
 
 
 
 
 
 
 

1390  خرداددائيان خلق ايرانسازمان اتحاد ف  ارگان

١٧٠

  

 اتمي ماجراجويي
  ، رژيم
 ،»تعامل«تصورات
   تقابل و تهديد

 
 18 چهارشنبه روز اسالمي جمهوري
 با كرد، اعالم جاري سال خرداد

 تا »فردو« اتمي سايت رسمي اندازه راه
 ميالدي جاري سال پايان از پيش

 20 سطح تا اورانيوم سازي غني ظرفيت
 كنوني توليد برابر سه ميزان به را درصد
 .داد خواهد شافزاي

 در رژيم خارجه امور وزير صالحي
 زيست محيط وزيران اجالس حاشيه

 انتقال گفت، اكو عضو كشورهاي
 فردو به نطنز از درصد 20 تا سازي غني
 سه و گرفته صورت آژانس اطالع با

 درصد 20 سازي غني ميزان شدن برابر
 افزود وي. ندانست »خطرناك« را

 رصدد 20 از بيش سازي غني« موضوع
 »ندارد صحت ايران در

 سازمان رئيس دواني عباسي فريدون
 اين كرد تأكيد ايران اتمي انرژي

 »آژانس نظارت تحت« اقدامات
 .گرفت خواهد صورت

 فوق، خبر انتشار از پس بالفاصله
 تحريك« را ايران اقدامات آمريكا
 آنجال و اوباما باراك. خواند »آميز

 خبري كنفرانس يك در مركل
 را ايران رفتار واشنگتن رد مشترك

 تهديد را ايران و خوانده »آميز تهديد«
 ناديده« ادامه صورت در كه كردند
 امنيت شوراي هاي قطعنامه گرفتن
 شديدتري هاي تحريم با ملل، سازمان
  ».شد خواهد مواجه

  3بقيه در صفحه               
 

  بيانيه كميته مركزي
  پيرامون تحوالت سياسي در ايران

  
م كميته مركزي سازمان در شرائطي برگزار مي شود كه خيزش هاي پلنو

آزاديخواهانه كشورهاي منطقه را فراگرفته است، و جنبش دمكراتيك كشور ما 
به عنوان پيشتاز اين جنبش ها هم چنان در تكاپوي گشودن راه تحوالت 
عميق در جامعه و براي رهائي از بختك استبداد مذهبي و استقرار يك نظام 

مكراتيك در كشور است. مسائل مربوط به جنبش كنوني، هم چنين موقعيت د
جنبش هاي اجتماعي، وضعيت اقتصادي كشور بعد از تشديد تحريم هاي بين 
المللي و نيز حذف يارانه ها توسط دولت، شكاف هاي درون حكومت، چشم 
اندازها و سياست هاي ما از جمله موضوعاتي است كه در اين بيانيه بدان 

  پرداخته شده است:
  تحوالت اميدواركننده در منطقه: -  1

خاورميانه دگرگون شده است. جنبش هاي  ةمنطق ةطي ماه هاي اخير چهر
مردمي در كشورهاي منطقه مقدمات تغييرات  ةضد استبدادي و آزاديخواهان

جديدي را فراهم ساخته اند. در مصر و تونس ديكتاتورها رفته اند، در يمن، 
ريه و ليبي چالش با رژيم هاي ديكتاتوري هم چنان ادامه دارد. اوج بحرين، سو

گيري جنبش هاي ضد ديكتاتوري و آزاديخواهانه، جان تازه اي در كالبد 
جنبش هاي دمكراسي خواهي كه با خواست نان شعله ور شد، در منطقه 
دميده است. موتور اصلي اين جنبش ها از ايران تا مصر و يمن و تونس 

وان اين كشور هاست كه بخشا طعم آزادي را در دنياي مجازي جمعيت ج
چشيده است و ادامه ديكتاتوري در جامعه را بر نمي تابد. اسير سنت ها نيست 

  و در تالش گشودن راهي به سوي زندگي بهتر است. 
تحوالت اخير در هر كشوري متناسب با ويژگي هاي آن كشور بوده است. در 
تونس و سپس در مصر تغييرات سرعت بيشتري داشته است. در ليبي با 
پيوستن بخشي از دولت و ارتش به مخالفان حكومت، عمال كشور بين حكومت 
قذافي و مخالفان او تقسيم شده است و هم اكنون ماه هاست كه يك جنگ 

دخالت ايران، نيروهاي  ةدر جريان است. در بحرين حكومت به بهان ليداخ
مي عربستان را به كمك فراخوانده است و با كمك اين نيروها به سركوب نظا

جنبش مردم، بازداشت و شكنجه فعاالن آن مشغول است. در يمن عالوه بر 
فشار مردم در خيابان، دولت هاي منطقه نيز در تالش راضي كردن ديكتاتور 

سد، بعد اين كشور به كناره گيري هستند. در سوريه حكومت موروثي خانواده ا
از حدود پنج دهه قوانين اضطراري را لغو كرده و به كردها كه تا كنون به 
عنوان خارجي تلقي مي شدند، مليت سوري داده است، اما همزمان، ارتش، 

را براي سركوب و كشتار مردم به خيابان » لباس شخصي«نيروهاي امنيتي و 
اخبار منابع اپوزيسيون  ها فرستاده است و تعداد قربانيان سركوب دولتي بنا به

از مرز هزار نفر گذشته است. از تعداد بازداشت شدگان و زندانيان، اطالعات 
  دقيقي در دست نيست. 

مردمي و حتي سقوط ديكتاتورها هنوز به معني  ةجنبش آزاديخواهان حضور
استقرار دمكراسي در كشورهاي منطقه نيست. تجربه كشور ما بعد از انقالب 

برآمد استبداد ديني بر ويرانه هاي ديكتاتوري سلطنتي، شاهد و  1357بهمن 
گوياي اين واقعيت است كه فقط سقوط ديكتاتور ها كافي نيست تا آزادي و 
دمكراسي در يك كشور مستقر شود. استقرار دمكراسي در جوامعي كه دهه 
هاي متمادي زير يوغ ديكتاتوري و سركوب و قهر بوده اند، امر سهل الوصولي 

 2 در صفحه يهبق         ست.ني

  در اين شماره
  

  : مشتي ارقام و انبوهي از غنائم90بودجه 
  5صفحه                             سر سخن خرداد ماه         

  چرا كانون نويسندگان ايران غيرقانوني است؟
  7صفحه                     محمد اعظمي
استقرار حكومتي مبتني بر راي آزاد شهروندان  ما خواهان

  9صفحه          كشور هستيم
  سعيد سلطانپور آميزه شگفت دودنيا

  12صفحه         مسعود فتحي
  خرداد نبايد شركت كرد22در راهپيمائي 

  13صفحه                علي جالل
  حمالت نظامي بشردوستانه

  17 صفحه         يد جعفرپورهنا
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  سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي
 

  بقيه از صفحه اول
 ..... مركزي كميته بيانية

 
 احزاب از مدني نهادهاي حضور بستر بر دمكراسي
 تواند مي كه است غيردولتي و صنفي نهادهاي تا سياسي
 كه مدني، نهادهاي ضعف. بماند پايدار و شده مستقر
 است، بوده اجتماعي هاي جنبش مداوم سركوب حاصل
 را عرصه عمال است، هكرد تر مشكل را دمكراسي به گذار

 و تشكل از كه است گذاشته باز هائي گروهبندي بر
 رسميت به و دمكراسي با و هستند برخوردار عمل قدرت

 سنتي دستگاه. ندارند اي ميانه مردم حقوق شناختن
 سوي از سركوب نيروهاي و ارتش سو، يك از مذهبي
 كشورهاي تاريخ در و هستند تواني چنين داراي ديگر،
 دمكراسي تهديد نيروي مثابة به نحوي به كدام هر منطقه
 و مدني نهادهاي غياب در هم امروز و اند داشته برآمد

 با قادرند قدرتمند سياسي احزاب جمله از دمكراتيك
 در را كنوني دمكراتيك تحوالت قدرت، مراكز تسخير
  .كنند تبديل خود ضد به عمل

 بسا چه و دشوار راهي كشورها اين در دمكراسي به گذار
 است شده برداشته كه است گامي اما بود، خواهد طوالني

 با همراه ما سازمان. دهد مي را جديد دوراني آغاز نويد و
 تالش از ايران چپ و دمكرات آزاديخواه، نيروهاي همه

 و دمكراتيك آزاد، اي جامعه ايجاد در مترقي نيروهاي
 بادلت. كند مي پشتيباني منطقه هاي كشور در عادالنه

 دموكراتيك و مترقي نيروهاي ميان تجربه انتقال و نظر
 تقويت راستاي در ضروري اقدامي را، منطقه كشورهاي
  .داند مي متقابل همبستگي

 
  :ايران مردم دمكراتيك و آزاديخواهانه جنبش -2

 جريان در ما كشور دمكراتيك و آزاديخواهانه جنبش
 دوباره اوجي 1388 خرداد 22 انتخابات از بعد اعتراضات

 حكومت انتخاباتي كودتاي به اعتراض در و گرفت
. فراروئيد گسترده جنبش يك به اسالمي جمهوري
 در 1388 ماه خرداد 25 در مردم ميليوني تظاهرات

 خود ادامة در جنبش اين. بود آن نمود ترين بزرگ تهران
 قرار حكومت سركوب نيروهاي جانبه همه تعرض مورد
 گسترده هاي بازداشت ترضان،مع شتم و ضرب. گرفت
 محاكمات تشكيل مطبوعاتي، و فرهنگي سياسي، فعاالن

 براي اعدام حتي و زندان سنگين احكام صدور نمايشي،
 عاشورا روز تظاهرات از پس خصوصا كنندگان، تظاهر
 سركوب ادامه. بود مردم اعتراضات به حكومت پاسخ تنها
 اما اخت،س محدود را خيابان در مردمي جنبش حضور ها
 با پيوند در و يافت تعميق جامعه بطن در جنبش اين

 اقليت اقوام، و ها مليت جوانان، كارگران، زنان، جنبش
  .داد ادامه خود حيات به...  و مذهبي هاي

 هاي جنبش با ما كشور مردم آزاديخواهانة جنبش رابطه
 جنبش اين سو يك از. است متقابل اي رابطه منطقه،
 در هم. شود مي محسوب منطقه يها جنبش پيشتاز

 ابزارهاي از استفاده در هم و مدني هاي روش هم اهداف،
 اما است؛ منطقه در جديد هاي جنبش پيشĤهنگ مدرن

 يكي با كشمكش سال دو به نزديك از بعد ديگر، سوي از
 از نشيني عقب و سركوبگر هاي حكومت ترين خشن از

 منطقه در ديگر هاي جنبش با جامعه، درون به خيابان
 راه ادامه در منطقه در موفقيتي هر با و است شده همگام
 كشور بر حاكم رژيم. شود مي تر مصمم تحوالت دشوار

 ديگر و تونس، در علي بن يا مصر در مبارك رژيم با ما
 توجهي قابل هاي يكساني و تمايزها منطقه هاي حكومت

 حسنه رابطة تونس و مصر رژيم خالف بر سو يك از. دارد
 تنش پر مناسباتي برعكس، ندارد، بزرگ هاي قدرت با اي
 اين قدرت منشا ديگر سوي از اما دارد؛ ها آن اكثر با نيز

 به اتكاء همه، از قبل نفت، كالن درآمد بر عالوه هم رژيم
 رسانه بر انحصاري تسلط و امنيتي نظامي، هاي ارگان
  .است جمعي ارتباط هاي

 برافروخته مصر، و تونس در مبارك و علي بن سقوط
 خاورميانه، كشورهاي در مردم مبارزات هاي شعله شدن
 به اميد دميده، نيز ما كشور مردم جنبش در اي تازه روح

 مردم آزاديخواهانة جنبش اهداف تحقق در موفقيت
 در راهپيمائي به دعوت. است نموده تقويت را ما كشور

 بهمن 25 روز در منطقه در مردمي جنبش با همبستگي
 را، خيابان به بازگشت كه بود اي جرقه گذشته سال ماه

 آن. ساخت مطرح سركوب، نيروهاي وسيع حضور عليرغم
 به علم با آمدند، خيابان به ماه بهمن 25 در كه ها

 خشونتي از آگاهي با و حكومت سركوب نيروي آمادگي
 نيز، روز اين شعارهاي. كردند خطر بود، آنان انتظار در كه

 جمهوري نظام راس متوجه و روحيه اين با متناسب
 .بود اي خامنه علي فقيه ولي اسالمي،

 و متناقض آن از بعد حوادث و بهمن 25 برآمد نتايج
 ناديده و خيابان، در نمائي قدرت سو يك از. بود دوگانه
 جنبش حضور تداوم جامعه، بر حاكم خفقان جو گرفتن
 كرد كيدتا واقعيت اين بر و گذاشت نمايش به را مردمي

 تواند مي جنبش اين كوچك، ولو گشايشي هر با كه
 سوي از درآورد، خود تسخير به را جامعه عمومي فضاي
 بيشتر شدن تر بسته به منجر بهمن، 25 تظاهرات ديگر،
 ادامة از هراس در حكومت و شد جامعه تنفس فضاي
 خود دروني هاي شكاف بر كرد تالش برآمدهائي چنين
 به بعضا و سكوت به وادار را بينابيني نيروهاي كند، غلبه

 تشديد را سركوب جو بكشاند، جنبش عليه گيري موضع
 خانگي حبس جمله از وسيع هاي بازداشت به و نمايد
 همراه به كروبي، مهدي موسوي، ميرحسين آقايان

 كروبي فاطمه و رهنورد زهرا ها خانم همسرانشان
 اين. كند طعق را بيرون دنياي با ها آن رابطه و مبادرت
 در حكومت عوامفريبانة تبليغات بر اي ضربه ، حركت
  .بود منطقه در اخير تحوالت جريان

  
 

  :حكومت درون در شكاف -3

 25 حوادث از بعد حكومت يكپارچگي و قدرت نمايش
 به حكومت صفوف در شكاف. نيافت چنداني دوام بهمن،
 سازي دست يك صحنة. گشود دهان اي سابقه بي شكل
 سوي از اطالعات وزير استعفاي پذيرش اعالم با قدرت
. شد دگرگون رهبر، توسط آن ابقاء و جمهور رئيس

 جمهور رئيس در پشت فقيه ولي »حكومتي حكم«
. كرد خطر احساس دوباره واليت دستگاه. شد متوقف

 سر رهبر محبوب دولت دل از بار، اين »انحرافي جريان«
 جن و فاسد ،جاسوس جمهور رئيس اطرافيان و برآورد
 قوه نگهبان، شوراي اسالمي، مجلس. درآمدند آب از گير

 و شدند صدا يك دولت انحرافات مقابل در همه قضائيه
 كودتا دولت از حمايت در ديروز، تا كه جمعه امامان
 تبديل آن مخالف به شبه يك گذاشتند، مي تمام سنگ
 فرمان، تحت مطبوعات و بسيج سپاه، فرماندهان. شدند
 طرد و افشا را »انحرافي جريان« تا شدند كار به دست
 دست انتخاباتي كودتاي با اسالمي جمهوري رژيم  .كنند

 اصالح اخراج كه زد حكومت صفوف در بزرگي جراحي به
 اعالم ها، آن كردن زنداني و بازداشت و حكومت از طلبان
 حذف با و بود آن آغاز طلب، اصالح احزاب انحالل

 خبرگان مجلس رياست و جمعه نماز از رفسنجاني
 درون از كودتا مخالفان حذف از بعد و اكنون. شد تكميل
 حاكم جناح هاي دارودسته بين اختالفات حاكم، دستگاه

 دستگاه هدف كه نژاد احمدي باند. است كرده باز سر
 در نافرماني دليل به بود، قدرت اريكه بر آن حفظ واليت
 .است شده يتوال دستگاه حمالت هدف رهبر، مقابل

 بين اختالفات از جديدي ابعاد گذرد مي كه روز هر
 حكومت كار محافظه جناح هاي دسته دارو و اي خامنه

 تر روشن ديگر سوي از نژاد احمدي دولت و سو، يك از
 شود، نمي محدود اطالعات وزارت به فقط دعوا. گردد مي

 باند مستقيم اندازي دست جمله از ها خانه وزارت ادغام
 واكنش با صنايع، و برق نفت، وزارت بر نژاد مدياح

 نگهبان شوراي و فرمايشي مجلس همخوان و سريع
 از بار اولين براي نگهبان وشوراي است شده مواجه

 .است گفته سخن ها خانه وزارت ادغام بودن غيرقانوني

 قدرت جنگ حكومت، راس در ها درگيري اصلي موضوع
 رانت همه از قبل و اقتصادي هاي رانت تصاحب سر بر

 حكومت كل در قوا توازن تغيير در آن از استفاده و نفتي
 همه از. است آينده ماه اسفند در مجلس انتخابات و

 اين از آنان، حكومتي هواداران و سنتي روحانيت بيشتر
 در قدرت، تصاحب بر افزون. اند افتاده هراس به تغييرات

 و عام طور به سركوب سياست و خارجي سياست حوزه
 هاي جناح ميان نيز خاص طور به طلبان اصالح سركوب
 اصولگرايان ميان در امروز. است جدي اختالفات اصولگرا

 اصلي بخش كه واليت دستگاه. اند تفكيك قابل گروه سه
  . دارد خود با را سپاه كليدي عناصر و روحانيت

  15بقيه در صفحه  
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  1بقيه از صفحه 
 ......ماجراجويي اتمي رژيم ،

 
 اقدام اي صدوربيانيه نيزبا اروپا عضواتحاديه كشورهاي

 شوراي هاي قطعنامه نقض به بخشيدن شدت»را ايران
 .كردند تلقي »ملل سازمان امنيت

 كه كرد اعالم ملل سازمان امنيت شوراي سخنگوي
 ن،ايرا سوي از دست اين از آميزي تحريك اقدامات«
 جهاني جامعه با سازي اعتماد راستاي در هيچوجه به

 »كرد خواهد وارد جدي آسيب روند اين به و نيست

 ژانويه در استانبول مذاكرات شكست از پس روز 20
 خانم 1389 ماه بهمن 24 در ميالدي، جاري سال

 طي اروپا اتحاديه خارجي سياست مسئول اشتون
 ملي امنيت عالي شوراي دبير جليلي به اي نامه

. گرديد مذاكرات ادامه خواستار اسالمي، جمهوري
 اجالس پاياني بيانيه مضمون و مفاد بر نامه اين در وي

 به سوخت مبادله انجام ضرورت بر و تأكيد استانبول
 تصريح ايران سوي از اعتمادسازي اول گام عنوان
  .نگرديد علني نامه اين مفاد البته. كرد

 پاسخ ،) 2011 مه ماه 10( 1390 ارديبهشت 20 در
 وي تحويل بروكسل در تأخير ماه سه با اشتون نامه

 جمهوري نامه وصول از پس روز يك. گرديد
 را نامه اين وي كرد، اعالم اشتون كاترين اسالمي،

 .داند نمي »جديد مذاكره دور يك كننده آغاز«

 سال خرداد 4 در كه آمانو، يوكيو گزارش آخرين
 گزارش تمركز. يافت نتشارا) مه ماه 24( جاري

 هايي حوزه بر اتمي انرژي المللي بين آژانس مديركل
 اجرا را خود تعهدات كامل طور به ايران كه است
 .است نكرده

 شوراي بر عالوه را گزارش اين آژانس كل مدير
 ملل سازمان امنيت شوراي به همزمان آژانس حكام
 نكهاي بر قبالً امنيت شوراي. است كرده ارائه نيز

 در حكام شوراي درخواست مورد اقدامات
 آور الزام ايران خصوص در امنيت شوراي هاي قطعنامه

 تصويب ملل سازمان منشور هفتم فصل اساس بر و
 .است داشته تصريح اند شده

 المللي بين اعتماد ايجاد آژانس، كل مدير گزارش
 اي هسته برنامه آميز صلح صرفاً ماهيت به نسبت

 تعهدات كامل اجراي مستلزم را اسالمي جمهوري
 .داند مي مذكور

 با مرتبط هاي فعاليت« موارد در آمانو، گزارش
 ،»فردو سوخت سازي غني كارخانه« ،»سازي غني

 هاي فعاليت« ،»سازي غني با مرتبط هاي فعاليت ديگر«
 ،»سنگين آب با مرتبط هاي پروژه« ،»بازفرآوري

 كد ياجرا« ،»سوخت ساخت و اورانيوم فرآوري«
 تأكيد، به ،»احتمالي نظامي ابعاد« و »1/3 شده اصالح
 در احتمالي نظامي ابعاد وجود از نگراني موجبات
 صراحت به و. گردد مي يادآور را ايران اي هسته برنامه
 ايران، اتمي هاي فعاليت به نسبت »موثق اطمينان« عدم
 اجراي عدم جمله از و ايران همكاري عدم ويژه به

 .كند مي بيان را اقيالح پروتكل

 معاون عباسي فريدون به اي نامه طي آژانس كل دبير
 جمهوري اتمي انرژي سازمان رئيس و جمهور رئيس

 ابعاد وجود مورد در نگراني ابراز ضمن اسالمي،
 سوي از »افكني روشني« اهميت بر احتمالي، نظامي
 طريق از آژانس بازرسي خواستار و تأكيد ايران،

 به آمانو. است شده سرزده و داريدي هاي بازرسي
 ايران اي هسته هاي فعاليت« افزايد مي صراحت
. »است متمركز نظامي  حوزه در بيشتر و شده منحرف
 مطالعه اساس بر است، مدعي آژانس اين بر عالوه
 و عضو كشورهاي از بسياري از كه اطالعاتي مداوم

 است، آورده دست به خود هاي تالش طريق از نيز
 آشكار هاي فعاليت احتمالي« وجود مورد در هنوز
 هاي فعاليت جمله از اي هسته امور با مرتبط نشده
 نوعي براي اي هسته هاي كالهك توسعه با مرتبط

 ».است نگران موشك،

 24 در اشتون خانم آمانو، گزارش انتشار از پس
 اي مصاحبه در) 2011 ژوئن 14( جاري ماه خرداد

 برنامه كه عالئمي« كرد تأكيد صراحت به مطبوعاتي
 سمت به آنها كه دهد مي نشان دارد، ايران اي هسته
 تصريح او ».روند مي پيش نظامي اي هسته  برنامه
 غني اورانيوم كيلوگرم 3400 اكنون هم آنها« كنند مي
 براي آنها از نخواهند اگر. دارند پايين غلظت با شده
 واندت نمي ديگري استفاده كنند، استفاده منظور اين

 ».باشد داشته

 بايد ايران كه مسئله آمانوبراين مانند به هم اشتون
 به اتمي انرژي المللي بين آژانس بازرسان دهد اجازه

 را كارخود و بروند ايران به وسرزده ديداري صورت
 بر همچنين اشتون.دارد تأكيد دهند انجام درستي به
 ايران قبال در تحريم و فشار رويكرد كه موضوع اين

 از هدف« افزايد مي و كرده تصريح شود، مي دنبال

 كه شود متوجه ايران رژيم كه است اين ها تحريم اين
 مسئول آنها كه است باور اين بر المللي بين جامعه
 گو و گفت با را فشارها اين حال عين در و هستند
 را مسئله اميدواريم كه گوهايي و گفت. دهيم ارتباط

 ».كند حل مناسب شكلي به

 و 5+1 كشورهاي سوي از استانبول مذاكرات در
 نگراني شدن برطرف گيري پي« اصلي ،هدف آژانس
 بر ايران اي هسته برنامه مورد در المللي بين جامعه
 و ملل سازمان امنيت شوراي قبلي هاي قطعنامه اساس
 از اساس اين بر. گرديد اعالم »آژانس حكام شوراي
 اركاتتد« خصوص در جديدي نسخه آنان سوي
 سازي اعتماد براي اول گام عنوان به »سوخت تبادل

 .شد ارائه ايران به

 ،آغاز»تعامل« شرط كه آن بر تأكيد با نيز ايران
 و گفت. است »مشترك نقاط« درباره مذاكرات

 تواندپيشرفت مي »همكاري چارچوب در« تنها گوها،
 ايران در سازي غني« كه بود آن خواستار.باشد داشته

 در تعليق حالت به را ها تحريم »و »يدبپذير را
 حل در اسالمي جمهوري سازنده نقش « از.».آوريد
. ».شود استفاده المللي وبين اي منطقه مسائل وفصل
 معضالت و مسائل»در را ايران امريكا ويژه وبه غرب
 و « تروريسم مساله»،»مخدر مواد ترانزيت در»،»منطقه
 »ارزان و كارمتخصص نيروي« گذاشتن اختيار در

 اين از. بداند دادستد در همكارخود و شريك بعنوان
 هر يا و مبادله كه، بود مدعي اسالمي جمهوري رو

 در كه صورتي در فقط ايران، ديد از ديگري، موضوع
 در تواند مي باشد مطرح مشترك نقطه يك قالب
 جليلي اساس، اين بر. بگيرد قرار مذاكرات كار دستور
 به »تبادل« ديگر حاضر ايطشر در « كه بود مدعي
 كه چرا نيست، مطرح كشورما براي نياز يك عنوان
 و شده آغاز 1388 بهمن از درصد 20 سوخت توليد

 سوخت هاي ميله به سوخت تبديل كارخانه
 برداري بهره به دراصفهان 90درشهريور

 بر تهران راكتور نياز مورد سوخت بنابراين.رسد مي
 ».است صالاستح قابل داخل توليد مبناي

 وزير استانبول، مذاكرات آغاز از پيش روزهاي در
 تواند مي ايران« بود گفته منامه در آمريكا خارجه امور
 بايد منتها. دهد ادامه خود خاك در سازي غني به

 سازي غني اينكه بر مبني را جهاني جامعه اعتماد ابتدا
 جلب را شد، نخواهد اي هسته سالح توليد به منجر
 كشورهاي جديد پيشنهادي نسخه در رو اين از ».كند
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 مستلزم سازي غني پذيرش« كه شده تأكيد 1+5
 سوخت مبادله پذيرش آن ابتداي كه است فرآيندي

 ».است ايران سوي از

 توليد ميزان افزايش و درصد 20 سازي غني اگرچه
 سفر در پيشتر موضوع اين و نيست اي تازه مسئله آن

 حالي در اما.بود شده عالما نيويورك به نژاد احمدي
 اكنون، هم تا استانبول مذاكرات شكست از پس كه

 جمهوري ميان مناسبات در طرفين عمده مواضع
 برنامه سر بر 5+1 كشورهاي و آژانس و اسالمي
 هفته چند طي در نكرده،اما تغييري هيچ ايران اي هسته

 جمهوري ميان مناقشه حدت و شدت بر گذشته
 افزوده شدت به 5+1 كشورهاي و آژانس و اسالمي
 .است شده

 مي نظر به منازعات اين تشديد بر مؤثر عوامل ميان در
  .است بيشتري اهميت حائز موضوع دو كه رسد

 توجه با كه نماياند مي چنين اسالمي جمهوري: يكم
 در تحوالت و تغيير و انقالبي هاي خيزش به

 كشورهاي تا سوريه يمن، بحرين، از منطقه كشورهاي
 زمينه و شده افزوده »ايران هاي توانايي»بر افريقا شمال

 .است يافته آمريكاگسترش ويژه به و غرب با »تعامل«

 تبليغاتي هاي شكرد از استفاده با اسالمي جمهوري
 مطالب آميختن ودرهم ها داده نمودن ومخدوش

 نظر از كه كند مي القاء فراوان،چنين مربوط ونا مربوط
. نيست خطرناك ،»ايران اي هسته مهبرنا« ديگر آمريكا
 خطر »خاورميانه خيابانهاي« آمريكا و غرب براي حاال

 كوشد مي اسالمي جمهوري كه آنجا از. هستند
 براي و دهد جلوه »اسالمي« را ها خيزيش اين ماهيت
 بنابراين. بنماياند آن در »مؤثر جايگاهي« و نقش خود
 ياسالم جمهوري نقش كه كند مي تصور و القا

. گردد مي تقويت غرب با زني چانه در اش وموقعيت
 را رژيم با »تعامل« شروط بايد غرب رو اين از

 شود مي نيزمتعهد ايران مقابل در.بپذيرد
 ».دهد نمي تغيير را خاورميانه ژئوپوليتيك»كه

 خود توانايي و تمهيدات تمام اسالمي جمهوري: دوم
 قدرت نبزرگتري« را رژيم اين تا گرفته كار به را

 اسالمي، جمهوري« بگويد. دهد نشان »منطقه
 معدود از يكي و خاورميانه موشكي قدرت بزرگترين

 توان »بگويد. ».است جهان موشكي هاي قدرت
 هاي كانال.دارد »بالستيك هاي موشك انبوه شليك

 گذشته دوهفته طي اسالمي جمهوري تلويزيوني
 »كنند،تا مي رونمايي موشك مختلف ازسيلوهاي

 از. بكشند مردم رخ به را رژيم اين»موشكي واناييت
 ،90 واليت رزمايش سپاه، موشكي رزمايش رو اين

 هاي موشك عمليات ،6-پيامبر موشكي رزمايش
 با سفير « ماهواره فرستادن فضا راداري،به و ليزري
 كه است عملياتي جمله از « متر 150 تفكيك قدرت
 دادن نشان »قدرتمند« و رقبا تقابل و تهديد براي

 رژيم هاي ماجراجويي گسترش و اسالمي جمهوري
 و ومشكالت ها تنش همه رغم امابه. اند شده اجرا

 ميانه خاور منطقه در غرب براي كه اي تازه مسائل
 گزينه احتمال يا است،خطر آمده پيش افريقا وشمال
 خطرجنگ.است نيافته كاهش ايران عليه نظامي
 .است نشده بايگاني ايران به حمله بمعناي

 درتمام كه ودرحالي »فوكوشيما« ازفاجعه پس
 مساله بيشماراين ازخطرات آگاهي با كشورها
 استفاد كردن محدود يا و تعطيل براي هائي كوشش

 صورت زيشت محيط حفظ و اتمي هاي نيروگاه از
 كه خطراتي همه به نسبت اسالمي جمهوري.گيرد مي

 .اعتناست كندبي مي تهديد را ايران مردم و جامعه

 پيش از بيش المللي بين هاي تحريم كه شرايطي در
 برتمامي زيانبار وعواقب ناپذير جبران گاه تأثيرات
 بحراني اوضاع و ها توده زندگي مختلف هاي عرصه
 هم كه حالي در گذارند، مي برجاي ايران اقتصاد
 برخي اخير هاي تحريم جمله از ها تحريم اين اكنون
 شدت كشتيراني خطوط نهمچني و هوايي خطوط

 خود اشتون و آمانو گزارشات كه درشرايطي. يابند مي
 هاي محدوديت و بيشتر هاي تحريم ساز زمينه

 زحمتكشان و كارگران مردم، براي ديگري تر گسترده
 به اعتنائي بي با اسالمي جمهوري.شد خواهد ايران

 كه اي مخاطره و مخرب نتايج وانكار مردم سرنوشت
 به را خود تهديد و تمهيد همه. كند مي يدتهد را آنان

 بازگشت بدون منطقه « وارد ايران بگويد تا كارگرفته
 .است گرديده »اتمي كلوب« عضو و شده «

 آن براي اسالمي جمهوري ماجراجويانه هاي سياست
 بكشاند، رژيم اين با »تعامل« به را مقابل طرف كه

 توخسارا هزينه ودرمقابل، خورده شكست پيشاپيش
. نمود خواهد و نموده ايران مردم نصيب را فراواني
 ضرورت رژيم، ماجراجويانه هاي برنامه با مبارزه براي

  .است اجتناب غيرقابل اي توده مقاومتي سازماندهي

 و متشكل  مبارزه و مقاومت چنين سازماندهي براي
 .بكوشيم متحدانه ، سراسري

  1390 تيرماه

 گزارش برگزاري سمينار
هسه روز   

در رابطه با فدراليسم    
 در سوئيس

 
ماه دسامبر از سوي  19تا  16اي از  سمينار سه روزه

المللي حمايت از كشور هاي تحت ستم در  سازمان بين
سوئيس بر گزار گرديد. اين سازمان از احزاب مليت هاي 
ساكن ايران و همچنين سازمان هاي سراسري ايران 

  . ل آورده بودبراي شركت در اين سمينار دعوت بعم
آقايان، ميرو اليارو ادريس احمدي، از حزب دمكرات 
كردستان ايران، ناصر بليده اي و حيدر درزاده از حزب 
مردم بلوچستان و كريم عبديان از حزب همبستگي 
دمكراتيك اهوازو آقاي يوسف عزيزي (بني طرُف) از 
مدافعين حقوق خلق عرب وعضو كانون نويسندگان 

داشتند. از سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ايران، شركت 
هيئتي سه نفره به سرپرستي آقاي پرويز نويدي نيز در 

  .اين سمينار شركت كرده بودند
هدف از برگزاري سمينار فوق بررسي مسئله فدراليسم، 
بررسي ويژگي هاي ملي در كشور هاي سوئيس و ايران، 
 چگونگي و پروسه شكل گيري فدراليسم در سوئيس،

اشاره به ويژگي هاي زبان و مذهب در اين كشور و 
برسميت شناخته شدن حقوق مليت هاي ساكن اين 
كشور در عرصه هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي بود . 
يكي ديگر از اهداف اين سمينار تبادل نظر مسئوالن 
سازمان حمايت از كشور هاي تحت ستم با نمايندگان 

برنامه ريزي جهت احزاب ايراني شركت كننده براي 
برگزاري سميناري با شركت جمع وسيعتري از احزاب 
ايراني در سال آينده بود، در اين رابطه پس از بحث و 

  .تبادل نظر، تصميمات ضرور گرفته شد
نمايندگان احزاب مليت هاي ساكن ايران و هيئت شركت 
كننده از سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، ضمن شركت 

تمامي مباحث، هر كدام از زوايا و جنبه فعال خويش در 
هاي گوناگون به شرح ويژه گيهاي تركيب مليت هاي 

   ساكن ايران و وضعيت سياسي اقتصادي آن پرداختند
در اين سمينار كه در دو شهر برن و دانشگاه فرايبورگ 
سوئيس برگزار گرديد، تني چند از متخصصين مسئله 

ليسم در سوئيس فدراليسم، به چگونگي شكل گيري فدرا
پرداخته و از زواياي مختلفي اين امر را مورد ارزيابي قرار 
دادند. از جمله سخنرانان اين سمينار پرفسور پتر 
هني(رئيس مركز تحقيقات بين المللي در زمينه 
فدراليسم) و خانم دكتر اندريا ايف و خانم فرانسيسكا 

ويو  زيگريست از دانشگاه فرايبورگ و كاسپار هالر و فال
  .از سازمان حمايت از كشورهاي تحت ستم بودند
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: 90بودجه 

مشتي ارقام 
  و

  انبوهي 
  از غنائم! 

  
هاي  ها و كشمكش پس از جرو بحث
بودجه سال » قانون«فراوان، سرانجام 

ارديبهشت ماه از  20، در 1390
تصويب مجلس رژيم گذشت، به تأئيد 
شوراي نگهبان رسيد و جهت اجرا به 

» اجرا«دولت ابالغ شد. در همين مرحله 
ها و دخل و  است كه در پي جابه جائي

هاي بيشمار خود دولت، حجم،   تصرف
» قانون«تركيب و سرنوشت نهائي اين 

  گردد. هم معلوم مي
تصويب و ابالغ بودجه سال جاري، در 
حالي كه دو ماه از آغاز آن سپري شده 
است، بيش از هر چيز، نشانه روشني از 
بحران سياسي و اقتصادي گريبانگير 

وني گيري منازعات در رژيم و شدت
آن در همين رابطه است. دولت با 
تأخيري بيش از دو ماه؛ اليحه بودجه 

را در اول اسفند گذشته به  1390سال 
مجلس ارائه كرد. مجلس ظاهرأ با 

از رسيدگي به » كمبود مهلت«عنوان 
اين اليحه در فرصت باقي مانده، سرباز 
زد و بناگزير با تصويب طرحي دو 

ميليارد  20 بالغ بر»  تنخواهي«فوريتي، 
تومان براي اداره امور جاري در اختيار 
دولت قرار داد. نهايتأ بررسي بودجه به 

سال جاري موكول گرديد و تصويب و 
  ابالغ آن نيز دچار تأخيري دو ماهه شد. 
واقعيت اين است كه با وجود منابع 

هاي اخير، كه در  كالن نفتي در سال
ميليارد  80نيز حداقل  90بودجه سال 

ر پيش بيني شده است، جمع و جور دال
كردن بموقع چيزي به نام اليحه بودجه 
ساالنه براي خود دولت نيز با 

هاي زيادي همراه بوده است.  دشواري
با چاه هاي جديدي كه مرتبأ براي 
مخارج گوناگون كنده شده و با 

هاي گشادي كه جهت حيف و  كيسه
هاي فراوان دوخته  ميل و غارتگري
داست كه حتي شده است، پي

درآمدهاي بيسابقه نفتي و ساير 
هاي  درآمدها هم براحتي كفاف هزينه

ها و  كند. به عالوه رقابت فزاينده را نمي
هاي حكومتي،  هاي بين جناح تباني

اختالفات ميان دولت و مجلس و 
منازعات فيمابين خود نمايندگان نيز 

اي است مزمن كه هر سال هنگام  مسئله
دجه ساالنه، نمودي تهيه و تصويب بو

تر مي يابد. امسال نيز، كه  حادتر و عيان
مصادف با تدارك انتخابات مجلس 

ها افزونتر  آتي است، اين كشمكش
گشته بود و هر كدام از نمايندگان نيز 

مربوطه » البي«كوشيدند براي باند و  مي
شان، سهم »حوزه انتخابيه«و يا به نام 

بودجه » گوشت قرباني«بيشتري از 
  ولت به چنگ آورند!د

اما واقعيت مهمتر ديگر آنست كه 
بودجه «اساسأ معني و مفهوم متعارف 

طي حاكميت جمهوري » دولت
اسالمي و خصوصأ در چند سال اخير، 
تغيير يافته است. هرگاه مفهوم ساده و 
متداول بودجه عبارت از برنامه مالي و 
يا صورت دخل و خرج دولت طي 

ابع مالي يك سال است كه در آن من
هاي  الزم براي اجراي وظايف و برنامه

هاي جاري و  بيني و هزينه دولت پيش
هاي دولتي مشخص  عمراني دستگاه

شده و با بررسي و تصويب مجلس، به 
صورت قانوني جهت اجرا به دولت 

ابالغ مي شود و تغييرات احتمالي در 
ها در حين  بيني درآمدها يا هزينه پيش

متمم «الحيه و يا اجرا نيز به صورت اص
مورد بررسي و تصويب و ابالغ » بودجه

گيرد، عملكرد رژيم در اين  قرار مي
زمينه بيانگر برهم خوردن تدريجي اين 
روال و فاصله گرفتن هر چه بيشتر از 
آن بوده است. بطوري كه كسب و 

هاي فرا  خرج درآمدها و هزينه
اي به بهانه هاي گوناگون و  بودجه

هاي يك جانبه  جائيتخلفات و جا به 
در مقررات و ارقام مصوب بودجه 
توسط ارگانهاي حكومتي، رواج 

  روزافزون يافته است. 
ولي با روي كار آمدن دارو دسته 
احمدي نژاد، روند عدول از مقررات و 
ضوابط قانوني و عرفي در اين عرصه، 
دامنه و همچنين صراحت بيشتري 
يافت. اين دولت، با حمايت و تأييد 

هاي اقتصادي  ، نه تنها به برنامه»برره«
پنج ساله مصوب مجلس عمأل وقعي 
ننهاد، بلكه حتي دستگاه برنامه ريزي 
كشور را تعطيل كرده و آن را به يكي 

» نهاد رياست جمهوري«از دفاتر 
عريض و طويل خود تبديل كرد. پس 
از آن نوبت حذف و دستكاري در 

ها و جداول پيوست »تبصره«و » فصول«
حه بودجه ساالنه بود تا با الي

هاي  آميزي ارقام فصول و بخش درهم
مختلف بودجه، دست دولت را براي 

هاي دلبخواه در صورت  جابه جائي
ها و خاصه خرجي  درآمدها و هزينه

هاي بسيار، باز هم بازتر نمايد. بدين 
ترتيب، و به رغم اعتراضات و انتقادات 
كارشناسان مستقل و حتي گروهي از 

ندگان مجلس رژيم، بودجه دولت نماي
شد كه مجموعه » انباني«عمأل مبدل به 

شود و  عوايد دولت در آن سرازير مي
خود دولت، يعني شخص رئيس 
جمهور و وزرا و يا گماردگان آنها، بنا 
به ميل و مصلحت و تشخيص 

كنند. اين  خودشان، آنها را خرج مي
شيوه و شگرد، در واقع ماهيت و 

دجه و بودجه بندي كاركرد اصلي بو
در حاكميت جمهوري اسالمي را نيز 

  كامأل برمال كرده است. 
وابستگي اقتصاد ايران به صادرات نفت 
خام، واقعيتي است عريان كه در دوره 
رژيم حاكم نيز، با وجود همه 
درآمدهاي سرشار نفتي و از دست 

هاي گرانبها، بازهم  رفتن فرصت
شديدتر شده است. درجائي كه بند 

اف اقتصاد بسته به صادرات و بهاي ن
، به »همه چيز«جهاني نفت است و 

اصطالح مرسوم ساليان پيش، هنوز 
، پيداست كه »دهد بوي نفت مي«

چگونگي تقسيم و تسهيم دالرهاي 
نفتي، مهمترين و پرسرو صداترين 
رويداد اقتصادي و حتي سياسي را به 

گذارد. در وضعيتي كه  نمايش مي
قررات متعارف حداقل ضوابط و م

براي كنترل و نظارت درآمدها و هزينه 
ها، وضع و مراعات شود، و يا در حالي 

هاي پيدا و پنهان در  كه حداقل توافق
ميان دستجات رقيب و شريك 
حكومتي در مورد توزيع و تخصيص 
منابع عمومي موجود باشد، اين كار به 

هاي  و با كشمكش» قانوني«روال 
اما در نبود پذيرد.  كمتري صورت مي

چنين توافق نسبتأ پايدار و در شرايطي 
كه ضوابط و مقررات موجود نيز عمأل 

شود و فراتر از  و علنأ زيرپا گذاشته مي
اينها، وقتي كه صاحبان اصلي اين منابع 

ها يعني مردم از حق هر گونه  و ثروت
شوند،  اظهارنظر آزاد، محروم و منع مي

ت تدوين و تصويب بودجه ساالنه دول
اي تمام عيار براي تقسيم  نيز به منازعه

گردد. باندها، دستجات  غنائم تبديل مي
و عناصر حكومتي كه عمر سياسي خود 

بينند و يا چشم اندازي  را كوتاه مي
براي استمرار طوالني اين بساط 
چپاولگري نمي بينند، مي كوشند كه به 
هر طريق ممكن حصه بزرگتري را از 

. و اين يك اين غنائم صاحب شوند
ترين  پرده از بيشترين غارت در كوتاه

مدت است كه هر سال در موسم و 
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مراسم تهيه و تصويب بودجه عرضه 
  مي شود. 

در اواخر اسفند گذشته، كه هنوز 
اليحه بودجه پيشنهادي دولت در دست 
مطالعه بود، گزارشي از جانب 

 9عملكرد «در باره » كميسيون انرژي«
به » 1389ال ماهه وزارت نفت در س

مجلس ارائه گرديد. در اين گزارش از 
 5/11جمله آمده بود كه طي اين مدت 

ميليارد دالر از درآمدهاي نفتي كشور 
از سوي شركت ملي نفت به خزانه 
واريز نشده است. از اين گونه 

ها، راجع به تخلفات قانوني  گزارش
هاي دولتي از  ها و شركت دستگاه

سيار است كه مقررات بودجه ساليانه، ب
گاهي در مجلس و يا مطبوعات 

شود. اما اين  حكومتي مطرح مي
ها،  گزارش كه بر پايه اخبار رسانه

موجب واكنش شديد نمايندگان و 
» ارسال آن به قوه قضائيه«تصويب 

جهت رسيدگي شد، از آن رو 
چشمگير و بحث برانگيز بوده كه 
حريفان غدار، كه نه تنها در موقع 

نگام بررسي و تصويب تقسيم منابع ه
كنند،  بودجه سهم بيشتري مطالبه مي

بلكه به سرچشمه منابع (درآمدهاي 
نفتي پيش از واريز به خزانه) نيز 
دسترسي يافته و رأسĤ از آن برداشت 

نمايند! در جريان بحث پيرامون  مي
گزارش مذكور در مجلس، همچنين 

حساب في مابين وزارت «فاش شد كه 
تا  87از سال  نفت و خزانه حداقل

موضوع ». كنون تسويه نشده است
اندازي مستقيم بر درآمدهاي  دست

نفتي از طريق تصرف وزارت نفت، 
طي سال هاي گذشته، در جريان تعيين 
و تعويض مكرر وزيران نفت نيز مطرح 
ويكي از موضوعات مهم در كشاكش 
جاري بين جناح ها و جريانات 
حكومتي بوده است. اكنون هم، 

ها،  نژاد به بهانه ادغام وزارتخانهاحمدي 
 Ĥوزير نفت را بركنار كرده و خود رأس

اين وزارتخانه را در دست » سرپرستي«

گرفته است تا پيش از حفظ يا ادغام 
احتمالي اين وزارتخانه و تعيين وزيري 

ي خود را بر مناصب »ها آدم«جديد، 
مهم اين وزارتخانه گمارده و كنترل 

آمدهاي نفتي خود را بر سرچشمه در
  تر سازد. محكم

  

  
  

اي ديگر از چگونگي  به عنوان نمونه
عملكرد بودجه در رژيم حاكم مي 

ارديبهشت)  26توان به گزارش اخير (
اشاره » سازمان بازرسي كل كشور«

كرد كه در آن، از جمله گفته شده 
 160ها  يكي از دستگاه«است كه 

اش را در  ميليارد تومان از بودجه
ي كه بايد هزينه كند صرف هائ زمينه

نكرده و در جاي ديگري هزينه كرده 
است و اين در حالي است كه اين 

ميليارد تومان از  250دستگاه بيش از 
مطالباتش را كه بايد از مراجع دولتي و 

كرد، دريافت  غير دولتي دريافت مي
  ».نكرده است

در  90در جريان رسيدگي به بودجه 
با تشديد اي كه  مجلس، و در هنگامه

دعواهاي دستجات حكومتي و 
بر پا » جريان انحرافي«افشاگري در باره 

، در »جريان«شده بود، گفته شد كه اين 
 1500اي بالغ بر  سال گذشته بودجه

توسعه «ميليارد تومان زير عنوان 
دريافت نموده » هاي فرهنگي شاخص

در باره » هزينه كردي«كه تا كنون هيچ 

ه است و اين بودجه گزارش نكرد
عالوه بر آن، بودجه كالني را هم 

شوراي عالي ايرانيان خارج از «صرف 
كرده است و براي سال جاري » كشور

نيز بودجه هاي زيادي تحت اين 
هاي ديگر در اليحه  عناوين و يا نام

گنجانده شده است. مجلس، بودجه 
» شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور«

همان را براي امسال حذف كرد، اما 
طور كه تجربه عملكرد سالهاي اخير 
بروشني نشان مي دهد، مصوبات و 
مقررات مجلس نيز عمآل مانعي براي 

هاي  ها و ريخت وپاش خاصه خرجي
  كند. دولت ايجاد نمي

گذشته از درآمدهاي نفتي، كه بر 
مبناي توان صادرات نفت خام و 

بيني بهاي نفت در بازارهاي  پيش
ف بودجه ساالنه اي سق جهاني تا اندازه

دولت را معين مي نمايد، ديگر معيارها 
ريزي و بودجه بندي  و مباني اوليه برنامه

كامآل مبهم و ناروشن است. اين بودجه 
شود كه ركود تورمي  در حالي بسته مي

بر اقتصاد كشور چيره شده، نرخ رشد 
اقتصادي ساالنه نزديك صفر است، 
نرخ تورم واقعي (گرچه براي مردم 

آل ملموس است) در محاسبات كام
بودجه ناگفته و سياست دولت در مورد 
نرخ ارز نامعلوم است. بنابراين جدا از 
اين كه به هر حال درآمدهائي طي سال 

هائي به هر ترتيب  وصول و هزينه
هاي عريض و طويل  صرف دستگاه

نظامي، امنيتي، اداري و تشريفاتي و 
شود، عمده ارقام آنچه  حيف و ميل مي

بودجه دولت ناميده » قانون«ه ك
  شود، پا درهواست. مي

هاي  ها و بحث و جدل در پي چانه زدن
» بودجه عمومي دولت«بسيار، حجم 
هاي دولتي)،  ها و شركت (بدون بانك

با اندكي كاهش نسبت به آنچه دولت 
 170پيشنهاد كرده بود، نهايتأ حدود 
 170هزار ميليارد تومان (تقريبأ معاد 

الر)، تصويب شده است. از ميليارد د
هزار ميليارد تومان  35اين رقم، حدود 

و بقيه آن بودجه » عمراني«بودجه 
جاري است. (سال گذشته، ميزان 

 38حدود » عمراني«بودجه مصوب 
هزار ميليارد تومان بوده كه دولت عمأل 

هزار ميليارد تومان آن را  20فقط 
كرده است). » عمراني«صرف طرحهاي 

يك سوم درآمدهاي بودجه نزديك به 
هزار ميليارد  54عمومي؛ يعني حدود 

تومان، درآمدهاي ناشي از افزايش 
هاي انرژي و حذف  بهاي حامل

بيني شده است.  سوبسيدها پيش
بيني شده در سال قبل،  درآمدهاي پيش

 20» ها هدفمند كردن يارانه«در رابطه با 
ميليارد تومان بوده كه عمأل تحقق پيدا 

دولت نه تنها از پرداخت سهم نكرد و 
هاي توليدي از يارانه غالبأ طفره  بخش

هاي  رفت بلكه جهت پرداخت يارانه
نقدي خانوارها نيز ناچار به توسل به 

هاي  منابع ديگر (درآمد فروش كارخانه
دولت و يا فروش سكه و ارز در بازار 
آزاد)، شد. براي تحقق درآمدي معادل 

اعدتأ بايد هزار ميليارد تومان، ق 54
قيمت نفت و گاز و برق و آب و نان 
هم دو تا سه برابر افزايش يابد. مجلس 

درصدي بهاي  20رژيم صرفأ افزايش 
هاي انرژي در سال جاري را  حامل

تصويب كرده است. اما چگونگي 
قانون هدفمند كردن «تداوم اجراي 

، كه اساس آن مورد توافق »ها يارانه
حاكم مجلس و دولت و كليت رژيم 

  است، در سال جاري ناروشن است.
اما آنچه از هم اكنون پيدا و آشكار 
است، تشديد آهنگ تورم قيمتهاست 
كه اجراي اين بودجه و آن قانون در 

اي كه از  پي خواهد داشت. بودجه
هاي عمومي  محل درآمدها و دارائي

ها  آيد نه تنها اساسأ با خواست فراهم مي
دم و و نيازهاي عمومي اكثريت مر

بويژه معضل عمده بيكاري، بيگانه 
است، با حيف و ميل و هدر دادن همان 
منابع، بار گراني مضاعفي را هم بر 

  گذارد. ها مي دوش توده
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اخيرا كانون نويسندگان ايران، در دفاع 
از آقاي فريبرز رئيس دانا، يكي از 
اعضاي خود، نسبت به غيرقانوني اعالم 

و  اعتراض نموده "كانون"كردن 
نوشته است كه كانون نويسندگان ايران 
خود را غير قانوني نمي داند. بسته به 
اينكه درك و دريافت از قانون چه 
باشد به نتايج متفاوتي مي رسيم. به نظر 
من قوانين را نبايد محدود به فرمولها و 
كلمات درج شده در متون كتاب ها و 
جزوات دانست. در درجه نخست 

ستند كه به قانون مجريان اين مفاد ه
جان داده، معنا و مفهوم مي بخشند. هر 
چند گاهي اين مجريان، متاثر از مبارزه 
مردم ناگزير مي شوند قوانين را بازتر يا 
بسته تر تفسير كنند، اما در نهايت 
مجريان شايد نقشي فراتر از خود متن 
قانون، ايفا كنند. در حال حاضر نيز اين 

ه به جمهوري نيروها و نهادهاي وابست
اسالمي هستند كه قوانين را تفسير و 
اجرا مي كنند. زماني كه بنا به نوشته 
خود كانون نويسندگان ايران، جرم 
يك نويسنده و اقتصاددان در اين 

ي  شركت در مراسم ساالنه"مملكت 
بزرگداشت محمد مختاري و 

باختگان راه  جعفر پوينده، جان محمد
ه طاهر، آزادي، در گورستان امامزاد

داشتن افكار ماركسيستي به استناد تبليغ 
هايي چون صمد بهرنگي و  براي چهره

خسرو گلسرخي، تدوين بيانيه بر ضد 
درخواست آزادي وكالي   سانسور،

زنداني، اعتراض به برخوردهاي 
شدگان  غيرانساني با بازداشت

، 1388رويدادهاي پس از خرداد 
محكوم كردن سركوب ساكنان شهر 

اعالم مي شود و هيچ  ". . .  اشرف و
مرجعي از اين حكومت نسبت به اين 

اعتراضي نمي كند، معناي  "اتهامات"
آن اين است كه در جمهوري اسالمي 
نه تنها كانون نويسندگان غير قانوني 
است، بلكه سخن گفتن از صمد 
بهرنگي و خسرو گلسرخي هم جرم 
محسوب مي شود. پس از سي و چند 

ت جمهوري اسالمي سال كه از حاكمي
مي گذرد بايد برايمان روشن شده باشد 
كه عليه سانسور صحبت كردن در 
حكومتي كه بدون سانسور نمي تواند 

 "جرمي"دروغ تحويل مردم دهد، 
نابخشودني است. از حكومتي كه 
نويسندگان آزاده اي چون محمد 
مختاري و محمد جعفر پوينده را در 

را به روز روشن مي ربايد و بعد آنها 
غيرانساني ترين شيوه ها مي كشد، چه 
انتظاري مي توان داشت؟ آيا در اين 
حكومت با اين مختصات، بزرگداشت 
اين نويسندگان جانباخته بايد آزاد 
اعالم شود؟ مگر در بزرگداشت 
افرادي كه جانباخته اند صحبت از قاتل 
و يا قاتالن آنها به ميان نمي آيد؟ آيا 

ن اجازه دهند تا اين انتظار كه قاتال
نويسندگان و روشنفكران و فعاالن 
سياسي جامعه، دست آنها را رو كنند، 
منطقي است؟ اگر حكومت اين 
ظرفيت را داشت، نيازي به ربودن 
محمد مختاري و پوينده و به قتل 

  .رساندن آنها نداشت
در جمهوري اسالمي صحبت از آزادي 
حتي در محدوده خود جريانات حاكم 

است. كانون نويسندگان به نيز نابج
عنوان يك نهاد صنفي كه مهمترين 
وظيفه اش دفاع از آزادي انديشه است، 
اگر بخواهد به وظيفه خود پايبند بماند 
به ناگزير با جمهوري اسالمي در ستيز 
قرار مي گيرد. اين نهاد وظيفه مبارزه 
با جمهوري اسالمي و اتخاذ مشي در 
. قبال حكومت را به عهده ندارد

برخورد با قدرت، وظيفه جريانات 
سياسي است. اما از آنجا كه علت 
وجودي كانون نويسندگان ايران توليد 

فكر و بيان انديشه است، مهمترين 
وظيفه اين نهاد دفاع از گردش آزاد و 
تبادل نظر و تجربه خواهد بود. و اين 
خود يعني آتش انداختن به جان نظامي 

ير و دروغ كه بنيادش بر اختناق و تزو
بنا شده است. اين كانون نيازمند است 
از جوهر هستي خود دفاع نمايد. يعني 
موظف است كه از آزادي انديشه و 

حصر و استثنا و مبارزه با   هيچ بيان بي
سانسور، دفاع كرده و مخالفت با 
سركوب را پيگيرانه دنبال نمايد. زماني 
كه دفاع از اين پرنسيپ ها اساس 

را بسازد، طبيعي است  "نكانو"فعاليت 
كه تجاوز به حقوق اعضاي آن نيز بايد 
تحمل نشود. آقاي فريبرز رئيس دانا 
عضو كانون نويسندگان به جرم اظهار 

نظر در باره يارانه ها در جريان مصاحبه 
با راديو بي بي سي دستگير شد. هدف 
از دستگيري اين اقتصاد دان، ارعاب 

ي به روشنفكران و مردم بود تا صدائ
اعتراض در جامعه بلند نشود. كانون 
نويسندگان اگر به اعتراض صدايش را 
بلند نكند، علت وجوديش زير سئوال 
مي رود. قانوني بودن اين اعتراض و 
دفاع از آزادي هم ربطي به قوانين 
جمهوري اسالمي ندارد. اين قانون 
مشروعيت اش را از انسان آزاد مي 

ي از گيرد. آزادي حق انسان و جزئ
هستي اوست. محدود كردن آن، غير 
قانوني است و ضدبشري است. 
حكومتي كه قوانين اش مغاير مفاد 
جهاني حقوق بشر تنظيم شده است، 
صالحيت قضاوت در اين زمينه ها را 
ندارد.. از اينرو وظيفه خو مي دانم 
همراه با نويسندگان كشورمان اعالم 
كنم كه غيرقانوني دانستن كانون 

گان توسط حكومتي كه بنيادش نويسند
بر نقض قوانين نهاده شده است، بي 

  .ارزش است
در حكومتي كه اظهار نظر هم تحمل 
نمي شود، نويسندگان، به خاطر حرف 
زدن بازداشت مي شوند و به جرم 
نوشتن، ربوده و اعدام مي گردند، 
كانون نويسندگان هم بايد غير قانوني 

تي، باشد. در كادر قوانين چنين حكوم
اعالم غيرقانوني بودن كانون 
نويسندگان چندان عجيب نيست. شايد 
قانوني اعالم كردن آن هم در اين رژيم 
و با اين قوانين، چندان رهگشا نباشد. 
مشكل اساسي جامعه ايران، حكومت 
جمهوري اسالمي است. تا اين 
حكومت پابرجاست، اراده ولي فقيه 

ت. عين قانون و باالتر از هر قانوني اس
كانون نويسندگان، روشنفكران، و 
فعاالن سياسي جامعه نبايد انتظار و توقع 

از اين حكومت داشته باشند!!  "بي جا"
جمهوري اسالمي حتي به باالترين 
مقامات خود نيز رحم نكرده است. 
تمامي روساي جمهورش را خوار و 
ذليل كرده است. همه آنها يا خائن 

فتنه گر از بوده و يا خائن شده اند و يا 
آب درآمده اند. آخرين آنها هم كه 
هنوز اسما و رسما بر كرسي رئيس 
جمهوري مملكت تكيه دارد، منحرف 
اعالم شده است. باندهاي فاسد قدرت 
هر روز در حال توطئه عليه يكديگرند. 
همين آقاي احمدي نژاد كه با تقلب و 
توطئه و پشتيباني شخص خامنه اي 

چنان ذليل رئيس جمهور شد، امروز 
شده است كه مراسم سخنراني او را هم 
در سالگرد مرگ خميني، تحمل نمي 
كنند. اطرافيانش احضار و دستگير مي 
شوند. دستگاه واليت كه مبلغ تزوير و 
خرافات شعبده بازي است، تازه فهميده 
است كه باند احمدي نژاد رمال و جن 

  .گير است
اين رفتارهاي جمهوري اسالمي با 

زشتي و پلشتي اش، باز قابل فهم تمامي 
است. باندهاي مختلف حكومت براي 

چرا كانون نويسندگان ايران،
 غير قانوني است؟

 محمد اعظمي
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دستيابي به قدرت با هدف چنگ 
اندازي به رانت هاي مختلف از جمله 
پول هنگفت نفت، دستخوش جنون 
شده اند. هيچ چيز جز قدرت و پول را 
نمي شناسند. اما آنچه كه بيش از همه 
اينها دردناك است، اين است كه 

تار خود به تدريج فاجعه حكومت با رف
را براي ما به امري طبيعي بدل كرده و 
يا دارد به امري عادي بدل مي كند. 
هاله سحابي را در مراسم تشييع پدرش 
به قتل مي رسانند. يك قتل عمد و 
آشكار! هر چند صداهائي به اعتراض 
بلند شد، اما چندان پر طنين نبود كه 
، گوش مستبدان را بيازارد. پس از آن

هدي صابر را در زندان مي كشند. باز 
فرياد پر طنيني بلند نشد. عده اي هم 
وارد بحث هاي بي ربط در رابطه با 
مرگ او شده اند. مساله اين است كه 
يك زنداني در جريان اعتصاب غذا 
كشته شده است. آيا طبيعي است؟ اگر 
حتي از دستگيري بدون ارتكاب جرم 

او هم بگذريم، مسئول جان زندانيان، 
زندانبانان هستند. از اينرو مسئول 
مستقيم مرگ هدي صابر جمهوري 
اسالمي است. چند روز پيش هم 
منصوره بهكيش را دستگير كردند. در 

تن از خواهران و  5جمهوري اسالمي، 
برادرانش اعدام شده اند. داماد اين 

خانواده، سيامك اسديان نيز، توسط 
مين رژيم به خاك افتاده است. ه

معموال بسياري از حكومت هاي مستبد 
نسبت به بازماندگان خانواده هايي كه 
تعدادي از آنها به قتل رسيده اند، 
نرمشي نشان مي دهند. اين حكومت 
منصوره بهكيش را هم دستگير كرد تا 
چهره زشت خود را بيشتر بر همگان 

منصوره  "خطاي"نشان دهد. بزرگترين 
بهكيش اين است كه بر مزار 
جانباختگان گل مي كارد و اين خار 
چشم حكومت شده است. پيش از اين 
ها نيز، سياهه جنايت حكومت كم 
نبوده است. اگر از كشتارهاي اوليه 
هموطنان عرب و كرد در خوزستان 

 1360كردستان بگذريم، كشتار سال 
در سراسر ايران و قتل عام زندانيان 

و قتل هاي  1367سياسي در سال 
زنجيره اي و باز، كشتارهائي كه هر 
ساله در سراسر ايران از مشهد و تهران 
گرفته تا شيراز و اصفهان، از خوزستان 
و بلوچستان گرفته تا كردستان، همه 
جزو اعمال حكومتي است كه به خاطر 
ريال، امروز به جان يكديگر افتاده و 
مشغول دريدن يكديگرند. در عين 

ظه اي از جنايت دست برنمي حال، لح
دارند. تيغ سركوب مرتب به گردن 
آزاديخواهان است كه كشيده مي شود. 
ما سركوب را در اين سالها تحمل 
كرده ايم. اكنون دليلي براي تحمل اين 
سركوب ها نداريم. امروز امكانات 
براي عقب نشاندن حكومت بسيار 
افزايش يافته است. از اين جنايات نبايد 

نگذاريم جنايت را برايمان به  گذشت.
امري عادي و طبيعي بدل كنند. بيش از 
اين بارها گفته و امروز مي خواهم 
بيافزايم كه پايه ها و ستونهاي استبداد 
بر روي شكاف هاي درون اپوزيسيون 
ترقي خواه بنا شده و برجا مانده است. 
هر نيروئي كه در اين راستا گامهاي 

ه استحكام و عملي به پيش برندارد، ب
   .استمرار حكومت ياري مي رساند

  
  2011هفدهم ماه ژوئن 

  
  

ياد مھندس عزت اله سحابي 
 گرامي باد
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بامداد امروز شنبه دھم خرداد 
مھندس عزت اله سحابي،  ١٣٨٩

 –رئيس شوراي فعاالن ملي 
مذھبي، در بيمارستان مدرس 

در گذشت. مھندس سحابي تھران 
در نھم ارديبھشت امسال به دليل 
شکستگي ران به بيمارستان 
پارسيان تھران منتقل شد و مورد 
عمل جراحي قرار گرفت. او در 
جريان اين جراحي دچار 
خونريزي مغزي گرديد و به 
حالت کما رفت و در پي آن 
متاسفانه ديگر نتوانست زندگي 
 .خويش را بازيابد
 

بي که در سال مھندس سحا
ديده به جھان گشود، از  ١٣٠٩

مبارزان با سابقه اي بود که شش 
دھه از زندگي خود را وقف 
مبارزه نمود و چندين بار در دو 
رژيم شاه و جمھوري اسالمي 

سال از  ١۵دستگير و نزديک 
 .عمر خود را در زندان گذراند
 

 
  

  

 ياد مهندس عزت اله سحابي گرامي باد
 

مهندس عزت اله سحابي، رئيس شوراي  1389اد امروز شنبه دهم خرداد بامد
 سحابي مهندس. گذشت در تهران مدرس بيمارستان در مذهبي، –فعاالن ملي 

 تهران پارسيان بيمارستان به ران شكستگي دليل به امسال ارديبهشت نهم در
ر ورد عمل جراحي قرار گرفت. او در جريان اين جراحي دچام و شد منتقل

خونريزي مغزي گرديد و به حالت كما رفت و در پي آن متاسفانه ديگر 
 .نتوانست زندگي خويش را بازيابد

 
ديده به جهان گشود، از مبارزان با سابقه اي  1309مهندس سحابي كه در سال 

بود كه شش دهه از زندگي خود را وقف مبارزه نمود و چندين بار در دو رژيم 
سال از عمر خود را در زندان  15تگير و نزديك شاه و جمهوري اسالمي دس

 .گذراند
 

مهندس سحابي به همراه آيت اهللا محمود طالقاني، مهدي بازرگان و يداهللا 
، به عنوان شوراي مركزي 1340سحابي پس از تاسيس نهضت آزادي در سال 

كرد. او در دهه چهل دستگير و چندين سال از عمر  نهضت آزادي فعاليت مي
ر زندان هاي مختلف شاه گذراند. پس از انقالب او به عضويت خود را د

شوراي انقالب در آمد و نماينده مردم تهران در اولين مجلس خبرگان قانون 
اساسي و دوره اول مجلس شوراي اسالمي شد و همچنين رئيس سازمان برنامه 

فردا  به انتشار نشريه ايران 1371و بودجه در دولت مهدي بازرگان بود. در سال 
تعطيل  1379پرداخت كه در جريان توقيف سراسري مطبوعات در ارديبهشت 

بازداشت و به مدت چند ماه تحت بازجويي هاي سنگين  1369شد. او در سال 
عليه خود و همفكرانش قرار گرفت. سپس در سال  "اعتراف كردن"براي 
 و شد داشتباز مذهبي –نفر ديگر از فعاالن ملي  40نيز به همراه حدود  1379
ميليون توماني از  200 وثيقه با حبس، سال دو به نزديك كردن سپري از بعد

زندان خارج شد. آقاي سحابي در جريان برآمد جنبش مردم عليه انتخابات، در 
 .اين جنبش مشاركت داشت

 
مهندس عزت اله سحابي، با انديشه و اقدام سياسي خود، براي حل بحران ها و 

ا ايران، طي ساليان دراز تالش كرد. برنامه اي كه داشت دشواري هاي كشور م
و كارنامه اي كه از خود به جا گذاشت، بدون ترديد از مختصاتي برخوردار 
اند كه ويژه اوست. با اين وجود، در راهي كه او پيمود، همواره استقالل ايران 
و توسعه كشور ما را در نظر و هدف داشت. اين ها، خواست هايي هستند 

ساسي و مشترك ميان تمامي نيروهاي ترقيخواه جامعه. او، بعنوان يكي از ا
  .رهبران سياسي طيف ملي و اثر گذار در فضاي سياسي جامعه ما، ماندگار شد

 
كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در گذشت مهندس سحابي را 

و به خانواده او به  به همه دوستان و ياران ايشان، به شوراي فعاالن ملي مذهبي
و از زندانيان  "شوراي مادران صلح"ويژه به دختر مبارز او هاله سحابي، عضو 

محكوم   كه به دو سال حبس 1388خرداد  22سياسي حوادث پس از انتخابات 
  .شده است، تسليت مي گويد

 
 كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 2011ماه مي  31براير  1389سه شنبه دهم خرداد 
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  1388خرداد  22سالگرد  نيبه مناسبت دوم هيانيب
  

  ميآزاد شهروندان كشور هست يبر را يمبتن يخواهان استقرار حكومت ما
  

 22مردم بعد از  يخيزش تاريخ از
، دو سال گذشت. دو 1388خرداد 
سپاه  ليبا گس هيفق يول ش،يسال پ

و  يتيامن يروهايپاسداران و ن
 جمهور سيرئ ها، ابانيسركوب به خ

و  ديكش رونيها ب خود را از صندوق
 كي جهيتحمل نت ينشان داد كه حت

ندارد،  زيانتخابات كنترل شده را ن
حق  يآن فقط كسان دركه  يانتخابات

انتخاب شدن داشتند كه از غربال 
نگهبان گذشته بودند. آن ها  يشورا

رفته  يرا يها صندوق يكه به پا
، انتخابات ةوارون جيبودند، با اعالم نتا

 ها ابانيبه خ» من كو؟ يرا«با شعار 
. دامنه اعتراضات اما فراتر از ختندير

خود  يرفت كه به دنبال را يكسان
را در برگرفت  يبودند و همه كسان

ضد  يها استيكه به نظام حاكم، س
ها و به  آن در همه عرصه كيدمكرات

 يشدن حقوق شهروند ماليمحو و پا
 نيخود معترض بودند. اوج ا

خرداد ماه،  25روز  يا ات تودهاعتراض
 يانتخابات يتنها سه روز بعد از كودتا

بار در  نياول يروز برا نيرخ داد. در ا
 ان،ياعتراف خود حكومت هتهران ب

 ها ابانينفر به خ ونيلياز سه م شيب
آمدند و اعتراض خود به حكومت 

گذاشتند.  شيرا به نما زهيزور و سرن
 يول يا خامنه يخرداد ماه عل 29روز 

نماز جمعه بعد از  نيدر اول ه،يفق
انتخابات، رسما دستور سركوب 

 زيآم تظاهرات آرام و مسالمت نيخون
بزرگ  يو شهرها انمردم در تهر

را صادر كرد. اما جنبش  گريد
 رغميطلبانه مردم عل و حق خواهانهيآزاد

حكومت، با خواست  نيسركوب خون
 . افتيادامه  ،يو دمكراس يآزاد

فت با كودتا در عمل به مخال نبشج
   .ديفراروئ يجنبش همگان كي

طول دو سال اخير، هم چون سال  در
 ياسالم يقبل، حكومت جمهور يها

جنبش  هيعل يتيجنا جياز ه
فروگذار  رانيمردم ا خواهانهيآزاد

نكرده است. تظاهرات آرام مردم را 
با توسل به سركوب خشن و كشتار 

ها سركوب كرده است.  ابانيدر خ
و  يو مدن يفرهنگ ،ياسياالن سفع

معترضان را گروه گروه بازداشت 
 ينموده است، به شكنجه آنها و حت

است.  دهيازيها دست  تجاوز در زندان
 زكيدر كهر تياز نوع جنا يعيفجا

 لياست، و با تشك دهيرا آفر
صدور  ،يشيمحاكمات نما

 هيزندان عل نيسنگ يها تيمحكوم
زنان، اعم از  يمدن يها فعاالن جنبش

روزنامه نگاران  ان،يكارگران، دانشجو
سركوب در  ديتشد ،ياسيس نو فعاال

صدور احكام  ،يمناطق تحت ستم مل
در كردستان،  ياسيفعاالن س هياعدام عل

خوزستان و بلوچستان تالش نموده 
است از گسترش دامنه جنبش 

دوسال  رغمي. اما علدينما يريجلوگ
 يبار، جنبش اعتراض سركوب خشونت

مردم كشور ما نه تنها  خواهانهيآزادو 
است، بلكه با  ماندهاز تكاپو باز ن

 شهيگذشت زمان  در اعماق جامعه ر
در  يدوانده است . جنبش آزاديخواه

 افته،يكه  ياين فاصله  در هر فرصت
 ريدستگاه سركوب حكومت را غافلگ

كرده و دوباره سر برآورده است و 
 يمراسم رسم يحت ،يهر گونه تجمع

 ليبه ضد خود تبد زيرا ن يومتحك
 يها برآمد جنبش امسال  .نموده است

 يا در منطقه، جان تازه خواهانهيآزاد
كشور ما  يبه جنبش ضد استبداد

در  كتاتورهاياست. سقوط د دهيدم
مصر و تونس  و تداوم جنبش ضد 

 ،يعرب يدر ساير كشورها ياستبداد
را در جنبش  يروزيبه پ ديام

 شتازيكه پ ز،يكشور ما ن ةخواهانيآزاد
كرده  تيتقوجنبش ها بود،  نيهمه ا

حكومت  گر،ياست. از طرف د
را دچار ترس و  ياسالم يجمهور

هر چه  ديوحشت نموده است. تشد
سركوب و خفقان، به  يفضا شتريب

بهمن ماه  25خصوص بعد از برآمد 
 يها چهره يسال گذشته، حبس خانگ
 نيرحسيم انيشاخص جنبش سبز آقا

ها زهرا  و خانم يكروب يمهد ،يسومو
 دنيدزد ،يرهنورد و فاطمه كروب

جانباخته در تظاهرات  يجسد دانشجو
بهمن ماه و جعل سند  25روز 
او، حمله به  يبرا جيبس تيعضو

جنازه مهندس عزت اهللا  عييمراسم تش
 تكارانهيدر لواسان و قتل جنا يسحاب

عمق  ةنشاندهند يخانم هاله سحاب
  .ومت استترس و وحشت حك

سالگرد جنبش خرداد ماه  نيدوم در
از  ياسالم ي، حكومت جمهور1388

فشار قرار گرفته است.  ريچند جهت ز
مردم  خواهانهيسو جنبش آزاد كياز 

است تا  يكشورمان منتظر فرصت
برآمد كند. هر چند سركوب، 

ها ، زندان و كشتار دامنه  بازداشت
محدود  ها ابانيعمل آن را در خ

است از  وانستهت، اما نتساخته اس
گسترش آن در زبر پوست جامعه و 

 يو مدن ياجتماع يها جنبش انيدر م
 ي. خواست آزاددينما يريجلوگ
احزاب و  يآزاد ،ياسيس انيزندان

 گريانتخابات آزاد، امروز د يبرگزار
شده  ليتبد يخواست همگان كيبه 

بر  يالملل نيجامعه ب ياست. فشارها

وق مردم حق تيرعا يحكومت برا
حقوق بشر  ياست. شورا افتهي شيفزاا

 ژهيسازمان ملل اعزام گزارشگر و
كرده است و  بيرا تصو رانيا يبرا

 ژهيگزارشگر و نييدست اندركار تع
ادامه  يندگيآ يب گر،ياست. از طرف د

 ميسركوب، حرص و آز تقس استيس
ها  شكاف ،يغنائم وچپاول اموال عموم

در حكومت را وسعت داده است. 
 يبرا شيكه دو سال پ يتاكنون دول

 ريحفظ آن، كودتا شد، در ز
   .فشارها قرار گرفته است نيدتريشد
همصدا با مردم كشورمان، خواهان  ما،

و منجمله  ياسيس انيزندان ةهم يآزاد
 ي، مهد يموسو نيرحسيم انيآقا

و همسرانشان، لغو احكام  يكروب
در سراسر  يو مدن ياسياعدام فعاالن س

از جمله در مناطق تحت ستم كشور و 
و همگان را به شركت  ميهست يمل

 ييها يمائيگسترده در تجمعات و راهپ
 ،يمناسبت با شعار آزاد نيبه ا هك

و دفاع از  هيفق تيحذف وال
شود،  يمردم برگزار م يها خواست

  .ميخوان يفرام
مردم  ةخواهانيدر تداوم جنبش آزاد ما

كشورمان خواستار گذار از حكومت 
از دولت و  نيد يجدائ ،يهبمذ

كامل حقوق  يبرابر نيحكومت، تأم
 ،ياسيحقوق س يزنان با مردان، شناسائ

همه  يو اقتصاد ياجتماع ،يفرهنگ
شهروندان كشور اعم از فارس، كرد، 
ترك، عرب، بلوچ، تركمن ... و  

كشور با مفاد  ياسيس ظامانطباق ن
حقوق بشر و ملحقات  يجهان يةاعالم

  .ميآن هست
 انيسازمان اتحاد فدئ يمركز تهيمك

  رانيخلق ا
  نئژو 12 - 1390خرداد  22
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پشتيباني سه 
  سازمان

  چپ ايران 
از فراخوان  

سنديكاهاي 
  فرانسوي

  به  
برگزاري 
  تظاهرات

  
ما سه سازمان چپ ايراني به عنوان 

هاي مدافع حقوق كارگران و  سازمان
زحمتكشان ايران، اقدام سنديكاهاي 
فرانسوي و تالش مدافعين جنبش 
كارگري ايران در فرانسه را پاس 

  آزاديخواه مي داريم و از نيروهاي مي
خواهيم به حمايت از اين فراخوان 

ها و  ترديد اگر تال ش برخيزند. بي 
 ەهاي بين المللي نبود، داير  همبستگي

سركوب كارگران و زحمتكشان 
كشورمان بسي فراتر از اين بود. 
كارگران و زحمتكشان، احزاب و 

هاي كارگري، هرگز اين  سازمان
   .برد ها را از ياد نخواهند  همبستگي
اجالس ساالنه سازمان جهاني  صدمين

ژوئن در شهر ژنو  9كار در روز 
شود. در اجالس سازمان  برگزار مي

جهاني كار، روابط و اجراي قوانين كار 
در كشورهاي مختلف توسط 

ها، كارفرمايان و  نمايندگان دولت
  كارگران به بحث و گفتگو گذاشته مي
ه شود. كارگران ايران در اجالس ساالن

جهاني كار نماينده ندارند تا از  نسازما
حقوق آنها دفاع كند. رژيم ايران 
نمايندگان خود را به عنوان نمايندگان 
كارگران ايران به اجالس اعزام 

كند، در اجالس به دروغگوئي و  مي
شود و  هاي دروغين متوسل مي وعده 

باز در طول سال به نقض حقوق 
نامه  هاعتنائي به مقاول  كارگران و بي

   .دهد سازمان جهاني كار ادامه مي هاي 

و مزدبگيران كشورمان به  كارگران
ويژه تشديد بحران  علل مختلف و به

اقتصادي، در شرايط دشواري به سر 
برند. اقتصاد كشور با بحران ركود،  مي

تورم و بيكاري فزاينده روبرو است. 
رشد اقتصادي به كمتر از يك درصد 

توليدي با  رسيده است. واحدهاي
مشكالت فراواني مواجهند. تعداد 

و يا در   از آنها ورشكست شده ديزيا
معرض ورشكستي قرار دارند. باندهاي 

رويه روي  قدرت به واردات بي  ثروت ـ
اند. بخش ساختمان در وضعيت   آورده

برد. اجراي قانون  سر مي ركود به
ها به افزايش تورم  هدفمند كردن يارانه

ن زندگي كارگران و تر شد و وخيم
است.  همزدبگيران كشور ما منجر گشت

داران  با تعميق بحران اقتصادي، سرمايه 
و مديران دولتي كارگران را دسته دسته 
از واحدهاي توليدي و خدماتي بيرون 

هايشان  ريزند و كارگران و خانواده مي
پشتوانه اقتصادي و   را بدون هرگونه

   .ندساز اجتماعي، در جامعه رها مي
و مزدبگيران كشور ما فاقد  كارگران

طور  سنديكاهاي مستقل هستند و به
توانند از مطالبات و  سازمانيافته نمي

هاي خود دفاع كنند و اجازه   خواسته
داران،  ندهند كه رژيم ايران و سرمايه

بار اصلي بحران اقتصادي را به روي 
دوش كارگران و مزدبگيران منتقل 

داراي تريبون سازند. كارگران نه 
هستند، نه از تشكل صنفي برخوردارند 
كه مطالباتشان را مطرح كند و نه از 
حقوق دوران بيكاري و تأمين اجتماعي 

مندند تا در مقابل  مناسب بهره
آمدهاي مخرب بحران اقتصادي  پي

   .هاي كم تري شوند  متحمل آسيب
ايران به اشكال مختلف عليه  كارگران

ه اعتراض بر استبداد و استثمار ب
هاي امنيتي رژيم  خيزند. اما ارگان مي

حاكم بر كشور به صفوف كارگران و 
زحمتكشان يورش برده و فعالين 

ها  زندان  كارگري را دستگير و روانه
اي از فعالين  سازند. هم اكنون عده مي

   .رند كارگري در زندان به سر مي
ايران در مبارزه براي تامين  كارگران

ات خود به حمايت حقوق و مطالب
كارگران كشورهاي ديگر نيازمندند. 

تواند به تقويت  همبسنگي جهاني مي
   .مبارزه كارگران ياري رساند

تالش مدافعان جنبش كارگري ايران  با
در فرانسه و به كوشش دو سنديكاي 

، "سوليدر"و همبستگي  "س.ژ.ت"
كلكتيو حمايت از "اتحاد عملي به نام 

در  "يانهكارگران مغرب و خاورم
فرانسه تشكيل شده و اعالم نموده 

  :است
ما سنديكاهاي فرانسوي در حمايت از "

هاي زنداني در ايران، در   سنديكاليست
ژوئن همه را به شركت در يك  9روز 

تظاهرات ايستاده در برابر دفتر سازمان 
خوانيم.  جهاني كار در ژنو فرا مي

گرانه عليه مبارزين  اقدامات سركوب
ي در اول ماه مه امسال در سنديكاي

در  ها كاليستايران و دستگيري سندي
كردستان، عدم رعايت و لگدمال 
كردن آشكار حقوق اوليه كارگران 

  .است
سنديكاليست هاي فرانسوي، همراه  ما

المللي سنديكائي،   با جنبش بين
همبستگي خود را نسبت به اين مبارزان 

داريم، زنان و مردان  ايراني اعالم مي
بارزي كه عليرغم تمام خطراتي كه م

هاي سنديكايي در ايران به   فعاليت
همراه دارد، درگير مبارزه براي دفاع از 

به كليه  ما  .ندا كارگران ايران شده
ها و سال  مبارزين زنداني كه در طي ماه

هاي گذشته، به جرم مبارزه براي 
احقاق حقوق ابتدائي سنديكايي 

شيم. مبارزه اندي اند، مي  زنداني شده
آنان بسيار تحسين آميز و موجب 

ان ها كه هايشان   افتخار آنان و خانواده
كنند،   را در مبارزاتشان حمايت مي

   ."باشد مي
سه سازمان چپ ايراني به عنوان  ما

هاي مدافع حقوق كارگران و  سازمان
زحمتكشان ايران، اقدام سنديكاهاي 
فرانسوي و تالش مدافعين جنبش 

يران در فرانسه را پاس كارگري ا
  داريم و از نيروهاي آزاديخواه مي مي

خواهيم به حمايت از اين فراخوان 
ها و  ترديد اگر تال ش برخيزند. بي 

 ەهاي بين المللي نبود، داير  مبستگيه
سركوب كارگران و زحمتكشان 
كشورمان بسي فراتر از اين بود. 
كارگران و زحمتكشان، احزاب و 

گري، هرگز اين هاي كار سازمان
   .ها را از ياد نخواهند برد  همبستگي

  
المللي كارگران  باد همبستگي بين هزند

   و زحمتكشان
  اتحاد فدائيان خلق ايران سازمان
  )فدائيان خلق ايران (اكثريت سازمان
هاي چپ  موقت سوسياليست شوراي
   ايران
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گزارشي از تظاهرات 
در مقابل اعتراضي 

سازمان ملل در باره نقض 
حقوق بنيادين كار در 

  جمهوري اسالمي
همزمان با بررسي پرونده نقض حقوق 
بنيادين كاروبه ويژه نقض مقاوله نامه 

(در باره منع تبعيض در اشتغال  111هاي 
(مبني بر پرداخت دستمزدها) 95وحرفه) و 

از سوي جمهوري اسالمي در يكصدمين 
زمان جهاني كار (آي اجالس دوره اي سا

ال او) ، گروهي ازايرانيان درمقابل سازمان 
ملل تظاهرا تي در اعتراض به تعرض 
رژيم به كارگران ايران ودرحمايت 

  .ازجنبش كارگري براه انداختند
كلكتيو دفاع از «اين تظاهرات به دعوت 

» كارگران مغرب و خاورميانه در فرانسه
متشكل از چهار سنديكاي فرانسوي 

نفدراسيون عمومي كارگران فرانسه (ك
،اتحاديه سنديكائي همبسته ،فدراسيون 
سنديكائي همبسته ،اتحاديه ملي 
سنديكاهاي مستقل) به همراه دو 
سنديكاي سوئيسي دردفاع ازكارگران 

  ايران صورت گرفت
دگان با تاكيدات نماين 11تظاهرات ساعت 

كلكتيو دفاع از كارگران مغرب و «
آغاز گرديد. » خاورميانه در فرانسه

نمايندگان سنديكاي ها در اعتراض به 
سركوب تشكل هاي كارگري در ايران و 
در حمايت از حق بر پائي تشكل مستقل 

نمايندگان «كارگري ،اعتراض به حضور 
در اجالس سازمان » كارگري حكومتي

كارگران و فعالين  جهاني كار ودر دفاع از
كارگري زنداني ،در حمايت و پشتيباني و 
همبستگي جهاني با كارگران ايران وتاكيد 
بر حضور نمايندكان واقعي كارگران ايران 
در سازمان جهاني كار، سخن گفتند. 
همچنين نقض فاحش مقاوله نامه هاي 

 95و 111بنيادين كارازجمله مقاوله نامه 
محكوم  را از سوي جمهوري اسالمي

  .كردند
كنفدراسيون «عالوه بر اين دبيركل 

برحقوق كارگران » سنديكائي سنگال
ايران براي بر پائي تشكل هاي كارگري 
تاكيد واز جنبش كاركري ايران حمايت 

  .كرد
شركت كنندگان در تظاهرات با شعارهاي 
خود از جنبش كارگري ايران حمايت 

  كردند .



  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اتحاد كار
 

11 1390 خرداد                                                                                170شماره 

    
سازمان هاي سياسي در حمايت و پشتيباني وهمبستگي همچنين تشكل هاي و احزاب و 

  .با كارگران ايران بيانيه هاي خود را قرائت كردند
اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران در ايران ـ واحد «تشكل هائي چون

همگامي كانون ها و «، »همبستگي سوسياليستي با كارگران ايران ـ پاريس«،»پاريس
در دفاع و هبستگي با » ستگي و پشتيباني از مبارزات مردم ايراننهاد هاي ايراني در همب

  .كارگران ايران تاكيد كردند
  

همچنين متن پشتيباني سه سازمان سياسي چپ متشكل از سازمان اتحاد فدائيان خلق   
اكثريت ،شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران _ايران ،سازمان فدائيان خلق ايران 

ومطالبات كارگران ايران ونقض مقاوله نامه هاي بنيادين كاراز  در حمايت ازخواست ها
   .سوي جمهوري اسالمي قرائت شد

  

سازمان چپ متشكل ازسازمان اتحاد فدائيان كمونيست كميته خارج از  5عالوه بر اين   
كميته مركزي سازمان كارگران ، كشور،سازمان فدائيان اقليت ،حزب رنجبران ايران

راه كارگر) ،هسته اقليت، در بيانيه خوداز برپائي تشكل مستقل كاركري انقالبي ايران (
   .وديگر مطالبات جنبش كاركري حمايت كردتد

 سوئيس،جنبش كميته- ايران كردستان له حزب دموكرات كردستان ،حزب كومه
نبش كاركري ج از بردفاع خود هاي بيانيه در ايران الئيك دموكراتيك خواهان جمهوري

  .از خواست هاي اين جنبش تاكيد كردند و پشتيباني
  

   كميسيون كارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
  2011 ژوئن 11شنبه 

  

  

  
  مسئول مرگ 
  هاله سحابي 

جمهوري اسالمي 
  است

  
در جريان خاكسپاري مهندس سحابي، با 
دخالت خشونت آميز ماموران امنيتي 
جمهوري اسالمي و تغيير زمان و مسير 

ي، ميان ماموران حكومت با هاله خاكسپار

سحابي درگيري رخ داد كه در اثر ضربات 
ماموران بر سينه خانم سحابي، او بيهوش 

   .شده و ساعاتي بعد جان سپرد
هاله سحابي بزرگترين فرزند دختر 

سال داشت و  55مهندس سحابي بود. او 
از فعاالن جنبش زنان و عضو شوراي 

ابي در مادران صلح بود. خانم هاله سح
جريان تقلب در انتخابات رياست 
جمهوري، كه با پشتيباني كامل خامنه اي 
رخ داد، در روز تحليف احمدي نژاد در 
جلوي مجلس شوراي اسالمي دستگير و 
در حالي كه در اثر ضربات، سرش خونين 
شده بود به زندان منتقل گرديد و در بي 
دادگاه حكومت اسالمي به دو سال زندان 

. او در حال سپري كردن محكوم شد
محكوميت خود بود كه براي شركت در 
مراسم تشيع پدرش به مرخصي آمد و در 

  .اين مرخصي، او را به قتل رساندند
جمهوري اسالمي حكومتي است كه مي 
خواهد تا لحظات پاياني حيات خود جنايت 
كند. اين حكومت چنان دستخوش 
كابوس مرگ شده است كه از پيكر بي 

فان هم در هراس است. هر جان مخال
تجمعي را عليه خود مي پندارد. حتي از 
مراسم خاكسپاري هم در هراس است. 
اينكه ساعت خاكسپاري مهندس سحابي 

صبح  5/6صبح چهارشنبه به  5/8را از 
منتقل نمود، براي واهمه اي است كه از 
تجمع مردم دارد. اين نخستين بار نيست 

راسم كه حكومت تالش مي كند كنترل م
مبارزان راه آزادي را در دست گيرد. در 
جريان خاكسپاري قهرمان ورزش فوتبال، 
ناصر حجازي و در ماجراي مرگ يكي از 
هموطنان كرد، صانع ژاله كه توسط خود 

بهمن به  25حكومت در جريان حركت 
قتل رسيد، نيز از ترس اينكه مراسم به 
تظاهراتي عليه بيدادگري حكومت تبديل 

ن شگرد را به كار بست. اما در شود، همي
جريان خاكسپاري حجازي مردم با 
شعارهاي خود خشم و نفرت خود را نثار 

ما در جريان مرگ مبارز  .حاكمان كردند
با سابقه، مهندس سحابي، در اعالميه 

كميته "خود كه ديروز صادر شد، نوشتيم: 
مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

را به همه  در گذشت مهندس سحابي
دوستان و ياران ايشان، به شوراي فعاالن 
ملي مذهبي و به خانواده او به ويژه به 

شوراي "دختر مبارز او هاله سحابي، عضو 
و از زندانيان سياسي  "مادران صلح

 1388خرداد  22حوادث پس از انتخابات 
محكوم شده است،   كه به دو سال حبس

از امروز، يك روز پس  "تسليت مي گويد.

اين واقعه، با ناباوري و اندوه بايد از دست 
رفتن هاله سحابي را به فعاالن جنبش 
زنان، به شوراي مادران صلح، به خانواده 
او و به همه مبارزان راه آزادي تسليت 
بگوئيم. كميته مركزي سازمان اتحاد 
فدائيان خلق ايران مرگ هاله سحابي را 

جه قتل عمد دانسته و مسئوليت آن را متو
حكومت جمهوري اسالمي و شخص 
خامنه اي مي داند. ما خود را در صف 
دادخواهان جنايت هاي بي شمار 
جمهوري اسالمي مي دانيم و عليه 
مسئوالن طراز نخست حكومت و شخص 
خامنه اي به تمامي وجدان هاي بيدار 

    .اعالم جرم مي كنيم
كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق 

ر همه نيروهاي آزاديخواه را ايران بار ديگ
به فشردن صفوف خود عليه بيدادگري 
هاي جمهوري اسالمي به اتحاد فرا مي 
خواند. هر روز كه اين حكومت بيشتر بر 
قدرت بماند به همان نسبت ابعاد كشتار و 
جناياتش وسيع تر خواهد شد. نگذاريم 

  .حكومت بازهم بيش از اين جنايات كند
تحاد فدائيان خلق كميته مركزي سازمان ا

  ايران
برابر اول ماه 1389خرداد  11چهارشنبه 

  2011ژوئن 
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  سلطانپور سعيد
  دنيا دو شگفت آميزه

  

   
  

 امين سي در سلطانپور سعيد از يادي
  او اعدام سالگرد
  فتحيمسعود 

  
 1360 خرداد 31 روز در سلطانپور سعيد اعدام از سال سي

 ايران نويسندگان كانون دبير اعدام هنگام سعيد. گذشت
 ماه فروردين 27 در را او. نداشت بيشتر سال 41 و بود

 اما بودند، كرده بازداشت اش عروسي شب در سال، همان
 به خرداد 30 روز شدگان بازداشت از دسته اولين با همراه
 را او كه بودند فرصتي منتظر انگار. سپردند مرگ ٔەجوخ
 هاي چريك سازمان عضو سعيد. كردند و كنند اعدام
 اولين در سازمان اين كانديداهاي جزو و ايران خلق فدايي

 اين دروني انشعابات در. بود نتهرا در مجلس انتخابات
  .بود اقليت جناح جزو سازمان

 هم و او زمانه روح همچون سعيد ناآرام و سركش روح
 رودخانه در سعيد جان. بود او چون رهپويان ديگر با گام

 هراس بي و باك بي خوش، آرزوهاي درياي به رو پويان،
 مي جرم را دليري كه آنان. بود شنا در راه دشواري از
 تا بستند رگبار به رحمانه بي را سعيد استوار پيكر نستند،دا

 چنان هم اما اش خسته صداي. كنند خاموش را او صداي
  :خواند مي اوين در
  

  خوانم، مي قتلگاه اين از هنوز ببين
  دارد، ديگري رنگ من خسته صداي
  است طوفاني و تند و سرخ من خسته صداي
  ماند را عقاب آن من خسته صداي

  كوبد مي بال شبگير قله روي كه
  فريادش تفته هاي تيره و

  چرخد مي انقالب و آينه مدار روي
  

 چنان هم او، خاموشي از سال سي از بعد اما، سعيد صداي
  :خروشد مي و جوشد مي جامعه اعماق از
  
  است رفته چه كشورم با
  است رفته چه كشورم با
  ها زندان كه
  شقايق و شبنم از

  سرشاراند
  شهيدان بازماندگان و

  سوگوار و پريشان ابرهاي انبوه
  سوخته هاي الله سوگ در
  .... بارند مي
  

*******  
 درباره نوشته يك از بخشي آيد، مي زير در كه متني
 در سلطانپور سعيد مورد در پيش سالها كه است سعيد
 فداييان اتحاد سازمان ارگان ،14 شماره كار اتحاد نشريه
  :است شده چاپ ايران، خلق
 افراد تمامي مثل گرفت، شكل چهل دهه در سعيد گيزند
 بود، سبزوار در 1319 متولد سعيد. او نسل ديگر موثر

 گروه با كار تهران، به او ورود اما. كوچك شهرستاني
 مسايل از. ساخت دگرگون را او زندگي آناهيتا، تاتري

 از و پذيرفت تاثير چهل دهه آغاز سياسي و اجتماعي
 بركنار چهل، دهه دوم نيمه رشد هب رو فكري جريانات

 بي شجاعت با ها سال آن فضاي در خود هيچ، كه نبود
 شعر اولين. پرداخت افكار اين اعالم به شعرش، در نظير
 كالم، و انسجام لحاظ به نه اگر سعيد شده منتشر هاي
 هاي نمونه بارزترين مضمون، و محتوا در شك بدون

 منجر ها بعد كه د،هستن هايي انديشه انتشار در پيشگام
. گشتند ما جامعه در نويني جنبش تشكيل و پيدايش به

 به نسبت متقدم حضوري سعيد، حضور نيز لحاظ بدين
 با جنبش يك عنوان به ي،◌ٔ فداي جنبش حضور

 خود جنبش اين ديگر طرف از اما. بود مشخص غازي◌ٓ ا
 مبارزات مختلف ابعاد در عمومي گيري جهت حاصل

 بود، شعر آن عرصه يك كه بود يرانا روز آن روشنفكران
 چهل دهه در كه چه آن به توجه با عرصه، اين در كه

 ميان در سعيد، كه گفت بايد است، كرده منتشر سعيد
 تكوين جنبش به مضمون در همه از بيش خود، نسل
 كه بود آن فضاي در گويي خود و تر نزديك بعدي، يافته
 ميان در كليسياه كه آن از قبل بسيار سعيد. سرود مي

 تدارك اندركاران دست با مشخص، طور به حتي يا باشد،
 فردي هاي آشنايي از فراتر معيني، ارتباط وارد سياهكل

 خون شروع براي گلوله يك« كه سرود مي باشد، شده
 هم شاعران همه به نسبت سعيد صداي. »است كافي
 و سرخ« او قول به و. »داشت ديگري رنگ« خود، دوره
   :كه داد مي ندا و بود »انيطوف و تند
  
   مانيم، مي ها مسلسل اميد به ما
  سازيم، مي مرگ را ها فواره خنده و ها سنگ غرور ما

   را اوازهامان شب مردار بر داريم مي آغاز سحر و
 پروازهامان نغمه نوشند مي صبح آسمان پاك ذرات وهمه

  را
  

 متعلقات كه آن از قبل سعيد هم، اعتبار همين به درست
 اين پيشگامان از بايد شود، قلمداد فدايي جنبش بعدي

 نيمه در خصوص به كه نيست شكي. شود دانسته جنبش،
 در...  سعيد، عصر هم شاعران از برخي چهل ده دوم

 از بعد كه چه آن نوع از جنبشي به گرايش اشعارشان
 هيچ ولي اند، داشته گذاشت، وجود عرصه به پا سياهكل

 هاي زمينه در كه هايي قوت نقطه امتم با ها آن از كدام
 قوت و قدرت به خاص زمينه اين در دارند، شعري ديگر
 افكارش، بيان در سعيد جسارت. اند نكرده برخورد سعيد

 بي خود نوع در بلندپروازانه افكار اين خود و سو يك از
 مبارز دالوران و قهرمانان فقط ستايشگر سعيد. است نظير

 كند نمي صحبت فردا، آمدن ،ها مسلسل غزش از نيست،
 نه وآشكار صريح هم، خود شعر در او. نيست راوي تنها و

  .است آن خود كه شونده، ستايش از جزيي
  

  است من نعره اين
  پيچد، مي فالت روي كه است من نعره اين
  آشوبد مي را تاريك زمانه سكوت هاي خاك و
  گران مشت هزاران با و
  كوبد مي عمان هاي آب بر

  رويد مي كه است من رهنع اين
  روزگار خشم از را زمان خاكستر

  :يا و
  دارد، ديگري رنگ من خسته صداي
  است طوفاني و تند و سرخ من خسته صداي
  ماند را عقاب آن من خسته صداي

  كوبد مي بال شبگير قله روي كه
  فريادش تفته هاي تيره و

  چرخد مي انقالب و آينه مدار روي
  
 حضور از جزيي سعيد، حضور كه هست نيز اعتبار اين به

 سياه ديكتاتوري قلب در سياهكل آتش برپاكننده نسل
 كار در سعيد و بود شكفتن نوبت آن از بعد و بود پهلوي
 سعيد نبود اي نمايشنامه هيچ. شكفت بود كه جا هر خود
 و زندان نآ دنبال به و باشد داشته دستي نآ اجراي در

 هاي كتاب از دامك هيچ. باشد نداشته وجود ممنوعيت
 فرستاده شدن خمير به چاپخانه از يا كه است نبوده سعيد
 ها ممنوعه جزو پخش، از بعد هفته چند يا و باشد نشده
 در كه حرف در نه سعيد. باشد نگشته وريآگرد و نشده
. بود دنيا دو شگفت آميزه شعري، در خود قول به عمل،
 با روي در رو مبارزه دنياي با هنر، و ادب شعر، دنياي
 و تردي ظرافت، آميزه خشن؛ و ديكتاتور رژيمي

 اما دومي؛ الزمه استواري و سماجت با اولي، شكنندگي
 صحنه در تپش پر بود شعر از دلي. دو هر صميميت حامل
  . خشونت به محكوم اما انگيز، رشك نبردي
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 رشك حالت، بهترين در سعيد، عصر هم شاعران شعر اگر
 آن بر يا و ستود مي را آن و برداشت در را مبارزه انگيزي
 مبارزه قلب هاي تپش حاصل سعيد شعر خورد، مي غبطه
 اين و! او خود حضور صولت پر هاي تپش. بود جاري
 ها آن چه ديگران، همه با مقايسه در بود او قدرت تمام
 با كه ها آن چه گيرند، مي جدي شعر عالم در را سعيد كه

  .دانند مي شعار فقط ار سعيد شعر آماده پيش از حكم
 به سياهكل، از بعد سعيد، دوره هم شعراي اكثريت اگر

 نماي خصلت كه يافتند دست جديدي شعري مشخصات
 از برآمده ايماژهاي يا است، ايران شعر از كامل دوره يك

 و سعيد براي دادند، عموميت و كشف را سياهكل حركت
 يآرزوها تحقق بلكه جديد، كشف نه سياهكل او، شعر
 به توجه با واژگان، در وسعتي با بود، آمده زبان بر بخشا

  .يافته انجام واقعيت
 با سعيد آمد، »گلوله صداي ها، كوچه از« كه وقتي

 گل »سوگوار« بلكه نبود، روبرو شده كشف تازه قهرماني
  :زد مي فرياد و بود ها
  
   كنيد رها
  را بازويم و شانه كنيد رها
  مرا كنيد رها
  ببينم تا

  شناسم مي را گل اين من
  شناسم مي را گل اين من
   سرخ گل اين با من
  ام نشسته ها خانه قهو در
   سرخ گل اين به من
  ام داده سالم آهن راه ميدان در
  
 تمريني حال در يا نايستاد، دم يك شده، رها سعيد و

 چنين اجراي جرم به يا و بود »بودار« اي نمايشنامه
 مي افراخته گردن زندان در و بود زندان در اي، نمايشنامه

 بعد و خواند مي ديگران براي را آن فرصتي در و سرود،
 كارگر آقا عباس همراه نبود، زندان در مدتي براي كه هم

 كه نكشيد طولي اما. بود همزبان و همدل ناسيونال، ايران
 و ديگران و جهان توماج، براي شد، خوان مرثيه دوباره
 بار چندمين براي اش يعروس شب را او خود آخر دست

 صبح روز يك همگان، بهت ميان در و بردند اوين به
 از را او. سپردند اعدام جوخه به و خواندند را نامش
 نه او اما كردند، اعالم خلق فداييان از اي شاخه رهبران
 در گاه هيچ نه و بود، شد، اعالم كه مفهومي آن به رهبر،
 مفهوم ودخ او. داشت شدن »رهبر« قصد اش زندگي
 آن كردن سيراب براي فدايي كه بود عطشي آن روشن

 فدايي او هم دليل همين به. گذاشت وجود عرصه به پا
  .فدايي آبروي گنجينه از بخشي و بود فدايي با و بود
  

  باد گرامي يادش
  
  

 22 راهپيمايي در
 شركت نبايد خرداد

  كرد،
  88 خرداد 22
  در سياهي روز
  است ايران تاريخ

  
  لجال علي

  
 ايران، مردم  دليرانه قيام سالروز كه است خرداد 23 اين،
 88 خرداد 22 انتخابات در شركت فاجعه زدودن براي
 قيام نبود اگر داشت، گرامي را خرداد 23 بايد و باشد مي
 و عكس و فيلم با جهانيان همه به رژيم خرداد، 23

 صد در 80 ايران مردم« كه بود كرده اعالم ؛... و خبرنگار
  .«اند داده نژاد احمدي به راي مليون 24 و نظام كل به
 مي گرامي را خرداد 22 كه است اسالمي جمهوري اين
   .دارد

 شركت  توان تمام با بايد بعد و بهمن 25 راهپيمايي در  
   كرد

  
 ميدانند  ايران، ارتجاع، ضد و خردورز ، آزاده مبارز، مردم
 ايرانيان و راناي براي شومي بسيار روز 88 خرداد 22 كه
 كه روزي سهمناك شكستي و بزرگ فريب روز ، بود
 به ؛... و خبرنگار و خبر و فيلم با »اسالمي جمهوري»

 در ايران مردم« كه كرد مخابره چنين جهان؛ سراسر
 24 با و كرده تاييد را رژيم كليت صدي در 80 مشاركتي

 اين آري ؛»برگزيدند را نژاد احمدي مجددا راي مليون
 مي  حقيقتا و هست، و بود ما ملت براي شومي بسيار روز
 جنبش نه خرداد، 23 در مردم قيام نبود اگر كه گفت توان

،تا ادامه و 88 سال »ايراني جمهوري« خواهانِ سترگ 
 از تر سست و متزلزل حد اين تا را رژيم كه آن، كنوني

 نه و آمد مي بوجود  كرده، مداوم هاي زلزله دچار هميشه،
 اين در منطقه مردم خواهانه آزادي هاي خيزش شايد
 بهاران اين داران طاليه ما مردم كه براستي برهه،

 ايران تاريخ در حتما خرداد 22 پس هستند... و خاورميانه
 23 قيام اساسا كه شد، خواهد ثبت شوم، روزي عنوان به

 ، بود  ،»ده باد بر ايران شكست« آن زدودنِ براي خرداد
 بزرگ مردم آن زاييده جنبش براي و آن يبرا كه قيامي
 رخ به را خود تاريخي قيامهاي اعجاب آن باز ايران

 يكباره به ،»گرفت قرار خطر در ايران« وقتي و كشيدند

 ميدان به  وهمه، وهمه وكودك پيروجوان و وزن مرد
 فدا ها، هزينه باالترين پرداخت با البته و البته و. آمدند
 خرداد23  اما. خود عزيزان و خود جان و هستي كردن
 به كنندگان دعوت« همه به ما مردم اعتراض يقينا

 و طلبان اصالح به بود،بويزه نيز  ،»انتخابات در شركت
 كه دارند بياد خوبي به ما مردم آري   ها، »مذهبي-ملي«
 زيرا كنند، شركت انتخابات در خواستند نمي اصال آغاز در

 ولي. بودند آزموده  قم،ر همه را، رژيم كه بود سال سي
 »مذهبي-ملي« را خود كه كساني با همراه طلبان اصالح

 با ؛»رو دنباله تاريخا« هاي چپ وهمچنين نامند، مي
 راي، صندوق پاي به مردم بيشتر چه هر كشاندن هدف
 اختصاص »تبليغاتي باز فضاي« آن به رژيم بديهتا كه
 تبليغاتي، گوناگون ترفندهاي و كرنا و بوق با  دهد، مي
  هدف ا با(هم المللي بين پراكني خبر هاي دستگاه كه

 مردم جان به ميدادند، تاب و آب و پوشش آنرا) خود ويزه
 و نژاد، احمدي بالي از، رهايي براي:   «كه افتادند ما

 به نيازي  اي، خامنه بالي  از، رهايي راه در رفتن پيش
  ها كار اين نيست، ؛.... و خياباني اعتراضات و تظاهرات

 راه كه دهيم مي اطمينان شما به ما.  است بد اصوال
 انتخابات در شركت آن و دارد، وجود اي هزينه بي و ساده
 به ما كنيد شركت انتخابات در انبوه بطور شما اگر ، است
 نخواهد تقلب به قادر حكومت كه ميدهيم اطمينان شما
 مي آنها  ...» و رفت خواهد كنار نژاد احمدي حتما و بود

 هستيم، و بوده درحكومت خود ما! كنيد باور: » گفتند
 خاطر به ما مردم گرچه...».  و است چطور دانيم مي پس

 اما داشتند شك آنها به درستي به »آدمها« اين سوابق
 خبر هاي دستگاه وسيع پوشش و آنان تبليغاتي باران

 مردم از را كافي انديشيدن فرصت گويي خارجي، پراكني
 نتايج« وقتي خرداد، 22 شب آري.  بود كرده  بسل

 ايران انتخابات، در شركت ظلمت شد، اعالم»   انتخابات
 همچون »كنندگان دعوت» اين اما. كرد تيره سراسر را

 خود هاي خانه به بودند، كرده را »كارشان« كه كساني
 بوجود در خود از انتقادي كمترين امروز تا آنان. رفتند
 بود نكرده بيني پيش كه هيچكس. نكردند فاجعه  آوردن

  امور، اينگونه.  كرد خواهند قيام  خرداد، 23 در مردم كه
 كنيم تصور اي لحظه پس. نيست بيني پيش قابل اصال
 را خرداد 23 شكوهمند قيام و خواستند نمي بپا مردم اگر
 كه رايي مليون 40 آن با اي خامنه آنگاه آفريدند، نمي
 بود گرفته نژاد احمدي براي كه ليونيم 24 و نظام براي

 قلم، يك بود، آورده ايران و ما مردم سر بر چه بحال تا
 ابر براي كشيدن شانه و شاخ با اتمي، پرونده در مثال

 بحال تا شايد ؛... و داريم راي مليون 40 ما كه قدرتها،
 بودند، داده ها خارجي نظامي حمالت باد به را كشور

 مسئوليت صورت اين در آري ؛.... و) كنوني ليبي مثل(
 در شركت به مردم كنندگان دعوت« دوش به فجايع اين

 بار از نداد رخ اي فاجعه چنين اينكه. بود »انتخابات
 عكس بر كاهد، نمي كنندگان دعوت اين مسئوليت
 آن با مقابله براي جمله از مردم كه هايي هزينه بخاطر

 را مرزوبوم اين دانفرزن بهترين جان و پرداختند ،»فاجعه«
 روزي حتما و مسئولند حتما و حتما اينان كردند، »فدا«

 نيست اين فقط مساله متاسفانه اما. باشند پاسخگو بايد
 فاجعه انتخابات در شركت به مردم كنندگان دعوت« كه
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 خود» عمل» اين مورد در كنون تا«  88 خرداد 22 بار
 ما مردم چه رگ. است آن از فراتر بلكه. اند كرده سكوت

 به بحال تا خود تاريخي-ايراني هميشگي بزرگواري با
 23 قيام در و اند داده فرصت »كنندگان دعوت« اين

 راي! موسوي! موسوي«  تاريخي شعار با  بعد و خرداد
 به ، »ميگيرم پس تو راي شهيدم برادر« يا »بگير مراپس

 جبران براي فرصتي باز و كرده گوشزد بزرگوارانه آنها
  .اند دسته دو آنها كه است اين حقيقت اما. اند داده

 را خود كه هايي »مذهبي-سياسي و طلبان اصالح -1
 ماهها يعني اول، همان از اينها دانند مي »مذهبي-ملي«

 در شركت به دعوت را مردم كه 88 انتخابات از پيش
  ،»شان اصلي هدف« واقع در كردند مي انتخابات

 اصلي هدف بلكه نبود نژاد، احمدي »رفتن« يا »بودن»
 به مردم گفتن نه« از قيمت هر به پيشگيري آنان! واصلي

 كه ترسيدند مي آنان  هست، و بود »اسالمي جمهوري
 وسيله بدين و كنند تحريم را انتخابات وسيع بطور مردم
 ، برسانند جهانيان اطالع به را رژيم  كل از خود تنفر
 از پيشگيري ها يمذهب- ملي و طلبان اصالح اصلي هدف
 مردم  هاي ترفند به آنان) هست و(بود رخدادي چنين
 »قول» مردم به آنها وقتي آري  شدند، متوسل  فريبانه
 كنيد شركت انتخابات در »انبوه بطور« اگر كه ميدادند

 كه دانستند مي ،»كرد تقلب توانست نخواهد رژيم«
   بطور  مردم اگر كه اين از  آنها گويند، مي »دروغ«

 احمدي آوردن بيرون خطر كنند شركت انتخابت در انبوه
 و جهانيان انظار در صندوقها از »راي مليون 24« با نژاد
 با انتخابات از پيش حتي بودند آگاه كامال  دارد وجود ؛...

 24 راي رقم همين اتفاقا و  ريسكي، چنين كامل وضوح
 هاآن اما شد تشريح بخوبي شان براي نژاد احمدي مليوني

. كردند پراكني دروغ و آميز توهين هاي برخورد پاسخ، در
 كروبي آقايان   تنها طلبان اصالح ميان از انخابات از پس
 دارم بخاطر  كه آنجا تا و ماندند، مردم كنار در موسوي و

 پراكني خبر هاي دستگاه آن اما. كردند رفتار صادقانه
 تجه و شكل و ساختن را خود اصلي وظيفه كه خارجي
 جهان آنجاي يا جا اين  در مردم عمومي افكار به دادن
 ايران در را شنونده بيشترين عموما كه ان بويژه(دانند مي
 كنايه شعار  از  كه آنان. زدند ترفندي به دست)   دارد
    ،«بگير پس مرا راي! موسوي! موسوي»  آميز
 درك  را،» 88 انتخابات در شركت» فريب از مردم نفرت
 با شعار اين كردن پاك بكار دست فورا ند،بود كرده

 كه«  كو من راي« درآورده خود شعار با آن جايگزيني
 »   where  is  my  vot   » شعارانگيسي ترجمه

   شدند است،) خبرپراكني دستگاه آن زبان به(
 رو دنباله هاي چپ ها، مذهبي-سياسي طلبان، اصالح

 شعار« نسورسا اين از »خود مصلحت« به بنا هركدام هم
 سطرهاي در كه كردند استقبال آن، در تقلب و«  مردم
   : كه بگويم جا همين ولي دهم مي توضيح زير
 طلبان، اصالح مزبور، پراكني خبر هاي دستگاه  -الف

 مطلقا و هرگز   ،)مذهبي-ملي(هاي مذهبي-سياسي
 ياد را »بگير پس مرا راي! موسوي! موسوي« هرگزشعار

  .نميكنند آوري
 حالي در.  نشد داده ايران در »كو من راي! «شعار  -ب
 مردمي هاي خيزش اولين آن ادامه  وجنبش 88 قيام كه

 بطور  آن، بزرگ آفرينندگان   ابتكار به كه است، تاريخ
 صوتي و تصويري اسناد پس شده، پخش دنيا در زنده
 و همه دسترس در  دنيا در وفور به آن لحظات همه
  .است  همه، مطلقا

 آهنگ فارسي زبان به »كو من راي» عبارت اصال - ج
  .نيست سردادن قابل و ندارد شعار

 پس مرا راي! موسوي! موسوي« شعار معني تفاوت -د
 پس» فعل با اولي است، روشن »كو من راي« و »بگير

 ابطال معني به فارسي در كه«  دادن پس  يا گرفتن
 نه و ، است شده فروخته كاالي گرداندن بر و معامله
 كار به زماني و  معاملهئ پيرامون مذاكره يا آن، تعويض

 لقايش به را عطايش» خواهيم مي كه ميشود برده
 از پيش نقطه يعني آغاز، نقطه به گرديم بر و ببخشيم،
 اين با ما معامله« گوييم مي يعني ؛.. و معامله شروع،
 مورد كاالي هيچوجه به او يا آيد نمي جور اصال طرف
 فعل با ،»كو من راي«  حاليكه در.  »ندارد را ما نظر

 است شده گم« گويا كه  است  رايي   »جستن جستجو،«
 است، رجوع و رفع قابل مساله شود، پيدا اگر مثال و« 

 نگاه خوب« گويند مي حاكميت به دهندگان شعار يعني
 تفاوت حال بهر ،»باشد داده رخ اشتباهي شايد! كنيد

 معني به اولي كه است اين در شعار دو اين اساسي
   شعار حاليكه در. است درانتخابات شركت از پشيماني

 معني به و »انگليسي« اصال است شعاري ،»كو من راي»
 در گز هر و است »انتخابات در بازنگري» تقاضاي
   .نشده سرداده  ايران تظاهرات

 چرا كه است روشن نظرم به توضيحات اين با خوب
 متحدانه ،»انتخابات در شركت به مردم كنندگان دعوت»

 مرا راي! موسوي! موسوي:     «مردم شعار كوشند مي
  .كنند نابود را  ،»بگير پس

-ملي« و طلبان اصالح اصلي هدف گفتم كه همانطور
 در صندوقها بسوي مردم »دادن هل» از ها »مذهبي

 اعالم معني به كه تحريم، از پيشگيري ،88 انتخابات
 آنان. بود ، باشد مي جهانيان انظار در رژيم كل از انزجار

 باز» شان اصلي هدف هم كنون تا 88 خرداد 23 قيام از
 سال دو اين در آنها. است »نظام بسوي مردم گرداندن
 در خود »مردمي ضد»  اقدام مسوليت باره در گذشته
 اكنون اما بودند، كرده سكوت خرداد 22 فاجعه خلق
 مي را خود آلود زهر »نيش« دارند باز يواش يواش گويي

 بهانه هر به تا اند آماده مردم كه دانند مي آنان نمايانند
 ميخواهند آنان كنند، شركت رژيم عليه تظاهرات در اي
 كرده »غفلت« دچار را مردم  تمايل، اين از استفاده سو با
 در خرداد،» 23« جاي به خرداد» 22« گنجاندن با و

  سه تير يك با دخو خيال به برده دست جنبش تاريخ
 درست را  خرداد 22 انتخابات در شركت -1 بزنند، نشان
 به ايران، تاريخ در سياه روز يك از را آن و دهند جلوه
 در خود از را ننگ لكه - 2. كنند بدل »درخشان« روزي
 بزدايند را »باري فاجعه« انتخابات چنين در مردم دعوت

 باتالقِ  بسوي مردم گرداندن باز« براي خود نقشه باز -3
  .بزنند رقم را »اسالمي جمهوري«

 جمهوري اين است، ايران تاريخ در شومي روز خرداد 22
  .ميدارد گرامي را آن كه است اسالمي

 پر قيام سالروز خرداد 23 و خرداد 23  خرداد، 23 همانا  
 و شكست رادرهم  رژيم چارستون كه  ايران، مردم شكوه

  روزي، شبانه بطور مندانه،هوش آن، تماميت زدن كنار تا
   باشد مي است، نشسته كمينش در
 اصوال اينها اينكه اوال«  رو دنباله تاريخا« هاي چپ اما

 بينند، نمي روي، دنباله جز خود، براي راهي هيچوقت
 در  آن، تاريخي و اساسي علت باره در را نظرم اميدوارم
 88 انتخابات در كه اينان اما. دهم شرح ديگر اي نوشته
 انتخابات در مريز، كجدارو بصورت چه ، صريح بطور چه

 در خود تاريخي خصوصيت بنا به هم بودند كرده شركت
 فاجعه در شان همĤوزي دليل به هم و روي دنباله

 »مذهبي-ملي« و طلبان اصالح با 88 خرداد 22 انتخابات
 كه درحالي(»ديدند نمي»  خود براي گشتي باز راه  ها،
 88 خرداد 23 از ،)است راهي چنين ندباش صادق اگر

 كروبي و موسوي آقايان به كه ديدند ناچار خودرا بويژه
 ،)گيرند نمي تحويل را اينها آنها، چند هر(بچسبند
 كه راهي كنند، »جبران« خطا با را خطا خواستند متاسفانه

 نخواهد ثمري خطاهايشان، پرونده بيشتر كردن قطور جز
 اصال شعار با مردم شعار ضتعوي از بنابراين. داشت

 صريح شعار.  كردند استقبال »كو من راي«  انگليسي
 يعني  ها، بام پشت باالي  شب، هر خرداد، 23 از  مردم،

 سرداده »اكبر اهللا« شعار با همراه كه »ديكتاتور بر مرگ«
 ها خيابان در مرتب 88 هاي تظاهرات در و شد، مي

 را،  ؛...و ،»نايرا جمهوري» شعار شد، كشيده فرياد
 طلبان اصالح  كه دليل اين به جمله از گذاشتند، مسكوت

 مي شكنانه ساختار و بد  شعارهارا اين  مذهبيها،-ملي و
 تمام در.  كردند مي  ،»تبري» ابراز آنها از و  ناميدند،

 بر نه رو، دنباله چپهايِ هايِ اعالميه ،88 تظاهرات دوره
 فيلم و شد مي فرياد هاخيبان در كه مردم خواستهاي پايه
 بيانيه پايه بر بلكه هست، و بود جا همه آنها عكس و

 كار« ديگر اينان منتها ميشد، تنظيم موسوي آقاي هاي
 اگر دادند، نمي »گاف» نگري آينده وبراي شده »كشته

 اينان است بد »ايران جمهوري« گفتند مي رسما »آنها»
 مرتب ولي ميكردند سكوت »ايران جمهوري« مورد در

 مي سخن موسوي و كروبي آقايان  »خوب»   ازحرفهاي
 »عمده وظيفه« عمل در را آنها كردن برجسته و گفتند
 شد مي مطرح »آزاد انتخابات« وقتي. پنداشتند مي خود
 از   اش بيانيه در موسوي تا اما كردند مي سكوت اينان
 مي »آزاد« انتخابات قهرمان نيز اينان زد، مي حرفي آن

 خود روي دنباله و ماندگي عقب توجيه براي آري شدند،
 زنند مي جنبشي ساله دو تاريخ همين تحريف به دست
  جهان، اجتماعي هاي جنبش تاريخ باردر اولين براي كه
 غير  صوتي،- تصويري بطور اسنادش همه آغاز همان از

 اگر ما« گويند مي. است دنيا همه اختيار در انكار، قابل
 ما بودند، نگفته مردم اينكه براي آزاد، انتخابات نگفتيم

 مردم اينكه براي »اسالمي جمهوري به نه« نگفتيم اگر
  كه، دانند مي خودشان حاليكه در ،...» و بودند، نگفته
 مي دستكاري عبسانه  را، موجود جا همه گويايِ تاريخ
   آري. كنند
   است ايران تاريخ در سياهي روز 88 خرداد 22

    خرداد 23 قيام داشت گرامي بسوي پيش
11/06/2011    
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  2بقيه از صفحه 
  بيانيه كميته مركزي.....

دسته احمدي نژاد و مشائي كه از جانب برخي  دارو
نيروهاي سپاه كه يا در بافت بوركراسي به مقاماتي دست 
يافته و يا هنوز در سپاه و نهاد امنيتي حضور دارند و 

ه هر چند در اين جريان الريجاني و شهردار تهران و.. ك
درگيري جانب دستگاه واليت را گرفته اما گرايش 

نيرو در ميان روحانيت و مجلس و  اينمستقلي است كه 
ساير ارگانهاي نظامي و امنيتي طرفداران خود را دارد. 
دستگاه واليت در درگيري با دولت موضع قدرتمندتر و 
دست بازتري دارد و بر اساس شواهد، زير ضرب بردن 

ان حول و حوش احمدي نژاد را در دستور قرار داده جري
بيكار ننشسته است و طي  ،است، اما باند احمدي نژاد نيز

سال گذشته به بركت توزيع امتيازات اقتصادي ميان  6
سپاه و مقامات انتظامي، بنيادهاي متعدد و نيز سفر هاي 
استاني تالش نموده است، پايگاهي براي خود دست و پا 

واقعيت و نيز هزينه اي كه درگيري آشكار در  كند. همين
 ةدارو دست فراس حكومت، براي كل نظام دارد، حذ

   .احمدي نژاد را دشوار تر مي سازد
گرماگرم درگيري بين دولت و دستگاه واليت، به  در

تدريج تيغ تهاجم به جريان رفسنجاني كندتر مي شود. 
 جريان«ظرف يك ماه گذشته و با اوج گيري افشاي 

حمالت به رفسنجاني و اطرافيان او فروكش »انحرافي
كرده است. كيهان به عنوان سخنگوي خامنه اي لقب 

گردانده و قوه قضائيه بحث  زآيت اهللا را دوباره به او با
   .فرزندان او را فعال تكرار نمي كند ةمحاكم
درگيري ميان دو جريان تضعيف بازهم بيشتر نظام  ةنتيج

حتي نزديكي ها و سازش هاي  جمهوري اسالمي است.
جديد نيز نمي تواند زخمي را كه حكومت از رهگذار اين 
درگيري ها خورده است، ترميم كند. هيچكدام از جريانات 

   .موجود ديگر اعتمادي به يكديگر نخواهند داشت
  
سياست تبعيض و سركوب جنبش هاي  ةادام -4

  :اجتماعي
ندان و اسالمي، بر بنيان محو حقوق شهرو جمهوري

گسترش بي عدالتي و تبعيض در عرصه هاي مختلف 
استقرار يافت. تبعيض بر اساس جنسيت، مليت و مذهب 

  .اساس قوانين اين حكومت را تشكيل مي دهد
اولين گروه بزرگ  57بهمن  22از همان فرداي  زنان

اجتماعي بودند كه وضعشان بدتر و از حقوق اجتماعي 
و در بسياري عرصه ها  خود محروم و به انسان درجه دو

 32فاقد حق و حقوق برابر با مردان تبديل شدند. در طول 
سال گذشته، زنان كشور ما تحت شديدترين سركوب ها 

حقوق برابر و لغو تبعيض هاي جنسي  راينيز، از مبارزه ب
فروگذار نكرده اند. امروز به جرات مي توان گفت كه 

ون هاي جنبش زنان كشور ما يكي از مهم ترين كان
مبارزه براي يك جامعه عادالنه و انساني است. فعاالن 
جنبش زنان در سال هاي اخير با به راه انداختن كمپين 

امضا، كمپين  يونهاي مختلف همچون كمپين يك ميل
ضد سنگسار تا قانون خانواده و ... پايداري خويش را در 

مبارزه براي احقاق حقوق خود به اثبات رسانده اند. زنان 
كشور ما طي سال هاي اخير و در مقابله با يورش 
حكومت به حقوق و آزادي هاي مردم همواره در صف 
اول مبارزه بوده اند. جنبش زنان نقش برجسته اي در 

تحوالت سال هاي اخير و به ويژه جنبش همگاني  ةهم
كنوني داشته است. هم اكنون تعداد زيادي از فعاالن 

ي برند. تعدادي ديگر به جنبش زنان در زندان به سر م
دليل خواست برابرحقوقي تحت پيگرد دادگاه ها قرار 
دارند، نسرين ستوده وكيل مدافع فعاالن جنبش زنان به 

دفاع از حقوق برابر زنان با مردان  درخاطر تالش هايش 
  .سال زندان محكوم شده است 11به 

هاي ايراني نيز، هم چون زنان كشورمان در همان  مليت
اي نخست استقرار جمهوري اسالمي مورد يورش ماه ه

اولين  ةحكومت جديد قرار گرفتند. جنگ سنندج در آستان
نوروز بعد از سقوط رژيم پهلوي پيش درآمد حوادث تلخي 
بود كه بعدها در گنبد، خوزستان، و در مناطق ديگر 
كردستان رخ داد. كرد، تركمن، عرب، بلوچ و ترك اذري 

ابتدائي ترين حقوق خود محروم در جمهوري اسالمي از 
بوده اند و هنوز هستند. موج اعدام هاي اخير در 

اقدامات  ةكردستان، بلوچستان و خوزستان كه به بهان
تروريستي و درگيري هاي پراكنده برخي جريانات منطقه 

شده است، ادامه  ختهاي با نيروهاي حكومتي به راه اندا
آزادي هاي  سياست ها تاكنوني رژيم در محو حقوق و

دمكراتيك مليت هاي مختلف ايران و بي توجهي به 
خواست هاي آنان است. طي ماه هاي اخير حكومت با 
يورش به تظاهرات هموطنان عرب در خوزستان تعدادي 
از آنان را كشته و بيش از صد نفر را نيز بازداشت و 

است. هم اكنون تعدادي از اهالي كردستان  كردهزنداني 
بطه با نيروهاي سياسي كرد در زندان به سر به اتهام را

مي برند و برخي از آن ها محكوم به اعدام شده اند. 
خواست اصلي مليت ها و اقوام ايراني رفع تبعيض، 
آموزش زبان مادري و به رسميت شناختن هويت، آداب و 

امور مناطق به عهده  هسنن خويش و سپردن ادار
  .منتخبان مردم در هر منطقه است

هاي مذهبي قربانيان ديگر سياست هاي  يتاقل
جمهوري اسالمي هستند. سني ها، كليمي  ةسركوبگران

ها، مسيحيان، زرتشتيان عليرغم آن كه به عنوان اقليت 
به رسميت شناخته شده اند، از آزادي هاي الزم براي 
برگزاري مراسم مذهبي خود برخوردار نيستند. اما 

كشور اعمال مي شود  ئيبهابيشترين فشار ها عليه اقليت 
كه به عنوان اقليت مذهبي به رسميت شناخته نمي شود 
و پيروان اين آئين از حقوق شهروندي خود به دليل 
اعتقاداتشان محروم هستند. بهائيان براي تحصيل در 
دانشگاه ها با مانع مواجه اند. رهبران مذهبي جامعه بهائي 

هاي طويل  بسايران هم اكنون در زندان هستند و به ح
المدت محكوم شده اند. در طول حيات جمهوري اسالمي 
همواره اذيت و آزار بهائيان، بازداشت و زندان و حتي 

 هم. تدامه داشته اساعدام آنان به بهانه هاي مختلف، ا
چنين طي سال هاي اخير حسينيه هاي دراويش نيز مورد 

تهاجم و تخريب شده است و خود آن ها نيز مورد اذيت و 
  .زار نيروهاي دولتي قرار گرفته اندآ

نيز در جمهوري اسالمي، از حق تشكل، حق  كارگران
اعتصاب و حق برگزاري تجمعات محروم شده و هر 
تالشي براي ايجاد تشكل هاي كارگري را با سركوب 
مواجه شده است. اما عليرغم سركوب حكومت تالش 
 براي ايجاد سنديكاهاي كارگري ادامه يافته است. هم

در زندان به  ياكنون بسياري از فعاالن جنبش كارگر
همين دليل در زندان به سر مي برند. رهبران سنديكاي 
كارگران شركت واحد، سنديكاي نيشكر هفت تپه، اعضا و 

هاي كارگران فلزكار مكانيك و ديگر  رهبران تعاوني
تشكل هاي كارگري، به خاطر فعاليت خود در اين 

دفاع از حقوق كارگران  "رمج"نهادهاي مدني و به 
اند و برخي ديگر از كار اخراج شده اند. در  دهبازداشت ش

مقابل رژيم جمهوري اسالمي دست سرمايه داران را در 
استثمار كارگران و تضييع حقوق كارگران باز گذاشته 
است. به نام كارگران تشكل هاي وابسته به حكومت را 

ضييع حقوق ايجاد كرده است. جمهوري اسالمي در ت
است كه حتي در تعيين  هكارگران تا آن جا پيش رفت

حداقل دستمزد هم، نيازي به مشاركت كارگران در آن 
نمي بنيد و خود مستقيما تصميم گرفته و ميزان حداقل 

 20دستمزد را اعالم مي كند. عليرغم نرخ رسمي تورم 
درصد افزايش مي  9درصدي، حداقل دستمزد را فقط 

 نوادهار تومان را براي تامين زندگي يك خاهز 330دهد و 
متوسط كارگري را كافي مي داند. در حالي كه خط فقر 
در ايران بنا به اعتراف كارشناسان خود دولت، به مراتب 
باالتر از اين رقم است. اين همه در شرائطي است كه در 
بسياري از موسسات توليدي كارگران ماه ها و گاه دوسال 

افت دستمزد خود باشند و هيچ نهادي بايد منتظر دري
كه از حق برخورداري كارگران از حداقل زندگي  يستن

دفاع كند. قانون كار موجود حكومت نيز با دستكاري در 
آن و خارج نمودن بخش مهمي از كارگران از حوزه 
شمول آن عمال كنار گذاشته شده است و قانون جنگل 

  .است بر مناسبات بين كار و سرمايه حاكم شده
كشور ما با همه تضييقات حكومت، به مقابله  گارگران

برخاسته اند. تالش براي ايجاد سنديكاهاي مستقل 
كارگري، اعتصابات و اعتراضات گسترده به شرائط حاكم 
بر محيط كار نشاندهنده اين واقعيت است. در طول يك 
سال گذشته اعتراضات كارگري در اقصي نقاط كشور از 

كاشان، از كارخانه كيان  افندگين تا بذوب آهن اصفها
تاير تا پتروشيمي ماهشهر و تبريز، از مجتمع صنعتي البرز 
تا نساجي مازندران همه بيانگرعزم جنبش كارگري براي 
دفاع از حق كارگران در برخورداري از زندگي انساني و 
مقابله با اجحافات و سياست سركوب دولت و كارفرمايان 

  .است
روزنامه نگاران، فيلمسازان، معلمان،  روشنفكران

دانشگاهيان و دانشجويان و فعاالن فرهنگي و خانواده 
جانباختگان و زندانيان سياسي از جمله گروه هاي 
اجتماعي بوده اند كه همواره مورد تعقيب و آزار دستگاه 
هاي تفتيش عقايد و سركوب حكومتي بوده اند. هم 
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امه نگاران و فعاالن از روزن ياكنون تعداد قابل توجه
فرهنگي در زندان به سر مي برند. فضاي مطبوعاتي 
كشور بسته تر شده است. نشر كتاب و توليد فيلم در 
بسياري عرصه ها عمال متوقف شده است. نويسندگان، 
سينماگران تحت تعقيب قرار مي گيرند. جعفر پناهي 
سينماگر برجسته كشور مان در يك محاكمه نمايشي به 

حبس و دو دهه محروميت از كار فيلمسازي  سال 6
محكوم شده است. اعضاي كانون صنفي معلمان در 
زندان به سر مي برند. اساتيد دانشگاه ها اخراج و يا پيش 
از موعد بازنشسته مي شوند. فعاالن جنبش دانشجوئي 
تحت پيگرد قرار مي گيرند. به دليل فعاليت دانشجوئي از 

روانه زندان مي شوند. در و  ازداشتتحصيل محروم، ب
دانشگاه ها فضاي پادگاني حاكم است و صد ها دانشجو 
در زندان به سر مي برند. خانواده جانباختگان و زندان 
سياسي همواره در معرض تهديد قرار داشته و براي 
برگزاري مراسم سالگرد عزيزان خود نيز بايد رنج 

  .كنند مواردستگيري و تهديد و زندان را برخود ه
ما خواهان پايان دادن به سركوب فعاالن جنبش  سازمان

هاي مدني، نويسندگان روزنامه نگاران و اساتيد دانشگاه، 
رفع تبعيض عليه اقليت هاي مذهبي در عرصه هاي 
مختلف در جامعه، تامين شرائط حقوقي برابر براي همه 
شهروندان كشور فارغ از جنسيت، مليت، مرام و مذهب و 

اقشار مردم  ةهاي شهروندي هم آزاديو رعايت حقوق 
است. ما مبارزه براي آزادي همه زندانيان سياسي را از 

   .وظايف خود مي دانيم
  
  :بحران اتمي -5

فوكوشيما عالوه بر مساله اختالف با نهادهاي بين  حادثه
ديگري از سياست  ةالمللي بر سر پروژه هسته اي، روي

ز آن را برمالتر اتمي جمهوري اسالمي و خطرات ناشي ا
ساخت. بعد از فوكوشيما در حالي كه اكثر كشورهاي مهم 
و صنعتي جهان در انديشه بازنگري برنامه اتمي خود 
هستند، اما جمهوري اسالمي هم چنان در انديشه 
گسترش آن است. امروز برنامه اتمي جمهوري اسالمي 
حكم تيغ دو لبه اي را براي مردم ايران پيدا كرده است: 

يك سو تاسيسات اتمي حكومت با توجه به تنش با  از
نظامي قرار دارند؛  ةجامعه بين المللي در معرض خطر حمل

از سوي ديگر، با توجه به سطح نازل تكنولوژي عاريتي از 
بازار سياه و مديريت بي كفايت كشور، از نقطه نظر ايمني 

  .غير قابل اعتماد هستند
مه هاي رژيم و عدم بحران اتمي، مخفي بودن برنا تشديد

اطالع رساني مانع پرداختن به خطرات پروژه هسته اي 
جمهوري اسالمي از جمله به صرفه بودن يا نبودن 
استفاده از آن در توليد انرژي است. پايان دادن به بحران 
اتمي، نخستين گام در جهت بازبيني و باز انديشي در 

طرات آن مورد استفاده از انرژي هسته اي با توجه به مخا
  .است

آخرين دور گفت و گو هاي بين جمهوري اسالمي و  از
اتحاديه اروپا در تركيه جز تشديد روز افزون تحريم ها 

 1929اتفاق ديگري نيفتاده است. بعد از تصويب قطعنامه 

كشورهاي غربي به دنبال تشديد تحريم ها هستند تا 
مذاكره با جمهوري اسالمي. آخرين نامه نماينده 

اروپا بي اهميت تلقي شده و  تحاديهي اسالمي به اجمهور
  .بي جواب مانده است

اين است كه تاكنون سياست خارجي تنش زاي  واقعيت
جمهوري اسالمي منجر به از دست رفتن فرصت ها و 
امكانات زيادي براي حل بحران اتمي و تامين منافع 
كشور ما شده است. شكست تالش هاي ديپلماتيك براي 

اقتصادي  ةاتمي، اعمال تحريم هاي گستردحل بحران 
توسط شوراي امنيت سازمان ملل، تشديد آن ها توسط 
دول غربي و متحدانشان كشور ما را با مخاطرات جدي 

   .مواجه ساخته است
ما همواره بي اعتنائي جمهوري اسالمي به مقاوله  سازمان

نامه هاي بين المللي و بي پاسخ گذاشتن مكرر درخواست 
اجع بين المللي را عامل اصلي تشديد بحران بر هاي مر

سر برنامه اتمي جمهوري اسالمي دانسته و براي رعايت 
حقوق مردم ايران از اعمال فشار سياسي به جمهوري 

هاي تسليحاتي و نظامي عليه آن  حريماسالمي و ت
  .استقبال كرده است

 ةخواهان موضع گيري صريح و مبارزه متحدانه هم ما
اديخواه كشورمان براي وادار كردن جمهوري نيروهاي آز

اسالمي به پايان دادن بر تنش در سياست خارجي و 
عادي سازي مناسبات با كشورهاي ديگر بر اساس منافع 

   .متقابل هستيم
خواستار پايان دادن به پنهانكاري در مورد پروژه هسته  ما

اي، حل اختالفات با جامعه بين المللي بر سر برنامه 
اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل، اتمي، 

همكاري همه جانبه با آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
كوتاه كردن دست سپاه پاسداران از مراكز هسته اي، 
ازادي بحث و اظهار نظر در اين باره و بررسي اقتصادي 
بودن استفاده از انرژي هسته اي با توجه به امكانات 

از منابع ديگر و كم خطر تر،  كشور در تامين انرژي
   .هستيم

پافشاري رژيم جمهوري اسالمي بر ادامه سياست  ما
تاكنوني و در جهت گسترش فعاليت هاي اتمي را محكوم 
مي كنيم و از همه نيروهاي آزاديخواه، دمكرات و چپ 
دعوت مي كنيم تا با مخالفت صريح با سياست اتمي 

ازي اورانيوم، جمهوري اسالمي، خواستار تعليق غني س
هسته اي كنوني و  ةپروژ وردتوقف و باز انديشي در م

  .تعليق نقشه هاي گسترش آن باشند
  
  حذف يارانه ها، تشديد فقر و فالكت اقتصادي -6

طرح هدفمندسازي يارانه ها همزمان با تشديد  اجراي
تحريم هاي بين المللي و همگام با سياست هاي ويرانگر 

قتصاد كشور را بحراني تر از دولت جمهوري اسالمي، ا
پيش ساخته و بيكاري، گراني، فقر و فالكت در جامعه را 

   گسترش داده است
طرح هدفمند كردن يارانه ها قيمت مايحتاج  اجراي

عمومي را به طرز بي سابقه اي افزايش داده است. 
افزايش جهشي قيمت حامل هاي انرژي و سوخت، با 

و فشار بر همه مردم  دريافت قبض بهاي گاز، ملموس تر
به ويژه مزدبگيران شهرنشين كشور، آشكار تر كرده 
است. يارانه نقدي دولت، تناسب چنداني با افزايش قيمت 

  .ها ندارد
اين طرح موجب تعطيلي بسياري از بنگاه هائي  اجراي

شده است كه متكي به انرژي ارزان بودند. بنا به گزارش 
ج ماه از شروع مركز پژوهش هاي مجلس، با گذشت پن

برنامه حذف يارانه ها و افزايش شديد قيمت مواد 
سوختي، دولت كه قرار بود به واحدهاي توليدي كوچك 

كمك چنداني به اين قبيل  د،نقدي پرداخت كن ةياران
واحدهاي توليدي نكرده است. بسياري از واحدهاي 
توليدي، اكنون با مشكالت جدي مواجه اند. بخش 

شاغل در واحدهاي كوچك اقتصادي  بزرگي از كارگران
به دليل افزايش بهاي حمل و نقل و توليد، بيكار شده اند. 

از  بلسنگيني بار اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها ق
همه بر دوش كارگران و اقشار كم درآمد جامعه افتاده 

  .است
جمهوري اسالمي از ماهيت سياست اقتصادي  حكومت

ندگي مردم ايران و به ويژه خود و تاثيرات مخرب آن بر ز
كارگران و اقشار زحمتكش آگاه است. به همين دليل هم 

» فتنه اقتصادي«اجراي اين طرح را با هشداري در مورد 
پيش رو همراه ساخته است و با توجه به تجربه سركوب 

اخير، امكانات خود را براي  ردميخياباني جنبش م
   .تجلوگيري از اعتراضات مردم بسيج نموده اس

در خدمت توسعه اقتصادي » هدفمند سازي يارانه ها »
كشور نيست، در جهت تخريب بيشتر آن است. اجراي 
اين قانون بايد متوقف شود. اجراي چنين برنامه در گرو 
تامين پيش شرط هاي آن، از جمله در چارچوب يك 

توسعه اقتصادي، ايجاد اشتغال و  ةبرنامه همه جانب
  .اجتماعي است نتامياستقرار نظام فراگير 

  
  سياست هاي مورد تاكيد ما -7
  :با تاكيد بر سياست هاي طرح شده در اين بيانيه يعني ما
  تداوم و پيشرفت جنبش دمكراسي خواهي مردم ايران •
تقويت جنبش هاي اجتماعي براي رفع تبعيض هاي  •

موجود در عرصه هاي مختلف در جامعه، تامين شرائط 
ه شهروندان كشور فارغ از جنسيت، حقوقي برابر براي هم

مليت، مرام و مذهب و رعايت حقوق و آزادي هاي 
  اقشار مردم ةشهروندي هم

تالش براي آزادي احزاب، و سازمان هاي صنفي و  •
سياسي، آزادي مطبوعات و نشر كتاب، آزادي زندانيان 

   سياسي
مبارزه متحدانه با نيروهاي آزاديخواه كشورمان براي  •

دن جمهوري اسالمي به پايان دادن بر تنش در وادار كر
سياست خارجي و عادي سازي مناسبات با كشورهاي 

  ديگر بر اساس منافع متقابل
و » هدفمند سازي يارانه ها«طرح توقف اجراي قانون  •

توسعه اقتصادي، ايجاد  ةاجراي يك برنامه همه جانب
  اشتغال و استقرار نظام فراگير تامين اجتماعي
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نظر و انتقال تجربه ميان نيروهاي مترقي و  تبادل •
دموكراتيك كشورهاي منطقه، در راستاي همبستگي 

  . متقابل
وجود  ةبهمن نشان دهند 25مي كنيم كه برآمد  اعالم

توان باالي جنبش مردمي در تبديل شدن به يك جنبش 
فراگير است. از سوي ديگر، تشديد اختالفات جديد 

ضاع درهم ريخته حكومت در راس آن بيانگر او
حكومتگران است. اما، عدم حضور متشكل و تاثير گذار 

تحوالت سياسي  ةاپوزيسيون جمهوري اسالمي در صحن
عمل  ةايران واقعيت ديگر ماست. از اينرو سياست و برنام

ما جهت رسيدن به هدف شكل دادن به آلترناتيوي 
دموكراتيك و سكوالر جايگزين جمهوري اسالمي و 

سازمان،  ةت تحقق سياست هاي اعالم شدتالش در جه
  :معطوف به اقدامات زير و تسريع در آن ها است

  
ائتالف دمكراتيك: حلقه اصلي سياست ما تقويت  –1

نقش نيروهاي جمهوري خواه، دمكرات و مدافع جدائي 
دين از دولت در بطن تحوالت جاري براي پيشبرد اهداف 

وردهاي مبارزات جنبش كنوني، دفاع از دستĤ ةآزاديخواهان
بازتوليد  ةمردم و تضمين تحقق خواست رهائي از چرخ

. هدف ما تالش در جهت ايجاد استاستبداد در ايران 
بلوكي از نيروهاي دمكرات و چپ تحت يك پالتفرم 
اثباتي براي استقرار يك جمهوري دمكراتيك و عرفي در 

  .ايران است
شور هم گرائي و وحدت چپ دمكرات و عدالتخواه: ك -2

آزاد و  ةما براي رهائي از استبداد و بنيان يك جامع
عادالنه نيازمند يك چپ متحد و موثر در حيات سياسي 
كشور است. وجود چنين نيروئي تضميني براي تامين 
منافع و حقوق كارگران و ديگر اقشار زحمتكس جامعه، و 
از الزامات موفقيت يك بلوك دمكرات و الئيك جهت 

آتي كشور و گشودن چشم اندازهاي  تسريع در تحوالت
جديد در برابر جنبش دمكراتيك مردم است. تسريع در 
تحقق پروژه وحدت سه سازمان و شخصيت ها و محافل 
چپ دمكرات و عدالتخواه ايران به مشاركت فعال در 

 ةآيندايجاد يك جريان چپ تاثير گذار در روند تحوالت 
  .ايران

هاي سياسي و مشاركت در اتحاد عمل با نيرو -3
همگامي با نهادهاي مدني در دفاع از مبارزات مردم، در 
تالش براي پايان دادن به نقض حقوق بشر، آزادي 
زندانيان سياسي، لغو اعدام، آزادي فعاليت احزاب، رفع 
توقيف از مطبوعات منتقد حكومت و دولت، پايان دادن 

هاي مدني  راه فعاليت تشكل ربه محدوديت هايي كه د
اد شده اند. سياست ما گسترش اين همكاري ها در ايج

مناسبات با نيروهاي سياسي و در محيط كار و فعاليت 
  .نهاد ها و اعضاء سازمان است

پشتيباني از فعاالن جنبش هاي اجتماعي، اعم از  - 4
زنان، كارگران، دانشجويان و ديگر گروه هاي اجتماعي، 

و تقويت نقش در مبارزه براي ارتقاء سطح مبارزات مردم 
نهادهاي صنفي و سياسي در مقابله با دولت و نيروي 

  سركوب آن.

  
  حمالت
 نظامي

  بشردوستانه
  

  
  جعفرپور ناهيد

  
 دولت سوي از ليبي جنگ كه باورند اين بر امروز بسياري

 انجام ليبي در بشر حقوق تحقق بخاطر غربي هاي
 واقع در گيري موضع اين. بود درست موضعي و پذيرفت

 و جهان سياست ازواقعيت درست شناخت رعدمبيانگ
 كسي بر ديگر امروز. است واقعيات اين به سطحي نگاهي
 به زماني تنها همواره غربي هاي دولت كه نيست پوشيده
 بهتر يا و منافعشان كه شوند مي متوصل جنگي اقدامات
 آنها براي منفعتي ديگر متحدشان هاي حكومت بگوئيم
   .يندنيا بكار و باشند نداشته

 هاي دولت براي بشر حقوق واقع به كنيم فرض كه اگر
 پناه كه كنيم تصور محال فرض وبر است مهم غربي
 انداختن راه به يعني امنيت، شوراي حل راه به بردن

 است هايي حكومت انداختن ازنفس راه تنها لشكركشي،
 خيلي پس زنند، مي مردم عليه كشتارعمومي به دست كه

 سوريه، ايران،:  عليه بر هائي قطعنامه بايد اين از پيش
 در و شد مي صادر..... و بحرين يمن، سعودي، عربستان

 امروز كه سوريه ايران، حكومت چون هائي حكومت برابر
 كه بحرين يا و كنند مي سركوب چنين را مخالفان
 با را آميزمردم مسالمت مبارزات كشور اين هاي درخيابان

 مي مقابله كشد، مي خونو خاك به توپ و وتانك ارتش
 بيشماري روز يك در تنها كه يمن رژيم عليه ويا شد

 رساند قتل سركوبگربه نيروهاي راتوسط ازتظاهركنندگان
 پروازممنوع منطقه يا و شد مي زده نظامي اقدام به دست

 را فلسطين دفاع بي مردم كه درغزه، اسراييل برعليه را
 تصويب از ند،رسا مي قتل به هوايي درپي پي درحمالت
 پوشيده كسي بر ديگر هم اين. گذراند مي امنيت شوراي
 دربرابراعمال را خود چشم غرب كشورهاي كه نيست
 وتنها اند بسته خود متحد هاي حكومت كارانه جنايت
 انتقاد به دست عمومي، افكار فريب براي مواقع، دربرخي

 شود مي داده اجازه عوض در.. زنند مي خاصيت بي هايي
 خليج هاي همكاري شوراي در بحرين چون كشوري تا

 اعضاي. شود نظامي عمل وارد اپوزيسيون سركوب براي
 جانب ليبي جنگ در كه است قطر همچنين شورا اين
 20 تاريخ در بريتانيا وزير نخست كامرون. گرفت را ناتو
 از بهتر شخصيتي كه را بحرين وليعهد 2011 مه ماه

 در همچنين. نمود مالقات وي با و پذيرفت  نيست قذافي
 كنون تا كشور اين در آمريكا شده مستقر ارتش بحرين
 ننموده كشور اين در بشر حقوق اجراي براي تالشي هيچ
 پيشنهاد سعودي عربستان كه جاست اين جالب. است
 مبارك كه شرطي به تنها اما كند مي مصر به مالي كمك

) 1. (وندش مند بهره مجازات مقابل در مصونيت از زنش و
 قدرت رقابت براي مثالي ليبي جنگ مثل جنگي هيچ

   .نيست جهان اين هاي قدرت ميان سياسي
 زمان در 2007 سال در فرانسه جمهور رئيس ساركوزي

:» گفت »اي مديترانه اتحاديه«  بنام اش پروژه معرفي
 در قدرتي پروژه اين كه باشد داشته خاطر به بايد فرانسه
 فرانكفورتر روزنامه) 2. (»بود خواهد مديترانه فضاي

 كشورهاي افزون روز قدرت) 3( نويسد مي آلگماينه
 تمركز يك مقابل در بايست مي را اروپا شرق و شمال
 فرانسه دست رهبريتش كه تمركزي. داد قرار جنوبي
 بود چنين پروژه اين به مركل آنگال العمل عكس. »باشد
 اتحاديه در آلمان قدرتي موضع به اي حمله چنين يك:» 
 پروژه«  از) 4.(»باشد اروپا سقوط محرك تواند مي اروپا

 مركل: آمد بيرون اروپا اتحاديه پروژه«  يك »مديترانه
. سازد متوقف را »مديترانه پروژه«  ساركوزي تا شد باعث

 گاه تكيه »مديترانه اتحاديه«  عربي هاي انقالب با) 5(
 كنار در مبارك زيرا) 6( داد دست از را خويش عربي

 اين. بود »مديترانه اتحاديه«  دوم شخص ساركوزي
 تا شد مناسب فرصتي ليبي هاي شورش كه بود چنين

 سرنگوني واقع در. گردد مطرح مجددا فرانسه رهبريت
 نداشت وجود برنامه در 2010 سال پايان در قذافي

. تونس يا مصر در قذافي همكاران سرنگوني همينطور
 كشورهاي ليست از) ليبي و قذافي( وي نام حتي

 ليبي. بود شده برداشته »شر محورهاي«  تروريسم
 جهاني بازار قيمت با نفت فروش براي مطمئن كشوري

 هاي بخش در اعظمش بخش نفت از حاصل درآمد و بود
 پناهندگان و بود شده گذاري سرمايه آمريكا و اروپا بزرگ
 استمدارانسي تائيد با مديترانه دور سواحل و آفريقا از فقر
 پناهندگي متفاوت هاي اردوگاه در آلماني درشت و ريز

 از ها گذاري سرمايه اين عوض در) 7. (بودند شده مستقر
 تجهيزات و تسليحات آلمان از همچنين و كشورها اين

 سال در مثال براي. شد مي وارد ليبي به پليس نيروي
 »اس د آ ا«  آلماني/فرانسوي تسليحاتي كنسرن 2007

 يورو ميليون 168 مبلغ به بزرگ داد قرار يك يبيل با
 تحت آلمان دولت 2009 و 2008 سال درفاصله. بست
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 به تسليحاتي داد قرار ارزش مركل آنگال صدراعظمي
 انستيتوي تخمين طبق. داد افزايش برابر 13 به را ليبي
 سال بين شد موفق قذافي استهكلم صلح المللي بين
 آمريكائي دالر ميليارد 4،4 حدود در 2008 تا 2003 هاي
 همراه به مبلغ اين. نمايد هزينه تسليحات خريد براي
 بين 2010 و 2009 هاي سال در تسليحات خريد هزينه

 مشترك همكاري. يافت افزايش ديگر ميليارد 8 تا 6
 كشورهاي ديگر و پوليس تري ميان ليبي/آلمان نظامي

 رجهخا امور وزير 2009 سال در. شد دنبال هم ناتو
 ليبي با دائمي مشترك كاري هم كه نمود اعالم بريتانيا

 سربازان فاصله اين در. دارد وجود دفاعي بخش در
 آموزش »ويژه سرويس اير«  ويژه نيروي«  بريتانيائي

 كنسرن ديناميك ژنرال. گرفت بعهده را ليبي 32 بريگاد
 بريتانيائي شعبه طريق از 2008 سال در آمريكا تسليحاتي

 دالر ميليون 166 مبلغ به ارتباطي نولوژيتك  اش
 سال از كنسرن اين. فروخت قذافي ارتش به آمريكائي

 مسلح »بومن«  ارتباطي سيستم با را بريتانيا ارتش 2004
 ديجيتالي هاي زيگنال سيستم اين توسط كه. است نموده

 گفته طبق. شوند مي گرفته بكار اس پ گ ها زيگنال و
 عراق در 2005 سال در يگناليز سيستم اين كنسرن اين

 اف بلژيكي تسليحاتي شركت. است داشته فعال كاربرد
. است فروخته گرم اسلحه و فشنگ ليبي به هرستال ان

 هواپيماهاي سايولت داس فرانسوي هواپيماسازي كنسرن
 است ساخته مدرنيزه را ليبي ارتش قديمي شكاري

  ......................و
  برد؟ پيش به را ليبي عليه جنگ بايست مي كسي چه

 براي ناتو: داشت روشن كامال موضعي باره اين در فرانسه
 به احتياج اقدام اين. نبود مناسب سازماني كار اين

 چنين اين) 8. (داشت ملل سازمان سوي از اي قطعنامه
 ميان و گشت آغاز ناتو ساختارهاي از خارج جنگ اين

  .شد ريزي مهبرنا آمريكا و بريتانيا و فرانسه ارتش
 درگيري: گرديد ثبت فرانسه رهبريت خواست آلمان در

 رهبري نقش تاخواست كرد كمك ليبي در مسلحانه هاي
 روبرو اي توجه قابل حمايت با بروشني اروپا در فرانسه
 نظامي قدرت از همچنين فرانسه منظور اين براي.  شود
 هوائي نيروي گزارش روي اين از و نمود استفاده اش
 پاريس در دولت و كشور روئساي كه رسيد زماني سهفران

 اين در آلگماينه فرانكفورتر) 9. (داشتند مشورتي جلسه
 ساختار به اخيرا همين ها فرانسوي:»  نوشت باره

 منظوردر اين به و اند بازگشته اتحاديه نظامي رهبريت
 اين دليل و نمودند بلوكه را ناتو عمليات از استفاده ابتدا
 اتحاد اين مقابل در عرب جهان موجود عتراضا  را كار

 كه باورند اين بر ها ديپلمات از بسياري. دانستند
 داشته قرار سايه در رهبريش نقش خواهد نمي ساركوزي

 آماده و قدرتمند نظامي لحاظ به كشور دو) 10. (باشد
 بزرگ اتحاد يك وارد بريتانيا مشاركت با عمليات براي

 بريتانيا و فرانسه ليبي جنگ از قبل دقيقا) 11.(شدند
 اتحاديه ساختارهاي از خارج را شان نظامي همكاري

 آنان كه مفهوم اين به. نمودند تقويت دوطرفه بطور اروپا
 همكاري آن طبق كه شدند پيماني وارد يكديگر با

 از مشترك استفاده اتمي، تسليحات توسعه سر بر مشترك
 براي مشترك ارتش يك تاسيسس و برها هواپيما
 كلمنت رولف) 12. (پذيرد مي انجام المللي بين عمليات

 ها آمريكائي:»گويد مي آلمان راديو در خود بررسي در
 پليس بعنوان را خويش نقش كه بودند عالقمند بسيار
 در مهمي واقعه نبايد واشنگتن بدون ـ نمايند حفظ جهاني
 كه سازند روشن خواستند مي آنها.... دهد رخ جهان
. بود نخواهند بكاري قادر تنهائي به واقعيت در ها اروپائي

 دنبال به ليبي جنگ در قدرتمند كشور سه هر واقع در
 وسيله يك تنها ليبي آن راه در كه بودند روان منافعي

 برقراري براي وجه هيچ به اينجا در ديگر زبان با. بود
 اما نفت كنار در آنها بلكه نشد جنگ ليبي در بشر حقوق
 يعني شدند اتحاد اين وارد بزرگتري و باالتر افاهد براي
 و) 13( ها قدرت ميان جديد توازن به رسيدن براي مبارزه
  .«است ممكن نظامي پيروزي طريق از تنها توازن اين

 از نمائي قدرت ديگر كه داد نشان عراق جنگ تجربه 
 نظامي حمله خواست. باشد كافي تواند نمي نظامي طريق
 برسميت و گيرد قرار پذيرش وردم سو همه از بايد

 بخود حقوقي جنبه بايد خواست اين واقع در. شود شناخته
 تواند مي تنها نظامي دخالت شناختن برسميت اين. گيرد
 شوراي تائيد. بگيرد بخود حقوقي جنبه ملل سازمان در

 بين قانوني جنبه خواست اين به ملل سازمان امنيت
 امنيت شوراي در كه كساني همزمان. بخشد مي المللي
 را خواست اين كنند مي نمايندگي را جهان هاي قدرت
 يا ـ بخشند مي رسميت آن به و داده قرار پذيرش مورد
 در آمريكا مورد بمانند درست. كنند نمي قبول آنرا كه اين

    . ـ 2003 سال در عراق جنگ
 مداخله يك از ملل سازمان امنيت شوراي حكم بنابراين  

 »جهاني جامعه«  خدمت در فداكارانه عمل يك نظامي
 مهر ها قدرت خواست اين به بيشتر بلكه سازد نمي

 اين توضيح خود حكم اين حقيقت در. زند مي قانوني
 شوراي در قدرتها از كوچك دايره يك تنها كه است
 موفقيت را نظامي مداخله تا برخوردارند حق اين از امنيت
   .دهند قرار تقاضا مورد آميز

 از خود ممتنع موضع با آلمان و هند برزيل، چين، ،روسيه
 شمرده برسميت كامل بطور بريتانيا و فرانسه ادعاي اينكه
 و روسيه چون وتو هاي قدرت. نمودند داري خود شود
 كه دادند نشان خود ممتنع راي طريق از همزمان چين
. خواهند نمي قدرت امتحان يك بعنوان را جنگ اين آنها
 ارزشي پيداست كه آنطور »ليبي وردم«  آنها براي

 اين ممتنع راي اما مثبت گيري راي وجود با. نداشت
 دقيقا و بود دو درجه شناختن برسميت يك تنها كشورها

 آلمان جانب از كه بود خطري اعالم يك خود مسئله اين
 در ها آلماني شركت بدون قطعنامه تائيد. شد داده

 نا اروپا ظامين بزرگ هاي قدرت براي نظامي آكسيون
  )14. (بود مناسب
 سازمان امنيت شوراي تصميم با هوائي جنگ بنابراين

 غرب اعتماد مورد فرد كه كسي قذافي رژيم عليه بر ملل
 مخالفان عليه بر مبارزه در غرب متحد نفت، فروش در

 از برخي توانست است ليبي مردم سالخ و ديكتاتورها
 هم را ها چپ از يبسيار حتي و مترقي المللي بين احزاب

 جنگي مقابل در توان مي آيا .سازد متزلزل نظراتشات در
 با 2003 سال در عراق جنگ خالف بر كه گرفت موضع
 بشري حقوق دالئل با و ها ملت حقوق از دفاع منطق
  پذيرد؟ مي انجام

  

  
  

 آلمان در سبزها و ها دمكرات سوسيال بخصوص اينكه
 سر بر ناتو هوائي گجن در را ندارند مشكلي هيج آن با

. كردند ثابت 1999 سال در يوگسالوي عليه بر كوزوو
 تاتس روزنامه مفسر مانش و بنديت ـ كون دانيل اينكه
 بسوي را جنگي هواپيماي يك خود بودند عالقمند اخيرا
 مقاالت و ها نوشته در توان مي را درآورند پرواز به ليبي
 جنگ از عدب سال يك ـ 2000 سال در. ديد بخوبي آنها

 پاورقي در سايتونگ آلگماينه فرانكفورتر روزنامه ـ كوزوو
 سوي از مقاله اين. نمود درج را استثنائي مقاله يك خود
 حيات در ديگر امروز كه صلح محقق لوتز اس  ديترز
 در و شد نوشته »احساس طبق جنگ »تيتر با ندارد وجود
 اگونگون هاي جنبه در را كوزوو جنگ دالئل نويسنده آن
 مقاالت از سري يك براي بود دليلي مقاله اين. نمود نقد
 جنگ كه متفاوت نويسندگان هاي كتاب همچنين و

 امروز زيرا. ناموفق متاسفانه اما. بودند نموده نقد را كوزوو
(  ها آلباني/كوزوو آنزماني شده طراحي سيستماتيك طرد
 و شود مي توجيح) دولتي مقامات رسمي هاي دروغ با

 فور سايتونگ«  روزنامه. گردد مي سرائي تانداس
 راين سوي از را اي مقاله 22.3.2010 تاريخ در »ديوچلند
 و شناسي جرم مدرس هامبورگ در كه مركل هارت
  ديتر مقاله اندازه به كه نمود علني است حقوق فلسفه
 آمده مقاله آغاز در. است برخوردار اهميت از لوتز اس
 تاريخ به ملل سازمان امنيت يشورا 1973 قطعنامه: است
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 نمود، هموار را ليبي به نظامي حمله راه كه مارس 17
 نه. كند مي گذر حقوقي مرزهاي از هدفش و ابعاد حتي
 ملت حقوق توسعه موتور كه مثبت هاي نرم مرزهاي تنها

 محور بر كه هائي اصل يعني آن هاي پايه بلكه هاست
 هارت راين. دارد وجود ها دولت ميان حقوقي گونه هر آن

 هرچه كه كند مي تحليل چنين اين را مسئله اين مركل
 كند گيري سخت امنيت شوراي قطعنامه كه هم قدر

 جلوگيري ميان: گذاشت تفاوت را اصل دو ميان ميبايست
 طرفداري و ها ملت حقوق عليه بر سخت جنايت از

 كند مي يادآوري وي. داخلي جنگ يك تصميم از سخت
  هاي قيام و نمود سرنگون را ستبدينم كه هدف اين

 براي مشروعي عذر هيچوجه به كرد كمك را مسلحانه
  .«نيست ديگر هاي دولت گسترده نظامي حمله

 جهاني منشور 42 ماده: قطعنامه خود به گرديم مي بر
 كه است داده را قدرت اين امنيت شوراي به ملل سازمان
 حمالت مقابل در نظامي غير مردم از محافظت وظيفه
 مرجعي تنها امنيت شوراي. بگيرد بعهده را هايشان دولت
 ميان داخلي گسترده تصادمات در كه كه است

 باشد داخلي جنگ خواهد مي حال ـ  دولت و شورشگران
 هاي آكسيون كه آنجائي تا البته. كند دخالت ـ يانه

 تمامي باشند نكرده گذر را خود هاي مرز نظامي
 مي طرفي بي كامل رعايت به موظف همسايه كشورهاي

 به تواند مي زماني جهاني منشور 42 ماده طبق. باشند
 شكافي يا تهديدي اگر كه شود ختم نظامي هاي آكسيون

 صلح اين عليه بر نظامي حمالت يا و جهاني صلح در
 تصويري منظورش بندي فرمول اين. باشد داشته وجود

 براي پاسخي و هاست دولت ميان جنگ از كالسيك
 كه ها كودتا يا و ها قيام كشوري، درون هاي رششو
 در »سرنوشت تعيين حق«  پوشش زير هميشه مثل

 قرار سرزمين بر حق ضمانت و دخالت ممنوعيت پيكره
 ضد بخش آزادي مبارزات زمان در. نيست دارد،

 ژنو پيمان به الحاقي پروتكل دو توسط 1977 استعماري
 در. گرفت انونيتق و شد اضافه بشردوستانه حقوق قوانين

 نظامي حمالت«  چنين يك الحاقي هاي پروتكل آن
 نشده قيد ها دولت درون تصادمات در »بشردوستانه

   .است
 نمود مقرر 1991 سال در امنيت شوراي بار اولين براي
 ابزار با عراق در بشر حقوق شدن دار خدشه شرايط كه

 را كرد مردم كه مفهوم اين به. گردد مبارزه امنيت شوراي
 محافظت حسين صدام حمالت مقابل در عراق شمال در

 آپريل در صادره 688 قطعنامه يعني آن قطعنامه در. نمود
 و جهاني صلح كردها عليه بر فشار كه شد ادعا 1991
 بدون البته. است داده قرار تهديد مورد را منطقه امنيت

 توانست امنيت شوراي. بيشتر دالئل و بيشتر توضيحات
 كنند امضا را قطعنامه اين خواستند نمي كه را ها چيني

 و سوريه مرزهاي از كه آوارگان عظيم موج توسط ابتدا در

 المللي بين امنيت خطر از بودند حركت حال در ايران
 اين از نامه قطع آن. بكشاند دادن راي به و سازد متقاعد
 اينكه وجود با چون نبود خطرناك آنچنان هم روي

 اما ساخت مي محدود را رشمالد دولت خودمختاري
  .داد نمي را نظامي حمله اجازه

  
 كه زماني سومالي در بعد سال يك يعني ديگر جائي در

 بر حمالت و عمومي خشونت كه بود اين سر بر موضوع
 فرستادن راه و كنند خاموش را نظامي غير مردم عليه
 امنيت شوراي آنجا در. سازند فراهم را دارو و غذائي مواد
 طبق كه نمود تصويب را 794 قطعنامه 1992 دسامبر در
 صلح براي خطر دالئل با مليتي چند نظامي نيروهاي آن

 شرايط تنها مسئله اين. شوند فرستاده سومالي به جهاني
. آورد وجود به سومالي مردم براي را اي اميدانه نا

 براي عمليات اين است روشن همه براي كه همانطور
 و شد ختم فاجعه با 1994 سال رد آمريكائي سربازان
 اما. كند آزاد را سومالي نتوانست بشردوستانه حمله

 شوراي راه كه داد را خطر زنگ اين قطعنامه در يكصدائي
 اين. است رسيده نظامي حمله تائيد جديد بندر به امنيت
 كه زماني آنهم نمود ثابت را خود بعد دوسال مسئله
 ـ مليتي چند لشكر يك با 1994 دسامبر در امنيت شوراي

 جمهور رئيس عليه بر 940 قطعنامه با ـ آمريكا بگو
 در. شد فرستاده وي سرنگوني براي آريستيده هائيتي
 تهديد از و بود دمكراسي برقراري سر بر موضوع اينجا
   .نشد برده نام اي كلمه جهاني امنيت و جهاني صلح

 رابزا بعنوان »بشردوستانه نظامي حمله«  بدينوسيله
 نگذشته سال پنج هنوز اما شد تثبيت امنيت شوراي
 امر اين از مجددا سابق يوگسالوي به ناتو هجوم توسط
 بمباران كردن مشروع براي تالش. شد استفاده سوء

 و »بشردوستانه نظامي حمله«  عنوان تحت يوگسالوي
 تنها و نرفت پيش اساسا يوگسالوي مردم حقوق از دفاع

 شكست اين.  گرديد دفاع ميليتانت اقليتي از امر اين با
 عنان كوفي ملل سازمان آنزماني دبيركل تا شد باعث

 حمله«  از استفاده سوء كه كند ايجاد را كميسيوني
 را هائي آلترناتيو و سازد متوقف را »بشردوستانه نظامي

  :مشهور طرح كميسيون آن از. سازد مشخص
Responsibility to Protect 

 عمومي نشست در 2005 سال در حتي كه آمد بيرون
 اين. شد قطعنامه يك شدن صادر باعث ملل سازمان
 كشورها تمامي كه شد تعيين اساس اين بر قطعنامه
 شدن دار خدشه مقابل در را شهروندانشان تمامي مسئولند
 موقعيت اين در اگر و نمايند محافظت بشر حقوق شديد
 اين سسپ دهند انجام را وظيفه اين كه نگيرند قرار

   .گيرد مي قرار ملل جامعه عهده به وظيفه
  ليبي روي بر ناتو هاي بمب:» علي طارق بقول نتيجه در

 »دمكراسي«  سرمسئله كه غرب سوي از بود تالشي
 اينكه از بعد(  گيرد دست در را عمل ابتكار مجددا

 را اوضاع اما ها بمباران). شدند سرنگون هايش ديكتاتور
 براي تالش اصطالح به اين. دندنمو تر وخيم همواره
 جان قيمت به بگيرند را »عام قتل يك«  جلوي اينكه
 به اجبار به غالبا كه سربازاني. شد تمام ليبي سرباز صدها
 قذافي طريق اين به. بودند شده فرستاده جنگ ميدان
 ضدامپرياليستي ماسك خود صورت به شد موفق مخوف
. بپيوندد غيندرو هاي ضدامپرياليست جمع به و بزند

 ـ اند بازنده حال هر به ليبي مردم جنگ اين در متاسفانه
. باشد چه مجموع در ماجرا پايان اينكه از تفاوت بي آنهم
 و قذافي كشور يك به(  شد خواهد تقسيم سرزمين اين
 تجار ها آن راس در كه غرب عاملين با كشور يك

 شود موفق غرب شايد). گرفت خواهند قرار شده انتخاب
 اين نفتي ذخاير مجموعه و اجتماعي هاي ثروت همچنين

 اين بنابراين. درآورد خويش كنترل تحت هم را كشور
 حقوق به عشق«  و »دمكراسي به عشق« نمايش همه
 بازي هاي صحنه در) ليبي به حمله بمانند درست(  »بشر
   .است نيافتاده اتفاق منطقه ديگر
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  اعالميه مشترك
  اعالم همبستگي با زندانيان سياسي اعتصابي

  
تن از زندانيان سياسي از جان خود مايه گذاشته و عليه اقدامات جنايتكارانه رژيم جمهوري اسالمي ايران از  12

شهر كرج هم در پشتيباني  تن از زندانيان سياسي زندان رجايي 6. اند خرداد دست به اعتصاب غذا زده 28روز شنبه 
 عامالن مجازات و معرفي خواستار اعتصابي زندانيان. اند عتصاب غذاي خود را از روز جمعه آغاز كردهاز آنان، ا

   .هستند سحابي هاله و صابر هدي قتل
اعتصاب غذاي زندانيان سياسي بازتاب وسيعي پيدا كرده و موجي از همدلي ايرانيان در داخل و خارج از كشور را 

 اعتصابي، زندانيان با همبستگي اعالم ضمن كشور اپوزيسيون سياسي هاي ازماندر پي داشته است. ما احزاب و س
   .هستيم ها ه فجايع در زندانب دادن پايان و اعتصابي زندانيان حق به خواست تامين خواهان

 و امنيتي هاي ارگان و برند مي سر به رژيم هاي صدها فعال سياسي و اجتماعي در سرتاسر كشور در اسارتگاه
 دگرانديشان كردن نابود شوم هدف با رژيم. دارند سياسي زندانيان با را رفتار بدترين ها، زندان مسئولين و قضائي
زندانيان به امكانات درماني ضرور مي شود. زندانبان هاي رژيم جمهوري اسالمي با  دسترسي مانع آگاهانه زنداني

زندان گرفتند. با بي توجهي رژيم به ابتدائي ترين اعمال چنين روشي جان زنده ياد هدي صابر را پشت ديوارهاي 
خواست زندانيان و ادامه اعتصاب اسيران دربند، لحظه بروز فاجعه نزديكتر مي شود. نبايد گذاشت رژيم فرزندان 
آزاديخواه و مبارز كشور را در ارسارتگاه ها از رمق بياندازد. بايد بالدرنگ و همين امروز براي نجات جان 

اعتصابي اقدام كرد. فردا، خيلي دير است. ما همراه با نيروهاي آزاديخواه كشور از آقاي احمد شهيد كه زندانيان 
 زندانيان موضوع خواهيم مي اند، به عنوان گزارشگر ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شده

   .كند پيگيري جدي طور به را ستنده سحابي هاله و صابر هدي قتل عامالن مجازات و معرفي خواهان كه اعتصابي
تن از زندانيان سياسي به فاجعه ديگر بيانجامد.  18ميليون ها ايراني به شدت نگرانند كه ادامه اعتصاب غذاي 

روزنامه نگار و بسياري از نيروهاي سياسي و اجتماعي با انتشار نامه  120 صابر، هدي سحابي، هاله هاي خانواده
العيه ضمن ابراز همبستگي با زندانيان اعتصابي و پشتيباني از خواست هاي به حق آنان، هاي سرگشاده و صدور اط

از زندانيان اعتصابي خواسته اند كه به اعتصاب غذاي خود پايان بخشند و مبارزه به حق خود را به اشكال ديگر 
   .ادامه دهند

 و كشور در كه فجايعي و اعتصابي زندانيان جان مسئول را فقيه ما، رژيم جمهوري اسالمي ايران و در راس آن ولي
قيد و شرط زندانيان  بدون آزادي و مخالفان سركوب به دادن پايان خواهان و دانيم مي افتد، مي اتفاق ها زندان در

سياسي هستيم. ما همصدا با همه آزاديخواهان ايران از گزارشگر ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل،نهادها و 
للي مي خواهيم هرچه سريعتر براي پايان دادن به وضعيت غيرانساني حاكم بر زندان هاي ايران و مجامع بين الم

   .وادار كردن جمهوري اسالمي به رعايت منشور حقوق بشر اقدام كنند
  

   اتحاد جمهوريخواهان ايران
   حزب دمكرات كردستان ايران
   حزب دمكراتيك مردم ايران

   له كردستان ايران حزب كومه
   هه ملي ايران ـ اروپاجب

   سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
   )سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت

   هاي چپ ايران كميته همĤهنگي ارتباطات شوراي موقت سوسياليست
   شوراي همĤهنگي جنبش جمهوريخواهان دمكرات و الئيك ايران

   2011ژوئن  26 - 1390تير  5يكشنبه 
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