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 اعالهیۀ ُیئت اجرائی سبزهبى

بَ هٌبسبت اعدام عبدالحوید ریگی 

بعد از کردستبى ًْبت بلْچستبى است؟ 
ػاػگنتـی امتبى م٘نتبى ّ ثلْچنتبى ثب اًتيبؿ آالػَ٘ ای ػؿ ؿّف ػّىٌجَ 

عجـ اف ارـای صکن اػؼام ػجؼالضو٘ؼ ؿٗگی ثـاػؿ  ۱۳۸۹اػ مْم عـػ

عجـگقاؿی ُبی . ؿا اػالم کـػ" رٌؼهللا"ػجؼالوبلک ؿٗگی ؿُجـ مبثن گـٍّ 

ّاثنتَ ثَ ؿژٗن اٗي عجـ ؿا ثب اًتيبؿ ػکل ػُيتٌبک علن آّٗق ىؼى اٗي 

. رْاى ثلْچ هغبثـٍ کـػًؼ

فًؼاًی کَ چِبؿ رْاى  اػؼام ػجؼالضو٘ؼ ؿٗگی،  ػّ ُلتَ پل اػؼام پٌذ رْاى

آى ُب ثـ اٗي . کـػ ػؿ ه٘بًيبى ثْػًؼ، اًتغبثی آگبُبًَ ّ م٘بمی امت

اؿفٗبثی ُنتٌؼ کَ هْد اػؼام ُبٗيبى ؿا اف ربئی آؿبف کٌٌؼ کَ کوتـ ثتْاًؼ 

اف اٗي ؿّمت کَ پل اف کـػمتبى، . اػتـاّبت مـامـی ؿا ثـاًگ٘قاًؼ

ٗق ٗک رْاى ػـة ؿا ػؿ ثلْچنتبى ؿا ًيبًَ ؿكتَ اًؼ ّ ُلتَ  پ٘و ى

اًتغبة اكـاػی ثَ اتِبم ُوکبؿی ثب . عْفمتبى ثَ چْثَ ُبی ػاؿ مپـػًؼ

امتجؼاػ رٌبٗتکبؿ . ً٘ق اًتغبثی م٘بمی ّ آگبُبًَ ُنت" رٌؼهللا"ّ " پژاک"

ػٌٗی صبکن ثـ کيْؿ، ػؿ آمتبًَ اّل٘ي مبلگـػ رٌجو  ّؼػٗکتبتْؿی 

ُو٘ي م٘بمت . هی ػُؼمـامـی هـػم اٗـاى، اف عْػ چٌگ ػًؼاى ًيبى 

ٓـس " ّ " صزبة ّ ػلبف"چٌگ ّ ػًؼاى ًيبى ػاػى ؿا ػؿ ارـای ٓـس 

ّ مبفهبًؼُی ىجَ كبى٘نتی اػقام ػّ " هقاصو٘ي ًْاه٘ل هـػم"هجبؿفٍ ثب 

ه٘لْ٘ى ثن٘زی ػؿ مبلوـگ عوٌ٘ی ثَ تِـاى ً٘ق ثَ  عْثی هی تْاى هيبُؼٍ 

 ..کـػ

ُب پ٘و اػالم ىؼٍ ثْػ، تٌِب هْؿػ  اػؼام ػجؼالضو٘ؼ ؿٗگی کَ صکن اػؼام اّ هبٍ

م٘قػٍ ًلـ اف  ۱۳۸۸ت٘ـهبٍ  ۲۳پ٘و اف اٗي ػؿ. اػؼام ػؿ ثلْچنتبى ً٘نت

ثَ چْثَ ُبی ػاؿ آّٗغتَ " رٌؼهللا"رْاًبى ثلْچ ثَ اتِبم ُوکبؿی ثب گـٍّ 

توبهی اٗي اصکبم اػؼام ػؿ ىـاٗطی اًزبم گـكتَ امت کَ ًضٍْ . ىؼٍ ثْػًؼ

ّ چگًْگی ثـگقاؿی ػاػگبٍ ُبی كـهبٗيی ثبفرْٗی ّ اػتـاف گ٘ـی 

ُ٘چکؼام اف اٗي هتِو٘ي ًتْاًنتَ اًؼ اف صن ػاىتي ّک٘ل هؼاكغ . ؿّىي ً٘نت

ثـعْؿػاؿ ثبىٌؼ ّ کنی ثَ رق هقػّؿاى ؿژٗن ػؿ رـٗبى پـًّؼٍ ُبی اٗي 

اف اٗي ؿّ آى ُب ثب ػمت ثبف هی تْاًنتَ اًؼ ُـ . اكـاػ هـاؿ ًؼاىتَ اًؼ

ُوبًگًَْ کَ ٗؼوْة هِـًِبػ كؼبل . ام ىؼٍ ًنجت ػٌُؼاتِبهی ؿا اكـاػ اػؼ

هؼًی ثلْچ ّ ؿّفًبهَ ًگبؿ ؿا ً٘ق ثب اتِبم ّاثنتگی ثَ تـّؿٗنت ُبی 

. رٌؼهللا ثَ چْثَ ُبی ػاؿ آّٗغتٌؼ

مبفهبى هب ثَ ػٌْاى مبفهبًی هغبلق ارـای صکن اػؼام کَ آى ؿا هزبفاتی 

ه٘ؼ ؿٗگی ؿا ثی تْرَ ثَ هـّى ّمطبئی ّ ػػهٌيبًَ هی ػاًؼ، اػؼام ػجؼالش

اتِبهبت ّاهؼی ٗب ؿ٘ـّاهؼی ای کَ ثَ اّ ًنجت ػاػٍ ىؼٍ امت ؿا ىؼٗؼأ  

هب ثـ اٗي اػتوبػٗن کَ اٗي اهؼام رٌبٗت کبؿاًَ ث٘و اف آى کَ . هضکْم هی کٌؼ

. اهؼاهی هْبئی ثبىؼ، اهؼاهی کبهأل م٘بمی امت

ٗؼ هی کٌؼ کَ مبفهبى هب ّوي هضکْم کـػى اهؼام اػؼام، ثـ اٗي اهـ تبک

ثـای رلْگ٘ـ ی اف اٗي اهؼاهبت رٌبٗتکبؿاًَ، ثبٗؼ کَ رٌجو هلی هـػم 

ثلْچنتبى ؿا ثب رٌجو هلی ػٗگـ هل٘ت ُبی اٗـاى ّ ثب رٌجو ّؼػٗکتبتْؿی 

مـامـی پًْ٘ؼ فػ ّ ػؿ ُوگبهی ّ ُوؼّىی تْػٍ ای، ثنبٓ اٗي ؿژٗن 

ى مـًْىت علن فٗـا ثـای ؿم٘ؼى ثَ صن تؼ٘ی. رٌبٗت پ٘يَ ؿا ػؿ ُن پ٘چ٘ؼ

ُب ػؿ چِبؿچْة اتضبػی ػآّلجبًَ ػؿ اٗـاًی كؼؿال،  پًْ٘ؼ تٌگبتٌک 

هجبفؿات هل٘٘ت ُبی تضت متن ثب هجبفؿات تْػٍ ُبی کبؿ ّ فصوت ّ رٌجو  

ّؼامتجؼاػی مـامـی ّ ثب تکَ٘ ثـ هوبّهت هؼًی هنبلوت آه٘ق، ػؿ ىـاٗٔ 

اف تْػٍ ّ ثْٗژٍ اهؼاهبت هبرـارْٗبًَ ّ رؼا . کًٌْی هؤحـتـٗي ؿاٍ ُنت

اهؼاهبت تـّؿٗنتی، ُـ چٌؼ هوکي امت ػطو اًتوبم ٓلجی ػيـٗتی ؿا 

کبُو ػُؼ، اهب ؿٍ ثَ ربئی ًغْاُؼ ثـػ ّ ثِبًَ ُبی رؼٗؼی ثَ رٌبٗت کبؿاى 

ػمتگبٍ ّالٗت عْاُؼ ػاػ تب ثَ اهؼاهبت ػػهٌيبًَ ىبى ػلَ٘ هـػم ثلْچنتبى 

 .اػاهَ ػٌُؼ

 

اصقاة، اف ُوَ آفاػٗغْاُبى ّ ػؼالت مبفهبى هب اف ُوَ مبفهبى ُب ّ 

ٓلجبى هی عْاُؼ کَ اٗي اػؼام رٌبٗت کبؿاًَ ؿا ثی تْرَ ثَ هْاّغ م٘بمی 

ّ ػو٘ؼتی ّ ّاثنتگی هلی ػجؼالضو٘ؼ ؿٗگی هضکْم مبفًؼ ّ اربفٍ ًؼٌُؼ کَ 

امتجؼاػ ّالٗت كوَ٘ ثب اًتغبة ُبی آگبُبًَ ػؿ اػؼام فًؼاً٘بى م٘بمی، كـٗبػ 

. ا عبهْه ٗب کن ؿهن مبفػاػتـاُ تْػٍ ای ؿ

سرًگْى ببد جوِْری اسالهی 

زًدٍ ببد آزادی ، زًدٍ ببد سْسیبلیسن 

 (راٍ کبرگر)ُیئت اجرائی سبزهبى کبرگراى اًقالبی ایراى

 ۲۰۱۰ هَ ۲۴ـ ۱۳۸۹سْم خرداد 

………………………………………. 
 

 اػاله٘ۀ ُ٘ئت ارـائی مبفهبى 

! جبى هجید تْکلی در خطر است
كَ ُبی عيک ّ کيٌؼٍ، هطغ توبك ُبی اػتَبة ؿؾای عيک، مـ

تللٌی ّ تِؼٗؼات هوبهبت اهٌ٘تی، ُوَ ّ ُوَ ثبٗؼ فًگ عطـ  ؿا ثَ 

هز٘ؼ تْکلی اٗي ػاًيزْی ىزبع ػاًيگبٍ . ٍؼا ػؿآّؿػٍ ثبىؼ

کَ هبٍ ُبمت ػؿ فًؼاى ّ فٗـ ىکٌزَ  (پلی تکٌ٘ک تِـاى )اه٘ـکج٘ـ

ثـاًگ٘قه، ُبی هـّى ّمطبئی هـاؿ ػاؿػ، اکٌْى ثب ؿّص٘ۀ متبٗو 

اهب ثـای . ربى عْػ ؿا ثـای آفاػی ػؿ ٓجن اعالً گؾاىتَ امت

رٌجو هـػهی اٗـاى، کَ ثَ ٍؼُب ّ ه٘لْ٘ى ُب هز٘ؼ تْکلی ً٘بف ػاؿػ، 

هز٘ؼ تْکلی ّ ُقاؿاى . ًجبٗؼ ربى ثبعتي اٗي رْاى، اهـی مبػٍ ثبىؼ

هجبؿف ػٗگـ کَ اف ربى عْػ هبَٗ هی گؾاؿًؼ تب ػؿعت آفاػی ّ 

ٗبؿی ّ ثـّهٌؼ ىْػ، ثبٗؼ فًؼٍ ثوبًٌؼ ّ ػؿ اهـ مبفهبًؼُی ثـاثـی آة

ؿّىي امت کَ ثـای . اٗي رٌجو ػظ٘ن ًوو هؤحـ عْػ  ؿا اٗلب کٌٌؼ

پ٘يجـػ اهـ هجبؿفۀ آفاػٗغْاُبًَ ّ ثـاثـی ٓلجبًَ ، گبٍ گؾىتي اف ربى 

. گـٗق ًبپؾٗـ هی ىْػ، اهب اٗي اهـ ثبٗؼ ُوْاؿٍ ٗک امتخٌبء ثبىؼ

اى ىزبع، ػؿ هؼـُ هـگ هـاؿ گـكتَ امت، اکٌْى اکٌْى کَ اٗي رْ

کَ ربً٘بى فًؼاًجبى ػمتگبٍ ّالٗت، ثَ ؿاصتی هی عْاٌُؼ هـگ اّ ؿا 

ًبىی اف تَو٘ن عْػه رلٍْ ػٌُؼ، ثبٗؼ کَ ثب اکنْ٘ى ُبی هغتلق ّ 

ثب مبفهبًؼُی اػتـاّبت ُـ چَ ّم٘غ تـ ثَ اٗي ػمتگبٍ رٌِوی ًيبى 

ثبٗؼ فه٘ي . ثـ گـػى آًِب عْاُؼ ثْػ ػاػ کَ ىِبػت اٗي رْاى ػؿ فًؼاى

فٗـ پبی امتجؼاػ ػٌٗی ؿا آًچٌبى ػاؽ کـػ کَ ثَ ؿاصتی ثـ هـگ 

ػقٗـاًوبى ػؿ فًؼاى ًظبؿٍ ًکٌٌؼ ّ ٗب آى ُب ؿا ثبالی چْثَ ُبی ػاؿ 

. ًجـًؼ

ػالٍّ ثـ ّـّؿت مبفهبًؼُی اػتـاّبت گنتـػٍ ػلَ٘ روِْؿی 

ؿعْامت هی کٌ٘ن کَ ثَ امالهی، هب ٍو٘وبًَ اف هز٘ؼ تْکلی ىزبع ػ

اػتَبة ؿؾای عيک کَ هبًغ . اػتَبة ؿؾای عيک عْػ پبٗبى ػُؼ

ؿم٘ؼى آة ثَ ثؼى هی ىًْؼ، ثب ؿل٘ع کـػى عْى، اگـ ْٓالًی ىْػ ًَ 

تٌِب ثَ ه٘وت ربى اًنبى توبم هی ىْػ ثلکَ صتی اگـ ػؿ هؼتی کْتبُی 

 ً٘ق تؼاّم ٗبثؼ ٍؼهبت رجـاى ًبپؾٗـی ثـ هـق ّ اػَبة ثـ ربی

. عْاُؼ گؾاىت

هب ُن چٌ٘ي اف هبػؿ اٗي رْاى ىزبع هی عْاُ٘ن کَ اّ ً٘ق ثَ 

اػتَبة ؿؾای عْػ پبٗبى ػُؼ ّ اف ٓـف عبًْاػٍ اه ً٘ق اف هز٘ؼ 

هب ُوچٌ٘ي اف توبهی . ثغْاٌُؼ ثَ اػتَبة ؿؾای عيک عْػ پبٗبى ػُؼ

مبفهبى ُب ّ اصقاة ، اف توبهی تيکل ُبی صوْم ثيـی ّ ىغَ٘ت 

اٍ هی عْاُ٘ن کَ اف هز٘ؼ تْکلی ػؿعْامت کٌٌؼ تب ثَ ُبی آفاػٗغْ

رٌجو هب ثَ چٌ٘ي رْاًبًی ث٘و اف آى . اػتَبة ؿؾای عْػ پبٗبى ػُؼ

ً٘بف ػاؿػ کَ ىبُؼ هـگ  تؼؿٗزی ّ تکبى ػٌُؼۀ آًبى ثبىؼ 

سرًگْى ببد جوِْری اسالهی 

زًدٍ ببد آزادی زًدٍ ببد سْسیبلیسن 

 (راٍ کبرگر)ایراى  ُیئت اجرائی سبزهبى کبرگراى اًقالبی

 ۲۰۱۰ هبٍ هَ ۲۶ـ ۱۳۸۹خرداد  ۵

…………………………………… 
 !ضیٍْ احودی ًژادهحود رضب ضبُی بَ "رستبخیس"

  !احزاب حق دخالت در امور کشور را ندارند 
امروز در دنٌا جز جمهوری : "نژاد در کرمان گفت محمود احمدی

وی با ." تها نٌس اسالمی و ملت اٌران نقطه امٌد و اتکاٌی برای ملت
: که مسٌر و نگاه دولت نهم و دهم متفاوت است تصرٌح کرد بٌان اٌن

ای برخوردار باشد وقتی  کس نباٌد از امتٌاز وٌژه در اٌن مسٌر هٌچ"
گوٌند من ٌک نفر مثل بقٌه مردم هستم هٌچ گروه و  رهبری عزٌز می

 وی." ای قائل شود ای نباٌد برای خود امتٌازات و احترام وٌژه دسته
 : ادامه داد

اند اما حق دخالت در امور کشور و  جات و احزاب محترم دسته"
." فشارآوردن بر اٌن و آن را ندارند

............................................. 
 عبضْراسبل ًّین حبس بَ خبطرضركت در راُپیوبیي  4

دى  ۱۷سٌنا گلچٌن، دانشجوى رشته عمران دانشگاه آزاد تهران، که 
توسط  (عاشورا)ماه سال گذشته به اتهام شرکت در راهپٌماٌى 

 ۴نٌروهاى امنٌتى در منزلش بازداشت شد، در دادگاه تجدٌدنظر به 
. ماه حبس محکوم شد ۶سال و 

……………………………………... 
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 ۲۰۱۰  -۱۳۸۹سبل  هبٍ فرّردیيکبرگری  رّزضوبر

 جٌبص کبرگری ّهرّری

 !ىبراعتصبببت ّاعتراضبت کبرگراى درایرا

: گردآورنده و تدوین

 امٌر جواهری لنگرودی
 ۱۳۸۹اردٌبهشت

:  ٌادداشت
باشروع سال جدٌد، احکام پٌوسته اخراج ها ٌکی پس از دٌگری فضای 

 ۸۹خبری روز شمار کارگری را به خود اختصاص داد،بطوری که سال 
دعوای مجلس و دولت بر سر چگونگی . را سال اخراجها رقم مٌزنند

فمند کردن ٌارانه ها ، و تنگنای اقتصادی نظام و بن بست پٌشبرد پروژه هد
سٌاست های آن برای پٌشبرد طرح ها و نقشه های برنامه ای اعالم شده 

به . اش ، جامعه را با گرانی سر سام آور و تورم فزاٌنده روبرو ساخت 
تناسب رشد تورم وباال رفتن سبد هزٌنه های زندگی کارگران و ساٌر اقشار 

، آنچه که مربوط به نرخ تعٌٌن دستمزد هاست به تناسب سال اجتماعی 
هزار  ۱۰۶معادل  ۸۳های پٌش ٌعنی حداقل حقوق کارگران در سال 

 ۸۵هزار تومان تعٌٌن شد و در سال های  ۱۲۶ معادل ۸۴تومان، در سال 
هزار تومان  ۲۱۶تومان،  هزار ۱۸۳هزار تومان ،  ۱۵۰به ترتٌب  ۸۷تا 

هزار ۳۰۳هزار تومان شده بود و امسال به  ۲۶۳دل معا ۸۸بود و در سال 
تومان رسٌد واٌن رقم از ٌکطرؾ با توجه به آنچه خود دست  ۴۸و 

اندرکاران مجلس ، خانه کارگر، شورای های اسالمی کار اعالم داشته و 
هزار تومان ۹۰۰تا ۷۵۰از طرؾ دٌگر، خودکارگران نٌز بااعالم مبلػ

رقام می دانستند، چنانچه مٌزان حقوق ،چاره کار را در درٌافت همٌن ا
و خط فقر مطلق  (گرسنگی ) را بٌن خط فقر شدٌد  ۸۸کارگران در سال 

قرار داده و آنرا مد نظر خود قرار دهٌم ؛ بی شک با توجه به آنچه در 
مشکل کارگران در ستاندن حقوق های معوقه بوده، در  ۸۸تمامی سال 
های بٌشمار بٌن کارگران و  درگٌری ها و کنش و اکنش ۸۹تمامی سال

دولت بعنوان بزرگترٌن کارفرما و بخش خصوصی ٌعنی خودمانی شده 
نٌز همٌن  ۸۹های رژٌم اتفاق افتاده قابل شمارش بشمارٌم، در تمامی سال

.  مشکل پٌش پای کارگران خواهد بود 
بحران صنعت ، بانکداری و تعطٌلی واحد ها درسطوح وسٌع ، بخش های 

بطوری که . ر فروردٌن را به خود اختصاص می دهد خبری روزشما
فروردٌن از قول حجت االسالم امٌري  ۲۹اٌلنا در تارٌخ خبرگزاری 

اثر رسٌدگً نكردن مسووالن  در: درجلسه شوراي اداري ورامٌن نوشت 
 .درصد واحدهاي صنعتً خٌرآباد تعطٌل شده است ۵۰حدود

عرصه اختالؾ بٌن مجلس و  همانگونه که پٌشتر آوردٌم ؛ مسئله ٌارانه و
چرا که  اگردولت . شخص رئٌس جمهوری در فروردٌن ماه بر جسته شد 

در .های موجود به همگان ٌارانه نقدی بدهد  موظؾ باشد که به جای ٌارانه
آن صورت هٌچ گونه هدفمندی انجام نخواهد گرفت و آن وقت روشن نٌست 

. اقتصاد خواهد داشت تنها تؽٌٌر شکل ٌارانه چه اثرمثبتی بر عملکرد
ها  درتازه ترٌن مجادله که بٌن هواداران دولت و منتقدان آن دررسانه

درگرفته است احمد توکلی در رد ادعای آقای تاج الدٌنی که اجرای اٌن 
منجر خواهد شد و بعد، منتقدٌن را به « تؽٌٌر اندک قٌمت ها»قانون به 

برابر شدن  ۹ شدن بنزٌن، چهار برابر »متهم کرد نوشت آٌا « سٌاه نمائی»
پنج برابر شدن گاز و دو و نٌم برابر  برابر شدن مازوت،  ۱۰ گازوئٌل، 

 . تر باشٌم با مردم روراست« هاست؟ تؽٌٌر اندك قٌمت»شدن برق، 
ها به مٌزانی که آقا ی توکلی می گوٌد تؽٌٌر  ناگفته روشن است که اگرقٌمت

اخت خواهدشد، سال تازه سال کند، مستقل از مٌزان ٌارانه نقدی که پرد
بدٌن ترتٌب اٌن . تورم از کنترل خارج شده دراقتصاد اٌران خواهد بود

مسئله گرانی ، بحران صنعت ، بحران . دعوا دارد به اوج می رسد 
بانکداری ، امر خودمانی سازی اٌرانی ، معلمان و مشکالت آنان و از 

اٌران و سردبٌر  جملع خبر دستگری محمد داوری عضو سازمان معلمان
نٌوز اعتصاب ؼذای ٌک هفته ای وی در زندان ، نرخ رشد  ساٌت سحام

درصد افزاٌش ٌافته و اگر پٌش بٌنی ۵/۱بٌکاری نٌز در ٌک سال گذشته،
نرخ بٌکاری در ۲۰۱۰نشرٌه اکونومٌست درست دربٌاٌد تا پاٌان سال  

اری نرخ نکته نگران کننده درباره بٌک. درصد خواهد رسٌد ۲۳اٌران به 
به . درصد هم فراتر رفته است ۲۰بٌکاری جوانان است که هم اکنون از 

. همٌن نسبت بٌکاری در بٌن زنان تحصٌلکرده نٌز در اٌران فزونتر است 
های  مرکز پژوهش براساس گزارش: " در روز شمار کارگری  آمده است 

هفدهم مجلس، اٌران رتبه نخست نرخ بٌکاری در منطقه خاورمٌانه و رتبه 
هزار نفر بٌكار و جوٌاى كار ۸۰۰در تهران قرٌب به . رادر جهان دارد

درصدى اٌن نرخ در شهرها و  ۷/۸۸آمار موجود از سهم... وجود دارد 
دهد كه اٌن امر  درصدى در روستا  در بٌن زنان خبر مً ۴/۵۹نٌز سهم

بٌانگر حضور بخش بزرگى از جمعٌت بٌكار داراى تحصٌالت متوسطه و 
 . ها است در شهرها و روستا عالى

براساس اٌن گزارش، با افزاٌش تعداد زنان داراى تحصٌالت عالً، بازار 
اى نزدٌك  تواند پاسخگوى نٌازهاى جمعٌت زنان باشد و در آٌنده كار نمً

جامعه با بحرانى جدٌد به نام بحران بٌكارى زنان جوان تحصٌلكرده مواجه 
 .خواهد شد

 در کشور های عرب منطقه۸۹ر فروردٌن ماه افشاء پول شوٌی سپاه د
که در سری خبر های روز شمار عٌنا  آمده است و  (کوٌت و بحرٌن  ) 

حضور سپاه در معامالت بزرگ بورس و برنده شدن آنها در بزرگترٌن 
معامالت سال ، باز شدن دست بسٌج در راه اندازی سلسله فروشگاههای 

 ۳۰۰بسٌج با: " وردٌن نوشت فر۱۳زنجٌره ای ساٌت آفتاب در تارٌخ 
در فروردٌن ماه " شود ای وارد عرصه توزٌع کاال مً فروشگاه زنجٌره

.   مرگ و مٌر کارگران در حٌن کار همچنان عمل می کند 
دراٌن مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله 

سرماٌه، ساٌت  روزنامه –مهر –اٌسنا  –اٌلنا )های اٌران  خبرگزاری: 
 وتشکل ها،نهادها وساٌت های (…آفتاب، کلمه، مردمک وساٌت سفٌر

کمٌته هماهنگی برای کمک به اٌجاد تشکل های ): مستقل مانند 
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی  کارگری،سندٌکای کارگران

حقوق کارگر، وبالگ  ازفعاالن کارگری اٌران خودرو،کانون مدافعان
 ان مدافع حقوق کارگر،کمٌته پٌگٌری اٌجاد تشکل های آزاددانشجوی

کارگری، وبالگ کارگرفلز کار، خبرنامه امٌرکبٌر،خبرنامه 
،کانون صنفی معلمان تهران،کردستان مٌدٌا،  مازندران،ساٌت مٌدان زنان،

وهمٌنطورامکانات خبررسانی  درداخل (ساواالن سسی، سحام نٌوزوؼٌره
پٌام – ساٌت روشنگری -ی چشم انداز کارگریتارنما )های خارج ازکشور

وخبرهای درٌافتی به اٌمٌل آدرس  (…،وبالگ کارگری راه کارگروؼٌره 
  .آمده و به نظرتان می رسد هاٌم فراهم

انتشار  ۸۹امٌد آنکه بتوان مجموعه ماهٌانه روز شمار را طی تمامی سال 
خبار و آرشٌو داد و در آٌنده با گشاٌش وبالگ روزشمار به طبقه بندی ا

کردن آن دست ٌابٌم  
می توانٌد به  88و ۸۷اضافه نماٌم ؛ عالقمندان به روز شمار کارگری سال

  :لٌنک های زٌر نٌز مراجعه نماٌند 
" روز شمار"متاسفانه بعلت محدودٌت صفحات نشرٌه قادر به ارائه همه 

:  لطفاً بقٌه مطالب را در ساٌت ذٌل مطالعه نمائٌد . نٌستٌم
http://www.rahekargar.de/ 

................................................. 
 داًطجْ در زًداى ُبی سراسر ایراى ۸۰بیص از 

ػاًيزْ تَِ٘ کـػٍ امت کَ ىبهل فهبى  ۸۲مبٗت ػاًيزًْْ٘ف ل٘نتی ىبهل 

ثغو ػوؼٍ ای . آًبى امت ثبفػاىت، ّّؼ٘ت هضکْه٘ت ّ هضل ًگِؼاؿی

اف ػاًيزْٗبى فًؼاًی ػؿ ثٌؼُبی هغتلق فًؼاى اّٗي ػؿ صجل ُنتٌؼ ّ 

تؼؼاػی اف ػاًيزْٗبى ً٘ق ػؿ فًؼاى ُبی ىِـُبی هغتلق ُوچْى فًؼاى 

هتی کالی ىِـ ثبثل ّ ُوچٌ٘ي ػؿ ىِـُبی اٍلِبى، اؿػث٘ل ّ هـْٗاى ػؿ 

ػاًی ً٘ق ػؿ ثٌؼُبی تضت تؼؼاػی اف ػاًيزْٗبى فى. ثبفػاىت ثَ مـ هی ثـًؼ

 . ًظـ مپبٍ پبمؼاؿاى ّ ػؿ ّّؼ٘ت ًبهيغَی ثَ مـ هی ثـًؼ
http://daneshjoonews.com/images/stories/list1.png  

 :الق مپبٍ-2ثٌؼ 

ی عجـی کبهل الق ّ ػؿ ة-2تؼؼاػی اف ثبفػاىت ىؼگبًی کَ ػؿ ثٌؼ 

ًگِؼاؿی هی ىًْؼ ً٘ق ػاًيزْ ُنتٌؼ کَ هتأملبًَ آالع ػه٘وی اف ّّؼ٘ت 

ٓجن آعـٗي آالػبت هْرْػ ثـعی اف . ّ هيغَبت آًبى ػؿ ػمت ً٘نت

ػاًيزْٗبًی کَ ٓی هبٍ ُبی اع٘ـ تْمٔ مپبٍ پبمؼاؿاى ثبفػاىت ىؼٍ ّ ػؿ 

 : ثٌؼُبی اٗي ًِبػ ًگِؼاؿی هی ىًْؼ ثَ ىـس فٗـ امت

ػاًيزْی فٗـ آالع  ۴ٍ ثـ آى اف ّّؼ٘ت ػه٘ن ّ هضل ًگِؼاؿی ػالّ

 : ػه٘وی ػؿ ػمت ً٘نت

تبؿٗظ ثبفػاىت  (ؿّفًبهَ ًگبؿی ػالهَ)اه٘ـػلی صبد هضوؼؿّبٗی تلـىی  -73

  88ثِوي  19

  88ثِوي  17تبؿٗظ ثبفػاىت  (آفاػ ّؿاه٘ي)ػلی ٍؼٗوی  -74

 (اًيگبٍ آفاػ ػلْم تضو٘وبتکبؿىٌبمی اؿىؼ ػلْم م٘بمی ػ)م٘بهک ث٘ـاًًْؼ  -75
  88ثِوي  27تبؿٗظ ثبفػاىت 

 88آؽؿ  4آهبًذ ص٘ؼؿی ثبفػاىت ىؼٍ ػؿ  -76

اؿػٗجيِت هبٍ ػؿ  29ثَ ل٘نت ػاًيزْٗبى فًؼاًی ثبٗؼ ًبم آٗؼٗي عْارَ ای کَ ؿّف 
تجـٗق ثبفػاىت ىؼ ّ ًبم ثِوي عؼاػاػٕ، كؼبل ػاًيزْٗی کَ ػؿ هبٍ ربؿی ػؿ ىِـ 

ػاًيزْی ىِـ  3ػالٍّ ثـ آى ثب ػؿد ًبم . ػ، ؿا ً٘ق اّبكَ کـػاٍلِبى ثبفػاىت ه

هـْٗاى کَ پل اف اػتـاُ ثَ اػؼام فًؼاً٘بى کـػ، ثبفػاىت ىؼًؼ، ّ ُوچٌ٘ي ثب 
اّبكَ کـػى ًبم م٘بهک ه٘ـفاٗی کَ ػؿ ثبفػاىت اػاؿٍ آالػبت ىِـ اؿػث٘ل ثَ مـ 

   1389عـػاػ  3. ًلـ هی ؿمؼ ۸۲هی ثـػ، تؼؼاػ ػاًيزْٗبى فًؼاًی کيْؿ ثَ 
http://daneshjoonews.com/images/stories/list4.png 
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 چیست؟" حجبة ّ عفبف"ُدف اجرای طرح 
اؿژًگ ثبهيبػ 

ّ اّبكَ " صزبة ّ ػلبف"تجل٘ـبت مٌگ٘ي چٌؼ ُلتۀ  اع٘ـ ثـای ارـای ٓـس 

ّ آؿبف اٗي ػّ " هقاصو٘ي ًْاه٘ل هـػم"ٍ اٍطالس هجبؿفٍ ثب کـػى ٓـس ة

ث٘و اف آى کَ تالىی ثـای هجبؿفٍ ثب ٗک هيکل  ۱۳۸۹ٓـس ػؿ اّل عـػاػهبٍ 

ارتوبػی ثبىؼ، ٓـصی امت مـکْثگـاًَ ثـای ػؿ ُن ىکنتي هوبّهت هلتی کَ 

ع٘قه هِـهبًبًۀ هـػم . ٗک مبل امت ػلَ٘ امتجؼاػ ػٌٗی ثَ پبعْامتَ امت

ؿاى، ثب رنبؿت ىگلت اًگ٘ق فًبى ّ رْاًبى ثَ ػٌْاى هْتْؿُبی كؼبل اٗي ای

ثـای اف کبؿ . رٌجو، عين امتجؼاػ ػٌٗی ػمتگبٍ ّالٗت ؿا ثـاًگ٘غتَ امت

اًؼاعتي اٗي هْتْؿُبی كؼبل رٌجو هـػهی، ػؿ ُن ىکنتي آى ُب ػؿ ػمتْؿ کبؿ 

ّ " فصزبة ّ ػلب"پ٘و کي٘ؼى ٓـس . ً٘ـُّبی مـکْة هـاؿ گـكتَ امت

گنتـه آى ثَ پْىو رْاًبى پنـ، ثِبًَ ای امت کَ ثتْاًٌؼ ثَ ُـ ثِبًَ ای 

ػمتْؿ الؼول صـامت ػاًيگبٍ . هوبّهت رْاًبى ػعتـ ّ پنـ ؿا ػؿ ُن ثيکٌٌؼ

تِـاى ثـای رلْگ٘ـی اف ّؿّػ ػاًيزْٗبى ثَ اٍطالس ثؼصزبة، ًيبى هی ػُؼ 

ً٘ـُّبی ػاًيگبُی ؿا  کَ ارـای اٗي ٓـس ًَ تٌِب رٌجو فًبى ّ رْاًبى ثلکَ

فٗـا ػؿ ُن تٌ٘ؼگی اٗي مَ ً٘ـّ، ث٘و اف آى ّ گنتـػٍ تـ . ً٘ق ػؿ ثـ هی گ٘ـػ

. اف آى امت کَ ثتْاى آى ُب ؿا اف ُن رؼا کـػٍ ّ ثَ مـکْة هزقاٗيبى پـػاعت

اف اٗي ؿّ ٓـس كـاگ٘ـی ؿا پ٘و کي٘ؼٍ اًؼ تب ثتْاًٌؼ ُـ هـػ ّ فًی ؿا ثَ اٗي 

. ك ّ رْ ّ رلت ّ ػمتگ٘ـی ثکيبًؼثِبًَ ثَ فٗـ ت٘ؾ پـ

کْث٘ؼى ُن آٌُگ ّ مـامـی  ثـ ٓجل ارـای اٗي ٓـس ػؿ عطجَ ُبی ًوبف 

روؼَ ّ ثَ ه٘ؼاى آهؼى مـػاؿاى کِـٗقکی ًيبى اف ػقم آى ُب ثَ  تؼاّم مٌگ٘ي 

ثـ اٗي هْد مٌگ٘ي مـکْة، ثن٘ذ كبى٘نتی ثَ اٍطالس . ٓـس مـکْة ػاؿػ

ػٍ اًؼ تب اف اٗي ٓـٗن ثَ ارـای ٓـس ىبى، لجبك ًوبف پٌذ ه٘لًْ٘ی ؿا ً٘ق اكقّ

. صوبٗت هـػهی ثپْىبًٌؼ

اگـ ػؿ ُن ىکنتي هؼؿت هوبّهت ػّ ً٘ـّی كؼبل رْاًبى ّ فًبى، ُؼف اٍلی 

ارـای اٗي ٓـس ّ گنتـه آى امت، اٗزبػ ىکبف كـٌُگی ّ تيؼٗؼ اٗي ىکبف 

م، ثَ ػؿ ىـاٗطی کَ رٌجو ّؼامتجؼاػی هـػ. ػؿ ربهؼَ ُؼف ثؼؼی آى امت

تؼؿٗذ ثب رٌجو هطبلجبتی اؿػّی کبؿ ّ فصوت ّ رٌجو آفاػٗغْاُبًَ هـػم هل٘ت 

ُبی تضت متن پًْ٘ؼ هی عْؿػ، ّ اٗي ؿا ػؿ گـاه٘ؼاىت اّل هبٍ هَ  اهنبل ّ ػؿ 

اػتَبة مـامـی هـػم کـػمتبى ػٗؼٗن، رلْگ٘ـی اف ؿىؼ پًْ٘ؼُبی ٓجوبتی ػؿ 

ی امت کَ روِْؿی امالهی ػؿ اٗي م٘بمت. ػمتْؿ کبؿ ؿژٗن هـاؿ گـكتَ امت

ؿّىي امت کَ تئْؿی پـػافاى . توبهی می مبل گؾىتَ آى ؿا ثَ کبؿ گـكتَ امت

ػمتگبٍ ّالٗت، ؿّی ث٘ؼاؿ کـػى اصنبمبت كـٌُگی ػوت هبًؼٍ ّ مٌت ُبی 

تضـٗک اصنبمبت  هـػمبالؿاًَ  ػؿ . ؿٗيَ ػاؿ ّ هـػمبالؿاًَ صنبة ثبفکٌٌؼ

ى ّ فصوتکيبى ثب اٗي ُؼف ٍْؿت هی گ٘ـػ تب عبًْاػٍ ُب، ٗب ػؿ ه٘بى کبؿگـا

اربفٍ ًؼُؼ کَ ُونْئی ُبی ٓجوبتی ثب تکَ٘ ثـ عْامت ُبی هطبلجبتی ثب عْامت 

. ُبی آفاػٗغْاُبًَ مـامـی پًْ٘ؼ ثغْؿػ

ػؿ اٗي ؿامتبمت کَ ارـای اٗي ٓـس ؿا اف ػاًيگبٍ تِـاى ّ اف تِـاى ثَ ػٌْاى 

اػ توبثل ه٘بى تِـاى ّ ىِـمتبى ُب  ّ اٗذ. هـکقٗت م٘بمی کيْؿ آؿبف کـػٍ اًؼ

ٗب ه٘بى ثغو ُبی صبىَ٘ ًي٘ي  ّ هـکق ّ ىوبل ىِـ، مْه٘ي ُؼكی امت کَ اٗي 

ؿّىي امت کَ آى ُب کٌتـل ىبى ؿا ثـ پبٗتغت اف ػمت ػاػٍ . ٓـس ػًجبل هی کٌؼ

ث٘و اف مَ ه٘لْ٘ى ًلـ ػؿ ؿاُپ٘وبئی عًْ٘ي  ۱۳۸۹عـػاػ  ۲۵ّهتی ػؿ . اًؼ

ًؼ، ّ اٗي صْْؿ هـػهی  هبٍ ُب اػاهَ ػاىت، تـك مـاپبی مکْت ىـکت کـػ

ثی رِت ً٘نت کَ ػؿ مبل ؿّف . ّرْػ ػمتگبٍ ّالٗت ّ صبكظبًو ؿا كـاگـكت

اٗي ع٘قه ػظ٘ن هَؼ ػاؿًؼ روؼ٘ت چٌؼ ه٘لْ٘ى ًلـی ؿا ثب تـكٌؼُبی گًْبگْى 

اٗي ثن٘ذ . ثَ تِـاى ثکيبًٌؼ ّ اٍطالصأ تِـاى ؿا هزؼػأ ثَ اىـبل عْػ ػؿآّؿًؼ

ً٘ـّ اف ىِـمتبى ُب ػؿ کٌبؿ صْْؿ ػٍ ُب ُقاؿ ً٘ـّی اًتظبهی ّ اهٌ٘تی ّ 

. گيت ُبی ث٘يوبؿ هٌکـاتی، ثـای تَـف هزؼػ تِـاى ثـًبهَ ؿٗقی ىؼٍ امت

ثـای ػؿ ُن ىکنتي ّ ثَ ثي ثنت ؿمبًؼى اٗي م٘بمت مـکْة چٌؼ ربًجَ چَ  

ثبٗؼ کـػ؟ 

امت ُبی ػوْهی م٘بمی ثب ػؿ گبم اّل ثبٗؼ کَ ثـای ػؿ ُن تٌ٘ؼٍ ىؼى عْ

تبک٘ؼ ثـ . عْامت ُبی هيغٌ ّ هلوْك هطبلجبتی ث٘و اف پ٘و تبک٘ؼ کـػ

عْامت ُبی ثْ٘امطَ تْػٍ ُبی فصوتکو ّ ُوَ آًبى کَ فٗـ تجؼِ٘ ُبی 

گًْبگْى هـاؿ ػاؿًؼ ّصوبٗت كؼبل اف آى ُب، ؿاُی امت کَ هی تْاى رلْ تأح٘ـ 

تی اؿػّی کبؿ ّ فصوت ّ تْػٍ ىکبف كـٌُگی ؿا گـكت ّ ثَ ُوجنتگی ٓجوب

صوبٗت كؼبل رٌجو ّؼامتجؼاػی اف عْامت ُبی . ُبی آفاٗغْاٍ کوک کـػ

اعٌ کبؿگـاى، فًبى ّ هل٘ت ُبی تضت متن  ّ تاله ثـای کيبًؼى ً٘ـّی ُـ 

چَ ث٘يتـی اف هـػم ثَ رٌجو ّؼػٗکتبتْؿی هی تْاًؼ ُن ثٌ٘بى ُبی اٗي رٌجو 

ثبٗؼ ثـ اٗي اهـ تبک٘ؼ . ی مـامـی کوک کٌؼؿا هنتضکن تـ مبفػ ّ ُن ثَ ُوجنتگ

کـػ کَ عْامت آفاػی ُن چْى عْامت ثـاثـی، اف هِوتـٗي عْامت ُبی تْػٍ 

ىبٗؼ ػؿ گبم اّل، عْامت ُبی هلوْك ًوو ثن٘ذ . ُبی کبؿ ّ فصوت ُنتٌؼ

.  کٌٌؼٍ تـی ػاىتَ ثبىٌؼ

ٓ ػؿ ىـای. ػؿ گبم ثؼؼی ثبٗؼ کَ ثَ کبؿ كـٌُگی كؼبل ّ رؼی ؿّی آّؿػ

ثـاًگ٘غتگی تْػٍ ای، ث٘و اف ُـ فهبى ػٗگـ هی تْاى ًوو هٌلی مٌت 

ُبی هٌنْط  ّ عـاكَ ُبی هـػمبالؿاًَ کَ امتجؼاػ ػٌٗی آى ُب ؿا مپـ 

اف آًزب کَ ػؿ ىـاٗٔ . ػكبػی عْػ هـاؿ ػاػٍ امت، ؿا ثَ چبلو ٓلج٘ؼ

کًٌْی، ػّلت صبکن، صبكع، پبمؼاؿ ّ هجلؾ مٌت ُبی هٌنْط ّ 

ُنت، هی تْاى اف ًلـت ػوْهی ًنجت ثَ اٗي ؿژٗن ػؿ هـػمبالؿاًَ 

رِت آگبُگـی ُـ چَ ث٘يتـ مْػ رنت ّ  اُؼاف ّ ًوو هٌلی ّ هغـة 

ثبٗؼ اف آى  هـػاًی کَ ثـ پبٗۀ مٌت ُبی ربٗگ٘ـ . اٗي مٌت ُب ؿا ًيبى ػاػ

ىؼٍ ػؿ ربهؼَ، عْػ ؿا هؼاكغ ًبهْك هی ػاًٌؼ ّ گبٍ ؿگ ُبی گـػًيبى 

م٘ؼ آٗب تزبّف ثَ ػعتـاى ّ پنـاى اٗي هلت، ػؿ ثـرنتَ هی ىًْؼ، پـ

فًؼاى ُب کَ می مبل توبم رـٗبى ػاؿػ، تزبّف ثَ ًبهْك هـػم ً٘نت؟ آٗب 

ًجبٗؼ ثَ اٗي ث٘يـهی ىـػی ىؼٍ پبٗبى ػاػ؟ 

ػؿ اٗي ؿاٍ ُن چٌ٘ي تبک٘ؼ ثـ عْامت ُبی هلوْك ّ ثْ٘امطَ ًوو ثَ  

اک٘ؼ ثـ عْامت ُبی اگـ كؼبل٘ي فى ثتْاًٌؼ ثب ت. مقائی عْاُؼ ػاىت

ثْ٘امطَ رٌجو فًبى، ثَ تْػٍ ای ىؼى آى کوک کٌٌؼ، هبػؿ عْاٌُؼ ثْػ کَ 

ثبٗؼ . ً٘ـّی ػظ٘ن فًبى ربهؼَ، اٗي آتيليبى كؼبل ؿا ثَ صـکت ػؿآّؿًؼ

ثَ فًبى ًيبى ػاػ کَ م٘بمت امجتؼاػ ػٌٗی ػؿ تبک٘ؼ ثـ صزبة ث٘و اف ُـ 

ٍ  ٗؼٌی كضيبی ىـػی ؿا آًبى کَ ٍ٘ؾ. چ٘ق تاله ثـای تضو٘ـ فًبى ُنت

آًبى کَ . تجل٘ؾ  ّ ارـا هی کٌٌٌؼ صن ًؼاؿًؼ اف ىـاكت فًبى مغي ثگٌْٗؼ

فى ؿا  ػؿ اهت٘بفات ًَق هـػ هی ػاًٌؼ ّ ػؿ هزبفات صتی ث٘يتـ اف 

هـػاى، صن ًؼاؿًؼ اف صوْم فى ػم ثقًٌؼ؛ آًبى کَ  صن صْبًت ، صن 

عْػ ؿا هٌزی فًبى  ٓالم، صن اؿث ثـاثـ ؿا ثـ ًوی تبثٌؼ، صن ًؼاؿًؼ

ثبٗؼ . كؼبل٘ي رٌجو فًبى ثبٗؼ اٗي صوبٗن ؿا ثَ اػوبم ربهؼَ ثجـًؼ. ثؼاًٌؼ

ّهتی . ه٘لْ٘ى اهْبء تجؼٗل کـػ ۳۵رٌجو ٗک ه٘لْ٘ى اهْبء ؿا ثَ رٌجو 

اٗي ً٘ـّی ػظ٘ن ّاؿػ  ه٘ؼاى ىْػ، ُ٘چ هؼؿتی ػؿ ثـاثـ آى تبة هوبّهت 

. ًغْاُؼ ػاىت

ثـ ًوو تؼ٘٘ي کٌٌؼٍ اتضبػ ٓجوبتی ّ ّـّؿت  اگـ كؼبل٘ي کبؿگـی ثتْاًٌؼ 

ُوؼّىی ّ ُوگبهی فًبى کبؿگـ ثب هـػاى کبؿگـ تبک٘ؼ کٌٌؼ، اگـ كؼبل٘ي 

کبؿگـی هل٘ت ُبی تضت متن ثتْاًؼ ّـّؿت ُوـاُی ّ ُوجنتگی  ه٘بى 

هل٘ت ُب ّهـػم مـامـ کيْؿ ؿا هْؿػ تْرَ هـاؿ ػٌُؼ، آًگبٍ اٗي 

ؿای اٗزبػ ىکبف كـٌُگی ّ تبک٘ؼ ثـ ُوجنتگی ُب هی تْاًؼ تاله ؿژٗن ة

ىکبف ثبالی ىِـ ّ پبئ٘ي ىِـ ّ ٗب ه٘بى تِـاى ّ ىِـمتبى ُب ؿا  ػؿ ُن 

. ثـٗقػ

اهب رؼا اٗي اهؼاهبت کبهأل ّـّؿی، ىکل ػُی ثَ هوبّهت مبفهبى ٗبكتَ 

ػؿ ثـاثـ تؼـُ مبفهبً٘بكتَ ّ ُن آٌُگ ّ چٌؼربًجۀ ػمتگبٍ ّالٗت 

کَ ُـ هضلَ ّ ُـ کْچَ ّ ع٘بثبى رْالى  ػؿ ىـاٗطی. ّـّؿتی تبم ػاؿػ

گبٍ ً٘ـُّبی مـکْة ػمتگبٍ ّالٗت ىؼٍ امت، هی تْاى ثب مبفهبًؼُی ت٘ن 

ُبی هوبّهت ثـ پبَٗ اػتوبػُبی ىکل گـكتَ ّ ػّمتی ُبی پبٗؼاؿ، ّ ثب 

. ؿػبٗت اٍْل تلل٘ن کبؿ ػلٌی ّ هغلی، هوبّهت هؤحـی ؿا مبفهبى ػاػ

ّة رلْ هبىٌ٘ی ؿا هی گ٘ـًؼ، ّ ٗب هَؼ هی تْاى ُـ رب کَ هأهْؿاى مـک

ػمتگ٘ـی فى  ّ هـػ رْاًی ؿا ػاؿًؼ، ثنـػت ّاؿػ ػول ىؼ ّ ثب ثن٘ذ 

هـػم هضلَ ّ رْاًبى ثَ ًزبت آى ُب پـػاعت ّ ً٘ـُّبی مـکْة ؿا ثَ 

هی تْاى ؿّی کبؿ م٘بمی ّ كـٌُگی صتی ثب . ٗک ػؿگ٘ـی هؼام کيبًؼ

ُب ؿا ًنجت ثَ ًتبٗذ کبؿىبى آگبٍ  پ٘بػٍ ًظبم مـکْة ً٘ق ً٘ـّ گؾاىت ّ آى

مبعت ّ اف اٗي ٓـٗن فهٌ٘ۀ ىکبف ػؿ ً٘ـُّبی مـکْة ؿا كـاُن آّؿػ 

اهـی کَ . ّ ىـاٗٔ ؿا ثـای ثَ ِگل ًينتي هبى٘ي مـکْة كـاُن آّؿػ

ثؼّى آى ًوی تْاى ثب هْكو٘ت رٌجو ّؼػٗکتبتْؿی ّ آفاٗغْاُبًَ ؿا ثَ 

 2010هبی  26.مـاًزبم ؿمبًؼ

……………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *پیوندها * 

منصور نجفی : سردبیر نشریه 
mansour.nadjifi@telia.com 

 روابط عمومی سازمان و ایمیلتلفن، فاکس 
 0049 -69 – 50699530 تلفن

 0049 -69-95219010فاکس  

public@rahekargar.net 
 سایت راه کارگر

www.rahekargar.net 
orwi-info@rahekargar.net 

سایت خبری راه کارگر 
http://rahekargar.wordpress.com 

سایت اتحاد چپ کارگری 
www.etehadchap.org 

 سایت رادیو صدای کارگران ایران
www.sedayekargaran.com 

نشر بیدار 
www.nashrebidar.com  

 ن بولتننشریه انگلیسی ایرا
www.iran-bulletin.org 

مشخص میشوند، " دیدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
 .الزاما بیانگر مواضع سازمان نیستند 
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 !گفتبرُبی سیبسی  رادیْ راٍ کبرگر 

بسوی تدارک اعتراضات هر چه گسترده تر در 
 ایرانوز خیزش ضد دیکتاتوری مردم سالر

کامال روشن است که آن شکل ٌا شکل هاٌی از اعتراض که بتواند 
بخش های هر چه وسٌع تری از جامعه را درگٌر کند و قدرت توده 
ای مردم را به صحنه عمل فعاالنه بکشاند بدون اٌن که هزٌنه های 

ت ٌا سنگٌن جانی بوجود آورد و ٌا دوراهی شرکت در اعتراضا
امتناع از آن را به ٌک قهرمانی و از خودگذشتگی ؼٌر عادی همراه 

 .کند، قادر است نقش مهم تری در ضربه زدن به دٌکتاتوری اٌفا کند
به موازات نزدٌکی به سالروز خٌزش ضد  :وبالگ رادیو راه کارگر

دٌکتاتوری مردم اٌران در حالی که سرکوب های دستگاههای امنٌتی 
شود و شکار سازمانگران بالقوه و بالفعل مبارزات متمرکز تر می 

مردم بٌش از پٌش در دستور آنان قرار گرفته است، اهمٌت 
سازماندهی هر چه گسترده تر؛ تبلٌػ هر چه وسٌع تر و حضور هر 
چه دامنه دار در اعتراضات سالروز خٌزش ضد دٌکتاتوری مردم 

ٌان سٌاسی و مادران عزادار؛ خانواده های زندان. بٌشتر می شود
اوٌن که  350دانشجوٌان با استقبال از اعتصاب ؼذای زندانٌان بند 

دو روز در هفته در روزهای دوشنبه و پنجشنبه صورت می گٌرد و 
اعالم حماٌت زندانٌان سٌاسی بندهای هفت و هشت اوٌن از اٌن 

 . حرکت زمٌنه ای است که می تواند در سطح جامعه نٌز گسترش ٌابد
ه زندانٌان اعتصابی هم خواستار پٌوستن مردم به اٌن بوٌژه آن ک

اعالم اعتصاب ٌک هفته . حرکت و دست زدن به اعتصاب شده اند
ای معلمان که توانست با وجود همه محدودٌت ها راهکار توسل به 

اعتصاب را در مٌان جامعه ببرد و سپس اعتصاب سراسری پرشکوه 
سٌاسی نشان داد که با کردستان در اعتراض به اعدام پنج زندانی 

توجه به هزٌنه های سنگٌن انسانی اعتراضات خٌابانی و بسٌج 
فاشٌستی رژٌم برای سرکوب مردم دست زدن به اعتصاب راهکاری 
است که بٌش از پٌش در مٌان بخش های مختلؾ معترضان راه خود 

از هم اکنون حتی فراخوان هاٌی هم در دعوت به . را باز می کند
راسر کشور از سوی برخی تشکل ها و نهادهای ؼٌر اعتصاب در س

البته در شراٌط فقدان مراکز نٌرومند و . حکومتی انتشار ٌافته است
متمرکز هماهنگی و هداٌت سٌاسی و در وضعٌتی که راهکارهای 

اجراٌی از درون روابط ناپٌوسته شبکه های منفصل و مرتبط با بخش 
نمی توان پٌشاپٌش هٌچ های مختلؾ جنبش اعتراضی بٌرون می آٌد 

شکلی از اعتراض را نادٌده گرفت؛ اما در مجموع کامال روشن است 
که آن شکل ٌا شکل هاٌی از اعتراض که بتواند بخش های هر چه 

وسٌع تری از جامعه را درگٌر کند و قدرت توده ای مردم را به 
صحنه عمل فعاالنه بکشاند بدون اٌن که هزٌنه های سنگٌن جانی 

آورد و ٌا دوراهی شرکت در اعتراضات ٌا امتناع از آن را بوجود 
به ٌک قهرمانی و از خودگذشتگی ؼٌر عادی همراه کند، قادر است 

مردم اٌران . نقش مهم تری در ضربه زدن به دٌکتاتوری اٌفا کند
و . جانباختگان راه آزادی و قربانٌان استبداد را تنها نخواهند گذاشت

لروز خٌزش ضد دٌکتاتوری مردم اٌران به باٌد امٌدوار بود که سا
زمان نماٌش موثر اعتراض به دستگاه والٌی و دولت سرکوبگر 

نظامی؛ نماٌش عزم و اراده ملی در همبستگی علٌه سرکوب، / امنٌتی
 2010, 22می               .اعدام و شکنجه تبدٌل شود

………………………………………. 
 نظامیبسیج دستگاه والیی برای تشدید سرکوب و کنترل 

دقٌق شرکت کنندگان در مراسم ها،   در پشت اٌن هذٌان گوٌی ها، پٌش بٌنی
فراز امام زمان، آنچه ربط دادن زلزله به بد حجابی، و نشاندن خامنه ای بر 

. که نهان نٌست هراس دستگاه دولتی از جنبش اعتراضی مردم ماست
به تهران به بهانه سالگرد   مقامات رژٌم قصد دارند با تهدٌد به لشکر کشی

های  مساجد به پاٌگاهتبدٌل کردن مدارس، ادارات و خمٌنی، و تهدٌد به 
های  جوٌان، زنان و ملٌتنظامی، به مقابله با رشد حرکات کارگران، دانش

 .اٌران دست بزنند
با گسترش حرکات مردمی در آستانه سالگرد  :وبالگ رادیو راه کارگر

جنبش ضد استبدادی، دستگاه تبلٌؽاتی و نظامی رژٌم بٌش از هر زمان 
حمله به اعتراضات . دٌگری به تهدٌد و سرکوب روی آورده است

ت بسٌاری از فعالٌن دانشجوئی و دانشجوٌی در دانشگاه آزاد تهران، بازداش
رژٌم به   مدنی در تبرٌز، توقٌؾ ٌک نشرٌه دانشجوئی دٌگر و لشکر کشی

دانشگاه تهران به بهانه مبارزه با بد حجابی از جمله حمالتی در روز 
مقامات . مٌنامند”  کار فرهنگی“گذشته بودند که مقامات دستگاه دولتی 

ٌج نٌرو به تهران برای مقابله با نظامی رژٌم همچنٌن در حال تدارک بس
رساندن   بهانه اٌن بسٌج و لشکر کشی. حرکات اعتراضی مردم ما هستند

خدمات به شرکت کنندگان، و ٌا به قول مقامات رژٌم، زائران حرم خمٌنی 
. خرداد است ۱۴در روز 

رژٌم، سردار حسٌن   های رسمی بنا به گزارشات منتشره در خبرگزاری
فرمانده نٌروي مقاومت بسٌج و فرمانده قرارگاه شهٌد همدانً جانشٌن 

فهمٌده با اعالم متفاوت بودن اٌن مراسم با مامورٌت های دٌگر که 
هزارنفر  ۵۰۰مٌلٌون و  ۱های دولتی انجام مٌدهند، تاکٌد کرد که  سازمان

ها و  ها در شهرستان ها و حوزه هاي مقاومت بسٌج در پاٌگاه در تمام رده
خرداد امسال ثبت نام کرده  14ارات براي حضور در مراسم روستاها و اد

او همچنٌن اعالم کرده است است که . و در اٌن مراسم شرکت خواهند کرد
مرکز، مسجد، مدرسه و اداره را به پاٌگاه برای استقرار  ۴۰۰بٌش از 

. کاروان بسٌجٌان تبدٌل خواهد شد
” فهمٌده گفته است که  در همٌن رابطه سردار افضلی فرمانده قرارگاه شهٌد

. كند كمٌته امنٌت؛ برگزارى مراسم را از مرزها تا حرم مطهر رصد مً
سران رژٌم که نه تنها مشروعٌت بلکه کنترل سٌاسی کشور را نٌز از “

دست داده اند، چنان از آٌنده و حٌات خود نگران اند، که دٌگر حتی نگران 
اٌنان برای کنترل سٌاسی و  تالش. های خود نٌز نٌستند عواقب هذٌان گوٌی

بدان حد پٌش رفته که افضلی حتی تعداد دقٌق شرکت کنندگان مدنی اٌران تا 
سردار افضلی تعداد شرکت .  کرده است  خرداد را پٌش بٌنی ۱۴در مراسم 

هزار نفر از  ۷۳۶از تهران، و  ۱،۲۴۶،۰۰۰کنندگان در اٌن مراسم را 
. آستان کشور اعالم کرده است ۲۹

بٌند که امام زمان جلوی پای  وری که امام جمعه تهران خواب میدر کش
خامنه ای بلند شده، در کشوری که مقامات دولتی بطور مستقل با انبٌا تماس 

مستقٌم دارند، دور از انتظار نٌست که فرمانده نظامی آن نٌز علم ؼٌب 
 داشته باشد و تعداد دقٌق شرکت کنندگان در مراسمی را که قرار است دو

  در پشت اٌن هذٌان گوٌی ها، پٌش بٌنی. هفته دٌگر برگزار شود اعالم کند
دقٌق شرکت کنندگان در مراسم ها، ربط دادن زلزله به بد حجابی، و 

نشاندن خامنه ای بر فراز امام زمان، آنچه که نهان نٌست هراس دستگاه 
ٌد مقامات رژٌم قصد دارند با تهد. دولتی از جنبش اعتراضی مردم ماست

تبدٌل کردن به تهران به بهانه سالگرد خمٌنی، و تهدٌد به   به لشکر کشی
های نظامی، به مقابله با رشد حرکات  مساجد به پاٌگاهمدارس، ادارات و 

. های اٌران دست بزنند کارگران، دانشجوٌان، زنان و ملٌت
ٌب فقٌه نماٌنده خدا است، نه علم غ  برای اٌنکه ولیتاکٌد مقامات رژٌم نه 

سانسور، سرکوب و شکنجه و اعدام، اراده نه تهدٌد، سرداران نظامی آن، 
متزلزل حق خود مردم ما، اراده زنان و مردان اٌران را برای دستٌابی به 

رشد و گسترش اعتراضات مردمی در ٌک . نکرده است و نخواهد کرد
 2010, 23می  .سال گذشته بهترٌن شاهد اٌن مدعاست

……………………………………… 
 توطئه رژیم در تمرکز بر ،با برکشیدن مطالبات ترکیبی

 بشکنیمسرکوب مقاومت زنان را درهم 
آتشفشانی است . شی حٌاتی از جنبش ضد دٌکتاتوری استجنبش زنان بخ

گره زدن مبارزات زنان با مبارزه عمومی . در زٌر پای جمهوری اسالمی
علٌه دٌکتاتوری، هم مقاومت جنبش زنان و هم جنبش سراسری ضد 

 .دٌکتاتوری را تقوٌت می کند
پس از شکست فضاحت بار رژٌم در اٌجاد  :وبالگ رادیو راه کارگر

رعب و وحشت از طرٌق اعدام پنج زندانی سٌاسی و شکل گٌری جّو 
وفاق و همسوٌی و همبستگی عمومی گسترده در نفی اعدام و 

اعتراضات وسٌعی که صورت گرفت، رژٌم بدون اٌن که از ابعاد 
دستگٌری؛ شکنجه و صدور احکام اعدام ذّره ای کاسته باشد و ٌا حتی 

وزه دٌگری از سرکوب را از اعدام ها عقب نشٌنی کرده باشد، ح
دوباره فعال تر کرده و دور تازه ای از سرکوب حقوق زنان و درهم 

شکستن مقاومت مدنی زنان را در کانون توجه و تمرکز خود قرار داده 
نعره های خشم آلود امام جمعه ها علٌه بی حجابی در ترٌبون . است

ٌل تعوٌق های نماز جمعه و راه اندازی بساط مقصرٌابی در زمٌنه دال
و تاخٌر سرکوب زنان، اکنون از سطح تحرٌک و توهٌن و تهدٌد در 

ترٌبون های رسمی رژٌم فراتر رفته و با توطئه حراست دانشگاه 
تهران در ممنوع کردن ورود افراد متهم به بدحجابی به دانشگاه و 

اعالم موافقت با راه . اجباری کردن مقنعه وارد فاز اجراٌی شده است
ه دانشگاه تک جنسٌتی که هدفش نهادٌنه کردن آپارتاٌد جنسی اندازی س

اشاره جنتی . در نظام آموزش عالی است بخشی از همٌن طرح است
در نماز جمعه دٌروز تهران که نمره خواستن دانشجوٌان را دلٌل لزوم 

http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/05/22/maz-159/
http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/05/22/maz-159/
http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/05/23/maz-163/
http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/05/23/maz-161/
http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/05/23/maz-161/
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تمرکز بر سرکوب حقوق زنان در زمٌنه حجاب در دانشگاهها دانست 
. رکوب را نشان می دهدبه خوبی طرز فکر دستگاه س

پس از شکست فضاحت بار در حوزه اعدام زندانٌان سٌاسی، دنبال 
زمٌن نرم می گردند تا از آن طرٌق، فشار و خفقان و رژٌم پادگانی را 

می خواهند جبهه فرعی باز کنند وحوزه . در ماه خرداد باالتر ببرند
های هاٌی از سرکوب را جلو می کشند که مانع برهم آمدن شکاؾ 

فرهنگی و بٌنشی رٌشه دار گردد و نتواند بٌن وسٌع ترٌن نٌروها، در 
کمترٌن زمان ممکن همسوٌی گسترده و مقاومت سازمان ٌافته مدنی 

اٌن نه اولٌن بار است و تا زمانی که رژٌم والٌی بر سر کار . اٌجاد کند
است، نه آخرٌن بار خواهد بود که سرکوب زنان به بهانه بدحجابی پٌش 

برای سرکوبگران از روز روشن تر است که حمله به . شٌده می شودک
زنان در وضع فعلی ٌک نبرد تاکتٌکی است؛ نبردی که پٌروزی نهاٌی 

در آن ممکن نٌست و تارٌخچه سه دهه تجاوز مستمر به حقوق زنان هم 
با اٌن حال اٌن روٌاروٌی را آنها . اٌن را بخوبی به آنها ثابت کرده است

اٌش جبهه فرعی؛ اٌجاد کانون های جدٌد درگٌری در زمٌن به قصد گش
هاٌی که از نظر آنها نرم تر است و جلوگٌری از تمرکز واحد و نقشه 
مند و سراسری جنبش ضد دٌکتاتوری بر ٌک کانون معٌن اعتراض و 
شقه شقه کردن جهت گٌری اعتراضات و دامنه آن را هدؾ قرار داده 

ون های سرکوب از سوی رژٌم و با اٌن حال حابجاٌی کان. اند
مانورهاٌی که در اٌن حوزه انجام می دهد، بٌش از هر چٌز ٌادآور 

اوال سرعت عمل نٌروهای مختلؾ جنبش ضد : اهمٌت دو چٌز است
: دٌکتاتوری در انطباق با وضعٌت و واکنش موثر و گسترده آنان و ثانٌا

اسری در پٌوند هر مقاومت موضعی در هر حوزه معٌن با مبارزه سر
عاملی که می تواند اٌن پٌوند را اٌجاد و . چهارچوب برآورد نٌروها

تقوٌت کند و از اٌن طرٌق توطئه دستگاه سرکوب در شقه شقه کردن 
اعتراضات و باز کردن جبهه های متعدد را خنثی کند، طرح شعارها و 

تا زمانی که جنبش ضد دٌکتاتوری از طرٌق . مطالبات ترکٌبی است
ی و واکنش به سرکوب ها پٌش روی می کند، کانون های نٌروی نؾ

تمرکز دستگاه سرکوب است که می تواند وجوه عمده خصلت ترکٌبی 
در واقع معنای . شعارها و در مواردی برجستگی آنها را روشن سازد

عمل رژٌم و پٌام آن اٌن است که سرکوب زنان بخشی از سرکوب 
ا هم دربرمی گٌرد، حقوق سراسری است که اعدام زندانٌان سٌاسی ر

اقلٌت های مذهبی و دٌنی، دگراندٌشان، حقوق صنفی و سٌاسی معلمان 
و اصال همه حوزه های . و کارگران و پرستاران را هم دربرمی گٌرد

اگر چنٌن است که هست جنبش ضد . هستی اجتماعی را دربر می گٌرد
زنان  دٌکتاتوری نٌز ناگزٌر است هر مبارزه در حوزه مقاومت مدنی

را به بخشی از مبارزه سراسری علٌه دٌکتاتوری تبدٌل کند، و با 
انعطاؾ کامل و سرعت عمل بر پٌوندهای درونی مٌان شکل های 

. مختلؾ مقاومت بر علٌه ستمگری متمرکز شود
آتشفشانی . جنبش زنان بخشی حٌاتی از جنبش ضد دٌکتاتوری است

رزات زنان با مبارزه گره زدن مبا. است در زٌر پای جمهوری اسالمی
عمومی علٌه دٌکتاتوری، هم مقاومت جنبش زنان و هم جنبش 

 ۲۰۱۰مه  ۲۳ـ ۱۳۸۹خرداد  ۲ .سراسری ضد دٌکتاتوری را تقوٌت می کند

.............................................. 
اُویت گسترش اتحبد عول ّ تکیَ بر سبزهبًدُی ًیرُّب در 

 ایراىیسش ًْیي ضد دیکتبتْری هردم اّلیي سبلگرد خ
ؿّىي امت کَ اٗي ًبُوبٌُگی ؿا ٍـكب ثب مـفًو اٍالس ٓلجبى ّ گلتي 

. اٗي کَ چـا اٍالس ٓلت ُنتٌؼ ّ اًوالثی ً٘نتٌؼ ًوی تْاى ثـٓـف کـػ

ثلکَ تٌِب ثب توـکق ثـ ىجکَ مبفی ُبی رؼٗؼ ّ اٗزبػ ُنتَ ُبی ًْٗي 

ػ ػول ه٘بى ً٘ـُّبٗی کَ ثب هطبلجبت هوبّهت هـػم ّ توْٗت ُونْٗی ّ اتضب

 .ٍـٗش ّؼ ػٗکتبتْؿی هـػم ُوگبم ُنتٌؼ هی تْاى ثـ آى ؿلجَ ًوْػ

ثب آؿبف ٗکو٘ي مبلگـػ ع٘قه ًْٗي ّؼ ػٗکتبتْؿی  :ّبالگ رادیْ راٍ کبرگر

. هـػم اٗـاى ػّ ًبُوبٌُگی ّ ػؼم تٌبمت ثـرنتگی عبٍی ٗبكتَ امت

عبللبى ػٗکتبتْؿی ّ ػؿ صو٘وت ثَ هْؿػ اّل ثَ ؿاثطَ ػؿًّی ػؿ اؿػّی م 

ػؼم تٌبمت ه٘بى هطبلجبت ّ عْامت ُبی هـػم ثب مطش ّ ک٘ل٘ت ُؼاٗت 

م٘بمی هـثْٓ امت ّ هْؿػ ػّم ثَ ؿاثطَ کل ثـعْؿػ رٌجو اػتـاّی ثب 

ُوَ ارقا ّ ً٘ـُّبٗو ثَ هنبلَ هجـم مبفهبًؼُی ػؿ ه٘بك ثب ثـعْؿػ 

ًظبهی /صکْهت ّ ىٍْ٘ ػول ؿژٗن اهٌ٘تی

هبٍ اع٘ـ ُـ ثبؿ کَ ٍؼای هـػم ثَ ٍْؿت هنتول ىٌ٘ؼٍ ىؼ،  ػؿ ػّ

هوبّهت پـىکٍْ هؼًی ّ ػجْؿ ٍـٗش اف عٔ هـهقُبی ؿژٗن؛ ىؼبؿُبی 

آىکبؿا مبعتبؿىکٌبًَ ّ اٍـاؿ ّ اثـام ثـ تؼاّم هجبؿفٍ هبثل تيغٌ٘ ثْػ، 

ػؿ هوبثل ػؿ صْفٍ ُؼاٗت م٘بمی ًبُوبٌُگی ّ ػوت هبًؼگی اف مطش 

ثغو هِوی اف ػلت اٗي ّّغ ُن . ث٘يتـ اكقاٗو ٗبكتصـکت هـػم ُـ چَ 

ثَ ؿّىٌی ػؿ تاله رـٗبى اٍالس ٓلت ثـای هٌِؼمی صْاػث ػؿ 

چِبؿچْة ثٌ٘و ػو٘ن ّ مـاة گًَْ اص٘بی ظـك٘ت ُبی هبًْى امبمی ؿژٗن 

اٗي گـاٗو ػبهؼاًَ ّ آگبُبًَ ثب ّرْػ ظـك٘ت . روِْؿی امالهی ًِلتَ امت

.  ػؿ ػمت گـكتي اثتکبؿ ػول پـُ٘ق هی کٌؼ اًلزبؿی ًِلتَ ػؿ ربهؼَ؛ اف

پـُ٘ق هی کٌؼ فٗـا هی ػاًؼ کَ اگـ ًتْاًؼ ْٓكبى عين ّ ًلـت هـػم ؿا ػؿ  

چِبؿچْة هطبهغ ّ اُؼاف م٘بمی کْتَ ًگـاًَ عْػ هضجْك کٌؼ، ػؿ آى 

ؿّىي امت کَ اٗي ًبُوبٌُگی ؿا ٍـكب ثب مـفًو . ؿـم عْاُؼ ىؼ

اٍالس ٓلت ُنتٌؼ ّ اًوالثی ً٘نتٌؼ ًوی  اٍالس ٓلجبى ّ گلتي اٗي کَ چـا

ثلکَ تٌِب ثب توـکق ثـ ىجکَ مبفی ُبی رؼٗؼ ّ اٗزبػ . تْاى ثـٓـف کـػ

ُنتَ ُبی ًْٗي هوبّهت هـػم ّ توْٗت ُونْٗی ّ اتضبػ ػول ه٘بى 

ً٘ـُّبٗی کَ ثب هطبلجبت ٍـٗش ّؼ ػٗکتبتْؿی هـػم ُوگبم ُنتٌؼ هی تْاى 

. ثـ آى ؿلجَ ًوْػ

امت كز٘غ ؿا هی تْاى ػؿ ربٗگبٍ ّ اُو٘ت مبفهبًؼُی ً٘ـّ ػّه٘ي ػؼم تي

. ه٘بى مـکْثگـاى اف ٗک مْ ّ رٌجو ّؼ ػٗکتبتْؿی ػؿ مْی ػٗگـ ٗبكت

ًظبهی /صبال ػٗگـ اف ؿّف ؿّىي تـ امت کَ ػمتگبٍ ّالٗی ّ ػّلت اهٌ٘تی 

هـػم اف . اصوؼی ًژاػ ػؿ ه٘بى هـػم ثيؼت هٌقّی ّ هطـّػ ُنتٌؼ

اهب ػمتگبٍ ّالٗی کَ ُو٘يَ ػىوي صن . ُب ًلـت ػاؿًؼپبمؼاؿاى ّ ثن٘زی 

ؿای ػوْهی ثْػٍ ّ ُـگق ؽؿٍ ای ثَ عْامت ّ اؿاػٍ تْػٍ ای اػتٌب ًؼاىتَ 

ثـای صلع عْػ ّ ػؿُن کْث٘ؼى رٌجو هـػم چَ هی کٌؼ؟ اٗي ػمتگبٍ 

ً٘ـُّبٗی ؿا کَ ثـاٗو ثبهی هبًؼٍ ثَ هٌتِب ػؿرَ مبفهبى هی ػُؼ ّ هتوـکق 

ُب ؿا ثَ ٗک هيت ّاهؼب آٌُ٘ي ثـای ًبثْػی هوبّهت هـػم تجؼٗل هی کٌؼ تب آى

ٗک ًوًَْ اف اٗي مبفهبًؼُی، . کٌؼ ّ اف اٗي ٓـٗن ّؼق آًِب ؿا ثپْىبًؼ

ٓـس اػقام ػّ ه٘لْ٘ى ثن٘زی ثَ تِـاى ثَ ثِبًَ مبلوـگ عوٌ٘ی ّ هنتوـ 

کـػى اٗي اٗبػی مـکْثگـ ػؿ تِـاى ثـای هوبثلَ ثب اصتوبل اف مـ گ٘ـی 

ػؿ رجَِ هوبثل ػؿ صبلی کَ ُوَ ىبُؼ اٗي . ؿه ُبی تْػٍ ای امتىْ

مبفهبًؼُی ػظ٘ن ً٘ـّ ُنتٌؼ ّ ػؿ صبلی کَ ٍؼای ًؼـٍ ُبی اهٌ٘تی ُب ؿا 

هی ىًٌْؼ کَ هی گْٗؼ اٗي مبفهبًؼُی ُؼكو کْؿ کـػى چين كتٌَ امت، 

چ٘قی کَ ربی عبلی آى صل هی ىْػ مبفهبًؼُی اتضبػػول ُـ چَ گنتـػٍ 

اٗي ػؿ صبلی امت کَ ًوًَْ ػؿعيبى اتضبػ ػول . اتی امتتـ هجبؿف

مـامـی ػؿ ه٘بى اؿػّی ً٘ـُّبی ّؼ ػٗکتبتْؿی ػؿ ّاکٌو ثَ اػؼام پٌذ 

فًؼاًی م٘بمی ػؿ ثـاثـ ُوگبى هـاؿ ػاؿػ ّ ُو٘ي ًوًَْ ؿژٗن ؿا ىتبثقػٍ ثَ 

رٌجو ّؼ ػٗکتبتْؿی ثـای ثِجْػ ػوْهی تْافى هْا . هّْغ تؼاكؼی کيبًؼ

عْٗو، ثـای تؼاّم صـکت عْٗو ًبگقٗـ امت ُـ چَ مـٗغ تـ ثـ ثَ مْػ 

 2010, 24هی  .اٗي ػّ ًبُوبٌُگی ّ ػؼم تٌبمت كبئن آٗؼ

……………………….……………… 
 مادر مجید توکلی هم اعتصاب غذا کرد

به دنبال اعالم اعتصاب ؼذای مجٌد توکلً، دانشجوی دربند دانشگاه پلی 
ادي،از روز دوم خرداد شروع شده، تکنٌک که در پی انتقال به سلول انفر

: مادر وی هم در مصاحبه با روز خبر از اعتصاب ؼذای خود داد و گفت
از روزی که مجٌد اعتصاب ؼذا را شروع کرده، من هم اعتصاب ؼذا ”

تا زمانی هم که خبری از پسرم به من . کرده ام و هٌچ ؼذاٌی نخورده ام
“  .ی خود ادامه خواهم دادنرسد و صدای پسرم را نشنوم،به اعتصاب ؼذا

………………………………………. 
 :بیانیه جمعی از فرماندهان و درجه داران ارتش 

 ارتش حاکمیت سلیقه ای و دیکتاتوری را تحمل نخواهد کرد
پرسنل ارتش مانند دٌگر آحاد ملت درگٌر مشکالت عدٌده اقتصادی و 

مسلما اٌن مشکالت در نتٌجه سوء . اجتماعی و فرهنگی می باشند
مدٌرٌت و بی کفاٌتی برخی مسئوالن نظام جمهوری اسالمی است و 
بر همگان مبرهن است که اٌن بی کفاٌتی و سوء مدٌرٌت بخصوص 
در سالهای اخٌر بدلٌل حاکمٌت رفتارهای سلٌقه ای و تفسٌر به رای 

فلذا پرسنل خدوم . برخی مسئوالن به نام قانون و نظام اسالمی است
ز سوء استفاده برخی مسئوالن از قوانٌن ارتش نگرانی عمٌق خود ا

کشور برای پٌشبرد مقاصد شخصی و جناحی خود را اعالم می 
نماٌند و به اقتدارگراٌان قانون گرٌز هشدار می دهند که فرزندان ملت 
در ارتش سوء استفاده بٌش از اٌن از ابزار قدرت و ثروت و اسلحه 

ای و دٌکتاتوری را بر علٌه ملت اٌران برای تثبٌت حاکمٌت سلٌقه 
تحمل نخواهند کرد و اگر به رفتارهای ؼٌر قانونی و ؼٌر شرعی و 
ؼٌر اخالقی خود بر علٌه ملت اٌران ادامه دهند مطمئن باشند که با 

برخورد و قهر انقالبی فرزندان ملت در ارتش اٌران مواجه خواهند 
ساٌت تحول سبز . شد

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

http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/05/23/maz-161/
http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/05/24/maz-165/
http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/05/24/maz-165/
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 جنبشی که در تداوم خود 
 هرچه بیشتر دمکراتیزه تر می شود

ٌوسؾ لنگرودی 
جنبش ضد استبدادی مردم اٌران در طول ٌک سال گذشته دستاوردها و 

آن مختلؾ نقاط ضعؾ و قوتی داشته که متمرکز شدن و بررسی جوانب 
در  برای ادامه موفقعٌت آمٌز آن بسٌار ضروری است و با آنکه تاکنون

جاهای مختلؾ به مناسبت های گوناگون مورد بررسی قرارگرفته است اما 
راٌن مٌان باٌد د. جا دارد بازهم از زواٌای بٌشتری مورد توجه قرار گٌرد

اذعان داشت که جنبه دمکراتٌک اٌن جنبش از جنبه های بسٌار مهم آن 
است که در ادامه خود و بر اثر گذشت زمان دارد پررنگ تر می شود و 

اٌن مسئله از نقطه نظر فرجام ٌافتن موفقعٌت آمٌز جنبش . قوام پٌدا می کند
از سرنگونی توده ای در دست ٌافتن به اهداؾ خود، در فردای پس 

. جمهوری اسالمی، اهمٌت تعٌٌن کننده ای دارد
حقٌقت اٌن است که دور جدٌد جنبش مردمی اٌران، به هنگام آؼاز خود در 

ٌکسال قبل، که در اعتراض گسترده و مٌلٌونی  توده ای در اعتراض به 
و ٌا " رای مرا پس بده"تقلب انتخاباتی شکل گرفت، با شعار همه گٌر 

، باعث توجه وآگاهی عمومی مردم در سطح "استعفا -استعفا  دولت کودتا،"
مردم نشان دادند به درجه ای از . ملی نسبت به اهمٌت حق رای آزادانه شد

بلوغ و رشد سٌاسی و دمکراتٌک رسٌدند که می خواهند بدون دخالت هٌج 
ماجرای . مرجعی، از حق رای شان آن طور که مٌخواهند استفاده کنند

رای و استفاده آزادانه و دلبخواهانه از آن، اولٌن نشانه  مربوط به حق
پراهمٌت دمکراتٌک درٌک سال گذشته بوده است که باٌد آن را سنگ بنای 

 .دمکراتٌک اٌن جنبش در ادامه اش دانست -رشد و بلوغ سٌاسی 
رشد دمکراتٌک در جنبش ضد استبدادی را می توان دوری دٌگرنشانه 

ا اٌنکه دٌکتاتور و نهادهای سرکوب زٌر ب. جستن از خشونت دانست
فرمانش، بانی و مروج خشونت بوده اند، و برای کشانٌدن مردم به قهر 

لحظه شماری می کردند، اما مردم هوشٌارانه مراقب بودند تا به  ،زودس
دام حکومت گرفتار نشوند و بارها تالش رژٌم را در اٌن زمٌنه به بن بست 

تصاوٌر زٌادی انتشار ٌافت که نشان می داد  جهان شاهد بود و. کشانٌدند
مردم در بسٌاری موارد، مزدورانی را که به چنگ مردم خشمگٌن می 

. افتادند، بدون آنکه آسٌبی به آنان وارد سازند، رهاٌشان می ساختند
خشنونت بی حد و مرز حکومت درتمامی سطوح جامعه و تنفر شدٌد مردم 

ا مردم آگاهانه عمال از خشونت و از حاکمان و خشونت، باعث گردٌد ت
دوری جستن آگاهانه از خشونت و نفی از جمله دست . کشتار فاصله بگٌرند

. آورد بسٌار مهم جنبش ضد استبدادی مردم اٌران است
الخره اعتصاب اخٌر سراسری ٌکپارچه مردم کردستان در اعتراض او ب 

ای که از سوی  به اعدام پنج نفر از فرزندان مردم و همبستگی بی سابقه
نهادهای دمکراتٌک، نهاد های حقوق بشری و احزاب و گروههای سٌاسی 

سراسر اٌران از آن صورت گرفت، صفحه درخشانی از مبارزه جنبش ضد 
استبدادی مردم اٌران طی ٌک سال گذشته علٌه رژٌم والٌت فقٌه است که 

ی آشکارا نشان از رشد آگاهی و هرچه دمکراتٌک تر شدن جنبش مردم
اٌران دارد که مانند بسٌاری از روٌداد های بزرگ در تارک مبارزات 

. مردمی اٌران نقش بسته است
اردٌبهشت در عٌن حال روز نه بزرگ به اعدام بود که باٌد آن را  ۲۳روز 

ٌکی دٌگر از نشان های رشد آگاهی و دمکراتٌزه شدن جنبش ضد استبدادی 
به مرحله ای ازبلوغ سٌاسی و مردم اٌران . مردم اٌران به حساب آورد

دمکراتٌک رسٌده اند که حاال، در سطح ملی، مخالفت شان را آشکارا با 
ادامه وتقوٌت جنبش علٌه اعدام، می تواند ٌکی از . اعدام نشان می دهند

موثرترٌن و بسٌج کننده ترٌن خواسته ها سراسری علٌه استبداد در شراٌط 
.  کنونی باشد

ه شدن جنش مردمی،  دستاورد بزرگ خود مردم رشد آگاهی و دمکراتٌز
است که در مبارزه همگانی و بی وقفه آن ها در طول ٌک سال گذشته بر 

. علٌه حکومت قرون وسطاٌی بدست آمده و به خود مردم تعلق دارد
که مثل همٌشه از کٌسه  (۱) -ازجمله سازمان اکثرٌت  -رفرمٌست ها  

ا هدٌه جنبش سبز و رهبران آن به خلٌفه می بخشند و اٌن دستاورد ها ر
مردم می دانند، تنها پرت بودن خود را به نماٌش نمی گذارند، بلکه سفاهت 

. فکری و دوری جستن خود از جنبش مردمی را نٌز ٌاد آور می شوند
جرٌاناتی که درهمه اٌن سال ها نگاه شان به رقابت مٌان جناح های 

ٌگری دفاع کرده و تنها چٌزی و از ٌکی در برابر د بوده حکومتی محدود
که در اٌن مٌان براٌش ارزش نداشته اراده مستقل مردم بوده و حاال 

نٌزمطابق معمول بو می کشند تا جای پای خود را در مٌان ٌکی ازجرٌان 
های حکومتی محکم کنند وهنوزهم به اصالح نظام ارتجاع حکومت 

را به پٌشروان  اسالمی معتقدند، می خواهند  جنبش سبز و رهبران آن
اٌن در حالی است خود رهبران جنبش . مبارزه علٌه اعدام تبدٌل کنند

اعتقاد دارند و نه نفی !! سبزمطابق اظهارات خودشان به اعدام عادالنه
همه می دانند اگر رهبران جنبش سبز اٌنجا و آنجا با جنبش ضد . اعدام

دلٌل است که  استبدادی و خواسته های آن همراه می شوند، فقط به اٌن
هرگاه فاصله شان از مردم بٌش از حد معٌنی فراتر رود، تنها خواهند ماند 

بی آنکه هنوز هم نقش شان در مبارزه ای که امروز . ومنزوی خواهند شد
در جرٌان است نادٌده گرفته شود، اثرات مثبت حماٌت شان از خواست ها 

سئله توجه داشت که و اعتراضات مردمی نفی گردد، در عٌن باٌد به اٌن م
جنبش ضد استبدادی مدت هاست که بسٌار عمق ٌافته و از خواسته های 

رای مرا پس "اولٌه رهبرانش بسٌار فراتر رفته است و شعار توده ای اولٌه 
در همان ماههای نخستٌن جای خود را به شعارعمومی و محوری " بده

خصات اصلی درست به همٌن دلٌل ٌکی مش. مرگ بر دٌکتاتور داده است
جنبش مردمی درشراٌط کنونی، به دنبال آن افتادن رهبران جنبش سبز است 

که اگر بکلی از آن دور بٌافتند، و در انزوا قرار بگٌرند، سرشان توسط 
خود رهبران اصالح . ارتجاع والٌت فقٌه بالفاصله باالی دار خواهد رفت

اند که باٌد بٌن  طلب حکومتی اکنون درٌافته اند که حاال به جاٌی رسٌده
رادٌکالٌسم رو به رشد جنبش ضد استبدادی و در جا زدن، ٌکی را باٌد 

انتخاب کنند و خودشان می دانند که همراه نشدن با مبارزات مردمی می 
. تواند برای شان بسٌار گران تمام شود

بهرحال، ٌک جنبش توده ای اساسا در جرٌان مبارزه و پٌشروی است که 
. ردهای خود را افزاٌش داده و به تجربه خود ؼنا بخشدمی تواند دستاو

جنبش ضد استبدادی در ادامه خود می تواند دستاوردهای دمکراتٌک را 
ارتقا بخشد و با تاکٌد بر مبارزه همگانی و سراسری در مبارزه برای 

سرنگونی رژٌم والٌت فقٌه و با در هم شکستن ماشٌن سرکوب دولتی و با 
وده ای معطوؾ به قدرت سٌاسی، به مهمترٌن هدؾ برپاٌی نهاد های ت

دمکراتٌک خود دست ٌابد و همه دستاوردهای دمکراتٌک خود از جمله 
حق آزادی بٌان، حق رای عمومی و انتخابات آزاد، تشکٌل نهادهای 

می ارگان های قدرت و بوٌژه لؽو اعدام ئدمکراتٌک توده ای برای کنترل دا
 .ر سازدرا تثبٌت کند و بازگشت ناپذی

 ۱۳۸۹اول خرداد 
: زٌر نوٌس

بٌانٌه مشترک نٌروهای " سازمان اکثرٌت با انتشار ٌک بٌانٌه تحت عنوان -1
درتارٌخ سی اردٌبهشت، که ٌک " اپوزٌسٌون و گشاٌش های نوٌن در را اتحاد ملی

سند سٌاسی ورشکسته است، تحت پوشش دفاع از جنبش سبز، دستاوردهای جنبش 
تقدٌم رهبران جنبش سبز می کند و به شٌوه موذٌانه ای از مردمی را دو دستی 

شگرد های مخصوص اٌن جرٌان است می خواهد مبارزه علٌه و نفی آن را به نام 
. رهبران جنبش سبز تمام کند

 .................................................
 /در زندان اوین 6تفتیش اعقاید به سبک دهه 

 انفرادیود مجید توکلی در سلول اعتصاب غذای نامحد
اعتصاب غذای نامحدود / در زندان اوین  60تفتیش اعقاید به سبک دهه 

 مجید توکلی در سلول انفرادی

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، در پی حضور معاون دادستانی تهران در 
تن از زندانٌان سٌاسی بازداشت شده پس از  50دادسرای زندان اوٌن 

به  350، نسوان و 7، 8، 3ٌاست جمهوری که از بند های انتخابات ر
محل دادسرای ؼٌر قانونی زندان اوٌن منتقل شده بودند، سواالتی در 

خصوص اعتقادات زندانٌان مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات رٌاست 
جمهوری و برسمٌت شناختن احمدی نژاد به عنوان رئٌس جمهوری از 

. اٌشان شد
ای نٌز به زندانٌان در خصوص مرخصی های نامحدود و همچنٌن وعده ه

به اٌشان داده شده است که برخی زندانٌان از جمله مجٌد توکلی نسبت به 
. اٌن اقدام اعتراض و بر اعقاٌد خود پافشاری نمودند

ماموران وزارت اطالعات که در محل حضور داشته اند پس اعتراضات 
. زندان اوٌن منتقل کردند 240 روز به بند 20مجٌد توکلی وی را به مدت 

گفتنی است برخی زندانٌان سواالت مطرح شده از سوی زندانٌان را به 
تشبٌه نموده اند و نسبت به  67تفتٌش اعقاٌد در کشتار زندانٌان در سال 

. اعمال ؼٌر قانونی دستگاه قضاٌی اعتراض کردند
ی به همبندٌان شاٌان ذکر است، آقای توکلی در حٌن انتقال به سلول انفراد

خود اطالع داده است که دست به اعتصاب ؼذای خشک به صورت 
. نامحدود خواهد زد

 .................................................
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 جنبش سرخ جامگان درتایلند
درس هایی برای جنبش انقالبی در ایران 

صادق افروز 
هی و خودرو های با ماشٌن های زر 2010می  20سرانجام ارتش تاٌلند در 

عظٌم الجثه به کمپ سرخ جامگان حمله ور شد و اٌن منطقه در مرکز تجاری 
بانکوک را در هم کوبٌد وٌدٌو کلٌپ ها تصاوٌر سربازان ارتش و خود روهای 

بزرک را نشان می دادند که دٌوار های سنگر کمپ سرخ جامگان را که با 
ساختمان .در هم می کوبٌدند  الستٌک اتوموبٌل و ساقه های نی ساخته شده بود

. ها و شاپٌنگ مال ها در اٌن تصاوٌر وٌدٌوٌی در حال سوختن بودند 
سرکوب وحشٌانه جنبش سرخ جامگان در تاٌلند به وضوح نشان داد که مثل هر 
نقطه دٌگر دنٌا ، زمانی که اقلٌت حاکم استثمارگر موجودٌت خود را در خطر 

دست زدن به سبعانه ترٌن شٌوه های می بٌند ، برای حفظ سلطه خود از 
سرخ جامگان در عمل . سرکوب همچون قتل و ترور مضاٌقه نخواهد کرد 

شعار های دمکراسی و آزادی طبقه حاکم را تجربه کرده و به اٌن نتٌجه رسٌدند 
که اٌن شعار ها تنها تا زمانی سر داده می شوند که اکثرٌت زحمتکش محروم پا 

آنها . هاده و سلطه طبقات حاکم را زٌر سوال نبرده باشد را از گلٌمش فرا تر نن
به اٌن نتٌجه رسٌدند که نافرمانی وشورش علٌه مقدسات سٌستم حاکم پاسخی جز 

. گلوله نخواهد داشت 
جنبش زحمتکشان تاٌلند به قٌمت خون ده ها آزادی خواه به اٌن نتٌجه رسٌد که 

زه و رهبری جنبش هماهنگی و باٌد بٌن خواست های رادٌکال ، شٌوه های مبار
نمی توان رهبری رفرمٌست و لٌبرال را در راس . موزونی وجود داشته باشد 

جنبشی قرار داد که خواسته اصلی اش انحالل پارلمان ، جاٌگزٌنی جمهورٌت 
همچنٌن نمی . به جای سلطنت وکوتاه کردن دست سران ارتش کودتا گر باشد 

کمپ معترضٌن در دل سٌستم سرماٌه داری توان از شٌوه هاٌی چون برقراری 
جنبش های انقالبی برای نٌل به پٌروزی چاره ای جز اٌجاد . استفاده کرد 

. هماهنگی بٌن اٌن سه مولفه ندارند 
اکثر اعضای شرکت کننده در جنبش سرخ جامگان را روستاٌٌان فقٌر تشکٌل 

بدون شک اگر . ند می دهند که بطور عمده از شمال و شمال شرقی تاٌلند آمده ا
قرار باشد انتخابات  آزادی صورت گٌرد سرخ جامگان پٌروز انتخابات خواهند 

نخست وزٌر برکنار "تاکسٌن شٌناواترا"بخش بزرگی از سرخ جگان از . بود 
بوسٌله ٌک کودتای نظامی  2006تاکسٌن در سپتامبر .شده حماٌت می کنند 

لٌبرال دمکرات است به عنوان  علٌرؼم پذٌرش شٌناواترا که ٌک.سرنگون شد 
رهبری جنبش  ، خواست های جنبش سرخ جامگان بسٌار از افق محدود او 

اٌن جنبش جاٌگزٌنی جمهورٌت به جای سلطنت ، انحالل . فراتر می رود
پارلمان و برگزاری انتخابات آزاد و برقراری عدالت اجتماعی را سرلوحه خود 

.  قرار داده است 
نقالبی مردم تاٌلند می تواند برای برای  مردم اٌران نٌز که  آزموده های جنبش ا

در حال نبرد با رژٌم فاشٌستی جمهوری اسالمی هستند راهنمای بسٌار مفٌدی 
نظری حتی اجمالی به جمع بندی های مبارزه مردم تاٌلند به ما می آموزد .باشد 

 که حتی اگر از شر حکومت مذهبی هم خالص شوٌم ، مادام که اقلٌت
استثمارگر حاکم زمام امور را در دست دارند ، هر چند که اٌن اقلٌت حاکم 

سکوالر هم باشد مردم بوٌی  از آزادی و عدالت اجتماعی احساس نخواهند کرد 
برای رسٌدن به دمکراسی توده ای گذر از حکومت مذهبی ضروری است اما . 

ای بورژواٌی کافی نٌست تجربه اٌن جنبش همچنٌن نشان داد که دمکراسی ه
کشور های امپرٌالٌستی در عمل نه در کنار توده ها ، بلکه در کنار و ٌار 

جنبش رو به .دٌکتاتوری های نظامی همچون رژٌم ابهٌزٌت وجاجٌوا هستند 
رشد و انقالبی در اٌران باٌد گوش به زنگ باشد تا فرٌب ابهٌزٌت های وطنی 

در اٌران از ماهٌت بسٌار  خوشبختانه جنبش انقالبی رو به رشد.را نخورد 
سبعانه رژٌم جمهوری اسالمی در برخورد با مخالفان آگاه است و می داند 

تاکتٌک هاٌی مثل بست نشٌنی طوالنی و کمپ زدن چه عکس العملی از سوی 
سگان درنده رژٌم خواهد گرفت بی جهت نبود که تاکتٌک اعتصاب سراسری 

سی با موفقٌت در کردستان بکار در بٌان اعتراض به اعدام پنج زندانی سٌا
آنچه جنبش انقالبی در اٌران به آن نٌاز دارد شفافٌت در عرضه .گرفته شد 

آنها خواستار .در تاٌلند اٌن شفافٌت بوضوح مشاهده می شد .خواست هاست 
در جنبش کنونی . انحالل مجلس ، برگزاری انتخابات و عدالت اجتماعی بودند 

دلٌل اصلی عدم اٌن شفافٌت قرار داشتن .ی شود اٌران اٌن شفافٌت دٌده نم
کسانی در رهبری اٌن جنبش است که هنوز از قانون اساسی جمهوری اسالمی 

شفافٌت در عرضه .دل نکنده اند و خمٌنی را مظهر عدالت و انسانٌت می دانند 
خواسته ها حکم می کند که بپذٌرٌم جمهوری اسالمی از بدو تاسٌس رژٌمی 

بشری بوده است ، بپذٌرٌم که برای تدوٌن قانون اساسی جدٌد و ارتجاعی و ضد 
مترقی احتٌاج به ٌک مجلس موسسان دارٌم ،بپذٌرٌم که برابر حقوقی زنان و 

ملٌت های تحت ستم محترم شمرده شود و بپذٌرٌم که برای برقرای عدالت 
. اجتماعی ، توده های کار وزحمت باٌد در راس تصمٌم گٌری ها قرار بگٌرند 

اگرچه اٌن جنبش .ضد انقالب ، جنبش سرخ جامگان را در تاٌلند به خون کشٌد 
سرکوب شد اما نظامٌان چکمه پوش با آنش خشم مردم که از اعماق وجودشان 
 .زبانه می کشد چه خواهند کرد؟آتشی که دٌر ٌا زود دوباره سربر خواهد کشٌد

 ۲۰۱۰مه  ۲۲

 اورمیهندان از ز رنجنامه زندانی سیاسی، حسن میرزایی
حسن مٌرزاٌی زندانی سٌاسی محبوس در زندان مرکزی ارومٌه که از 

ماه حبس محکوم شده  ۳۲سوی شعبه ٌک دادگاه انقالب ارومٌه به تحمل 
است با نگارش رنجنامه ای از شکنجه های روا شده بر خود در طول 
 .بازداشت اش در اداره اطالعات سلماس، خوی، ارومٌه و اوٌن خبر داد

تن رنجنامه ی اٌن زندانی که به خبرگزاری هرانا ارسال شده است به م
: قرار زٌر است

در اٌست بازرسی سپاه در  ۳/۳/۸۸اٌنجانب حسن مٌرزاٌی در تارٌخ 
منطقه سلماس توسط ماموران امنٌتی دستگٌر شدم و حدود هفده روز در 

وزارت اطالعات شهرستانهای سلماس و خوی بازداشت بوده و تحت 
از زندان شهرستان خوی به اداره  ۲۱/۳/۸۸جوٌی بودم در مورخ باز

روز تحت شکنجه های  ۴۷اطالعات شهرستان ارومٌه منتقل شدم و حدود 
 .فٌزٌکی و روحی شدٌدی قرار داشتم

روز شکنجه در اداره اطالعات شهرستان ارومٌه شاهد  ۴۷در طول 
ها و کتؾ شکنجه های فٌزٌکی از قبٌل ضرب و شتم، شالق زدن به پا

و آوٌزان کردن از  (آوٌزان کردن از دست ها و پا ها )هاٌم، جوجه کباب 
 .دو دست بودم

از روز هفتم بازداشت در اداره اطالعات ارومٌه روزانه دو بار صبح و 
اوٌن  ۲۰۹روز به بند  ۱۴عصر توسط صندلی برقی شکنجه شدم و بعد از 

ول به بدنم دچار کندی بار امپ ۳منتقل شدم و در آنجا نٌز با تزرٌق 
عضالت و کندی عجٌب در پاسخگوٌی به سواالت و عدم تواناٌی در راه 

روز به جز آب نمٌتوانستم ؼذا  ۸الی  ۷رفتن شدم و طی اٌن مرحله حدود 
. بخورم

زندان اوٌن به زندان خوی منتقل شدم که در اٌام سپری  ۲۰۹سپس از بند 
ز ناحٌه سٌنه دچار تنگی نفس و شده در اٌن زندان به دلٌل آسٌب دٌدگی ا

سرفه های شدٌد به همراه خلط شده ام و زانوی چپم نٌز به دلٌل تحمل 
 .شکنجه های شدٌد جسمی همچنان اذٌتم می کند

در مدت ٌک سال که در زندان های شهرستان خوی و ارومٌه هستم ٌعنی 
اری تحمل حبس مٌنماٌم با توجه به پٌگٌری هاٌم و مراجعات متعدد به بهد

زندان و طبق نظر پزشک زندان خوی و زندان ارومٌه در معاٌنات اولٌه 
اعالم شد که شش هاٌم نٌازی فوری به عکس رادٌو لوژی دارد و همچنٌن 
در معاٌنات مقدماتی در بهداری زندان اوٌن نٌز پزشک زندان گفت بر اثر 
 آن شکنجه ها رشته های عصبی قسمت زانوی پای چپ آسٌب شدٌد دٌده و

اٌن موضوع باعث الؼر شدن پای چپم شده است 
پس از معاٌانات پزشکی بارها در خواست معالجه با هزٌنه شخص ام در 

بٌمارستانی در خارج از زندان شدم و ٌا خواهان مالقات با ٌک پزشک 
متخصص شده ام که تا کنون نتٌجه ای در بر نداشته است و حال عمومی ام 

 .ٌدروز به روز به وخامت می گرا
با مشاهده اٌن ظلم ها و تحمل شکنجه های جسمی و روحی و عدم درمان 
بٌماری هاٌم و کارشکنی های صورت گرفته از سوی مسئولٌن از تمامی 
سازمانها و نهاد های حقوق بشری در داخل کشور تقاضا دارم نسبت به 

انتشار شکنجه های متحمل شده ام افشاگری نموده و آنرا به گوش جهانٌان 
. رسانندب

هم چنٌن از کلٌه هم وطنان در خارج از کشور که در فعالٌت های بشر 
دوستانه پٌش قدم هستند در خواست دارم که به نٌابت از بنده شکاٌتی را از 
رژٌم منحوس حاکم بر اٌران در دادگاه بٌن المللی الحه طرح کنن تا بعد از 

حقوقی پٌگٌر  آزادی از زندان مخوؾ رژٌم جهل و ظلم از طرٌق محافل
اٌن وحشی گری ها شوم در نهاٌت از تالش تمامی دوستان و مدافعان 

 حسن مٌرزاٌی فرزند علی           .حقوق بشر تشکر مٌنماٌم
   ۸۹خرداد ماه  ۱    زندان مرکزی ارومٌه        

…………………………………… 

 نژاداعدام در مالعام در خوزستان همزمان با سفر احمدی 
ٌک نفر در مال عام، در شهر اهواز اعدام  1389/3/2خ ظهر ٌکشنبه مور

. شد
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، اتهام اٌن فرد که روز گذشته به دار 

” قاچاق مواد مخدر“آوٌخته شد از سوی دستگاه قضاٌی جمهوری اسالمی، 
 .عنوان شده است

. وی توسط دادگاه انقالب اهواز به اعدام محکوم شده بود
طی روزهای اخٌر اٌن دومٌن نفری است که در اهواز به اتهام  گفتنی است

قاچاق مواد مخدر در مال عام اعدام می شود در حالی که اجرای حکم اعدام 
 . در مال عام از بارزترٌن مصادٌق تروٌج خشونت است

 .................................................
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 ثـاثـ اصوؼی ًژاػ ؿػ خرهطِر بیکبرکبرگراى فریبد اعتراض 

  بیکبرین، بیکبرینبیکبرین، بیکبرین
مغٌـاًی هضوْػ اصوؼی ًژاػ، ؿئ٘ل روِْؿی اٗـاى ػؿ عـهيِـ :هـػهک 

 . ثب كـٗبػ اػتـاُ ٍؼُب کبؿگـ ث٘کبؿ ػؿ اٗي ىِـ هْارَ ىؼ

ثَ گقاؿه آمْى٘تؼپـك، ىوبؿی اف هـػم عـهيِـ، اهـّف ػؿ رـٗبى 

ه٘بى روغ، ثب كـٗبػ  ًژاػ اف اٗي ىِـ ّ مغٌـاًی ػؿ ثبفػٗؼ آهبی اصوؼٕ

 . ، مغٌـاًی اّ ؿا هغتل کـػًؼ«ث٘کبؿٗن، ث٘کبؿٗن »

ًژاػ ثَ هٌبمجت مبلگـػ آفاػمبفی عـهيِـ اف اىـبل  هضوْػ اصوؼٕ

 . ثَ اٗي ىِـ ملـ کـػٍ امت (ػّىٌجَ)ً٘ـُّبی ػـاهٖ، اهـّف 

ثـ امبك اٗي گقاؿه، اٗي گًَْ اػتـاّبت ػؿ رـٗبى ػٗؼاؿُبی امتبًی 

آٗؼ، چـا کَ اٗي ثبفػٗؼُب اؿلت ػؿ  ًژاػ، ع٘لی ثَ ًؼؿت پ٘و هٖآهبی اصوؼی 

 . ٍْؿت هی گ٘ـػ« کٌتـل ىؼٍ ّ اهٌ٘تی»كْبٗی ثَ ىؼت 

ػؿٍؼ ًـط  25آمْى٘تؼپـك گقاؿه کـػٍ کَ اٗـاى ػؿ صبل صبّـ ثب 

کٌؼ کَ اٗي هنبلَ ثبػج  ث٘کبؿی ّ تْؿم كقاٌٗؼٍ ػمت ّ پٌزَ ًـم هٖ

ًژاػ اػالم کـػٍ کَ  ػّلت آهبی اصوؼٕ اثلػؿ هن. ًبؿّبٗتی هـػم ىؼٍ امت

 . ػؿٍؼ ثْػٍ امت 12ُبی اع٘ـ صؼاکخـ  ًـط ث٘کبؿی ػؿ هبٍ

ٍؼػ اػوبل  اف مْی ػٗگـ، آهـٗکب ّ کيْؿُبی ؿـثی هتضؼ آى ػؿ

اًؼ کَ ثَ  ای ػّلت اٗـاى تـ ػلَ٘ ثـًبهَ ُنتَ ُبی ىؼٗؼتـ ّ گنتـػٍ تضـٗن

تْاًؼ هْرت  تضـٗوی کَ هٖ. ُب، هَؼ تْل٘ؼ ثوت اتوی ؿا ػاؿػ ثبّؿ آى

ُبی ؿـثی  ػّلت اٗـاى ُوْاؿٍ اػػبی ػّلت. اكقاٗو ًبؿّبٗتی هـػم ىْػ

 . ؿا ػؿ هْؿػ تْل٘ؼ ثوت اتوی ؿػ کـػٍ امت

، ً٘ق ؿّف گؾىتَ هؼػی «رٌجو مجق»ُوچٌ٘ي مبٗت رـــك اف ُْاػاؿاى 

ًژاػ ثَ عـهيِـ، هوبهبت اهٌ٘تی ّ  ىؼ کَ ػؿ آمتبًَ ملـ هضوْػ اصوؼٕ

ّلتی امتبى عْفمتبى، رِت رلْگ٘ـی اف اػتـاّبت هـػهی ّ کبؿگـٕ، ػ

 . ًظبهی ىؼٗؼی ػؿ اٗي ىِـ اٗزبػ کـػًؼ -رْ پل٘نی 

ُبی اهٌ٘تی امتبى عْفمتبى، اف اػتـاُ  ًگـاًی هوبم»ثَ گقاؿه رـك، 

ًژاػ ػؿ هْؿػ  ُبی تضون ً٘بكتَ اًتغبثبتی آهبی اصوؼٕ ُبی هـػهی ثَ ّػؼٍ

   1389عـػاػ  3« .ُـ امتآة آىبه٘ؼًی اٗي ه

…………………………………. 
             نامه سرگشاده جمعی از فعاالن 

 قضائیهکمپین یک میلیون امضا به ریاست قوه 
حدود سه ماه هست که از بازداشت محبوبه کرمی، ٌکی از فعاالن حقوق 

زن در کمپٌن ٌک مٌلٌون امضا می گذرد اما تاکنون هٌچ پاسخ روشنی از 
محبوبه کرمی در . وضعٌت وی به وکال ٌا خانواده اٌشان داده نشده است

نه به از آن زمان تا کنون وکالی وی . بازداشت شد 88اسفند  11تارٌخ 
هٌچ . پرونده دسترسی داشته اند و نه اجازه مالقات با موکلشان را داشته اند

مرجع قانونی نٌز توضٌحی در مورد اتهامات وارده به وی ارائه نداده 
 24اٌن درحالٌست که بر طبق آئٌن دادرسی کٌفری متهم باٌد ظرؾ . است

بازداشت شده همچنٌن افراد . ساعت اول پس از بازداشت تفهٌم اتهام شود
محبوبه کرمی . باٌد از حق تماس و مالقات با خانواده برخوردار باشند

روز در تماس با خانواده اش اعالم کرده که  20امروز پس از حدود 
علٌرؼم وضعٌت مبهم پرونده اش وی را به بند عمومی نسوان زندان اوٌن 

نی های خود رٌاست محترم قوه قضائٌه شما بارها در سخنرا.منتقل کرده اند
اشاره نموده ” تسهٌل فرآٌند دادرسی“و ” لزوم قانونمندی دستگاه قضاٌی“به 

اٌد، اما موقعٌت بالتکلٌؾ فعاالن حقوق زن و خبرهای ناگواری که از 
صدور حکم های سنگٌن برای اٌن فعاالن می رسد از اٌن منظر برنگرانی 

سنگٌن برای از آن جمله می توان به صدور حکم . های ما افزوده است
و بالتکلٌفی  (نه و نٌم سال)بهاره هداٌت فعال دانشجوٌی و فعال کمپٌن 

 .شٌوا نظرآهاری از فعاالن دانشجوٌی و حقوق زن اشاره کرد
رٌاست محترم قوه قضائٌه، تاکنون بسٌاری از فعاالن حقوق زن، از جمله 

و زٌنب بازٌدی  (سال حبس تعزٌری 3محکوم به)عالٌه اقدام دوست 
در حال سپری کردن حبس های  (سال حبس تعزٌری 4حکوم به م)

ناعادالنه خود در زندان هستند و بسٌاری دٌگر با احکام تعلٌقی و ٌا بدوی 
 .و همچنٌن محرومٌت از کار ٌا تحصٌل هزنٌه های گزافی پرداخته اند
اکنون با عناٌت به اٌن نکته که مسئولٌت دستگاه قضا در مقطع کنونی 

است در دستان شما، امٌدوارٌم شاهد بازگشت روند قانونی به  امانتی خطٌر
کلٌه پرونده های فعالٌن کمپٌن ٌک مٌلٌون امضا و دٌگر فعاالن اجتماعی و 

 .سٌاسی و به طور خاص روشن شدن وضعٌت محبوبه کرمی باشٌم
. نام امضاء کنندگان را مٌتوانٌد در وبالگ جهان زن مطالعه نمائٌد

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

 دانید خاوران کجاست؟ آقای کروبی هیچ می
 اصالنیمهدی 

خمٌنی حضور و  ،ها و جناٌت حکومت اسالمی در پشت تمامی سرکوب
 .وجود داشته است

اگر قرار بر اعطای نماٌندگی امام بر کسی وجود داشته باشد، همانا 
 .باشد بسٌار بٌش از شما می ،گی رقٌب شاٌسته

آجر دٌواری است که اگر کشٌده شود خروارها  ،تابستان شصت و هفت
آجر اول کشٌده شده . گان آن آوار خواهد کرد آورنده نکبت بر سر پدٌد

 ؟.شنوٌد است صدای آوار را نمی
 دانید خاوران کجاست؟ آقای کروبی هیچ می

ای که اخٌرا مطرح شده است و برای اولٌن بار چنٌن روندی را  مساله“ 
شاهد بودٌم، اٌنکه در روزهای اخٌر دادستان محترم تهران برای توجٌه 

نفر از شهروندان اٌرانی و در  ۵اقدام تشکٌالت قضاٌی در رابطه با اعدام 
وٌژه در رد سخنان  پاسخ به مواضع کاندٌداهای معترض انتخابات و به

آقای  کند که چرا اشاره کرده و اعالم می ۶۷وزٌر زمان امام به سال  نخست
هاٌی که با حکم حضرت امام صورت گرفت  موسوی در آن زمان به اعدام

 ” .گوٌد زند که دشمن می اٌشان همان حرفی را می. اعتراض نکردند
. ی اخٌر کروبی به موسوی اردبٌلی به نقل از نامه

ی  مورد اشاره” دشمنان“گذارم که ٌکی از  آن می فرض را بر! آقای کروبی
ترٌن مقام قضاٌی در سال شصت و هفت  تان به عالیشما در مکتوب اخٌر

گاه گذارتان به جنوب  شما هٌچ: کنم ابتدا سئوالی را طرح می. من باشم
مکانی   شرقی تهران و کٌلومتر سٌزده جاده قدٌم خراسان افتاده است؟ همان

آباد نام نهادندش  حکومتٌان لعنت. که به گورستان متروکه بهاٌٌان شهره بود
تان بگوٌٌد تنها  بد نٌست به راننده. خورده گلستان خاوران های زخم و وجدان

اٌن مکان تا پٌش از تابستان . بار هم که شده شما را به اٌن مکان ببرد ٌک
اما . چون دٌگر اماکنی از اٌن دست سال شصت هفت مکانی بود معمولی هم

 جمعه و تنها کافی است ٌک شب. امروز محلی است برای فراموش نکردن
های دٌدارتان از  بار هم که شده در کنار پخش خبر و درج عکس برای ٌک

جا بزنٌد و ببٌنٌد مادران و  سری هم بدان  های زندانٌان خودی خانواده
هاٌی فرضی  همسران داغ و درفش چگونه بٌست و دو سال است بر مکان

. ددهن نام را شستشو می ی ناخن و اشک، مزارهای بی نشٌنند و با تراشه می
آرمٌده و اٌن ٌکی هبت جا  کنند که مثال اٌن  گذارند و نشان می شاخه گلی می

و  کسری اکبریو  رضا عصمتیو  خوشابیاست و آن دٌگری  محسن حاج
 .ها بهکیشو  براداران ریاحیو  حمید منتظریو  همایون آزادی

 کشند که نشاِن جناٌت پنهان اندازند و لوله فاضالب از مٌانش می لودر می 
هللا  به اعتباِر حرِؾ آٌت. ”امام راحل است“و اٌن همه از برکاِت وجوِد . کنند

در توطئه  ،کسی که به گاِه قدرت). کم چهار هزار نفرند منتظری دست
ی قدرت از وی حاللٌت  تر خارج از گردونه دست داشتٌد و بعد ،زدنش

نداشتند و  اٌن گورستان تنها سهم کفار شد که به ؼسل و کفن نٌاز (طلبٌدٌد
چنان از سرنوشت هزاران  اما هم. برخی را در گورهای جمعی پنهان کردند

 . خبرٌم اٌد بی های عمومی پنهان کرده مجاهِد اعدام شده که در گورستان
فکرانتان در دوران اخٌر  چرا که تمامی تالش شما و هم” اٌد کرده“گوٌم  می

حتا با درستی . نش بودٌدمنزه جلوه دادن دورانی است که خود از کاربدستا
اٌد،  اٌن فرض که در زمان وقوع از آن قتل سٌاسی مذهبی بی اطالع مانده

تان و مسئولٌت اخالقی که متوجه شما و  ای از بار سکوت طوالنی ذره
 . کاهد باشد نمی تان می فکران هم

آقای . فروشان نه، که مشهورترٌن آن است  تنها گورستان مرگ! خاوران
ترٌن فرزندان اٌن ملک بالخٌز  شهادت زندگی با شرٌؾبه ! کروبی

فرشاد دار چون  ی حکم دانٌد برخی از مجاهدان اعدام شده می: گوٌم می
ها  آن. شد نماز شبشان در زندان ترک نمی فر مصطفی مردو  اسفندیاری

سر از خاوران ” آن پٌر فرزانه و امام راحل“گی با فرماِن مقتدای شما  همه
چندی قبل پسرتان را ساعاتی به حبس . ها درآوردند انو دٌگر گورست
مالی مختصری دادند که گفته باشند ما با کسی شوخی  کشٌدند و گوش

به عنوان کسی که سالٌانی دراز و به دورانی که شما به قدرت . ندارٌم
. دارم بودٌد را به حبس گذرانده، ٌک ساعت از زندان را بر کسی روا نمی

ی اٌشان چند روزی خبر اول  ورت سٌلی خوردهبازوی سرخ شده و ص
عدالتی که در حق پسرتان  ها از بی مادر فرزندتان چه سخن. ها بود آنتن

گٌسو و پدران سکته کرده و قامت راست  مادران سپٌد. رفت به زبان نٌاورد
ناکرده و همسران درد و فرزندانی که جوانی و پدرانشان از اٌشان دزدٌده 

ل است پی مزار عزٌزانشان روانند و هنوز سنگ شد، بٌست و دو سا
کشند و تهدٌد  به حبس می. کنند مدام تحقٌرشان می. اند قبرشان را نداده

کنند، و اٌن نه به دوران اخٌر که به روزگاری است که شما بر صندلی  می
سرباِز “و اٌن همه جدای از دورانی است که . رٌاست مجلس لمٌده بودٌد

تٌرهای  های هزار بار مردن و تک هللا الجوردی در شباسد” فداکار اسالم

http://jahanezan.wordpress.com/2010/05/25/tanin-254/
http://jahanezan.wordpress.com/2010/05/25/tanin-254/
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در اوٌن، پاسدارانی را با شاخه نبات و قرانی در   ی شبانه شمارش شده
ی دخترک  بٌا اٌن هم شٌربها و مهرٌه: فرستاد که دست به دٌدار مادرانی می

تصرفش ! دٌشب قبل از تٌرباران و البته از باِب صواب. ات اعدام شده
” امام راحل” قت شما رٌاست بنٌاد شهٌد بودٌد و دست راسِت آن و. کردم

 درست است؟
وقتً از شكاؾ . شود بٌست و دوسال سه ماه دٌگر می! آقای کروبی

به   ُكِش گوهردشت هاي فلزي آخرٌن سلوِل بنِد هشِت زنداِن گوهر كركره
ا گاِن آن سال به تماشاي مرگ اٌستاده و ب مانده راهی تنی چند از زنده هم

داِر حمِل گوشت بود  آوردٌم، کامٌوِن ٌخچال نگاهً ناباور فاجعه را تاب مً
  ِهاٌی كه از آسمان ٌاب در شب زده كه با وقاحتی كم پوشانی ماسك و چكمه
 .  كردند گان را عقوبت مً بارٌد، مرده شهر ُكفر مً رجاٌی

در شبانه بارمان زدند و . بودند” امام راحل“آن ها فرزندان راستٌِن 
ٌك ماه کسب و کارشان مرگ بود و پر .  مان كردند كفرآبادی اسالمً پنهان

و پس  1367در تابستان سال . ها از آِن گوركنان وطن شد ترٌِن حرفه رونق
سازمان ملل و در فاصله مرداد تا شهرٌور اٌن  598نامه  از پذٌرش قطع

حتا تکرار  سال، با حکِم باالترٌن مقاِم مذهبی حکومِت اسالمی که دٌگر
های هزاران گم شده از  شود، استخوان نامش توهٌن به دنٌای مدرن تلقی می

های اسالمی شٌار  پشته ها و خاک  آباد های جواِن ناٌافته در لعنت جان
ی اسالمی، پس از جام  خانه ی امنٌت های دربسته کسانی را که در اتاق.شد

را بدوِن حرِؾ رمز در اسامی . شناسٌم زهر حکم به ذبِح انسان دادند می
دانٌم آن تصمٌم با توافِق تماِم  مان ثبت کرده و نٌک می ی خاطرات دفترچه

فراموش نکردن اما نه برای صٌقل دادن . به فعل درآمد ،پوزٌسٌون وقت
 . شمشٌرهای روز انتقام که برای جلوگٌری از تکرار فجاٌع ضرورت دارد

بی هٌچ  67تصفٌه فٌزٌکی سال کشتار و . ی فراموشی برای مقابله با خوره
ی مذهبی وی نزد پاٌوران  اما و اگری به دستور مستقٌم خمٌنی و اتورٌته

خود، دسِت تماِم ” وحدت کلمه“وی با شعاِر معروؾ . نظام به فعل درآمد
” وحدت عمل“پاٌوراِن نظام را در طشِت خون شستشو داد و آن را به 

ی  ط قرمز و کالِم ممنوعهخ 67از همٌن رو تابستان . ارتقاء بخشٌد
اٌم  مان ثبت کرده نام ٌکی از کسانی که در دفتر ٌادداشت. حکومت فقهاست

شما در ” هللا العظمی موسوی اردبٌلی آٌت“امروز مورد خطاب شماست 
 : اٌد تان به اٌشان در ارتباط با کشتار تابستان شصت و هفت آورده نامه

ه و چراٌی آن مشخص نٌست و تاکنون هٌچگاه رٌز آن قضاٌا بررسی نشد“
هنوز ماجرا در ابهام قرار دارد و معلوم نٌست که تا چه اندازه امام در اٌن 

اگر تنها تنی چند از رٌز قضاٌا مطلع باشند ٌکی ” اند ماجرا دخالت داشته
به زٌرنوٌس همٌن نوشته و . است” حضرت آٌت هللا العظمی اردبٌلی“همٌن 

خمٌنی از دٌگر سران اصلی کشتار  پرسش پاسخ اٌشان با حاج احمد
 .مراجعه کنٌد
شما بٌش از دٌگران به اسناد دسترسی دارٌد تنها برای تلنگر ! آقای کروبی

های  ی اول مرداد ماه که تمامی کانال از هفته: شوم آور می ٌاد  به حافظه
ارتباطی ما در زندان بادنٌای خارج قطع شده بود به سختی و از طرٌق 

دادند، شنٌدٌم که  های نماز جمعه گوش می اسداران به خطبهرادٌوٌی که پ
ها  خطٌب جمعه مردم را ترؼٌب به دادن شعارهاٌی در حماٌت از اعدام

فرٌاد منافق مسلح اعدام باٌد گردد را به سختی از زٌر درب بند . کرد می
دانٌد نام آن خطٌب محترم که آتش بٌار معرکه اعدام باٌد گردد  می. شنٌدٌم
 . هللا موسوی اردبٌلی چه بود؟ آٌتشده 

ای عمومی، ٌکی از نزدٌکان فکری خود و  گی با انتشاِر نامه شما به تازه
ی سٌاه شصت را   بدستان نظام اسالمی و باالترٌن مقاِم قضاٌی در دهه کار

قبل از هر چٌز . اٌد مورد خطاب قرار داده” هللا العظمی آٌت” با عنوان 
نگاری را باٌد تالشی جهِت حضور در  نٌن نامهانتشاِر علنی و منطق چ

چرا که برای رهبراِن موِج سبز از جمله شما و مقابله . جنگِ قدرت دانست
با خطِر حذِؾ کامل از صحنه سٌاسی راهی جز منطِق حضوِر سٌاسی و 

 . حرکت در نقاِط کوِر حرٌؾ باقی نمانده است
روز به روز الؼرتر رهبری که خود به شدت رو به افول و رٌزش بوده و 

ی  اما قاعده. با اٌن منطق باٌد بازی را به زمٌن حرٌؾ کشاند. شود می
رهبراِن موِج سبز درٌک . اصلی بازی همانا حفظ حاکمٌت و نظام است

شان سعی بر حفظ ٌک  های سٌاسی گٌری ی گذشته و در تماِم موضع ساله
 . گذاشتند ساخت داشته و به همٌن اعتبار فرض را بر درستی ٌک اصل

ی کالِم رهبراِن موج سبز و مهدی کروبی در مکتوب اخٌر آن است  ماٌه بن
” های اماِم راحل نظاِم مقدِس اسالمی و آرمان“ٌک ساخِت پاکٌزه ٌعنی : که

با اٌن نگاه اساساً از ساخت و . های خبٌث مخدوش شده است با وروِد چهره
ی زشت، ساخت خوب را ها شود، چرا که آدم بنای معٌوب چٌزی گفته نمی

اشکال کار در . اند های زٌبا را از صحنه بٌرون رانده و آدم  تصرؾ کرده
اٌن نگاه با اٌن تبٌٌِن نادقٌق، تارٌِخ ناعدالتی . همٌن بنٌان فکری متجلی است

سرکوب با من و ما آؼاز شده . دهد و سرکوب را تنها با خود توضٌح می

جدا از . ر پاک و منزه بوده استس هرچه پٌش از اٌن رخ داده ٌک. است
گونه خوانش از تارٌخ، به ناگزٌر  اخالقی بودِن اٌن کاری حافظه و ؼٌر دست

رهبران موِج سبز و مهدی . شود بخشی از تارٌخ نٌز در اٌن مٌان حذؾ می
های  کروبی برای حفِظ زندگی سٌاسی خود به دفاع از گذشته و بنٌان

ٌرانی و گورستان و نکبت برای اٌران در آٌند که جز و  اٌدئولوژٌکی بر می
ای دوسر باخت برای  مسابقه. است” های امام راحل اندٌشه“برنداشته، و آن همانا 

های نورانی  اگر قرار باشد تا درنبرِد وفاداری به اندٌشه. رهبراِن موِج سبز
 . ای در نظر گرفت نتٌجه بازی از قبل تعٌٌن شده است برنده” فرزانه دوران“

ی تالش رهبران سبز در آن است که با ساختِن سٌماٌی پاک از خمٌنی،  همه
سر  فکری ٌک. ای به وی ببخشند که با مصلحِت لحظه سازگار باشد چهره

اگر قرار بر اعطای نماٌندگی امام بر کسی وجود داشته باشد، . ناراست و خطا
 . باشد بسٌار بٌش از شما می ،گی رقٌب همانا شاٌسته
ی  کنند که نکته سبز تارٌخ سی ساله اخٌر را طوری بازنوٌسی می رهبران موجِ 

ٌکی از . اسفندٌار قصه همٌن جاست نقص بودن امام است، و چشم اش بی کانونی
مانورهای رهبران موج سبز در جلب اقشار مٌانی جامعه در ٌک سال گذشته آن 

به اٌن منطق با اتکا . بود که قانون اساسی وحی منزل نبوده و قابل تؽٌٌر است
کشاند، اما   توان اصل والٌت فقٌه و رهبر را هم به زٌر مهمٌز قانون می

شود از وی سٌماٌی پاک و منزه و  بالفاصله تا پای خمٌنی به مٌان آورده می
از فٌلسوفی که با . هاست ی اٌن سال و اٌن حکاٌت همه. شود نقص تصوٌر می بی

 . تا نواندٌش دٌنی که با ماکس وبرنشٌند  هرمنوتٌک به تبٌٌن دوران امام می
. خمٌنی باٌد پاک و منزه جلوه داده شود چون ما در موقعٌت دٌگری قرار داشتٌم

در اٌن گفتمان جاٌگاهی به . شود با اٌن بنٌان اٌدئولوژٌک ٌک گفتمان ساخته می
” امام راحل“شود که ناعادالنه و نادقٌق است به واقع دفاع از  خمٌنی ارزانی می

اعتراِض رهبران سبز به سٌمای اسالمی . ی سٌاسی خود است از گذشته دفاع
ی فجر آن بود که چرا مسئوالن سٌما بخشی از سخنان امام را  در اٌام دهه

 . سخنان امام چربش داشته است” بعد رحمانی“اند که بٌان خشونت آن به  برگزٌده
انسانی  ن و ؼٌرگفتاری خونی ی اخٌر مؤٌد اٌن چربش برگ برگ تارٌخ سی ساله

ها و جناٌت حکومت اسالمی خمٌنی حضور و  در پشت تمامی سرکوب. است
گان دٌروز،  مانده وا که اکثر از قدرت  ی کانونی دٌگر آن نکته. وجود داشته است

جوٌی از تارٌخ اٌن امر را به معترض بودن خود به دٌروز نسبت  با اعتبار
کنار ماندن موسوی اردبٌلی از در همٌن مکتوب اخٌر کروبی، وی . دهند می

ارزٌابی ” های علمٌه وداع با قدرت برای رونق بخشٌدن به حوزه” قدرت را 
 (1). تارٌخ اما قضاوتی دٌگرگونه دارد. کرده است

کروبی و دٌگر رهبران موج سبز باٌد بدانند که در امر دادخواهی از ٌک 
آفرٌنان اصلی  شتوان متوسل به کسانی شد که خود از نق جناٌت بزرگ نمی
قوه قضاٌٌه در طول سی سال گذشته هرگز مستقل نبوده . اند کشتار بزرگ بوده

توانسته که مستقل  انسانی قانون اساسی نمی آمٌز و ؼٌر و اساساً با ساخت تبعٌض
برای پی بردن به اٌن معنا شما را به پرسش موسوی . از ولی فقٌه عمل کند

رتباط با کشتار تابستان شصت و هفت رجوع در ا” امام راحل“اردبٌلی و پاسخ 
 (2). دهم می

آجر  ،چنٌن باٌد متوجه باشند که تابستان شصت و هفت و رهبران موج سبز هم
گان آن آوار  آورنده دٌواری است که اگر کشٌده شود خروارها نکبت بر سر پدٌد

که   و دٌگر آن. شنوٌد آجر اول کشٌده شده است صدای آوار را نمی. خواهد کرد
 .دٌر محکوم کردن بهتر از هرگز محکوم نکردن است

 ____________________
گان دانسته است که پس از مرگ خمٌنی و ناکام ماندن طرح  دٌگر بر همه -1

شورای سه نفره رهبری که در صورت آوردن رای و حدنصاب کافی موسوی 
مقام رهبری تمامی ای به  اردبٌلی ٌکی از اعضای قطعی آن بود، و با انتخاب خامنه

حضور اردبٌلی به عنوان کسی که خود مدعی رهبری بود و . معادالت بهم رٌخت
 .تابٌد به قم رفته تا مرجعٌتش را کامل کند ای را برنمی حکم گرفتن از دست خامنه

 العالی پدر بزرگوار حضرت امام مدظله -2
ضرتعالی درباره هللا موسوی اردبٌلی در مورد حکم اخٌر ح پس از عرض سالم، آٌت

: اند که تلفنی در سه سئوال مطرح کردند منافقٌن ابهاماتی داشته
اند و محکوم  اند و محاکمه شده ها بوده آٌا اٌن حکم مربوط به آنهاست که در زندان -1

اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده  اند ولی تؽٌٌر موضع نداده به اعدام گشته
 اند محکوم به اعدامند؟ ی محاکمه هم نشدههاٌی که حت است، ٌا آن

اند و مقداری از زندانشان را هم  آٌا منافقٌن که محکوم به زندان محدود شده -2
 باشند؟ باشند محکوم به اعدام می اند ولی بر سر موضع نفاق می کشٌده

هائی  های منافقٌنی که در شهرستان در مورد رسٌدگی به وضع منافقٌن آٌا پرونده -3
خود استقالل قضائی دارند و تابع مرکز استان نٌستند باٌد به مرکز استان ارسال که 

” توانند مستقال عمل کنند گردد ٌا خود می

 :پاسخ خمٌنی
در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام “ 

ها  روندهاست، سرٌعا دشمنان اسالم را نابود کنٌد، در مورد رسٌدگی به وضع پ
 ” .در هر صورت که حکم سرٌعتر انجام گردد همان مورد نظر است

 ،625ص 1خاطرات آٌت هللا منتظری، ج

.......................................................  
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 ُسار کْدک، خبرج از چرخَ تحصیل ّ  ۶۰۰هیلیْى ّ  ۳

 ُسار کْدک بَ طْر هستقین درگیر کبر  ۶۷۰یک هیلیْى ّ 
تْمٔ هـکق آهبؿ اٗـاى،  ۸۵ػؿ اٗـاى هطبثن آهبؿُبی ؿموی اًتيبؿ ٗبكتۀ مبل 

مبل کيْؿ ػؿ  ۱۸تب  ۱۰ُقاؿ کْػک ؿػۀ مٌی  ۲۵۳ه٘لْ٘ى ّ  ۱۳اف هزوْع 

ُقاؿ کْػک، عبؿد اف چـعَ تضَ٘ل ّ ٗک ه٘لْ٘ى  ۶۰۰ه٘لْ٘ى ّ  ۳، ۸۵مبل 

ػؿػٍؼ  ۸۰صؼّػ . اًؼ ُقاؿ کْػک ثَ ْٓؿ هنتو٘ن ػؿگ٘ـ کبؿ ثْػٍ ۶۷۰ّ 

 . ػٌُؼ کْػکبى کبؿ ؿا، کْػکبى ع٘بثبًی تيک٘ل هٖ

ُبی هغتلق، ػؿػً٘ب  ثن٘بؿی کْػکبى ؿا ًغنت٘ي هـثبً٘بى ًوِ ثيـ ثَ ىکل

گـچَ ثن٘بؿی اف هْاؿػی کَ ثبػج ًوِ صوْم کْػکبى ىؼٍ، ثَ ْٓؿ . ػاًٌؼ هٖ

لی اف هنبئ« کْػکبى کبؿ»ىْػ، اهب پؼٗؼٍ رِبًی  ؿ٘ـهنتو٘ن ثَ آى ُب هـثْٓ هٖ

 . امت کَ ثَ ْٓؿ هنتو٘ن ثب ًوِ صوْم کْػکبى هـتجٔ امت

ه٘لْ٘ى کْػک کبؿ ػؿػً٘ب ّرْػ ػاؿػ کَ هنوت  ۲۰۰ثـامبك ثـعی آهبؿ، صؼّػ 

ُوچٌ٘ي ثـ امبك آهبؿ مبفهبى رِبًی . ػٌُؼ اػظن آى ُب ؿا ػعتـاى تيک٘ل هٖ

مبلَ ػؿ رِبى اف کْػکی  ۱۴تب  ۵ه٘لْ٘ى کْػک  ۲۵۰، مبالًَ (ILO)کبؿ 

ًلـ اف آًِب ّاؿػ ثبفاؿ کبؿ ىؼٍ ّ   ه٘لْ٘ى ۱۲۰ٓجن اٗي آهبؿ . ىًْؼ هضـّم هٖ

ػؿٍؼ ػؿ  ۳۲ػؿٍؼ اٗي کْػکبى ػؿ آم٘ب،  ۶۱. ّهت ُنتٌؼ هيـْل ثَ کبؿ توبم

 . کٌٌؼ ػؿٍؼ ػؿ آهـٗکبی الت٘ي فًؼگی هٖ ۷آكـٗوب ّ 

رق ثَ . ُبی ػوؼٍ ّاؿػ کـػى اٗي کْػکبى ثَ ثبفاؿ امت هبچبم اًنبى اف ؿاٍ

گـی ّ كـّه اػْبی ثؼى کْػکبى، اف ػٗگـ  ّاؿ، ؿّمپٖ کبؿگـی ثـػٍ

 . ُبی کْػکبى هبچبم امت مـًْىت

کْػکبى کبؿ ثَ کْػکبى »:کٌؼ پؼٗب کْػکبى کبؿ ؿا چٌ٘ي هؼـكی هٖ ًبهَ ّٗکٖ ػاًو

. ىًْؼ ىْػ کَ ثَ ٍْؿت هؼاّم ّ پبٗؼاؿ ثَ عؼهت گـكتَ هٖ کبؿگـی گلتَ هٖ

الوللی كؼبل٘تی امتخوبؿی  ُبی ث٘ي ف کيْؿُب ّ مبفهبىکبؿ کْػک ًقػ ثن٘بؿی ا

تْاًؼ ىبهل کبؿ ػؿ کبؿعبًَ،  کبؿ کْػکبى ثن٘بؿ هؼوْل امت ّ هٖ.ىْػ تلوی هٖ

گـٕ، کيبّؿفٕ، کوک ػؿ کنت ّ کبؿ ّالؼٗي، ػاىتي کنت ّ  هؼؼى، ؿّمپٖ

تـٗي  ًبپؾٗـكتٌٖ. ٗب کبؿُبی ًبهتؼبؿف ثبىؼ (هبًٌؼ كـّه ؿؾا)کبؿ ىغَی 

. كـّىی کْػکبى امت ای کبؿ کْػکبى امتلبػٍ ًظبهی اف کْػکبى ّ تيٍ ىکل

ىبهل کبؿ  (ُب ثب ثؼْی هضؼّػٗت)تـ رٌزبلی ّ هؼوْال هبًًْی  هْاؿػ کن

، کنت ّ کبؿ عبؿد اف مبػبت (کبؿ كَلی)کيبّؿفی ػؿ اٗبم تؼط٘لی هؼؿمَ 

 « .ثبىؼ هؼؿمَ ّ ُوچٌ٘ي ثبفٗگـی ٗب آّافعْاًی کْػکبى هٖ

تْمٔ  ۸۵ا هطبثن ثب آهبؿُبی ؿموی آهبؿُبی اًتيبؿ ٗبكتۀ مبل ػؿ اٗـاى ام

تب  ۱۰ُقاؿ کْػک ؿػۀ مٌی  ۲۵۳ه٘لْ٘ى ّ  ۱۳هـکق آهبؿ اٗـاى، اف هزوْع 

ُقاؿ کْػک، عبؿد اف چـعَ  ۶۰۰ه٘لْ٘ى ّ  ۳، ۸۵مبل کيْؿ ػؿ مبل  ۱۸

. اًؼ ُقاؿ کْػک ثَ ْٓؿ هنتو٘ن ػؿگ٘ـ کبؿ ثْػٍ ۶۷۰تضَ٘ل ّ ٗک ه٘لْ٘ى ّ 

.  ػٌُؼ ػؿػٍؼ کْػکبى کبؿ ؿا، کْػکبى ع٘بثبًی تيک٘ل هٖ ۸۰ػ صؼّ

ىْػ ّ  اٗي آهبؿ، تْمٔ ثـعی اف كؼبالى صوْم کْػک اهب ؿ٘ـ ّاهؼی اؿفٗبثی هٖ

. ػاًٌؼ آى ُب آهبؿ ّاهؼی کْػکبى کبؿ ؿا ثن٘بؿ ث٘يتـ اف آهبؿ ؿموی اؿائَ ىؼٍ هٖ

تَبػٕ، ًوٌ هْاً٘ي ثن٘بؿی اف كؼبالى صوْم کْػک ػؿ اٗـاى، ػالٍّ ثـ كوـ ام

روِْؿی امالهی ؿا ً٘ق ػل٘ل ػٗگـی ثـای اكقاٗو تؼؼاػ کْػکبى کبؿ ػؿ اٗـاى 

 . ػاًٌؼ هٖ

مبل ؿا هوٌْع  ۱۵هبًْى ًبؿ، اىتـبل ثَ ًبؿ اكـاػ فٗـ  ۷۹ػؿ صبلٔ ًَ هبػٍ 

ىبى ثـآ  آ امت ػؿثبؿٍ ًبؿُبٗٔ ًَ هبُ٘ت اٗي هبًْى ىبهل تجَـٍ. ًٌؼ هٖ

ًَ  ۱۸۸آّؿ امت ّ ُوچٌ٘ي ىبهل تجَـٍ هبًًْٔ  ل فٗبىًْػًبى فٗـ ُزؼٍ مب

ًٌٌؼ ّ  ثٌبثـ آى، اكـاػ هيوْل امتغؼام ًيْؿٕ، ًْػًبًٔ ًَ ثـآ ػّلت ًبؿ هٖ

ُبٓ عٍَْٔ عبًْاػگٔ ثَ ًبؿ هيـْلٌؼ، ػؿ ػاٗـٍ اٗي  ًْػًبًٔ ًَ ػؿ ًبؿگبٍ

 .گ٘ـًؼ هبًْى هـاؿ ًوٖ

هـاؿػاػ ثجٌؼًؼ، چْى ّلٔ  ػؿ ػ٘ي صبل اگـ ّالؼٗي ٗي ًْػى ثب ًبؿكـهبٓ اّ

آٌٗؼ، صن ّاگؾاؿٓ ّ اربؿٍ ػاػى كـفًؼ عْػ ثَ ٍبصجبى  ًْػى ثَ ىوبؿ هٖ

ُبٓ عٍَْٔ ؿا ػاؿًؼ ّلٔ رؼا اف هوٌْػ٘ت ًبؿ ًْػًبى ًَ ؿّٓ ًبؿؾ  ًبؿگبٍ

ُبٓ رِبًٔ ثَ آى تبً٘ؼ ىؼٍ امت، هب  هبًْى ًبؿ ًْػًبى ًْىتَ ىؼٍ ّ ػؿ ه٘خبم

 .اؿ ع٘بثبًٔ ػؿ اٗـاى ُنت٘نىبُؼ ػون پ٘يـكتگٔ پؼٗؼٍ ى

ُبٗی ُنتٌؼ کَ ثَ تـت٘ت  ُبٓ عـامبى، تِـاى، لـمتبى ّ ًـػمتبى، امتبى امتبى

.  ث٘يتـٗي تؼؼاػ کْػکبى کبؿ ػؿ آى ُب ّرْػ ػاؿػ

 ۸۰ػؿٍؼ اٗي ًْػًبى ػاؿآ ّالؼٗي ُنتٌؼ،  ۹۰ثـ ٓجن آهبؿ ؿموٖ، 

ػٗگـ ًيْؿ ّ  ػؿٍؼ آًِب اف ؿّمتبُب ّ ىِـُبٓ ۴۲ػؿٍؼىبى هِبرـًؼ ًَ 

ػؿٍؼ آًِب  ۷۸اًؼ ّ اف ًظـ رٌن٘ت ً٘ق  ػؿٍؼ اف ًيْؿُبٓ ػٗگـ آهؼٍ ۳۸

 . مبلگٔ هـاؿ ػاؿًؼ ۱۸تب  ۵هؾًـ ّ ػؿ كبٍلَ 

ُقاؿ  ۵۰۰ه٘لْ٘ى ًبؿگبٍ مطش امتبى تِـاى، تٌِب ًبؿكـهبٗبى  ۲اف هزوْع 

ٗلْ٘ى ػُؼ ّ ٗک ّ ً٘ن م عْػ اٗي اظِبؿًظـ ًيبى هٖ. پـػافًؼ ًبؿگبٍ صن ث٘وَ هٖ

ًبؿگبٍ كؤ ػؿ مطش امتبى تِـاى ّرْػ ػاؿًؼ ًَ ّفاؿت ًبؿ ًظبؿت ّ ًٌتـلٔ 

آ  ثـ آًِب ًؼاؿًؼ ثٌبثـاٗي ث٘يتـ ًْػًبى ّ ًْرْاًبى ًبؿگـ فٗـ پْىو ُ٘چ ث٘وَ

ّوي اٗي ًَ ػؿ اٗـاى ثَ ػل٘ل ؿ٘ـهبًًْٔ ثْػى ًبؿ ًْػًبى ّ ً٘ق اىتـبل . ً٘نتٌؼ

آٌٗؼ، اٗي هنبلَ ثَ  تؼـٗق ىؼٍ ثَ صنبة ًوُٖب ًَ رقّ هيبؿل  آًِب ػؿ ًبؿگبٍ

ثـعی آهبؿُبی ؿ٘ـؿموی صکبٗت اف آى ػاؿػ کَ کَ . ٍْؿت پٌِبى ّرْػ ػاؿػ

مبػت کبؿ، ػمتوقی هؼبػل ٗک ٍؼ تب ٗک ّ  ۱۲کْػکبى کبؿ ثَ افای ؿّفاًَ 

 . کٌٌؼ پٌزبٍ ُقاؿ تْهبى ػؿٗبكت هٖ

ت، ثن٘بؿی اف اٗي ػالٍّ ثـ توبم هْاؿػی کَ ًوِ صوْم ثٌ٘بػی کْػکبى اك

ُب، هْؿػ آفاؿ ّ مْامتلبػٍ رٌنی ً٘ق  کْػکبى ػؿ هضل کبؿ عْػ ّ ٗب ػؿ ع٘بثبى

 . گ٘ـًؼ هـاؿ هٖ

ػؿ اٗـاى چٌؼٗي اًزوي ّ روؼ٘ت هغتلق ثـای ػكبع ّ صوبٗت اف کْػکبى کبؿ 

روؼ٘ت ػكبع اف کْػکبى کبؿ ّ »تْاى اف  ثـای ًوًَْ هٖ. تيک٘ل ىؼٍ امت
 . ًبم ثـػ« ًزوي صو٘بت اف کْػکبى کبؿا»ّ ُوچٌ٘ي « ع٘بثبى

روؼ٘ت »ػكتـ  ۱۳۸۷الفم ثَ ؽکـ امت کَ ً٘ـُّبی پل٘ل اهٌ٘ت تِـاى ػؿ ػّم آثبى 

مبل هجل . ؿا ثب صکن اػاؿٍ اتجبع عبؿری پلوت کـػًؼ« ػكبع اف کْػکبى کبؿ ّ ع٘بثبى
پل٘ل اهٌ٘ت ثَ اٗي هْمنَ اعطبؿ ػاػٍ ثْػ کَ هؼت هزْف كؼبل٘ت هْمنَ ثبٓل 

ُوچٌ٘ي اٗـاػاتی اف رولَ ثـگقاؿی . امت ّ ثبٗؼ اف پل٘ل اهٌ٘ت هزْف گـكتَ ىْػ ػٍه

ُبی آهْفىی ثـای کْػکبى هِبرـ ثـ  ُبی آهْفىی هغتلٔ ّ ثـگقاؿی کالك کالك
الوللی کتبة تِـاى،  ّمْه٘ي ًوبٗيگبٍ ث٘ي ؿـكَ اٗي ًِبػ ػؿ ث٘نت. اًزوي گـكتَ ثْػًؼ

ىگبٍ، تغلَ٘ ىؼ ّ اػْبی آى هزجْؿ ثَ عـّد اف ثَ ػمتْؿ هؼٗـ متبػ ُوبٌُگی ًوبٕ

 1389عـػاػ   6  عْػًْٗل       . ًوبٗيگبٍ ىؼًؼ

............................................ .....
 تجبّز بَ یک زًداًی در زًداى رجبیی ضِر کرج

ثِـام تَْٗـی ع٘بثبًی فًؼاًی هضجْك ػؿ فًؼاى ؿربٗی  عجـگقاؿی ُـاًب 

.  ػّ تي اف پبمؼاؿاى ثٌؼ هْؿػ تزبّف ثب ثبتْم هـاؿ گـكتىِـ اف مْی 

هضجْك ػؿ فًؼاى ؿربٗی ثٌب ثَ آالع گقاؿىگـاى ُـاًب، ٗک فًؼاًی ػبػی 

ىِـ ثَ ًبم ثِـام تَْٗـی ع٘بثبًی کَ ثَ ػل٘ل ًبهؼلْهی رِت تٌجَ٘ ثَ ملْل 

اػی ّ اًلـاػی اٗي فًؼاى هٌتول ىؼٍ ثْػ ػؿ احـ ًگِؼاؿی ْٓالًی ػؿ ملْل اًلـ

 . ػؼم اربفٍ توبك ثب هٌقل، اهؼام ثَ عْػمْفی ػؿ ػاعل ملْل اًلـاػی ًوْػ

ًگِجبًبى ّ پبمؼاؿاى پل اف هيبُؼٍ عْػمْفی تْمٔ ػّؿث٘ي ُبی هؼاؿ ثنتَ 

ّی ؿا اف هـگ ًزبت ػاػٍ ّ مپل ثب کپنْل ّؼ صـٗن اهؼام ثَ ىکنتي ػمت ّ 

 . ثب ثبتْم تزبّف هی کٌٌؼ پبی ّی ًوْػًؼ ّ پل اف اًتوبل ثَ ملْل ػٗگـ ثَ ّی

ًبهجـػٍ پل اف تضول ٗک هبٍ ملْل اًلـاػی رِت ػؿهبى ىکنتگی پب کَ ثَ ىؼت 

ػلًْت کـػٍ ثْػ ثَ ثِؼاؿی فًؼاى هٌتول هی ىْػ ّ پل اف ػؿهبى مطضی ّ 

   1389عـػاػ  3. تـاه امتغْاى پبٗو ثَ ثٌؼ ػوْهی هٌتول هی ىْػ

…………………………………… 
 مردم ایراندرآستانه سالگرد قیام 

 شدندزندانی در زندان رشت به دار آویخته  5
پنج زندانی در پشت  05:00خرداد ماه حوالی ساعت  3روز دوشنبه 

ٌکی از اعدام شدگان روز . بهداری زندان رشت به دار آوٌخته شدند 
هنوز از هوٌت و علت اعدام .نفر دٌگر مرد می باشد 4دوشنبه زن و 

نفر در سطح شهر رشت  5بر اعدام اٌن خ. شدگان خبری در دست نٌست
علٌرؼم اٌنکه چند روز از اعدام اٌن پنج نفر .بٌن مردم انتشار ٌافته است

می گذرد ولی هنوز قوه قضائٌه و رسانه های حکومتی سکوت را پٌشه 
 .نفر خوداری می کنند 5کرده اند و از انتشار خبر اعدام اٌن 

 2010می  26برابر با  1389رداد خ 5فعالٌن حقوق بشر و دمکراسی در اٌران

…………………………………… 
تقاضای مفلوکانه دادستان تهران و قاضی کشیک زندان اوین از 

 نامهزندانیان سیاسی برای نوشتن توبه 
نفر دٌگر از زندانٌان سٌاسی را نزد قاضی کشٌک  100همچنٌن دٌشب 

سٌاسی  زندان اوٌن برده شدند و همٌن درخواست بٌشرمانه را از زندانٌان
 .کردند که با جواب رد اکثرٌت زندانٌان سٌاسی مواجه شد

اٌن اقدام بٌشرمانه و ؼٌر انسانی و توهٌن آمٌز علٌه زندانٌان سٌاسی بی 
گناه که تنها دلٌل در اسارت بودنشان اعتراض به استبداد خونٌن و وحشی 

زندانٌان سٌاسی نسبت به اٌن در . حاکم بر کشور است صورت می گٌرد
است وقٌحانه جواب رد دادند و خواستار آزادی بی قٌد وشرط خود خو

آنها همچنٌن به خانواده های خود تاکٌد کردند که از حقوق خود کوتاه .شدند
 .نخواهند آمد

………………………………………. 
سازي سیرجان دست به اعتصاب و  جمعي از كارگران كارخانه گندله

 .انداعتراض زده 

جمعً از كارگران كارخانه گندله سازي سٌرجان دست به : گفتار نو 
 .اعتصاب و اعتراض زده اند

بعد از اعالم نتاٌج آزمون استخدامً :ٌك منبع آگاه با تائٌد اٌن خبر گفت
ذٌرفته شده نفر از كارگران فعلً پ 20كارخانه گندله سازي كه در آن تنها 

 2010می  26 .اند تعدادي از كارگران دست به اعتصاب زده اند

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

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/05/26/54-4/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/05/26/54-4/
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 هدف اعدام عبدالحمید ریگی چه بود؟
مصاحبه می مکران با آخرداد سپاهی  

و هدف های آن   عبدالحمید ریگیاعدام  در ارتباط با
دارد به  -علٌه هرکس که باشد  -در شراٌطی که مبارزه برای لؽو اعدام 

ضد استبدای تبدٌل می شود، سکوت ٌکی از خواسته های محوری جنبش 
واهداؾ و در برابر اعدام و محکوم نکردن آن، تنها مبارزه علٌه لؽو اعدام 

 .را تضعٌؾ خواهد کردمضمون دمکراتٌک جنبش ضد استبدادی 
روز دوشنبه سوم خرداد عبدالحمٌد رٌگی برادر عبدالمالک  :می مکران

هدؾ رژٌم ازاعدام . شدرٌگی رهبر سابق جندهللا توسط رژٌم حلق آوٌز 
اٌن جوان در شراٌط کنونی چٌست؟ 

اٌن را باٌد ادامه همان سٌاستی دانست که حکومت  :آخرداد سپاهی

جناٌتکار جمهوری اسالمی در طول همه سال های به قدرت رسٌدنش و 
بوٌژه در طول ٌکساله گذشته دنبال کرده و همٌن اواخر نٌز در کردستان 

رژٌم قصد دارد با براه انداختن اعدام و کشتن . بوضوع شاهد آن بوده اٌم
مخالفان خود، ترس و وحشت در مٌان مردم براه اندازد و مخصوصا بٌن 

بلوچ ها و فارس ها و به طور مشخص زابلی ها جداٌی و خصومت بوجود 
اما همه اٌن تبهکاری  در واقع نشان از آن دارد که اٌن خود . بٌاورد

اده و برای حفظ و بقای خود در برابر حکومت است که به وحشت افت
همه بٌاد .  خٌزش احتمالی مردمی است که دست به اٌن جناٌات می زند

نفر از اهالی بلوچستان به جرم همکاری با  ۱۳نٌز  ۱۳۸۸دارند که سال 
اٌنکه چرا رژٌم درست در . به دار آوٌخته شده بودند" جندهللا " گروه 

ستان دست به اعدام مخا لفان خود می مناطق ملی مانند کردستان و بلوچ
زند، ناشی از اٌن تصور ؼلط حکومت  است که فکر می کند اعدام مردم 

در مناطق ملی و مظلوم، با بی اعتناعی مردم اٌران روبرو می شود؛ حال 
آنکه در مورد کردستان شاهد آن بوده اٌم که حکومت بروشنی درٌافت که 

اعدام در شراٌط کنونی نشان داد که  اٌن. تصوراتش برعکس از آب در آمد
رژٌم هدفی کامال سٌاسی داشته و برنامه رٌزی از پٌش تعٌٌن شده ای 

. وجود داشته است
حکومت ادعا کرده که اعدام اٌن فرد به آن دلٌل بوده که اقدام  :می مکران

به شورش مسلحانه کرده و چون با عضوٌت در گروه جندهللا در کشتار 
ماٌلٌم تا در اٌن باره . ظامٌان دست داشته، اعدام گردٌدنظامٌان و ؼٌر ن

. نظر شما را جوٌا شوٌم
اٌنکه گروه جندهللا اقدام به نبرد مسلحانه کرده و برخی  :آخرداد سپاهی

نٌست و خود موارد نٌز دست به کشتن ؼٌر نظامٌان زده چٌز پوشٌده ای 
اعمالی که بی تردٌد . اٌن گروه نٌز اقدامات مسلحانه خود را پنهان نکرد

بهانه به دست رژٌم می دهد تا مردم بلوچستان را با دست بازتری مورد 
سرکوب قرار داده و منطقه را هر چه بٌشتر به ٌک پادگان نظامی تبدٌل 

بعٌض آمٌز و اما همه می دانٌم که سٌاست های بشدت وحشٌانه، ت. کند
سرکوب گرانه حکومت شراٌطی را بوجود می آورد که تعدادی ازاهالی 

اٌن منطقه دم دست ترٌن راه ٌعنی درگٌری مسلحانه را برگزٌنند و بر اثر 
ضعؾ نٌروها و گروههای مترقی  در منطقه، برخی ازآنان آلت دست 

و بٌگانگان واقع می شوند و گاه متاسفانه دست به عملٌات انتحاری 
اما اعدام جوانان بلوچ به خاطر فعالٌت شان در . ٌستی نٌز می زنندوتر

گروههای مسلح و برهم زدن امنٌت مورد نظر حکومت فقط ٌک بهانه 
همه به ٌاد دارند که چند سال پٌش، همٌن رژٌم، ٌعقوب مٌرنهاد . است

وبالگ نوٌس جوان بلوچ را که تنها در امور فرهنگی و اجتماعی فعال بود 
. ٌعقوب مٌرنهاد برای مردم بلوچستان ٌک فرزاد کمانگر بود. قتل رساند به

سازمان جوانان عدالتخواه بلوچستان "او در تشکل اجتماعی و مدنی 
سازمانی که عمدتا به امور اجتماعی و خٌرٌه می . عضوبت داشت"

پرداخت و گفته می شود  هزاران نفر از مردم و از جمله  پسران و 
ا در بر می گرفت و در امور مختلؾ به مردم منطقه ٌاری دختران بلوچ ر

بنابراٌن اعدام جوانان . دٌدٌم که حکومت او را نٌز اعدام کرد. می رساند
. بلوچ به دلٌل شرکت عملٌات مسلحانه بهانه ای بٌش نٌست

واکنش مردم منطقه و نٌروهای سٌاسی را در باره اعدام  :می مکران

ابی می کنٌد؟ عبدالحمٌد رٌگی چگونه ارزی
مردم بلوچستان مسلما  اعدام ٌک جوان بلوچ را که به شکل  :آخردادسپاهی

وحشٌانه و تحرٌک آمٌزی انجام شده محکوم می کنند و نگران تداوم چنٌن 
آنها به تجربه می دانند که پشت اٌن اعدام ها طرح های . اعدام هاٌی هستند

روهای سراسری باٌد گفت اما در مورد نی. سرکوبگرانه بٌشتری قرار دارد
تا آنجاٌی که من اطالع دارم، فقط ٌک سازمان سٌاسی سراسری اعدام 

اخٌر را سرٌعا و صراحتا وشجاعانه و محکوم کرده است و نشان داد به 
متاسفانه . شعار ضرورت لؽو اعدام بدون هٌچ اما و اگری وفادار است

نون آن را ساٌر جرٌانات سٌاسی و گروههای فعال حقوق بشری تا ک

اٌن نشان مٌدهد که اٌن جرٌانات آن طور که پٌداست .  محکوم نکرده اند
اهمٌت مبارزه برای لؽو اعدام را که خودشان در محکومٌت و ضرورت 

لؽو آن خروار و خروار کاؼذ سٌاه می کنند، هنوز آن چنان که باٌد پی 
ؼو مخصوصا در شراٌطی که مبارزه برای ل. نبرده و جدی نگرفته اند

دارد به ٌکی از خواسته های محوری جنبش  -علٌه هرکس که باشد  -اعدام 
ضد استبدای تبدٌل می شود، سکوت در برابر اعدام و محکوم نکردن آن، 

واهداؾ و مضمون دمکراتٌک جنبش ضد تنها مبارزه علٌه لؽو اعدام 
 .را تضعٌؾ خواهد کرداستبدادی 

. با ما شرکت کردٌد مصاحبه دربا سپاس از شما که  :می مکران
. من هم از شما و خوانندگان شما تشکر می کنم: آخرداد سپاهی

................................................. 
 ثبفػاىت صو٘ؼٍ كـد فاػٍ كؼبل صوْم فًبى آؽؿثبٗزبى

كؼبل ىٌبعتَ ىؼٍ فى آؽؿثبٗزبًی چِبؿم عـػاػ  (پٌ٘بؿ)صو٘ؼٍ كـد فاػٍ 

 . ػؿ اؿّهَ٘ ثبفػاىت ىؼ 1389

گقاؿه مبًب اف اؿّهَ٘ هبهْؿاى اػؿٍ آالػبت اٗي ىِـ اٗي هؼاكغ صوْم ثَ 

ثبفػاىت ّ هٌقل  11:45فًبى آؽؿثبٗزبى ؿا ٌُگبم عـّد اف عبًَ مبػت 

 2:30ػؿ رنتزْی عبًَ کَ تب مبػت . پؼؿی اٗيبى هْؿػ تلت٘و هـاؿ گـكت

اػاهَ ػاىت، توبم کتبثِب، می ػی ُب ّ ُـ کبؿؾی کَ ؿّی آى چ٘قی ثَ 

.  ثبى تـکی ًْىتَ ىؼٍ ثْػ ؿا ثب عْػ ثـػًؼف

ّهتی کَ ػكتـ عبٓـات عْػ ؿا ػؿ ث٘ي ّمبٗل  (آٗنبى)عْاُـ کْچک اٗيبى

" ّجٔ ىؼٍ هی ثٌ٘ؼ، ػؿ پبمظ ثَ اػتـاُ عْػ اٗي رْاة ؿا ه٘گ٘ـػ کَ 

."  ىتي ثَ فثبى تـکی ىـّع هی ىْػُوَ چ٘ق اف عبٓـٍ ًْ

ّؿ آالػبتی اًزبم هی ىؼ ػؿ ص٘ي ثبفؿمی عبًَ کَ تْمٔ چِبؿ هبم

 . ػّلت ّ هلت هضکْم ه٘کـػًؼ ت ثَهبهْؿاى عبًن كـرقاػٍ ؿا ثَ ع٘بى

هبهْؿاى آالػبتی گلتَ اًؼ کَ عبًن كـرقاػٍ ثَ تجـٗق هٌتول عْاُؼ ىؼ ّ 

الفم ثَ ؽکـ امت کَ هبهْؿاى ٌُگبم . فّػتـ اف ٗک ُلتَ آفاػ ًغْاُؼ ىؼ

ثؼؼا ػؿ ص٘ي رنتزْی هٌقل ٗکی ؿا  ّؿّػ ثَ عبًَ هزْف ًيبى ًؼاػًؼ، اهب

.  هبهْؿاى کَ هزْف ػؿ ػمت ػاىتَ ثَ آًِب اّبكَ ىؼٍ امت

صو٘ؼٍ كـد فاػٍ كبؿؽ التضَ٘ل اف ػاًيگبٍ ػلْم پقىکی اٗـاى، كؼبل مبثن 

ػاًيزْٗی ّ اف كؼبالى ىٌبعتَ ىؼٍ فى ُن ػؿ ػـٍَ صوْم هلی ّ ُن ػؿ 
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 :جبى ببختَ 174000
 « .جب هبًدًد»خبهٌَ ای کَ از حرکت « هسبفراى قطبر پیطرفت»یک قلن از  

عبهٌَ ای ػؿ ػٗؼاؿی کَ ػؿ املٌؼ هبٍ گؾىتَ ثب اػْبی هزلل .ؿّىٌگـی

هطبؿ پ٘يـكت کيْؿ ثَ مـػت ػؿ صبل صـکت امت »:عجـگبى ػاىت گلت 

«  .آى، اٗي صـکت ؿا اصنبك ًؤ کٌٌؼاگـچَ ثـعٔ هنبكـاى 

کَ ثکلی اف اصنبك صـکت ثبف هبًؼٍ اًؼ « هنبكـاى»ٗک ًوًَْ اف اٗي 

ثٌب ثـ گقاؿه ثی . ػؿپژُّيی کَ اهـّف هٌتيـ ىؼ ثَ ػمت ػاػٍ ىؼٍ امت

ثی می پژُّو ٗک ىـکت ثـٗتبً٘بٗی ًيبى ه٘ؼُؼ ػؿ می مبل گؾىتَ ٗؼٌی 

ُقاؿ ًلـ ربى عْػ ؿا  174ؿاى ػؿ ْٓل صکْهت روِْؿی امالهی ػؿ إ

ىـکت هقثْؿ کَ ه٘پل کـاكت ًبم . ػؿ احـ ثالٗبی ٓج٘ؼی اف ػمت ػاػٍ اًؼ

، اٗـاى ؿا ثؼؼ اف اًؼًّقی ّ «كِـمت تِؼٗؼ صْاػث ٓج٘ؼی»ػاؿػ ػؿ 

ثٌگالػه مْه٘ي کيْؿ آم٘ت پؾٗـ رِبى ػؿ هوبثل ثالٗبی ٓج٘ؼی هـاؿ ػاػٍ 

.  امت

ؿژٗن امالهی « تللبت»ؿ تٌِب ٗک هلن اف ًق 174000چٌبًکَ ه٘ؼاً٘ن اٗي 

آهبؿ ربى ثبعتگبى صْاػث :ثَ اٗي هلن اّبكَ کٌ٘ؼ. اٗـاى ؿا تيک٘ل ه٘ؼُؼ

ؿاًٌؼگٖ، ربى ثبعتگبى اػاهَ رٌگی عبًوبًنْف کَ اع٘ـا ت٘نوبؿ ثی آثـّ 

اف پبٗبى ػاػى ثَ آى عْػػاؿی « تبػٗت ٍؼام»ك٘ـّف آثبػی گلت ثَ هَؼ 

ى ػؿ اػؼام ُب ّ مـکْة ُب، ربى ثبعتگبى ثی کـػٍ ثْػًؼ، ربى ثبعتگب

ػّاٗی ّ كوـ، هـثبً٘بى اػت٘بػ،آهبؿ عْػکيی ُب، آهبؿ تللبت آم٘ت ُبی 

ی هـثبً٘بًی کَ ػؿ احـ ػؼم اهٌ٘ت ارتوبػی ّ «ثی ٍؼا»ارتوبػٖ، آهبؿ 

كِـمت ؿا ...م٘بمی فٗـ كيبؿ ٗک صکْهت هؾُجی فًؼگی ىبى تجبٍ ىؼ،

.  ه٘تْاى اػاهَ ػاػ

 

« هطبؿ روِْؿی امالهی»ػت کن ًظ٘ـ ػؿ ثبال ؿكتي هٌضٌی تللبت اٗي مـ

الجتَ ثبٗؼ ثب امتوجبل ّ ؿّبٗت مکبًؼاؿى ؿژٗن ؿّثـّ ىْػ، فٗـا ثؼّى 

ّ هْرْػی « هزلل علتگبى»اٌِٗوَ ّٗـاًگـٕ، چگًَْ هوکي امت ٗک 

ّ صيْ ّ فّائؼ آى ػؿ ؿاك کيْؿی « ّالٗت كوَ٘»هـّى ّمطبٗی ثَ ًبم 
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