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  در سوک درگذشت مادر معينی
، از مادران دلير فدايي )مادر معيني(خانم عفت مريدي بسيار،  تأثربا تاسف و 

مادر معيني مادر دو شهيد فدايي، هيبت و بهروز . و مادران خاوران درگذشت
ياسي خود را معيني بود كه در غم و اندوه بيشمار خانواده شهدا و زندانيان س

ـ            دشريك مي كرد و َق     خره مـي   ر قدرتي مستبدان حاكم بر كـشور مـا بـه س
  .گرفت

از جانب خودم و رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران فقـدان ايـن               
 به خانواده شهدا    بانو عفت مريدي،  مبارز و پايدار را به خانواده       ،  مادر دردمند 

  .ران تسليت مي گويمو زندانيان سياسي و به آزاديخواهان اي
 2013 مه 26 - 1392 خرداد 5يكشنبه  مهدي سامع

 

  

  كند مي تحريم را فرمايشي انتخابات ايران خلق فدايي چريكهاي سازمان
  

 نظـارت  فقـدان  در كـه  اسـت  واضح پر. شود برگزار انتخابات نام به بازي ديگري  شعبده خرداد، 24 جمعه روز است قرار
 پايـان روز   در سـازي  رقـم  با و دروغ به نمايش اين كنندگان برگزار فقيه؛ ولي فرموده به بنا و المللي بين و داخلي موثر
  .رسيد سرانجام به »اي خامنه حماسه «كه كرد خواهند اعالم

 بر  فقيه واليت به آنان عملي اعتقاد كه امامي دوازده شيعه مردان اسالمي فقط جمهوري ارتجاعي اساسي قانون اساس بر
  .كنند شركت جمهوري رياست كرسي كسب براي رقابت در توانند مي شود، تامين نگهبان ورايش نظر طبق

 هـيچ  بـه  كـه  كساني و ديگر مذاهب پيروان شيعه، غير مسلمانان دهند، مي تشكيل را جامعه از نيمي كه زنان بنابراين،
 التـزام  اساسـي  قـانون  بـه  كه امامي دهدواز شيعه مسلمانان حتي شوند، جمهور رييس توانند نمي ندارند، اعتقاد مذهبي
 نيز عمل در. شوند جمهوري رياست توانند نامزد  نمي شود وگرنه  ثابت نگهبان شوراي براي آنها عملي اعتقاد بايد دهند،
 عملي اعتقاد كه امامي دوازده شيعه مذهب پيروان از بسياري فقيه، ولي مصالح به بنا اي خامنه امر تحت نگهبان شوراي

 رفـسنجاني،  هاشـمي  اكبـر  علـي  آن آخرين كه كرده صالحيت رد را شده ثابت دهه چندين طي در فقيه واليت هب آنان
  .بود نظام مصلحت تشخيص مجمع رييس و خبرگان مجلس عضو

 را فقيـه  واليت به معتقدان بين دروني رقابت انتخابات، »كردن مهندسي «صنعت اختراع با قبلي دوره دو طي اي خامنه
  .است آورده بيرون صندوقها از را خود نظر مورد كانديداي و زده دور

 شـوند،  مـي  سياسي سازمانهاي و گروهها احزاب، منتقدان، مخالفان، شامل كه شهروندان از بزرگي بخش به موازات اين،  
  .هستند محروم انتخابات در شركت از به كلي و ندارند كانديدايي يا نماينده

 انتخابـاتي  نمايش خروجي. دانست رقابتي حتي و عادالنه دمكراتيك، آزاد، انتخابات توان نمي هرگز را نمايش محقر  اين
  .بود خواهد پاسداران سپاه بااليي هرم و فقيه ولي رو، اراده خودسرانه بيت پيش

 بـه  اقدامي را آن در شركت و كند مي تحريم را شده مهندسي و فرمايشي انتخابات ايران خلق فدايي چريكهاي سازمان
 حركت  هر  از  ما.  كند مي ارزيابي اسالمي گرايي بنياد و تروريسم توسعه و سركوب گسترش مذهبي، استبداد تقويت سود

  .كنيم و همگان را به آن فرامي خوانيم مي حمايت بازي شعبده اين عليه اعتراضي
  ايران خلق فدايي چريكهاي سازمان
  2013 ژوئن 9 - 1392 خرداد19 يكشنبه
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  روطه فقيه با و�يت مطلقه فقيهجدال و�يت مش
   سامعيمهد

  
 مي رژي سرنگوني كه براييروهاي نني در ب،ي توسط حسن روحاني اسالمي جمهوراستي ري از كسب كرسيابي ارزدر

  . مطرح شده استشتري بهي كنند، دو نظريتالش م
 كيانجام .  مردم و مهار بحران استبي به منظور فره،ي فقي محصول توافق با ولي باورند كه انتخاب روحانني بر ايگروه

 ي در شوراي مداوم وتي و محافظه كارانه و عضوي مواضع ارتجاع،ي حسن روحاني نظاميتي سابقه امن،يشيانتخابات فرما
 ني اي اساسلي، پارامترها و دال... دفاع كرده و ي و شخص خامنه اهي فقتي كه او همواره از والني و امي رژتي امنيعال

  . استيري گجهيت و نليتحل
 را گري داري توان به آن موارد بسي كند و مي كه گروه اول شمارش مي با همه سوابقي باورند كه روحانني دوم بر اگروه

 دوم دفاع هيمن از نظر.  استهي فقي ولي شكست فاحش براكي هي زاوني شده و از الي تحميهم اضافه نمود، به خامنه ا
  چرا؟.  كنميم
  
 نگهبان هنوز ي كه شوراي آرا را اعالم كرد، در حاليي نهاجهي كشور نتري پس از آن كه وزي خرداد، اندك25 روز شنبه در

 ي، خامنه ا) كرددي خرداد صحت انتخابات را تائ29 نگهبان روز چهارشنبه يشورا( نكرده بود ديصحت انتخابات را تائ
 هم انجام 88 در سال ي بود كه وي همان كارنيا. رد را صادر ك»اسهحم «دني و به سرانجام رسيروزي پاميشتابزده پ

 ي بار اما از كسنيا.  خالف قانون اعالم كردندي عمل او را به درست،ي به شمول اصالح طلبان حكومتياريداده بود و بس
  . كردنددي نظام تاكيروزي ارسال و بر پكي تبرامي پيگري پس از ديكي شده ريبازندگان تحق. امدي برنييصدا
 خوارانش اعالم كرد كه رهي جقيآغاز شد، از طر»  من كويرا« كه با جنبش 88 سال يامهاي انتقام از قي براي اهخامن

.  در كار نبوده استي هم تقلب88 صورت نگرفته، پس در سال ي انتخابات تقلبني باورند كه در انيبر ا» همگان«چون 
 صورت نگرفته است؟ كدام نهاد ناظر يكرده اند كه تقلب كشف دهند كه چگونه ي سوال جواب نمنيبه ا» همگان «نيا
 اعتماد دي شده باي گذارهي پاري دروغ و تزوي كه بر مبنايمي به آمار رژاي انتخابات زده است؟ آني بر ادي طرف مهر تائيب

 سرعت بود، يمدع حداقل هر شهر اعالم نكرد؟ وزارت كشور كه كي را از همان اول به تفكجهيكرد؟ چرا وزارت كشور نت
 هزار صندوق را اعالم كرد و 800 آرا پس از شمارش حدود جهي نتران،يبه بهانه دقت، در ساعت چهار صبح به وقت ا

  . رفتشي منوال پني تا به آخر بر همداهاي كاندينسبت آرا
  
 به راه انداخته ادي زي آن سرو صداراموني كه پي كه حماسه خامنه اميني بي مم،ي را قبول كنمي فرض آن كه آمار رژبه

 50 از شي بي كم،ي با نمره ناپلئوني كم رونق تر بوده و حسن روحانشي سال پ4 اي و شي سال پ16شده، از انتخابات 
 هم از نظر م،ي سال قبل بر طبق آمار رژ16 در ي خاتمي كه رايدر حال.  شده استروزي درصد پ51درصد و كمتر از 

آن چه حكومت .  سال قبل4 نژاد در ي احمدي رانيهمچن.  بودياز حسن روحان شتري باري و هم از نظر درصد بسيكم
 اطاق قي توانست، از طري خواست و مي مياما اگر خامنه ا.  كرد، دست نبردن در نسبت آرا بودتي انتخابات رعانيدر ا
اما در .  كشاندي به دور دوم م باطله، انتخابات راي نگهبان تحت امرش، با باال بردن آراي شورالهي به وساي آرا و عيتجم

 ي ولي بود، برايگري دامي هفته پر تالطم كه آبستن قكيكارساز نبود و »  ستون به آن ستون َفرَج استنياز ا« جا نيا
 و با رفتهي صبح، شكست را پذ4 در ساعت جي نتاني قبل از اعالم اولي نظر، خامنه انيااز .  دربر داشتاري بسنهي هزهيفق

 اقدام كيهمزمان در . بود» حماسه «لي تحمي از جو به وجود آمده براير به جلو، به دنبال بهره بردار فراكيتاكت
 كند و يي خود قدرت نمادوران مزي قرار داد تا براي را مورد حمله موشك»يآزاد« زندان موسوم به تكارانه،يجنا

  . اش را كاهش دهديني از عقب نشي ناشيخسرانها
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 ثبت نام به وزارت كشور ي برا90 قهي كه هر سه در دق،يلي جلدي سعتي صالحدي و تائيي و مشاي از حذف رفسنجانپس

 ني اياما مشكل خامنه ا. است اي  انتخاب اول خامنهيلي شد كه جلعي شايمراجعه كردند، به طور گسترده و به درست
 نژاد بود، مشكل ي احمدبانانيا از پشت كه تا مدتهيليل به شمول موتلفه، با مرشد جي سنتيبود كه سپاه و باندها

 ي درمانچي ههي فقي ولتي درون بي نبود و شكاف بارز باندهاي از سپاه پاسداران فرد مناسبي بخشي برايليجل. داشتند
 ها ردهاما در مناظره سوم پ.  بخندندي خامنه اشي مردم بود كه به ري جالب براي سرگرمكيمناظره اول و دوم . نداشت

  . گفته شدي خامنه اكاني از ناگفته ها از زبان نزدي رفت و اندك بااليكم
 يپلماسيد. مي و انعطاف ندارميي ما اصولگراميي كه در داخل كشور بگوستي نني ايپلماسيد«: گفتيتي اكبر واليعل

 مي خواه يشود كه آنها هرچه كه ما م  ينم.  تعامل و بده بستان استيپلماسيد. ستي نشان دادن نيخشونت و سرسخت
 حاصل نشده و مدام يزي چچيه! ... ستي نبوني صادر كردن پشت ترهياني بيپلماسيد! مي نكني كارچيبدهند و ما ه

فتنه، انحراف و  «اني از سه جري خامنه اوهي اما به شيليجل» . آمده استيشتري شده و به مردم فشار بشتري ببمهايتحر
  .نام برد»  انقالبلياص« در مقابل خط »ديترد

ها زده شد،   كه در مناظره يي حرفهايمن درباره بعض«: گفتي سخنرانكي ي خرداد ط22 در روز چهارشنبه ي اخامنه
  ». خواهم كرداني دارم كه انشاء اهللا بعد از انتخابات بي و مطالبقيحقا

  
 كي به ي روحان عارف به سود حسنيريكناره گ.  كرد تنها ماندي از آن چه فكر مشي بيلي پس از مناظره سوم، جل

 ،ي ناطق نور،ي خاتم،ي از رفسنجاند،ي توان آن را ائتالف نامي مي كه به سختي همكارنيا.  شكل داددي جديهمكار
 ي از طرفداران موسوي سابق سپاه و باالخره بخشندهان از فرماي بخش،ي سنتتي از روحاني بخش،ي از راست سنتيبخش

 را به طور آشكار با ي همكارني رانده شده بود، از پنجره وارد شد و اروني كه از در بيرفسنجان.  شكل گرفتيو كروب
 نگهبان، كه به علت ي شورامي اش نه با تصمتي فاش كرد كه رد صالحي جبهه بندنياو قبل از ا.  شكل داديخاتم

 فرستاد ي خامنه اي را براامي پني اي جبهه بندني با ايرفسنجان.  او بوده استيروزي اطالعات و ترس از پري وزالتدخ
 نتوانستند از تي درون بي بود كه باندهاي در حالنيا.  دنده و ترمز له شودي قطار بري در زي به سادگستيكه حاضر ن

 تاخت و ي ناهماهنگني به شدت به ايعتمداري شرهانيك.  توافق برسنده نفر بكي ي بر رويتي و والبافي قال،يلي جلانيم
  .  آقا هم كارساز نبودتي ب وجود، مقاله ارگاننيبا ا

 مقام معظم تهي است كه اتور88 سال يامهاي محصول ق،ي رفسنجانتي با هداي و آن هماهنگتي درون بي ناهماهنگنيا
 كه ييداي باشد، هر كاندسرياز آن رو كه هرجا كه امكان رقابت در درون هرَم قدرت م.  درهم شكستابانهايرا در كف خ

 بازنده مطلق خواهد يلي جلدي پر واضح بود كه سعد،شكست خواهد خوربشود،  هي فقي با ولشتري بيمشهور به هماهنگ
 صبح شنبه 4 در ساعت جي نتاني اولي و تا وقتافتي به دور دوم راه خواهند بافي و قالي كه روحاندي رسيبه نظر م. شد
 و يان روحني و اختالف فاحش بي هزار را800 شمارش حدود جياما با اعالم نتا.  باور بودمني خرداد اعالم شد، بر هم25
 ساعات ني در آخريبه گمان من، خامنه ا.  در دور اول برنده اعالم خواهد شدي كه روحاندمي رسجهي نتني به ابافيقال

 يسي قبل، لَك و پياو در روزها.  مطلع بودداهاي كاندگري او با دي و اختالف فاحش راي حسن روحانيروز جمعه از برتر
به « گفت كاي دادن كه خطاب به مقامات آمري مستانه او در هنگام راعربده.  بوددهي را به چشم دتي درون بيهاباند

  . شدلي تبدجهي كه به سرگدي نكشي طول،»ديدرك كه انتخابات ما را قبول ندار
  
 اي كرد و يا روانه دور دوم م ربافي و قالي روحان،ي دستكاري با كمدي بااي داشت، شي دو راه در پي حالت خامنه اني ادر

 ي درهم مي كردند، اوضاع به كلي اعالم مروزي را پبافي بود كه اگر با تقلب قالي به شكليتفاوت را.  دادي تن مجهيبه نت
 راه يخامنه ا.  بودتي ضد والي اعتراضي هفته تظاهرات و كنشهاكي رفتني پذزم مستلزيوارد شدن به دور دوم ن. ختير
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 مناظره نياما با توجه به آن چه در سوم.  بد را انتخاب كردام،ي بد و بدتر و به علت ترس از قاني و مديدوم را برگز
 و ي خامنه اي مشاور عالت در سميتي به شمول والداهاي توان گفت كه اكثر كاندي متي گذشت، با قطعداهايكاند
 ي كه مسئول كامل و بمي رژي دادند، با پروژه اتميه را ندادند و چه آنها كي كه رايي چه آنهاران،ي قاطع مردم اتياكثر

 ي اتماستيبه س» نه« كه ،ي به روحان»يآر« از صندوقها نه ي واقعيخروج.  است، به شدت مخالفندي آن خامنه ابيرق
  . استي خامنه اتيوال

حالل « خرداد با عنوان 26 بهكشني است، در سرمقاله روز بافي تهران كه مدافع قالي تهران امروز، ارگان شهردارروزنامه
 فقط پرسش ما د؟ي عمل كردفتاني تان، به تكل  دو آتشهاني شما به قول خودتان و حاميلي جليآقا«:نوشت» !ي رانيتر 

 لي تبديي  رفراندوم هسته كي را به يي قوه اجرااستي كه انتخابات رديرد عمل كفتاني است كه واقعاً به تكلنياز شما ا
اما . مي عقب بكشري ده ضربه شمشني از ادي و نبامي دشمن هستي ها مهي كه پشت خيگفته بود! يرامبرادر گ! د؟يكرد

 را شما زحمت ين روحايپاس گل آقا! يلي جلي آقاست؟ي چيساز  شباهت ني در ازهي كه مصداق قرآن سر نينگفته بود
  ».ديديكش
 كند با نَمد مال كردن ي دارد و كوشش ميم خود دست بر نياستهاي شكست از سني با اي است كه خامنه ايهيبد

  . دچار كندي او را به سرنوشت خاتم،يروحان
 ياست پافشار»  دنده و ترمزيقطار ب« كه همان حركت »تي در والدي جدي گذارلير« همچنان بر پروژه ي اخامنه

 تر قيقدرت و ثروت عمشكاف در درون هرم . ستي نمي قابل ترمگري شكست خورده و دي سازكدستي يول. خواهد كرد
 ي براي كه به طور جدي كه همه كسانستي ادهي آن پدنيا.  بتواند آن را مهار كنديو گسترده تر از آن است كه خامنه ا

 خرداد 25 ساعات روز ني كه در آخرميشاهد بود.  كنند، از آن استقبال خواهند كردي تالش مي استبداد مذهبيسرنگون
 ه جوانان كشور چگونه از فرصت بژهي و به وني زمراني برنده شد، زنان و مردان ارانيال ا فوتبي ملمي كه تيو در روز

  . كردندي بهره برداري خامنه ايكتاتوري دهيدست آمده عل
 ي خاصتينشان دهنده وضع) دهي جان به لب رسيتوده ها (نيو در پائ) درون هرَم قدرت( ها، در باال دهي پدني اهمه

  . كنندي مفي تعر»ي قانونرين غبحرا«است كه آن را 
   

  هي مشروط فقتيوال

دوران .  كردي حاكم بر كشور را بررسطي شرادي باهي فقي وليداي كاندهي علي رسمري جبهه غيري شكل گيي مورد چرادر
 بي نصي اسالمي كه در نظام جمهوري فقر و فالكتيتمام.  بودراني مردم اي براي نژاد، دوران فاجعه باري ساله احمد8

 نژاد در مرحله اول خامنه ي احمدي دانستند كه حاميهمگان م. رد كداي پي دوران ابعاد گسترده ترنيمردم شده، در ا
 چند ي كه رفسنجانيي خود كرد تا جابي سود را نصنيشتري دوران سپاه بنيدر ا.  استجي و پس از او سپاه و بسيا

 آور سام سري هانهيدر مقابل، مردم هز. ستيز كل كشور قانع نهفته قبل از انجام انتخابات گفت كه سپاه به كمتر ا
 در قدرت با كي شري از بورژوازي بخشاني منيدر ا.  كنندي خود پرداخت مي را با جان و هستي خامنه اياستهايس

غرب،  ي براي مساله پروژه اتمتي با توجه به حساس،ي شدن باند حاكم در سطح جهانزولهي و امهاي تحرشرفتيتوجه به پ
 ام،ي مردم و خطر شورش و قيتي اعراب و با توجه به انباشت نارضايتيضا و ناري خامنه اي منطقه اياستهايبا توجه به س

ستون « به مثابه هي فقي قرار داشت، نه در مخالفت با ولي بخش كه در راس آن رفسنجاننيا.  افتادييبه فكر چاره جو
 و نه يتي امنباتيت خواهان مشاركت در تراني جرنيا. ش خود را آغاز كردكردن او تال» مشروط «يكه برا»  نظاممهيخ

 ي جنگ،يابي داند در چشم انداز قابل ارزي چرا كه مست،ي از جنگ ناني جرنيترس ا.  استانهي در خاورميكسب هژمون
 ،يعي ربيمونه عل ني براان،ي جرني درون ايتيافراد امن.  استزاني چي ترس آن از شورش گرسنگان و بست؛يدر كار ن

 ي حق خواهادي فرزاني چي كه گرسنگان و بي به روزي و وادهي مرز عدم تحمل رسهبارها گفته و نوشته اند كه مردم ب
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 را دوباره تي سپاه را مهار كرده، دنده و ترمز قطار والي طلبادهي خواهد زي ماني جرني منظور انيبه هم. سر دهند
  . كاهش دهدجي را به تدرمهايبا غرب، تحر از سازش ي كرده و در نوعيجاگذار

  
 از زيبازگشت به تعادل و پره ... ي آزاد، شفاف و قانونيانتخابات «ي خواستار برگزار1391 ي د4 روز ي رفسنجانيهاشم

 گسترش جهينت« را ي دمكراسزي ن1391 بهمن 3 در يو.  شد»يحذف دلسوزان و وفاداران به انقالب و قانون اساس
 ي د19 در يا  خامنه ي علدگاه،ي دنيدر تقابل با ا. دانست» ي جوامع امروزيفجار اطالعات و سرنوشت قطع و انهايآگاه

 يه.  كنند، حواس شان باشد به دشمن كمك نكنند ي ميي ها هي كه راجع به انتخابات توصيآن كسان«: گفت1391
  ». آزاد باشددي انتخابات باندينگو

 فرسوده در ونيانقالب«: نوشتي از خامنه اابتي به نيدر مقاله ا1391 آذر 18نبه  در شماره روز شيعتمداري شرهانيك
 هدف از يو.  وارد كنند»ي به رهبري ا  فشار همه جانبه، هدفمند اوضاع كشوري برهه حساس قصد دارند با مهندسنيا

 و ي ا  خامنهي از سو»ي از مواضع انقالبدني و دست كشيني جام زهر، عقب نشدنينوش« را ييها  فشارني چنشيافزا
  . اعالم كردكايموافقت با آغاز مذاكره با آمر

 ني به گفته حساي و »هي مشروطه فقتيوال«صف طرفداران :  در درون هرَم قدرت شكل گرفتي دو صف بندبي ترتنيبد
  .د هستني خامنه اتي والروي كه پ»هي مطلقه فقتيوال«و صف طرفداران »  فرسودهونيانقالب «يعتمداريشر

 كند كه در قد و قواره ي استفاده مي و كلماتمي در انتقاد به گذشته، از مفاهي به روحانكي تبرامي در پي رفسنجانيهاشم
 ي ارسال مشي گام به عقب براند، اكنون صورت حساب را براكي را هي فقيبه گمانم او كه توانسته ول. ستي نژاد نياحمد
 و برگشت به اعتدال و طي افراط و تفر،يزي گر  قانون،يشق  از كلّه نزجارم ا مردم اعاليرا«:دي گوي ميرفسنجان. كند

 حذفها، طردها و ها،ي بداخالق،يشياند ساز در داخل كشور درس داد كه تحجر، دگم   شهيو به بزرگان اند...  است تيعقالن
  )مهر(» . نداردنيرزم سني ذهن و زبان مردم ا  در طاقچهيي است و جاي و مقطعبها ي بي متاعها،يانحصارطلب

 مي رژي با پروژه اتموندي در پمهاي است و از آن جا كه تحرمهاي تحري حسن روحانزي مي مساله روني آن جا كه مهمتراز
 جام زهر دني را مجبور به نوشي تواند خامنه اي با غرب مي در هماهنگاني جرني ااي است كه آنيقرار دارد، سوال مهم ا

  كند؟
 20 ي سازي داند كه توقف غنياو م.  استي معني برد ب- برد جهي نتي داند كه در پروژه اتمي ميوب به خي اخامنه

 است كه دي بعي در توازن كنونني باخت است و بنابراكي پروژه او ي درصد برا5 كمتر از ي سازيدرصد و گرفتن حق غن
 قرار تي موقعني ترفي كه در ضعيرد و خامنه ا دااري بسي هاچهي بازاستياما چرخ گردون س.  معامله تن دهدنيبه ا

 اجالس نيسازمان ما در سند مصوب هفتم.  دهديني مورد هم به ناچار تن به عقب نشنيگرفته، ممكن است در ا
 ني شود، و بدي مراني مردم و كشور اي فاجعه بزرگ براكي منجر به ي خامنه ايپروژه اتم«: خود اعالم كردي عاليشورا

 دانسته راني و آن را به سود مردم و كشور امي كني پروژه مخرب استقبال مني از اراني حكومت اينيقب نشلحاظ ما از ع
  ».مي داني جنگ خانمانسوز مكي از يري در جهت جلوگيو گام

   
  ي شكست خامنه اي لرزه هاپس

 انتخابات ي خروجرامونيپ مي مختلف رژي خرداد افراد مطرح از باندها30 خرداد تا روز پنجشنبه 26 كشنبهي روز از
  : كندي را روشن تر مي كرده اند كه تامل در آن، صحنه واقعيياظهار نظرها

  
 جزو ابان،ي رفتند تو خي روحانيروزي كه بعد از اعالم پييآنها«: مبارز گفتتي عضو جامعه روحان،يجعفر شجون  •

 پسر كيمثال .  عده الوات بودندكيآنها . ود نبراني ملت اي هم كه سر دادند، شعارهاي نبودند و شعارهارانيملت ا
 تو ختندير ... مي كردداي پي چرا كه امكان شادشد، برنده ي گفت خوب شد روحاني كرد مي با من صحبت ميديشه
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 كشور، او ني در استي ني عدديخاتم...  احمقانه سر دادند ي و شروع كردند به قر دادن در مالعام و شعارهاابانهايخ
 نداشته اند البته ي روحانيروزي در پي نقشچي دو نفر هنيا.  طورني هم همي است، هاشمرتي بصيخواص بخائن است، 

  )وزيسحام ن(». دهدي دو نفر خائن بها مني است كه به اني دارد هم همي كه روحانيرادهاي از ايكي
 و مي صبر كنديزنند، با  ي دو پهلو و چند پهلو ميحاال حرفها«: گفتي خامنه اتي مداح ب،ي منصور ارض حاج  •
 كردند كه ي كه رفتند و تمام شدند، واقعاً كاريينهايا.  كه نابود كردندگرانيكند، د  ي چه مدي دولت جدني كه امينيبب
 نه، فقط اي امر به معروف كنم توانم ي ماي كه آدييگو ي مد،يني ب ي مرم زن نامحكي مردم در خطر افتاد و لذا حاال كه نيد
 كي را جمع كند كه اني آقاني نتوانست اتهاي غرور و منني ام،يدي را هم خودمان دنيا...  را از دور دعا كرد يو توان يم

حاال !  شدفي حني كس حاضر نشد و اچي حداّد هي از جناب آقاريغ.  گفتند؛ منم يهمه م.  كاري روندياينفر بشوند و ب
  )وزي به نقل از فرهنگ نوزيصراط ن(».ميكن  يهم صبر مباز . مياش ساخت  هم ندارد؛ ما با همه جوره يبيع
 ي نامزد اجماع مكي بر انياگر اصولگرا«: گفتي خط امام و رهبررواني جبهه پركلي دب،ي اهللا عسگراوالدبيحب  •
 ي كه وميگو  ي ميتي واليدر مورد آقا...  در انتخابات داشته باشند يروزي پي برايشتريتوانستند شانس ب  يكردند، م 

 يمن م.  نبودي اخبار، اخبار درستني اول را دارد كه البته اي از استانها راي معتقد بود كه در بعضيبراساس اخبار
. نمي را ببي از او باالتر است، اما نتوانستم وبافي قالي ندارد و رايي باالي كه او رامي و به او بگونمي را ببيتيخواستم وال 

  )لنايا(
 ي احمداني با جري نسبتچياصولگرا ه«: خرداد نوشت26 كشنبهي در روز ،ي احمد توكلمتعلق به» الف «تيسا  •
 نژاد هم  ي گروه روشن نكردند، امروز احمدني از ابتدا موضع خود را نسبت به اانياما چون اصولگرا. نژاد نداشته و ندارد 

 دوره از انتخابات ني در ايكسان. ا خوردند نژاد ر ي با احمداشاتاصولگراها چوب مم...  شود ي نوشته ماني جرني ايپا
به دهها مصلحت خودساخته سكوت .  به آن نداشتندي انتقادني دولت كمترني سال حكومت ا8 يحضور داشتند كه ط

  » . صداقت باشدي شب انتخابات از رويها  است كه مردم باور نكنند كه نقديعيطب. كردند
 ني اي طاني مرجع در اصولگرايگروهها«: خرداد نوشت27 دوشنبه  در سرمقاله رسالت،ييمحمد كاظم انبارلو  •

 دوره ني گفتمان خود همت نگماردند و متاسفانه در اتي خود را در نزد مردم كاهش دادند و به تقوتيده سال مقبول
 به دنيرس ي مطرح هم از دست دادند و تالشها برايها نامزدژهي خود را در نزد نخبگان و به وتي مرجع مقبوليگروهها

 ي و هم نوعتي هم عدم رضاقتي در حقاني مردم به اضالع چهارگانه اصولگرانيي پايرا. دي نرسجهينامزد واحد به نت
 فراموش ديآموز است كه نبا  نكته عبرت كي نيا.  شود ي مي مردم تّلقي مرجع و نخبگان اصولگرا از سوي گروههاهيتنب

  ».كرد
 بر مواضعشان و اني اصولگراي انتخاباتياصرار نامزدها«: گفتيقالب اسالم انثارگراني اتينادران، عضو جمع  •
 در دل شكل دي با اصرار بر مواضع خودشان اماني اصولگراي است، نامزدهايي به نظام و اصولگراانتي تفرقه آرا خجاديا

  )مهر(». كنندي مجادي ا88 فتنه يدهنده ها
 ي از برگزارشيرهبر معظم انقالب پ«: در سپاه پاسداران گفتهي فقي ولندهي نماني جانش،يعبداهللا حاج صادق  •
 ي روحاني منتخب گوشزد كردند و انصافاٌ آقاي جمهورسيي آن را به رتي، اهم]ي روحانيكنفرانس مطبوعات[ نشست نيا

 انتخابات يرقبل از برگزا...  خود به اصول و ارزشها را نشان داد يبندي پاي خبرنگاران به خوبيهم در پاسخ به پرسشها
 ي براي الهري توان تدبي مي بود، اما امروز به خوباني موافق نبوده و نظرمان به اصولگراشاني آوردن اي با رأديشا

  )لنايا(». را مشاهده كردي نظام اسالميسربلند
 ي محلي و باني وحدت اصولگراي براي در رابطه با تالش كني كني مسئول دفتر مهدو،يرلوحي مي مصطفديس  •
 كه نظر خاتمه دهنده را ارائه بدهند، چند بار تماس گرفته بودند و به ناچار ني اي اهللا براتيآ«: گفتي به نامه كنيتيالو

 قطع كردند و بعد به اني خودم هم صحبت كردم اما آقايمن حت. رفتندي ها را نپذ هي توصيتي والينامه هم نوشتند اما آقا
 شما يهرچ" گفته بودند ي حتيكن  ياهللا مهدو  تي نسبت به شخص آانيآقا... د  ما هم جواب ندادني و تماسهاغامهايپ
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 ني جامعه مدرسني بچرا كه ني ندارم از ايبنده اطالع...  كرده بودند يروي و پتي طور هم اعالم تبعني ايعني، "دييبفرما
  ». حاصل نشديتي اختالف افتاد و اكثرتيو جامعه روحان

 دادن به وضع انيپا« خود به ي انتخاباتغاتي كه در تبليكسان«:ان سابق سپاه نوشت از فرمانده،يي عالنيحس  •
مردم در انتخاب خود نشان داده اند كه ...  مردم برخوردار بوده اند ي از سويشتري كرده اند، از اقبال بديتأك» موجود

 هي علمي قطعنامه تحر4 بي كه منجر به تصوياستي اند؛ سدهي سال گذشته را نپسند8 كشور در ي خارجاستيس
  )ري سفتيسا(» . هم سابقه نداشتيلي شد كه در دوران جنگ تحمراني اي اسالميجمهور

 نيمردم با ا« : گفتي به حسن روحانكي تبرامي مصلحت نظام در پصي عضو مجمع تشخ،يو سرانجام ناطق نور  •
 دولت لي تشكران،ي ملت ارينظ ر به اقبال كم پاسخ درخو...  پشت كردند يبي فر  و عوامي صداقت يانتخاب به دوران ب

  )ري سفتيسا(» . استيوحدت مل
  . نوعني از همگري صدها نمونه دو
   

   و چشم اندازجهينت

 او و باالخره يگرياغي نژاد و ي احمدينيخانه نش.  درهم شكستابانهاي را در كف خهي فقي ولتهي اتور88 سال يامهايق
 سلسله كيمجموعه .  كرددي را تشدتي وضعنيا) ي خامنه ااهي سكشنبهي(تجاع  سابقه اش در مجلس اري بيافشاگر

 اني جركي يري منجر به شكل گمهاي و در راس آن تحري المللني و بي منطقه ا،ي اجتماع،ي اقتصاد،ياسيعوامل س
اصل به دنبال  نژاد بود، اما در ي در درون هرَم قدرت و ثروت شد كه گرچه به ظاهر در چالش با باند احمدديجد

 خرداد به نام 24 آنچه در روز يخروج.  سپاه پاسداران بودي خواهادهي و مهار كردن زهي فقيمشروط كردن قدرت ول
 استي اش، سي نشاندن سوگُلي به كرسي برايبا شكست خامنه ا.  كشاكش بودني انجام گرفت، محصول ا»اباتانتخ«
 تر از آن قي عمميشكاف در رژ. ستي نمي قابل ترمگريت خورد و د شكستي در والدي جدي گذارلي راي و ي سازكدستي

 خواهد ي نميخامنه ا.  كندني تدويدياو مجبور است راهبرد جد.  بتواند آن را به سود خود مهار كندياست كه خامنه ا
 هي فقتيوال اصل شهي زدن به رشهي ت،ي مشاركتني اعتقاد است كه قبول چنني و بر ارديمشاركت در راس نظام را بپذ

  .است
 ي منيا.  كندلي تبدي را به پارلمانياستي رستمي تواند سي هم نميابي در گذشته نتوانست و در چشم انداز قابل ارزاو

 دي بااي ي راه حل، خامنه اني شدن ايبا منتف.  باشدي و حقوقيقي قدرت حقني غلبه بر تضاد بي راه حل براكيتوانست 
 ني گذشته راهبرد تازه تدوري ادامه مسي برااي و رديده و در راس نظام شراكت را بپذ اش داتيتن به مشروط شدن وال

  . شودي مقيدر هر دو حالت، شكاف درون هرم قدرت و ثروت عم. كند
 نياگر ا.  وجود داردي دو راهني به طور خاص هم اي به طور عام و حسن روحانهي مشروطه فقتي طرفدار والاني جريبرا
 تواند از ضعف او استفاده كرده و ي را داشته باشد، ميني به عقب نشي واداشتن خامنه اي الزم برايروين اراده و انيجر

 نخواهد داشت و بحران ي بهتر از دولت خاتمي صورت سرنوشتنير ايدر غ.  كندي منتفجي را به تدرمهايمساله تحر
  .  خواهد شدي كنونطي بدتر از شراي و اجتماعي اقتصاد،ياسيس
 كه حق مي داني است و مراني حق مسلم مردم اي و حقوق انسانيآزاد. ستي ني آزادي جز مبارزه برايمردم اما راه يبرا

 مي تيروزي خرداد و در جشن پ25 در عصر روز شنبه رانيمردم ا.  گرفتديحق را با.  كنندي نمهيرا به صاحبان اش هد
 و ي آزاديمبارزه برا.  استفاده كنندي برآمد اجتماعين قدرت برا دروي توانند از شكافهاي نشان دادند كه مرانيفوتبال ا

  . قرار داردهي فقتي والمي رژي سرنگوني در بستر مبارزه برارانيمطالبات بر حق مردم ا
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.co  
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  تغيير زير سايه سنگين ُبحران خارجی
  ر امانمنصو

  
 ياسي سهي و درونمايري سمتگ،ي جمهوراستي انتخابات رشي نماي با شركت نامزدهايونيزي بخش از برنامه تلونيسوم

 ي خامنه اي آقاديي مورد تايداهاي فُكاهه سرگرم كننده كه در آن كاندكيپس از پخش .  كردهي در باال را ارارييتغ
 خود را ي هادگاهي و داستي سافتندي آنها اجازه زبورر قسمت م گرفته شدند، دي به بازيهمچون كودكان دبستان

 شفاف ي و خارجي مخاطبان داخلي انتخابات را براوني داده شده با دكوراسبي صحنه ترتب،ي ترتني كنند و به ايروخوان
 ستاي انتخابات رري مسنيي در تعي خارجاستي كننده سنيي نقش تعي بررسي است براي نوشته كوششنيا. سازند

  . دي رسرمنتظرهي غي ماه به سرانجامني كه در ايجمهور
  

   پرش و سقوطي تخته ي خارجاستيس

 از يهي بديري گجهي نتكي خواهد داد، لي تشكزي را نندهي ُنقطه ثقل تحوالت در چهار سال آ،ي خارجاستي امر كه سنيا
 زده وندي به آنها پي را به گونه محورشي خويقا كرده و ثبات و بنيي خود تعي براهي فقتي والمي است كه رژييتهاياولو

 عدم نيُگزي و جاافتهي اقتدار فراز دي تولي به سطح منبع اصليرج خااستي سم،ي رژنيدر انگاشت قُدرت در ا. است
 مناسبات يمذهب – ي از همه محصول شكل استبدادشي كه بي شكافده،ي گردنيي و گُسل باال و پاي اجتماعرشيپذ

  .       آن و گذاشتن وزنه كسب ثبات در كفه جامعه نداردريي در تغي منافعياسيستگاه سحاكم است و د
 سبب به ني و به همدهي گردمي ترسي المللني از نظم بروني كه ب"نظام" ي خارجاستي سي خطوط محورگر،ي دي سواز

 و كاركرد آنها في كه وظادهي در طبقه حاكم گردييروهاي آغشته است، موجب برآمدن و قُدرت گرفتن ني گرياغي ينوع
  .  رودي به شمار مي آن ضرورشبردي حفظ و پي براآنها دارد، بلكه وجود ي انگاشت تنش زا سازگارنينه تنها با ا

 شدن آنها در دهيبركش.  هستندطي شراني بهره برندگان از انيشتري در ساختار قُدرت، بيتي و امني نظاميالتهايتشك
 و رساندن ي تنش در روابط خارجيجي محصول تكامل تدر،ي جناح مستقل و مدعكي عنوان  به"نظام" ياسيساختار س

 و فرو رفتن ي المللني بي با دولتها و نهادهاندهي فزااصطكاك ،ي خارجي نظامي و دخالتگريآن به سطح مناقشه هسته ا
  .  در الك انزوا استي اسالمي جمهورشتريهر چه ب

 نفوذ خود را بر قُوه ي به گونه رسم84 از قُدرت كه از سال هي الني اي و اقتصادياسي سياسطه  وي راستا، منافع بني ادر
 رو، نبرد سپاه پاسداران نياز ا.  گره خورده استي خارجاستي موجود در ستي سه گانه گُسترش داده، با تداوم وضعيها
 ي خارجاستي سزي و مناقشه آمي جنگيري حفظ جهت گي براي جداله خود در هرم قُدرت، هموارگاهي حفظ جايبرا

  .          خواهد بود
 ي و سازمانهاي مطلق بر دستگاه بوروكراسي را با وجود سلطه تي است كه مجموعه باند والياري همان چشم اسفندنيا

  .  سازدي مري پذبي آس"يرخوديغ" مخالفان و منتقدان زي و ن"يخود" يقهر، در برابر رقبا
 قرار ي صلح مسلح نوع جنگ سردايبرد  – برد جهي نتي كشمكش خارجيامدهاي كه در چشم انداز پي تا هنگامچه،

 شود و ي مدهي قُدرت و ثروت پاشني خواهد بود كه در زمي هدفمند، بذر مرغوبيي و ماجراجويي تنش زااستيگرفته، س
 از هنگام آغاز جنگ هشت ساله با عراق تا يالم اسي جمهورميرژ.  آوردي به بار مزي به همان اندازه دلچسب نيمحصوالت
 يابي دستينه تالش برا.  بردي به سر مي آلدهي اتي موقعني، در چن84 در سال " دنده و تُرمزيقطار ب" استيشروع س

 برهم جب موكا،ي آمري كشور از سوني فعال در عراق پس از حمله و اشغال اي و نه مداخله گريبه جنگ افزار هسته ا
 ي و اقتصادياسي سي موتورهاي بازرگانقي در عراق و عالكايمنافع كوتاه مدت آمر. دي رابطه نگردني ايموازنه زدن 
  .  ساختي ساعت شُمار را ممكن مي عناصر ناهمگون در كنار بمبهايستي اروپا، همزهياتحاد
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 لي به داليي بحران زااستي سجيثار و نتا تواند دگرگون شود، هرگاه آي ميادي مطلوب به شتاب و به گونه بنتي وضعنيا
 دي از تهديگري بلكه خود به منبع دافكند،ي بهي ساي آن نه فقط بر هدف اصليگوناگون از ُكنترُل خارج شده و بار منف

  . بدل گردد
  

   دنده و ُترمز تا لبه پرتگاه ي قطار براندن

 اقتدار دي تولاستي سشبردي ِپيتي و امني نظاميزارها كه ابي كرد؛ زمانيري شروع به شكل گ84 مزبور در سال طيشرا
 ريي تغي تالش برا،ي اسالمي جمهوري چنگ انداختند و در سطح رهبرياسي كرده و به قُدرت سي پوسته شكن،يخارج

  .  افتاداني به جرنيشيمعادله پ
 ي خارجي در برابر طرفهايهاجم تاستي گرفتن سشي اش، زمان در پيتي امن- ي نظامي و شُركاي خامنه اي پندار آقابه

 و "هولوكاست" يترمها. رندي بگي كالنيازهاي و اُروپا، امتكاي بود و آنها قادر بودند با تحت فشار قرار دادن آمردهيفرا رس
  .  استيخوش دوران سرني اي، فراورده ها"كاغذپاره"
 كردن دستگاه قُدرت كدستي در كشور، ياسي ساختار سيادي بنريي مزبور را كوشش در جهت تغاستي سي داخلي هيرو

 لي سه ُقوا تشكيشي نماكي و تفكي انتخابفاتي و تشرياسي استبداد سني ب"نظام" ي ساختاري دادن به ناهمگونانيو پا
 شدند، ي آن حذف و از قُدرت جراحيهاي دسته بندني تريفراط به دست ا"نظام" ي داخلي راستا، باندهانيدر ا.  داديم

 واسط ي حلقه هادني با برچي درآمد و ساختار دولتيتي امني به ُكنترُل سپاه پاسداران و دستگاه هاهيي قضامجلس و ُقوه
  .  سازمان داده شددي تجدي پادگانوهي به ش،يري گميتصم

 يرگذاري تاثي براي خارجي كه طرفهاي ابزارني و موثرترنيكتري روشن تر، نزداني و به بي و مالي نفتيمهاي ُشروع تحربا
.  اشباع شدزي ن"نظام" ي راهكار تهاجمشي در دست داشتند، ُگنجاي به گونه واقعي اسالمي جمهورمي رژياستهايبر س

 و ي نفتي سرسختانه از استفاده از اهرُمها،ي دهه كشمكش هسته اكي به كي و اُروپا در طول نزدكاي كه آمرتي واقعنيا
  .  كردي مري هم فهم پذتي والمهي خني خوش نشني ُكند ذهن تريرا بي فضا را حتريي كرده بودند، تغي خودداريمال

 و "مهايدور زدن تحر"، "بري بدر و خطيشرا" در "نظام" و دوستان در باره قرار داشتن ي خامنه اي آقاي الفهاهمه
 خود قرار ي واقعگاهي در جاي به بحران حكومتيني زمبي مرغ و سلي و شتاب، با تبدي، به سادگ"ياقتصاد مقاومت"

 ي منيچن.  كه به وجود آورده اند، ندارنديطي شراتيري مديبرا يگرفت و به مخاطبان شان نشان داد كه آنها راه حل
 شده اند و چون آن را در محاسبات خود منظور نكرده ري در برابر واُكنش غرب غافلگينمود كه حاكمان كشور به سخت

  . كاهش آثارش در دست نداشتند اي يياروي روي برازي نيريبودند، تدب
  

  وركيوي در ني بردارپرده

به همان گونه كه در .  شدمي تنظيني عقب نشري مسي، رو"نظام" ي راهنماي، تابلو91 سال ي بستر، از ابتداني ابر
حدت  گوناگون آن ويشهاي جناحها، باندها و گراني در آن گرفتار آمده بود بمي كه رژي بن بستي براييضرورت چاره جو
 ساخت؛ چه ي جدا مگريكدي آنها را از يقي شكاف عماست،ي سني از برندگان ااني سود و زنيي تعرامونينظر حاكم بود، پ

 بهره ياسي در قُدرت سافتني آن در شكل دست باال ياي توانست از مزاي مي و چه كسدي نوشي م"جام زهر" دي بايكس
  مند شود؟ 

 سازمان ملل، شدت و ي سال به بهانه شركت در نشست مجمع عمومني اانهي م دروركيوي نژاد به ني احمدي آقاسفر
.  گذاشتي عمومشي درگرفته بود را به نماي اسالمي موضوع در دستگاه قُدرت جمهورني كه بر سر ايحرارت جدال

 چي از استفاده از هشي كرد، رقباي عرضه مكاي حاكمه آمراتي به هي پروا و زننده ايهمزمان با آنكه او خود را به گونه ب
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 بود كه آنها خود در گوشه ي در حالنيا.  فرو نگذاشتندشي به شكست كشاندن تقالي براي بارييابزار زمخت و رسوا
  .     بودندكاي مشغول مذاكره با آمري به گونه پنهانيگريد
 از همه به شيب.  ندادندين نشان نم به نُك زدي عالقه اچي همي رژي خارجي آشكار، طرفهاي عالمتهاني وجود ارسال ابا
 كه ي احتمالي در معتبر بودن تواُفقها،ي اسالمي جمهوري در دستگاه رهبري كه با توجه به جنگ قُدرت داخللي دلنيا

 توانست گام به گام ي كرد و مي بود، زمان به سود آنها عمل ماني در جرمهايتحر.  داشتنددي آمد، ترديبه دست م
  . ر سازدصحنه را شفاف ت

  

   وارونهنعل

 ي خارجاستي كه انتقاد از سي كرد؛ زمانيري بعد شروع به شكل گي چشم انداز اندكني اوستني پتي به واقعي هانهيزم
 مروجان و ان،ي نه فقط از جانب اخراج شدگان از حكومت، بلكه از زبان مجري به تنش هسته اي و دامن زنيتهاجم

 و افكندن نيشي پي از استراتژيري فاصله گي برايي مسابقه تماشاكي باند حاكم در.  شددهي شنزيمشوقان آن ن
 از عملكرد و ي گُسترده تري حوزه هاشتر،ي كه دامنه آن با هر روز كشمكش بدي آغاز گردگريكدي آن به گردن تيمسوول

  .  گرفتيكارنامه مشترك را در بر م
 كجانبهي ي به بندوبست خارجدي داد كه اُمي نشان مگريكدي با يتُم حساب اهي تسوي براتي در باند والي همگانشيگرا

 دي نه فقط بايني افكندن پروسه عقب نشاني به جري رفته است و برااني آن از مي داخلي شرطهاشي پنيبدون تام
  .  هم كرديروبي در داخل الستي باي كالن داد، بلكه ميازهايامت

 يشاني و داغ كردن پيي رسواهي بر چارپاي خامنه اي آقانيشي پي نژاد، سوگُليمد احي كه ابتدا با قرار دادن آقايراهكار
 كه ي پرده اني جلوتر رفت و در آخريري ناپذزي فاجعه بار كشور آغاز شد، به گونه ُگرطي و شرامهاياو به ُگناه وضع تحر

 انتخابات، مشاور ي نامزدهايونيزيدر برنامه تلو. دي رسي اسالمي جمهوربر رهي قدمكي صحنه رفته، به يتاكنون رو
 ي اتماستي كند، به شدت به سي مفاي را اهي خارجه در ساري كه در عمل نقش وزيتي والي، آقا"رهبر" ي المللنيامور ب

  .  كردي مذاكرات معرفت را مسوول شكسيلي جلي، آقا"نظام" كردن آن تاخت و مذاكره كننده ارشد يي اجرايو چگونگ
 ي آقاهي علنيشي پني بودن كمپري و باور ناپذي از همه اعتراف به ناكافشي شده، بري غافلگي به پادويتي والي آقاحمله
 از شي پيري گمي تصمي حلقه ني آخري تا جلو پاي خط كشاياما آ.  مقدار او بودي بسهي نژاد و خرج كردن از كياحمد

سه " غار اري ،ي كند؟ انتخاب حجت االسالم روحاني مني را تامه شكست خورداستي فاصله الزم از س،ي خامنه ايآقا
  .   دهدي مي سووال پاسخ منفني به ا،يي اُروپا"ُتفنگدار

  

  برآمد

 واسطه از ي به گونه ب،ي و اقتصادياسي حكومت و در صدر آنها دو بحران سي مشكالت داخلني برون رفت از مهمترراه
 امر از ني به ايابي اش دستيتي و امني نظامي و ُشركاي خامنه اياتالش آق.  گذردي آن مي خارجي حل چالشهاريمس

 و تن دادن به بازگشت نهي انتخابات ناچار به دادن هزشيآنها در نما. ت به آن بوده اسازيفراز سر جامعه و بدون دادن امت
 بدان نيا. ستي ن"نييپا"ابر  در بريني عقب نشي هنوز به معنا"باال" در ريي اما تغدند،يباند اخراج شده از حكومت گرد

 ي دامنه قُدرت و ُنفوذ آقادني در داخل و محدود گرديني با عقب نشي خارجاستيمفهوم است كه هرگاه سازش در س
 بحران ي گُذرا و در پهنه داخلي آن در سطح خارججي و اقتصاد همراه نگردد، نتااستي و سپاه پاسداران در سيخامنه ا

 بازندگان ي جمهوراستي انتخابات ري صورت، برندگان ُكنوننيدر ا. دي تداوم خواهد بخشدي را در اشكال جدياسيس
، آنان "مصالح نظام" تي و منافع آنها در رعااقي از اشتي تالش خواهد كرد با بهره بردارتيالباند و.  آن خواهند بوديينها

  .    رقرار سازد را ب"نييپا" خود بدل كرده و توازن مطلوب با استي سانيرا به مجر
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  خواسته ھای کارگران و مزدبگيران در برنامه حسن روحانی
  يرهاشمي منتيز

   
 شكل آن، با حفظ رعابت رقابت در هرم قدرت، ني در بهتر،يكتاتوري دطي در شراكي دموكراتري انتخابات غكي برآمد

 كننده اراده اني كه بي اجتماعياسي سي و احزاب و سازمانهايدر فقدان جامعه مدن.  شودي مي مثل حسن روحانيفرد
 ي رسند كه برنامه و طرح مشخصي مي جمهوراستي مقام ربه داهاي كانداني از مياقشار و طبقات مختلف باشند، افراد

  . ندارندي حل مسائل اقتصاديبرا
  
 ي واردات، نظامياي مافي وجود باندهاران،ي دستمزد كارگران و مزدبگ،ي شغلتي تورم، امن،يكاري بدهي برخورد با پددر
 آقازاده ها و رانت خواران ياي مافيري به سپاه پاسداران، شكل گي اقتصاديانهاي كردن اقتصاد و سپردن شريتيامن

 و سرانجام مشاركت كارگران در امور مربوط به ي كارگرمستقل ي تشكلها،ي از فساد دولتيري جلوگي چگونگ،يحكومت
دفاع از قانون .  نگهبان وجود نداشتي منتخب شورايداهاي كانداني شمرد در م كه بتوان آن را بريزي تماچيخودشان ه

 روزي كه پيكس.  نقطه مشترك انها بودهي فقي به ولي حفظ نظام و سرسپردگانه،ي گراضي و تبعكي دموكراتري غياساس
 مشخص ي نه از برنامه ها نژاد وي و احمدهي فقي مردم از ولقي نفرت عموني مددي شد شانس خود را باي انتخاباتشينما
  . خود بداندي و اقتصادياسيس
 و فعاالن دهي به خون كشاباني حكومت در كف خي و اقتصادياسي سياستهاي كه اعتراض مردم به سي كشوردر

 ي شوراينشي گزيِ شوند، صندوق راي به حبس، شكنجه و دار محكوم مي اجتماعي زنان و جنبشها،يي دانشجو،يكارگر
 مردم، ي معاشتي وضعايگو.  شودي محسوب مي موجود از طرف عده اطي از اعتراض به شرايي به نمايردنگهبان در موا

 تماماً محصول ي و رانت خوران حكومتي آقازاده ها، اقتصاد شبه دولتي قشر انگلتي و فعاليگسترش فاصله طبقات
 ي خوب مزي لغو شود، همه چمهاير تحر دلشان را خوش كرده اند كه اگي است كه حاال عده اتي امني شورايمهايتحر
  .شود

  
 دولت ندهينما.  كار غالب كردي جهاني سازمانري در اجالس اخي كارگرندهي را به عنوان نماي افراد دولتي تعدادحكومت

 يضهاي و تبعمهايتحر« از ي نابسامان كارگران را ناشتي وارد شده به حكومت، وضعي اجالس در برابر انتقادهانيدر ا
 شغل، حق كار، حق تي امنان،ي بي را از آزادراني حكومت است كه مردم انيا . كار دانستيسازمان جهان» انهمغرض

 است كه مي رژيدر ساختار بودجه بند. محروم كرده است...  و ي كار و حقوق اجتماعي مستقل، برابريانجمنها و تشكلها
 از بودجه كشور را به يادي درصد زجيه سپاه پاسداران و بس وابسته بي نظامي شوند و در عوض نهادهاي مرتري فقيعده ا

 م،ي رژي و قدرت طلبيي كشورگشاي و پروژه هاياختصاص بودجه كالن در بخش نظام.  دهنديخود اختصاص م
محروم كردن مردم از .  داردمي به تحري منظقه چه ربطيادگراي بنيروهاي دالر به حزب اهللا لبنان و ناردهايلياختصاص م

 نيي تعمها،ي قبل از اعمال تحريدي تولي از دو سوم واحدهاشي بيليتعط.  داردميحر به تي چه ربطيو و مواد بهداشتدار
 متوجه فشار انياگر امروز آقا.  داردمي به تحري چه ربطراني كارگران و مزدبگينرخ دستمزد نابرابر با تورم موجود برا

 ي اسالمي دولت و مردم در حكومت فاسد جمهوربيج. سوخته است مردم ني سفره خالي شده اند دلشان برامهايتحر
 جام زهر را هي فقي منظر حتا اگر ولنيبر هم.  طرفه و به سمت پولدارهاستكي آنها بي جني و سوراخ بستي نيكي

 شي فربه تر كردن خود و افزاي در حل بحران اقتصادمي رژوراني گام پاني برداشته شود، اولمهاينوش جان كند و تحر
  . كردن حكومت خواهند بودمهي بي برايگري و  نظامي سركوبيارها ابزتيبخش بودجه در راه تقو
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  ي حسن روحاني هاوعده

 خبرنگاران شعار و وعده ي و تورم، در برابر سوالهايكاري بدون طرح و برنامه مشخص در رابطه با بحران بي روحانحسن
 او از دي كلني داشته، بنابراتي بخش هرم قدرت مسئولنيا كنون در باالتر تي كه حسن روحاننيبا توجه به ا.  دادييها

  . را درمان نتواند كردراني اقتصاد ايماري است كه بي حكومتيدهايجنس كل
 كردن ي خود را به تك رقميروزي جشن پيو.  را داديكاري كردن نرخ بي نژاد وعده تك رقمي همانند احمديروحان
  . موكول كرديكارينرخ ب

 درآمد داشته دي خدمت كنند و در تولونيلي مكي مشغول به كار شوند و هر كدام به اندازه ونيلي م3 نيا« گفت اگر يو
  .» تومانارديلي هزار م3 شود ي است كه در هر ماه مني اشيباشند معنا

 مي و ن3 يوعده كار برا يروحان. دندي اش را همه دجهي شغل در سال را داد، نتونيلي ممي و ن2 جادي نژاد وعده اي احمد
 ساعت كي كه با ي موقت و كوتاه مدت طوري قراردادهاي نژاد با راه اندازيالبته احمد.   دهدي را مكاري نفر بونيليم

بهبود « را يكاري حل بيروحان.  آورده بودنيي را از منظر خود پايكاري شود، رقم بي محسوب نمكاريكار در هفته جزو ب
 ي حركت اقتصادي كوتاه مدت براي از راههايكي را »يقي تشويبسته ها« دادن يو. م كرداعال»  كسب و كاريفضا

 استي مردم، ساز ي به بخشارانهي پول با عنوان ي ها و دادن مقدارارانهي ي هدفمندي نژاد با اجراياحمد. اعالم كرد
 پرداخت رانياالبردن مزد كارگران و مزدبگ بيبه جا.  متناسب با نرخ تورم را به كار بردي در برابر مزد واقعيصدقه پرور

 و متناسب با تورم، حق ي خانوار كاركرنهي كه باالرفتن مزد متناسب با سبد هزيدر صورت.  شدي طرح مييمواد غذا
 ي جاي ترفندچيه.  شودي نمتي ثبت شده، رعامي كه در قانون رژي حق در حالنيا. ت اسراني كارگران و مزدبگهياول
خانه .  دستمزد كارگران نگرفته استشي در برابر افزاي موضعچي هيحسن روحان.  تواند پر كندي را نميي حق ابتدانيا

 ي ولي جمهوراستي ريرا بي حسن روحاني كار با طبقه حاكم از نامزديروهاي دهنده ني كارگر در نقش آشتيدولت
 مبنا نيبر هم.  كندي نميندگي را نما وابسته به دولت است و كارگرانيخانه كارگر تشكل.  كردي رسمتي حماهيفق

  . باشدي طبقه كارگر از روحانتي تواند حماي نمي نهاد دولتني اتيحما
 زانيم.  استكي به توسعه دموكراتازي نيدي توليتهاي آوردن نرخ تورم و گسترش فعالنيي پا،يكاري حل بحران بيبرا

 ي گامها براني اولفي گردد، در ردي آنان باز ميبه زندگ كه ييمهاي تصمي و مردم در تمامرانيشركت كارگران و مزدبگ
 و حق راني كارگران و مزدبگي و همبستگيابي سازمان،ي مستقل كارگري تشكلهاجاديا.  استيحل بحران اقتصاد

  دستمزد مطابق با نرخشي از زندان، افزاي فعاالن كارگريآزاد.  گرفتن مطالبات استي براهي اولياعتصاب از جمله راهها
 نهايا از حق اعتصاب ي و برخورداريي گردهماي وابسته به دولت، آزادري غي كارگري تشكلهاي كار، آزادتيتورم، امن

  . روبرو خواهد كردي جدي را با چالشهاي حسن روحان»تي و امنريتدب« است كه دولت يممينيمطالبات م
 

   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

 و تحليل مسائل روز، ديدگاھھا،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،نشريه نيرد خلق، اخبار 
  رويدادھای روز ايران و جھان
www.iran-nabard.com  

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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  )29 (سرد جنگ از پس جديد عصر جنبشهاي سازماندهي

  
   ليبراليسم با پوشش اس1می دارد-ترکيه، با درخت آغاز شد اما ريشه در نو 

  ليال جديدي
  

مردم  واكنش حكومت تركيه در برابر. بار در تركيه شد شاهد خيزشهاي ضد استبدادي اينماه گذشته جهان يكبار ديگر   
   .د سركوبگرانه بو،همان رواله معترض نيز ب

نابودي آخرين فضاي سبز قابل توجه        بر ، ليبرالي است  - دولت رجب طيب اردوغان كه متعهد به سياستهاي اقتصادي نو         
 با عده اي از فعـاالن محـيط   ياروييبه رو به خاطر آن خلي و خارجي پافشاري كرد ودر استانبول به نفع سرمايه داران دا 

 زخمهـاي   ،اسالم گرا  سركوب، خشونت و واكنش خصمانه نخست وزير      . پرداختين اقدام اعتراض داشتند،     ه ا زيست كه ب  
زافزون معترضان به ميدان  به هجوم رو را كوچكهاي اعتراض،عدم توجه او به خواست مردم تكبر و. كهنه جامعه را گشود

  . بدل كردديگر نقاط تركيه تقسيم و
 بر عدم تالش نخست وزيـر تركيـه بـراي جلـب رضـايت               افزون

 بـه    معترض  صدها هزار  از اينكه  ژوئن، يكهفته پس     4مردم، روز   
 شـهر ديگـر در      65ميدان تقسيم و خيابانهاي آنكـارا، ازميـر، و          
كاهش  پس از ز روسراسر كشور سرازير شده بودند و درست يك

 درصد، عبداهللا گـل،     5/10 بازار سهام در اثر ناآراميها به        شاخص
ن مضطرب را   ايس جمهور تركيه، تالش كرد كه سرمايه گذار       ير

ـ      ": او گفت . از نگراني بيرون بياورد     ااين رويدادها قابل مقايـسه ب
  ". نيست2011انقالبهاي تونس و مصر در سال 

دو سال پيش ": افزود اطمينان داد اين خيزشها خاموش خواهد شد و " بين المللي تركيه انجمن سرمايه گذاران"وي به 
 ،خاطر بحران اقتصادي  ه   در شورشهاي اسپانيا ب    .به همين داليل در لندن ماشينها را سوزاندند و مغازه ها را غارت كردند             

 شـبيه همـين   ،ه كه شما در تركيه مي بينيد آنچ.مردم ميدانها را اشغال كردند و همينطور اشغال وال ستريت در آمريكا           
او بـا  . اخـتالف نظـر دارد  اردوغان  است كه آقاي گل در برخي موضوعات با  حاليالبته اين در ".زودگذر است شورشهاي  

  .مريكا و سركوب بي اندازه مخالفان موافق نيستآاسالمي تر شدن بيشتر دولت، نزديكي تركيه و سياستهاي آن به 
خيزشهاي برآشوبيدگان و اشغال وال ستريت ريشه هاي عميق   و2011 اما مانند تمامي انقالبهاي سال   خيزشهاي تركيه 

ي كـه طـي     عهاي اجتما ي در نابرابر  اين امر آثار   در تركيه نيز  . در ساختار جوامع سرمايه داري و بحرانهاي جهاني آن دارد         
 نمـي توانـد سـركوب    يعامـل ديگـر    پديـده و هـيچ  . رشد يافته، ملموس استاردوغانحزب  بيش از يك دهه حكومت    

به    صدها هزار نفر حاضر در آنتعدادي معترض به قطع درختان پاركي را به سوي يك چنين جنبش گسترده و قوي كه
  .د، سوق دهدنفرمان حكومتي شوه گوش ب  با پليس خشن و بي رحم وياروييرو

خـصوصي سـازي مراكـز      : اي ارتجاعي سرمايه داري است    ي نشان دهنده سياسته   ي هم به تنها   "قزي" اگرچه پروژه پارك  
 د و نـ  منافع عده اي سرمايه دار كه هسته اصلي پايگاه سياسي حزب عدالت و توسعه را تشكيل مي ده                  در جهت عمومي  

  . تبديل استانبول به بهشت ثروتمندان با راندن مردم زحمتكش به خارج شهر
طور سنتي محل تجمع و تظاهرات كارگران و ه   پاركي كه ب   ؛ ساخت  تهديد كرده كه در پارك يك مسجد خواهد        اردوغان

 كسي كه اقليتهاي علوي را قتل عام كـرد نيـز از             ،16 سلطان عثماني قرن      اسم نام گذاري يك پل به    . حاميان آنان است  
    .تديگر پروژه هاي نابخردانه، ارتجاعي و متكبرانه اوس
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   موقعيت تركيه در آستانه خيزشهاي مردمي

  
 2008رمايه داران تركيــه پــس از ســقوط اقتــصادي ســال ســ

 دســتمزد كــارگران كــاهشفرصــت را غنيمــت شــمرده و بــه 
از سوي  .  درصد رسيد  16 بيكاري به    ،2009تا سال   . پرداختند

 افراد شاغل نيز تحـت فـشار گذاشـته شـده و وادار مـي                ،ديگر
 بازده بيشتري   ،شدند كه در همان ساعت كار و ميزان دستمزد        

   .د باشنداشته
  كشور34 انجام شده، تركيه دومين كشور در ليست نابرابري درآمد در بين 2011يك گزارش تحقيقي كه در سال      بنابر
  در جايگاهي  يني بهتر از مكزيك و درصد كمي      يبا درصد پا   تنهاتركيه  .  است "سازمان همكاري و توسعه اقتصادي    " عضو

   . قرار گرفته است دستمزد يعني آمريكابدتر از بدترين كشور جهان به لحاظ نابرابري
 را آنچه كه بستر نفوذ و اقتدار حزب عدالت و توسعه، يك نوع عجيب و غريـب پوپوليـسم محافظـه كـار، در دهـه اخيـر           

 1980دهـه     كـه در   اسـت ، حاصل سياستهاي اقتصادي تورگوت اوزال، بورژواي محافظه كار مـسلماني            تشكيل مي دهد  
وردن پايگاه مردمي بيـشتر در جنـاح    آدست  ه  اما اردوغان با اينكه از سياستهاي مذهبي براي ب        . ظاهر شد  براي اولين بار  

  .راست شهري استفاده كرده، مذهبي بودن حزب خود را انكار مي كند
او در اين راه پاي موجي از سرمايه گذاران خارجي را به تركيـه      . اردوغان بيش از يك دهه براي كسب اقتدار تالش كرده         

 اين امر سبب شده كه دولت بتواند . درصد را نشان مي دهد5رشد اقتصادي اين كشور ساالنه رقم كه  طوريه  ب،ز كردبا
 5گيـرد كـه بـه ايـن نهـاد مـالي         حتي در موقعيتي قـرار  وتمام بدهي خود را به صندوق بين المللي پول پرداخت كند      

 منجر به رشـد  ،اما كسب اقتدار از اين راه.  پيشكش كند2012 ميليارد دالر براي كمك به بحران اقتصادي اروپا در سال      
 حزب خود را در درون دستگاه هژمونياو كه بتدريج .  استشدهنابرابري همراه با سركوب براي ساكت نگاه داشتن مردم         

نيازي به حاميان ليبرال      رسانه ها تثبيت مي كرد، ديگر       بر دولتي و 
  .نداشت

دسـت دادن  از تركيـه هـم پـس از       اين همه در حاليست كه ارتش       
ـ برا ميزان قابل توجهي از قدرت خـود در      ر نهادهـاي ديگـر دولـت    ب

  و اردوغـان بـه پـذيرفتن حـزب         مجبـور  ،يهيمانند پليس و قوه قضا    
 فرسايش قدرت نظـامي بايـد بـه سـود           در حاليكه . اسالم گراها شد  

 و حتـي    جهت رويدادها به اين طرف نرفت     دمكراسي تمام مي شد،     
 اتهـام  نفر را بـه      86 دولت   ،2008 در سال .  شدند فكندهزندان ا ه   از روزنامه نگاران به اتهام ريختن نقشه كودتا ب         بسياري

  .رسيددرصد  90/49 ه ب28/34 از عدالت و توسعهدر آن زمان راي به حزب . ه براي كودتا دستگير كرديتوط
  

همـين  .  تبديل شده استنااي خاموش كردن صداي معترض بهانه خوبي بر بهه كودتا دارد و اين    يتركيه البته سابقه توط   
 آنها بيرحمانه مورد سركوب و خـشونت        به اين اتهام،  كار برده شده و     ه  برابر اپوزيسيون دمكراسي خواه همواره ب      بهانه در 

  .گرفته اند قرار
تـازه اي نـسبت بـه        تـار از آنجا كه دولت اردوغان مقداري اعتماد به نفس پيدا كرده بـود، رف             در عرصه سياست خارجي،     

ـ  رادولت پيشنهاد مذاكرات مهمي.  نشان داد از خودله كردها و استراتژي منطقه ايامس   حـزب كـارگران كردسـتان   ه ب

(PKK) وجـود  ه اد كه بخشي به اين علت بود كه مي خواست رابطه اي مفيد با دولت منطقه اي كردستان در عراق بد
  . آورد
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بـه  نسبت استقالل خود را در مقايسه با اينكه حامي سنتي كاخ سفيد و يـا تـل آويـو                 به   تركيه   ،تحت رهبري اين حزب   
 و نمايشي با ايران، حزب اهللا و حتي تا چند وقـت پـيش بـا                  ساختگي  آنهم با نمايش يا روابط     شمار مي رفت، حفظ كرد    

  .تفسير شده است عثمانيسم – به نوجهت گيري اين . بشار اسد در سوريه
 هيچوقت  ، زيرا گرفتهبه خود    تهاجمي   حالت اما همواره    ،كسب كرده  ا وجود قدرتي كه اردوغان و حزب او       با اين همه و ب    

 بـه ليبرالهـا هـم نيـاز         ،نه به چپ و نه به جنبش كارگري نياز نداشته         
برقرار زادي باروري و آ در مسالهرا با تهاجم به حقوق زنان  ندارد و اين

دولـت تركيـه    . استشان داده ني الكل مشروباتعاري ازناطق  مكردن
  .در چنين شرايطي با خيزش مردم روبرو مي شود

  
   ريشه، تاريخ و افت و خيزهاي جنبش اعتراضي در تركيه

: مـي خـوريم    اساسـي بر   علتدر جستجوي ريشه اين اعتراضات به دو        
سـمت حكـومتي يـك حزبـي كـه روبنـاي            ه  تدريجي تركيه ب  يدن  خز

 آزاد  وليبرال– استهاي اقتصادي نومذهبي و محافظه كارانه دارد و سي 
ن فشار اقتـصادي بـر كـارگران و زحمتكـشان ايـن        آگذاشتن دست سرمايه گذاران داخلي و خارجي كه نتيجه مستقيم           

   .بوده و شكافهاي طبقاتي را عميق تر كرده است كشور
 صنايع ملـي و حـضور بـه          كه شامل خصوصي سازي كامل      است ليبرالي به سبك جديد    -  نو  سياستهاي غان پيشتاز وارد

 در محلـه هـاي   ي منابع طبيعي در مديترانه و نابودي مطلـق آثـار باسـتان   رمثابه قدرت منطقه اي با هدف سلطه كامل ب     
 براي تبديل استانبول به مركز بزرگ تجاري است كه در ايـن آخـرين               "مدرنشهرسازي  " و   "نوسازي" نام   زيراستانبول  

  . بر انگيختاقدام سرانجام خشم خفته مردم را
 در مقالـه اي  ،يي بريتانيـا سوسياليـست ريچار سيمور، نويسنده   

 اعتـراض اين يـك  " :منتشر شده در روزنامه گاردين مي نويسد   
 آتـش همـه    ه شـدن   بلكـه بـر افروختـ      ،محيطي نيـست  زيست  

نارضايتيهاي انبان شده مـردم نـسبت بـه رفتـار و سياسـتهاي              
   ".تدولت اس

  
 مبارزاتي غني دارد كه همواره      پيشينهجنبش كنوني در تركيه     

ــوده اســت  ــوام ب ــا ســركوب ت ــن جنــبش و . ب از همــين رو، اي
  . اتحاديه ها، سالها در خفقان به حالت غير فعال، مگر در مواقع نادر و زود گذر، باقي مانده بودهاياعتراض

عده اي   اين روزدر. ي آيدبه حساب م نماد ديرينه چپ در تركيه  1977 سال    اول ماه مه   پارك قزي در ميدان تقسيم از     
در .  توصيف مـي شـود، قتـل عـام شـدند           "مهاجمان ناشناس "از فعاالن اتحاديه ها و مبارزان راديكال توسط آنچه هنوز           

 تظاهركنندگان تالش كردند در روز اول ماه مه ميدان تقسيم را در حركتي نمادين بـه                 ،80سالهاي بعد و در اوايل دهه       
  . كنندتسخير ياد ياران جان باخته شان

 پارك بسته شد و دوباره پليس ميدان را براي تظاهرات روز كارگر باز گذاشت و در روز كارگر سال جاري ،2010در سال 
  .فعاالن كارگري، اتحاديه ها و چپها با خشونت پليس روبرو گشتند

به اعتراضات توده اي در ديگر نقاط  اما تا آنجا كه ، سال پيشينه دارد40اگرچه مبارزات مردم كردستان تركيه نزديك به 
 مانده خاموش نااميد و ، اعتصاب كوتاه مدت كارگران تنباكوبه جز سال اخير 15بر مي گردد، جنبش اعتراضي تركيه در 

  . دوران نااميدي عميق سياسي را پشت سر گذاشته اند،اما امروز طبقه كارگر و مزد بگيران تركيه، چپها و جوانان. بود
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آوردن نسل جديد به ميدان مبـارزه زنـده و     شكستن سكوت و يافتن اعتماد به نفس تازه و  هانبه اين اعتراض  مهمترين ج 
 زياد دارد، اما پرسش اصلي اين است        فاصلهاگر چه رويدادهاي جاري در تركيه تا انقالب         . خالق و پايان بي تفاوتي است     

ون چندين حركت اعتراضي از نهادهاي صنعتي مهـم وجـود           كه آيا كارگران متشكل بدان پاسخ الزم را مي دهند؟ تا كن           
مـدت دو هفتـه در   ه بـ  ي تركيـه نيـز  يهمچنين كاركنـان هواپيمـا  . داشته كه مي تواند بخشهاي ديگر را راديكاليزه كند       

گرفتن حق اعتصاب از كار     اعتراض به    نفر كه سال گذشته به خاطر        305 آنان بازگرداندن    يمطالبه مركز . اعتصاب بودند 
  .خراج شدند، بودا

 اعتصاب كارگران فلزكار كه صدهزار ،اعتصاب ديگري هم در راه است كه بدون شك تاثير شگرفي بر دولت خواهد داشت   
اين بخشي است كه موتور اصلي صادرات صنعتي ايـن          . ، در بر مي گيرد     كه همزمان دست از كار خواهند كشيد        را كارگر
بوروكراسي در ايـن اتحاديـه بـزرگ را نبايـد از نظـر دور                 ارتجاعي و  تسياس حاكم بودن اگرچه  .  به شمار مي رود    كشور

 زي انفجاري سياسـي در سراسـر كـشور خواهـد داشـت، حـا        اعتصاب فلزكاران تاثيري همچون    زاويه كه     اين داشت، اما از  
  .اهميت است

 "اسيون كارگران خـدمات عمـومي  كنفدر"اتحاديه . بار مردم با اعتماد به نفس بيشتري به ميدان آمده اند     اين ،همچنين
 اعتـصاب   چـشم انـداز     گفتـه مـي شـود      . ژوئن را داد   5 فراخوان اعتصاب در     ، تركيه است   بزرگ كه يكي از چهار اتحاديه    

   .د آنكه اردوغان تخريب پارك را آغاز كن پس ازويژهه  ب،عمومي دور نيست
  

  ؟ چه كساني هستندمعترضان

 دانـشگاه   پژوهشگراناز   روزهاي اعتراضات، عده اي      در نخستين 
 فعــال در تظــاهرات 3000 يــك بررســي از ميــان دراســتانبول 

  : كهميدان تقسيم به اين نتيجه دست يافتند
خود را وابسته به هيچ سـازماني معرفـي كردنـد و             درصد   71 -

اكثر اين افراد بـراي اولـين       .  هستند "طرفدار آزادي "گفتند كه   
  .مي كردندت  اجتماعات شرك گونهبار بود كه در اين

يط زيست، ح درصد كه شامل فعاالن م     7حتي  . را عضو و يا هوادار گروه يا سازماني معرفي كردند           درصد خود  1/7تنها   -
  . تجربه اي در نبردهاي خياباني نداشتند،ملي گراها و چپها مي شوند

بار   ولي اين  ، كه اگر چه تازگي ندارد     است  يكي از آنها ايجاد سنگر     است، در اين اعتراضات زياد      "اولين بارها "نمونه هاي   
  .سنگرها را معترضين مي بستند

 آرام قـوانين اسـالمي بـه    يدنچپهاي سكوالر، زنان ناراضي از خز. ن بيشتر به چشم خوردا گوناگوني معترض،روزهاي بعد 
ب اسـالمي و حتـي   زندگي شان، مخالفان دخالت تركيه در فروپاشي دولت بشار اسد، راستهاي ملي گرا و مخالفان احـزا           

  .  قرار گرفتندنامعترضدر صف  گل، عبداهللارهبري ه ب AKP جناحي درون حزب حاكم
 كه با ديگـر     كارگري است  بيانيه هاي اتحاديه هاي       شاهد آن  روزها ائتالفهاي جديدي تشكيل شد كه از جمله       در همين   
زادي آاين مطالبات شـامل  . تشر شده استطور مشترك با مطالبات مشترك منه   ب ، در سراسر تركيه   ي صنفي اتحاديه ها 

ل خشونت پلـيس عليـه مـردم        وحذف تمامي اتهامات آنان، دستگيري و مجازات كساني كه مسو          بازداشت شدگان،    همه
   .ت مي شوديها و تظاهراايبوده اند و خاتمه دادن به همه ممنوعيتهاي گردهم

 مشروعيت خود   ،رهبري كه مردم خودش را مي كشد      ": فتقاي اردوغان بود كه وقتي خواستار استعفاي اسد بود گ         آاين  
  .كند او را در برابر اين ادعا پاسخگو ، جنبش اعتراضي تالش مي كند از اين رو".را از دست مي دهد
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  ردها و تركها براي اولين بار دوش به دوش هموك

 سال حكومت نظامي از كردسـتان مهـاجرت         30كوردها طي   
ا بـه بزرگتـرين شـهر كردنـشين         اسـتانبول ر   كرده اند و شهر   

امـا در نخـستين روزهـاي خيزشـهاي     . جهان تبديل كرده اند  
   .دمردمي حضور محسوسي در ميدان تقسيم نداشتن

اصلي ترين علت آن پروسه مذاكرات صـلح رهبـران كـورد بـا        
رزمنده هاي كرد از آغاز ماه مه سال جاري . دولت تركيه است

حـزب كـارگران      رهبـر  طبق قراردادي بين عبـداهللا اوجـالن،      
 به سمت عراق عقب نـشيني كـرده         ،كردستان با دولت تركيه   

  .اند
 در ميـان وسـيعي    جنبش سكوالر و ملي ضد كورد كه به شـدت مخـالف مـذاكرات بـا كوردهـا اسـت، حـضور                   همزمان،

  . معترضين پارك قزي دارد
 اين قابل درك است كه بسياري از كوردها مايـل نباشـند در كنـار              

آنها تمايلي بـه توقـف پروسـه        . يدان تقسيم قرار بگيرند   ن م امعترض
سرعت اين امر را درك ه دولت اسالم گراي تركيه نيز ب  . صلح ندارند 

ـ          خـاطر عـدم شـركت در       ه  كرد و از حزب صلح و دمكراسي كورد ب
 ائـتالف   ي سوسياليـستها  ،از سوي ديگر  . تظاهرات سپاسگزاري كرد  

كه ايـن    معتقدند   " خلق كنگره دمكراتيك "نام  ه  كورد ب   سبز -قرمز
كردهـا در غـرب و      ( خواهـد كـرد   تقويت  جنبش موقعيت كردها را     

سـرانجام پـس از چنـد روز        ). تركها در شرق داراي اكثريت هستند     
د و  ن به ميدان برو   ،ردها گفتند و رهبران آنان خطاب به ك     . بسياري از گروههاي كوردي موضع خود را تغيير دادند         ،سكوت
عكـس  ي  بـا بنرهـا   آنهـا   .  ايفا كردند   كوردها نقش بيشتري در اعتراضات     ،بعده  از اين ب  . اگذار نكنند  و  ملي گراها  هآن را ب  

  خـود  براي اولين بار جوانان كورد با عكس و پوسترهاي اوجالن و ملي گرايان با پـرچم               . به اعتراضها پيوستند  رهبرانشان  
  .ندد شعار مي دا يكديگردر كنار هم و دوش به دوش

  
  ز ديدگاهها و مشاهداتي اينمونه ها

 تهيـه  ل تركيهيمسا  بر متمركزي با جمعي از تحليلگران سياسي يمبناي گفتگوها   روزنامه گاردين كه بر     از بنا به گزارشي  
يـك اسـتاد علـوم      .  را درك نمـي كنـد      ها اين اعتراض  س پ  در اين نظر مشترك وجود دارد كه اردوغان دليل واقعي        شده،  

 براي اخـراج او از جانـب نيروهـاي داخلـي و خـارجي      دسيسه ايغان فكر مي كند   وارد": سياسي در استانبول مي گويد    
   ".چيده شده است

 عليه روش زندگي خـود  " فرهنگيجنگ"بسياري از مردم سياستهاي اردوغان را   " :عتقد است  دانشگاه م   ديگر يك استاد 
  .است مي بينند را هم در امتداد همين سي"پروژه ميدان تقسيم" هاآن. "ارزيابي مي كنند

او فكر مي كند مي داند چه براي مردم خوب و           .  را ندارد  يغان تحمل هيچگونه انتقاد   وارد": تحليل گر ديگري مي گويد    
كودكاني كه بايـد از پـدر   اردوغان مي خواهد مردم از او اطاعت كنند، مثل ":  گويدبه گاردينجوان يك  " .چه بد است
زمان تغيير كرده و اردوغـان عقـب   . شدت شوكه شده است   ه  تراض ما حيرت زده و ب     از اين روست كه از اع     . اطاعت كنند 

  ." استمانده
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 از   گـسترده  خـشونت پلـيس و اسـتفاده      ":  اينگونه اوضـاع را تـشريح مـي كنـد          ،انور دريم غباث، يك فعال سوسياليست     
ـ    ،در يك شـب   . دادها را تغيير داد   نارنجكهاي گاز اشك آور، روند روي       بـه برپـايي    "مبـستگي تقـسيم   ه"نـام   ه   گروهـي ب

نتيجه چيـزي نبـود   .  در آن شب ده هزار نفر شركت كردند اما گاز اشك آور مردم را پراكنده كرد               . داد فراخوانتظاهرات  
روز اول ژوئن صد هزار نفر بـه ميـدان   . گسترده تر به شهرهاي ديگر كشيده شد  به گونه    جز آنكه اين اعتراض و مقاومت     

ـ   نفر دستگير شـدند وعـده اي نيـز         900. گلوله پالستيكي و شلنگهاي آب به مردم حمله كرد        پليس با   . تقسيم آمدند  ه ب
هـزاران نفـر در آن        كـرده و   سـرايت بازهم اين رفتار سبب شد خيزشها به سراسر شهرهاي تركيه           . سختي مجروح شدند  

 براي اولين بار به آن پيوسته بودند كه هزاران جوانانبلكه بار تنها همان فعاالن قبلي نبودند،  ن اينامعترض. دننشركت ك
 توصيف مي كردنـد و حـال       "غير سياسي " جوانان را    ،يشتر افراد مسن تر   ب. ي سياسي شركت مي كردند    ييك راهپيما  در

  ".پا خاسته بودنده آنها در اقدامي سياسي ب
از پنجره به بيرون خم شده همسايه ها . نيمه شب است اما خيابان بيدار است" : مي دهدش گزار"نبردخلق" به دوستي

تيفا، سطيـب ايـ  " : مـي كـشند    ها را بهم مي زنند و فرياد       ماهي تابه ه ها و    م قابل ،سوت مي زنند  . اند يا به بالكن آمده اند     
 آور بـه ميـدان   ك با شـليك گازهـاي اشـ   ستانبولl" : مي گويديك گزارش ديگر ").طيب استعفا، استعفا(تيفا سطيب اي

  ". استجنگ تبديل شده
  

 :در خاتمه

. پليس تركيه به خشونت سخت و سركوب اعتراضات معروف است. كنش حكومت و خشونت پليس غيره منتظره نيستوا
 اتحاديه ها حمله ور شد و با ي در روز جهاني كارگر بود كه به تظاهرات هزاران نفر از كارگران و اعضا       ،تنها يك ماه پيش   

  . را پراكنده كردهاآن  آوركگاز اش

 پليس را به نمايش گذاشته بار رفتار خشونت   ، كه در حقيقت رسانه هاي مردمي هستند       يو كليپهاي يكسها و ويد  اكنون ع 
   .ه استو اين نه تنها معترضان، بلكه مردم سراسر جهان را خشمگين كرد

،  شـود  ديده مي آورك گاز اش خالي همه جا كپسولهاي :نيست اين همه، كم شباهت به روزهاي نخست در ميدان تحرير         
 و لوله هاي آب جهت پراكنـده كـردن تظاهركننـدگان و             خودروهاي زره دار  چهره هاي خونين، دست و پاهاي شكسته،        

 :ني كه با سوزاندن ماشينها سنگر سازي كرده و در بنرها و عاليـم خـود نوشـته انـد                  ا معترض ،حتي استفاده از سالح گرم    
  ."بانقال"

ه اش را فراتر از نيروي مردم تصور مي كند، سبب اتحـاد تـرك و كـورد،                  غان كه قدرت خود و پليس سرسپرد      وطيب ارد 
  .مخالفت با حكومت خود شده است غيره در و سني و علوي، چپ و راست، ملي و مذهبي، نيروهاي سكوالر

ا وفان خـشم مـردم فـضا ر       ت و   يه نسيم روحيه انقالب   ك بل ،اين تنها گازهاي اشك آور نيست كه فضاي استانبول را پوشاند          
  .روشن و گرم كرده است

در نيويورك فعاالن اشغال وال ستريت . ورده اندآدست ه ن شجاع تركيه حمايت چشمگيري را در سراسر جهان ب   امعترض
همچنين، در شهرهاي بوسـتن، لـوس انجلـس         . ي اعتراضي دست زدند   ياز زوكاتي پارك تا سفارت تركيه به يك راهپيما        

  .تيباني از آنها تظاهراتي صورت گرفتبه پش... گو و سانفرانسيكو و شيكا
 بـر دوش نـسل   ايـن تحـول  اگرچه بيشترين وزن . اكنون مي توان گفت آينده تركيه در ميدان تقسيم رقم زده مي شود            

 حمايتها و تجربيات تشكلهاي متعدد سياسي و كارگري نيز در اين نبرد سرنوشت سـاز خواهـد                  با اين وجود   ،جوان است 
 پتانسيل تغييرات انقالبي مـي توانـد در تركيـه           ،افزوده شود  به اين اعتراضها     گران و زحمتكشان  چنانچه جنبش كار  . بود

  .ايجاد شود
 نمـي تـوان دسـتكم        به هيچوجه  تاثيري كه تحوالت انقالبي در تركيه بر ديگر نقاط خاورميانه و آفريقاي شمالي دارد را              

مريكـا،  آ متحـد  عنـوان يك مدل و سـمبل بـه    . ده است  تركيه بازيگر مهمي در منطقه ش      ،تحت حكومت اردوغان  . گرفت
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 شيعه -سني اي تهديد جنگهاي بالقوه فرقه ايجادكننده ي براي دولت اسالمي نو پاي مصر و تونس و در عين حال            يالگو
  . و نظامي با پروژه هژمونيك رشد يابنده قدرت اقتصادي كشوري با قطر و عربستان سعودي و همچنينه همراهب

 ي آن با نيرويي مترقي در اين كـشور ي تحول و دگرگوني انقالبي در وضعيت اين بازيگر ارتجاعي و امكان جابجا،از اين رو 
 يـاري   ،همبستگي با جنبش توده اي در تركيه       . باشد دربر داشته  عميقي در سراسر منطقه      پيامدهايعضو ناتو مي تواند     

  . خاورميانه استسراسر مترقي و انقالبي در تحوالتبه 
  

كوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري سر

  .در ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  

  نوري مالكي مهمترين عامل نقض ابتدايي ترين حقوق ملت عراق
  آناهيتا اردوان

  
سياست تماميت خـواهي و انحـصار طلبـي نـوري مـالكي،           

، تحصنها و   نخست وزير عراق، با تداوم و انسجام اعتراضات       
درگيري مـسلحانه بـين عـشاير انقالبـي و شـبه نظاميـان              
وابسته به دولت به ويژه در مناطق سـني نـشين و ژرفـش             
كشمكش بين اقليم كردستان و دولت بغداد بر سر مناطق          
مورد منازعه و بهره برداري از منابع طبيعـي و معـدني، در        

گ بي  جن"به تازگي نوري مالكي با      . تنگنا قرار گرفته است   
 خواندن اختالفهاي مزبور، بر ناتواني و مهم تر، عدم          "پايان

خواست خود مبني بر اسـتقرار دولتـي كثـرت گـرا صـحه              
نوري مالكي در برابـر گـسترش اعتراضـهاي         . گذاشته است 

مردمي، مقاومتها و پافشاري بـر خواسـتهاي دموكراتيـك،          
تاكتيك سركوب عريان تر و وحشيانه تر را در دستور كـار            

ار داده و با گسيل جمع كثيري از شبه نظاميان، مترصد           قر
است تا بر اوضاع مـسلط شـده و متحـصنان در ميـادين را       

در همـين رابطـه، كميتـه هـاي برگـزاري           . پراكنده سـازد  
 شهروند بيگنـاه دسـتگير   750 حمله در عراق صورت گرفته كه طي آن       229تحصنها اعالم كرده اند كه تنها در ماه مه،          

خبرگزاري فرانسه به نقل از سازمان ملـل اعـالم كـرد، بـر اثـر         . و برخي نيز هنگام دستگيري به قتل رسيده اند        شده اند   
  .  نفر مجروح شده اند2397 نفر كشته و 1045ناآرامي در سراسر عراق طي ماه مه، 

  
تبليغـات عـوام فريبانـه عليـه     با وجود سركوب تمام عيار، انفجار بمبهاي كنار جاده اي، ترور، زندان و شكنجه به موازات    

معترضان، مبارزات معترضان جهت دستيابي به حقوق آحاد مردم عراق ادامه داشته و شكل آنتاگونيستي به خود گرفتـه     
سخنرانان و رهبران تحصنها و اعتراضها همگي بر پايان مبارزه مسالمت آميز و قطع گفتگو با نوري مـالكي تاكيـد                     . است

  .ورزيده اند
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ت رمادي، صدها تظاهر كننده عراقي، مسير جنبش عليه شبه نظاميان ناميدند و در بخشي از پيامشان خطاب                  در تظاهرا 
در مقابل عملكردهاي شبه نظاميان، عقل و حكمت و منطق در پيش گرفته ايم زيرا كـه                 ":به نوري مالكي اعالم داشتند    

عقربه هاي ساعت به عقب . و قوانين را نقض مي كننداين شبه نظاميان در برابر چشم دولت و زير نظر آن، همه حرمتها         
مراجـع شـما در ريخـتن و فـروختن خـون      . بر نمي گردد و از اين پس در مقابل ظلم و ستم سـاكت نخـواهيم نشـست               

كاردي كه امروز ما را مي كشد، مطمـين باشـيد         ... مردممان از شما دفاع مي كنند، گويي كه ما بي ارزش ترين هستيم              
و اي دولت بدان كه اين تظاهر كنندگان و كساني كه به پا خاسته اند، هـر گونـه                 ...  شما را سر خواهد بريد       كه در آينده  

  ".بدانيد كه اهل سنت امروز بعد از خيزش با قبل از آن فرق مي كنند... باطل را رد مي كنند و با مردم هستند 
 كه دقيقا بر اساس فرهنگ فاسد احمـدي         "لدعودها"سخنران تظاهرات فلوجه در واكنش به سخنان برخي عناصر حزب           

 خطـاب   "حبـاب " ناميد، متحصنان عراقـي را       "خس و خاشاك  "نژاد، رييس جمهور علي خامنه اي كه مردم معترض را           
در پاسخ به كساني كه مي گويند تحصن كنندگان حبابهايي بـيش نيـستند و بايـد تحـصن          ": كرده بودند، اعالم داشتند   

عـراق بـاقي مـي مانـد و     . قبل از اين كه ما آنها را جمع كنيم، مي گوييم عقب نشيني نخواهيم كرد         شان را جمع كنند،     
  ".رژيم تحت الحمايه ي ايران پايان مي پذيرد

عراق تحت سياست ظالمانه قرار دارد و بـه سـمت بـسيار        ":  در كركوك گفت   "كميته هاي هماهنگي  "سخنگوي رسمي   
نه از سرما و نه از تهديدات ترسي داريم، ما همه اينها را خوب مي دانـيم و از روز اول         ما نه از گرما و      . خطرناكي مي رود  

ما به خانه هايمان برنمي گرديم و ميدانهاي تحصن را ترك نمي كنيم تا اين كه اوضاع به ثبات برسد و به                      . مي دانستيم 
  ".خواسته هايمان برسيم

  
 در بيانيـه اي اعـالم كردنـد، اقـدامهاي           " هماهنگي تحـصنها در عـراق      كميته هاي "،  "التغيير"بر پايه گزارش تلويزيون     

  .جنايتكارانه شبه نظاميان و انفجارهاي تروريستي، عراقيان را از ادامه قيامشان باز نمي دارد
ثقل خواستهاي معترضان، بركناري نوري مالكي، پايان دخالتهاي رژيم واليت فقيه ايـران در مـسايل عـراق، احتـرام بـه                

.  شهروندي ساكنان استانهاي سني نشينِ عراق به مثابه بخشي از ملت عراق و آزادي زندانيان سياسـي مـي باشـد    حقوق
نوري مالكي برعكس آنچه معترضان ابراز مي دارند، به تامين منافع و مطامع استبداد حاكم بر تهران ادامه مي دهد و به                      

ناوي ". شهرهاي عراق، به شكنجه و كشتار مخالفان مي پردازد       موازات سركوب هر صداي عدالت طلبانه اي در ميدانهاي          
اعـدامهاي  "، كميسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل بر اساس گزارش رويتر، نوزده آوريل امسال، پرده از آنچه وي          "پيالي

شـبيه اسـت،   او مي گويد كه شيوه اعدام زندانيان به كشتن حيوانات در كشتارگاهها    .  مي نامد، برداشت   "پنهان در عراق  
آنها را در راهروهاي زندان به صف مي كنند و بدون كوچكترين فرصتي جهت مالقات با خانواده و ابراز آخـرين كـالم،                       "

شـايان  .  نفر را اعدام كنـد     150 بر اساس گزارش ناوي پيالوي، وزارت دادگستري عراق تصميم دارد تا             ".اعدام مي كنند  
  .، به دو برابر افزايش خواهد يافت2011دگان سال جاري نسبت به سال ذكر است كه در اين صورت، شمار اعدام ش

  
در پهنه صف بنديهاي سياسي، به تازگي مقتدي صدر با بيانيه اي از نوري مالكي خواسته است تا به جنگهـاي فرقـه اي         

ست كه گرايش صدر در  قابل توجه ا  .  به دولت نوري مالكي ناميده است      "آخرين فراخوان "وي بيانيه مزبور را     . پايان دهد 
طول حيات سياسي دولت نوري مالكي بعد از جنگ و اشغال كـشور بـه دليـل نداشـتن يـك رهبـري هوشـمند، دچـار                           
. چرخشهاي فراوان شده، به طوري كه بارها با مالكي اعالم همبستگي كرده و بارها نيز به مخالفت با وي برخاسته اسـت                     

 به رهبري نـوري مـالكي پرداختـه و تالشـهاي          "ائتالف قانون "ه افشاگري مواضع     نيز با آنكه از ابتدا ب      "العراقيه"گرايش  
بيشماري در مسير استيضاح وي انجام داده، وليكن به دليل انحصار قدرت از سوي مالكي، از توان الزم براي بركنـاري او           

هـدف و اعـالم چنـدين بـاره          باوجود شكستهاي پي در پي در رسيدن به اين           "العراقيه"از طرف ديگر،    . برخوردار نيست 
  .مبني بر خروج از قدرت سياسي، هنوز قادر به ايجاد وحدت و يا تصميمي جدي جهت اتخاذ چنين تاكتيكي نيست
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يكي از آماجهاي اعتراضات مردمي به همراه نمايندگان و شخصيتهاي سياسي عراقي، بركناري كوبلر از منـصب نماينـده               
ر واضح و روشن و با برخورداري از حمايتهاي استعماري و ارتجاعي چشم بر روي               وي كه به طو   . ويژه دبيركل عراق است   

كوبلر حتي از سـوي اعـضاي     . نقض آشكار حقوق بشر در عراق بسته، بارها مورد نقد و اعتراض مخالفان قرار گرفته است               
رضان و متحصنان در ميدانها از اكنون معت. پارلمان اروپا به تالش براي فريب دادن پارلمان و رياكاري متهم گرديده است
  .سازمان ملل مي خواهند كه وي را بركنار و شخص بيطرفي را جايگزين سازد

ريشه اختالفهاي كنوني عراق را مي توان بيش از هر چيز در ساختار توتاليتاريستي جستجو كرد كه توسط نوري مالكي                    
 با حمايت رژيم واليت فقيه قدرت گرفت، تا كنون نـه            وي كه بعد حمله آمريكا به عراق و اشغال كشور         . هدايت مي شود  

 در راستاي تشكيل يك دولـت فراگيـر را اجـرا نكـرده              2010تنها هيچكدام از توافقات نشست اربيل مورخ دسامبر سال          
يه است، بلكه با به انحصار در آوردن هر چه بيشتر ابزارهاي اعمال قدرت، تالش بي وقفه اي در پياده كردن اوامر ولي فق              

   .رژيم حاكم بر تهران در منطقه دارد
  

  تحوالت در رژيم واليت فقيه و تاثير آن در عراق 

آنچه از شرايط سياسي عراق برمي آيد به خوبي نشان مي دهد كه نوري مالكي در كانون بحران قرار گرفته و مهمتـرين                       
وري مالكي، به معناي فـشار بـر واليـت          فشار روي قدرت سياسي ن    . عاملِ نقض ابتدايي ترين خواستهاي ملت عراق است       

اين رژيم به طور ذاتـي    . فقيه در تهران است زيرا ماهيت رژيم واليت فقيه در تضاد كامل با ثبات و صلح در منطقه است                  
 مذهبي اگر در خارج از مرزها اقدام به بحـران آفرينـي نكنـد، قـادر نيـست                   -رژيم استبدادي   . با بحران زندگي مي كند    

با ايجاد بحران در خارج از مرزها فضايي ايجاد مي شود كه حكومت انگلي واليت فقيه قادر . خلي را مهار كندبحرانهاي دا
است به مدد آن به حيات ننگين و متزلزل خود ادامه دهد؛ همانطور كه حمله به عراق و اشغال اين كشور تا كنون براي                        

در . مردم در داخل، نقش بسيار عمده اي را بازي كرده اسـت       ادامه حيات رژيم و پيشبرد منافع آن در منطقه و سركوب            
واقع، رژيم سوخت اصلي براي حكومت را از بحرانهاي خارجي به دست مي آورد و منافعي بـه كلـي در تـضاد بـا ثبـات                           

ارتجـاع حـاكم در ايـن مـسير از هـر      . كشورهاي همسايه دارد و برعكس، بي ثباتي اين كشورها به سود او عمل مي كند  
چنين ساختار سركوبگري با تشديد بحران      . زاري جهت دامن زدن به بي ثباتي و عليه صلح در منطقه استفاده مي كند              اب

همزمـان، بودجـه    . خارجي و توليد و بازتوليد دستگاه عريض و طويل نظامي، سركوب داخلي را آسان تر پيش مـي بـرد                   
از سـوي  . ش مي كند بحران داخلي را سركوب و مهـار كنـد  نظامي را هرچه بيشتر باال مي برد و بدين وسيله همواره تال    

ديگر، در خارج از مرزها به وسيله شرايط اسفناكي كه خود براي مردم منطقه ايجاد كرده، نيروي ذخيره نيز ايجـاد مـي                   
  . كند

  
ن كـه بـا منـافع و    با توضيحات باال، نوري مالكي به مثابه كارگزار رژيم واليت فقيه در عراق، مانع هرگونه تحـول بنيـادي            

در اين مسير، برآمد مضحكه انتخاباتي استبداد حاكم بر تهران از      . مطامع رژيم حاكم بر تهران مغايرت داشته باشد، است        
انتخاب روحاني با طرفداري باند رفسنجاني و خاتمي به معناي شكـست پـروژه يكدسـت سـازي                  . اهميت برخوردار است  

.  در انتصابات قبلي به نظر كامياب شده بـود "خودي"وسل به حذف و حصر عناصر    واليت فقيه براي نظامي است كه با ت       
بيرون آمدن نام روحاني از صندوقها برآمد نارضايتي بخشي از هزاردستان غارت و چپاول به مثابه نمايندگان اقشار انگلي            

ران ضـرر بـا گـردن كـشي در     جب. ست كه تحت تأثير اعمال تحريمهاي بين المللي، ضررهاي زيادي را متحمل شده اند            
اين مساله، توازن ساختار قدرت را      . ، به طور بغرنجي گره خورده است      "حفظ نظام "برابر ولي فقيه جهت جبران منافع و        

بي شك، گسترش سلطه رژيم در منطقه، پيوندي مستقيم با دستيابي       . به قبل از رياست جمهوري احمدي نژاد برگرداند       
  . به بمب اتم دارد
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به بيـان ديگـر، بـساطي كـه در دهمـين دوره رياسـت               . كار آمدن روحاني تعادل نيرو عليه خامنه اي تغيير كرد         با روي   
 -اگر رژيم اسـتبدادي . جمهوري به هم ريخت و خامنه اي تالش كرد از روي زمين جمع آوري كند، دوباره از هم پاشيد                

و روي كار آوردن احمدي نژاد با تهاجم بي شـرمانه           مذهبي بعد از شعبده بازي انتخاباتي دهمين دوره رياست جمهوري           
به شهر اشرف و به قتل رساندن يازده مجاهد خلق و مجروح كردن بيش از پانصد تن قصد داشت پيروزي خود را از سـر        
استيصال و فرومايگي به ثبت برساند، تهاجم موشكي به زندان ليبرتي همزمان با پايان نمايش انتخاباتي جديد، با هـدف                    

بدين ترتيب، واليت فقيه هر بار از موضع ضعف و          . تمان شكست پروژه يكدست سازي نظام برابر جناح رقيب انجام شد          ك
بيچارگي، با توسل به مزدوران عراقي خود در راستاي حفظ اتوريته رنگ باخته اش، نيروي براندازي را هـدف قـرار مـي                       

رژيم در اين مسير قصد دارد به حذف نيرويي بپردازد كه . استدهد كه دهه هاست عليه آن به پيكار و مقاومت پرداخته 
خامنـه اي بدينوسـيله برابـر    . به صورت بالقوه و بالفعل در پيچيده ترين شرايط، لحظه اي از مبارزه عليه آن باز نايستاده      

 كه جامه ولي فقيه حاميان داخلي و عناصر وابسته به خود مانند نوري مالكي فخر فروشي مي كند و اينطور وانمود سازد    
   !اي بر تنش زار نمي زند

پيداست كه دريوزگاني كه به رشيدترين فرزندان خلق ستمديده موشك شليك مي كنند، مي بايست هر چه سـريع تـر                     
اين مهم، با صدور اطالعيه هاي به ظاهر بـشردوستانه بـدون هيچگونـه اقـدام                . در دادگاههاي بين المللي محاكمه شوند     

عدم رسيدگي قاطع با گذشت زمان قادر نيست جنايتها عليـه سـاكنان زنـدان ليبرتـي را در ذهـن                . تعاجل ممكن نيس  
وجدانهاي آگاه و افكار عموي پاك سازد، بلكه هر گونه غفلـت از سـوي نهادهـاي بـين المللـي و مـدافع حقـوق بـشر و                        

اهي در امر رسيدگي بـه جنايـت ضـد      چنين سستي و كوت   . پناهندگان، دست جانيان را براي تهاجم بيشتر باز مي گذارد         
بشري از سوي نهادهاي مدافع حقوق بشر، ژست بشر دوستانه آنان را تا اندازه عباي واليت فقيه تنزل داده و نام آنـان را          

  .در تاريخ به عنوان شريك جرم به ثبت مي رساند
 فقيه كـه قـدر مـسلم بايـد منتظـر      تغيير تعادل نيرو در ساختار قدرت رژيم و شكست پروژه يكدست سازي نظام واليت  

پيامدها و چشم اندازهاي بعدي آن بود، قادر است نيروهاي وابسته واليت فقيه در منطقه و از آن جمله نوري مـالكي را                        
هرگونه تغيير تعادل قوا در ساختار سياسي رژيم به ضرر واليت فقيه، بر نيـروي مـدافع آن در خـارج از             . ضعيف تر سازد  
با توجه به ادامه قابل ستايش و بي نظير اعتراضهاي مردمي چه به شـكل مـسالمت آميـز و چـه                      . ار است مرزها تاثير گذ  

مسلحانه و نيز تغيير تعادل نيرو بعد از برگزاري مضحكه انتخاباتي يـازدهمين دوره رياسـت جمهـوري رژيـم در ايـران،                       
  . انداز روشن تري پيدا كرده استتحقق خواست مردم عراق مبني بر حذف نوري مالكي از قدرت سياسي، چشم 

  

    شماره نبرد خلق در يک سی دی٣٣٣
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  مھندسی کلنگی، انتخابات جينی
  جعفر پويه

  
 چالش امنيتي باعث شد تا همه روبرو شدن باترس از عاقبت   

دست هـم   ه  عوامل رژيم واليت فقيه از چپ تا راست دست ب         
 اندكي بدهند و حماسه مورد نظر رهبر را بيافرينند، شايد كه        

  .حفظ كنند بر بحرانهاي پيش رو را شدن چيرهاحتمال 
 سرمست از حذف حريفان خود و غرق در          كه علي خامنه اي  

 مي رفت، به     انتخابات روياي يكدست شدن رژيم به استقبال     
يكباره زهوارش در رفت و همه رشته هاي بافته شده او پنبه            

ريفـان را   او مغرور و يكه تاز، سرمست از اينكه يكايك ح         . شد
وادار به عقب نشيني كرده، ناگهان خود را در بن بستي يافت    

اين است كه از روي ناچاري و بـا     . كه راه به هيچ جايي ندارد     
ميـدان تـصاحب كـرده را     حالي زار مجبور شد تـا بخـشي از     

تمي بـه صـف شـده    ي كه پشت سر خا"طلبان اصالح".  ديگر باندها نيز دست كمي از او نداشتموقعيتاما . واگذار كند 
 اسـتراتژي عقـب   ، برنامـه خـود  پيشبرداينها ناتوان از .  را براي شركت در انتخابات گذاشته بودندارنگي شرايط رنگ ،بودند

آنان نه تنها همه شرايط خـود       . پشت سر برخورد كردند    نشيني تا آخرين پله را پيش گرفتند و در نهايت با كله به ديوار             
اما خامنه اي كه خود را براي .  سابق راضي شدند"عاليجناب سرخ پوش"ديداتوري رفسنجاني  بلكه به كان،را پس گرفتند

 بلكه با رد صالحيت رييس مجمع تشخيص مصلحت         ،همه احتماالت آماده كرده بود، نه تنها به خواسته آنان گوش نداد           
خالي كرد تا نشان دهد هيچ گونه شرطي كانديد شده، آخرين تير را نيز به شقيقه شان  نظام كه مدعي بود با اجازه رهبر

  .را از جانب هيچ شريكي نمي پذيرد
  

  نامزدها، از پادو تا دلقك 

ـ    دو دست شوراي نگهبان يك      ه ب ،خامنه اي پس از سركوب حريفان و جارو كردن آنان از قدرت            ه جين كانديداي گوش ب
 كارگزار و دست نشانده خود در شوراي امنيت ،فرمان خود را تاييد صالحيت كرد تا در يك رقابت مسخره، سعيد جليلي          
در اين چيـنش    . ب رياست جمهوري برگمارد   صملي كه در اين مدت ثابت كرده موجودي بي بو و خاصيت است را به من               

 بنـديهاي  ه از جناحهـا و دسـت      گويـا كـه    گذاشته مي شدند     نمايشبه  مضحك جيني، كانديداهاي رديف شده او اينگونه        
  . فرمان خود او بودنده ر عمل پادوها و گوش بمختلف هستند، اما د

  
فرماني دفعه قبـل را     ه  محسن رضايي كه زينت المجالس چندين انتخابات شده، معلوم بود كه اين بار نيز پاداش گوش ب                

واليتـي و  . از همان آغاز كار معلوم بود كه هيچ شانسي براي او وجود ندارد      . دريافت كرده و در ليست جا داده شده است        
 نماينده  ،شهردار منتخب او و حسن روحاني     ،قاليباف  . حداد عادل از نزديكان خود او و كفترهاي پرقيچي بيت اش بودند           

محمد غرضي، باندباز و تفنگچي بازنشسته كـه سـالها بـه اغمـا رفتـه بـود،                  . ندسالهاي سالش در شوراي امنيت ملي بود      
غرضي كه خودش نيـز بـاور نداشـت كـه بـه رياسـت               . رانده شد همچون ته كيسه اي بار ديگر بازيافت و به روي صحنه            

 بارها اين موضوع را به زبان آورده و مي گفت كه خودش هم نمي داند چرا شوراي نگهبان تاييد               ،جمهوري برگزيده شود  
هـم  اما او تا آخرين لحظه در رقابتها ماند و نشان داد كه درس خود را براي خوش رقصي هنوز       . اش كرده است    صالحيت
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 موجب خنده و تفريح مردم گرديـد، هـر چنـد            ،او كه به ژوكر اين دوره از انتخابات تبديل شده بود          . مي تواند پس بدهد   
  . خودش نيز از اين نقش چندان ناراضي نبود و درنهايت با فاصله زيادي به آراي باطله باخت

 اين نمايش مضحك تا چه حد سقوط كـرده و  وجود او و امثال او نشان دادند كه خامنه اي براي جور كردن جنس براي            
لت او را ذاين حضيض . از كانديداهاي حراف و اندكي سياستمدار و باند باز به دلقكهايي همچون غرضي راضي شده است       

  . ياوه هاي پوچ و فريادهاي عصبي غرضي كاملن عيان كرد
ر حرف خود پاي مي فشرد و شمشير از رو          خامنه اي با چنين چينشي كه به ظاهر خيالش را راحت مي كرد، همچنان ب              

 راي به كانديداهاي دستچين شده خود را راي به نظام و واليت خـودش                او .ديد مي پرداخت  هبسته با فرياد و عربده به ت      
بـا چنـين   .  راي كافي براي ايـن نمـايش تـدارك خواهـد كـرد     ،مي دانست و خيالش راحت بود كه با مهندسي انتخابات     

  .ه او با قلدري ميدانداري مي كردپشتوانه اي بود ك
  

  تغيير صحنه

امـا  .  رقبا مقاومت مي كند و همچنان بر حرف خود مانـده اسـت     لدر مقاب خامنه اي تا آخرين لحظات نشان مي داد كه          
 مشاور امور بين الملل ، گوشه چشم واليتي وپس از آخرين دور مناظره تلويزيوني به ناگهان با واقعيت سختي مواجه شد  

 موضعگيري انتقادي جليلي عليه سياستهاي اتمي روحـاني و همدسـتي           هنگامبه روحاني و پچ پچ و در گوشي آن دو           او  
ترين فـرد بـه رهبـر و      كه او را نزديك     است  گماشته و مذاكره كننده ارشد هسته اي رژيم        ،جليلي. آنان عليه وي را ديد    

حداد عـادل و  .  قلمداد مي كردند)براي فرد اصلح بر مي شمرد  با توجه به شرايطي كه خامنه اي        (كانديداي مورد نظر او     
اما در آخرين مناظره، ايـستادگي تمـام    .  پيش رفتند   نيز  كناره گيري به نفع جليلي     آستان در ابتداي كار تا       حتي واليتي

 نشان داد كه قد واليتي در مقابل جليلي از يك طرف و برخورد سياسي حداد عادل كه به نفع جليلي نبود، به خامنه اي          
 جليلي و برخورد منتقدانه با سياسـتهاي ديكتـه شـده            لدر مقاب برآمد اينان   . چنددستگي در بيت خود او نيز وجود دارد       

  . به يكباره موجي از تعجب را برانگيخت،رهبر در مذاكرات اتمي
  

 شدن اش بـا روحـاني كـه بـه      شهردار منتخب او براي تهران به نيروهاي سپاه و سرشاخ       ، نزديكي قاليباف  ،از سوي ديگر  
انتخابات در "بازيگراني كه بايد نمايش     .  زنگ خطر را براي خامنه اي به صدا در آورد          ،ميدان بود اين  وضع فجيعي بازنده    

 كردند كـه   حالي مقام معظم به را اجرا مي كردند، يك مرتبه چيز ديگري را نشان دادند و            "كشور واليت فقيه آزاد است    
به اين سياهه بايد اعمال عجيب و غريب بعضي از نهادهاي بـه ظـاهر   . تش گداخته اي در انتظار اوست آ،در زير خاكستر  

مجلس آخوندي كه به قول يكي از نمايندگان آن به شعبه اي از بيت رهبري تبديل                . گوش به فرمان او را نيز اضافه كرد       
 امضا نيز به حمايت از قاليبـاف منتـشر       140ه اي با     امضا از واليتي حمايت كردند، همينها نام       160شده، نمايندگانش با    

اين در حالي است كـه تعـداد نماينـدگان مجلـس       . آوري شد  امضا نيز براي حمايت از جليلي جمع         160كردند و حدود    
 امضا در حمايت از كانديداهاي رياسـت جمهـوري   460 نفري 285 چگونه مي شود از مجلس   اينكه  حال ! نفر است  285

 هرا داشـت  بدون اينكه پرواي آبروريـزي پـس از آن   ،ود گواه بي پرنسيپي و امضا فله اي اينگونه نامه هاست         خ ،بيرون آيد 
عهده دارد، چنين مجلسي را قوه مقننه مي داند ه علي الريجاني كه رياست فراكسيون بزرگي از اين موجودات را ب. باشند

  .مقابل احمدي نژاد ايستادگي كند و مي خواست در
  

تاكي ترس را در    ه تندروي و    با به اغما رفتند و ميداندار عده اي بودند كه           "اصولگرا"ي اسم و رسم دار معروف به        نهادها
 كه در مقابل مصباح يزدي زانو مي زنند،         "رهپويان"جريان موسوم به    . نهادهاي نزديك به رهبر نيز مستولي كرده بودند       

وجـود   زير آسمان فرد بهتري از لنكراني  كه ادعا اين وادار كردند تا از كانديداي خود را با جليلي تاخت زدند و مصباح را         
 عمل كرد و    امنه اي وحشت افكني اين موجودات عليه خ     . نشان دهد جليلي را در آسمانها     به جاي او     كوتاه آمده و     ندارد،



 ٢٦

 بـراي  ،ي كـه او سـاخته  ده اا امـام ز گرنـه  مهندسي و راي فله اي مثل دور قبل است و     ،نشان داد كه تنها شانس ممكن     
 نـشان  ، صداهاي مختلفي كه از اطراف به گوش مي رسيد    ، به جز اينها   !، چه برسد به ديگران    رد ندا همتولي اش هم معجز   

 مي آنمي داد كه رژيم همچون لحاف صد تكه، هر گوشه اش رنگي دارد و هركس به شيوه اي به موضوعات و مشكالت 
  .پردازد و به جستجوي مقصر مشغول است

  
  چرخش اوضاع

 خـرداد گفتـه بـود    14او كـه  .  ناگهان خامنه اي تغيير موضـع داد ، راي گيريهنگام دو روز مانده به ، خرداد 22اينگونه  
 و فرياد " راي اعتماد به نظام و ساز و كار انتخابات است،راي به هر نامزدي در انتخابات، راي به جمهوري اسالمي است    "

 را بارهـا همدسـت و عوامـل دشـمن       هـا كـه آن   رده بود؛ يكباره مخالفان رژيم و كساني      كها را كر    دشمن دشمن اش گوش   
ممكن است بعضي بـه دليلـي نخواهنـد از نظـام اسـالمي حمايـت كننـد، امـا از         " :گفت ناميده بود را به كمك طلبيد و    

 تا در مقابل دشمن به  و از آنها درخواست كرد كه آلوده مضحكه انتخابات شوند          "خواهند حمايت كنند    كشورشان كه مي  
احتمال در پشت پرده وعده سـست  به وارد عمل شدن رفسنجاني و خاتمي هم نشان از اتفاقي داشت كه    . ياري او بيايند  

 نماينده ،اينها عارف را تشويق به كناره گيري كرده و يك صدا تالش كردند تا حسن روحاني. كردن قالده ها را گرفته اند
يس تحقيقات استراتژيك مجمع تـشخيص مـصلحت نظـام را بـه رياسـت جمهـوري       يملي و ر در شوراي امنيت     "رهبر"

 ساعت همه ورقها برگشت و سعيد جليلي كه خودش را براي            48كار شدند و در عرض      ه  همه به سرعت دست ب    . برسانند
وشته و يا نوشـته شـده       همه نشانه هاي يك ائتالف نان      ،از اين به بعد   . ده شد  به پستو ران   ،رياست جمهوري آماده مي كرد    

اجتماعات رنگي شدند و عوامل . رفتارها تغيير كرد و فشار پليسي كاهش يافت. بين رهبر، رفسنجاني و خاتمي هويدا بود  
  .بنفش شدند و يكصدا بر بوق صندوق دميدند... طلب، سبز و  خارج و داخل رژيم، اصولگرا، اصالح

  
، هيچ بو و سوي انتخاباتي در شهرها و مراكـز  ها به گواه همه گزارش،كار كنده قبل از اينكه موج حمايت از روحاني آغاز ب   

هرچند براي نقشه علي خامنه اي يعنـي گـذر از چـالش    .  چه برسد به شهرهاي كوچك و روستاها      ،استانها وجود نداشت  
توانـست راي سـازي و    اما سوت كور بودن حوزه هـا نمـي           ،آل بود   امنيتي انتخابات با حداقل هزينه، چنين شرايطي ايده       

 به سـالمت از  مي توانست هرچند او ،همچنين. نمايش قدرت او براي به رخ كشيدن در مجامع بين المللي را فراهم كند             
مي پيش در اين گردنه عبور كند، بعد از آن بايد براي برخورد با بحران بين المللي و مشكالت عديده داخلي چه راهي را 

 بيش از آني اسـت كـه    تدر قدر  هاي   باقيماندهرگوشي نشان مي داد كه اختالف در بين         ؟ پچپچه ها و حرفهاي د     گرفت
 دستمال اش را به داخل رينگ       ، اين بود كه او در آخرين لحظات       ! تجريش توان رفت به   با چنين ريش ن     و تصور مي رفت  

و موقت باشد، امـا عـواقبي دارد        عقب نشيني او در اين نمايش انتخاباتي هرچند تاكتيكي          . انداخت و بيرق سفيد باال برد     
  .كه او نخواهد توانست از زير بار آن به آساني شانه خالي كند

  
  عقب نشيني خامنه اي برابر با شكست اوست 

 كه آراي بيرون آمده از صندوق هيچگونه ارزشي ندارد و بـه احتمـال   همهندسي انتخابات در دوره هاي گذشته نشان داد 
بـه اتهامـاتي     عتنـايي رژيم واليت فقيه اثبات كرده  كه در صورت لزوم هيچگونه ا           .  است  به يقين دستكاري شده    نزديك

همچنين .  مهندسي انتخابات يا تقلب سازماندهي شده افتخار مي كند         هو خودش ب  نمي كند    راي سازي     و همچون تقلب 
با گـسيل عوامـل سـازماندهي    و در صورت لزوم ا كسي تعارف ندارد ولي فقيه نشان داده كه در مورد قدرت مطلقه اش ب     

  . شديدترين شكل ممكن پاسخ خواهد داده بد، اعتراضي از جانب هركس كه باشبه هر ،شده سركوب خود
مجلس خبرگان اخراج كرد و خلع يد از دانشگاه آزاد را به آن افـزود،    رياست   را از    وياو با بي حيثيت كردن رفسنجاني،       
او در برابـر تـوهين و       . همه اين سالها از ترس اش حتا قاچاقي نفس كشيد         در  ي  خاتم. حتا به نماز جمعه نيز راهش نداد      
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 همـه  88همچنـين بعـد از اعتـراض گـسترده     . اتهامات رنگارنگ باند خامنه اي كوچكترين واكنشي از خود نـشان نـداد   
برگزاري . ند را سركوب كرد نبودخامنه ايباند  نزديكان رژيم و عناصري كه سالها براي استقرار آن كار كرده بودند اما در

 بازداشـتهاي فلـه اي و       و دادگاههاي نمايشي دست جمعي، كشاندن آنـان بـه تلويزيـون و وادار كردنـشان بـه خـودزني                  
اينكه چند آخوند و آيت اهللا را از قم تا شيراز بـه  .  ديگر جناحهاي رژيم استلدر مقابزندانهاي طوالني مدت، عملكرد او  

با همه اين عربده جوييهـا و       حال  . شين كرد، حكايت ديگري است از اين مجموعه يكه تازيها         ضرب چوب و چماق خانه ن     
ي با رفسنجاني و خاتمي و ديگر باندهاي مغضوب را مي يميدانداريها، چه شد كه يكباره او عقب مي نشيند و ائتالفي نامر

  پذيرد؟
  

 در گذشته نشان داده كه در خامنه اي. ور از واقعيت استمهندسي انتخابات و راي سازي ناتوان بود، بسيار د  اينكه او در  
يكصدا شدن .  حضور جمعيت در انتخابات و استقبال گسترده آرزوي او بود نه محدود كننده اش. كار يد طواليي دارد اين

اي آن شل شدن بگير و ببنده. جريانهاي ديگر و وارد شدن به موضوع انتخابات كمك زيادي به عمر واليت او كرده است     
 روسـري روزها و بعد از انتخابات، جشن و پايكوبي در خيابانها حتا تا آنجا كه بعضي از زنان كشف حجاب كرده و چادر و       

 ، قـرار گيرنـد    مي كشيدند اشتند بدون اينكه مورد اذيت و آزار سركوبگراني كه تا روز قبل تسمه از گرده مردم                 رداز سر ب  
 حسن روحاني، رفسنجاني، خاتمي، بانـدهاي       ؟ه دليل؟ چه چيز باعث اين كار شد        به چ   اما همه اينها يعني عقب نشيني،    

  دومي خردادي يا سبزهاي متوهم و بازگشته به دامان قاتل ديروزشان؟
  

اگر ادعا كنيم كـه او  . بدون اجازه رهبر و ولي فقيه رژيم چنين چيزي ممكن نيست        . با قاطعيت مي توان گفت هيچكدام     
 كاسـه   وجـود پس بدون ادعاي. ده بايد گفته شود كه مهار از دست او خارج شده كه اينگونه نيستدر انتخابات بازنده ش   
 بايد گفت كه علي خامنه اي رهبر و ولي فقيه رژيم در سياست يكدسـت سـازي قـدرت و ادعـاي                       ،اي در زير نيم كاسه    

از پيشبرد برنامه هاي خود وادار به عقب برقراري خالفت اسالمي فعلن اگر نه تمام عيار شكست خورده باشد، بلكه ناتوان 
  . براي حاكم مستبد به معني شكستي وحشتناك است، كه اندك باشدرهر چقداين عقب نشيني . نشيني شده است

  
 او در مسند رياست جمهوري به قيمت خونين كردن خيابانهاي شهرهاي كشور و ن برگمارد اي كه گماشته،احمدي نژاد

اين سياست تند روي و يكجانبه .  او قرار داردكنونردم ايران انجاميد، كار را به جايي رساند كه اقتل بسياري از جوانان م 
 مشاور بين المللي او     ،حتا واليتي .  سياستهاي بين المللي او كاملن به بن بست رسيده است          وگرايي به شكست انجاميده     

بسيار زياد به همراه داشته، نه تنها رو به جلو          مالي  كه بار    سياستهاي او با اين    ،در منطقه . نيز اين موضوع را بيان مي كند      
در ميدانهاي بين المللي يكي پس از ديگري شكست خـورده و            .  بلكه موجي از تنفر را عليه رژيم برانگيخته است         ،نيست

صادي به  وضعيت اقت .  اكنون كاركرد خود را نشان مي دهد       ، هاي بي ارزش خوانده مي شد      "كاغذپاره"قطعنامه هايي كه    
تحريم گريبانش را گرفته و نفـس اش را بـه شـماره انداختـه               . جايي رسيده كه رژيم قادر به گذران امور خود نيز نيست          

ن سوار بر برآمد كاركرد آن عليه اش شعار          اال ،كردند كه تحريمها را عليه مردم ايران برآورد مي        آن كس و كساني   . است
اگر فضايي باز شده و اندكي ولي فقيه مستبد و سركوبگر را . يزي را پنهان كنند چ،پا شدهه  بكدهند تا در گرد و خا مي

فشار بر مردم باعث گرديده است تـا علـي خامنـه اي در وحـشت از مـوج                   . به عقب رانده، همين تحريمها باعث شده اند       
و خـراب كننـد، بـه دامـن         انزجار مردمي كه مي رود تا براي احقاق خود برپاي خيزند و بساط اين بي شرمي را بر سـر ا                    

پذيرد؛ شايد كه در يك زد و بند بـين المللـي   ب و حسن روحاني را به عنوان رييس جمهور   ببردرفسنجاني و خاتمي پناه     
  . بتواند براي رژيم خود عمري دست و پا كند
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ياسـتهاي خامنـه اي     همـين برنامـه و س     . برنامه هسته اي رژيم تا كنون ثروت عظيمي از مردم ايران را به باد داده است               
 خسارات بسياري بـا  ،خصوصبه كل رژيم از يك طرف و علي خامنه اي . وضعيت معيشت مردم را به اينجا كشانده است    

آنها نمي توانند به راحتي و پس از اين خسارات از برنامه ساخت بمب اتـم كـه بـراي                    . اين برنامه به كشور وارد كرده اند      
 پايـه جهان امروز نيز مي داند كه هرگونه قول و قرار عوامل رژيم بر     .  دست بردارند  ،اندبيمه كردن رژيم آنرا پيش گرفته       

بنابراين زمينه سياسـت كنـوني، همـاني نيـست كـه      .  است و هر آن ممكن است زير آن بزندبنياد سست  دوجانبه توافق
نزديكـان  . گفتگو كند يشر آلماني   دو ويل پن فرانسوي و ف     سالها قبل حسن روحاني مي توانست با جك استراو انگليسي،           

در منطقه وضعيت بدتر از آنـي  .  قطع رابطه اند يا رابطه آنان در بدترين حالت قرار دادرژيم در يا با    اكنون ديروز روحاني 
كشورهاي منطقه تا كنون خسارت زيادي   . است كه روحاني يا رفسنجاني بتوانند به راحتي آنرا بهسازي يا بازسازي كنند            

آنان اكنون كار را به اينجا رسانده اند و خوب مي دانند نبايد بگذارند مـار زخمـي                  .  سياستهاي رژيم پرداخته اند    به دليل 
 قدم به قدم و آهسته آمده اند تا به اينجايي رسيده اند كـه        5+1آمريكا و كشورهاي    . به اين راحتي از چنگ شان بگريزد      

ر مي كنند كه مي توانند با نشان دادن در باغ سبز كاري از پيش ببرنـد،            اگر رفسنجاني يا روحاني تصو    .  قرار دارند  اكنون
  . كنند فكر بيهوده اي مي

  
جهـان شـاهد   . كند  حساب باز مي، روي رقباي ديروزش كه هرآنچه مي توانست بر سر آنان آوردههودهعلي خامنه اي بي 

بخشي از واداركنندگان او به اين عقب نشيني  ها آن است، علي خامنه ايو عقب نشيني اجباري رسيدن رژيم  بستبه بن
 علي خامنه اي فكر مي كند با رها كردن بندهاي محدوديت، ثمره مهندسي واقعـي       !حال اين گوي و اين ميدان     . هستند

 كـاري اساسـي    وكار راه به جايي نخواهـد بـرد    او در اين! زهي خيال باطل   ،دست مي آورد  ه  انتخابات را در جاي ديگر ب     
 به سوي   92 گلوله شليك شده از دهانه صندوق راي خرداد          ،به همين دليل  . دهاي رقيب به پيش نخواهد رفت     توسط بان 

آنها او را وادار به عقـب       . او بايد خود را آماده پس دادن حساب به باندهاي رقيب كند           . گيجگاه خود او كمانه خواهد كرد     
ز اينكه از او توقع آزادي زيـاد نداشـته باشـيد، يـا نگذاريـد                توصيه هاي خارج نشينها و برحذر داشتن ا       . نشيني كرده اند  

او اكنـون بايـد بدانـد كـه پاسـخ شـراب            . بازخواست است فرار از   دوباره فضا بسته شود، دقيقن كمك به خامنه اي براي           
  . ميان مستان نشستن است  مخمور،خوردنهاي بي حساب

بايد اين وضعيت را به وضعيت انقالبي فرا رويانـد و  . يم است  از ترس فروپاشي رژ    92 در انتخابات    خامنه اي عقب نشيني   
 مـردم   خيـال علي خامنه اي و باندهاي رژيم را با يكديگر به زباله تاريخ سپرد تا هم خيال مردم ايران راحـت شـود هـم           

  .منطقه و جهان
  
  

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  

  
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
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  کدام شکست، کدام پيروزی
  ه صابريرشه

  
كنند را نمي توان   كه از آن به عنوان شكست و وقايع انتخابات اخير كه از آن به عنوان پيروزي ياد مي1388وقايع سال 

  .ريانهايي دانست كه در تطور تاريخ وقوع و شكست آنها امري طبيعي استغير از ج
پس از انتخابات سال  .آگاهي انقالبي توده ها جز با سركوب و از پا در آمدن نيروهاي غير اصلي انقالب حاصل نمي شود

 و پا به عبور كردهم كه از مرزهاي اصلي ساختارهاي رژي پس از اينبودند، » تغيير« خواهان  مردمي كه عموما1388ً
 حكومتي طرد طولي نكشيد كه از سوي اصالح طلبان ، و به تبع آن اصل نظام گذاشتنداستبداد مذهبيميدان مبارزه با 

  . شده و توسط ارتجاع به طور وحشيانه اي سركوب شدند
آنها به آگاهي طبقاتي  كه حد آگاهي ، مردمي اصالح طلبانبا كمكعقب راندن توده ي مردم از مبارزه با كليت نظام 

 سال هايبعد از سركوب وحشيانه و شديد، حركتهاي راديكال در شورش. رانده شدند از ميدان مبارزه عقب ،نرسيده بود
  .  عمر زيادي نداشت و به خاموشي گرويد1388

ه به دنبال تحريم و فشارهاي شديدي كبه علت  ،در انتخابات اخير!  ميانه رو اصالح طلبِپس از انتخاب كانديداي ظاهراً
در مردم  لبريز شد و ،ل خود رايي رژيم واليت فقيهمح كاسه ي شكيبايي مردم در َت،چپاول به مردم ايران وارد شده

شعارهايي راديكال طرح كردند و اين بار از همان ابتدا و خيابانها به بهانه ي اين انتخاب به رقص و ابراز شعف پرداختند 
  با وجود اين، و حركتهاي اخير1388اين تفاوت عميقي است كه بين شورشهاي .  نظام پرداختندبه ضربه زدن به كليت

آنچه باعث برخورد توده ي مردم با مرزهاي اصلي ساختار حكومت در .  وجود داشت،كه هر دو از يك جنس بودند
اگر به طور واقع . امل رژيم استدست عوه  نشانگر نا اميدي از بهبود اوضاع كشور توسط اصالحات ب،حركتهاي اخير شد

به مردم هنوز از اشخاص و تصورات و طرحهاي اصالحي بخشي از بينانه و به دور از داستان پردازي و روايتگري بنگريم، 
رهايي از رهبري اشخاص و اسطوره سازي يكي از مهمترين نشانه هاي بلوغ آگاهي به سطح . رها نشده اندطور كامل 

اما تعداد شركت كنندگان در انتخابات و طرح شعار ها پرتوي است از . ين در شرايط امروز استآگاهي انقالبي راست
  .روزنه باز شده به سوي آگاهي انقالبي و آزادي

  
و نمي تواند تغييري ) را شكست خورده بدانيم بهتر است آن(روشن است كه اصالحات اين بار هم شكست مي خورد 

 آورد؛ اما به آگاهي انقالبي نمي توان رسيد مگر به بهاي يك رشته شكستها و در پي  پديدحاكميت و جامعهاساسي در 
  . غير اصلي، آموختن از اين شكستها و رفع اميدواري از آنهاهايآن حذف جريان

به گفته ي ماركس شكست شورشها نه شكست انقالب بلكه از پا در آمدن جريانهاي فرعي ِ مرسومِ پيش انقالبي است 
به . ه ي شرايط اجتماعي معيني هستند كه حدت آنها هنوز به حدي نرسيده كه به آگاهي انقالبي تبديل شوندكه نتيج

 ي رفته و راهشي كه پستي اش نيخنده دار فور-زي غم انگيهايروزيانقالب با پ":گفته ي ماركس در مورد انقالب فرانسه
 با آن به دي كه بايفي آوردن حرديبا پد ،رومنديب انبوه،ن ضد انقالكي جادي خود گشوده است؛ كامال به عكس، با ايبرا

  ». استده شلي تبدي انقالبي حزب به راستكي كه حزب شورش بود به يمبارزه برخاست،حزب
  

 اما پيشروي به سوي تغييرات ريشه اي در شورشهاي اخير نشاندهنده ي قطع اميد از مهار شد، 88گرچه شورشهاي 
 اين حركتها بالفاصله بعد از حركتهاي اعتراضي در تركيه و راديكال بودن آن به ويژه در همچنين آغاز. اصالحات است

اين .نشان مي دهدرا  ارتباط بسيار معناداري است كه حركت مردم ايران به سوي آزادي و آگاهي راستين ،كردستان
خالتهاي خارجي و منفعت  بايد با هوشمندي هر چه بيشتر نسبت به د،كه مايه شعف است حركتها با وجود اين

 .طلبيهاي هسته ي نظام سرمايه داري همراه باشد
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  ١٣٩٢برخی از حرکتھای اعتراضی کارگران و مزدبگيران در خرداد 
  يرهاشمي منتيز:مي و تنظيگردآور

  
 سال 4كه بعد از    شركت كشت و صنعت زرخيز تفتان در اعتراض به اينانكارگر اول خرداد جمعي از روز چهارشنبه*

 به گزارش . در مقابل اداره كار ايرانشهر دست به تجمع اعتراضي زدند،كاركردن در اين شركت هنوز روزمزد هستند
بودن ما هميشه در استرس و اضطراب و نگراني  دليل همين روز مزد يكي از اين كارگران گفت به، آژانس ايران خبر

شود؟ كسي به  هايمان چه مي  بچه كنند يا نه؟ بعد آينده زن و را اخراج مي هستيم كه اگر دست از پا خطا كنيم فردا ما
  رسد  داد كارگران نمي

  
جمعي از كارگران كارخانه نساجي سيمين اصفهان، *

در اعتراض به محروم شدن از  خرداد 5يكشنبه روز 
آور در  مزاياي قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيان

   .كردندمقابل سازمان تامين اجتماعي تهران تجمع 
به گزارش ايلنا، اين كارگران كه در كارخانه نساجي 
سيمين اصفهان با شرايط سخت و زيان آور اشتغال 
دارند، خواهان بازنشستگي پيش از موعد در 

  .چارچوب قانون مشاغل سخت و زيان آور هستند
  
 در اعتراض ،كارگران شركت گاز نوين در عسلويه*

ارفرما دست به به عدم تمديد قرارداد خود توسط ك
 اين ،آژانس ايران خبربه گزارش . اعتراض زدند

  .يافتبوشهر با تجمع در مقابل خانه كارگر ادامه  در خرداد 5روز يكشنبه در خرداد شروع و  2اعتراض از روز پنجشبه 
  
در خرداد،  6در روز دوشنبه  در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و حقوق شش ماهه خود تي كارخانه فارسكارگران*

  . دورود تحصن كردنديمقابل فرماندار
 كه عالوه بر يي جاكند، ي ميي خودنماشي از پشي دورود بتي ورشكسته فارسمهي گزارش فارس، مشكالت كارخانه نبه

  . كارخانه افزوده شده استني به مشكالت ازي آب و برق و گاز كارخانه ني قطعه،ي نبود مواد اولايكمبود 
 از كارگران به همراه كودكان خردسال خود بود كه خطاب به مسئوالن ي تجمع حضور تعدادني امهم از نكات يكي

   كودكان ما است؟ي گرسنگي جوابگوي چه كس؛اظهار داشتند
  
 ي بازنشستگي خواستار اجرا، با تجمع مقابل مجلس خرداد6 دوشنبه  اصفهان، روزنيمي سي از كارگران نساجيجمع*
  . شركت شدندنيارگران ا از موعد در مورد كشيپ

 سال سابقه كار 20 از شي از موعد با بشي پي اصفهان خواستار بازنشستگنيمي سي، كارگران نساجسناي گزارش ابه
  .كند ي از موعد در مورد آنها اجرا نمشي پي قانون بازنشستگي اجتماعنيهستند اما تام

  
دليل پرداخت ه ب خرداد 6در روز دوشنبه  استان لرستان كارگران كارخانه قند زاغه دربه گزارش آژانس ايران خبر، *

  .نشدن مطالباتشان در محوطه كارخانه تجمع كردند
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 از روز است، سبكو يكي از شركتهاي زير مجموعه شركت اي پي آي كه در فاز سيزده عسلويه شركت كاركنان*

به . كشيده و موجب تعطيلي شركت شدندعدم دريافت مطالبات معوقه خود دست از كار ه خاطر  خرداد ب1چهارشنبه 
  آژانس ايران خبرگزارش 

شدند كه منجر به دخالت نيروهاي سركوبگر   با مديريت شركت درگيرهستند كه همگي مهندس متخصص اين كاركنان
 كاركنان پس از اعتصاب درب شركت را به وسيله ماشينهاي سنگين مسدود كردند و اين تعطيلي تا صبح .انتظامي شد

 شركت سبكو در .دادندخاتمه به اعتصاب با موفقيت و دريافت مطالبات معوقه كاركنان . ادامه پيدا كرد  خرداد6شنبه دو
   كيلومتري كنگان واقع شده است12
  
به گزارش كميته ي هماهنگي براي .  خرداد دست به اعتصاب زدند11رانندگان تاكسي در شهر كامياران در روز شنبه *

  . تومان شدند400 تومان به 200رانندگان اعتصابي خواهان افزايش كرايه تاكسي از ، كلهاي كارگريكمك به ايجاد تش
  
 12روز يكشنبه  دستمزدشان، ي  ماهه5 ري تأخلي كارفرما، به دلدي تهد، با وجودكارگران شركت سانا در شهرستان پاوه*

   . برگزار كردنديتجمع اعتراضخرداد 
 نكنند، به اعتراضاتشان  افتي خود را دري   كه دستمزد معوقهياند، تا زمان   شرگت گفتهنياكارگران  كُردپا، گزارش به

  .ادامه خواهند داد
  

  زنان در مسير رهايي
  اردوان آناهيتا

  

   مبارزه پيشگام آفريقايي زنان

  هوايي و آب تغييرات عليه

ــن 3 واچ، ارث ــد- 2013 ژوئـــ  از  بعـــ
 يـا كن امسال، مارس ماه عمومي انتخابات

 قانوني به تصويب رساند كه بر اسـاس آن        
 بــه ايالــت هــر پارلمــان در كرســي يــك

 بــدين. مــي يابــد اختــصاص زن نماينــده
 در ايالـت  هـر  قانونگذاري مجلس ترتيب،

. بـود  خواهـد  زن نماينده يك داراي كنيا
 همــه گذشــته در همــين حــال، مــاه  

 بـر  مبنـي  اي نامـه  توافـق  زن نمايندگان
 اسـتقرار " لتـي دو غيـر  تشكل با همكاري

 "زنان توسط كنيا محيطي زيست عدالت
ــضا ــد ام ــا. كردن ــد آنه ــا اميدوارن ــا ت  ب

 آب شـديد  تغييرات سبب كه سياستهايي
  . كنند مبارزه گذارد، مي تاثير كنيايي زنان زندگي بر مستقيم به طور و گردد مي هوايي و



 ٣٢

 زنـان  نقـش  اسـت  قـادر  زن، نماينـدگان  به لمانيپار كرسي يك اختصاص به قانون بدل شدن    موازات به مزبور توافقنامه
 مـسير  ايـن  در مبارزه پيشگامان به را آنان و ساخته پررنگ تر  جهان در را زيست محيط تخريب عليه مبارزه در كنيايي

 راسـتاي  در عاجـل  اقـدامات  بـه  را امـور  اولياي تواند مي اي مبارزه چنين در زنان تر جدي مشاركت نتيجه. تبديل كند 
 جامعـه  سراسـر  در مناسـب  بهداشـت  و غذايي مواد به دسترسي جهت كافي امكانات گسترش و معيشتي وضعيت بهبود
 جهـت  رهيافـت  پيرامـون  كـه  خواهنـد  مـي  جهاني عاليرتبه نهادهاي از مزبور توافقنامه كنندگان امضا. سازد وادار كنيا

 نگهداري و غذايي تامين مسووليت بار كه افرادي به مثابه  زنان زندگي بر آن تاثير مخرب  و زمين شدن گرم از جلوگيري
   .بپردازند گفتگو به تر جدي به طور دارند، برعهده را كودكان از

 هـوايي  و آب شديد تغييرات تاثيرات و گوناگون بيماريهاي فقر، روبرو هستند؛  بيشماري معضالت با كنيايي كشاورز زنان
 وضعيت اصالح جهت كه دارد مي ابراز زنان نمايندگان از يكي. گيرد مي چالش به را آنان زندگي كشاورزي حوزه در كه

 نهادهـاي  بـاالترين  و كننـد  مـي  كـار  كوچـك  زمينهـاي  روي بـر  كـه  زني كشاورزان بين شكاف بايست مي زنان كاري
  .شود كمتر المللي، بين و ملي قانونگذاري

 مـواد  توليـد  جهت اوليه مواد از درصد هشتاد از بيش زنان ملل، سازمان خوراكي مواد و كشاورزي بخش گزارش پايه بر
 مي توليد زنان نيروي توسط آسيا برنج از درصد نود تا پنجاه اين، بر افزون. كنند مي توليد كاراييب و آفريقا در غذايي را

  .گردد
 جنبش  در يشترب تشكلهاي و افراد گروه ها، مشاركت براي انداختن كارزاري راه به كنيايي، زنان تشكل هدف ترين اصلي
 زنان به طوريكه  است، بوده موثر بسيار مزبور معضل پيرامون كشاورز زنان به بخشيدن آگاهي مسير، اين در. است مزبور

 تغييـرات  پديـده  قربانيـان  ترين اصلي كنيايي روستايي زنان. باشند مي محيطي زيست جنبش فعاالن بيشترين كشاورز
  .كرده است بدل فعلي وضعيت تغيير جهت محركه نيروي به را آنان موضوع، اين. روند مي بشمار هوايي و آب شديد

  
  برق پريز توليد كارخانه در جنسيتي تبعيض وجود

 كـه  هـستند  كـار  بـه  مشغول كارگر 120 نيشابور "عطار مهر الكترونيكي صنايع"كارخانه    در - 1392 خرداد دوم ايلنا،
 توليـد  دارد انتظـار  كارفرمـا  كه ميزاني به نتوانند كه صورتي در زنان اين .دهند  مي   تشكيل زنان را آنها از نفر 80 حدود
دبيـر تـشكل     عمـارلو،  محمـد .  يابد  مي كاهش كار ساعت محاسبه بدون شان  حقوق   از توجهي قابل باشند، بخش  داشته
 و دسـتمزد  پرداخت در ارك قانون به اعتنايي بي با كارخانه كارفرماي": گفت در اين رابطه   نيشابور "كارگر خانه" دولتي
  ".كند مي  سوواستفاده كار بازار در كارگر زنان براي شغلي فرصتهاي نبود از زن، كارگران قانوني مزاياي ساير

 را  است  كرده  مصوب  كار عالي شوراي كه آنچه مطابق قانوني دستمزد كارخانه اين كارفرماي گويد، اين مقام كارگري مي
  . كند نمي پرداخت خود كارگران به

 صـورت  بـه  كـارگران  حقـوق  كارفرمـا  سـوي  از اي  بهانـه    بـه  ماهـه  هـر  برق، پريز توليد كارخانه اين در كرد، اضافه وي
 خود خانواده معاش تامين در هستند، خانوار سرپرست بيشتر آنها  كه زنان اين كه طوري به يابد، مي كاهش چشمگيري

  . شوند مي مواجه جدي مشكل با
 پرداخت فاصله با و روبروست مشكل با نيز كارگران بيمه سوابق حقوق، بر عالوه" :گفت كارگران كالتمش ساير او درباره 

   ".شود نمي  رعايت توليدي واحد اين در كار ايمني و بهداشت اند، مدعي  توليدي واحد اين كارگران همچنين.  شود مي
 بـه  اعتنـايي  بـي  بـا  "عطار مهر صنايع" كارخانه ارفرمايك": داشت اظهار نيز كارخانه اين كارگران از يكي زمينه اين در

   ". كند مي كسر را آنها حقوق از بخشي بيشتر، كار انجام براي كارگران ناتواني صورت در كار، قانون
 اكثـر  اينكـه  وجـود  بـا ": افـزود  "باب شدن بي قانوني در كارخانـه      "شود، با اشاره به      فاش نامش نخواست كه كارگر اين

  ".هستند كارفرما خواست از اطاعت به ناچار كار بازار شرايط دليل به  دهند، مي تشكيل زنان را واحد ينا كارگران
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  تهران در رژيم جمهوري رياست دفتر مقابل زنان اعتراضي تجمع

 ابـل مق در دار خانـه  زنـان  بيمه عدم به اعتراض در تهران در زنان از شماري دريافتي، خبر  طبق - 1392 خرداد 5 پيام،
  .زدند اعتراضي تجمع به دست رژيم جمهوري رياست دفتر
 عملـي  تـاكنون  كـه  دولـت  سـاله  چند هاي وعده از يكي

 سال چند گذشت از پس. است دار خانه زنان بيمه نشده،
 شده گرفته نظر در زحمتكش زنان اين بيمه براي مبلغي

 همين به. است خارج آنان توان و عهده از آن پرداخت كه
 در زنـان  حقـوق  حـامي  هاي گروه و زنان از يجمع دليل
 تجمـع  بـه  دسـت  رژيـم  جمهـوري  رياسـت  دفتـر  مقابل

  .زدند اعتراضي
  

 تبعـيض  رفـع  بـدون  گرسـنگي  و فقر عليه مبارزه

  نيست ممكن جنسيتي

 و بـه نـيم    گرسـنگي  و فقـر  نرخ كاهش ملل سازمان 2001 سال نشست اهداف  از - 2013 ژوئن 7 سرويس، اينترپرس
 نـه  جهـان  ولي گذرد، مي سال دوازده كنون زمان تا  از. گرديد اعالم جهان در ،2015 سال تا جنسيتي ابريبر پيشرفت

  . صعودي داشته است  روندي  جنسيتي  تبعيض  و  گرسنگي  فقر،  بلكه  نبوده، مزبور معضالت وضعيت در تغييري تنها شاهد
 زن آفريقـا،  صـحراي  كـشاورزان  از درصد هشتاد از بيش و جهان را زنان تشكيل مي دهند  كار نيروي درصد 43 دستكم
 بـانكي،  اعتبـارات  امكانـات  از نيـستند و   كننـد،  مي كار آن روي كه زميني صاحب معموال كشاورز زنان وليكن،. هستند

 بـه وِيـژه    اوليه، مواد توليد در آنان تاثيرات منفي زيادي بر نقش     اين موقعيت، . توسعه محروم هستند   امكانات و آموزشي
 كشاورز زنان صورتي كه در كشاورزي فاش مي كند و غذايي مواد تشكلِ يك تحقيقات. گذارد مي غذايي مواد نعتص در
. يافـت  مي افزايش درصد 30 تا 20 ميزان غذايي به  توليدات مواد  مي بودند،  مردان برخوردار  با برابر توليدي امكاناتي از

 پيـشرفته  كـشورهاي  كـشاورزي  صـنعت  در محسوسي جب پيشرفت مو بود قادر غذايي مواد توليدات افزايش ميزان اين
  . دهد كاهش درصد 17 تا 12 فقير، كشورهاي در را جهان گرسنگان تعداد و شود جهان

 همـين  در. دارد مـستقيم  و ارگانيك اي رابطه گرسنگي و فقر رفع با جنسيتي تبعيض رفع ياد شده،  تحقيقات اساس بر
 شهر  در الزم و كافي غذايي مواد به دسترسي راستاي در انسانها همه براي برابر رصتهايف ايجاد پيرامون كنفرانس رابطه،

 اي اشـاره  زن كـشاورزان  مـشكالت  و جنسيتي تبعيض رفع ارتباط به هنوز امسال، ژوئن 22 تا 15 روزهاي در ايتاليا رم
 جمعيـت  از انـسان  ميليـون  870 كـه  ورزد مـي  تاكيد كشاورزي و غذايي مواد تشكلِ گزارش اين، بر افزون. است نكرده

 بي  سووتغذيه  عوارض از يكي به مثابه كامل سالمت از بسياري و رنجند در گرسنگي از 2012 - 2010 سالهاي جهان در
 ميليـارد  3.5 با برابر كه است آورده پديد امروزي بشريت براي هنگفتي اجتماعي و اقتصادي زيانهاي سووتغذيه. اند بهره
 در جنـسيتي  تبعـيض  هنـوز  جنـسيتي،  نبود برابري  با مذكور معضل ارتباط وجود با. شود مي زده ينتخم سال در دالر

  .گردد مي اعمال گسترده به طور جهان كشورهاي از بسياري
  

  كار از كارفرمايان بنگالدشي جهاني درخواست سازمان
 بسياري توجه بنگالدش پوشاك هاي كارخانه كارگرانِ از نفر 1100 از بيش شدن  كشته - 2013 مي 30 آمريكا، صداي

 سـازمان . كـرد  جلـب  بنگالدشـي  وضعيت وخيم كارگران  به نسبت را كار جهاني سازمان جمله از المللي بين نهادهاي از
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 سـاختمان  بودن ايمن از كردن حاصل اطمينان خواستار بنگالدش پوشاك كارخانه پانصد به نامه فرستادن با كار جهاني
  . شد كارگران جان حفظ جهت كارخانه
 تطبيـق  از متخـصص،  افـراد  اسـتخدام  بـا  كـه  است خواسته كفش و پوشاك هاي كارخانه كارفرمايان از مذكور سازمان
   .كنند حاصل اطمينان كارگران كاري شرايط امنيت جهت المللي بين استانداردهاي با ساختمانها وضعيت

  
   شوند مي تهديد مرد نمايندگان سوي از افغانستان مجلس در زنان حقوق مدافع نمايندگان

 حقـوق  فعاالن و مدافعان سركوب كه جديدي سياست آغاز بر بارها افغانستان  پارلمان  - 2013 ژوئن 9 پست، واشنگتن
 مـي  دفـاع  زنـان  حقـوق  از كه مجلس نماينده زنان راستا، همين در. است ورزيده تاكيد داده، قرار كار دستور در را زنان

  . اند گرفته قرار تهديد مورد مرد نمايندگان سوي از پارلماني نشستهاي در به تازگي كنند،
 كـه  شـده  افغانـستان  در اي جامعه ايجاد از وحشت و هراس گسترش باعث سياسي قدرت در زنان حقوق فعاالن تهديد

  .بپذيرد نيز را زنان حقوق حداقل نباشد قادر
  

  بگيريد دكترا تا كنيد ازدواج

 باشـد،  شـده  اضـافه  آن به تبصره اي  يا باشد كرده تغيير قانون آنكه بدون ايران  در - 2013 ئنژو 10 آلمان، خبرگزاري
 آورنـد،  دسـت  بـه  را كـشور  از خارج در دكترا بورسيه طاووس خواهند  مي كه دختراني پس اين از بخشنامه، يك با تنها

  .بكشند را اجباري ازدواج جور ناچارند
 دكترا بورسيه براي شده پذيرفته دختر دانشجويان آن در كه شده منتشر اينترنتي فضاي در اي تعهدنامه فرم است مدتي
 حـسن . دهنـد  تحويـل  دانـشجويان  امـور  به را خود عقدنامه بورسيه، مقرري دريافت از بعد ماه شش تا شوند  مي   متعهد

 بـورس  كـل  اداره": فـت گ "بهـار  روزنامـه " بـه  كـشور  از خـارج  دانـشجويان  امـور  و بورس اداره مديركل نايني، مسلمي
 از هيچيـك  در نيـز  فنـاوري  و تحقيقات علوم، وزارت سايت در. ندارد تعهد فرم اين در دخالتي كشور، خارج دانشجويان

 تعهـد  سـند  سـپردن  مثل شرايطي البته. است نيامده شرطي چنين كشور، از خارج بورسيه دانشجويان تعهدات بندهاي
   ".خورد نمي  چشم به تاهل و ازدواج مورد در بندي ولي د،دار وجود سند تعويض يا تضمين و ملكي

 مجلـس  نماينـدگان  توسط زياد مخالفتهاي به دليل  اما شد، اجرا هم مدتي و تصويب پنجم مجلس در بار يك شرط اين
  .گرديد لغو ششم

  
  شوند مي تهديد مذهبي گرايان افراط توسط سكوالر زنان

 مـورد  مـسلح  سـلفيهاي  توسـط  تـونس  مردم ،"تونس دموكراتيك زنان اتحاد" گزارش  به - 2013 آوريل 4 زنان، اخبار
  . دهد نمي نشان اي ددمنشانه حركات چنين برابر در هيچ واكنشي دولت و گيرند مي قرار تهاجم
 از امنيـت،  نبود دليل به زنان. دولت شده است   به مردم اعتمادي بي موجب مساله اين كه كند مي اضافه مذكور گزارش

 دسـتورهاي  كـه  ست زناني متوجه مسلح سلفيهاي اذيت و آزار بيشتر زيرا خودداري مي كنند،   خانه از بيرون تهايفعالي
 كـه  رسـد  مـي  نظـر  بـه  ولـي  است، شده سلفيها از مردم اكثريت انزجار باعث مسايل اين اگرچه. كنند نمي اجرا را آنان

  . سازند برقرار تونس در اسالم شريعت اساس بر دولتي قانوني، از مسير تا دارند قصد آنها طرفداران
 در اقتـصادي  سـاختاري  بحـران  با كه شديدي پسرفت با ولي نگرفته، قرار دستبرد مورد هنوز تونس زنان اي پايه حقوق

 كـه  دارند مي ابراز زنان حقوق مدافعان و فعاالن. روبروست يافت، تعميق علي بن دوران از بعد و گرديد آغاز 2008 سال
 اجـازه  صدور و همسري چند ساختن قانوني پيرامون شايعه. هستند تونس سياسي ساختار در زيادي نفوذ داراي سلفيها
. نيـست  متداول عملي تونس در زنان ختنه. سلفيهاست قدرت و نفوذ نشاندهنده آشكار به طور  زنان، ختنه جهت قانوني

 -روحـي    و فيزيكـي  نظر از كه مقررات مذهبي  يا عمل گونه هر بايست مي دولت كشور، اساسي قانون 17 بند اساس بر
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 افـراد  عليـه  فيزيكـي  و روحي شكنجه اشكال تمام انجام از و ساخته ممنوع اندازد، مي به خطر  را انسانها سالمت رواني،
 تـونس  كـشور  جديد دولت مي گويند  زنان و بشر حقوق فعاالن و مدافعان از بسياري اين، باوجود. كند جلوگيري جامعه
 ساختار  در  سلفيها گرايش غلبه قربانيان ترين اصلي زنان كه دارند اعتقاد آنها. است سلفي گرايان افراط شديد تاثير تحت
  .هستند قدرت

  
  هستند زن آسيا، در خانگي كارگران از درصد هشتاد

 يـك  از بـيش  هكـ  است آمده خانگي كارگران پيرامون كار جهاني سازمان گزارش از بخشي  در - 1392 خرداد 22 ايلنا،
 در. هستند خانگي كارگر آفريقا، در درصد دهم شش و سيزده و كاراييب و التين آمريكاي در زن كارگران كل از چهارم
   .هستند زن آنها از درصد 80 كه كارند به مشغول خدمتكار عنوان به نفر ميليون 20 از بيش اقيانوسيه آسيا منطقه

  
  كوچك هاي كارگاه در كار قانون نقض قربانيان ترين اصلي زنان

 قـزوين، در   اسـتان  در "كار اسالمي شوراهاي هماهنگي كانون" مسوول تشكل دولتي   گفته  به - 1392 خرداد 22 ايلنا،
 تـضييع  مقابـل  در آنهـا  ساختن ساكت براي كارگران از امضا سفيد تسويه برگه و چك اخذ همچنان كوچك كارگاههاي

 هـاي   كارگـاه    كارفرمايـان  عمـده  و مجـوز  فاقـد  پيمانكاران كه دارد مي ابراز وي. است متداول امري  شان  صنفي حقوق
  . كنند مي پرداخت قانوني حداقلهاي به توجه بدون را خود كارگران مطالبات ،)كارگر 10 از كمتر (كوچك
 صـنفي  حقـوق  كـه  هـستند  هايي گروه ترين اصلي از يكي زن كارگران" :كند مي اضافه رابطه همين در احمدي محمد

 از كارفرمايـان  برخـي  كه به طوري  دارد، قرار تهديد معرض در) كارگر 10 از كمتر ( كوچك هاي كارگاه محيط در شان
  ".نيستند آنان مطالبات پرداخت به حاضر اما كشند مي كار ساعت 12 روزانه كارگران اين
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
  

   سال نقض حق تحصيل شھروندان ايرانی در دانشگاھھای کشور٨پيرامون گزارش 
  مجيد شمس

  
كمپـين دفـاع از   " و "دانشجو نيوز" با همكاري سايت "دفتر تحكيم وحدت"در خرداد ماه امسال كميسيون حقوق بشر       

 سـال نقـض حـق       8"ي است با عنوان      صفحه ا  92 دست به يك ابتكار جالب و نادري زدند و يك گزارش             "حق تحصيل 
 با استفاده از مستندات و اطالعات طبقه بندي شده و اظهارات برخـي              "تحصيل شهروندان ايراني در دانشگاه هاي كشور      

 تا اسـفند    1384در اين گزارش به بيش از هزار مورد محروميت از تحصيل از فروردين ماه               . شاهدان عيني تدوين كردند   
 كه محمود احمدي نژاد كمر به قلع و قمع محيط دانشگاهها و پاكسازي آن چه در قالب استاد و               يعني در دوراني   1391

علـوم  "خامنه اي نيز بارها ضمن انتقاد از تـدريس  . دانشجو و چه در غالب دروس علوم انساني بست، پرداخته شده است   
.  شـده اسـت   "اساتيد سـكوالر  " دانشگاه از طريق پاكسازي       در دانشگاههاي كشور، خواستار اسالمي كردن      "انساني غربي 

خميني .  برمي گردد  "انقالب فرهنگي "سابقه اين سياست به دوره خميني و فرمان حمله وي به دانشگاهها تحت عنوان               
يد تـا  بايد انقالب اسالمي در تمام دانشگاههاي سراسر ايران به وجود آ   ": اعالم نمود  59در پيام نوروزي خود در فروردين       

اند، تصفيه گردند و دانشگاه محـيط سـالمي شـود بـراي تـدريس علـوم عـالي            اساتيدي كه در ارتباط با شرق و يا غرب          
  )ويكي پديا. ("اسالمي

  . كوشش سه تشكل و نهادهاي دانشجويي فعال در ايران، به اين گزارش ارزشي دو چندان مي دهد
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  اين گزارش مستند در سه بخش ارايه شده است؛

  . ش اول به نقش نهادهاي تصميم گيرنده و موثر در نقض حق تحصيل برخي از دانشجويان مي پردازدبخ
بخش دوم دانشجوياني كه در روند تحصيل خود دچار مشكل و يا اخراج شده اند را به پنج گروه دانشجويان سـتاره دار،                       

ه ارايه جزييات و نمونه هايي در مورد هر گروه محروم از تحصيل، اخراجي، اقليتهاي مذهبي و زنان دسته بندي كرده و ب
  .مي پردازد

بخش سوم و نهايي اين گزارش حاوي پيوستهايي مانند فهرست اطالعات دقيق بيش از هزار مورد نقـض حـق تحـصيل                      
  ) 1.( و مدارك اخراج و محروميت از تحصيل دانشجويان است1384شهروندان ايراني پس از سال 

  
   تصميم گيرنده در پروسه محروم سازي دانشجويان از حق تحصيل نهادهاي رسمي: بخش اول

  )2(شورايعالي انقالب فرهنگي) الف
، مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي در سـال        "آيين نامه گزينش اخالقي داوطلبان ورود به دانشگاهها       "بر اساس بند الف     

در امتحانات كنكور و تدين به يكي از سه دين رسمي ، داوطلباني حق ورود به دانشگاه را دارند كه افزون بر قبولي 1363
 را نيـز دارا  "عدم اشتهار به فساد اخالقي و بي بند و باري       " و   "عدم مبارزه با نظام جمهوري اسالمي ايران      "كشور، شرط   

از در مورد سوابق سياسي و اخالقي داوطلبـان بايـد   " نيز مقرر كرده كه "روش گزينش"شوراي مزبور در قسمت  . باشند
  ."نهادهايي چون وزارت آموزش و پرورش و دادستاني عمومي و دادسراي انقالب و وزارت اطالعات كتباً استعالم شود

از كساني كه در حق آنان وزارت اطالعات يا مراجـع  " نيز بندي به اين قسمت اضافه شد مبني بر اين كه    1367در سال   
هاي سياسي داده باشند، در هنگام ورود به دانشگاه تعهـد گرفتـه مـي             قانوني گزارشهايي مشعر بر فساد اخالقي يا فعاليت       

  ."شود كه رفتار خود را اصالح كنند
  )3(سازمان سنجش آموزش كشور) ب

 اين سازمان با درج ستاره هايي در مقابل اسامي برخي از داوطلبان پذيرفته شـده در مرحلـه اول آزمـون    1385در سال  
ايـن سـازمان در     .  جلـوگيري كـرد    "سه سـتاره  " نام برخي از دانشجويان موسوم به        سراسري دانشگاههاي كشور از ثبت    

، كارنامـه   "نقص در پرونده  "سالهاي بعد نيز براي شمار زيادي از داوطلبان شركت كننده در آزمونهاي سراسري به بهانه                
  .علمي صادر نكرد

  )4( تحقيقات و فن آوري-وزارت علوم ) ج
در صورتي كه مراجع امنيتي يا قـضايي تـشخيص بـه عـدم صـالحيت      "مه اين وزارتخانه،  يك آيين نا   12بر اساس ماده    

تحصيل دانشجويي بدهند، بايد مراتب را كتبا با ذكر نوع و ميزان تخلف به كميته مركزي انضباطي ارسال كنند تا كميته 
تحـصيل دانـشجو تـصميم گيـري     مركزي انضباطي براساس موارد ارايه شده، در خصوص ادامه يا عدم ادامه يا چگونگي            

  ".به هر حال مرجع تشخيص صالحيت يا عدم صالحيت تحصيل دانشجويان كميته مركزي انضباطي است. كند
  )5(دانشگاه آزاد اسالمي و وزارت بهداشت) د
 )6(وزارت اطالعات) ه

حق تحـصيل دانـشجويان     بر اساس مصوبات شورايعالي انقالب فرهنگي، وزارت اطالعات يكي از نهادهايي است كه براي               
در سالهاي گذشته موارد متعددي گزارش . اما در عمل نقش اين وزارتخانه بسيار فراتر است . مورد استعالم قرار مي گيرد    

شده كه مسووالن سازمان سنجش به دانشجويان ستاره دار به شكلي شـفاهي ابـالغ كـرده انـد كـه بـراي رفـع مـشكل               
  .اعد عوامل وزارت اطالعات را جلب كنندمحروميت از تحصيل بايد تنها نظر مس

افزون بر اين، بازجويان اين وزارتخانه در موارد زيادي فعاالن دانشجويي را احضار كرده و نسبت به محروميت از تحصيل                    
. عوامل حراست در درون دانشگاههاي كشور نيز بازوي اجرايي وزارت اطالعات محسوب مـي شـوند  . آنان هشدار داده اند   
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 اي از موارد، عوامل اين وزارتخانه تعهدهايي از دانشجويان مبني بر عدم فعاليت در دوران دانشجويي اخذ كرده تا در پاره
  .اجازه تحصيل به آنها داده شود

  ) 7(قوه قضاييه) و
در سـالهاي  . نقش اين قوه تنها به عنوان يكي از مراجع استعالمي محروميـت از تحـصيل دانـشجويان خـتم نمـي شـود          

 موارد زيادي گزارش شده است كه در حكمهاي قضايي، احكام محروميت از تحـصيل دانـشجويان نيـز گنجانـده                گذشته
 دادگاه انقالب اسـالمي در حكمـي مجيـد تـوكلي، از فعـاالن دانـشجويي دانـشگاه                  15به عنوان نمونه شعبه     . شده است 

  .حكوم كرداميركبير را به محروميت مادام العمر از تحصيل در دانشگاههاي كشور م
  كميته انضباطي دانشگاه و حراست) ز
  

  گروههاي مختلف محروم از تحصيل در ايران: بخش دوم

حق تحصيل يكي از بديهي ترين و انساني ترين حقوق شهروندي است كه در رژيم استبدادي جمهوري اسالمي اين حق 
  .يمالي حق دانشجويان به اوج خود رسيدضايع مي شود و در زمان هشت ساله رياست جمهوري احمدي نژاد، خفقان و پا

 مورد اخراج دانشجويان و اساتيد از دانشگاههاي    250 مورد احكام محروميت دانشجويان از تحصيل و         768در گزارش به    
 650عالوه بر ايـن، نزديـك بـه         .  اشاره شده است   1391 تا اسفندماه    1384ايران با شرح جزييات اين موارد از فروردين         

  .ت از تحصيل و اخراج شهروندان از دانشگاههاي كشور به ثبت رسيده كه اسامي آنان منتشر نشده استمورد محرومي

برخـي دانـشجويان    . اين آمار گوياي تمام حقيقت و عمق فاجعه نيست، چه بسا بسياري در اين ليست قرار نگرفتـه انـد                   
برخي هم مانند من . يگير محروميت خود نشدند  محروم و يا ستاره دار، به دليل ترس و حفظ جان خود و خانواده شان پ               

و برادرم كه هر دو قرباني محروميت موقت يا دايم از تحصيل در دانشگاه شديم، قبل از تهيه اين گزارش از كشور خارج                       
  . شده اند
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  )8(دانشجويان ستاره دار) الف
  : اين گزارش آمده است18در صفحه 

كميتـه انـضباطي   " هر دانـشگاه،  "حراست" و "كميته انضباطي"ي مانند  بر اساس گزارش دفاتر مختلف   1385در سال   "
 در سـازمان سـنجش آمـوزش كـشور و دسـتور      "دبيرخانه گـزينش دانـشجو  " وزارت علوم، و همچنين بررسي     "مركزي

، دو و مستقيم وزارت اطالعات، بعد از اعالم نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد، در فرم ثبت نام برخي از دانشجويان يك         
  . يا سه ستاره درج شد كه نشانگر نحوه برخورد با اين دانشجويان بود

دانشجويان سه ستاره بدين معني بود كه اين افراد اجازه ادامه تحصيل در مقاطع باالتر تحصيلي مانند كارشناسي ارشـد            
نند تعهد كتبـي مبنـي بـر عـدم     دانشجويان يك و دو ستاره نيز تحت نظر بوده و با اعمال شرايطي ما    . را نخواهند داشت  

، مـسووالن بـا   1387 و 1386در دو سـال بعـد،       . انجام هرگونه فعاليت سياسي و دانشجويي اجازه ادامه تحصيل يافتنـد          
تغيير شيوه خود از صدور هرگونه كارنامه اوليه در رابطه با آزمون كارشناسي ارشد براي دانشجويان موسوم به ستاره دار                    

  ".خودداري كردند
درصـد پاسـخهاي داوطلـب در    ( برخي از موارد نيز مشاهده شده است كه در كارنامه اوليه علمـي داوطلبـان نمراتـي                در

درج شده است كه بر خالف واقعيت بوده و نشان دهنـده دسـتكاري مـسووالن در كارنامـه ايـن                     ) دروس مختلف آزمون  
  .داوطلبان است 

 كه موعد اعالم نتايج اوليه در ايام پيش از انتخابات رياست 88ال ، در س  "شوراي دفاع از حق تحصيل    "بر مبناي گزارش    
جمهوري بود، دانشجويان ستاره دار دانشگاههاي سراسري موفق به دريافـت كارنامـه و انتخـاب رشـته شـدند، ولـي در                       

نهايي نيز بـراي     مواجه شدند و كارنامه      "مردود علمي "شهريور ماه و پس از مراجعه براي مشاهده نتايج نهايي، با گزينه             
در ! اين دانشجويان صادر نشد و سايت سازمان سنجش اعالم كرد كه اين دانشجويان اساسـاً انتخـاب رشـته نكـرده انـد                     

سالهاي بعد تا به امروز نيز، مجددا شمار زيادي از فعالين دانشجويي از دريافـت جزييـات كارنامـه اوليـه علمـي آزمـون                         
 بـه سـازمان سـنجش      "به علت نقـص در پرونـده      "م شده و به آنان اعالم شد كه         كارشناسي ارشد مانند رتبه خود محرو     
  . آموزش كشور در تهران مراجعه كنند

در طول اين سالها سازمان سنجش آموزش كشور به بسياري از دانشجويان ستاره دار اعالم كرده است كه به دليل عـدم                
ز تحصيل محروم شده اند و تنهـا در صـورت تاييـد مجـدد                ا "احراز عناد نسبت به نظام    " و يا    "تاييد صالحيت عمومي  "

بسياري از دانـشجويان نيـز قبـل و بعـد از     . وزارت اطالعات قادر به ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد خواهند بود     
بـي  اعالم نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد به نهادهاي امنيتي در تهران و شهرستانها احضار شده و بـا اخـذ تعهـد كت                      

  .اجازه ادامه تحصيل را پيدا كرده اند
  . تا به امروز ذكر شده است1384 تن از دانشجويان ستاره دار بعد از سال 120در ضميمه اين گزارش اسامي نزديك به 

چه دردآورست كه در دانشگاه كه بايد مركز تبادل افكار و مغز متفكر جامعه باشد، دانشجويان بـه دليـل داشـتن عقايـد         
 يا منتقد از حق طبيعي و انساني خود محروم شده و در مواردي براي آنـان احكـام قـضايي و مجـازات و حـبس                  مغاير و 

  .تعيين مي گردد
  
  )9(محرومان موقت و دايم از تحصيل) ب

بـر  .  مورد محروميت از تحصيل دانشجويان با ذكر مشخصات آنـان پرداختـه شـده اسـت    750در اين گزارش به بيش از      
بيشترين سهم در محروميـت     ) پلي تكنيك تهران  (ن اطالعات، دانشگاههاي عالمه طباطبايي و اميركبير        اساس تحليل اي  

  .از تحصيل دانشجويان را داشته اند
صدرالدين شريعتي و عليرضا رهايي، رووساي اين دو دانشگاه، ارتباط نزديكي با نهادهـاي امنيتـي داشـته و از نزديكـان                     

  .محمود احمدي نژاد هستند
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  خراج از دانشگاها) ج
  

  :دانشجويان
در حالي كه مطابق با آيين نامه انضباطي وزارت علوم، كميته هاي انضباطي درون دانشگاهها حداكثر مجـاز بـه محـروم                     
كردن دانشجويان براي دو ترم از تحصيل هستند، اما كميته انضباطي وزارت علوم حكم اخـراج برخـي از دانـشجويان از                    

همچنين در چندين پرونده، قوه قضاييه رژيـم حكـم اخـراج و يـا محروميـت از                  . در كرده است  دانشگاههاي كشور را صا   
  .تحصيل موقت دانشجويان از دانشگاههاي كشور را صادر كرده است

. شمار زيادي از دانشجويان بهايي نيز به محض اطالع مسووالن دانشگاه از هويت ديني آنان، از دانشگاه اخراج شـده انـد                   
  .انشجويان بر اساس مصوبات شورايعالي انقالب فرهنگي صورت مي گيرداخراج اين د

  مجيد توكلي، رضا قاضي نوري، هيوا تاسه، امير محمد صومعه مقدم و مهديه گلرو از اخراجيهاي دانشگاهها هستند
  :اساتيد

دي از اسـاتيد علـوم      بر اساس دستور رهبر جمهوري اسالمي مبني بر پاكسازي دانشگاهها از اساتيد سـكوالر، شـمار زيـا                 
در برخي از موارد نيـز  . انساني دانشگاههاي عالمه طباطبايي و تهران اخراج شده و يا به شكل اجباري بازنشسته شده اند    

  .اساتيد به دليل فعاليت در ستادهاي انتخاباتي ميرحسين موسوي و مهدي كروبي از دانشگاه اخراج شده اند
رد از اخراج دانشجويان و اساتيد از دانشگاههاي كشور با شـرح جزييـات اشـاره       مو 250در ضميمه اين گزارش به حدود       

شده، تعدادي از اساتيد اخراج شده عبارتند از؛ دكتر محمد شريف، دكتر محمد ضيمران، دكتر احسان شـريعتي، پرويـز                    
  ).به دليل شركت در مراسم تشييع جنازه آيت اهللا منتظري(پيران و دكتر عباس كاظمي 

  
  حروميت اقليتهاي مذهبي از تحصيلم) د 

طبق قوانين وضع شده از سوي شورايعالي انقالب فرهنگي فقط كساني حق ورود به دانشگاهها را دارند كه معتقد به سه                   
پيـروان  . دين لحاظ شده در قانون اساسي باشند و بر اين اساس فقط مسلمانان، مسيحيان و كليميان حق تحصيل دارند          

  . از حق تحصيل در دانشگاههاي ايران محروم شده اند57بي و از جمله بهاييان پس از قيام ساير اقليتهاي مذه
 دراختيار تهيه كنندگان اين گزارش نهـاده اسـت، تـا قبـل از سـال                 "جامعه بين المللي بهاييان   "بر اساس اطالعاتي كه     

امكـان ورود بـه   ) بيـان مـذهب   در صـورت  ( هيچ دانش آموز بهايي به دليل وجود ستون مذهب در فـرم كنكـور       1385
 بهـايي در امتحـان      800در اين سال، بعد از برداشته شدن ستون مذهب در فرم، بـيش از               . دانشگاههاي ايران را نداشت   

 نفـر در دانـشگاه      289 نفر از آنها در مرحله اول آزمون دانشگاهها قبول شدند كه در نهايـت                480كنكور شركت كردند؛    
  .ن تا به حال بيش از نيمي از اين افراد بعد از مشخص شدن دين آنها از دانشگاه اخراج شدنداز آن زما. پذيرفته شدند

 - 1384 مورد محروميت از تحصيل و اخراج دانشجويان بهـايي در بـين سـالهاي                100در پيوست اين گزارش به حدود       
در سال جـاري تحـصيلي نيـز    . ست از تحصيل آنها جلوگيري شده ا"نقص در پرونده" اشاره مي شود كه به بهانه    1391

شماري از دانشجويان بهايي به دليل اعتقادات خود از دانشگاههاي مختلف كشور اخراج شدند كه در زير تنها به نام چند 
  تن از آنان اشاره مي شود؛

فهندژ، ، يكتا   )دانشجوي ممتاز مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي دانشگاه تهران         (شهره روحاني، شقايق آگاه     
دانشجوي ممتاز (شروين فالح، درسا اهللا وردي، فربد محمدزاده، شكوفه درخشانيان، ميثاق امام وردي و پانيذ فضل علي          

  ).مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت
  
  محروميت زنان از تحصيل) ه
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شته كه عموما رشته     ر 169 رشته تحصيلي از مجموع      91، دختران از حق انتخاب      1359در پي انقالب فرهنگي در سال       
.  لغـو شـد    1368اين محدوديت رشته تحصيلي دانشگاهي براي دختران در سـال           . هاي فني و مهندسي بود، منع شدند      

سـهميه بنـدي    " در قالـب طـرح       1383پس از آن اگر چه به شكل جدي طرح محـدود سـازي پـذيرش زنـان از سـال                     
 اجرايي شد و تبعـيض عليـه زنـان در    1384نژاد در سال  مطرح گرديد، اما با روي كار آمدن محمود احمدي     "جنسيتي

  .دانشگاههاي كشور شتاب بيشتري گرفت
 رشته دانشگاهي به 14، زنان از تحصيل دولتي و رايگان در 92 – 1391بنا بر گزارشهاي منتشر شده، در سال تحصيلي 

همچنـين بـا   . نـشگاهها گذاشـته شـد    رشته، محدوديتهاي جدي براي ورود آنها به دا241طور كامل محروم شدند و در      
 دانـشگاه كـشور، زنـان از تحـصيل در بـسياري از رشـته هـاي                  60 در بـيش از      "تفكيك جنـسيتي  "اجراي جدي طرح    

دانشگاهي در شهرهاي مختلف ايران محروم شده و يا بـه شـكلي تبعـيض آميـز در بـسياري از رشـته هـاي پرطرفـدار                           
 درصـد رشـته هـاي      17به طور ميانگين بـيش از       . دان پذيرش خواهند شد   دانشگاهي تعداد كمتري از زنان نسبت به مر       

  ) گزارش40صفحه . (دانشگاهي در گروههاي آموزشي مختلف تفكيك جنسيتي شده اند
  

  ادعاي دروغين وزير علوم در باره گزارش نقض حقوق دانشجويان
ره دار شدن دانشجويان را به گـردن خـاتمي   به گزارش دانشجونيوز، كامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، ستا        

كميته انـضباطي دانـشگاهها تخلفـات را    ":وي گفت. انداخته و اعالم كرد اين جريان از دوران اصالحات شروع شده است          
   ". شود التحصيل نمي  كند و مرجع تشخيص جرم نيستند، بر اساس راي اين كميته هيچ دانشجويي ممنوع  بررسي مي

  ! ست كه چگونه مي توان تخلفات را بررسي كرد بدون اينكه تشخيص داد دانشجو مجرم است يا خيرالبته معلوم ني
 شوراي  1363طبق مصوبه سال    ": با اين حال وي در ادامه با اشاره به مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي تصريح كرد               

 ذيربط استعالم كرد كه اگر جواب استعالم نيايد         عالي انقالب فرهنگي، براي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر بايد از مراجع           
دهـد تـا پيگيريهـاي الزم         يا منفي باشد، سازمان سنجش آموزش كشور پرونده را ناقص تلقي كرده و به فرد اطالع مـي                   

  ".تعداد اين دانشجويان هم بسيار پايين است. براي رفع مشكل صورت گيرد
 مورد ثبت شده ي اخراج و ستاره    1000سه نهاد دانشجويي، بيش از      اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه طبق گزارش           

البته احتماالً جناب وزير اندك بودن اين تعداد را در مقايسه با كل دانشجويان كشور كه نزديك به              . دار شدن وجود دارد   
  .دو ميليون نفر است، محاسبه كرده است

يكي از افتخارات دوران ما اين است كه هيچ         ":  مدعي شد   همچنين غالمرضا خواجه سروي، معاون فرهنگي وزارت علوم       
  )10(".دار نشده است دانشجويي به علت فعاليت سياسي در دانشگاهها بازداشت و ستاره 

  
  نتيجه گيري

نحوه قانونگذاري در شوراي عالي انقالب فرهنگي در تمام سالهاي عمر جمهوري اسالمي به محروميت از تحصيل كساني    
  .از عقايد مذهبي و سياسي مد نظر حاكميت پيروي نمي كنندمنجر شده كه 

كميته هاي انضباطي درون دانشگاههاي ايران يكي از ابزارهاي سركوب دانشجويان و از موانع جدي ادامه تحصيل آنـان                   
چـاپ  در سالهاي اخير شمار زيادي از دانشجويان به داليل مختلف عقيدتي و فعاليتهاي دوران دانـشجويي ماننـد                   . است

توسـط  ... نشريات انتقادي دانشجويي، عضويت در تشكلهاي مستقل دانشجويي، شركت در تجمعهـاي مـسالمت آميـز و      
كميته هاي انضباطي به محروميت موقت و يا محروميت دايم از تحصيل محكـوم شـده و يـا از حـق ادامـه تحـصيل در               

  .مقاطع باالتر محروم شده اند
ها بر اساس مصوبات شورايعالي انقالب فرهنگي متشكل از اعضايي است كه اكثر آنها كميته هاي انضباطي درون دانشگاه  

در مرحله بدوي، معاون دانشجويي رياست ايـن    . منصوب نهادهاي وابسته به حاكميت و عوامل رييس دانشگاه مي باشند          



 ٤١

ايـن مافيـاي قـدرت،    . شـد كميته را بر عهده داشته و در مرحله تجديدنظر، رييس دانشگاه عهده دار ايـن سـمت مـي با              
  .اختاپوس وار بر زندگي تحصيلي و حتي شخصي دانشجويان كه قشر روشنفكر جامعه هستند، چنگ انداخته است

از نكات مهم اين گزارش مي توان به استفاده از آمار و مستندات واقعي و شاهدان عيني، تا آن حد كه مي تـوان آنـرا در      
  .ني و مورد پيگيري قرار داد، اشاره كردمراجع بين المللي مورد استناد قانو

 حرفه  – و حفظ فاصله صنفي      "مقام معظم رهبري  " و   "امام خميني "همچنين عدم به كار بردن نامهاي فرمايشي چون         
به بيان ديگر، گردآورنـدگان ايـن گـزارش كـه در     . اي با استبداد ديني حاكم بر ايران از نكات برجسته اين گزارش است          

  .گي مي كنند، خطر زنداني شدن و محروميت از تحصيل را به جان خريده اندداخل ايران زند
  

  پانويس
  1392 خرداد 18 شنبه، -) سايت خبري تحليلي دانشجويان ايران(دانشجو نيوز ) 1
شورايعالي انقالب فرهنگي به رياست رييس جمهور يكي از نهادهاي حكومتي جمهوري اسالمي ايران است كه پس از ) 2

محمدجواد باهنر، مهدي رباني املشي، حسن حبيبي، عبدالكريم سروش، شمس آل . با فرمان خميني تشكيل شدانقالب 
  )ويكي پديا(احمد، جالل الدين فارسي و علي شريعتمداري اعضاي اوليه اين ستاد بودند 

ر شـوراي عـالي     در حال حاضر محمود احمدي نژاد رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي و محمدرضا مخبر دزفـولي دبيـ                 
  .انقالب فرهنگي هستند

 از سوي وزير علوم به 1391رياست سازمان سنجش آموزش كشور به عهده ابراهيم خدايي است كه در مهر ماه سال            ) 3
ريـيس سـازمان   (پيش از وي، محمد حسين سرورالدين اين سمت را بر عهـده داشـت           . رياست اين سازمان منصوب شد    

 اين سازمان نيز بـر عهـده        "دبيرخانه گزينش دانشجو  "رياست  ). اونان وزير علوم است   سنجش آموزش كشور، يكي از مع     
  .مرتضي نوربخش است

  .محمد مهدي زاهدي وزير سابق علوم و كامران دانشجو، وزير فعلي علوم دولت محمود احمدي نژاد مي است) 4
در دو دولت   . انشگاه آزاد اسالمي رسيد   فرهاد دانشجو چندي پيش به جانشيني عبداهللا جاسبي در رياست مجموعه د           ) 5

محمود احمدي نژاد، كامران باقري لنكراني، مرضيه وحيد دسـتجردي و محمدحـسن طريقـت منفـرد، سـكاندار وزارت                    
  بهداشت بوده اند

  .غالمحسين محسني اژه اي و حيدر مصلحي، وزيران اطالعات در طول هشت سال گذشته بوده اند) 6
  صادق الريجاني هم اكنون رياست قوه قضاييه را بر عهده داردبه انتخاب خامنه اي، ) 7
در مرحلـه اول،    . الزم به ذكر است كه نتايج آزمون سراسري كارشناسي ارشد ايـران در دو مرحلـه اعـالم مـي شـود                     ) 8

اقـدام بـه   دانشجويان در كارنامه اوليه از رتبه علمي خود آگاه شده و در مرحله بعد، براساس رتبه هاي اعالم شده خـود                  
در پي انتخاب رشته داوطلبان، كارنامه دومي نيز مبني بر قبولي و يا عدم           . انتخاب رشته در چند رشته محدود مي كنند       

  .قبولي در رشته هاي منتخب براي دانشجويان صادر مي شود
اولـين دبيـر   (لـي  ، ياسر گ)سخنگوي شوراي دفاع از حق تحصيل(از دانشجويان معروف ستاره دار مي توان از ضيا نبوي       

و ) فعال دانشجويي و از بنيانگذاران كميته گزارشگران حقوق بشر(، شيوا نظرآهاري )اتحاديه دموكراتيك دانشجويان كرد
  .نام برد) دبير سابق انجمن اسالمي دانشگاه شاهرود(علي قلي زاده 

عضو شوراي مركزي دفتر تحكـيم      (ه  از مشهورترين محرومان موقت يا دايم مي توان از مجيد دري، عباس حكيم زاد             ) 9
  . و زينب پيغمبر زاده نام برد) "واژه"وحدت و سردبير نشريه دانشجويي 

  1392 خرداد 20 دوشنبه، -دانشجو نيوز ) 10
  1392 خرداد 14 سه شنبه، -دانشجو نيوز ) 11
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  نامه مشترک سه تشکل کارگری به سازمان جھانی کار
  

  ILOرياست محترم سازمان 
 كارگران ايراني درشـرايط مطلـوبي كـار و         به شرايط بسيار سخت اقتصادي كه گريبانگير كشورمان گشته است،         با توجه   

مقاولـه نامـه هـاي بنيـادين آن سـازمان محتـرم هـم                متاسفانه با نقـض قـوانين داخلـي كـشورمان،          .زندگي نمي كنند  
  ؛به بخشي از آن جلب مي كنيم را زيرپاگذاشته شده است كه نظرشما

  
 10  درصدي اعالم شده توسط بانك مركزي ايران هم مطابقت نداشـته و         35ستمزدها درسال جاري مطابق با تورم        د -1

 او .شوراي عالي كار را نيـز درپـي داشـت    طوري كه اعتراض احمدي عضوه درصد افزايش يافت ب   25 يعني   ،كمتر درصد
رسمي تورم اعالم شده توسط بانك مركزي بوده  نرخ   از سال گذشته هميشه افزايش حداقل مزد كمتر       12 در«:مي گويد 

  قـانون اساسـي كـشورمان و       3 از اصل    12بند  قانون كار و   41كه اين نقض آشكار ماده      ) 1392 ارديبهشت   1ايلنا(»است
  . ازمقاوله نامه هاي بنيادين آن سازمان است95اصل 

 24ساجي مازندران درمقابل مجلـس       كارگر ن  100اعتراض   همچنين در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق كارگران،        
  مـاه اسـت حقـوق شـان پرداخـت نـشده اسـت و       27 كارگر اين كارخانه كه 800كه به نمايندگي از طرف  ،  1391آبان  

 محجـوب يكـي از     .مـاه اشـاره نمـود      6بـه مـدت     ،  1391 دي   12 كارگر لوله سازي صفا در استان ساوه         1300اعتراض  
  .عدم پرداخت حقوق رنج مي برند  هزار كارگر از تاخير و200 ؛اعالم كرد 1392 ارديبهشت 5نمايندگان مجلس در 

  
بلكه كارگاههاي   نقصان شد،  توليدصنعتي كشورمان دچار   با سياست آزاد كردن اقتصاد،      دربحث اشتغال زايي نه تنها     -2

ون عالي كارفرمايان عضو هيات مديره كان .به تعطيلي كشيده شد    كوچك قطعه سازي وابسته به صنايع خودرو سازي نيز        
) 1391 آبان   12ايلنا(» بيكاري قابل اطمينان نيست    آمارهاي دولت درباره اشتغال و    «:كشور سيدحمزه دروادي مي گويد    

 اشتغال ناچيز زنان درجمعيت شـاغل كـشور از         اهداف اشتغال زايي محقق نشد و     «:مردوخي اقتصاددان مي گويد    دكتر و
  هـزار 200همچنين خبرگزاري كار ايران گزارش كرد كه درسال گذشـته            و) 1391 دي   5ايلنا  (» .نكرد تجاوز درصد15

كارگر جبـل بـر     1000آخرين بيكارسازيها هم مي توان به اخراج         در .توليدي تعطيل شده اند    واحد 3000 كارگر بيكار و  
 از اصل 2واد نقض آشكار بند كه اين م) به نقل از ايلنا( كارگر المپ سازي الوند قزوين اشاره كرد 550 استان هرمزگان و

  . مقاوله نامه هاي بنيادين آن سازمان است122اصل   قانون اساسي كشورمان و43
  
 پروتينـي مـشاهده نمـود كـه از     محيط كار را مي توان دركليه كارخانه هـاي موادغـذايي و        مذهبي،  تبعيض جنسي،  -3

همچنين دربسياري از رشـته      .قرار نمي گيرند   ط توليد اين افراد هيچگاه درخ    استخدام اقليتهاي ديني خودداري كرده و     
جملـه   از، امكان راهيابي به شغل مورد عالقـه خـود منـع مـي شـوند      شغلي زنان با دستورهاي پياپي از    هاي تحصيلي و  
 درصـد   15 اشـتغال نـاچيز زنـان در جمعيـت شـاغل كـشور از             «: دكترمردوخـي  ،بـه گفتـه اقتـصاددان      .مهندسي معدن 

  .مقاوله نامه هاي بنيادين است 111 اصل  قانون اساسي كشور و20  و 19 اين موراد ناقض اصول» .تجاوزنكرده است
  
افشين حبيب زاده عضو هيات مديره خبرگـزاري كـارايران مـي             مردان، مساوي با   دربحث دستمزد مساوي براي كار     -4

 به نصف حداقل مـزد  مي شود كه بعضاًنفر دستمزد پاييني به كارگران زن پرداخت   10دركارگاههاي كوچك زير    « :گويد
زنان نه تنها حقوق كمتري نسبت به مـردان دريافـت           ) 1392 ارديبهشت   9ايلنا(».هم نمي رسد   مصوب شوراي عالي كار   

مواقع مورد تعرض جنسي نيز قرار مي گيرند كه به دليل روابط اجتماعي تحميل شـده بـه                  بسياري از  مي كنند بلكه در   
زنـان اولـين دسـته اي        .نيست اين مورد موجود   هيچ آمار رسمي در    شكايت صرف نظر كرده و     و از زنان آنان از ترس آبر    
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 زنان اولين قربانيان تعـديل در «:رييس اتحاديه زنان كارگر آذربايجان شرقي مي گويد      .اخراج مي شوند   كار هستند كه از  
  )1392 ارديبهشت 10ايلنا (»هستند كار بازار

  
بـه   .جان كارگران ايراني را به مخاطره انداختـه اسـت          ي ديگر از مواردي است كه زندگي و        افزايش حوادث شغلي يك    -5

تلفات حوادث ناشـي ازكـار در سـال          بين الملل سازمان پزشكي قانوني ايران آمار       امور گزارش اداره كل روايط عمومي و     
افـزايش   درصـد 19،  1390بت به سال   نفر زنان را شامل مي شده است و نس         25  نفر بوده كه از اين تعداد      1795 ،1391

  )به نقل از ايلنا.(داشته است
  
آقايان رضا شهابي مسوول مـالي       .مي برند   درحال حاضر فعاالن سنديكايي براي فعاليتهاي صنفي خود در زندان بسر           -6

ارگران هيات بازگشايي سنديكاي كـ     شاهرخ زماني از   محمدجراحي و  اتوبوسراني تهران،  سنديكاي كارگران شركت واحد   
حامـد   علـي آزادي،   رضـاقادري،  بهزادفـرج الهـي،    غالـب حـسيني،    پدرام نصرالهي،خالدحسيني،  تزئينات تهران،  نقاش و 

 سـال سـابقه كـار،     14محـرم زاده بـا       آقايان ناصر  .قنبري هم اكنون در زندان هسند      عبدالرضا رسول بداغي،  محمودنژاد،
 اعـضاي سـنديكاي كـارگران شـركت واحـد        از سال سابقه كـار    9 سال سابقه كار، وحيد فريدوني با     13حسن سعيدي با    

ساختمان اصفهان شاغل  نجيم مجيدزاده از انجمن كارگري برق و    بهنام خدادادي و   سال گذشته و   اتوبوسراني تهران  در   
 و 87ي كه اين نقض مقاوله نامه هـا . اخراج شده اند   كار فروردين امسال به علت فعاليتهاي صنفي از       درپارس جنوبي در  

  . آن سازمان محترم است98
  

كارگران ايراني در هيات اعزامي به آن نهاد محترم قرار دارند كه به هيچ وجه مورد                 درحال حاضر جمعي به نمايندگي از     
 ،نهادهايي كه اين افراد را به عنوان نمايندگان خود به آن اجالس فرستاده انـد              .تاييد سنديكاهاي كارگري ايران نيستند      

حتـا نماينـدگان بـه       برنامه اشان توسط وزارت كار ايران برايشان نوشـته شـده اسـت و              يي هستند كه اساسنامه و    نهادها
افرادي كه در شوراي عـالي كـار         .اصطالح كارگري مي بايد از فيلتر وزارت كار بگذرند تا سمت نمايندگي را كسب كنند              

برابر زير خط فقر، سند مرگ خانواده هاي كارگري را           4 ميليون كارگر ايراني با تصويب حداقل حقوقي       30برخالف نظر   
 هيچگاه تعلقي به زحمتكـشان  ،نهاد هاي اعزامي آنان حكم اخراج برادران كارگر خود را تاييد مي كنند        امضا مي كنند و   

رفتن از پـذي  ما ازشما مصرانه مي خواهيم كـه مـوارد نقـض حقـوق انـساني كـارگران ايرانـي را پيگيـري و                     . ايران ندارند 
  .نمايندگان به اصطالح كارگري خوداري كنيد

  سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه
  سنديكاي كارگران فلزكارمكانيك

 هيات بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش

 

   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

 و  مسائل روز، ديدگاھھاتحليل،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،نشريه نيرد خلق، اخبار 
  رويدادھای روز ايران و جھان
www.iran-nabard.com  

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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  اطالعيه جلسه مياندوره يي شوراي ملي مقاومت ايران
  

خرداد با شـركت اعـضاي در دسـترس شـورا بـراي      17جلسة فوق العاده مياندوره يي شوراي ملي مقاومت در روز جمعه     
  .رسيدگي به استعفاي غير مترقبه آقايان روحاني و قصيم برگزارشد

به طور ناگهاني متن اين استعفانامه را       1392خرداد  15 چهارشنبه   22ارش دبير ارشد شورا، دبيرخانه حدود ساعت       به گز 
اين درحالي بـود كـه دبيرخانـه        . از طريق ايميل دريافت كرد كه حدود سي دقيقه بعد در سايتهاي اينترنتي منتشر شد              

يم گفتگو داشت و وي هيچگونه اشاره يي به اسـتعفا يـا   تلفني با آقاي قص  ) 16حوالي ساعت   ( ساعت قبل از آن      6حدود  
در همان روز و همچنين روزها و هفته هاي قبل،          . طرح گاليه يا سئوالي پيرامون موضوعات ذكرشده در استعفانامه نكرد         

ن موضـوعات  يي به اي كدام از آنان هيچ اشاره دبيرخانه ارتباطات ايميلي و تلفني متعددي با آقايان داشت كه در آنها هيچ          
در اين تماسها چندبار هم براي جلسات و صحبتهاي جاري شورايي به پاريس دعوت شدند، ولي با طرح موضوع                   . نكردند

  . بيماري از آمدن عذر خواستند
درچنين وضعيتي، دريافت غيرمترقبة استعفانامه و انتشار بالفاصـلة آن در سـايتهاي اينترنتـي و قائـل نـشدن كمتـرين                  

آنهم در شرايطي كه مقاومت در آستانة انتخابـات       . اي مطلع كردن اعضاي شورا، بسيار شك برانگيز است        فرصتي حتي بر  
  .رژيم و تهديداتي كه متوجه ساكنان اشرف و ليبرتي است، براي گردهمايي بزرگ ساالنة خود آماده مي شود

مرگهـاي  «بـه سـئواالت اصـلي، كـه ادعـاي          متأسفانه در استعفانامة آقايان به مسائل تكراري زيادي پرداخته شده، امـا             
يـي نـشده، و    است و دعوت از مدعيان به شكايت قـضايي هـيچ اشـاره           » طالق اجباري «در داخل مجاهدين و     » مشكوك

مهمتر از آن، همة توطئه هايي كه مشخصاً جان مسئول شورا را مورد تهديد رژيم و همدستان و ايادي آن بـا مـشاركت                        
  .ه ناديده گرفته شده استكوبلر قرار داده، عامدان

شركت كنندگان در جلسة مياندوره يي اصرار كردند كه اين مراتب در بيانية جداگانه يي با امضاي كليـة اعـضاي شـورا                       
  . متعاقباً به اطالع عموم برسد تا در اين شرايط، صف دوست و دشمن از يكديگر به خوبي قابل تميز باشد

  :لي شوراي ملي مقاومت، شركت كنندگان بر موارد زير تأكيد مي ورزندتا زمان صدور و انتشار بيانية تفصي
افشا و محكوم كردن سناريويي كه از نيمة ارديبهشت گذشته با عناصر نادم و تواب مانند مـصداقي و يغمـايي شـروع                    -1

 پيشين خـود در     شد و با استعفاي غيرمترقبة اين دو تن كه بايد طبق آئيننامة داخلي شورا پاسخگوي سكوت و اقدامات                 
ارتباط با افراد يادشده مي بودند، به مرحلة جديدي رسيد كه از چنگ انداختن بيش از پيش دشمن ضدبشري بر شوراي 

  .ملي مقاومت ايران به عنوان تنها جايگزين دموكراتيك پرده برمي دارد
اديده گرفته شده و دشمن در      شناعت و شقاوت به حدي رسيده است كه معني سياسي اقدامهاي فوق الذكر به كلي ن               -2

  .شود سربريدن مجاهدان اشرف و ليبرتي و به ويژه در رديابي و حذف فيزيكي مسئول شوراي ملي مقاومت تشجيع مي
جـواب گذاشـتن همـة دعوتهـا و      ما اين اقدام غافلگيركننده را كه با طرح موضوع بيماري طي يكماه گذشته و بـا بـي            -3

است، حاكي از فقـدان اخـالق شـورايي و جمعـي، خنجـر زدن از پـشت و خيانـت بـه         تماسهاي دبيرخانه صورت گرفته   
عاليترين مصالح جنبش مقاومت در برابر رژيم آخوندها مي دانيم، به خصوص كه جلسات مياندوره يي و جلسات هفتگي       

  . اعضاي شورا در محل دبيرخانه پيوسته در دسترس آنها براي طرح همة مطالبشان بوده است
خانـه   ين جلسة مياندوره يي متعاقباً در جريان قرار گرفتند و برگه ها ي امضا شده رأي گيري را براي دبيـر           غايب  •

  .ارسال كردند
  

  تن از اعضاي شوراي ملي مقاومت ايران503امضاي 
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  و چند توضيح* يك استعفا
  مهدي سامع

  
جانب هم اولين بار از طريق رسانه ها از آن اطالع           با انتشار متن استعفاي آقايان محمد رضا روحاني و كريم قصيم كه اين            

پيدا كردم، كوشش كردم تا از متن منتشر شده دريابم كه انتقاد اصلي و يا مساله گرهي اين جدايي كدام موضوع است و 
اساسـاً بـه    در بـار اول     . بنابراين وقتي براي بار دوم شروع به خواندن متن استعفا كردم، تيتر نامه برايم سوال برانگيز شد                

  .تيتر توجهي نكرده بودم و بيشتر به دنبال علت اين اقدام بودم
  
  عنوان استعفا:1

متن استعفا جهت درج در رسانه هاي فارسي، توسط دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران تقديم مي شود، «آقايان با تيتر 
لي بود كه دبيرخانه شورا حتي ايـن فرصـت را           اين در حا  . كردند» تقديم«، متن مزبور را به رسانه ها        »1392 خرداد   15

  .پيدا نكرد تا در مورد واقعي يا غير واقعي بودن اي ميل دريافتي يك تحقيق اوليه انجام دهد
سـوال اصـلي    . اين شيوه عمل عالوه بر جنبه غيراخالقي آن، در خوش باورانه ترين ارزيابي، ايجاد شك و ترديد مي كرد                  

را خـود  » توسط دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران تقديم مـي شـود  «ا نامه اي با عنوان     اين است كه چرا دو عضو شور      
را نمي دانستند؟ آيا براي مثال من حق        » توسط«آيا آقايان روحاني و قصيم معني كلمه        . براي رسانه ها ارسال مي كنند     

ط آقايان روحاني و قصيم بـه رسـانه هـا           دارم يك نامه براي نويسندگان استعفا ارسال كنم و در عنوان نامه بنويسم توس             
تقديم مي شود و شخصاً براي رسانه ها ارسال كنم؟ بسياري كه در مرحلـه اول مـتن اسـتعفا را در رسـانه هـا مـشاهده             
كردند، چنين برداشت مي كردند كه نامه از طريق دبيرخانه شورا براي رسانه ها ارسال شده و بنابراين نتيجه مي گرفتند 

افرادي با خود من تماس گرفتـه و سـوال آنهـا ايـن بـود كـه چـرا در        . دايي حاصل بحث درون شورايي است كه اقدام ج  
بحثهاي دروني به توافق نرسيديد؟ وقتي من به آنها اطالع مي دادم كـه عليـرغم چنـد تمـاس تلفنـي كـه موضـوع آن                           

 با من و نه با ديگر اعضاي شورا، نبوده، آنهـا  احوالپرسي بوده، هيچ بحث و يا اشاره اي كه به مساله استعفا منجر شود، نه 
در هيچ يك از چند رسانه اي كه به طور تقريباً همزمان متن اسـتعفا را                . باور نكرده و اين را حمل بر رازداري مي كردند         

البته چنـين قيـدي هـم مرسـوم         . منتشر كردند، قيد نشده بود كه اين نامه از طريق آقاي كريم قصيم ارسال شده است               
آقايان روحاني و قصيم حق دارند هر زمان كه مايلند در مورد شركت و        . يست و از اين جنبه اشكالي بر آنان وارد نيست         ن

اما اين سوال كليدي همچنان باقي مي ماند . يا عدم شركت خود در يك ائتالف سياسي تصميم گرفته و آن را اجرا كنند 
 دقيقه، براي 30اب كردند و چرا يك فاصله زماني مناسب و نه حدود كه چرا چنين عنواني براي متن استعفاي خود انتخ

  ارسال متن استعفا به دبيرخانه شورا و سپس به رسانه ها در نظر نگرفتند؟ 
حتي اگر آقايان مستعفي نمي خواستند اين فاصـله         . به گمان من سوال اول بسيار مهم تر و اساسي تر از نكته دوم است              

، شورا را خطاب قرار مي دادند و در پايـان نامـه   »جهت درج در رسانه هاي فارسي«، بايد به جاي زماني را در نظر گيرند  
نويسندگان متن استعفا از شيوه اي كـه مـي توانـست    . ارسال مي شود» رونوشت جهت اطالع رسانه ها  «مي نوشتند كه    

من كنجكاو نيت آنان نيـستم،  .  را برگزيدندصحنه را مخدوش نكند، استفاده نكرده و آگاهانه يا ناآگاهانه چنين شيوه اي       
  . نتيجه اين شيوه عمل، غير اخالقي و زشت است

  
  التزام و استقالل:2

من در اين متن هيچ موردي كه نشان دهنده نقض التزام به مصوبات شورا از جانب كساني كه در شوراي ملـي مقاومـت           
اسي يك حق است و هـركس يـا هـر نيرويـي مـي توانـد              بديهي است كه جدايي از يك جريان سي       . هستند باشد، نديدم  

تصميم به ادامه همكاري و يا قطع آن بگيرد، اما وقتي در هنگام جدايي ادعاهايي مطرح مي شود كه صحنه را تاريـك و              
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در نتيجه به آگاهي ديگران كمكي نمي كند، حق كساني كه مورد ظلم قرار گرفته اند ايجاب مي كند كـه صـحنه را در                         
  . ن خود شفاف سازندحد توا

  
  . در متن استعفا انبوهي ادعا در قالب جمالتي مبهم و در مواردي نامربوط مطرح شده است

بـرعكس  . اين كه در يك ائتالف سياسي اختالفات جدي وجود داشته باشد نه يك پديده غيرعادي ست و نه ضـد ارزش                   
نداشته باشد، فقط مـي تـوان آن را جـسم بـي جـان               اگر در يك ائتالف ديدگاههاي متفاوت و نگرشهاي گوناگون وجود           

ارزش اين است كه ديدگاهها و جريانهاي گوناگون ضمن حفظ همه گوناگونيهـاي خـود، بـراي يـك هـدف                     . تعريف كرد 
نكته مهم در اين رابطه تدوين معيارها براي تنظيم روابط مجموعه اي            . مشترك متحد شده و از اين اتحاد حفاظت كنند        

ايـن معيارهـا    .  گرايشات مختلف است كه حامالن آن براي يك هدف مشترك با هم همكـاري مـي كننـد                  از ديدگاهها و  
  .همان اسنادي ست كه در نهايت به تصويب و امضاي جمع مي رسد

بنابرين التزام به آن چه به تصويب و امضاي يك مجموعه رسيده، ادامه همكاري را امكان پذير و راه را بـراي تقويـت آن       
در چارچوب اين التزام، همه شركت كنندگان در ائتالف حق دارند كه به نشر عقايد و ديدگاههاي خـود                   .  كند هموار مي 

  . بپردازند و براي پيشبرد نظر خود تبليغ، ترويج و سازماندهي كنند
ل يكـديگر   در يك ائتالف و در چارچوب التزام مشترك، نيروها و افراد حق ندارد مانع تبليغ، ترويج و سازماندهي مـستق                   

اين كه افراد و نيروهاي سياسي با هر كميت و كيفيتي از چه ادبياتي در تبليغات خود استفاده مي كنند، از ارگانها . شوند
به خود آنها مربوط و تنها موارد التـزام آنهـا را محـدود مـي     ... و نهادهايي كه در اختيار دارند چگونه استفاده مي كنند و 

 اساسي را آقايان قصيم و روحاني مخدوش و غير شفاف مي كنند، تا به نتيجـه دلخـواه خـود                    به گمانم همين نكته   . كند
  .رسند

  
  رسانه افراد و نيروهاي مقاومت: 3

مسئوالن شورا طرح جبهه همبستگي ملي را منتفي اعالم نكرده اند، گاه حتـي خـود آقـاي    «:در متن استعفا نوشته شده  
اقدام مشخص؟ در واقع نه تنها به پرسشهاي مربوط بـه جنبـه هـاي تبليغـي و     رجوي به آن توجه مي دهند، اما عمل و     

محتـواي سـايت    / حتي حاضر نشده اند بين نام و شـكل        .... رويكردهاي الزم عملي روي خوش نشان نداده اند، برعكس،          
 تلويزيون -ي سيماي آزاد«همين تعارض ديرينه در مورد عنوان . دستكم تناسبي منطقي برقرار كنند» همبستگي ملي«

  »!نيز سئوالي بي جواب مانده است» ملي ايران
  
 و دقيقاً برعكس بوده مي گذرم، چرا كه آقايان هميشه حرفهـاي خـود را               واقعيت ندارد كه  » روي خوش نشان ندادن   «از  

  . كه در اكثر موارد از موضع وحدت طلبانه بوده هر وقت كه مي خواستند مطرح مي كردند
و عنـوان   » همبـستگي ملـي   «محتـوي سـايت     / از نگاه نويسندگان استعفا، بين نام و شكل       . مي پردازم ابتدا به نكته دوم     

از نظر آقايان قصيم و روحـاني چـون سـازمان    . وجود دارد» تعارض ديرينه«يك »  تلويزيون ملي ايران   -سيماي آزادي   «
لويزيـون خـود اسـتفاده كـرده، بايـد بـه       مجاهدين خلق ايران از كلمات همبستگي، ملي، آزادي و ايران براي سـايت و ت         

من در يـك  . ديگران حق دهد كه در مديريت آن مشاركت داشته و هر توصيه و يا رهنمود ديگران را دربست قبول كند                   
سـيماي  «و  » سـايت همبـستگي   «جلسه با حضور بسياري از اعضا و مسئوالن كميسيونهاي شورا با صراحت گفـتم كـه                 

متعلق به مجاهدين است و گرچه تا كنون از توصيه ها و رهنمودهاي اعضاي شورا استفاده »  تلويزيون ملي ايران-آزادي 
كرده، اما تصميم گيرنده در مورد سياستهاي راهبردي و كاربردي آن، نه از وظايف و اختيارات شورا كه مربوط بـه خـود          

جنـگ  «،  »ايـران نبـرد   «مـا همچـون،     ، سايتهاي سازمان    »نبردخلق«در همان جلسه تاكيد كردم كه       . اين سازمان است  
است و كسي نمي توانـد در امـر سياسـت        ) سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران    (مربوط به ما    ... و» راديو پيشگام «،  »خبر
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گذاري آن مداخله كند و باز هم تاكيد كردم كه فيس بوكهاي اعضاي شورا نيز شامل همين قانون مـي شـود و هـشدار                          
حق «  اموري تبليغاتي مربوط به يكي از اعضاي شورا دخالت كنيم، وضعيتي به وجود مي آيد كه دادم كه اگر امروز ما در

  .از اعضاي شورا سلب خواهد شد» تبليغ و ترويج و سازماندهي مستقل
  

همچنين به اين نكته پرداختم كه هيچ يك از اعضاي شـورا نمـي تواننـد يكـديگر را از اسـتفاده از كلمـات و ترمهـا در                             
اين گونه محدوديتها ناقض اصل حق انتخاب و اصل آزادي بيان است و در پايان . ي رسانه هاي خود محدود كنندنامگذار

  .است» التزامات مشترك«به تاكيد گفتم كه تنها پارامتر محدود كننده 
در قدرت است، به گمانم باور نويسندگان استعفا به اين نكات كه از اصول اساسي يك ائتالف سياسي در اپوزيسيون و نه             

  . »مال من براي خودم، مال ديگران هم براي من«يك مثل رايج مساله را روشن مي كند، . تبعيض آميز مي باشد
ناگفته نماند كه آقايان در موارد بسيار از دو رسانه اي كه نام برده اند استفاده كرده اند كه به مواردي از آن در زير اشاره     

 است كه متني كه به وسيله يك فرد نوشته مي شود، بيـان كننـده نظـر خـود اوسـت،                 اين هم روشن و آشكار    . مي كنم 
درحالي كه نوشته و يا بيانيه اي كه به وسيله افراد گوناگون تهيه و تصويب مي شود، حاصل نظرات جمـع را مـنعكس و     

  .بنابراين در شكل و محتوا با نوشته هاي فردي تفاوت دارد
  
  چند بدآموزي:4

  . تبليغات مربوط به نيروها و افراد شركت كننده در ائتالف سياسي چند بدآموزي وجود دارداما در مورد 
در يك ائتالف الئيك كه چند نيرو و يا فرد مذهبي شركت دارند و به اصول مربوط به جـدايي ديـن از دولـت اعتقـاد و                            

ند مراسم خاص خود را برگزار كرده و بـه تبليـغ   التزام دارند، نبايد اين حكم را صادر كرد كه اين نيروها و افراد نمي توان        
وقتي بزرگترين و سازمانيافته ترين سازمان مـسلمان عـضو شـورا بـه           . اين ناقض اصل الئيسيته است    . دين خود بپردازند  

طور پيوسته و از طريق باالترين مسئوالن آن از جدايي دين از دولت دفاع مي كند، وقتي اين نيرو تنها نيروي مـسلمان                       
، اين را بايد يك فرصت تاريخي تلقي كرد و نبايـد بـراي              ...راني است كه حكم قتل سلمان رشدي را محكوم مي كند و           اي

ايـن مـساله هـم      . اين جريان در برگزاري و تبليغ مراسم مذهبي خود محدوديتي جز تعهد به التزامات ائتالف قايل شـد                 
كساني كه اعتقادي به هيچ دين و مـذهبي ندارنـد مـي             روشن است كه اين حق شامل همه اديان و مذاهب و همچنين             

  .در هر مورد البته هركس حق دارد و مختار است كه در اين يا آن مراسم خاص شركت داشته و يا نداشته باشد. شود
  

براي عده اي اين حق همچون يك خيابان يكطرفـه تعريـف            . است» آزادي انديشه و بيان   «بد آموزي دوم مربوط به حق       
ما بارها ديده، شنيده . يك فرم در نظر گرفته مي شود كه همگان بايد از اين فرم پيروي كنند  » بيان«و يا براي    مي شود   

 هرچه خواسته اند در باره مقاومت و ،و خوانده ايم كه عده اي با كينه و دشمني و با زشت ترين كلمات و با انبوهي دروغ
گرفته تا اتهامات ركيك كه در مواردي       ... و» مزدور بيگانه «،  » وطن بي«،  »قاتل«از  . به خصوص مجاهدين خلق گفته اند     

حتي طلبكارانه مي نويسند كه چرا مسعود رجوي زنده مانده و اگر زنده         . عليه آقايان مستعفي هم به كار برده شده است        
نبـوده و در  است آدرس او چيست؟ آقايان روحاني و قصيم به خوبي مي دانند كه اين مـورد در هـيچ جنبـشي مرسـوم                     

اپوزيسيون ايران هم تا امروز سابقه ندارد كه كسي به دنبال رديابي و حذف فيزيكي مسئول يك جريان سياسي كه سراپا 
 آقايان مي دانند كه اين مورد مساله اصلي دسـتگاههاي امنيتـي رژيـم ايـران     - با تاكيد -در جنگ با رژيم است باشد و     

. ر وسيله و در مذاكرات با هر دولت و نهاد بين المللي به دنبال كـشف آن هـستند     است كه به طور پيگير همه جا و به ه         
البته كه هركسي آزاد است كه هرچه مي خواهد بگويد، اما آيا طرف مقابل حق نـدارد از خـود دفـاع كـرده و در جـواب        

رت اطالعات با انبوهي از     وزا. مدعي، وقتي سوال را علني منتشر مي كند، جواب دهد كه اين سوال وزارت اطالعات است               
بسياري از اين گفتمانها با شـيوه      . سايتهاي شناخته شده به طور روزمره به گفتمان سازي عليه مقاومت ايران مي پردازد             
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آيا كسي كـه بـا      . هاي نامحسوس و ظاهراً خوش آب و رنگ به درون اپوزيسيون و ايرانيان ضد رژيم، نفوذ داده مي شود                  
بيان به جوابگويي مي پردازد را بايد مورد سوال قرار داد؟ شاهد بوديم كه وقتـي يكـي از رهبـران                     استفاده از حق آزادي     

حزب سوسياليست فرانسه به دولت راست ساركوزي پيوست، بسياري از رسانه ها و منجمله رسانه هاي سوسياليستها او                   
خود آقايان قصيم و روحاني مقاالت زيادي، با        . را خائن معرفي كردند و كسي هم حق آنها براي اعالم موضع را نفي نكرد              

نشريات شورا و ايران زمين و در سايت همبستگي ملي چاپ در كلمات و تيتر مورد دلخواه خود نوشته اند كه بيشتر آنها 
  .شده است

  
  :تيتر چند مقاله، نويسنده محمد رضا روحاني

  »كي شود دريا به پوز سگ َنجِس «-
  »"پرزيدنت"حسن تارزان و  «-
  »بي ناموس «-
  »چه كسي مثل گاو تحليل مي كند؟ «-
  »الهيجي نمي داند؟ بيچاره كاپوها «-
  »بوسه بر نعل خونخواران «-
  »در معناي استغفار و عفو «-

   نام مستعار و تعدادي مقاله با
  

  :تيتر چند مقاله، نويسنده كريم قصيم

  »!بر سر مي مالد و آفتاب مي نشيند... كسي كه «-
  » با جبهه ضد فاشيستي"انقالب اسالمي" فراش ضديت «-
  »چوب را بلند كردم كه گربه دزده حساب كار خود را بكند «-
  »پريشان گويي مريدان شاه و شيخ «-
  »كاشفان طاق نسيان «-
  »معتاد خميني «-
  »جهالت مصلحتي «-
  »مهندسي مشاور جماران «-
  »تصوير حديث غاب «-
  »ابهام زدائي «-

  ه با نام مستعار و تعدادي مقال
  

چه خوب است كه آقايان كـه اكنـون بـا     . از اين نمونه ها دهها مورد وجود دارد كه من فقط چند نمونه آن را ذكر كردم                
درج بعضي مقاالت در سايت همبستگي به خاطر َلحن آن مخالفت مي كنند، كمي هم بـراي ديگـران حـق آزادي بيـان       

 گاو، خر، شبدرقلي، خـر مـرد رنـد، پـوزِ          «ن روحاني و قصيم مي توانند از كلمات         بر اساس كدام موازين آقايا    . قايل شوند 
استفاده كنند و محمد اقبال نمي تواند بـر اسـاس   » ...سگ، حسن تارزان، بي ناموس، فراش، گربه دزده، معتاد خميني و          

 مستعفي بوده و هست كه به حق آزادي بيان آن گونه كه صالح مي داند از كلمات استفاده كند؟ حق آزادي بيان آقايان               
در كجـا گفتـه     . اما نمي توان اين حق را انحصاري كـرد        . هر شكل و با صالحديد خود از كلمات و جمالت استفاده كنند           

شده كه بايد به يك شكل از آزادي بيان استفاده كرد؟ البته اين حق نيز وجود دارد كه هركسي در موردي كه نادرسـت                  
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آقاي روحاني بارها به مسئوالن سازمان مجاهدين به اصـرار          . ند و يا به دادگاه شكايت كند      مي داند پاسخ دهد، سكوت ك     
طـي ده   . توصيه مي كردند كه در مورد اتهاماتي كه برخي رسانه ها و يا افراد به آنان وارد كرده اند، طرح شكايت كننـد                      

سـركوبها و تهديـدها بـوده انـد، وزارت     سال گذشته كه مجاهدان شهر اشرف و اخيراً زندان ليبرتي تحـت شـديد تـرين           
اطالعات جمهوري اسالمي با هزينه هاي بسيار و از طريق تعـداد انـدكي از بريـدگان كـه بـه مـزدوري وزارت اطالعـات             

هدف وزارت اطالعات روشن ولي شيوه هاي عمـل آن          . درآمده اند، به شيوه شيطان سازي از مقاومت مشغول بوده است          
آزادي بيان فقط حق مجريان خط مشي       . رژيم مي خواهد مقاومت و پايداري را نابود كند        . تهميشه روشن و شفاف نيس    

  .وزارت اطالعات نيست، مقاومت و مجاهدين هم حق دارند اين سياست را افشا و ماهيت آن را روشن كنند
  

كوب رژيـم حـاكم و      آيا يـك مقاومـت زيـر فـشار و سـر           . سومين بدآموزي به مساله برخورد با رسانه ها مربوط مي شود          
شـوراي  . سرويسهاي امپرياليستي حق ندارد كه رسانه اي را تحريم كند؟ تحريم شكلي از مبارزه سياسي و مـدني اسـت                   

بر . مي تواند يك رسانه را تحريم كند و با آن رسانه مناسبات نداشته باشد     . ملي مقاومت يك اپوزيسيون است و نه دولت       
 به تصويب رسيد و آقايان روحاني و قـصيم هـم آن را امـضا كردنـد؛                  1388 دي   16 طبق ماده واحده شورا كه در تاريخ      

دهنـد و هـر نـوع         كنند، مورد تحـريم قـرار مـي         اعضاي شورا، رسانه هايي را كه آشكارا با مجاهدان اشرف خصومت مي           «
آيـا  . »داننـد  و تروريستي ميهمكاري و مراوده با آنها را برخالف مصالح عاليه مردم ايران و قيام عليه ديكتاتوري مذهبي           

تحريم يك رسانه به معني پايمال كردن حق آزادي بيان است؟ آيا بسياري نيستند كه رسانه هاي مقاومـت را البتـه بـه             
طور غير شفاف، تحريم كرده اند؟ آقايان مستعفي به جاي اين كه به طور مشخص بيان كنند كه حـق آزادي بيـان چـه                   

ا كلي گـوئي و مـبهم گـويي مـي خواهنـد چنـين وانمـود كننـد كـه برخـورد خودشـان               كسي محدود يا پايمال شده، ب     
  . بوده است» غير منعطف«و برخورد كساني كه در شورا مانده اند » متمدنانه«
  
  جبهه همبستگي: 5

موضوع همبستگي ملي از كنسرت پاريس شروع و پس از برخي بحثها و پيشنهادات،              . اما در مورد جبهه همبستگي ملي     
ح جبهه همبستگي توسط مسئول شورا ارايه و سرانجام در يك اجالس طوالني در سه ماده و يـك تبـصره در تـاريخ                  طر
شـورا، طـرح جبهـه    «:جوهر اين طـرح چنـين اسـت كـه    . تصويب رسيد   در شوراي ملي مقاومت ايران به      1381 آبان   13

چوب اين جبهه آماده همكاري با ديگر نيروهاي دارد و در چار همبستگي ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي را اعالم مي
شخـصيتهاي  «سـرنگوني طلـب مطـرح اسـت و نـه            » همكاري با ديگر نيروهـاي سياسـي      «در اين طرح    . »سياسي است 

اما اين بحث هرگاه در شوراي ملي مقاومت مطرح مي شد، بعضي از شخصيتهاي عضو شورا به                 . سرنگوني طلب » سياسي
رد كمتري آقاي قصيم، از آمادگي بالقوه تعدادي از شخصيتهاي سياسي براي حضور در اين شمول آقاي روحاني و در موا

گرچه به گمان من اين ارزيابي واقعي نبود، اما موضوع در اسـاس خـارج از حـوزه طـرح بـود،                      . جبهه صحبت مي كردند   
رسيد كه ما بايد به سـراغ  هرچند كه ساعتها وقت صرف صحبت در اين مورد مي شد و در نهايت بحث به اين نقطه مي            

تعدادي از هواداران جنبش مقاومت و چند شخصيت مستقل هنري و فرهنگي رفته و با آنها جبهـه همبـستگي را پايـه                        
من در يكي از اين بحثها ضمن مخالفت با شكل طرح مساله به خاطر اين كـه بـا طـرح جبهـه همبـستگي                         . ريزي كنيم 

 بدانيد، اكنون مي خواهيد اين متن را بـه  12را را يك متن تايپ شده با فونت         تطابق ندارد، به شوخي گفتم شما اگر شو       
 تبديل كنيد و سوال كردم كه لطفاً يك نيروي سرنگوني طلب نام ببريد كه براي تشكيل جبهه اعالم آمـادگي                     16فونت  

يه كار پسنديده اي سـت،      همبستگي و تشكيل جبهه عليه رژيم واليت فق       ،  البته اتحاد . كرده باشد و هيچ جوابي نشنيدم     
  .اما انجام آن به عوامل مختلفي بستگي دارد كه در حوصله اين مقاله نيست

  



 ٥٠

ديوار «:اما در مورد ارتباط با ديگر نيروها و شخصيتهاي جمهوريخواه سرنگوني طلب، نويسندگان متن استعفا مي نويسند       
. » ي هموطنان راهكار انقباضي است"عروسي و عزا"از كشيدن به دور خود، سخن نگفتن با ديگر ايرانيان و رويگرداندن            

من در پاريس در عزاي بسياري از بازماندگان نيروهاي سرنگوني طلب، در چند عروسي، در تظاهرات نيروهاي سـرنگوني         
طلب عليه جمهوري اسالمي، در مراسم يادمان كـشتار زنـدان سياسـي، در اكـسيونهاي حمايـت از جنـبش كـارگران و                   

كه ديگر نيروهاي سرنگوني طلب برگزار كرده اند شركت كرده ام، اما آقاي روحـاني كـه سـاكن پـاريس                     ...  و   مزدبگيران
بـد نيـست انـسانها    . در مورد آقاي قصيم اطالعي نـدارم . هستند را از زماني كه عضو شورا شد در اين گونه مراسم نديدم   

 خارج از ايران باشند، اما اگر به طور نسبي ارزيابي كنـيم،   ميليون ايراني در  5بعيد است كه    . كمي هم به خود نگاه كنند     
درصد ايرانياني كه با مقاومت ايران به طور مستقيم و غير مستقيم در ارتباط هستند، قابل مقايـسه بـا ديگـر جريانهـاي           

  .سياسي نيست
  
  قيامهاي خاورميانه:6

مصر كنوني كـه جلـوي   . ني در پاريس يادمان نرود    تجربه خمي «:آقايان قصيم و روحاني در متن استعفاي خود نوشته اند         
كنـار  ... بـه غايـت ارتجـاعي و    » اپوزيـسيونهايي «بارها به مجاهدين گفته ايم كه در صحنه سوريه نيـز   . چشم همه است  

آنهـايي كـه بـه صـراحت خواهـان      . بايد احتياط كرد و متمايز موضع گرفت . ديگران عليه ديكتاتور خونريز دمشق فعالند     
  » !ي و جدايي دين از دولت نباشند به يقين صرفاً مصرف كننده دوستي آزاديخواهان خواهند بوددموكراس

  
گويي من با دو قصيم و روحـاني ديگـر روبـرو بـودم وقتـي از ارتباطـات            . اين جمالت شگفتي بسيار براي من ايجاد كرد       

آقايـان  . ورها به حق سـتايش مـي كردنـد        گسترده مقاومت با نيروهاي دمكراتيك، الئيك و سازمانهاي اجتماعي اين كش          
قصيم و روحاني بارها و بارها در جلسات دروني و سخنرانيهاي بيروني از اين كه جلب پشتيباني جهـاني و منطقـه اي از               

نگرانيها خاص آقايان نبوده و خط مشي شورا در اين باره با مـشاركت              . مقاومت در تاريخ بي سابقه است، سخن گفته اند        
از زماني كه بهار عرب شروع شـد، شـوراي ملـي مقاومـت              .  مستعفي مدون و به امضاي آنها هم رسيده است         خود آقايان 

ناچارم متن كامل آخرين موضع گيـري مـشترك شـوراي           . طي دو بيانيه ساالنه خود به اين موضوع پرداخته است         ايران  
  .  را يادآوري كنم1391 مرداد 15ملي مقاومت ايران مورخ 

  
بيانيه كه پس از بحث و مشورت طوالني با امضاي اعضاي شورا و منجمله آقايان روحاني و قـصيم بـا تيتـر                       شورا در اين    

با شروع قيامهاي مردم خاورميانه و شمال آفريقا و «:منتشر شد، اعالم كرد» بهار عرب و مقابله رژيم با قيام مردم سوريه«
پس قيام مردم مصر منجر به سرنگوني ديكتـاتوري مبـارك         پس از آن كه انقالب ياسمن در تونس به پيروزي رسيد و س            

شد، خامنه اي، به طمع بلعيدن اين قيامها با عنوان بيداري اسالمي، درصدد برآمد كه همچون در مورد جنگ و اشـغال                       
موضع گيريهاي صريح نيروهاي سياسي و اجتمـاعي ايـن          . عراق، جاي پاي واليت فقيه را در اين كشورها مستحكم كند          

رها عليه ادعاها و مطامع پليد خامنه اي و حضور گسترده جوانان در مسايل سياسي بهار عرب، ولي فقيه رژيم ايران       كشو
خيلـي  «ما در بيانيه سال گذشته اعالم كرديم كه طمع رذيالنه خامنـه اي          . را سخت برآشفت و به موضع تدافعي كشاند       

ورميانه و شمال آفريقا به كـابوس سـقوط رژيـم سـوريه تبـديل       در خا “ انقالب اسالمي “زود نقش بر آب گرديد و رؤياي        
يـي و حـضور طيـف         خـصلت تـوده   «:در همان بيانيه پيرامون خصلت و جهتگيريها و نتايج اين قيامها اعالم كرديم            . »شد

گسترده و گوناگوني از گرايشهاي سياسي و اجتماعي در اين خيزشـها، عامـل تعيـين كننـده جديـدي را وارد معـادالت        
اسي كرده كه سبب شده است با وجود انواع مطامع و مقاصد قدرتهاي بزرگ و نيز ضـعف در رهبـري ايـن خيزشـها،              سي

طـي دو دهـه گذشـته،    . فرهنگ و ادبيات انقالب و قيام بار ديگر در ابعاد كالن وارد مناسبات اجتماعي و سياسـي شـود             
 حقيقت تائيد خشونت و سركوب از جانب مستبدان، هرگونـه           مماشاتگران با ديكتاتورها با بهانه مخالفت با خشونت و در         
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اكنـون ايـن مـردم خاورميانـه و         . برآمد توده اي راديكال را نفي و عليه آن لجن پراكني و تبليغات زهرآگين مي كردنـد                
ايـن  ، تـاريخ جديـد   )مردم سرنگوني نظام را مي خواهنـد   (» الشعب يريد اسقاط النظام   «شمال آفريقا هستند كه با شعار       

سياست مماشات با نظامهاي استبدادي در منطقـه خاورميانـه   . منطقه استبداد زده را با قيامهاي پرشور خود مي نويسند    
  .شود به طور جدي به چالش كشيده شده و صفحه جديدي در روابط بين المللي گشوده مي

انب مردم پر شور سوريه و در مقابل درنده ادامه قيام دليرانه مردم سوريه، فداكاريها و پرداخت هزينه هاي سهمگين از ج
ماه است كه مردم قهرمـان سـوريه   18بيش از . خويي بشار اسد، به تيتر اول رسانه هاي همگاني جهان تبديل شده است     

امدادهاي مالي، لجستيكي، نيرويي و نظـامي       . در ميان آتش و خون به مبارزه عليه ديكتاتوري بشار اسد ادامه مي دهند             
خامنه اي در توجيه اين سياست ضد انساني، ارتجاعي و وحشيانه خود        . ن به بشار اسد براي همگان آشكار است       رژيم ايرا 

اما ادامه قيام و جانفـشاني  . بارها قيام مردم سوريه را وابسته به آمريكا به طور خاص و غرب به طور عام اعالم كرده است        
واقعيت ايـن  . القي فرو برده كه سرانجامي جز شكست و ننگ ندارد        مردم سوريه، رژيم ايران و شخص خامنه اي را در بات          

است كه قيام مردم سوريه و شكل گيري ارتش آزادي سوريه و پيوستن بدون وقفه مقامات سياسي و نظامي رژيم بـشار                      
ه خامنه اي كه امنيت واليـت و سـلطنت مطلقـ      . اسد به قيام، يك تحول كيفي در جنبش مردم سوريه ايجاد كرده است            

اش را به بقاي بشار اسد مشروط كرده و در همدستي با ديكتاتور سوريه از هيچ جنايتي فروگذاري نمي كند، مورد تنفر                      
اعالم تنفر و انزجار بسياري از نيروها و شخصيتهاي سياسي اجتماعي           . و انزجار اكثريت مردم خاورميانه قرار گرفته است       

  . خامنه اي، نشاندهنده عمق و گستره شكست سياست خامنه اي استگوناگون در خاورميانه از سياست ضد انساني
خامنه اي در مقابل گسترش قيام مردم سوريه و شكل گيري جبهه بندي پيرامون آن، تالش مي كند تـا بـه هـر شـكل        

  .ممكن از سقوط بشار اسد جلوگيري كند
مستقيم پاسداران و عواملش مانند حزب اهللا، به واقعيت اين است كه در جبهه بشار اسد تنها رژيم واليت فقيه، با حضور       

در مقابـل يـك صـف بنـدي     . طور قاطع، و دولتهاي چين، روسيه و دولت مالكي در عراق با گامهـاي لـرزان قـرار دارنـد       
  .قدرتمند با عنوان دوستان سوريه ايجاد شده كه در كانون آن اتحاديه اروپا، آمريكا، عربستان، قطر و تركيه حضور دارند

  
هرچند كه وتوي قطعنامه هاي شوراي امنيت توسط روسيه و چين جز در خدمت جنايت و كـشتار بـشار اسـد نبـوده و          

  .از اقدام عملي در جلوگيري از اين جنايات بازماندند» مسئوليت بين المللي حفاظت«آمريكا و اروپا نيز برخالف اصل 
 به سياست صدور تروريسم و بنيادگرايي رژيم واليت فقيـه  پيروزي مردم سوريه و سرنگوني رژيم بشار اسد ضربه مهلكي        

خواهد زد و محور سياست اين رژيم در منطقه را، كه طي سي سال روي ان سرمايه گذاري كرده اسـت، درهـم خواهـد                         
  .شكست

ز قيـام   شوراي ملي مقاومت ايران با اعالم انزجار از حمايت خامنه اي از بشار اسد، حمايت و پـشتيباني كامـل خـود را ا                       
پيـروزي مـردم سـوريه در مـسير         . مردم سوريه اعالم مي كند و خود را در رنجهاي مردم دلير سوريه شريك مـي دانـد                 

  .»استقرار دموكراسي و حقوق بشر يك پيروزي براي ما و مردم ايران و شكست مهلكي براي واليت خامنه اي است
  

...  به غايت ارتجاعي و "اپوزيسيونهايي" كه در صحنه سوريه نيز بارها به مجاهدين گفته ايم«اين كه آقايان مي نويسند؛  
را چگونه بايد تفسير كرد؟ آيا شورا و مجاهـدين آن گونـه كـه رژيـم        » .كنار ديگران عليه ديكتاتور خونريز دمشق فعالند      

وزارت اطالعات رژيم شايع تبليغ مي كند با القاعده در ارتباط و در كنار آنها مي جنگد؟ آقايان مي دانند كه اين دروغ را 
. ارتباط شورا با نيروهاي خاورميانه مخفي نيست      . كرده و در مواردي مقامات و يا رسانه هاي دولتي به آن دامن مي زنند              

در كنفرانسها و جلسات مقاومت بارها تعداد زيادي از نيروها و شخصيتهاي سياسي با نام و عنوان خـود شـركت كـرده و     
در مورد سرنوشت مصر هم با وجود كشاكـشهاي موجـود و ايزولـه شـدن      . زادي پخش شده است   گزارش آن از سيماي آ    

. جناح حاكم و رشد جنبشهاي اجتماعي نمي توان نتيجه نهايي جدال را الزاماً به زيان نيروهاي دمكراتيك ارزيـابي كـرد        
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بدون نتيجه گيـري  » يني در پاريسخم«آقايان كه از تجربه   . اما يك سوال پيش مي آيد كه من چند بار مطرح كرده ام            
 1357آيا مـا از انجـام انقـالب بهمـن     «صريح، فقط هشدار مي دهند، حتماً فراموش نكرده اند كه سوال من اين بود كه      

بود و بارها گفته ام كه هركس كه در روياي انقالب و تحول لوكس و » هرگز«پاسخ من به طور صريح » پشيمان هستيم؟
  .ناچار يا منفعل مي ماند و يا به ديكتاتورها تسليم مي شودپاستوريزه باشد، به 

  
بدان معني است كه    » خميني در پاريس  «نمي دانم پاسخ آقايان روحاني و قصيم در اين مورد چيست؟ آيا طرح موضوع               

 شـوند؟ جـاي   توده هاي مردم خاورميانه بايد به خاطر اين كه بنيادگراها انقالب را غارت مي كنند، به ديكتاتورها تسليم            
اما اگر شرايط مساعد براي رشد جريان دمكراتيك در شرايط اختناق و . ترديدي نيست كه نگرانيهاي به حقي وجود دارد     

» صـد «بدانيم، اين شرايط در بحران انقالبـي و در جريـان مبـارزه ضـد ديكتـاتوري              » يك«ديكتاتوري را به طور فرضي      
 خاورميانه متوجه نيروهاي دمكراتيك، آزاديخواه، چپ و جنبشهاي اجتمـاعي   لبه تيز ديكتاتورهاي الئيك در    . خواهد بود 

از اين بحث كه بگذريم، آقايان به طور مشخص نگفته اند كه در موضع گيريهاي مجاهدين و يا شـورا                    . بوده و خواهد بود   
. بوده اسـت » به غايت ارتجاعي«كدام مورد وجود داشته كه اوالً نقض التزام تلقي مي شود و ثانياً در حمايت از نيروهاي                  

هستند؟ آقايان مستعفي با طرح » به غايت ارتجاعي«و ارتش آزاد سوريه جريانهاي ... آيا شوراي ملي سوريه، ائتالف ملي 
ُگنگ موضوع به دنبال حل چه موضوعي هستند؟ و سوال ديگر اين كه اگر ديكتاتوري بشار اسد مردم سوريه را قتل عام         

  در محكوم كردن اين كشتار بي سابقه تبعيض قايل شويم؟ مي كند، ما بايد 
به گمان من طرح كلي اين موضوع، دامن زدن به همان گفتماني است كه طراح آن وزارت اطالعات جمهـوري اسـالمي                      

قرار اين گفتمان به دروغ اين شايعه را رواج مي دهد كه مجاهدين با القاعده سوريه در ارتباط بوده و در كنار آنها                        . است
اگر آقايان مستعفي، مخالف اين گفتمان خطرناك كه منجر به خسرانهاي زياد براي جنبش مقاومت و جنبـشهاي                 . دارند

  . اجتماعي مردم ايران مي شود هستند، اخالق حكم مي كند كه از خاك پاشيدن به چشم مردم ايران فاصله گيرند
  
  قطب بندي سياسي:7

... اين ائتالف، برغم همه ترورهاي فيزيكي و انواع توطئه هاي رژيم و قدرتهاي بزرگ «:آقايان قصيم و روحاني مي نويسند
، و وجود دايمي فشارهاي گوناگون كه بر همه كوشندگانش از جمله بر ما رفته، بـا همـه ي افـت و خيزهـاي سياسـي،                           

 استبداد مـذهبي حـاكم بـر ايـران     اشتباهات و كم و كاستيها، آري جديترين و قدرتمندترين ائتالف فعال عليه ارتجاع و           
  .»بوده است

  
بـوده  «قبل از اين كه وارد بحث در باره محتواي اين جمله و نتايجي كه از آن مي توان گرفت شوم، عمد دارم بـر فعـل                       

چرا؟ برخي از كساني كه در گذشـته از شـورا جـدا شـده انـد، تـاريخ و       . كه در پايان جمله آمده است، مكث كنم      » است
تا وقتي بودند، شورا به مدد وجود آنان خوب بوده و با خروج             . ين ائتالف را با وجود خودشان تعريف كرده اند        موجوديت ا 

رژيم هم اين گفتمان را به طور مستقيم و يا غير مستقيم ترويج و تبليغ مـي كـرد كـه خروجيهـا        . آنان فروپاشيده است  
  . مستقل و آزاد انديش بوده و آنها كه مانده مزدور

جديترين و قدرتمندترين ائتالف فعال عليه ارتجاع    « آقايان شهادت مي دهند كه اين ائتالف         1392 خرداد   15نون در   اك
اگر نظر نويسندگان متن استعفا مانند كساني است كه در باال به آن اشـاره  . »و استبداد مذهبي حاكم بر ايران بوده است       

اما فرض من تا اين لحظه است كه آقايان چنين        . تباه محاسبه شده ايد   كردم، با خوش بيني مي توانم بگويم كه دچار اش         
يك موجود زنده . هم چانه زني نمي كنم    » اشتباهات كم و كاستيها   «در مورد   . نظري ندارند و از اين زاويه ادامه مي دهم        

 بـي لَـك و پـيس و    روياي انقالب و تحول لـوكس، . تا وقتي زنده است و عمل مي كند، دچار اشتباه و خطا هم مي شود    
  .پاستوريزه به ناكجا آباد ختم مي شود
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 در 1848 و 1847ماركس كه او را بزرگترين انديشمند هزاره دوم مي دانند، در ارزيابي و راهكارهاي انقالبهاي سـالهاي      

واردي فرانسه و آلمان، عليرغم آن كه در صحنه عمل انقالبي حضور جدي داشت، دچار اشتباه محاسبه مي شـد و در مـ                   
اما او انقالبي بود و در كوران انقالب و براي رهـايي   . ارزيابيهاي نظري اش در عمل به صورت ديگري تحقق پيدا مي كرد           

  . كارگران و زحمتكشان با تمام وجود پيكار مي كرد
هـم خـود   در مورد ابعاد سركوبگري رژيم و ترورهاي فيزيكي و فشارهاي گوناگون و توطئه هاي رژيم و قدرتهاي بـزرگ          

جديترين و قدرتمندترين ائتالف فعـال      «مساله كانوني اين است كه اين ائتالف        . آقايان در حد مطلوب در جريان هستند      
اگر اين چنين است و با توجه به واقعيتهاي عملي، از نظر سياسـي              . است» عليه ارتجاع و استبداد مذهبي حاكم بر ايران       

اين قطب بندي مهر خود را بر هر ُكنش و واُكنش جامعـه زده  . كم وجود دارديك قطب بندي بين اين ائتالف و رژيم حا    
خط مشي اساسي ائتالف مشخص و روشن است، مبارزه با تمام وجود براي سـرنگوني رژيـم حـاكم و همـه        . و خواهد زد  

ان و مكان براي خط مشي رژيم هم مشخص است، دست زدن به هر اقدام و در هر زم. دسته بنديها و باندهاي دروني آن     
راهكار رژيم نابودي و درهم شكستن تشكيالت محوري و اصلي اين ائتالف و حذف فيزيكي . نابودي اين ائتالف و مقاومت

  . آن است» سر«
براي خامنه اي و دستگاههاي     . رديابيهاي رژيم در مورد مسعود رجوي به منظور ترور فيزيكي او بر كسي پوشيده نيست              

  . ن يك پروژه مبرم و هميشه روي ميز استعريض و طويل او اي
 و حمالت   2003كشتارهاي سبعانه در زندانها در دهه شصت، حمالت جنايتكارانه موشكي به قرارگاه اشرف قبل از سال                 

به . دولت نوري المالكي به اشرف و ليبرتي به منظور درهم شكستن و نابودي سازمان مجاهدين خلق صورت گرفته است        
د توطئه ها، شيطان سازيها، ليست ننگين تروريستي و همكاري قدرتهاي بزرگ با رژيم به منظور تحقق اين اين موارد باي

  . هدف را اضافه كرد
بنابرين اگر آقايان روحاني و قصيم هنوز بـر ايـن اعتقـاد دارنـد كـه ايـن       . اين است وضعيت عيني صحنه مبارزه سياسي     

است، بايد همـان نتيجـه      » ال عليه ارتجاع و استبداد مذهبي حاكم بر ايران        جديترين و قدرتمندترين ائتالف فع    «ائتالف  
هركس و هر نيرويي كه بـراي درهـم   . اي از اين جمله بيان كنند كه در چند دهه قبل بارها با صداي بلند بيان كرده اند  

 كند و با شيوه هـاي       شكستن اين ائتالف به طور عام و سازمان مجاهدين خلق ايران به طور خاص تالش نظري و عملي                 
آشكار و پنهان به دنبال رديابي مسئول شورا كه نتيجه عملي آن كمك به ترور فيزيكي او است، آگاهانه و يـا ناآگاهانـه،                     

بوده و در عمـل در خـط        » ارتجاع و استبداد مذهبي حاكم بر ايران      «مستقيم و يا غير مستقيم در خط كمك و ياري به            
را نبايـد  » هـر مخـالف  «نبايد صحنه را بـا جمالتـي از قبيـل ايـن كـه            . ي عمل مي كند   وزارت اطالعات جمهوري اسالم   

كه آقايان روحاني و    » بيانيه ملي ايرانيان  «مناسبات ما با ساير نيروهاي سياسي را        . معرفي كرد، تاريك نمود   » اطالعاتي«
  . قصيم هم آن را امضا كرده اند، مشخص مي كند

هم شكستن تشكيالت مقاومت و زدن سر آن، سياست رژيم و نهادهاي اطالعاتي             حرف و پيام مشخص است، سياست در      
هر كسي با هر ادعايي در اين راه به طور نظري و عملي گام بـردارد، در               . براي رژيم اين يك پروژه حياتي است      . آن است 

جـديترين و قدرتمنـدترين     «الف   اين ائت   ي از جمله . خدمت رژيم و عليه مبارزه و قيام مردم ايران براي آزادي قرار دارد            
تـا نظـر    . است، هيچ نتيجه منطقي جز اين نمي توان گرفت        » ائتالف فعال عليه ارتجاع و استبداد مذهبي حاكم بر ايران         

  آقايان چه باشد؟
  2013 ژوئن 12 - 1392 خرداد 22چهارشنبه 
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  متن كامل استعفاي محمد رضا روحاني و كريم قصيم* 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متن استعفا جهت درج در رسانه هاي فارسي
  توسط دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران تقديم مي شود

   1392 خرداد 15
  ,حضور محترم خانم مريم رجوي و آقاي مسعود رجوي

  با سالم و به نام آزادي
  .استعفاي خود را از عضويت در شوراي ملي مقاومت و مسئوليتهاي محوله اعالم مي داريم

   
  يحي كوتاه براي عمومتوض

و روزگار تبعيد   با آزاديخواهان و كوشندگان راه آزادي ايران            , درسفر و حضر    , بيش از نيم قرن در داخل و خارج ايران          
  .افتخار همراهي و همرزمي داشته ايم, از خانواده هاي سياسي گوناگون , 

. بر مزار دكتر مصدق آغـاز شـد   ) 1357 اسفند 14(  سال پيش34نزديكي ما با سازمان مجاهدين خلق ايران از بيش از      
همكـاري و اتحـاد عمـل    ,   با عضويت در رزمنده ترين اتئالف سياسي و الئيك تاريخ ميهنمان         60از  نيمه سال     , بعدها  

  .سياسي تا امروز ادامه يافت 
وجداناً , بق مقررات  پذيرفته بوديم      پيوسته وظائف و الزاماتي را كه ط      , طي اين سه دهه پر فراز و نشيب و بسيار دشوار            

, افـشاي جنـگ طلبـي خمينـي     : از جمله اينهـا    . در حد امكان انجام داديم و به دستاوردهاي مشترك افتخار مي كنيم           
خودمختـاري  « , » آزاديهـا و حقـوق زنـان      « , » جـدايي ديـن از دولـت      « , » صلح« تدوين و تصويب و تبليغ طرحهاي     

مشاركت مداوم در انـواع  , افشاي پروژه اتمي پنهاني رژيم توسط سازمان مجاهدين خلق و شورا   همچنين  , » ...كردستان
مشاركت در  تـالش عظـيم بـراي         , آكسيونها و رسانه هاي مقاومت براي پيشبرد جنگ سياسي عليه دشمن ضد بشري              
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تأسـيس كميـسيون    , ان   قطعنامه ملل متحد در محكوميت رژيم به خاطر نقض حقوق بشر مـردم ايـر               60حصول قريب   
كه در نوع خـود بـين احـزاب سياسـي و اپوزيـسيون هـاي                ,و بيست سال ادامه فعاليت آن       ) 1372(محيط زيست شورا    

كه دريغا تا كنون كامياب نشده , »طرح جبهه همبستگي ملي«و سرانجام تصويب ..... و..... ممالك همتراز بي مانند بوده و
  ...است

  از امكـان و      -  كه ما دو رهروي كـاروانش بـوده ايـم             – فعاليتهاي شورا طي اين سه دهه        در واقع حتي  فهرست كردن     
برغم همه ترورهـاي فيزيكـي و انـواع     , دوست و دشمن اذعان داشته اند كه اين ائتالف          . حوصله اين مختصر خارج است    

,  كوشندگانش  از جمله بر ما رفتـه  و وجود دايمي فشارهاي گوناگون كه بر همه    , ... توطئه هاي رژيم و قدرتهاي بزرگ       
آري  جـديترين و قدرتمنـدترين ائـتالف فعـال عليـه      , اشتباهات  و كم و كاسـتيها        , با همه ي افت و خيزهاي سياسي        

  .ارتجاع و استبداد مذهبي حاكم بر ايران بوده است
, ورد تنظـيم روابـط درونـي       در مـ  , به خصوص طي دهه اخير و بيشتر در چهارسـال گذشـته             , در عين حال ما هميشه      

شـيوه  , نوع واكنش به انتقاد و منتقدان درون و بيرون شورا           , فقدان پاسخگويي مناسب    , روشهاي برخورد به اشتباهات     
بـا دشـواريهاي    ..... همچنين  چگونگي طرح و بحث تحليلهاي اساسي و رويكردهاي مبرم پيـشنهادي و               , تصميم گيري   

طي ساليان دراز به سبب الينحل ماندن تناقضات و افزايش و تراكم مشكالت جديد              . ده ايم   گوناگون و فزاينده مواجه بو    
  .صبر و حوصله ما هم تحليل رفته است

دگرگـوني و  , ما برحسب وظيفه ملي و مبارزاتي به طور مداوم و در محورهـاي گونـاگون پيـشنهاد گـشايش ديـدگاهها                    
  :رآمد  ارائه كرده ايم كه به اختصار اشاره مي كنيمشفافيت سياستها  و كاربرد روشهاي علمي و كا

  اجتماعي
حـوزه  .... مدارس فارسي و  , رسانه اي   , هنري  , فرهنگي  , گشايش ارتباطات و تماس  معطوف به محيط زندگي سياسي           

اي اقـشار و    توجه بيش از پيش در  برنامه ريزي سياسي و تبليغاتي بر فعاليته            ,  ميليوني ايرانيان خارج كشور      5جمعيت  
طبقات و گروههاي تحت ستم در داخل و كوشش مستمر  جهت رساندن صداي آنها به سازمانها و نهادهاي بين المللـي                 

و جلب پشتيباني جهاني براي حمايت از پيكار آنان  با سمتگيري در جهت قيام             ....) و, نهادهاي حقوق بشري  , سنديكاها(
  پناهندگي و كمپها, با انجمنهاي زندانيان سياسيتماس گسترده . و سرنگوني رژيم جبار حاكم

  
  رسانه ها و تبليغات

تغيير در محتوا و شكل رسانه هاي       , بحث و ايجاد تحول در سياستگذاري رسانه اي برحسب ميزانهاي علمي و تخصصي              
, ) زشي تلويزيـوني في المثل برابري حضور زن و مرد در برنامه هاي ور( مقاومت برپايه  معيارهاي حقوق بشري و الييك     

و بـين  ) غيررژيمـي ( اعم از ايراني –پيش گرفتن سياست حضور و ارائه مواضع مقاومت در كليه رسانه هاي فارسي زبان       
دعوت از شخصيتهاي سياسي و فرهنگي و هنري , ) كه روزانه رويهم دهها ميليون شنونده و بيننده ايراني دارند       ( المللي  

, فراهم آوردن فرصت چالش فكري و تبادل نظر , ي طلب به رسانه ها و برنامه هاي مقاومت و ژورناليستي نامدار  سرنگون
  .......مباحثه و تعاطي بين گفتمانهاي گوناكون سرنگوني طلب 

  
  )ايراني و منطقه اي( رويكرد سياسي و فرهنگي نسبت به ديگران 

رزاتي با كليه سازمانها و احزاب مترقـي و انقالبـي   كوشش به همزيستي فعال و ايجاد حسن تفاهم و تقويت ارتباطات مبا           
توجـه بـه    , به ويژه تجديد ارتبـاط بـا سـازمانها و احـزاب كردسـتان ايـران                 , ) درهراندازه و حدي كه هستند    ( ضد رژيم 

و البتـه بـه     ...) نـوروز و  ( هنري و مفاخر ادبي ايـران و دعـوت از آنـان بـه نشـستها و ميهمانيهـا                    , شخصيتهاي فرهنگي   
با استمرار در چنين رويكردي است كه در غربت احساس تعلـق بـه جمـع تقويـت و فـضاي      . كسيونهاي سياسي و غيره   آ

سخن نگفتن بـا ديگـر ايرانيـان و         , ديوار كشيدن به دور خود      . حيات سياسي مشترك سرنگوني طلبان شادابتر مي شود       
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بـه تحـوالت    , به دوران انقالب بهمن بنگريد      . و بس ي هموطنان راهكار انقباضي است      » عروسي و عزا    « رويگرداندن از   
اين يك قاعده   . رويكرد انبساطي در دستور قرار مي گيرد      » سال سرنگوني «در  : دگرگونساز سه دهه اخير مراجعه كنيد         

  .قديمي جنبشها و سازمانهاي مردمي  به ويژه در عصر انترنت و گسترش عمومي آگاهيهاست
 سياسـي   -گروهها و نيروهـاي ايـدئولوژيك و نظـامي        , دعوت و همنشيني با سازمانها      , رايزني  اما در مورد ايجاد رابطه و       

لـزوم  . ما بارها به دقت و احتيـاط توصـيه كـرده ايـم              , ديكتاتوريهاي منطقه » اپوزيسيون« يعني انواع   , فعال در منطقه    
 و انبوه گروهها و اشخاصي كه بـه  شناخت و انتخاب شريك مناسب درسي است كه طي دهسال اخير به دفعات در عراق           

.  يادمـان نـرود  » خمينـي در پـاريس  «تجربه . ما بارها و به موقع هشدار داده ايم. اشرف  آمدند و رفتند تجربه شده است      
به غايـت  » اپوزيسيونهايي« بارها به مجاهدين گفته ايم كه در صحنه سوريه نيز . مصر كنوني كه جلوي چشم همه است    

آنهايي كـه بـه     .  بايد احتياط كرد و متمايز موضع گرفت      . نار ديگران عليه ديكتاتور خونريز دمشق فعالند      ك... ارتجاعي و   
  ! دوستي آزاديخواهان خواهند بودصراحت خواهان دموكراسي و جدايي دين از دولت نباشند به يقين صرفاً مصرف كننده

ق گشايش و اصالحي نديديم بلكـه دردمندانـه شـاهد        ما در چهارسال گذشته نه تنها در هيچيك از محورهاي فو          , باري  
  ....انقباض و تكرار اشتباهات نيز بوده ايم

به ويژه كه همزمان بـه      .  ادامه مطالبات اصالحي فوق گاه حتي موجب خشم دوستان مجاهد و طبعاً عذاب ما بوده است               
  . شدپرسشهاي مصرّانه افكار عمومي  و مسائل مطروحه نيز پاسخ شايسته داده نمي

مي كوشيديم . بحث و بررسي مشكالت را به خارج شورا نمي كشانديم      , درست يا نادرست    , الزم به يادآوري است كه ما       
پيـشنهادهاي مشخـصي بـراي    , بيـشتر در نشـستهاي محـدود ولـي رسـمي      , هنگام جلسات بزرگ , سربسته و درخود   

يـا بـه تكـرار در بـاب         ...  است تبليغـاتي سـيما و سـايت       به عنوان مثال در باره سي     . موضوعات مورد اختالف عرضه كنيم    
لـزوم پيـروي از رويكـردي    , خالصـه  .... فرهنگي و اقليتهاي مـذهبي ايـران    , پشتيباني از پيكار اقشار گوناگون اجتماعي       

ايم ما هميشه طرفدار جدي اقدام در جهت حفظ و اعتالي جنبش مردم بوده ...... اجتماعي در خدمت چشم انداز قيام و     
ت داشـته   . و تشكيالت شورا را اساساً براي پيشبرد اين مهم الزم مي دانيم           از ديدگاه ما برانگيختن و اعتالي جنبش الويـ

  ....است
براي ما اهميت خاصـي داشـته و بارهـا بـه            » جبهه همبستگي ملي  «, از ميان مسائل بيشمار و موضوعات مورد اختالف         

درانـداختن طرحـي نـو و       , مدنظرقرار دادن جامعه ايرانـي خـارج        :  وجه داده ايم  جدي گرفتن الزامات تحقق اين طرح ت      
احياء و ارتقاء اعتماد و سپس اقدام به دعوت جـدي  از واحـدهاي گونـاگون و پرشـمار                    , تدبيري براي رفع موانع تماس      

چـرا كـه رژيـم حـاكم     .... گي كالً تالش براي تدارك مقدماتي و الزامات اوليه جبهه همبست       . اجتماعي  , هنري  , فرهنگي
در اين مورد حتي يك قدم مثبت كـه تـوفيقي بـه             . ولي افسوس .....  دشمن سياسي و فرهنگي مشتركمان بوده و هست       

  .حساب آيد و اميدي براي ادامه كار و كوشش ما شود  ديده نشد
همچنـان  , »اب بي مروت دنياارب« بدون ترديد دفع توطئه هاي مداوم رژيم و  ضربات پي درپي سياست مماشات توسط     

خواهي نخواهي بخش اعظم , “ ليبرتي“كه گرفتاريهاي چهارساله اخير ناشي از  وضعيت بحراني ساكنان اشرف و بعد هم 
ما هم پيوسته به همين دليل دنـدان بـه جگـر    . انرژي مسئوالن و به ويژه وقت خانم رجوي را به خود اختصاص داده اند      

مـسئوالن شـورا    : اما آشكارا تعارضي هم وجود داشته است      . ديم  بدون اين كه مأيوس شويم      گذاشته و صبر پيشه مي كر     
اما عمل و اقدام , گاه حتي خود آقاي رجوي به آن توجه مي دهند, طرح جبهه همبستگي ملي را منتفي اعالم نكرده اند        

الزم عملي روي خوش نـشان نـداده        مشخص؟ در واقع نه تنها به پرسشهاي مربوط به جنبه هاي  تبليغي و رويكردهاي                
دستكم تناسبي منطقـي برقـرار   » همبستگي ملي «محتواي سايت   / حتي حاضر نشده اند بين نام و شكل       ...., برعكس, اند

  ! .....نيز سئوالي بي جواب مانده است»  تلويزيون ملي ايران-سيماي آزادي «همين تعارض ديرينه در مورد عنوان . كنند
در ماههاي اخير كه انواع معضالت جديد بـه دشـواريهاي           .... از انبوه مشكالت سالهاي اخيرمان بوده اند      اينها نمونه هايي    

  :پيشين افزوده شده است
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  .افشاي مسائل شخصي و تعرض غيرقابل دفاع و علني چند ماه پيش به موضوعي كه درحوزه حقوق بشر افراد قرار دارد
  !ب به سران غالب و مغلوب رژيم واليت فقيهآقاي رجوي خطا!) نصيحت و انذار (پيامهاي 

كه آشكارا بـه    , و بعضاً مشاجراتي    , مداخله دادن مكرر و بي وجه كميسيونها و دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در مسائل               
  ....سازمان مجاهدين خلق مربوط بوده اند.... ايدئولوژي و تشكيالت و 

چون ديگر نارضايتي و نداي اعتراضِ شـأن و وجـدانمان    , مي رويم .  باشيمما نمي توانيم با اين كارها و رويكردها موافق  
به عبارت ديگر نـزد وجـدان       / نمي توانيم در پيشگاه ملت ايران و افكار عمومي و تاريخ            . بر سكوت و صبرمان چيره شده     

آنها مشاركتي نداشته تصميم و اجراي , كنش و واكنشهايي باشيم كه در بحث , رويكردها , خويش  پاسخگوي سياستها     
  .ايم

  :در پايان بر نكات زير تĤكيد داريم
ما درحد توان خويش از حق حيات و آزاديهاي اساسـي هموطنانمـان در خانـه خـود سـاخته شـان اشـرف و همچنـين                      

  .قاطعانه دفاع مي كنيم) كه آشكارا در بازداشت غيرقانوني و بي سالح درمعرض كشتار قراردارند(“ ليبرتي“
و بـراي ايجـاد     .  خواستار و كوشنده راه سرنگوني تماميت رژيم و برچيدن بساط جباريت حاكم بر ايران هستيم               همچنان

  .  شرايطي كه اعمال اراده ي آزاد ملت ايران را هموار سازد  تا آخر ايستاده ايم 
اسي سر تعظيم فرود مي آوريم در برابر خاطره شكوهمند دهها هزار جانباختة راه آزادي و رنج و شكنج همه زندانيان سي       

  .  و در پيشگاه ملت ايران با آنان تجديد عهد مي كنيم
از دور روي ديگـر همراهـان ديرينـه را مـي            . در اين جا از خانم رجوي و دبيرخانه شورا محترمانه خداحافظي مي كنيم              

  .بوسيم و با مهر و دوستي بدرود مي گوئيم
  م واليت مطلقه فقيه        برقرار باد جمهوري ايراني  زنده باد آزادي      نابود باد رژي

  )الئيسيته و حقوق بشر, بر  پايه  دموكراسي پارلماني  ( 
  كريم قصيم   محمد رضا روحاني

  
  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
  

   به ليبرتيموشكيجزييات سومين حمله 
  

 به ليبرتي كه از درون رژيم آخوندي به دست مقاومت ايران رسيده است، بـه                موشكيديدي از سومين حمله     جزييات ج 
 دولـت و    كامـل  و همـاهنگي     همكاري توسط نيروي تروريستي قدس با       جنايتكارانهدهد كه اين عمليات       خوبي نشان مي  

 ميليمتـري در فاصـله      107 موشـك رونـد    ف 40در اين عمليات كه بـيش از        . نيروهاي امنيتي عراقي صورت گرفته است     
 شـد، دو تـن از   شـليك  ليبرتـي  كمـپ به داخل  ) دقيقه به وقت محلي    25 و   13 دقيقه تا    15 و   13از ساعت   (دقيقه  10

  . خسارت ديدساكنانمجروح شدند و ميليونها دالر از اموال  تن ديگر 70مجاهدين به شهادت رسيدند و 
 نصب شده بود، از منطقه يـي  كاميون يك كه بر روي فابريكتايي  12داز   ان موشك به وسيله چهار     موشكهااين    .1

 35 محـل اصـابت   تـاكنون فروند بـوده كـه    40 شده بيش از     شليك موشكهاي.  شده اند  شليكدر جنوب شرقي ليبرتي     
  . منفجر نشده باقي مانده استموشكفروند آنها در داخل ليبرتي شناسايي و ثبت شده و دو 

ه توسط شخص خامنه اي گرفته شده و مسئوليت اجراي آن به نيروي تروريستي قدس محول                تصميم اين حمل    .2
اين عمليات مرگبار براي روز بعد از نمايش انتخابات رياست جمهوري و همزمان با اعالم نتـايج، سـازماندهي                   . شده است 



 ٥٨

آمادگيهاي ضروري را به عمل آورده اش مانند كتائب حزب اهللا و عصائب الحق   نيروي قدس و گروههاي وابسته. شده بود
 به فرمان نهايي خامنه اي به نيروي قدس در شب قبل از حمله، يعني پايان روز راي گيـري         موكول اما اجراي آن     ،بودند

  .بود
 از طريق دفتر نخست وزيري و سفير رژيم در بغداد و     موشكيهماهنگيهاي عملياتي و اطالعاتي براي اين حمله          .3

 دولتي قادر به طراحي دقيق براي امكاناتمهاجمان تنها با استفاده از . ي تروريستي قدس انجام شده بود نيروسركردگان
ميليمتـري در تعـداد     107 موشكهايدر عمليات معمول تروريستي در مناطق شهري،        . موشك بودند  40 بيش از    شليك

 وسط روز و در ساعت شلوغ انجـام شـد، محـل             عالوه بر اين حمله در    . شود   مي شليكمحدود، آنهم با لوله هاي انفرادي       
دقيقه وقت الزم داشت و با توجه بـه فـضاي            20 قبضه حداقل    يك از غلظت باالي امنيتي برخوردار بود و تنظيم          شليك

امنيتي بغداد نقل و انتقال اين حجم از سالح و مهمات از پستهاي بازرسي به هماهنگي قبلي و حمايت نيروهاي امنيتي                     
   .نياز داشت

 مراكز توسط تيمهاي حرفه يي و آموزش ديده صورت گرفت و طبق طراحي مي بايست جنايتكارانهاين عمليات   .4
 نبود ميـزان تلفـات بـسا    ساكناناگر هشياري و آمادگي  . اجتماعات و سالنهاي غذاخوري در زمان ناهار هدف قرار گيرند         

  . بيشتر بود
 بـا  سـاكنان ه مهاجمان از نقشه داخلي ليبرتي و محلهاي تجمـع  نحوه حمله و محلهاي اصابت نشان مي دهد ك          .5

 برداريها و فيلمبرداريهاي آزاردهنده و بـدون دليـل مـأموران    عكس پيش از اين بارها به    ساكنان. جزييات مطلع بوده اند   
كه بـراي   ) 2013 مه 30 (92 خرداد 9ليبرتي در روز    ) ديلي ريپورت ( در گزارش روزانه  . ويژه كوبلر اعتراض كرده بودند    

  .، اروپايي و ملل متحد ارسال شده، آمده استآمريكاييمقامهاي 
 سـاكنان  مأموران ويژه كوبلر به ويژه فردي به نام مسعود دوراني، همه روزه در ليبرتي به اذيت و آزار   حاليكهدر    .6

  .بسيار سؤال برانگيز است)  خرداد25(اشتغال داشتند، غيبت ناگهاني آنها در روز حمله 
 فكـر پارلمان اروپـايي كـه مـن        «: خباثت گفت  كمالدر پارلمان اروپا در     ) مه 29(خرداد   8مارتين كوبلر در روز       .7

 ليبرتي بي اعتنايي كند كه در آن        كمپكند نبايد به اين ساختار درون         كردم ارزشهاي حقوق بشري را نمايندگي مي        مي
شوند تا اجازه داده نشود كه  محل غذاخوري ساخته مي 30 حاضر   شوند، كه در آن در حال       افراد در قسمتها نگهداري مي    

  »آيا اين سياست حقوق بشري اروپاييهاست؟...  غذاخوري جمع شونديك جا با هم در يكافراد 
 و ملـل متحـد و اتحاديـه    آمريكـا ما به دولت   «:كردند تأكيد امضا   3000 در بيانيه يي با بيش از        ساكنانمتعاقباً    .8

 3000 سالن غذا خوري ضد خمپاره بـه ظرفيـت           يكدهيم كه دولت عراق را وادار كنند كه با ساختن              مي اروپا فراخوان 
در .... كنـيم   محل غذاخوري ادعايي آقاي كوبلر را تعطيـل مـي          30 همه   مطمئناًما  ... با هزينه خود ما موافقت كند     ... نفر  

 نـشده اسـت و      كمـپ  تي وال هـم وارد       يك و   نكردهت   از الزامهاي حفاظتي ليبرتي موافق     هيچيك دولت عراق با     حاليكه
خواهـد   ، با تبهكاري اين حقيقت را در پارلمان اروپا پوشانده است، مينكردهآقاي كوبلر هم هيچ اعتراضي به اين موضوع      

  .»گويند همدستي با دژخيم به اين مي.  رژيم قرار گيريمكشتار جمع كند كه هدف عبي دفا سالن يكما را در 
هاي خود بـه دبيـر      و نمايندگانشان دهها بار در نامهساكنانفوريه  9 موشكيهار ماه گذشته پس از حمله  در چ   .9

هـاي بعـدي در راه اسـت و خواسـتار اقـدامهاي                هشدار دادند كه حمله    آمريكاكل و ديگر مقامات ملل متحد و مقامات         
ق به صراحت اعالم كرده است كه قادر بـه جلـوگيري            دولت عرا .  به اشرف شدند   ساكنانامنيتي در ليبرتي و بازگرداندن      

عهـده    عوامل نيروي تروريـستي قـدس در عـراق ضـمن بـه            ). فوريه 9 -آسوشيتدپرس( به ليبرتي نيست     موشكيحمله  
    الشرق اوسط و الحيات و آسوشيتدپرس،      ( كه بار ديگر به ليبرتي حمله خواهند كرد          كردندبهمن اعالم    21گرفتن حمله   

 كه عمليات نظامي خود را تحت فرمان خامنه اي انجام مي دهنـد و               كردنداين مزدوران تصريح    ) 2013 فوريه 26 و 25
مـا ضـربه بـه آنهـا و       «: نمودند تأكيدو  »  ضربه كمرشكن دوم به مجاهدين خلق ايران وارد خواهند كرد          يك«وعده دادند   

  . »آنها را مجددا هدف قرار خواهيم داد نزديكدانيم و در آينده   آنها را وظيفه ديني و اخالقي ميكشتن



 ٥٩

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايـران بـه رئـيس جمهـور               )  آوريل 30(ارديبهشت   10در روز     .10
 روز بعد از موشكباران 80.  هشدار جدي در مورد امنيت اين پناهندگان بوديك« آوريل 29 موشكيحمله :  نوشتآمريكا

 خود و جليقـه     كاله تي وال برگشته است، نه       يكنه  .  هرگونه تدابير امنيتي در ليبرتي شده است       قبلي، دولت عراق مانع   
.  داده شـده اسـت  كمـپ هاي حفاظتي از اشرف به ليبرتي منتقل شده است، نه اجـازه سـازندگي و گـسترش مـساحت                   

 مربع است و كيلومترليبرتي نيم . ... خود را از اشرف به ليبرتي منتقل كنندپزشكي حتي اجازه نيافتند تجهيزات   ساكنان
 كشتار يك امكانهر آن   ...  و خمپاره هيچ مقاومتي ندارد     موشك شده كه در مقابل تركشهاي       تشكيل بنگاههاييتماما از   

 يـا اروپـا وجـود نـدارد، تنهـا راه            آمريكا به   ساكناندر شرايطي كه هيچ چشم اندازي براي انتقال همه          . ديگر وجود دارد  
  . » بازگشت موقت به اشرف و بازاسكان تدريجي از آنجاستساكنان قتل عام ديگر و تأمين امنيت كيجلوگيري از 

 بحران اينكهبا توجه به «:  نوشتآمريكابه وزير خارجه ) 2013 مه 5 (92 ارديبهشت 15 در روز ساكناننماينده   .11
 يـك ن كرده است و با توجه به مواضع كوبلر، وقـوع   فرامين رژيم ايراهبال اراد را بيش از گذشته تابع     مالكي عراق،   كنوني

 و به طور مشخص اقدام فـوري        آمريكاتنها راه اجتناب دخالت فعال اياالت متحده        . حمام خون ديگر اجتناب ناپذير است     
 پرونـده اشـرف و      مسئوليت و بر عهده گرفتن      ساكنان گذاشتن كوبلر از پرونده      كنار به اشرف و     ساكنانبراي بازگرداندن   

  .» عالي پناهندگان استكميساريايليبرتي در چارچوب ملل متحد از سوي 
 بين المللـي    كميته آلخو ويدال كوادراس، نايب رئيس پارلمان اروپا و رئيس           دكتر)  مه 3( ارديبهشت   13در روز     .12

 ديگر يكبار.. . آوريل به سمت ليبرتي29موشك در   20 شليك«:  نوشت آمريكادر جستجوي عدالت، به وزير امور خارجه        
 بـسا بيـشتر از      سـاكنان آسيب پذيري   ....  هستند كشتار ليبرتي هيچ امنيتي ندارند و هر آن در معرض           ساكناننشان داد   

 جمعيت بسيار باالست و مهمتر اين كـه ، بـه خـاطر              تراكمشهروندان عراقي است زيرا در ليبرتي همه چيز بنگال است،           
   .» ندارندپراكندگي امكان ليبرتي ندارند و حصار هاي راهي جز باقي ماندن در  در مواقع خطر هيچساكنانشرايط زندان 

صدها بار در نامه ها، مالقاتها و تماسهاي تلفني با )  فوريه 9 (91بهمن   21 و نمايندگانشان از روز حمله       ساكنان  .13
بازگردانـدن تـي والهـا،    : يبرتي شامل الزام حداقل امنيتي در ل5 و عراقي و ملل متحد خواستار تأمين    آمريكاييمقامهاي  

، اجازه حـداقل سـازندگي در ليبرتـي و    پزشكي خودها و جليقه ها از اشرف به ليبرتي، انتقال تجهيزات اوليه        كالهانتقال  
 عالي پناهندگان كميسارياي نماينده دولت عراق با حضور نمايندگان 92فروردين 27در روز . گسترش مساحت آن شدند

  .اون يونامي با انتقال تي وال هاي بزرگ موافقت كردملل متحد و مع
 هيـأت از افـسران يونـامي و نماينـدگان دولـت عـراق از نقـاط تجمـع در ليبرتـي بـه              يكارديبهشت   18پس از بازديد    

سـرانجام،  . تي وال براي حفاظ نقاط تجمـع موافقـت شـده اسـت     2600 اطالع دادند كه تنها با ورود      ساكناننمايندگان  
 اعالم كرد كـه بـا همـه الزامـات حـداقل             كميساريا خرداد در حضور نمايندگان يونامي و        21  دولت عراق در روز    نماينده

  .مخالفت شده است
اعالم كـرد آخونـد مـصلحي، وزيـر         ) 2013 آوريل 5(1392 فروردين 16 دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در روز         .14

 و فالح فياض به او اطمينان مالكي«:  كردتاكيدق به دفتر خامنه اي  اطالعات ماليان، در گزارش خود پس از ديدار از عرا         
كنند و برگرداندن تي والهـاي حفـاظتي، گـسترش      ليبرتي اعمال ميساكنانداده اند كه بيشترين سخت گيريها را عليه       

خواسـت   شن كه مجاهدين براي افزايش ضـريب امنيتـي ليبرتـي در            كيسه كردنمساحت و سازندگي در ليبرتي و وارد        
  .»كرده اند، ممنوع خواهد بود

 21 موشكيمارتين كوبلر كه به خوبي از بي اعتنايي دولت عراق به حداقلهاي امنيتي مطلع است، پس از حمله                   .15
، بـا دروغگـويي     سـاكنان نامه به نماينده     11، در سخنرانهايش در شوراي امنيت و پارلمان اروپا و دست كم در              91بهمن
 تالشهاي خود براي تأمين امنيت ليبرتي و پيشرفتهاي به دست آمـده و حـسن نيـت عـراق در ايـن           يي، از  كنندهخيره  

 خواستهاي شـما را  كاملما به طور :  نوشتساكنانبه نماينده ) مارس 4 (91 اسفند 14او در روز  . كند  رابطه صحبت مي  
  .» ليبرتي در باالترين سطوح حمايت مي كنيمكمپ امنيت در كردنبراي بهتر 



 ٦٠

 از درخواستهاي امنيتـي شـما در قبـال دولـت عـراق ادامـه                كاملما به حمايت    «:  نوشت ربار ديگ  91اسفند   25در روز   
)  آوريـل 11 (92فـروردين  22 معـاون او در روز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .»اند من شنيده ام كه در حين هفته گذشته پيشرفتهايي بوده . دهيم  مي

 توسط مانيتورهاي ما دنبال مـي شـود در حـال پيـشرفت              نزديك ليبرتي كه از     كمپكار روي بهبود امنيت در      «: نوشت
  .»است

من آخرين آمار در مورد تي والهاي بزرگ، تي والهاي كوچـك، پناهگـاه،              «:كوبلر نوشت ) وريل آ 13(فروردين   24در روز   
او با تردستي چنين . »و تجهيزات اضطراري در درمانگاه را در مقابلم دارم ) PPE( شن، تجهيزات حفاظت شخصي      كيسه

  . بر آورده شده استساكنانكند كه بخشي از درخواستهاي مبرم امنيتي  القا مي
وضوح روشن است كه هدف دولت عراق از ممانعت از تأمين الزامات اوليـه امنيتـي گـرفتن تلفـات بيـشتر از                         به  .16

 اسـفند  25 در روز.  بارها نسبت به آن هـشدار داده انـد     ساكنان يي است كه     نكتهاين  . مجاهدين در حمالت بعدي است    
كه تهديدهاي رژيم ايران و ايادي  درحالي«:  نوشتندكي مون  باندبيركل به ساكنان تن از 3000بيش از ) مارس15 (91

 كمـپ  اقدام حفاظتي در     كمترينو مزدورانش در عراق براي حمالت بعدي عليه ليبرتي ادامه دارد، دولت عراق در قبال                
ي  حفـاظت كالههايوال را هم نداده و همچنين از انتقال جليقه ها و          تي يكاز جمله اجازه ورود حتي      . كند  كارشكني مي 

شـك  .  آسيب پذير را در مقابل هرگونه حمله يي عامدانه بـي سـپر گذاشـتند               بنگاههاي.... كند  ما از اشرف جلوگيري مي    
  . » بعدي استتدر حمال عراق گرفتن تلفات بيشتر از ما حكومتنيست كه هدف رژيم ايران و 

ه الزامات حـداقل امنيتـي مخـالف اسـت،       دولت عراق اطالع داد با هم      اينكهپس از   ) ژوئن 11 (92 خرداد 21    در روز   
دهد كه ايـن دولـت                                                         مخالفت با الزامات حداقل امنيتي ليبرتي به خوبي نشان مي«:شوراي ملي   مقاومت ايران اعالم كرد    

خواهد تلفات وارده بـر آنهـا در حمـالت          مي كهبل ليبرتي را حل و فصل نمايد        ساكنان حفاظت   مشكلنه تنها قصد ندارد     
  . »بعدي هر چه بيشتر باشد

 قـرار گرفتنـد،   تـركش  مـورد اصـابت   بنگاههـاي ژوئن به شهادت رسيدند در داخـل       15هر دو مجاهدي كه در        .17
 يـك ه   بنگال رد شده و ب     4-3 كوچك از    تركش يك بعضاً.  به بنگالها مجروح شدند    تركشمجروحان عمدتا بر اثر اصابت      

 سـاكنان اگر .  بودكمترشد و شمار مجروحان بسيار      نمي كشته كسياگر تي والها برده نشده بود       . فرد اصابت كرده است   
 تركش و جليقه بودند، افرادي كه از ناحيه سر و صورت و سينه مورد اصابت كالهداراي تجهيزات حفاظتي انفرادي مانند 

  . شدند قرار گرفتند، مجروح نمي
 سنگر كوچك كه در اطراف ليبرتي موجود بود به داخل 500 فوريه دولت عراق موافقت كرد كه   9 حمله   پس از   .18

اما پس از انتقال بخشي از اين سنگرها به داخل ليبرتي دولت عراق از دو ماه پـيش انتقـال آنهـا را                       . ليبرتي منتقل شود  
  . بسيار كم استساكنانراي همه  در شرايط اضطراري بكمپسنگرهاي منتقل شده به داخل . متوقف كرد

 مجـروح   170 شهيد و بيش از      10 كه   2013 ژوئن   15 فوريه و    9 ليبرتي در    كمپ به   موشكيمقايسه دو حمله      .19
و چنـد  B  اسـكاد  موشـك  شـامل حمـالت بـا    2011 تا 1992 اشرف طي سالهاي كمپ حمله به 22بجاي گذاشت، با 

دهد كه ليبرتي تا چه حد فاقد امنيـت اسـت و مخالفـت بـا                شان مي  شهيد بجاي گذاشت، ن    يكحمالت هوايي كه تنها     
  .  جنايت بزرگ و عامدانه استيك به اشرف ساكنانانتقال 

به ليبرتـي چـه بـه خـاطر         ) ژوئن 15 (92 خرداد 25 به اين ترتيب هيچ ترديدي باقي نمي ماند كه حمله روز              .20
و تهديدهاي گروههاي وابـسته بـه نيـروي قـدس، هـم بـراي        دولت عراق  رويكردهاي و چه به دليل      ساكنانهشدارهاي  

 قابل پيش بيني و در نتيجه قابل پيشگيري بود و به همين خـاطر عميقـاً در قبـال ايـن      آمريكاسازمان ملل و هم دولت      
نون  و ملل متحد از نظر قاآمريكادهد كه دولت  حقايق زير به خوبي نشان مي. حمله و تلفات ناشي از آن مسئوليت دارند 

 و از نظر سياسي در قبال حفاظت مجاهـدان ليبرتـي و   هچند جانب دوجانبه و توافقهايبين الملل، از نظر حقوق ناشي از        
  :اشرف مسئوليت تمام عيار به عهده دارند
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 به عنـوان افـراد حفاظـت        2004 اشرف را در سال      ساكنان عراق، استاتوي همه     - و نيروي چند مليتي    آمريكادولت  . الف
   . ژنو مورد اذعان قرار داد4 كنوانسيونت شده تح

 اشرف توافق نامه يي را امضا كرده است كه حفاظـت آنهـا را در مقابـل جمـع آوري       ساكنان با تك تك     آمريكادولت  . ب
  . نهايي برعهده گرفته استتكليفسالحهاي آنها تا تعيين 

 و پيامهاي او مبني بـر تـأمين         آمريكار خارجه   وزي) 2011 دسامبر 25 (90 ديماه 4 اشرف بر اساس اطالعيه      ساكنان. ج
نماينـدگان سـفارت    «: كرد تأكيدخانم كلينتون در اين اطالعيه      . امنيت و سالمت آنها، جابه جايي به ليبرتي را پذيرفتند         

  نماينـدگان كنـون تا ) 2013 فوريه 9 (91بهمن 21از روز .  به طور منظم و متناوب از ليبرتي بازديد خواهند كرد    آمريكا
  .»كردند تنها دو بار از ليبرتي ديدار آمريكايي

امنيـت و   «  متعهـد شـد از     آمريكـا  2012 اوت   17 در   سـاكنان ، ملل متحـد، عـراق و        آمريكادر توافقنامه چهار جانبه     . د
  .بر اساس اين توافقنامه گروههاي ششم و هفتم و هشتم از اشرف به ليبرتي رفتند.  حمايت خواهد كردساكنان» سالمت

 ليبرتي پناهجو و افراد مورد نگرانـي        ساكنان عالي پناهندگان ملل متحد همه       كميسارياي مكررراساس اطالعيه هاي    ب. ه
 11 عـالي پناهنـدگان ملـل متحـد در اطالعيـه            كميـسارياي . هستند و بايد از حفاظتهاي بين المللـي برخـوردار شـوند           

  . كردتأكيد ساكنانو سالم براي  محيط امن يكخود بر ضرورت تأمين ) 2013اول مارس ( 91اسفند
 9 (92 خـرداد  25ارديبهـشت و   9  و91 بهمـن  21 حمالت مشابه تكرار امكان اينكه فوق و با توجه به نكاتبا توجه به  

هر لحظه و هر روز وجود دارد، مقاومت ايران بار ديگـر خواسـتار اقـدام بالدرنـگ جامعـه                    ) ژوئن 15 آوريل و    29فوريه،  
 ثالث  كشور ليبرتي به اشرف و انتقال آنها از اشرف به           ساكنانالت متحد و ملل متحد براي بازگرداندن        جهاني به ويژه ايا   

  .است
  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

  )2013ژوئن17 (1392خرداد27

  

  ............فراسوي خبرها
  

  اعالن جنگ به مخالفان سوري، كوفتن بر دروازه جنگهاي فرقه اي

  منصور امان
   خرداد7سه شنبه ... وي خبرفراس

يك ُگروه جنگ ساالر و دست نشانده رژيم جمهوري اسالمي در ُلبنان، به مخالفان رژيم بشار اسد اعـالن جنـگ داده و                       
آنچه كه از زبـان   . ورود رسمي خود به جنگ داخلي سوريه به مثابه يك طرف درگيريها را به اطالع همگان رسانده است                 

اي حسن نصراهللا، شنيده شد، اعالم تصميم حاكمان ايران به مداخله بيشتر و شركت همه جانبـه    سركرده گروه مزبور، آق   
  . تر در بحران سوريه است

اگر چه مشاركت فعال رژيم واليت فقيه در جنگ تبهكارانه خانواده اسد عليه شهروندان سوري موضوع تـازه اي نيـست،           
شانه رو به وخامت رفتن وضعيت آقاي اسد و متحد خـارجي اش در سـوريه       اما بازي آشكار آن با اين كارت را مي توان ن          

نواختن پر سروصداي كوس جنگ از سوي آقـاي خامنـه اي و همدسـتان، وضـعيت جديـدي را در بحـران          . ارزيابي كرد 
ويژه ُلبنان  سوريه به وجود نمي آورد، اما به خوبي مي تواند قصد آنها از گُسترش دادن جنگ به كشورهاي همسايه و به                      

  . را به مخاطبان برساند
در همان حال كه رژيم اسدها با ياري جمهوري اسالمي براي نجات خود با تمام ُقوا در پي تبديل درگيريها با مخالفان به 
جنگ بين پيروان فرقه هاي مذهبي شيعه و سني است، مفهوم عملي صف آرايي متظاهرانه باند مسلح و شيعي حزب اهللا 

، تهييج درگيريهاي فرقه اي و كشاندن آن به ُلبنان است؛ كشوري كـه در آن سـاختار و نظـم             "تكفيريهاي سوريه " عليه
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آغاز جنگ داخلي در لُبنان، مي تواند پيش درآمد جنـگ شـيعه و             . دولتي بر اساس مناسبات فرقه اي شكل گرفته است        
  . سني در سراسر منطقه باشد

سوريه و ايران در آستانه ُكنفرانس ژنو در برابر سرنگوني رژيم اسدها به ميان مي كـشند  اين ُگزينه اي است كه حاكمان      
با اين حال پيامي كه سياست مزبور ارسـال مـي كنـد،             . و همه ويژگيهاي يك اقدام انتحاري را در خود جمع كرده است           

اذ چنين راه حلهايي ناُگزير سـاخته را     فقط ميزان پتانسيل شرارت فرستندگان آن نيست، بلكه تنگنايي كه آنها را به اتخ             
  .نيز دربر مي گيرد

رژيم اسد زير فشارهاي فزاينده بين المللي، از تهديد به حمله نظامي تا تجهيز مخالفان قرار گرفته و روسيه، يك متحـد                 
  . استراتژيك آن، در حال تاثير پذيرفتن و واُكنش نشان دادن به اين شرايط است

ي اسالمي كه به دليل تحريمهاي فلج كننده نفتي و مالي به منابع محدودي دسترسي دارد و خود همزمان، رژيم جمهور
به همين علت با بحران اقتصادي فراگيري روبروست، در گرداب يك جنگ فرسايشي فرو رفته كه اكنون بيش از دو سال 

  . از عمر آن مي گذرد
كديگر و جليقه انفجاري بر تن، در جسُتجوي فضاي تنفُس به اين            بر اين بستر، آقايان اسد و خامنه اي دست در دست ي           

با اين حال چنين مي نمايد نخُستين ُقرباني آثار تخريبي اين راهكار، حزب اهللا لبنـان باشـد؛      . سو آن سو مانور مي دهند     
 در خاك سوريه در نيرويي كه وانمود مي كند فلسفه وجودي آن جنگيدن با اسراييل است و اينك با اعتراف به جنگيدن

كنار رژيم اين كشور، به مردم ُلبنان و بيش از همه به شيعيان اين كشور نشان داده كه فقط يك كاركرد و وظيفه دارد و 
  .   آن انجام سفارشات اربابان خارجي اش است

  
  ركوردهاي جهاني جديد جمهوري اسالمي در امر تروريسم و نقض حقوق بشر

  ليال جديدي
   خرداد 11يكشنبه . ..فراسوي خبر

رژيم جمهوري اسالمي، به سركردگي ولي فقيه خامنه اي، در باال بردن شهرت جهاني خود در امر تروريـسم و پايمـالي                       
اين بار نيز روزنامه هاي سراسـر جهـان بـا زبانهـاي             . حقوق بشر همواره نهايت كوشش و توان را از خود نشان داده است            

  . رده تري داده اندگوناگون به اين شهرت ابعاد گست
  

رژيم از يك سو با برجسته كردن نقش تروريستي خود در كنار حزب اهللا لبنان براي نجات ديكتاتور سوريه كه عليه يك                    
ايـن  . خلق به غارت و جنايت دست زده، در صدر ليست سياه تروريسم وزارت امـور خارجـه آمريكـا قـرار گرفتـه اسـت                        

بدترين " سال گذشته، بي سابقه توصيف كرده و از آن به عنوان      20 را در مقايسه با      وزارتخانه فعاليتهاي تروريستي رژيم   
  .  در اين زمينه نام برده است"كشور

از سوي ديگر، دادستان پرونده بمب گذاري در مركز همياري يهوديان در بوئنوس آيرس، آرژانتين، جمهوري اسـالمي را            
آلبرتـو  . كاي التين براي طراحي و انجـام عمليـات تروريـستي مـتهم كـرد              هاي مخفي اطالعاتي در آمري      به ايجاد پايگاه    

وي همچنين اظهار داشت كه بمبگـذاري در  . نيسمان مقامهاي بلند پايه رژيم را آمر بمبگذاري در اين محل معرفي كرد            
  .  است"دار زنجيره دنباله " يك عمليات محدود نبوده و بخشي از يك "آميا"

  :ض حقوق بشر هم توانسته نظرات بسياري را به خود جلب كند، تنها به چند مورد اشاره كنيمو اما رژيم پيرامون نق
نقش پشت پرده " نخست آنكه علي اصغر حجازي، مسوول ارشد امور امنيتي و سياسي دفتر خامنه اي هم به دليل ايفاي 

ديگـر از مقامـات جمهـوري اسـالمي          نفـر    60وي به   .  در ليست تحريم آمريكا قرار گرفت      "در سركوب شهروندان ايراني   
  .  پيوسته كه به ايفاي همين نقش متهم هستند
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وي ممنوعيـت زنـان از نـامزدي در    . نمونه ديگر، اظهار نظر آقاي احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايـران اسـت   
ران از امضا كنندگان آن انتخابات فرمايشي جمهوري اسالمي را خالف ميثاقهاي بين المللي حقوق مدني و سياسي كه اي       

  . است، توصيف كرد
  

همچنين پنج متخصص سازمان ملل متحد، نقض حقوق شهروندان ايران به ويژه زنان براي شـركت در امـور سياسـي و                      
  .محدوديتهاي شديد براي روزنامه نگاران و آزادي بيان و اجتماعات را محكوم كردند

 سوريه است كه توسط شوراي حقوق بشر سازمان ملل محكوم شـده         يك نمونه ديگر، كشتار غيرنظاميان توسط حكومت      
اين شورا دخالت نيروهاي حزب اهللا را كه از سوي رژيم ايران تغذيه مي شود و همچنين كشتار شهروندان توسـط                     . است

  . حكومت سوريه را محكوم كرده است
نگلـيس بـا فتـواي قتـل سـلمان رشـدي توسـط              مقام تروريسم دولتي را كشورهاي آمريكا، اسراييل، آلمان، آرژانتين و ا          

سپس حمايت از حزب اهللا . خميني كه آن را تشويق و حمايت از تروريسم ناميدند، به جمهوري اسالمي اعطا كرده بودند
به دليل (آمريكا، سپاه پاسداران و وزارت دفاع رژيم و آلمان . لبنان و بنيادگراهاي فلسطيني نيز به اين پرونده افزوده شد     

  . مدال تروريسم را به جمهوري اسالمي و مقامهاي بلند پايه آن داده بودند) ايت ميكونوسجن
موضوع مورد توجه رابطه اي است كه سـنگين  . از اين رو، مساله توسل رژيم به تروريسم و نقض حقوق بشر تازگي ندارد         

  .          دشدن اين كفه ترازو با شدت يافتن بحران در حكومت ولي فقيه در كفه ديگر دار
  

  حمايت از اقدام پارلمان كانادا و همبستگي با جامعه پارسان
  زينت ميرهاشمي

   خرداد 17فراسوي خبر آدينه 
اليحه تصويب شده در پارلمان كانادا در محكوميت قتل عام زندانيان سياسـي، گـامي مثبـت و ارزنـده در مبـارزه عليـه                  

  .  و نتيجه فعاليت مدافعان حقوق بشر استاستبداد مذهبي و در راستاي دفاع از حقوق بشر
 را جنايـت عليـه   1367اين مجلس كشتار جمعي زندانيان سياسي ايران در تابستان         «:در اليحه پارلمان تصويب شده كه     

بشريت قلمداد كرده و آن را محكوم مي كند و در بزرگداشت ياد آنهايي كه در گورستان دسته جمعي خـاوران و ديگـر                        
معي ايران به خاك سپرده شده اند، روز اول سپتامبر را روز همبستگي با زندانيان سپاسي ايـران اعـالم   گورهاي دسته ج  

  » .مي دارد
 كه با حكم صريح خميني صـورت گرفـت، همچنـان در             67محكوميت قاطع و صريح قتل عام زندانيان سياسي در سال           

 و همه جنايتهـاي ديگـر       67گان از قدرت در جنايات  سال        تمامي باندهاي در قدرت و نيز رانده شد       . برابر همه قرار دارد   
پايوران رژيم چه آنهايي كه مستقيم زندانيان را سالخي كردند و چه آنهايي كـه بـراي حفـظ         . شريك و همبسته هستند   

منافعشان نظاره گر اين جنايت بودند و سكوت كردند نه بخشيده مي شوند و نه اعمال آنها به فراموشي سـپرده خواهـد                       
  . شد

جنايات انجام شده توسط رژيم آن چنان دره اي از خون و تنفر بين مردم آزاديخواه و رژيم به وجود آورده است كـه بـه     
  . هيچ روي پر شدني نيست

ضمن حمايت از اقدام شجاعانه پارلمان كانادا، براي فراگير شدن اين اقدام در سطح بقيه كشورها بايـد تالشـي همگـاني           
  . كرد

جنايات انجام شده در دادگاهي بين المللي با شركت خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي گامي اسـت كـه          رسيدگي به   
طرد كارگزاران رژيم از طرف كشورهاي ديگر احترام به حقوق مردم ايران و . به رشد حقوق بشر در ايران ياري مي رساند

  .حقوق بشر است



 ٦٤

  
امعه يارسان، در اعتراض به توهين و تحقير مزدوران رژيم، روز چهارشنبه در رويدادي ديگر دو تن از هموطنان كرد از ج    

تحقير آداب و رسوم فرهنگي به عنوان يك ابزار شكنجه از جمله شـيوه هـاي رايـج رژيـم         .  خرداد خود را آتش زدند     15
ان تضاد بين مردم دامن اينگونه رفتار از طرف رژيم عالوه بر افزايش خشونت بر مردم، تمايزهاي فرهنگي را به عنو       . است

البته مردم آگاه در سراسر ايران اقدام رژيم را محكوم كرده و همبستگي خـود را بـا هموطنـان جامعـه پارسـان        . مي زند 
  .اعالم كردند

  
  فرستادگان رژيم به اجالس ساليانه سازمان جهاني كار، نمايندگان واقعي كارگران نيستند

  ليال جديدي
  رداد خ18شنبه ... فراسوي خبر

 سوييس در حالي برگزار مي شود كه -طبق روال در شهر ژنو   ) ILO(يكصد و دومين اجالس ساليانه سازمان جهاني كار       
در عـوض، همچـون سـالهاي گذشـته، عوامـل و            . نمايندگان كارگران و زحمتكشان ايراني در اين اجالس حضور ندارنـد          

 15( ميالدي   2013 ژوئن   15 تا   5اين اجالس از    . ده اند وابستگان رژيم ضد كارگري جمهوري اسالمي در آن شركت كر         
  .ادامه خواهد داشت) 92 خرداد 30تا 

جمهوري اسالمي براي ورود به بازار جهاني كار و پيشبرد منافع غارتگران حكومتي نياز بـه گـرفتن تاييديـه از سـازمان                       
ان را با نقض حقوق كارگران و مزدبگيـران ايرانـي   از اين رو، درحاليكه تمامي مقاوله نامه هاي اين سازم. جهاني كار دارد 

زير پا گذاشته، در راستاي اين هدف با فرستادن نمايندگان فرمايشي و مخفي كردن حقـايق در اجـالس مزبـور شـركت      
  .كرده است

د فرستادگان رژيم به اين اجالس سابقه دفاع از حقوق كارگران را ندارند و به عكـس همـواره بيانيـه هـا و مـصوبات ضـ                          
فعاالن جنبش كارگري ايران به عملكرد چهار تشكل رسمي و وابـسته و منتـسب بـه      . كارگري حكومت را امضا كرده اند     

 و "كار كانون عالي شوراهاي اسالمي "، "مجمع عالي نمايندگان كارگري"، "كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگري"خود 
  .مي دانند معترض بوده و آنان را نمايندگان خود ن"خانه كارگر"
  

كاهش چشمگير امنيت شغلي با افزايش قراردادهاي ناعادالنه پيماني و موقت، كاهش حمايتهاي اجتماعي، فجايع ناشـي    
از كار، تعطيلي كارخانه ها، از بين رفتن فرصتهاي شغلي، پايمالي موارد حمايتي قانون كار در اليحه ارسالي به مجلـس،                     

ي كار كودكان و در نهايت مصوبه اخير در مورد حداقل دستمزدها كه تناسبي با نرخ رشد كار سياه و سوواستفاده از نيرو
  . تورم ندارد، نمونه هاي بارز حاصل عملكردهاي اين نهادهاي حكومتي است

  
هيچيك از چهار هدف اصلي سازمان جهاني كار كه ارتقاي حقوق بنيادين كار، اشتغال، حمايتهاي اجتماعي و گفتگـوي                   

در برمي گيرد، از سوي جمهوري اسالمي رعايت نمي شود، براي نمونه يكي از حقوق بنيادين كار، تـضمين                   اجتماعي را   
 اي كه هزينه معيشت كارگران را پوشش دهد مي باشد كه با وجود تالشهاي كارگران ميسر  پرداخت حداقل مزد به گونه

  .نشده است
  

  اصل برابري و رفع تبعيض قومي، جنسيتي، زبان، مذهب، رنـگ و     ترين موارد حقوق بنيادين كار،        همچنين از ميان مهم     
نژاد، منع بدترين اشكال كار كودك كه براي سالمت جسمي و روحي آنان مـضر اسـت، ممنوعيـت بكـارگيري زنـان در                        
كارهاي پر زيان، منع تبعيض جنسيتي ميان نيـروي كـار و تاكيـد روي برابـري حقـوقي افـراد در مقابـل كـار يكـسان،           



 ٦٥

 هـاي كـارگري و كارفرمـايي و حـق            تهاي اجتماعي از كارگران در زمان كار، آزادي و استقالل تـشكلها و اتحاديـه              حماي
  .اعتصاب و پيگيري حقوق صنفي نيروي كار است

  
امـا  . تحقق اين امور در شرايطي امكان پذير است كه آزادي، عدالت، امنيت و برابري زنان و مردان وجـود داشـته باشـد                       

. ارگران و فعاالن كارگري نسبت به عدم رعايت اين موارد با موجي از سـركوب وحـشيانه روبـرو شـده اسـت                 اعتراضات ك 
. بازداشت، زندان و شكنجه پاسخ اعتراضات صنفي كارگران بوده كه با نقض حقوق شهروندي آنها نيز همراه گشته اسـت              

گري در ايران و خارج و همبستگي بـين المللـي           از اين رو، همبستگي هر چه بيشتر كارگران و زحمتكشان و فعاالن كار            
. صداي كارگران را به گوش سازمان جهاني كار برسانيم. براي افشاي حضور نمايندگان رژيم در اين اجالس ضروري است

  .نمايندگان جمهوري اسالمي، نماينده كارگران ايراني نيستند
  

  شد» بخيمه رهبر انقال«روحاني مدعي بازگرداندن منزلت زنان زير 
  زينت ميرهاشمي

  خرداد 19فراسوي خبر يكشنبه 
واكنشي در برابر تحريم گسترده و بي تفاوتي        » حماسه سياسي «يك هفته مانده به انتخابات فرمايشي، تالشهاي خالقان         

تيك، بار ديگر انتخاب بين بد و بدتر، به عنوان ابزاري كهنه از طرف كساني كه براي دوري از تحوالت دموكرا. مردم است
  . در زير عباي مالها به دنبال تغيير مي گردند، دنبال مي شود

ايـن در  . بازيگران نمايش به سختي تالش مي كنند تا تمايزهاي خود را در مواردي همچون مـساله اتمـي نـشان دهنـد               
. يـه اسـت   حالي است كه بنا بر اعتراف همه پايوران رژيم، هر گونه تصميم گيري بر سـر مـساله اتمـي بـا نظـر ولـي فق                          

هيچكدام از اين بازيگران برنامه روشني براي سياست خارجي و پرونده اتمي ندارند و بنابرين نمي توانند هيجـان مـورد                     
 معتقد به واليت مطلقه فقيه اولين پيروزي بانـد خامنـه اي بـراي بـستن راه           8احراز صالحيت   . دلخواه خود را بيافرينند   

  . با خارج بود» تعامل«رد پروژه اتمي و اظهار نظر به طور كيفي متفاوت در مو
  

حسن روحاني، نماينده ولي فقيه در شوراي عالي امنيت ملي، رئيس كميسيون سياسي اجتماعي مجلس خبرگان و عضو 
وي براي رسيدن به اين مدارج بايد امتحان وفاداري به واليت فقيه و شخص خامنه . مجمع تشخيص مصلحت نظام است

قـدرت  «او كه به خوبي مي داند احمدي نژاد دست پرورده ولي فقيه است، مدعي بازگرداندن        .  باشد اي را موفق گذرانده   
  . به قبل از دوران احمدي نژاد شد» ملي

چـرا  «كه از طرف جمعيـت داده شـد، مـدعي شـد             » زنداني سياسي آزاد بايد گردد    «ديروز حسن روحاني در برابر شعار       
نيازي نيـست كـه در كـشور عـدل و اعتـدال،      «وي اعالم كرد . »دانيان آزاد شوندزنداني سياسي، كاري كنيم كه همه زن  

بـه دانـشگاه و دانـشجو و        » كرامـت «مضحك ترين شعار حسن روحاني ادعاي بازگردانـدن         . »كسي در زندان باقي بماند    
  . است» زير خيمه رهبر انقالب«به زنان » منزلت«
  

در قانون اساسي   . رف شوراي نگهبان، وعده اجراي قانون اساسي را داد        حسن روحاني با در جيب داشتن نمره قبولي از ط         
  . جمهوري اسالمي تبعيض جنسيتي يك امر پايه اي است و به طور مثال زنان نمي توانند رئيس جمهور شوند

ردم در شـعار مـ  . تنور انتخابات با حرفهاي بي بخار روحاني و حمايت خاتمي از ائتالف روحاني و عارف، داغ نخواهد شـد                 
  . پاسخي به تداركچيهاي انتخابات بود» ديكتاتور خوابت آشفته باد«خاكسپاري آقاي طاهري 

  .هر راي به اين نمايش انتخاباتي، راي به تقويت استبداد، به نظام ديني و به استبداد خامنه اي است
  



 ٦٦

  خامنه اي چوب و پياز را خورد و زندان ليبرتي را موشك باران كرد
  يزينت ميرهاشم

   خرداد26فراسوي خبر يكشنبه 
.  هزار تن از اعضاي سازمان مجاهدين خلق موشك بـاران شـد  3 خرداد، زندان ليبرتي محل اقامت بيش از 25روز شنبه   

خبر شليك موشك به ليبرتي و مجروح و شهيد شدن تعدادي از ساكنان بي دفاع و غير مسلح آن كه هر وجدان بيدار را 
موشك بـاران ليبرتـي بـا توجـه بـه پيـشينه آن، در پيونـد        . رگان سازمان ملل تاييد شده استتكان خواهد داد، توسط ا 

چرايي همزماني اين موشك بـاران و خروجـي انتخابـات نمايـشي رژيـم،      . دستهاي خونين مالكي و ولي فقيه معني دارد       
ي خواهد اعالم كند كه همچنان در نشان مي دهد كه خامنه اي كه با نتيجه انتخابات هم چوب را خورده و هم پياز را، م

  .بر پاشنه تروريسم و ساخت سالح اتمي مي چرخد
  

 صحنه انتخابات فرمايشي به گونه اي رقم خورد كه حسن روحاني عضو شوراي امنيت رژيم، عـضو مجلـس خبرگـان و                      
بـه وسـيله شـوراي    خامنه اي اين بار هم قبل از تائيـد صـحت انتخابـات    . عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام برَنده شد      

اما با توجه به سخنان يك ماه گذشته خامنه . نگهبان به صحنه آمد و با صورتي كه از سيلي سرخ شده، نتيجه را پذيرفت
اي و مسايلي كه در مناظره هاي سوم مطرح شد، مشخص مي شود كه خروجي انتخابات فرمايشي به ولي فقيه تحميل                     

  .شده است
  

يژه ديكتاتوري مذهبي و با توجه به قانون اساسي جمهوري اسالمي و شـرايط مربـوط بـه              در حكومت ديكتاتوري و به و     
بيهوده نيست . رياست جمهوري، تمامي آن چه تحت عنوان انتخابات به صحنه مي آيد، آزاد، عادالنه و دمكراتيك نيست               

  .كه رژيم ايران هيچ گونه نظارت نهادهاي بي طرف بين المللي را قبول نكرده است
ون نظارت نهادهاي مردمي و ارگانهاي بين المللي در ارگانهاي راي گيري، بـه اطالعيـه هـاي برگـزار كننـدگان ايـن                        بد

  . نمايش نبايد اعتماد كرد
افشاگري باندهاي رقيب پيش از انتخابات در رابطه با اضافه كردن ميزان رايها بـراي بـاال نـشان دادن مـشاركت مـردم،                        

  . تاكيدي بر اين امر است
ر كسي كه از صندوق سر درآورد در تمامي رنجها، دردها و مصائبي كه به مردم طي بيش از سه دهه اعمال شده است                  ه

  . شريك است
  

خامنه اي اگر تصميم به نوشيدن جام زهر نگيرد، با توجه به تحريمها و مطالبات انباشه شده مردم، حسن روحاني هـيچ                   
كه در درون هرَم قدرت .... جبهه رفسنجاني، خاتمي، ناطق نوري و. انجام دهداقدامي نمي تواند براي تغييرات جزيي هم     

عليه كانديداي سپاه و خامنه اي شكل گرفت اگر نتواند مساله تحريمها كه به پروژه اتمي مربوط است را فيـصله دهنـد،              
  .وضعيت مردم و كشور روز به روز فاجعه بارتر خواهد شد

 ليبرتي اين پيام را به همه مي دهد كه همچنان سياست تروريستي خـود را ادامـه مـي              خامنه اي با موشك باران زندان     
  .دهد

انجـام  . كشتار افراد بي سالح و بي دفاع از طرف مزدوران مالكي وابسته به ولي فقيه جنايت عليه بشريت و محكوم است                  
امنه اي در مهندسي كـردن نمـايش        اين جنايت در اين زمان نشان از قدرت رژيم نيست بلكه هراس از نتايج شكست خ               

  .انتخابات است
  
  



 ٦٧

  شيخ علي خان نمي بخشد وقتي شاه مي بخشد و 
  منصور امان

   خرداد29چهارشنبه ... فراسوي خبر
صحنه سياست در جمهوري اسالمي در كنار مساله تغيير در دستگاه اجرايي، شاهد تـالش سراسـري بانـد حـاكم بـراي                  

گوناگوني و پرشماري داليل و اسـتداللهايي كـه   .  انتخابات رياست جمهوري استتوجيه شكست سنگين خود در نمايش 
آنها در اين زمينه ارايه مي كنند، بيش از هر چيز نشانگر آن است كه آقاي خامنه اي و ُشركا زير ضربه وارده، حتي قادر           

  . به تدارك يك عقب نشيني سازمان يافته نيز نيستند
 احمدي نژاد، گُماشته ولي فقيه بر منصب رياست جمهوري را علت شكست باند حاكم مـي            بخشي از اينان عملكرد آقاي    

كاريكـاتور احمـدي   "دانند و فراكسيون وي نيز در پاسخ، عدم حمايت از خود و به صحنه آوردن آقاي جليلـي كـه او را                      
 " وزن كشي" اكسيونهاي باند حاكم و دسته اي ديگر، انگُشت اتهام را به سوي شكاف فر.  مي نامند را دليل مي آورد"نژاد

 امنيتي دولـت بـوده   –آنها گرفته و عده اي نيز مي گويند، مسوول شكست، سياست رياكارانه در برابر فراكسيون نظامي   
  .   به اين فهرست هنوز مي توان مي افزود. است

آنهـا  .  بانـد حـاكم اسـت      ُنقطه عزيمت مشترك همه اين استداللها پذيرش شكست و اعتراف ضمني بـه تحميـل آن بـه                 
همچنين يكصدا كوشش مي كنند مضمون سياسي شكست خود را كه در حقيقت از اسقاط تدبيرهاي استراتژيك شـان                   
چه در پهنه جنگ دروني و سياست يكدست سازي و چه در قلمرو سياست خارجي و پرونده هسته اي خبـر مـي دهـد،      

  . گيري كنندكوچك نشان داده و از گُسترش بحث به اين حوزه جلو
جالب آن است كه بهترين كُمك براي خارج شدن باند حاكم از تنگنا و تجديد نفس نه از سـوي اعـضا و وابـستگان آن،                          

نهـضت  "براي مثال، آقـاي ابـراهيم يـزدي، دبيركُـل           .  و اهلي شده اش عرضه مي شود       "خودي"بلكه از جانب منتقدان     
 بوده است و پس از ُكرنش بلند بـاال در    "مقام محترم رهبري  "ت آگاهانه   ، توضيح داده كه نتيجه انتخابات، خواس      "آزادي

  . "ادامه پيدا كند"، ابراز اُميدواري كرده است كه "تصميم راهبردي"برابر اين 
او نيـز   .  قرار مي گيـرد    "شوراي هماهنگي راه سبز اميد    "در همين طبقه بندي، ارزيابي آقاي اردشير ارجمند، سخنگوي          

 وي مي داند و با ابـراز تفـاهم پيـشاپيش بـا     "گام" و "آقاي خامنه اي"دكننده باند حاكم را تصميم مستقل شكست ُخر 
حجت االسالم روحاني در پايان ندادن به حبس خانگي خاُنم رهنورد و آقايان موسوي و كروبي به اين دليـل كـه آزادي                       

رد كـه رهبـر بانـد واليـت گامهـاي بعـدي را هـم در شـكل         ، توقُـع دا "موجب التهاب در كار ايشان شود     "آنها مي تواند    
  .   به زمين بگذارد"شكستن حصر"

اگرچه آنها روشن نكرده اند كه در برابر سرويس ارايه شده به رقيبانشان چه وعده اي به خود داده اند، امـا در هـر حـال            
 درخشان تر از "بصيرتي"و باند او به  "رهبر"، در شناسايي مصلحت "خودي"چنين مي نمايد كه اين دسته از منتقدان     

خود آنها رسيده باشند، بدان شدت و اشتياق كه آنچه شاه علي در توصيف وضعيتش روا داشته را نيـز ايـن بنـدگان روا                         
  . نمي دارند

  
  جشنهاي بازگشت به خيابان

  منصور امان
   خرداد31آدينه ... فراسوي خبر

يك هفته پس از گردهماييهايي كه در . بر خويش يافت، به خيابان بازگشتجنبش اجتماعي با نخستين امكاني كه در برا
زُرگ و كوچـك بـار       سراسر كشور پس از اعالم نتيجه نمايش انتخابات رياست جمهوري برپا گرديد، تهران و شـهرهاي بـ

  . ديگر شاهد تجمعات پرشوري اين بار به بهانه راهيابي تيم ملي فوتبال به جام جهاني بود
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ارهاي مطرح شده در اين گردهماييها كه بي هيچ حاشيه و ميان برُي، حاكمان كشور و دستگاه سركوب را بـه طـور                        ُشع
مستقيم هدف قرار مي داد و بر فوري ترين مطالبات دموكراتيـك همچـون آزادي زنـدانيان سياسـي پـاي مـي فـشرد،                         

نها را به اشغال خود درآوردند را از تفسير و گمانه زنـي             جهتگيري سياسي انبوه زنان، مردان و جواناني كه پايكوبان خيابا         
  . بي نياز مي كند

 روز گذشته، سرمايه گذاري كالن آيت اهللا خامنه اي و همدستان نظامي و امنيتي اش بـراي                  6رويدادهاي صاعقه آساي    
ن ترور و وحشت آنهـا  چتر سنگي. در چهارسال گذشته را به پشيز بدل ساخت   ) فتنه(مهار و چيرگي بر جنبش اجتماعي       

بر سر جامعه، با اولين روزنه اي كه پيدا كرد، مشبك و بي خاصيت شده و صاحبانش را زير رگبار اعتراضـها در تهـران و           
  .اصفهان، كرمان و زاهدان، مشهد و مهاباد، برهنه و بي پناه برجاگذاشت

  
آن براي حكومت هراس آفرين است؛ بيم اصلي        حركتهاي اعتراض روزهاي پيش، نه به دليل گُستره و نه به خاطر شدت              

اين وحشتي است كه ُفرصت طلبـان،       .  از پتانسيلي است كه اين جرقه ها از دهانه آتشفشان آن به بيرون جهيده              "نظام"
  . متحدان ناپايدار، فراريان از اُردوي جنبش و آژانهاي تزريق شده به آن نيز با دستگاه سركوب و آمرانش تقسيم مي كنند

  
آنها كه .  التماس مي كنند"افراط"كساني كه ديروز شكست قطعي جنبش را موعظه مي كردند، امروز آن را به پرهيز از             

پرچم فرار به كنج امن و پنهان شدن تا سرحد بازنشناخته شدن را از اين رسانه خارجي به آن بلندگوي داخلي بر دوش                       
ادگي و مبارزه جويي توده، فلسفه مي بافند و نيروهاي معتـرض در كـف               مي كشيدند، اينك از همان تريبونها عليه ايست       

 داشته باشد،   "توُقع بي جا  "آنها مي گويند جنبش نبايد      .  حكومت برحذر مي دارند    "تحريك" و   "رنجاندن"خيابان را از    
  . بايد انتظاراتش را با سقف ُگنجايش دستگاه فاسد و مستبد تنظيم كند

گذشته مزدوران خامنه اي را از سطح خيابانها روباند، بي اعتنا به رجزخواني حكومـت و مويـه زدن                   آنچه كه در روزهاي     
متحدان و آلت دستهايش، اين خط مشي را با خود به دانشگاه، مدرسه، كارخانه و هر حوزه زندگي و كار ديگري كه بـه                        

  . آلوده شده، گُسترش خواهد داد"نظام"جنون امنيتي 
  
  

  ي در تير ماهشھداي فداي
محمدكاظم غبرايي ـ بهمن راست خديو ـ محمدعلي خسروي اردبيلي ـ نسترن آل آقا ـ گلرخ شـهرزاد مهـدوي ـ         : رفقا

نادعلي پورنغمه ـ حميدرضا هزارخاني ـ مارتيك قازاريان ـ نزهت السادات روحي آهنگران ـ محمود عظيمـي بلوريـان ـ        
قصاب آزاد ـ مسعود فرزانه ـ علي رضا الماسي ـ حميد اشرف    ) امير(محمدرضا يداهللا زارع كاريزي ـ اسماعيل نريميسا ـ   

ـ يوسف قانع خشكه بيجاري ـ غالمرضا اليق مهربان ـ محمدرضـا يثربـي ـ فاطمـه حـسيني ـ محمدحـسين حقنـواز ـ            
مسيحا )  بهزاد(طاهره خرم ـ عسگر حسيني ابرده ـ محمدمهدي فوقاني ـ غالمعلي خراط پور ـ علي اكبر وزيري ـ مهدي 

  نادره احمدهاشمي ـ سـيمين تـوكلي ـ علـي خـصوصي ـ        -ـ حميد آريان ـ بهزاد اميري دوان ـ افسرالسادات حسينـي  
كاظم سالحي ـ احمد خرم آبادي ـ علي اكبر حق بيان ـ عبداهللا سعيدي بيدختي ـ حجـت محـسني كبيـر ـ غالمرضـا          

 49يان ـ سينا كارگر، احمد باختري، ناصر ممي وند طي سالهاي  جاللي ـ خسرو ماني ـ شفيع رمضاني ـ علي اكبر حيدر   
تاكنون در مبارزه مسلحانه با مزدوران امپرياليسم و ارتجاع و يا در زندانهاي دژخيمان ستمگر شاه و خميني به شـهادت                     

 رسيدند
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----------  
 

  
  

    در يک بستهDVDدو 
   آلمان،– فيلم کامل يادمان چھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل در ُکلن -١
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  اھكلي سزي سالگرد رستاخنيکميچھل و 
  تي عرب و جنبش اشغال وال استربھار  بایدرھمبستگ

  ی و مھرداد قادریرھاشمي منتيز: سخنرانان
   و تبادل نظربا سخنرانانگفتگو

 راني کارگاه ھنر ای ماندنادي به ی سرودھاترانه ی ھنربرنامه
   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . )ر دال10( يورو7قيمت 

  
  

  
   

   شماره نبرد خلق در يک سی دی٣٣٣
   د�ر١٥ يورو يا ١٠: قيمت
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  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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