآورد در تعداد آپر نشين هاي آشور شده است
بيم ان مي رود آه آميته امداد براي باال بردن تعداد خانوارهاي آپر نشين 

 آه البته .تحت پوشش خود تعداد آل آلونك نشين ها را پائين آورده است
  .اميدواريم اينطور نباشد

اد رسيدگي آننده به اين در غير اينصورت چرا آميته امداد آه مهمترين نه
 برآورد دقيق و  دهه از تاسيس خود نبايد٣خانوارها در آشور است بعد از 

 .يا نزديك به واقعيتي از بی سرپناهان در آشور داشته باشد

…………………………………… 
 

  :راديو راه کارگر را هر روز  از ماهواره بشنويد
، ١٢٥٩٦هات برد، سيزده درجه شرقی ، فرکانس . مشخصات ماهواره 

، اف، ای ، سی  سه بر  ٢٧٥٠٠موقعيت آنتن  عمودی، سميبل ريت 
  !اس يک . تی. بی . کانال جی! روی چهار  

Satellite : Hotbird  13East 
Freq. 1259۶ GHz   

Ant: Vertical Symbolrate:27500  
FEC:3/4  

 Channel: GBTS1  
ابتدا ! توضيح اين که شما به سادگی می توانيد اين کانال را پيدا کنيد

قرار دهيد و با فشار " هات برد" گيرنده ماهواره را بر روی ماهواره 
. دگمه ای که راديوها را نشان می دهد بر روی فهرست راديوها برويد

در فهرست الفبائی راديوها به سادگی می توانيد کانال جی بی تی اس 
  radio1@inbox.com :ايميل         .يک  را پيدا کنيد

  50629530 69 0049 :تلفن  :تماس با راديو راه کارگر

.................................................  
  .محاسبه شد١٣٨٩داقل دستمزد کارگران برای سال ح

های مکرر  پس از نشست: رئيس کميته مزد استان تهران گفت
حداقل دستمزد کارگران برای سال آينده پنج  های استانی، ميزان کانون

  .محاسبه شد) تومان ۵٠٠ هزار و ۵۴۶( هزار ريال ۴۶۵ميليون و 
ماهانه  اکبر عيوضی روز دوشنبه در گردهمايی به گزارش ايرنا، علی
رقم مذکور از طريق تعيين : ، افزود ستان تهرانشوراهای اسالمی کار ا

: وی يادآور شد. هزينه خانوار کارگری، محاسبه شده ست سبد حداقل
دستمزد ساالنه کارگران با احتساب نرخ   قانون کار،۴١براساس ماده 

همچنين سبد هزينه  تورم هر سال که از سوی بانک مرکزی اعالم و
 ا اشاره به محاسبه سبد هزينهوی ب. شود خانوار متوسط محاسبه می

 قلم کاالی ضروری برای کارگران ٣٣در اين سبد : خانوار، اضافه کرد
 بار پرسش در نقاط ١٠مبالغ هر قلم کاال پس از  در نظر گرفته شده و

کارگران بايد از توليدات  :وی گفت. مختلف شهر، محاسبه شده است
. پرهيز کنند طور جدیداخلی استفاده کنند و از خريد کاالهای خارجی ب

 خريد کاالی داخلی اگر گرانتر از مشابه خارجی باشد، به نفع توليد ملی
  .است

با توجه به : ها، گفت عيوضی با اشاره به قانون هدفمندکردن يارانه
شود،  ها از سال آينده در کشور اجرا می قانون هدفمندکردن يارانه اينکه

گران در نظر گرفت که در صورت شناوری را برای کار بنابراين بايد مزد
دشوار معيشتی آنها جلوگيری  ها بتوان از بروز شرايط افزايش قيمت

  .کرد

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

  

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١- ٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www 
  سايت خبری راه کارگر

http://rahekargar.wordpress.com  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

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

  .گر مواضع سازمان نيستند الزاما بيان


