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 اعالميه ی هيئت اجرائی سازمان
 ١٣٨٩فرارسيدن سال به مناسبت 

با گام هائی استوار به استقبال سالی نو و 
   استبهاری که در راه

از . نبود سالی که هم چون ديگر سال ها.  به پايان رسيد١٣٨٨سال 
سالی که ايران . جنس سال هايی بود که گاه هر روزش يک سال بود

مردمش،  ابتکارات. دنيا دگرگون کرد در نگاه مردم  و ايرانی را
  آنگاه که ميليون ها نفر، با آرامشی. مردم جهان را حيرت زده کرد

انداختند ؛ زمانی  سنگين و بدون شعار لرزه بر ارکان دستگاه واليت
 که با تلفن های همراه، صحنه های نبردی نابرابر با مزدوران تا

اسر جهان مخابره دندان مسلح و يا جان باختن شهيدی را به سر
به سيستم ارتباطی مدرن، ظرف چند روز  کردند؛ وقتی که با اتکا

دادند و حماسه های  تظاهرات ميليونی را در سراسر ايران سازمان
 آذر، روز ١۶ آبان، ١٣ تير، ٢۶ تير؛ ١٨ خرداد، ٣٠ خرداد، ٢۵

 بهمن و چهارشنبه سوری را آفريدند، همه ٢٢عاشورا ،  قدس،
. ديگر در حال متولد شدن است يافتند که ايرانیمردم جهان در

وسطائی  ايرانی که با تاريک انديشی واپسگرايان و مرتجعين قرون
ايرانی   .ايرانی که نمی خواهد در انزوا زندگی کند. سر سازش ندارد

نمی خواهد دولت و بويژه  که دين از دولتش جدا باشد؛ ايرانی که
  اجتماعی و شخصی اش سرکدولت دينی در تمامی زوايای زندگی

که . ايرانی که می خواهد زن و مردش برابرحقوق باشند. بکشد
که انديشيدن و ابراز عقيده در . باشند مليت هايش خواهر و برادر

دگر زيستن و  آن آزاد باشد و کسی را به جرم دگر انديشيدن،
که زحمتکشانش برای لقمه ای نان، . دگرباش بودن به بند نکشند

خانواده اش عرق شرم نريزند و همگان زندگی ای شايسته  در جلو
  . باشندشأن انسانی داشته

. سازگار نبود اما مبارزه برای چنين ايرانی، با مذاق مرتجعين حاکم
 ماه، تمامی ابرازهای سرکوبشان را بکارگرفتند تا اين ٩در اين 

خوابگاه . خروشان مبارزات ضداستبدادی مردمی را مهار کنند سيل
درخيابان ها،   به خاک و خون کشيدند؛  ای دانشجويی اش راه

بستند و خون پاک نداها،  دختران و پسران شجاع را به گلوله
 سهراب ها، اشکان ها، ، و صد ها جوان ديگر را سنگفرش خيابان

در زندان هايشان، از هيچ شکنجه ای دريغ نورزيدند و . ها کردند
حتی .  زير شکنجه کشتند محسن ها در دستگيرشدگان را همچون

و به دختران و پسران   اوليه ترين مبانی اخالقی را زير پاگذاشته
جنسی کردند و همچون ترانه جسدشان را  زندانی بيشرمانه تجاوز

  فرمايشی کشاندند و دستگير شده گان را به اعترافات. نيز سوزاندند
ای جنايتشان پخش کردند و دست به محاکمه ه از سيمای دروغ و

شده در تهران و  برای بسياری از جوانان دستگير. نمايشی زدند
آرش،   احسان، فصيح،.شهرستان ها احکام اعدام صادر کردند

  ددار آويختن محمدرضا و خدايار را ددمنشانه به چوبه های
خواسته بودند  مردمی که به پا.تمامی اين تالش ها، اما کارساز نبود

ازپس بگيرند، در برابر اين حد از تا حق تعيين سرنوشت خود را ب
بلکه فشار بر حکومت را . خشونت و جنايت، عقب ننشتند تجاوز،

ولی فقيه، دچار شکاف های  آن چنان باال بردند که خيمه گاه
فقاهتی  بسياری از ياران ديروز در برابر استبداد. غيرقابل ترميم شد

کالم تلقی سخنان و فتواها و دستورات او ديگر فصل ال. ايستادند
از اسبتداد در باال آن چنان باال گرفت که دستگاه  رويگردانی. نشد

تمامأ به سرنيزه دستگاه سرکوبش  واليت چاره ای نيافت جز اين که
  . اوستو اين آخرين پناهگاه. تکيه کند

که  دريافت که وقتی. در اين ميان جنبش مردمی بسيار آموخت
ستگاه سرکوبش را به ميدان دشمن به سرنيزه تکيه کرده و تمامی د

توان تعيين زمان و مکان درگيری را به او واگذار  آورده است، نمی
گسترده و متمرکز را با جنگ و  دريافت که می بايست تظاهرات. کرد

که بايد  آموخت. گريز غيرمتمرکز و غافگيرانه گريالئی تکميل کند
ند تا بخش های گوناگون جنبش ضداستبدادی را همگام و همراه ک

هنرمندان،  جوانان، زنان  و مردان، روشنفکران و دانشجويان و
کارگران و زحمتکشان، مليت های گوناگون کشور و ايرانيان درون 

دست در دست همديگر داده و نبرد ضداستبدادی را  و برون مرز
  . برندمتحدانه به پيش
ضداستبدادی   با دستآوردهای درخشان جنبش١٣٨٨اکنون که سال 

 می ١٣٨٩ايان می رسد و با گام های استوار به استقبال سال به پ
که از تجارب گذشته بهره جست و قدرت آتش جنبش  رويم، بايد

داشت که نبرد با ديکتاتوری  بايد به خاطر. مردمی را صد چندان کرد
بر  برای پيروزی. خشن و بيرحم اسالمی، نبردی آسان نخواهد بود

، قبل از هر چيز بايد که توده های اين دستگاه جهمنی ايدئولوژيک
بايد که اقشار گوناگون مردم در محيط های کار  .مردم متشکل باشند

هسته های مقاومت مدنی در  بايد که. و زندگی شان سازمان بيابند
گوناگون  بايد که خواست های مطالباتی اقشار. محالت شکل بگيرند

يد که مبارزات با. پيوند بخورد همگانی  با خواست های سياسی ـ
خورد پيوند ب اقشار گوناگون در کارخانه و محله با نبردهای توده ای

و تاکتيک تظاهرات گسترده خيابانی با مبارزه مسالمت آميز گريالئی 
مبارزات مطالباتی در هم بياميزد و عرصه را بر دشمنان مردم  و

طريق است که می توان دستگاه تا دندان  تنها از اين. تنگ کند
شکافت؛ بخش  لح سرکوب را فرسوده کرد؛ صفوفش را در هممس

های گوناگونش را در برابر هم قرار داد و راهی برای در هم 
  .تکيه گاه دستگاه استبداد جست شکستن تنها

توده های  بايد به خاطر داشت که تنها با مبارزه ی متحد و متشکل
ت و هم جان به لب رسيده می توان هم از سد ديکتاتوری دينی گذش

سلطه   و خيال ها و نقشه های شوم موج سواران و در برابر خواب
  .سد سکندر ايجاد کرد  جويان رنگارنگ داخلی و خارجی

دريای بيکران  در اين راه دشوار، سازمان ما خود را قطره ای از
اردوی بيشمار کار و زحمت می داند و سال نو و بهار طبيعت و 

  ت مردمی در حال سربرآوردن استکه به همت مبارزا بهار آزادی
را به همه مردم قهرمان کشور، به کارگران و زحمتکشان، به زنان 

به مليت های غيور و شجاع اين مرز و بوم و به و مردان آزاده، 
ضداستبدادی که گاه  ويژه به خانواده های شهدای بيشمار جنبش

  .داغی سی و يک ساله در سينه دارند، تبريک می گويد
  زپيروز، هر روزتان نوروزتان نورو

  دنويد بهار آزادی بر همه ی شما مبارک بابهاران و 
  م، زنده باد سوسياليس زنده باد آزادی
  یرژيم جمهوری اسالمسرنگون باد 
  )راه کارگر(کارگران انقالبی ايران  هيئت اجرائی سازمان

  ٢٠١٠ مارس ١٨ ـ ١٣٨٨  اسفندماه٢٧

……………………………………  
  

 کشتار مردم حلبچهسالروز 
سالروز کشتار وحشيانه مردم حلبچه توسط رژيم صدام مارس ، ١۶

روزی که زنان ، کودکان و مردان بيگناه شهر کوچک حلبچه . است 
خلق قهرمان کرد در ايران و . مورد بمباران شيمائی قرار گرفتند

عراق و همچنين ديگر خلق های هر دو کشور در جريان جنگ 
مباران و کشتارهای ارتجاعی ايران و عراق بار ها و بارها زير ب

 ١۶دسته جمعی قرار گرفته بودند ولی جنايت عليه بشريت در تاريخ 
 بايد بعنوان نقطه عطفی بر نفرين انگيز بودن ١٩٨٨ مارس ١٧تا 

رژيم صدام در اين روزها طی عملياتی موسوم . جنگ قلمداد گردد 
حلبچه قهرمان را بمباران شيميايی کرد که در ” انفال“به عمليات 

ها تن از  ده در جريان اين جنايت.  هزار نفر جانباختند۵يجه آن نت
فاجعه .  له از گردان شوان نيز به شهادت رسيدندپيشمرگان کومه

حلبچه ، واقع در کردستان عراق ، بر بستر خريد مواد شيميايی 
رژيم صدام از آمريكا، آلمان ، هلند و با آمك آارشناسان آلمانی 

 يعنی کشور هائی که در بوق و کرنا می کنند .شکل گرفت و اجرا شد
از اين منظر نقش . و خود را مناديان دموکراسی و آزادی می نامند

اساسی در تکوين و شکل گيری چنين جنايت هائی نظام سرمايه 
داری ست و سازمان ملل متحد نيز ابزاری است در دست همين 

 کشورهای ها برای محاصره اقتصادی و حمله نظامی به مردمدولت
اين نمونه ای است از جنايت عليه بشريت ، همچون جنايت . ديگر 

در سالروز . عليه مردم بی دفاع غزه در نمونه حمله اسرائيل به آن 
مرگ اين عزيزان و با يادآوری آن جنايت نبايد گذاشت نفرت ازجنگ 

داری ، لحظه ای بفراموشی   نظام سرمايه ، تجاوز نظامی و ستم
وجدانهای آگاه و مترقی جهان پيرامون مناديان واقعی . سپرده شود 

 .دموکراسی ، آزادی و صلح جهانی اند
 سايت خبری راه کارگر

……………………………………  
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 اعالميه هيئت اجرائی سازمان
  ملتی که تسليم نشده است
   به مناسبت مقاومت درخشان مردمبه مناسبت مقاومت درخشان مردمبه مناسبت مقاومت درخشان مردم

  ١٣٨٨در چهارشنبه سوری
 

.  شعله های آتش سراسر ايران را فراگرفت. چهارشنبه سوری فرارسيد
هر کوی و برزن برافروخته شعله های آتشی که توسط مردم و جوانان در 

. شد، تمامی رشته های نيروهای سرکوب دستگاه واليت را به آتش کشاند
در  " خامنه ای قاتله ، واليتش باطله" ، "مرگ بر ديکتاتور"فرياد های 

 بهمن تا ٢٢از . جای جای اين سرزمين  دربند به گوش می رسيد
ی دستگاه واليت، چهارشنبه سوری دستگاه های امنيتی، انتظامی و سياس

آيت اهللا های . تالش های گسترده ای را برای ترساندن مردم به کار گرفتند
درباری و شخص ولی فقيه مراسم چهارشنبه سوری را مراسم کفر و 

نيروهای امنيتی . شرک ناميدند و مردم را از برگزاری آن بر حذر داشتند
قبل به دستگيری و اطالعاتی در تمامی يک ماه گذشته، هم چون ماه های 

گسترده ی فعالين سياسی و مدنی، دانشجويی، کارگری، زنان، ملی و هر 
احضارها و تهديدها، شکل گسترده تری به  خود . مخالف ديگری پرداختند

صدور احکام اعدام جوانان دستگير شده در عاشورا، نيز با هدف . گرفت
 با تاکتيک اما تمامی اين تمهيدات زبونانه.ترساندن مردم اعالم شد

درخشان مبارزه  گريالئی  و غيرمتمرکز، يعنی جنگ و گريز هوشيارانه، 
نيروهای سرکوب . در چهارگوشه ی اين کشور، در هم شکسته شد

عليرغم حضور سنگين شان با  دستوراتشان  برای تعطيلی زودهنگام  
ادارات و مغازه ها و فرستادن مردم به خانه هايشان در ظهر سه شنبه 

سفند، نتوانست مانع  حضور مردم در خيابان ها و برافروختن آتش  ا٢۵
  .چهارشنبه سوری شود

حضور درخشان و غرورانگيز مردم در چهارشنبه سوری، زنجيره ای 
.  ماه گذشته را يک بار ديگر به هم پيوست٩مبارزات مدنی مردم در 

 ٢٢دشمنان مردم فکر می کردند شکست تاکتيک تظاهرات متمرکز در 
من و درگير شدن در جنگی که زمان مشخص و مکان متمرکز و از به

پيش تعيين شده اش نيروهای سرکوب دستگاه واليت را در موقعيت 
برتری قرار می داد، می تواند نقطه ی پايانی بر مبارزات ضداستبدادی 

اما حضور گسترده ی در مراسم چهارشنبه سوری بر . مردم ايران باشد
  .ايانی نهاداين توهمات نقطه ی پ

اکنون مردم قهرمان  ايران، با روحيه ای قوی تر، با اعتماد به نفسی 
.  می روند١٣٨٩گسترده تر و با گام هائی استوارتر، به استقبال سال 

سالی که از همان آغازش، سال گسترش مبارزه ی ضداستبدادی و 
اکنون . مقاومت توده ای در برابر استبداد دينی تا دندان مسلح خواهد بود

توده های کار و زحمت، جوانان و زنان مبارز اين مرز و بوم با اتکا به 
ماه نبرد بی وقفه و غرورانگيز عليه ديکتاتوری والئی، به ٩تجارب 

خوبی دريافته اند که اين نبرد سرنوشت ساز، بدون سازمانيابی گسترده 
بخش های گوناگون اجتماعی و بدون همدوشی و همگامی بخش های 

ده ی نيروهای کار و زحمت و همه مخالفين ضداستبدادی نمی تواند گستر
بايد که با سازمانيابی در محيط های کار و زندگی، با . به سرانجام برسد

سازماندهی هسته های مقاومت مدنی برای ادامه ی مبارزه ی گريالئی 
مسالمت آميز و جنگ و گريزی  مستمر، و با پيوند بخش های گوناگون 

درت نيروهای سرکوب به عنوان تنها تکيه گاه دستگاه استبداد جامعه، ق
دينی والئی را  درهم شکست؛ در صفوفش شکاف انداخت و قدرت تخريب 

بدون در هم شکستن اين ماشين جهنمی و . و جنايتش را درهم شکست
کشاندن بخش هايی از آن ها به سوی جنبش ضداستبدادی مردمی، نمی 

 تباهی استبداد دينی را در هم شکست و بر توان طومار حکومت سياه و
  .ويرانه های آن حکومتی متکی به ارگان های قدرت توده ای بر پا کرد

در آستانه ی سال نو، و در زير درخشش شعله های آتش چهارشنبه 
سوری که روشنائی اش سراسر کشور را فراگرفته است، در برابر 

ه های عزيز از دست داده شهدای بسيار اين خلق قهرمان و تمامی خانواد
سر تعظيم فرود می آوريم و خود را همگام و همراه اين خلق بيشمار می 

 دانيم
ده باد آزادی، زنده باد سوسياليسمزن  

 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
)راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران   

٢٠١٠ مارس ١۶ ـ ١٣٨٨ اسفند ٢۵  

  گزارشات چهارشنبه سوری
  
  
  
  
  
  
  
  

مجموعه اخبار چهارشنبه سوری چه آنها که در رسانه .روشنگری
های حاکم و رسانه های مجاز منتشرشده اند، وچه اخبار رسانه 

   :های اينترنتی حاکی است از
 تمايل شديد مردم به نافرمانی مدنی و برگزاری اين مراسم  - ١

  سنتي؛ 
٢ 
گزاری مراسم و وحشت رژيم از بروز اعتراضات از طريق بر - 

  درنتيجه؛ 
  اعالم يا القاء کردن رسوم چهارشنبه سوري؛ » جرم «- ٣
   استقرار حکومت نظامی اعالم نشده؛ - ٤
القاء اين امر که افزايش حوادث و صدمات، ناشی از ممنوعيت،  - ٥

سرکوب و بی لياقتی رژيم نيست بلکه ناشی از خود سنت مورد 
  . عالقه مردم است
ين خبرها که در زير آمده، نشان ميدهد حتی اخبار نگاهی به عناو

منابع نظامی و امنيتی رژيم نيز خودافشاگر است، بعالوه استقبال 
منفور عليه آن فتوا داده بود خود به » رهبر«مردم از سنتی که 
  . اندازه کافی گوياست

در زير بعد از اخبار خبرگزاری امنيتی فارس و گزارشات پليس به 
  . هايی از اخبار شبکه اينترنتی آمده استايلنا نمونه 
  : خبرگزاری فارس

اى نداشته  حوادث امشب تهران تاآنون آشته:بازپرس جنايى تهران*
  است 

8812251203=nn?php.newstext/net.farsnews.www://http   
   مورد رسيد ٢٢٤تهران به شمار حوادث در *

8812251202=nn?php.newstext/net.farsnews.www://http   
   مصدوم چهارشنبه آخر سال در آشور به بيمارستان اعزام ٢٠٢*

  شدند 
8812251201=nn?php.newstext/net.farsnews.www://http   
  : خبرگزاری ايلنا

تا اين لحظه هيچ گونه تير اندازی از سوی :رئيس پليس رژيم*
  ! ماموران پليس صورت نگرفته است

113924=ID?aspx.wsTextne/ir.ilna.www://http   
نيروهاى پليس در /امنيت در شهر برقرار است :رئيس پليس رژيم*

  ! سطح تهران مستقرند
113909=ID?aspx.newsText/ir.ilna.www://http   

  اخبار برگزاری مراسم در سايت باالترين 
 مردم وجوانان ١٩٫٣٠ ساعت - تهران- ايران خبرخبرنگار آژانس*

شهرك اآباتان را از آنترل نيروهاى سرآوبگر امنيتى خارج آردند و 
  . به آنترل خود در آوردند

https://www.newsagency-ina.com/News-
Details.aspx?newsId=32708&back=0&catid=1   

  بين مراسم چهارشنبه سوری در کرج به درگيری و زدو خورد *
  جوانان و نيروهای سرکوبگر تبديل شد 

html.2655_post-blog/2010/03/com.blogspot.hrdai://http   
   )١(رقص و پايکوبی در اصفهان بر خالف فتوای خامنه ای* 

aAgKMpg6CWs=v?watch/com.youtube.www://http   
گزارشات سايت جرس از چهارشنبه سوری در تهران، اصفهان، 

  ... شيراز، مشهد و
12274/story/net.rahesabz.www://http /   ١٣٨٨ اسفند ٢٥  
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 !ه  گريالئی مسالمت آميز تکميل کنيم با مبارز
   می توان آموخت٨٨ بهمن ٢٢درس هايی که از 

  ارژنگ بامشاد
حتی اگر بخش هايی وسيعی از مردم به عرصه مبارزه با استبداد دينی تا 
دندان مسلح کشانده شوند، باز تا زمانی که نيروهای سرکوب دست 

ستبداد عمل می کنند، نخورده باقی مانده و بصورت يک پارچه در خدمت ا
درگير شدن مستقيم با آن ها، جز تحميل هزينه های غيرضرور به جنبش 

از اين رو برای فرسوده کردن اين نيروی . مردمی، فايده ای ندارد
جهنمی، بايد از جنگ بزرگ و رودررو پرهيز کرد و شيوه ی جنگ های 

اهی که در از اين رو برای ادامه ی ر. کوچک و نامنظم را در پيش گرفت
پيش گرفته شده، هم بايد برای  پيوند جنبش عمومی ـ  سياسی با جنبش 
مطالباتی تالش کرد و هم بايد جنبش خيابان را به مبارزه گريالئی مسالمت 

مبارزه گريالئی مسالمت آميز می تواند تمامی نهادها و . آميز پيوند زد
همه جا غافلگير دشمن را در . عرصه های زندگی اجتماعی را در بر گيرد

ضرباتش را اينجا و آنجا فرود آورد و جاخالی بدهد و دشمن را . کند
  .انگشت به دهان بگذارد

 بهمن امسال، چهره کريه و سرکوبگر جمهوری اسالمی، در سی و ٢٢
رژيم .  را به بهترين شکلی نشان داد۵٧يکمين سالروز انقالب بهمن 

ز پايان مراسم عاشورا سرکوبگر از ترس حضور ميليونی مردم، پس ا
صدور . ابعاد سرکوبگری هايش را به شديد ترين شکلی گسترش داد

احکام اعدام، به دار آويختن جوانان بی گناه، صدور احکام سنگين 
زندان،همراه با فرياد های خونريزانه از تريبون های نماز جمعه از جمله 

رش های شبانه  بهمن با يو٢٢در روزهای منتهی به . ی اين اقدامات بود
تعداد زيادی از فعاالن سياسی، مدنی، فرهنگی، ملی، دانشجويی و کارگری 

زندانيان سياسی سابق فراخوانده . دستگير شده و روانه ی زندان شدند
برای .  بهمن در خانه بمانند٢٢شده و از آن ها تعهد گرفته شد که در 

 شبکه درهم شکستن سيستم ارتباطی فعاالن جنبش ضد ديکتاتوری،
اينترنت سراسر ايران به پائين ترين سرعت کاهش و يا در مناطقی کامأل 

شبکه های راديو و تلويزيونی فارسی . سيستم پيامک مختل شد. قطع شد
تمام اين اقدامات برای آن . زبان زير امواج پارازيت های دولتی مختل شد

  .بود که مردم به خيابان ها نيايند
 بهمن و از ترس حضور مردم، ٢٢اوضاع در از سوی ديگر برای کنترل 

در . حاکمان مستبد تمامی نيروهای سرکوب خود را به خيابان ها آوردند
خيابان . ميادين و خيابان های اصلی نيروهای تا دندان مسلح مستقر کردند

های فرعی و کوچه های منتهی به خيابان های اصلی محل راهپيمائی را 
زادی را با نرده های آهنی و بلوک های اطراف ميدان آ. مسدود کردند

سيمانی بستند و ميدان را از ساعت ها پيش با نيروهای بسيج شده از 
شهرستان ها و يا خانواده های پرسنل ارتش و سپاه و بسيج پر کردند تا 

در محوطه ی صدا و سيما و مراکز . محل سخنرانی در اختيارشان باشد
آن ها برای يک . امی مستقر کردنداصلی حکومتی، تيربار و تجهيزات نظ

آن ها از ملتی که می خواست . جنگ تمام عيار خود را آماده کرده بودند
  دست به تظاهرات مسالمت آميز بزند، وحشت زده بودند 

با آغاز راهپيمائی،  نيروهای سرکوب، هر نوع تجمع غيرسازمانيافته 
 آشکارا به  بهمن،٢٢از آغاز بامداد روز . دولتی را درهم شکستند

دستگيری جوانانی که حدس می زدند از فعالين باشند يا حتی کسانی که 
سياست مزدوران رژيم . کفش های کتانی بر پا داشتند را دستگير کردند

اين بود که حد المقدور جوانان فعال و سازمانگر تظاهرات را از توده 
 برای نشان پاشيدن رنگ روی جوانان تظاهرکننده. تظاهرکنندگان جدا کنند

کردنشان و سپس دستگيری آن ها توسط نيروهای انتظامی، تاکتيک 
از حضور رهبران اصالح .  ديگرشان برای فلج کردن تظاهرکنندگان بود

طلب بشدت ممانعت  کرده و آن ها را بخشأ با ضرب و شتم  به خانه 
چنين آمادگی برای مقابله با مردمی که در هشت ماه . هايشان فرستادند

شته جز قدم های استوار و فرياد های اعتراض چيزی نداشته اند، نشان گذ
از شکست اخالقی و سياسی رژيمی می دهد که از ترس مرگ هم چون 

  .گرگ وحشی به جان مردم افتاده است
نه تنها در . اما عليرغم تمامی اين اقدامات، مردم به خيابان ها آمدند

 بهمن برخالف ٢٢در .  رتهران که در بسياری از شهرهای بزرگ کشو
تظاهرات مردمی حال و . سال های پيشين تنها يک تظاهرات برگزار نشد

مردم . در اين جا از شعارهای حکومتی خبری نبود. هوای ديگری داشت
در تجمعات  گوناگونی که زيرحضور سنگين نيروهای سرکوب ، ضربات 

 با آب جوش باتون ، تيراندازی، گازهای فلفل و ماشين های آب پاش که
رفراندام، " و " مرگ بر ديکتاتور"پر شده بودند، بر پا کردند، شعارهای 

همين تظاهرات مستقل که از . سردادند" رفراندم، اين است شعار مردم

ميانه های ظهر تا پايان شب در جابجا ی شهرها جريان داشت، نيروهای 
کردن اگر تاکتيک غيرمتمرکز . سرکوب رژيم را به استيصال کشاند

تظاهرات مستقل با توجه به توازن قوای موجود و حضور سنگين 
نيروهای سرکوب، در پيش گرفته می شد ،  ابعاد تظاهرات و اعتراضات 

 بهمن بسيار گسترده تر و با شکوه تر از آن چه بود که ٢٢مردمی در 
اما همين حد از تظاهرات مستقل اعتراضی مردم و . انجام گرفته بود
حکومتی شان نشان از ظرفيت باال و تثبيت شده ی مبارزات شعارهای  ضد

  .ضد ديکتاتوری مردمی داشت
 بهمن و تمرکز فوق العاده دستگاه سرکوب، و تاکتيک تمرکز ٢٢اما 

هميشگی و بيش از حد روی تظاهرات خيابانی، هزينه ی مبارزه را به 
ا به نفع واقعيت اين است که هنوز  توازن قو. تدريج بشدت باال برده است

هنوز بخش های وسيعی از توده های . جنبش مردمی بر هم نخورده است
اگر تمرکز .  کار و زحمت به عرصه مبارزه ی مستقيم کشانده نشده اند

خبررسانی بر رسانه های مجازی استوار است، بسيارند مردمی که به اين 
حتی بسياری به راحتی نمی . شيوه های خبررسانی دست رسی ندارند

. انند ماهواره داشته باشند تا از اين طريق در جريان تحوالت قرار گيرندتو
ازاين رو تالش سازمانيافته برای دست يابی به اين بخش از جامعه و 
درگير کردن آن ها با مبارزات جاری يکی از عرصه های کار آگاهگرانه و 

بل سياست آگاهگرانه بايد که روی اشکال متنوع و قا. سازمانگرانه است
تلفيق اشکال تبليغی مدرن و مجازی . دسترس برای همگان استوار شود

با اشکال سنتی تبليغ هر چند به کار جدی و صرف انرژی احتياج دارد، 
بدون رساندن اخبار واطالعات . اما از ضرورتی تام برخوردار است

آگاهگرانه به اکثريت عظيم مردم و نيروی اليزال کار و زحمت نمی توان 
  .کل گيری تحوالت عظيم اجتماعی حساب کردروی ش

تاکيد مجدد و دائم بر خواست های مطالباتی مردم و مطرح کردن آن ها 
بدون وارد شدن ارتش کار و زحمت که مطالبات . ضرورتی تام دارد

ملموس و مشخص شان، آن ها را به عرصه ی مبارزه با ارکان نظام 
 از اين روی دست گذاشتن .خواهد کشاند، نمی توان کمر رژيم را شکست

روی اين خواست ها بويژه در زمانی که بحران اقتصادی گلوی زحمت 
کشان را بيش از ديگران می فشارد و چنگال فقر، تورم، گرانی و بيکاری 
پيکر اردوی کار و زحمت را می درد، می تواند به بسيج و درگير شدن 

درگير گشتن است که بر متن اين فعال شدن و . اين نيرو کمک شايانی کند
. زمينه برای شکل گيری تشکل های مستقل توده ای نيز فراهم می شود

همين تشکل های مستقل توده ای که بر مبنای محيط های کار و زندگی 
شکل می گيرند، می توانند به شبکه های سازمانی يک مبارزه طوالنی و 

  .ن وارد سازندمستمر تبديل شوند بدون آن که هزينه های سنگينی بر فعالي
حتی اگر بخش هايی وسيعی از مردم به عرصه مبارزه با استبداد دينی تا 
دندان مسلح کشانده شوند، باز تا زمانی که نيروهای سرکوب دست نخورده 
باقی مانده و بصورت يک پارچه در خدمت استبداد عمل می کنند، درگير شدن 

ه جنبش مردمی، فايده ای مستقيم با آن ها، جز تحميل هزينه های غيرضرور ب
از اين رو برای فرسوده کردن اين نيروی جهنمی، بايد از جنگ بزرگ . ندارد

و رودررو پرهيز کرد و شيوه ی جنگ های کوچک و نامنظم را در پيش 
از اين رو برای ادامه ی راهی که در پيش گرفته شده، هم بايد برای  . گرفت

الباتی تالش کرد و هم بايد جنبش پيوند جنبش عمومی ـ  سياسی با جنبش مط
مبارزه گريالئی مسالمت . خيابان را به مبارزه گريالئی مسالمت آميز پيوند زد

. آميز می تواند تمامی نهادها و عرصه های زندگی اجتماعی را در بر گيرد
ضرباتش را اينجا و آنجا فرود آورد و . دشمن را در همه جا غافلگير کند

اين تاکتيک را می توان در . ا انگشت به دهان بگذاردجاخالی بدهد و دشمن ر
تظاهرات پراکنده و موردی و در چهارگوشه ی شهر و به مناسبت های 
گوناگون شکل داد و پس از تجمعات کوتاه مدت، پراکنده شد و نيروی دشمن 

مبارزه گريالئی . را پراکنده و عاصی کرد و تن به درگيری رودررو نداد
. واند به شکل اعتصابات گوناگون و پراکنده نيز عمل کندمسالمت آميز می ت

اعتصاباتی که در مدارس، دانشگاه ها، ادارات و کارخانه ها و کشتزارها شکل 
می گيرد، هر چند در نگاه اول پراکنده هستند، اما تداوم آن ها، پيوندی درونی 

  .ميانشان ايجاد کرده و دشمن را از هر سو به محاصره در خواهد آورد
برای سازماندهی مبارزه ی گريالئی مسالمت آميز، شکل دهی به سازماندهی 

اين تشکل ها و فعالين . مؤثر درونی ميان فعالين جنبش ضرروتی تام دارد
سازمان يافته هستند که در محل اقدام می توانند تصميم بگيرند چه زمانی 

د و نيروی خودی دست به تهاجم و اقدام بزنند و چه زمانی به حرکت پايان دهن
در روند پيشروی و تداوم . را پراکنده ساخته و از تيررس دشمن دور کنند

مبارزه، فعالين سازمان يافته مناطق و عرصه های گوناگون می توانند در 
تماس با يکديگر قرار گرفته و سازماندهی گسترده تری را برای اقدامات هم 

دهی طبعآ نقش آن هايی که چنين شيوه ای از سازمان. آهنگ آتی شکل دهند
تالش می کنند سکان حرکت های مردم را به ناحق در دست گيرند و موج 

   ٢٠١٠ فوريه ١۶ ـ١٣٨٨ بهمن ٢٧ .سواری کنند را به حداقل می رساند
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  !سيد علی بی بوته/ آی بته،  بته، بته
 !رژيم بايد بيفته/ بته بته آی بته

 اميرجواهری لنگرودی
 افروز ميليون ها تن ازجوانان اين شعارها پيام شعله

که  دختروپسرشاد ،آوازخوان ورقصنده ايرانی ايست
درحلقه جنگ وگريزهای گرياليی شان درمراسم 

 درسراسر ايران) ١٣٨٨(چهارشنبه سوری امسال
زمين به نمايش خواهند گذاشت و شادمانانه به پيشواز 

 .نوروز دل افروز خواهند رفت
 !مبارک باد

نيزوارد صحنه گرديد " سيد علی خامنه ای"م مسلمين سرانجام رهبرمعظ
: " ودربرابراجرای برپاداشتن آتش بازی چهارشنبه سوری فتوا فرمودند 

اين مراسم عالوه برآنکه هيچ مبناى شرعى ندارد، مستلزم ضرروفساد 
سايت های دولتی " (زيادى است که مناسب است ازآنها اجتناب شود

آنگاه که رهبراينگونه می ) مارس١۴اسفند برابر٢٣يکشنبه 
فرمايند،جوانان خويشتن دارما،همه شوروشرمی شوند وآتش بياران 
معرکه زنجيرپاره می کنند وفرمان می رانند که دستگيرمی کنيم ومتوقف 

ی  پليس کسانی راکه درشب چهارشنبه:" می سازيم واعالم می دارند
يا ....هد کردتاپايان نوروزرها نخوا»احتماال«آخرسال بازداشت کند،

خودروهايی که درچهارشنبه سوری امسال توقيف شوند تا پايان تعطيالت 
 ی نيروی انتظامی جانشين فرماندهسرداررادان (".متوقف خواهند بود

همه اينها نشانه های صف آرايی نظام برای رودرويی با مراسم )
  .  است٨٩چهارشنبه سوری وجشن های نوروزی سال

پايان . را نشانه گرفته اند" عمود خيمه نظام  " شعارهای کهاما امسال 
زمستان جان سخت وگره خوردن آن با بهاردل افروزرا نيزپهلومی 

آی بته، بته، " چقدراين شعارها آشنا اند ؟جايگزين کردن شعارهای.زند
" به جای" رژيم بايد بيفته/ آی بته،بته، بته" ، " سيد علی بی بوته/ بته

بايد سرخی را : ،مردم می گويند"تو از منزردی من از تو و سرخی 
ازآتش برگرفت وبرسرحاکمان ُکوفت و اين جرثومه های بی بوته را 

 . ازپيش پای ُرفت
با بسيج تمامی " ستاد ويژه مقابله" سال ها پيش سران نظام با گزينش 

نيروی سرکوب شان درسطح محالت،هرکوی وبرزنی، امررودررويی با 
امسال . اهرشادی آفرين به خشونت می کشاندندجوانان رابا هرگونه مظ

درتهران تشکيل داده " ستاد مديريت بحران "دردل جنبش ضد استبدادی، 
ازهمين رو امسال ما با تاللوی اين شعارها درذهن وزبان ميليون ها .اند

تن جوان ازدختروپسر،زن ومرد، پيروجوان،که شادی بخش جشن آشنايی 
اين شادی . نبوده ونيست،روبروايم" هللا يوم ا" خواهد بود که ازجنس 

وپايکوبی مردمان،نشان ازرودروريی آشکارجشن وسرورکهن ايرانی در 
جشنی برآمده .برابر سينه زنی وماتم وعزاداری وتاريک انديشی است

" ازاعياد وسنت های ديرين ايرانی دربرابر صدورفتواهای ريزودرشت و
سال خواهان اين بودند تا ٣١ارتجاع حاکم که همواره و طی"ممنوعيت 

مردم گرامی داشت اعياد ملی را به فراموشی سپارند ولی هرسال پرشکوه 
  .  ترازسال پيش دردرون وبرون از کشورپاس داشته شد

جشن بهارطبيعت،بهانه ايست تا بعد اززمستانی . درراه است٨٩نوروز
د سال حکومت زورو ستم حاکمان مذهبی، ميليون ها ايرانی چن٣١ديگراز

هفته ای را درجشن وسرورنوروزی، درصددند تا با خانه روبی ونوکردن 
خودوبا شادی وسرور،هرگونه ستم،سرکوب،سياهی زندگی درجمهوری 

پيش قراول اين جشن، همان . جانکاه اسالمی ايران رافراموش کنند
پريدن ازهربوته آتش، نشان ازمقاومت ديرپايی . چهارشنبه سوری است

با کل نظام تاريک انديش اسالمی داشته وريشه همپيوند نسل جوان ايرانی 
با بن مايه همين مقاومت وجنگ وگريزهای گرياليی سال ها، ماهها، هفته 

دراساس .ها وروزهای اخيرجوانان دراين روزرا به نمايش می گذارد
جشن وسرورچهارشنبه سوری ونوروزامسال، پاسخی قاطع عليه تاريک 

بايد آن راشعله ورنمود ودردل .ران استانديشان جمهوری اسالمی اي
تاآتش بوته ها ی برافروخته،خرمن . هرکوی وبرزنی پرتوافکن ساخت

سوزوبسيج گر،دل هايی شود که برای شادی وشاد خواری دربرابرارتجاع 
می تپد وايستادگی و مقاومت جنبش ضد استبدادی را پله به پله به پيش 

  .می برند

چرا . مع ميليونی جوانان جلوگيری کندجمهوری اسالمی ُمصراست ازتج
که می داند اين مراسم می تواند يه خاطر خصلت غيرمتمرکز وسراسری 
خود،دردل جنبش عظيم ميليونی ضد استبدادی با پايداری و مقاومت توده 
ای به شعله ورشدن آتش کينه و خشم مردم برای فروريزاندن همه ديواره 

اينجاست که ايستادگی . گرددهای توحش ووحشيگری نظام خونريزبدل
ومقاومت باهدفمند شدن و سازمانيابی هسته های مقاومت درهرکوی 
وبرزنی درسطح محالت،می تواند شکاف را عميق تر ساخته و پيشروی 

درامرسازمانگری اين جشن فرخنده همه اقشارو اليه ها . را ممکن گرداند
ی اجتماعی،می ومحرومين و طبقه فرودست و فعاالن سازمانگر جنبش ها

  .توانند  سهم بايسته ی خود را ايفاء کنند
 – سهراب -ندا: پيام هرجوان و نوجوانی که ازروی بوته آتش می پرد؛ياد

 ودهها تن ديگر،مبارزه با بيداد - محسن- رامين- امير- پروانه-کيانوش
دين ساالران،حزب اهللا، ثاراهللا،لباس شخصی ها وديگر ماموران امنيتی و 

  .ژيم خواهد بودنظامی ر
پيام هرزن ومادری که ازروی آتش می پرد؛گره کردن مشت خود نه فقط 
دربرابرستم وجداسازی جنسی،بلکه درطلب وصول برابری حق 
وحقوق،شان ومنزلت اجتماعی و سياسی، برابری اقتصادی و اجتماعی 

  . خود و رودررويی با قوانين قرون وسطايی نظام حاکم است
چهارشنبه سوری و نوروز را به " ممنوعيت" پيام هرکارگری که 

برگزاری شکوهمند نوروزی با سفره های خالی ولی با صورتی سرخ و 
مبارزه برای وصول حقوق های : گزنده تبديل می کند،واضح است

معوقه،دستمزد کافی،حق زندگی،حق تشکل و حق اعتصاب واجتماعات 
  .است
ه ای که ازستم ملی رنج  بلوچ، تيره وطايف– عرب - ترکمن- ترک-هرکرد

می برد، مادامی که ازروی بوته آتش چهارشنبه سوری می پرد، 
بابرجسته ساختن خواست های ويژه ملی وبرخورداری ازاتحاد داوطلبانه 
زندگی درجغرافيای ايران، شادی را زمزمه می کنند وبه استقبال نوروزمی 

  . روند
  هرپرستار، انشگاه،استاد دهرمعلم،هرآموزدختروپسر، دانشهرجوان،هر

هراخراجی ازکاروبيکار،هر مادرو پدر،هرکاسب وشاغل، هرروستايی 
وشهری که از بوته های آتش می پرند،حکم فقهی ولی وقی را نشانه می 

  . گيرند تا پايه های بی بنيان حاکميت اش را بيش ازپيش بلرزانند
سه، می توان تمامی جامعه ازخانه تا کوچه وخيابان،ازخانه تا مدر

ازکارخانه تا دانشگاه،با برپايی ُکوپه های آتش، شعله مقاومتی برافروزاند 
تا زبانه های سرخ فام آن، دامنه نهاد های فتنه وفساد وتباهی رژيم را به 

  . عقب نشينی کشاند
می توان مراسم چهارشنبه سوری،نوروزوسيزده بدرامسال را با شادی و 

دران خاوران ومادران عزا درپارک لذت و همراهی پرشمار توده ای با ما
الله به سکوی پرشی برای هماهنگ کردن مبارزات گسترده توده ای بدل 

  .ساخت
می توان ازاين ايام برای مستحکم کردن ارتباطات همه اقشارمحروم و 
زحمتکش جامعه جوان و ايجاد شبکه های مستقل اطالع رسانی و تدارک 

ه کشاند و آتش تداوم مبارزه با هسته های مقاومت مستقل جوانان هرمحل
  . حاکمان زور مداررا نقشه مند ومستمرساخت 

می توان هرُکوی و برزن را به ميدان همبستگی با کارگران ايران که 
تقريبا هرروزسال، اعتراضی عليه عدم دريافت حقوق های  ٨٨تاپايان سال

ليه ستم معوقه،عليه فقر، بدبختی،عليه تعطيلی کارخانه واخراج، مبارزه ع
کارفرماو  دولت و دفاع ازحقوق قانونی خود بدل ساخته اند ، تبديل نمود 

  . و با اتحاد خويش دامن گستر مبارزات آنان شد
وسرانجام بايد دربرابردستگاه سرکوب تماميت نظام، مقاومت مستقل 
مردمان ايران را مستحکم و متشکل ساخت، ابتکارعمل در صحنه سياست 

. رفت و قدرت بسيج و اعمال نظر پايينی ها را نشان دادرا ازبااليی ها گ
نشان داد تنها با مشارکت وهمگامی توده ميليونی بيکاران، کارگزان 
شهری و روستايی، جوانان، دانشجويان، معلمان، پرستاران و 

برسر آن " روشنفکران مترقی و همراه مردم که تا به امروز حاضر نشدند
يروی سرکوب رژيم را فلج کرد وحاکميت ، ن"سفره خون آلود بنشينند

نه . نظام راغيرممکن وابران را برای حاکميت عظيم مردم ممکن ساخت
خدا، نه شاه،نه محاصره اقتصادی اوباما و کشورهای معظم سرمايه داری 

اين امرتنها با نيروی شگرف مردمان ايران . جهانی، چاره کارنيست
يکايک و متحد آنان حاضل می ومبارزات سازمانيافته ومستقل ومتشکل، 

  . گردد
  ! بر همگان مبارک باد١٣٨٩نوروز . بهار آزادی در راه است

 ١٣٨٨اسفند
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 مورد تاکتيک های جمهوری اسالمی پس از در
   خرداد و نحوه ی مقابله ی مخالفان٢٢انتخابات 

  مرجان مهدوی
  بخش اول

  تاکتيک های جمهوری اسالمی در سرکوب تظاهرات خيابانی 
ک های جمهوری اسالمی برای درهم شکستن اعتراضات وسيع و تاکتي

گسترده ی خيابانی توسط مخالفان، چندان مورد توجه واقع نشده و  به تبع 
آن به توان سرکوب رژيم برای شکستن اين شيوه از مبارزه کم بها داده 

بسياری از مخالفان با يک مقايسه ی صوری ميان جمهوری  .شده است
شاه پس از به خيابان آمدن ميليونی مردم تصور کردند رژيم اسالمی و رژيم 

به سرعت عقب نشينی خواهد کرد و از تاکتيک های جمهوری اسالمی برای 
 بهمن نشان داد تنها با ٢٢  .پراکنده کردن صفوف مخالفين غفلت کردند

تظاهرات خيابانی نمی توان رژيم را سرنگون کرد و بايد امروز نقاط ضعف 
 بهمن را به ٢٢ شيوه ی مبارزه مورد بررسی قرار گيرد و بايد و قوت اين

عنوان نقطه ی عطفی در به پايان رسيدن تاکتيک خاصی از مبارزه 
به عنوان شيوه ای از مبارزات ضد استبدادی ) تظاهرات خيابانی متمرکز(

  .مردم در اين مرحله به حساب آورد
 ٢٢ خرداد تا ٢٢(رژيم جمهوری اسالمی موفق شد از مقطع انتخابات

طی هشت ماه با اتخاذ تاکتيک های سرکوبگرانه ی ويژه ی خويش ) بهمن
تاکتيک های جمهوری . رفته رفته از کميت تظاهر کنندگان در خيابان بکاهد

  :اسالمی عبارتند از
ـ جمهوری اسالمی، شيوه ی حکومت نظامی اعالم نشده ای را در پيش ١

مام نيروهای سرکوبش شبانه روز در گرفت که در اين شيوه ضمن اين که ت
سراسر کشور در حالت آماده باش قرار داشتند، اما از آوردن تانک، نفربر 
و پليس يونيفرم پوش و استقرار دائمی آن ها در خيابان های خودداری کرد 
و عمدًا نيروی نظامی اش را به طور عريان در مقابل چشمان توده های 

 ترتيب با اين درجه از نارضايتی عمومی از وسيع مردم قرار نداد، به اين
خشم و نفرتی که با ديدن تجهيزات سرکوب می توانست مکررًا بازتوليد 

و . شود و به جنگ هر روزه با حکومت تبديل شود، ممانعت به عمل آورد
بدين ترتيب توانست از کارزار گسترده ای که می رفت به جنگ هر روزه 

ی کند و جنگ هر روزه و هر ساعته ی مردم عليه رژيم تبديل شود، جلوگير
روزهای "با حکومت به جنگ مردم عليه حکومت در روزهای خاصی

  . تقليل يافت" تظاهرات
ـ با آرايش ويژه ی نيروهای پليس و آوردن نيروهای رنگارنگ سرکوب ٢

در روزهای تظاهرات به خيابان ها از قبيل گارد ويژه عناصر اطالعات 
و مسلح به انواع ... ا، نيروی انتظامی و بسيج وسپاه، لباس شخصی ه

سالح های گرم و سرد و تجهيزاتی از قبيل گاز اشک آور، باطوم الکتريکی، 
و با اعمال باالترين درجه ی ... قمه، چاقو، نانچی کو، اسپری فلفل و

خشونت و قساوت و بی رحمی نسبت به معترضان از يک طرف و بازداشت 
گر، هزينه ی شرکت در تظاهرات خيابانی را تا حد های گسترده از طرف دي

 .عمليات انتحاری افزايش داد
ـ با دستگيری ها و پرونده سازی های گسترده عليه افراد شرکت کننده در ٢

تظاهرات سياسی؛ فعاالن دانشجويی؛ فعاالن زنان؛ فعاالن کارگری و فعاالن 
انستند از فعاالن ديگر حوزه های اجتماعی، همه ی نيروهايی را که می تو

شرکت کننده در تظاهرات، يا از حاميان آن ها باشند را، زمين گير کرده و 
مخصوصًا با دستگيری های وسيع در روزهای تظاهرات، بسياری از 
عناصر سازمانده اعتراضات را که از مقطع انتخابات به ميدان آمده و در 

  .ز دور خارج کرداين کارزار کارآزموده شده بودند، را به طور موقت ا
 به کارگيری حکومت نظامی اعالم نشدهـ ١

رژيم دو برخورد متفاوت در روزهای تظاهرات و روزهای ديگر را در 
  .برخورد با مخالفان به کار گرفت

 در روزهای تظاهرات، تمام شهر در کنترل نيروهای نظامی و امنيتی -الف
  .بود
 روزهای ديگر چهره ی شهر  رژيم تمام تالش خود را به کار گرفت تا در-ب

تا آن جا که هفته ها پس از انتخابات . و اوضاع عمومی را عادی نشان دهد
ماشين های گشت ارشاد که قبل از آن در هر منطقه قابل مشاهده بود و تا 

تذکر می دادند و دسته " بدحجاب ها"جايی که برای شان مقدور بود، به 
ار محسوسی کاهش يافت و حتی دسته دستگيرشان می کردند، به شکل بسي

علتش آن بود که رژيم . در نقاطی از شهر تهران، به کلی جمع آوری شد
سعی می کرد عوامل حساسيت زا را از جلو چشم بردارد تا شايد به اين 

در تمام . وسيله بتواند خشم مردم عصبانی و عصيان کرده را مهار کند
ار گرفته می شد تا آثار روز روزهای بعد از تظاهرات، امکانات وسيعی به ک

تظاهرات از سطح شهر پاک شود اما در بيشتر روزهای تظاهرات 

مخصوصًا ماه های اول پس از انتخابات آنقدر تأثير جمعيت تظاهر کننده بر 
خيابان ها و به طور کلی چهره ی شهر زياد بود که آن ها موفق نمی شدند 

 خرداد در ٣١مثًال روز . اوضاع را به سرعت به حالت اوليه برگردانند
خيابان انقالب و خيابان آزادی به رغم اقداماتی که برای پاکسازی خيابان به 

تعدادی از . کار گرفته شده بود، همچنان آثار تظاهرات روز قبل مشهود بود
سطل های بزرگ زباله که مردم روز قبل آن ها را برای دفاع از خود در 

زده بودند، هنوز به صورت نيمه سوخته مقابل يورش نيروی انتظامی آتش 
در پياده رو ها رها شده بود و بوی پالستيک سوخته در محوطه ی اطراف 
اين سطل های زباله به مشام می رسيد و شيشه های  بسياری از کيوسک 

بر خالف روزهای معمولی، روزهايی که قرار بود . های تلفن خرد شده بود
الت غير عادی وجود داشت و به شدت تظاهرات برگزار شود، در تهران ح

حتی اگر تظاهرات معترضان فقط به يک نقطه محدود . زير کنترل پليس بود
می شد، مثال در تجمع اعتراضی که قرار بود در مخالفت با حکم تحليف 

 مرداد ماه برگزار شود در حاليکه از جانب ١٢رياست جمهوری در روز 
ن محل تظاهرات اعالم شده بود، اما معترضان فقط ميدان بهارستان به عنوا

در تمام خيابان های فرعی منتهی به خيابان انقالب، آزادی، فردوسی و ولی 
در خيابان های فرعی اطراف . نيروهای پليس حضور داشتند... عصر و

ميدان انقالب ماشين های پليس مستقر شده بود و اين همه نيروی پليس به 
يی شعار بدهند، آن ها فوری برای سرکوب خاطر آن بود که اگر مردم در جا

. وارد عمل شوند و همچنين فضای ارعاب را در سطح شهر بگسترانند
نمونه ی ديگری که می توان مثال زد، روزی که قرار بود مردم برای 
احترام و گرامی داشت ندا آقا سلطان سه روز بعد از شهادت او در ميدان 

که زمان برگزاری مراسم عصر اعالم در حالی  . هفت تير تهران جمع شوند
شده بود، از ظهر به بعد نيروهای نظامی امنيتی در تمام خيابان های اطراف 
مستقر شده بودند در حالی که محل تظاهرات ميدان هفت تير بود، تمام 
خيابان های اطراف ميدان مملو از نيروهای امنيتی نظامی بود و خيابان 

ن بهار، قائم مقام فراهانی، مفتح و تمام های بهار شيراز، شمال  خيابا
خيابان کريم خان زند که تا ميدان ولی عصر امتداد می يابد، توسط نيروهای 

اين همه نيروی پليس برای سرکوب مردمی آمده . پليس اشغال شده بود
جمهوری . بودند که قرار بود در ميدان هفت تير تجمع سکوت برگزار کنند

گسترده و ميليونی مردم، به جای آوردن تانک و اسالمی، پس از تظاهرات 
شيوه ای که شاه با آمدن مردم به خيابان ها و از ( زره پوش به خيابان ها

 شهريور به بعد و در زمان دولت ازهاری برای سرکوب مردم به کار ١٧
در . ، شيوه ی حکومت نظامی اعالم نشده ای را در پيش گرفت)گرفت

ستگيری های وسيع، زندان، شکنجه، تجاوز و حکومت نظامی اعالم نشده د
اعدام  و پرونده سازی و عالوه بر آن اعمال خشونت بی حد و حصر و 
قساوت و بی رحمی نسبت به تظاهر کنندگان در خيابان، به عنوان شيوه ی 

  .اصلی سرکوب حکومت برگزيده شد
جمهوری اسالمی در هشت ماه گذشته، اين شيوه ی سرکوب را به عنوان 

وشی را که می تواند توسط آن در مبارزات مردم گسست ايجاد نمايد، به ر
کار گرفته است و با نياوردن تانک و نفربر به خيابان ها، و در انظار قرار 
ندادن دائمی نيروی سرکوب به صورت عريان در مقابل توده ها، در نظر 

با بقيه داشته است ميان معترضانی که در تظاهرات خيابانی شرکت می کنند 
توده های مردم با اين حد از نارضايتی از رژيم و . ی مردم شکاف بياندازد

در عين حال با اين حد از آگاهی اگر در خيابان ها به طور مداوم تانک و 
زره پوش را مشاهده می کردند، خشم و نفرت شان به طور روزانه نسبت 

 و بازداشتگاه زندان ها" اما سرکوب در پشت . به رژيم بازتوليد می شد
و در جايی که تا حدودی از انظار عموم و توده های وسيع " های مخفی

مردم دور است و يا بهتر است بگوييم هر روز و هر ساعت در انظار 
نيست، تأثير روانی متفاوتی بر جای می گذارد، به عبارت ديگر بايد گفت 

ش را به رژيم از بصورت حساب شده، تانک و نفربر و پليس يونيفرم پو
عنوان نيروی سرکوب به خيابان نياورد، تا از جنگی که می توانست به 
جنگ هر روزه و هر ساعته عليه رژيم تبديل شود، جلوگيری کند و جنگ 
( هر روزه ی مردم با رژيم، به جنگ مردم عليه حکومت در روزهای خاصی

در و اين حد از جنگ برای ايجاد شکاف . تقليل يافت) روزهای تظاهرات
 سال گذشته دستگاه سرکوبش در ٣٠ميان نيروی سرکوب رژيمی که طی 

لحظه ای واحد در چند جبهه بر عليه دشمنان کوچک و بزرگش، همزمان 
اگر چه اين تاکتيک . جنگيده و بسيار آبديده شده است، بسيار ناکافی بود

هيچ مصونيتی برای رژيم به وجود نياورده و نخواهد آورد، اما در کوتاه 
توانست از استمرار مبارزات سياسی مردم به صورت ) هشت ماه(مدت

     .مبارزه ای خيابانی و هر روزه عليه حکومت جلوگيری کند
  آرايش ويژه ی نيروهای پليس در روزهای تظاهرات -٢

جمهوری اسالمی با به کارگيری خشن ترين و بی رحمانه ترين نحوه ی 
زينه ی شرکت در تظاهرات خيابانی برخورد به تظاهر کننده های خيابانی ه
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بدون در نظر . را تا حد هزينه ی شرکت در عمليات انتحاری افزايش داد
گرفتن درجه ی قساوت و آرايش ويژه ی نيروی پليس، بخصوص چند 
تظاهرات اخير، نمی توان تصور کرد چرا تا اين اندازه شرکت در تجمعات 

تاکنون به کار گرفته شده خيابانی خطرناک است، درست ترين تعبيری که 
اين است که فرد شرکت کننده در تظاهرات، گويی خود را برای شرکت در 

چه بسيار جوانان شرکت کننده در . عمليات انتحاری آماده می کند
در روزهای ". ما وصيت کرده به خيابان آمديم" اعتراضات که می گفتند

نتظامی رژيم است، تظاهرات، خيابان های تهران در کنترل کامل نيروی ا
عناصر پليس، قبل از شروع ساعت تظاهرات، سعی می کنند به انحاء 
مختلف حضور خود را نشان دهند تا در سطح شهر رعب و وحشت ايجاد 

در ماه های اوليه ی بعد از انتخابات بسته به اهميت روز تظاهرات و . کنند
ميدان هفت تير موضوع آن، خيابان هايی مثل انقالب، آزادی، ميدان ونک، 
در روزهای . و ولی عصر به طور دائم زير کنترل پليسی و امنيتی بود

تظاهرات بقيه ی خيابان ها بستگی به محل اعالم شده برای تجمع و 
همچنين اهميت آن روز خيابان های محوطه ی اطراف محل تجمع، در اشغال 

لی برای در روزهای تابستان هنگامی که مح. کامل نيروهای انتظامی بود
تظاهرات اعالم می شد، سراسر پارک های آن منطقه را نيز عناصر 
اطالعاتی به طور کامل زير نظر می گرفتند و با سر و وضع معمولی در 
سرتاسر پارک پرسه می زدند تا عناصری را که احتمال می دادند از عناصر 

  .فعال تظاهرات باشند، شناسايی کنند
 نفره و گاهی ۴٠ الی ٣٠موتور سوار بين در روزهای تظاهرات دسته های 

در ساعت . بيشتر، برای ايجاد ارعاب، در سطح شهر به حرکت در می آيند
  .های تظاهرات، اين موتور سواران در خيابان ها ويراژ می دهند

در ماه های اوليه ی پس از انتخابات اين موتورسواران در جاهايی که 
 نسبتًا خلوت بود، متفاوت عمل جمعيت کثيری وجود داشت، و جاهايی که

  .می کردند
در جاهايی که جمعيت زياد بود، از ترس نزديک نمی شدند، به غير از چند 
تظاهرات اوليه که معترضان هنوز چندان منسجم عمل نمی کردند، به مرور 

نترسيد، نترسيد ما همه با هم " افراد شرکت کننده در تظاهرات با شعار
د غلبه کرده و به مقابله با عناصر پليس می بر پراکندگی خو" هستيم

پرداختند، اما در جاهايی که جمعيت انبوه نبود، يکی ديگر از کارکردهای 
اين موتورسواران به غير از ايجاد وحشت، اين بود که به افراد پراکنده 
حمله می کردند و در خيابان هايی که از مراکز اصلی تظاهرات نبود به 

عناصری از اين موتورسواران مانند کرکس . داختندشکار معترضان می پر
ها بر سر فرد معترض فرود آمده و او را زير شديدترين ضربات می گرفتند 

دسته هايی با لباس هايی مشکی، . و مورد ضرب و شتم قرار می دادند
 نفره با لباس ۴٠ و ٣٠پلنگی، سبز خاکی و سبز تيره هر دسته ی 

های فوق الذکر در خيابان ها ظاهر می شدند متحدالشکل و با يکی از رنگ 
و منظره ای از حمله ی يک گله حيوان وحشی را تداعی می کردند که برای 
پاره کردن طعمه ی خويش، ناگهان بر سر قربانی فرود آمده و تا لت و پار 

از زير مشت و لگد گرفتن . کردن آن طعمه دست از سر آن برنمی دارند
طوم بر سر و صورت به طور پی در پی فرود شروع می کردند تا با با

...  آوردن و يا کوبيدن فرد معترض به ديوار، ماشين، لبه ی جدول خيابان و
و بخصوص اگر کسی دوربين داشت، تا او را تمام ُکش نمی کردند دست از 

رژيم برای سرکوب تظاهرات، چند نوع نيروی مختلف . سرش برنمی داشتند
نيروی انتظامی، بسيج، عناصر اطالعات سپاه : به خيابان ها می آورد

يکی از اين نيروها . پاسداران، عناصر اطالعاتی، لباس شخصی، گارد ويژه
که در تظاهرات حضور مداوم داشته و کارآيی بسيار بااليی در سرکوب از 

از شناسايی افراد سابقه دار . خود نشان می دادند، افراد لباس شخصی بودند
 تعقيب -جمعيت معترض به ناکجاآباد، دستگير کردن افراد تا هدايت -گرفته

 -عناصر معترض و گير انداختن آنان در کوچه ها و خيابان های فرعی
کشتن و زخمی کردن افراد در فرصت هايی که به دست شان می آمد، 
تيراندازی با کلت، چاقو و قمه زدن، شکار افراد شناسايی شده در کوچه ها 

  ...و زخمی کردن و کشتن آنان در صورت مقاومت وو خيابان های خلوت 
با پوشيدن کاپشن، اسلحه ی . با شروع فصل سرما، کار آن ها راحت تر شد

در ميان آن ها برخی . کمری و سالح سرد خود را زير کاپشن پنهان می کنند
مأموران اطالعات زندان و بازجوها وجود دارند که زندانيان سابق و افراد 

  .ا شناسايی می کنندپرونده دار ر
در روزهای تظاهرات، اشخاص درشت هيکل گارد ويژه ی سرکوب را می 
شود ديد که لباس شخصی به تن دارند و خود را قاطی جمعيت می کنند، 
عالوه بر آن در چند روز اول پس از انتخابات، کسانی خود را قاطی جمعيت 

ر پليس و حزب الهی تظاهر کننده می کردند که ظاهرًا هيچ شباهتی به عناص
. نداشتند، سر و وضع شان تر و تميز و شيک و صورتی اصالح شده داشتند

اما پوست صورت شان دو رنگ بود، با دقت می شد فهميد اين ها کسانی 

هستند که قبًال ريش داشته اند، چون رنگ پوست صورت  شان در محل 
 و اين نشان .ريش بسيار روشن و با بقيه ی صورت شان خيلی متفاوت بود

می داد که اين اشخاص تا چند روز قبل ريش داشته اند ولی برای اين که از 
سوی مردم شناسايی نشوند، صورت شان را سه تيغه کرده و قاطی جمعيت 

  .شده اند
چند مورد عناصری از ستاد انتخاباتی احمدی نژاد، در ميان اين افراد توسط 

تخابات در خيابان ها و تجمعات جوانان معترضی که در روزهای قبل از ان
 خرداد ماه در ٢٨در روز پنج شنبه . خيابانی حضور داشتند شناسايی شدند

، زمانی که هليکوپتر نيروی انتظامی )امام خمينی(ميدان توپخانه ی تهران
بر فراز جمعيت ده ها هزار نفری مردم حاضر در ميدان، شروع به دادن 

زی از سوی هليکوپتر بترساند، مردم به هم مانور کرد تا مردم را از تيراندا
و هيچ کس جمعيت را ترک . توصيه می کردند همه روی زمين بنشينيم

در يک . هدف مردم اين بود که از پراکندگی جمعيت جلوگيری شود. نکند
گوشه ی اين جمعيت عظيم، چند نفر همزمان سبز شدند و مرتب توصيه  

 کنيم و ظاهرًا محل ديگری را برای می کردند، بلند شيم و اين جا را ترک
اما وقتی چند جوان تظاهر کننده نشان دادند، . تجمع پيشنهاد می کردند

فهميده اند که آن ها اطالعاتی هستند، دم شان را روی کول شان گذاشتند و 
اين . جوانان می گفتند يخ شان نگرفت. به سرعت آن محل را ترک کردند
 .  پليس و لباس شخصی ستيکی ديگر از کارکردهای عناصر

به کارگيری دستگيری، زندان، تجاوز، پرونده سازی، شکنجه و اعدام ـ  ٣
  .به عنوان حربه ای عليه مبارزات خيابانی

جمهوری اسالمی از شروع اعتراضات خيابانی، زندان و اعدام را به عنوان 
ه عالو. حربه ای عليه مخالفان و به عنوان شيوه ی دائمی سرکوب برگزيد

بر کشتن در خيابان، شکنجه و کشتن در زندان ها را نيز در پيش گرفت و 
. دستگيری های وسيع را به عنوان ابزاری مهم برای سرکوب به کار برد

در کشوری که مردم از زندان های آن، قتل عام و کشتار و شکنجه و تجاوز 
را می فهمند، دستگيری و زندان بسيار ترس آورتر از کشته شدن در 

مخصوصا بعد از افشای تجاوز در زندان ها، بسيار در . خيابان است
تظاهرات خيابانی می شنيديم در خيابان کشته شدن بهتر از دستگير شدن 

  .است
رژيم با زندانی کردن و دستگيری های گسترده ی افراد معترض در روزهای 

 کرده تظاهرات، اين بخش از فعالترين معترضان جامعه را از ساير مردم جدا
و تالش داشت به مرور ميان زندانيان و خانواده های آنان حصار کشيده تا 
از همگامی و پيوند توده های مردم با خانواده های دستگير شدگان 

هر چند با تجمعات پی در پی خانواده ها در مقابل زندان ها . جلوگيری کند
ننده در اين نقشه خنثی شده است، اما از زاويه ی کميت افراد شرکت ک

زيرا از فاصله ی يک . اعتراضات سياسی، چنين شيوه ای تأثير داشته است
تظاهرات تا تظاهرات بعدی که گاه بيش از يک ماه طول می کشد، زندانيان 
و خانواده های آنان که يکی از کانون های مبارزات سياسی پس از انتخابات 

در حالی که .  گيرندامروز آن جاست، به نوعی جدا از بقيه ی مردم قرار می
ظاهرًا زندگی در همه جا به طور عادی جريان دارد، خانواده های افراد 
بازداشت شده روزهای متمادی مجبورند هر روزه در مقابل زندان ها، 

به اين . به دنبال ردی از عزيزان خود باشند... دادگستری، دادگاه انقالب و
رايط روحی و سياسی ترتيب در اين هشت ماه به مرور گسستی ميان ش

مردم با خانواده های زندانيان سياسی به لحاظ شرايط زندگی به وجود آمده 
  .است

در جمهوری اسالمی نيز مقوله ی مهم ديگری " پرونده دار بودن"پديده ی 
" پديده ی ويژه ی جمهوری اسالمی" ست که بايد به طور مجزا به عنوان

شته زندانيان را حتی پس از رژيم در سال های گذ. به آن نگريسته شود
اتمام مدت زندان نيز، به قيد وثيقه و کفالت آزاد کرده است و با قرار دادن 
وثيقه های سنگين وجدان فرد را در مقابل خانواده، نزديکان و آشنايان قرار 
داده و حتی آن جا که فرد هر نوع هزينه ای اعم از زندان، شکنجه و اعدام 

 در مقابل فشار و تحميل هزينه های سنگين به را برای خود می پذيرد،
حاکميت . خانواده و نزديکانش دچار فشار و عذاب وجدانی سنگين می گردد

سال هاست تالش می کند، حتی در زمان آزادی و پس از اتمام دوران زندان 
هر فرد زندانی، او را در قيد و بند اطرافيان قرار دهد و اين بار خانواده را 

 ميليون نفر فرد پرونده دار در ايران، ۵ الی ۴وجود . رد قرار دهدزندانبان ف
خود، در جمهوری اسالمی " پرونده دار بودن"به خوبی گويای آن است که 

پديده ای ست که بايد به عنوان پارامتری در محدود کردن تحرکات افراد در 
که به در چند سال گذشته زندانيانی بوده اند . مبارزه آن را در نظر گرفت

  .خاطر تبعات وثيقه های سنگين ماندن در زندان را ترجيح داده اند
در دوره ی اول رياست جمهوری احمدی نژاد، با تقويت نهاد سپاه و بسيج 
. در محالت، در واقع در هر محله ای شعبه ای از اطالعات نيز داير گرديد

 محل افراد ديده شده در برخی از محله ها، اين نهادها مستقيما و در همان
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در دوره ی پس از . را بازجويی کرده و برای آنان پرونده درست می کنند
انتخابات، اين شعبه های اطالعات در محل به عنوان پايگاه هايی برای 

بنابراين جمهوری اسالمی با زندانی کردن، . شناسايی افراد معترض درآمد
دگی افراد و با بريدن پرونده دار کردن و کنترل امنيتی در محل های کار و زن

وثيقه های سنگين برای زندانيان آزاد شده، افراد را به طور دائم در کنترل 
. امنيتی پليسی قرار داده و سدی مهم در مقابل تحرک آنان ايجاد می کند

حاکميت با به کارگيری چنين شيوه هايی در سرکوب در نظر داشته است 
ر افراد معترض مؤثر را از بقيه افراد سازمانده اعتراضات خيابانی و ساي

هر چند با مقاومت مردمی، به کارگيری چنين شيوه هايی از سوی . جدا کند
مردم خنثی خواهد شد، اما در کوتاه مدت و به طور موقتی کم کم کادرها و 
عناصر سازمانده از دور خارج گشته اند، و با پرونده دار شدن آن ها، از 

  .ه استکارآيی آنان بسيار کاسته شد
 بخش دوم

  سياست ها و روش های جنبش ضد استبدادی
 .ـ تداوم مبارزات مردمی١
  .ـ به عقب نشينی واداشتن رژيم توسط جنبش ضد ديکتاتوری٢
 وضعيت آلترناتيو چپ پس از - شکست اصالح طلبان- بهمن٢٢ـ ٣

 .انتخابات
 تداوم مبارزات مردمـ ١

 نيروی تأثيرگذار را بايد به در مبارزات ضد ديکتاتوری پس از انتخابات سه
عنوان طرف های اصلی معادله ی صحنه ی پيچيده ی سياسی ايران امروز 

  :در نظر گرفت
   اپوزيسيون- اصالح طلبان ج- مردم ب-الف

بی گمان عامل اصلی تداوم اعتراضات پس از مقطع انتخابات را بايد مردم 
ايران تعلق دارد که دانست، بنابراين افتخار تداوم اين مبارزات به مردم 

خيابان ها را در شهرهای بزرگ ايران پس از انتخابات به کانون های 
مبارزه عليه استبداد تبديل کردند و اين تفاوت مهمی ست ميان مردم امروز 
در صحنه سياسی  که بخش اصلی آن را جوانان تشکيل می دهند با مردم در 

عنوان توده های سرسپرده و از مردم، امروز نه به  . ۵٧آستانه ی انقالب 
در . گوش به فرمان، بلکه به عنوان کنش گران صاحب انديشه بايد نام برد

روزهای پس از انتخابات خيل عظيم جوانان به خيابان ها ريختند و خيابان 
را عرصه ی رو در رويی و نبرد با استبداد قرار دادند، مردم ناراضی 

رای ابراز نارضايتی خود قرار داده و اعتراض به نتايج انتخابات را محملی ب
از رهبران اصالح طلب و يا کانديداهای شکست خورده به عنوان تکيه 
گاهی برای گسترش اعتماد به نفس خود استفاده کردند، اين تفاوتی ست که 
بايد ميان نقش اصالح طلبان کنونی يا رهبران جنبش سبز با نقش اين 

ميان منافع مردم با منافع دو . ظر گرفت در ن۵٧عناصر در آستانه ی انقالب 
کانديدای اصالح طلب  در روزهای اوليه ی پس از انتخابات يک همسويی 
به وجود آمد، اصالح طلبان برای عقب نشينی حريف به گسترش اعتراضات 
نياز داشتند، از طرف ديگر مردم هم که سال ها در اثر نارضايتی پتانسيل 

د، اين فضا را امکان مناسبی برای بروز متراکمی با خود حمل می کردن
همچنين اپوزسيون نيز . نارضايتی و اعتراضات و مبارزات خود يافتند

فضای پيش آمده بعد از انتخابات را فرصت مناسبی برای گسترش مبارزه بر 
  .عليه حکومت يافت

 خرداد، مردم در مقابل وزارت کشور تجمع کرده و ٢٣از صبح شنبه 
ی عليه اعالم نتايج انتخابات و رئيس جمهوری احمدی اعتراضات خودجوش
پس از گذشت دو روز از اعتراضات و ناآرامی های . نژاد به راه افتاد

خودجوش در سراسر کشور و به ويژه در شهرهای بزرگ تهران، اصفهان، 
تبريز، شيراز، رشت و مشهد، موسوی و کروبی در تهران تظاهرات 

 خرداد سرتاسر خيابان آزادی، ٢۵وشنبه در روز د. عمومی اعالم کردند
انقالب و ميدان امام حسين از جمعيت موج می زد، تخمين زده می شود که 

 .نفر به خيابان ها ريخته بودند  ميليون٣در اين روز در تهران حدود 
 به عقب نشينی واداشتن رژيم، توسط جنبش ضد ديکتاتوریـ  ٢

زی از سرنوشت شاه در جمهوری اسالمی  به زعم خود، با درس آمو
 که عقب نشينی در مقابل مخالفان صفوف آنان را ۵٧آستانه ی انقالب 

قدرتمند تر کرد، از ابتدای تظاهرات پس از انتخابات در مقابل امواج 
خشمگين مردم به جای عقب نشينی دست به حمالت گسترده ی خشونت 

اد نکرد، بلکه با اين شيوه نه تنها هيچ مصونيتی برای خود ايج. آميز زد
خشم و نفرت بيشتر مردم را برانگيخت و در سطح بين المللی افکار عمومی 

و پاسخی که به ندای حق طلبانه ی . مردم جهان را در مقابل خود قرار داد
رژيم به قيمت اندکی طوالنی . مردم داد، تنها سرکوب و سرکوب بيشتر بود

ی سرکوب زد، اما تر کردن عمر خود دست به وحشيانه ترين شيوه ها
اکنون با نگاهی به روحيه ی مقاومت مردمی مشاهده می کنيم که حکومت 
در مقابل مقاومت جنبش ضد ديکتاتوری مجبور به عقب نشينی شده است، 

اگر چه اين عقب نشينی به صورت کند و بطئی صورت می گيرد، اما آثار آن 
 و بخصوص ۶٠حکومتی که ُمهر اعدام های دهه ی . به خوبی هويداست

 را بر پيشانی خود دارد، اکنون مجبور به ۶٧قتل عام زندانيان در سا ل
  .آزادی شماری از دستگير شدگان شده است

رژيم پس از اعتراضات وسيع و خيابانی مردم در روز عاشورا در نظر 
داشت با دستگيری های گسترده و وسيع و اعدام های زندانيان از مردم 

ا تجمعات خانواده های زندانيان سياسی و اطالع زهر چشم بگيرد، اما ب
رسانی و افشای  چنين سياست هايی از يک طرف و فشار افکار عمومی 
بين المللی از سوی ديگر باالخره رژيم مجبور به عقب نشينی شده است، در 
اين رابطه تالش های خانواده های شهدا و زندانيان سياسی و حاميان آنان 

ر، تجمعات پی در پی در مقابل زندان ها و همچنين در اطالع رسانی مکر
نشينی واداشتن مبارزات ايرانيان خارج از کشور را عامل مهمی در به عقب 

  .رژيم بود
 وضعيت آلترناتيو چپ پس از - شکست اصالح طلبان- بهمن ٢٢ـ ٣

  انتخابات
در سال های گذشته نحوه ی سرکوب رژيم، نه به گونه ای سر راست، بلکه 

هدف اصلی رژيم در به کارگيری . يچی و با مانور همراه بوده استمارپ
چنين شيوه ای اين است که مخالفان نتوانند حرکت و يورش بعدی رژيم را 
تشخيص دهند و متوجه نشوند کدام نقطه، کدام جهت و کدام سمت قدم بعدی 

تا با عدم توانايی در تشخيص اين که گام بعدی در . رژيم برای سرکوب است
سرکوب چه خواهد بود، ابتکار عمل را از مخالفانش در اين که بدانند در 

بنابراين در زمانی که به نظر می . کدام زمين می توانند بازی کنند بگيرد
 يورش آورده، B هست، به نقطه ی Aرسيده تمرکز سرکوب بر روی نقطه 

و همچنين عمدًا تمام نيروی سرکوب خود را ممکن است برای متالشی 
رژيم با دادن چنين مانورهايی در .  به کار نگرفته باشدBردن نقطه ی ک

اما همه ی اين . نظر داشته است، جبهه ی مخالفان را دچار اغتشاش کند
مانورها يک هدف مهم را دنبال می کرده و آن اين که هيچ نيرويی به 

رهبری جنبش سبز از درک اين تاکتيک رژيم عاجز . آلترناتيو تبديل نشود
اند و پس از پيروزی نسبی در تظاهرات روز قدس، حرکت صعودی و تند م

شونده ای را در پيش گرفت و در حالی که می توانست با گرفتن امتياز آن 
روز و در همان زمان، در جايی قرار داشته باشد که امروز به لحاظ امتياز 

 که از گيری در آن نقطه قرار دارد، به جای در پيش گرفتن تاکتيکی نرم تر
همان زمان با عنوان گسترش شبکه های ارتباطی در محالت و خانواده ها، 
. مطرح کرده بود، همچنان بر طبل تظاهرات سياسی خيابانی متمرکز کوبيد

 بهمن مثال ٢٢ آبان، عاشورا و ١٣رهنمود های محسن سازگارا برای روز 
گر و اليه رهبری جنبش سبز از ترس به ميدان آمدن طبقه ی کار. زدنی ست

های محروم و در يک کالم پايينی های جامعه، صرفًا بر تظاهرات خيابانی 
تأکيد کرد و تنها آنگاه که به لحاظ سياسی خود را در بن بست ديد، صحبت 

اشاره به سخنان مير حسين موسوی " از پايينی های جامعه به ميان آورد
 بهمن خود ٢٢ در و سپس با پيشنهاد تاکتيک اسب تروا".  بهمن٢٢قبل از 

 .را در محاصره ی نيروهای سرکوب آچمز کرد
 بهمن به عنوان آکسيون نهايی در نزد بسياری از نيروهای ٢٢تلقی 

اپوزيسيون موجب شد، جمهوری اسالمی از شدت وحشت، تمام تالش خود 
را به کار گيرد تا اين روز به شکست تبديل کند و اميد به هر نوع آلترناتيو 

  . توده های مردم بخشکاندرا در ذهن 
چپ هر چند نقش مهمی در تعميق : اما وضعيت چپ پس از انتخابات

شعارها و طرح مطالبات مردم در اين هشت ماه ايفا کرده است، اما در کليت 
ارتقاء شعارهای مردم . خود از ارائه ی تحليلی درست از شرايط ناتوان ماند

بات به شعارهايی ساختار شکنانه از شعارهايی در اعتراض به تقلب در انتخا
و همچنين طرح بسياری از مطالبات که امروز در سطح جامعه ی سياسی 
ايران به خوبی قابل مشاهده است، از آِن چپ و تالش های ارزشمند آن می 

شعار سرنگونی جمهوری اسالمی که امروز در بخش های مختلف . باشد
 است که سازمان های چپ جامعه تکرار می شود يکی از عرصه هايی بوده

پر رنگ بودن گفتمان برابری و دمکراسی در سطح . در آن نقش داشته اند
عمومی جامعه قبل از هر چيز از دستاوردهای جنبش چپ است، اما برخی 
از جريان های سياسی چپ با اشتباه خود در تحليل شرايط سياسی بدون در 

از ارائه ی تاکتيک نظر گرفتن امکانات گسترش جنبش اعتراضی موجود 
  ...های درست ناتوان ماندند

بيهوده نبود که برخی از جريان های اپوزسيون چپ، با فرض کردن خود در 
يک قدمی قدرت آتش سنگين توپخانه ی خود را متوجه جنبش سبز کردند و 

 احمدی نژاد به عنوان ولی فقيه -به جای حمله ی اصلی به جناح خامنه ای
مدی نژاد به عنوان نماينده ی سپاه پاسداران که امروز با قدرت خدايی و اح

قدرت نظامی امنيتی مهمی در ايران و در منطقه به شمار می آيد و بخش 
اعظم قدرت اقتصادی و سياسی را در دست دارد، جنبش سبز را نشانه 
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گرفته و آماج حمالت اصلی خود قرار دادند و برخی از آن ها تا آن جا پيش 
 جنبش سبز بدون تفکيک  بدنه ی آن را که در تداوم مبارزات رفتند که کليت

ضد استبدادی نقش بازی کرده است را نيز مورد حمالت شديد قرار داده و 
کليت آن را ارتجاعی خواندند و اين مسئله ی مهم را در نظر نگرفتند که 
شرکت همين بدنه ی جنبش سبز در مبارزات خيابانی بود که شعار اعتراض 

بخش مهمی . يج انتخابات را به شعارهای سرنگونی طلبانه تبديل کردبه نتا
از همين جوانان بدنه ی جنبش سبز، امروز به عنوان طرفداران انقالب 
سبز، تغيير جهت داده اند، اما اين تحليل اشتباه از شرايط مسلمأ شامل حال 

ل بنابراين اگر بخواهيم به اين سؤا. همه ی بخش های جنبش چپ نمی شود
و دو " قطعًا"پاسخ دهيم که آيا مبارزات مردم ادامه خواهد يافت بايد گفت 
  :نتيجه گيری مهم را در اين رابطه می توان اين گونه فرموله کرد

 بهمن ثابت کرد صرفا با تظاهرات سياسی نمی ٢٢ـ شکست مخالفان در ١
  .توان رژيم را سرنگون کرد

 بهمن شکست در تاکتيک ٢٢ت ـ مبارزات مردم ادامه خواهد يافت و شکس٢
تظاهرات خيابانی متمرکز به عنوان تنها شکل مبارزه ی سياسی ست و نه 

 ٢٠١٠ مارس ١۵       .شکست جنبش اعتراضی کنونی
……………………………………….  

 مجلس پيامدهای تصويب کليات اليحه بودجه در
پيامد مصوبه مجلس، تهيدستی و فالکت گسترده تر و تورم لجام گسيخته تر 

با مصوبه مجلس مبارزه برای نان اکنون به مبارزه ای . در جامعه است
حياتی برای اکثريت زحمتکش جامعه که قربانی اصلی برچيدن يارانه هاست 

ده است؛ مبارزه ای که اهتمام به سازماندهی آن بايد در مرکز توجه تبديل ش
  .همه طرفداران آزادی و عدالت اجتماعی قرار بگيرد

 بحث :٢٠١٠ مارس ٩ و ١٣٨٨ اسفند ١٨  ، سه شنبهراديو راه کارگر
های موافقان و مخالفان اليحه بودجه در روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس 

 برچيدن يارانه ها کانونی شد، اختالف نظر دو که به سرعت بر سر مساله
گرايشی که برچيدن تدريجی و با شيب کمتر . گرايش موجود را پديدار ساخت

يارانه ها را برای مقابله با خطر شورش گرسنگان تجويز می کند از سوی 
معنای آمار و ارقامی که توکلی در مجلس بيان کرد . احمد توکلی بيان شد
او در واقع خطاب به دولت و حاميان برچيدن يارانه . وديک جمله بيشتر نب

 هزار تومان از جيب هر ١١شما می خواهيد : ها به سبک دولتی ها گفت
 هزارتومان را به او به عنوان ١٠شهروند بيرون بکشيد و در عوض 

توکلی که به طور عمده از .  درصدی۵٠جبران پس بدهيد باضافه يک تورم 
چيدن يارانه ها نزديک می شود، کاهش ميزان پولی زاويه تورم به بحث بر

که دولت در سال اول برچيدن يارانه ها از جيب مردم بيرون می کشد را 
مطرح می کند تا از اين طريق ميزان بازپرداخت جبرانی کاهش يافته و اين 

متقابال موضع دولت . کاهش به نوبه خود با افزايش کمتر تورم همراه شود
مانی آن ميرتاج الدينی در زمينه برچيدن يارانه ها در نامه را سخنگوی پارل

ميرتاج الدينی در نامه خود با . ای خطاب به نمايندگان مجلس مطرح کرد
اشاره به تکاليف قانون هدفمند سازی، صراحت می دهد که معنای اين الزام 

 دالر به ۶اين است که قيمت ميانگين حامل های انرژی در داخل کشور از 
معاون پارلمانی احمدی نژاد .  دالر قيمت فعلي نفت برسد٨٠ الي ٧٠ت قيم

شك تدريج در اينجا به هر شكلي عملي گردد همراه با  بي”:اضافه می کند
 می گيرد که بهتر است او از اين جا نتيجه” .ها خواهد بود جهش در قيمت

به همراه ” جهش قيمت“زيرا در هر صورت . طرح به سرعت عملی گردد
در واقع يک طرف از ترس شورش گرسنگان می خواهد به تدريج و . ددار

به آرامی فشار بر زحمتکشان و تهيدستان را افزايش دهد و طرف ديگر 
در اين . خواستار آن است که ضربه کاری را با حداکثر سرعت فرود آورد

مجادله هيچ يک از دو طرف کوچک ترين اهميتی به موقعيت مردم و باليی 
اختالف شان بر . رح بر سر زحمتکشان کشور می آورد، نمی دهندکه اين ط

. سر وضعی است که ممکن است فشار بر مردم برای نظام به وجود بياورد
: حاصل جدال اين دو گرايش در پايان مباحثات مجلس روشن شده است

 .اکثريت مجلس به طرح ضربتی دولت رای داده است
گسترده تر و تورم لجام گسيخته تر پيامد مصوبه مجلس، تهيدستی و فالکت 

با مصوبه مجلس مبارزه برای نان اکنون به مبارزه ای . در جامعه است
حياتی برای اکثريت زحمتکش جامعه که قربانی اصلی برچيدن يارانه هاست 
تبديل شده است؛ مبارزه ای که اهتمام به سازماندهی آن بايد در مرکز توجه 

  .اجتماعی قرار بگيردهمه طرفداران آزادی و عدالت 
 ٢٠١٠مارس  ١٠     com.inbox@Radio :ادرس تماس با ما 

…………………………………... 
  

   احمدی نژاد، سردسته باند فساد اقتصادی؟معاون
بازداشت  تن از نمايندگان مجلس در نامه ای سرگشاده ضمن اشاره به ٢١۶

برخی افراد “: اعضای باند فساد اقتصادی خطاب به آملی الريجانی نوشتند
شده در  های باالی اجرايی نقش موثرتری از اعضای بازداشت  با مسئوليت

  .”ندا اين پرونده ها داشته
مارس  ١١ و ١٣٨٨ اسفند ٢٠ پنجشنبه; گزارش راديو راه کارگر

ها در چند روز گذشته از اتهام اختالس يک شرکت  خبرگزاری :٢٠١٠
ای پرده برداشتند و از نقش يک مقام ارشد دولتی در اين فساد مالی  بيمه

افراد اين باند “: آملی الريجانی رييس قوه قضاييه گفت. بزرگ خبر دادند
اند با جعل اسناد دولتی و قضايی، ميلياردها تومان به حقوق مردم  نستهتوا

 ميليارد ۶المال خسارت وارد کنند که فقط اختالس يک نفر از آنان  و بيت
 ميليارد ۶اين خبر درحالی اعالم شد که هويت فردی با . ”تومان است

اين با اين حال وبسايت ندای سبز آزادی در . تومان اختالس پنهان ماند
يک مقام ارشد دولتی نزديک به محمود احمدی نژاد در “زمينه نوشت 

راس شبکه اختالس بزرگ ميلياردی قرار دارد و عالوه بر اين مقام 
ای و تعدادی از مديران و کارکنان دولتی  رتبه، مدير يک شرکت بيمه عالی

نوشت که ” برخی منابع مطلع“اين سايت به نقل از . ”حضور دارند
 ميليارد تومانی دخالت ۶ژاد برای جلوگيری از بازداشت مختلص احمدی ن

اين سايت در باره نام اين فرد مسوول دولتی به سايت . کرده است
و نامه ای اشاره کرد که الياس نادران نماينده مجلس در مورد ” فرارو“

مدرک دکترای قالبی محمدرضا رحيمی معاون اول احمدی نژاد، و برخی 
منابع خبری در تويتتر روز گذشته از حميد . نوشته بودمسايل مالی وی 

رضا رحيمی معاون اول احمدی نژاد به عنوان مرد شش ميليارد تومانی 
ابعاد دخالت های احمدی نژاد در اين پرونده فساد ظاهرا در . نام برده اند

 تن ٢١۶. حدی است که حتی موجب اعتراض نمايندگان مجلس شده است
 در نامه ای سرگشاده ضمن اشاره به بازداشت از نمايندگان مجلس

برخی افراد “: اعضای باند فساد اقتصادی خطاب به آملی الريجانی نوشتند
شده در  های باالی اجرايی نقش موثرتری از اعضای بازداشت  با مسئوليت

اين نامه روز گذشته در صحن علنی مجلس . ”اند اين پرونده ها داشته
در اين نامه . ينده مجلس از تهران خوانده شدتوسط حسن غفوری فرد نما

از قوه قضاييه خواسته شده است تا ضعيف کشی نکند و در اين زمينه در 
براساس اطالعات واصله، شبکه فساد منحصر به يک ” :آن آمده است

شرکت دولتی نيست و الزم است اين اقدام مبارک تا تعيين تکليف کامل کل 
: ه خطاب به صادق الريجانی خواسته استنام. ”فساد شبکه ادامه يابد

انتظار از حضرت عالی و دستگاه قضايی کشور اين است که ضعيف “
کشی نگردد و کسی خود را شهروند درجه يک تلقی نکند، بلکه تمامی  

افراد در هر سمتی که هستند و خدای ناکرده دست در اموال عمومی 
  .”اند مورد تعقيب قرار گيرند برده

. ضاييه اسامی باند فساد اقتصادی را اعالم نکرده استرييس قوه ق
الريجانی در توجيه علت عدم اعالم اسامی اعضای باند فساد گفت که اين 
کار به خاطر آن است که پرونده در مرحله رسيدگی مقدماتی قرار دارد و 

نام بردن از شرکت مورد اختالس و اعالم اسامی افراد “از لحاظ قانونی 
 از سوی ديگر الريجانی اعالم کرد که تاکنون يازده نفر از .”ممنوع است

افراد اصلی دستگير شده و همگی به جرم خود مبنی بر اختالس اعتراف 
  .کرده اند

………….....………………………...  
 !يک مرتجعنگرانی های 

  !  خواجه  در فکر نقش ايوان است    خانه از پای بست ويران است  
در صدی و باال رفتن سرسام آور قيمت ها،  % ۵٠در حالی که خطر تورم  -* 

تداوم اعتراضات توده ای مردم بر عليه ترور و خفقان رژيم جمهوری اسالمی  
  .دستگاه واليت و نظام را تهديد مينمايد

و خانه خرابی بيش " طرح هدفمند کردن رايانه ها" زمانی که خطر اجرای  -* 
بگير جامعه  به واقعيتی غير قابل از پيش اکثريت مردم محروم کارگر و مزد 

  . استشدهانکار تبديل 
  .  اجتماعی  کشور راتهديد مينمايد–  بحران اغتشاشات سياسی در حالی که  - * 
 زمانی که زندانيان سياسی دختر و پسر در بازداشت گاههای رژيم تحقير -* 

  . ميشوند، مورد شکنجه و  تجاوز جنسی قرار ميگيرند
 : امام جمعه تهران عبرت انگيز است   های احمد خاتمینگرانی توجه به 

 / گيرند نشينند و عکس می ورزشکاران دختر و پسر در کنار هم می
 .نگران موضوع حجاب در نوروز ميباشم

.............................................  
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 صورت ها ديگر با سيلی هم سرخ نمی شوند
  ٨٩در آستانه بهار 

 صادق افروز
ايرانيان طبق سنت هزاران ساله در .  نوروزی ديگر در راه است 

ايام ، خانه را آب و جارو می کنند و بر در و ديوار دستی می اين 
کشند  وبر ای پذيرايی از مهمانان و دوستان و آشنايان آماده می 

رسم مهماندوستی شرقی در اين روز ها بيشتر خود نمايی .شوند 
می کند و ترجيح همگانی بر اين است که کهنه را بدور بريزند و 

  .لباس نو بر تن کنند 
ل نيز چون سال های قبل ، فروشگاه ها و مغازه ها  مملو از امسا

آجيل فروشی ها پسته و فندق و تخمه و بادام .جنس و کاال هستند 
هندی را در کيسه های بزرگ در معرض ديد خريداران قرار داده اند 
و آجيل مخلوط مخصوص چهارشنبه سوری در طشت های بزرگ 

شيرينی .مک می زند جلوی چشمان از حدقه درآمده مردم چش
فروشی ها انواع و اقسام شيرينی های تر و خشک را در ويترين 
خود گذاشته اند و کت و شلوار و پيراهن از در و ديوار پوشاک 

انگار در اين آخر سالی توليد ها دو برابر .فروشی ها آويزان است 
ولی قيمت ها سرسام آورند و اعضای يک خانواده . شده است 

ه برای خريد شب عيد به خيابان آمده اند معموال دست حقوق بگير ک
برای اينکه درک بهتری از مشکالت .خالی به خانه بر می گردند 

 مردم در اين روزها داشته باشيم قيمت بعضی از کاالهای مورد نياز
  : مردم را در جدول زير می آورم 

 
 هزار تومان خرج بر خواهد ٢٠با در يک قلم برای صاحب خانه 

وقتی می گوييم پذيرايی منظور از خجالت مهمان درآمدن . داشت 
شرايط برای مردم حقوق بگير کشنده .است و نه تهيه شام و ناهار 

 ۶٠که در حد اقل شرايط در خانه کوچک چگونه خانواده ای .است 
 هزار تومان اجاره می ١۵٠متری در منطقه جنوبی تهران ماهانه 

پردازد می تواند از پس اين همه خرج بر آيد ؟حاال مخارج اياب و 
 .ذهاب و تحصيل بچه ها را هم به ارقام فوق اضافه کنيد 

با محمود صالحی يکی از رهبران کارگری در ايران در ارتباط 
. مشکالت زندگی زحمتکشان در ايران زندگی خود را مثال می زند 

حقوق او در .يک خانواده شش نفره را اداره می کند : "او می گويد 
وقتی برای ثبت نام يکی از . هزار تومان است ٣۵٠ماه با مزايا 

 ٧٢٠پسرانش به دانشگاه مراجعه می کند برای سه ترم تقاضای 
بنابر اين او . هزار تومان در ماه ٢۴٠عنی ي.هزار تومان می کنند 

تازه . هزار تومان در ماه اداره کند ١١٠بايد اين خانواده را با 
 ) . "١.(مخارج اياب و ذهاب به کنار 

    

 
 

     خبرنگاران روزنامه های رسمی منتشره در ايران گزارش می دهند 
اما دست هايشان که مادران و بچه ها برای خريد به خيابان آمده اند ، 

از مدت ها پيش " يکی از اين مادران به خبرنگار می گويد .خالی است 
بچه ها لباس نو می خواستند ، اما ما اين دست آن دست می کردم تا به 
عيد نزديک شويم و با يک تير دونشان بزنيم  و لباس نو را در ايام عيد 

د شلوار و پيراهن صد ولی با اين قيمت ها تنها برای خري.بر تن شان کنيم 
يکی از " هزار تومان احتياج دارم که فکر نمی کنم از پس آن برآيم 

کامنت نويس های ايرانی در واکنش به گزارش خبرنگار سايت باز تاب 
هزار تومان عيدی داديد ، ٢۵٠خدا وکيلی شما خودت بگو،  :"می گويد 

بخواهم لباس  نفر هستم خودم هيچی برای خانومم و سه تا بچه ام ۵ما 
پول شلوار - تومن برای يک پسر ۶٠ تومن اين ۶٠بخرم ميشه نفری 

ميشه؟ کفش ميشه؟ پيراهن ميشه؟ تازه اين همه مهمون و بدبختی  ،سفر 
من يک  :"يکی ديگر از همين کامنت نويس ها می گويد " هم که نميريم 

ر کارمند معمولی يک شرکت هستم البته فقط عنوانم معمولی است چون ه
 نفر را انجام ميدهم ٣کاری که ازم بخوان بايد انجام بدهم و به تنهايی کار 

 ٣کار امسال من را پارسال ( ولی فقط حقوق يک نفر را دريافت ميکنم 
اينها بماند حقوق خالص دريافتی ). نفری انجام ميداديم البته با حجم کمتر

 هزار ١٠. هزار تومان فقط قسطه ١۶٠ هزار تومن است که ٢٩٧من 
تومن شارژ ساختمان کرايه راه از کرج به تهران و خورد و خوراک هم 
هست تازه به اينها يه بچه تو راهی را حساب کنيد که هنوز به دنيا نيامده 

. خرجش از راه رسيده و هزينه های پزشکی ماهانه همسرم هم به کنار 
کنم؟ به نظر شما من اصال ميتونم فکر خريد شب عيد و اين چيزا رو ب

خدايا .  هزار تومن است برای ما٢٠٠تازه عيدی امسال چيزی نزديک به 
توبه فريادم برس و نگذار بيشتر از اين شرمنده خانواده ام بشوم به 

و يکی ديگر می " بزرگی خودت قسم که خيلی سخت است اين شرمندگی 
 هزار تومان حقوق می گيرم ٣٠٠با مدرک فوق ليسانس ماهی " :گويد 
پول .... (   هزارتومان اجاره و هزينه های آب و برق و تلفن و١۵٠ولی 

  را بهش اضافه کن...) برق جدا پول آب جدا و 
تازه چون ساعتی کار می کنم از پاداش و عيدی هم خبر نيست تعطيالت 

  )٢"(عيد هم حقوق نمی گيرم 
دولت احمدی نژاد پس از کودتای . از راه می رسد ١٣٨٩          سال 

 و سرکوب و رويارويی پی در پی با جنبش اعتراضی  ٨٨خاباتی خرداد انت
را از تصويب مجلس ) قطع سوبسيد ها( ، اليحه هدفمند کردن يارانه ها 

کارشناسان اقتصادی حدس می زنند با عملی شدن اين قانون در . گذراند 
 در صد ۵٠ ، تورم به ميزان غير قابل کنترل و باور نکردنی ٨٩سال 

در سال جديد زندگی برای زحمتکشان و مزد بگيران بسيار . رسيد خواهد 
آنها برای مقابله با سياست های ضد کارگری و .دشوار تر خواهد بود 

سال .تورم زای دولت احمدی نژاد چاره ای جز مبارزه و تشکل ندارند 
، سال درگيری های بسيار گسترده تر توده های مردم با دولت احمدی ٨٩

  . جمهوری اسالمی در کليت آن خواهد بود نژاد و رژيم
  :توضيحات 

نشريه راه .مصاحبه با محمود صالحی درباره تعيين حداقل دستمزد. ١
   .۴۴۴کارگر 

٢.39755=cid?/pages/fa/ir.tabnak.www://http  
  ١٣٨٨اسفند 

…………………………………… 

 کاال بها

 گوشت قرمز  تومان١۶٠٠٠هر کيلو 
 برنج خارجی ن توما٢٠٠٠هر کيلو 
 برنج ايرانی  تومان٣٠٠٠هر کيلو 
 تخم مرغ  تومان٣٠٠هر عدد 
 سبزی  تومان١٠٠٠هر کيلو 
 پرتقال  تومان١۵٠٠هر کيلو 
 سيب  تومان١۴٠٠هر کيلو 
 نارنگی  تومان١۵٠٠هر کيلو 
 پسته هزار تومان١٢هر کيلو 
 فندق  هزار تومان١١هر کيلو 
 تخمه  هزار تومان۶هر کيلو 
 شيرينی خشک  تومان١٨٠٠هر کيلو 
 شيرينی تر  تومان٢۴٠٠هر کيلو 
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  اشغال کشور هائيتی توسط اياالت متحده امريکا،
  ! های غذائی و داروئی به تائيتیمانعی بر سر  رساندن کمک

  احمد نوين: ترجمه از        Per Olsson  سوئدینويسنده
 ژانويه اطالع داد که تا کنون تنها در ٢۵دولت هائيتی در روز دوشنبه 

پايتخت اين کشور، تعداد جسد های قربانيان زلزله "  پورتو آ پرنس "
 ١٠در تاريخ (   هزار نفر رسيده است١۵٠اخير در اين کشور به 

فوريه تعداد قربانيان زلزله که جان خود را از دست داده اند، بيش از 
و تعداد قربانيان اين حادثه . )  نفر گزارش شده است٢٣٠٠٠٠
  . هزار نفر برسد٣٠٠ميتواند به 

عکس های تکان دهنده ای که از اين فاجعه بزرگ به نقاط مختلف 
آن داشت که با جمع آوری دنيا مخابره شده است، مردم جهان را بر 

. کمک های اقتصادی، به همبستگی با مردم زجرکشيده هائيتی برآيند
 سازمان های کمک رسانی  در ٢٠١٠بطور مثال تا هفته آخر ژانويه 

معادل ( ميليون کرون سوئدی ١٠٠کشور سوئد موفق به جمع آوری 
  .شدند)  ميليون دالر آمريکائی ٣٣

کمبود  آب آشاميدنی، مواد غذائی و دارو در حالی که مردم هائيتی از 
هائی که ميتوانند زندگی انسان را نجات دهند، بشدت رنج ميبرند، هم 
زمان ، از اينکه دولت امريکا با سًو استفاده از بحران زلزله در 
هائيتی ، کشورشان را اشغال نموده است، بگونه ای فزاينده خشمگين 

  .هستند
  :  مخوف هائيتی بوقوع پيوست تغييراتی که در سايه زلزله 

چند روز پس وقوع زلزله در هائيتی، هيلری کلينتون وزير امور 
او دولت تضعيف شده هائيتی . خارجه امريکا، به اين کشور سفر نمود

را مجبور نمود که قدرت در آن کشور را به دولت و سربازان ارتش 
ت بوجود آمده وزير امور خارجه امريکا تغييرا. امريکا  واگذار نمايد

دولت هائيتی قدرت دولتی را به اياالت متحده "را اينگونه توضيح داد؛
  .".امريکا واگذار نموده است

برخالف تبليغات رسانه های همگانی که خشونت و آشوب در هائيتی 
را علت اصلی دشواری ارائه کمک به آسيب ديدگان معرفی نموده اند، 

  .کردعلت را ميبايست در جای ديگر جستجو 
فاجعه زلزله در کشوری رخ داده است که زيرساخت ها، سيستم کمک 

، سيستم .) که تنها شامل دو ايستگاه آتش نشانی ميشود( رسانی 
 در صد مردم هائيتی از آن ٧٢که ( بهداشتی، داروئی و درمانی 

  .آن توسط اياالت متحده امريکا ديکته شده بود) محروم هستند
  !شرم آور است

ين ميان فضاحت بارتر است، عدم صدور اجازه نشستن آنچه در ا
هواپيماهای حامل مواد غذائی و داروئی ارگان برنامه های غدائی 

و پزشکان بدون مرز در فرودگاه پايتخت   ، (wfp)سازمان ملل متحد 
امريکائی ها  علت را، الويت داشتن ورود سربازان و . هائيتی است

  .الم نموده اندمهمات ارتش امريکا به هائيتی اع
واقعيت اينست که مردم هائيتی پس از وقوع فاجعه زلزله، همبستگی 

موارد غارت مغازه . انسانی و  تحمل قابل توجهی از خود نشان دادند
هائی که مواد مورد نياز مردم در خرابه های آنها بجای مانده بود نيز 

  . با توجه به عظمت زلزله، ناچيز بوده است
ياالت متحده امريکا ميگويد که برای جلوگيری از پيش با همه اينها ا

آمدن وضعيت سومالی در هائيتی، خود را ناچار ديده است که پس از 
منظور .( وقوع زلزله دست بعمليات نظامی گسترده در هائيتی بزند

 در سال  black Hawk Down-operationعمليات ارتش امريکا 
  .). در سومالی است١٩٩٣

 ژانويه نوشته است که اين ٢١  در Guardian نشريه انگليسی
اولين بار نيست که اياالت متحده امريکا، کنترل هائيتی را به بهانه 

  .بدست گرفته است" موقعيت امنيتی"
 ژانويه هائيتی، رساندن کمک ١٢ هفته پس از وقوع زلزله مهيب ٢

 به کسانی که بيشترين نيازها را دارند نيز، با دشواری امکان پذير
 که با Cjte Soleil" زاغه نشين" منطقه فقير نشين . بوده است

 نفر جمعيت دارد، هيچ ٣٠٠٠٠٠زلزله با خاک يکسان شده است و 
  .کمکی دريافت ننموده است

 ساله به نشريه ٢٩ جوان  Lois Jean Jaris ژانويه ٢١در 
Independent ما برای صاحبان قدرت، قربانی "   گفته است

 .".ما نه دکتر داريم، نه غذا و نه آب ".بحساب نميآئيم
 .رسانه های همگانی تصويری يک جنبه از شرايط هائيتی مخابره نموده اند
گزارشات بسيار کمی، به همبستگی ميان مردم هائيتی اشاره ميکنند و 
کمتر به تالش مردم در مقابله با سازماندهی خودشان در مقابل 

البته در رابطه با خبر رسانی، . غارتگری دستجات غارتگر و گانگستر
بطور استثناء مواردی نيز يافت ميشوند که به همياری مردم هائيتی 

از خبرگزاری بريتانيائی " ماتس پرايس " از جمله . اشاره مينمايند
در آخرين هفته اقامت ام در "  ژانويه مينويسد؛ ٢٢سی در .بی.بی

هائيتی شاهد بودم که جان بدر بردگان از زلزله به کمک يکديگر می 
آنها به يکديگر ياری ميرساندند و هر کس تنها در فکر خودش . شتافتند
  .".نبود

 در اياالت متحده امريکا در  New Orleanهمناک در فاجعه توفان س
  نيز ما شاهد برخورد راسيستی و نخبه گرايانه ای بوديم ٢٠٠۵سال 

رئيس جمهوری ( که برای پوشش دادن به دستگاه جورج دبليو بوش
و ديگر مقامات امريکائی که اقدامات پيشگيرانه و کمک ) اسبق امريکا 

" امنيتی"ضرورت دادِنِ  تقدم پوشش رسانی را تدارک نديده بودند، بر 
به قربانيان فاجعه و ايجاد يک منطقه نظامی در محل فاجعه، پای 

در خدمت سياست پوشش دادن به سياست "  توضيحات"اين . ميفشردند
  . های نوليبرالی جورج بوش بود

عالوه .  سرباز امريکائی در هائيتی مستقر شده اند١١٠٠٠اکنون حدود 
 سرباز سازمان ملل متحد نيز به اين ها ١٢٠٠٠ است بر اين ها قرار
اين آرايش قوی نظامی بعلت نياز مردم هائيتی  به کمک . افزده گردند

اصوًال پنتاگون در چه زمانی . های نظامی امريکا  به بوجود نيآمده است
برای کمک های انسانی، بسيج نيرو نموده است؟ کارل مارکس ميگويد 

  .".ندمنافع دروغ نميگوي"؛ 
اين تدارکات نظامی در خدمت اياالت متحده امريکا و ديگر قدرت های 
امپرياليستی است، تا بتوانند با بدست گرفتن کنترل هائيتی، از شورش 
ها و حق طلبی های مردم هائيتی و قدرت گرفتن صداهای راديکال و 

کات اين تدار.... منتقد امريکا در جزاير کاريبی در آينده جلوگيری نمايند
نظامی برای تًاثير گذاری معکوس بر ضرب عمليات و شورش های 

  .مردم هائيتی در مقابله با مداخالت امپرياليستی است
يک دليل ديگر اين تدارکات نظامی اينست که اياالت متحده امريکا، 
ميخواهد تا آنجا که ميسر است از موج مهاجرت مردم مصيبت ديده 

جلوگيری ) در اياالت متحده امريکا (  هائيتی بعداز زلزله به ميامی 
. هيچ پناهنده ای از هائيتی، اجازه ورود بداخل امريکا را ندارد. نمايد

ويزای ورود صادر نميشود و ناوگان امريکائی در آبهای دريائی هائيتی، 
  . جوالن ميدهند

ی کوبا تدارک ديده " کوانتانامورا" اما، يک اردوگاه پناهندگی در 
ی کوبا، بخشی از خاک کوبا است که همچنان " نتاناموراکوا. (ميشود

 ژانويه  ١٩(. دراشغال ارتش اياالت متحده امريکا قرار دارد
Svenska dagbladet.(  

در مقابل، اکنون يک خواست قوی در ميان مردم هائيتی در حال شکل 
مردم بايد اجازه داشته باشند که کشور را ترک نمايند و : گيری است 

  . د امکانات پزشکی و  درمانی غرب به هائيتی باز شودراه ورو
در گذشته نيز اياالت متحده امريکا چندين بار هائيتی را مورد هجوم 

را در آنجا بمورد اجرا " تغيير رژيم " قرار داده و يا برنامه های 
  .گذاشته بود

 ارتش اياالت متحده امريکا ابتدا به خاک ١٩٩۴بطور مثال در سال 
که ( مله برد و سپس با کسب حمايت کامل سازمان ملل متحد هائيتی ح

به ماجرا جوئی های نظامی اش .) خواست امريکا را اجابت نموده بود
، پس از آنکه ٢٠٠۴بعد از آن نيز در سال .  ادامه داد١٩٩۶تا سال 

، بکمک آمريکا سرنگون "آستريد " حکومت رئيس جمهور هائيتی 
  مجددا وارد MINUSTAHير پوشش شد، آنگاه ارتش امريکا در ز

  . هائيتی شد
، در شورش مردم هائيتی برعليه قيمت های سرسام آور ٢٠٠٨در سال 

بر روی مردم ...) امريکائی ها و ( موادغدائی، سربازان سازمان ملل 
. مردم به مراکز سازمان ملل در هائيتی حمله بردند. آتش گشودند

ر هائيتی، هيچ کمکی به کم کردن استقرار  سربازان سازمان ملل متحد د
  .فقر و يا ازدياد امنيت نکرد

سرزمين بال زده هائيتی، در کنار مبارزه اسطوره ای مردم آن سرزمين 
برای دست يابی به زندگی انسانی، شاهد مصيبت های فراوان بوده 

از سرزمين هائيتی که زمانی پوشيده از جنگل بود، امروز کمتر . است
. خاک اين سرزمين را ازبهره وری انداخته اند. ه استدرختی باقی ماند

. کشور و مردمانش ديگر قادر نيستند احتياجات خودشان را تامين نمايند
. از مردم اين کشور از فقر در عذاب بودند%  ٨٠قبل از زلزله اخير 

از هر . ( از نيروی کار مردم هائيتی قادر به يافتن کار نبودند% ٧۵
  .)بيکارچهار نفر، سه نفر 
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 مردم هائيتی که در چنگال استعمارگران فرانسوی ١٨٠۴در سال 
بردگانی بيش نبودند، با قيامی تاريخی خود را از قيد استعمار فرانسه 

خاطره آن قيام قهرمانانه همچنان منبع توان بخش مردم . خارج نمودند
اين کشور برای تداوم مبارزاتشان در راه رهائی از سلطه امريکا و 

  . ت آوردن حق تعيين سرنوشتشان استبدس
زمانی که سلطه استعمارگران فرانسوی به پايان رسيد، از هائيتی 

سرزمينی که در زير . سرزمينی که ثروت هايش غارت شده بود بجای ماند
بعد از پيروزی مردم بر عليه استعمار . ضربات جنگ داخلی، له شده بود

پس از آنکه فرانسويان يک فرانسويان، مردم هائيتی مجبور شدند که 
 پرداخت ١٨٢۵جنگ اقتصادی ُخورد را بر آنان تحميل نمودند، در سال 

غرامتی عظيم به استعمارگران فرانسوی و پرداخت غرامت به برده داران 
 سال، ١٢٢مردم هائيتی مجبور شدند که بمدت  . فرانسوی را نيز بپذيرند

يک باج . ن بپردازنداقساط کمر شکن خسارت تحميلی را به فرانسويا
گيری آشکار و در ابعادی عظيم که درد و رنج آنرا به مردم هائيتی تحميل 

  .کردند
 ميالدی از آنجا که مردم هائيتی بر عليه اين غارتگری ٢٠٠٣در سال 

" وحشيانه عکس العمل هائی را بروز دادند، رئيس جمهور وقت هائيتی 
در چنين . ران خسارت شدخواستار جبران اين غارتگری و جب" آستريد 

از ُپست رياست جمهوری " آستريد " زمانی امريکا و فرانسه، برکناری 
  .را تدارک ديدند و بمرحله اجرا در آوردند

امروز سياست های . اما اشتهای صاحبان زر و زور را پايانی نيست
نوليبرالی، مردم بشدت فقير هائيتی  را اسير بدهکاری ديگری نموده 

خط " اين بدهی را ميبايست هر چه سريعتر .  يليون دالر م٩٨۶است؛ 
  ". ......زد

امروز مردمان لگدمال شده هائيتی خواهان برقراری حکومتی دمکراتيک 
. هستند که قادر شوند خودشان برای تعيين  سرنوشتشان تصميم بگيرند

تنها به اين طريق ميتوان کشو را دو باره سازی کرد و از چنگال فقر و 
  .ت نجات دادفالک

آينده مردم هائيتی در گُرو خود سازماندهی مردم، تشکيل کميته های 
دمکراتيک مردم در شهرها، در دهات و در اردوگاه های مردمان بی خانه 

سامان دهی و سازماندهی ای که ميتواند آغاز تحرکات . و کاشانه است
  .توده ای سوسياليستی مردم هائيتی باشد

   ارگان عدالت اجتماعی سوسياليستی offensiv: مه  برگرفته از هفته نا

.............................................  
 دارنده مدال طالی المپياد کشوری بازداشت شد

بنا بر اخبار رسيده عبداهللا يوسف زادگان برنده مدال طالی المپياد ادبی :کلمه
تی ديروز صبح  و از دانشجويان ممتاز حقوق دانشگاه شهيد بهش٨٠سال 

 . در منزل شخصی خود بازداشت شد
به گزارش کلمه يوسف زادگان که در حال حاضر دانشجوی مقطع فوق 
ليسانس دانشکده حقوق دانشگاه عالمه است صبح ديروز توسط نيروهای 

 . امنيتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد
. ايل اين دانشجو نيز توقيف شده استگفتنی است کامپيوتر کتاب ها و موب

وی در تماس کوتاهی که شب گذشته با خانواده خود داشته خبر از انتقال 
او دليل مشخصی برای اين انتقال ذکر نکرده .خود به زندان مشهد داده است

 . است
يوسف زادگان که در ميان دوستان خود به چهره ای فرهنگی شهرت دارد 

ی ای عضويت نداشته و در طول ماه های اخير تاکنون در هيچ حزب سياس
  ١٣٨٨ اسفند ٢٥      . صرفا به تحصيل مشغول بوده است

……………………………………  
با حمايت نيروهای انتظامی و "اراذل و اوباش"حملۀ 

  کروبی مهدی امنيتی به منزل
 نفر به سوی منزل مهدی ۵٠حدود )  اسفند٢٣(روز يکشنبه :. وله دويچه 

برخی . و عليه اين سياستمدار معترض به شعارگويی پرداختندکروبی رفتند، 
از مهاجمان، به تخريب ساختمان و سرقت از منزل آقای کروبی و 

به گفته ناظران عيني، افراد انتظامی و مأموران . همسايگان او دست زدند
  . امنيتی ناظر عمليات اين افراد بودند و از اقدامات آنها جلوگيری نکردند

 افرادی که به خانه کانديدای معترض به روند …خانم کروبي، به گفته 
انتخابات حمله کردند، بدون مجوز به اين کار دست زدند، زيرا خود از جانب 

  .حکومتگران بسيج شده بودند

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

  فرشته هايی که دوشنبه ها می خندند
تقديم به نيايش و شکيبا بداقی و همه کودکانی که سفره هفت سين 

 .امسال والدينشان در کنارشان نيستند
لولم گوش سپرده بودم، برای دخترانش پريا و زهرا می به الاليی هم س

خواند، همراه با الاليی حزين او هق هق گريه هم سلولی ديگر من نيز بلند 
دومين بار بود که .شد، اشک های مرا نيز ناخودآگاه سرازير نمودند

 ١٠دستگير ميشد، بار اول به يکسال حبس محکوم شده بود و حاال بايد 
د، همه شوق و اشتياقش اين بود که کودکانش روز سال ديگر می مان

  .دوشنبه به مالقات او می آمدند
روز مالقات بدون اينکه توجهی به آدم های اطرافشان داشته باشند، در 
برابر چشمان پدرو مادر و در ميان ميز و صندلی های سالن مالقات 

فت آنها پشتک و وارو ميزدند و روی دستهايشان راه ميرفتند تا پدر پيشر
  .را در ورزش ببيند

پدر سر مست و مغرور از جست و خيز کودکان لبخندی بر لبانش 
مينشست و مادر نيز با چهره ای معصومانه در حالی که سعی داشت درد 

با چشمی خوشحال، شوهر و با چشمی . تنهايی و انتظارش را انکار نمايد
  . ديگر اشتياق فرزندانش را عاشقانه مينگريست

 که ماهها بود از فضای بچه ها و مدرسه ها دور شده بودم محو من نيز
. تماشای زهرا و پريا می گشتم و در مورد آنها برای مادرم توضيح ميدادم

يکی از تاثير گذارترين لحظه هايی که چون تابلو بر ذهنم نقش بسته است 
  . با هم بود ، لحظه مالقات اين خانواده 

 آسمان و يک جايی در خارج از اين دنيا و انگار در خالء، در رويا و در
بی توجه . در همين تعلقات دور هم جمع شده اند، هيچ کس اطرافشان نبود

به نگهبان ها و ديوارها و ساير زندانيان، لبخند و اشتياقشان را با هم 
هميشه آرزو داشتم کاش خانواده پريا و زهرا را . ديگر تقسيم می کردند
. م يا کاش نيم ساعت مالقات بيشتر طول ميکشيدبيرون از زندان ميديد

هنگام وداع نيز سعی می کردم به آنها نگاه نکنم تا شکوه و جاودانگی 
لحظه ديدار و با هم بودنشان در ذهنم همانگونه جاودانه بماند، اين 
دختران زيبا انگار با هر پشتک و وارويی که ميزدند با زبان بی زبانی 

  .درشان را به خنده و استحزاء می گرفتنددنيايی ساختگی اطراف پ
سرنوشت پريا و زهرای قصه ما سالهاست، نسلهاست نوشته می شود و 

يا کودکی . هر روز پريا و زهرای ديگری به مالقات پدرشان می روند
چند سال بعد در کنار سفره هفت سين برای ماهی هايش شعر "آوا"چون 

لحظه وداع پريا و " زندان است امسال بابا در " بخواند و گريه کند که 
زهرا را ميديدم که دست پدرشان را گرفته اند و لبخند زنان سالن مالقات 
را به سوی درب خروجی طی ميکنند انگار داشتند با پدر به شهر بازی 

دوست داشتم من نيز دست آنها را می گرفتم و شريک . می رفتند
ريايش خداحافظی کند رويم شاديشان ميشدم قبل از اينکه پدر از زهرا و پ

را بر می گرداندم تا چشمان پر از اشکش را نبينم، اما اين سو تر نيز 
چشمان پر از اشک مادرم را ميديدم که او نيز خود را آماده جدا شدن از 
فرزند خود می کرد و من نيز کودکانه به تقليد از پريا و زهرا مادرم را در 

 زهرا ما را صدا ميزدند، همه سعی آغوش ميکشيدم و هنگامی که پريا و
ام برای دزديدن نگاهم از آنها بی نتيجه می ماند و آن دو فرشته کوچک 

   .برای من نيز دستی تکان می دادند فرشته هايی که تنها بال نداشتند
  ١٣٨٨ اسفندماه ١٩  زندان اوين رامه ای از فرزاد کمانگن        

............................................. 
 دش منصوره بهکيش ممنوع الخروج

 اسفند برای ديدار با فرزندان خود ٢۶منصوره بهکيش که در چهارشنبه 
. بود، از طرف مقامات قضائی ممنوع الخروج اعالم گرديد عازم ايتاليا

پيما پس از تخليه چمدانها، توقيف کردند و هوا ماموران گذرنامه ايشان را
به شعبه امنيت دادگاه انقالب مرکز  ايشان در مراجعه. با تاخير پرواز کرد

 صادره کتبا جويای علت ممنوع الخروجی خود شد و نسبت به حکم
  . اعتراض کرده است

منصوره بهکيش شش تن از اعضای خانواده خود را در کشتار بزرگ 
 . و در سالهای قبل از دست داده است۶٧تابستان  زندانيان سياسی در

خاوران، در ارتباط با مراسم  ايشان به همراه بسياری ديگر از مادران
گورستان   در شهريورماه هر سال در۶٧سالگرد کشتار بزرگ تابستان 

. اندف وزارت اطالعات به کرات احضار و يا بازداشت شده خاوران، از طر
بهکيش همچنين در ماههای گذشته دوبار بدليل شرکت در مراسم  منصوره

  . عزادار در پارک الله بازداشت شده استبعدازظهرهای شنبه مادران
.........................................................  
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  بهارانه بهارانه 
  تاق ها اينگونه اولين عيد و بهار را بعد از باز شدن ا
  .و آزادی رفت و آمد دربند، جشن گرفتيم

بند يکپارچه .شور و نشاط سراسر بند را فراگرفته بود. بهار در راه بود
  .خود را برای برگزاری مراسم عيد اماده ميکرد

سال گذشته روز عيد .سال ها بود که قادر به برگزاری مراسم عيد نبوديم
ت برنامه ويديوئی به روز و لحظه تحويل سال نو را با پخش هشت ساع

از هشت صبح تا پنج بعد از ظهر . عذاب و شکنجه ما تبديل کرده بودند
مصاحبه حاج داوود با زندانيانی که ماه ها و برخی سال ها در انفرادی 

اين زندانی ها به مرز جنون .های گوهر دشت بسر برده بودند، پخش شد
اء تمايالت حيوانی خود، و ديوانگی رسيده بودند و حاج داوود برای ارض

وادارشان ميکرد تا به شيوه های . آنها را به پای ميز مصاحبه کشانده بود
هيستريک از هر آنچه که زندانی را به ادامه زندگی برمی انگيخت، ابراز 

  .انزجار کند
پس از هشت ساعت گوش سپردن به ضجه های زندانيان درهم شکسته و 

آن، يعنی " دانشکده های"و "  اسالمیدانشگاه جمهوری"از پای درآمده 
، )١(انفرادی های گوهر دشت، قيامت، تابوت، جعبه، دستگاه و قرنطينه 

  . روز عيد پارسال به جهنم تبديل شده بود
حتی حرکت لبهايمان برای تبريک گفتن، تنبيه در زير هشت را بدنبال 

ال روبوسی و در آغوش گرفتن، ضرب و شتم تحمل ناپذيری بدنب. داشت
هشت ساعت زير نگاه گرگی نگهبانان در اتاق هايمان نشستيم بی .داشت

بلندگوی بند با . آنکه قادر به بيان کالمی و يا انجام حرکتی باشيم
صدايگوش خراش، نامه ها، دردها و اشک های زندانيان را، تحت عنوان 

  .مصاحبه پخش ميکرد
در اتاقها باز . ، هنگام عيد، بند فضای ديگری داشت١٣۶۴اما عيد سال 

تالش ما بر اين بود تا بتوانيم هر چه با شکوه . بود و رفت آمد در بند آزاد
برای نخستين بار توانستيم برای خانواده هامان . تر به استقبال عيد برويم

کارت های بسياری وارد . کارت تبريک بفرستيم و يا از آنها دريافت کنيم
 ها و دلبستگی های زندانيان، کارت خانواده ها به فراخور خاطره. بند شد

بعضی ها خودشان از عکس هائی که . پستال های خاص فرستاده بودند
گرفته بودند و يادآور خاطره ای برای عزيزشان بود، کارت پستال تهيه 

  . کرده بودند و به زندان فرستاده بودند
عکسی از چند شاخه گاليل بصورت کارت ) پيرمرد ( خواهر منوچهر 

با ديدن عکس گاليل، اشک در چشم های . ل برايش فرستاده بودپستا
او در هنگام . همسر او عالقه زيادی به گاليل داشت. منوچهر حلقه زد

" مازيار"زايمان جانش را از دست داده بود و حاال در روزهای مالقات 
. سه ساله، تنها يادگار عشق و زندگی منوچهر به مالقات او می آمد

با انتخاب عکسی از گاليل، هم زمان ياد همسر منوچهر و خواهر منوچهر 
  .بهاران را گرامی داشته بود

عکسی از دماوند فرستاده بودند و براستی دماوند ) ٢(برای همايون آزادی
چرا که خود صالبت البرز را داشت و سترگی دماوند . زيبنده همايون بود

ادکامی، مقاومت وجودش هميشه و در همه حال ُپر ازشور، نشاط، ش. را
در . من هم نامه ای همراه با کارت پستال دريافت کردم. و ايستادگی بود

ميان جمالت نامه، بندی از سرود های نوار آفتاب کاران نوشته شده بود ؛ 
نيست ترديد زمستان گذرد، و ز پيش پيک بهار، با هزاران گل سرخ، بی 

 و ابتدائی بنظر می وجود همين چند جمله که امروز ساده. گمان می آيد
  .آيد، آن روز باعث شد نامه در بند دست بدست بگردد

در سالهای سياه گذشته هميشه عيد را بايمان جهنم کرده بودند و حال که 
رفت و آمد در بند آزاد شده بود، با شادی به استقبال شکوفه های بهاری 

اق خود را زندانيان هر اتاق ميکوشيدند تدارکات و تزئينات ات. می رفتيم
با ذوق و سليقه خاصی به آذين . بهتر و برتر از ديگر اطاق ها انجام دهند

.  بی قفه در تالش بوديم١٨ما هم در اطاق . بندی اطاق ها مشغول بودند
جدا از تزئينات اتاق ها، تهيه کيک و شيرينی بخشی از وظايف هر اتاق 

رست کردن کيک يک روز مانده به عيد، من بهمراه رفيق ديگری، د. بود
آرد را با کوبيدن . مقدمات کار از پيش فراهم شده بود. را شروع کرديم

نان سوخاری و نان هائی که طی هفته ها بدنبال هر وعده غذا جمع آوری 
آرد را در ديگ بزرگی ريختيم و سه . و خشک کرده بوديم، تهيه کرديم

 آستين ها .شيشه عسل و آب و پنج قوطی کمپوت را به آن اضافه کرديم
را باال زديم و نفس زنان مشغول چن زدن به خمير و شکل دادن به آن 
. بوديم که در بند باز شد و يک گروه پاسدار برای تفتيش بند وارد شدند
به . اطاق ها را يکی بعد از ديگری برای يافتن کيک و شيرينی آغاز کردند

 به ديوار من و رفيقم روی تخت رديف سوم  چسبيده.  رسيدند١٨اطاق 

ديگ را به ديوار چشبانديم و خودمان مشغول پهن . سمت راهرو نشستيم
پاسداران بدون انکه وارد . کردن لباس ها بر روی طناب باالی تخت شديم

  . شوند، نگاهی بداخل انداختند و چيز مشکوکی نديدند
بعد از آنکه . همه زندانيان اتاق مشغول انجام کارهای شخصی خود بودند

ران از اتاق ما فاصله گرفتند، يک تواب وارد اتاق شد و توانست در پاسدا
. با اشاره او پاسداران برگشتند. زاويه کنج باالی طبقه تخت، ديگ را ببيند

  . ديگ ُپر از خمير را به زير هشت و از آنجا به بيرون بردند
. .  که بعد از اتاق ما بود، مثل ما در حال آماده کردن کيک بودند٢٢اتاق 

وقتی خبر مصادره کيک اتاق ما را شنيدندف بی درنگخمير آماده را ميان 
 رسيدند، ٢٢وقتيکه پاسداران به اتاق . خود تقسيم کردند و خوردند

. زندانی ها در حال فرو دادن و بلعيدن آخرين تکه های خمير بودند
پاسداران با ديدن ديگ خالی و دهان ُپر زندانيان، خشمگين از اينکه 

. نسته بودند کيک را ضبط کنند، بعد از تفتيش، بند را ترک کردندنتوا
  . آخرين روز اسفند ماه را پشت سر گذاشتيم

وقت تحويل سال، حوالی . بهار رسيده بود و ارغوان ها شکوفهداده بودند
مسئول بند،  عزيز رامش، از بلندگو اعالم . ساعت هفت بعد از ظهر بود
. ر اتاق هايشان مراسم عيد را برگزار کنندکرد که زندانی ها ميتوانند د

يعنی هر اتاقجدا از اتاق ديگر و بی آنکه بتوانيم به اتاق يکديگر رفت و 
  . آمد کنيم

اتاق ها آذين بندی شده بود و ميوه و شيرينی را در وسط اتاق روی 
عکس های فرزندان رفقای . سکوهائی که درست کرده بوديم، چيده بوديم

 های کودکانه، خندان و دوست داشتنی که زندگی و نشاط زندانی با چهره
ما همه دور تا دور اتاق نشسته . را نويد ميدادند، آذين بخش اتاق ها بود

با اعالم سال نو، همه برخواستيم و با حرکتی . و منتظر تحويل سال بوديم
منظم و دايره وار به سويهم رفتيم، يکديگر را در آغوش کشيديم و سال 

تا هنگامی که بوسيدن ها و تبريک گفتن ها به . هم تبريک گفتيمنو را ب
در . پايان رسيد، دايره انسانی زندانيان همچان به چرخش خود ادامه داد

  . اين هنگام از بلندگوی بند سخنرانی خمينی را پخش کردند
ناگهان همه ما زندانيان بند، بدون توجه به ممنوعيت بيرون آمئن از اتاق 

راهرو بند که شاهد تبريک گفتن ها و در . اهرو بند شديمها، وارد ر
آغوش کشيدن های زندانيان بود، شور و نشاط نخستين روز آزادی رفت 

نگهبان ها هجوم اوردند تا زندانيان را بداخل . و امد بند را بازيافته بود
اما مگر ميشد زندانيان را از هم جدا کرد و شور و . اتاق ها بفرستند

. هيچ کس به هشدار نگهبانان توجهی نکرد. ا از آنها گرفتشادمانی ر
آواز . پس از روبوسی به اتاق خود رفتيم و به جشن و شادمانی پرداختيم

بعد از هماهنگی با اتاق های روبرو، رفت و آمد . خواندن ممنوع بود
  . نگهبان ها را زير نظر گرفتيم تا بتوانيم آواز بخوانيم

تصنيفی شاد را آغاز کرد و ما مصرعی از آن خواندن ) ٣(منصور نجفی 
  ." . التيم، اهل خراباتيم." او ميخواند و ما تکرار ميکرديم.را با او خوانديم

تا ساعت يازده . بعد هر يک از ما آوازی خواند و من هم تصنيفی خواندم
در اتاق های ديگر هم .شب که خاموشی اعالم شد، خوانديم و شادی کرديم

 زندانی ٢٠بعد از خاموشی، . ز ميخواندند و شادی ميکردندزندانی ها آوا
بردند و ) ۴(را از اتاق ها بيرون کشيدند، برای تنبيه به زير هشت واحد 

آن ها صبحف با وضع دلخراشی . تا صبح مورد ضرب و شتم قرار دادند
اينگونه اولين عيد و بهار را بعد از باز شدن . به بند بازگردانيده شدند

  .و آزادی رفت و آمد دربند، جشن گرفتيماتاق ها 
*******************  

 ، جعبه ۶٣ و ۶٢ حاج داوود، ئيس زندان قزلحصار، در سال های – ١
هائی از تخته و چوب به شکل تابوت بدون در ساخته بود و زندانی ها را در 

زندانی ها را پيش از انتقال به اين تابوت ها، در محوطه . آن نگه ميداشت
هر روز يک زندانی . گی که قرنطينه نام نهاده بودند نگه داری ميکردندبزر

را از قرنطينه بيرون ميکشيدند و آنقدر او را ميزدند که ديگر فريادی از او 
زندانی را مجبور می کردند . سپس او را در تابوت می نشاندند. شنيده نشود

وت بنشيند و  شب در اين تاب٩  صبح  تا تا ۶بدون هيچ حرکتی از ساعت 
حاج داوود اين دستگاه شکنجه را .  صبح در آن دراز بکشد۶ شب تا ٩از 

محل که بر . زندانی ها به آن قامتف و جعبه ميگفتند. قيامت نام گذاشته بود
  .آن نام قرنطينه گذاشته بودند، در زمان شاه به گاودانی معروف بود

) اقليت ( خلق ايران  همايون آزادی، هوادار سازمان چريک های فدائی – ٢
 در زندان ١٣۶٧بود و در جريان قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 

  . گوهر دشت به دار آويخته شد
 منصور نجفی هوادار سازمان وحدت کمونيستی بود و در جريان قتل – ٣

 در زندان گوهر دشت به دار ١٣۶٧عام زندانيان سياسی در تابستان 
  .آويخته شد

.............................................................. 
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کودک آزاری، امری که فراموش 
 شد  نخواهد

  جهان زنان

  
  

کودک آزاری، بويژه آزار جنسی پديده ای است بشدت  : جهان زن
ده اين پدي. مشمئزکننده که آينده و سرنوشت کودک را در هم می ريزد

بسيارند کودک آزاران و بيماران . مخنص اين کشور و يا آن کشور نيست
جنسی که در ميان فاميل، در مدارس، در محيط های عبادت مذهبی يا در 
محيط های ورزشی با سوءاستفاده از اعتمادهای کودکانه، بی دفاع ترين 

 ديد آنچه در زير خواهيد. افراد را هدف ارضای تمايالت پليد خود می دهند
در کشوری . دو گزارش در اين مورد است که در ايران انجام گرفته است

که رهبرانش برای مهار جنبش ضداستبدادی مردم به زيردستان و 
مزدورانشان دستور داده بودند به زندانيان سياسی پسر و دختر در 

و بسيارند قوانين و سنت هايی که . کهريزک و ديگر زندان ها تجاوز کنند
 قربانی را مورد شماتت قرار می دهند و چشم بر جنايت متجاوز همواره

می بندند و به نام حفظ آبروی خانوادگی، يا رعايت شئون اجتماعی، بر 
زخم کودک نمک می پاشند و او را در بدترين شرايط روحی تنها و بی 

به اين اميد که تجاوز يا سوءاستفاده جنسی يا ديگر . پشتيبان رها می کنند
اما اين تصور، خيال باطلی .  کودک آزاری به مرور فراموش شودانواع
ضربات روحی و شخصيتی ای که پس از اين تجاوز يا سوءاستفاده . است

نمونه ی جالب آن افشای . بر کودک وارد می شود، فراموش شدنی نيست
موارد زياد کودک آزاری و تجاوزات جنسی در آلمان است که در مدارس 

 و در کليساها توسط کشيش ها و معلمان اين مدارس دينی کاتوليک ها
 سال پيش باز ٣٠سوءاستفاده های جنسی که به حداقل . انجام گرفته است

 ساله باعث موجی از ۵۴افشای اين امر توسط يک مرد . می گردد
 ساله که برای نجات از کابوس هر شبه اش ۵۴اين مرد . افشاگری ها شد

. تيجه رسيد که بايد دردش را فرياد بزنددر مشاوره با پزشکش به اين ن
او در کودکی و نوجوانی توسط کشيش کليسای محل شان بارها مورد 

او در يک مصاحبه که پس از شکايت از . تجاوز جنسی واقع شده بود
کليسا صورت گرفت گفت که در تمامی اين سال ها، هرشب کابوس 

بدنبال .  نداشته استوحشتناک آن تجاوزات را می ديده است و آرام وقرار
اين افشاگری، موجی از افشاگری های آغاز شده که تنها در هفته ی 

 نفر خود را معرفی کرده و از متجاوزين که برخأ مرده اند، ١۵٠گذشته 
کليسا نيز مجبور شده با تعيين يک مسئول رسيدگی و . شکايت کرده اند

 دستگاه قضائی ايجاد يک خط تلفنی به شناسائی قربانيان و همکاری با
در ميان سياستمداران آلمانی نيز اين بحث درگرفته که . آلمان بپردازد

مشمول مرور زمان شدن يک حادثه قابل “مهلت دهساله برای اعالم 
زيرا .  سال افزايش دهند٣٠را در مورد کودک آزاری به ” پيگيری قضائی

يست که کودک آزاری و سوءاستفاده يا تجاوز جنسی به کودکان، امری ن
  .قابل فراموشی باشد

  تر است کودک آزاري در روستاها شايع
پژوهش ليال وفايي نژاد کارشناس مامايي در مورد کودک آزاری که در 

بر . بيستمين همايش بين المللي بيماري هاي کودکان نيز ارائه شده است
اساس اين پژوهش آزار جنسي کودکان در دختران بيش از پسران اتفاق 

 همچنين شيوع آن در مناطق روستايي از مناطق شهري بيشتر مي افتد؛
است و دختران بيشتر در خانواده و پسران در محيط خارج از خانه مورد 

  .سوء استفاده قرار مي گيرند
پژوهش حاضر يک مطالعه مروري است که نشان داد موقعيت اجتماعي 

ليسم، بزرگ پايين، فقر، پايين بودن سطح تحصيالت والدين، اعتياد، الک
شدن کودک در خانواده تک والدي و استفاده طوالني مدت از اينترنت از 

  .ريسک فاکتورهاي کودک آزاري جنسي است
همچنين نتايج نشان داد شيوع افسردگي، اعتماد به نفس پايين، اعتياد به 
الکل و سيگار، شروع زودرس فعاليت جنسي، تمايل شديد به خودکشي، 

فتارهاي ضداجتماعي پرخاشگري و عدم پذيرش اقدام به خودکشي، ر
جنسي در افرادي که در کودکي مورد آزار جنسي قرار گرفته اند بيشتر 

  .است
کودک آزاري عبارت از انجام هر عملي در مورد کودک و يا غفلت از 
کودک توسط يک فرد است که مي تواند منجر به صدمه قابل مالحظه 

. شود آسيب جدي کودک را تهديد کندجسمي و يا رواني گردد و يا باعث 
گفتني است ضرورت شناسايي افراد در معرض خطر، ارائه راهکارهايي 
جهت پيشگيري و در صورت وقوع تشخيص به موقع و درمان از وظايف 
مهم افرادي است که به نوعي با کودکان در تماس هستند مانند مربيان 

  .است… بهداشت مدارس، پرستاران معلمان و 

  
  حقايقی تلخ درباره کودک آزاری در کشور

، اعتياد به مشروبات الكلي، اعتياد به مواد مخدر، طالق، انحطاط اخالقي
های اين قبيل  در خانواده… هاي شديد خانوادگي و  مشاجرات و درگيري

  .کودکان مشهود بوده است
، ٨۵ نسبت به سال ٨۶هاي جنسي در ايران طی سال  نرخ آودک آزاري

 مورد آودك ٢٠٠ درصد از ۵/١۴ درصد رشد نشان می دهد که ٣/۵
درصد از آودآان آزار ديده، دختران  ٧٠آزاري گزارشي، جنسي بوده و 

  .اند بوده
المللی و وزارت  به گزارش شفاف، بنا بر گزارشی که توسط يک نهاد بين

 ٨۶بهداشت تهيه شده نرخ آودک آزاريهاي جنسي در ايران طی سال 
 ۵/١۴به طوری که .  درصد رشد نشان می دهد۵/٣، ٨۵نسبت به سال 

ي شده، آودك آزاريهاي جنسي  مورد آودك آزاري گزارش٢٠٠درصد از 
  . درصد از آودآان آزارديده، دختران بوده اند٧٠بوده که 

 درصد از آزارگران جنسي آودآان آزار ديده، ۵٧به گزارش شفاف، حدود 
مابقي آزارگران را ناپدري، دوست پدر، دوست برادر، . اند پدران آنها بوده

اند که طيف سنی  همربي باشگاه ورزشي و معلم ورزش مدرسه تشكيل داد
  .اين آودآان عمدتا شش تا هجده سال هستند

اعتياد به مواد مخدر، طالق، انحطاط اخالقي، اعتياد به مشروبات الكلي، 
های اين قبيل  در خانواده… هاي شديد خانوادگي و  مشاجرات و درگيري

  .کودکان مشهود بوده است
گيرد و   صورت میدرصد آودک آزاريها توسط خود والدين   ٧۵متأسفانه 

درصد آن توسط افراد ديگر جامعه و عوامل خارجی اتفاق  ٢۵  تنها 
ها توسط والدين به علت نداشتن آگاهي و ضعف  آزاری اين آودک . افتد می

نگرش والدين بوده و در بيشتر موارد از روی عمد نيست، ولی متأسفانه 
  .ر پی داردناپذيری د نشانه غفلت از آودآان بوده و خسارت جبران 

تحقيقات نشان داده آه آن دسته از والدين که بيشترين تماس را با آودآان 
گذرانند، بيشتر اقدام به اذيت و   خود داشته و وقت بيشتري را با آنها مي

  .آنند  آزار ناخواسته فرزندان خود می
  در جامعه رو به افزايش است” آودك آزاری

، ”رفتار جسمی سوء“ا به آارشناسان انواع بدرفتاری با آودك ر
تقسيم ” رفتار عاطفی و جنسی سوء“و ” مسامحه يا غفلت جنسی“
اين موارد عليه  دهد آه  آزاری نشان می انعكاس اخبار آودك. آنند می

  .آودآان وجود دارد
براساس يك تحقيق انجام شده با همكاری وزارت بهداشت و يونيسف در 

درصد از آودآان شش ٢٠ حدود رابطه با وضعيت آودك آزاری در ايران،
سال، تنبيه بدنی ١٨تا ١٢ درصد از نوجوانان ٩ساله و بيش از ١١تا 
آزاری در طبقات پائين جامعه ديده  بيشترين موارد از آودك. شوند می
نبود . گيرد آزاريها از سوی والدين انجام می  درصد از آودك٨٠شود و  می

و آموزش ندادن مربيان و شاهد، وحشت آودك ، مسايل حيثيتی خانواده 
آموزان برای آگاهی بخشيدن به آودآان در مقابل  مديران مدارس و دانش

  .آودك آزاريها سبب شده است آه اغلب موارد آودك آزاری پنهان بماند
آودآی به جرم دختر بودنش از سوی پدر مورد ضرب و شتم قرار  “

ار ای از سوی نامادری مورد آزار و اذيت قر بچه“، ”گرفت
است آه ” آودك آزاری“اينها از جمله عناوين مربوط به پديده :”گرفت می

  .خورد گاه در مطبوعات آشور به چشم می
، ”رفتار جسمی سوء“اصوًال آارشناسان انواع بدرفتاری با آودك را به 

تقسيم ” رفتار عاطفی و جنسی سوء“و ” مسامحه يا غفلت جنسی“
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اين موارد عليه  دهد آه  نشان میآزاری  انعكاس اخبار آودك. آنند می
  .آودآان وجود دارد

براساس يك تحقيق انجام شده با همكاری وزارت بهداشت و يونيسف در 
درصد از آودآان شش ٢٠رابطه با وضعيت آودك آزاری در ايران، حدود 

سال، تنبيه بدنی ١٨تا ١٢ درصد از نوجوانان ٩ساله و بيش از ١١تا 
  .شوند می

اگرچه در احكام اسالمی و قوانين آشور ما : دارند یمسووالن اظهار م
آزاران تدوين  احترام به آودك توصيه و قوانينی برای برخورد با آودك

رعايت مسائل “، ”های احتمالی گرفتاری“، ”ترس از طالق“شده است اما 
ها و  ها و همسايه مانند شرم، مداخله نكردن در امور خانواده” عرفی

از موانع اعالم و رسيدگی به ”  و اثبات آودك آزاریدشواری تهيه اسناد“
  .پديده آودك آزاری است

با وجود اين آه گروههای اقتصادی و اجتماعی به : آنند آنان عنوان می
آزاری در  نوعی درگير اين مساله هستند، اما موارد بيشتری از آودك

وی آزاريها از س  درصد از آودك٨٠شود و  طبقات پائين جامعه ديده می
  .گيرد والدين انجام می

  آودك آزاران از نزديكان آودآان هستند
دبير انجمن حمايت از آودآان بد سرپرست سازمان ” مريم خامی “

درصد از ٨٠: وگو با ايرنا اظهار داشت بهزيستی استان اصفهان در گفت
آودك آزاران از نزديكان آودآان هستند آه قربانيان خود را از ميان 

  .آنند سال انتخاب می١۵ تا ١٠سال و دختران ١٠پسران شش تا 
  :های آودك آزاری در اين انجمن تصريح آرد وجود پرونده وی با اشاره به

اغلب آودآان آزار ديده دارای تنی آبود، سوخته و يا دچار شكستگی 
  .هستند

برخی از آودآان نيز به داليلی مانند آودك ناخواسته يا دختر : وی گفت
های  ت، از محبت والدين خود محرومند و دچار بيماریبودن يا معلولي

  .اند روحی شده
 پرونده تشكيل شده درسال جاری دراين انجمن، موارد ٢٦در : وی افزود
درصد، ١١درصد، غفلت ٧درصد، جنسی ١۵درصد، جسمی ١٩عاطفی 

درصد، جسمی و عاطفی و ٣درصد، عاطفی و غفلت ١١جسمی و غفلت 
  .شود زاری را شامل میآ درصد موارد آودك٣٠غفلت 

 درصد از آزاردهندگان مشخص نيست اما ٣٠سطح تحصيالت : خامی گفت
درصد و ١٩ درصد ، سيكل و ابتدايی هر يك با ٢٦والدين با سطح ديپلم با 

  .اند آزاران بوده درصد بيشترين گروه تحصيلی آودك٣سواد با  بی
زارش آودك سواد به داليل مختلف گ در قشر آم سواد و بی: وی افزود

  .ها آمتر است آزاری
ها  وی بااشاره به اين آه آودآان رده چهار تا هفت سال بيش از ديگر رده

درصد، ٣٠اين گروه سنی با :آزاری قرار دارند، گفت در معرض آودك
 ٢٦سالگی هر يك با ١١گروه از بدو تولد تا سه سالگی و نيز از هشت تا 

يشترين گروه سنی تحت درصد، ب١۵ سال با ١۵تا ١٢درصد و گروه 
  .شوند آودك آزاريها قلمداد می

های فقير از نظر اقتصادی و  اين دسته از آزارها در خانواده: وی گفت
  .فرهنگی بيشتر است

نبود شاهد، وحشت آودك ، مسايل حيثيتی خانواده و آموزش : وی گفت
آموزان برای آگاهی بخشيدن به  ندادن مربيان و مديران مدارس و دانش

دآان در مقابل آودك آزاريها سبب شده است آه اغلب موارد آودك آو
  .آزاری پنهان بماند

های  اولين مشكل موجود در گزارش و رسيدگی به پرونده:وی اعالم آرد
آزاری ترس برخی مادران از طالق و ضرب و شتم از سوی  آودك

  .همسران و يا ديگران بخصوص خانواده همسر است
  

آثر آودك آزاريهای جسمی ، ضرب و شتم ، وی با بيان اين آه ا
  .شكستگی، شالق، و سوختگی بر اثر آتش ته سيگار است

وی بااعالم اين آه روزانه سه تا چهار مورد آودك آزاری به شماره تلفن 
برخی از آودآان عقب افتاده نيز : شود، افزود  بهزيستی گزارش می١٢٣

 مورد آزار قرار توجهی به درمان آنها، به شكل ضرب و شتم و بی
  .شوند گيرند و بعضا در خيابانها و مراآز توانبخشی رها می می

های حمايتی ازآودآان آزارديده  با وجود گسترش سيستم: وی تصريح آرد
های غيردولتی، برای اثبات  و توجه به تشكل١٢٣اندازی شماره  مانند راه

ی ها هنوزهم با مشكالت بسيار و رسيدگی به اين دسته پرونده
  .رو هستيم دردستگاههای مربوطه نظير پزشكی قانونی و دادگستری روبه

  آزاری آودك” اثبات“مشكل 
، مهمترين مشكل در روند ” اثبات“خامی با اشاره به اينكه در اين مقوله 

قضات در بيشتر موارد بابيان آافی نبودن : هاست، گفت رسيدگی به پرونده

و آودآان را دوباره به خانواده آنند  ها را مختومه می ادله، پرونده
  .گردانند برمی

های قضايی مرتبط با آزار جسمی آودآان بر  اغلب پرونده: وی افزود
  .گيرد اساس قانون مجازات اسالمی مورد رسيدگی قرار می

وی با تاآيد براين آه قضات در موضوع آزارجنسی با احتياط رای صادر 
نياز به شاهد دارند، ” سالمی قانون مجازات ا٤٧ماده “آنند و طبق  می
بايد از قانونگذار پرسيد آدام آودك آزار جنسی اين عمل قبيح را : گفت

دهد آه در دادگاه برای اثباتش،شاهدی پيدا شود و يا اگر  آشكارا انجام می
تواند آن را در  مادر يا زنی شاهد آودك آزاری جنسی باشد، چگونه می

برغم اعالم صريح قانون حمايت از :دادگاه عنوان و ثابت آند؟ وی گفت
آودك آزاری جرم است و نياز به شاآی “: آند اعالم می آودآان آه 

، اما به ”خصوصی ندارد و افراد مكلفند به محض مشاهده گزارش دهند
ها و نبود  نتيجه نرسيدن و طوالنی بودن روند رسيدگی به اين پرونده

 مردم حتی پزشكان دهنده، باعث شده است آه حمايت از شخص گزارش
  .خود را درگير اين موضوع نكنند

  آزاری فقدان قانون برای گزارش آودك
رئيس سازمان نظام پزشكی استان اصفهان با تاآيد بر اين آه پزشكان از 

در عين حال قانونی :آزاريها را گزارش دهند، گفت نظر اخالقی بايد آودك
اری را به مراجع وجود ندارد آه پزشك را ملزم آند موارد آودك آز

  .ذيصالح گزارش دهد
نبود قانون باعث شده است بسياری از : افزود” عبدالرضا توآلی”دآتر

پزشكان تنها به مداوای آودآان بپردازند و از دخالت در اين زمينه 
است و ”جرم”آزاری در آشور ما وی بااشاره به اين آه آودك. بپرهيزند

اگر چنين قانونی تدوين : د ، گفتگير فرد آزاردهنده تحت پيگرد قرار می
شود پزشك نيز با احراز اطمينان عالوه بر درمان مصدوم،فرد خاطی را 

  .آند نيز برای برخورد به مرجع قانونی معرفی می
اين فوق متخصص ارتوپد، ميانگين سنی آودآان آزار ديده جسمی را بين 

 جسمی بسياری از آودك آزاريهای: شش و هفت سال عنوان آرد و گفت 
گيرد آه  از سوی والدينی آه فقر فرهنگی و اقتصادی دارند،صورت می

  .اند اغلب آنها نيز به دليل ضرب و شتم دچار شكستگی دست و پا شده
ها و اقوام به  برخی از اين آودآان از سوی مادران، همسايه: وی گفت

شوند و برخی ديگر به دليل ترس از فرد ضارب،  مراآز درمانی آورده می
  .آنند اصال برای مدوا مراجعه نمی

وی با تاآيد به اين آه بايد شرايط قانونی برای حمايت از آودآان آزارديده 
دستگاههای قضائی بايد برای : قوی و دارای ضمانت اجرايی باشد، گفت

حمايت از آودآان، از هر موضوعی استفاده و قوانين حمايتی بيشتری 
تر حمايت از حقوق زنان و مسوول دف” منصور احمدی”.وضع آنند

استان اصفهان نيز با تائيد وجود  آودآان بد سرپرست اداره آل دادگستری
آزاری در جامعه، بزرگترين معضل در اجرايی نشدن قانونهای  آودك

حمايتی از آودآان آزارديده و برخورد با آودك آزاران را آگاهی نداشتن 
  .مردم از قوانين موجود دانست

مصوب ” حمايت از آودآان و نوجوانان” ماده پنج قانون در : وی افزود
آزاری از  تصريح شده است آه آودك٨١مجلس شورای اسالمی در سال 

با اينكه :وی گفت. جرايم عمومی است و نيازی به شاآی خصوصی ندارد
گذرد، شاآيان و عموم مردم نسبت به  چهارسال از تصويب اين قانون می

اين موجب شده است مردم دستگاهها را در اين آن آگاهی آافی ندارند آه 
  .زمينه دخيل و مسوول بدانند

  فرهنگ گزارش دادن پديده آودك آزاری وجود ندارد
اگر فرهنگ گزارش دادن پديده آودك آزاری در بين : وی تصريح آرد

مردم رواج يابد مطئنا عالوه بر آاهش آمار آودك آزاری، قوانين حمايتی 
ها نيز بيش از  رای آودك آزاران تدوين و حساسيتو مجازاتی بيشتری ب

  .شود گذشته می
آشی  بهره”،”ضرب وشتم”،”رفتارجسمی سوء”،”ممانعت از تحصيل“وی 
توجهی به درمان و  بی”و” غفلت جسمانی عاطفی و جنسی” ،”آاری
را از انواع بدرفتاری هايی برشمرد آه درقانون حمايت از آودك ”تغذيه

  .آزاری نام برده شده است نوان آودكبصراحت از آنها به ع
قاضی بر اساس مدارك موجود آه از سوی پزشكی : اين قاضی اضافه آرد

دهد، بنابراين بايد موارد  قانونی تاييد شده است رای به مجازات می
آزاری دراسرع وقت گزارش شود تا با توجه به آثار موجود، پزشك  آودك

  .دمربوطه اعالم به نوع و ميزان آزار آن
های  بايد ناظرين، مسووالن مدارس، مهدآودآها، تشكل: وی گفت

غيردولتی، بهزيستی، پزشكی قانونی، مجريان قانون و قانونگذاران 
برگزاری آالسهای آموزشی در اين زمينه و تدوين قانون ويژه  به

  .آزاری در قانون مجازات اسالمی ترغيب شوند آودك
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اطفال با همكاری  ادگاههای ويژهدر ماههای آتی، د: احمدی يادآور شد
اندازی  سازمان بهزيستی و پليس اطفال از سوی نيروی انتظامی راه

خواهد شد آه اميد است به اين موضوع نيز به شكل گسترده پرداخته 
  .شود

دادگستری اصفهان با اشاره  مسوول دفتر حمايت از حقوق زنان و آودآان
آزاری به اين دفتر گزارش  به اين آه روزانه سه تا چهار مورد آودك

  :شود،تاآيد آرد می
بايد به آودآان تاآيد آرد آه هرگونه رفتار غيراخالقی را بدون هيچ گونه 
  .ترس و واهمه به مسووالن مربوطه گزارش دهند

رئيس سازمان پزشكی قانونی استان اصفهان ”عباس مينوی”دآتر
از ”  و شتمضرب“و ” شكستگی“مواردی از آودك آزاری نظير : نيزگفت

های غيردولتی به اين سازمان برای  سوی دادگستری ، بهزيستی و تشكل
  .تعيين و اثبات آزار آودآان ارجاع داده شده است

ماند آه در اين  ساعت باقی می٧٢ تا ٤٨آثار آودك آزاری : وی افزود
مدت ، افراد بايد بخصوص در زمينه آزار جنسی به مراجع ذيربط مراجعه 

  .آنند
مسائلی مانند ترس از آبروريزی ، دخالت نكردن نزديكان و : ودوی فز

های حمايتی باعث پنهان ماندن پديده  آگاهی نداشتن مردم از سيستم
آزاری و آثار آودك آزاری بخصوص در موارد آودك آزاری جنسی  آودك

  .شده است
تواند مدرك  پزشكی قانونی تنها با استناد به موارد موجود می: وی افزود

بات آزار آودك را صادر آند ، در غيراين صورت حتی اگر حق با آودك اث
  .تواند مدرآی دال بر آزار او به دادگاه ارائه دهد باشد، اين سازمان نمی

های پزشكی متخصص  اين سازمان از امكانات و تيم: وی تصريح آرد
برای اثبات آزارهای جسمی و جنسی برخوردار است، اما زمانی اين 

  .آيد آه موارد آودك آزاری در اسرع وقت اعالم شود به آار میامكانات 
  برند آودك آزاران از بيماری روانی رنج می

برند و  اند آه از بيماری روانی رنج می آودك آزاران افرادی:وی گفت
رفتار  ای آشفته زيسته يا مورد سوء ياخود در دوران آودآی در خانواده

ين آه تنها راه مبارزه با اين معضل، وی باتاآيد بر ا. اند قرار گرفته
گزارش مردمی و اجرای مكرر قانون ويژه مرتبط با آودك آزاری است، 

بايستی عالوه بر حمايتهای حقوقی، آودآان آموزش ببينند و در :افزود
  .مورد رفتارهای ناشايست آگاهی يابند

آارشناس حقوق آودآان يونيسف دردفتر ”شيرين نير نوری”همچنين
 آودك آزاری را به عنوان يك معضل جهانی آه همه آشورها با آن تهران،

آزار جسمی يكی از موارد آودك آزاری است : وی گفت. درگيرند، ذآر آرد
ها و همچنين  ای آه برای خانواده آه به يك معضل تبديل شده است بگونه

  .آودآان خيلی مشكل است آه بتوانند براحتی درباره آن صحبت آنند
اگر مواردآزار خود را گزارش دهند  آودآان از اين نگرانند آه:وی افزود

  .ممكن است از سوی فرد آزاردهنده دوباره مورد آزار و اذيت قرار بگيرند
وی با بيان اينكه الگوهای بدرفتاری درباره دختران و پسران متفاوت 

پسرها در سنين پايين تر هميشه مورد تنبيه بدنی بيشتری : است، گفت
گيرند اما با دخترها ، در سنين پايين تر با ماليمت بيشتری  قرار می

  .شود شود آه اين وضعيت در سنين بزرگسالی، بر عكس می برخورد می
  والدين و سرپرستان آزاردهندگان اصلی

براساس آخرين مطالعه وزارت بهداشت ايران : وی اظهارداشت
صد در٣١درخصوص آودك آزاری آه با حمايت يونيسف انجام شد، 

تا ١٢درصد ٩سال و ١١درصد افراد شش تا ٢٠آودآان يك تا پنج سال، 
  .اند سال مورد آزارجسمی توسط والدين و سرپرستان خود قرار گرفته١٨

به دليل اين آه آودك آزاريها از : اين آارشناس حقوق آودآان تصريح آرد
گيرد، هيچ آمار رسمی در اين  سوی والدين و ديگر نزديكان صورت می

  .نه در هيچ آجای دنيا وجود نداردزمي
درباره برخورد با آودك آزار و فرد آزار ديده قوانين برخوردی : وی افزود

دليل نبود گزارش مردمی،اين قوانين راآد  و حمايتی وجود دارد ولی به
  .ماند می

آزار  اين خالء باعث شده است حقوق آودك ضايع و فرد آودك: وی افزود
عالم موارد آودك آزاری در بين مردم باب شود ، جسورتر شود اما اگر ا

  .آيد قوانين حمايتی نيز به اجرا در می
آزاری گزارش  البته موارد متعددی از آودك: نير نوری بيان داشت

شود آه به مراجع قانونی اعالم  شود، اما تنها به مواردی رسيدگی می می
  .گردد

ضو پيمان نامه حقوق سال است ع١٢وی با اعالم اين آه ايران در حدود 
در آشور ما مراجع حمايتی زياد : آودك يونيسف شده است، تصريح آرد

نيروی انتظامی، ١١٠بهزيستی، ١٢٣های فوری  دولتی نظير شماره تلفن

 اورژانس برای گزارشهای مردمی و همچنين ١٢٨ آتش نشانی و ١٢۵
نه های غيردولتی وجود دارد و آنها آماده همكاری در اين زمي تشكل
  .هستند

  آزاری روی آودآان های آودك آسيب
نگهداری آودك يا زنان آزارديده در  وی در عين حال از آمبود مكان برای

آشور انتقاد آرد و با اشاره به اين آه اغلب قربانيان آودك آزاری حتی در 
زمينه مسائلی مانند نداشتن شناسنامه و امكان ادامه تحصيل دختران 

بعداز هر آزار دچار افسردگی، آسيب ديدگی، ترس،   آنان: هستند، افزود
در آزار جنسی اختالل در بلوغ : وی گفت.شوند آابوس و سردرگمی می

جنسی، اضطراب، پرخاشگری، افت تحصيلی، از دست دادن حافظه و 
دهد آه پيامد اين قبيل عوارض در سنين  آاهش فعاليتهای آموزشی رخ می

  .باالتر بيشتر است
بسياری از آودآان آزارديده بخصوص دختران، اينگونه : دآر وی اضافه

آنند آه نياز است با آموزش مادران در برقراری  رفتارها را افشا نمی
اين آار نيز  ارتباط دوستانه، شرايط بيان اين دسته آزارها فراهم شود آه

  .مستلزم آموزش مادران است
 مكرر قانون ويژه تنها راه مبارزه با اين معضل، اجرای: وی تاآيد آرد

مرتبط با آودك آزاری است و بايستی عالوه بر حمايتهای حقوقی، آودآان 
درمعرض آموزش قرار بگيرند و نسبت به رفتارهای ناشايست آگاهی 

  .يابند
  کودک آزاری بيشترين موضوع پرونده سازی در اورژانس اجتماعی

 اعالم معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی کشور با
استان تهران ) اورژانس اجتماعی (١٢٣گزارش چهارماهه سال جاری 

 ١٢٣ تماس با ٨٨٠در چهارماهه اول سال جاری، هشت هزار و : گفت
 مورد آن به صورت تلفنی به مراکز ذی ۶۵٠برقرار شد که هشت هزار و 
  .ربط ارجاع داده شده است

 مورد از تماس ٢٣٠ دکتر رضايی فر در گفت وگو با ايسنا با بيان اينکه
  : ها، با تشکيل پرونده و اعزام تيم مربوطه پيگيری و بررسی شد، افزود

عمده پرونده های تشکيل شده مربوط به موضوع کودک آزاری بود که با 
.  مورد بيشترين پرونده تشکيل شده را به خود اختصاص داده است١٨٣

 ١٧وادگی با به گفته وی پس از کودک آزاری، خشونت های فردی و خان
 مورد به ترتيب بيشترين تماس هايی را در بر ١۶مورد و همسرآزاری با 

  .می گيرد که برای رسيدگی به آنها، پرونده ايجاد شده است
پنج : معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی کشور ادامه داد

ع مورد از پرونده های تشکيل شده که منجر به اعزام تيم به محل وقو
حادثه شده بود، مربوط به موضوع خودکشی، چهار مورد سالمندآزاری، 
دو مورد فرار از منزل، دو مورد معلول آزاری و يک مورد مربوط به 

  .از منزل بود) طرد شدن(رانده شدن 
 مورد با اعزام تيم ۶۵ پرونده، مشکل ٢٣٠به گفته رضايی فر، از ميان 

. ر مراحل اوليه رفع شده استکارشناسی و مددکاری به محل حادثه و د
 مورد نيز به دليل نياز به پيگرد قانونی، به قوه قضائيه ١٧همچنين 

ارجاع داده شد، بنابراين می توان گفت هفت تا هشت درصد از پرونده 
  .، نيازمند مداخالت قضايی است١٢٣های تشکيل شده در مراکز 

ه دليل اشتباه  مورد از تماس های صورت گرفته ب٢۵: وی خاطرنشان کرد
شناسايی نشده و هفت مورد از پرونده ها نيز در حال … بودن آدرس و
معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی کشور . پيگيری است

در ادامه گفت وگو با بيان اينکه درصد عمده کودک آزاری ها جسمی بوده 
 آنها به بيماری به دليل آگاهی نداشتن والدين يا ابتالی: است، اذعان کرد

های روانی همچون اعتياد، تنبيه های اين کودکان به صورت شديد و 
خارج از عرف است و چنانچه آثار جراحاتی چون سوختگی و کبودی 
روی بدن کودک نمايان باشد، کودکان به پزشکی قانونی ارجاع داده می 
  .دشوند و پس از معاينات بالينی در صورت نياز به بيمارستان می رون

معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی کشور بر اين گفته 
 روانی در جامعه و ميان خانواده ها -که معموًال کودک آزاری های روحی

آزارهای جنسی به دليل ماهيت خارج از : ناديده گرفته می شود، تاکيد کرد
ی می عرف و شرع آن، بروز داده نمی شود و برای حفظ آبرو، پنهان باق

ماند، به همين دليل است که در اکثر موارد از کودک آزاری به کودک 
رضايی فر در مورد همسرآزاری نيز . آزاری جسمی ياد می شود

با توجه به نوع فرهنگ جامعه، همسران به داليلی چون : خاطرنشان کرد
 مراجعه نمی کنند، مگر در مواقعی که شدت آزار ١٢٣همسرآزاری به 

رد در خطر باشد يا آنکه فرد پناهگاهی همچون خانواده برای زياد و جان ف
  ٢٠١٠مارس    ٩ .      مراجعه نداشته باشد

.................................................  
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بيانيه تشكل های مستقل جنبش آارگری در مورد 
  ٨٩حداقل دستمزد ها در سال 

ر اسفند ماه مطرح می بحث تعيين حداقل دستمزد آارگران همه ساله ، د
اما . شود و توجه بخش وسيعی از کارگران را به خود جلب می نمايد 

سوال اساسی در اين ميان اين است آه به راستی چه آسانی حق دارند 
برای دستمزد آارگران که ارتباط  تنگاتنگی با زندگی و معيشت آنان دارد 

انی که هيچ ربطی به تصميم بگيرند و حد و اندازه آن را تعيين آنند؟ کس
زندگی و مسائل کارگران ندارند ؟  يا کارگران ، که خود کار می کنند وهمه 
  ثروت های مادی و معنوی جامعه و نعمت های بشری را توليد می نمايند؟ 
آارگران با فروش نيروی آار و ايجاد خدمت در جامعه ، ثروت و رفاه 

جوامع ( درچنين جوامعی  . ايجاد می کنند ، اما خود از آن بی بهره اند
کارگران کار می کنند ، اما سرمايه داران از آن سود می ) سرمايه داری 

برند و در ازای رنج  و مشقت دائمی و روز افزون طبقه ی کارگر 
،سرمايه داران ،روز به روز فربه و فربه تر می شوند و بر سود و 

شود مگر از طريق و اين البته ممکن نمی . سرمايه  خويش می افزايند 
بهره کشی و استثمار هرچه وحشيانه تر و بی رحمانه تر طبقه کارگر و 

تحميل دستمزدهای چند برابر زير خط فقر به اين طبقه ؛ تا آنجا که  
کارگران حتا از حداقل های يك زندگی انسانی و شرافتمندانه  نيز 

اين .ستنده" به شام شب شان محتاج"ول معروف برخوردار نيستند و به ق
  دستمزد ها را چه کسانی تعيين می کنند ؟

در ايران شورای عالی دستمزد آه در واقع شورای تصميم گيری برای 
استثمار هر چه بيشتر آارگران است در مورد حداقل دستمزد آارگران 

اين شورا مرآب است از به . تصميم می گيرد و آن را تعيين می نمايد 
  :، يعنی "عی سه جانبــۀ اجتما" اصطالح 

ــ نمايندگان دولت آه خود يك سرمايه دار عمده محسوب ميشود و تا آنجا 
که ممکن است خواست ها و مطالبات آارگران را با تهديد و اخراج و 

و در .پاسخ می دهد و سرآوب می آند. . . دستگيری و زندان و شالق و 
مايه دارن هر جا و هر مرحله با توان تمام از منافع کارفرماها و سر

  .پشتيبانی ميکند
ــ نمايندگان آارفرمايان ، آه تا سر حد توان می آوشند دستمزد های 

  . دست يابندآمتری به کارگران پرداخت شود تا خود به  سود های بيشتری
ــ و به اصطالح نمايندگان کارگران ــ که از جانب خانه آارگر و کانون 

د که تشكل هايی  ضد آارگری و عالی شورا های اسالمی آار تعيين ميشون
وابسته به سرمايه هستند ــ و در تحميل حداقل دستمزد ، چندين برابر زير 
خط فقر، به سرمايه داران ــ اعم از بخش های دولتی و خصوصی  ــ 

 .ياری می رسانند 
سه گروهی آه در اين شورا برای تعيين دستمزد آارگران گرد هم می آيند 

حتا اگر به جای . فع و يا هم منفعت با آارگران نيستند هيچ آدام مدافع منا
نماينده خانه کارگر و شورای اسالمی آار ، نماينده ای به انتخاب آارگران 
. در اين شورا حضور داشته باشد، باز هم آاری از دست او بر نمی آيد 

چرا که  دو رای نمايندگان دولت و آارفرمايان ، به يك رای اين نماينده 
 " –بنابراين بايد صراحتا گفت که اين شيوه ی تعيين دستمزد . ربد می چ

 روشی است که همواره به ضرر کارگران تمام شده و –" سه جانبه گرايی
  .تمامًا در خدمت سرمايه داران و کارفرمايان خواهد بود 

در شرايط حاضر چگونه حد اقل دستمزد " شورای عالی کار " ببينيم که 
  سبه می آند و آارگران چه بايد بكنند ؟ کارگران را  محا

به آارگران گفته می شود آه حد اقل دستمزد را همه ساله بر اساس نرخ 
اول اينکه هيچ گاه نرخ واقعی تورم از طريق . تورم ، افزايش ميدهند 

بانک مرکزی و يا مرکز آمار ( ارگان ها و نهاد های وابسته به سرمايه 
در ثانی به فرض اعالم نرخ واقعی .  شود اعالم نمی) جمهوری اسالمی 

تورم ، باز هم تنها بخش کوچکی از حاصل کار و دسترنج آارگران به 
اما در همين روش استثمارگرانۀ افزايش دستمزد  بر . آنان پرداخت ميشود

اساس نرخ تورم نيز ، تقلب ها و رياکاری های عديده ای صورت می 
از . وان به برخی از آن ها اشاره نمود گيرد که تنها به عنوان نمونه می ت

به عنوان مثال برای محاسبۀ نرخ تورم ، به جای در نظر : جمله اينکه 
گرفتن آاالهای اساسی و مورد نياز کارگران و توده های مردم ، کاالهايی 

! )  نوع کاال ٣۶٠( با درجۀ اهميت کمتر را نيز در محاسبه دخيل می کنند 
و اگر نرخ تورم به طور . ورم را پايين بياورندتا حتی المقدور نرخ ت

 درصد اعالم ٢۵ درصد باشد ، نمايندگان سرمايه ، آن را ۴٠واقعی 
شورای عالی کار ،دستمزد را )  درصد ٢۵مقدار ( ميكنند و بر اين اساس 

 ٢٠ درصد اعالم ميكنند اما فقط ٢٩حتا گاهی  تورم را . افزايش می دهد
گاهی هم  ) .٨٧مانند اسفند سا ل ( می افزايند  درصد به دستمزد کارگران

 ٣٠( به جای اعالم تورم واقعی اعالم می کنند که تورم به نسبت سال قبل 

مثل اقدام ( درصد رسيده است  ١۵کاهش يافته است  و مثال به ) درصد 
تا موفق شوند دستمزد را تنها به اندازه ی بسيار  ) ٨٨انان در اسفند ماه 

اقعی تورم افزايش دهند تا بدين ترتيب به تحميل حداقل آمترازمقدارو
دستمزد به کارگران و کسب حداآثر سود به نفع سرمايه داران نايل گردند 

 . ــ متحقق کنندو آن را برای طبقۀ سرمايه دارــ اعم از دولتی و خصوصی
گاهی اوقات هم بحران های سرمايه داری را بهانه ميكنند تا معضالت و درد و 

ج آن  را متوجه آارگران آنند و با انواع و اقسام بهانه ها و ترفند ها ، مثل رن
کارخانه ها و شرکت ها و تعديل " نوسازی" و           " خصوصی سازی"

بخوان استثمار هر چه بيرحمانه تر و وحشيانه ( نيرو جهت بهره وری در کار 
دستمزد ها را   . . .و تهديد و اجرای اخراج و بيکارسازی و ) تر کارگران 

چرا که برای طبقه . آاهش می دهند و ميزان سود خود را باال و باال تر می برند
سرمايه دار انچيزی که اهميت دارد همانا انباشت و سود بيشتر و بيشتر است ، 

  .نه وضعيت زندگی آارگران و مشقات و رنج و تعب آنان 
 آمتری به کارگران تعلق گيرد و همه ی اينها البته به خاطر اين است آه دستمزد

بنا براين انتظار دستمزدی متناسب با . سود بيشتری نصيبب سرمايه داران شود 
بخوان شورای ( يک زندگی متعارف حتا ،  از سرمايه داری و شورای عالی کار 

  .داشتن به واقع انتظاری بيهوده و عبث خواهد بود ) عالی سرمايه 
اتحاد و تشكل های مستقل و  م جز با اتكا به آگاهی ، لذا ما آارگران بايد بداني

آارگری خودمان  راهی برای رسيدن به حقوق ، خواست ها و مطالباتمان در 
  . همۀ عرصه ها وجود ندارد 

طبقه کارگر، همه ی ثروت و رفاه بشری را توليد می کند ، اما از آن ها بی 
متی برود آه اساس اين پس بايد در تالش و مبارزۀ خود به س. نصيب  است 

و در اصل دستمزد بايد بر . مناسبات و سيستم استثمارگرانه را بر هم بزنند
اساس ثروتی آه آنان توليد می آنند محاسبه شود و نه فقط به عنوان بخشی 

  . بسيار اندك ، از ارزش آاری که او مصرف ميکند 
  :بنا بر اين تشكل های امضا آنندۀ ذيل اعالم ميكنند که 

ــ شورای عالی دستمزد بر اساس ماهيت اش و همينطور بنا به سابقه و ١
عملكرد تا آنونی اش صرفا شورای عالی تشديدِ استثمار آارگران و حمايت 

  .عالی از منافع سرمايه داران بوده و هست
ــ تعيين دستمزد آارگران بايد بر اساس نيازهای الزم برای حداقل های يك ٢ 

نی توسط نمايندگان واقعی آارگران و از سوی تشكل زندگی مرفه و انسا
  .های مستقل آارگری انجام گيرد

ــ حتا رقم رسمی و دولتی اعالم شده از سوی ارگانهای وابسته به ٣
 هزار تومان درامد در ماه ٩٠٠حاکميت سرمايه ،برای خط فقر، مبلغ  

 هزار ٩٠٠لذا اعالم حداقل دستمزد  آمتر از . برآورد و اعالم شده است 
 ، به منزلۀ محكوم آردن  آارگران به يك زندگی فالآت ٨٩تومان در سال 

بار و زير خط فقر، توسط دولت و نهاد های حاکميت سرمايه به صورت 
و در اين صورت آارگران حق خود ميدانند که . آشکار و رسمی می باشد 

ن به هرگونه  دستمزد  زير خط فقر ، عكس العمل مناسب و متحدی نشا
  .دهند 
  ٨٨ اسفند ١٨

   هيات بازگشايی سنديكای کارگران نقاش و تزيينات ساختمان -
   کارگران فلزکار مکانيک-
  :  شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری -

  آميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری -
 آميته پيگيری ايجاد تشکل های ازاد کارگری -
  یجمع شورايی فعالين کارگر -

……………………………………  
  فقط برای نفس آشيدن است٨٩حداقل مزد 

 اين رقم فقط آفاف هزينه اياب و ذهاب و نفس آشيدن آارگران در -* 
 . جامعه است

آارگران يا . است تر شدن مشكالت جامعه آارگری سال عميق ٨٩سال -* 
به شغل دوم روی خواهند آورد ويا بازدهی آنان در شغل اشان آاهش 

  .تخواهد ياف
های اجتماعی   منتظر افزايش ناهنجاری٨٩با اين مزد بايد در سال -* 

  .  باشيم
آارگران در سال جديد بيش از هر زمان ديگری طعم فقرو نداری  -* 

  .راخواهند چشيد
درصد به نرخ تورم اضافه  ٥٠ تا  ٣٧  ها  با هدفمند آردن يارانه -* 
 را ٨٩های سال  دستمزدشود و اين درحالی است آه شورای عالی آار  می

  . درصد افزايش داده است١۵تنها 

.................................................  
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  يادداشت 
  به رفقای سايت راه کارگر

درمدت اقامت يک سال اخيرم درآمريکای التين، موفق شدم 
) مايو(با مادران پالزا ) آرژانتين (درشهربوينوس آيرس پايتخت دوبار

، توانستم ا برپايه اطالعات دريافتی ازرفقادراين ديداره. ديدارداشته باشم 
واری های آنان دشن خاوران وعيت مادراضمسئوالن اين تشکل را به ونظر

.  جلب کنم پارک الله تهراناجتماعيات آنان دروهمينطورمادران عزا و
 پارک الله و ه امسالموج دستگيری های بهمن ماديدار دوم ام  بعد از

های گذشته طی روز. و حاميان آنان بوده است يورش به منازل مادران 
ل من ي آرژانتين به ايمل مادرانتشک ، دبير"آفينینه بوبها"درپيام ما

اين پيام اصلی عناصر. سايت خود جا دادند در آن را است که اصله سيدر
متن پيام پشتيبانی با . است بيانيه مادران عزا همان اطالعات منتشره در

را به ضميمه ، لينک سايت آنان مختصر معرفی تشکل مادران آرژانتين 
 برای تان را) مايو(پالزا  ميدان ناعتراضی مادراچند عکس از اجتماعات 

  . دارم  ارسال می
  .رزوی سالی خوب و شاد برای همه مردمان ايرانآبا 

  با احترام 
  لنگرودیگيلک جواهری 

  روگوئه وا
  ٢٠١٠ مارس ١۶

  کل مادران آرژانتينکل مادران آرژانتيندر معرفی تشدر معرفی تش
 تجمع اعتراضیآرژانتين در١٩٧٧درسال  Plaza Mayoتشکل مادران 

ان که درحکومت نظاميان ه وضعيت فرزندانشخود را با خواست رسيدگی ب
  .ثر می باشند ، آغاز نمود رسيدند و يا مفقود االليا به قت

  
 تجمع اعتراضیآرژانتين در١٩٧٧درسال  Plaza Mayoتشکل مادران 

ان که درحکومت نظاميان ه وضعيت فرزندانشخود را با خواست رسيدگی ب
  .ثر می باشند ، آغاز نمود رسيدند و يا مفقود االليا به قت

  
ی پنجشنبه ها روزها اجتماع اعتراضی در١٧٠٠اين تشکل تاکنون بالغ بر

گزار کرده زندان خود بردست داشتن عکس های فربا روسری سفيد ودر
محکوميت ، خود خواستاردستگری اجتماعينهمان اولازمادران مايو.است
ران دوران حکومت نظاميان هستند وکماکان شکنجه گجالدان ومجازات و
ماع اين مادران درميدان دليل اجتب. اين خواست خود پای می فشارندبر

را " مادران پالزا مايو"  نام  آنان نيز، تشکلمايو دربوينوس آيرس
  .خود نهاده است بر

  

  )آرژانتين(ان مايومادران ميدپيام همبستگی 
 در ايرانبا مادران سوگوار 

ار و، همبستگی خود با مادران سوگ" يوپالزا ما" سازمان مادران سوگوار
  . ايران را اعالم می دارند

 انسان را به ۵٧ احمدی نژاد که تاکنون تمادران ايرانی با سرکوب دول
  . و هستندرنفر را زندانی کرده، روبقتل رسانده و چهارهزار

تهران اجتماع ، در٢٠٠٩ جوالی٢٩درسوگوارايرانی که اول بارماردان 
، راه پيمايی کرده و خواستار شنبه با لباس های سياهوزرره. نمودند

  . آزادی کليه زندانيان سياسی و مجازات سرکوبگران می باشند
ان ر فوريه نيروهای مسلح دولتی به خانه های اين ماد٨شبانگاه در

  .  تن از آنان را دستگيرکردند ١٩يورش برده و 
 ما.آزادی فوری مادران دستگيرشده هستيم؛ خواستارمادران آرژانتينیما،

 خواستار آزادی زندانيان ايرانی،همچنين هم صدا با مادران سوگوار
 .مجازات سرکوبگران می باشيم سياسی و

  !مبارزه مردم دنيا، مبارزه ما هم هست
  Habe de Boofiniهابه بوآفينی 

  Plaza Mayo تشکل مادرانيردب
4035=clave?asp.contenido/asp/org.madres.www://http 

  

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

   جلوگيری از گفتگویفشار برخانواده ها برای
 !آنهابا رسانه های همگانی

 اسفند ٢٤سميه فريد فعال حقوق زنان بعد از ظهر : ری تغييربرای براب
. درحالی که پيگير امور مربوط به بازداشت همسرش بود بازداشت شد

 اسفند بازداشت شده ١٣منتظری روز ) سياوش(همسر سميه فريد، حجت 
بود و مراجعات مکرر سميه به دادگاه و زندان حتی برای دريافت خبری 

  . يجهای نداده بوداز محل نگهداری همسرش نت
 اسفند سميه در تماس با وکيلش به او اطالع داده بودکه در ٢٤صبح روز 

 بعدازظهر همان روز برای گرفتن ٥تماسی تلفنی از او خواسته اند ساعت 
برخی از وسايل همسرش از قبيل کارت های اعتباری به دادسرا مراجعه 

ه او اجازه مالقات با آنها همچنين وعده داده بودند که ممکن است ب. کند
عصر آن روز بعد « :وکيل سميه در ادامه می گويد. همسرش را نيز بدهند

 سميه مجددا تماس گرفت و گفت به همراه برادر شوهرش به ٥از ساعت 
دادسرای اوين رفته ولی خودش به دادسرا مراجعه کرده است و به او 

ه به وکيلش می سمي» .گفته اند دادسرا تعطيل هست و فردا مراجعه کند
گويد که در حال برگشت به منزل هستند اما گويا همان موقع هردو 

گرچه برادر همسر سميه به سرعت آزاد می شود اما . بازداشت می شوند
هنوز هيچ خبری از محل نگهداری سميه به خانواده يا وکيل او داده نشده 

  . است
 خانواده های وکيل سميه در پاسخ به اين سوال که آيا تابحال اعضای

بازداشتی ها را به دليل مصاحبه درباره فرد زندانی شان بازداشت کرده 
تا به حال هيچ يک از خانواده های دستگير شده ها را به « :اند يانه گفت 

  » دليل مصاحبه نگرفته اند 
جدا از احضارهای تلفني، گويا قراراست بازداشت غيرقانونی اعضای 

اين . ز به رويه ی غيرقانونی ديگری بدل شودخانواده های زندانی ها ني
امر نشان می دهد که نه تنها ازاين پس اعضای خانواده فرد بازداشت 
شده برای پی گيری وضعيت فرد زندانی شان حتی در حد مصاحبه آزادی 
عمل ندارند بلکه ممکن است خودشان نيز در معرض بازداشت قرار گرفته 

اگر اين رويه باب شود و اعتراضی . ندو براحتی در خيابان بازداشت شو
به آن صورت نگيرد امر غيرقانونی به مثابه قانون عمل می کند و بر 

     ١٣٨٨ اسفند ٢٦. شدت رفتار خودسرانه می افزايد

.................................................  
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  ی تعيين حداقل دستمزد به بهانه
 ٨٩در سال  

 عليرضا ثقفی
ستمزد کارگران در ايران وتعيين حداقل آن هرساله مورد بحث ی د مساله

گيرد و مداوما چالش بزرگی در اين  کارگران ومحافل کارگری قرار می
تواند از دو جهت مورد بررسی قرار  اين چالش می. زمينه وجود دارد 

تر از سطح جهانی  يکی آنکه دستمزد حداقلی در ايران بسيار پائين. گيرد 
نکه باهمين دستمزدهای پائين هم رقم بيکاری در ايران يکی است، دوم آ

 . ها در سطح جهانی است از باالترين رقم
 . پردازيم ما ابتدا به قسمت اول می 
وبرای سال .  هزار تومان تصويب شد٢۶۵حداقل دستمزد در سال گذشته  

 هزار تومان تعيين شده است  اگر خط فقر را طی محاسبات ٣٠٣ ،٨٩
تصاددانان ومحافل رسمی در نظر بگيريم، اين مبلغ حدود يک معتبر اق

اين مبلغ حتی با حداقل حقوق در ترکيه فاصله زيادی . سوم خط فقر است
. ی زندگی در دو کشور حدودا يکسان است در حالی که هزينه. دارد

مخالفت با باال رفتن دستمزد ، با اين بهانه است که افزايش آن سبب 
 .شود گرانی می

با باال : کنيم که مسوالن مي گويند ر ابتدا اين استدالل را بررسی ميد 
آيا . يابد  رفتن حداقل دستمزد، تورم افزايش يافته و يا بيکاری گسترش می

 اين استدالل صحيح است؟
شود،  های وزارت صنايع که به سرمايه گذاران داده می برطبق فرم 

 يک صد ميليون تومان گذاری برای اشتغال يک کارگر، متوسط سرمايه
دهد و در  گذاری را نشان می هرچند که اين مبلغ، متوسط سرمايه. است

صنايع پيشرفته، که در آن ترکيب ارگانيک سرمايه باالتر است، اين ميزان 
تر آارگاهی اين مبلغ  يابد؛ و هم چنين در صنايع عقب مانده افزايش می
ستمزد بر تورم همين مبلغ ی تاثير افزايش د ما برای محاسبه. کمتر است

به طور مثال در صنايع خودروسازی، صنايع . گيريم  را در نظر می
هايی مانند تبليغات وبه  پتروشيمی، صنايع کامپيوتر، مخابرات و رشته
ها را درايران تشکيل  خصوص تجارت که بخش اعظم سرمايه گذاری

 چند ميليارد ای با مثال مغازه. دهد، اين ميانگين بسيار بيشتر است می
که . شوند های بزرگ با پرسنل اندکی اداره می تومان سرمايه يا فروشگاه

ی الزم برای اشتغال يک نفر، گاه به چندين  در اين صورت ميزان سرمايه
 .رسد گذاری می برابر متوسط سرمايه

 در صد رسمی در نظر بگيريم وسود سرمايه ٢۶حال اگر تورم را همان  
ط ده درصد محاسبه کنيم ، يک صد ميليون تومان را هم به طور متوس

.  ميليون تومان ارزش افزوده خواهد داشت٣۶سرمايه در سال ،حداقل 
 )تورم +سود (
ی  دانيم رقم واقعی بسيار بيشتر است و حداقل ارزش افزوده که البته می 

 حقوق ٨٩اکنون اگر از ابتدای سال )  درصد است۴۵های اقتصادی  بنگاه
 هزار تومان افزايش يابد، در آخر سال و پس ٣٠٠و مزدبگير، هر کارگر 

ميليون وششصد هزار تومان بر ارزش کاالها وخدمات ٣ ماه تنها ١٢از 
شود که به نسبت مجموع سرمايه وارزش افزوده به شكل زير  اضافه می
 : خواهد بود
         * ٣٫۶×١٠٠ 
         * ١٣۶+٣٫۶ 
آنكه با قبول اين افزايش دستمزدسيصد يعني .  خواهد شد۵٫٢که برابر 

  درصدبه تورم فعلي افزوده ۵/٢هزار تومانی درماه برای هر کارگر، تنها 
آه البته فقط در فروردين ماه است آه اين تاثير را دارد و با باال .مي شود 

به طوري آه در . هاي بعد، اين تاثير آاهش مي يابد  رفتن تورم در ماه
 :ب تورم جديد اين تاثير چنين مي شوداسفند ماه با احتسا

         * ٣۶٠ 
         * ١٣٩٫۶+۵۵ 

بدين ).  همان تورم بعالوه سود ساليانه سر مايه است۵۵ (۶٫١يعنی 
ترتيب بسيار روشن است که ادعای باال رفتن تورم با افزايش دستمزد به 

 با دانيم که اگر يک بنگاه اقتصادی به خوبی می. هيچ وجه صحيح نيست 
سرمايه گذاری متوسط ، سود آمتري از سود متوسط بازار داشته باشد، 

تاييد . شود به زودی تعطيل شده و سرمايه آن به بخش ديگری منتقل می
های پول در بازار عادی  بر اين موضوع و اين نرخ سود ، همانا بهره

نرخ صدی چهار ( در صد است ۴٨است که در شرايط نرمال بهره آن 
های ليزينگ  صد هزار تومان چهارهزار تومان در ماه در بنگاهيعنی هر 
گذاری امری معمول است،همچنين سود سر مايه بانک کارآ فربن  وسرمايه

 در صد ۴٨که از بانک های خصوصی است در شش ماهه اول سال ، 

  بدين ترتيب اگر تمام نيروی کار موجود در ايران )١) (اعالم شده است  
يد سيصد هزار تومان اضافه دستمزد در يافت کنند تنها از فردای سال جد

 در صد به قيمت کاالها وخدمات، آن هم در ابتدا افزوده خواهد شد ۵٫٢
يعنی تاثير افزايش دستمزد .  آاهش مي يابد۶٫١وسپس همين تاثير به 

زيرا . يابد درصد کاهش می۶٫١سيصد هزار تومانی در اسفند سال بعد به 
ماند درحالی که تورم در سرتا سر  تمام سال ثابت میحقوق کارگر برای 

 .يابد می سال افزايش
توان دريافت که تورم اصلی ارتباطی با اضافه دستمزد  به سهولت می 

تورم اصلی . های آن را درجای ديگر يافت  کارگران ندارد بلکه بايد ريشه
توان در چاپ کردن بی منطق اسکناس  که بيشتر به کار کوچ  را می
وآسايش  ها، در طلب سود آيد جستجوکرد،و در کوچ سرمايه ها می سرمايه

بيشتر برای سرمايه داران ودر حيف و ميل وغارت و چپاول اموال مردم 
ای خاص و سوء  مديريت واستثمار وحشيانه سرمايه داران از  توسط عده

نيروی کار وعدم کارايی سيستم توليدی وهمچنين رواج داللی و واسطه 
 ...وگری 

های وحشتناک با موضوع حداقل دستمزد از دو  اما مساله بيکاری با نرخ
 جنبه ارتباط دارد

های اقتصادی از بيکاری  يکی آنکه صاحبان سرمايه و مديران بنگاه 
کنند و در  کارگران سوءاستفاده کرده از اعتراضات آنان جلوگيری می

راحتی به دستمزدی مواقع بسيار آنان را که در مرز گرسنگی هستند، به 
نرخ بيکاری در ايران بر . گمارند  تر از حد اقل تعيين شده به کار می پايين

که البته همانند ) (٢( درصد گفته شده است ۵٫١٨طبق آمارهای رسمی تا 
واگر همين نرخ رسمي را ) موارد ديگر آمار واقعی بيش از اين است

ارند که با جايگزينی بپذيريم، صاحبان سرمايه همواره اين امکان را د
دستمزد را تا  ها را پايين نگه دارند  و افزايش نيروی کار جديد، دستمزد

ها و مشاهدات بسياری وجود دارد  هم اکنون گزارش. حدودي خنثي آنند
هايی کمتر از حداقل دستمزد  که دارندگان ليسانس يا فوق ليسانس با حقوق
کاری به کارهايی سخت با به کارهای ساده اشتغال داشته و از شدت بي

 .دهند دستمزد پايين تن می
هايی که با تکنولوژي عقب  ی ديگر آن است که صاحبان کارگاه جنبه 

کنند و در معرض رقابت با کاالهای ارزان جهانی قرار  تر کار می مانده
های خود را از بخش توليد وخدمات به بازار مالی  دارند، به راحتی سرمايه

هيچ دردسری به  لی منتقل کرده و کارگران خود را بدونخواری و دال ربا
کنند و يا آنکه ورشکست شده و خود به خيل فروشندگان  امان خدا رها می

دانيم قوانين حمايتی جلوگيری از  تا آنجا که می. نيروی کار می پيوندند 
انگيزی  اخراج کارگران بسيار ضعيف است و در اين مورد به نحو اعجاب

 .کند ا دفاع میاز کارفرم
داری ايران عادت کرده است که سود بادآورده داشته  از آنجا که سرمايه 

باشد و کمترين ارزشی برای نيروی کار قائل نيست و از آنجا که 
های بسياری از متوسط تکنولوژی وسرمايه برای نيروی کار  کارگاه

 کاالهای استفاده نمی کنند، به علت ناتوانی در بازار رقابت ، در برابر
های خود را به داللی وغيره منتقل خواهند کرد زيرا سود  وارداتی سرمايه

ی  تر است وسرمايه داری از هر چيز ديگری شيرين باد آورده برای سرمايه
مانده  های عقب مالی در ايران با ساختار کنونی سود بيشتری از کارگاه

رگران را بازهم شود که کا بدين ترتيب برنرخ بيکاری افزوده می. دارد
مجبور کند با کمتر از دستمزد رسمی برای افزايش سود سرمايه به کار 

بدين ترتيب مشخص است که کارفرمايان ومسوالنی که حاميان . بپردازند
آنان هستند، به هيچ وجه به راحتی تن به افزايش دستمزد برای کارگران 

دآورده هستند و زيرا آنها به دنبال سودهای با. دهند و مزدبگيران نمی
ارزشی برای نيروی کار قائل نيستند و به رغم اعتراضات فراوان هر 

کنند که به هيچ  ساله تنها مقدار بسيار کمی به حداقل حقوق اضافه می
وجه کفاف زندگی حداقلی رابرای يک خانواده نمی دهد و هر ساله 

 .گيرند کارگران و زحمتکشان بيشتر از خط فقر فاصله می
توان گفت که تعيين حداقل دستمزد هر چند  مساله  يل فوق میبه دال 

بسيار مهمی است وهمواره خواست مهم آارگران  است، اما به تنهايی 
نمی تواند مشکل کارگران و نيروی کار را در ايران حل کند، بلکه بايد 

 .های ديگر مزدبگيران نيز پرداخته شود در کنار آن به خواسته
دام از آنها برای زندگی کارگران اهميت به سزايی هايی که هرک خواسته
در حقيقت کارگران در ايران بايد چالش سختی را از سر بگذرانند . دارد

تا  به سطح سايرکشورهای سرمايه داری برسند وحقوقی در سطح 
های  اهم آنها همان خواسته.  مقاوله نامه های بين المللی داشته باشند

 قطع نامه کارگران ايران در روز کارگر ای است که در چهارده گانه
های مستقل خود را  اگر کارگران ايران حق ايجاد تشکل. امسال بيان شد 

توانند حداقل يک دستمزد متناسب با زندگی  نداشته باشند نمی
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داران بستانند واگر  شرافتمندانه انسانی را از کارفرمايان وسرمايه
ترين حقوق  د که از ابتدايیاشتغال نداشته باشن کارگران ايران حق

استفاده کرده  انسانی است، کارفرمايان همواره از بيکاری آنان سوء
کنند تا برای زنده ماندن به کمترين حقوق تن دهند  وآنان را وادار می

جلوگيری از اخراج ).  قطع نامه کارگران در روز کارگر ٣و٢های  بند(
ها است آه آارفرمايان  تهنيز يكي ديگر از همين خواس) ۵بند(کارگران 

از اين حربه در جهت تسليم نيروي آار و تضييع حقوق آارگران استفاده 
آنند و همچنين اگر تبعيض جنسيتی و قومی در محيط کار از ميان  مي

تر زنان و کارگران  استفاده از دستمزد پايين نرود، کارفرمايان با سوء
 تهديد به بيکاری توانند کارگران را همواره در معرض مهاجر می
نامه  های ديگر کارگران در اين قطع خواسته)  قطعنامه٦بند (قراردهند 

منع کار ) ١١بند(طلبی ،  از جمله آزادی کارگران زندانی به دليل حق
و همبستگي با کارگران جهان درجهت احقاق حقوق ) ١٠بند(کودکان
داری  هبيانگر آن است که نظام سرماي) ١٣بند(ی کارگران جهان  همه

ها به رسميت  ی زمينه بايد وادار شود که حقوق کارگران را در همه
دانند  ناپذيرند و کارگران می ها از يکديگر جدايی بشناسد و اين خواسته

که کارفرمايان و نمايندگان آنان به راحتی تن به افزايش دستمزد و 
قوق کارگران بايد ح.  ی کارگران هم نخواهند داد پرداخت حقوق اوليه

 .ای سخت از کارفرمايان بستانند انسانی خود را در مبارزه
داری به راحتی و داوطلبانه  تاريخ نيز نشان داده است که نظام سرمايه 

های برحق کارگران نخواهد داد از اين رو کارگران در  تن به خواسته
 اعالم داشتند که مبارزات آنان برای دستيابی به ١٣٨٨روز کارگر 
های   خودشان از مبارزات دانشجويان زنان و ساير جنبشی حقوق حقه

وخواهان همبستگی جهانی کارگران برای ) ١٢بند (اجتماعی جدا نيست 
بدين ترتيب روشن ) ١۴بند ( داری شدند  رهايی از مشقات نظام سرمايه

است که کارگران ايران بيدار و هشيار بوده وافزايش حداقل دستمزد را 
های خود  ی خواسته ی شرافتمندانه تنها بخش اوليهبرای داشتن يک زندگ

 .دانند و مبارزات خود را تا محو نظام سودمحور ادامه خواهند داد می
http://kanoonmodafean1.blogfa.com/post-136.aspxا 

 ١٣٨٨اسفند  
 ۵/٨/٨٨ـ  روزنامه سر مايه ١ 
ـ  ٢ ٨٨http://fa.wikipedia.org/wikiگزارش آماری اسفند  

 در صد جمعيت را تشکيل ميدهند ٧٠ بيکاری در ميان جوانان که نرخ
   . درصد است٢١/ ٨

................................................  
  دادستانبه زندانی روزنامه نگار  يکنامه پدربخش هائی از 

سی سال پيش قرار نبود فرزندانمان را در سلول انفرادی زير 
 مشت و لگد بگيرند

جواد مليحي، پدر علی مليحی روزنامه نگار و عضو شورای : ادوارنيوز
سياستگذاری سازمان دانش آموختگان ايران که بيش از يک ماه را در 

 اوين در بازداشت است در نامه ای به دادستان تهران ٢٤٠انفرادی بند 
از تحت فشار بودن، ضرب و شتم شديد و اعتصاب غذای فرزندش در 

بر داده و خواستار آزادی فوری وی تا پيش از روزهای نخست بازجويی خ
  . سال نو شده است

 به خاطر بياوريم که يا برای بدرقه و يا استقبال دوستانمان در .......شايد 
هرگاه در آن . برابر ديوارهای سترگ و درب سنگين اوين جمع می شديم

 زمان از برابر آن ديوار سرد و سخت می گذشتيم آرزويمان بود که روزی
را شاهد باشيم تا آوار شوند و فرو ريزند بر سر استبداد و آزادی از پس 

  . آن پديدار گردد و پايدار
 با چه شور و نشاطی آزادی همرزمانمان را جشن می گرفتيم و با چه ...

نمی . خشم و عصيانی شکنجه و شهادت يارانمان را دادخواهی می کرديم
هنشاهی در اوج اقتدار دسته دسته دانم به ياد داريد روزهايی را رژيم شا

بهترين فرزندان اين مرز و بوم را به همين زندان اوين می برد و با هر 
ستمی که به ملت روا می داشت ضربه ای کاری به ريشه های استبداديش 

  . فرو می آورد
 می دانيد که آن ديوارهای سترگ و نام مخوف اوين هيچگاه نتوانست ... 

اگر چه ويرانی اين زندان مخوف .  را تضمين نمايدبقای رژيم شاهنشاهی
هيچگاه محقق نشد اما نتوانست خللی در اراده انقالبی بنده و شما و 

  . ميليونها نفر ديگر وارد کند
 روزی را که در انديشه بوديم اوين را تماشاگه همه مستبدين کنيم و ....

نشان دهيم اين است استبداد کريه را در آن به نمايش گذاريم و به جهانيان 
  .سزا و سرانجام ديکتاتوری

شما در پس همه اين سالها دادستان باشيد و من دادخواه، با حکم 
فرزندم در همان اوين باشد و من برای آزاديش در پای همان شما 

هيچ نمی دانستم که پس از سی سال باز . ديوارهای سرد و بی روح
باشم، روزی برای آزادی هم بايد در پای همان ديوارها و همان در 

  . همرزم امروز برای آزادی فرزندم
سی سال پيش قرارمان اين نبود که در چنين روزی فرزندانمان را 
به بند بکشيم و زير ضربات مشت و لگد بازجو ببريم و پدران و 
مادران کهنسال را گريان و ناالن در پای ديوارهای لرزان اوين به 

نشجويان را از سر کالس درس به نظاره نشينيم، دسته دسته دا
سلول انفرادی ببريم و وکالی ايشان را از پشت در زندان برانيم و 
بازجو آن کند که می خواهد آن گويد که ديوار از شرم فرو ريزد و 
  . برای فرزندانمان که دربند وامانده اند راهی نماند جز اعتصاب غذا

ماه فرزندم علی در و اگر نمی دانيد قاطعانه می گويم بيش از يک 
 در بند است در روزهای نخست بازجويی در برابر ٢٤٠انفرادی بند 

اصرار غيرقانونی بازجو جهت قبول اتهامات واهی قانونا مقاومت 
می کند و به همين علت توسط بازجويش به شدت ضرب و شتم می 
شود و در جهت تظلم و اعتراض چهار روز را دست به اعتصاب 

  . غذا می زند
حاليه اشک در . اباورانه می بينيم همه آنچه را که نبايست ببينيمن

چشم و خشم در دل و آه بر لب در برابر اين سی سال نشسته ام و 
نمی دانم آنگاه که بر حسب وظيفه انسانی . سرانجام کار را می نگرم

خود با فرزند دربندم مالقات نموديد در وجود نحيف و چشمان کم 
  سوی او چه ديديد؟ 

علی دانشجويی است با جسمی رنجور و انديشه ايی سترگ و 
آرمانی پويا به زيبايی آزادي، سالح و ادوات جرمش همين يک قلم 
است که امروز از آن دور افتاده است و آثار جرمش همه در 
صفحات روزنامه ها و تارنماها با نام زيبايش هويدا که نه پنهان 

  .ان ماندن آن وجود داردشدنی است و نه اراده ايی برای پنه
 از قرار معلوم بازجويی اش نيز تمام شده است، چشمان خانواده 

 ....اکنون در آستانه نوروز حضور او را مشتاقانه انتظار می کشد،
مطالبه آزادی فرزندانمان حقی است که دير يا زود ستانده می شود 

.....  
 نيز در جرم اينجانب جواد مليحی پدر علی مليحی اقرار می کنم من

فرزندم شريک هستم و همان را می انديشم که او می انديشد و اگر 
او را به اين جرم بازداشت نموده ايد شايسته و بايسته است به 
استناد وظيفه شرعی و قانونی مستندا به اين اقرار من را نيز همراه 

باشد تا راه سی سال پيش رفته را دوباره روم با . او به بند بکشيد
  ٢٤/١٢/٨٨.... . ن تفاوت که اينبار من در همان راهم و شما اي

  جواد مليحی .پای ديوار زندان اوين
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