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ــ ــران سبـ ــاظران و تحليلگـ ياري از نـ

سياسي كه تحوالت ايران را پيگيـري       
مي كنند بر اين عقيده اند كه تصويب        
چهارمين قطعنامـه الـزام آور شـوراي        
امنيت سـازمان ملـل در مـورد پـروژه          
اتمي رژيم ايران يك نقطه عطـف در        
ــا     ــاني ب ــه جه ــين جامع ــبات ب مناس

امـا در مـورد     . جمهوري اسالمي است  
ور چنـين قطعنامـه اي در       چرايي صـد  

ايـــن زمـــان مـــشخص نگرشـــهاي 
بعـضي بـر ايـن      . گوناگوني وجود دارد  

اعتقادند كه جنـبش اجتمـاعي مـردم        
ايران و خيزشها و قيامهاي يك سـاله        
اخير علت اصلي صدور چنين قطعنامه      
اي بوده و در حقيت از نگاه اين دسته         
از تحليگران برآمد تـوده اي و ضـعف         

ي بزرگ ايـن    حكومت، براي كشورها  
فرصت را ايجاد كـرده كـه فـشار بـه           
رژيم ايران براي تن دادن به خواسـته        
هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي و       

گـروه  . شوراي امنيت را افزايش دهند    
ديگر بر اين نظر تاكيد مي كننـد كـه          
علت اصلي صدور چنين قطعنامـه اي       
سياستهاي رژيم ايران براي دسـتيابي      

ظـور تـضمين    به سـالح اتمـي بـه من       
گروه سومي  . امنيت و بقاي نظام است    

هم وجود دارند كه در اسـاس صـدور         
قطعنامه را به علت زياده خواهي غرب       
بـه منظـور عــدم دسـتيابي ايـران بــه     

به بـاور   . انرژي اتمي ارزيابي مي كنند    
من نگاه و تحليل گـروه دوم منطبـق         
بر واقعيت و تائيدي اسـت بـر آن چـه      

 ويـژه طـي     طي سالهاي گذشته و بـه     
پنج سـال گذشـته بـر مناسـبات بـين          
جامعه جهاني و رژيم ايران حاكم بوده       

  .است
تحليل گروه اول نگاهي خوشبينانه به      
سياستهاي جامعه جهاني و كشورهاي     

فرامـوش نكـيم كـه در       . بزرگ اسـت  
سال گذشـته در اوج قيامهـاي مـردم         
ايران كشورهاي بـزرگ و در راس آن        

ديت بـه   اياالت متحده آمريكـا بـا جـ       
سياســت مماشــات و دادن امتيــاز بــه 
رژيم ايران تاكيد مي كردنـد و تـصور         
مي كردند با دادن امتياز به مـستبدان        
ــان را ســر عقــل   حــاكم در تهــران ان

رئيس جمهور آمريكا روز    . خواهند آورد 
 ژوئـن   9 (1389 خـرداد    19چهارشنبه  

 هنگــام امــضا و تائيــد اليحــه )2010
مـــصوبه مجلـــسين آمريكـــا بـــراي 
تحريمهــاي جداگانــه در مــورد رژيــم 

از هنگـام آغـاز رياسـت      «:ايران گفـت  
جمهــوري خــود، تــصريح كــردم كــه 
ايـاالت متحـده، آمـاده شـروع فـصل      

گوها بـا جمهـوري      جديدي از گفت و   
در اين زمينـه مـا   . اسالمي ايران است  

گزينه روشني در برابر دولت ايران قرار     
داديم، براين اساس كه يا مي تواند به        

دات بين المللي اش عمـل كنـد و         تعه
بــا تحقــق امنيتــي گــسترده تــر و بــا 
پيوستن عميق تر اقتصادي و سياسـي       
با جامعه جهاني، آينده اي بهتر بـراي        
ايرانيان فراهم آورد و يا بـا ادامـه بـه           
ناديده گـرفتن مـسئوليتهاي خـود بـا         

 ».فشارها و انزواي بيشتر روبـرو شـود       
فصل شروع  «آقاي اوباما ماهها پيگير     

گوها بـا جمهـوري      جديدي از گفت و   
بود و اين در حالي بـود كـه         » اسالمي

ايران در جوش و خروش مبارزه بـراي   
  .آزادي بود

نگاه سوم همان نگـاه و تحليـل بيـت          
ولي فقيه و عمله و اكـره اوسـت كـه           
طي ده سال گذشته با مـوش و گربـه          
بازي و وقت خريدن به تكميل پـروژه        

تحليـل  . اندساخت بمب اتمي پرداخته  
آقاي مير حـسين موسـوي در حاشـيه       
نگاه سوم با اندكي عنايـت بـه نظـر و        

  .ديدگاه گروه دوم است
 1929موســوي در مــورد قطعنامــه   

شوراي امنيت ملـل متحـد بيانيـه اي         
تاكيد بر محكوميـت    «صادر كرده و با     

معتقد است كه   » اين قطعنامه ظالمانه  
ــدبير«بـــا  ــان » و عقالنيـــت تـ امكـ

 صدور چنـين قطعنامـه و       جلوگيري از 
  .قطعنامه هاي فبلي وجود داشته است

ــيف   ــوي در توصـ ــسين موسـ ميرحـ
سياستهاي دولت احمدي نژاد كـه بـه        
صدور چنين قطعنامه اي كمك كرده،      
از كلمـــات و جمالتـــي همچـــون   

 سياستهاي پـر هيـاهو و     «،  »تجاهل«
، »سخنرانيهاي عوامانه «،  »عوامفريبانه

ــيها و « ــمن تراش ــاي   دش ــصفيه ه ت
ــاحيج ــه   «، »ن ــاري و گزاف ــدانم ك ن

بذلـه گـوئي و     «،  »گوئيهاي بي مـورد   
خرابكاريهـاي تـصميم   «، »رجزخـواني 

ســوء مــديريتها و فــساد و «، »گيــران
دروغ و آشفتگي سياستهاي اقتـصادي      

تصميمات مـستبدانه و    «،  »و فرهنگي 
ــه ــود » ماجراجويان ــده «و وج ــك ع ي

اسـتفاده  ......و» عربده كـش چماقـدار    
ــه كــرده و در يكــي  از فرازهــاي بياني
يك دولت نامشروع   «نتيجه گرفته كه    

در حال جنـگ بـا ملـت     و سركوبگر و 
خود نمـي توانـد در مقابـل تهديـدات          

آقاي موسـوي   » .بيگانه مقاومت نمايد  
چـه در    آن«:در ادامه بيانيه مي نويسد    

شرايط كنوني مهم است، انديشيدن به      
راه حلهائي است كه بتواند احتمـاالت       

ي استقالل، تماميت ارضي    برا خطر را 

و حقــوق مــشروع كــشور بــه حــداقل 
برساند و در عين حال پاسدار آزادي و        
حقوق شهروندان باشد كه حفظ امنيت      
ملي بدون پـشتوانه شـهرونداني آزاد و     

ــست   ــن ني ــاه ممك ــسين » .آگ ميرح
 راه  ني تـر  يضـرور   و نياول«موسوي  

ـ     آن اطـالع    ني تـر  ي فـور  يحل و حت
 حق  نيا. ست صادقانه به ملت ا    يرسان

 قطعنامــه و تيــمــردم اســت كــه ماه
 كه در حال افزوده     يگري د يهاميتحر

  ».شدن به آن است بشناسند
اطــالع رســاني «همــين نكتــه يعنــي 

اسـت كــه آقـاي موســوي   » صـادقانه 
آگاهانه و يا ناآگاهانه آن جا كـه مـي           

ــد ــز از «:گوي حــق اســتفاده صــلح آمي
مـا دريـغ مـي       تكنولوژي هسته اي از   

موسـوي بـه    . ، ناديده مي گيرد   »گردد
همان حريه پوسيده اي متوسـل مـي        
شود كه سالها دروغ بودن آن به اثبات        

صــرفنظر از ايــن كــه . رســيده اســت
انرژي اتمي به سود مردم ايران اسـت        
و يا به زيان آنـان، تـا جـايي كـه بـه              
كشورهاي غربي و شوراي امنيـت بـر        

حـق اسـتفاده    «مي گردد، هيچگاه بـا      
» از تكنولـوژي هـسته اي     صلح آميـز    

مخالفت نكرده و در سه قطعنامه قبلي       
حـق  «و ابتداي قطعنامه چهارم هم بر      

كشورهاي عضو بـه تحفيـق، توليـد و         
كـــاربرد انـــرژي هـــسته اي صـــلح 

 34در مــاده . تاكيــد كــرده انــد»آميــز
از «قطعنامه چهـارم گفتـه شـده كـه          

پيشنهاد مدير كل آژانس بـين المللـي        
 داير بر 2009كنبر  ا21انرژي اتمي در  

تهيه پيش نويس توافقنامـه اي ميـان        
آژانس و دولتهـاي فرانـسه، روسـيه و         
ايران براي كمك بـه تـامين سـوخت         
هــسته اي راكتــور تحقيقــاتي تهــران 
قدرداني مي كند و نسبت به پاسخ غير  
سازنده ايران بـه ايـن پيـشنهاد ايـراز          

  ».تاسف مي كند
مالحظه مي شود كه نه آژانـس بـين         

للي انرژي اتمي و نه شوراي امنيت       الم
ملل متحد و نه كـشورهاي بـزرگ بـا         
اســتفاده صــلح آميــز از انــرژي اتمــي 
مخالف نيستند و تـاكنون هـم تـا آن          
جايي كه توانـستند حاضـر بـه تعامـل      

آقاي موسوي اين حقـايق را      . بوده اند 
به خوبي مي داند، اما دليستگي او بـه         
نظام و ميراث خميني به حديست كـه        

اطالع رسـاني   «اضر نبست اقدام به     ح
كند و بـرعكس آب را گـل        » صادقانه

  .آلود مي كند
نكته دومـي كـه از نكتـه اول مهمتـر           
است مـساله مـسئوليت خامنـه اي در         
ــي و   ــروژه اتم ــورد پ راس نظــام در م

ميرحـسين موسـوي    . موضوع قطعنامه است  
به درستي در توصيف احمدي نژاد از كلمات       

گزافه «،  »عوامفريب«،  »هياهو«،  »تجاهل«
مـستبد و   «،  »رخرابكـا «،  »رجزخوان«،  »گو

استفاده » عربده كش چماقدار  «و  » ماجراجو
اما كيست كه نداند اين كلمـات و        . مي كند 

ــورد   ــشتر از آن كــه در م ــسيار بي صــفات ي
گماشته ولي فقيه صادق باشد، براي خامنـه        

 خامنـه اي بـراي حفـظ و    .اي صادق اسـت  
اش و براي توسـعه     امنيت واليت استبدادي    

بنيادگرايي اسالمي به ايزار سالح اتمي نياز        
اين را آقاي موسوي به خوبي مي داند        . دارد

و اگر از گذشته نياموخته باشد شايد خود نيز         
در همين رويا به مثابه يكـي از راهبردهـاي         

امـا موسـوي بايـد بدانـد كـه          . خميني باشد 
خــودش «دوران عــوامفريبي تحــت عنــوان 

به سر آمـده و     » افيانش بد هستند  خوبه، اطر 
هركس با كـوچكترين اطـالع از سـاخت و          
بافت قدرت در ايران مـي دانـد كـه قـدرت           
اصلي در بيت رهبـر و مرجـع خـود خوانـده          

متمركـز اسـت و     » شيعيان خارج از كشور   «
بنابرين آيـت اهللا خامنـه اي در مقـام ولـي            
مطقه فقيه مسئول اول همه فجايعي اسـت        

ــا آ ــن . ن درگيــر اســتكــه كــشور مــا ب اي
مسئوليت را به طور دقيق و بـدون هرگونـه          
شرط و اما و اگر قـانون اساسـي جمهـوري           

بر اساس  . اسالمي به وي واگذار كرده است     
حكم حكومتي است كه خامنه اي در كليـه         
امور كشور دخالت مي كند و به خود اجـازه          
مي دهد دستورات خود را همچون دستورات  

  .آسماني بداند
در نـد روز پـيش آقـاي خامنـه اي           همين چ 
التـزام بـه    « دربـاره مفهـوم      سواليپاسخ به   

 تيـ وال«:چنين پاسخ مي دهد   » هي فق تيوال
ــفق ــاى حاكمهيـ ــه معنـ ــ بـ ــد تيـ  مجتهـ

ــامع ــصر غ  ج ــشرائط در ع ــتيال ــت و ب  اس
ـ ( ائمه اطهار    تياى است از وال     شعبه  هميعل

صـلى  ( رسول اهللا    تيكه همان وال  ) السالم
 كــه از نيباشــد و همــ  مــى)  وآلــههيــاهللا عل

 اطاعت  نيدستورات حكومتى ولى امر مسلم    
  ». نشانگر التزام كامل به آن استديكن

 خطاب بـه    يامي در پ  ن،ي از ا  شيپخامنه اي   
تحت امـرش گفتـه بـود        مجلس   ندگانينما

 و  هيــ فق تيــ وال  بــه  در التــزام خدشــه«:كــه
   نظــام هيــ در كل  خدشــه، ي از رهبــر تيــتبع

ـ  و ا    است  ياسالم ـ  ا  جانـب   ني   چي را از هـ     ني
   نخواهم   تحمل  ي و گروه    دسته  چي و ه   كس
  ».كرد

بدون ترديد ميرحسين موسوي به خوبي بـه        
نتايج و عواقب ايـن ادعـاي خامنـه اي كـه      

شعبه اي از واليت ائمه اطهـار       «واليتش را   
مــي دانــد » كـه همــان واليــت رسـول اهللا  

  اشراف دارد و مي داند اين ادعا كه در عمل 
  2بقيه در صفحه 

  

  ........يادداشت سياسي 

   نكنيدآب را گل
  مهدي سامع
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  يادداشت سياسي 
  

  2بقيه از صفحه 
  

هم اجرا مي شود ناشي از اختيـاراتي اسـت          
كه قانون اساسي جمهوري اسالمي به ولـي        

بـر اسـاس همـين      . فقيه واگذار كرده اسـت    
دستĤورد قانون اساسي جمهوري اسـالمي و       
به خاطر تكامـل منطقـي اسـتبداد مـذهبي          
است كه گماشته ولي فقيه در مسند رياست        

نظام مـا تنهـا     «:عالم مي كند كه   جمهوري ا 
  ».يك حزب دارد و آن واليت است

سوال من اين است كه چرا آقـاي موسـوي          
نمـي  » اطالع رساني صادقانه  «در اين مورد    

  كند؟
از جنبه ديگر چهار قطعنامه الزام آور شوراي        
امنيت كه طي پنج سال گذشته به تـصويب         
. رسيده وارد حوزه تحريم نفتي نـشده اسـت        

 340درآمد نفت به بيش از   مدت   طي همين 
به نوشته سـايت آفتـاب      . ميليارد دالر رسيد  

درآمـدترين دولـت ايـران بـه         دولت نهم پر  
لحاظ درآمد نفتي بوده است به طـوري كـه          

 سـال  4ميزان درآمد نفتي حاصـل شـده در     
 ميليارد دالر   278اول دولت نهم كه برابر با       

 ميليون دالر بوده است از كل درآمـد     790و  
ســال پــيش از آن بيــشتر بــوده 16حاصــله 

  ».است
كساني كه تحوالت اقتـصادي ايـران را بـا          
آمار و ارقام دولتي تحليل مي كنند بارها بـه    
درستي گفته اند كـه همـه ي پارامترهـا در           

 سـال گذشـته   5اقتصاد كـالن ايـران طـي        
نشان از بحراني تر شدن شرايط اقتصادي و        

نـدگي  در عرصه ز  . سقوط اقتصاد بوده است   
مردم اين اتفاق نظر وجود دارد كـه زنـدگي          
مردم ايران طي پنج سال گذشته روز به روز         

افــزايش . بــدتر و فاجعــه بــارتر شــده اســت
بيكاري، افزايش نرخ تـورم و پـائين آمـدن          
قدرت خريد مردم به اضـافه تعطيـل شـدن          

دسـتĤوردهاي  ....مداوم كارخانجات دولتـي و    
ايـران   سال گذشته براي مـردم     5رژيم طي   
ميزان تلفات انـساني از آلـودگي       . بوده است 

هوا و تصادفات در جاده ها بـسيار بيـشتر از           
تلفات غيرنظاميان در دو كـشور جنـگ زده         

اينها حقايقي اسـت    . عراق و افغانستان است   
ــد   ــه باي ــورد آن ك ــاني  «در م ــالع رس اط

همــه ي ظلــم و . صــورت گيــرد» صــادقانه
ستمي كه كشورهاي بـزرگ در خـق مـردم      
جهان مي كنند به جاي خـود بايـد بررسـي           

اما تاجايي كه به كشور ما بر مي گردد         . شود
اين رژيم حاكم بر ايران است كـه مـسئول          
. اصلي فجايع دامنگير مردم و كشور ما است     

البته تحريمهاي جهاني بـراي مـردم ايـران         
اين . دمكراسي و ازادي به ارمغان نمي آورد      

دم ايـران   موضوع تنها و تنها بـه عهـده مـر         
است كه براي رهايي خود از استبداد مذهبي    

امـا تحريمهـاي جهـاني قـادر        . تالش كنند 
است به رژيم ايران فشار قابل تـوجهي وارد         
كند و در شرايطي كه تـضاد و آشـفتگي در           
هرم قدرت هر روز تشديد مي شود مي تواند 
تعادل ناپايداري كه بين حاكميت و مردم به        

زيان سلطنت مطلقـه    وجود آمده است را به      
خامنه اي و به سود جنيش اجتماعي مـردم         

  .ايران تغيير دهد

  
هزينه نگه داشتن قُدرت در دستان 
خود به هر قيمت، براي باند ولي فقيه 
بسيار گران تر از آنچه كه مي پنداشت 

كيفيتي كه هدف . تمام شده است
مزبور به دليل رويارويي غيرمنتظره با 

 آن را از خيزش اجتماعي يافت و
پروژه بوروكراتيك راي سازي و تقلُب 
به اتكاي اُرگانها، دواير اداري و 
مجاري ديوان ساالرانه به يك طرح 
دفاعي و سركوب، حمل شده بر پشت 
بازوهاي نظامي و امنيتي تغيير 
سازمان داد، به شتاب و در شكل 
شكاف بين مجريان آن، آثار سياسي 

يط شرا. خود را به جاي مي گذارد
مزبور بر ارزيابي و رويكرد نيروهاي 
رقيب قُدرت حاكم يعني، جنبش 
اجتماعي از يك طرف و باند از قُدرت 
رانده شده از طرف ديگر نيز تاثيرگُذار 
است و از همين رو قادر است آرايشها 
و صف بنديهاي جديدي را شكل 

  .   بدهد
  

  فرار از تصفيه
گرايش راست سنتي در باند ولي فقيه 

وز پژواك نعره هاي خويش مبني هن
بر فراخوان به سركوب و قلع و قمع 
مخالفان را مي شنيد كه نگاه آن به 
روي ديگر سكه اُفتاد كه بر آن 
افزايش نُفوذ نيروهاي سركوب و 

.  موقعيت خود نقش بسته بودفتضعي
تكاپوي آقايان الريجاني، عسگر 
اوالدي، محسن رضايي و آيت اهللا 

ي ايفاي نقش مهدوي كني برا
 و آقايان "نظام"ميانجي بين 

رفسنجاني، موسوي و كروبي نخُستين 
نشانه هاي درك فراكسيون مزبور از 
تهديدهاي ناشي از قُدرت گرفتن 

 امنيتي –نامتعارف گرايش نظامي 
  . دولت بود

اين تالش نتوانست كُمكي به افزايش 
وزن مبتكرانش بكند زيرا سردرگُمي 

نبش اجتماعي، مانع از آنها زير فشار ج
داشتن طرح و برنامه جداگانه و ويژه 

از اين . براي ايفاي اين نقش مي شد
رو، آنان در عمل نقشي فراتر از 

 –مجري پروژه فراكسيون نظامي 
امنيتي دولت نمي توانستند ايفا كنند و 
تاكتيك آنها كه بر اساس تقديم سر 

 تنظيم شده "رهبر"رقبا در سيني به 
در خدمت اهداف آن قرار مي بود، 
  . گرفت

پس از ناكامي اين راهكار و چشم 
پوشي اجباري از كدخدامنشي، براي 
راست سنتي كه تصفيه نمايندگان آن 

از دولت و كانونهاي تصميم گيري و 
برنامه ريزي كالن در جريان دوره 

جمهوري آقاي نخست رياست 
احمدي نژاد، گُماشته ولي فقه بر 
مسند رياست جمهوري آغاز و در دوره 

رسام آور يافته بود، جديد شتابي س
نهاد قانون گذاري به مثابه ميدان به 
چالش گرفتن شُركاي انحصار طلب، 

؛ .اهميت منحصر به فرد يافته است
جايي كه آنها اُميد دارند با ابزارهاي 
قانوني اش، بر هماوردان افسار نهاده 

اما آنها به . و خيز آنها را مهار كنند
ود سرعت بايد درمي يافتند كه با وج

 از فراكسيون "رهبر"پشتيباني 
سوُگلي خود، شمشير قانون در دست 
شان ارزشي هم تراز با آهن زنگ زده 

حقيقت مزبور را وعده گاه . دارد
بررسي بودجه سال جاري، طرح 
هدفمندسازي رايانه ها يا پرونده فساد 

در . مالي آقاي رحيمي آشكار ساخت
همه ي اين موارد كه راست سنتي 

 كرد از كانال آنها رقيب را تالش مي
تحت فشار قرار داده و عقب براند، 
آيت اهللا خامنه اي به سود طرف 
مقابل وارد ميدان گرديد و توازن نيرو 

 امنيتي -را به سمت گرايش نظامي 
  .دولت سنگين كرد

  
  خامنه اي زير فشار

بر اين اساس، در ميدان نبردي كه 
آقاي الريجاني و دوستان 

ي وي در زمين خانگي "اُصولگرا"
مجلس براي فراكسيون رقيب گشوده 
بودند، فقط يك نبرد فرسايشي مي 
توانست جريان يابد كه در پروسه ي 
آن، دايره اختيارات، نُفوذ و تاثيرگُذاري 

آنها مي بايست . خود آنها آب مي رفت
از اين تله ي خود نهاده بيرون مي 
آمدند، به اين صورت كه به طرف 

و مواضع توپخانه حريف پشت جبهه 
  . متمايل مي شدند

موضوع وقف دانشگاه آزاد، يك ُكاله 
شرعي ابداع شده از سوي آقاي 
رفسنجاني براي جلوگيري از مصادره 

دانشگاه " ميليارد دالري 25موسسه 
، فُرصت مناسبي براي اين كار "آزاد

نه فقط به اين دليل . مي توانست باشد
شخيص كه رييس دو نهاد مجمع ت

مصلحت و خُبرگان، سنگين وزن 
 زير خيمه واليت "رهبر"ترين رقيب 

است و باد انداختن به بادبان او مي 
تواند نارضايتي از عملكرد يكجانبه 
آيت اهللا خامنه اي را به گونه مووثري 
بازتاب دهد، همچنين از آن رو كه 
ورود به اين مبحث، ناديده گرفتن خط 

فقيه و قرمز اختيارات مطلق ولي 
تجاوز آشكار به قلمروهاي ممنوعه 
وي به شمار مي رفت و به همين 
دليل جاي هيچ گونه ترديدي را 
نسبت به اراده راست سنتي براي 
جلوگيري از جراحي شدن خود به جا 

  .        نمي گذاشت
پيامي كه آقاي خامنه اي دريافت مي 
كرد به همان اندازه كه مضموني ساده 

او يا مي . ودداشت، روشن هم ب
بايست به رل بي طرفي كه از وي 
انتظار مي رفت برمي گشت يا طرف 
دعوا به حساب مي آمد و براي 

  .پرداخت هزينه آماده مي شد
پاسخ، بي درنگ و در بسته بندي 
تظاهركنندگاني كه در برابر مجلس 

 مي "انگليسي"آقاي الريجاني را 
مجلس ": خوانند و ُشعار مي دادند

، "ي، تو مشت رفسنجانيالريجان
مجلس بي واليت تعطيل بايد "

چند روز بعد تر و به . ، رسيد"گردد
موازات يك كارزار گُسترده تبليغاتي 
كه از انتشار اسامي نمايندگان متمرد 
تا افشاي پرونده هاي مالي آنها را در 
برمي گرفت، همين پيغام در نماز 
جمعه ُقم با درخواست بركناري رييس 

  . تكرار شدمجلس 
  

  دستور مقابله
اين واكُنشهاي تُند كه به طور آشكارا 
خارج از قواعد بازي صورت مي گرفت 
و از آمادگي و تدارك براي كشاندن 
نزاع به سطح حذف و بركناري راست 
سنتي از قُدرت حكايت مي كرد، 
گرايش مزبور را فقط براي زمان 

آنها كه خود از . كوتاهي شوكه كرد
رانداختن باند حكومتي طراحان ب

 بودند و در "اصالح طلبان"رقيب، 
 "جراحي نظام"پيچ و تاب دادن كارد 

پيش كسوت، به نوبه خود با تهديدها 
و هشدارهايي مرز شكنانه در برابر 

آقاي باهنر، با . حريف سينه جلو دادند
 "كوك شُدن ساز معكوس"تاكيد بر 

كه اشاره اي به برگشتن لبه تيغ 
 سمت راست سنتي است، جراحي به

مسووليت عواقب ": هشدار داد
غيرقابل پيش بيني با افراد و اليه 
هايي است كه جريان معكوس را ساز 

  ".كرده اند
آقاي مرتضي نبوي، يكي ديگر از 
رهبران گرايش ياد شده احتمال 
درگيري همه جانبه را به ميان آورد و 

  اگر اين جريان احساس ": توضيح داد
  4 صفحه بقيه در

  .....سرمقاله 

  ه جنبش اجتماعيفروپاشي باند واليت زير ضربه هاي كوبند
  

 منصور امان
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  ...........سرمقاله   
  

  3بقيه از صفحه 
استغناي بيش از حد كند، ممكن 
است خداي ناكرده كارش به 

   ".مقابله بكشد
و سرانجام آقاي توكلي توانايي 
مجلس براي طرح عدم كفايت 

  . رياست جمهوري را يادآوري كرد
در همين حال روحانيون پرنفوذ ُقم 
به مثابه زرادخانه ايديولوژيك 

مبارزه با " سنتي، بر بال راست
، انتقاد از مفاد آموزشي "بدحجابي

در مدارس و دانشگاه ها كه به 
 "ترويج" را "بي ديني"گُفته آنها 

مي دهد، انتقاد از كار و ورزش 
زنان، حمله به تلُفن موبايل و 
ديش ماهواره و جز آنها، يورش 
همه جانبه اي را عليه رقبا سازمان 

ه تحمل حتي اگر چ. داده اند
موقت رويه هاي ظاهري مدرنيته 
آخرين ابزاري است كه استبداد 
واليت فقيهي مي تواند يا مايل 
است براي به حاشيه راندن رقباي 
سنتي خود به كار بگيرد اما اين 
درك جا اُفتاده مانع تالش 
روحانيوني نمي شود كه هنوز بر 
اين گمانند از طريق شريعت و 

زير قلعه ي رقبا آداب مي توانند 
  .        نقب بزنند

  
  بن بست راست سنتي

پرسش تنها اين است كه آيا 
تهديد كنندگان از چنان پشتوانه 
اتكا پذيري برخوردار هستند كه 
هشدارهاي شان جدي گرفته 
شود؟ چنين مي نمايد كه پاسخ 

  . منفي باشد
آنچه كه آنها به عنوان برگ برنده 

وذ سياسي و در دست دارند، نُف
.  پيرامون آن استهشبكه گرد آمد

با همه اهميتي كه اين فاكتورها 
در يك كورس متعارف رقابت مي 
تواند داشته باشد اما تحت شرايط 
كُنوني، اهرمهاي حقيقي اعمال 
قُدرت به حساب نمي آيد و بيشتر 
به سطح ابزار اعمال فشار فرو 

به بيان ديگر، همان . كاسته است
ورت حساب ميز كساني كه ص

 را مي پردازند، "حفظ نظام"
سفارش هم مي دهند كه چگونه 

براي شناسايي اين . چيده شود
عده الزم نيست آقايان 
عسگراوالدي، مهدوي كني و 

درست در . الريجاني راه دور بروند
همان لحظه اي كه آنها فراخوان 
سركوب اعتراضها را مي دهند، 
تيغ توطيه خارجي را جال مي 

ند و گرد منافع اقتصادي خود بخش
قراول مي دهند، اين جن را هم از 

  . شيشه بيرون مي آورند
اين امر موقعيت ناهمگوني كه 
راست سنتي در آن قرار دارد را 

آينده اين دسته . توضيح مي دهد
از شُركاي قُدرت به دليل شكل 
گيري جنبش اجتماعي و بحراني 
انقالبي ناشي از آن كه ثبات 

 را دستخوش تهديد جدي "نظام"
ساخته است، بيش از هر زمان 
ديگري به اعمال اقتدار نظامي و 

از . امنيتي وابسته و مشروط است
سوي ديگر، محافل، آُرگانها و 
ساختارهايي كه اين وظيفه را به 
عهده دارند، ديرگاهي است كه 
فقط نقش سگ پاسبان حكومت 
را ايفا نمي كنند و خود به سهامدار 

آن . ل قُدرت تبديل شده اندكارت
روي سكه ي افزايش نقش آنها 
به دليل خدمات ويژه اي كه در 
شرايط ويژه ارايه مي كنند، 
كاهش وزن شريكهاي ديگري 
است كه نه كدخُدايي سياسي آنها 
مورد پذيرش است و نه رهبري 

از اين . ايديولوژيك شان مورد نياز
زاويه، راست سنتي در چشم 

، جايگاهي در "منظا"پاسداران 
اندازه يك محفل انگلي مي يابد 
كه از حاصل كارپردازي آنها تغذيه 

  . مي كند
اين ارزيابي و حاصل مادي آن در 
پهنه آرايش سياسي باند واليت، 
يك گام طبيعي و ناگُزير در 
چارچوب سياست يكدست سازي 

استبداد واليت فقيهي بايد . است
براي چيرگي بر ناهمگونيهاي 

 و سازگار كردن "نظام"ي ساختار
فرم و محتوي يك گام ديگر به 

 –جلو بردارد و نيروي نظامي 
امنيتي كه در عمل سياست و 
اقتصاد را در دست دارد را به 
نيروي غالب و هژمونيك تبديل 

  .كند
  
، ناجيان "عقالي اُصولگر"
  ؟"اصالح طلبان"

، "اُصولگرا"شكاف بين باند غالب 
قُدرت رانده بيش از همه اُميد باند 

 را براي نقش "اصالح طلب"شده 
 و "خيمه ي نظام"آفريني زير 

غُبار روبي از جايگاه متروك خود 
جناح مزبور پس . برانگيخته است

از يك دوره انزوا و نبود گوشهايي 
 كه مايل به شنيدن "نظام"در 

 "چانه"صداي بر هم زده شدن 
آن باشد، اينك در اختالفهاي 

شانسي براي دروني باند واليت 
كوبيدن در و اعالم حضور مي 

 روي هراس "اصالح طلبان". بيند
راست سنتي از دچار شدن به 
سرنوشت رقباي پيشين شرط 
بندي كرده اند و هم از اين رو 

 موفق "آقا"يكباره در تيم جراحي 
بخش عقالني، با "به تشخيص 
 شده اند؛ كساني "تدبير و دلسوز

ه هاي ورود كه گويا كليد دار درواز
آنها به اندروني هستند و به همين 
. اعتبار شايسته كُرنش و پشتيباني

آقاي محمدرضا خاتمي از تصور 
اين آينده زرين چنان بر سر شوق 
آمده است كه دقيقا مي تواند 
شانس به واقعيت گراييدن آن را 

به جرات مي ": هم محاسبه كُند
 درصد جريان 95توان گُفت 
ناراضي است و پنچ محافظه كار 

درصد هستند كه گرفتاريها را براي 
   ".مملكت ايجاد مي كنند

بر اين اساس چندان شگفت آور 
 براي از "اصالح طلبان"نيست كه 

ميان برداشتن موانع نزديكي به 
 نظامي امنيتي و كمك "عقالي"

به تصحيح نگاه بدبينانه آنها، هيچ 
. فُرصتي را از دست نمي دهند

م كديور سوگند مي حجت االسال
روز "خورد كه در اعتراضهاي 

نه غزه، نه "، كسي ُشعار "قُدس
 سر " جانم فداي ايران-لُبنان 

نداده است و آقاي مهاجراني تاكيد 
مخالفان انقالب، نظام، "دارد كه 

مرحوم امام خميني و نهاد روحانيت 
نمي توانند مدعي جنبش سبز 

به همين صورت حجت . "باشند
الم خاتمي به هر مناسبتي و االس

به صورتي كه حتي براي نزديك 
با تدبير و "بين ترين عناصر 

 قابل روييت باشد، آستينها "دلسوز
را باال زده و به اجراي نمايش كفن 

 و ُتف "تروريستهاي منفور"و دفن 
 خارجيها مي "توطيه"و لعنت به 

  . پردازد
مستقل از اين واقعيت كه راست 

 آيا اُصوال مايل است و اگر سنتي
 "اصالح طلبان"آري تا ُكجا از 

سواري بگيرد، ابتدا آنها بايد به 
جنبش "اثبات برسانند كه رهبري 

اين وظيفه .  را در دست دارند"سبز
 با "اصالح طلب"را رهبران باند 

حركت در جهت تعميم مرزبندي 
 "غيرخودي" و "خودي"سابقه دار 

ايه به جنبش اجتماعي و ار
تعريفهاي جديد از ُشعارها، اهداف و 

  . آماج اعتراضها به گردن گرفته اند
  

  برآمد
فروپاشي باند واليت زير ضربه 
هاي كوبنده جنبش اجتماعي، 
سرنوشت كوشش آن براي حفظ 

 در برابر امواج "قايق نظام"
اعتراضي روي سطح و در عمق 
جامعه را بيهوده و نافرجام تر 

 مبارزه مستقل، تداوم. ساخته است
مبتكرانه و متكي بر مطالبات واقعي 
اقشار و طبقات معترض، اين پروسه 
را به جلو رانده و نظام استبداد 
مذهبي را ضعيف تر و پراكنده تر 

در كشاكش بين اين . خواهد ساخت
دو نيروي اصلي ميدان نبرد كه 
يكي براي تغييرات بنيادي و ديگر 

ود مي براي حفظ مناسبات موج
جنگد، جايي براي هيچكس و هيچ 

  .  آلترناتيوي نيست
  

 قانون در سم،يبرچسب ترور
 مصالح اي يچارچوب مصالح مل

  ؟ در چارچوب قانونيمل
   امانمنصور

   تير27فراسوي خبر 
 كرده است كه قرار     ديي تا كاي فدرال آمر  نافي است دادگاه
 در  ي اسالم ي جمهور مي رژ وني گروه اپوزوس  كيدادن  

 در جهـت    ياسي س ي اقدام ،يستي ترور يروه ها  گ ستيل
  .  بوده استكاي دولت آمر"ي خارجاستيمصالح س"

 ني سـازمان مجاهـد    تي شـكا  نـه، ي مزبور روز آد   دادگاه
ـ  اي طبقه بنـد لي متحده به دلاالتيخلق از دولت ا   ني

 را وارد دانـست و     "يستيگُروه ترور "سازمان به عنوان    
 ي قانون م  قيال دق  كه اعم  ميري پذ يما م ":  داد حيتوض

 خلـق را الـزام آور       ني مجاهـد  يتواند حـذف نامُگـذار    
   ".كند

 سخن، عـدم مطابقـت اتهـام دولـت        ني ا ي عمل مفهوم
 ني ا ي جار ني خلق با قوان   ني به سازمان مجاهد   كايآمر

ـ  ترور يتهـا ي و فعال  سمي جرم ترور  رامونيكشور پ   يستي
ـ  كه با نگاه بـه ُگـسترده ُشـدن تعر          يرياست؛ تفس   في

 مربـوط   ني قوان دي بوش و تشد   ي در دولت آقا   سميرورت
 ي مـ  ي برجـسته تـر    يعنا سپتامبر، م  11به آن پس از     

 هيـ جنـگ عل  " آنچـه كـه      ي در راسـتا   ديكاخ سف . ابدي
 به شنود مكالمات و كُنترُل      ي خواند، حت  ي م "سميترور

  .      پرداخته بودييكايمكاتبات شهروندان آمر
 ي و خودمدارانه دولتهـا    يرقانوني حال، اقدامات غ   ني ا با

 ي جمهـور  مي رژ وني گروه اپوزوس  ني بزُرگتر هيغرب عل 
 11 فـوق العـاده پـس از     ري تداب هي به توج  ي حت ياسالم

 ي برم دادي رو ني و به قبل از ا     ستي ن ي متك زيسپتامبر ن 
 ي از انفجار برجهاشي، سه سال پ   1997در سال   . گردد

ازمان را   س ني ا نتوني كل ي دولت آقا  ورك،يويدوقلو در ن  
 كــاي قــرار داد كــه از نظــر آمريي ســازمانهاستيــدر ل
  .  روندي به شمار م"ستيترور"

 نافي دادگاه اسـت   هي كه قُضات بلندپا   كاي دولت آمر  اقدام
 و يناقض پروسه عادالنـه دادرسـ     " آن را    نكيفدرال ا 

ـ  ژست حسن ن   كي خوانند،   ي م "بدون شواهد الزم    تي
 حجـت   يبـه رهبـر    بود كه    يي ها " رو انهيم"در برابر   

 مالها را   مي رژ يي اجرا ي مقامها ياالسالم محمد خاتم  
ـ در دسـت گرفتـه بودنـد و      ي ســازي شـرط عـاد  كي

 و تي متحــده را اعمــال محــدوداالتيــمناســبات بــا ا
 ي اسالم ي جمهور يدي غرب بر مخالفان تبع    تيممنوع

  .   كردنديعنوان م
ـ  ن يي اروپا هي اتحاد ها،يژگي و ني هم با  2002 در سـال     زي

 را بـه    ني بلر، سـازمان مجاهـد     ي دولت آقا  شنهاديبه پ 
ـ  اتحاد ني ا "يستي ترور يسازمانها"فهرست    اضـافه   هي

 مي تـصم  نيكرد تا شش سال بعد، دادگاه عدالت اروپا ا        
ـ  و اتخاذ شـده بـر پا       يرقانونيرا غ   ينقـض دادرسـ  " هي

ــه ــا"، "عادالن  انتينقــض صــ" و "عنقــض حــق دف
  .  بخواند"ييقضا
 و  يي كه تاجران اروپا   يي راهكارها يهمه   هنوز   ني ا اما
 مي با رژي فصلي جوش دادن معامله ها   ي برا ييكايآمر
ـ  از جمله در مقطع اشـغال عـراق اند         ه،ي فق تيوال  شهي

ـ  گ يكردند را در بر نم     ـ نُقطـه اوج ا   . ردي  تالشـها را    ني
 2003 خلق در عراق در سال       ني مجاهد گاهيبمباران پا 

 بـا  ي در كـشمكش نظـام      آنكه آنها  جودعالمت زد، باو  
  .  حمله كننده به عراق قرار نداشتنديروهاين
ـ " كه   قتي حق نيا  بـه  ي خـارج ي دولتهـا "يمصالح مل

ـ  مـردم ا   "يمصالح مل " با   يطور الزام   ي همخـوان  راني
 دي باكاي دولت آمرنكيا.  ثابت شده است  يتيندارد، واقع 

 تي و امني خارجاستيس" ي كه برا يثابت كند مصالح  
ـ متحده تعر  االتي ا "يمل  و  ني كنـد، بـا قـوان      ي مـ  في

  .      دارديوان كشور همخني اي حقوقيچارچوبها
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اليحه پـر سـر و صـداي هدفمنـد سـاختن            
يارانه ها اگر چه رقمهـاي مشخـصي بـراي          
سودمند كردن دولت احمدي نژاد مـشخص       
كرد امـا هـيچ رقمـي بـراي آن اقـشار كـم         
. درآمدي كه وعده داده شـده، تعيـين نكـرد         

ــاتوري   ــه در يــك نظــام ديكت تقــسيم ياران
ايدئولوژيك نه تنها به كـاهش فقـر كمـك          

 موجب تشديد آن خواهـد      نخواهد كرد بلكه  
سياستهاي اقتصادي رژيم با شـعارهاي      . شد

طـي ســه  » عـدالت محــوري «عوامفريبانـه  
  . دهه، شكاف طبقاتي را بيشتر كرده است

محــصول سياســتهاي اقتــصادي جمهــوري 
 سال گذشته سقوط زندگي     30اسالمي طي   

 29روز سـه شـنبه   . اكثريت مردم شده است 
 وبـالگ   تير سايت خبر آناليـن بـه نقـل از         

اگـر جامعـه را از      «:حسين باهر مـي نويـسد     
لحاظ درآمد اقتصادي به يك مخروط شبيه       

ــيم،  ــروط و  25كن ــد در راس مخ  75 درص
گيرنـد و از      درصد زير اين مخروط جاي مي     

 10 درصـد طبقـه حـاكم و         5 درصد   25آن  
 درصـد   10درصد حـول محـور حاكميـت و         

  » .داران و سوداگران هستند  ديگر كارخانه
هاي مختلفي كه تاكنون از طرف رژيم       طرح

براي مقابله با بيكاري و توسعه ارائه شـده و        
يا به اجرا گذاشته شده، در كانون آن اساسـا          
منافع مردم در كار نيست بلكه منافع كـالن         
سرمايه داران و بانـدهاي مافيـايي تجـار در        
ميان است و هيج دسـتاوردي بـراي بهبـود          

ايـن  . وضعيت معاشي مـردم نداشـته اسـت       
مــساله آنقــدر آشــكار اســت كــه برخــي از  
اقتصاددانان و نهادهاي خود رژيـم بـه ايـن          

مركـز پژوهـشهاي    . امر اعتـراف مـي كننـد      
مجلـس در گــزارش خــود در مــورد اليحــه  

كـه توسـط دولـت    » برنامه پـنجم توسـعه   «
احمدي نژاد ارائه شده است، به نقـش ايـن          
برنامه در توزيع ناعادالنه ثروت اشاره كـرده        

  . ستا
مركز پژوهشهاي مجلـس در گـزارش خـود     

اليحه برنامـه پـنجم نمـي    «آورده است كه    
: منبـع (» .تواند رشد اقتصادي را محقق كند     

  )سايت اينترنتي آفتاب
اين نهاد دولتي در برآورد خود اعتـراف مـي          

پاسخگوي رشد مستمر   «كند كه اين برنامه     
و پايــدار اقتــصادي نيــست و باعــث توزيــع 

  » .د نمي شودعادالنه درآم
با نگاهي به طرحهاي اقتـصادي جمهـوري        
اسالمي مي بينيم كـه دسـتاورد ايـن رژيـم      
براي مردم زحمتكش ايران و نيز كارگران و        
مزدبگيران، ورشكستگي واحدهاي توليـدي،     
افـت در توليـد در مقابــل رشـد سرســام اور    
واردات بــه ايــران، بيكــاري و عــدم امنيــت 

حيات جمهـوري   ادامه  . بوده است .... شغلي  
اسالمي نه تنها هيچ چشم انداز مثبت براي        
يك توسعه پايدار نيست بلكه از بركت وجود    
مخرب آن، جايگاه اقتصادي ايـران از نظـر         
ــتانداردهاي   ــشاركت در اس ــد و م ــار، تولي ك

جهاني مقامي فرودست تـري پيـدا خواهـد          
  . كرد

عدم اعالم نرخ بيكاري واقعي و تنـاقض در         
پايوران رژيم نشان دهنـده  بيان آن از طرف    

مجلـه اكونوميـست در     . باال بودن آن اسـت    
آخرين آمار خـود نـرخ بيكـاري در ايـران را       

راديو آلمان  » منبع. ( درصد اعالم كرد   2/13
بر اساس داده هاي آماري اين    ) . 89 تير   22

 15مجله، برخ بيكاري در دو سال آينده بـه          
زنـان بـا    . درصد و حتا بيشتر خواهـد رسـيد       

جه به جايگـاه فرودسـتي كـه در اقتـصاد           تو
ايران از نظر قوانين دارند، بيش از بقيه نـرخ         

بـر  . بيكاري را به خود اختصاص مي دهنـد        
ــه    ــات مجل ــد اطالع ــاي واح اســاس آماره
اكونوميست ايران از نظـر اشـتغال زنـان در          

  . را در جهان دارد103 كشور، رده 113ميان 
ــيش از   درصــد بيكــاران كــشور داراي 25ب

  تحصيالت عالي هستند
به گزارش ايرنا به نقل از گـزارش سـالنامه          

دهـد   آماري برآوردهـاي آمـاري نـشان مـي     
 درصد بيكاران كشور تحصيالت عالي      25,5

 درصـد شـاغالن     15,1دازند، در حـالي كـه       
  .كشور داراي اين نوع تحصيالت هستند

 كه از   1387براساس گزارش سالنامه آماري     
 96,8نتـشار يافتـه   سوي مركز آمـار ايـران ا   

درصد از بيكاران كـشور باسـواد هـستند در          
 87,3حالي كه اين ميـزان بـراي شـاغالن          

  .درصد است
ــان   آمارهــاي اعــالم شــده در خــصوص زن
چشمگيرتر از مردان است به طـوري كـه از          

 54,8ميان تعداد بيكاران با تحصيالت عالي       
 درصــد را 48,2درصــد متعلــق بــه زنــان و 

در . صاص داده بودنــدمــردان بــه خــود اختــ
حالي كـه وروديهـاي دانـشگاههاي كـشور         

 درصد را زنان به خود اختصاص       60بيش از   
داده اند اما شرايط بـازار كـار بـه گونـه اي              
تنظيم شده كه براي مردان مهيـاتر از زنـان      

  .است
ــدار و     ــعه اي پاي ــه توس ــتيابي ب ــراي دس ب
دموكراتيك مشاركت كارگران و مزدبگيران     

 از طريـق تـشكلهاي مـستقل        به ويژه زنان  
خود در تمامي عرصه هاي اقتـصادي الـزام         

  . آور است
  

پادگاني كردن اقتصاد توسط خامنـه      
  اي

 كه ولي فقيه بـا حكـم        1384از خرداد سال    
 قانون  44حكومتي براي اجرايي كردن ماده      

اساسي دستور العمل صـادر كـرد و پروسـه          
خصوصي سازي در بخشهاي كالن اقتـصاد      

ز شــد، ســپاه پاســداران بــا زيــر ايــران آغــا
مجموعه هايش مالك بخـشهاي بزرگـي از        

بر اساس فرمـان خامنـه      . اقتصاد شده است  
 درصـد اقتـصاد   80اي پيش بيني مي شـود   

ايران به سمت اين گونه خـصوصي سـازي         
كــه در واقعيــت اقتــصادي شــبه دولتــي بــا 
خــصوصيات امنيتــي نظــامي اســت تبــديل 

 درصـد  80شود و بر ايـن نهـاده، بـيش از            

اقتصاد كـالن ايـران بـه سـپاه پاسـداران و            
ــه آن و   ــر مجموع ــاي زي ــركتها و نهاده ش

  . نهادهاي زير نظر خامنه اي واگذار شود
واگذاري شركت مخابرات به سپاه پاسداران      
در سـال گذشـته، تحـت عنـوان خـصوصي      
سازي مخابرات، يكي از پر سر و صـداترين         

ن زيـرا شـركت اعتمـاد مبـي       . واگذاريها بـود  
 در صد   51وابسته به سپاه پاسداران صاحب      

  .مخابرات ايران شد
 تير الياس نادران كه خـود       22روز سه شنبه    

 سال عضو سپاه پاسداران بـوده و  9به مدت   
اكنون نماينده مجلس اسـت، در گفتگـو بـا          

ــه  ــصاد ب ــر اقت ــونگي وزي ــه اي از چگ  گوش
ــه     ــابرات ب ــركت مخ ــهام ش ــذاري س واگ
كنسرسيونهاي وابـسته بـه سـپاه پاسـداران         

تمـامي كنـسرسيونهاي رقيـت      . اشاره كـرد  
براي تصاحب مالكيت مخابرات وابـسته بـه        

  .سپاه پاسداران بوده اند
نــادران در افــشاي نمايــشي بــودن فــروش 

به درخواست يكي از    «:سهام مخابرات گفت  
منتي، يكي از رقباي خريد سـهام       نهادهاي ا 

  » .مخابرات از عرصه رقابت حذف شد
ولي فقيه با ميدان دادن و حمايت مستقيم         

از قــدرت گيــري ســپاه پاســداران، بــسيج و 
نهادهاي نظامي وابـسته بـه آن، همـراه بـا           
چپاول مردم جايگاه خود و نيروهـاي تحـت       

  . امرش را تقويت مي كند
 رابطــه بــا عــضو ســابق ســپاه پاســداران در

مسخره بودن و غير واقعي بودن خـصوصي        
سازي و جا به جايي سـهامهاي دولتـي بـه           

آيا وقتي  «:دست خوديها و نظاميها مي گويد     
شركتهاي خريدار سهام مخـابرات مـستقيما       
متصل به فرماندهي سـپاه و سـتاد اجرايـي          
فرمان امام هستند مي توان گفت كـه غيـر          

ن سـپاه را   دولتي اند؟ آيا رئـيس بنيـاد تعـاو        
  » فرمانده سپاه تعيين نمي كند؟

دستاورد سياست پادگاني كردن اقتصاد كـه       
ــا حكــم   ــه اي و ب ــا نقــش مــستقيم خامن ب
حكومتي او صورت قانوني مي گيـرد بـراي         
ــر و      ــسترش فق ــز گ ــه اي ج ــردم نتيج م

مـدعيان نماينـدگي    . تنگدستي نداشته است  
خدا بر روي زمين كه به مردم چپاول شـده          

 مي دهند، با چپاولگري و قرار   بهشت وعده  
ــه   ــار هزينــه هــا بــر گــرده مــردم ب دادن ب
بزرگترين سرمايه داران ايران تبـديل شـده        

     .اند
  

  فساد دولتي
 تير، مشاور وزير بهداشـت      29روز سه شنبه    

ــان    ــا توم ــدن ميليارده ــود ش ــم از مفق رژي
اعتباراتي كه به حوزه بهداشت مربوط بـوده        

اسـتناد بـه گفتـه      سايت آفتـاب بـا      . خبر داد 
حسن امين لو كه روزنامه سياست روز آن را         

 هزار ميليـارد    27از  «:به چاپ رسانده نوشت   
ــوزه ســالمت وزارت     ــارات ح ــان اعتب توم

 هزار ميليارد تومان در حوزه      2بهداشت فقط   
ايـن گفتـه بـه      » .بهداشت هزينه مي شـود    

معناي آن است كه ملياردها تومـان از ايـن          
 . تها وارد شده استبخش به جيب دانه درش

امين لو در همين رابطه اشاره مي كنـد كـه           
در سال گذشته در زمينه بهداشت استانهاي       

 ميليارد تومان اختصاص داده شده      96كشور  
 ميليارد تومـان آن در سـال   32بود، اما فقط   

گذشته به دانشگاهها اختصاص يافت و بقيه       
در رابطـه بـا     . آن در جاي ديگري خرج شد     

اعتبار ديگر تحت عنوان    «:ي گويد روستاها م 
 سال گذشته از 5عمران روستايي بود كه در      

ايـن پــول حتـا يــك دينـار هــم بــه وزارت    
بهداشت نداده اند در حالي كـه ايـن اعتبـار           

 مـورد بـرق، آب، راه، بهداشـت و          5بايد در   
  . مدرسه روستايي هزينه مي شد

، سهم تعين شـده     89در تنظيم بودجه سال     
 آموزش و پـرورش، نـسبت      براي بهداشت و  

به سهميه نهادهاي نظامي، امنيتي به ويـژه        
سپاه پاسـداران و ارگانهـاي وابـسته بـه آن           

ره آورد تقسيم منابع ملي     . بسيار ناچيز است  
به نفع فربه شدن بخشهاي نظامي، افزايش       

ايـن بـي عـدالتي      . فقر در ميان مردم اسـت     
ــوزش و    ــر آم ــسياري را ب ــاي ب ناهنجاريه

ويژه بر بهداشت تحميـل مـي       پرورش و به    
 درصـد   30بنا به آمارهاي حكـومتي از       . كند

، نسبت بـه سـال   89افزايش بودجه در سال  
 درصد به وزارت بهداشت تعلـق      6قبل، تنها   

عـضو كميـسيون بهداشـت و       . گرفته اسـت  
درمان مجلس در رابطه با اين سهميه بندي        
در گفتگويي با خبرگزاري حكومتي ايسنا به       

، گفته بـود كـه بـا ايـن         88من   به 23تاريخ  
 درصد از هزينه    70بيشتر از   «سهميه بندي،   

هــاي درمــان دوبــاره بــه دوش مــردم مــي 
  » .افتد

ــراي بخــشهاي نظــامي و   ــه كــردن ب هزين
امنيتي همراه با الغـر كـردن هزينـه هـاي           

 و  بخــشهاي اجتمــاعي و خــدمات درمــاني
آموزشي از جمله دسـتاوردهاي سياسـتهاي       

ــ ــه و نظ ــه ماجراجويان ــت فقي اميگيري والي
فراسوي اين سياستهاي جنگ طلبانه،     . است

توليد بحـران خـارج از مرزهـاي ايـران بـه            
در همـين   . سمت برقراري امنيت نظام است    

راستا از سركوب مردم تا دزديـدن ثـروت و          
منابع مردمي در بارگاه سـلطنت ولـي فقيـه          

بر همين گـزاره    . مشروع جلوه داده مي شود    
ــ  ــرين جمهــوري اســالمي يك ي از فاســد ت

  . حكومتها در سطح جهان شناخته شده است
  

ــاالن   ــر فع ــشار ب ــاهي كــه گذشــت ف در م
. كارگري، دستگير و آزار آنهـا ادامـه داشـت         

ــر محــور   ــارگري ب ــاي ك ــين حركته همچن
اعتراض به ناامني كار، عدم دريافت حقـوق        

در برخي از اين حركتهـا      . تداوم داشته است  
يروهـاي  كاركران معترض مـورد سـركوب ن      

در زير به برجـسته     . سركوبگر قرار گرفته اند   
ترين حركتهاي اعتراضي ماه گذشته اشـاره       

  . مي شود
  
  

  رهاورد سياستهاي دولت پاسداران، افزايش بيكاري و فقر است
 زينت ميرهاشمي
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متـال تهـران در       كارگران كارخانـه پـارس    *

اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه و    
 تير در محل    7اخراج خود صبح روز دوشنبه      

دفتر احمدي نـژاد واقـع در ميـدان پاسـتور           
  .تجمع كردند

 300كم    به گزارش ايلنا در اين تجمع دست      
ــوع  ــر از مجمـ ــه 450نفـ ــارگر كارخانـ  كـ

داخـت نـشدن    متال در اعتراض بـه پر       پارس
 مـاه مطالبـات معوقـه و تـصميم          5بيش از   

ــراردادي     ــارگران ق ــراج ك ــه اخ ــا ب كارفرم
به گفته كـارگران بـه تـازگي      . اند  كرده  تجمع

اي از كارگران قراردادي      كارفرما در اطالعيه  
ــراي     ــر ب ــه زودت ــا هرچ ــت ت ــته اس خواس

  .حساب خود اقدام كنند تسويه
بـه گـزارش ايلنـا سـعيد كلهـر، مــديرعامل      

خانه پارس متال، سه شنبه هشتم تير در        كار
نامه اي بي شرمانه نوشته اسـت تعـدادي از       

با شانتاژ و تحريك عوامل بيروني «كارگران 
به قصد آشـوب كـشيدن و بحرانـي نـشان           
دادن شرايط، از اواخر ارديبهشت ماه امسال       

  ».دست از كار كشيده اند
ــال     ــال از س ــارس مت ــركت پ  در 1343ش

 تهـران   -صوص كـرج     جاده مخـ   8كيلومتر  
تاسيس شده و توليدكننده با سـابقه لولـه و          

  هاي چدني است گلوله
بيشتر محـصوالت ايـن كارخانـه اتـصاالت         
چدني است كـه در صـنعت آب و فاضـالب        

  .كاربرد دارد
  
جمعــي از كــارگران پااليــشگاه آبــادان در *

جنوب ايـران، بـه دليـل بيكـاريِِ خـود، در            
دسـت بـه    مقابل در اصلي ايـن پااليـشگاه        

تجمع زده و باعث انسداد موقت در و توقف         
  .عبور و مرور شدند

 7به گزارش سايت جـرس، صـبح دوشـنبه          
تير، حدود يكصد تـن از كـارگران آن واحـد       
صنعت نفـت مهـم كـشور، در اعتـراض بـه       
بيكـاريِ خـود توسـط مقامـات مــسئول، در     
مقابل در اصـلي پااليـشگاه آبـادان تجمـع          

يـروي انتظـامي در     كردند كه بعداز ساعتي ن    
محل تجمع حـضور پيـدا كـرد و كـارگران            

  .بدون ايجاد درگيري صحنه را ترك كردند
ــع    ــر از تجم ــع دو نف ــن تجم ــان اي در جري
كنندگان به علت فيلمبرداري و عكسبرداري      
توسط تلفن همراه، توسط نيروهـاي لبـاس        
شخصي مورد ضرب و جـرح قـرار گرفتـه و       

  .بازداشت شده اند
  
ران اخراجــي خــدمات  جمعــي از كــارگ *

 تيـر مقابـل اداره      8كشاورزي روز سه شنبه     
. كار سنندج دست به تجمع اعتراضـي زدنـد        

به گزارش آژانس ايران خبـر ايـن كـارگران     
 سال سابقه كـار،     25 تا   7خدماتي هريك با    

دو ماه است كه از كار اخراج شده و پيمانكار        
 روز بـراي    15مربوطه نيز هر ماه به تناوب،       

ه پرداخت نموده و بيمه كامل يـك        آنان بيم 
  .ماه را براي آنان پرداخت نكرده است

  

تعدادي از كارگران شركت نـساجي نـازنخ        *
قزوين كه بـه عـدم دريافـت حقوقـشان بـا           

 مــاه معتــرض بودنــد، صــبح روز 6گذشــت 
 تيــر در مقابــل مجلــس رژيــم 14دوشــنبه 

به گزارش خبرگـزاري دولتـي      . تجمع كردند 
گران گفـت؛ تـاكنون     فارس يكي از اين كار    

چندين بار مقابـل نهـاد رياسـت جمهـوري          
 مـاه  6اي نداشـت و    تجمع كرديم كه نتيجه   
  .ايم است كه حقوق نگرفته

  
 نفـــر از كـــارگران شـــركت 500حـــدود *

ساختمان نـصب واقـع در شـركت پـااليش          
دليـل عـدم پرداخـت حقـوق          نفت آبادان، به  

خود، دست از كار كشيده و در محل پـروژه          
بـه  . اليشگاه آبـادان تجمـع نمودنـد    پا3فاز  

 تير سـايت آفتـاب      15گزارش روز سه شنبه     
اين در حالي است كه بـا توجـه بـه قـانون             
ــت   ــارگران از پرداخــت مالي ــاطق آزاد، ك من

  .معاف هستند
به گفته كارگران بعضي از مـديران شـركت         

 ميليون ريـال    150حقوقهاي كالن تا سقف     
  .نمايند دريافت مي

  
 از كارگران كارخانه موتـور       نفر 60بيش از   *

سيكلت سازي پاژنگ خودرو قزوين حقـوق       
بـه  . سه ماه گذشـته را دريافـت نكـرده انـد         

 تير آژانس ايران خبر يكي از 16گزارش روز 
كارگران اين كارخانـه در توضـيح وضـعيت         
كارگران گفته است كـه؛ مـدير عامـل ايـن           
شركت كه خودش از نزديكان مقامات است       

رخانــه دارد، يكــي پاژنــگ در قــزوين دو كا
خودرو و ديگري نازنخ كه هر دو كارخانه در         
بحران مي باشند و كـارگرانش در وضـعيت         
آشفته و فالكت باري هـستند، امـا عليـرغم      
اين وضعيت نمي توانند در اعتـراض نفـس         
بكشند چون بال فاصله اخراج مي شوند، كما  

 نفر را به همين دليل   20اين كه قبل از عيد      
  ردنداخراج ك

  
 تيـر اتحاديـه آزاد      16بنا بـه گـزارش روز       *

كارگران ايران، جلسه هيـات حـل اخـتالف         
اداره كار شوش براي رسيدگي بـه شـكايت         
قربان عليپور و محمد حيدري مهر كه حكم        
اخراج آنان توسط هيات تشخيص ايـن اداره      
صادر شـده بـود بـه دليـل بـه حـد نـصاب               
نرسيدن اعضاي اين هيات به زمان ديگري       

  .موكول شد
همزمان خانواده هاي آنـان در مقابـل اداره         
كار شوش با در دست داشتن پالكاردهـايي        
خواهان بازگشت به كار پـدران و همـسران         

  .خود شدند
  
در پــي دو روز اعتــراض شــديد كــارگران *

شــركت آهنگــري تراكتورســازي ايــران بــه 
برخي از مسايل حاكم بر اين واحد توليـدي         

ي انجام شده كـارگران     و به دنبال پيگيريها   
اين واحد توليدي با طرح خواسته هاي خود        

 بند و قول مـساعد مـسئوالن بـراي          11در  
كارگران . تحقق آن بر سركار خود بازگشتند     

كارخانه آهنگري خواستار تحت پوشش قرار      
گرفتن آن زير نظـر مجتمـع تراكتورسـازي         

  .ايران همچون گذشته هستند
 ايلنا در پـي      تير 17به گزارش روز پنجشنبه     

ز اعتراض شديد كارگران در جلـسه اي      رو 2
كه با حضور گل محمد راده معاون سياسـي         
فرمانداري تبريز، صفاشـور دبيـر كميـسيون        
ــز و كارشناســان   ــداري تبري كــارگري فرمان
ســازمان كــار و امــور اجتمــاعي آذربايجــان 
شرقي در محل كارخانه تشكيل شـد، مقـرر         
ــانوني   ــين تكليــف ق ــا تعي ــده اســت ت گردي

ي تبريــزي، ســهامدار عمــده شــركت، بــاويل
كارخانـه بـه عنــوان سرپرسـت بـه فعاليــت     

  .شركت ادامه دهد
  
به گزارش انجمن برق و فلزكار كرمانشاه،       *

 نفر از كارگران شـركت پرهـون        100حدود  
ــنندج در     ــاه س ــاران نيروگ ــرح از پيمانك ط

 ماه حقوق خود 4اعتراض به پرداخت نشدن    
 تير دسـت   21 صبح روز دوشنبه     8از ساعت   

ــت آن    ــان پرداخ ــصاب زده و خواه ــه اعت ب
  . شدند

  
كـه  » گل گهر سيرجان  «كارگران شركت   *

پس از سفر احمدي نژاد، شغل و درآمد خود         
  .را از دست داده اند دست به اعتصاب زدند

كارگران معترض كه شمارشان نزديـك بـه        
ــا برخــي از  400  نفــر اعــالم شــده اســت ب

مديران گـل گهـر درگيـري فيزيكـي پيـدا           
 در اين زدوخوردهـا برخـي نيروهـاي         كردند

بـه  » حفاظت فيزيكي شـركت گـل گهـر       «
  . ضرب و شتم كارگران معترض پرداختند

ــا    ــزارش هران ــه گ ــع  400ب ــارگر مجتم  ك
واقع در غرب   (گهر سيرجان     سازي گل   گندله

 خــرداد 24از روز دوشــنبه ) اســتان كرمــان
دست به اعتـصاب زدنـد و تجمـع آنـان در            

 شـنبه و جمعـه در       روزهاي چهارشنبه، پـنج   
  .مقابل فرمانداري سيرجان، ادامه يافت

  
 خـرداد سـايت     23به گزارش روز يكشنبه     *

آفتاب، كارگران شركت زمزم آبادان به دليل       
عدم پرداخت حقوق فروردين و ارديبهـشت       

 و عدم پرداخت حق بيمـه خـود         1389سال  
چند روزي دست از كار كـشيده و خواسـتار          

  .پرداخت مطالبات خود شدند
بنا بر اين گزارش مدير شركت در پاسخ بـه          

 نفر از آنان 60كارگران اقدام به اخراج حدود 
كرد و هم اكنون واحد توليد كارخانه تعطيل        

  .شده است
  
كه در سـد  » پاياپ كوثر«كارگران شركت  *

داريان پاوه مشغول به كار هستند در تـاريخ         
بـه گـزارش    .  تير دست به اعتصاب زدند     28

گي بـراي كمـك بـه ايجـاد         كميته همـاهن  
تشكلهاي كارگري تعداد كارگران اعتـصابي      

  . نفر هستند500
  
 تيـر كـارگران سـد ژاوه        29روز سه شنبه    *

سنندج براي چندمين بار متـوالي دسـت بـه         

به گزارش كميته همـاهنگي     . اعتصاب زدند 
براي كمك به ايجـاد تـشكلهاي كـارگري،         

 تيـر نيـز بـه دنبـال     16اين كارگران در روز  
پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده دست بـه        

  .اعتصاب زده بودند
  
ــه   * ــي كارخان ــرض و اخراج ــارگران معت ك

 تيـر در    30سازمايه پاكدشت روز چهارشنبه     
ــان   ــرده و خواه ــع ك ــه تجم ــل كارخان مقاب
بازگشت به كار وگرفتن حقـوق وبـدهيهاي        

به گزارش خبرنگار   . عقب افتاده خود هستند   
ــر كــدا  ـــر ه ــران خبــ ــس اي ــن آژان م از اي

 ميليـون   20 تـا    15كارگران معتـرض بـين      
تومان از شركت طلب دارند كه تماما حقوق        

  .معوقه آنهاست 
كارگران اعالم كردند درصورتي كـه حقـوق       
ومطالبات عقب افتـاده شـان داده نـشود، از          

مردادمــاه  كارخانــه را ازطريــق 3روزشــنبه  
روزنامه ها به مزايده مـي گذارنـد و اگـر تـا        

كـسي كارخانـه رانخريـد، خـود        يك هفتـه    
كارگران به صـورت جمعـي كارخانـه را بـه           

 ميليون تومان ميخرند و خودشان      100مبلغ  
دولـت هـم بايـد      .صاحب كارخانه مي شوند   
  .باقي مطالبات آنها را بدهد

  
 تيــــر جمعــــي از  31روز پنجــــشنبه *

بگيــران ســازمان  بازنشــستگان و مــستمري
ـ         س تامين اجتماعي با تجمع در مقابـل مجل

رژيم اعتراض خود را نسبت به اقدامات اخير     
مديران اين سازمان و وزارت رفـاه و تـامين       

بـه گـزارش ايلنـا،      . اجتماعي اعـالم كردنـد    
برگزاري اين تجمع در حالي است كه پيشتر        
بازنشستگان تامين اجتمـاعي اعـالم كـرده        

هـاي    بودند در صورت عدم تحقـق خواسـته       
نشهاي خود آنها در هفته تامين اجتماعي واك

    .را نشان خواهند داد
  
جمعي از كاركنان مركـز اطالعـات تلفـن         *

 شــركت مخــابرات كرمانــشاه پــيش از 118
 تيـر در اعتـراض بـه        31ظهر روز پنجشنبه    

كاهش حقوق و دستمزدهاي خود در مقابل       
  .استانداري كرمانشاه تجمع كردند

به گزارش ايلنا، اين عده كه ابتدا در ساعات         
محـل اداره   (  خيابان مـصوري   اوليه صبح در  

تجمع كردند، سپس   ) كل و مراكز مخابراتي   
ــا حــضور مقابــل درب ورودي اســتانداري  ب
خواهان رسيدگي به وضـعيت نـامعلوم خـود     

  .شدند
  
  

ســركوب، آزار، پرونــده ســازي، 
دستگيري، شـكنجه و محاكمـه      
فعاالن كارگري در ايـران را بـه        

  .شدت محكوم مي كنيم
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 انقالب، تيوريها و مباحث گرد -

  آن پس از جنگ سرد
  

در بخش اول اين سري نوشتار پيرامون 
سازماندهي جنبشهاي عصر جديد به 

تحوالت مهم چند ديدگاه و جمعبندي 
 پرداخته پايان جنگ سرد جهان پس از

در اين بخش مبحث انقالب، . شد
تيوريها و ديدگاه هاي پيرامون آن پس 

سرد را مورد بررسي قرار از پايان جنگ 
 .مي دهيم

انقالب و تحوالت اجتماعي بيش از  
هر عامل ديگري ناشي از واكنشي 
است كه هر جامعه نسبت به نابرابري و 
عدم وجود عدالت اجتماعي از خود 

  .نشان مي دهد
بنابر يك گزارش از سازمان ملل، يك 
ميليارد انسان در خرابه ها زندگي مي 

ينان شهرهاي جهان كنند و يا زاغه نش
  . هستند
سياستهاي جديد "، مدير "اندرو سيمز"

 در بريتانيا كه فعاليت "بنياد اقتصادي
وي رفع بي عدالتي در امر بدهيهاي 
: كشورهاي جهان است مي گويد

جامعه اي كه در آن نابرابري هست، "
به طور طبيعي از هم گسيخته مي 

براي ":  و پيشنهاد مي كند"شود
عه، همانطور كه همبستگي جام

حداقل دستمزد وجود دارد، بايد 
حداكثر دستمزد نيز تعيين 

   ".شود
، "مايكل كم ديسوز"در همين رابطه 

رييس سابق صندوق بين المللي پول 
)IMF ( كه خود از جمله محافظه

اختالف ": كاران است نيز اقرار مي كند
طبقاتي بين فقير و ثروتمند هم از 

ست و هم از ديدگاه معنوي دهشتناك ا
نظر اقتصادي مضر و هدر دهنده و هم 

  ".سبب انفجار اجتماعي مي شود
پس از جنگ سرد، بازار بحثهاي 
تيوريسينها، پژوهشگران و انديشمندان 
بورژوازي براي ريشه يابي بحرانها و 
نظم نويني كه بايد بر آنها غلبه كند، 

تزها و تيوريهاي . بسيار گرم بوده است
مسو و گاه در تضاد داده شده، گاه ه

كامل با يكديگر بوده و همزمان، برخي 
در خدمت حكومتها و برخي در 
جانبداري از گرايشهاي بيرون از آن 

هدف ما از . سمت و سو داشته است
نگرش و تامل در بحثهاي مذكور، 
معرفي برخي از مهمترين اين انديشه 
ها و آشنايي با زاويه نگرش سرمايه 

گ سرد به داري پس از دوران جن
موقعيت خود و واقعيتهاي پيرامون 

  .   است

  
 انقالب، تيوريها و مباحث گرد -

  آن پس از جنگ سرد
براي آغاز در كندو كاو در انديشه هاي 
تيوريسينها و پژوهشگران امر تغيير 
جهان در برخورد با نابرابري، اين 
بزرگترين معضل جامعه جهاني در 
دوران پس از جنگ سرد، به نظريه 

 "يوشيرو فرانسس فوكوياما"هاي 
علت انتخاب او را شايد . رجوع مي كنيم

برنارد هنري "بتوان با گفته اي از 
 سرگيجه ي"، نويسنده كتاب "لويي

  با ترجمه ي كه به تازگي"آمريكايي

 توصيف آلماني نيز منتشر شده است،
تاثير مقاله هاي ": وي مي گويد. كرد
ي  در نشريه "كريستوفر هيچنس"
 نو و ساير روزنامه ها، جنبش "سليت"
چارلز "محافظه كاران، سخنراني  -

فرانسيس " و پاسخ "كروات هامر
داغي را براي   كه بحثهاي"فوكوياما

 به راه انداخت، همه و همه مويد سالها
 يك شور و نشاط آمريكاآن است كه در

روشنفكري و فضايي از بحث و مناظره 
براي آن خود را  كه اروپا ديگر ذائقه ي

 30من . از دست داده، در جريان است
اين انديشه  سال از عمر خود را با

سپري كردم كه پاريس پايتخت 
 اما امروز مي بحثهاي روشنفكري است

گويم اين پايتخت به نيويورك منتقل 
   ".شده است

البته اين بيشتر بدين خاطر است كه 
بخش مهمي از فعاليت نظريه پردازان 

ريكا با پايان مبارزه سياست خارجي آم
ي دو ابر قدرت كه جهان جنگ سرد را 
شكل مي داد، گرد تجزيه و تحليل 
شرايط جديد متمركز شده بود تا طرح 

فرانسيس ". سياسي نويني بريزند
، يكي از مطرح ترين نظريه "فوكوياما

پردازاني است كه فرو ريختن نظام 
شوروي را به منزله پيروزي ليبراليسم و 

ايه داري غربي اعالم مي نظام سرم
  . كرد
متولد  ("يوشيرو فرانسس فوكوياما"

فيلسوف، تيوريسين و نويسنده ) 1952
 كتابي 1992 آمريكايي در سال -ژاپني

 "پايان تاريخ و آخرين انسان"به نام 
نوشت كه به دنبال سري مقاله هاي 

روابط بين "منتشر شده او در مجله 
در . بود "پايان تاريخ" با تيتر "المللي

اين كتاب، او فلسفه ي بحث برانگيزي 
مبني بر اينكه پايان جنگ سرد، پايان 

  . توسعه تاريخ بشر است را مطرح كرد
پايان جنگ سرد، پايان ": وي گفت

دوران ويژه اي از تاريخ پس از جنگ 
اين به . نيست بلكه، پايان تاريخ است

معناي نقطه پاياني دگرگوني تدريجي 
بشر و جهاني سازي ايديولوژي نوع 

ليبرال غربي به مثابه آخرين شكل 
   ".دولت جامعه انساني است

نظريه فوكوياما كه ارجاعي مشخص به 
 "پايان تاريخ"تئوري كارل ماركس از 

مي باشد، با آن در تضاد كامل قرار 
در فلسفه تاريخ ماركس يا . دارد

ماترياليسم تاريخي، پايان تاريخ 
 -طبقاتي هنگامي است كه تضادهاي 

همان عاملي كه وي علت دگرگوني 
 از بين رفته -جامعه دانسته  تدريجي

باشد و از اين رو كمونيسم يا فرماسيون 
. اجتماعي مذكور اجتناب ناپذير مي شود

 كه با پايان جنگ "فوكوياما"نظريه 
د پا به عرصه وجود گذاشت، رجوع سر

اين . آشكار او به ترم ماركس است
درحالي ست كه وي ادعا مي كند ترم 

اين .  گرفته است"هگل"مزبور را از 
فيلسوف استدالل مي كند كه پيشرفت 
تاريخي با دمكراسي بورژوايي و بازار 

تئوريهاي . آزاد به انتها مي رسد
توار فوكوياما بر چندين عنصر بنيادي اس

  :است
تمامي جنگها در :  استدالل سياسي-

تاريخ، برخورد بين دو سيستم سياسي 
هنگامي كه . رقيب يكديگر بوده است

ملتها به دمكراسي ليبرال دست مي 
  . يابند، جنگي بين آنان رخ نخواهد داد

آگاهي از شواهد ( استدالل ايمپريكال -
بر انگيخته مي شود و نتيجه آن تجربه 

 عبارتي فلسفه علوم كه يا به. است
بنيان آن بر آگاهي علمي استوار بر 

 19از آغاز قرن ): شواهد است
جنبشهايي وجود داشته اند كه دولتها را 
به سمت دمكراسي ليبرال سوق داده 
اند، به صورتي كه حقوق افراد مانند 
آزادي بيان بر آزادي دولت حق تقدم 

  .داشته است
كوياما در اينجا فو:  استدالل فلسفي-

. نفوذ رواني انسان را بررسي مي كند
وي مي گويد دمكراسي باعث رفتارهاي 

افكار آگاه و . ريسك واري مي شود
منطقي نشان مي دهد كه نقش سرور و 
برده رضايت بخش نبوده و بدين 
صورت مورد قبول وجدان انساني 

در اين صورت است كه در سايه . نيست
 .دمكراسي اين دو به صلح مي رسند

 "جان لوكه" و "هگل"اين استدالل از 
  .عاريه گرفته شده است

 استدالل مي "فوكوياما"درنهايت نيز 
كند كه به داليل مختلف، سوسياليسم 
راديكال يا كمونيسم احتماالً مغاير با 
دموكراسي است و اين دمكراسي 
بورژوايي است كه انتخابي مدرن خواهد 

ا بدين روي، در آينده دموكراسيه. بود
به گونه اي فراگير بازارها را در اختيار 
مي گيرند و در شكل كاپيتاليسم يا 

  . سوسيال دموكراسي بروز مي يابند

در انديشه فوكوياما، انقالب فرانسه 
اثبات كرده است كه دموكراسي به 
گونه اي بنيادين، از لحاظ اخالقي، 
سياسي و اقتصادي بهتر از تمامي 

  .نظامهاي رقيب بوده است
  

  حاميان فرضيه فوكوياما 
خانه "از جمله حاميان فرضيه او 

 سازماني "خانه آزادي".  است"آزادي
 سي.واشينگتن ديمركز آن در كه است

 كشور 12و داراي ادارات تابع در است 
ن ميزان آزاديهاي اين سازما .است

دمكراتيك در كشورها را بررسي مي 
 "خانه آزادي"در يك گزارش . كند

 هيچ 1900در سال ": آمده است
دموكراسي ليبرالي بر پايه حق راي 
همگاني در جهان وجود نداشته است 

 كشور 192 كشور از 120اما امروزه 
، )درصد62(موجود در جهان 

   ".دموكراسيهايي اين چنين هستند
بر اساس تحقيقات سازمان مزبور، در 

 كشور كه 25، تعداد 1900سال 
 درصد كشورهاي آن روز جهان را19

شامل مي شدند، داراي كنشهاي 
در همين . دموكراتيك محدود بوده اند

 پادشاهي مشروطه بر مبناي 19سال، 
قانون اساسي محدود كننده اختيارات 
پادشاه وجود داشته كه برخي اختيارات 
. به قوه مقننه منتخب انتقال يافته است

اين ميزان و شكل در حال حاضر صفر 
ي اشكال ساير كشورها نيز دارا. است

گوناگون حاكميت غير دموكراتيك بوده 
  .اند

نتيجه آنكه، دموكراسي، خشونت 
سازمانيافته نظير جنگها و منازعات 
. داخلي و خارجي را كاهش خواهد داد

 "فوكوياما"امري كه با تيوري 
سازگاري داشته و گفته مي شود كه 
اين امر با نبرد فزاينده طبقاتي كه 

ت، قابل ماركس پيش بيني كرده اس
  .انطباق نيست

و سرانجام اينكه پايان جنگ سرد و 
پيرو آن افزايش كشورهاي دموكراتيك 
ليبرال، با كاهش جنگهاي تمام عيار 
بين كشوري، قبيله اي، انقالبي همراه 

  .خواهد بود
   

  منتقدين فوكوياما
منتقدين وي مي گويند، اساسي ترين و 
رايج ترين اشتباه در ارزيابي 

 "تاريخ"، درهم آميختگي "فوكوياما"
فوكوياما هرگز ادعا .  است"رويدادها"با 

نمي كند كه وقايع درآينده از پديد 
وي بر اين باور . آمدن باز خواهد ايستاد

  است كه تمامي آن چه كه در آينده رخ 
  8بقيه در صفحه 

  

  جهان در آيينه مرور
  ليال جديدي

  
 )2( پس از جنگ سرد عصر جديد سازماندهي جنبشهاي



  8 صفحه            جهان      1389 مرداداول  – 301نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يينه مرور در آجهان 
  

  7بقيه از صفحه 
خواهد داد، حتي بازگشت نظامهاي 
توتاليتر، در درازمدت به دموكراسي 
خواهد انجاميد، حتي در طي قرون، 
دمكراسي به مرور زمان رايج تر و چيره 
تر خواهد شد، اگرچه ممكن است به 

  .گونه موقت به عقب رانده شود
برخي ديگر برآنند كه فوكوياما، 

موكراسي به سبك آمريكايي را به د
 "صحيح"عنوان يگانه سيستم سياسي 

ارايه كرده است و بر اين اساس نتيجه 
گرفته تمامي كشورهاي جهان بايد به 
گونه اجتناب ناپذير از اين نوع سيستم 

با اين حال، . دولتي خاص پيروي كنند
 "فوكوياما"هواداران انديشه هاي 

 از آثار معتقدند اين برداشتي نادرست
وي است و استدالل فوكوياما تنها بر 
آن است كه درآينده دولتهايي بسياري 
خواهند بود كه از چارچوب دموكراسي 
پارلماني استفاده كرده و داراي 
. بازارهايي از همان نوع خواهند بود

كشورهاي سوئد، ونزوئال، تركيه، هند و 
غنا مانند اياالت متحده آمريكا يا حتي 

ن، با توصيف مزبور همخواني بهتر از آ
  . دارند
:  در اين باره مي گويد"فوكوياما"
پايان تاريخ، هرگز به طور ويژه به "

مدل آمريكايي سازمان اجتماعي يا 
هم نظر با . سياسي ربط نداشته است

 -اَلكساندر كُيفنيُكف، فيلسوف روسي
فرانسوي كه الهام بخش استدالل 
بنيادين من بوده است، برآنم كه 
اتحاديه اروپا از اياالت متحده به آنچه 

 توصيف كرده ام، "پايان تاريخ"كه به 
تالش اتحاديه اروپا با . نزديك تر است

بنا نهادن حاكميت قانون و فرا رفتن از 
حاكميت و قدرت سياسي سنتي، بيشتر 

 سازگاري دارد "پسا تاريخي"با جهان 
تا تكيه آمريكاييها به پروردگار، 

  ". ارتش آنحاكميت ملي و
پايان "اگر چه برخي معتقدند كه مفهوم 

، "فوكوياما" "تاريخ و آخرين انسان
تفسير هگلي تاريخ است اما از 
بخشهاي آخرين كتاب وي پيداست كه 

 و "نيچه"او ليبرالي بدبين است كه از 
انديشه هاي وي، به ويژه برابر با 

 تاثير مي "لئو اشترواس"برداشت 
 همچون " انسانآخرين"او در . پذيرد
 بر آن است كه پايان تاريخ در "نيچه"

نهايت دوراني غم انگيز و از لحاظ 
  .احساسي نامطلوب خواهد بود

 را مي "فوكويا"به طور كلي منتقدان 
  :توان به شكل زير دسته بندي كرد

نظريه فوكوياما مورد :  فمينيستها-1
انتقاد برخي از پيروان راديكال فمينيسم 

آنها بر اين باورند كه . ستقرار گرفته ا
ليبرال دموكراسيها اگرچه بهتر از 
نظامهاي پيشين به شمار مي روند اما 
تا برقراري برابري كامل جنسيتي راهي 

  .دراز در پيش دارند

، )2004 -1930( پيروان ژاك دريدا -2
فيلسوف فرانسوي الجزايري تبار و 

 كه "ساختارشكني"پديدآورنده فلسفه 
پسا " هاي شاگرد انديشه

.  است"ميشل فوكو" "ساختارگرايي
 همچنين در فلسفه پست "دريدا"

مدرن و نقد ادبي تاثيرات بسياري 
 در 1993او در سال . گذاشته است

 ماركس در از، "اشباح ماركس" كتاب
برابر كساني كه فروپاشي كمونيسم 
روسي را با سقوط انديشه ماركس يكي 

 او .دانسته اند، به دفاع برمي خيرد
خواننده " را به عنوان "فوكوياما"

 مورد "آلكساندر كُيفنيُكف" "ديرهنگام
 بر اين "دريدا". انتقاد قرار داده است

 و شهرت "فوكوياما"باور است كه 
سريع كتاب وي، نشان هراس از 

او شهرت .  است"اشباح ماركس"
 بر بنياد هژموني ليبرال را "فوكوياما"

  .مورد انتقاد قرار داده است
براي دارا بودن انجيل ": وي مي گويد

عهد جديد تحت عنوان ليبرال 
دمكراسي و در نهايت آن را ايده آل 
تاريخ بشر ساختن بايد نياز مبرمي وجود 

بايد سرودن ظهور ليبرال . داشته باشد
دموكراسي و بازار سرمايه داري در 

، "پايان تاريخ"شادي هيجان انگيز 
 و "اپايان ايديولوژيه"گرفتن جشن 

پايان گفتمانهاي رهايي بخش بزرگ، 
   ".در خدمت برآوردن اين نياز باشد

اين عده  : طرفداران محيط زيست-3
معتقدند كه رشد بي وقفه اقتصاد 
سرمايه داري در تضاد با سالمت محيط 
زيست است و از اين رو بايد در وضعيت 

 اقتصادي جهان توسعه يافته، -اجتماعي
  . ت بگيردجايگزينيهاي ديگري صور

 "ليبراليسمِ بازار"يا :  ليبرتاريانيسم-4
اي است از ستايش  آميختهكه 

 بازار و د خودگردانيكارآفريني، فرآين
ماليات اندك، احترام اكيد به آزاديهاي 

ت مدني، بدبيني نسبت به منافعِ دول
گرانه  سياست خارجي مداخلهد رفاه و ر

برخي . و ماجراجوييِ نظامي
راديكال به سركردگي ليبرتاريانهاي 

 معتقدند كه "هانس هرمن"
دموكراسي، سنت ليبرال كالسيك را با 

به ويژه (جايگزين سازي حقوق فردي 
به جاي نفع عمومي، ) مالكيت خصوصي

   .نفي مي كند
 :مخالفان بنيادگرايي اسالمي-5

انتقادهاي اين گروه بر اين اساس است 
كه در قرن بيست و يكم، بنيادگرايي 

 كه براي نمونه توسط اسامه اسالمي
بن الدن عرضه گرديد، در برابر 
دموكراسي مي ايستد؛ همانگونه كه 
استالينيسم و فاشيسم در قرن بيستم در 

 مي "فوكوياما"اما . برابر آن قرار گرفت
گويد، اسالم، نظير فاشيسم و 
استالينيسم، از آن جا كه خارج از 
سرزمينهاي اسالمي طرفداران عقاليي 

حساسي اندكي دارد، نيرويي يا ا
  . امپرياليستي نيست

 با اشاره به مشكالت "فوكوياما"
اقتصادي و سياسي كه ايران و 

عربستان سعودي با آن مواجه هستند، 
بر اين باور است كه چنين كشورهايي 
نظير تركيه خواه به دموكراسيهايي با 
جامعه مسلمان تبديل گردند يا ايزوله 

افزوده برآن، . د ثباتندشوند، در بنياد، فاق
هنگامي كه پاره اي كشورهاي بنيادگرا 
نظير افغانستان كنوني پاي به عرصه 
وجود نهادند، به آساني تحت سلطه 

  . كشورهاي غربي درآمدند
:  سرمايه داري هژموني طلب-6
، استاد امنيت ملي دانشگاه "عزرگت"

تل آويو در مقاله اي منتشر شده در 
 تحت عنوان "امور خارجي"مجله 

بازگشت قدرتهاي بزرگ هژموني "
، دو چالش در انديشه ليبرال "طلب

دموكراسي فوكوياما را مطرح كرده 
وي مي گويد، اسالم راديكال و . است

اي هژموني طلب هر دو پيدايش قدرته
مي توانند با به چالش كشاندن ليبرال 

 . باشند"پايان پايان تاريخ"دموكراسي 
نخستين تهديدي كه اهميت كمتري 
دارد، جنبشهاي راديكال اسالمي است 
كه هيچ گونه جايگزين معقولي براي 
مدرنيته نيستند و تهديد نظامي 
قدرتمندي براي جهان توسعه يافته 

تهديد دوم كه . ردندمحسوب نمي گ
داراي اهميت بيشتري است، ظهور 
قدرتهاي بزرگ غير دموكراتيك چين و 
روسيه است كه تحت حاكميت 
رژيمهاي كاپيتاليستي هژموني طلب 
هستند و مي توانند نمونه اي عقالني و 
رقيب با دموكراسي ليبرال غرب ارايه 
دهند و بدين صورت الهام بخش 

  . كشورهاي ديگر شوند
برخورد تمدنها و "و سرانجام،  -8

ساموول پي "فرضيه : "آخرين انسان
"هانتينگتن

است كه در كتاب و مقاله  
برخورد "هاي وي تحت عنوان 

 به طور مشروح بدان پرداخته "تمدنها
  .شده است

   
نظريه ساموول فليپ هانتينگتون 

 برخورد تمدنها و آخرين "در 
  "انسان

 ي ، نتيجه"فوكوياما"برخالف نظريه 
بي درنگ حذف شوروي، شعله ور شدن 
جنگهاي ملي، قومي و ديني در 
مستعمرات سابق شوروي در اروپاي 
شرقي و مركزي و آسياي مركزي از 
يك سو و تقويت تفكرات ديني و قومي 
در برابر آرمانهاي چپ و ماركسيستي 

 "جهان سوم"در كشورهاي معروف به 
از اين رو، نظريه پرداز ديگري به . بود

 به "ساموئل فليپ هانتينگتون"ام ن
  .صحنه آمد

 - 1927( "هانتينگتونساموئل فليپ "
، تيوريسين علوم سياسي و )2008

استراتژيست آمريكايي، استاد دانشگاه 
هاروارد و عضو شوراي روابط خارجي 

وي كه از بنيان . اياالت متحده بود
 "روابط خارجي"گذاران فصلنامه 

)Foreign Affairs(ر  است، د
 با انتشار مقاله اي با عنوان 1993سال 
وي .  به شهرت رسيد"برخورد تمدنها"

 ميالدي، عضو شوراي 70در دهه 
آمريكا و از همكاران  امنيت ملي

اين دو، .  بود"يزبيگنيف برژينسك"
يكديگر تاليف   را با مشاركتيكتابهاي

 يكرده بودند و در تدوين استراتژ
 ش نقيميالد 90 دهه يآمريكا برا

در همان  ياين استراتژ.  داشتندياساس
 نام گرفته "ينوين جهان نظم" 70دهه 

جورج "سال بعد،  20بود و نزديك به 
 ييك سخنران  اول، آن را با"بوش
.  به عرصه رسانه ها كشانديتبليغات

اعتقادند،   بر اينينظريه پردازان سياس
 ي ناميده م" سازييجهان"آنچه امروزه 

نظم " ياستراتژ شود، ريشه در همان
 دارد كه در دهه هفتاد "ينوين جهان

هانتينگتون در دهه  . شده بوديطراح
 در وزارت امور خارجه آمريكا 80

عهده داشت و در   را بريمسووليتهاي
 به عنوان يك استراتژيست با 90دهه 

همكاري  مراكز قدرت در اين كشور
 نخستين بار مقاله 1993در سال . كرد
روابط "نشريه   در"برخورد تمدنها"

 و سه سال بعد  به چاپ رسيد"خارجي
 به صورت يمقاله با ضميمه هاياين 

 3 در حقيقت پس از .شد كتاب منتشر
مذكور،  سال از انتشار مقاله

 به قطعيت نظريه خود "هانتينگتون"
از  وي نظريه با اين حال، .رسيده بود

 از انديشمندان غيرقابل يبسيار نظر
ز مباحثي كه  اييك. قبول است 

اين كتاب و در ديگر   در"هانتينگتون"
 كه ياز جمله دو مصاحبه ا(آثارش 

با روزنامه  سپتامبر11پس از حادثه 
 "لوپوئن" و نشريه "نيويورك تايمز"

 مطرح كرده است ، مساله) انجام داد
او . مرزهاي خونين جهان اسالم است 

 خواهند با اقوام يمي گويد مسلمانان نم
 درآيند و به ير از سر آشتملل ديگ و

 اسالم ، مرزهاي ياين دليل مرزها
  .است خونين

تفكرات خود را با تحقيق هانتينگتون 
در تيوريهاي متفاوتي در باره سياستهاي 
جهاني در دوران پس از جنگ سرد آغاز 

اين از آنجايي بود كه برخي از . كرد
نويسندگان و تيوريسينها اين انگاره را 

برال و اقتصاد بازار آزاد كه دمكراسي لي
سرمايه داري به تنها آلترناتيو 
ايديولوژيك پس از جنگ سرد تبديل 

نمونه اي . شده است، طرح كرده بودند
 بود "فرانسس فوكوياما"از اين عده، 

  .كه در باال به وي اشاره شد
  
انقالبها پس از  "هانتينگتون"

جنگ سرد را در مجموع به دو 
، گروه تقسيم كرده است 

اما اين . "شرق" و "غرب"
تقسيم بندي جغرافيايي نيست 
بلكه، منظور مدل چيني و 

  . فرانسوي است
 بر اين باور است كه اگر "هانتينگتون"

 به پايان رسيده "ايديولوژي"چه دوران 
  اما تضادهاي جهاني به حالت عادي كه 

  9بقيه درصفحه 
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  جهان در آيينه مرور 
  

  8بقيه از صفحه 
همان تضادهاي فرهنگي است، 

او معتقد است كه . بازگشته است
نخستين علل درگيريها و تضادها، 
مسايل فرهنگي و مذهبي هستند و 
مطالعه تمدنهاي متفاوت كه باالترين 
نشان هويت فرهنگي است، بيش از 
پيش داراي اهميت گرديده و بايد مورد 

  . ررسي قرار بگيردتحليل و ب
وي در مقاله اي منتشر شده در 

بر ".  نوشت"روابط خارجي"فصلنامه 
اساس فرضيه من، در جهان نوين منبع 
اصلي و پايه اي تضادها، ايديولوژي يا 
. اقتصاد نخواهد بود بلكه، فرهنگ است

 دولتها نقش قدرتمندي در -ملت
مناسبات جهاني خواهند داشت اما تضاد 

استهاي گلوبال با ملتها و اصلي بين سي
گروههايي با تمدنهاي مختلف خواهد 

برخورد تمدنها سياست جهان را . بود
برخورد تمدنها، . تعيين مي كند

   ".جنگهاي آينده خواهد بود
منظور من " "او در پايان اشاره مي كند

طرفداري از برخورد تمدنها و تبليغ آن 
نيست بلكه، پيش روي قرار دادن 

ست كه بتوانيم با آن به فرضيه اي ا
   ".بررسي آينده بپردازيم

 خالف خوشبيني بشريت هانتينگتون
، تصوير بدبينانه "فوكوياما"گرايانه ي 

اي از جهان پس از جنگ سرد به دست 
مي دهد كه در آن محور مناقشات 
جهاني از دولتهاي ملي به تمدنهاي 
گوناگون يعني، واحدهاي فرهنگي، 

او به .  مي شودنژادي و ديني دگرگون
طور مشخص از هشت يا نه تمدن نام 

غرب، مسيحيت ارتدوكس، : بردمي
آمريكاي التين، چين، هند، اسالم، 

به اعتقاد . بوديسم، ژاپن و شايد آفريقا
هانتينگتون، غرب كه شامل آمريكا، 
اروپاي غربي، كانادا، استراليا و نيوزلند 
مي شود، بر اساس دمكراسي ليبرال و 

 كاتوليك و پروتستان شكل مسيحيت
غرب به جاي اين كه . گرفته است

درصدد تعميم ارزشهاي خود بر 
تمدنهاي ديگر برآيد، برعكس بايد خود 
را براي كشمكشي تمام عيار بين 

به كار گرفتن . تمدنها آماده سازد
 "جدال" به جاي "برخورد"اصطالح 

 "هانتينگتون" از سوي "كشمكش"يا 
 نظر او تمدنها تصادفي نيست زيرا در

چون ماشينهايي هستند كه بدون هيچ 
رابطه ي متقابلي در شاهراه جهاني 
روانند و تنها ممكن است در شرايط 

به . معيني با يكديگر برخورد كنند
عبارت ديگر، هر تمدن، ارزشهاي 
فرهنگي ويژه ي خود را دارد و نبايد 
كاري به كار تمدنهاي ديگر داشته 

خوردي بين آنها باشد، مگر اين كه بر
  . رخ دهد

جوهر نظري هانتينگتون، نسبي گرايي 
فرهنگي است كه به خصوص در دو 

 ي گذشته تحت تاثير نظريات پسا دهه

 و پسا "فوكو"نوگرايانه 
 در "ادوارد سعيد"ي استعمارگرايانه

بنا . محافل دانشگاهي رشد كرده است
بر اين انگاره، نظريه حقوق بشر فقط 

بي ست و نبايد آن را يك پديده ي غر
به فرهنگهاي ديگر تحميل كرد و از 
حكومتهاي جبار انتظار داشت كه ارتش 
كودكان، حجاب اجباري، چندهمسري، 
. سنگسار يا ديه و قصاص را ملغي كنند

 "ساموئل هانتينگتون"همان طور كه 
خود در مقدمه ي كتابش روشن مي 

 را از "برخورد تمدنها"كند، او اصطالح 
ي يك اسالم شناس انگليسي به مقاله
، استاد دانشگاه "برنارد لوييس"نام 

پرينستون برگرفته كه در مقاله اي به 
 در "ريشه هاي خشم مسلمانان"نام 

 بخشي از مقاله ي خود را 1990سال 
از نيمه .  ناميده است"برخورد تمدنها"

 به "لوييس"، نام 90ي دوم دهه ي 
 تدريج به عرصه ي رسانه هاي جمعي

كشيده شد و به ويژه با روي كار آمدن 
 و حاكم شدن نظريه "جرج بوش"

 محافظه كار پس از -پردازان نو 
يازدهم سپتامبر بر دولت آمريكا، او 
همراه يك استاد لبناني شيعه زاده به 

 مشاور مهم دولت "فواد عجمي"نام 
بوش و چيني در امور خاورميانه و جنگ 

  .عراق شد
اشتباه از "تاب  در ك"برنارد لوييس"

كجاست؟ تاثير غرب و پاسخ 
 سپتامبر 11 كه همزمان با "خاورميانه

ما ": گويد زير چاپ رفت، مي2001
دولت عرفي سكوالر را به مسيحيت 

اگر در دولت رم، دولت، . مديون هستيم
خدا بود، در دولتهاي خداساالر چون 
اسراييل باستان يا ايران معاصر، خدا، 

   ".دولت است
"اسالم و غرب"ن در كتاب همچني

مي  
برخالف مسيحيت، در رم ِ چند ": نويسد

مسيحيان مي . خداپرست، قيصر خدا بود
آموختند كه بين آنچه كه حق قيصر 
است و آنچه كه حق خداست تفاوت 

براي مسلمانان نخستين، خدا . بگذارند
قيصر بود و خليفه ي حاكم يا سلطان 

ي تقريبا جانشين او در زمين شمرده م
اين برداشت از يك تمثيل قضايي . شد

ساده فراتر مي رفت، براي مسلمانان 
دولت، دولت خدا بود و ارتش، ارتش 

  ".خدا و البته دشمن، دشمن خدا
  

  منتقدين هانتينگتون
 "هانتينگتون"از ميان منتقدين نظريه 

  :به چند نمونه اشاره مي شود
 ادوارد سعيد، نظريه پرداز ادبي، منتقد -

 – و فعال سياسي فلسطيني فرهنگي
آمريكايي به عنوان يكي از بنيانگذاران 
نظريه پسا استعماري شناخته مي شود و 
نظريه شرق شناسي يا اورينتاليسم از 

  . ابتكارات فكري او مي باشد
 در كتاب "هانتينگتون"وي نظريه 

 را در تز خود به "برخورد تمدنها"
وي .  توصيف كرد"برخورد حماقت"

در "اين تيوري كه هر جهاني مي گويد 
، مربوط به نقشه "خود بسته است

وي مي . جغرافيايي جهان مي شود
گويد اين ايده تالش مي كند حقانيت 
بخشيدن به جنگ را در افكار 

بنابر اين، . آمريكاييها توسعه دهد
جنگ سرد در مسير ادامه جنگ 

  .حركت مي كند
 "ژان پل دوم"جالب توجه آنكه پاپ 

نيز در اين باره گفت، برخورد تمدنها 
تنها هنگامي صورت مي گيرد كه 
اسالم يا مسيحيت براي منافع سياسي 
و ايديولوژيك مورد سوواستفاده قرار 

  .بگيرد
، نويسنده آمريكايي "پال برمن" -

كه مقاله هاي او در بسياري از 
ده انتشارات درج مي شود و نويسن

داستان دو "چندين كتاب از جمله 
 و "ترور و ليبراليسم" ، "اوتوپي
 است در نقد "پرواز روشنفكران"

ما ":  مي گويد"هانتينگتون"نظريه 
 "تمدن غربي" يا "تمدن اسالمي"

نداريم و همچنين برخوردي بين 
تمدنها وجود ندارد، آنهم به ويژه 
زماني كه رابطه آمريكا و عربستان 

   ".ر نظر مي گيريمسعودي را د
تضادها نه در برخورد ": وي مي گويد

تمدنها بلكه، در باورهاي فلسفي 
   ".است

، اقتصاددان "آمارتيا كومار سن" -
هندي تبار و استاد دانشگاههاي 
هاروارد، كمبريج، دهلي و نيز مدرسه 

 جايزه 1998اقتصاد لندن كه در سال 
نوبل اقتصاد به او تعلق يافت، در 

هويت و "اب خود كه آخرين كت
 نام دارد، نظريه اي را طرح "خشونت

ريخته است كه بر مبناي آن باور 
 مي تواند "هويت"سرسختانه به 

كتاب .  شود"خشونت"عامل بروز 
بحث انگيز او كه نخست به زبان 
انگليسي انتشار يافت، به تازگي به 
چندين زبان و از آن جمله به زبانهاي 

رانسوي نيز آلماني و ايتاليايي و ف
  .ترجمه و منتشر شده است

 از "هويت و خشونت"وي در كتاب 
عده اي كه تك هويتها را ترويج و 
براي هويتهاي ديگر ارزشي قايل 

او نظريه . نيستند، انتقاد مي كند
 را "هانتينگتون"برخورد تمدنهاي 

سبب اين خشونتها دانسته و آنرا 
تبعيض آميز، يكسويه و خود خواهانه 

اهي برتري طلبانه توصيف مي با ديدگ
 بر اين باور است "آمارتيا سن". كند

كه تفكيك بر اساس تمدن به صلح 
كمكي نكرده و در عوض خشونت 

  .آفرين است
آمارتيا سن با اشاره به نظريات 

  اين نگاه كوته":  مي گويدهانتينگتون
بينانه در غرب كه مردم جهان را تنها 

 بندي  بر اساس يك معيار تقسيم
طور ضمني باعث تقويت  كند، به  مي

بنياد گرايان ضدغرب شده است كه 
توجيه نظري اقدامات خود را از نظريه 

باور  پردازان فرهنگ  هاي نظريه  
  ".كنند غربي استخراج مي 

 ادامه دارد

، آغاز "هويج"پايان فصل 

 "چماق"دوره 
  ليال جديدي

   تير14فراسوي خبر 
مردم آري، اين درست است كه پيروزي 

ايران بر استبداد مذهبي جمهوري 
اسالمي و پيشروي تحوالت دمكراتيك 
بستگي به فعاليتها، تالشها و جانفشاني 

با اين همه، از آنجايي كه . خود آنها دارد
عوامل خارجي در تاريخ سرزمين ما 
همواره نقش برهم زننده تعادل قوا به 
نفع رژيم حاكم و در جهت منافع خود 

 و "هويج"يان فصل تقديم داشته اند، پا
 كه با دور "چماق"فرا رسيدن دوران 

جديد تحريمهاي همه جانبه و گسترده 
شوراي امنيت و فراتر از آن، تحريمهاي 
ويژه اتحاديه اروپا و آمريكا درك مي 
شود را مي توان رويدادي استثنايي و 

  .درخور اهميت به حساب آورد
از جمله شاخص ترين و تازه ترين زاويه 
فشار بر رژيم، اقدام به فلج كردن صنعت 
نفت و گاز و داد و ستد آن است كه اگر 
چه چين و روسيه با آن مخالفت كردند 
اما در مصوبه اخير كنگره آمريكا، از 
زواياي گوناگوني به دست اجرا گذاشته 

  . مي شود
با وجود رجزخوانيهاي احمدي نژاد در 
باره بي اهميتي تحريمها كه امروزه 

تر از هر زماني موضوع مضحكه وي بيش
شده است، بابك فقيهي، معاون وزير 
بازرگاني و توسعه خارجي از تشكيل 

كار گروه تدابير ويژه در مورد "
 اطالع مي دهد كه به گفته "تحريمها

متخصصين، "وي در برگيرنده 
كارشناسان خبره و صاحب نظران امور 

.  مي باشد"تجاري و بازرگاني و بيمه
انه تالش مي كند اقدامات وي زيرك

فوق را براي روز مبادا و احتمالي جلوه 
  . دهد

بي شك و بر حسب تجربه، معني 
 براي رژيم، يافتن راه "تدابير ويژه"

هاي فرار يا دور زدن تحريمها و يا 
خريدن واسطه مي باشد؛ امري كه 

تدابير "طرفهاي خارجي به نوبه خود با 
ين  حساب آن را كرده و از هم"ويژه

اكنون اخبار بسته شدن سوراخهاي فرار 
رژيم از طريق فاضالب بازار سياه و 
مافياي داللهاي بين المللي به گوش 

  . مي رسد
حكومت ولي فقيه ديگر شير فهم شده 
است كه دوران سر دواندن و مذاكره 
بازي قالبي سر آمده و تنها گزينه 
مذاكره، تن سپردن به آن زير فشار 

  . تحريم خواهد بود
از همين روست كه پس از اين، دست 
به كشاندن دعوا به ميدان آتش افروزي 
و جنگ خواهد برد، با اين اميد كه بتواند 

تهديدهاي . بر بحرانها سوار شود
 در "مقابله به مثل"الريجاني مبني بر 

صورت بازرسي كشتيهاي جمهوري 
  .اسالمي بر همين پايه استوار است

يم و از هم اين سياست را افشا مي كن
اكنون نسبت به سياستهاي جنگ طلبانه 
و نابخردانه جمهوري اسالمي هشدار 

  .مي دهيم
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 تيرماه يادآور خيزش مهر سال هيجده

شجاعانه دانشجويان و سركوب 
وحشيانه آنان توسط استبداد مذهبي در 

امسال يازده سال از .  است1378سال 
اين جنايت و زير پا گذاشتن ددمنشانه 

و كه نراز آ. حقوق دانشجويان گذشت
جالدان تاريخ هنوز با توسل به 

 و سركوب، زمام امور را در دست دارند
ي ي برپا، شرايط دموكراتيك نبوددليله ب

دادگاهي كه قادر باشد به محاكمه 
آمران و عامالن اين جنايت با در نظر 

هاي  گرفتن منافع دانشجويان و خانواده
آنان بپردازد، هنوز ابعاد دستگيريها، 
شكنجه و قتل دانشجويان دانشگاههاي 
تهران، تبريز و ديگر شهرهاي كشور در 

  .  ابهام قرار داردپرده اي از
ي در واكنش به توقيف يخيزش دانشجو

 به دليل چاپ "سالم"روزنامه حكومتي 
نامه محرمانه سعيد امامي مبني بر طرح 

.  شكل گرفت مطبوعاتسركوب
 وزير ،قربانعلي دري نجف آبادي

اطالعات به دليل چاپ اين سند 
 از مدير مسوول روزنامه سالم ،محرمانه

. انيت شكايت كردبه دادگاه ويژه روح
كليات طرح اصالح قانون مطبوعات در 

 به تصويب رسيد و 1378 تير 16تاريخ 
 17بدين ترتيب روزنامه سالم در تاريخ 

 از سوي دادگاه به مدت پنج 1378تير 
شكاف در حاكميت . رديدسال توقيف گ

بر سر منافع جناحهاي مختلف بعد از 
 و به 1378مضحكه انتخاباتي سال 

دليل نفرت ه دن خاتمي بقدرت رسي
.  تعميق يافته بود،مردم از ناطق نوري

اين مساله همراه با فشار روزافزون از 
ي را در يين، يك سري گشايشهايپا

جامعه ايجاد كرده بود كه چاپ همين 
 "سالم"سند محرمانه توسط روزنامه 

در فرايند اوج گيري تضادهاي درون 
حكومتي بر سر منافع جناحي و نه 

  .  يكي از نمونه هاي آن بودمردم،
انزجار و تنفر دانشجويان از سانسور و 
سركوب و وعده هاي پوچ و توخالي 
دولت خاتمي مبني بر اصالحات 

 با توقيف روزنامه سالم پرده ،حكومتي
سكوت را دريد و ستونهاي اريكه قدرت 
. واليت فقيه را به لرزه درآورد

دانشجويان به خيابانها آمدند و با سر 
ادن شعار عليه سانسور از دولت خاتمي د

 حكم ساكت  اينخواستند تا در برابر
ننشسته و به تبليغات انتخاباتي خود 

 هاياعتراض. جامه عمل بپوشاند
دانشجويان از محوطه كوي دانشگاه به 
خيابانها كشيده شد و درگيري با نيروي 

دانشجويان سعي . انتظامي آغاز گرديد
انتظامي به كردند از حمله ماموران 

كوي دانشگاه جلوگيري به عمل آورند 

اما در نيمه هاي شب و آغاز روز جمعه 
  اطالعاتي و تير بود كه ماموران18

انتظامي موفق به ورود به كوي دانشگاه 
شدند و به ضرب و شتم دانشجويان 

دستگاه سركوب آمده بود تا . پرداختند
اعتراض دانشجويان را در نطفه خفه 

يا "خصيها با فرياد لباس ش. كند
 دانشجويان را به "حسين، خودت بپذير

پايين پرتاب كرده و بسياري را دستگير، 
 و ويرهاتص. مجروح و به قتل رساندند

ي كه تا كنون در رابطه با اين يگزارشها
 اوج ددمنشي و ،جنايت به چاپ رسيده

 آنان را به نمايش مي درنده خويي
د كه ه بر اين، نشان مي دافزون. گذارد

فرمان سركوب بي درنگ و قاطع از 
سوي هرم حاكميت به نيروهاي 

  . سركوبگر صادر شده است
روز هيجده تير مردم با شنيدن خبر 
حمله به كوي دانشگاه به كمك 

اعتراض و . دانشجويان مي شتابند
درگيريها سراسر تهران را فرا مي گيرد 

 واليت فقيه بيتو تظاهرات به سوي 
. يجان كشيده مي شوددر خيابان آذربا

درگيري بين سپاه و دانشجويان در 
بسياري از گزارشها بي سابقه عنوان 

عدم سكوت دانشجويان و . شده است
پيوستن فزاينده ديگر گردانهاي 

 اوج گيري شعارها  واجتماعي به آنان
  راعليه خامنه اي آنچنان واليت فقيه

وحشتزده كرد كه وي مجبور به 
. كردن اوضاع شدسخنراني براي آرام 

ي، يي و اعتراضات دانشجوياما راهپيما
 ها با آن و پشتيباناندرگيري دانشجويان

. نيروهاي سركوبگر ادامه پيدا كرد
ي حمله نيروهاي سركوبگر براي يگو

خفه كردن صداي عدالت طلبانه 
 دانشجويان براي استبداد حاكم نه تنها

 ، برون رفتي را طراحي نكرد بلكهراه
دانشجويان رساتر از هميشه فريادهاي 

مي رفت تا ضربه مهلكي به سيستم 
ريشه اي تر شدن . حاكم وارد سازد

خواستهاي دانشجويان همراه با 
 شاهرگ ها،الريزه شدن اعتراضوپ

 با اين. حياتي رژيم را نشانه گرفته بود
كه در آن دوران جناحي از حاكميت به 
سردمداري محمد خاتمي، تالش كرده 

 همزمانر اصالح حاكميت و بود با شعا
 واليت فقيه انديشه از طاعتالتزام و ا

رفرم پذيري ساختار سياسي را با تاكيد 
بر حفظ آرامش و مبارزه قانوني بر 
دانشگاه تا حدود زيادي مستولي كند اما 

ي اواسط تيرماه هيچ يحركت دانشجو
گرايش كه همواره اين وجه اشتراكي به 

بدين . شتبه جامعه تزريق مي شد، ندا
ترتيب منافع مشترك جناحها و باندهاي 

 حفظ كليت نظامحكومتي در راستاي 
باعث شد تا دولت مدعي اصالحات نيز 

ماسك از چهره بردارد و از راه حل خفه 
كردن صداي معترضين با سالح گرم 

در اين مسير دولت خاتمي . استقبال كند
حتي به سركوب دانشجوياني كه از 

 كردند هم دولت وي حمايت مي
 "آشوب طلب"اعتراض نكرد و آنان را 

   :خواند
خاتمي در پايان جلسه كميته ويژه 
شوراي عالي امنيت ملي براي پيگيري 
حوادث كوي دانشگاه تهران، بر مقابله 
جدي دولت با جريانات آشوب طلب وي 

حادثه اي كه پنجشنبه " :اظهار داشت
، بعد از يكي دو روز، شب رخ داد

جرياني انحرافي در آن پيدا شد و به 
هدفش لطمه زدن نظر من اين جريان 

 و )تاكيد از نويسنده (به اصل نظام
خوشبختانه . ايجاد تشنج در جامعه است

 ناز ايت خود را ئجامعه دانشجويي برا
جريان اعالم كرد زيرا رفتارهاي انجام 
شده با هيچ يك از موازين سازگار 

عالوه بر آن مشخص شد كه . نيست
عده اي از دستگير شدگان دانشجو 

استفاده اي از اين ونيستند و قطعا سو
من از مردم كه اين  .جريان مي شود

شان در بعضي  روزها تا حدودي آرامش
 هم خورد معذرت ميه از نقاط تهران ب

دهم كه اين  خواهم و اطمينان مي
ريف حركتها ادامه پيدا نكند و از ملت ش

كنم هر چه بيشتر از  ايران خواهش مي
 باشند تا دولت راحت راين جريانات دو

   ".تر در اين زمينه عمل كند
  در عملبا اين سخنان دولت خاتمي

چراغ سبز را به نهادهاي سركوبگر 
  نشانييبراي سركوب جنبش دانشجو

بدين ترتيب اصالحاتي كه از بند . داد
 هدف  وناف واليت فقيه تغذيه مي كرد

عالي اش بازسازي مشروعيت نظام در 
جهت حفظ آن و پياده كردن فرمانهاي 

 با فريادهاي حق طلبانه ،خميني بود
. دانشجويان و مردم از رحم بيرون زد

 بر روي "آشوبگر"گذاشتن نام 
دانشجويان و تهديد مردم در لفافه كه 

اگر به خانه هايتان نرويد با شكنجه و "
 داد كه منافع  نشان"يديزندان روبرو

 با منافع مردم همخوانياين جناح هيچ 
با اين حال . زحمتكش ايران ندارد

عنوان سردمدار بازسازي ه خاتمي ب
 مشروعيت نظام هنوز هم از تكرار آنچه

  از رسوايي اش مي گذرد سالهاكه
 وي چندي پيش. خسته نشده است

طلبان واقعي  اگر اصالح" :نسخه پيچيد
ند قدرت، به جاي نشستن در مس

ساالري را تقويت  فرهنگ مردم
   ".كردند، امروز وضع بهتري داشتيم مي

 ،وي با تقدير از راه و روش امام راحلش
 كه "مردم ساالري ديني"دوباره از 

مقوله اي من درآوردي و متناقض است 

سخن گفت و دوري مردم از حاكميت 
معلوم نيست چرا . را يك خطر ناميد

رياست محمد خاتمي در زمان 
 مسند قدرت بركه  جمهوريش، زماني

 كشتار دانشجويان از پس ازبود نه تنها 
ي يسمت خود استعفا نداد و مانند زالو

 همراه با واليت ، قدرت چسبيد بلكههب
ي را كاري ي سركوب قيام دانشجو،فقيه

امعه مناسب براي حفظ آرامش ج
البته چنين .  دانست)بخوانيد نظام(

ر چارچوب منافع حركتي به هيچ وجه د
گرايش خاتمي نمي گنجد كه دل 

ش دوري مردم از حاكميت  انگراني
  . جهل و خرافات است

آنچه در طول نزديك به يك هفته 
اركان نظام استبدادي را به لرزه در آورد 
و حمايت از سركوب دانشجويان از 
سوي دولت خاتمي با همه شعارهاي پر 

 دستاوردي بسيار صريح ،آب و تابش
 به پايان :ي دانشجويان داشتبرا

 نظام اصالح فريبكارانهرسيدن پروژه 
كه در صحن دانشگاه و خيابانهاي 
تهران با خون سرخ دانشجويان به ثبت 

درستي نشان داد ه  برويداداين . رسيد
كه مبارزه دانشجويان و مردم ايران 

يندي مستقل و جدا از اختالفات آفر
ناچيز جناحهاي حكومتي مي باشد و 
منافعي فراتر از مطالبات جناحهاي 

انديشه اي كه تالش . حكومتي دارد
بوالند كه قمي كرد به دانشجويان ب

 در اصالح نظم كهنه مي "تغيير"
گنجد، از صحن دانشگاه روي برتافت و 

ي، براي يماهيت انقالبي جنبش دانشجو
تر  رسيدن به خواستهاي سياسي پررنگ

  . شد
 از رسوا شدن دولت مدعي اصالحات

سوي ديگر نشان داد كه جنبش 
اجتماعي متشكل از جنبش كارگران، 

 موتور محرك ،دانشجويان و زنان
اساس هر گونه تحول بنيادين در كشور 

فريب است و اين تحول را نمي توان با 
حاكميت استبداد . موعظه متوقف كردو 

 از مذهبي همچنان در سالهاي بعد
واقعه تاريخي هيجده تير ماه سال 

 نيز به بهانه هاي متفاوت ابزار 1378
سركوب خود را به صحن دانشگاه 
فرستاده و به سركوب دانشجويان 

  . پرداخته است
عنوان ه ي همواره بيجنبش دانشجو

ديكال و انقالبي در تحوالت احركتي ر
و تغييرات اجتماعي ميهن ما موثر بوده 

 را در پروسه رپر اقتداي يو نقش بازو
تكشان بازي كرده مبارزه طبقاتي زحم

 جنبش با تشكيل اوليناين . است
 نقش 1316ي در سال ي دانشجومجامع

  11بقيه در صفحه 

  ، اين مهم مستلزم فروپاشي آن استاز درون اصالح نمي شودنظم كهنه :  تير18دستاورد 
 

 آناهيتا اردوان



  11 صفحه                  1389 مرداداول  – 301نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   حكومت به يچاقو كش

  ي اعتصاباني بازاريرو
هي پوجعفر  

  

نظم :  تير18دستاورد 

از درون اصالح نمي كهنه 

، اين مهم مستلزم شود

  فروپاشي آن است

  

  10بقيه از صفحه 
  

بسيار موثري در مبارزه براي دستيابي 
به دموكراسي و عدالت اجتماعي داشته 

فعاليت دانشجويان در جنبش . است
   28ملي شدن صنعت نفت و كودتاي 

 و كشته شدن سه 1332مرداد سال 
 آذر همان سال و به ثبت 16 انشجو درد

 در تاريخ، "روز دانشجو"رساندن 
 تشكيل سازمانهاي سياسي ماركسيستي

 توسط دانشجويان در دهه و مترقي
چهل و فداكاريها و جانفشانيهاي 

 قيام ضد گرماگرمدانشجويان در 
ي از موثر يسلطنتي همگي نمونه ها

  تاريخيي دربودن جنبش دانشجو
نمان عليه سياستهاي  ميهمبارزاتي

  .است حاكمان ماندهعقب 
شرايط امروزي جامعه بسيار متفاوت با 

 تير اتفاق 18 خيزشزماني است كه 
واليت فقيه پروژه يكدست سازي . افتاد

پيش  به 1388 انتصابات سال  بانظام را
 را "خودي" و بسياري از نيروهاي برد

البته هنوز . از حاكميت بيرون انداخت
 از قدرت سياسي به بيرون  كهآنهايي

اصالح " بر طبل خالي ،رانده شده اند
، رعايت قانون اساسي و مبارزه "نظام

. در چارچوب قانون اساسي مي كوبند
صورت تراژدي ه اگر اين انديشه يكبار ب

 ك اين،در تاريخ نظام حاكم ظهور كرد
كرده و خودنمايي  كاريكاتورصورت ه ب

تالش مي كند از پتانسيل جنبش 
. استفاده كندوي به نفع خود سويدانشجو

اما اينبار انتظار مي رود كه جنبش 
ي با درايت تاريخي خود و با يدانشجو

 تير به موازات هر 18توجه به آزمون 
تر شدن نظام واليت فقيه،  چه كوچك

 تضادها بين رقبا، قدرتمند تر ژرفش
شدن جنبش اجتماعي و تشديد 

با  ،بحرانهاي بين المللي و داخلي
تحليل درست از شرايط براي هر چه 

ديكال كردن قيام مردم عليه رژيم ار
  .  خيزدپاجهت فروپاشي سيستم به 

ي قادر است در شرايط يجنبش دانشجو
حساس كنوني بر راهكارهاي رنگ و رو 
باخته اي كه بر اصالح نظم كهنه و 
رعايت قانون اساسي پافشاري مي كند 

 و  انديشه اي علمي،مهر رد بكوبد
عملي را در دستور كار قرار دهد كه 

  . تغيير اساسي سيستم را تضمين كند
  
  
  
   

  

   تير24...فراسوي خبر 
ــه فروشــان  روز ــازار پارچ ــته ب  گذش

ــا ديتهــران كــه در همراهــ  گــري ب
 بازار دست به اعتصاب زده      يبخشها

ـ بود، مـورد      لبـاس   يروهـا ي ن ورشي
 يطبق خبرهـا  .  قرار گرفت  يشخص

 يباني و پـشت   منتشر شده، بـا حـضور     
ــ نيگانهــاي ــاس ،ي انتظــاميروي  لب

 پارچــه ي بــه حجــره هــاهايشخــص
 كه يي كه با وجود هشدارها    يفروشان
ــاز طر ــط ن قي ــدگو توس ــ بلن  يروي
ـ  در بـازار داده م     يانتظام  از بـاز    شدي

 كرده بودنـد، حملـه      يكردن خوددار 
 بسته آنهـا را     يور شده و كركره ها    

شكافتند و با وارد شدن به حجره ها        
ــرو تخ ــرت زهــا،ي منهــا،يتري وبي  پ

 داخـل مغـازه    ايكردن پارچه ها و اش    
 بــه آنهــا وارد يهــا خــسارت فراوانــ

  . كردند
 هاي لبـاس شخـص    ي اوباش گـر   نيا

ـ  بازار گـر يمورد اعتراض د    قـرار   اني
ـ  بازار يريـ گرفت و باعث درگ     و  اني

 ي انتظام يروهاي از مردم با ن    يعده ا 
ــد ــان ش ــا. و مهاجم ــق خبره  يطب

ـ  ،ي كاشان زاهللاي عز ي آقا ده،يرس  كي
از پارچه فروشـان شـناخته شـده بـا          

 يچاقو توسط اوباش لبـاس شخـص      
 بـه   المضروب شد كه پـس از انتقـ       

 در اثر جراحت وارده جان      مارستانيب
 انهي اقدامات وحـش   ني ا يدر پ . سپرد

عوامل وابـسته بـه حكومـت، تعـداد       
ــب ــ از بازاريشتري ــصاب اني ــه اعت  ب
 اري بازار تهران بـس    ي و فضا  وستنديپ

  .متشنج گزارش شده است
 است كه روز قبل از آن       ي درحال نيا
 پس از آغـاز     ي سه شنبه ساعت   ،يعني

 بـر توافـق     ي مبن يياعتصاب، خبرها 
ــ ــرا نيب ــناف ب ــت و اص ــو ي دول  لغ

 اتهـا ي مال شي افزا ي دولت برا  ميتصم
 ي حكـومت  ونيزيتلو. منتشر شده بود  

 چيدولـت هـ   "بارها اعالم كرد كـه      
ــه ا ــرايبرنام ــزاي ب ــال مشي اف  اتي

  ".نخواهد داشت
ــان، ــ همزم ــد عل ــيغمي محم  ،ي ض
 در مصاحبه بـا     ي بازرگان ريمعاون وز 
ــزار ــومتيخبرگ ــارس بــا  ي حك  ف
 70 شيافزا":  شد ي مدع يدستپاچگ

ـ  از ابتـدا ن   اتي مال يدرصد  مطـرح  زي
  ". شودينبوده كه منتف

 ي شـورا سيي است كه ر  ي درحال نيا
 چـه   88در سال   ": دي گو ياصناف م 

بـا اقتـصاد افتـاده       در رابطـه     ياتفاق
 درصـد   70 اصـناف    اتياست كه مال  

  " است؟افتهي شيافزا

ـ  گو ي مـ  ني همچنـ  ي فراهـان  نوده : دي
 70 شياصناف توان پرداخـت افـزا     "

 را ندارنـد و سـازمان       اتي مال يدرصد
ـ  دي هم نبا  ياتيامور مال   ي تـوقع  ني چن

  ."داشته باشد
 سيـي  محمد طحان پـور، ر     نيهمچن
 ي مـ  ي لـوازم خـانگ    ي كشور هياتحاد

از همان زمـان كـه احتمـال         ": ديگو
 موضوع را   نيعدم توافق مطرح شد، ا    

ـ   كـردم و بارهــا بــه  ي مــينــي بشيپ
 بــه صــورت زيــ نربــط يمـسووالن ذ 

مكتــوب اعــالم كــردم كــه اثــرات و 
 به دنبـال خواهـد      ي ناگوار يامدهايپ

  ".داشت
 شـده انـد بـه       ي مـدع  ي حكومت منابع

 از بـازار  ييدنبال اعتصاب در بخـشها  
ز ســه شــنبه بعــداز ظهــر تهــران، رو

ــسووالن   ــه مـ ــه جانبـ ــست سـ نشـ
 و اقتـصاد و     ي بازرگـان  يها  وزارتخانه

 اصناف برگزار شد و     يهمچنين شورا 
  . توافق شداتيدرباره تعيين مال

 به قول   هاي است كه بازار   ي درحال نيا
و وعده دولت اعتماد ندارند و خواهان       

ـ  مشخص در ا   يري گ ميتصم  بـاره   ني
ـ  مال ي درصد 70 شيافزا. هستند  اتي
 طرفـه دولـت موجـب       كي ميبا تصم 
بــه .  شــده اســتهــاي بازاريتينارضــا

 بازار نـه   ي علت كسبه خرده پا    نيهم
ـ        ي شـورا  نيتنها توافق انجام شـده ب

 رهنگـام ي را د  ي دولت قاماتاصناف و م  
 دانند بلكه، اعتقاد دارند كه دولت       يم
 ي بـه خواسـته هـا      ي توجه چگونهيه

شته  گذ ي نداشته و در ماه ها     انيبازار
ـ فقط عوامل وابسته به خود را تقو       تي

 را  ني سـنگ  ياتهايكرده و تنها بار مال    
  . اندازديبه دوش آنها م

 مردم بـه دولـت      ي اعتماد عموم  عدم
 قـول و قـرار      رفتني نژاد و نپذ   ياحمد

 شده  انيآن باعث ادامه اعتصاب بازار    
 نژاد بدون توجـه     يدولت احمد . است

ـ  بازار يبه خواسته ها     تنهـا زور و    اني
 اوباش وابسته بـه     يقدرت سركوبگر 

 شناسد كه در پاسـخ بـه        ي را م  ميرژ
 بـه كـار     يهر كس و هر قشر و صنف      

ــ ــ گيم ــبازار. ردي ــا و  اني ــرده پ  خ
ــه دليكاســبكاران ــه ب ــ ك ــذل و لي  ب

 هاي به نورچـشم  ميبخشش دولت و رژ   
ـ و عوامل نزد    بـه خـود از آن دل        كي

 كننـد تـا بـا       ي مـ  ي دارند، سـع   يخون
 اعتـراض   ي سو صدا  كياعتصاب از   

خود را به گوش مـردم برسـانند و از           
 را وادار بـه    مي دولت و رژ   گر،ي د يسو
 هــا و ته و توجــه بــه خواســرشيپــذ
  . خود كننداتينظر

  
  

  

 نگهبان يمصوبه شورا

   تهي اتورمي ترميبرا

  يخامنه ا
   امانمنصور

ـ  مصوبه مجلـس مالهـا در بـاره مالك         لغو  تي
ـ      ـ يب شيدانشگاه آزاد به همان اندازه كـه پ  ين

 در حل اختالف    زي ن زاني م ني بود، به هم   ريپذ
ـ  درگ يونهايفراكس ـ  بانـد وال  ري ـ تي  ري تـاث ي ب
ـ  نگهبـان،    يشـورا . است  اُرگـان تحـت     كي

 نزاع پر   ني ا قتي رهبر باند مزبور، در حق     ارياخت
 بـار   ني نخُست ي آن برا  اني را كه در جر    اهويه

 هـم بـه صـحنه       ي اهللا خامنـه ا    تيشخص آ 
 ي تهي اتور مي سود ترم   شد، به  دهي كش يريدرگ

ـ  تكل نيـي  تع ي و ي ضرب رفته    ريز  كـرده  في
  .است

ــگُماشــتگان  نگهبــان ي در شــوراهيــ فقي ول
ـ  داده اند كه مصوبه مجلس بـه دل        حيتوض  لي
 ي عـال  ي شورا اراتي و اخت  تيورود به صالح  "

خـالف شـرع و قـانون       "،  "يانقالب فرهنگـ  
 و يجاني الري آقاري تفسنيبا ا.  است "ياساس

 كه آنها   ي زمان رايال موافق هستند ز   شُركا كام 
 در  "يرهنگـ  انقالب ف  ي عال يشورا" ميتصم

 يمورد مصادره موسـسه تحـت كُنتـرُل آقـا          
 امـر   ني بر ا  ي را لغو كردند، به خوب     يرفسنجان

 چـه   ردسـت ي داشتند كه اُرگان مزبور ز     يآگاه
هـدف  .  شـود  ي است و از ُكجا كوك م      يكس
ـ  ارسـال پ   ،ي راست سـنت   وني فراكس ياصل  امي

ـ  با ا  "رهبر"هشدار به     مـضمون بـود كـه       ني
 نزاع را   جك،ي از مل  طان سل كجانبهي يبانيپشت

  .به سمت بارگاه خود او گُسترش خواهد داد
 بـه دفـاع از      ي اهللا خامنه ا   تي ساختن آ  ناچار

ـ  خـود از طر    يهژمون  ي توسـل بـه شـورا      قي
نگهبان، هدف مزبور را برآورده ساخته اسـت        

 يذرا و بدون سود عمل     ُگ تي موفق كي نياما ا 
ـ  راست محافظه كار، جـدال را با       راياست ز   دي

 ي نظاموني كه فراكسيي جا،يگري ددانيدر م
.  ببرد شي پ كرده، يي دولت صف آرا   يتيامن –
 نگهبـان فقـط     ي شورا مي باند، تصم  ني ا يبرا
 به سـمت حـذف   زي خي براگري د هي چارپا كي
 به شـمار    بي رق شاني ساختن همر  ري تاث ي ب اي
  . د رويم

 يري در نماز جمعه ُقم جهت گ      نه،ي روز آد  آنها
 يخود را بدون سووتفاهم اعالم كردند؛ زمـان       

كــه اوبــاش تحــت اســتخدام آنهــا خواســتار 
ــار ــايبركن ــاني الري آق ــوان  - يج ــه عن  ك

ـ  زي ُقم در مجلس را ن     ندهي نما يفاتيتشر  دكي
ـ  ايروز بعد، اعضا.  شدند - كشد   يم  بانـد  ني
 و  " كـاال و ارز    ققاچـا مبـارزه بـا     " تـر ي ت ريز

واردات اجنـاس بنجـل     " مخالفت با    نيهمچن
ــيچ ــ "ين ــ جدورشي ــ را عليدي ــافع و هي  من

  . آغاز كردندي راست سنتي اقتصاديانهايشر
 اهللا خامنـه    تي آ ي اصل باناني كه پشت  ي حال در

ـ         ي با شدت  يا  ي روزافزون در كـار دفـع و خُنث
 مــشغله چي هــي هــستند، وگريكــديكــردن 

ـ  از ب  يبهتر ـ  دني كـش  روني  خـود از آب     مي گل
 تي وضع ياي تواند گو  ي امر م  نيا.  است افتهين

 "حكومت" آنها در مجموع به عنوان       يجملگ
 معتـرض و بـه پـا خاسـته       يدر برابر توده ها   

  .   باشد
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ايرانيان در شهرك تاورني تجمع 

  در حومه پاريس
  

  2010 ژوئن 27يكشنبه : راديو فرانسه
  نوشتة فواد روستائي

  
، در حومة Tavernyبه گزارش خبرگزاري فرانسه از شهر   

پاريس، گردهمايي سازمان داده شده از سوي شـوراي ملـي           
مقاومت ايران كه سازمان مجاهدين خلق ايران جزء اصـلي          

  .گذشته در ورزشگاه اين شهر برگزار شدآن است شب 
خبرگزاي فرانسه شمار حاضران در اين تجمع را كه از آنـان            
به عنوان هواداران سازمان مجاهدين خلق ياد كـرده اسـت           

ـ     عنـوان  ه دهها هزار نفر گزارش كرده و از اين گردهمـايي ب
موفقيتي ديپلمايتك براي اين سازمان ياد كرده است چرا كه   

يتهايي چون جـان بولتـون، نماينـدة پيـشين          با حضور شخص  
  .آمريكا در سازمان ملل برگزار شده است

به گزارش اين خبرگزاري، در اين گردهمايي، مريم رجـوي،          
رئيس شوراي ملي مقاومت طي سخناني كه به زبان فارسي          
ايراد كرد، از مخالفت خود بـا فاشيـسم در كـسوت عمامـه،              

  .ميلي سخن گفتسنگسار، اعدام، قطع عضو و دولت تح
خبرگزاري فرانسه در گزارش خود اين نكتـه را نيـز ناگفتـه             
نمي گذارد كه جنبش تحت رهبري مـريم رجـوي، ايرانيـان       

گيـرد و بـا جنـبش اپوزيـسيون          خارج از كشور را در بر مـي       
داخلي ايران كه در پي انتخابات رياسـت جمهـوري دهـم و             

ـ           بـا  وجـود آمـده و    ه  انتخاب مجدد محمـود احمـدي نـژاد ب
برگزاري تظاهرات اين انتخاب مجدد را بـه چـالش كـشيده            

  .است در ارتباط نيست
به گزارش خبرگزاري فرانسه، خانم مـريم رجـوي در دنبالـة         
ســخنان خــود گفــت ملــت ايــران تــا ســرنگوني اســتبداد و 

مـريم رجـوي    . ديكتاتوري به مقاومت خود ادامه خواهـد داد       
رهاي اروپا كـه در  افزود ملت ايران چون ملت فرانسه و كشو 

  .مقابل هيتلر مقاومت كردند به ايستادگي ادامه خواهند داد
رئيس شوراي ملي مقاومت در ادامة سخنان خود گفت تنهـا          

 يعني نـه جنـگ، نـه     "راه سوم "راه براي حل بحران ايران،      
مماشات بلكه يك تغيير دموكراتيـك از راه مقاومـت مـردم            

  .است
پيشين اسپانيا، يكـي ديگـر از       خوزه ماريا آزنار، نخست وزير      

ــازمان    ــايي س ــه در گردهم ــا ك ــي اروپ شخــصيتهاي سياس
از مبـارزة  ":مجاهدين خلق حاضر بود، طـي سـخناني گفـت     

شما براي آزادي و دموكراسي پشتيباني مي كنم، ملت ايران          
بسيار رنج كشيده است، اين ملت خواستار و شايـستة دولـت          

ارد و آزاديهـاي  بهتري است كه حرمـت انـسانها را نگـه بـد         
  ."اساسي را تضمين كند

خبرگزار ي فرانـسه در گـزارش خـود مـي نويـسد پـيش از              
حضور نخست وزيـر سـابق اسـپانيا، حـضور جـان بولتـون،              
نمايندة پيشين آمريكا در سازمان ملل حائز اهميت بود چـرا           
كه هنوز هم سازمان مجاهدين خلق در فهرست سازمانهاي         

  .كاستتروريستي ايالت متحدة آمري
اين ديپلمات آمريكايي كـه بـه نوشـتة خبرگـزاري فرانـسه             

رژيـم  ":سخنراني اش با كف زدنهاي شديد روبرو شد، گفت        
ايران به يك ديكتاتوري نظامي، سركوبگر و فاشيست تبديل     
شده است، سركوب مردم در پي انتخابات رياست جمهـوري          
سال پيشين نشان داده است كه رژيم تا چـه حـد جنايتكـار              

ايران از آمادگي كامل    . وزيسيون تا چه اندازه نيرومند است     اپ
  ."براي دموكراسي برخوردار است

ـ    نقـل از منـابع پلـيس شـمار شـركت           ه  خبرگزاري فرانسه ب
كنندگان در اين گردهمايي را سي هزار نفر گزارش كـرده و            
مي نويسد سازمان دهندگان در انتظار حضور صد هـزار نفـر           

 خبرگزاري ايرانيان از سراسر جهـان       به گزارش اين  . بوده اند 
از جمله اروپا، آمريكاي شـمالي و اسـتراليا در ايـن اجتمـاع              

  حاضر بودند
  

ــك   ــط يـ ــر توسـ ــزارش زيـ گـ
ــاه   ــداني در اردوگ ــشناس زن روان
مرگ كهريزك سال گذشته تهيه 
شده بود و بـراي فعـالين حقـوق     
بـــشر و دمكراســـي ارســــال   

ــد ــشر و  .گردي ــوق ب ــالين حق فع
 آنـرا  1388اهدمكراسي مـرداد مـ    

اما به دليل تـشكيل     . منتشر كرد 
دادگاه غير علني و غير مستقل و       
فرمايشي و پنهـان كـاري بـراي        
پوشاندن حقايق و ضـايع كـردن       
خون جان باختگان راه آزادي ،ما      
اقدام به انتشار مجدد آن گزارش      
مي نماييم تا از اسامي مجريـان       
جنايت عليه بشريت و جنايتهاي      

گ كهريـزك   كه در اردوگـاه مـر     
روي داده است افكار عمـومي از       

البته بـدليل غيـر     .آن مطلع شوند  
علني و غير مستقل بودند دادگاه      
آمرين اصلي اين جنايتها مصون     

ــد دادگــاه . نگــه داشــته شــده ان
فرمايــشي ســعي دارد بــا صــدور 
احكام صوري و نـسبت دادن آن       
به افراد مجهول هويـه مـردم را        
ا فريب دهد و آمرين و عـاملين ر       
  .از سزاي اعمالشان مصون دارند

ــان جنايــت عليــه  اســامي مجري
ــرگ    ــاه مـ ــشريت در اردوگـ بـ
كهريزك به سـازمانهاي حقـوق      
ــي   ــين الملل ــع ب ــشري و مراج ب
ــا اســامي آنهــايي كــه   همــراه ب
قرباني و شـاهد جنايتهـاي آنهـا        

  .بودن ارسال خواهد شد
ــن ا ــسانس . ب. مـ ــستم ليـ هـ

ــك  ــشناسي دارم و در يــ روانــ
كار . در خيابان جكلينك پزشكي  

و كـار مـا   . مي كنم با دكتـر ص    
پزشكي و تهيه دارو براي مـردم       

مامورين پلـيس مـا را بـه        . است
دليل داشتن يـك جعبـه آرسـنو        

 6موتون و پيش بـازرس شـعبة        
ــان   ــكي خيابـ ــات پزشـ تخالفـ
مطهري بردند و او بعد از اين مرا   
ــه     ــس از آن ب ــاهي و پ ــه آگ ب
كهريــزك فرســتاد در صــورتيكه 

 ســابقه اي نداشــتم و مــن ســوء
كـابوس از   .اشـتم   هيچ تخلفي ند  

اينجا شروع شد برادرم مفقود اثر      
است و خودم در جنـگ ايـران و         
ــگ در    ــل جنـ ــراق در اوايـ عـ
كردستان شركت كـردم و جـزوه     

مـوقعي كـه    . جانبازان مي باشـم   
من را به آگاهي فرستادند بعـد از    
شكنجه هايي كه در آگاهي مثل      
كابل و كتك خوردن ،دسـتبند و       

شت پا بند و بازجوئيهاي شديد م     
و لگد در آگـاهي شـاپور بعـد از          
چند روز به دستور همـان داديـار        

 تخالفات پزشكي مرا به     6شعبة  
ــتگاه   ــزك بازداشـ آدرس كهريـ

ما را با يـك     .كهريزك فرستادند   
وقتـي كـه    . ون به آنجـا بردنـد       

بطرف قم مي رويد از سه راهـي        
كهريزك مي پيچيـد بـه سـمت        
ــامال   ــران و ك ــرق ته ــوب ش جن

ماهور دارد بـا    نظامي است و تپه     
سيم خاردار و پادگـان كهريـزك       
در البالي تپه ماهورها است، كه    
دسترسي آن براي افـراد عـادي       
سخت اسـت بعـد از گذشـتن از         
يك فضاي نظـامي و عجيـب و        
غريب به فـنس اول مـي رسـيم       
كه كاله سبزها هـستند از گـارد        
نيروي انتظـامي و بعـد از فـنس         

 كيلومتر بعد به يك پايگاه      3دوم  
امي ميرسيم كه تا بازداشتگاه     نظ

فاصله اي ندارد بعد از فنس دوم       
اين تابلو  . وارد ورودي مي شويم   

نصب شـده اسـت كـه روي آن         
 210نوشته است، تحت نظرگـاه      

كهريـــزك فـــنس دوم پايگـــاه 
نظامي بـود كـه تمـام سـربازها         
ــك   ــد و در وســط ي مــسلح بودن
منطقة كامال نظـامي كـه بعـضا        

 شنيده  صداي گلوله از ميدان تير    
در داخـل ايـن پايگـاه       . مي شـد  

شاهد مجموعـه اي بـوديم كـه        
ــوار   ــاالي ديـ ــدانبانان در بـ زنـ
نگهباني مي دادند و زنـدانيان در       
كف آن ،قسمتي داشت بنام زيـر       

 آنجا بود 2 و 1زمين كه قرنطينة 
و باالي آن دفتر امـور اداري آن        
و سوله اي كـه داخـل آن چنـد          
قفس ساخته بودند جهـار قفـس       

 اتاقك كوچك دقيقـا     4دود  در ح 
ــراي   ــه ب ــاي ك ــس ه شــبيه قف
حيوانات مثل يوزپلنگ و شـير و       
ــران    ــش ته ــاغ وح ــرگ در ب گ

 قفـس   3پشت سر هم    . ساختند  
ــكاري   ــد و جوش ــصب كردن را ن
كردند كه احتماال اين قفسته هـا    
ــدان   ــاي زنـ ــه هـ را در كارخانـ

ارتفاع قفـس   .كچوئي ساخته اند    
 25 متر است و هر قفس حدود 3

 مترمربع مـساحت دارد و      30الي  
كف كل سـوله موزائيـك شـده         
ــاي     ــه ه ــر از لك ــه پ ــت ك اس
ــرك    ــي و چ ــتفراغ و ق خون،اس

 اتاقـك   4. زندانيان قبلي اسـت     
كه روي قفـسها سـاختند حـدود        

 متر مربع مساحت دارند و در       20
 نفر 40 تا 30داخل هر كدام بين     

را انداخته اند درهاي فلزي دارند      
ـ       د و  كه روي آن توري كشيده ان

شبها همة درهـا قفـل مـي شـد          
ــا  ــوايش 3ســوله ب ــواكش ،ه  ه

سـوله بـزرگ    .(عوض مي شـود     
ــي 400 ــع و 500 الـ ــر مربـ  متـ

. ديوارهاي سوله سيماني هـستند    
تحمل اين فضا و سر و صداهاي       
. آن فن ها خيلي سـخت اسـت         

ــسهاي   ــشوئيها و سرويــ دستــ
بهداشتي به عمد خراب هستند و      
ــد   ــرار دارن ــاي ســوله ق . در انته

تانكر آبي  . م ندارد ،آب ندارد     حما
كــه بــراي زنــدانيان مــي آورنــد 
. مخلوطي از آب و گازوئيل است     

آبي لجـن و كثيـف كـه ممكـن          
است از چاله ها پر كنند و بيارنـد       
و زندانيان مجبـور بودنـد همـان        
آب را از يك بطري خانواده هـر        

 2نفر يك قولپ در طول روز يـا         
 قولپ در طـول روز بنوشـد        2بار  

 ساعت يكبـار    48اين آب را    تازه  
 ساعت يكبـار نمـي      24يا گاهي   

آوردند و گاهي جيره نان و سيب       
 24زميني را هـم نمـي دادنـد و          

ساعت گرسنه و تشنه مي مانديم    
و زندانيها هميشه نگـران بودنـد       
كــه از گرســنگي نميرنــد و نــاي 

مجموعــه . حــرف زدن نداشــتند 
آنجا همراه با سربازهاي مسلح و      

ز روز اول همـراه     فضاسازي كه ا  
با كتك زدن و فحاشي ناموسـي       
و لخت و مادر زاد كردن مـا بـه          
محض ورود و شالق زدن و لوله       
زدن و ايجاد رعب و وحشت بود        

متهمـي كـه   . تا روح ما را بكشند 
فضاي .بيمار و گاها بي گناه است     

رعب آور و وحشتناك در عمق و       
در دور افتـــادگي و گرســـنگي  

د هر  داليل مرگ در كهريزك بو    
 تا  3 الي   2رور به چشم خودمان     

 نفر را مـي ديـدم       8 الي   7و گاه   
كه كشته مي شدند داخل كيـسه    
و يــا پتــو مــي انــداختن و زيــپ 
كيسه ها را مي كشيدند و داخـل      
ماشين مي انداختند و مي بردنـد       
گاها مرده ها چنـد سـاعت زيـر         
آفتاب مي ماندند تا بـاد بكننـد و         

د بتركند و صورتشان شناخته نشو    
يــا در آن محوطــه پــشت ســوله 

كانكــسها را . خــاك مــي كردنــد
ــر    ــل ه ــودن و در داخ ــده ب چي

 نفـر زنـداني     70 الي   60كانكس  
بود تپه اي وجود داشت بنام تپـه       
سفيد كه افراد را با بـدني برهنـه       
باالي آن مي دواندن كه زخمـي       

جسدها را دفـن     پشت. مي شدند 
كردند در زير خـاك و همينطـور        

.  ورهــاي اطــرافدر دور تپــه ماه
   همان تپه سفيد بسياري از

  13بقيه در صفحه 

رش تكاندهنده يك روانشناس زنداني از جنايتهاي گزا

  اردوگاه مرگ كهريزك
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  12بقيه از صفحه 
با چشمان خود ديدم كسي را كـه حقـي         
سرهنگ نيروي يگان ويژه اردوگاه بـود        
كف اردوگاه نشاند و با كلت تير مستقيم        
از باال به سرش شليگ كرد كـه طـرف          
مرد و خون دورش را گرفته جـسدش را         

گاهي از دور بـوي     . پشت كانكسها بردند  
ـ           شم چوب و دود و گوشت سـوخته يـا پ
ما . موي وز كرده به مشاممان مي رسيد      

هميشه گرسنه بوديم وبا يك تكـه نـان         
لواش نازگ و يك تكه سيب زمينـي در         

.  ســاعته زنــدگي مــي كــرديم24طــول 
بازداشــتگاههاي مثــل داخائو،ماتـــازن   
،آشويتس،ابوغريب و گوانتانامو را از يـاد       

اول اينجا اسـت و كورگـاه و قبـر          . ببريد
. شـما همينجـا اسـت     شما ،دنيا و آخرت     

اين جمالتي بود كـه احمـد رضـا رادان          
جانشين فرمانده نيروي انتظامي تهـران       
بزرگ وقتي هفته اي يكبار پنچشنبه ها        
صبح با هليكوپتر بـه اينجـا مـي آمـد و            
ــراه  خــــــــودش بــــــــه همــــــ
ــاني،  كـــشميري،عامريان،حقي ،كوميجـ
زندي، خميس آبادي، حسيني ،موسـوي      

ي ،سيد،حاجي ،مهنـدس و رئـيس اسـام       
مستعار كه بقيه آنها داشتند و گاردهـايي        
كه با عينك دودي و نقاب صورت خـود         
. را پوشانده بودند و ما را كتك مي زدنـد        

اين شكنجه گران و آدم كـشان اسـامي         
مستعار هم داشتند كه ما نمـي دانـستيم        
چه كسي هستند روزهاي دوشنبه و سـه        
شنبه حقي با گارديها و كوميجـاني مـي         

ــا را  ــد و م ــد آمدن ــي زدن ــاي .  م روزه
پنجشنبه رادان و عامريـان و كـشميري        
با هلـي كـوپتر مـي آمدنـد و همينطـور            
ــدانيان را   ماكــان كــه خــانواده هــاي زن

اگر در طول ماه    . جلوي در كتك مي زد    
يا هفته گذر خانواده با هزار بدبختي بـه          
آنجا مي افتنـد و مـي توانـستند از يـك          
 قاضي براي زنداني خود نامه بگيرنـد بـا        

الستيكهاي توپر سفيد، با باتون ،با چوب      
. با هر چيزي كه باور نمي كنيد مي زدند        

ما را لخت و مادر زاد و خيس مي كردند          
و مي كوبيدن روي زمين و روي آسفالت  
داغ وسنجاق قلت مي زديم و مي زدنـد         
تا توي شـيبي كـه پـايين بـود بيهـوش            
شويم و دوباره آب روي ما مي ريختند و         

وش مي آوردند و به سربااليي      ما را به ه   
مي گفتند بدويد ،يا ديوار را هـل بدهيـد          
كه عقب برود و هر كسي عقب مي ماند         

افـراد گرسـنه از     . بيشتر كتك مي خورد   
شدت شكنجه ها به استقبال مرگ مـي        
شتافتند و خودكشي مـي كردنـد وقتـي         
شخص اضطراب و ترس و گرسـنگي و        
بيماري و سركوبگري در پيرامونش باشد      
به همين جا مي رسد زماني كه از شدت         
گرسنگي و تشنگي به مرگ راضي مـي        
شود و چندين ماه در اين شرايط احاطـه         
شده باشد استقبال از مرگ براش كـامال      

 مـاه  18افـرادي در اينجـا   .عادي اسـت   
بودند وقتي بدن هيچ مواد مغـذي مثـل         
نمك ويتامين نمـي گيـرد چگونـه مـي          

ــش  ــترس و وح ــل اس ــد در مقاب ت و توان

كتك مقابله كند حـاال بـر ايـن شـرايط           
دائما كرامت انساني ما را از بين مي برند   
و ما را لخت و مادر زاد مي كردنـد و در            

 چشم با باتون به الي پاها و 800حضور 
رانها و كفلها و مقعد بمالند و در اتـاقكي         
تجاوز جنـسي نماينـد و هتـك حرمـت          
بكنند و عالوه بر اينها ضـرب و شـتم و           

له و شلنگ و باتون و مشت لگـد كـه           لو
هر روز وقتي مـا را      . هر روز وجود داشت   

به آمار مي بردند با كتك مي بردند و بـا      
 بار جيره   2كتك مي آوردند يعني روزي      

كتك خوردن داشتيم براي رفتن به آمار       
و برگشتن از آمار اين فجايعي است كـه         
هر ساعت و دقيقـه در كهريـزك بـراي          

بـه خـانوادة    . افتاده اسـت  زندانيان اتفاق   
زندانيان مـي گفتنـد او را بـه كهريـزك           
فرستاديم معلوم نبود كجاست وقتي شما      
مي گوييد زندان قصر معلـوم،وقتي مـي        
گوييد اوين ،قـزل الحـصار،رجائي شـهر        

امـا كهريـزك كجاسـت؟      . معلوم اسـت  
عدم اطـالع رسـاني     ! كسي نمي دانست  

به خانواده ها،عدم دسترسي به بازداشت      
گان، نبودند تلفن بـراي اطـالع دادن      شد

به خانواده ها ،قطـع هرگونـه ارتبـاط بـا       
دنيا بيرون از زندان ،غذاي ما فقط نان و         
سيب زميني و آب كثيف و تنهـا ارتبـاط          
مــا بــا دنيــا فقــط شــكنجه و تــوهين و 
ماموراني كه بـه تـو فحـش مـي دهنـد          

 بار تكـرار    5بعضي وقتها جيره كتك تا      .
د كه لخت و مـادر  مي شد در ساعت ورو 

زادمان مي كردند ديگر حيثيت و آبـرو و         
سـئوال و   . غرورمان از بـين مـي رفـت         

پرسش و نام نشان در يـك دفتـر ثبـت           
مي شد نه كارتكس داشـتيم و نـه چيـز           
ديگــري ،هيچــي فقــط آبرويــت را مــي 
ريزند و كتـك مـي زننـد و ايـن فاجعـه       
ادامه دارد وتمام نمي شـود و فكـر مـي           

بوس شــدي كــه كنــي دچــار يــك كــا
مشكل بيمـاري جـسمي   . انتهاهي ندارد   

،روحي،رواني شـرايط نـامطلوب و تنـك        
ــدن  ــم خوابيـ ــر آدم در 100هـ  70 نفـ

مترمربــع جــا و در صــورت در خواســت 
درمان افسر نگهبان مـا را آنقـدر كتـك          
مي زدند تا ديگر حـوس قـرص يـا دارو           

بيماران كه دچار خـونريزي مـي       . نكني  
لت نگه داشته مي شوند و آنقدر به آن حا 

محوطـه پـر از اقـرب ،رتيـل و          . شوند تا 
ســگهاي ولگــرد و شــغال و موشــهايي  
درشت و عجيب و غريب اسـت گـوركن    
ها و تشيها شب همه جا بـه چـشم مـي     
خوردند و تپـه ماهورهـا را مـي كننـد و            
دنبال چي مـي گردنـد نمـي دانـي هـر            

كل منطقـه   .لحظه منتظر چيزي بايد بود    
سـت كـه حتـي      نظامي و فنس كشيده ا    

اين سـئوال بـا وجـود آن كـه ورودي و            
 كيلـومتر راه اسـت بـه        5خروجي حدود   

 2نظر بي انتها مي آييـد در طـول ايـن            
 هزار نفـر را بـه       20سال در حدود شايد     

اينجا آورده اند و اين طور روحيه شان را         
داغون كردند تا به جامعه بروند و بـراي         
ديگران تعريف كننـد تـا آنهـا از شـدت           

اصل و  . هيچوقت اعتراضي نكنند    ترس  
هدف از ايجاد اين كهريزك ايجاد رعب       
و وحشت در بين مردم بخصوص جوانان     

،اينجا آدم هاي بودند كه يك مـاه زيـر          
ــراف    ــد و اعت ــاهي بودن ــكنجه در آگ ش

اما وقتي به كهريزك مي آوردند      . نكردند
 ســاعت زيــر شــكنجه آنهــا را مــي 2و 

ا گذاشـتند هــر چيـز راســت و دروغــي ر  
قبول مي كردند و از آنهـا امـضاء و اثـر            

حتي مـال و امـوال      .انگشت مي گرفتند    
مردم را با كتك از آنهـا مـي گرفتنـد و             
هيچ مديريتي بر روح خود و رفتـار خـود         
نداشتند يكي از آنها كه از هـوش رفتـه          
بود انگشتش را گرفتند و زير ورقه زدنـد         

فتند خانه و زندگي اش     و با همان ورقه ر    
سئوالي كه هميـشه در     .را صاحب شدند    

ذهن داشتم اين بود كه اين اجساد كجـا   
پزشك قانوني كه بدون هويت     .مي برند   

و كارتكس جسد قبول نمـي كنـد و مـا           
هم آنجا مـدرك و پرونـده اي نداشـتيم          

يادم يـك   .پس اين اجساد چي شده اند       .
 روز جواني را زير شكنجه دچار خونريزي      

گفت من فرزند شـهيدم چـرا       . شديد شد 
ــد   ــي زني ــن را م ــدار  .م ــرهنگ پاس س

كوميجاني كـه فرمانـده كهريـزك بـود         
خودش آمد و شخصا جـوان را بـا لولـه           
سفيد توپر آنقدر كوبيد تا بي هوش شـد         

سرهنگ پاسدار كوميجـاني مـي گفـت        .
پدر سگ حاال كه پـسر شـهيد هـستي          :

بيشتر بايد كتك بخوري تا آبروي پدرت       
ــري را ــي  .  نب ــاني م ــت كوميج ــر وق ه

خواست افراد را بزند لبـاس پلنگـي مـي      
پوشــيد و مــن بــه چــشم خــودم ديــدم  
خميس آبادي و با قفلي سر محسن روح        
المينــي كوبيــد و آنــرا جلــوي ســوله در 
هواخوري آنقدر آويزان كرد تـا خـون از         

 نفــر شــاهد 200. ســرش رفــت و مــرد 
ــو    ــه الي پت ــدن ك ــد دي ــرگ او بودن م

همـين طـور محمـد      .  و بردنـد     انداختند
كامراني واميـر جـوادي فـر لنگـرودي و       
چند نفر ديگر كه ما اسم هايشان را نمي    
دانستيم كه در دفتـر اسـامي آنهـا ثبـت           
نشده است و يك دفتر جداگانـه داشـتند     
وقتي آن دانشجوها و جوانـان را آوردنـد         
ما را از قرنطينه بيرون كردند و بجاي ما         

جمعا . زيرزميني كردند آنها را در قرنطينه 
 نفر از جوانان زير دست احمـد رضـا          20

رادان ،حقـــي عامريـــان ،كوميجـــاني ، 
كشميري ،موسـوي ،حـسيني و خمـيس      
. آبــادي ،زنــدي و ماكــان كــشته شــدند

سربازها خيلي كم زندانيان را مـي زدنـد         
ــه آنهــا دســتور   مگــر اينكــه روســاي ب

زندي اين اواخر بهتر شـده بـود و         .بدهند
زد و در شيفت خـودش اجـازه        كمتر مي   

نمي داد حتـي سـرگرد كوميجـاني وارد         
ميــدان شــود و بزنــد و از پــشت ســر او 
صحبت مي كرد و مـي گفـت اگـر مـن        
شما را مي زنم بخاطر اينكه اونها نيانـد          
بدتر بزنند و اين فشارهاي رواني باعـث        
شده بود كه خود زندي بيمار شود و يك         

به هفته نياييد و حتي مي خواست دست        
وقتي احمـد رضـا رادان      . خودكشي بزند 

مي آمد نعره مـي زد كـه هـيچ كـس از       
اينجا بيرون نمي رود با لهجة اصـفهاني        

ها چاق شديد،گنده شديد    : اش مي گفت  
همين االن ميدم دارتون بزنند ،چـرا بـه         
اينها غـذا ميـدين مگـر نگفـتم هيچـي           

در صورتيكه به ما فقط نان و سيب !ندين
مي گفت بايستي اينها    .زميني داده بودند    

تا صداي خـر در     . مثل خر سوارشون شد   
نياوردن صداي سگ در نياوردن بيـرون       

رادان خــودش از .از اينجــا نبايــد برونــد 
همه بي رحمتر بود پنجشنبه ها كه مـي         

يكبار ديگر هم در آنجا شاهد بـودم        .آمد  
كه در جايي كه مـي خوابيـديم البـالي     

ه هــم زنــدانيان جــا نداشــتند و شــب بــ
همديگر مشت و لگد مـي زدنـد مجبـور      
شديم صبح براي آنها صـحبت كنـيم و         
بگويم ما همه همدرديم چرا همـديگر را      

اينها از خدا مي خواهند كه مـا  .مي زنيم   
به جون هم بيفتيم و بعد زندانيان آرامتر        

ايـن  . شدندو كمتر همديگر را مي زدنـد      
فاجعه اي بود كه ماداشتيم تا روزي كـه         

ــاالخره با ــد  ب ــها آمدن ــه . زرس روزي ك
بازرسها آمدند مـا را تهديـد كردنـد اگـر          
بگوييد چه بالئي سر شما آمده همتـون        

به بازرسها بگوييـد غـذا      . را مي تركونيم  
مي دهند با ما خوب رفتار مي كنند پتـو          
مي دهند و پتو آوردند زير همة ما بـراي         
اولين بار پتو انداختند ولـي خوشـبختانه         

 نفـر از ليسانـسه      6 و   چندتا از دانشجوها  
ها كه در قرنطينه بودند همـة حقـايق را     

وقتي فالح  . گفتند و آبروي آنها را بردند       
و كوميجاني مـي خواسـتند بياينـد جلـو          
يكي از اعضاي بازرسي سر آنها داد زد و        

 نفـر گفتنـد   6بعد ايـن    .گفت برويد عقب  
اگر ما بگوييم كـه ايـن چيزهـا را شـما            

 نفر را   6اسم اين   . برويد ما را مي كشند      
يك مـو از    . بنويسيد و سر آنها فرياد زد       

 نفر كم بشود واي بـه احـوال         6سر اين   
 نفـر را بـا تحـت        6شما و باالخره ايـن      

الحفظ به قرنطينه آوردند از آن روز كـه         
بازرسها آمدند تا روزي كـه كهريـزك را        
بستند و ما را به قزل حصار و بعد رجائي          

 كه براي    ساعت گذشت  48شهر آوردند   
اولين بار آنشب براي مـا بـرنج دادنـد و           
ديگه كتك نزدند و بعد از ان ما به اينجا         

ثمرة بستن كهريزك و آزاد شدن      . آمديم
ما از كهريزك بخاطر خون شهيداني بود       
كه ايـن جوانـان كـه در خيابـان بـراي            
آزادي كشته شدند و در كهريزك شـهيد      
شدند و اسامي آنها در دنيا منتـشر شـده          

خـون آنهـا هـدر نـشد و هـزاران           .ست  ا
انسان مثل ما از كهريـزك نجـات پيـدا          

  .كرد
به اميد روزي كه همـة مـردم ايـران در           
آزادي و بدون شكنجه و قـول و زنجيـر          

  استبداد زندگي كنند
  ب. زنداني ا
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 روز در اردوگـاه  85اين زنداني به مـدت     
مــرگ كهريــزك زنــداني بــوده و بــر او 

ــ ــا روا داشــته شــده تمــامي اي ن جنايته
بنابــه اظهــارات زنــدانياني كــه از .اســت

  اردوگاه مرگ كهريزك نجات يافته اند
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شرايط زنان بيوه عراقي بسيار 

  بغرنج است
سه  - 2010 جوالي 6اسوشيتدپرس، 

دهه جنگ، كشتار دست جمعي و 
قتلهاي فرقه اي بيش از يك ميليون 
زن عراقي را بدون همسر و آواره كرده 

 يكي از اين ،خانم حميده آيد. است
او كه چهل و پنج ساله و . زنان است

 داراي سه فرزند است مي گويد كه
همسر خود را در زمان حمله آمريكا به 
عراق از دست داده است و اكنون مي 
 بايست تنها با معضلهاي بعد از جنگ رو

وي تاكيد مي كند كه از . رو شوده ب
سوي دولت به ميزان بسيار اندكي 

يك زن بيوه عراقي . حمايت مي شود
  هزار150مي بايست ماهانه براي خود 

ر آمريكاست و  دال130دينار كه برابر با 
 دالر مي 12 دينار كه برابر با  هزار15

از دولت كمك باشد به ازاي هر فرزند 
اما خانم حميده آيد مي . دريافت كند

گويد كه بيش از دو سال است كه همه 
كارهاي اداري را انجام داده اما چون 
كسي را ندارد كه براي وي پارتي بازي 
كند، هنوز موفق به دريافت يك دينار 

وي به همين دليل اميد . هم نشده است
خود را از دست داده و در خانه با فروش 
غذا و نوشابه تالش مي كند كه روي 
پاهاي خود بايستد و كودكان خود را 

ما نمونه  زندگي امروز" :حمايت كند
بسيار بارز فالكت و نااميدي مي باشد، 
ما كه روزي روياي دموكراسي را در سر 

صل جنگ و اشغال را مي پرورانديم، حا
 ،گي، بي خانماني و فقر استه كه بيو
   ". مغز استخوان مي چشيماامروز ت

ل اجتماعي يندها حامد، مسوول مسا
يد وجود يمربوط به زنان در دولت با تا

يك ميليون زن بيوه عراقي اضافه مي 
دليل خشونتهاي ه كند كه اين ميزان ب

 و بمب گذاريبعد از جنگ و اشغال، 
هاي فرقه اي در حال افزايش درگيري
  .است

  

   و برابري جنسيتيهزيمبابو
 -2010 جون 22اسوشيتدپرس، 

 "اتحاديه حقوق مدني و حقوق زنان"
كه يك دهه   اعتقاد دارد با اينهزيمبابو

 پيشبرد سياست برابري تصويباز 
جنسيتي در مسير مشاركت برابر زنان و 

  درمردان در پروسه پيشرفت و ترقي
  اين كشور مي گذرد، دولتهزيمبابو

 و سياستها قوانينهنوز در بسياري از 
.  نابرابري بسته استبرچشم خود را 

منتقدان مي گويند كه سياست تعيين 
بودجه دولت يكي از مهمترين 
مشكالت است كه قادر نبوده در 

تخصيص امكانات و تشويقات بر اساس 
 "جنسيت". برابري جنسيتي موفق باشد

برنامه هاي متفاوت مانند در رابطه با 
برنامه هاي دسترسي به زمين و اعتبار 
مالي از سوي دولت ناديده گرفته مي 

 حقوق زنان كوشندگانيكي از . شود
با اعالم مي دارد كه برابري جنسيتي 

 فعاالنه و جدي جراي ات غيبوجود
ي كه در همه حوزه ها و يسياستها

برنامه ها جاري باشد، امكان پذير 
 كه مانع شركت گوناگونوانع م. نيست

فعاالنه و برابر زنان با مردان در 
پيشرفت جامعه مي شود مي بايست 

  . حذف گردد
 سياست جنسيتي ملي را هزيمبابودولت 

عنوان ه  ب2000در ماه مارچ سال 
بزرگترين معيار جهت سنجش تعهد 

 حذف تبعيض جنسيتي قبول  بهدولت
 اين سياست خود شدولت با پذير. كرد

ي ا متعهد ساخت تا همه ريشه هار
به مشاركت زنان در پيشرفت تجاوز 

 هايملي را با اعمال مديريت و تدبير
اما .  بخشكاندقانوني براي حذف تبعيض

 ،موانع بيشماري. اين مساله اتفاق نيافتد
عنوان مثال عدم دسترسي به زمين ه ب

و اعتبارات بانكي، شكاف عميق در 
ابرابر در پرداخت دستمزد، فرصتهاي ن

رده  زنان در شماراستخدام و كاهش 
 تصميم گيري هنوز در مسير هاي

دولت . دستيابي به برابري وجود دارد
 جهت پيشرفت شرايط زنان در هزيمبابو

سراسر كشور يك ميليون دالر در 
. بودجه امسال خود در نظر گرفته است

 بر اين، يك ميليون دالر ديگر افزوده
 در بودجه جهت حذف تبعيض جنسيتي

 كه وزير اين  منظور گرديدهدولت
بخش اعالم كرده است كه منتظر 
تشكيل اتحاديه ها و انجمنهاي زنان 

باشد تا  بر اساس معيارهاي دولت مي
 در نظر گرفته در بودجه دولت به اعتبار

  .آنان واگذار شود
   

قوانين مبارزه با خشونت خانگي 

  قادر به حمايت از زنان نيستند
وكالي  - 2010 جون 3لي، پي پل دي

مدافع حقوق زنان اعالم كردند كه 
قانون جديدي بايد تصويب شود كه از 
زنان در مقابل خشونت خانگي حمايت 

بيش از صد . و مجرمان را تنبيه كند
 گوكيل مدافع حقوق زنان از هنگ كن

 نشست در يكو تايوان با تهيه طرحي 
 نشست .دو روزه به اين مساله پرداختند

شبكه ضد خشونت "توسط ور مزب
 وابسته به "جامعه چيندر خانگي 
  ياد شده تشكل. برگزار گرديدبيجينگ

 ده سال ،از زمان تاسيس خود يعني

براي دستيابي به برابري  پيش تاكنون
  . جنسيتي مبارزه مي كند

 ، رسميهايبر اساس گزارش مقام
 درصد از خانواده ها در چين 36بيش از 

اين . ربه كرده اندخشونت خانگي را تج
ي باالتر و به يميزان در مناطق روستا

 امر مساله دخالت در. درصد مي رسد62
به شمار خشونت خانگي در چين تابو 

 و به همين دليل ماموران مي رود
دولتي از مداخله در آن امتناع مي ورزند 

دارند كه معضل خشونت  زيرا باور
خانگي مي بايست در همان ارتباطات 

  .ل و فصل شودخانگي ح
  

حقوق زنان در غزه فراموش 

  شده است
 - 2010 جون 26لس انجلس تايمز، 

خانم ناليا آيش، فعال و مدافع حقوق 
مركز "زنان فلسطيني و موسس 

 يك  در"ل زنان در غزهيمطالعات مسا
گفتگو مي گويد كه تغييرات سياسي و 
 اقتصادي در غزه باعث شده كه زنان

دست يافتن به كسب و كار جهت 
 مبارزه براي  را برحمايت از خانواده
وي .  بدهند خود تقدمدستيابي به حقوق

 كه هنوز استكه يكي از نادر زناني 
براي حقوق زنان فعاليت مي كند در 
پاسخ پرسش آيا كسي مي تواند در 

شرايط " :غزه، فمينيست باشد، مي گويد
اوت امروز در غزه نسبت به قبال متف

ي ي يك سري روزنه هادر گذشته. است
براي ابراز عقيده پيرامون حقوق بشر و 
آزادي وجود داشت اما امروز حماس 
همه چيز را زير كنترل دارد و اگر چه 
همه چيز در غزه طبيعي به نظر مي آيد 

ما حتي از گفتگو . اما واقعيت اين نيست
   ". داريمبا خبرنگاران نيز هراس

رد حماس با مساله وي پيرامون برخو
ل اجتماعي يمسا" :زنان ابراز مي دارد

هميشه در دستور كار حماس قرار 
داشته و آنان همچنان سعي مي كنند 

 عقايد خود كه  اجباري كردنكه به
عقايد مذهب اسالم مي باشد، بپردازند 

عنوان مثال هيچ ه اما از نظر قانوني ب
توضيحي پيرامون داشتن حجاب زنان 

 مردم مي دانند كه اين  وليوجود ندارد
. چيزي است كه حماس طلب مي كند

مساله حجاب اجباري مساله جديدي در 
 حماس 1987 سال از ،غزه نيست بلكه

تالش كرد كه حجاب اجباري را به 
من شخصا تا كنون .  كندتحميلزنان 

بارها مورد تهديد قرار گرفتم كه اگر 
 تهاجم با هدف ،حجاب را رعايت نكنم

اما امروز . رار خواهم گرفتاسيد ق
 نزديك شدن  بهدليل عالقهه حماس ب

به دولتهاي غربي سعي مي كند كه در 
 زير زنان را كمتر از قبل ،انظار عمومي

 هنوز به دختراني هااما آن.  بگذاردفشار
ي مشغول تحصيل يكه در مرحله ابتدا

هستند، حجاب اجباري را تحميل مي 
عد از  ببه تازگيالبته حماس . كنند

اعتراض گروههاي مدافع حقوق زنان 
در رابطه با اين موضوع نيز اندكي عقب 

لي كه يبنابراين مسا. نشسته است
حقوق زنان را پايمال مي كند مانند 
حجاب اجباري هنوز صورت قانوني 

با تمام اين احوال، خشونت عليه . ندارد
 درصد 52. زنان افزايش يافته است

 ،درصد 14زنان خشونت فيزيكي و 
خشونت جنسي را گزارش داده اند كه 
اين مساله با افزايش نرخ بيكاري و فقر 

مسجد به دليل .  دارديرابطه مستقيم
 به محل ،عدم وجود محلهاي تفريحي

تفريح و فعاليت تبديل شده است كه 
البته قصد داشتند از ورود زنان به 
مسجد نيز جلوگيري كنند كه موفق 

ن سطح آگاهي هدف ما باال برد. نشدند
و تقويت نقش و مشاركت زنان در 

ل اجتماعي غزه است كه البته يمسا
حضور حماس همچنان اين هدف عالي 

  ".را با موانع روبرو مي سازد
  

 ميليون زن بيوه در 115بيش از 

  فقر به سر مي برند
دست  - 2010 جون 23سايفاي نيوز، 

 ميليون زن در جهان بيوه 245كم 
 از  نفر ميليون115هستند و بيش از 

آنان زندگي را در فقر مفرط سپري مي 
دو ميليون زن افغاني و دست كم . كنند

هفتصد و چهل هزار زن عراقي كه 
همسران خود را در كشمكشهاي جاري 
از دست داده اند، زنان و كودكان 

ي، زنان دردمندي كه براي يآفريقا
خود مقيم  كودكان مبتال به بيماري ايدز

 نگرانند و بيوه هاي بسيار در يتيم خانه
 سال در 17 تا 7جوان بين سن 

كشورهاي در حال توسعه در شرايط 
. بسيار دشواري زندگي مي كنند

بسياري از اين زنان بيوه از تبعيض و 
. آزار و اذيتهاي غيرانساني در رنجند

ي ترين امكانات اجتماعي يآنان از ابتدا
محرومند و زير فشار فقر، براي استثمار 

. دن و آزار و اذيت رها شده اندش
بسياري از اين زنان در كشورهاي 

 و آسياي مركزي سكونت آفريقايي
 در هاهمسران بسياري از آن. دارند

نزاعهاي خونين و يا از بيماري ايدز 
زنان بيوه . جان خود را از دست داده اند

بعد از دست دادن همسران خود مجبور 
مي به ازدواج با مردان ديگر فاميل 

شوند، مورد تجاوز جنسي قرار مي 
طور ه گيرند، از خانه رانده مي شوند و ب

كلي از سوي فاميل خود و يا فاميل 
. همسران خود بايكوت مي شوند

فرزندان آنها از تحصيل محروم مي 
مانند، به دام شبكه هاي قاچاق انسان 
گرفتار مي شوند، به بيماريهاي كشنده 

رفته مي دچار مي شوند و به بردگي گ
  . شوند

امكانات جهاني نيز براي حمايت و باال 
 اين دسته از زنانبردن سطح معيشتي 

ي يبسيار اندك است، تشكلها و نهادها
 عادالنه كردن آنها به نمايندگي ازكه 

شرايط زندگي زنان بيوه را دنبال كند 
  .نيز بسيار نيستند
  15بقيه در صفحه 

  ييزنان در مسير رها
 

 آناهيتا اردوان
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  زنان در مسير رهايي 
  

  14بقيه از صفحه 
  

جامعه هندوستان نيز طالبانيزه 

  شد
 - 2010 جون 22هندوستان تايمز، 

مدافعان حقوق زنان در هند تاكيد مي 
 رتكاب بهكنند كه ميزان فزاينده ا

قتلهاي ناموسي در پايتخت اين كشور 
نشان از طالبانيزه شدن جامعه 

مركزي آنان از دولت . هندوستان دارد
مي خواهند كه با تصويب قانوني جلوي 

 ابراز مي هاآن. قتل ناموسي را بگيرند
دارند كه اين يك قبيله كشي و نسل 
كشي تمام عيار است كه معلوم نيست 

دختران و ! جهت دفاع از كدام ناموس
پسران خود را به چنين شيوه 

  . وحشتناكي به قتل مي رسانند
در چهاردهم جون سال جاري، يك 

ختر چهارده ساله و دوست پسرش د
توسط عموي دختر با اجراي سنگسار 

 بر اين، افزوده. در دهلي به قتل رسيدند
زن و شوهري كه چهار سال پيش بر 
خالف ميل خانواده دختر ازدواج كردند 
نيز به شيوه سنگسار در دهلي به قتل 

اينها فقط دو نمونه از موارد . رسيدند
 تازگيبه قتلهاي ناموسي است كه 

مخالفان ابراز مي . گزارش شده است
دارند كه دولت در مقابل رشد و 

ول است وگسترش قتلهاي ناموسي مس
طور جدي ه  و ببه سرعتو مي بايست 

  .با اين مساله برخورد كند
   

حمله ماموران دولتي چچن به 

  اي رنگي هزنان با گلوله
زنان چچني  - 2010 جون 21رويتر، 

دليل ه ن را بمي گويند كه پليس آنا
عدم رعايت حجاب با گلوله هاي رنگي 

  . مورد هدف قرار داده است
اين مساله مدافعان حقوق زنان را 

 حمله به فرمان. خشمگين كرده است
يس جمهور چچن كه ي از طرف رزنان

قصد دارد قوانين اسالمي را در جامعه 
  .ي كند، صادر شده استيبه زور اجرا

   

ون بد سنگسار و اعداماحكام 

براندازي استبداد حاكم پايان 

   نخواهد داشت
رژيم جمهوري اسالمي با قصد سنگسار 

 ساله 43خانم سكينه محمدي آشتياني، 
. انگيختخشم جامعه بين المللي را بر

دولتها، نهادهاي مدافع حقوق بشر، 
وحشيانه و با شخصيتهاي سياسي 

 خواندن سنگسار از رژيم متحجرانه
 مجازات را خواستند كه اجراي اين

سكينه محمدي آشتياني  .متوقف كند
 قتل  همدستي درپيشتر به اتهام

همسرش محكوم به اعدام شده بود كه 

  حكم منتفياينبا رضايت اولياي دم 
 يري ده سال حبس تعزو وي به

 به دليل وي سپس.  گرديدمحكوم
داشتن رابطه جنسي خارج از ازدواج 

 ضربه شالق محكوم و 99شرعي به 
 تا سپس در يك ت شده بودمجازا

دادگاه ديگر به همين اتهام دوباره 
محاكمه و به مجازات مرگ توسط 

  . سنگسار محكوم شود
زير فشار اعتراضهاي گسترده داخلي 

يك مقام قوه قضاييه  و بين المللي،
ذربايجان جمهوري اسالمي در آ

با وجود قطعيت و " : كردمشرقي اعال
 به  حكم سنگسار،الزم االجرا بودن

دليل مالحظات انساني و دستور 
ي متوقف شده و فعال يرياست قضا

   ".اجرا نخواهد شد
يس دادگستري استان آذربايجان ير

دستگاه ": شرقي با اين حال گفت
 قوانين و مقررات در اجرايقضايي 

مصمم است و هر زمان رياست 
محترم دستگاه قضايي مصلحت 
بدانند، بدون توجه به جوسازي 

 حكم وي اجرا ، غربيهاي رسانه
   ".شدخواهد 

جواد البته مدتي نگذشت كه 
 ستاد حقوق بشر قوه ريدب، الريجاني

  در يك گفتگو با خبرگزاريهييقضا
 ايرنا اعالم كرد كه مجازات دولتي

سنگسار در قانون اساسي رژيم وجود 
دارد اما قضات دادگاهها در شرايط 
بسيار محدود اقدام به صدور چنين 

نند و از مجازاتهاي حكمي مي ك
وي . جايگزين صحبت به ميان آورد

هجمه اي كه غرب در " :اضافه كرد
اين رابطه به راه انداخته، هيچ تاثيري 

اجراي احكام . در نظر قضات ما ندارد
شرع مقدس اسالم مثل رجم، حجاب 
و ارث همواره با تخاصم وقيحانه آنها 
روبه رو بوده و اساسا هر مساله اي 

كام شرعي داشته باشد با كه بوي اح
   ".مخالفت آنها روبه رو مي شود

بدين ترتيب بيم آن مي رود كه بعد 
از سنگسار، چوبه دار در انتظار خانم 

بر اساس اخبار . سكينه محمدي باشد
 كوشندگان روزنامه ها و هايو گزارش

جز ه  ب،مخالف سنگسار و اعدام
ذر آي، يسكينه محمدي، كبري بابا

 ،ه، مريم قربان زاده سال19 ،باقري
 ساله، 31 ، ساله، سريمه عبادي25

 ساله، ايران 33 ،بوعلي جانفشاني
 ، ساله، خيريه واالنيا31 ،اسكندري

 ساله، 41 ، ساله، اشرف كلهري42
خ، . زني به نام فاطمه، زني به نام م

زني با اسم فاميل هاشمي، محمد 
ي و سيد نقي احمدي معلي نويد خما

 كه محكوم به جزو افرادي هستند
  بي ترديدالبته. شده اندسنگسار 

 افراد محكوم شده به سنگسار و شمار
حتي سنگسار شده به دليل سانسور 

 رسانه هاي مستقل در نبودشديد و 
  . ايران، بيش از اين مي باشد

  
  

  

شالق بر قانون،  

بدن زنان را رسميت 

  مي بخشد

  
   زينت ميرهاشمي 

   تير 29فراسوي خبر 
حـــسني اژه اي، مغـــالم حـــسين 

 28سرگوبگر پر آوازه، روز سه شنبه       
تير، با استناد بـه قـوانين جمهـوري         
اسالمي، سـركوب زنـان بـه بهانـه         

  .بدحجابي را تائيد كرد
ــا روزي كــه بارگــاه   ــدون شــك ت ب
سلطنت ولي فقيـه و قـوانين آن پـا          

ــان در   ــت، زن ــدم  برجاس ــف مق ص
. سركوب شدگان قرار خواهند داشت    

در فرهنگ بنيادگرايان اسـالمي بـه       
شمول پايوران جمهـوري اسـالمي،      
زن بودن خود جرمـي اسـت بـزرگ         
چه رسد به دفـاع از هويـت زنانـه و           
. مقاومت در برابر تبعـيض جنـسيتي      

زنـان را   زيرا قوانين حاكم بر ايران،      
به دليل جنسيتشان قبل از تولدشان      

  . مي شناسدمجرم
چندي پيش احمدي نژاد از اين كـه        
جلوي زنان در خيابانها گرفته شود و       
به آنها تـذكر بـراي حجابـشان داده         
شود، اظهار ناخرسندي كرده بود كه      
ايــن عمــل مــورد مــشاجره برخــي  
عمامه داران شـده و واويـالي آنهـا         

بـه نظـر مـي آيـد در         . بلند شده بود  
 به  برابر عده اي كه پايوران حاكم را      

قــانون رجــوع مــي دهنــد و مرتــب 
 قـانون را بـه       بودن» مفيد«مزاياي  

ــت     ــد، دول ــي كنن ــزد م ــا گوش آنه
پاسداران هم ماشين سركوبش را بـا       
استفاده از همين قانون توجيـه مـي        

پس بايد در انتظار روزهـايي      . بخشد
باشـيم كــه مــواد قــوانين ارتجــاعي  
جمهــوري اســالمي ماننــد تــوپ در 

 گذار حكومت،   زمين دلبستگان بنيان  
  . بچرخد تا دروازه خود را انتخاب كند

 تير، دادستان كـل     28روز سه شنبه    
» بـدحجابي «كشور اعالم كرد كـه       

» جــرم«زنـان بـا توجــه بـه قـانون     
وي اعـالم كـرد     . محسوب مي شود  

كــه بــراي ايــن جــرم، محازاتهــاي 
. اسالمي در نظر گرفته شـده اسـت        

وي با اشاره به مواد قانون مجـازات        
 را شالق، زندان و جريمه نقدي     زنان

  . ذكر كرد
در مـاده   «:محسني اژه اي گفت كـه     

 قانون مربوط بـه جـرايم ضـد          638
عفت و اخالق آمده است هـر كـس         
عمــال در انظــار، امــاكن عمــومي و 
معابر تظاهر به عمـل حرامـي كنـد         

 10عالوه بر كيفر عمل به حبس از        
 ضـربه شـالق    74روز تا دو مـاه بـا        

  ».جريمه مي شود

  هزار چماقدار بسيج 
  

  زينت ميرهاشمي 
    تير22فراسوي خبر 

مقاومت شگفت آور زنان ايـران پـس از سـه           
دهه سلطه استبداد ديني و زايش سـه نـسل،          
حكومت را به نقطه اي رسـانده كـه مجبـور            
. اســت چماقهــايش را هــر روز صــيقل دهــد

مدعيان نماينـدگي خـدا روي زمـين بعـد از            
، عليرغم كوبيدن سي و دو سال حكومتمداري  

شمشير ارتجاع بـر فـرق زنـان ايـران زمـين            
نتوانسته اند آنـان را در شـكل و شـمايل زن            

طرحهـايي  . مورد نظر خود قالب گيري كننـد      
چون تعيين مدل آرايش، نوع و رنگ لباس و         
دخالت در زندگي خصوصي زنان و يا اجرايـي     
كردن طرح حجـاب و عفـاف بـراي سـاختن           

كنيـزان حلقـه بـه      كه همان   » زنان مقدس «
گوش حرمسراي مردان در قرن بيست و يكم        

بي اثر بوده و زنان ايـران بـه اشـكال           است،  
گوناگون به حكام تهـران پيـام داده انـد كـه            

  .ذهي خيال باطل
اين روزها طرح حجـاب اجبـاري و سـركوب          
زنان به بهانه هاي بد حجابي، دامنگير مردان        

ل در هفته گذشته تعدادي مـد     . هم شده است  
. مو براي پسران به تاييد وزارت ارشـاد رسـيد       

در ماههاي اخير پوشش زنان، اجرايي كـردن        
طرح حجاب و عفاف بار ديگر در خطبه هاي         
امامــان جمعــه و در رســانه هــاي حكــومتي  

چماقداران . تبديل به موضوعي داغ شده است    
و اراذل و اوبــاش بــراي جبــران شكــست    

در . راهكارهـاي تــا كنــوني بـسيج شــده انــد  
حقيقت اين مقاومت زنـان در برابـر اجبـارات          
حكومتي است كه حكومت را براي حل ايـن         

  . همچنان در پله اول نگاه داشته است معضل
 تيـر مـاه، معـاون پرورشـي و     21روز دوشنبه  

ــرورش   ــوزش و پ ــازمان آم ــدني س ــت ب تربي
در » حجاب و عفـاف «تهران، از پخش كتاب    

وي . دادمدارس تهران از مهر ماه امسال خبر       
عنوان دستورالعمل و شـيوه     «اين كتاب را به     

  . اعالم كرد» 89نامه سال تحصيلي 
ايــن مقــام حكــومتي، اجرايــي كــردن طــرح 
حجاب و عفاف در مدارس و به ويزه در مهـد     

وي همچنــين . كودكهــا را ضــروري دانــست
گفت كه قـرار اسـت از مهـر مـاه امـسال، از          
 روحانيون به عنـوان افـسران جنـگ نـرم در          

وي تاكيد كرد كه قـرار      . مدارس استفاده شود  
پيـشگيري از   «است يك هزار روحاني بـراي       

آســـيبهاي اجتمـــاعي از جملـــه آســـيبهاي 
بـه مـدراس    » پرخطري همچون جنـگ نـرم     

وي همچنــين گفـت كــه هــم  . اعـزام شــوند 
اكنون سه هزار پايگاه و سه هزار دارالقران در     

  . شهر تهران فعال است
عالوه بر تبعيض جنسي    در شرايط فعلي زنان     

ــشهاي     ــشان در جنب ــل شركت ــه دلي ــد ب باي
رژيم همان طور كه    . اعتراضي هزينه بپردازند  

در هر پيچ بحراني از سركوب زنـان اسـتفاده          
كرده است ايـن بـار مـي خواهـد در بحـران             

  . سرنگوني اش با زنان تصفيه حساب كند
بدون شك همه اين راهكارها بيهوده خواهـد        

 از فروريزي برج و باروي ولي  بود و نمي تواند   
    .فقيه و حكومت او جلوگيري كند
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  : سخن روز

چه كه مي دانم، به خاطر   همه آن-
 - 1828(لئو تولستوي (. عشق است

 نويسنده و فعال سياسي ،)1910
جنگ "اجتماعي روس، نويسنده كتاب 

  )"و صلح
 اگر برده داري نبود، مجازات اعدام -

.  پيش در آمريكا از بين رفته بودمدتها
. برده داري بهشت مجازات اعدام شد

س، سوسياليست، فيلسوف، انجال ديوي(
فعال سياسي و استاد دانشگاه 

  )آمريكايي
   

  شعر
  

   به ياد برتولت برشت

 

 Bertolt ("برتولت برشت"
Brecht( ،) اوت  - 1898فوريه

يكي از برجسته ترين ) 19566
و شاعر نمايشنامه نويسان و تيوريسينها 
او . بود آلماني سوسياليست و كمونيست

تئاتر قرن بيستم تاثيري به سزايي در 
هنگامي كه بحرانهاي . گذاشت

اقتصادي جهاني آغاز شده بود و 
درگيريهاي سياسي و جنبشهاي 
كارگري در جهان و به ويژه در آلمان 
رو به رشد بود، او به جنبش زحمتكشان 
پيوست و به زندگي و خانواده اشرافي 

برشت كه در همين . خود پشت كرد
الش زمان با ماركسيسم آشنا شد، ت

كرد تا در آثار خود انديشه هايش را 
  . بيان كرده و به ديگران آموزش دهد

به عنوان نمايشنامه نويس و برشت 
ار تئاتر حماسي و به خاطر ذبنيانگ

مشهورش چون  ينمايشنامه ها
ننه دالور و " ،" گاليلهيزندگ"

 ،"نيك زن ايالت سچوان" ،"فرزندانش
آدم، آدم "، "ي قفقازيگچ يدايره "
 "يارباب پونتيال و نوكرش مات"، "تاس
   .شهرتي ويژه يافته است "مادر" و

بيشتر يا طنز آميز و يا  ي برشتشعرها
و زير پوسته  استحزن انگيز 

طبعانه خود، مفاهيم بسيار جدي و  شوخ
هاي  رسان ايده آگاه كننده دارد و پيام
بيشتر . مي باشدنقادانه و اجتماعي وي 

ربرگيرنده  د"برشت"هاي  نمايشنامه
  .يك يا چند سرود، ترانه و شعر است

  
  كمونيسمدر ستايش از 

 معقول است،

  فهميدني و آسان
  تو كه استثمارگر نيستي

  .دركش تواني كرد
  به صالح توست

  !جوياي آن شو
  نامند، اش مي ابلهان، ابلهانه
  !و پليدان، پليد

  .عليه پليديها و بالهتها ست
  نامند استثمارگران جنايتش مي

  دانيم ا ما ميام
  .كه پايان جنايتها ست

  نه حماقت،
  .كه پايان حماقتها ست

  نه معما،
  كه گشايش است و آسودگي

  اي كه آسودگي
  .به دست مي آيددشوار 

  تو كه استثمارگر نيستي
  .دركش تواني كرد

  
  ادبيات

  
هيچوقت براي هيچ كاري دير 

  نيست
  

 82، يك زن "ميرا استنفورد اسميت"
نوشتن يك سه گانه قرارداد ساله 

داستاني را با انتشارات هونو 
)Honno( در اين او. است امضا كرده 

سه رمان به نقل داستان رقابت ميان 
، "كريستوفر مالرو" و "ويليام شكسپير"

 "دكتر فاستوس"شاعر و خالق منظومه 
  . كه همدوره شكسپير بوده، مي پردازد

اين مادربزرگ كه متولد شهر 
، در "هوليهد" در  است و"برايتون"

شمال ولز زندگي مي كند، گفت كه از 
شنيدن خبر تمايل ناشر با بستن اين 

  .قرارداد زبانش بند آمده بود
خانم اسميت كه هميشه به داستان 
نويسي عالقه داشته، بعد از اينكه 

داستان كودكانه كوتاهي را براي راديو 
بي بي سي در ولز فرستاد و واكنش 

، براي نوشتن رمان مثبتي دريافت كرد
 گفت كه بعد از  او.انگيزه پيدا كرد

اينكه دستنويس اولين رمانش را براي 
ناشر فرستاده، انتظار شنيدن واكنش 

جلد اول . مثبت ناشر را نداشته است
  . نام دارد"دروغ بزرگ"اين سه گانه، 

   

جايزه آفريقايي كين به نويسنده 

 سيرالئوني اهدا شد

ستان كوتاهي زير ، با دا"الوقمي تري"
 "روزهاي دعوا با تكه چوب"عنوان 

آقاي تري .  شد"كين"برنده جايزه 
متولد سيرالئون است، در نيجريه بزرگ 
شده و در سومالي و اوروگوئه روزنامه 

  .نگاري كرده است
داستان آقاي تري درباره زندگي 

 است، پسري كه در زباله داني "روال"
ب زندگي مي كند و مسلح به تكه چو

. مدام با پسرهاي ديگر دعوا مي كند
اين داستان در شماره دوازدهم مجله 

، كه مخصوص "چيمورنگا"افريقايي 
نويسندگي و ادبيات است، منتشر شده 

  .است
، رييس هيات داوران "فيامتا روكو"

جايزه كين و ويراستار ادبي مجله 
را ، اين داستان كوتاه "اكونوميست"

جاه طلبانه، جسارت آميز، به شدت 
  . توصيف كرد"هومري"خالقانه و 

  
  فيلم

  
نقدي كوتاه بر فيلم شاهزاده 

  ايران
): بي بي سي(نوشته پرويز جاهد 

هاليوود سالهاست كه در باره شرق 
تاريخي و فانتزي  فيلمهاي حماسي،

مي سازد اما به ندرت مي توان فيلمي 
نسبتا تصوير  در اين سينما يافت كه

دقيق و نزديك به واقعيت از شرق ارايه 
 .داده باشد

شايد بتوان اهداف و انگيزه هاي 
ساختن اين گونه  سياسي هاليوود از

فيلمها را ناديده گرفت اما از جنبه 
توان  سرگرمي سازي محض آن نمي

براي هاليوود، داستانهاي هزار  .گذشت
دستمايه هاي  و يكشب و شرق دور،

ن فيلمهاي سرگرم خوبي براي ساخت
بوده و  كننده با مايه هاي اگزوتيك

 .هست

تيوري اورينتاليسم ادوارد سعيد، بيشتر 
مورد سينماي هاليوود  از هرجا در
 شرق در سينماي هاليوود .صادق است

افسانه اي و  خيلي وقتها يا سرزميني
دست نيافتني با كاخهاي عظيم و 

يا  باشكوه و حرمسراها و جادوگران،
ي خشك و برهوت با مردماني سرزمين

عقب مانده، بدوي، غيرمتمدن و بي 
 .بوده است رحم

شاهزاده  بنابراين وقتي فيلمي چون
نمايش درمي آيد، اصال نبايد  به ايران

انتظار داشت كه اين فيلم، داستاني 
باره فرهنگ، تمدن و  تاريخي در

  .مردمي واقعي يعني ايرانيان باشد
   

ي سالن سينما 450 نيمي از

  تعطيل شده استكشور 
، معاون سينمايي "جواد شمقدري"

وزارت ارشاد ظهر يكشنبه در حاشيه 
نشست شوراي فرهنگ عمومي استان 

تعداد سالن ": خبر داد در سمنان
 200 سالن به 450سينماها در كشور از 

  .سالن رسيده است
  

 برندهايراني،  فيلمساز جوان

  مسابقه ويديوي دموكراسي

  
خارجه آمريكا با هدف وزارت امور 

ترويج دموكراسي در جهان، از دو سال 
المللي براي   ويديويي بين پروژه پيش
وگو درباره دموكراسي به راه  گفت

 فيلمساز 600هزار و  در آن انداخت كه
ساز ويديويي از سراسر جهان  و برنامه

  شركت كردند
، فيلمساز جوان "فربد خوش طينت"

تاه ويديويي ايراني براي ساختن فيلم كو
دموكراسي انيميشني با نام  درباره
 برنده "قابل توجه آقاي دمكرات"

اين  .اين مسابقه ويديويي شدجايزه 
  رويفيلم پس از مدت دو ماه كه

 توسط صدها ه بود، قرار گرفت"يوتيوب"
  .هزار بازديد كننده انتخاب شد

پنج كارگردان برتر ديگر اين جشنواره 
يارد "دند از كوچك ويديويي عبارت بو

 از "ادياتميكا"اتيوپي،   از"شومت
 از اسپانيا، "جوول مارسدن"اندونزي، 

خوان پابلو "  از نپال،"انوپ پودل"
  . از كلمبيا"پتينو اروالو

 

نارضايتي مقامهاي آمريكايي از 

 آزادي رومن پوالنسكي

اداره فدرال دادگستري و پليس سوييس 
 اعالم كرده اند كه از هنگام بازداشت

 در زوريخ، "پوالنسكي"آقاي 
دادگستري آمريكا نتوانسته داليل قانع 
كننده اي براي تحويل او به دادگاه 

  .آمريكا ارايه كند
، وزير "اولين ويدمر شلومپف"

دادگستري سوييس گفت كه داليل 
  بازداشت پوالنسكي ديگر اعتبار ندارد و 

  17بقيه در صفحه 

  رويدادهاي هنري ماه 
  

 ليال جديدي
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  رويدادهاي هنري 
  

  16بقيه از صفحه 
  

 كه مايل اهر جاو آزاد است به 
  .است سفر كند

بي "با اين حال، او اين حكم را 
 يا نگناهكار بودارتباط با 

بيگناهي رومن پوالنسكي 
  .دانست

رومن پوالنسكي پس از صدور 
حكم آزادي، از هواداران خود 

  .سپاسگزاري كرد
  

 موسيقي

  

ند تر مايكل جكسون ثروتم

  شد
 سال گذشته "مايكل جكسون"

. در سن پنجاه سالگي در گذشت
يك ، حال پس از مرگ با اين

وت به جاي رميليارد دالر بر ث
  . مانده از او افزايش يافت

بر اساس برآورد مجله اقتصادي 
 فروش آلبومهاي ،"بيلبورد"

 ميليون دالر 383جكسون حدود 
همين "و درآمد حاصل از فيلم 

 400حدود ) this is it ("است
  ميليون دالر بوده است

بر اساس  "همين است"فيلم 
صد ساعت فيلم ويديويي تهيه 
شده است كه در زمان تمرين 
مايكل جكسون براي اجراي 
آخرين كنسرتش فيلم برداري 

ديگر  ده آلبوم موسيقي. شده بود
 نيز  او منتشر نشدهياز آهنگها

به بازار خواهد آمد كه ميليونها 
. مد او مي افزايدآبه دردالر 

 در آمدهاي كالن ويهمچنين 
  . جانبي ديگري نيز دارد

خريداران بليطهاي آخرين 
كنسرت وي كه هيچگاه انجام 

 با پس ندادن بليطها براي ،نشد
 ميليونها دالر به ثروت ،يادگاري

  .او افزودند
بخشي از درآمد يك سال گذشته 

 ميلون 500 بدهي جكسون،
ن مي كند و  جبرادالري او را

 به سه فرزند هعمدبه طور مابقي 
و مادر مايكل جكسون مي 

  . رسد
 

لغو كنسرت حسام الدين 
 سراج

   
اوباش سپاهي و در پي حمله 

  به كنسرتبسيجي

 و گروه "الدين سراج حسام"
 كه به دعوت يك "بيدل"

انجمن خيريه قرار بود در 
برگزار شود، اين  كرمانشاه

 تاين كنسر .برنامه لغو شد
 19، 18 روزهاي درقرار بود 

 در كرمانشاه 89 تيرماه 20و 
ساعاتي  برگزار شود كه از

پيش از شروع برنامه روز 
 با حضور اوباش مزبوراول، 

در محل برگزاري اين 
قفل و زنجير  كنسرت و با

كردن درهاي ورودي سالن 
مانع ورود اعضاي اركستر و 

 .شدند تماشاچيان به سالن
 با آوردن مهاجمان

سيستمهاي صوتي پرتابل 
اقدام به پخش نوحه خواني 

  .كردند و تهديد حضار
 سردبير ،"صادق اشك تلخ"

 در "يالثارات"سابق نشريه 
 سخناني كه مقابل محل

برگزاري سالن انجام شد 
از امروز بايد شاهد ": گفت

جنگ خياباني ما با فساد 
آغاز راه است و  اين. باشيد

از امروز به بعد اجازه 
اري هيچ كنسرتي را به برگز

نخواهيم  هر قيمتي كه شده
  ".داد
 در "حسام الدين سراج"

وگويي كه بعد از اين  گفت
ين ا": تحادثه داشت گف

برخوردها در ظاهر خودسرانه 
   ".است
پاسخ به اين سوال  دروي 

كه آيا اين برخوردها با 
حمايت وي از ميرحسين 

سال  موسوي در انتخابات
گذشته و حضور در 

پينهاي انتخاباتي او كم
عرصه ": ارتباطي دارد؟ گفت

اقدامهاي  فرهنگ، جاي
  ".جويانه نيست تالفي

سراج در پايان ضمن ابراز 
برخوردها  تاسف از اين

كنم  به اين فكر مي": گفت
توان  كه در اين فضا نمي

 فعاليت هنري داشت و بايد

اجراي كنسرت در كشور 
  ".ايران را فراموش كنيم

 

 

  
 

   

 ولي فقيه براي  مباز ه

  مهار بحران به 

 صحنه آمد
   

   زينت ميرهاشمي
  

   تير15فراسوي خبر  
در پي دو هفته جنگ و جـدال بانـدهاي          
حكومتي براي تسخير دانـشگاه آزاد، كـه      

اساسنامه ايـن مركـز توسـط       اصالح   از  
 و  شوراي عالي انقالب فرهنگي آغاز شد

بعــد از آن مجلــس مــصوبه اي در تائيــد 
نهاد به تـصويب رسـاند كـه از         وقف اين   

شوراي نگبهان تائيد نـشد، خامنـه       طرف  
اي بــا دخالــت خــود و نامــه نگــاري بــه 

 و احمدي نژاد تالش  هاشمي رفسنجاني 
ــته    ــكاف برداش ــشتي ش ــكان ك ــرد س ك

 بـه دسـت گيـرد و خواهـان           حكومت را 
عقـب نـشيني دو طــرف و نگـاه داشــتن    
مالكيت اين دانشگاه به همان شكل قبل       

ن شك كاپيتان اين كشتي زهوار      بدو. شد
در رفته در بستن شكاف عميقي كـه بـر          
بدنه آن وارد شده اسـت موفـق نخواهـد          
شد و بـا توجـه بـه نارضـايتي مردمـي و         
بحران غير قـانوني، تـضادهاي بانـدهاي        
حكومتي عميق تر و گسترده تـر خواهـد         

  . شد
ــاني    ــت الريج ــه رياس ــم ب ــس رژي مجل
 هنگــامي كــه در برابــر غــصب مالكيــت

دانشگاه آزاد كه توسط باند احمدي نـژاد        
صــورت گرفتــه بــود، طــرخ وقــف ايــن  
دانشگاه را تـصويب كـرد، بـي گمـان از           
. حمايت ولي فقيه از احمدي نژاد آگاه بود       

مجلس نشينان كه همانا هواخواهان ولي      
فقيه هستند با توجه به منفوريت احمدي        
نژاد خواستند در برابر قـدرت نمـايي او و          
تكيه دادن بر حمايت رهبـري، سـينه اي        
ســپر كننــد و ميــزان راي خــود را در    
. آشفتگي حكومـت بـه نمـايش بگذارنـد        

همـه مـصوبه هـاي      . زهي خيـال باطـل    
نهادهاي قانوني حكومتي با يـك فرمـان     
ولي فقيه مي تواند در قدرت واليت ذوب        

از تظاهرات طرفدران احمدي نـژاد      . شود
تـا رد   با تهديد به تـوب بـستن مجلـس          

مصوبه مجلس در شوراي نگهبان همه و       
همه اين خقيقت را تاييـد مـي كنـد كـه            
قدرت واقعي نه در مجلس است و نـه در       

  . قوه اجرايي
حكم حكـومتي خامنـه اي بـراي پايـان          
موقت اين جدال، بعد از تـصميم شـوراي    
ــه نفــع شــوراي انقــالب   نگهبــان كــه ب
فرهنگي و احمدي نزاد بود، نشان دهنده       

تنگنـاي رهبـر در حـذف آسـان        ضعف و   
زيـرا خامنـه اي بـا       . طرف مقابـل اسـت    

ــت   ــايي مالكي ــتن جابج ــسكوت گذاش م
دانشگاه آزاد، قـدمي بـه عقـب برداشـته          
است در حالي كـه در آغـاز شـروع ايـن            
ماجرا حمايت خودش را به نفـع شـوراي         

  . عالي انقالب فرهنگي اعالم كرده بود

  
  

  انتقال اجباري"

 " برابر با برده داري
  

  ليال جديدي

  
   تير 28فراسوي خبر 

  
 شعاري اسـت كـه      "انتقال اجباري برابر با برده داري     "

معترضين به كوچ اجباري، راهكار مالنصرالديني دست       
نشانده علي خامنه اي براي كم كردن جمعيت تهـران          
براي مقابله با وقوع زلزلـه احتمـالي، در برابـر مجلـس        

  . ارتجاع سر مي دادند
نفـر از كارمنـدان ميـراث فرهنگـي كــه      700از ميـان  

 نفر به دليـل     400مجبور به خروج از پايتخت شده اند،        
خودداري، از كار اخراج شده، عده اي خـود را بازخريـد          

 نفر مهاجرت را آنهم با باور بـه وعـده           50كرده و تنها    
دولت كه برايشان تسهيالت زنـدگي را فـراهم خواهـد      

 در مهمانـسراها و     ايـن عـده اكنـون     . كرد، پذيرفته اند  
ــعيت     ــد و در وض ــي آورن ــب م ــه ش ــساجد روز را ب م

  .ناهنجاري به سر مي برند
بر اساس تعريف سازمان ملل مبني بر اينكه شهرهايي         

 ميليون نفر جمعيت دارد، كـالن شـهر      8كه نزديك به    
 ميليـون جمعيـت،     7خوانده مي شود، تهران با بيش از        

يـت بـه   كالن شهري است كه بر اساس نرخ رشد جمع   
 سال آينده به اين شمار از جمعيت        17طور معقول بايد    

اين رشد غير منطقي جمعيت كه نزديك بـه     . مي رسيد 
 درصد آن در اطراف تهران است، نه تنها بـه دليـل          80

تبديل شدن تهران به بورس خريد و فروش بلكـه، بـه            
علت عدم رفاه مردم در ديگر شهرها و روسـتاها ماننـد      

غلي، بهداشت، درمان و دارو، نبـود  نداشتن فرصتهاي ش 
ــت   ــره اس ــتان و غي ــه، بيمارس ــشگاه، مدرس ــي . دان ب

تدبيريهاي حكومت ضد مردمي سيل جمعيت به سوي        
تهران را آنچنان سرعت بخشيده است كـه بـر اسـاس          
محاسبات كارشناسان شـهري، تـا هفـت سـال آينـده            

  . جمعيت آن دو برابر خواهد شد
ران بسيار نا امن هستند از سوي ديگر، ساختمانها در ته 

و حتي با كم شدن جمعيت، جان مـردم در اثـر وقـوع              
تحقيقـات انجـام    . زلزله همچنان در خطر خواهـد بـود       

شده در اين زمينـه راه حلهـايي را بـراي امـن سـازي               
ساختمانهاي فرسوده كه محكوم به تخريب مي شـوند         

  . ارايه داده است كه از هيچيك استفاده نشده است
ده هاي دروغ به مردم و آواره كـردن آنهـا،          به جاي وع  

امن سازي سـاختمانها و همزمـان تـامين رفـاه مـردم             
  . خارج از تهران بايد در دستور كار قرار گيرد

كاركنان ميراث فرهنگي ضمن طرح اين سوال كه چرا         
آغاز تخليه از اين سـازمان بـوده و آيـا ايـن بـه دليـل           

دنبــال تخريـب و از بــين بـردن ميــراث فرهنگـي بــه    
استعفاي نيروهاي كـاردان ايـن سـازمان نيـست، مـي          

اين شما هستيد كه زلزله را به زندگي ما آورده      ": گويند
  ".ايد
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با گذشت ماهها، هنوز آن شبهاي تلخ و        
روزهاي تيـره را نمـي تـوانم فرامـوش          

  . كنم
  

آن چه هرگز نمي توانستم تـصور كـنم         
اين بود كه در كشوري با نام جمهـوري      
اسالمي كه روحانيت و مرداني كه مبلغ       
مذهبي خدايي و آسماني هـستند، ايـن        
گونه مورد تهاجم قرار گيرم كـه بـدون         

و اطـالع قبلـي نيمـه       هيچ حكم كتبي    
شب وارد منزلم شوند و به شكلي فجيع        

  .  خودم و زندگيم را تفتيش كنند
ــا     مــرد 5در آخــرين ســاعات شــب ب

ــصي ام   ــان شخ ــط آپارتم ــه  وس بيگان
مواجه شدم و ايـن بيـشتر بـه كـابوس           

امــا متاســفانه . شــبيه بــود تــا حقيقــت
  .واقعيت داشت

با گـشودن در و ورود غـافلگير كننـدهء          
ي ناشناس، ابتدا زبـانم بنـد آمـده         مردان
اجازه خواسـتم تـا لبـاس مناسـب         ...بود

 "بپوشـم، زيــرا  لبـاس راحــت و نــسبتا  
بــازي پوشــيده بــودم و در واقــع نيمــه 

  .عريان بودم
وارد اتاق خوابم شدم اما يكي از مردان         
به طور مداوم در اطاق را باز و بسته مي   

گويي مي ترسـيد كـه بخـواهم از         . كرد
درحـالي كـه از پنجـره       . يـزم پنجره بگر 

راهي به هيچ كجا نيـست و ارتفـاع بـه          
قدريست كه  پريـدن از پنجـره نتيجـه          

  .اش فقط شكستن سر يا دست و پاست
ــاس و   ــويض لب ــد از تع ــه هرحــال بع ب
پوشيدن مانتو و روسري، از اتاق خـارج        

در همان فاصـله آنهـا  آغـاز بـه           . شدم
تفتــيش ســالن پــذيرايي منــزل نمــوده 

مپيوتر اولـين چيـزي بـود كـه         بودند، كا 
جلب توجهشان را كرده بود و ديدم كـه       
كيس كامپيوتر را از زير ميز بيرون مـي         

  .كشند
وقتـي رو در رويـشان ايـستادم، از آنهــا    
خواستم كه حكم كتبي بـراي تجـسس        
منزلم يا كارت شناسـايي بـراي هويـت        

امـا آنـان بـا تمـسخر        . خود نشان دهند  
  !يم نشانت مي ده"بعدا:گفتند كه

قفـسه  . بعد تمام اتاقها را بازرسي كردند     
هاي كتابخانـه، دراورهـا  و حتـي وارد          

كشوهاي ميز توالـت    . اتاق خوابم شدند  
البالي لوازم آرايش و كمد لباس حتـي       
. لباسهاي زير، همه را بـه هـم ريختنـد         

بالش و تشك   . تختخوابم را همين طور   
تخت را بلند كردند و زيرش را جستجو         

ر تخت و خالصه همـه جـا        نمودند و زي  
  .را

در همين حين كـه     
چند نفرشان سرگرم   
جـــستجوي خانـــه 
ــر    ــك نف ــد، ي بودن
ديگر به طور مرتب    
از مــن ســوال مــي 

  .كرد
ــه  ــي خانــ بازرســ
نزديـك بـه دو سـاعت طـول كــشيد و     
هرآنچه به نظرشان مهـم يـا مـشكوك      

آلبـوم عكـس و     . بود را توقيـف كردنـد     
دفاتر تلفـن و نوشـته هـاي شخـصي ،           

عهء سي ديها، رسـيور مـاهواره ،         مجمو
گوشي موبايل، هارد كامپيوتر، دوربين و      
ــناد   ــام اس ــپورت و تم ــنامه و پاس شناس

  .شخصي
ــاراحتي و   ــن از ن در همــان ســاعات، م

دستهايم به  . وحشت به لرزه افتاده بودم    
  .شدت مي لرزيد و حالم خيلي بد بود

روي نزديكترين صندلي نشستم و خيره      
 خانـه و كاشـانه و    تمام. نگاهشان كردم 

آشپزخانه و اتاقها را بـه هـم ريختنـد و           
چند زنبيل پالسـتيكي پـر از مـدارك و          
لوازم زندگي ام را پـر كردنـد و ليـست            
بـرداري هـم نمودنـد و سـرآخر از مــن     

مـن  . خواستند كه ليست را امـضا كـنم       
  .هم با انگشتاني لرزان امضا كردم

سپس خواستند كه همراهشان از خانـه       
 البته به واسطهء چند فريـاد       .خارج شوم 

من و اعتراضم با صداي بلند دو سه بار         
فريــاد زدم كــه از جــان مــن چــه مــي 
خواهيد؟ در خانهء مـن هيچـي نيـست         

و از همـين    ! زندگي ام را به هم نريزيـد      
صداها، همسايهء آپارتمان روبرو متوجه     

اما شايد بـه    . اوضاع غير عادي شده بود    
ـ            ه دليل ترس يـا هـر دليـل شخـصي ب

كمكم نيامد و مرا كه زنـي تنهـا بـودم           
فقط از پـشت روزنـهء درب آپارتمـانش         
ديد مي زد كه همراه با مامورين از خانه  

مــامورين همگــي لبــاس ...خـارج شــدم 
شخصي پوشيده بودند و كاپشن و كاله       
و اوركت، و به جـز دو نفـر بقيـه شـان             

  .ريش داشتند
به هرحال مرا سوار اتومبيلشان كـرده و        

خيابانها خلـوت   . ه خارج  گشتند   از منطق 
اتومبيل با سـرعت پـيش      . و ساكت بود  

مي رفت و  به تدريج وارد اتوبان شـد و       
بعد  به بازداشتگاه اوين رسـيد، آن گـاه         
در كشويي بزرگي باز شد و ماشين وارد        
محوطه اي گشت كه خيابان آسـفالتهء       
يهني بود، ابتدا چيـزي شـبيه بـه اتـاق           

يري كـه طـي     نگهباني و اطراف تا مـس     
مي كـرديم تعـداد زيـادي درخـت و در      
فواصلي ساختمانهاي يك طبقـه وجـود       

البته مردي كه در كنارم نشسته      . داشت
بود با خشونت از من خواست كه سـرم         
را زير صندلي بگيـرم و بيـرون را نگـاه           

  .نكنم
دقايقي سرم زيـر صـندلي بـود و فقـط           
متوجه شدم كه اتومبيل چنـد مـسير را         

چـپ پيچيـد و يكجـا       بسمت راسـت و     
توقف نمود كه ساختمان بزرگي بود امـا   

  .فكر كنم دو طبقه بود. نه بلند و مرتفع

بـه چـشمانم   . در اتومبيل را بـاز كردنـد     
. چشم بند زدند و خواسـتند پيـاده شـوم       

سرماي بيرون با   . مثل كورها شده بودم   
سرماي درونم به شدت دگرگونم كـرده       

نبـال  بند كـيفم را گرفتنـد و مـرا د         . بود
زميني كـه حركـت مـي       . خود كشاندند 

كردم زيـاد مـسطح نبـود، انگـار زمـين       
آجرفرش يا بعضي قسمتها ماسه و شن       
بود، اما چند قدم كه رفتيم زمين صـاف         
بود و بعد دو سه تا پله را بـاال رفتـيم و             
. سپس وارد يك فضاي مـسقف شـديم       

ــود ــرم ب ــد و . آنجــا گ ــي پيچي صــدا م
يـا  مشخص بود كه جايي مثـل سـالن         

  .راهرويي بزرگ است
روي يك صندلي ثابـت كـه در رديـف          
صندليهاي پيچ شده به كف زمـين بـود         

  .مرا نشاندند و خواستند منتظر بمانم
حدود پانزده دقيقه منتظر ماندم تا يـك        
مرد كه به خـاطر بـسته بـودن چـشمم           
نمي دانستم آيا از همانهاسـت كـه وارد         

 بنـد   منزلم شدند يا نـه، آمـد سـراغم و         
  دنبالم بيا: كيفم گرفت و گفت

راهروهــا . از چنـد راهـرو عبــور كـرديم   
هوايش به تدريج خفه و خفه تر مي شد      

  .و بوي نا و رطوبت بيشتر و بيشتر
چند جا پله هايي را باال و پايين رفتيم و    
سرانجام بـاز بـه يـك محوطـهء آزاد و           

  .هواي باز رسيديم
زن . آن جا مرا به دست يك زن سپردند  

ازويم را گرفــت و بــاز يــك مــسيري بــ
آن گـاه وارد  . خيلـي كوتـاه را پيمـوديم   

ساختماني شده و بالفاصـله از تعـدادي        
باز راهرويي بود تنگ و . پله پايين رفتيم

وارد يك اتاقي شـديم كـه       . خفه و بدبو  
در آنجا زن چادر سياه، چـشم بنـد را از           
چشمم برداشت و ديدم اتاقيست شـبيه       

فلزي برنگ خاكستري انبار با كمدهايي    
در گوشهء اتاق هم يـك ميـز        . كمرنگ

بود و يك مـرد جـوان امـا چـاق و بـد              
هيبــت، بــا ريــش و پيرهنــي كــه روي 

ــود  ــه ب ــلوارش انداخت ــزب . ش ــل ح مث
يك دوربين عكاسـي    . اللهيهاي قديمي 

پايه دار بزرگ هم در اتاق وجود داشـت   
و صندلي فلزي روبروي آن چسبيده بـه      

بـداخالقي و تنـدي     جوان چاق با    . ديوار
. از من خواست كه مشخصاتم را بگويم      

بعــد از نوشــتن  مشخــصات و تــشكيل 
  . پرونده از من عكس گرفت

سوال را با توپ و تشر مي پرسيد و مرا          
 آزاري از   "كه نه مي شناخت و نه قـبال       

من به او رسيده بود، با چشماني خونبـار    
سـواالتش  . و خشمگين نگاه مـي كـرد      

از نام و نشانم، رسـيد      بعد از پرس و جو      
به اين كه به چه جرمي دستگير شدي؟         

من كـاري  ! هيچ جرمي: من جواب دادم 
نكرده ام و امشب يكباره تعدادي مامور       
ريختند به منزلم، خانه را به هم ريختند        
و خودم را هم دستگير كرده بـه اينجـا          

جوان چاق بداخالق با خـشونت      . آوردند
هــيچ : و بــا حالــت مــسخره گفــت   

؟؟؟  لحنش بسيار بد بود و حالت        !ميجر
به هرحال بعد از . تهوع به من دست داد    

نوشتن  مشخصات و تشكيل پرونـده از        
  . من عكس گرفت

ــيفم را     ــل ك ــت داخ ــم داش آن زن ه
بعـد از پايـان ايـن       . جستجو مـي كـرد    

كارها، زن چادر سياه از كمد فلزي يك        
چادر به من داد و يـك جفـت دمپـايي           

 و بعد پـولي كـه در        مردانه به رنگ آبي   
كــيفم بــود را بــه مــن داد و انگــشتر و 
ساعتم را هم گرفت و در كيفم قرار داد         

و بعد كيـف را داخـل كمـد گذاشـت و             
بدنم را تفتيش كرد، سپس چشم بند را         
به چشمم بست و مـن كـه حـال يـك            
چادر نقشدار سرم بود به دنبـال آن زن،         
از آن اتاق خارج و راهروهاي متروك و        

ا در دل نيمه شب رد شدم و باز ساكت ر 
پله هايي را باال رفتيم و بعد مرا بـه زن           
جديدي سـپرد و آن زن مـرا وارد يـك           

  .سلول كرد و رفت
ــسته و   ــي پــشت ســرم ب وقتــي در آهن
كلونش با سر و صدا انداخته شد، ديگـر         

  . سكوت بود
چشم بند را از چشمم برداشـتم، سـلول         
حــدود شــش متــر بــود بــا ديوارهــايي  

ي، باالي ديوار نزديك بـه سـقف        سيمان
يك فرورفتگيهاي مستطيل شكلي بـود      
كه المپ در آنجا نصب بود امـا نـورش    

  .بسيار كم و دلگير بود
يك توالـت فرنگـي در گوشـهء سـلول          
وجود داشت كه درش را با كيسه زبالهء        
سياه، مسدود كرده بودند اما بوي تعفـن     
از آن بيرون مي آمد و داشتم خفه مـي          

 در آهنـي كوچـك سـلول        پـشت . شدم
ــين ــك . نشــستم كــف زم در ســلول ي

دريچه داشت با ميله هـايي كـه پـشت          
ميله ها باز يـك در نـازك داشـت كـه            

 اگر زنـداني از دريچـه بيـرون را          "مثال
نگــاه كنــد، از بيــرون ســلول مــي شــد 
. دريچه را بست و مانع ديد زنداني شـد        

امـا آن لحظـه مـن هـيچ اشـتياقي بـه       
اگرچه بعدها هم   . تماشاي راهرو نداشتم  

كه نگاه كردم، بيش از دو متردر بيـرون    
  .را نمي شد ديد

از سـرما داشـتم     سلول بسيار سرد بـود،      
مي لرزيدم اما در فكر بودم و نفهميـدم         
كه چند دقيقه گذشت كه باز در باز شد         
و زن چادري زنـدانبان از مـن خواسـت        

  .كه چشم بند بزنم و همراهش بروم
 نابينا دسـتهايم را    با چشم بند مثل افراد    

در هوا و روبرو مي گرفتم تا به ديوار يـا   
زن زنـدانبان گوشـهء     . در اصابت نكـنم   

چادرم را گرفته و بـه دنبـال خـود مـي            
كشيد تا اين كه مرا تحويـل يـك مـرد      

  .داد و رفت
زن رفت و يك مرد، مرا به طرف يـك          

صندلي در كنج اتاق رو به ديوار نشاند و   
بازجو گفـت كـه     ....بازجويي را آغاز كرد   

مي توانم چشم بند را اندكي باال بزنم تا    
سواالت كتبـي را روي كاغـذها پاسـخ         

من هم چشم بند را قـدري بـاال         ....دهم
كشيدم، و توانستم بفهمم كه اتاق هـم        
ديوارهايش سيماني اما بـه رنـگ سـبز         

و صندلي من نيز در كنج     . كمرنگ است 
صندلي فلزي بود، از آنهـا كـه در         . اتاق
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مثـل صـندليهاي دانـشگاه، بعـد        . دارند
يكسري سواالت ابتدايي و فرمي جهت      
نوشـــتن مشخـــصات و آدرس و بعـــد 
تعدادي سوال كلـي از امـور سياسـي و          
كارها و آشناييهاي من با برخي احـزاب        

هــرآن چــه مــي گفــتم را . و ســازمانها
م  روي كاغذ هم مي نوشت   "بايستي عينا 

. و زير همه را جدا جدا امضا مي كـردم          
ــشتر     ــايد بي ــاعت ش ــك س ــك ي نزدي
پاسخگوي سواالت كلي بـازجو بـودم و     

 بازجويي بدون هيچ برخورد تنـد       "نهايتا
  .به پايان رسيد

بعد از اتمام بازجويي، بازجو لحظـاتي از        
اتاق خارج شد و بعد زن زندانبان دوباره        

فته حال ياد گر  . آمد و  مرا به سلولم برد      
بودم كه چشم بند را كمي بـاال بـزنم و           

  .الاقل زير پايم را ببينم
كلـون  . در بـسته شـد    ...وارد سلول شدم  

نيم ساعت بعد زن زندانبان     ...انداخته شد 
دوباره آمد، يكسري وسايل را به دسـتم        

خميـر  . داد كه شـامل لبـاس، مـسواك       
ــه و پتــو بــود ســپس در . دنــدان و حول

ــن خو  ــستاد و  از م ــابلم اي اســت در مق
ــهايم را    ــوم و لباس ــت ش ــرش لخ براب

در . تحويل داده  لباس زندان را بپوشـم       
حين لخت شدن تمام اندامم را بررسـي        
مي كرد و حتـي شـورت مـرا  بازرسـي        

  .كرد
بعد لباس زندان را كه پيـراهن گـشاد و       
بدتركيب خاكستري رنگ بود را پوشيدم 
و لباسهاي خود يعنـي مـانتو و شـلوار و     

  .يل دادمسوتين را تحو
پتـو را دوال روي     ....زن چادر سياه رفـت    

سـقف را  ....خود انداختـه و دراز كـشيدم     
نگاه مي كردم و ديوارها را و همچنـان         
از بوي تعفن توالـت فرنگـي در عـذاب          

  .بودم
ساعتي بعد كه  نزديك سپيده دم بـود،         
ــه، در   ــدار دو طبق ــهء چرخ ــك چارپاي ي

دو تا زن سلولها    . راهرو به حركت درآمد   
ا باز مي كردند و صبحانه توزيـع مـي          ر

در سلول من نيز باز شد، زنها از        . نمودند
ــش دو   ــه روي ــه ك ــز چهارچرخ روي مي
كتري بـزرگ حـاوي چـاي بـود، يـك           
ليـوان يكبـار مـصرف چـاي ريختنــد و     

بــاز يكبــار (همـراه بــا ظــرف كــوچكي  
كه سه دانـه خرمـا و تكـه اي          ) مصرف

پنير و چند حبه قند در آن بـود، و تكـه            
 نان را به دستم دادنـد و در را قفـل            اي

  .كردند
سعي كردم چاي را بنوشم، در حالي كه        
پتوهــا را همچنــان دور خــودم پيچيــده 
بودم و اميدوار بودم چاي كمـي گـرمم         

اما چاي بدبو و بـي مـزه بـود و از            . كند
  .نوشيدنش پشيمان شدم

غرق افكارم به خواب رفتم، وقتي بيـدار    
بـود، از    روشـن شـده      "شدم هوا كامال  

باالي سقف اتـاق كنـار ديـوار كـه بـه            

اندازهء نيم متر شيشه وجود داشت مـي        
شد بيرون را ديـد، البتـه آن جـا محـل            
 نــصب يكــسري چيزهــايي بــود شــبيه

معلـوم  ( كـولر    رادياتور يا موتور برق يـا     
و كنارش شيشه خورده ) نبود كه چه بود 

بود البتـه پـشت همـان شيـشه ميلـه و       
بـه  .  مي خورد  سيمهاي زيادي به چشم   

هرحال هوا روشن شده بود و اين برايم        
شاديبخش بود، چـون آن موقـع تـصور         
ــر از     ــن بهت ــاي اوي ــردم روزه ــي ك م

و عجب تـصور خـامي      ...شبهايش است 
  ....داشتم

سـكوت مرگبـار در     ...با گذشت سـاعتها   
سلول و راهروها بسيار عـذاب آور بـود،         

 بـه   "نمي توانستم درك كنم كه اصـال      
هـيچ كـار    . ير شـده ام   چه جرمي دستگ  

خطايي نكرده بودم و شايد تنها گنـاهم        
دو سه بار تمـاس تلفنـي بـا كانالهـاي           
ماهواره اي سياسي و دوستي و سالم و        
عليك در اينترنت و مسنجر بود آن هم        
با تعدادي از دوستاني كه خارج از كشور      
بودنـد و مــن شــناخت چنــداني از آنهــا  

 پست  اما با هم ارتباط و ارسال     . نداشتم
ايميلهاي خبري يـا    . الكترونيكي داشتيم 

گزارشها و برخي صحبتها كه در داخـل        
كشور هم از صف نان گرفتـه تـا صـف       
اتوبوس و حتي در قصابي و بقالي هـم،         
اين گونه حرفها و مـسائل مطـرح مـي          
شود و صحبتهاي خاصي نبود كه جـرم        
تلقي شود و بخواهند همانند يك قاتـل        

ك زن مريض و    و جنايتكار بدان گونه ي    
تنها را نيمه شب مورد تهاجم قرار دهند        
ــيرش   ــه اس ــگ و خف ــسي تن و در محب

ــا و دل  . ســازند ــن ناباوريه ــام اي ــا تم ب
نگرانيهــا ، ســاعتها پــشت دريچــهء در 
سلول كه فقط روبه رو را مي شد ديـد،          
مي ايستادم و منتظـر بـودم كـه كـسي       

اما به ندرت كـسي از راهـرو      ...عبور كند 
انچه كسي هم از آنجـا      رد مي شد و چن    

عبور مي كرد فقط همان زنان زنـدانبان   
اغلبـشان هـم  جـوان      . چادر سياه بودند  

 سال و دو سه     35 تا   28-27بين سنين   
 ساله كـه خيلـي بـداخالق        50تا باالي   

  .بودند
روي ديوار كنـار در سـلول يـك زنـگ           
وجود داشت براي صدا زدن زنـدانبان و        

ايـد  گاهي مي شد كـه ب . يا سوال كردن 
بارها و بارها زنگ مي زديـم تـا يكنفـر         
بيايد و در را باز كند تـا بـه دستـشويي            

ــرويم ــراي  . ب ــن اســت كــه ب ــب اي جال
دستشويي رفتن بايد چشم بند مي زديم       

درحـالي كـه    . و چادر سـر مـي كـرديم       
دستشويي در انتهاي همان راهرو بود و       

  .فوق العاده هم كثيف و آلوده بود
ول مي كشيد    دقيقه ط  15اغلب بيش از    

كه در را باز كنند و در هواي بهمن ماه           
ــسيار آزار   ــاخير ب و ســلول ســرد ايــن ت

  . دهنده بود
ــداي    ــه در ابت ــدم ك ــه ش ــدها متوج بع
راهروها  يك دوربين مدار بسته نـصب        
شده كه تمام راهروها و سـلولها را مـي          

  .توانند كنترل كنند
به هرحال نخـستين روز زنـدان وقتـي          

د شد، ناهار توزيـع     صداي اذان ظهر بلن   

شـايد در   . كردند و  بسيار بد طعم  بـود        
غذاهايشان كافور مي زنند، چـون يـك        
طعم عجيب و بوي بـدي مـي داد كـه           

  . طبيعي به نظر نمي رسيد"اصال
كنار در سلول يك شـير آب  و سـينك           
هم بود كه زندانيهاي قبلي باالي شـير        
آب قاشق يكبار مصرف را در شكستگي    

يوار طوري جاسازي كـرده بودنـد كـه         د
مي شد مسواك و خميردنـدان را آنجـا         

  .گذاشت و يا حتي حوله يا جوراب
در ضمن، تمام ظـروف يكبـار مـصرف         
بودند و گاهي همراه با غذا يـك پاكـت     

  . دوغ با طعم نعنا مي دادند
براي سرگرم شدن، چـشم بنـدم را كـه         
خيلي هم كثيف بود زير آب شـستم بـا          

بعـد از  . در كنار شير آب بودصابوني كه   
ــايش   ــه گرم شــستن روي شــوفاژي ك
بسيار بسيار اندك بود نهادم، زماني كـه        
خشك شد متوجه شـدم رنگـش بـاز و          

  .وزنش سبك شده است
. چشم بندها از سه جـنس بودنـد   چشم  

بعضي از آنها  از جـنس پارچـهء لبـاس           
ارتشي يا انتظامي و به رنگ زيتوني بـا         

خـي پارچـه اي     بر. لبه هـاي زرد رنـگ     
معمولي از جنس لباس مـردان زنـداني        

 پلي اسـتر چنـد      –يعني تركيب  تترون     
اليه و برخي سياه و بزرگ كه جنسشان   
به نظر مي رسيد كمي پالستيكي باشـد     
و حالت پف كرده داشتند اما اينها شيك    
و شــبيه چــشم بنــدهاي زمــان خــواب 

امـا هرگـز لمسـشان نكـردم تـا          . بودند
  . بدانم"دقيقا
م بند مـن از نـوع اول بـود، بعـدها            چش

دانستم آنچه كه من روز اول شـستم و         
تصور كردم كثيفي و سياهيست چيـزي       
نبود به جز اشك چـشم بيگناهـان كـه          
ــك    ــازجويي اش ــوالني ب ــاعتهاي ط س
ريخته اند و مقـداري از اشـكهاي شـور     
چشمان پاكشان جذب چشم بنـد شـده        

به همين دليل به نظر مي رسيد كه  . بود
  .ند خشن و سنگين استچشم ب

بعد از ظهر همـان روز بـراي بـازجويي          
با همـان لبـاس گـشاد و       ... صدايم زدند 

زشت، چـادر گلـدار و دمپـايي مردانـهء          
. بزرگ، چشم بند بر چشم راهـي شـدم        

زن زندانبان مرا تا دم اتاق بازجويي مي        
  .برد و بعد خودش مي رفت

بازجوييها اغلب در اتاقهاي متفاوتي بود      
اتاقها خالي فقـط    . يه به هم بودند   اما شب 

يك ميز و صندلي چوبي بود در بـاالي         
اتاق و يك صندلي فلـزي كـنج ديـوار          

  .براي زنداني
 ضخيم بود و پـشت در       "در اتاقها نسبتا  

 يـك ميـز و      "اتاقهاي بازجويي معموال  
صندلي ديگر هم بود، روبروي در اتـاق        
بازجويي كـه روي آن كـامپيوتر وجـود         

ن با لباس معمولي يعني     داشت و مامورا  
پيراهن مردانه و شلوار عادي پـشت آن        

  .كامپيوترها بودند
گاهي هنگام بازجويي سـواالتي را كـه        
مي پرسيدند از بيرون با كسي كه پشت        
كامپيوتر بود هماهنـگ مـي نمودنـد و         

 "مــثال. پاســخها را چــك مــي كردنــد

آدرس ايميلها يا پسورد يـا نامـه هـاي          
  .ارسال شده را

  
اي طوالني بازجويي مـي شـدم،       ساعته

سه چهـار سـاعت بـازجويي، سـواالت         
تكراري در شكلهاي مختلف مطرح مي      
شد و هربار پاسخ مي دادم و باز آنهـا از         

دو بازجو يعنـي    . جوابهايم راضي نبودند  
دو صدا همواره ثابت بود و يكنفر ديگـر         

هنگـام  . هم بـود كـه هميـشگي نبـود        
نوشتن سواالت كتبي كه كمـي چـشم        

د را باال مي زدم، حق نداشتم سرم را         بن
برگردانم و فقط بايد روبر يا روي كاغـذ         

اما گاهي كه نـزديكم  . را نگاه مي كردم 
مي شدند و مي خواستند برگه را بگيرند        
يا برگهء جديدي به دستم بدهند، موفق       

  . مي شدم پاهايشان را ببينم
بازجوها سه الي چهار نفـر بودنـد، دوتـا          

داي هميـشگي، كـه   ثابت يعنـي دو صـ     
 الغر  "يكي جوان بود با قد بلند و نسبتا       

اما شماره كفشش بزرگ بـود و پاهـاي         
درازي داشت و ديگـري بـاالي پنجـاه         
ســال بــا قــدي متوســط و انــدامي پــر، 
ــود    ــشگي نب ــه همي ــر ك ــازجوي ديگ ب

  . ساله ميخورد50 تا 40صدايش بين 
بازجوي جوان از هيچ چيزي اطالعـات       

خـودش خيلـي     "درست نداشت و اصال   
افــراد سياســي اپوزوســيون را نمــي    

اغلب در حين سـواالت بنـد را        . شناخت
به آب مي داد، اوايـل فكـر مـي كـردم         
يكدستي مي زند، بعـد متوجـه شـدم از          

  .بيسوادي و كم اطالعي او است
بازجوي مسن تر، خيلي دقيق و هـشيار        

  .بود و البته مهربان هم بود
 خشك بـود و زيـاد       "آن ديگري تقريبا  

اما به نظر مي رسـيد از       . حوصله نداشت 
دوتاي ديگر، آگـاهي سياسـي بيـشتري      

  .دارد
ــاوت، و بازجوهــاي  در آن اتاقهــاي متف
ــچ     ــسها و پ ــر و نف ــاه متغي ــت و گ ثاب
پچهايشان، نشسته بر صندلي فلـزي در       
كنج اتـاق، گـاه از سـواالت اشـان بـه            

تمام آن چـه    . شدت عصباني مي  شدم    
ن و دفتــر كــه از كــامپيوتر و دفتــر تلفــ

ــد را   ــرده بودن ــع آوري ك ــاطراتم جم خ
همه . دخيل در امور سياسي مي دانستند   

چيز را سياسي و امنيتي تلقي مي كردند        
و گمان داشتند مـن اطالعـات وسـيعي      
دارم و با گروههاي زيرزمينـي و مهـره         
هاي اصلي مخالف حكومـت در داخـل        
كشور در ارتباط هـستم و مـي خـواهم          

 در حقيقــت درحــالي كــه. پنهــان كــنم
  . اين گونه نبود"اصال

آنها تصور مي كردند كه من داراي يك        
تيم و تـشكيالت سياسـي هـستم كـه          
ــت   ــه حكوم ــاكي علي فعاليتهــاي خطرن
انجام داده ايـم يـا در شـرف انجـامش           

درحالي كه تنها دخالت من در      .  هستيم
سياست همانا دو سه تمـاس تلفنـي بـا          
ــركت در    ــار ش ــد ب ــا و چن ــاهواره ه م

ت مسالمت آميز جنبش سبز بود      تظاهرا
  . و بس

  20بقيه در صفحه 
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  طاقت بيار رفيق 
  

  19بقيه از صفحه 
هفتهء اول هـر روز و هـر روز، سـاعتها           
بــازجويي وحــشتناك از ريزتــرين امــور 
زندگي ام، رفت و آمـدها و معاشـرتها و          
سفرها و تماسهاي تلفني و حتي ازدواج       
سابق و دليل جدا شـدنم و روابطـم بـا           
خانواده و مشاغلي كـه داشـتم و حتـي          

ه هرآنچـه در    منبع درآمد فعلي و خالص    
زندگي انسان هست، جزو سواالت اشان 
بود، ليست كامل كنتاكتهايم در ايميـل       

ــود درصدشــان را اصــال  ــه ن ــي "ك  نم
ــواالت و   ــسياري ســ ــناختم و بــ شــ
بازخواســتهايي كــه جــوابي بــراي آنهــا 

  .نداشتم
از مـن مـي خواسـتند هركـسي را مــي     

يكـسري اسـامي را در      . شناسم لو دهم  
تي يكـي يكـي     مقابلم گذاشتند كه بايس   

مي نوشتم اين شخص كيست و چگونه       
  .و چطور مي شناسمش

گاهي راجع به افـرادي كـه سرشـناس         
هستند و همه مي شناسـند سـوال مـي          
كردند، توضيح اين كه چگونه آنان مـي        

 دشــوار بــود و آنهــا از "واقعــا. شناســم
و . پاسخهاي كلي من مجاب نمي شدند    

گاه كنار نوشتهء من كه خودكـارم آبـي         
 بود، خودشان كلمه اي اضافه مي       رنگ

كردند با خودكار قرمز، كه من معتـرض      
  ! مي شدم و مي گفتم اين صحت ندارد

  
به هرحال بازجوييها فوق العـاده طاقـت    

گاه خود بازجوهـا   . فرسا و آزاردهنده بود   
نيز خسته مي شدند و بقيهء بـازجويي را   
به بعـد از ناهـار يـا فـردا موكـول مـي              

  .كردند
  

بـازجويي بـراي همـه يكـسان        اتاقهاي  
نبود، تعدادي را از ساختمان بيرون مـي        
بردند و در جـاي ديگـر بـازجويي مـي           

امــا بــازجويي مــن هميــشه در . كردنــد
همان ساختمان و همان طبقـه بـود، در       
سه اتاق مختلـف، دوتـا بـا ديـوار سـبز           

 وحـشتناكترين   كمرنگ و يك اتاق كـه     
با ديوار آبـي كـه روي ديـوار         اتاق بود،   

جستگيهايي از جنس همـان سـيمان       بر
داشــت، برجــستگيها تقريبــا نــوك تيــز 
بودند، به اين اتاق آبي من فقط يك بار         
رفتم اما همان يك بـار بـراي وحـشت          

زيـرا روي ديـوار     . تمام عمرم كافيـست   
لخته هاي خـون بـود و گويـا خواسـته           
بودند خون را پاك كنند كه بدتر ماليده        

اك تري  شده بود و منظرهء بدتر و ترسن      
با ديدن آن خونهـاي  . را ايجاد كرده بود 

پاشيده بر ديوار كه نمـي تـوانم تـصور           
كنم كه از كوبيدن سر زنداني به ديـوار         
ايجاد شده يا خونريزي بيني يا زخمي و        
بريده شدن صورت يا دست، به هرحال       
از ديدن آن خـون خـشكيده بـر ديـوار           
سيماني، ماههاست كـه دچـار كـابوس        

 بـا يـادآوري حملـهء       سياهي هستم كه  
شبانهء مـاموران و كلونهـاي آهنـي در         
سلولها و ضجه هـاي دختـران و زنـان،        

بسيار بـدي بـه مـن       همه و همه حالت     
دست داد كـه همچنـان پـس از آزادي          
موقتم، با يادآوري آن صحنه ها،  دچـار      

  .تشنج مي شوم
. دو بار هم به دادسـراي زنـدان بردنـدم    

 اوين  دادسراي زندان در همان محوطهء    
ما را كه چهـار پـنج نفـر بـوديم،           . است

سوار يـك پـاترول كردنـد و بـا همـان            
ــرون را    ــرش بي ــه از زي ــد ك ــشم بن چ
مخفيانه ديد مي زديـم، بـه سـاختماني         

 اداري و   "ديگر بردند كه شكلي كـامال     
يعني اتاق قاضي   . رسمي و خوب داشت   

و كارمندها مثل ساير ادارات بود و روي        
ونده و صـندليهاي    ميزها تلفن و انبوه پر    

روي ديوار قاب عكس خميني     چرمي و   
  .و خامنه اي

روزها و شبهاي اوين بـسيار ديرگـذر و         
آزاردهنده بود، از محروميـت از آزادي و        
بــي خبــري از خــانواده و عــدم امكــان 
تماس با پدر و مادر كه بر نگرانيهايمان        
مي افزود كه بگذريم، رفتـار زنـدانبانها،        

انـسوز، بـوي    عدم بهداشت، سـرماي ج    
تعفن، غذاي كـافوردار، پتوهـاي زبـر و         
كثيف و سلولهاي سيماني كـه روي آن        
رنگ روغن خورده بود اما بوي رطوبـت      
در سـلول مـوج مـي زد، مورچـه هــاي     
داخل سلولها و هواخوري اجبـاري كـه         
ــود و    ــلولها ب ــيش س ــراي تفت ــايد ب ش
جابجاييهـاي پــي در پــي، بازجوييهــاي  

 اينهــا چنــد ســاعته و طــوالني، همــهء
  . شكنجهء روحي بود

روز دومي كه در اوين بودم، يك دختـر         
از . جوان دانشجو را به سلول من آوردند      

ديدن و يافتن يك هم صـحبت بـسيار         
خوشحال شـده بـودم، خيلـي زود گـرم        
گفتگو شديم، هر دو پيچيده و كز كرده        
ــش روي   ــل دراوي ــه مث ــايي ك در پتوه
ــر    ــه ب ــوديم، و تكي ــشيده ب ــرمان ك س

كه هيچ گرماي قابل تـوجهي      شوفاژي  
او را در تظاهرات دستگير كرده      . نداشت

از آنهايي بود كه به موسوي راي       . بودند
داده بود اما اعتقادي به رهبري موسوي       
نداشت و او را فقط بهانه و عـاملي مـي     
دانست كه شايد بتواند كل نظـام را بـه          

  . چالش بكشد
روز سوم سلولمان تغيير كرد، مـا را بـه          

 بزرگتر بردنـد كـه نـور بيـشتر و           سلولي
فــضاي تميزتــري داشــت، در آنجــا دو 
خانم ديگر هم بودند و ما شـديم چهـار          
نفر، دو روز بعد از هم جدايمان كردند و         

ايـن بـار بـا      . باز سلول من عوض شـد     
خانمهاي ديگري آشنا شدم، زني كه در       
تظاهرات خياباني در دفاع از پسري كـه    

 بـود بـا     مورد اصابت بـاتوم واقـع شـده       
ماموران درگير شده و دستگيرشده بود و 
دختر جواني كه در دانـشگاه فعاليتهـاي        
اعتراضي و سياسـي داشـته و او را نيـز           
همانند من شبانه وارد خانه اش شـده و         

  . بازداشت نموده بودند
او بوي بيـرون مـي داد، بيـرون هـواي           

درحالي كـه اشـك در چـشمانمان     . تازه
  ه رسيده را كه جمع شده بود اين زن تاز

عطرش سلول را خوشبو كـرده بـود بـو          
مي كشيديم و مي گفتيم كـه تـو بـوي       

بعد تنـد   . بيرون و بوي خيابان مي دهي     
تند سوال مي كرديم كه بگو از خيابانها        
چه خبر؟ و او با شوق و هيجان تعريـف          

  . مي كرد و كلي خوشحال شده بوديم
 22روز  .  بهمن بود  22تمام اميدمان به      

 از صبح در داخل سـلولها و بـين          بهمن
زندانيان سكوتي سنگين حـاكم بـود، و        
ــايي   ــب و نگاهه ــايي ملته ــاه نجواه گ

  .منتظر
پشت درهاي آهنـي فـالگوش ايـستاده        

بعـد  . بوديم تا ببينيم چه خبر خواهد شد      
از ظهر، از راهروي اصلي صداهاي بلند       
و فريادهايي به گوش مي رسـيد و بعـد          

صــداي رفــت و در راهروهــاي مجــاور 
 آقايان از   "معموال. آمدهاي تند چند نفر   

اين راهروها كه بند زنان بود، عبور نمي        
كردند اما آن روز چند مرد از راهـرو رد          
شدند و بچه هاي سلول بغلي با كوبيدن 
مشت به ديوار، پيامهـاي رمـز بـه هـم           

  .مخابره مي كردند
هرچه به طرف سـاعات عـصر نزديـك         

 بيــشتر و مــي شــديم آشــوب درونمــان
عطش دانستنمان براي حوادثي كـه در       
بيرون در حال رخ دادن است بيشتر مي        

  .شد، و شعله هاي خشممان  پرشرارتر
ساعت حدود سه يا چهـار بعـد از ظهـر           
زندانبان چادر سـياه درهـاي سـلولها را         

ــشود  ــي گ ــا   ...م ــلول م ــه س ــت ب نوب
چهرهء زن خنـدان امـا نگـاهش        ...رسيد

 مشخص  "متوحش و ترسان بود، كامال    
بود كه لبخندش ساختگيـست، او يـك        
جعبهء بزرگ شيريني را بـه سـمت مـا          

ما ! گرفت و گفت بياييد شيريني برداريد     
ــوديم، يكــي از   كــف ســلول نشــسته ب
دخترها برخاست تا شيريني بردارد، امـا       
وقتي نگاههايمان بهم گره خورد، دختر      

بـه  . جوان متوجه شد كه ماجرا چيـست      
ــودش   ــراي خ ــال او ب ــك هرح ــا ي تنه

شيريني برداشت و ما با حالتي نفرت بار        
كه سـعي داشـتيم پنهـانش كنـيم، بـه           
زندانبان گفتيم كه شيريني تان را نمـي        

  !خواهيم
دختــر جــوان دانــشجو يــي هــم بــود و 

و گـرفتن   جرمش حـضور در تظـاهرات       
فــيلم از خــشونت مــاموران انتظــامي و 

، شــيريني را كــه لبـاس شخــصيها بــود 
ز گم كـردن برداشـته       و براي اي   "اجبارا

بود، بعد از بـسته شـدن در سـلول، بـه            
  .كيسهء زباله انداخت

ساعات عـصر   ...انتظار...انتظار...باز انتظار 
نزديك غروب هـم از     ...پايان مي گرفت  

راهروي ديگر سـر و صـداهايي آمـد و          
دقـايق بـه    .....كمي بعد صـداها خوابيـد     

كندي مـي گذشـت و همـهء گوشـها و        
 بودند، دلها پر اميـد  حواسها تيز و منتظر 

ــي زد و   ــرق م ــان ب ــان نگاهم و همچن
هرلحظـه بـا    ....بيقرار اخبار بيرون بوديم   

هر صدا منتظر وقوع يك حادثهء بزرگ،   
تا آن جا كه حتي فكر مـي كـرديم تـا            
شب اوين به تصرف مردم درخواهد آمد       
و قفلهاي سلولها باز و درهـا گـشوده و          

  .همگي آزاد خواهيم شد
 مغرب و بعد توزيع شام و       اما بانگ اذان  

ساعات شب فرا رسـيد و هـيچ خبـري          

احساس بدي داشـتيم، فـضايمان      ...نشد
اما آنچه قابـل    . بوي نااميدي گرفته بود   

در . توجه بود، مسئلهء شام آن شب بـود       
بندي كه من بـودم هيچوقـت ناهـار و          

 بهمن ناهار و    22شام تكراري نبود، اما     
شام تكـراري شـد و ايـن نـشاندهندهء          
نكتهء مهمي بود كه لبخنـد بـر لبمـان          

يعني مسلم بود كه تعداد زيادي از       . آورد
ــه و   ــار را نپذيرفت ــدانيان آن روز ناه زن
بنوعي اعتصاب غذاي اعتراضي داشـته      

البته در سلول ما، همگي ناهارمـان       . اند
را خورديم كه جوجه كباب و برنج بود و       

فقـط شـيريني را     . اعتصاب غذا نكرديم  
  .نگرفتيم

ــر ــاخ   22داي ف ــار ك ــه انگ ــن ك  بهم
آرزوهايمان را ويران مي ديـديم، بـراي        
بازيافتن انرژي و اميد و شـادي شـروع         

در سـلول آواز    . به آواز خوانـدن كـرديم     
خواندن هم خاطره ايـست بـي نظيـر و          

همـراه شـو    «: شعري كه زمزمه كرديم   
كـاين  «بود كه از بيـان جملـهء        » عزيز

 درد مشترك هرگز جدا جدا درمان نمي      
غمي مرموز از معمايي حل نشده      » شود

ــه تفكــر وامــي داشــت  . وجودمــان را ب
معمايي كه در زندان مي توانـستيم بـه         

ــويم   ــك ش ــش نزدي ــافتن راه حل در . ي
ــار    ــك در كن ــگ و كوچ ــلولهايي تن س
ــي     ــرات سياس ــا تفك ــسلوليهايي ب هم
ــدف    ــك ه ــي در ي ــا همگ ــف ام مختل

حاصــل از ...هــدفي مــشترك. مــشترك
  دردي مشترك

در طول روزها و شـبها و در        به هرحال   
طــي ســاعتهايي كــه بــه بهانــه هــاي  
مختلف از سلول خارج مـي شـديم يـاد        
گرفته بوديم كه از زير چشم بند بيـرون     

ــات در . را نگــاه كنــيم مــن گــاهي اوق
راهروها كه براي بازجويي مـي بردنـد،        
رديف بسيار طوالني از مردها و پـسران        
 جوان را مي ديدم كه در كنار ديـوار، رو         

به ديوار با چشم بند و لباس زندان آنهـا    
را نشانده اند، از صورتـشان كـه اغلـب          
ريش نداشتند معلوم بود همـان روز يـا         

بـا ديـدن    . روز قبلش دستگير شده انـد     
چون بسيار  . آنها خيلي نارحت مي شدم    

جوان و معصوم بودند و ميـانگين سـني       
همچنـين  .  سال بود  30 تا   20شان بين   

ولها يكـي دو روزي     دختراني كه در سـل    
اغلب دانشجو  . با هم بوديم، همه جوان    

و بسيار هم زيبا، گاهي اوقـات دخترهـا         
كه با نگراني به بازجويي مي رفتند، بعد        

 در فكر بودند و گـاه       "از بازجويي عميقا  
يكي از هم سـلوليهاي     . گريه مي كردند  

 6-5من شب آخري كه ديدمش بعد از        
هق ساعت بازجويي وارد سلول كه شد        

هق گريه را سر داد، چـشمهايش سـرخ      
سرخ شده بود و هرچه كرديم آرام شود        

به او اتهامي زده بودند كه   . نشد كه نشد  
مرتكب نشده بود و عـضو هـيچ گـروه          
سياسيي هم نبـود، فقـط در تظـاهرات          
 شـركت كـرده بــود امـا نمـي توانــست    

درحـالي كـه او   . بيگناهيش را ثابت كند   
يـن طـور    بلند بلند گريـه مـي كـرد و ا         

  بگويم كه خون گريه مي كرد و جگر ما 
  21بقيه در صفحه 
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  طاقت بيار رفيق 
  20بقيه از صفحه 

را به آتش كشيده بود، زنـدانبان آمـد و          
  . تغيير داد"جاي ما را مجددا

هر دو سه روز زندانيها را جا به جا مـي           
كردند و افراد را به سلول پيش ديگراني        
منتقل مي كردند كه نتوانند با هم آشـنا     

 روز اول كـسي    "مـثال . و دوست شـوند   
فرداي آن روز هـم  وارد سلولي مي شد،  

با هم بودند و تا مـي خواسـتند بـا هـم            
دوست شوند و اعتماد كنند، غـروب تـا         
نيمه شب يكي دو نفر هـم بـه ايـن دو            
اضافه مي شدند، اما روز سوم نهـايتش        
روز چهارم همـه را از هـم جـدا و بـين            

  .زندانيهاي ديگر جابه جا مي نمودند
وحشتشان از اين بود كـه مبـادا هـسته          

رزاتي در داخـل زنـدان شـكل        هاي مبا 
بگيرد، درحاليك ه اغلب متهمان هنـوز       

ــد ــازجويي بودن ــهء اول ب ايــن . در مرحل
ترس و وحشت مـسئوالن نـشاندهندهء       
ــود و    ــت ب ــاي حكوم ــه ه ــستي پاي س

  .همچنان همانگونه است
البته من روزهاي آخر بعد از چهار پـنج         
بار تغيير و جا به جايي سلولها به جـايي          

خـرين محلـم بـود، از       منتقل شدم كه آ   
همهء سلولها بهتر و تميزتر و همچنـين        

داشتن توالـت   . داراي توالت و حمام بود    
ــرين نعمتهــاي   و حمــام يكــي از بزرگت

  .بهشتي در زندان است
در رابطه با  وضعيت بهداشـتي،  يكبـار          
بازرس زندان آمـد، مـردي بـود بـا قـد            

ماسك بـه   .  كوتاه و شكم بزرگ    "نسبتا
او از  .  شناخته نشود  صورتش زده بود كه   

ما مشخصات و دليـل زنـداني شـدن و          
مــشكالتمان را مــي پرســيد و همــه را 

فرداي همان روز هم . يادداشت مي كرد  
ــشكالت و      ــه م ــد ك ــرم دادن ــك ف ي

ــسيم  ــتهايمان را بنوي ــن در . درخواس م
رابطه با وضـعيت بهداشـت بـه شـدت          
ــين خواســتار در   ــردم و همچن ــاد ك انتق

 قلـم و كاغـذ      اختيار قرار دادن كتـاب و     
اما به اين درخواست ترتيب اثري      . شدم

داده نشد، نه كتابي دادند و نـه كاغـذ و           
قلم، فقط قران بود كه در اغلب سـلولها      

  .وجود داشت و يك مهر نماز
اضافه كنم كه در هر راهرو يك حمـام         
وجود داشت كه اغلب به دليل اين كـه         
خانمها زياد استحمام مـي كننـد، وقـت         

 رسيد و گاه دو سـه روز        براي همه نمي  
  .بايد منتظر مي مانديم

از نظر بهداشتي سلولها هـوا نداشـت و         
توالتهــاي فرنگــي داخــل ســلولها كــه  
سرش بـا مـشماي پالسـتيكي مـسدود      
بود، ميكـروب و بـوي كثافـت از خـود           
متصاعد مي كرد امـا بعـد از دو روز بـه        

  !!!آن بو عادت مي كرديم
دستشوييها كه وحـشتناك بـود، گـاهي        
سطل زباله نبود و كيسه زباله هم نمـي         
گذاشتند، خانمها كه بيش از نـود و نـه          
درصدشان جوان بودند، پريود مي شدند      
و دستشوييها فاقد سطل زباله انبار نـوار        
. بهداشتي آلوده و پر از ميكروب مي شد       

كه گاهي زندانبانها كه هربار به هنگـام        

بردن زنداني بـه توالـت خودشـان هـم          
د پشت در كشيك بدهند، از      مجبور بودن 

گاهي هـم   . بوي توالتها اذيت مي شدند    
از زندانيان مي خواستند كه آنجا را تميز        

  !كنند
دو بار زندانبانها با فاصـلهء يـك هفتـه          

آب ميـوه ،  . آمدند و ليست خريد گرفتند   
خرما، بيسكويت، كيك، كمپـوت، شـير،     
جزو ليستي بود كه مـي شـد خريـداري      

سـفارش و پـول آن،   بعد از گرفتن  . كرد
دو سه ساعت بعد اجناس را تحويل مي        

شامپو و صـابون و خميردنـدان و        . دادند
ــول در    ــدون پ ــذي را ب ــتمال كاغ دس

اما لباس زيـر    . اختيارمان قرار مي دادند   
و نوار بهداشـتي بـا      ) يعني فقط شورت  (

پرداخت پول بـود و اگـر خـانمي پـول           
نداشت به وي نوار بهداشـتي يـا لبـاس        

البتـه  .  تعـويض نمـي دادنـد      زير بـراي  
خانمهاي ديگر به وي كمك مي كردند       
اما قانون زندان اين طور بـود كـه اگـر           
پول نداري از نوار بهداشتي هم خبـري        

  !نيست
اين را هم اضافه كنم كـه همـان ابتـدا           
كه زندانبان لباس زندان را تحويل مـي        
داد، ســوتين را از خانمهــا مــي گيــرد و 

. داشـته باشـد   كسي اجازه ندارد سوتين     
اين در طوالني مدت باعـث از ريخـت          
افتادن اندام خانمها مي شود و من هيچ        
دليل منطقي بـراي قـانون زنـدان پيـدا         
نمي كنم كه آخر چرا در مورد لباس زير  

  اين گونه رفتار مي كنند؟
ــدان در   ــاه زن ــكي، درمانگ ــر پزش از نظ
همان راهروي اصلي شامل دو اتاق تـو        

ش هـر روز تغييـر      در تو بود كه پزشكان    
مي كردند و به صورت شـيفتي بودنـد،         

مـن  . اما  دو كمك پزشگ  ثابت بودند       
سه چهار بار براي سردرد و طپش قلـب     
و تهوع و همچنين سرفه هاي شديد به        
درمانگاه رفتم كـه البتـه فقـط يكـي از           

بقيـه  . پزشكان متخصص و مجرب بود    
شان فقط قرص مـسكن مـي دادنـد و          

  .م سردر نمي آوردند از بيماري آد"اصال
در ضمن بعضي زنـدانيان پـس از چنـد          

تلفنهـا از   . روز اجازه داشتند تلفن كننـد     
باجه عمومي داخل زندان و مدت زمان        
مكالمه سه دقيقه بود و زندانبان همواره       
كنــار زنــداني مــي ايــستاد و حرفهــا را 

البته فقط مجـاز بـوديم      . گوش مي كرد  
 بزنيم  به خانواده و افراد درجه اول زنگ      

و نه دوستان، آن هم تلفن شهري و نه          
  .شهرستان 

 "هر دو سه روز يكبار همه ما را به مثال 
  !مي بردند!!! هواخوري!!! 

 9هواخوري در يك حياط خلـوت سـرد     
متري با ديوار سيماني و كف موزائيـك        

سـقف  . بود، موزائيكهاي بزرگ و پهـن     
حياط خلوت شيشه داشـت و در پـشت         

زي نصب بود، اما    شيشه هم داربست فل   
به هرحـال مـي شـد آسـمان را ديـد و             
گاهي كه دقـايق طـوالني بـه آسـمان          
ــي    ــيم م ــي دوخت ــشم م ــشه دار چ شي
توانستيم عبور يـك پرنـده را ببينـيم و          
ديدن پرواز يك پرنـده بـراي مـا فـوق           

  .العاده لذتبخش و عزيز و مقدس بود

حيـاط خلوتهـا، دستـشوييها و حمامهـا،     
 راهرويـي بودنـد كـه       همگي در همـان   

سلولها وجود داشت و فقط تغيير سلولها       
ــي    ــر م ــروي ديگ ــه راه ــي ب از راهروي
توانست باعـث تغييـر حيـاط خلوتهـا و          

گــاهي روي . دستــشويي و حمــام شــود
ديوار حياط خلوتها بچه هـا بـراي هـم          

با دوده يا خودكار يا     . پيغام مي گذاشتند  
. كندن سطح ديوار يا نوشتن با خودكـار       

يعنـي گـاهي    . ا خودكـار داشـتند    بعضيه
هنگام بازجويي مي شد خودكار را براي       
خود برداشت و گـاهي اوقـات هـم بـه           
هنگام جابجـايي زنـدانيان، كـسي كـه         
خودكار داشته و آن را زير پتو يا موكت         
كف سلول مخفي كرده بـود موفـق بـه     
برداشتنش نمي شد و خودكار به دسـت        

  .زندانيهاي جديد مي رسيد
 ســلولها روي ديــوار نوشــته در يكــي از

اين جملهء » !طاقت بيار رفيق «:شده بود 
كوتــاه در آن ســلولهاي پــر از رعــب و 
هراس و وحـشت، بـه قـدري تـسكين          
ــد   ــه ح ــود ك ــده ب بخــش و اميدواركنن
نداشت و همچون طليعهء صبح رهـايي       

  .به آن جمله چشم مي دوختيم
دور نيست طليعـهء صـبح آزادي، روزي        

 و كابوسـهاي    كه كام تلخمـان شـيرين     
 پايـان تمـامي     .سياهمان تمام مي شود   

كابوس هاي روزهـاي سـياه و شـبهاي     
  .پروحشت

پايان ضجه هاي بيگناهان و اشـكهاي       
آغشته به خون كه از ترس فريادشان را        

  .در گلو خفه مي كردند
روز رهايي دختران و زنـان بـي پنـاه و           

 كـساني كـه فقـط بـه جـرم           "مجموعا
ــسالمت  ــاهراتي م ــضور در تظ ــز ح  آمي

دستگير شده بودند يـا در اعتـراض بـه          
ــي    ــا مطلب ــيض و نابرابريه ــم و تبع ظل
نگاشته بودند يا در دانشكده تالشـهايي       

  .در راه برابري طلبي انجام داده بودند
روز نجات و آزادي دختران دانـشجويي       
كه بـه خـاطر تحقيـق در امـر حجـاب            
محبوس گشته بودند، كـه يـك نمونـه         

ــ  ــر زن ــسلولي روز آخ ــود، اش هم دانم ب
ــاه    ــاكن خوابگ ــشجو و س ــري دان دخت
اميرآباد، دختري دالور از خطهء جنـوب       

  .ايران
فــرا خواهــد رســيد روز پايــان كــابوس 

ــازجويي ــاي بــ ــاي ....اتاقهــ ديوارهــ
هراسي ويرانگر در كنج اتاقي     ....ترسناك

ــسته، از لحــن صــداي   ــا چــشمهاي ب ب
گـاه  ...گـاه مهربـاني   ....بازجوها، سـكوت  

فسهايي در پشت سـر   هرم ن .......خشونت
  .....و خنده هايي مشكوك
ــورد  ــي م ــواالتي ب ــي  ...س ــاتي ب اتهام

تكـرار و تكـرار و تكـرار شـايد      ....اساس
اما خـستگي ذهنـي     ..... براي مچگيري 

  .....حاصلهء ما و همچنان ناباوري آنها
دلتنگـي بـراي     پايان دلتنگيهـا، پايـان      

آسمان بي شيشه و بي ميله هاي آهني،      
ده تـرين اشـياء ممكـن     دلتنگ براي سا  

پارچهء نرم و تكـه     :  دو چيز  "،مخصوصا
  اي چوب

و آنچه كه بود فقـط  ...آنچه در آنجا نبود 
سنگ و سيمان و آهـن بـود و زبـري و       

خشونت و درد و هـواي بـد، المپهـاي          
روشن كه  شبها تا صبح باعث مي شـد         
ــريم  ــدبو بب ــاي ب ــر آن پتوه . ســر را زي

پتوهــايي كــه خــارش آور بــود و تمــام 
  ....نگهاي آنجا خاكسترير

رنگي كه پيش از زندان براي من رنگ        
عرفاني بود اما حاال برايم يادآور زنـدان        

  ....است
و تنها يك دلخوشي و خاطرهء شـيرين        

  »!طاقت بيار رفيق«:از آن همه ديوارها
ــم......آري ــت آوري ــد طاق صــبح ........باي

  .......پيروزي با ماست........نزديك است
 ايرانركسانا از 

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

ــارده    ــاز باب ــط الن توس

 به قتل   بسيجيان جنايتكار 

  رسيد
فـارغ التحـصيل      سـاله  26الناز بابـارده    

 ، يكي ازدانشگاه در رشته روابط عمومي  
ـ   ان در واليـت خامنـه اي       آخرين قرباني

 وسيله بـسيجيان جنايتكـار    به  است كه   

  . بعد از تجاوز جنسي به قتل رسيد
 سـه عـضو     ،هراناخبرگزاري  به گزارش   

نهاد شبه نظامي بسيج با سوء استفاده از 
مدارك شناسايي خود، دختـر جـواني را        

 و پس از ضـرب و       نددر شهر تبريز ربود   
شتم و تعرض و تجاوز به وسيله سـالح         

 و جـسد وي را  هگرم او را به قتل رساند     
  . در بيرون شهر رها كردند
 نيروهـاي    الناز، با اعالم شكايت خانواده   

ــا ــسيج را   انتظ ــال ب ــضو فع ــه ع مي س
بازداشت نمودند كه متهم رديف اول در       
اداره آگاهي به تمام موارد فوق اعتـراف      

وي اذعان نمود كه با عنوان امـر        . نمود
به معروف و تذكر بابت بدحجابي كه در        

 از سـوي    "حجاب و عفاف  "قالب طرح   
بسيج و نيروي انتظامي تعريف مي شود       

در منطقه  وارد خودروي اين دختر جوان      
وليعصر تبريز مي شود و سپس با تهديد        
وي با سالح گرم و سوار نمودن دو تـن      
ديگر از دوستان خـود وي را بـه خـارج           
شهر كشانده و مورد سوء اسـتفاده قـرار        

و پس از اين اقدام با شـليك        . مي دهند 
سه گلوله به ناحيـه سـينه نـامبرده را از      

  .پاي در مي آورند
ود مـتهم   در حال حاضر گفتـه مـي شـ        

اصلي اين پرونده بـه دليـل حـساسيت         
  .موضوع، در اختيار سپاه پاسداران است

  



  22 صفحه                  1389 مرداداول  – 301نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گفتگو با يك دانـشجو    

در يكي از شهرسـتان     

  هاي ايران
  

سـوال كننـده    : توصيح نبرد خلق  
خانم الم است و جـواب دهنـده        

اين مطلـب بـراي     . آقاي د است  
ــده   ــه ش ــق تهي ــشريه نبردخل ن

  .است
 چرا همـه چيـز را رنـگ سـبز مـي         -ل

  ؟كني
م بـه سـبز     كه رنگ سبز مي زن    من   -د

اكثـر اينهـايي كـه      . موسوي راي ندادم  
 .د هم راي ندادنددار سبز هستنطرف

  يعني بعدش سبز شدي؟ -ل
   بله:د
تعبيرهـاي مختلفـي     سبز يعني چي؟  : ل

 شه از سبزمي 
 سبز يعني ستيز براي زندگي: د
 چيه؟از سبز   به نظر شما تعبير غالب      : ل

منظورم اينه كه در جامعه ايران سبز به        
  است چه مفهوم

 دموكراسي خواهي: د
ــدار : ل ــي آن طرف ــودن معن موســوي ب

 نيست؟
 گراييدمبارزه با بنيانه اصال، يعني : د
  اصالح طلبي چي؟: ل
، شايد اصالح طلبي باشه. نهنه اونهم  : د

ـ         . ستولي سبز فقط براي يك طيـف ني
ــ   .يگفــتم ديگــه ســبز يعنــي دموكراس

دموكراسي هم براي يك قـشر خـاص        
   استبراي همه، نيست

  دمكراسي از نظر شما يعني چي؟ : ل
 .ني تحمل عقايد و افكاريع: د
ــشانه    : ل ــگ ن ــك رن ــين ي ــي هم ول

وقتي بخـواهي بگـي     . دمكراسي نيست 
 .همه يك رنگ هستند

 نشانه وحدت كه هست: د
 وحدت به سـبك     .وحدت هم نيست  : ل

؟ يعني همه با هـم؟ شـما حتمـا        خميني
 .يادتون هست

ـ .  من اونموقع متولد نشده بودم     نه: د ه ب
. يمهر حال ما همه دمكراسي مي خواه      

ايــن درســته عقايــد سياســي مختلفــي 
. ولي خواسته هامون يكي اسـت     ،  داريم

 بركناري
اشه مي فهمم و عاليست فقط مـي        ب: ل

 نسبت به   محيط شما   خواستم ببينم در    
 ه ديد وجود دارعاين رنگ چند نو

منظور من از كعبه و بت خانه       ببينيد،  : د
ـ      ،ييتو . سـت ه   موسوي و احمـدي بهان

ــا  ــد ت ــد چن ــورد حــاال نگفتي ــد در م  دي
   .هستسبز

ولـي  . من داشتم از شما مي پرسيدم     : ل
  به نظر من سه نوع 

  جالبه برام : د
وقتي موسوي گفـت كـه تظـاهرات        : ل

  نباشه، چي فكر كرديد؟
خيلي ها ناراحت شدند ولي بعضي ها       : د

. هم مي گفتند كه نه االن وقتش نيست

ولي موسـوي هـم نمـي تونـست         
 كـه   چون از اول هـم مـردم      . بياره

موجي . براي موسوي نيومده بودند   
ايجاد شد كه اصـال كنتـرل شـده         

يعني خود جوش بـود و االن       . نبود
بايد شرايطش دو باره پـيش بيـاد        
وگرنه كسي نخواهد آمد با دسـتور     

  . موسوي
ــه    : ل ــرايطش چ ــي ش ــي چ يعن

  شرايطي؟ 
  .رژيم سركوب مي كنه: د
يعني تاكتيـك هـا بايـد تغييـر         : ل

تكـار بـه خـرج      كنه؟ بايد مـردم اب    
 البته اين كارها بـي خطـر        ؟بدهند
  . نيست

به نظر من بايد همينطور مدتي      : د
بمونــه تــا جمعييــت بيــشتري بــه 

هنوز اون خشم  . طرف جنبش بيان  
بين همه مردم نيست كه بخواهند      

  . اينهمه برايش هزينه كنند
اما فكر نمي كني اگر خروش و   : ل

جوشــشي نباشــه ممكنــه جنــبش 
   بشه؟ فرسوده و خاموش

چون اين حوادث   . نه، نبايد بشه  : د
باعث شد تمام اپوزيسيون داخل و      

يعنـي  . خارج با هم در ارتباط بشن     
باعث اشـنائي مـردم بـا احـزاب و          

به نظر من . گروهها و سازمانها شد 
همينطوري بايد ادامه پيدا كنه تـا        
يك موقعييت خـوب ديگـه پـيش        

  .بياد
يـــم در رژبـــه نظرشـــما االن : ل

  بحرانه؟ 
ــد100000: د االن داره .  در صـــ

االن در  . همه جور هزينه مي كنـه     
تمام كميته هاي امداد دارنـد بـن        

ايـن  . خريد دسـت مـردم مـي دن      
نشون مي ده كه خيلي ترسيده اند       
و مي خواهند ديگه زياد تـر مـردم    

  . را از دست ندن
مردم هم به ايـن آگاهنـد كـه         : ل

ـ       سـر  ه  رژيم در وضعيت بحرانـي ب
  مي بره؟ 

  بله: د
ولــي بــا ايــن چيــز هــا مــردم : ل

  تحميق نمي شن
  . راستش چرا عده اي ميشن: د
مشكالت مردم بيـشتر از ايـن       : ل

حرفهاست كه اينطـوري بخواهنـد      
  . مردم را به طرف خودشون بكشند

چرا قبول نداريد؟ با بن و وعـده      : د
و سـيب    سر خرمن و سهام عدالت    

  ... زميني و پياز 
زادي، بيكــاري و تــورم، عــدم ا: ل

  ... سركوب و جو وحشت 
حـاال  .  از اين لحاظ قبـول دارم     : د

به . من يك سوال از شما مي كنم      
  نظر شما تو انتخابات تقلب شد؟ 

ــش  : ل ــه از اول ــات ك ــن انتخاب اي
من انتخابات  . تقلبي و نمايشي بود   

  را قبول ندارم 
  ؟چرا قبول نداريد: د

كه انتخابات   به خاطر اين  : ل
ـ  آزاد نبود  دگان واقعـي  و نماين

  . مردم نبودند
احمدي تقلب كرد ولي نـه      : د

با راي بلكه با خريـدن مـردم        
  بدبخت 

يعني مـي خواهيـد بگيـد       : ل
  راي آورد بيشتر از موسوي؟

  بله صدر در صد : د
ولي هنـوز رايهـا شـمرده       : ل

  نشده بود گفتند برنده است
دنش كـاري   رراي كه شـم   : د

باور كنيد  . نداره براي دور اول   
آرا كه شمرده   . ت همينه واقعيي

ميشه كمتر از نيم ساعت هـر       
  حوزه بيشتر وقت نمي بره

ولي احمـدي نـژاد از اول       : ل
  . انتخاب شده بود

براي خامنه اي فرق نمـي      : د
همـه  . كرد كي انتخاب بـشه    

  . سگهاي خودشند
همـه اعتـراض     پس ايـن  : ل

  براي چي بود؟ 
شما فكر مي كنيـد خامنـه       : د

ــردن در   ــب ك ــت تقل اي جرئ
انتخابات را داره؟ اونهم با اين     
ــود؟   ــا شــده ب شــوري كــه بپ

  امكان نداره 
خامنه اي مي خواست هر     : ل

چه بيشتر رزيمش را يكدست     
كنه و كلك اصالح طلبـان را       

  بكنه 
احمدي نژاد از اول انتخاب     : د

  خامنه اي نبود 
همـه اعتـراض     پس ايـن  : ل

براي چيه؟ احمدي نـژاد كـه       
برنده انتخابات شد؟ بـه نظـر       
شما و خامنه اي هم دخـالتي       
نداشت و در تقسيم قدرت هم  

  مسئله اي نداشت 
وجود ه  مشكل را تهرانيها ب   : د

راي اكثريت در تهران    . آوردند
موسوي فكر مي   . موسوي بود 

كرد كه مملكت همه دانشجو     
بعد هم نمي دونـست     . هستند

ه بيـشتر طرفـداراش اصـال       ك
. پاي صندوق راي نمي رونـد     

  ها ميدن نراي را حاشيه نشي
راستي شما از ايـن نظـر مـن        
خوشتون نيامد؟ ببخشيد مـن     

  . شايد دقيق تحليل نمي كنم
نه اين عاليست كه نظرات     : ل

خودتون را گفتـي و اطمينـان       
دارم كـه عــده اي هــم مثــل  

  . شما فكر مي كنند
م كـه   من خيلي دوست دار   : د

نظرات شـما را بـدانم و دلـم         
مي خواد با نظراتتون آشنا تـر       
بشم ولي حيف كه شما كمتر      
نظر مي دهيد و بيشتر سـوال       

  مي كنيد
باشه حاال دفعه ديگه شما     : ل

سوال كنيـد مـن پاسـخ مـي         
 . دهم

ابراز نگراني از گسترش بازداشت ها       
و اخراج از كـار اعـضاي سـنديكاي         

  كارگران شركت واحد
ي كـارگران شـركت واحـد اتوبوسـراني تهـران و            سنديكا

در آستانه باال رفتن تورم و نزديك شدن به اجـراي   : حومه
طرح هدفمند كردن يارانه ها كه اولـين لطمـات ناشـي از         
اجراي اين طرح، گريبان جامعه كارگري را خواهد گرفت،         
اعمال فشارها و برخوردهاي امنيتي نيز نسبت بـه فعـالين          

افته است بطوريكـه در دو ماهـه اخيـر          كارگري افزايش ي  
شاهد بازداشت تعدادي از اعضاي هيئت مديره سـنديكاي         

از جملـه   . ايـم   شركت واحد و ديگر فعالين كـارگري بـوده        
آقايان سعيد ترابيان و رضا شهابي كـه از وضـعيت سـعيد             
ترايبان تا اين لحظـه هـيچ اطالعـي در دسـت نيـست و               

كه دارد حتـي تـا كنـون        نامبرده با توجه به ناراحتي قلبي       
تماس تلفني هم با خانواده شان نداشته كـه ايـن موجـب             
افزايش نگرانيها نسبت به سـالمت جـسمي ايـشان شـده       

  .است
 هفت نفر از اعضاي هيئت مديره و فعالين سـنديكا بـه       - 

 -3 حـسن كريمـي      -2 علي اكبر پيـر هـادي        -1نامهاي  
  حـسن ميرزايـي    -5 منصور حيات غيبي     -4ناصر غالمي   

 حسين كريمي سبزوار بـا توجـه بـه        -7 هادي كبيري    -6
اينكه رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز دال بـر            
وارد دانستن شكايت راننـدگان سـنديكاي شـركت واحـد           

 نفر با همين رأي بـه    23 پرونده همسان،    30باشد و از      مي
انـد و در حـل اخـتالف          شعبات هـم عـرض ارجـاع شـده        

 نفـر فـوق الـذكر       7د ولي متأسـفانه     ان  بازگشت بكار گرفته  
همچنان در راهروهاي ديوان عدالت سـرگردان هـستند و          

  .خواهان اعمال وحدت رويه هستند
 -1 نفر از اعضاي سنديكاي شركت واحد به نامهاي          3 - 

 اميـر تـاخيري كـه از        -3 عطا باباخاني    -2داوود نوروزي   
مراجع قضايي و هيئت هاي هم عـرض و حـل اخـتالف             

اند و در مراحل اجرايي مي        كار بازگشت بكار گرفته   ادارات  
باشند، متأسفانه مديريت شركت واحـد از اجـراي قـانون،           

دانـد و از      ورزد و خود را فراتـر از قـانون مـي            استنكاف مي 
  .ها ممانعت مي كند بازگشت بكار آن

 نفر از اعضاي سنديكا به نامهاي آقايان      2 اخراج مجدد    - 
  يد رضا نعمتي پور س-2 عبداهللا حسيني -1

 اين فشارها در حالي افزايش يافته كه دولت عدالت محور  
المللي  خود را بر رعايت حقوق كارگران طبق معاهدات بين   

.  متعهـد و پايبنـد مـي دانـد         ILOدر سازمان جهاني كار     
آخرين خبرها در اجالس ساالنه سازمان جهاني كـار نيـز،        

م مددي بود كه نه  قول آزادي آقايان منصور اسالو و ابراهي      
تنها متحقق نشده بلكه اتهامات جديـدي هـم بـه آقـاي              
اسالو وارد شده و فشار و برخـورد بـا خـانواده ايـشان نيـز             

اخيراً نيز همسر آقاي رضا شهابي تلفني       . شدت يافته است  
  .به اداره اطالعات احضار شده اند

 ســال بازگــشايي ســنديكاي شــركت واحــد، 5 در طــول 
هـا تحـت    هـاي آن  ديكا و حتي خانواده   همواره اعضاي سن  

شديدترين فشارها و بازداشـتهاي گـسترده، تهديـد هـاي           
بيشمار و اخراج از كار و محروم شدن از حقوق اجتماعي و       

  .درماني مواجه هستند
 با تمام فشارها و امنيتي كردن فضاي كارگري، سنديكاي   
شركت واحد كماكان به دفـاع از حقـوق كـارگران ادامـه             

 و از هيچ كوششي در راه دفاع از منـافع كـارگران          دهد  مي
از كليه نهادهاي مدني و حقوق بـشري  . دريغ نخواهد كرد  

و سازمانها و اتحاديه هاي كارگري بويژه فدراسـيون بـين         
تقاضاي پـشتيباني و هميـاري     ) ITF(المللي حمل و نقل     

  .بيشتري داريم
  به اميد گسترش صلح و عدالت در تمام جهان

  ارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومهسنديكاي ك
 89 تير ماه 28
  



  23صفحه                       1389مرداداول  – 301نبرد خلق شماره  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مريم سودبر اتباتان

  
  كمك كنيد كه مريم من اين قدر غريب نباشد

نامه يكي از دوستان شهيد مريم سودبر اتباتان به سايت كانون           
  حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتيها

  
مريم سودبر اتباتـان يكـي از شـهداي راه آزادي اسـت كـه در            

 شـهادت    بـه  88جريان تظاهرات و اعتراضات انتخابات درسال       
مزار او بهشت  . رسيد، او دانشجوي مديريت دانشگاه تهران  بود       

نامه اي كـه در  .  مي باشد27 شماره 35 رديف  257زهرا قطعه   
زير مي خوانيد از طرف يكي از دوستان اين شهيد نوشته شـده             

همچنين عكس مزار   . و براي سايت كانون ارسال گرديده است      
  اين شهيد ضميمه مي باشد

  
  :دوست شهيد راه آزادي مريم سودبر اتباتان نامه از 

تمام اين  . من يكي از دوستان مريم سودبر اتباتان هستم       . سالم
مدت يك سال خيلي زجر كشيدم و به اين فكر مي كـردم كـه     

فكـر  . چطور مي تونم وظيفه ام را در مقابل دوستم انجام بدهم          
ولد مريم مت. كردم اگه يك كم بيشتر ازش بگم شايد بهتر باشد         

. تك دختر از يـك خـانواده سـه فرزنـدي          .  بود 67 آبان سال    7
اصـال  . هميشه دوست داشت شـاد باشـه      . بسيار شاد و سر زنده    

باورتون نمي شه مريم من را با خدا آشنا كرد و نماز خواندن را               
به من ياد داد و به من ثابت كرد كه هنوز هم آدمهاي پاك تـو    

بوديم و بهتـرين روزهـا را   ما باهم خيلي خوب . اين دنيا هستند  
يك روز يكي از بچـه هـا زنـگ زد خونمـون و         .....باهم داشتيم 

  ....گفت كه مريم مرده
باورم نمي شد، درحال گريه شروع كردم زنـگ زدن بـه خونـه              

هرچه به آنها اصـرار كـردم كـه         . شان و گفتند كه واقعيت دارد     
كي و چگونه، آنها گفتنـد كـه نمـي دانـيم وهنـوز جـسد را از                  

  .پزشك قانوني تحويلمان ندادند
خانواده مريم مي گفتند كه درخواب مرده است امـا هـيچ گـاه              

يكـي از نزديكانـشان مـي        . نگفتند كه دليل آن چه بوده اسـت       
گفت كه از خانواده اش تضمين گرفته اند كه چيزي نگوينـد و             
به شرط اين كه خانه شان را عوض كنند و سر و صدايي نكنند            

خواهش مي كنم كه كمك كنيد  .  را خاك كنند   مي توانند جسد  
مثل ندا و اشكان ها، شايد      . كه اسم دوستم به گوش دنيا برسه      

سـالگردش خيلـي    . اين تنها كاري باشد كه مـن بتـوانم بكـنم          
  .كمك كنيد كه اين قدر مريم من غريب نباشد. غريبانه بود

   1389 تير 12, شنبه
  باختگان و بازداشتيها سايت كانون حمايت از خانواده جان :منبع

  
بـه ضـرب   1388 خـرداد   30در  شهيد مـريم    : توضيح نبرد خلق  
مـي  به شهادت روز بعد د و و شي مي    مغز يزيباتوم دچار خونر  

  درس
  

 هر هي پا،يسركوب داخل

 در برخورد "نظام"راهكار 

  مهايبه تحر
   امانمنصور

   تير26فراسوي خبر 
 ير با اعالم آماده باش رهبـر جمهـو        يي همسرا در

ـ  به سركردگان سپاه پاسداران، معاون ا      ياسالم  ني
ـ ي امن- ي نظام يروين  در نمـاز جمعـه، اقـالم و    يت

ـ مقابلـه بـا تهد   " ي بـرا  "نظام" كه   يافراد  و دهاي
ـ  در اخت  " دشـمن  ي هـا  هيتوط  دارد را فهرسـت   اري

 ه را برجـسته كـرد  ي سـخنان و   لهينوسـ يكرد تا بد  
  . باشد

بــا اشــاره بــه  روز پنجــشنبه ي اهللا خامنــه اتيــآ
ـ  يمهاي و تحر  تي امن يقطعنامه شورا  ـ  ني ب  ي الملل

 حفاظـت از    يبدون شك ما برا   ": هشدار داده بود  
 آمـاده   يطي هرگونه شرا  ي برا دي با يانقالب اسالم 

   ".ميباش
ــازوي حــال وني همــدر  ســركوب ي از حــضور ب

 مختلف بـه    يحكومت، سپاه پاسداران در پهنه ها     
انعطـاف  " كـه  يزيـ شدت دفاع كرد و آن را بـا چ    

  .  دادحي خواند، توض" زمانازي نهي بر پافيوظا
 با قرار دادن تـنش      يتي امن – ي باند نظام  هي فق يول

ـ   تي و اهم  يخارج ـ  در   ي سركوب داخل  طبقـه   كي
ـ  ي جهت اصل  ،ي موضوع يبند  از  "نظـام " ي نگران

 ي گُسترش اعتراضـها   ،يعني ي الملل ني ب يفشارها
  .  را فاش ساختياجتماع

 ي جمهـور وراني كه رهبـران و پـا      دي نما ي م نيچن
ـ  كـه    يطي در شرا  ياسالم  ي جنـبش اجتمـاع    كي

 حكومت را بـه نُقطـه       ياسي س تي مشروع رومند،ين
 رسانده است، به شدت نسبت بـه واُكـنش         يبحران

 مضطرب  ي اقتصاد يمهايجامعه در برابر آثار تحر    
 و مبـدا هـر      هي، پا "نظام" ي رو، برا  نياز ا . هستند

 ي اقتـصاد  ي بـا فـشارها    يياروي رو ي برا يارراهك
  .  سركوب در داخل است،ي المللنيب

 ي سـالم  ني جاده دو بانده، پاسدار حس     ني هم يرو
هـزاران  " طـول و عـرض       يو.  كنـد  يحركت مـ  
 ي كشورها رد،ي گ ي را وجب م   جي بس "يگُردان رزم 

 كند و سپس    ي م ديمنطقه را به موشك باران تهد     
لـه بـا    سـپاه آمـاده مقاب    " كوبد   ي م نهيمشت بر س  

 ي و چه در سطح مل     ي جهان اسياستكبار چه در مق   
 درنگ و طبل جنگ بر گـردن، خـط          ي تا ب  "است

ـ  بـه تهد   گـر يعوض كرده و در سمت د       جامعـه   دي
 دشـمن نتوانـسته در      نكـه يبا توجه بـه ا    ": بپردازد
 بـه تهـاجم   ابد،ي دست يروزي سخت به پ ينبردها
 خواهـد  ي و جنگ نرم متوسل شـده و مـ    يفرهنگ

   ".را از سر ملت ما برداردحجاب 
ـ  آ ي دلمـشغول  شدت  و ُشـركا از  ي اهللا خامنـه ا تي

ـ  ي و اعتراضها  ي خارج ي فشارها بيترك  را  ي داخل
 ي نـاتن  "انياُصـولگرا " ي شُدن اشـتها   كياز تحر 

در . افـت ي تـوان در   ي از آنها مـ    ازي گرفتن امت  يبرا
 دي ضمن تمج  يي رابطه، پاسدار محسن رضا    نيهم
ــوا"از  ــال و ه ــو خــاص ويح ــادي معن  ي و جه

ــر ا ــا پاســداران نقــالبصــحبت رهب ــسه ب  در جل
 را "داتيــ گــرفتن تهديجــد" ي، معنــا"انقـالب 

.  ترجمـه كـرده اسـت   " و امكانات  تهاي ظرف جيبس"
 كـردن   مي خود بـا درخواسـت سـه       ي به نوبه    يو

ــس ــد واليونهايفراك ــ بان ــراتي ــا " ي ب ــه ب مقابل
ــتهد ــ، ز"داتي ــضمون داخلــ ري ــي س- ي م  ياس

 خـط  مهـا ي در برخورد به تحر    "ظامن" يراهكارها
 . استدهي كشديتاك

  

  

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  زينت ميرهاشمي  : سردبير
  ليال جديدي: تحريريه

  منصور امان
  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلـق       نبر

. سـازمان اسـت   ايران و بيان كننده نظرات اين       
اما بديهي است كه از چاپ مقـاالت و مطالـب           
فعالين سـازمان و جنـبش مقاومـت و صـاحب           
نظران و نيز ترجمه مطالبي كـه حجـم نـشريه           

دهــد و اطــالع از آن مفيــد اســت،  اجــازه مــي
مطالبي كه با امضاي افراد     . كند خودداري نمي 

شود، بيان كننده نظـرات      در نبردخلق چاپ مي   
كـه ممكـن اسـت بـا نظـرات          خود آنان اسـت     

. سازمان منطبق، همسو يا اختالف داشته باشـد       
بيـان  ) با نام و يا بـدون نـام       (سرمقاله نبردخلق   

  .كننده نظر سازمان است
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلـق         
  تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيـران       
و كاركنلن ايران، اخبار تحـوالت ايـران، عـراق       
ومـسائل بــين المللـي مربــوط بـه آن، اخبــار و    
ديدگاههاي جنبش زنـان را هـر روز در سـايت           

  .برد بخوانيدايران ن
   

 در شبكه جهاني سازمانآدرس 

  اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

  
   تير 18فراسوي خبر 

ـ  ت 18 سـالگرد    نيازدهمي امروز  78 ري
 بـه   اني كه صبر دانشجو   يروز. است

 "سـالم "سر آمـد و بـستن روزنامـه         
 خشم خروشـان    لي شد تا س   يبهانه ا 

 دانـشگاه   يوارهاي شده آنها از د    زيلبر
  . شودري سرازابانهايعبور كرده و به خ

 دانشگاه ها به امواج مردم  انيدانشجو
 و آســفالت وســتنديده پبــه جــان آمــ

 مـصمم آنهـا     ي گامها ري در ز  ابانهايخ
ــد ــايفر. داغ ش ــالها يياده ــه س  ي ك

 فرو خورده شده بود، از حنجره       ياديز
ـ  رژ كبـار يها فوران كرد و بـه         بـا   مي

 روبرو شد كـه مـدتها       ي خروشان ليس
ــركوب   ــسور و س ــد سان ــشت س در پ

ــرد ــراكم ك ــودهمت ــد .  ب ــت محم دول
ــدع،يخــاتم ــانون ي م  اصــالحات، ق

ـ  نـه تنهـا ا     ي و جامعه مدن   يمدار  ني
اعتراضات را برنتافت بلكه، چشم بـر       

 ي كـه بـرا    ي ا افتهياوباشان سازمان   
 شده  لي دانشگاه گس  دنيبه خون كش  
 ي به كـو   ياراذل حكومت . بودند بست 

 انيدانشگاه حمله ور شدند و دانشجو     
 تنهـا   نيا. دنديرا به خاك و خون كش     

 مـورد   انيدر تهران نبود كه دانـشجو     
 قرار گرفتند بلكه، در     انهي وحش ورشي

 تحـت   ي اوباش شـبه نظـام     زي ن زيتبر
 بـــه ي انتظـــاميروهـــاي نتيـــحما

 ي حمله ور شـده و صـدا       انيدانشجو
 شـكل   ني تر عياعتراض آنها را به فج    

  .ممكن خفه كردند
 فاجعه خونبـار    ني سال پس از ا    ازدهي

 معلــوم يهنـوز مـسببان آن بــر كـس   
 هنوز هر وقـت كـه حكومـت         ست،ين

 اوباش خود را    ي كند گله ها   يده م ارا
ـ به دانشگاه ها      اني دانـشجو  ي كـو  اي

 هــار را بــه ي فرســتند و ســركوبيمــ
 رساند بـدون    ي آنها به انجام م    لهيوس

ـ  آنرا به عهده بگ    تي مسوول نكهيا . ردي
 نـژاد تـا     ي از احمـد   يهر فرد حكومت  

 مجلس  ندگاني از نما  ،ي خامنه ا  يعل
 حقـوق   ني دروغـ  انيآخوندها تا مـدع   

ــسا ــراان ــشجوينها، ب ــك اني دان  اش
 و حمله به آنها را به    زندي ر يتمساح م 
 ي و ناشـناخته نـسبت مـ       دهيارواح ناد 

ــدون ا  ــد ب ــهيدهن ــدمنك  در راه ي ق
  . اوباشان وابسته بردارندني اييشناسا

 بلكـه، مـردم     اني نه تنها دانـشجو    امروز
 ي گلـه هـا    ني ا تي از هو  زيكوچه بازار ن  

ت و  حاشا كردن حكومـ   . اوباش با خبرند  
 ي هـا  مي و ت  ابي قتي حق تهي كم ليتشك
 وقت گذرانـدن    يتنها برا ...  و   يقاتيتحق
ـ نـه تنهـا ا    .  گـم كـردن اسـت      زيو ا   ني

 نـداده  جهي تا كنون نت ي حكومت قاتيتحق
 سركوب شدگان هياست بلكه در انتها عل    

 كه جان خود را از دسـت        يانيو دانشجو 
ـ داده و   در اثـر ضـرب و شـتم نقــص    اي

شداد و غـالظ صـادر       هيانيعضو شدند، ب  
 پـول در    يزيپرداخت مقدار نـاچ   . كردند

 دانـشجو نـه تنهـا    كي نقص عضو   يازا
 يهتك حرمت دانـشجو بلكـه، لگـدمال       

ـ  اسـت كـه بـه خ       ي ا يحقوق انسان   الي
 بـا چنـد سـكه    نـرا  شـود آ يحكومت مـ  

.  سودا كرد  ي شده از اموال عموم    دهيدزد
 راسـت   عي فجـا  ني گونه مسببان ا   نيو ا 

ــ  ــت راه م ــديراس ــرا رون ــه ي و ب  ادام
 يسركوب و داغ درفش مردم نقـشه مـ        

  .كشند
 و زنان   اني به دانشجو  ري ت 18 سالگرد   در

 كه با گذشتن از جان و جـسم         يو مردان 
ـ  وال مانيخود چهره دژخ   ـ  فق تي  را در   هي

 كردنـد   اني عر ي چشم افكار عموم   شيپ
ـ  ليهنـوز تـشك   . مي فرسـت  يدرود م   كي

 بـه   يدگي رسـ  ي بـرا  ابي قتي حق تهيكم
 تواند عوامل پـشت پـرده      يعه م  فاج نيا

 صحنه براند   ي از گذشته به رو    شيآنرا ب 
آمـران  .  است ي و عمل  ي حقوق يو خواست 

 به دادگـاه    دي با ري ت 18 عيو عامالن فجا  
ـ       ي چـشم مردمـ    شيكشانده شده و در پ

 شـده محاكمـه     مـال يكه حقوق آنـان پا    
تنها با محاكمـه عادالنـه      . عادالنه شوند 

 از تكرار    شود ي م يعي فجا نيمسببان چن 
 مهـم هـم     نيانجام ا .  كرد يريآن جلوگ 

ــدن ــ نيشـ ــراستيـ ــر در شـ  يطي مگـ
ــدموكرات  ي اهيي و در دســتگاه قــضاكي

ـ  هي فق تي وال ميعادالنه كه در رژ     ني چن
 هيپس شرط اول  .  ممكن است  ري غ يزيچ

ــ ــرنيچن ــتن رژي ام ــ روف ــانمي  و ي ج
 از صحنه كـشور و بـر        تيسركوبگر وال 

ــ دموكراتيمــي رژيقــرار ــا كي  اســت ت
 از كارهـا از جملـه       ياري بس ي برا طيراش

ـ   النـه  عاد ي دادگاه ليتشك  طـرف   ي و ب
 18 همچـون    يعي به فجا  يدگي رس يبرا
 . فراهم شودريت

 همــايش بــه رژيــم واكــنش

موفقيت آميـز شـوراي ملـي       

 مقاومت در تاورني پاريس
   

  ينت ميرهاشميز
   

   تير 9فراسوي خبر 
رد  تير، سفارت فرانسه در تهران مـو       8روز سه شنبه    

لمپنهـاي  . يورش اراذل و اوباش رژيـم قـرار گفـت         
بسيجي و شعبان بي مخهاي واليت با پرتاب تخـم          
مــرغ و گوجــه فرنگــي بــه ســفارت، عليــه رئــيس  
جمهوري فرانسه شعار دادند و اعتراض كردنـد كـه          

اجـازه  چرا دولت فرانسه به شـوراي ملـي مقاومـت           
ــه . برگــزاري ميتينــگ داده اســت حكــومتي كــه ب

متقاضيان برگزاري تظاهرات آرام، مسالمت آميـز و        
در چارچوب قانون خودشـان، اجـازه هـيچ حركتـي           
. نمي دهد، براي كشورهاي ديگر نسخه مـي پيچـد        

واكنش پايوران رژيم به برگزاري همايش مخالفـان        
سيار ب در فاصله هزارها كيلومتر و در كشوري ديگر        

  .خشمگينانه و هراس انگيز بود
منوچهر متكي، وزير امور خارجه جمهوري اسالمي،       
گردهمايي ده ها هزار نفر از نيروهاي مقاومـت كـه          
انعكاسي جهـاني در معتبرتـرين رسـانه هـاي بـين            

  . خواند» حادثه اي بدون شرح«المللي را داشت، را 
دموكرسي ايران، دموكراسـي  «متكي مدعي شد كه     

وي اعمال غربيها   . است» ا به چالش كشيده   غرب ر 
و نيز اجازه دادن بـه شـوراي ملـي مقاومـت بـراي              
برگزاري تظاهرات را چنـين تفـسير مـي كنـد كـه             
غربيها مي خواهند شـادي مـردم ايـران را بـه غـم          

افكار عمـومي جهـان بـه خـوبي تنفـر      . تبديل كنند 
  .مردم ايران را از احمدي نژاد مي دانند

تير، نمايشي مسخره آميـز بـه نـام          8روز سه شنبه    
در تهـران   » نمايشگاه بين المللي سـفيران صـلح      « 

مسخره بودن اين نمايشگاه همين بـس       . برگزار شد 
كه در زير چتر حكومتي برگـزار شـد كـه از جنـگ              
طلب تـرين حكومتهاسـت و حيـاتش تـا كنـون بـا        
جنايت، كشتار، تروريـسم، مـاجراجويي در خـارج از          

تجربه سه دهـه از   . ه داشته است  مرزهاي ايران ادام  
حكومتــداري رژيــم حــاكم بــر ايــران و نيــز بهــاي 
ســنگيني كــه مــردم ايــران بــراي مقابلــه بــا ايــن 
ديكتاتوري تحمل كرده اند، نـشانگر آن اسـت كـه           
رژيم بنيادگراي اسالمي مانعي جـدي بـراي دسـت        
يابي مردم منطقه و كشورهاي پيرامـوني بـه صـلح           

 به صلح، عـدالت و ترقـي        به عبارتي دستيابي  . است
برابر با مرگ فاشيسم مذهبي واليت فقيه در منطقه     

ادعاهاي پاسدار احمدي نژاد در مورد صـلح و        . است
  . انسانيت نشانه اي از وقاحت اوست

از سخن پراكني وقاحت آميز احمدي نژآد فقط يك         
وي . جمله مي اورم كه بـه خـودش بـر مـي گـردد          

ـ   «: گفت سانها و بـاالتر از  باالترين جنايت كـشتن ان
  » .آن كشتن مستمر انسانها است

  شهداي فدايي 

  شهريور ماه 

) اميـر (يعقـوب   : رفقاي فـدايي  
تقديري ـ ايرج سپهري ـ علي   
ميرشـكاري ـ انـور اعظمـي ـ      
ــاعلي ـ        ــود بابـــ محمـــ

السادات روحي آهنگران    اعظم
ــروين    ـــ حــسن ســعادتي ـ پ
فاطمي ـ طهمـورث اكبـري ـ     
 جميـل يخچــالي ـ شــهريار و  

احسن ناهيد ـ محمد مجيـدي   
ـ حميد رضـا مـالكي ـ احمـد      
صادقي ـ محمدتقي برومنـد ـ    
بهنـام رهبـر ـ بهمـن رهبـر ـ       
محمدرضــا فريــدي ـ ســعيده   
ــز داوري ـ       ــان ـ پروي كريم
غالمحــسين بيگــي ـ حــسن   
صالحي ـ علي رضا شاه بابايي  
ـ ناصر فتوتي ـ محمد سياسي  
ـ حميدرضا مـاهيگير ـ عبـاس    

ارشـي ـ نـادره    كابلي ـ جواد ك 
نوري ـ عليرضا پناهي ـ قاسـم   
ــوبكر آرمــان ـ      معروفــي ـ اب
هوشنگ احمدي ـ رشيد يزدان  

ـ بيـژن جنتـي ـ    ) سمكو(پناه  
مرتضي خدامرادي ـ مـصطفي   

ــم     شـــمس ــديني ـ قاسـ الـ
سيدباقري ـ عبدالرضا غفـوري   

 محمـد   -ـ عزيز محمد رحيمي   
تمدن ـ اصغر جعفري جزايري  
ــعيد     ــاركي ـ س ــسرو مب ــ خ ـ

چـي ـ    ري ـ عليرضا يـراق رهب
محمدرضا سـتوده ـ احمدرضـا    
شـعاعي ـ مهـدي سـميعي ـ       

ايـاق ـ رشـيد     ابوالفضل غـزال 
آهنگــري ـ محمــد تمــدن ـ     
جمـشيد ميرحيـدري ـ يـونس     
رمــضاني ـ جــالل فتــاحي ـ     
محمدعلي ابرنـدي ـ سـياوش    
حـسنوند ـ ايــرج ســليماني، از   

 تـاكنون در مبـارزه     1350سال  
ع و بـه  عليه امپرياليسم و ارتجا 

وسيله مزدوران رژيمهاي شـاه     
  . و خميني به شهادت رسيدند

  

 كه  ي درخواست ر،ي ت 18 تي جنا يدادخواه

  هرگز فراموش نخواهد شد
 هي پوجعفر


