
 
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 

 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد
ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 

هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 
حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم

ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  
با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد

جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 
آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 

برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 
 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 ما پيروز شديم 
 بزرگداشت اول مه ، كارگران در خيابان 

 تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه تهران  به حضور احمدي نژاد در دانشگاه 
 !كارگران، دست از مبارزه بر نداريد: پيام علي نجاتي از زندان، به مناسبت روز جهاني كارگر 

 آيا دادرسي هست؟: نامه ي مادر زنداني سياسي دكتر اكبر كرمي  
 گفتگو با مادر منصور اسانلو

 تن از دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد  10محروميت از تحصيل براي 
 محمد اوليايي فر، وكيل دادگستري بازداشت شد 

 حضور مادران صلح و پيشتيبانان مادران عزادار در جشن روز جهاني گارگر 
 تظاهرات روز جهاني كارگر و حضور گسترده ي ايرانيان  در اين مراسم

 به خاطر خبرنگار بودن شرايطمان در زندان سخت تر است
 در مقابل زندان ها كفن بپوشيم: مصاحبه ي كاوه قريشي با مادر فرزاد كمانگر

 پور و مهديه گلرو نگراني از سالمت جسمي الله حسن
 آزادي عطا كريمي فعال مدني اوروميه از زندان مركزي تبريز

پيام مهدي كروبي به مناسبت 
 روز كارگر و روز معلم 

مهم ترين خواست ما : كروبي
 انتخابات آزاد

 به مناسبت اول ماه مه
بيانيه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 

 پيرامون شرايط سخت  كارگران 

دفاعيه مجيد توكلي به  
رياست دادگاه تجديد 

 نظر استان تهران

 ايران-ارديبهشت 11لينكهاي گزارش تصويري روز 
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 خبرها 

 بزرگداشت اول مه 
 كارگران در خيابان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
هزاران نفر از کارگران و مردم تهران، امروز با راهپيمايی به سوی وزارت 

 .کار، روز کارگر را گرامی داشتند
به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، در اين راهپيمايی ها 

 .داده اند »مرگ بر ديکتاتور«هزاران نفر شرکت داشته و شعار 
روز شنبه از ساعت شانزده به وقت تهران کارگران و مردم از چند جهت به 

حوالی ساعت پنج و نيم بعداز ظهر .سوی وزارت کار به حرکت در آمدند
تعدادی از کارگران و مردم در خيابان جيحون اقدام به سر دادن شعارهای مرگ 

همزمام با آنها ماشين . بر ديکتاتور نمودند که با يورش گارد ويزه مواجه شدند
هر لحظه بر تعداد : اين گزارش می افزايد. ها اقدام به بوق زدن ممتد نمودند

 .جمعيت افزوده می شد
نيروهای گارد ويژه، نيروی انتظامی ،سپاه پاسداران، لباس شخصی ها و 

اما مردم بصورت دسته . بسيجی ها، منطقه را به صورت پاداگان در آورده اند
نيروهای موتور سوار گارد ويژه . های چند صد نفره در خيابان ها حضور دارند

و لباس شخصی ها به گشت زدن و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم اقدام 
بنا بر گزارش فوق، کارگران و مردم بی توجه به تهديدات نيروهای . کردند

 .سرکوب گر در خيابان ها مانده اند و فضای منطقه بسيار متشج می باشد
ظهر امروز تعدادی از کارگران در مقابل مجلس تجمع کرده بودند که با يورش 
و حشيانه گارد ويژه مواجه شدند و در گيری شديد بين آنها و کارگران ايجاد شد 

 .که منجر به شعار دادن کارگان عليه ديکتاتوری حاکم شد
 

 گزارش های بيشتر
در حالی که دولت ايران امسال بر خالف رويه هميشگی به خانه کارگر اجازه 
برگزاری راهپيمايی در روز کارگر را نداده، از ايران خبر می رسد که تدابير 

امنيتی ويژه ای در اين روز در شهرهای مختلف اعمال شده است و کارگران در 
 .چندين شهر دست به تظاهرات زده اند

به گزارش بی بی سی تصاوير ويديويی که در سايت يوتيوب منتشر شده است 
گزارش رسانه های خبری مخالفان دولت ايران را تأييد می کند که مأموران 

انتظامی و امنيتی در خيابان آزادی تهران، محدوده نزديک به ساختمان وزارت 
 .کار، مستقر شده اند

همچنين سايت کلمه، پايگاه خبری نزديک به ميرحسين موسوی، از برگزاری 
تجمع های اعتراضی کارگران در شهرهای شيراز، تبريز و قزوين خبر می 

 .دهد
بر اساس گزارش اين سايت، تعداد زيادی از کارگران کارخانه چينی البرز که 

ماه هاست حقوق دريافت نکرده اند، در ورزشگاه يادگار امام قزوين تجمع کرده 
 .و شعارهای اعتراضی سر داده اند

سايت کلمه همچنين گزارش هايی را نقل کرده است که بر اساس آنها، کارگران 
در تبريز در مقابل اداره کار اين شهر تجمع کرده و در اعتراض به اخراج های 

 .گسترده، بی کاری و فقر شعار داده اند
سرنوشت "در شيراز هم کارگران با در دست داشتن پالکاردهايی با شعار 

تا حقوق نگيريم، از پا نمی "و !" کارگر، روز بی کاری ات مبارک"، "سياه
 .در مقابل استانداری فارس تجمع کرده اند" نشينيم

گزارش های مربوط به تجمع های روز کارگر در شهرهای مختلف ايران نشان 
می دهد که بخش عمده تجمع کنندگان، کارگرانی هستند که فعاليت واحدهای 

 .توليدی آنها به دليل مشکالت مالی يا مديريتی متوقف شده است
 

 ما پيروز شديم 
 اخبار روز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما کارگران، مدافعان طبقات رنجبر، هواداران عدالت و آزادی، روز جهانی 
حتی اگر در روز . پيروز شديم. را به نام خود ثبت کرديم ١٣٨٩کارگر سال 

کارگر، حکومت با گسيل نيروهای نظامی خود، به ما اجازه ندهد به خيابان ها 
حتی اگر فرياد حق طلبانه ی ما را با . بياييم و خواست های خود را فرياد بزنيم

مشت آهنين پاسخ دهند، يارانمان را در بند کنند و در محل هايی که می خواهيم 
تجمع کنيم و خواسته های خود را اعالم داريم، حکومت نظامی برپا کنند، باز هم 

 .ما پيروز شده ايم
موجی که ما کارگران و مدافعان آزادی و عدالت بر پا کرديم، در جامعه طنين 

. هيچ کس نتوانست نسبت به آن بی تفاوت و از آن بر کنار بماند. گسترده ای يافت
حکومت در برابر اين صدا، نيروهای . صدای ما و خواست ما در جامعه شنيده شد

سرکوبش را به صف کرده است، به جز حکومت، اما خواست ها و مطالبات ما، 
برای اولين بار بعد از . همدردی های گسترده و گاه پرشوری را برانگيخته است

سال های طوالنی استبداد، اول ماه مه و خواست های عدالت خواهانه ما، طنينی 
هيچ کس نخواست و يا نتوانست . همگانی يافت و به خواست هايی ملی تبديل شد

حمايت های پرشور دانشجويان، زنان، جوانان، روشنفکران، . برکنار بماند
شاعران و نويسندگان و ساير اقشار جامعه، احزاب، شخصيت ها و گروه های 

سياسی از خواست های ما، از مبارزين زندانی ما، همدردی آن ها با دردها و رنج 
های ما، ديوارهای سانسور و سکوت را شکست و صدای ما را در پهنه ی کشور 

 .طنين انداز کرد
ما کارگران و زحمتکشان و مدافعان ارمان های عدالت طلبانه و آزادی خواهانه، 

ديده شديم، شنيده شديم و خواست های اساسی طبقاتی ما نظير حق تشکل های 
آزادانه ی کارگری و صنفی، قطع اخراج ها، افزايش دستمزدها، در جامعه 

خواست های ما با خواست های جنبش دموکراتيک پيوند . مقبوليت عمومی يافت
زندانيان ما ديگر انکار . ما قدرت خود را نشان داده ايم. خورد، با آن ها يکی شد

ديگر هيچ کس نمی تواند چشم بر روی ما، . نمی شوند، قدر دانسته می شوند
انکارکنندگان ديروزی ما نيز حاال می دانند، بدون . خواست ها ما و قدرت ما ببندد

حضور ما کارگران و طرفداران مدافع آزادی و عدالت، هيچ تالشی در ايران به 
 .استبداد پا برجا خواهد ماند. آزادی مستقر نخواهد شد. نتيجه نخواهد رسيد

ما . ما از اين حمايت ها، به هر ميزان که صورت گرفته است، نيرو گرفته ايم
کارگران و مدافعان آزادی و عدالت، با دانشجويان و جوانان و زنان و 

. روشنفکران نزديک تر شده ايم، دست هايمان بيشتر به يکديگر گره خورده است
نگران نيستيم که عده ای قصد مصادره ی ما را برای اهداف خود داشته باشند، 

از هر گام کوچکی که به سوی ما و در جهت . زيرا می دانيم مصادره شدنی نيستيم
از اين گام ها نيرو می . حمايت از خواست های ما برداشته شود، استقبال می کنيم

به همه ی آن ها که در اين روز با ما . گيريم و به متحدين خود نيرو می دهيم
 !خسته نباشيد: همصدا شدند می گوييم

 
. ما پيروز شده ايم. برای ما دستاوردهای بزرگی داشته است ١٣٨٩اول ماه مه 

حتی اگر در روز جهانی ما، به زور انبوه نيروهای مسلح و امنيتی شان نگذارند 
 .جشن پيروزی مان را آن طور که شايسته است و می خواهيم برگزار کنيم
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در طول تاريخ پر . هميشگی اکثريت جامعه با اقليت مفت خور سرمايه دار است
فراز و نشيب اين پيکار پرولتری همواره کارگران با موج شديدی از سرکوب و 

ارعاب مواجه شده اند ولی اين جنبش جهانی تا به امروز نيز همچنان ادامه 
امسال در حالی به استقبال مراسم اين روز می رويم که جناح های مختلف . دارد

بورژوازی ايران اعم از سبز و محافل سنديکاليستی و رفرميستی چه از نوع 
راست آن و چه در شمايل چپ آن برای اين روز فراخوان داده اند و بار ديگر 

می خواهند نيروی ما را به خدمت اميال خويش گيرند لذا ما به عنوان جمعی از 
کارگران و فعالين کارگری اعالم می کنيم که مبارزه ما با نظام بردگی مزدی 
مستقل از هر گرايش و فرقه بازی ثنا گويان رفرميسم تا الغای کامل استثمار 

 .انسان از انسان ادامه دارد 
بنا به اين ضرورت ما قسمتی از مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران را به شرح 

 :زير اعالم می کنيم
هزار تومانی به هيچ وجه کفاف يک زندگی انسانی را  ٣٠٣حداقل دستمزد  -١

شورای عالی کار مدافع حقوق سرمايه داران است، ما خواهان تشکيل . نمی دهد
شورايی مرکب از نمايندگان واقعی کارگران و افزايش دستمزد کارگران بر 

 .مبنای توليد ناخالص داخلی هستيم
طرح حذف يارانه ها حرکتی در جهت پر کردن جيب سرمايه داران و  -٢

استثمار هر چه بيشتر کارگران است دولت موظف است ضمن ارائه خدمات 
عمومی رايگان همچون بهداشت، تحصيل، مسکن و يارانه اقالم اساسی و مورد 

 .نياز افراد جامعه را نيز پرداخت نمايد
ما خواهان برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی  -٣

زنان خانه دار کارگران بدون جيره و مواجب هستند . اجتماعی می باشيم
 .پرداخت حقوق و بيمه تامين اجتماعی زنان خانه دار اساسی ترين حق آنان است

خصوصی سازی و اخراج های گسترده، قرارداد های سفيد امضا و موقت  -۴
سند بردگی مدرن کارگران است ما ضمن محکوم نمودن چنين تعرضاتی 
 .خواهان تامين امنيت شغلی و بستن پيمان های جمعی کارگران می باشيم

اعدام، سنگسار، قصاص؛ قطع عضو و شکنجه اعمالی ضد انسانی هستند ما  -۵
 .خواهان لغو قوانين انسان ستيز می باشيم

کودکان کار استثمار شده ترين بخش از طبقه ما محسوب می شوند که  -۶
 ١٨همواره مورد آزار و تجاوز قرار می گيرند ما خواهان لغو کار کودکان زير 

سال بايد از تمامی مزايای اجتماعی به  ١٨سال می باشيم و تمامی افراد زير 
 .صورت رايگان بهره مند باشند

ما خواهان آزادی بی قيد و شرط کليه ی زندانيان سياسی اعم از فعالين  -٧
کارگری، دانشجويان، معلمان، روزنامه نگاران و کليه ی فعالين اجتماعی می 

 .باشيم 
کارگران ميهن ندارند، ما ضمن اعالم حمايت و پشتيبانی از کليه اعتراضات  -٨

کارگری در سراسر جهان خواهان پايان بخشيدن به اخراج و برخورد با 
 .کارگران مهاجر هستيم 

هر گونه لشکر کشی و جنگ افروزی و رقابت تسليحاتی دولت های  -٩
 .امپرياليستی محکوم است

کارگران بايد از حق . اول ماه مه بايد به عنوان تعطيل رسمی اعالم گردد -١٠
 .ايجاد تشکل مستقل، اعتصاب و اعتراض به شرايط کاری خود برخوردار باشند
کارگران در راه آزادی و برابری جز زنجير هايشان چيزی برای از دست دادن 

 .کارگران جهان متحد شويد. ندارند
 سنندج  -جمعی از فعالين کارگری شورايی 

 قزوين
هزاران نفر از کارگران قزوين روز جهانی کارگر را گرامی داشتند و خواهان 

 .رسيدگی به مطالبات خود شدند
به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، کارگران عليه اخراج ها و 

 .ساير مشکالت خود اعتراض کردند
بنابر اين گزارش، از حوالی ساعت نه صبح هزاران نفر از کارگران قزوين در 

. ورزشگاه يادگار امام تجمع کردند و روز جهانی کارگر را گرامی داشتند
نمايندگان کارگران طی سخنرانيهای خود خواستار پايان دادن به قرار دادهای 

. موقت و رسمی شدن کارگران، حق بيمه، و ساير مشکالت کارگری شدند
اين تجمع تا . کارگران اقدام به دادن شعارهايی عليه شرايط فاجعه بار خود کردند

 .ساعت يک بعد از ظهر ادامه يافت
بنابر اين گزارش، از صبح امروز نيروهای سرکوبگر در نقاط مختلف شهر 

قزوين از جمله چهار راه ها و ميادين مستقر شده و با خودروها در سطح شهر 
حضور نيروهای سرکوبگر در سطح شهر بی سابقه گزارش شده . گشت می زدند

 . است
 

 شيراز
 ١٠محمدرضا نسب عبداللهی خبرنگار از شيراز گزارش داده است که ساعت 

کارگران در شيراز به مناسبت روز ) اول می(ارديبهشت  ١١صبح امروز 
 .کارگر، تجمع اعتراضی برپا کردند

اين تجمع که در دقايق اوليه نزديک به پنجاه کارگر در آن حضور داشتند در مقابل 
 .استانداری فارس در خيابان آزادی شيراز در حال برگزاری است

تجمع کنندگان با در دست داشتن پالکاردهايی تاکيد کرده بودند که اخراج 
همچنين در پالکارد ديگری . دچار می کند“ سرنوشت سياه”کارگران، آن ها را به 

کارگر،روز بيکاريت مبارک،تا حق خود را نگيريم از پا نمی “: نوشته شده بود
 .“نشينيم

يکی از کارگران حاضر در اين تجمع گفت که حدود چند ماه است از مجتمع 
 .صنعتی گوشت فارس اخراج شده و هفت ماه است که حقوق نگرفته است

اين کارگر که نام خود را اعالم نکرد، تاکيد کرد بيش از دو ماه است که مجتمع 
 ١٢٠٠صنعتی گوشت فارس به دليل خصوصی سازی تعطيل شده و نزديک به 

 .کارگر اين واحد صنعتی از کار بيکار شده اند
فروردين گذشته و پنجم ارديبهشت نيز مقابل دفتر  ٢٢کارگران اين واحد صنعتی 

 .مجتمع صنعتی گوشت تجمع کرده بودند
 

 تبريز
صدها تن از کارگران در تبريز، با تجمع در مقابل اداره ی کار، خواهان 

 .پاسخگويی به مطالبات خود شدند
به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران، کارگران ضمن گراميداشت 

 .روز جهانی کارگر عليه اخراج های گسترده، بيکاری و فقر اعتراض کردند
بنابر اين گزارش کارگران و مردم تبريز در مقابل اداره کار تبريز در خيابان 

اين تجمع از حوالی ساعت يازده . راه آهن برای گرد آمدند–خمينی، نيمه راه 
صبح آغاز شد و تا لحظه ارسال گزارش صدها نفر در آن شرکت کرده و هر 

 .لحظه بر تعداد شرکت کنندگان در تجمع افزوده می شد
نيروهای انتظامی، سپاه پاسداران، بسيج و لباس شخصی در منطقه حضور 

خودروی نيروهای  ۴٠بنابه گفته شاهدان عينی بيش از . گسترده ای داشته اند
همچنين تعداد زيادی از نيروهای موتور . سرکوبگر در آنجا مستقر شده بودند

مامورين لباس . سوار مجهز به باتون در منطقه در حال گشت زدن بوده اند
شخصی وزارت اطالعات و سپاه پاسدارن حضور گسترده ای در محل تجمع 

 . مردم و کارگران داشته اند
 

 سنندج
ارديبهشت برابر با اول ماه مه مراسم روز جهانی کارگر با  ١١صبح روز شنبه 

حضور جمعی از فعالين کارگری و جمعی از کارگران و دستفروشان و فعالين 
 .دانشجويی شهر سنندج در محل بازار اصلی شهر برگزار شد

به گزارش جمعی از فعالين کارگری شهر سنندج، ابتدا مراسم با پخش شيرينی و 
تراکت های اول ماه مه و قطعنامه و فراخواندن حاضرين برای تجمع شروع شد و 

بندی منتخب جمعی از کارگران و جمعی از  ١٠سپس يکی از کارگران قطعنامه 
در پايان مراسم تجمع با تشويق کارگران و . فعالين شورايی را قرائت کرد

 .حاضرين و سردادن شعار پايان يافت
 :قطعنامه ی صادر شده در اين مراسم به قرار زير است

 کارگران؛ اول ماه ماه روز جهانی طبقه کارگر و روز جدال و تخاصم طبقاتی 
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  !كارگران، دست از مبارزه بر نداريد

 پيام علی نجاتی از زندان، به مناسبت روز جهانی کارگر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
علی نجاتی رئيس هيات مديره ی سنديکای نيشکر هفت تپه، که به دليل فعاليت 

های سنديکايی خود همراه با عده ی ديگری از اعضای اين سنديکا در زندان به 
پيامی از  -شنبه روز جهانی کارگر  -سر می برد، به مناسبت اول ماه مه، امروز 

 :زندان اوين برای هم طبقه ای های خود فرستاده است
 

 !کارگران ايران و جهان
روز جهانی کارگر، اول ماه مه را به همه ی کارگران و خانواده هايشان تبريک 

 .و شاد باش ميگويم
اين روز يادگار همبستگی و اتحاد تمامی کارگران در سرتاسر جهان است و الزم 
است ما کارگران بدانيم که ما برای رسيدن به خواسته ها و اهدافمان چاره ای جز 

کارگران بدون داشتن تشکل های مستقل خود نميتوانند . اتحاد و همبستگی نداريم
من و ديگر همکارانم در نيشکر . برای به دست اوردن مطالبات خود کاری کنند

هفت تپه به دليل ايجاد سنديکايی که خواست خودمان بود محاکمه شديم و به 
ولی ما کارگران نبايد به هيچ وجه دست از مبارزه برای . زندان انداخته شديم

 .خواسته هايمان و ايجاد تشکل های مستقلمان برداريم
اميد دارم که کارگران در هر جا که هستند بتوانند با اتحاد و با تشکل خود برای 

 .دفاع از حقوق و خواسته های خود موفق و سربلند باشند
 زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران

 علی نجاتی
 رئيس هيات مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه

 زندان دزفول
 ١٣٨٩يازده ارديبهشت  – ٢٠١٠اول ماه مه 

 

 آيا دادرسي هست؟
 نامه ی مادر زندانی سياسی دکتر اکبر کرمی 

 
 : اخبار روز

 
 به نام خدا 

 آيا دادرسی هست؟ 
 

! فرزندم، آقای دکتر اکبر کرمی پزشک و پژوهشگر و از مدافعان حقوق بشر
ها  روز پيش در قم در مطب خود بازداشت شده، و کامپيوتر و ياداشت ١۶٠حدود 

مّدتها کسی پاسخگوی نگرانی مادر سالخورده . اند ووسايل شخصی او را نيز برده
و بيمار و همسر و فرزند و برادران و خواهران و دوستان او نبود، و از دليل 

اش چيزی  ارعاب خانواده اش، برای ی بازداشت او، جز از سنگين بودن پرونده
ها انفرادی و انواع فشار و تحميل، تبليغ عليه نظام و  اينک پس از ماه. گفتند نمی

دهند، و  تشويش اذهان عمومی و اهانت به مقامات دولتی را به او نسبت می
 . همچنان بالتکليف دربند اسارت و فشار است

جوييم و از مقامات  ی خيرخواهان و دلسوزان برای نجات او مدد می از همه
خواهی از کسانی را داريم که  مسئول، تقاضای رفع مظلوميت از فرزندم و پاسخ

کارهای ناکرده و  همه فشار و آزار را برای وادارساختن او به اعتراف به اين
 آيا دادرسی هست؟ . های نزده را داريم حرف

 
 عقيدتی دکتر اکبر کرمی -ی زندانی سياسی مادر سالخورده

 تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه تهران 
 حضور احمدی نژاد در دانشگاه با اعتراض دانشجويان مواجه شد 

   
دانشجويان دانشگاه تهران ظهر امروز پس از آنکه از حضور بی سرو : کلمه

صدای احمدی نژاد در دانشگاه خود مطلع شدند، با اجتماع در مقابل محل 
 . سخنرانی به حضور وی به اعتراض پرداختند

به گزارش کلمه محمود احمدی نژاد بدون هيچ گونه اطالع رسانی و اعالم قبلی 
امروز به صورت ناگهانی در همايش حکمت که به مناسبت بزرگداشت آيت اهللا 

 . مطهری در دانشگاه تهران برگزار شده بود حاضر شد
سايت جرس گزارش داده دانشجويان که از اين حضور بدون اطالع و ناگهانی 

اطالع يافتند نسبت به حضور احمدی نژاد معترض شده و با تشکيل تجمع بزرگی 
مقابل محل سخنرانی وی به اعتراض و سردادن شعار عليه وی و دولتش 

اين مراسم در تاالر ابن سينای دانشگاه برگزار شد و حضور گارد ويژه . پرداختند
نيروهای گارد اجازه ورود دانشجويان را . نيروهای انتظامی بسيار چشمگير بود

گفته می شود تنها دانشجويان خاص اجازه حضور در . به داخل سالن نمی دادند
 . تاالر را داشتند که با هماهنگی قبلی وارد سالن می شدند

نفر بود، سپس به ٢٠٠٠جرس گزارش داده دانشجويان که تعدادشان بيش از 
، نمی خواهيم، …دولت «سمت سردر دانشگاه تهران رفته و شعارهايی نظير 

، »حيا کن، دانشگاه رو رهاکن«…، »نصرمن اهللا و فتح قريب«، »نمی خواهيم
موسوی زنده باد، کروبی پاينده «، »يا حسين، ميرحسين«، »مرگ بر ديکتاتور«
 . پرداختند… و »باد

حضور مسووالن و ماموران حراست دانشگاه در اين بين قابل توجه بود به 
طوری که در اوايل تجمع آنها با اتومبيل های خود به ميان تجمع دانشجويان رفته 

و سعی در پراکنده کردن آنها داشتند که موفق نشدند و دانشجويان دقايقی بعد 
 . دوباره شروع به تجمع کردند

خرداد سال گذشته و اعتراضات فراوان مردم ٢٢قابل ذکر است پس از انتخابات 
 . و دانشجويان به تقلب گسترده، احمدی نژاد به دانشگاه تهران نيامده بود

بسياری حضور بی سرو صدای وی در روز کارگر امسال را برای کاهش 
 . اعتراضات دانشجويی عنوان کرده اند

 

 خبر دريافني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روز يک ارديبهشت سپاه پاسداران برای قدرت نمائی در خليج فارس مقابل 
چشمان نظاميان آمريکايی و انگليسی، در يک مانور دريايی يک عمليات نمايشی 
با دشمن فرضی که حمله و تصرف يک کشتی بود، يک سردار خود را از دست 

  !!داد
چگونگی کشته شدن ايشان گزارش نشده و فقط در پايگاه اطالع رسانی شهرستان 

ضمن اشاره به شهادت رسيدن ايشان در مانور نظامی پيامبر اعظم در  گناباد
 !خليج فارس به مراسم تشيع ايشان پرداخته است

آيا ايشان تنها کشته شده اين مانور بوده؟ و به خاطر درجه نظامی ايشان آن هم در 
وب سايت شهرستان محل تولد و دفنش مشخص شده؟ يا تعداد کشته شده ها بيشتر 

 بوده و بی نام نشان؟؟
و همچنين بسيار عجيب است که در هيچکدام از وب سايتهای خبرگزاری دولتی 

را  ”شهادت سردار پاسدار علی تقی زاده“اين واژه را ! به اين حادثه اشاره نشده
جستجو کنيد و اگر لينکی از يک خبرگزاری دولتی يافتيد به ما اطالع دهيد تا 

 .چگونگی کشته شدن ايشان را متوجه شويم
در هر صورت به حال سپاه و يا ارتش مملکت بايد تاسف خورد که توان يک 

واقعا  !!مانور نمايشی هم ندارند که حادثه ای در اين حد بزرگ در آن روی ندهد
 چرا در هر مانور نمايش نظامی بايد تعدادی کشته شوند؟

http://www.gonabadnoor.com/news/105-shohada/1069-taghizade-shahid.html�
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نظام و سند چشم انداز است ؟ آيا با حاکميت مطلق نظاميان بر اقتصاد که مغاير 
قانون اساسی است ديگر می توان از منافع و حقوق کارگران سخن گفت؟ اين امر 

نه تنها در تعارض با اهداف سند چشم انداز است بلکه وضعيت معيشتی و آينده 
 . حرفه ای کارگران را به مخاطره خواهد افکند

اينجانب و ساير اصالح طلبان، دفاع از حقوق کارگران و کشاورزان را در همه 
زمينه ها، جزء اهداف اصلی خود دانسته و با هرگونه فشار، بی عدالتی و تضييع 
حقوق اين قشر گسترده جامعه مخالفيم و تصميمات يک شبه و غير کارشناسی و 

تحول در وضعيت فعلی را منوط . اقتصاد صدقه ای را کامًال مردود می شماريم
به احترام و انجام تعهدات کشور در قبال کنواسيون های بين المللی دانسته و نقش 

اصناف و استقالل اتحاديه های کارگری را کليد اصلی حل مشکالت فعلی می 
تامين امنيت کامل شغلی، آزادی سياسی و حمايت از آنان در تشکيل مجامع . دانم

صنفی شوراهای کارآمد و نيز اصالح قانون کار وبرداشتن مقررات دست و 
 . پاگير از حقوق اساسی اين قشر عظيم است

 
 و اما گراميداشت مقام معلم 

ارديبهشت مصادف با سالگرد شهادت معلم بزرگ انقالب آيت اهللا شهيد  ١٢روز 
مطهری است، آزاد مردی که با انديشه های بلند و مترّقی خود به فرهنگ اسالمی 

اينجانب که خود افتخار . و علمی انقالب و جمهوری اسالمی عمق ويژه ای بخشيد
فرهنگی بودن را تا آستانه انقالب اسالمی داشته و بيشترين ارتباط را با عزيزان 
فرهنگی دارم به خوبی مسائل و مشکالت اين قشر فهيم و مظلوم کشور را درک 

 . می کنم
فرهنگيان و معّلمان جامعه، قشری بی نظير و بی بديل اند و زير ساخت های 

فکری، اخالقی و رفتاری نسل امروز و فردا به دست توانای آنان پی ريزی می 
 . گردد

احترام به معلم تنها با اختصاص روزی در سال و برگزاری مراسم تشريفاتی 
نيست که حرمت او با ارج نهادن به انديشه او، رأی و خواست او، گشودن فضای 

اگر انديشه و دانش . انديشيدن وبيان آن و رفع نيازهای مادی و معنوی اوست
معلمان بر جامعه حاکم شود و اگر معلمان به مديران ومسئوالن مشاوره دهند و 

اگر مسئوالن و مديران کشور از خود کامگی و خود بزرگ بينی برهند و به فکر 
و نظر صاحبان انديشه به ويژه اساتيد دانشگاه ها و معلمان توجه کنند، هرگز 

 . خطر استبداد و خود رأيی جامعه ما را تهديد نخواهد کرد
در آستانه اين روز گرامی هنوز تعداد قابل توجهی از معلمان عزيزی که بايد 

فرزندان اين کشور را در کالس درس ياری دهند به جرم آزاد انديشی و ابراز 
يکی از اين عزيزان آقای محمد داوری است . عقيده در زندان ها به سر می برند

ماه تحمل حبس و فشار، بازداشت غير قانونی وی ادامه  ٨که متاسفانه بيش از 
داوری و داوری ها نمونه هايی از قشر فهيم و بزرگ فرهنگی . پيدا کرده است

. کشور است که برای اعاده حقوق مردم تالش و هزينه تالش خود را می پردازند
قدر شناسی از معلمان، دانشجويان و کارگران در بند را وظيفه خود دانسته و 
اميدوارم مسوالن قضايی هر چه سريع تر به اين رفتارهای غير قانونی پايان 

 . بخشند
اينجانب راه حل مشکالت موجود کشور و رفع معضالت اقشار گوناگون از 

فرهنگی، کارگر و کشاورز تا ساير قشرها را در اجرای تمامی اصول قانون 
قانون اساسی ميراث امام بزرگوار و شهدای . اساسی جمهوری اسالمی ميدانم

واال مقام است و مسئوالن بلند پايه کشور اعم از رئيس جمهوری و نمايندگان 
مگر طبق اصول مختلف . مجلس سوگند ياد کرده اند که حافظ و مجری آن باشند

 از جمله 
... اصل سوم، دولت موظف نيست برای آزادی، رفاه، عدالت، رشد آگاهی و 

پس چرا بسياری از اصول و بندهای ! جامعه همه امکانات خود را به کار برد ؟
و چرا با تفسيرهای غلط و غير کارشناسی، ! قانون اساسی معطل مانده است ؟

 ! روح ومحتوا را از قانون اسای سلب می کنيم ؟
تنها راه برو ن رفت از بحرانهای و نابسامانيهای موجود، بازگشت به قانون 

اساسی و التزام عملی همه مسئوالن نظام و مردم به عمل بر وفق آن است و به 
اينکه هيچ کس خود را فراتر از قانون نداند و به خود اجازه قانون شکنی و قانون 

 . گريزی تحت هر عنوان را ندهد
 

 مهدی کروبی 
  ١٣٨٩ارديبهشت  ١٠

 

 پيام مهدي كروبي به مناسبت روز كارگر و روز معلم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کروبی تاکيد کرده است احترام و انجام تعهدات کشور در قبال کنواسيون های • 

بين المللی و استقالل اتحاديه های کارگری را کليد اصلی حل مشکالت فعلی می 
 ...داند 

 
 : اخبار روز

 
 ملت شريف و بزرگوار ايران 

 
ی حسنه بانوان جهان را به شما  سالگرد شهادت مظلومانه صديقه طاهره و اسوه

اين . و تمامی دوستان و پيروان اهل بيت عصمت و طهارت تسليت می گويم
روزها، مصادف با گراميداشت ايام دو قشر مهم اجتماعی، فرهنگی و سياسی 

اين دو قشر برزگ و فهيم نقش برجسته ای در پيروزی انقالب . کشور است
اسالمی، هشت سال جنگ تحميلی و دوران سازندگی و نيز ارتقاء سطح علمی و 

در ارتباط با روز جهانی کارگر و روز معلم الزم . آگاهی جامعه ايفا نموده اند
 . ميدانم نکاتی را به اجمال بيان کنم

روز جهانی کارگر يادآور تالش بی وقفه افرادی است که همواره حقوق آنان از 
بدنبال تالش بی . سوی صاحبان سرمايه و اصحاب قدرت ناديده گرفته می شد

وقفه کارگران و صاحبان انديشه وخرد زمينه به رسميت شناختن حقوق کارگران 
در جهان صنعتی فراهم و سپس با تعامل جامعه جهانی و دولت ها قوانين و 

شان و منزلت کارگر درشريعت . مقررات کشورها در اين زمينه تدوين گرديد
همه مردم و مسئوالن وظيفه دارند . اسالمی بارها مورد تاکيد قرار گرفته است

در اين روز نسبت به اين قشر زحمتکش و فداکار که با صرف انرژی های 
خويش موتور توليد، کشاورزی و صنعت را به حرکت درآورده و با بذل 

عزيزترين سرمايه خود به کالبد جامعه جانی روح تازه می دهند سر تعظيم فرود 
آورده و حقوق و نيازهای مادی و معنوی آنها را باز شناسند و در احقاق حقوق و 

تحقق اين هدف منوط است به تدوين و . اجرای عدالت در مورد آنان قيام کنند
اجرای سياستهای اقتصادی، اجتماعی صحيح و همه جانبه که به اقتصاد کشور 

رونق بخشيده و فرصتهای شغلی را بدون تبعيض برای نيروهای کارآمد گسترش 
در چنين شرائطی توسعه همه جانبه کشور را در ابعاد مختلف شاهد خواهيم . دهند
 . بود

اما چه بگويم که علم ستيزی و اتخاذ سياست های غير کارشناسی و علمی، 
برخوردهای شخصی و سليقه ای و تصميمات يک شبه انگيزه و اميد را از مردم 
. بطور عام و کارگران، توليد گران و صاحبان سرمايه بطور خاص سلب می کند
عالوه بر آن منابع، ذخاير و نيروهای انسانی کشور را که بايد در مسير توسعه 

تاسف انگيز است که قانون شکنی و خروج از . قرار گيرد را تلف خواهدکرد
دايره برنامه توسعه و بی توجهی به سند چشم انداز بيست ساله و روی آوردن به 

استبداد اقتصادی و تصميمات عجوالنه و نسنجيده، نتيجه ای جز افزايش بی رويه 
تورم، نابود کردن کشاورزی، رکود صنايع و متوقف ساختن چرخ اقتصاد 

 . نخواهد داشت
در چنين شرائطی ارائه آمارهای دروغين و ناديده گرفتن واقعيت جامعه آنچنان 

نهادينه گرديده که مقام ارشد اجرايی کشور برخالف آمارهای رسمی و درک 
در اين سال ها حجم کارها و فعاليت ها به اندازه "روزمره مردم ادعا می کند که 

سال گذشته بوده و کشور تبديل به کارگاه بزرگی گرديده که در سطح گسترده  ٢۵
همگان می دانند که در اين سال ها ." ای در همه بخش ها کار صورت می پذيرد

چه بر سر پروژه ) ميليارد دالر ۴٠٠قريب بر (عليرغم درآمدهای نجومی نفتی 
های ملی آمده، وضعيت اشتغال و نرخ بيکاری چگونه است،سطح سرمايه 

گذاری داخلی و خارجی به چه وضعيتی در آمده، شرکای صنعتی و تجاری 
کشور چه کشورهايی هستند، اصل مسلم رقابت و تجارت آزاد در اقتصاد به 

آيا براستی نظامی . اصل اختصاصی بودن در اين عرصه تبديل گرديده است
 قانون اساسی، چارچوب سياست های کلی  ۴۴کردن اقتصاد در راستای اصل 
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من و آقای موسوی به عنوان افرادی که در درون همين حاکميت : "وی ادامه داد
بوده ايم و خود را نه مالک بلکه سرباز انقالب و جمهوری اسالمی می دانيم 

امروز حرفمان اين است که از شعارها و وعده هايی که اول انقالب به مردم داده 
ايم فاصله بسياری گرفته ايم و اگر حاکميت در مسير کنونی پيش برود ديگر 

 ".چيزی به جز يک نام از فکر و نظريه جمهوری اسالمی باقی نمی ماند
کروبی ايستادگی چهره های شاخص و کليت جنبش سبز بر سر بازگشت به 

اهداف و آرمانهای اوليه انقالب را مساله ای بسيار مهم توصيف کرد که موجب 
استيصال و سردرگمی طرف مقابل شده است که همواره سعی می کند برخی 

 .ارزشها را به نفع خود مصادره کند
رييس مجالس سوم و ششم جمهوری اسالمی در ادامه مشکل بزرگ حاکميت را 

در زمان نهضت و : "درگير شدن با نيروهای خودش توصيف کرد و گفت
مبارزات قبل از انقالب طبقه اجتماعی و نوع زندگی و فرهنگ مبارزان و 

مخالفان رژيم با سردمداران و کارگزاران حکومت کامال متفاوت بود، اما امروز 
از سالها قبل ما . می بينيم که حکومت با نيروهای خودش درگير شده است

همواره اين آسيب را گوشزد می کرديم که مبادا جمهوری اسالمی روزی با 
 ".نيروهای خودش هم درگير شود

االن برخی مواقع می بينيم که دو نماينده سابق مجلس جمهوری : " کروبی افزود
اسالمی يکی در مقام متهم و زندانی است و ديگری در مقام بازجو ديگری را 

بسياری از افرادی که االن در زندان هستند مانند همين عبداهللا . مواخذه می کند
اين مساله در هر دو . مومنی و يا عرب سرخی از خانواده های شهيد هستند

پيش از انقالب ما هر دو با . ما دو گروه، هر دو شهيد داده ايم. طرف وجود دارد
هم زندان رفته ايم و با هم برای پيروزی انقالب کار کرده ايم و حاال همديگر را 

. نمی پذيريم و يک گروه زندانی گروه ديگر می شود و اين قابل قبول نيست
همانطور که اگر برعکس اين وضعيت هم اتفاق می افتاد قابل پذيرش نبود که ما 

 ".وقتی در حکومت هستيم طرف مقابل را زندانی و محاکمه کنيم
کروبی در بخشی از سخنان خود به لزوم آسيب شناسی مبارزات در جنبش های 

شايد اين بار : "آزادی خواهانه پيشين به ويژه جنبش اصالحات تاکيد کرد و گفت
نيز در صورت عدم بازبينی، تحليل و آسيب شناسی گذشته درصورت پيروزی 

 ".نيز نتيجه نهايی چيزی جز شکست نباشد
خردادماه هميشه ماه حساس : " ايشان در ادامه با توجه به نزديکی خرداد ماه گفت

در ابتدای اين ماه سالگرد دوم خرداد و همچنين سوم خرداد . و مهمی بوده است
خرداد تا اينکه برسيم به  ١۵را داريم و در ادامه هم ساگرد وفات امام و قيام 

ما در روزهای ابتدايی اين ماه . خرداد ٢٢سالگرد انتخابات سال گذشته در 
درخواست خود برای برگزاری راهپيمايی آرام و مسالمت آميز را به وزارت 

کشور ارائه خواهيم کرد و در روز بيست و دو خرداد اين راهپيمايی با خواسته 
 ".برگزاری انتخابات آزاد برگزار خواهد شد

به نظر من خواسته انتخابات آزاد بايد مهمترين خواسته : "مهدی کروبی افزود
همه ما باشد و تا اين مساله محقق نشود هيچ کدام از مطالبات اساسی ما به نتيجه 
نمی رسد از اين جهت در مواضعی که از اين پس به ويژه در ماه خرداد خواهيم 
داشت بايد بر اهميت انتخابات آزاد تاکيد کنيم و اين نقطه ضعف جناح حاضر در 

دولت است چرا که شما می بينيد با آن ردصالحيت دو تا سه هزار نفری در 
مجلس هشتم باز هم اين مجلس با دولت فعلی هماهنگ نيست و در برخی مسايل 

 ".در تعارض با يکديگر قرار دارند
کروبی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به نقش پررنگ زنان در جنبش 

سبز، زنان را جز پيشروان اين حرکت دانست و توجه به خواسته های آنان در 
 .جنبش را ضروری دانست

: وی همچنين برخورد با زنان را بسيار سخت و نامناسب توصيف نموده و گفت
بازداشت های گسترده زنان و همچنين کتک زدن زنان در زندان ها و شکستن "

علت برخورد : " وی افزود". بسياری ديگر از حرمت ها واقعا تاسف بار است
سنگين افراطيون با زنان را می توان بدليل پيشرو بودن آنان در احقاق حقوق 

 ".قانونی و به حق جامعه ارزيابی نمود
دبيرکل حزب اعتماد ملی همچنين اظهار اميدواری کرد که طرح ها و لوايح 
مربوط به زنان که اين روزها در حال تکوين و بررسی است از دستور کار 

 .مجلس خارج و به مسائل زنان به صورت جدی و همه جانبه توجه شود
اوين  ٣۵٠کروبی با ابراز نگرانی از وضعيت زندانيان سياسی به ويژه در بند 

نامه زندانيان به مراجع را اقدامی مهم و مثبت ارزيابی کرد و با تاکيد بر سابقه "
مرجعيت شيعه در مقابله با ظلم خواستار واکنش مراجع به اين موضوع و 

پيگيری اين نامه شد و البته تصريح کرد که مراجع نيز اقداماتی در اين خصوص 
 .انجام داده اند

مهدی کروبی در بخش ديگری از سخنان خود با تاکيد بر روند رو به زوال اداره 
 : کشور جمع حاکم بر سکان اجرايی کشور را جمعی قانون گريز دانست و گفت

  !مهم ترين خواست ما انتخابات آزاد است: كروبي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
مهدی کروبی در ديدار با اعضای سازمان ادوار تحکيم وحدت، بر انتخابات آزاد 

خرداد با  ٢٢به عنوان مهم ترين مطالبه ی جنبش سبز تاکيد کرد و گفت که در 
 .خواست انتخابات آزاد راهپيمايی خواهيم کرد

 :گزارش اخبار روز از اين ديدار در زير امده است
 

اعضای کميته های سياسی، زنان و حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران 
 .با مهدی کروبی ديدار کردند) ادوار تحکيم وحدت(

در اين ديدار مهدی کروبی ايام فاطميه را تسليت گفت و همچنين با تبريک روز 
معلم و کارگر توجه به مفاهيم روزهای خاص و نيازهای جامعه را علت نام 

گذاری ايام دانست و اظهار اميدواری کرد که مسئوالن به اهميت ويژه هرکدام از 
اميدواريم که اين ايام با مسما باشد و : "وی گفت. اين روزها توجه داشته باشند

اگر می گوييم روز کارگر در اين روز حقوق و شان کارگران را نيز بيشتر 
رعايت کنيم و يا در خصوص معلمان با احترام به آنها نگاه کنيم و به نقش مهم 

 ".آنها در تربيت نسل های آينده توجه داشته باشيم
ممکن است : "مهدی کروبی در تحليل شرايط کنونی جنبش اعتراضی مردم گفت

احتياط های روزمره زندگی مثل بيکار شدن يا ايجاد دردسرهای ديگر فروکشی 
هر روز وسعت . ظاهری ايجاد کند اما بايد توجه کنيم که اين جريان رويش دارد

 ".و عمق آن بيشتر می شود و مردم بيشتری به اين موضوع حساس می شوند
حرکت به رغم همه تبليغات زنده است، آقايان دائما می گويند جنبش : "وی افزود

سبز مرده است و می خواهند اينگونه القا کنند که ديگر همه اعتراضات و مسايل 
مردم تمام شده است، اما اينگونه نيست و اين موضوع را می توان از تبليغات 
طرف مقابل فهميد چرا که جريانی که مرده باشد ديگر هيچ نيازی به اين همه 

در بحث های عاميانه هم می گويند پشت سر مرده چيزی . صحبت و بحث ندارد
نگوييد اما اينکه اينهمه مخالفان جنبش از آن صحبت، تحليل و ابراز نگرانی می 
کنند و به هر شکل مختلف و در هر مکانی مردم را مورد تهديد و آزار قرار می 

 ".دهند، اين دليل مهم زنده بودن جنبش مردم است
دولتمردان در نهايت بايد به خواسته : "رييس مجلس اصالحات در ادامه افزود

های جنبش که همان اجرای کامل قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد است 
تن دهند و هر چه اين امر را به تاخير و تعويق بياندازد هزينه بيشتری به مردم و 

 ".نظام وارد خواهد کرد
مهدی کروبی در بخش ديگری از سخنان خود با يادآوری دوره های سخت و 

دشوار فعاليت سياسی در دهه چهل و در طول نهضت امام خمينی و همچنين در 
سالهای پس از فوت بنيانگذار جمهوری اسالمی و بيان خاطراتی از اين مقاطع 

تاريخی شرايط امروز را عليرغم فشارهای بی سابقه و هزينه های پرداخت شده 
بايد توجه داشته باشيم که امروز اين : "بسيار اميدوار کننده توصيف کرد و گفت

جنبش و حرکت غريب نيست، زمانی ما در تنگنا بوديم و مردم هم به دليل 
تبليغات طرف مقابل متوجه هجمه هايی که به ما می شد نبودند اما امروز با توجه 
به گسترش تکنولوژی و آگاهی های سياسی مردم عليرغم همه تهديدات می بينيم 

که جنبش در غربت نيست و مردم خودشان به طور روزانه پيگير خواسته 
 ".هايشان هستند

: کروبی با تاکيد بر اينکه می دانند، ما نه براندازيم و نه وابسته به بيگانه افزود
اتفاقا حرف ما اين است که اين چيزی که االن برخی ها درصددند به عنوان "

حکومت پياده شود، فاصله زيادی تا حکومت جمهوری اسالمی که قبل از انقالب 
به مردم وعده داده بوديم و اين ملت بزرگ برای رسيدن به آن آرمانها مصائب 

 فراوانی را متحمل شد، دارد
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برند بيرون از زندان برای معاينه ريه ، قلب ، و چشم هايش وقتی برگشته بود 
يک سرباز به پسرم خبر می دهد که امده بودن مالقاتی و  تماس گرفتيم نگران 

هستيم بعد تماس گرفت گفتم مادر جان من که از بين رفتم شما کجا هستيد گفت که 
 من را بردن با دست بند و پابند معاينه

 در حال حاضر چند سال است ايشان دستگيرشده است؟: مينوهمتی 
 

سه سال است که دستگير شده و يک سال و نيم است که بعد از : فاطمه اسانلو
اينکه چشم هايش را معالجه کرديم بايد هشت ما تحت نظر پزشک های بيرون 
زندان بود که دو ماه مانده بود که ايشان را از زندان اوين به گوهردشت کرج 

انتقال دادند ، يک سال و نيم است که به ايشان مرخصی نداده اند من که مادرش 
هستم ايشان را ببينم حتی برای پسرش که می خواست ازدواج بکند مراسم عقد 

بگيريم می خوستيم ايشان يک ساعت بيايد در مراسم شرکت کند که قاضی ايشان 
اقای حداد گفت که من اجازه نمی دهم اگر تمام دنيا هم اجازه بدهد و اگر هم  
اجازه بدهم با قفل و زنجير مياد که من خيلی ناراحت شدم  و يک سال و نيم 

 هست که پسرم اصال مرخصی بيرونی ندادند 
 اشاره کنيد در کدام زندان و در کدام بند هستند؟:مينوهمتی 

بند معتاد ها و قاتل ها ی که اصال که  هيچی ندارند، مسئولين به ما : فاطمه اسانلو
می گويند پسرشما ما را اذيت ميکند فرض کنيد پسر من می گويد گناه من چه 

چيزی است که من را از اين بند به يک بند ديگر می بريد بعد می گويند ايشان 
نبايد حرف بزند هيچی نبايد بگويد ،می خواهم بدانم گوسفند زبان دارد يا ندارد تا 
سرش را نبريدن حرف ميزند انسان هم حرف می زند اگر حرف نزنيم که اتفاقی 

حاال خواسته من اين است که ايشان از . نمی افتد انسان  بياد حرف خود را بگويد
زندان آزاد شود چون ما خيلی زحمت کشيديم نامه داديم پيش آقايانی که جديد سر 
کار امدند رفتيم هيچ گونه جوابی به ما ندادند  من دلم می خواست به عنون يک 

مادر بچه ام شب عيدی در کنارم  باشد يا بيرون از زندان معالجه شود ، هيچ 
انسانی هيچ قانونی در کشور ما نيست چون ايشان يک سال و نيم بايد بيرون از 
زندان باشد، حاال يک سال از زندان ايشان  مانده حداقل اين يک سال را ايشان 

 .بيرون از زندان تحت درمان باشد
. شما اگر بخواهيد کوتاه  يک پيام بفرستيد به نهاد های بين المللی : مينوهمتی 

اتحاديه های کارگری و به تامام کسانی که در سراسر دنيا صدای شما را به 
عنوان يک مادری که نگران وضعيت فرزند خود است ، بشنوند چه صحبتی 

 داريد ؟
 

من از سازمان های  کارگری از صنف کارگری و اتحاديه بين : فاطمه اسانلو
المللی کارگری خواهش می کنم يک کاری بکنند پسرم دارد از لحاظ جسمی 
وضعيت وخيمی پيدا کرده است  توان ماندن در زندان را ندارد ديروز نزد 

پزشک بوده است ،من امروز خيلی تالش کردم تماس بگيرم ولی جواب ندادند 
خوشبختانه اسانلو تماس گرفت گفت مادر اينجا خيلی شلوغ است از بند خود ما 

تمام تلفن ها بسته بود از يک بند ديگر تماس می گيرم پرسيدم به شما چه جوابی 
دادن که معاينه شدی گفت مادر به من هيچ جوابی ندادند بايد جواب ها را به 

قاضی بدهند انها هم که جواب نمی دهند اين بار چهارم است که پزشکان خود 
زندان گفتند ايشان بايد بيرون از زندان معالجه شود و درخواست من از کل 

کارگران دنيا و اتحاديه ها و صنف های کارگری می خواهم که يک کاری انجام 
بدهند نامه بفرستند درخواست کنند که پسرم آزاد شود عفو نمی خواهد چون 

 .فرزند م کاری نکرده بود که عفو شود بايد حاال بيرون از زندان باشد  
خانم اسانلو مايلم تاکيد کنم در واقع تاالش می شود اخبار ها منتشر : مينوهمتی 

ميابد به طور قطع صدای شما شنيده می شود مايلم از وضعيت همسر ايشان که 
تحت فشارهای اقتصادی هستند و طبيعی است که نگران وضعيت جسمانی همسر 

 خود  اقای منصور اسانلو هم باشند ، صحبت کنيد ؟
 

بايد گفت يک زن کارگر من به چنين عروسی افتخار می کنم و در : فاطمه اسانلو
واقع پنج ساله اينها گرفتار شده اند ايشان دو شيفت کار ميکند که بچه ها درست 

تربيت شوند و تحصيل کنند اما مشکالت زيادی سر راه ايشان هستند خيلی سختی 
می کشند بايد کرايه خانه پسر برزگ اسانلو را بدهد که بی کار است و کار نيست 

که کار بکند پسر کوچک که دانشگاه تحصيل می کند ،اما با تمام وجود دوست 
دارند که پدر در کنار انها باشد زن اسانلو دوست دارد که شوهرش درکنارش 

باشد برای يک زن خيلی سخت است که سه سال بدون همسر زحمت می کشد من 
وبچه ها و عروسم  خيلی سختی ميکشيم، من از عروسم خيلی تشکر ميکنم که 

 تحمل می کند ومشکالت را با سر بلندی تحمل ميکند چون همسرش بی گناه بود و 

اين جمع هيچ تعهدی به اجرای قانون ندارد و تمام نهادهای نظارتی را بی اثر "
کرده است و حتی مجلس علی رغم تالشش جايگاه خاصی ندارد و نمايندگان 

مردم هم آزادی اظهار نظر ندارند و برای برگزاری يک جلسه يا مالقات بايد 
 ."اجازه بگيرند

در انتهای جلسه کروبی با اظهار اميدواری نسبت به ادامه اين جنبش و رهبری 
 ".بدون اتحاد همه ايرانيان پيروزی نهايی غيرممکن است: "مردم بر آن گفت

گفتنی است در جريان اين ديدار مهدی کروبی ازطريق تماس تلفنی با عبداهللا 
مومنی سخنگوی دربند سازمان دانش آموختگان ايران که بر اثر مقاومت در 

برابر خواسته های غيرقانونی چندی پيش مجددا برای تحمل مدت حبس خودبه 
زندان بازگردانده شد، گفتگو کرد و در جريان آخرين وضعيت وی در اندرزگاه 

 .زندان اوين قرار گرفت ٨
کروبی همچنين لحظاتی نيز با فيض اهللا عرب سرخی ديگر زندانی سياسی 

 .محبوس در اين بند گفتگو کرد
 

 گفتگو با مادر منصور اسانلو
 

خانم فاطمه اسانلو مادر آقاي منصور اسانلو در گفتگوئي با مينو همتي در 
برنامه رهائي زن از کانال يک ماهواره از وضعيت نامساعد اين فعال سنديکائي 

 در زندان رژيم اسالمي سخن ميگويد
 

در آستانه اول ماه می روز جهانی کارگر هستم و همچنان رژيم                        :  مينوهمتی   
جمهوری اسالمی فعالين جنبش کارگری را در بند و اسارت خود دارد، نمونه                      
بارز آن آقای منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديکای شرکت اتوبوس رانی                  
تهران و حومه هستند که علی رغم شدت بيماری، از امکانات پزشکی مناسب                      
محروم شده است در همين ارتباط از آخرين وضعيت آقای اسانلو که در آن قرار                 
داراد صحبتی دارم با مادر منصور اسانلو، ضمن سالم به شما لطف کنيد آخرين                 
خبری را که از وضعيت فرزند خود آقای منصور اسانلو داريد برای بينندگان ما                 

در     بازگو کنيد ضمن اينکه اشاره کنيد به اينکه آقای اسانلو چند مدت است که                       
 سر می برد و آخرين ديدار شما با فرازند خود چه زمانی بوده است ؟   زندان به

من  .  سالم دارم خدمت همه شما عزيزان که زحمت می کشيد                      :  فاطمه اسانلو  
نزديک بيست روز به عيد بود که  رفتم به ديدن پسرم نمی دانم چطور شد که                            
مالقات حضوری به من دادند ولی من خودم تنها بودم چون به اندازه ای اين                             
زندان دور است که  ما نمی تونيم برويم ، مالقاتی  هر هفته يک باراست ولی من         
و خانم ايشان  نمی توانيم برويم در هر صورت من رفتم ديدنش در آن زمان                             

 .وضعيت روحی  خوبی داشت  ولی حال جسمی خوبی نداشت 
پسرم بيشتراز يک سال و نيم  می شود که در زندان  گوهردشت رجايی شهر به                   

سر می برد ،  من و همسر اسانلو هر تالشی کرديم و ميکنيم ولی هيچ جوابی به                     
ما نمی دهند  و پسرم را تحت شکنجه روحی قرار می دهند هر چند مدت به يک                    
بند می فرستند در حال حاضر انتقال دادند به  بند پنج زندان گوهردشت و در هر                   
بند دو نفر هستند که همان بيست روز مانده به عيد به من مالقاتی دادند و ديگر به 
  ما مالقاتی ندادند حاال نمی دانم به زندانی های ديگر مالقات دادند يا ندادند ولی به

دارم با شما صحبت ميکنم  موفق به ديدن پسرم              ما مالقاتی ندادند تا اين زمانی که      
نشديم چون زود بند ايشان را عوض می کنند يک بار سلول  انفرادی می برند                         
يک روز تحت فشار می زارند به خاطر چه چيزی به خاطرخواسته های انسانی                
، اين که مثال يک فرشگاهی باشد که دوتا ليمو ترش وجود داشته باشد چون قلب                   

 و ريه فرزندم درد می کند
ما می دانيم منصور اسانلو از نارحتی قلب و کمر رنج می بردند                       :  مينوهمتی  

لطف کنيد از وضعيت ايشان توضح بدهيد و اين را می دانيم که پزشک قانونی                      
تحمل اين وضعيت نيست و بايد آزاد            بيش از سه بار تاکيد کرده که ايشان قادر به          

 شود و تحت مداوا قرار بگيرد به نظر شما وضعيت جسمانی ايشان چطور است؟
ما قبل از عيد خيلی تالش کرديم حتی در شمال هم خانه آماده کرده : فاطمه اسانلو

بوديم که پسرم بياد ببريم که انجا تنها باشد و قلب و ريه و کبد ايشان  تحت درمان 
ديروز که برادرش و . قرار بگيرد تمام وضع داخلی فرزندم به هم ريخته است 

پسرش به مالقتی رفته بودند گفته بودن ساعت يازده می توانيد ايشان را ببينيد 
ولی تا ساعت يک انجا می مانند بعد می گويند که قرار مالقات ندارند شما 

تصورکنيد که ديروز من چه قدر مريض شدم که می خواستند بستری بشوم به 
خودم قدرت دادم که  زنده بمانم ، تلفن زديم به زندان که هيچ جوابی به ما ندادند ، 
ما خيلی ناراحت و نگران بوديم که چرا مالقاتی ندادند يا اجازه ندادن که با پسرم 

صحبت کنيم  تا ساعت شيش نگران حال ايشان بوديم تا اينکه اسانلو يک تماس 
 کوتاهی با ما گرفت و گفت امروز که روز مالقتی بود با پابند و دست بند می 
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 تن از دانشجويان 10محروميت از تحصيل براي 
 دانشگاه آزاد مشهد 

 :دانشجو نيوز
در موج سوم برخورد با دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد و در آستانه خرداد ماه  

تن از دانشجويان منتقد دانشگاه آزاد مشهد با احکام سنگين کميته انضباطی  ١۵
 . اين دانشگاه روبرو شدند

نفر از اين دانشجويان حکم تذکر کتبی و درج در پرونده صادر شده است  ۵برای 
تن ديگر احکام محروميت از تحصيل به مدت يک و يا دو  ١٠، اما برای بيش از 

 ۴٠پيش از اين نيز طی دو مرحله برای بيش از . نيمسال صادر شده است
 . دانشجوی اين دانشگاه احکام سنگين محروميت از تحصيل صادر شده بود

همچنين گفتنی است، در روزهای گذشته نهاد های امنيتی شهر مشهد بارها 
در . فعاالن دانشجويی دانشگاه های مختلف مشهد را احضار و بازجويی کرده اند
همين راستا در دو هفته گذشته نهاد های امنيتی شهر مشهد فعاالن دانشجويی 

دانشگاه آزاد مشهد و خانواده های آنها را به صورت تلفنی تهديد به بازداشت در 
 . صورت ادامه فعاليت دانشجويی نموده اند

 ١١و  ١٠شايان ذکر است در پی حمله وحشيانه نيروهای انصار در روزهای 
دانشجوی اين  ٢١٠ديماه سال گذشته به دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد ، بيش از 

انشگاه بازداشت شدند که هم اکنون دادگاه برخی از اين فعاالن دانشجويی در حال 
 . برگزاری است

فشار های اخير بر دانشجويان دانشگاه های مشهد با توجه به نزديک شدن به 
 .خرداد ماه و احتمال بروز تجمعات دانشجويی در اين ماه ها ، ارزيابی می شود

  

 حضور مادران صلح و پيشتيبانان مادران عزادار در 
 جشن روز جهاني گارگر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در مناطق مختلف جهان روز جهانی گارگر هميشه به شکل با شکوهی جشن 
 .گرفته می شود

امسال حاميان مادران صلح و حاميان مادران عزادار ايران ، حضور خود را با 
عکس های شهدای جنبش و پخش اعالميه های خود اعالم کردند ، در اين برنامه 
 . همه گروه های فعال حقوق بشری و احزاب مختلف کشورها نيز شرکت داشتند

 Amnesty International: از جمله گروهها
 با ليست امضا برای آزادی منصور اسانلو حضور فعال داشت

 
 درود بر همه انسان هايی که برای آزادی و دموکراسی در جهان مبارزه می کنند

. 
 ! روز جهانی گارگر بر همه آزادگان جهان مبارک باد

 حاميان مادران عزادار و مادران صلح 

بغيير از حق کارگر چيزی نمی خواست بغيير از اين که اتحاديه کارگران شرکت     
واحد را به نتيجه رساند گناهی نداشت مگر اين کار زندانی دارد در کجای دنيا                      

حاال در زندانی هستند    .  اين کار زندان دارد اگر بخواهيد به کارگران کمک کنيد             
که با چه بدبختی ميوه به دست انها می رسد  دو هفته است که ميوه به اسانلو                               
ندادند ايشان بايد ليمو ترش داشته باشد، ما که هيچ کاری نمی توانيم برای اسانلو                  
انجام بدهيم نمی توانيم که پول بفرستيم پنجاه هزار هم که می فرستيم رفته ميوه                      
گرفته می گويند اقای اسانلو بيايد کار داريم ايشان  ميوه را انجا می گزارد شب                      
عيد بوده گفته که دور هم خوش باشند من پسرم را می شناسم،  ايشان را تا ساعت 
پنج در يک سالون نگه می دارند که اسانلو اعتراض می کند می گويد مگر من                      
چکار کردم ، هم ميوه های شب عيد را از دست می دهد هم من يک مقدار تخمه                     
سبزی داده بودم که بکارد وقتی کاشت بود از بند انتقال دادند که حاال يک ماه و                      

بيست روز می شود که انتقال دادند ، من خيلی ناراحت و نگران هستم هميشه                          
ناراحتی من اين است که چرا پسرم بی گناه زندان افتاده             .  پسرم جلو چشمم هست     

 .چرا اين مسئولين گوش به حرف هيچ کسی نمی دهند
من درخواستم اين است که پسرم بيرون از زندان معالجه شود از اتحاديه ها و                         
سازمان های حقوق بشر می خواهم درخواست کنند که اين انسان های بی گناه                       
آزاد شوند از جمله اسانلو ، از تمام سازمانهای که تالش کردند و زحمت کشيدند                   

 تشکر می کنم و به تالش خود ادامه بدهند 
با سپاس فراون که به ما وقت داديد آرزو مندم آن روز برسد که تمام                 :  مينوهمتی  

عزيزانی که در بند هستند منجمله آقای اسانلو و ديگر فعالين جنبش کارگری رها               
بشوند و برگردند به آغوش گرم خانواده می دانيم که وجود تک تک اين انسان                       

 های شرافتمند برای جامعه ما مفيد است 
 

من خيلی ممنون هستم از شما حرف های که می خواستم بگويم                    :  فاطمه اسانلو 
 شما گفتيد به جای من ، دست شما درد نکند به فکر ما هستيد 

 
 

 محمد اوليايي فر، وكيل دادگستري بازداشت شد 
 
 
 
 
 
 
 

 : خبرگزاری هرانا
 .فرد حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستری صبح امروز بازداشت شد محمد اوليايی

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، اين وکيل دادگستری که امروز صبح به دادگاه 
دادگاه انقالب تهران به  ٢۶مدير دفتر شعبه " ستاری"انقالب رفته بود، توسط 

 .بخش اجرای احکام دادگاه معرفی و پس از جلب به زندان اوين منتقل شد
چند تن از   بررسی پرونده محمد اوليايی فرد در اسفند ماه گذشته نيز به بهانه 

به اجرای  ٢۶موکالنش به دادگاه فراخوانده شده بود، توسط مدير دفتر شعبه 
 .احکام معرفی و بازداشت شد

اين وکيل پايه يک دادگستری در پی اعدام بهنود شجاعی در مصاحبه ای اجرای 
حکم موکلش را به دليل صغر سنی وی غيرقانونی خوانده بود ابتدا به دادسرای 

دادگاه انقالب به  ٢۶کارکنان دولت احضار و پس از تشکيل پرونده در شعبه 
 .اتهام تبليغ عليه نظام به اشد مجازات محکوم شد

طی سه ماه گذشته اين دومين بار است که اين حقوقدان توسط بخش اجرای احکام 
اش به اتهام تبليغ عليه  گذراندن محکوميت يک ساله  دادگاه انقالب تهران به بهانه

شود، اين در حالی ست که  زندان می  نظام از طريق مصاحبه بازداشت و روانه
حکم مذکور تا به اين لحظه به اوليايی فرد و هيچ يک از وکاليش به طور قانونی 

ای کامال غيرقانونی و بدون  ابالغ نشده است و در واقع بازداشت ايشان به شيوه
ی اعتراض و تجديدنظرخواهی در دادگاه تجديدنظر  رعايت مهلت بيست روزه
 .استان صورت گرفته است

سال محکوم به  ١٨گفتنی است، محمد اوليايی فرد وکيل بسياری از افراد زير 
اعدام است و همچنين فعاالن سياسی، مدنی و دانشجويی است که پيش از اين نيز 

به  ٨٧شکنجه توسط بازجويان وزارت اطالعات در سال   در پی طرح مسئله
 .سياه نمايی و توهين و افترا عليه وزارت اطالعات متهم شده بود
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با شروع جنگ خانمانسوز ايران و عراق، فرصت الزم برای سرکوب جنبش 
مستقل کارگری بدست آمد کما اينکه نشريات کارگری توقيف، فعالين کارگری از 

کار اخراج و تحت پيگرد قرار گرفته و بسياری از ايشان مجبور به ترک وطن 
های اعدام سپرده  هزاران فعال کارگری دستگير و ده ها کارگر به جوخه. شدند

های مدافع کارگری  شدند و بديهی بود که در چنين شرايطی احزاب و سازمان
ای  های کارگری منحل شوند تا با تصويب اليحه غير قانونی و سنديکاها و اتحاديه

خانه ی کارگر نيز . قانونی شوراهای اسالمی کار جايگزينی برای آنها باشد
استقالل خود را از دست داد و به تشکيالتی دولتی بدل شد و از آن پس افرادی 
منجمله محجوب، کمالی، ربيعی، سرحدی زاده که هر کدام بعدها به وزارت و 

 .نمايندگی مجلس رسيدند، هدايت اين تشکيالت را بر عهده گرفتند
اما بسياری از کارگران که خواهان استقالل هستند اين رويه را برنتابيدند و در 
همين راستا عده ای از کارکنان شرکت واحد، سنديکای کارگران شرکت واحد 

تأسيس شده و مدتی عمال منحل  ١٣۴٧اتوبوسرانی تهران و حومه که در سال 
تاسيس سنديکای کارگران کشت و . بازسازی کردند ١٣٨۴گشته بود؛ را در سال 

که از همان اولين روزها هجمه ی حمالت قرار  ١٣٨٧صنعت هفت تپه در سال 
 .گرفت نيز مصداق همين مهم است

کارگران در ايران از حق آزادی تشکل و اعتصاب محرومند و معدود تشکل های 
مستقل کارگری موجودش، حيات خود را با پذيرفتن گران ترين هزينه ها می 

بار بازداشت و هم اکنون در بند بودن منصور اسانلو، رهبر  ٣. توانند حفظ کنند
سنديكای آارگران شرآت اتوبوسرانی تهران و حومه در زندان گوهردشت کرج، 

تن و  ١۶٠سال و سه ماه حبس تعزيری، بازداشت دستکم  ٢٢صدور حکم 
مورد احضار به دادگاه برای فعالين کارگری در محدوده ی زمانی  ۵۴حدااقل 

روز جهانی کارگر سال گذشته تاکنون، سرکوب، برخورد و بازداشت گسترده ی 
فعالين کارگری که به مناسب پاسداشت اول ماه مه سال گذشته در پارک الله 

قانون کار نيز که به بند بند آن نقد رواست . تجمع کرده بودند گواه همين امر است
به تازگی با اصالحيه ای مواجه شده که وزير کار وقت، محمد جهرمی، مدعی 

  !بود از مقوله های بين المللی مايه گرفته است
اين در حاليست که کارگران به چنين اصالحيه هايی احتياج نداشته و به گواه 

خودشان، تنها، تغيير اساسی و بنيادين قانون کار برآورده کننده ی نيازهای ايشان 
قانونی که مطالبات حداقلی شان نظير به رسميت شناختن حق تشکل، حق . است

اعتصاب، حق تعيين دستمزد از سوی شورای نمايندگانی که خود ايشان انتخاب 
کنند، حق بيمه ی بيکاری مکفی و برچيده شدن قراردادهای موقت را تضمين 

 .نمايد
در اين رابطه کافی است اشاره شود که حتی با صرف نظر کردن از ساير جنبه 

وجود قراردادهای موقت در قانون  های بشدت ضد کارگری قانون کار موجود،
کار کافی است تا کارفرمايان حتی با رسميت يافتن حق اعتصاب و تشکل در 

، از طريق قرار دادن خطر عدم تمديد قرار داد بر باالی سر (!)قانون کار
برای ) حتی نشستن در راهروهای ادارات کار(کارگران، آنان را از هر اقدامی 

 .تحقق بخشيدن به حقوق انسانی و قانونی خود، باز بدارند
از آنجا که بر اساس قانون کار موجود، قرارداد موقت در مشاغل با  هم چنين 

قانون کار  ٢١ماده " د"ماهيت دائمی به رسميت شناخته شده و بر اساس بند 
انقضا مدت در قراردادهای کار با مدت ) مبحث خاتمه قرار داد کار(موجود 

موقت و عدم تجديد صريح يا ضمنی آن به منزله ی خاتمه ی قرارداد کارگر تلقی 
ميگردد؛ بايد گفت کل مبحث مربوط به قراردادها، تعليق قرارداد و ساير مباحث 

ضد کارگری آنها، سياهه ای بيش  در قانون کار موجود، گذشته از ماهيت 
 ١٨چرا که هم اکنون با فراگيری قراردادهای موقت، در يک دوره ی   .نيستند

اين (درصد کارگران ايران به گواه منابع رسمی  ٧٠درصد به  ۶ساله اين رقم از 
رسيده و از سوی ديگر کامال روشن است که ) درصد نيز می رسد ٨٠رقم تا 

کارفرمايی که کارگر را با قرارداد سه ماهه، شش ماهه و حتی يک ماهه به 
استخدام خود در آورده در صورت اعتراض کارگر به شرايط کارش و يا طرح 

خواست اجرای برخی قوانين از سوی وی، نيازی به اخراج و درگيری با کارگر 
و به اين معنا نيازی به بند و تبصره های قانون کار و دوندگی در راهروهای 

ادارات کار ندارد چرا که قادر است بر اساس بند مذکور بدون کمترين هزينه و 
به محض انقضا مدت قرار داد کارگر، قرارداد وی را تمديد نکند و   دردسری

هميشه دلخواه ترين شرايط خود را بی هيچ نيازی به بند و تبصره قانونی بر 
 .کارگر تحميل بنمايد

نقض موردی حقوق  ٣۵۴٩۵در محدوده ی زمانی ارديبهشت سال گذشته تا کنون 
بشر بر طبقه ی کارگر و فعالين کارگری توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه 

که بيش ترين تعداد . فعاالن حقوق بشر در ايران جمع آوری يا به ثبت رسيده است
مربوط به اخراج کارگران و عدم پرداخت حقوق به ايشان از سوی کارفرما می 

 .باشد

 به مناسبت اول ماه مه
بيانيه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران پيرامون شرايط سخت 

 کارگران ايران
 
 
 
 
 
 
 

سال از اعتراض کارگران نساجی  ١٢۴دقيقا ) هشت ماهيازده ارديب(اول ماه مه  
کارگران در اين روز که . ميالدی رخ داد؛ می گذرد ١٨٨۶شيکاگو که در سال 

به استثنای اياالت متحده، کانادا و چند کشور (در پای تقويم های سراسر جهان 
خودنمايی می کند خواستار تعديل شرايط کار و " روز جهانی کارگر“)کوچک

ساعت بودند؛ اما پاسخشان گلوله، آتش و  ٨به  ١٠کاهش ساعات روزانه کار از 
  .جوخه های اعدام بود

بر همين اساس ياد و خاطره ی کارگرانی که سال ها عليه بی عدالتی، فقر و 
در ايران اما  .همواره گرامی داشته می شود  بيکاری مبارزه کردند در اين تاريخ

پيشينه ی سنديکاها، اعتراضات و اعتصابات کارگری صورتی ديگرگونه داشته 
و همانند تعريف کليت سياست مدرن، پيشينه ی چنين اصطالحاتی نيز به دوران 
انقالب مشروطيت باز می گردد و در اصل کارگرانی که در خارج کشور کار 

کرده و به ميهن بازگشته بودند در پايه گذاری آن عمده ترين نقش را ايفا و تاثير 
هم چنين حرکت های . عميق خود را بر روی ديگر کارگران ايرانی نيز گذاشتند

تاثير به ) ١٢٨٣و ١٢٨۵) ١٩٠٧  و ١٩٠۵انقالب مشروطه در تاريخ های 
سزايی بر روی کارگران ايرانی گذاشت و با تاسيس نخستين اتحاديه کارگری در 

رفته رفته اين امر گسترش يافت و  ١٢٨۴چاپخانه ای کوچک در تهران در سال 
شعارهای مزد عادالنه، هشت ساعت کار در روز، زمين برای دهقان و 

جمهوری سر داده شد اما با سرکوب انقالب مشروطه از طرف استبداد، جنبش 
ای نيز به طبع مورد هجوم واقع گرديد، تا مانع از رسوخ  سنديکائی و اتحاديه
در اين بين منافع صنفی و طبقاتی کارگران بطور اشکارا مورد . افکار نوبن شود

 .تعرض قرار گرفت
اما علی رغم تمامی هجمه ها، که کليه ی حمالت داخلی و خارجی نيروی واپس 

 ١٣٢۵گرا را در بر می گرفت، يکی از احزاب وقت در اردی بهشت سال 
توانست يکی از بزرگترين اعتصابات صنعتی در ايران و خاورميانه را که همانا 

نفری در آبادان بود؛ سازماندهی کند تا بر اين اساس  ٨٠،٠٠٠راهپيمايی بزرگ 
شرکت نفت ايران و انگليس چاره ی ديگری جز پذيرش خواست های صنفی 
کارگران نيابد و اين فشارها به دولت احمد قوام سبب شد که اولين قانون کار 

 .ايران در همان سال توسط مجلس شورای ملی تصويب شود
در اين قانون، تعيين حداقل دستمزد بر اساس قيمت محلی مواد غذايی، منع کار 
کودکان، محدود شدن زمان کار روزانه به هشت ساعت، لزوم پرداخت حقوق 

برای روزهای جمعه و شش روز تعطيل ساالنه، از جمله روز کارگر، و اجازه 
ها در داشتن سازمان و تشکيالت و مذاکره با کارفرمايان وعده  دادن به اتحاديه
 .داده شده بود

 "سازمان بين المللی کار"دولت منوچهر اقبال با مشاوره  ١٣٣٧بعد ها و در سال 
 ٢۶اين قانون را در   مجلس . قانون کار جديد را تصويب و به مجلس فرستاد

های کارگری  تصويب و جايگزين قانون قبلی که با تالش اتحاديه ١٣٣٧اسفند 
 .تصويب شده بود؛ کرد

همبستگی و  ۵٧به گواه شواهد تاريخی، يکی از عمده داليل وقوع انقالب بهمن 
اعتصاب قشر کارگری بود که هيچ گاه در طی اين سه دهه موفق به دستيابی 

بعدها از به هم پيوستن شوراهای سازمانی . مطالبات حداقلی خود نيز نشدند
متولد شد تا محلی برای گردهمايی ” خانه کارگر“کارگری تشکيالتی تحت نام 

 .ها باشد فعالين کارگری تهران و شهرستان
" انجمن همبستگی"همراه با اين تشکل سراسری، در شهرهای بزرگ کشور 
های توليدی کوچک شکل  کارگران نيز عمدتًا از تجمع کارگران صنوف و کارگاه

های ارتجاعی و واپسگرايانه ای که در قانون کار  مبارزه عليه طرح.گرفت 
گرديد و تالش برای تصويب  پيشنهادی احمد توکلی وزير کار وقت متجلی می

قانون کار مترقی و متناسب با خواست کارگران از اقدامات عملی و موثر اين دو 
 .تشکل کارگری بود
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 آلمان/ دوسلدورف 
 

اين مراسم که از سوی سنديکای مرکزی آلمان همه ساله برگزار ميگردد،احزاب 
انجمن اتحاد برای ايران شهر . و گروه های سياسی متعددی شرکت ميکنند

دوسلدورف نيز امسال در اين مراسم شرکت نمود و با پخس اعالميه، فيلم و 
گفتگو از شرکت کنندگان خواستار پشتيبانی از جنبش آزاديخواهانه مردم ايران و 

 . همبستگی با سنديکاهای مستقل کارگری در ايران را شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لندن
 

شنبه روز قرار ما با مادران عزادارايران، يازده ارديهشت روزجهانی کارگر 
است و حاميان مادران عزادار لندن در ميدان پر رفت و امد ترافالگار اسکوئير 

جمع شده ايم تا بارديگر بر عهد خود با مادران وفا کنيم و خواسته های مادران را 
 به گوش جهانيان برسانيم

عکسهای منصور اسانلو، با خواست ازادی او . اول ماه مه ، روزجهانی گارگر
روز، روز شلوغی است و مردم بيش ازهر وقت ديگری در . را در دست داشتيم 

دور تا دور ميدان تظاهر کننده گان به رهبری اتحاديه های . رفت و امد بودند 
صدای شعارها از دور و نزديک به گوش می . مختلف کارگری ايستاده بودند 

نيم ساعتی نگذشته ، سبزهای لندن با در دست داشتن عکس منصور اسانلو . رسيد
 به جمع حاميان مادران عزادار پيوستند

بوی ياد عزيزان رفته، در هوای خوب بهاری درميدان با باد پرسه می زد و می 
 :.خواند

 بوی جوی موليان ايد همی
 باد، ياد يار مهربان آرد همی

هوای خوب ان روز و جمعيت مشتاق اروپايی که با کنجکاوی به جمع ما و 
شوق .خواسته های مادران می نگريستند جمع ما را نيز سر شوق اورده بود 

 اينکه جمع شده ايم تا ياد ياران را گرامی داريم
ياد . جمع، جمع وفای به ياران بود ياد ، ياد ياران بود. روز، روز گارگران بود

 .ياد مادران در ايران . ياد دربنديان، در زندان .ياران ،
و سهراب ی دگر ساخت برای زنده مانده .پروين تهمينه شد . سهراب رفت

مادران فرشتگان صلح برای .هاجر ندا داد اعدام را بس کنيد . ندا رفت.گان 
: زندگانی بهتر شدند مادران ندای ازادی و رعايت حقوق بشر را در کالم دميدند

و دستگيری و محاکمه عامالن و .زندانيان سياسی را ازاد کنيد.اعدام را بس کنيد
 . امران در سی و يکسال گذشته مسبب فتل قرزندان مان بودند

طی سال های اخير عموما و از فروردين ماه سال جاری خصوصا با توجه به 
تورم سرسام اور، نرخ بيکاری به شدت افزايش يافته و همين امر موجب به 

وجود آمدن لشکری عظيم از بيکاران در ايران شده است؛ اين در حاليست که با 
از آن ياد می شود، " هدفمند سازی يارانه ها"تصويب طرحی که با عنوان 

درصدی کارگران در ماه گذشته را در پی داشته چرا که اين  ٧٠افزايش بيکاری 
طرح مشوقی برای اخراج کارگران در شرايط رکودی است چرا که اجرای اين 

طرح رکود را تشديد و قيمت ها را افزايش می دهد در چنين شرايطی با توجه به 
قوانينی که دست کارفرما را از هرجهت باز گذاشته است، تعديل نيروی کار از 

 .سوی کارفرما امری بديهی به حساب می آيد
هزار تومان برآورد می  ٩٠٠، ١٣٨٩خط فقر از سوی مقامات دولتی در سال 

تومان تعيين می  ۴٨هزار و  ٣٠٣شود اما حداقل دستمزد کارگر در سال جاری 
اين رقم بسيار خوشبينانه و ساده )درصدی  ١١  گردد و بدون اشاره به تورم

که تنها رشد رقم آن در شرايط عادی را، آن هم به اعتقاد مقامات  (انگارانه است
دولتی نشان می دهد و پر واضح است که اجرای طرح هدفمند شدن يارانه ها 

درصدی  ١۵درصدی همين رقم خواهد شد؛ به افزايش  ٣٧موجب رشد 
 .دستمزدها افتخار و به طبقه ی کارگر فخر فروخته می شود

برآورده نکردن همين حقوق اندک کارگران که پاسخگوی مخارج اوليه ی زندگی 
کارخانه و کارگاه توليدی که اخبار آن به  ٨٠ايشان هم نيست، از سوی دستکم 

مورد تجمع و اعتصاب  ٧۴طور رسمی منتشر شده و کارگران را به الاقل 
 .واداشته، بيانگر تنها بخشی از بحران موجود می باشد

با توجه به اينکه کارگران که گردانندگان چرخ های يک کشور محسوب می 
شوند خيل عظيمی از جمعيت را در برمی گيرند و نقض حقوق ايشان به منزله ی 

درماندگی مملکتی می ماند، مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران نيز به سهم 
خود خواستار پايان دادن به هرگونه سرکوب و فشار که بر اين طبقه روا می 
  .شود، شده و ايشان را تا احقاق تمامی حقوق انسانی شان ياری خواهد نمود

 روز جهانی کارگر گرامی باد
 دبيرخانه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

 ١٣٨٩اردی بهشت  ٩
 

 تظاهرات روز جهاني كارگر و حضور ايرانيان 
 

 هامبورگ با حضور سبز ها
 

از ايرانيان ساکن هامبورگ در تظاهراتی که هر سال به مانسبت   جمعی  امروز
برگزار ميشود شرکت کردند تا صدای حق طلبانه هموطنانمان   روز اول ماه مه

درخواست کردند تا   ايشان از تشکلها و سازمانهای آلمانی. را دوباره فرياد بزنند
:در ايران را برای رسيدن به خواستها و حقوق مسلم خود از قبيل  همکاران خود  

آزادی هر چه سريعتر فعالين کارگری و سنديکايی از زندان ، حق ايجاد 
برای کارگران ياری رسانند  تشکلهای مستقل صنفی، و تامين امنيت شغلی  
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فيلم از دانشگاه تهران در اعتراض به ورود احمدي نژاد به دانشكده 
 پزشكي

 دانشگاه تهران با شعارآزادي عدالت اين است شعار ملت
http://www.youtube.com/watch?v=oWop34achNk 

------------------------------------------------- 
فيلم از دانشگاه تهران در اعتراض به ورود احمدي نژاد به دانشكده 

 پزشكي
با شعاردانشجوآارگراتحاد دانشگاه تهران   

http://www.youtube.com/watch?v=zKiXUUOpTgU 
------------------------------------------------- 

فيلم از دانشگاه تهران در اعتراض به ورود احمدي نژاد به دانشكده 
 پزشكي

با شعارديكتاتور حياآن و هو دانشگاه تهران   
http://www.youtube.com/watch?v=yuLFJl-C-yQ 

—————————————— 
فيلم از دانشگاه تهران در اعتراض به ورود احمدي نژاد به دانشكده 

 پزشكي
 دانشگاه تهران با شعارماهمه باهم هستيم ملت بي شكستيم

http://www.youtube.com/watch?v=6b0n8c15mFY 
------------------------------------------------- 

فيلم از دانشگاه تهران در اعتراض به ورود احمدي نژاد به دانشكده 
 پزشكي

 دانشگاه تهران با شعارماهمه يك صدايم ندايم سهرابيم
http://www.youtube.com/watch?v=EOOz3o-TlHA 

-------------------------------------------------- 
تهران -ارديبهشت  11فيلم از جو امنيتي روز   

بوق ماشينها و فضاي عمومي -جو امنيتي   
http://www.youtube.com/watch?v=-I0jFEwoaWw 

--------------------------------------------------- 
تهران -ارديبهشت  11فيلم از جو امنيتي روز   

ماشينهاي نيروي انتظامي -جو امنيتي  
http://www.youtube.com/watch?v=2GPUswiaM-k 

------------------------------------------------- 
تهران -ارديبهشت  11فيلم از جو امنيتي روز   

حضور مردم و انتظامي -جو امنيتي   
http://www.youtube.com/watch?v=qpuCsMDHuqs 

------------------------------------------------ 
تهران -ارديبهشت  11فيلم از جو امنيتي روز   

موتورسواران پليس -جو امنيتي   
http://www.youtube.com/watch?v=_mMYxIViVWI 

---------------------------------------------------- 
تهران -ارديبهشت 11تجمع خانه آارگرروز   

http://www.youtube.com/watch?v=b_pdvo6QPgY 
--------------------------------------------------- 

 
http://www.youtube.com/watch?v=wuKQLjG8ifA 

فيلم تجمع اعتراضي مقابل وزارت  ------------------------------
-----------------------1تهران-آشور  

 
http://www.youtube.com/watch?v=FXQ-To6C-H8 

2تهران-فيلم تجمع اعتراضي مقابل وزارت آشور  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ايران-ارديبهشت 11لينكهاي گزارش تصويري روز 
 
 

فيلم از دانشگاه تهران در اعتراض به ورود احمدي نژاد به دانشكده 
 پزشكي

 ديكتاتور حياآن دانشگاهو رها آن دانشگاه تهران با شعارهاي 
qlkwE20cF4U=v?watch/com.youtube.www://http 

--------------------------------------------------- 
فيلم از دانشگاه تهران در اعتراض به ورود احمدي نژاد به دانشكده 

 پزشكي
 دانشگاه تهران با شعار مرگ بر ديكتاتور

iUDKhgk7TBk=v?watch/com.youtube.www://http 
--------------------------------------------------- 

فيلم از دانشگاه تهران در اعتراض به ورود احمدي نژاد به  
 دانشكده پزشكي

مرگ بر اين  -غريب  دانشگاه تهران با شعار نصر ومن اهللا و فتحا 
 دولت مردم

 فريب
64T-Kg9haKs=v?watch/com.youtube.www://http 

----------------------------------------------------- 
فيلم از دانشگاه تهران در اعتراض به ورود احمدي نژاد به دانشكده 

 پزشكي
 دانشگاه تهران با شعار ياردبستاني

k7W1pCSaO62=v?watch/com.youtube.www://http 
---------------------------------------------------- 
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http://www.youtube.com/watch?v=b_pdvo6QPgY�
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 آزادي عطا كريمي فعال مدني اوروميه از زندان مركزي تبريز
 

سياسی آذربايجانی در زندان تبريز روز             عطا کريمی زندانی        :  تبريز سسی     
مليون   30به قيد ضمانت و وثيقه         روز    27ارديبهشت پس از تحمل         9پنجشنبه  

 تومانی از زندان تبريز آزاد شد
در جريان  ساله فرزند سيروس فعال مدنی اورميه ای آذربايجان           26عطا کريمی    

همايش مردمی دفاع از درياچه اورميه و اعتراض به سياستهای حکومت حاکم بر 
 ٨٩فروردين    ١٣ايران در خشکاندن عروس زيبای آذربايجان در روز جمعه                 

 بازداشت شده بود
به نا به گفته نزديکان وی ، عطا کريمی در اداره اطالعت به صورت وحشيانه                    

مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و حتی از ناحيه صورت نيز قابل                              
 . شناسايی نبود 

خاطر نشان کنيم که در پی فراخوان های مختلف آذربايجانی ها هزاران نفر از                   
مردم آذربايجان به صورت خانوادگی در حرکتی نمادين با در دست داشتن بطری 
های پر از آب در کنار پل ميانگذر درياچه اورميه نسبت به خشک شدن درياچه                  

  اورميه و در دفاع از محيط زيست آذربايجان گرد هم آمده بودند
پليس گارد ويژه با هجوم وحشيانه ، تجمع کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار                     

 داده و بيش از صد نفر را نيز بازداشت کردند 
فعال مدنی    حسين نصيری فروردين می توان به        13از ديگر بازداشت شده گان        

که قبال نيز بر اساس حکم صادره از سوی شعبه سوم دادگاه انقالب                  شهر تبريز   
تبريز با اتهام هايی چون عضويت در گروه ها به قصد برهم زدن امنيت کشور ،                 
تبليغ عليه نظام و سفر به جمهوری آذربايجان به تحمل شش ماه حبس تعزيری                      

فعال مدنی شهر سلماس که در زندان           محمد محمد لو  و همچنين     محکوم شده بود  
 مرکزی تبريز به سر می برند اشاره کرد 

 سالمت مهديه گلرو در زندان به طور جدي در خطر است 
 
 : کميته گزارشگران حقوق بشر 

مهديه گلرو، فعال دانشجويی از وضعيت نامناسب جسمانی در زندان اوين رنج 
 ».سالمت او، به طور جدی در خطر است«برد و به گفته نزديکانش  می

مشکالت «های دريافتی، اين عضو شورای دفاع از حق تحصيل از  بنابر گزارش
برد و بهداری  رنج می »ديدگی بينی و سرما خوردگی ای، کمردرد، ضرب روده

 .کند به وی خودداری می »رسيدگی مناسب«زندان اوين نيز از 
برد و  روز است که در زندان اوين به سر می ١۵٠اين درحالی است که گلرو، 

 .ميليون تومانی را ندارند ۵٠٠اش، توان پرداخت وثيقه  خانواده
دادگاه انقالب به قضاوت پيرعباسی، مهديه گلرو  ٢۶فروردين، شعبه  ١۵روز 

 .را به دو سال و چهار ماه حبس تعزيری محکوم کرد
مهديه گلرو، دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه عالمه و عضو شورای دفاع 

شان  آذرماه به همراه همسرش در منزل شخصی ١٢از حق تحصيل، در تاريخ 
 .بازداشت شدند

وی در سال گذشته نيز پس از تحصن چهار روزه در اعتراض به محروميت از 
 .تحصيل، در دانشگاه عالمه بازداشت و به زندان اوين منتقل شده بود

اين فعال مدنی همچنين از اعضای فعال کميته دفاع از حقوق شهروندی ستاد 
 .مرکزی مهدی کروبی در جريان انتخابات رياست جمهوری اخير بود

در حال حاضر ضياء نبوی، مجيد دری، شيوا نظرآهاری و مهديه گلرو اعضای 
 .زندانی شورای دفاع از حق تحصيل هستند

 پور نگراني از سالمت جسمي الله حسن
 : خبرگزاری هرانا

اسفند ماه سال گذشته در  ٢۵الله حسن پور، فعال حقوق بشر و زنان که از تاريخ 
بازداشت به سر می برد، از لحاظ جسمی در شرايط نامطلوبی به سر می برد و 

 . به شدت بيمار است
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، مسوالن زندان اوين علی رغم بيماری شديد اين 
 . وبالگ نويس و نويسنده حوزه زنان از مداوای وی ممانعت به عمل آورده است

پور به  پيش از اين نيز گزارش ها حکايت از آن داشت که اعتراض حسن
سبب شده تا برخی وسايل سلول منجمله تلويزيون سلول " بدرفتاری نگهبان بند"

 . را از او بگيرند
گفتنی است، الله حسن پور، همکار سابق مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، 

اسفند ماه سال گذشته طی يورش های گسترده به فعاالن حقوق بشر  ٢۵در تاريخ 
 . توسط دستگاه امنيتی، در منزلش بازداشت و به زندان اوين منتقل شده است

 به خاطر خبرنگار بودن شرايطمان در زندان سخت تر است
 

روز جهانی مطبوعات در شرايطی فرا می رسد که ما اهالی رسانه ها اعم از 
روزنامه نگاران و وبالگ نويسان محبوس در زندانهای ايران به صورت فزاينده 

ای با وثيقه های سنگين تر و احکام غير منصفانه ی وسيعتری مواجه هستيم و 
شرايط زيست و حياتمان به دليل خبر رسانی ، مقاله نويسی ، مصاحبه و شرکت 
در ميز گرد های حرفه ای در خصوص آزادی ، دمکراسی و حقوق بشر و در 

مجموع انجام رسالت مطبوعاتی و انتقاد از حاکمان در زمينه های سياسی ، 
 .اجتماعی و اقتصادی هرروز محدودتر و سخت تر می شود

جمعی از نويسندگان و خبرنگاران زندانی به مناسبت روز جهانی :کلمه
 .مطبوعات از زندان اوين پيامی را منتشر کردند

 :قرار گرفت به شرح زير است »کلمه«که در اختيار   اين پيام
 بنام خداوند جان و خرد

 گفت آنروز که اين گنبد مينا می کرد /گفتم اين جام جهان بين به تو کی داد حکيم
 جرمش اين بود که اسرار هويدا می کرد / گفت آن يار کزو گشت سر دار بلند

 ديگران هم بکنند آنچه مسيحا می کرد / فيض روح القدس اگر باز مدد فرمايد
روز جهانی مطبوعات در شرايطی فرا می رسد که خود سانسوری و سانسور 
سازمان يافته ی گسترده ای عليه رسانه های مختلف ايران اعمال می گردد و 
دامنه آن تا حد اعمال تيترهای تحميلی و عکس های منتخب حکومتی گسترش 

روز جهانی مطبوعات در اوضاع سياسی و اجتماعی خاص . يافته است 
ژه آن  کشورمان به گونه ای فرا می رسد که تعداد روزنامه های مستقل و آزاد بوي

گروه که در اختيار دگرانديشان ، تحول خواهان و اصالح طلبان است در پی 
 .تعطيلی های اخير اکنون به اندازه انگشتان يک دست نيز نمی رسد

طرفه آنکه اين گروه از نشريات از حداقل ظرقيت های اطالع رسانی آزاد و 
قانون مطبوعات تاکيد شده  ۵و  ۴آگاهی بخشی عمومی آنگونه که حتی در موارد 

است محرومند و فشارها و اجبارهای غير قانونی حاکميت هرروز راه را بر 
همچنين شاهد اين مسئله هستيم که هرروز تعداد  .فعاليت های حرفه ای می بندد

بيشتری از مديران ، سردبيران و روزنامه نگاران در بازداشتگاه ها و زندان 
های مختلف ايران جای داده می شوند و اين روند باعث شده که ايران به 

 . بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان تبديل شود
روز جهانی مطبوعات در شرايطی فرا می رسد که ما اهالی رسانه ها اعم از 

روزنامه نگاران و وبالگ نويسان محبوس در زندانهای ايران به صورت فزاينده 
ای با وثيقه های سنگين تر و احکام غير منصفانه ی وسيعتری مواجه هستيم و 

شرايط زيست و حياتمان به دليل خبر رسانی ، مقاله نويسی ، مصاحبه و شرکت 
در ميز گرد های حرفه ای در خصوص آزادی ، دمکراسی و حقوق بشر و در 

مجموع انجام رسالت مطبوعاتی و انتقاد از حاکمان در زمينه های سياسی ، 
 .اجتماعی و اقتصادی هرروز محدودتر و سخت تر می شود

ما روزنامه نگاران و وبالگ نويسان محبوس در زندان و بازداشتگاه ها روز 
جهانی مطبوعات را به اهالی رسانه های همگانی ايران و جهان تبريک و تهنيت 

 .عرض می نمائيم
جادارد که از اين فرصت استفاده کنيم و از کليه اقشار و گروهها بخصوص نهاد 

ها و انجمن های صنفی و حرفه ای که در ايام بازداشت و محاکمه و زندانی شدن 
غير قانونی اهالی مطبوعات ايران از آنان حمايت کرده اند و با قلم و قدم به ياری 

 .و مدد آنها برخاسته اند سپاسگزاری کنيم
 ١٣٨٩ارديبهشت  ١٠
 ٢٠١٠آوريل  ٣٠

 -سيد مسعود حسينی لواسانی –علی بيکس  –علی بهزاديان نژاد  –ميالد اسدی 
 -عيسی سحرخيز –رضا رفيعی فروشان  -مجيد دری -عباس خليلی درمنکی

 –جهانگير عبد اللهی  -حشمت اهللا طبر زدی –کيوان صميمی  -حسن سرشاری
مهدی  -سعيد متين پور -جواد ماهزاده -کوهيار گودرزی -نادر کريمی جونی

  ضيا نبوی –علی مليحی  –حجت اهللا ملکی  –حيدريان 
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های گذشته نيز  سال. خواهی برقرار و پابرجا بوده است استبدادستيزی و آزادی
های خود من بوده است، انتقادات جدی دانشجويان در تجمعات و  آنچه ديده
های روز دانشجو بوده است که از جنبش انتقادی  های آزاد و ديگر مراسم تريبون

 .رفته است دانشجويی نيز چنين انتظار می
آنچه اثبات آن به آسانی محقق خواهد گشت نيز حضور چندين ساله اينجانب در 
جنبش دانشجويی و شناخته شدن من به عنوان فعال دانشجويی است که بهترين 

ای  باشد که اگر حجتی بر حضور عده حجت بر تنقيح حضورم در اين تجمع می
بتوان نشاند در اولويت نخست حق به جانب فعالين دانشجويی خواهد بود و 
که (حضور من در پلی تکنيک که دانشجوی اين دانشگاه هستم در روز دانشجو 

های انتقادی هر ساله دانشگاه اميرکبير  روز حضور فعالين دانشجويی در تريبون
 .موجه و عادی است) است
دادگاه انقالب در روند بررسی، صرف حضور من در دانشگاهی که ) ب

ريزی قبلی و اجتماع و تبانی دانست و  دانشجوی آن هستم را مصداقی بر برنامه
به حضور چندهفتگی قبل از آن در واحد بندرعباس دانشگاه اميرکبير که برای 

ام،  بوده) سازی مهندسی کشتی(ام  گذراندن واحدهايی خاص از رشته تحصيلی
اشاره داشته و بر اين اساس حضور من در واحد مرکزی دانشگاه در تهران را 

غيرمعمول دانسته است، در حالی که حضور من در بندرعباس موقت بوده و من 
ام و حتی برای کارهای اداری در طول همان چند  دانشجوی واحد تهران بوده

توانم  کردم که می بايست به تهران مراجعه می هفته حضور در بندرعباس هم می
آذر به اداره آموزش کل که مؤيد اين مطلب است اشاره کنم  9به مراجعه روز 

نامه درخواست من برای صدور گواهی اشتغال به تحصيل هم بايد در دانشگاه (
 16و سرانجام کالم اينکه حضور من در دانشگاه اميرکبير در روز ) موجود باشد

آذر امری عادی بوده است چراکه دانشگاه اميرکبير دانشگاه محل تحصيل من 
ای در بندرعباس برای گذراندن واحدهايی خاص و  است و حضور چند هفته

تواند استنادی صحيح برای ادعاهای دادستان و رأی دادگاه  ام نمی مرتبط با رشته
 .انقالب مبنی بر اجتماع و تبانی باشد

مدرکی ديگر که دادستانی در کيفرخواست به آن اشاره داشت و قاضی ) ج
صلواتی نيز مورد سؤال قرار دادند، اشاره به فردی به نام محمد يوسفی بود، که 

آذر تهيه و  16پوسترهايی را برای توزيغ در برنامه  (!)گويا مدعی شده است 
آذر به اطالع من رسانده است  16تدارک ديده و اين مسئله را چندروز قبل از 

دادستانی حضور ايشان در دانشگاه را به دعوت من و حجتی بر اجتماع و تبانی 
ايشان در تجمع ) 1. توان بيان کرد در اين رابطه چند نکته را می. اند ذکر کرده

در تجمع ) 2. اند و به دانشگاه اميرکبير وارد نشده بودند آذر حضور نداشته 16
در صورت -روز دانشجو حضور دانشجويان آن دانشگاه امری عادی است و 

که  بسا اين. توانسته محل سؤال باشد حضورش در دانشگاه اساسًا نمی -حضور هم
شنيدن دعوت از سوی من برای حضور ) 3. در دانشگاه حضور هم نيافته است

ها و بازپرسی و دادگاه حتی مورد سؤال نبوده است تا  در تجمع در طول بازجويی
دانم، بر آن اصالع يافته و دفاع  من که اساسًا وجود چنين دعوتی را کذب می

ام و  افزايم که دعوتی از ايشان نداشته و باز هم در اينجا اين مطلب را می. نمايم
. برای من اهميتی نداشته است -به طور خاص-حضور و عدم حضور ايشان 

های قبل در مقاالت و مطالب و يا نشست و تريبونی از  سال) شايد(هرچند 
خواهانه و  روحيه آزادی -حفظ-دانشجويان برای ادامه مشی انتقادی، 

 .ام استبدادستيزانه درخواست و شعف بر تحقق نيز داشته
که در مرحله بازجويی  در مورد پوسترهای مورد ادعای دادستانی نيز چنان (4

مورد پذيرش کارشناسان ) آمد آنگونه که از برخورد ايشان برمی(پاسخ دادم و 
وزارت اطالعات نيز قرار گرفت، هيچگونه اطالعی از وجود چنين پوسترهايی 

 .ام نداشته
بنابراين استناد به اعترافات مجهول يک دانشجوی دانشگاه اميرکبير که در تجمع 

آذر حضور نداشته و به صرف دوستی با من چندباری سخنانی از من شنيده  16
تواند حجتی بر  و سرهم کردن داستان پوسترهايی که وجود نداشته است، نمی

که اين دانشجو هيچ سابقه فعاليت و حضوری در  جالب آن .اجتماع و تبانی باشد
هم  رسد که آن اش با من به چندهفته می سابقه آشنايی .جنبش دانشجويی ندارد

حال اگر دادستانی . آشنايی به دليل تحصيلی و علمی بوده و نه فعاليت دانشجويی
همچنان بر اين مصداق دانی اجتماع و تبانی اصرار دارد، انصاف اين است که 

اين شاهد به دادگاه احضار شود تا صحت ادعاهای دادستانی و وزارت اطالعات 
 (که مالک اقرار عندالقاضی است. (و حتی خود اين فرد نزد قاضی سنجيده شود

ای ديگر که قابل ذکر است، اينکه شروع تجمع نيم ساعت قبل از حضور  نکته) د
نفره شعارها و سرودهايی که  2000من در جمع دانشجويان بوده است و جمعی 

دادند و  اند، از همان ابتدای تجمع سرمی پس از حضور من نيز بيان کرده
اند و اين مسئله را  تکنيک از حضور من در دانشگاه مطلع نبوده دانشجويان پلی
 گيری تجمع به  بنابراين انتساب شکل. توان يافت های وزارت نيز می در گزارش

 دفاعيه مجيد توكلي خطاب به 
 رياست دادگاههاي تجديد نظر استان تهران

 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا
مجيد توکلی دانشجوی دربند و عضو انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير در بهمن  

ماه گذشته و هنگامی که در سلول انفرادی نگهداری ميشد، در اعتراض به رأی 
 .صادر شده در دادگاه اوليه، دفاعيه ای خطاب به قاضی دادگاه نوشته است

سال حبس  8.5به گزارش دانشجونيوز، اين اليحه دفاعيه پس از صدور حکم 
بهمن ماه و در دوران اوج فشارها در  5برای مجيد توکلی توسط اين دانشجو در 

 .سلول انفرادی زندان اوين نوشته شده است
مجيد توکلی، دانشجوی کشتی سازی دانشگاه اميرکبير، در اين متن که چندی پس 

از تشکيل دادگاه اوليه نوشته شده توضيحاتی نسبت به اتهامات وارد شده به 
توکلی در زمان نگارش اين دفاعيه خواستار پايان دادن به . خويش ارائه داده است
پايان دادن به فشارهای وارده و ديدار با وکاليش شده   و  حبس در سلول انفرادی

است کما آنکه در بخشی از اليحه دفاعيه به محروميت خويش از ابتدايی   بوده
 .ترين حق متهم که همانا داشتن وکيل است، اشاره می کند

متن زير در بهمن ماه به دست دوستان نزديک مجيد توکلی رسيده بود، اما به 
هم اينک دانشجونيوز به درخواست . داليل برخی مسائل، اين نوشته منتشر نشد

شرح کامل اين . دوستان و نزديکان مجيد توکلی اقدام به انتشار اين دفاعيه می کند
 :دفاعيه به همراه تصاويری از دست خط مجيد توکلی در زير می آيد

  
 متن کامل اليحه دفاعيه مجيد توکلی

 ارسال شده از زندان اوين
 های تجديدنظر استان تهران رياست محترم دادگاه

 
به اينجانب  29/10/88ط د که در تاريخ /88/16193احترامًا، پيرو حکم شماره 

صادره از شيراز که از  3617مجيد توکلی فرزند فيض اله به شماره شناسنامه (
 15در شعبه ) باشم به قرار بازداشت موقت در زندان می 1388آذر  16تاريخ 

دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی ابالغ گرديده توضيحات زير را جهت 
 .رسانم پيوست در اعتراض به حکم آن شعبه و در دفاع از خويش به عرض می

دادگاه انقالب که در روندی بسيار سريع در کمتر از  15در حکم صادره شعبه 
يک ماه به تشکيل دادگاه و دو هفته پس از آن به ابالغ حکم رسيده، آمده است که 

قانون مجازات اسالمی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام  610به استناد ماده 
قانون مجازات  500سال حبس تعزيری و به استناد ماده  5عليه امنيت ملی به 

سال حبس تعزيری و به  1اسالمی به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام به تحمل 
سال  2قانون مجازات اسالمی به اتهام توهين به رهبری به  514استناد ماده 

قانون مجازات اسالمی به اتهام توهين به  609حبس تعزيری و به استناد ماده 
 19ام و به استناد ماده  ماه حبس تعزيری محکوم شده 6جمهور به تحمل  رييس

سال  5های سياسی و  سال محروم از فعاليت 5قانون مجازات اسالمی 
 .ام الخروج از کشور گرديده ممنوع

آنچه که در ابالغ حکم آن هم در شرايطی غيرعادی و در حالی که من اصرار به 
ابالغ رای به وکاليم داشتم و از ان خودداری شده است، اين بود که اقارير 
. اينجانب و شواهد و مدارک و گزارشات موجود دليل صدور رأی بوده است

رغم بيان در مراحل مختلف از  آيد و علی بنابراين توضيحاتی که در ادامه می
صالح  بازجويی و بازپرسی و دادگاه انقالب نيز بيان شده و از سوی مقام ذی

قضايی به آن توجه الزم صورت نگرفته است را بيان کرده و اميد که معروض 
 .کننده گردد مقام رسيدگی

قانون  609سال حبس تعزيری به اتهام اجتماع و تبانی ذيل ماده  5پيرامون 
دادگاه انقالب بود؛ به  15آنچه مورد استناد در شعبه ) مجازات اسالمی؛ الف

شود که اين  آذر در دانشگاه اميرکبير مربوط می 16حضور در تجمع دانشجوی 
هميشه در ) سال 56به مدت (به بعد  32تجمع به روال هر ساله از سال 

 های موجود در جامعه و با تأکيداتی بر  های کشور در اعتراض به تلخی دانشگاه
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جمله . خواهی دانشگاه را بشنود ام که اين صدای آزادی ای خواسته از آقای خامنه) ايران
همه ديکتاتورها و مستبدين به خصوص آقای «که  مورد استناد دادستانی عبارت بود از اين

و اما آنچه که من در دفاع از خود برای تبری از اتهام مورد اشاره  »ای بشنوند خامنه
قانون مجازات اسالمی به اتهام توهين به  514دادستانی و رأی دادگاه انقالب ذيل ماده 

که  بسا اين. آميز نيست لفظی توهين »ديکتاتور»کنم اين است که اساسًا لفظ  رهبری بيان می
های سياسی و فلسفی به ستايش از اقسامی از ديکتاتوری  ها و جريان بسياری از نحله

های  به ستايش از حکومت) ها و افالطونی(که در آثار افالطون  چنان .اند پرداخته
خوريم و حتی  برمی) ديکتاتوری پرولتاريا(فالسفه و طبقه کارگر ) استبدادی)ديکتاتوری 

شويم که  در انديشه اسالمی با انديشه فارابی درباره رييس اول در مدينه فاضله مواجه می
ها شخصی ديکتاتور صالح را بهترين حاکم و حاکم واقعِی خيرِ  جامعه و  مه اين جريان

شود و مخلص  های ديگر نيز يافت می دانند که اين انديشه در حکومت جمعيت آن جامعه می
اما در مورد انتساب ديکتاتوری که در . که ديکتاتوری لفظی خالی از توهين است کالم اين
ام بوده است اين مطلب را بايد گفت  تراز کردن رهبری با ديکتاتوری در سخنرانی واقع هم

و اقتدارگرايی است که ) مطلق بودن(که آنچه ديکتاتوری است جمع انحصارطلبی 
الخطاب بودن به اين  توان فصل نمی. توان هردو را نيک دانست و ديکتاتوری را بد نمی

معنا که ديگر پس از آن سخنی نباشد و هرچه گفته شد، فقط پاسخ چشم آيد، را پذيرفت و 
که خود کلمه فصل الخطاب معنايی از ديکتاتوری است و اساسًا . ديکتاتوری را نه

شود کسی اوامر را ديکته و ديگران تقرير نمايند و گفت ديکتاتوری نيست که در واقع  نمی
توان ذکر کالمی را ناپسند  پذيرش امر ديکتاتوری در ساختار فعلی محقق است و نمی

اگر به زعم ضابطين قضايی تحت امر حاکميت و . دانست و وصف حالش را نه
 –که به امر قانون اساسی منفک از ساير قوا و (و دستگاه قضا ) دادستانی(العموم  مدعی

ديکتاتوری بد و توهين است، بايد اوصاف  (حافظ و مجری عدالت است –تنها و تنها 
. آيد آميز تلقی شود که چنين به نظر نمی ديکتاتوری و اعمال ديکتاتورمآبانه نيز بد و توهين

دانم اين است  پس آنچه که در مقام دفاع در برابر اتهام توهين به رهبری الزم به ذکر می
که توهينی صورت نگرفته است که اين بند را وارد بدانيد و آنچه که من نيز در سخنانم 

ام مدخلی تخصصی در باب شناخت از اوصاف ديکتاتوری و فارغ از  بيان کرده
شناسی زبانی و عرصه تحققی  گذاری و داوری بلکه فقط مشابهتی در حيطه معرفت ارزش

العموم نيز مخاطب بودن رهبری در  و ديگر سخن مدعی. عمل مخاطب بوده است
نمايد که من در دفاع در  سخنرانی بوده است که ديگر سخنانی را نيز متوجه ايشان می

جا که رهبری در سخنرانی من مخاطب  نمايم که آن برابر اين ادعای دادستانی اضافه می
ام و در جاهای ديگر نامی نرفته است و اگر ايراد بر خطاب  اند از ايشان نام برده بوده

کردن است بايد گفت؛ اگر ايشان را به عنوان شخص اول حاکميت ايران فرض بدانيم و 
ای در عرصه کالن مملکت به وضوح ديده شود، نگفتن و انتقاد نکردن  مشکالت عديده

جنايت و خيانت است که گفتن نه تنها اتهام و جرم نيست بلکه خدمتی بزرگ، اخالقی و 
که در ادامه سخن اينجانب فقط مخاطب  حال آن. باشد ی کشور می انسانی به مردم و آينده

بودن ايشان مدنظر بوده است و نه پاسخگويی؛ هرچند پسنديده است ايشان در مقام رهبر و 
 .شخص اول حاکميت ايران پاسخگو، مدير و مدبری نيک نيز باشند

بندی ادعاهای دادستانی و شرح دفاع و پرسش در روند دادرسی، اتهام  بنابراين در جمع
پذيرم و خواهان نگاهی خالی از احساس و قضاوت پيشينی بر  توهين به رهبری را نمی

پيرامون توهين به  .باشم اساس متن دقيق سخنرانی من و دفاعيات و ادله ارائه شده می
 15جمهوری، من در تمام طول روند بازجويی و بازپرسی تا دادرسی در شعبه  رييس

آذر در طول سخنرانی هيچ مطلبی  16ام که من در روز  دادگاه انقالب بارها تکرار کرده
ها سوالی از سوی بازجو مطرح  در بازجويی. ام نژاد به زبان نياورده در مورد آقای احمدی

ام که باز از محضر  خطاب کرده »سر خيره»نژاد را  شد که در عبارتی من آقای احمدی
خواهم که اگر چنين خطابی بوده است بگويد در کجای سخنرانی بوده است و  دادگاه می

اند و از سوی  چرا وزارت اطالعات و دادستانی سندی در اين رابطه به دادگاه ارائه نداده
در . دادگاه انقالب بر چه اساسی رأی به وقوع چنين اتهامی داده است 15ديگر اينکه شعبه 

کنم چه رسد به  نژاد فکر نمی دادگاه انقالب هم گفتم که من اساسًا به آقای احمدی 15شعبه 
از اين جمله چنان  15که صحبتی و توهينی کرده باشم که آقای صلواتی رياست شعبه  اين

العموم هستند و نه قاضی  برافروختند که من را دچار اشتباهی ساخت که مبادا ايشان مدعی
نژاد  کنم که من در مورد آقای احمدی اما باز تکرار سخن می. طرف در دادگاه و داوری بی

که بيان هر سخنی در مورد آقای  با وجود اين .ام آذر نداشته 16صحبتی در برنامه 
دانم، با توجه به ادعای وزارت اطالعات در مورد کلمه  نژاد را مردود می احمدی

افزايم که اساسًا عباراتی مثل خيره سر و حتی ماجراجو که  توضيح زير را می «سر خيره«
. بيشتر معطوف به سياست خارجی دولت نهم بود، صفت و اوصافی فارغ از داوری است

سر و ماجراجو صفت معطوف به عمل است و در فرهگ عامه نيز توهين دانسته  خيره
 (اگر باشد که نيست(جمهوری بر اساس چنين مصداقی  بنابراين توهين به رييس .شود نمی

باشد و بنابراين خواهان بررسی دقيق و اعالم برائت از اين رأی اصداری  کامًال مردود می
 .باشم قانون مجازات اسالمی می 609بر اساس ماده 

 8.5که مقام قضايی بايد توجه داشته باشد همه اتهامات وارده و حکم  توضيحی ديگر اين
سال حبس تعزيری همه بر اساس حضور در يک تجمع دانشجويی و سخنرانی کوتاهی 

سال حبس  8.5تواند به  بوده و واقعًا جای سؤال است که چگونه حضوری چندساعته می
از ) تشديد مجازات) 19تنها اين مدت حبس که درخواست ماده  تعزيری منجر شود و نه

سال  5و محکوميت به  15العموم و اعمال آن در حکم اصداری شعبه  سوی مدعی
الخروج شدن از کشور، مسئله را  سال ممنوع 5های سياسی و  محروميت از کليه فعاليت

-های پيشين در جای جای روند امنيتی استناد به محکوميت .تر نموده است بسيار سخت
گرفت که بايد در نظر داشت که  قضايی از بازجويی تا صدور حکم در حالی صورت می

 شد که روند قضايی  ای می بازداشت قبلی من يکی  مربوط به پرونده 2

اينجانب که حتی مورد ادعای کارشناسان وزارت اطالعات نبوده، در دادگاه انقالب جای 
اين تجمع به روال هميشه در دانشگاه شکل گرفته بود و بدون حضور من نيز  .تعجب دارد

گزارش صادقانه حضور اعتراضی و پرجمعيت . شده است چنين تجمعی برقرار می
دانشجويان در برابر اندک حاميان وضع موجود در آن روز و شناختی از نگرش فعلی 

 .ترديد يارای تصميم و داوری صحيح خواهد بود دانشجويان، بی
دهی من در آن تجمع مربوط  مسئله ديگر به اشارات موردی پيرامون تحريک و خط (هـ

تکنيک و مسائل ديگر  ها فعاليت دانشجويی در پلی ابتدا نبايد فراموش کرد که سال. است
نفره نيز  2000اعتباری چنان داشته باشد که جمعی  »مجيد توکلی«موجب شده است که 

سکوت در هنگام سخن وی را بر خود واجب بدانند و ادعای فعال دانشجويی بودن نيز، 
سخنرانی من و گوش (حال اين دو در کنار هم . گردد سخنرانی را از سوی من موجب می

و درک مناسب از مطالبات دانشجويان يک همراهی و پيروی را ) فرا دادن دانشجويان
حال . دهی و تحريک و تهييج اعالم شده است آورد که در ادعای دادستانی خط حاصل می

های دانشجويی و  های جنبش دانشجويی در کنترل و مديريت جمع که حضور شناخته شده آن
تواند آثار سوئی داشته  جلوگيری از هر گونه انحراف و تحرکات هيجانی و احساسی که می

تر هم در  گونه که پيش آذر دانشگاه اميرکبير نيز همان 16در تجمع  .باشد، مؤثر است
ای برای درگيری در مقابل ساختمان  ها گفته شد حضور من در تالش عده بازجويی

همچنين هنگام  .کننده جمع بوده است ابوريحان دانشگاه اميرکبير مانع از درگيری و آرام
خروج دانشجويان پس از شکسته شدن درب وليعصر مانع خروج دانشجويان شدم و 

دانشجويان را به داخل دانشگاه فراخواندم و از ايشان خواستم که با نگه داشتن تجمع در 
داخل دانشگاه و حفظ ماهيت و هويت دانشجويی تجمع مانع از بروز اتفاقات تلخ شوند 

باشد و حضور من راه در مسيری مقابل  بنابراين اساس ادعای تحريک و تهييج مردود می
پيموده است و عاملی بر کنترل و مانع از هرگونه اتفاق غيرمنطقی در فضای  می

 .دانشجويی دانشگاه اميرکبير بوده است
چه در دادگاه به عنوان  نمايم که آن در پايان دفاع از اتهام اجتماع و تبانی تکرار می

توانست دليلی برای اثبات  مصاديق و استناداتی برای اثبات اجتماع و تبانی بيان شد نمی
هم بر اساس حضور در يک  قانون مجازات اسالمی باشد آن 610عنوان اتهامی ماده 

برنامه اعتراضی و تجمع خودجوش دانشجويی که به روال ساالنه خويش برگزار گرديده 
 .است

پيرامون اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام نيز به سخنرانی در جمع دانشجويان در همان تجمع 
آذر در دانشگاه اميرکبير استناد شده است در حالی که کليه  16دانشجويی و خودجوش 

های بيان شده در آن تجمع دانشجويی انتقادات عادی و هميشگی جنبش دانشجويی  صحبت
ها و  و تلخی 88خرداد  22به عالوه انتقادات جدی به فضای ايجاد شده پس از انتخابات 

بايد در نظر داشت که . های فراوان رفته بر مردم در اين چندماه بوده است سختی
برگزاری تجمع در روز دانشجو و سخنرانی يک فعال دانشجويی امری عادی و حتی 

الزامی منطقی است که اگر کسی بخواهد در تجمعی دانشجويی سخن بگويد، آن فرد بای 
حال اگر بر خود سخنرانی کردن ايراد باشد . ديکی از فعالين دانشجويی آن دانشگاه باشد

ای بر فضای مورد تأييد نقادی دانشجويی است که خود قضاوتی غلط است  که اساسًا رديه
اما اگر بر متن سخنرانی ايراد است و . و حتی طرحش در دادگاه ره خطا پوييدن است

ايد، مطالعه دوباره سخنان گفته شده را به محضر  ای را مالک فعاليت تبليغی قرار داده گفته
کنم و اگر در انفرادی نبودم و حداقل دسترسی به وکيل داشتم و يا امکانی  دادگاه توصيه می

کردم تا فيلم سخنرانی را به عنوان  برای تماس و دسترسی به بيرون داشتم تالشی می
و اين دادستانی است که " البينه علی المدعی"جا که  با اين وجود از آن. مدرکی ارائه دهم

بايد بر ادعای آمده از کيفرخواست مبنی بر انتساب اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام، مدرکی 
چه تبليع عليه نظام دانسته را  ها را ارائه نمايد و مصداقی از آن بياورد، ايشان فيلم سخنرانی

که اتهامی باشد که من حتی مصداق آن را  بيان کند تا من به دفاع از آن بپردازم و نه اين
های من بوده، اعتراض و انتقاد به رويه فعلی برخورد با  آنچه که در صحبت. دانم نمی

ناران  هايی چون کهريزک و بازداشت دانشجويان و روزنامه مردم و اتفاقات تلخ بازداشتگاه
ها و سانسور اخبار و برخوردهای خشن پليسی در  و فعاالن سياسی و توقيف روزنامه

سطح شهرها به ويژه تهران بود که منجر به قتل چندين نفر از هموطنانمان و مجروح 
که مدارک آنچنان مستند و واقعی است که در آن ترديدی (ای ديگر هم شده است  شدن عديه

های آزاده  ها که خاطر همه ايرانيان و همچنين ساير انسان و انتقاد از اين تلخی (نيست
جهان را آزرده است، که نه ناپسند بلکه بسيار نيکو انتقادی انسانی و اخالقی است و 

ها اصرار مردم بر  بيان اين انتقادات پس از ماه. تواند مالکی برای انتساب اتهام باشد نمی
ترديدهای جدی بر پايمال شدن حقشان و ايستادگی آرام و پرصالبتشان به نظر من بسيار 

مدارانه است و برخوردهای امنيتی با چنين انتقاداتی ستم بر حق و حقيقت و  جفای بر  حق
ی ملتی است که درپی برگزيدن نمايندگانی نيک برای نمايشی مجدد از عزت ايرانی  آينده

بنابراين با تأييد فراوان بر اين نکته که هيچ فعاليت تبليغی در . اند در سراسر جهان بوده
دانم و خواهان تبرئه از  آذر توسط من وجود نداشته است اين اتهام را وارد نمی 16تجمع 

 .باشم اين اتهام می
های من در جمع دانشجويان در تجمع  پيرامون توهين به رهبری به چند جمله از صحبت

اما اساسًا آنچه مربوط به رهبری بوده است در . آذر دانشگاه اميرکبير اشاره شده است 16
ها و بازپرسی و دادرسی در دادگاه انقالب هم به صراحت بيان شد؛ يکی شعار  بازجويی

دانشجويان در خالل و ساعتی پس از سخنرانی من بوده است و ديگر چند عبارت روشن 
در مورد شعارها بايد گفت که هيچ يک از شعارهای توهين به . ای با ذکر نام آقای خامنه

تواند شعار جمعی  های من نداشته است و نمی رهبری، ارتباط و پيوستگی مستقيم با صحبت
اما در  .ام مالکی برای انتساب اين اتهام باشد ديگر که من هيچ مشارکتی در آن نداشته

ای بوده است که  مورد سخنرانی من آنچه که در سخنان من وجود داشته تنها جمله
 به نمايندگی از مردم (بافراخواندن ديکتاتورها و مستبدان به شنيدن صدای دانشجويان 
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امروز روز معلم است و فرزاد کمانگر به عنوان يک معلم نمونه سالهاست که درزندان 
او در بيشتر نامه هايش بر نقش معلمان در جامعه تاکيد . به سر می برد و با حکم اعدام

 به عنوان مادر فرزاد بگوييد چه شد که او تصميم گرفت معلم شود؟. دارد
پسرم با اميد به آينده بهتر و آرزوهای . فرزاد در شرايطی سخت درس خواند و معلم شد

او می خواست دانش آموزان را برای خدمت به . بزرگ به دانش آموزانش درس می داد
عشق او به آموزگاری . سال معلمی کرد 13فرزاد . جامعه و همنوعانشان پرورش بدهد

آموزانش   چيزی بيش از وظيفه ای بود که هر معلم ديگر ممکن است در قبال دانش
فرزاد بدون اينکه مرتکب جرمی شده باشد، . او برای بچه ها پدری می کرد. احساس کند

من . بدون اينکه مدرکی عليه اش وجود داشته باشد دستگير و به اعدام محکوم شده است
سال پای تخته سياه، گچ خورده و به فرزندان سرزمين مان درس  13مادر معلمی هستم که 

معلمی از نظر من و از نظر تمام دنيا نه تنها جرم نيست  .انسانيت و نوعدوستی داده است
 .آموزش انسانيت به فرزندان جرم نيست .بلکه افتخار است

 
 
 آقای کمانگر چه جايگاهی ميان مردم و دانش آموزانش داشت؟ 

فرزاد چه وقتی معلم بود و چه پيشتر از آن، ميان مردم محبوب بود؛او خوش خلق و خوش 
از روزی که پسرم را به زندان  .اخالق و رفتار انسانی اش قابل ستايش بود. رفتار بود

دانش آموزان فرزاد مرتبا سراغ . انداخته اند محبوبيت او در ميان مردم افزايش يافته است
 آنها هنوز اميدوارند . معلمشان را می گيرند

. دانش آموزان شيفته منش انسانی فرزادند. روزی معلمشان برگردد و به آنها درس بدهد
پسرم حقوق معلميش را قبل آنکه آن با مادر پير خود قسمت کند، با دانش آموزانش قسمت 

رفتار فرزاد با دانش آموزان طوری بود که وی را پدر دوم خود تلقی می . می کرد
 .دانستند

 
 چرا؟. فرزاد در نامه های خود، از دانش آموزی به نام ميديا سخن می گويد

روزی فرزاد داشت از روستای . عشق فرزندم به دانش آموزانش فوق العاده زياد بود
نزديک روستای خودمان می گذشت که دانش آموزشی را ديد که بيرون خانه شان نشسته 

پسرم با  . و به دليل فقر شديد خانواده اش چيزی برای خوردن پيدا نکرده و گرسنه بود
ديدن وضعيت اسفبار دانش آموزش، وعده غذايی را که برای ناهارش همراه داشت به آن 

ميديا هم صورت معلمش را بوسيد و با خوشحالی به  .دختر کوچک که اسمش ميدياست داد
روزی ميديا سر . ميديا کمتر به مدرسه می آمد چون پدری خشن داشت. خانه برگشت

وقتی فرزاد سراغش را می گيرد، همکالسی هايش او را  .کالس درس حاضر نمی شود
از آن روز، فرزاد برای ميديا هم پدر . از خودسوزی و مرگ مادر ميديا مطلع می کنند

به خاطر شرايط ويژه ميديا، فرزاد او را از همه دانش آموزانش بيشتر . بود و هم معلم
به . اين گونه بود که ميديا به بخش جدا ناشدنی از وجود فرزاد تبديل شد .دوست داشت

خاطر همين مهربانی و رفتار انسانی فرزاد، دانش آموزانش به شدت به او عالقمندند و 
 .حتی بيشتر از من نگران سرنوشت معلمشان هستند

  
 با فرزاد مالقات داريد؟

اما فرزاد از هرفرصتی در زندان . يک سال است که با فرزندم مالقات حضوری نداشته ام
وی در تمام اين مدت به من روحيه داده . استفاده می کند و تلفنی با من تماس می گيرد

او مريض است، با اين حال مسئوالن زندان حاضر نيستند وی را برای مداوا به . است
تنها چيزی که هنوز فرزاد و ما را سرپا نگه داشته، روحيه . خارج از زندان منتقل کنند

 .قوی و اراده پوالدين فرزندم است
  

 برای برقراری دوباره مالقات، شما يا وکيل فرزاد اقدام قانونی صورت داده ايد؟ آيا 
ما به دادگاه مراجعه کرده ايم اما بدون آنکه دليلش را به ما اعالم کنند اجازه مالقات نمی 

. آقای خليل بهراميان، وکيل پرونده پسرم نيز تالش زيادی کرد اما به نتيجه نرسيد.دهند
 .برای مدت طوالنی به بهانه گم شدن پرونده، اجازه دسترسی وکيل به پرونده را نيز ندادند

  
 فردا روز معلم است، شما چه پيامی برای فرزندتان و ديگر معلمان داريد؟

از تمام معلمان می خواهم . اين روز را به فرزند در بندم و به همه معلمان تبريک می گويم
معلمی شغل . از حقوق خودعقب نشينی نکنند و پيگير خواسته های انسانی خود باشند

معلم تنها متعلق به . فرزاد تنها پسر من نيست، او فرزند يک ملت است. مقدسی است
 .معلم فرزند تمام ملت است. خانواده اش نيست

  
از مردم و به ويژه از مادران برای بهبود وضعيت فرزاد و ديگر زندانيان چه انتظاری 

 داريد؟
من با اين تن مريضم، با اين روح بيمار و زخم ديده ام از تمام مادرانی که فرزندانشان 
بازداشت، زندان و يا اعدام شده، تقاضا دارم همه باهم مقابل زندان، دادگاه و ديگر نهاد 

. حاضرم مقابل گلوله هايشان بايستم و کشته شوم. های دولتی کفن بپوشيم و اعتصاب کنيم
نمی دانم . خون ما از خون دانشجويانی که در خيابانهای تهران کشته شدند رنگين تر نيست

می خواهم از تمام مسئوالن . تا کی بايد با چشمان پر از اشکم انتظار فرزندم را بکشم
آيا زندانی کردن و اعدام فرزندان اين سرزمين، رافت اسالمی و پايبندی به اصول : بپرسم

اسالم است؟ حاضرم برای اثبات بی گناهی پسر معلمم مقابل همان اسلحه ای قرار بگيرم 
می خواهم که مادران داغدار به فرزندانشان افتخار . که دانشجويان با گلوله آن کشته شدند

 .کنند، همانگونه که من به فرزندم افتخار می کنم
  

های  های مجموعه آن بسيار پرحاشيه بوده است و در گير و داری قضايی حتی تقابل
دادگاه انقالب رأی به  6ای و در حالی که شعبه  قضايی و امنيتی را موجب شد و در مرحله

دادگاه عمومی بر اساس نقصان مدارک و عجز دادستانی  1043محکوميت داده بود، شعبه 
در ارائه برخی مدارک و شواهد و بر اساس اقارير در دادگاه که اقرار عندالقاضی است و 

های  نه اعترافات در شرايط مورد سؤال اتاق بازجويی که در آن پرونده با فشار و شکنجه
رأی به برائت از اصل اتهام و دليل بازداشت دادند و اگر فشارهای . فراوان بوده است

ترديد آن پرونده در  و وزارت اطالعات نبود، بی) و معاونت امنيت دادستانی(دادستانی 
رسيد که باز برای اطالع دقيق، شما را به مطالعه کامل  مرحله تجديدنظر هم به برائت می

در مورد . نمايم دعوت می 1043ای شعبه  آن پرونده و يا حداقل رأی چندين صفحه
بازداشت دوم هم که حتی پرونده به دفاع آخر در مرحله بازپرسی نيز نرسيده است و من 

نگاه به سوابق . باشم و قضاوت را بايد به پس از صدور رأی موکول کرد با قرار آزاد می
گذشته من از سوی مقام قضايی و يا حداقل مشورت با مقامات قضايی دادگستری استان 

و سندی بر   تواند نقطه مقابل آنچه در اينجا مورد استفاده قرار گرفته تهران می
های امنيتی قضايی صورت گرفته و مؤيدی بر وقوع ظلم مورد انتقاد و اعتراض  اجحاف

چنان که اينجا و در اين (اينجانب باشد و خود شاهدی است بر مظلوميت متهمانی که گاه 
ها اجازه تماس و  شوند و تا ماه به يکباره ربايش امنيتی و قضايی می) پرونده نيز بوده است

ای با خانواده خود نيز سخن بگويند و  توانند چند دقيقه مالقات با هيچ فردی را ندارند و نمی
از حق داشتن وکيل محروم هستند و در دادگاه نيز بدون اينکه دسترسی به اسناد و مدارکی 

تنها تا قبل از دادگاه که تا روزهای پس  گيرند و نه قرارمی -در جايگاه متهم-داشته باشند، 
ی اين شرايط نامطلوب را اضافه  حال همه. از آن نيز همچنان در انفرادی خواهند بود

نماييد به اين روند بسيار پرعجله و شتابان رسيدگی به اين پرونده که تأمل و تحقيق قضايی 
 .را بسيار مورد ترديد قرار داده است

دارد که محکمه  اين برخوردهای چکشی، غيرمعمول و غيرمعقول چنان است که مرا وامی
از سوی متهمی که (قضا را به تأملی درخور دعوت نمايم که شاهد را از اين اليحه دفاع 

ترديد اگر اليحه دفاع را  بيابند که بی) همچنان در انفرادی است و دسترسی به وکيل ندارد
جويانه و  دادند با ادبياتی مصالحه وکالی اينجانب پس از مشورت و صحبت با من ارائه می

های اين  ها و تلخی و به دور از تندی) حقوق قضا و حقوق شهروندی(استنادات حقوقی 
حال با . يافت شد که وصف حال  ديگر و حتی شايد سرانجامی ديگر می متن تنظيم می

تر و توجه به اقارير اينجانب  توجه به اندک آشنايی خويش همچنان خواهان رسيدگی دقيق
خواهی و صحت  و همه مدارک و شواهد و حجت") اقرار عندالقاضی"و توجه به اصل ( 

را  19باشم و در حالی که اعمال ماده  طلبی از ادعاها و گزارشات وزارت اطالعات می
قانون مجازات اسالمی  18و حتی  22دانم، خواهان در نظر گرفتن مواد  ناعادالنه می

انفرادی و محروميت از تلفن و (باشم و همچنان خواهان خروج از وضعيت فعلی  می
 .باشم و مالقات با وکاليم می) مالقات

اميد است که رفتار اين جايگاه در ادامه روند شتابان و نمايشی چندهفته قبل مؤيدی بر 
بر مقام داد و دادگاه نباشد که گذر زمان " بی"شائبه فرمايشی و نمايشی بودن و نشاندن 

ی قضاوت و عمل را به  نيک دادستانی است که به قضاوتی سخت در دادگاهی بزرگ همه
 .داوری دقيق خواهد نشست

 با احترام
 مجيد توکلی 

5/11/88 
 در مقابل زندان ها كفن بپوشيم

 مصاحبه ی کاوه قريشی با مادر فرزاد کمانگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سال پيش در زندان به سر می برد و حکم اعدام قطعی  4رزاد کمانگر، معلمی که از 
دارد، برای ابراز همبستگی با کارگران و در اعتراض به فشار بر معلمان، به اعتصاب 

ارديبهشت روز معلم،  12غذايی دو روزه به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر و 
سلطنه رضائی، مادر فرزاد کمانگر در مصاحبه با روز، از وضعيت . دست زده است

وی با بغض و گريه، روز معلم . فرزندش وعالقه او به شغل آموزگاری سخن گفته است
همه باهم : " برا ه فرزند محکوم به اعدامش و معلمان تبريک گفته و پيشنهاد کرده است
حاضرم مقابل . مقابل زندان، دادگاه و ديگر نهاد های دولتی کفن بپوشيم و اعتصاب کنيم

خون ما از خون دانشجويانی که در خيابانهای تهران . گلوله هايشان بايستم و کشته شوم
 ".کشته شدند رنگين تر نيست

.  
 



16 

 گفتگوها، مقاالت
کليه فعالين کارگری و ديگر ...مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قيد و شرط 

جنبش های اجتماعی و اعتراضی از زندان و توقف پيگرد های قضايی عليه آنان 
ما خواهان لغو کليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری  ./هستيم 

کامل و بی قيد و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی 
ما بدينوسيله پشتيباني /.اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی و خانوادگی هستيم

خود را از تمامي جنبش هاي اجتماعی آزادی خواهانه اعالم مي داريم و 
محكوم مي " دستگيري، محاآمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را قويا

آزادی را اگر برای همه کس و هر کس نخواهيم، هيچ به کار خودمان نيز   ».آنيم
 .ما ايرانيان ديگر اين را دريافته ايم. نمی آيد

دانشجويان برخی از دانشگاه های کشور  و جمعی از زندانيان سياسی، در اقدامی 
 .خودجوش در حمايت از کارگران و معلمان دست به اعتصاب غذا زده اند

آزادی خواهی خواست و شعار فرادست جامعه شده است، آزادی به آن معنا که 
منشور جهانی حقوق بشر می گويد، آزادی برای انسان که به گفتۀ شاملو دشواری 

 .وظيفه است
فروکشانده است،  187رژيم اسالمی ايران ما را در آزادی مطبوعات تا رتبۀ  

کارگران و آموزگاران کوشندۀ اجتماعی در زندان اند، دبير کل سازمان معلمان 
 .ايران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است

اين روزها، اين مناسبت ها، فرصت هايی هستند برای بازنگری خويشتن خود و 
روح سرشار و بخشندۀ جنبش سبز؛ جنبشی که ديگر نمی خواهد جهان را از 

يک سال است همۀ سال های عمر ما .درون اشک و عطش دريايی ويران ببيند
 .همۀ سال های رفته و نيامده -عطر اين بيداری را گرفته است

کسی که بخواهد از چهرۀ خواست های تاريخی ملتش صورتی واقعی بسازد بی 
يک  -بر زخم کهنه مرهم بودن همدردی است محابا به درون آتش و باد می رود،
 .لبخند ناتمام هميشگی، مانند بهار

حکايت . يازده ماه گذشت؛ خاک اين کشور رنگ اين ملت را به ياد خواهد داشت
 .اين ماه ها را زالل ببينيم و زالل بنويسيم

 
 تب زندان، قرصهاي آرام بخش و وضعيت نامطلوب بهداشتي زندانها

 
 
 
 
 
 

علی کانطوری، فعال حقوق بشر، که چندين ماه بازداشت در بندهای امنيتی زندان 
های اوين و قزل حصار کرج را تجربه کرده در گفتگويی با کمپين بين المللی 

حقوق بشر وضعيت رسيدگی های بهداشتی و پزشکی و نيز ميزان انطباق شرايط 
او با تعريف . اين بازداشتگاه ها با استانداردهای قانونی به تصوير کشيده است

به کمپين گفت که در زندان قزل حصار در پاسخ به  »تب زندان«پديده ای به نام 
تب (درخواست رسيدگی پزشکی زندانی بيماری که دچار تب ولرز شديد شده بود 

ونيامزند انتقال سريع به بهداری بود به انتقال سريع به بهداری نياز ) زندان
  .داشت، بايد مدت های مديدی منتظر می مانديم تا نوبت سالن برسد

، نزديک محل سکونتش در قزوين بازداشت و به ٨۶ماه سال  علی کانطوری دی
او پس از تحمل پنج ماه . حصار منتقل شد اوين و سپس زندان قزل ٢٠٩بند 

ميليون تومانی از زندان آزاد  ١۵٠با قرار وثيقه  ٨٧زندان، در خردادماه سال 
پيشتر نيز دادگاه انقالب سنندج به اتهام تبليغ و تبانی عليه نظام و اقدام عليه  .شد

او اين حکم را در شرايطی . ماه حبس محکوم کرده بود ٣٢امنيت ملی وی را به 
سال حبس تعزيری محکوم شد  ١۵دريافت کرد که در دادگاه رسيدگی ديگری به 

کانطوری هم اکنون در ترکيه . اسفندماه به وکيلش ابالغ شد ۴و اين حکم روز 
گفتگوی او با کمپين بين المللی حقوق بشر را  .دوران پناهجويی را سپری می کند

 :در ادامه می خوانيد
مهمترين مشکالت بهداشتی در زندان را چه ديديد؟ صدمه حاصل ناشی از  

 شرايط زندان است يا رفتاربازجويان ويا زندانبانان با زندانيان؟
زندان اوين بيشتر از آن که مشکل عدم دسترسی پزشکی باشد  ٢٠٩در بند 

من چند بار دچار مشکل . بهداشت روانی زندانيان است که نمود بيشتری دارد
شدم چه از نظر اعصاب و روان و چه از نظر جسمی، تقاضای پزشک که دادم، 

اما در اين بند دچار هر مريضی که . به فاصله يک يا دو روز رسيدگی کردند
باشيد سريع قرص آرام بخش ميدهند و می گويند مشکل به اعصاب مربوط است 

اما چيزی . و به اين شکل نيست که يک درمان خيلی منسجم و خوب قرار بگيريد
 به عنوان مثال وقتی فرد تحت . که بيشتر نمود دارد عدم بهداشت روانی است

 خاك اين كشور رنگ اين ملت را به ياد خواهد داشت
 ماندانا زنديان

 
بهار بود، ما برای زمانی محدود همديگر را گم کرده بوديم؛ تاريخ گسترده بود و                 
زماِن بی خبری لحظه ای بود سراسر فراموشی که از بلندای قامت افراختۀ ملتی                
که ماييم افتاد و شکست؛ مصيبت بر ما چيره بود و رنج گشاده؛ روزهايمان از                      
ديوارهای بلند خانه نمی گذشت، هراس داشتيم زمان هيچ گاه نتواند از اين                               

اما ديوار   .  ديوارها عبورکند و ما ساکنان خانه چهار فصل را فراموش کنيم                        
نابودی ابدی نيست، ما يکديگر را بازيافتيم و دوباره به هم بافته شديم، ريشه                           
هايمان در خيابان های اين خاک دويد، دست هايمان برای ادامۀ عمر اين خاک،                   
اين ملت،ترس و سرما را ذوب کرد، چشم هايمان به آينه سفرکرد و کليد سال                         

اميد که از خانه به خيابان راه می يابد روشنايی در چشم                   -تازه را ارمغان آورد    
 .های مردمان جوانه می زند، در دست هايشان نيز

صدای رويش ديگری را در خويش شنيديم و دانستيم ما از خود رد شده بوديم ، 
دری پنهان است که يک روز شکفته می شود، دری که در تالطم آينه هايی که ما 

 بوديم به ديگری گشوده می شد؛  
از نو آغاز شديم دستمان به سوی سيب رفت،بی خبری آتش گرفت، ديوار                               

 .خاکستر شد و ما يکديگر را ديديم، و ديگر همه چيز سبز شد، نور شد، اميد شد
برفراز  ايدئولوژی و  -و آن دِر شکفته ناسيوناليسم ايرانی بود، دری که گشوديم

جهان تکيه اما . تا جهان را ببينيم و جهان ببيندمان -جهان بينی مذهبی و آخوندی
گاه امنی نيست، ما می بايست به خود تکيه می کرديم؛ به نوگری، به قدکشيدن تا 

فرهنگ ما در کوره های ادوار : بلندای هزارۀ سوم؛ خورشيد پشتمان بود، گفتيم
گوناگون آبديده شده است،  ما می توانيم رود شويم و جاری بمانيم، از سنگ ها 

هرچه را در  -عبور کنيم، از کنار درختان به مزرعه برسيم، خاک را صدا کنيم
ما می . و در بيداری رهاشويم، که بيداری رهايی است -اين خاک است صداکنيم

 .بايد در آزادی و نوگری فخرآسا شعله کشيم
جنبش شهروندی ما، به جستجوی حقوق فرد انسانی است، حقوقی که با انسان                      

اين انسان از هر طبقۀ اجتماع، با هر نظام ارزشی، هر شغل، هر               .  زاده می شود  
باور و آيين و دين، حقوقی دارد که انديشه و عاطفۀ جهان آزادی و دمکراسی را                  

 .به آن محدودکرده است -بر اساس آن تعريف کرده است
جنبش سبز در امتداد دست های پويش زنان، اعتراض های دانشجويان و 
کارگران، کانون های مدافع حقوق بشر، نهادهای پشتيبان محيط زيست، 

هر  -های گستردۀ زيرزمينی جوانان، و  ديگر نهادهای مدنی جامعۀ ايران شبکه
 -تسلط بر فضاهای عمومی را از حکومت پس گرفت -اندازه اندک و محدود

اما اين روزها ... جمعه های دانشگاه تهران، روز به اصطالح قدس، عاشورا و 
را ميان حزب ها و صنف ها و سنديکاها قسمت نکرد؛ جنبش سبز برای سربلندی 
ملت ايران باليده است، هر کس برای خود و برای ديگری می ايستد، هر کس به 

امر عمومی اهميت می دهد، هر کس نگران بيدادی است که ديگری را از او 
 . آن لحظۀ فراموشی و بی خبری ديگر رخ نخواهد داد -جدامی کند

ماه ارديبهشت نام ارجمند کارگر و معلم را بر پيشانی خود دارد؛ جنبش سبز 
از  -آموزگار چيره دست تاريخ همروزگار ماست؛ انديشه و عاطفۀ بسياری از ما

هرگز در زمانی   -پويندگان راه سبز اميد تا عرفی گرايان  مخالف رژيم اسالمی
کمتر از يک سال اين اندازه  پااليش نيافته بود، زالل نشده بود، نباليده بود و 

 .باليدن ملت ايران را بر خواست شخصی خود از زندگی برتری نداده بود
جنبش سبز به ما آموخت نيکی را، آنچه سرزمينمان را پيش می برد و  ما را نيز

ارج بگزاريم؛  -از دست و زبان هر که برآيد، موافق يا مخالف باورهای خود -
هر فرد انسانی به فراخور  دانايی و توانايی خويش رشدمی کند؛ ما ايرانيان با 

اين خيزش رشدکرده ايم، باليدن هر شهروند به زيبايی جامعۀ شهروندی می 
افزايد، از فرصت هايی مانند روز کارگر يا روز معلم می توان  همان اندازه 

برای اعتراض به حکومت اسالمی  بهره برد که برای شادباش گفتن به هر قدم  
اگر هدف ساختن ايرانی آزاد و آباد است،  -رو به جلوی ديگری، هر که باشد

 .آنچه در جام بلورين آزادی خواهی و ترقی خواهی ريخته ايم
سالی که رفت، تنها يک حضور محدود در گذران روز و شب نبود؛ يک افشای 
ابدی بود از زمان ها و مکان هايی که تاريخ و جغرافيا را پشت سر گذاشته اند، 

افشای اين راز که انسان، فرد انسانی، سرانجام خاک می شود و پاره ای از 
 .وطن؛ تاريخ اما هميشه حضور خواهد داشت و وطن نيز

کارگران ايرانی، اين را خوب دريافته اند، انگار در يک خيابان بلند به تماشای 
 -جهان رفته اند، در سيالب عطر گل چرخ زده و به آن روز نو دست ساييده اند
روزی که می دانند اگر مراقب خورشيدش نباشند، جان می دهد؛ تشکل های 

 ما خواهان لغو «: کارگری ايران در يک قطعنامۀ پانزده ماده ای آورده اند
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آن شرايط مصرف نکند، به قدری فشار زياد است که وضعيت اش از آن چه که 
حتا اگر هم بازجويی نشويد يک اتاق سه چهار متری . هست بسيار بدتر می شود

هست که نور کافی ندارد، هواخوری هر چند روز يک بار به مدت يک ربع 
است و دسترسی به تلفن هم وجود ندارد و مجموعه ی اينها بهداشت روانی 

 .زندانی را به شکلی مختل می کند و خوردن اين قرص تنها گزينه است
 

 نوشتاري از حامد روحي تژاد         
 به مناسبت روز معلم                

 
 

  -خبرگزاری هرانا 
حامد روحی نژاد، دانشجوي فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي، که پيش از انتخابات 
بازداشت شده بود در دادگاه های جمعی و نمايشی پس از حوادث انتخابات به 

بعد ها حکم روحی . اتهام عضويت در انجمن پادشاهی ايران، محکوم به اعدام شد
 .نژاد در دادگاه تجديد نظر به ده سال حبس تعزيری تقليل يافت

وی از دورن زندان نوشتاری را به مناسبت روز معلم نگاشته است که متن آن را 
  :در زير می خوانيد

هرآنچه از نيک و بد و خوشبختی و بدبختی امروز گريبان گير ماست و ما نيز از 
آن بهره مند و يا بدان مبتال هستيم، همان چيزی ست که از طريق اموزش و 

فرهنگ و آيين حاکم بر اجتماع در درون ما نهادينه و با اجبار و استبداد حاکميت 
از همين روست که به سادگی می توان گفت که . مجبور به پذيرش ان شده ايم

آنچه اکنون بر ما حکومت و فرمانروايی می کند با تمام جزئياتش چه نيک و چه 
بد بازتاب مستقيم درون، تربيت و خواسته ی خود ماست و اگر در انديشه ی 

بهبود اوضاع و شرايط نا به سامان و فالکت بار خود هستيم، لزوما می بايست به 
نوع آموزش و تربيت مرسوم بيش تر توجه کرده و در تغيير و تعيين آن، خود را 

محق و درخور بدانيم و با دگر گون کردن آن به فردای اين سرزمين، رنگی 
ديگر بدهيم و از همين نقطه ی عطف است که ارزش و جايگاه آموزگار و نقش 

او معلوم و مشخص می گردد و به خاطر همين جايگاه و پايگاه واالی آموزگاری 
يک آموزگار . است که همواره آرزويم اين بوده و هست که يک آموزگار شوم

يک . پرورش يافته با آيين نيک نياکانی؛ تربيت شده با پندار، کردار و گفتار نيک
آموزگار به راستی آموخته شده و کارآزموده، آن هم نه با علوم پوچ و تخيلی که 

زاده ی ذهن و بيماران روانی و قدرت طلبان است بلکه علوم زمينی و طبيعی که 
يک . همگی در رابطه يا هستی و شناسايی موجودات و قوانين حاکم درون باشد

نه در دانشگاه يا دوارن دبيرستان و   .اموزگار آگاه و به دانش روز خبره
راهنمايی بلکه در نخستين سال دوره ی ابتدايی که همه چيز برای دانش درست و 

بايستنی مهياست و کافی ست در ذهن فرزندان اين سرزمين بذری که بايد و 
و گاه آشکار می . شايسته است، کاشته شود و در سال های سپسين بدان پرداخته
حرف اول را در   شود از پس چند سال و چند دوره چه کسانی و از چه سرزمينی

علوم گوناگون در جهان خواهند زد و اين موضوع تنها با ايجاد شرايط يکسان و 
مطلوب بر همگان معلوم خواهد شد و از آن پس بی شک و شائبه جهانيان از اين 

 .انبوه استعداد نهفته در خون فرزندان اين مرز و بوم شگفت زده خواهند شد
ايران با آموزش درست انسانی دوباره در اوج آسمان علم و دانش خواهد درخشيد 

کافيست . البته آموزشی که بی قيد و شرط و بی هيچ وابستگی به خرافات باشد
يک بار و تنها يک بار انديشه و نيرومندی و توانايی فرزندان اين خاک را آزاد و 

آن گاه همه چيز به سان روز . در هر زمينه ای امتحان کنيم  مبرا از خرافه
  .روشن خواهد شد

از اين رو آموزگاران در اين برهه از زمان که همه جا بوی تعفن خرافه می زند 
وظيفه ی حياتی و سرنوشت سازی را بر عهده دارند که اگر به راستی بدان 

امروز به دست آموزگاران است . پرداخته شود آينده در دست ايرانيان خواهد بود
از سويی ديگر به جاست که در اين فرصت از . که فردا را به نيکی بيافرينند

بهترين يارو دوست آموزگار و دربندم، که فرشته ای فاضل و فرزانه و فرهيخته، 
رادمردی راستين و رهنمايی قهار، زيبا رو و زيباخوی، زشتی گريز و زشتی 

ستيز، آموزگاری آرام و آراسته و بی آاليش، دوستی دادگر و در گونه و دريا دل 
با کرداری پاک، منشی مردانه، اهل آسمان ادب، نگاری نازنين، گل و گنجی 

ارزشمند و کارآمدش که   گران و رزی رمزگونه است؛ به خاطر تمام آموزه های
در مدت اندک با هم بودن و کليه ی زحماتی که برايم متقبل شده است 

 .سپاسگذاری کرده و دست های گرم و پرمحبتش را از ژرفای جان ببوسم
 روز معلم مبارک
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بازجويی است و بايد زير فشار بازجوها چيزی را بنويسی که مورد نظر آنهاست 
کاری که بازجو ها در آن تخصص . باعث می شود که بهداشت روانی مختل شود

به عنوان مثال می توانم فرهادحاج ميرزايی را اسم ببرم که من چند روز  .دارند
با ايشان هم سلول بودم او تحت شکنجه شديد قرار گرفته بود و نمی توانست 

زير دنده هايش به شدت درد می کرد و تقاضای پزشک کرديم که به . بخوابد
در نهايت يک قرص مسکن استامينوفن و يا ايپوپروفن به . وضع او رسيدگی کند

اين به دليل ضرباتی است که وارد . ايشان دادند و گفتند که کاری نمی توانيم بکنيم
 .شده

وضعيت بهداشت جسمی چگونه است؟ مثال وقتی در زندان به قرنطينه برده می  
 شويد؟

تمام شد و مرا به قرنطينه زندان  ٢٠٩بعد از اين که دوران بازداشت من در بند 
اوال که  .اوين منتقل کردند متوجه شدم که به لحاظ بهداشتی مشکل زيادی دارد

چون قرنطينه است و زندانيان را در اين محل تقسيم می کنند نه پتوی جديدی داده 
انسجام زيادی ندارد و بندهای زندانيان . می شود، نه رسيدگی خاصی می کنند

بعد از اين قرنطينه به قزل . مشخص نيست و مرتبا در حال آمدن و رفتن هستند
وقتی  .حصار منتقل شدم دو روز اول را در قرنطينه ی اين زندان سپری کردم

اتاق هايی با ابعاد کوچک و جمعيت باال . وارد بند شدم شرايط کامال فرق کرد
اتاق در يک رديف و قسمت پشت اين  ١۴هست که همه به هم چسبيده هستند و 

اتاق در هر سالن بند عمومی قزل  ٢٨در مجموع . اتاق قرار دارند ١۴رديف هم 
 .وقتی يک بيماری ساده باشد به راحتی همه را مبتال می کند .حصار وجود دارد

 .يا وقتی يک نفر سرماخوردگی پيدا کند به همه ساکنان بند منتقل می شود
آيا تجربه ای از بيماری در زندان داشتيد؟ برخورد مسئوالن بازداشتگاه و يا  

 بهداری زندان چطور بود؟
من دو سه روز که از ورودم گذشت دچار تب و لرز شديد شدم و تقاضا کردم مرا 

مسئول بند که از زندانيان بود دوست داشت مرا به بهداری ببرد . به بهداری ببرند
اما می گفت نوبت سالن ما امروز نيست و شما بايد سه چهار روز صبر کنيد تا 

من چند روزی صبر کردم و از تب و لرز رنج می بردم تا . نوبت سالن ما برسد
در اينطور مواقع وقتی درخواست رسيدگی . اين که مرا پيش پزشک بردند

تجربه ديگر زمانی بود . تب زندان است! پزشکی می داديم می گفتند چيزی نيست
حدود يک ماه و نيم سرفه شديد داشتم طوری که هم خودم . که مبتال به آسم شدم

. جايی که می رفتيم مثل قرنطينه نبود. اذيت می شدم و هم سايرين خواب نداشتند
. چه روی زمين و چه روی تخت ها هر پتويی که بود بايد استفاده می کرديم

. مسلما در سالنی که افتاب ندارد و شپش هم هر کاری کنيد گريبانگير خواهد شد
 .يک فضای اين چنينی برای انواع بيماری ها مستعد است

 رسيدگی پزشکی الزم را دريافت کرديد؟ 
با توجه فشارهايی که خانواده و يا فعالين حقوق بشرآورده بودند در آن شرايط 

يکی از مسئولين حراست سازمان زندان ها و مسئول اندرزگاه آمدند و پرسيدند 
گفتند که . که به بيرون چه گفته ای؟ گفتم من در زندان هستم و اطالعی ندارم

خانواده ات مصاحبه کرده اند و در ميان همين صحبت ها بود که از سرفه های 
در واقع بعد . شديد من متوجه شدند که حالم بد است و مرا به بهداری منتقل کردند

از يک ماه و نيم که اين ماجرا رسانه ای شد و خانواده من اعتراض کردند در 
 .يک مواجهه حضوری با مسئولين زندان متوجه شدند که من بيمار هستم

تجويز داروهای آرامبخش در چه شرايطی انجام می شد؟ آيا اين دارو ها را  
 متخصص تجويز می کرد؟

همان زمان هم که . وضعيت نرمالی نيست ٢٠٩وضعيت زندانيان در بازداشتگاه 
ما خواب نرمال نداشتيم و تقاضا می کرديم از پزشکان توصيه می کردند که 

اما همان پزشک که اول به من دارو نمی داد . داروی آرامبخش مصرف نکنيد
بار بعد که وضعيت روحی من را ديد چاره ای نداشت جز اين که داروی 

 .آرامبخش بدهد
 آيا بعد از آزادی و در شرايط فعلی عوارض اين بيماری ها برطرف شده اند؟ 

در واقع شکنجه ها خود را در آن لحظه يا هفته يا ماه يا سال نشان نمی دهند بلکه 
بعد از يک  .گاهی بعد از مدت ها تازه عوارض اين شکنجه ها بروز می کند
بعد از مدت ها . مدت سرم حالت خاصی پيدا کرده بود و معده ام هم همينطور

شکنجه های روحی هم . متوجه شدم که اين مشکل ناشی از اضطراب شديد است
شايد شما بعد از آسيب جسمی به فرض . بسيار ماندگار تر از شکنجه جسمی است

اما تجربه . اگر يک دنده تان آسيب ببيند به دکتر مراجعه کنيد و مداوا شويد
شخصی من نشان می دهد که شکنجه های روحی به مراتب اثرات درازمدت 

تری دارد و زندانی به لحاظ بازجويی های دراز مدت و انفرادی نداشتن 
هواخوری و مجموعه ی اين ها زندانی را تحت فشار قرار می دهد و اگر راحت 
تر بخواهم بگويم مصرف اين قرص ها انتخاب ميان دو گزينه ی بد و بدتر است 

 و شما مطمئن باشيد که اگر همان قرص که خيلی هم عوارض دارد را زندانی در 
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همينطور به گواه نهاد آمار مجموعه  .امنيتی محکوم به اعدام شده اند -قضايی
ارديبهشت ماه سال گذشته  ١٢فعاالن حقوق بشر در ايران، در محدوده ی زمانی 

مورد اقدام به بازداشت معلمين نموده  ۵٨تا کنون نيز دستکم دستگاه امنيتی در 
مورد از اين بازداشت ها در طی روزهای اخير صورت گرفته، اکنون  ٨که 

رسول بداقی، هاشم خواستار، فرزاد کمانگر،عبدالرضا قنبری، محمد داوری، 
عبداهللا مومنی، ساسان بابايی، علی نجفی، محمد خانی، سعيد جهان آرا، جالل 
نادری، علی اکبر باغانی ، حسن صالح زاده، سجاد خاکساری، محمود بهشتی 

لنگرودی، توفيق مرتضي پور،علی صادقی و عليرضا هاشمی معلمانی هستند که 
 .در زندان های مختلف ايران محبوس شده اند

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ضمن گراميداشت روز معلم در ايران، 
بازداشت گسترده فعاالن صنفی معلم و صدور احکام سنگين حبس و اعدام برای 

اين قشر فرهيخته را تاسف بار خوانده و آن را محکوم می کند و ضمن همبستگی 
با معلمان که از تاثير گذارترين عوامل در توسعه ی انسانی به شمار می آيند 

خواستار به رسميت شناخته شدن حقوق صنفی آنان، آزادی معلمان دربند و توجه 
 .ويژه به وضعيت معلمان محکوم به اعدام است

 

 تسلط كامل مافيا بر وزارت نفت
 نيما رويين تن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :جرس
هفته گذشته قلعه باني مدير عامل پيشين سازمان گسترش وسايپا به مدير عاملي 

وي در دولت نهم .مهم ترين شرآت دولتي ايران يعني شرآت ملي نفت رسيد
به .رقابت نفس گيري با بذر پاش در سايپا وبعد ازآن در سازمان گسترش داشت 

طوري آه يكبار مجبور شد جاي خود در سايپا را به او واگذار آند وبه سازمان 
همزمان با اين نقل وانتقال سايت بازتاب گزارش داد آه قلعه باني .گسترش برود

از نيروهاي حلقه مشايي است وبا جا به جا شدنش نيز وزير اطالعات وقت يعني 
محسني اژه اي به داليل فساد گسترده مالي مخالفت آرده است وسايت الف هم به 

دادگاه  1183خاطر درج مشروح سخنان اژه اي در اين خصوص به شعبه 
نيز خبر  گرفتن پست جديد قلعه باني در هفته گذشته .آارآنان دولت احضار شد

    .ساز گرديد ونادران معترض اين موضوع شد
  

 تسلط مشايي بر نفت:هشدار نادران
  

از آقای احمدی نژاد : نادران در نوشته اي به اين موضوع اينگونه اشاره آرد
رفت که براساس تجارب دولت نهم و شعارهايی که در مبارزه با  انتظار می

مفسدين اقتصادی و پاکدستی مسئولين داده است، در حلقه اول مديريتی خود 
تجديدنظر نمايد و نقائص و کاستی های دولت نهم را مرتفع و دغدغه های 

متاسفانه اين اتفاق . را بر طرف نمايد -ها بخصوص حزب الهی -مدافعان خود
ها عکس مطالبات اجتماعی و توقعات عمومی شکل  گيری نيافتاد بلکه جهت

ای،  از يک سو حذف عناصر خدومی چون لنکرانی، فتاح، محسنی اژه: گرفت
و از سوی ديگر اضافه کردن افرادی که شخصيت ... صفار هرندی، جهرمی 

نامناسب و منفی آنان بين اکثريت مردم بويژه نخبگان کشور شهره شهر شده 
 .است

بانی را به  چند روز پيش وزير نفت طی حکمی آقای قلعه:وي در ادامه مي نويسد 
پيش از اين نيز وقتی آقای . مدير عاملی شرکت ملی نفت ايران منصوب نمود

بانی در شرف انتصاب رياست سازمان گسترش و نوسازی صنايع قرار  قلعه
گرفت اسنادی از رفتار شبهه برانگيز مالی ايشان در سايت الف منتشر شد و 

مشاراليه عليه الف به عنوان مفتری شکايت کرد ولی شکايت به جايی نرسيد و 
بنده نيز در . مسئول سايت در انتشار اين اسناد از اتهام وارده تبرئه گرديد

کميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم به وزير محترم صنايع و معادن گفتم اگر 
 عنصری را بکار بگيريد چرا سراغ افراد دست سوم ... خواهيد از حزب می

 سيستم آموزشي ناكارآمد با سركوب معلمان توجيح نمي شود
 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

 
آموزش و پرورش در اسناد حقوق بشر فعل و انفعالی تعريف شده است ميان دو 

که مسبوق به اصلی و متوجه شکوفايی همه ) آموزگار و فراگير)قطب سيال 
جانبه ی شخصيت انسان است، اين موضوع در ماده بيست و ششم اعالميه 

 ... چهانی حقوق بشر به صراحت مورد تاکيد قرار گرفته است
در اين رابطه مسئله معلمان بعنوان يکی از قطب های آموزش و پرورش در 

ارديبهشت که برگرفته از جان باختن دکتر خانعلی  ١٢تقويم داخلی ايران مورخ 
در مقابل مجلس و در حين اعتراض  ١٣۴٠از فعاالن صنفی معلمان در سال 

است نقش بسته است، با اين توصيف در حالی اين روز در ايران هر ساله گرامی 
داشته می شود که فضای ناسالم حاکم بر وزارت آموزش و پرورش، در 

مشکالت معيشتی معلمان، عدم امنيت شغلی و فشار بر قشر فرهيخته فرهنگيان 
 .روز به روز در جامعه نمود عينی تری می يابد

وارد کردن مبانی فکری جريان قدرت با تعيين سرفصلهای مشخص و تخطی 
ناپذير از کالس های درس، ملزم کردن معلمان در استفاده از کتب درسی غير 

از خانواده ها،  دريافت پول و سی ام قانون اساسی کاربردی، زيرپاگذاشتن اصل
انتفاعی، بافت فرسوده ی مدارس و نبود  غير  مدارس به روز افزايش روز

امکانات کمک آموزشی، طرح يکسان سازی لباس و گزينش های استخدامی تنها 
بخش کوچکی از مشکالت و مواردی است که می تواند مصداق کم توجهی 
مسوالن مربوطه در قبال نقص های ساختاری و اساسی در سيستم آموزشی 

در کنار مشکالت آموزشی در حالی دولت از افزايش بی سابقه ی . کشور باشد
درصد آن  ٩۵بودجه ی آموزش و پرورش سخن به ميان می آورد که قريب به 

ای برای ساير خدمات و  شود و در نتيجه، بودجه صرف حقوق پرسنل می
هم چنين افزايش حقوق اين قشر متناسب با نرخ تورم و . ماند ها نمی گذاری سرمايه

واقعيات اقتصادي جامعه نيست و در همين راستا، چه بسا معلمانی که به مشاغل 
دور از شان و جايگاه معلمي برای تامين معاش روی می   دوم وسوم و حتي

 .آورند
. در اين ميان معلمان حق التدريس شرايطی به مراتب بحرانی تر را می گذرانند

پس از سال ها سردرگمی و سختی وعده داده شد که از فروردين ماه سال جاری، 
هزار تن از ايشان به استخدام در خواهند آمد، وزيرآموزش و پرورش يادآور  ٢۴

شد که اين طرح برای تهران نيست و تنها برای شهرستان ها قابليت اجرايی دارد 
 .و اينکه استخدام شوندگان فقط در مقطع ابتدايی می توانند به تدريس بپردازند

رغبت و  طرحی که مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران معتقد است تنها ميزان
را تا حد غيرقابل تصوری کاهش داده و سبب  به شغل و محيط عالقه مندی

 .گرفتار شدن معلم به شرايط از خودبيگانگی خواهد شد
اين مجموعه باور دارد اينکه نظامی مقدار دستمزد مستخدمين خود اعم از 

معلمين را آن مقدار تعيين کند که به وسيله ی آن، تنها قادر باشند وسايل معاش 
خود را برای زنده ماندن فراهم آورند؛ تنها تنظيم و تثبيت قانونی حداقل دستمزد 

و در اين ميان مدرسه يا دبيرستان برای معلم و دبير همانند معدن . معنا می يابد
در . زغال سنگ يا خط توليد، به محل کار برای دريافت دستمزد تقليل می يابد

چنين شرايطی تنها رابطه ی مکانيکی بين شاگرد و معلم نمو می کند که بروز 
  .خشونت های فيزيکی و لفظی از پيامدهای آن به شمار می آيد

در چنين شرايطی بديهی است که خواست های صنفی و اساسی معلمان، حسب 
اسناد و مقاوله نامه های حقوق بشری و قوانين داخلی، تنها از طريق تشکل های 

با اين همه معلمان ايران همواره از داشتن يک تشکل   صنفی به دست می آيد
سراسری مستقل و پايدار محروم شده اند، حتی به دنبال نا آرامی های پس از 

فضای امنيتی و پليسی   انتخابات به شدت مسائل صنفی معلمان تحت الشعاع
کشور قرار گرفته است و هر گونه انتقاد يا اشاره ای به نا رسايی های موجود در 

وضعيت معلمان به شدت سرکوب می شود، برخورد تند و قهرآميز با آخرين 
اردی بهشت ماه، مبنی بر اعتصاب  ١٨تا  ١٢بيانيه ی کانون صنفی معلمان از 

غذا در اعتراض به صدور احکام سنگين حبس و اعدام برای معلمان زندانی، که 
به بازداشت تنی چند از اعضای اين کانون منجر شد؛ بايد مصداق همين موضوع 

 .ارزيابی شود
متاسفانه مسئوالن مربوطه در وزارت آموزش و پرورش نه تنها برای مشکالت 

ساختاری و اساسی سيستم آموزشی اهميت چندانی قايل نمی شوند که حتی بی 
توجه به جايگاه انديشه ورز معلمان، بی تفاوتی در قبال سياست سرکوب و 

ارعاب دستگاه امنيتی که دامان گير معلمان نيز شده است پيشه کرده اند تاجايی 
 فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبری، دو تن از معلمان دربند، از سوی دستگاه   که
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و وزير نفت در توجيه اين موضوع مي گويد آه به خاطر تقويت اين آار گروه 
اين همه در حالي است آه دولت احمدي .رياست آن به رحيمي واگذار شده است

نژاد با شعار مبارزه با مافياي نفتي به روي آار آمد ولي اآنون با تسلط مشايي 
بر وزارت نفت )آساني آه خود اصولگرايان به آنها معترض هستند(ورحيمي 

به موازات اين جابه جايي .،مافيا در آشور آامال بر صنعت نفت مسلط مي شود
هزار بشكه افت توليد دارد وهم اآنون در حد 300ها توليد نفت ايران هر سال 

ميليون بشكه در روز است، در حالي آه ابتداي دولت احمدي نژاد 500/3
وضع آارآنان عملياتي اين صنعت نيز بسيار اسفبار .ميليون بشكه بود  300/4

هزار توماني در مناطق 600تا 500گزارش مي شود آه عموما با حقوق هاي 
در حالي در يك نمونه ساده، شرآت .جنوب دور از خانواده مشغول به آارند 

فالت قاره در پارك وي تهران، هزار متر زمين براي پارآينگ مديران خود در 
ميليون تومان خريداري مي آند ،تنها براي 3گرانترين نقطه تهران به قيمت متري 

اين نمونه اي از مبارزه با مافيايي نفتي در دولتي است آه .پارآينگ مديران 
 .چهره هاي اصلي اش ،خود متهم به رييس مافيا بودن هستند

  

 احمدي نژاد بازهم به آمريكا مي رود؛ 
 اين مسافر استقبال كننده ندارد

 يلدا آراسته 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : جرس

)ای  های هسته به دنبال برگزاری کنفرانس بازنگری پيمان منع گسترش سالح
نژاد برای سخنرانی در اين کنفرانس به  در نيويورک، محمود احمدی) تی.پی.ان

دولت آمريکا اعالم کرد که دولت ايران برای رئيس . آمريکا سفرمی کند
تی درخواست ويزا .پی. جمهوری اين کشور به منظور شرکت در کنفرانس ان

کرده و سوزان رايس، سفير آمريکا در سازمان ملل نيز اين خبر را تاييد کرده 
    .است

  
 13کنفرانس بازنگری پيمان منع گسترش تسليحات اتمی از روز دوشنبه 

 .شود در مقر سازمان ملل در نيويورک برگزار می خرداد  7ارديبهشت تا 
تی، همکاری در زمينه منع گسترش .پی.کشور عضو ان 189نمايندگان  

تی را بررسی می کند و  .پی .ای و مرزهای تقويت معاهده ان های هسته سالح
 .مورد بازنگری قرار می دهند

 .تی را امضا کرده است.پی.ايران جزو کشورهايی است که پيمان ان 
های  محمود احمدی نژاد، باالترين مقام سياسی رسمی در ميان نمايندگان دولت 

ساير کشورهای شرکت . تی شرکت کننده در اين کنفرانس است.پی.عضو ان
 .کننده نمايندگانی با سمت هايی پائين تر به اين کنفرانس فرستاده اند

سفر اين بار احمدی نژاد به نيويورک چندان استقبال کننده ای ندارد و عالوه بر  
گروه های مردمی برخی شحصيت های سياسی در آمريکا نيز خواهان حضور 

 .وی در اين کنفرانس نيستند 
احمدی نژاد در حالی عازم اين سفر است که تهديدات عليه ايران وارد مرحله  

نهايی خود شده است و آمريکا توانسته است حتی چين را راضی به تحريم ايران 
 .بکند 

ايران که در برابر اين تهديدات حاضر نشده است که از حق خود برای داشتن  
انرژی هسته ای بگذرد حاال می خواهد در کنفرانسی شرکت کند که کشور 

 .است   ميزبان آن بزرگترين تهديد کننده ايران به خاطر مسائل هسته ای
احمدی نژاد خود را ميهمان کشوری کرده است که چندی پيش رئيس جمهورش  

 .را به گاوچران های آمريکايی تشبيه کرد 

داريد؟ شايد راز اين قصه که تاکنون از  را نگه نمی... رويد؟ چرا همان آقای می
افکار عمومی مخفی مانده است از مصاحبه با فعاالن اقتصادی و صنعتی مرتبط 

با حوزه خودروسازی کشور و نقش آقای قلعه بانی در آرايش سياسی کشور 
آن روز تصور من اين بود که آقای وزير صنايع براساس استراتژی . آشکار شود

امروز  .موازنه مثبت و برای تداوم مديريت خود دست به چنين اقدامی زده است
بد نيست بدانيم که . گيری فراتر از وزرا است محرز شده است که سطح تصميم

اختيارات مالی مدير عامل شرکت ملی نفت ايران با هيچ شرکت دولتی و غير 
 ..دولتی در کشور قابل مقايسه نيست

های  بر اين اساس بر خود واجب ديدم دل مشغولی و نگرانی:ودر پايان مي نويسد 
: ها ابراز و به آقای احمدی نژاد عرض کنم عميق خود را از اين عزل و نصب
به افرادی چون مشايی ، رحيمی، ... ای و وقتی شما از لنکرانی و فتاح و اژه

که براساس پيشينه (رسيد در تغييرات مديريتی آينده   می ...بانی و مرتضوی، قلعه
به کجا خواهيد رسيد؟ و ناچارم از سر درد ) به زودی به وقوع خواهد پيوست

 !آقای احمدی نژاد به کجا چنين شتابان؟: بگوييم
  

 سمنان وآغاز شايعات
  

موضوع جا به جايي قلعه باني از سازمان گسترش به  88پيش از آن در آبان 
آشمكش محرابيان وزير صنايع آه خواهان عزل او بود ومشايي رييس دفتر 

آغاز شايعات برای تغيير قلعه باني رئيس سازمان  .رييس دولت بدل شده بود 
نژاد به سمنان  گسترش و نوسازی صنايع و معادن وقت همزمان با سفر احمدی

نژاد در پاسخ به اعتراض مردم سمنان در  استارت خورد، زمانی که احمدی
کوپتر  های صنعتی از سوار شدن محرابيان در هلی مواجهه با مشکالت شهرک

خودداری کرد و از وی خواست تا زمانی که وضعيت صنعت در سمنان را 
اين اعتراض رييس دولت از سوي . درست نکرده است سمنان را ترک نکند

وزير به قلعه باني منتقل شد وگريبان وی را گرفت تا محرابيان بتواند تأخير 
های صنعتی را به دامن  ساله در انتصاب معاون خود در سازمان شهرک يک
همزمان با عزل قلعه باني از   .بانی بيندازد ونهايت براي تغيير او اقدام آرد قلعه

آبان سال گذشته از رايزنی  27در تاريخ   »فردا«سازمان گسترش سايت خبري 
بانی از ايدرو  برکناری قلعه" ها برای نفتی شدن قلعه بانی خبر داده و نوشته بود؛

جمهور  رئيس  و خروج وی از وزارت صنايع درحالی است که وی در دوران سه
نژاد از مديران ارشد اين وزارتخانه بوه  مختلف يعنی هاشمی، خاتمی و احمدی

هايی  وی از مديران نزديک به جريان کارگزاران سازندگی و شخصيت. است
رغم مخالفت  تداوم حضور وی در رأس ايدرو، علی. چون رضا ويسه است

جمهور و  های جدی اسفنديار رحيم مشايی مشاور رئيس محرابيان به دليل حمايت
بانی از ايدرو  علت قبول برکناری قلعه. نژاد بوده است مرد مورد وثوق احمدی

جمهور با ميرکاظمی وزير نفت  نيز به جلسه چند روز پيش رئيس دفتر رئيس
بانی در شرکت نفت  در اين جلسه ميرکاظمی پذيرفته است که از قلعه. گردد برمی

 .و گاز پارس استفاده کند
جالب  88آبان  30اما در اين ميان پاسخ وزارت نفت به خبر ياد شده در تاريخ  

در وزارت خانه خود " شايسته ساالری"توجه بود که با شدت هر چه تمامتر بر 
در بخشی از .تاکيد و خبر قلعه بانی به وزارت نفت می رود را تکذيب کرد

جوابيه رئيس امور فرهنگی و ارتباطات وزارت نفت به خبر مذکور آمده 
خبر آن سايت در خصوص حضور احمد قلعه بانی رئيس سابق سازمان "بود

به هيچ ) وزارت نفت(گسترش و نوسازی صنايع در شرکت نفت و گاز پارس 
متاسفانه تهيه کننده آن مطلب در . عنوان صحت ندارد و به شدت تکذيب می شود

اثبات خبر خود مستندات کذبی را ارائه کرده است و اين در حالی است که هر 
و با نظر شخص وزير شايسته ساالری گونه انتصاب در وزارت نفت بر اساس 

وزارت نفتي آه چند ماه پيش پست گرفتن قلعه باني . محترم نفت انجام می شود
اين .را مغاير با شايسته ساالري ميدانست اآنون به او پست وجايگاه رفيعي ميدهد 

آشكارا نشان از آن دارد آه وزير نفت آمترين اختيارات را در وزارتخانه خود 
 .دارد

  
 هزار متر زمين براي پارآينگ مديران

  
مديري آه توسط نادران اصولگرا ومحسني اژه اي به فساد محكوم مي شود به 

از سوي .راحتي مدير عامل مهم ترين وبزرگترين شرآت دولتي ايران مي شود
ديگر نادران چند ي پيش بر اساس مستندات قضايي خبر داده بود آه رحيمي 

معاون اول رييس دولت ،رييس باند وحلقه مافيايي خيابان فاطمي است آه بنا بر 
جالب انيكه .گزارش جرس اين موضوع از سوي رهبر ايران مسکوت ماندد 

 رحيمي رياست آار گروه نفت در دولت را نيز از رييس دولت دريافت مي آند 
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موسوم به اتحاد عليه ايران  اين بالتکليفی شايد به دنبال آن است که گروهی 
از مديران سی و پنج هتل شهر خواسته بودند ميزبانی از احمدی نژاد و  اتمی 

 .هيات همراه او را رد کنند
 
 فرزندانمان را هم بياور  
روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن  اين اعتراض ها تا به آنجا پيش رفت که  

خانواده های سه آمريکايی بازداشت شده در ايران از   گزارشی منتشرکرد که در 
باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا خواستند به محمود احمدی نژاد رئيس جمهور 
ايران اجازه ورود به آمريکا داده نشود مگر اينکه سه فرزند آنها را نيز به همراه 

 .خود داشته باشد
دولت آمريکا دارای "به گزارش خبرگزاری فرانسه در اين نامه گفته شده  

اختيارات قانونی برای رد درخواست او و ممانعت از ورودش حتی اگر او فقط 
ما از شما می خواهيم از اين اختيارات . به سازمان ملل متحد می رود هست

 ."استفاده کنيد
  

 جلسه را ترک می کنيم 
هاي  گروه اي، خبر داد  تي از سوی ديگر خبرگزاری فارس به نقل از پايگاه جي 

يهودي در تالش هستند تا از اعضاي سازمان ملل بخواهند هنگام سخنراني رئيس 
 .جمهور ايران، نشست را ترك آنند

ما تمامي آشورها را به ويژه : "اي اعالم آردند سازمان يهوديان آمريكا در بيانيه 
خوانيم هنگامي آه  آنهايي آه براي دمكراسي و آزادي ارزش قائل هستند فرا مي

 ."براي سخنراني برخاست سالن سازمان ملل را ترك آنند" نژاد  محمود احمدي"
تالش ايران براي دستيابي به قابليت تسليحات اتمي : " است در اين بيانيه آمده  

نژاد براي  حضور احمدي. تهديدي براي منطقه و تمامي جهان غرب است
سخنراني در آنفرانس بازبيني، مسخره آردن تالش بسياري از آشورها است آه 

اي براي تبديل شدن به تهديد  اي و تروريسم هسته خواهند از تسليحات هسته مي
 ."جدي قرن جاري جلوگيري آنند

  
 دادن ويزا يک وظيفه است نه يک حق 

تمام اين مخالفت ها باعث شد که زمزمه هايی مبنی بر ويزا نگرفتن احمدی نژاد  
 .برای اين سفر به گوش برسد 

 .اما منوچهر متکی وزير خارجه ايران در سخنانی به اين شک ها پايان داد  
هاي آشورهاي مختلف به  صدور رواديد براي مقامات و هيئت وی در سخنانی  

منظور شرآت در جلسات سازمان ملل در آمريكا را براي مسئولين ذيربط 
 .آمريكايي يك تكليف و نه يك حق دانست

منوچهر متكي، در واکنش به اين مخالفت ها و ارسال نامه اين سخنان را اظهار   
با اين حال دبيرکل سازمان ملل متحد، که ميزبانی اين کنفرانس را بر عهده  .کرد 

دارد،از حضور احمدی نژاد به شرط داشتن پيشنهاد های سازنده استقبال کرده 
 .است

 اوباما عذر خواهی کند 
در حاليکه احمدی نژاد مسافری است که استقبال کننده زيادی ندارد و برای  

شرکت در کنفرانسی به آنجا که می رود که بيشتر کشورهای دنيا ، ايران را متهم 
به رعايت نکردن اصول انرژی هسته ای می کنند اما در ايران خبرها اينگونه 

 .نيست 
در حاليکه دنيا ايران را به خاطر مسائل هسته ای متهم می کند رئيس آميسيون   

تي  پي اوباما در اجالس ان امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اعالم می کند که 
 .در نيويورك بايد از جامعه جهاني عذرخواهي آند

تهديد اوباما در زمينه حمله اتمي به ايران : " الدين بروجردي عنوان آرد عالء 
سال از فاجعه تاريخي هيروشيما نگراني جامعه جهاني را به  60بعد از گذشت 

تي رئيس جمهور آمريكا بايد از جامعه  پي در اجالس ان  دنبال داشته است و
 .جهاني عذرخواهي آرده و به اشتباه خود اعتراف آند

با اين حال خبرگزاری آلمان از اين خبر داده است که محمود احمدی نژاد از  
 .نخستين سخنران های اين اجالس است 

خبری مبنی بر اينکه ايران درخواست خود را برای شرکت در اين کنفرانس پس  
 .گرفته است وجود ندارد 

به رغم تمام اين بی احترامی ها و عدم استقبال، احمدی نژاد مصمم به حضور  
کشوری که او معتفد است به زودی قدرتش محو خواهد شد و .در اين کشور است 

 .رئيس جمهورش را با سخيفترين القاب مخاطب قرار داد 
احمدی نژاد برای پنجمين بار عازم آمريکا است در حالی که اين پرسش مير  

که " حسين موسوی از وی که در مناظره انتخاباتی پرسيده شد هنوز پاسخی ندارد
 "اگر اين کشور در حال نابودی است چرا چهار بار به آنجا سفر کرديد؟

 سخنان خود را محدود کند 
به دنبال انتشار خبر سفر احمدی نژاد برای شرکت در اين کنفرانس هيالری  

 .کلينتون به اين حضور واکنش نشان داد 
از رئيس جمهوری ايران خواست سخنان خود در  وزير امور خارجه آمريکا  

نيويورک را به اهداف سه گانه اجالس بازنگری در پيمان منع گسترش سالح 
 .های هسته ای، ان پی تی، محدود کند

ماموريت کسانی که برای بازنگری، تجديد نظر و احيای پيمان : "کلينتون گفت 
. منع گسترش سالح های هسته ای به نيويورک می روند، کامال مشخص است

اگر ماموريت احمدی نژاد اين نيست، اين سفر برای او مفيد و سازنده نخواهد 
 ."بود

اگر احمدی نژاد بخواهد در نيويورک اعالم کند کشورش به  کلينتون اعالم کرد   
پيمان منع گسترش سالح های هسته ای متعهد است، از او استقبال خواهد شد ولی 

اگر بخواهد افکار عمومی را از اهداف اجالس منحرف کند يا بخواهد درباره 
فعاليت های اتمی ايران شبهه ايجاد کند، آن گاه از سخنانش استقبالی به عمل 

 .نخواهد آمد
  

 از سفر او ممانعت کنيد 
اما واکنش ها در آمريکا به تذکری نظير آنچه هيالری کلينتون داد ختم نشد و  

 .برخورد های تندتری هم صورت گرفت
خواه آمريکايی که پيش از اين نيز  سناتورجان کورنين جمهوری  

ای ايران داشته است، خواستار ممانعت  های تندی عليه برنامه هسته گيری موضع
 .جمهوری ايران به نيويورک شده است از سفر آينده رييس

خواه از ايالت تگزاس است و از مدافعان سياست تحريم  سناتور حزب جمهوری 
 .و انزوای شديد ايران است

  و خواهان طرح تحريم نفت و بنزين ايران را امضا کرده بود  وی قبال نيز   
 .تر برای ايران است های سنگين اعمال تحريم

اين سناتور نامه ای خطاب به هيالری کلينتون وزير امورخارجه آمريکا نوشته  
است و در آن درخواست کرده است که اجازه ندهند احمدی نژاد در اين کنفرانس 

 .شرکت کند
اين کار احمقانه است و اگر اجازه بدهيم که اتفاق : " در بخشی از اين نامه است  

های  های ما برای متوقف کردن گسترش سالح بيفتد، باعث مضحکه همه تالش
 ."های تروريست و جنايتکار خواهد شد ای نزد گروه هسته

جان کورنين در حال جمع آوری امضا برای اين است که نگذارند احمدی نژاد به  
 .آمريکا وارد شود

  
 احمدی نژاد يک تهديد است 

 .اما اين تنها سناتور مخالف حضور احمدی نژاد در آمريکا نيست  
 .سايت تابناک نيز خبر از اعتراض يکی ديگر از سناتورها داده است  
خواه آمريکا، نيز نامه ای به اوباما  جمهوری راس لتينن يکی از سناتورهای  

فرستاده است و در آن خواستار اين شده است که اجازه ورود احمدی نژاد 
 .خاک اين کشور را ندهند   به
نژاد تهديد  احمدی خواه آمريکايی در نامه خود آورده است  اين سناتور جمهوری  

مستقيمی برای آمريکاست واز اوباما خواسته است، مانع از ورود او به آمريکا 
 .شود

  
 فرش قرمز برايش پهن نمی کنيم 

 .اما دامنه مخالفت ها گسترده تر از سناتورهای آمريکايی است 
روزنامه وال استريت جورنال مطلبی منتشر کرد و در آن آورد نيويورکی ها،  

از شهردار گرفته تا هتل داران، بسياربعيد است برای محمود احمدی نژاد، رئيس 
جمهوری ايران، که در نظر دارد روز دوشنبه در يک کنفرانس سازمان ملل 

 .متحد شرکت کند، فرش قرمزپهن کنند
: در يک کنفرانس خبری اعالم کرد  مايکل بلومبرگ، شهردار نيويورک،نيز  
من برای . ببينيد، من احتماال با هرچيزی که اين مرد تا بحال گفته است مخالفم"

 ."او اهميتی قائل نيستم
 

 ميزبانی اش را قبول نکنيد 
 Intercontinentalرئيس جمهوری ايران در آخرين سفرش به نيويورک در  

Barclay اقامت کرد .Herve Houdre  مدير اين هتل تائيد کرد که درخواست
ديگری برای اقامت رئيس جمهوری در اين روزها رسيده است، اما هنوز نمی 

وی حاضر نشد توضيح بيشتری . داند آيا احمدی نژاد ميهمان خواهد بود يا نه
 .بدهد
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وساز خود را با طبيعت  انسان در آن به واسطه ی اعماِل خويش سوخت« -١
تا مواد طبيعت را در شکلی سازگار با نيازهايش ... تنظيم و کنترل می کند

گذارد و آن را  از طريق اين حرکت بر طبيعت خارجی اثر می«و  »تصاحب کند
 »دهد تغيير می

فعاليتی است آگاهانه و  »کار«آنچه از فحوای اين عبارت برمی آيد چنين است که 
 .تواند باشد هدفمند که بی مدِد قوای فکری نمی

او قوای طبيعی پيکر خود، بازوها و پاها، مغز و دستان خود را به حرکت « -٢
کاِر «گيرد که کار را تنها  ؛ چنين تعبيری در تقابل با نظری قرار می»آورد در می

پندارد، قائل به مفهومی مکانيکی  و استفاده از قوای جسمانی بدن می »يدِی ساده
کند و فاعلين کاِر  از کار است و کاربدنی را از کارفکری و ذهنِی مغز جدا می

ی  طبقه«فکری چون بخش وسيعی از کارمندان را کارگر ندانسته و آنان را از 
 .کنند منفک می »کارگر

که که در زمان خود شناخته و منتشر نشد و  ١٨۴۴های  نوشته مارکس در دست
 »کار مولد و کار غيرمولد«يک قرن بعد منتشر شد بخش مفصلی را به 

 : خوانيم دهد که در آن می اختصاص می
 real subsumption of labor(با تکامل يافتن شمول واقعِی کارتحت سرمايه «

under capital (داری اهرم واقعی فرايند  ی نوع سرمايه  ی توليد ويژه يا شيوه
تری، ديگر فرد کارگر  عمومی کار فراينِد عمومی کار به طور هرچه فراينده

درعوض، اين نيروی کاِر اجتماعًا ترکيب يافته و نيروهای کار . نخواهد بود
دهند  ی ماشين توليدی را تشکيل می اند که با هم مجموعه درحال رقابت و مختلف

تر  کنند يا به عبارت دقيق که به اشکال گوناگون در فرايند توليد کاالها شرکت می
ی  در اين مجموعه. آورند در اين متن و چارچوب محصولی را به وجود می

خود؛ يکی ) مغز(کنند وبعضی با سر  ها با دست خود بهتر کار می توليدی بعضی
به عنوان مدير، مهندس، تکنولوژيست و غيره، وديگری به عنوان ناظر و سومی 

تری از انواع  شمار هرچه فزاينده. به عنوان کارگر يدی يا حّتی کارگر رنجبر
گنجد و تمام آنانی که مشغول انجام آنها  ی کاِر سازنده می کار در مفهوم بالواسطه

شوند؛ کارگرانی که به طور مستقيم توسط  هستند، کارگِر سازنده محسوب می
 . شوند شوند و تابع فرايند کار و گسترش سرمايه می سرمايه استثمار می

يعنی به ) aggregate worker(حال اگر کارگر را به عنوان کارگِر جمعی 
ی توليدی در نظر گيريم، در آن  ی يک کارخانه دهنده عنوان تمام اعضای تشکيل

ای فراورده  بينيم که فعاليت جمعی آنان از نظر مادی منتج به مجموعه صورت می
در چنين . دهند شود که به طور همزمان کليتی از کاالها را تشکيل می ها می

وضعی، شغل کارگری که صرفًا عضوی از اين کارگر جمعی است و اين که 
. تر از کار يدی واقعی دارد، فاقد هرگونه اهميتی است تر يا کم ای بيش فاصله

فعاليت اين مجموعه ی نيروی کار، مصرف توليدِی بالفصل : درعين حال اما
برای سرمايه و ) Valorization(توسط سرمايه، يعنی فرايند ارزش زايی 

.بنابراين توليد بالفصل ارزش و تبديل بالفصل اين ارزش اضافه به سرمايه است
)۴( 

داند،  های مارکس آشکار است که او تنها کارگران يدی را کارگر نمی ازاين نوشته
بيند که نه تنها  ای از کار اجتماعی می را به صورت مجموعه »کار«چرا که 

 . کارگر يدی، بلکه مهندس، تکنيسين و بخشی از مديريت در آن شرکت دارند
داری،  مارکس بر اين حقيقت تأکيد دارد که درنظام سرمايه«: به بيان ارنست مندل

در نظر گرفته شود، بلکه به صورت ) يدی(کار نبايد به صورت کار بدنی 
ای از نيروی کار جمعی يا تمام آنانی که کارشان برای توليد يک  مجموعه
کارگر مشترک و «او حتی مفهوم . ی نهايی ضروری است ديده شود  فراورده
برد، فرايند ايجاد  را از اين لحاظ به کار می »جهانی کارگر همه«و  »جمعی

هايی است که ضمن فروش نيروی  ارزش تّجلی زمان کار مصرف شده توسط آن
" جهانی کارگر همه"اين . کنند دار، در روند توليد مشارکت می کار خود به سرمايه

ها، و حّتی مديران را در  به طورآشکار از ديد مارکس، مهندسين، تکنولوژيست
  ».گيرد بر می

های ديگر خود نه تنها يک آموزگار، بلکه يک مدير مدرسه و  مارکس در نوشته
ای را که در ازای دريافت  خواند يا نويسنده ای را که در کاباره می حتی خواننده

 . داند ی کارگر می نويسد عضوی از طبقه ای خصوصی می مزد برای موسسه
است همانا براِی  »کارگر«چه موجب پيوند تمامی اين مشاغل در مفهوم  آن

فردی که برای لذت خود در . است »فروش نيروِی کار«ديگری کارکردن و 
ای  نيست، اما همين فرد اگر در کاباره »کارگر«خواند  خلوت تنهاييش آواز می

 . است »کارگر«برای امرار معاش خود خوانندگی کند 
) Beyond Capital(در کتاب خود، فراسوی سرمايه " مايکل لبوويتز"

دهد  های کار اجتماعی تعميم می ِی بخش اصطالح کارگر جمعی مارکس را به همه
ی کارهايی را که از نظرگاه سرمايه و منافع آن مولد نيستند، اما در واقع  و همه

 همچون بخش بهداشت و (برای رشد و بازتوليد کارگر جمعی ضرورت دارند 

  «ي كارگر طبقه«اقعيِ  مفهوم و
 خسرو صادقی بروجنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخبارروز

شد  هايی را که تا آن هنگام گرامی شمرده می ی مقدس تمام پيشه بورژوازی هاله«
پزشک، وکيل، . نگريستند، دريده است ها می و با هراسی توأم با وقار به آن

 )١(».کشيش، شاعر ودانشمند را کارگر مزدبگير خود ساخته است
 

مانيفست «سال پيش در  ١۵٠اين تعبيری است که مارکس و انگلس بيش از 
و يا حتی  »ی کارگر طبقه«و  »کارگر«غالبًا وقتی از ) ٢.(کنند می »کمونيست

آيد،  و نقش آن در توليد نعم مادی و معنوی جامعه صحبت به ميان می »کار«خوِد 
گيريم که تصوری ذهنی و انتزاعی از اين مفاهيم  در مواجهه با کسانی قرار می

با اين . کنند وجو می جست »کارخانه«گونه مقوالت را تنها در  دارند و اين
فرض غلط از مفهوِم اين مقوالت است که بسياری مباحت نظری مطروحه  پيش

کند، چرا که با  شان نامفهوم جلوه می که پای در عينيات جامعه دارند در پيشگاه
توسط بسياری نيروهای سياسی،  »کارگر«شده از  روی از تصوير ارائه دنباله

کارگر را به صورت مردی با اندام و بازوانی ِسَتبر، لباس آبی به تن و دستانی 
کنند که در دستی داس و دستی ديگر چکش حمل  بسته تصور می چرکين و پينه

را  »کاِر يدی«که تنها  »داس و چکش«بسته در ذهِن  کند؛ همان مفهوم نقش می
آمد منطقی آن همانا جدا کردن  مفهومی که پی! داند می »کارگر«ی عنوان  شايسته

لزوم پرداختن به مفهموم . است »ی کارگر طبقه«اقشار وسيعی از زحمتکشان از 
 «است که ما را برآن می دارد ابتدا به مفهوِم درستی از  »طبقه کارگر«واقعِی 
 :دست يابيم »کار

ای مهم از حيات  از نظر هگل، کار تنها يک مفهوم اقتصادی نيست، بلکه جنبه
ها به  ی آن انسان ابزاری است که به وسيله »کار«اجتماعی است، از نظر وی 
کار، ميانجی انسان و جهان است که از طريق . يابند درک و فهم جهان دست می

ی  کار، وسيله. دهند رسند و جهان خود را تغيير می ها به خودآگاهی می آن، انسان
بخش است  کار، همچون فعاليتی رهايی. ی بين سوژه و ابژه است غلبه بر فاصله

شود زيرا که حاصل کار  ی وابستگی متقابل می های پيچيده که موجب ايجاد شبکه
شود وبه موازات آن، آرزوهای اجتماعی  فردی، موجب تأمين نيازهای مادی می

 . دهد را گسترش می
کار پيش از هر چيز فرايندی بين انسان و طبيعت است، «: به بيان مارکس نيز

ساز خود را با  و ی اعماِل خويش سوخت فرايندی که انسان در آن به واسطه
وی با مواد طبيعی چون نيرويی طبيعی روبرو . کند طبيعت تنظيم و کنترل می

او قوای طبيعی پيکر خود، بازوها و پاها، مغز و دستان خود را به . شود می
آورد تا مواد طبيعی را در شکلی سازگار با نيازهايش تصاحب  حرکت در می

گذارد و آن  که انسان از طريق اين حرکت بر طبيعت خارجی اثر می درحالی. کند
هايی را  وی توانمندی. دهد زمان طبيعت خود را نيز تغيير می دهد، هم را تغيير می

بخشد و اين نيروها را تابع قدرت مطلق  که دراين طبيعت نهفته است تکامل می
دهيم که منحصرًا  انگاشت قرار می بنابراين کار را در شکلی پيش... کند خويش می

دهد که به کار بافنده شبيه است،  عنکبوت اعمالی را انجام می. از آِن انسان است
هاِی مشبکیِ النه ی خود روِی دست بسياری از معماران  و زنبور با ساختن خانه

کند اين است  چه بدترين معمار را ازبهترين زنبور متمايز می اما آن. شود بلند می
که از موم بسازد در ذهن خود بنا  های مشبکی را پيش از آن که معمار خانه

تنها در شکل مواد  آدمی نه. تر به صورت ذهنی وجود داشت بنابراين پيش. کند می
آورد بلکه قصدخود را همزمان در اين مواد به تحقق  طبيعی تغيير پديد می

 )٣(»و اين قصدی است که او ازآن آگاه است . رساند می
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مقايسه کنيد با کارگر ماهری که در عسلويه يا هرکارگاه ديگری . داشته باشد
نوعی ملزم  هزار تومان درآمد داشته باشد، اين موضوع الجرم ما را به ۵٠٠
مالکيت، معيارمان  ی شرايط محيطی يا منزلت اجتماعی يا عدم عالوه کند که به می

بر اساس درآمد يا برخورداری کارکنان از امکانات رفاهی و تأمين نيازهای 
ای که قشربندی و تعيين  زندگی در ازای صرف زمان کار مشخص باشد، به گونه

ی کارگر براساس درجاتی از استثمار صورت  های متفاوت درون طبقه گرايش
ی مقدار مزدی که دريافت  عالوه ها در مزدبگير بودن به گيرد که اشتراک آن می
ها از رفاه اجتماعی بر اساس همين مزد و  مندی و يا محروميت آن کنند و بهره می

 .تفاوت در شرايط محيطی کار و صرف نيروی فيزيکی است
توان براساس فرمول قديمی  ای را ديگر نمی طبقه های درون که گرايش لّب کالم اين

يقه «شناس فقيد آمريکايی  کارگر يدی و فکری يا به تعبيِر سی رايت ميلز جامعه
ی  بسا آن منشی نسبت به کارگر ماهر در درجه تعيين کرد، چه »سفيد يقه«و  »آبی

 . باالتری از استثمار و محروميت باشد
را نه  »ی کارگر طبقه«توان  است که می »کارگر«و  »کار«با چنين تعبيری از 

، بلکه اکثريِت قاطع جامعه دانست که توليدکنندگان ِنَعِم مادی »اقليت«طبقه ای در 
ی عظيمی که توليد  اند؛ اما خود غالبًا از اين مواهب و سرمايه و معنوی جامعه

شان در فرايند توليد  کنند تنها به قدِر بازتوليِد نيروِی کار از دست رفته می
اکثريتی که اندک افزايشی در دستمزد و مزايايشان با هزار . شود شان می نصيب

شود وتيتِر يکِ   تبصره و قانون و اليحه در صحن علنی مجلس مطرح می
پاداش «، »ی طرح هماهنگ حقوق بازنشستگان اليحه«گردد  نشريات و اخبار می

شنويم، تو  بينيم و می تيترهايی است که هر روز می... ،»و عيدِی کارمندان دولت
هایِ   اما از ارزش افزوده. صورت گرفته و منتی نهاده شده »لطفی«گويی که 

 . آيد ی توزيع آن صحبتی به ميان نمی کالِن توليدشده از سوی همين طبقات و نحوه
شود در اين واقعيت ريشه  ازآن ياد می »ناِن بخور و نمير«چه تحت عنوان  آن

شود که قادر به بقا و ترميِم قوای جسمی و  شان می دارد که تنها مقداری نصيب
 Capital( »زايِی سرمايه ارزش«فکرِی خود برای بازگشت به فراينِد 

Valorization (ای که آنان را قادر سازد تمامی استعدادها و  باشند و نه به اندازه
 .شان تأمين شود ی نيازهای انسانی های خود را شکوفا سازند و کليه توانايی
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کارل مارکس وفردريک انگلس، مانيفست کمونيست، ترجمه حسن مرتضوی،  -١
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الکس کالينيکوس استاد عاليرتبه جامعه شناسی وعلوم سياسی دردانشگاه  -۵

عنوان کتاب به فارسی ترجمه شده است  ٧ازوی تاکنون . کينگ کالج لندن است
مانيفست ضد سرمايه  «، »درآمدی تاريخی بر نظريه اجتماعی «: که عبارتند از

تحليل امپرياليسم  «، »مارکسيسم و فلسفه «، »فلسفه انقالبی مارکس  «، »داری
 . »تروتسکی و تروتسکيسم  »، »نقد پست مدرنيسم  «، »
 ):١٣٧٠اصالح شده در ( ١٣۴۵قانون استخدام کشوری مصوبه سال  -۶
،احکام و اوامر  مستخدم مکلف است در حدود قوانين و مقررات - ۵۴ماده «

اگر مستخدم حکم يا امر . نمايد روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت 
و مقررات تشخيص دهد مکلف است کتبًا مغايرت  مقام مافوق را برخالف قوانين

در صورتی که بعداز . دستور را باقوانين و مقررات به مقام مافوق اطالع دهد
اين اطالع مقام مافوق کتبًا اجرای دستورخود را تأييد کردمستخدم مکلف به 

 .اجرای دستور صادره خواهد بود
در امور اداری  ـ مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ايجاد وقفه ۵۵ماده 

  ». کشور شود ممنوع است
که کارکنان را از ايجاد وقفه در کا رواميدارد، يعنی حق  ۵۵براساس ماده

اعتصاب ندارند، حق تجمع ندارند، حق تشکل و اعتراض ندارند وقانون 
گزارچنان رندانه اين ماده را آورده است که راه هرگونه اعتراض را از کارمند 

در جاهايی اشاره به انجمن های اسالمی کارمندان شده است که . سلب کند
براساس همين ماده چنين تشکلهايی عاری از هرگونه وجه اعتراضی بوده وفاقد 

 .ماهيت کارگری يا کارمندی می باشد

 

درمان، آموزش و تحصيل، نگهداری و پرورش کودکان، نگهداری و حمايت از 
ازنظرگاه اقتصاد (از جمله کارهای مولد ) سالمندان و معلوالن جامعه و نظاير آن

کند و به اين ترتيب سعی دارد بر شکاف  ارزيابی می) سياسی طبقه کارگر
از نظر او، علت بررسی محدود مارکس از . کارمولد وکار غيرمولد غلبه کند

ی آن بخش از  ی کارگر جمعی اين بود که وی مشغول پژوهش درباره مقوله
به کار ) توليد ارزش اضافی(داری  ی توليد سرمايه کارگران بود که در عرصه

اما اقتصاد سياسی . مشغول بوده و سرمايه ميانجی آنان و محصول کارشان بود
ی ناتمام تئوريک مارکس را به  ی کارگر در عصر ما وظيفه دارد پروژه طبقه

ی توليد به ديگر  برای اين منظور بايد نگاه خود را از عرصه. پايان برد
های راديکال طبقاتی را  های کار اجتماعی نيز بگردانيم تا بتوانيم سياست عرصه

 .طرح کنيم
به جز اين بحث بسيار مهم لبوويتز، ديويد هاروی نيز تالش کرده تا برای 

درگيرساختن بخش های ديگر جامعه که در کار اجتماعی سهمی ندارند و از ستم 
ی  بودن شيوه خودی تأثير فرعی خود به(اند  داری در رنج و سرکوب نظام سرمايه

ی کار  توليدی و سياست تضعيف قدرت نيروی کار که نياز به ارتش ذخيره
هايی  طرح) کند را ايجاد می »بدردنخور«ای و  های حاشيه و گروه) بيکاران(

ی  توجه و ارزنده ارائه کند که برای بحث سازماندهی کارگر جمعی، طبقه قابل
 . کارگر و نيروهای پيرامونی آن حايز اهميت وافر است

ای حائز اهميت است که تلقی مارکس  اين نکته«: معتقد است) ۵(الکس کالينيکوس
های آکادميک به عنوان  ها و کليشه گونه نپنداريم که رسانه ی کارگر را آن از طبقه

نماياند، برای مارکس طبقه بر مبنای رابطه  کارگراِن يدِی مرِد صنعتی به ما می
ازاين منظر کارگر بودن . شد ميان استثمارکننده و استثمارشونده تعريف می

. مستلزم فقدان استقالل اقتصادی در جهت حفظ خود و بر مبنای منابع خود است
ماندن مستلزم وجود اجبار در جهت فروش نيروی کار تو به بنگاه  پس زنده
زنی برای کارگر بسيار کم است،  داری است و از آن روی که توان چانه سرمايه
کارگر بودن در اين معنا مستلزم کار يدی . ی اين امر استثمار تو خواهد بود نتيجه

می تواند کار در دفتر، بيمارستان، مدرسه و يا دانشگاه . در کارخانه نيست
 ».باشد

آيا يک مهماندار هواپيما، : تر کنيم، بايد بپرسيم حال اگر بخواهيم مسأله را ملموس
نگار، يک  ی کاميون، يک پرستار، يک روزنامه يک خلبان، يک راننده

فروش، يک محقق آزمايشگاه، يک  خبرنگار، يک مهندس، يک کارگر خرده
خانه، زنی که پشت رايانه نشسته، مردی که اجناس  کار، يک کارمند پست نظافت

گذارد، آن که ميوه  های سوپرمارکت می را از نيمه شب تا صبح روی قفسه
چيند، يک معلم و حّتی يک مدرس دانشگاه، کارگر نيستند؟ ازنظر مارکس  می
 . ی کارگرند ناپذيری از طبقه ی اينان کارگر و بخشی جدايی همه
شان کرده  خطاب »کارمندان«و  »ی متوسط طبقه«ی آنانی که اغلب با عنوان  همه

 . داريم »ی کارگر طبقه«از ! شان و سعی در مبرا کردن
موضوعی که بسياری افراد و حّتی بسياری از نيروهای سياسی مدافع حقوق 

ی قرار گرفتن  کارمندان هم به واسطه«: کارگر از درک آن عاجزند اين است که
در اردوگاه کارمزدی و همچنين عدم مالکيت ابزاِر توليد و فروش نيروی کاِر 

دار  حضور يا عهده عدم. »شوند ی کارگرمحسوب می خود، بخش عظيمی از طبقه
کارهای خارج از محيط (بودن کارهايی که دربخش خدمات اجتماعی يا توليد نرم 

عمل ) ی ارتباطات، اطالعات، فضای مجازی و تکنولوژی کارگاهی و در زمينه
 . آيد هيچ مغابرتی با اين موضوع ندارد می

نظر از هرگونه تعريفی از طرف مجامع آکادميک يا  ی مهم، صرف مسئله
. های سياسی و اجتماعی، تلقی خود کارمندان ازجايگاه واقعی شان است گروه

ی اجتماعی است و  ازنظر عام، جايگاه کارمندان بر اساس نوعی منزلت و رتبه
عمومًا تصور بر اين است که کارمندان کسانی هستند که در پشت ميزهای 

های آموزشی و درمانی به دور از شرايط سخت محيطی  ادارات يا درمکان
دهند و اصوًال از کارگرانی که در  کارهای دفتری و تخصصی را انجام می

کنند سروگردنی باالترند و هروقت از  ها و کارخانجات يا معادن کار می ساختمان
گويند اين کار ما از عملگی بدتر است يعنی کار يدی  آيند می شدت کار به تنگ می
 . پندارند تر ار کار خود می را به نوعی سخت

هرچند کار يدی و تحمل سختی شرايط محيطی نيرو و توان باالی جسمانی را 
ی  تری به دنبال دارد اما شرايط ويژه طلبد و بر همين اساس فرسودگی بيش می

دخالت  بودنش درساختار سخت بوروکراتيک سازمانی و عدم کارمندی با منکوب
و سدکردن هرگونه تالش برای احقاقِ حقوق ودرآمِد ] ۶[گيری در هرگونه تصميم

شدنش تفاوت زيادی با ديگر  ناچيزش درنهايت نوعی ازخودبيگانگی و مسخ
 . هايش ندارد ای طبقه هم

تصور کنيد منشی فالن شرکت يا فالن درمانگاه يا مطب خصوصی در ازای يک 
 هزار تومان درامد  ۵٠ماه کار در شرايط تورمی و کاهش مدام ارزش پول، 
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 . آنچه در رويدادهای پس از پيروزی انقالب نيز ديده ايم و می بينيم
طی چند سخنرانی در نجف و دوران تبعيد  ۴٠آيت اهللا خمينی که از اواخر دهه 

راهبرد اسالم سياسی خود را برای تشکيل حکومت واليت فقيه اعالم کرده بود، 
اما با آغاز جرقه های انقالب و سپس در زمانی که به پاريس رفت، احتمالن بنا 

به تقيه صحبتی از آن نکرد و درباره ی نوع حکومت آينده ايران، صرفن به دادن 
در ) ٧(دموکراسی و آزادی های مدنی و حقوق بشر    وعده های در خصوص

وعده هايی که در همان بامداد پيروزی انقالب به . حکومت آتی اکتفا می کرد
آيت اهللا  ١٣۵٧اسفند  ۵در تاريخ . مسلخ ائتالف اسالمگراهای دو آتشه رفت

) ٨(خمينی حکم تشکيل دادگاه انقالب به ماموريت صادق خلخالی را صادر کرد 
نه -همه پرسی جمهوری اسالمی آری ١٣۵٨فروردين  ١٢و بالفاصله روز 

از آآگاهی و اعتماد مردم . داده اند »بيعت«برگزار شد که به درستی به آن عنوان 
به يک رهبری مذهبی کاملن سواستفاده شد و آيت اهللا خمينی هندوانه دربسته ی 

خودش را که البته معدودی از حلقه ی آخوندهای دور و برش از محتوای آن 
هر چه جريان انقالب پس از پيروزی به پيش . آگاهی داشتند به مردم قالب کرد

اين جريان . ميرفت دايره ی حذف انديشی اسالمگرايان هم گستردگی می يافت
ابتدا با حذف و شکنجه و حبس و مصادره اموال و اعدام پايوران رژيم پادشاهی 
و افسران مافوق ارتش با احکام دادگاهی چند ساعته و بدون روال دادرسی آغاز 

شد و به مرور با تاييد رهبران اسالمگرا قطر دايره ی حذف بيشتر و بيشتر 
سپس محيط اين دايره به سرمايه داران کالن و نيز صاحبان باشگاههای . ميشد

هنرمندان، اهالی فرهنگ و روشنفکران نيز از اين موج . شبانه و کاباره ها رسيد
خونين تصفيه در امان نماندند و دادگاه انقالب تجاوز به آزاديهای شخصی و 

تحميل قوانين دخالت گرايانه ی زندگی از جمله در حقوق اقليت های دينی چون 
دامنه کار به تصفيه های خونين داخلی با . بهايی و نيز زنان از اين جمله است

که چند و چون آن در . گروههای قومی بجای گفتگو و يافتن راههای تفاهم رسيد
 . فضای اين نوشته نمی گنجد

نقطه ی عطفی در حذف جريان ميانه رو و ) ٩(گروگانگيری در سفارت آمريکا 
اين اقدام تروريستی با تاييد رهبران . ليبرال از صحنه سياسی به حساب می آيد

گروههای اسالمگرا از طيف حزب اهللا تا مجاهد روبرو شد و البته عواقب 
دولت موقت که عناصر ائتالفی . وخيمی در روند حوادث کشور ايجاد کرد

اسالمگرای نيمه ليبرال تا ملی گرا در آن حضور داشتند، سقوط کرد، بحث های 
مطروح در خصوص قانون اساسی در مجلس خبرگان به حاشيه رفت، حذف 

های گسترده با کمک پرونده سازيهای موهوم به نام اسناد النه جاسوسی برای 
. آغاز شد و موج حذف شدت بيشتری گرفت) مانند جريان اميرانتظام(حذف رقبا 

بسياری از تحليلگران يکی از داليل حمله عراق به ايران را در همين عمل 
شايد بی سبب نباشد اگر آن روز را سرآغاز . تروريستی ونابخردانه می دانند

 . در ايران بناميم »تروريسم دولتی«رسميت يافتن 
به مرور با قدرت گرفتن نيروهای اسالمگرای هوادار خمينی، خط کشی بين 

شکل گرفت که الگوی يک اسالمگرای  »حزب اللهی«مردم و تولد پديده ی 
افراطی وفادار به اسالم فقاهتی خمينی بود که او را در مقام واليت فقيه و جانشين 

اين قشر در سطح رهبری به . پيامبر و خدا بر روی زمين پرستش می کردند
يا ) موتلفه(سنتی -روحانيان تندرو نيز کادر اسالمگرايان افراطی بازاری

و در ) مانند سازمان مجاهدين انقالب اسالمی(چپ  –اسالمگرايان خط امامی 
در قطب مخالف . سطح هوادار به اقشار سنتی و حاشيه نشين مذهبی متکی بودند

قرار داشت که او هم الگوی ديگری از يک  »مجاهد«نيروی  »حزب اهللا«
اسالمگرای افراطی وفادار به مسعود رجوی بود که ادعای بازخوانی و فهم 

انقالبی نوين در متون اسالمی داشتند و برای رهبرشان حاضر به فدا کردن جان 
-در سطح رهبری اين سازمان افرادی با انديشه های مطلقگرايی اسالمی. بودند

مارکسيستی و در سطح نيروهای پايين جوانان محصل و دانشگاهی قشر متوسط 
جامعه بودند که از طريق جذابيت ادبيات اسالم انقالبی علی شريعتی و نيز 

آرمانگرايی مارکسيستی به آن پيوسته بودند و البته طبيعی بود که دو پادشاه 
دو گروه حزب اهللا و مجاهد که تا . اسالمگرای متضاد در يک اقليم نمی گنجيدند

آن زمان همکار يکديگر در حذف وفاداران به نظام سلطنتی بودند، اکنون با ايمان 
بودن خود، با افزايش تنش ها و تحريکهايی که قصد قضاوت در  »حق مطلق«به 

بطور رسمی سالحها برگرفتند و  ١٣۶٠خرداد  ٣٠خصوص آغاز آن نيست، از 
جانهای بی گناه و گناهکاری که فدا شد و فرجام آن . به جان يکديگر افتادند

حزب اهللا با اتکا به توده های سنت . برتری نيرويی بود که دست باالتر داشت
گرای اسالمی و اسالمگرايان خشونت پرستی چون الجوردی، توانست گروه 

پس از آن به سرعت نوبت به . رقيب را تار و مار کرده و از صحنه خارج کند
حذف نيروهای دگرانديش، ليبرالها، ملی گرايان، سکوالرها و سپس چپها و 

در اين راه برای اسالمگرايان شکنجه، تجاوز، دادگاههای . کمونيست ها رسيد
 جنگ ايران و عراق هم چون نعمتی . چند دقيقه ای بخشی از روال محسوب ميشد

 هفت دهه اسالمگرايي و تروريسم در ايران 
 فرهنگ آبتين 

 
انسانی که حقانيت دين خود را باور کند، در عمل  «: آلبرت اينشتين می گويد

هدف از اين نوشته تنها بيان مختصری از ). ١( »هرگز اهل مدارا نخواهد بود
روند همزايی اسالمگرايی و خشونت در سپهر آسمان سياست ايران است و در 

آن به بازخوانی چکيده ای از رفتار گروههای اسالمگرا از طيفهای گوناگون در 
گسترش رويکرد حذف و خشونت در تاريخ معاصر، پرداخته شده، مشاهده 

دهه پيش با تشکيل  ٧ميشود که اسالمگرايان شيعه ايرانی دست کم از حدود 
گروههای تروريستی و در فرقه های گوناگون تجربه ی استفاده از ترور و حذف 

. را به عنوان يک ساز وکار عمل سياسی در برنامه عمل خود قرار داده بودند
آشکار است که ظرفيت اين نوشته تنها بر گذری فراز گونه از تاريخ معاصر 

است و مدعی هيچ تحليل چرايی و جزيی نيست، که خود مستلزم پژوهش بسيار 
 . طوالنی و مفصل خواهد بود

اسالم سياسی مانند تمام ايدئولوژی های مطلق گرا و خود حق پندار از همان 
ابتدای پيدايش در فضای سياسی جامعه ايران برای پيشبرد اهداف سياسی به 

خشونت، ترور و حذف مخالف متوسل شده است و برخالف آنچه امروز گفته و 
تبليغ می شود، استراتژی رعب و وحشت اسالمگرايان نه ايده ی تازه ايست که 

در يک دهه اخير ايجاد شده باشد و نه فقط گروه خاصی از باندهای اسالمگرا به 
اعمالی چون ترور، بمب گذاری، گروگانگيری، آدم ربايی، . آن دست زده اند

شکنجه، تجاوز، خيانت به کشور، اتحاد با دشمنان ميهن و کشتار جمعی، اخاذی 
و سرقت همه و همه در سوابق اين گروهها و بنا به تنوع زمانی يا مکانی يا نوع 

چشم بستن بر . بافت ايدئولوژيک و يا استلزام قدرت طلبی به چشم خورده است
تاريخ و درس نگرفتن از آن هيچ سودی جز تکرار آن ندارد و مردمان دانا هرگز 

 . به دنبال چشم پوشی از تاريخ به بهانه های واهی نيستند
از نکاتی که در ميان تحليلگران رويدادهای سياسی ايران پيرامون چگونگی و 

از شعارهای  ۵٧چرايی گرايش رهبری و گروههای اسالمگرای انقالب اسالمی 
مردمی آن دوران مورد اشاره واقع می شود، تسلط گفتمان مطلق گرای خشونت 

بررسی عملکرد ساير گروههای خشونت . طلب مذهبی بر رويدادهای آن است
طلب از جمله سازمانهای چپ راديکال در دوران جنگ سرد از حوصله اين 

بحث خارج است اما گفتنی است که نقطه اشتراک سازمانهای کمونيستی با 
گروههای اسالمگرا عالوه بر باور به حذف مخالف، مطلق گرايی ايدئولوژيکی 

با توجه . اين دو طيف غالبن با يکديگر بده بستان های ايدئولوژيک هم داشتند. بود
به اينکه بحث اين نوشته بر روی اسالمگرايان و باتوجه دست باالی آنها درقدرت 

سياسی دوران انقالب و توسعه گفتمان خشونت در ايران، متمرکزشده است، در 
 . دنباله نوشته تنها به رفتارهای اسالمگرايان پرداخته ميشود

در صدر فهرست گروههای اسالمگرای تروريست می توان از گروه فداييان 
اين گروه اسالمگرا با هدف تاسيس حکومت اسالمی به . نام برد )٢(اسالم 

رهبری طلبه ای به نام سيد مجتبا نواب صفوی در سالهای پس از شهريور 
تشکيل شد و به ترور دگرانديشان و مخالفان سياسی برای اهداف  ١٣٢٠

اين گروه چندين عمليات ترور از جمله ترور . ايدئولوژيک خود دست می يازيد
اوج فعاليتهای اين . پژوهشگر برجسته ايرانی احمد کسروی را در پرونده دارد

گروه در سالهای نهضت ملی نفت بود که چندين عمليات ترور برای قتل 
گرچه اعضای اين گروه بعدها بازداشت و به اعدام و . دولتمردان وقت انجام دادند

حبس محکوم شدند اما انديشه ی تاسيس حکومت اسالمی راه خود را در ميان 
 . بنيادگرايان دينی باز کرده بود

در اوايل دهه چهل روح اهللا خمينی در مخالفت با اصالحات موسوم به انقالب 
سفيد که منجمله برای زنان حق رای قائل ميشد، به مخالفت پرداخت و همين 

از گروههای تروريست تاثيرگذاری بعدی . شد ١٣۴٢منجر به رويدادهای خرداد 
و نيز در درجات بعدی ) ۴(، سازمان مجاهدين خلق )٣(هيات موتلفه اسالمی 

و امت واحده، توحيدی بدر و غيره می توان نام برد ) ۵(اهميت مانند منصورون 
که همگی در فرآيندهای درون گروهی نيز با برخورد، انشعاب و يا ائتالف 

تمامی اين گروهها پيش از انقالب سواِی تفاوت در ). ۶(روبرو می شدند 
برداشتهای اسالمگرايانه ی خود، در يک نقطه اشتراک داشتند، کاربرد خشونت 

ايدئولوژی مذهبی با . مقدس ترور و رعب و وحشت برای پيشبرد اهداف سياسی
مشروعيت گرفتن از باورهای فرازمينی و تغييرناپذير در پی تشکيل حکومت 
اسالمی به روايت های متنوع آن هستند و چون حق را به تمامی در جبهه خود 

می بيند، جايی برای گفتگو قائل نيست و در اين راه ستيز با فرهنگ مدرنيته 
 . بخش الينفک و راهبردی اسالمگرايان برای دستيابی به حکومت اسالمی است
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آشنايی . دگرباشان برای تسليم يا نابودی آنها در سرلوحه ی برنامه اسالمگرايان قرار دارد
با فرهنگهای گوناگون، مطالعه تاريخ تمدن بشر و جنگ ها و دوره های گوناگون، 
مطالعات جامعه شناسی و روانشناسی و تشريح کاربردهای عملی آن برای عموم، 

فقرزدايی و رشد اقتصادی جامعه، گسترش رسانه های آزاد و جريان آزاد اطالع رسانی و 
آزاد کردن پرسش و نقد هر چيز از قرآن و نپذيرفتن هيچ اصل بدون تحقيق عقلی و 

منطقی و گزينش خردمندانه ی امور زندگی، از راههای خشونت زدايی و ناکارآ کردن 
 . ايدئولوژی مطلق گرای اسالمی است

شايد بيراه نباشد اگر بگوييم، هيچ چيزی برای يک ايدئولوژی مطلق گرا کشنده تر از 
 . آشکارسازی نسبيت حق و ترويج فرهنگ مدارا نيست

 
 : پانويس

 
)1 (In a letter to Rabbi Solomon Goldman of Chicago’s Anshe Emet 

Congregation, Albert Einstein writes : 
A man who is convinced of the truth of his religion is indeed never 

tolerant. At the least, he is to feel pity for the adherent of another 
religion but usually it does not stop there . 

The faithful adherent of a religion will try first of all to convince those 
that believe in another religion and usually he goes on to hatred if he 

is not successful. However, hatred then leads to persecution when the 
might of the majority is behind it . 

های خود در رابطه با حکومت اسالمی،  فداييان در شرح انديشه«: فداييان اسالم ) ٢(
نخستين برنامٔه مدون خود را بصورت قانون اساسی و بر پائه مبانی اسالمی خود در قالب 

به قلم نواب  »رهنمای حقايق يا نماينده حقايق نورانی اين جهان بزرگ«کتابی با نام 
. صفوی ارائه دادند که به مانيفست فدائيان اسالم و مبنای سنت فکری اين جريان بدل شد

به  ١٣٢٩تدوين يافته باشد، سرانجام در سال  ١٣٢٧-٢٨اين برنامه قاعدتًا بايد در سالهای 
. صورت هماهنگ و همزمان بين رجال سياسی و مذهبی از طريق پست توزيع گرديد

مامورين امنيتی که از اين ماجرا غافلگير شده بودند، سعی در جمع آوی مابقی کتب کردند 
  ».که موفق نشدند

هيئت موتلفه اسالمی با به کارگيری عناصر سازنده و «: هيات موتلفه اسالمی) ٣(
شايسته، برای ريشه کنی عوامل فساد دست به اقدامی ارزنده آن هم در روزگار خفقان و 

اين تشکل، وقتی بيانيه ها و فريادهای هشداردهنده خود را کارساز نديد، . اختناق شاه زد
. اعالم انزجار خود را در قالب نابودی طاغوتيان ريخت و عمليات مسلحانه را برگزيد

به  1343حسنعلی منصور، يکی از مهره های وابسته به غرب است که در اوايل بهمن 
، سال روز شهادت 1343خرداد  26اين مقاله به مناسبت . دست اين نيروها از بين رفت

  ».عوامل اين اقدام غرورآفرين، به زندگی آن بزرگواران می پردازد
توسط  ١٣۴۴سازمان مجاهدين خلق ايران در سال «: سازمان مجاهدين خلق ايران) ۴(

سه تن از روشنفکران جوان مسلمان ، با هدف سرنگونی رژيم وابسته پهلوی و برقراری 
 ١٣۴٠اين سازمان نيز همچون اغلب گروههايی که در دهه . حکومت اسالمی تاسيس شد 

خرداد و شکست  ١۵مشی قهر آميز را در مبارزه برگزيدند ، تحت تاثير سرکوب قيام 
رسيده و به ”مبازره مسلحانه “ مبارزات مسالمت آميز ، در جريان تدوين استراتژی به 

“ جنگ چريک شهری “ تدريج با بهره گيری از تئوريهای انقالبيون آمريکای التين شيوه 
 . را در تاکتيک پذيرفت 

پس از چند سال کار مطالعاتی و خودسازی نفرات و سپس مرکزيت سازمان به انجام 
پاره )  ١٣۴٧(کارهای عملياتی و نظامی مشتاق شده و در يک همه پرسی تشکيالتی 

کردن تور پليسی و بر هم زدن ثبات رژيم ، تنها در پرتو عمليات مسلحانه امکان پذير 
معرفی گرديد و تاکيد شد که ايدئولوژی اسالم و باالخص مکتب تشيع و سنتهای انقالبی و 

  ».مبارزاتی تشيع را بايستی در بسيج توده های مردم بکارگيری نمود 
گروه منصورورن فعاليت های مسلحانه «: يادداشتی در شناخت بهتر منصورون) ۵(

داشت که بنا به اظهار برخی از اعضاء، مجوز شرعی برای  57و  56متعددی در سال 
کشتن سرگرد عيوقی رئيس گارد دانشگاه جندی شاپور، و چندين . آن گرفته می شده است

نفر از مسئوالن شهربانی در نقاط مختلف و نيز تالش برای حفظ جريان اعتصابات نفت 
  ».در جنوب، از فعاليت های عمده اين گروه است

از سازمان مجاهدين انقالب اسالمی تا سازمان مجاهدين انقالب اسالمی ايران، گفتگو ) ۶(
 با حسين فدايی، الف 

 سخنان و وعده های آيت اهللا خمينی پيش از انقالب ) ٧(
جناب حجه االسالم آقای حاج شيخ صادق خلخالی «: دادگاه های انقالب تشکيل شد) ٨(

 دامت افاضاته 
به جنابعالی ماموريت داده می شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمين و زندانيان 

تشکيل می شود حضور به هم رسانده و پس از تماميت مقدمات محاکمه با موازين شرعيه 
 . حکم شرعی صادر کنيد 

  »روح اهللا الموسوی الخمينی
نقش اشغال سفارت آمريکا و گروگانگيری در استقرار استبداد فقيه در ايران ، ) ٩(
 پاکنژاد، عصرنو .ج
 اسالمگرايی، توتاليتاريسم زمانه ی ما، بهرام محبی، ايران امروز ) ١٠(
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برای اسالمگريان در گسترش و تحکيم فضای تک صدايی در همه صحنه های سياسی، 
 . اجتماعی، فرهنگی و آموزشی کشور بود

فجايع دهه شصت اسالمگرايان آنچنان گسترده و ضدبشری است که پرداختن به آنها 
مستلزم سالها پژوهش و دستيابی به هزاران مدرک و مستندات پراکنده است، و تنها به 
تصفيه ی ادارات و سازمانها از غيرخوديها و يا دخالت در زندگی خصوصی افراد يا 

شکنجه و اعدام چند نفر نيست و کار از يک سو با خيانت به ميهن گروه اسالمگرای رقيب 
با همکاری با کشور عراق در زمان جنگ با ايران و از سوی ديگر با کشتارجمعی 

پس از اينکه گروه . زندانيان سياسی توسط اسالمگرايان حاکم به اوج می رسد
اسالمگرايان موفق به حذف کامل مهمترين رقيب ايدئولوژيک خود شدند، موج قتلهای 

 . زنجيره ای مخالفان حکومت در داخل و خارج از کشور آغاز شد
آنچه بيش از هر چيز در اين رويدادهای خونين به نظر می رسد، عطش قدرت پرستی 
اسالمگرايان و تمايل به حذف ديگران نه تنها از صحنه ی سياست بلکه حتا صحنه ی 

چگونه است که يک ايدئولوژی که به نام خدا و گام برداشتن در راه او . زندگی است
تعريف شده، چنين هيبت غيرانسانی و غيرتوسعه و فاجعه باری به خود می گيرد؟ غايت 

ايدئولوژی دينی اسالمگرايان که تاسيس يک حکومت دينی است، می تواند پاسخگوی اين 
 . پرسش باشد

ی نقد دين و  ، يکی از پژوهشگران حوزه)١٠(شناس آلمانی  هارتموت کراوس، جامعه
های مربوط به آگاهی انسان و  ی نظريه وی آثار پرشماری در زمينه. ايدئولوژی است

گرايی نيز  اسالم. ی آن منتشر کرده است تحليل و نقد خردستيزی، به مفهوم روشنگرانه
از ديدگاه کراوس، نفرت ويرانگر پيشگامان . های کانونی پژوهش اوست يکی از موضوع

های گوناگون بيان  گرايی افراطی در سراسر جهان، که مقاصد خود را به شيوه اسالم
است و نه  »بيماری روحی«کنند  گونه که بعضی مدافعان اسالم وانمود می کنند، نه آن می
کنند، واکنشی  ضدامپرياليست ادعا می »سرشت نيک«شناسان  گونه که بعضی شرق آن
نهايی پردازش به تضاد و  بلکه بايد آن را بيشتر محصول . فهم در برابر ستم غربی قابل

ی يک ايدئولوژی استيالگرايانه افراطی ديد که از گذرگاه  بحرانی واپسگرايانه، برپايه
بينی مطلق، اخالق  طلبی نظام ارزشی اسالمی، در وحدتی از دين مطلق، جهان برتری

های  تناقض »ناب«ی  نفسه تجربه اين، فی. کند مطلق و دريافتی مطلق از حقوق بروز می
ی تعبير اين تجارب، مطابق  های مربوط به آن نيست، بلکه گونه اجتماعی و پيامد بحران

خواهد خردستيز  حال اين ايدئولوژی هر اندازه می. رهيافتی ذهنی به يک ايدئولوژی است
 . و پريشان باشد

 : وی همچنين بر آن است که
بيرون کشيد که  »الگوهايی«ها و  توان گفته فاجعه بار آن است که از قرآن و سنت، می

کراوس در اين پيوند به پژوهشگرانی . کنند ها را مستدل و توجيه می اقدامات تروريست
قصدکنندگان و عامالن انتحاری  اند، سوء کند که در کتاب خود تاکيد کرده استناد می

اسالمی هستند و در اين ) آپوکاليپتيک(تاثير آخرالزمان  گرا، از نظر روانی تحت اسالم
در اين زمينه، عنصرهای عرفانی و . پندارند افق، خود را خادمان واقعی و ابزار اهللا می

بسياری از شواهد و . ی آن پژوهش چندانی انجام نشده است جذبه نيز نقش دارند که درباره
گونه و مقدس  قراين بيانگر آن است که خودکشی فيزيکی عامالن انتحاری، اقدامی خلسه

 . درآمد آن، نابودی روحی فرد است مانند ذکر در تصوف است که پيش
به باور هارتموت کراوس، جدايی دين از دولت و سپهر خصوصی، اساسا در اسالم منتفی 

مردم همان امت الهی هستند . ی سياسی يکی هستند ی دينی و جامعه در اسالم، جامعه. است
ی  اسالم در اصل، کمتر يک آموزه. همان قوانين دولتی ، )شريعت(و قوانين اسالمی 

ستيزانه است  بينی سخت دينی و نظم ايدئولوژيک فرد ايمانی معنوی، بلکه بيشتر يک جهان
ترين جزييات  که تنظيم مطلق همزيستی اجتماعی و بويژه زندگی خانوادگی را تا کوچک

ها و کنترل  در اين چارچوب، حاکميت سياسی، با تهديد به مجازات. هدف گرفته است
معنای اجتماعی اين نظام ارزشی . آهنين قواعد مجموعه قوانين اخالقی پيوند خورده است

بخشی و تثبيت مناسبات حکومتی مبتنی بر  ی دينی، نهايتا در مشروعيت يکپارچه
، اسالم به عنوان يک  با نگاهی مشخص بايد گفت. شود های فرهنگی خالصه می ويژگی

بشر،  نظام ايدئولوژيک موثر در فرهنگ، در خدمت استبداد شرقی است و تحقق حقوق
 . شود رهايی جامعه و فرديت را مانع می
هايی چون فقدان آزادی  های حکومتی پيشامدرن، با ويژگی اسالم نيز مانند ديگر ايدئولوژی

گزينش دين، نارواداری به مفهوم مدرن آن، درماندگی فرد در برابر قدرت جمع و دولت و 
جانبه در ميان  تنها يک تحول ژرف و همه. شود ها و زنان مشخص می نيز ستم بر اقليت

مسلمانان و پيش از هر چيز سکوالريزاسيونی که ساختارهای اجتماعی و سياسی مستبدانه 
بشر  شکند، اسالم را با دمکراسی و حقوق ها را درهم های مقدس آن گاه و فردستيزانه و تکيه

در هيچ جا نشانی ديده  »انقالب درون اسالمی«ولی از يک چنين . پذير خواهد کرد تلفيق
ديگر تجربه سی سال حکومت دينی به ملت ما نشان داده که در اين انقالب .  شود نمی

چه چيزهايی بايد زير و زبر شود تا ايدئولوژی مطلقگرای حاکم که  »درون اسالمی«
آنچه به اين حکومت ادامه حيات می دهد همين . پناهگاه قدرت است به چالش کشيده شود

جو ترور و رعب و وحشت است ولی نه فقط در محيط جامعه بلکه در ذهن خود ما 
شکستن اين جو، شکست قدرت حکومت است اما نبرد اصلی بايد در ذهن خود ما . مردمان

و با تابوهايی باشد که از دوران کودکی بدون پرسش و نقدی، به ذهن و روان ما وارد شده 
و به جايگاه رفيعی رفته که ديگر خودمان در درون ذهن هم جرات نداريم از چون و چند 

 . آنها پرسش کنيم و رفته رفته در بافت فرهنگ ما جای گرفته است
با مطالعه قرآن و تاريخ اسالم و رفتارهای متوليان دين، آشکارا استفاده از خشونت و 

تجويز آن برای پيشبرد اهداف ايدئولوژيک ديده می شود، امری که در دنيای حاضر و با 
رشد آگاهی و نگرش اجتماعی، نتيجه ای جز توليد نفرت و گسترش جنگ و کشتار بين 

 همچنين آموزه های متعصبانه و رفتار تبعيض آميز با دگرانديشان و . مردمان ندارد

http://luna4freedom.wordpress.com/2010/04/30�
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 هنر

 هوا هوای بهارست 
 فتح اله شکيبايی 

 
   

 هوا هوای بهارست، نغمه نغمه ی رود 
 بر اين هوا ُو بر آن نغمه صد هزار درود 

 
 چه نعمتی است خدايا بهاِر آزادی 

 که نيست بهتر از آن هيچ زيِر چرِخ کبود 
 

 به هر کجا که بود عشق، اعتباری هست 
 چو در پناِه چنان سايه ای توان آسود 

 
 چو آب ماند در برکه ای، يقين گندد 

 پرنده در قفس آری نمی شود خشنود 
 

 شباِن تيره ی بيداد را به سر برديم 
 کناِر پيکِر بی جان ُو چشِم خون پالود 

 
 درخِت خرِم آزادگی نگردد خشک 

 درين مقوله دگر نيست جای گفت ُو شنود 
 

 مرا اگر نفسی مانده، وقِف راِه تو باد 
 . که خوب تر ز بهاری ُو ناب تر ز سرود

 دوباره در شب
 شهال بهاردوست

 
 دوباره بريزم لـُخت، رویِ  موجهای شب

 دوباره چّکه چّکه، بر سطرهای رنگارنِگ اين دفتر
 همآغوشِ  واژه ها، در بسترِ  ماه

 ُهر ُهر، داغِ  داغ
 ُپر پُِر، بی تاب در نفسها

 دوباره برای خوابها
 با غمزه يا اطوار
 کش دهم به ناز

 بگويم سال ا ا ا ا م
 کجاييد ستاره ها؟

 بپرسم نديديد شاهزاده ی قّصه را؟
 بخندند به من

 !در راه بود، می آيد: بگويند
 و من باز مثل هميشه
 با ماه و ستاره بخندم

 دوباره شنگول، ُدو ُدو، دنبال حّبه های انگور
 ميان تاکها در جشن شراب

 .پا بکوبم، برقصم
 دوباره بريزم لخت، در چشمِ  آينه

 مرا ببيند با دگمه های باز
 با هوسهایِ  ايستاده در هوا

 با انارهای ميان باغ
 روی لبهای من سرخ، يک به يک واژه ها 

 با صدايی مثل الم تا کام
 کام شيرين کنم 

 !َبه َبه
 برای رودخانه چاک دامن باز کنم

 !َبه َبه
 ُپر شور ببوسد پايم

 بَپرم رویِ  سنگهايش
 روی موجِ  دستهايش
 بروم زير آبشارش

 !استخوانم تا مغز بشکافد
 من بی تاب همرهش، خيز بردارم

 تاج بر سرم بنشاند
 دوباره بريزم لخت، رویِ  موجهای شب
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 85نوروز 
 ناهيد سرشگی

 
 اند روبرو  دق   نشسته یها آينه

 از اخطار بانك گرفته 
 آب، برق، تلفن  یها با قبض
 به چشمايت  یهايی آه بايد بده و ماليات

 که شهروندانش                                       
 های سياه  را به عينک یحقوق شهروند

 اند      باخته
 آيد  یات م سايه به آه سايه یشهر 

 سپارند روز را به شب  هايی که می و آدم
 شب را به درد                             

 چقدر دويده بودم 
 با روزها            

 نبود  یسوز دهان روزهايی که آش 
 !و شب
 بود و  یباز آتش

 شب و روز؟ یآدم آجا
 کشد به هجوم  دست می 

 و ماغ بر زمين 
 روی تاريخ  روبه                 

 و ما 
 دوباره  یتا فرصت
 سنگين  /ايم چون برف نشسته

 !بسته است بهمن راه رستم را /بهمن جاده را بسته
 شود   و حجم من روی زمين سنگين می

 !راستی
 معادالت را     

 ريزی؟ چرا به هم می
  رود؟ زنی بر دل زاينده و سنگ می
 روز  بودی يک گويا که زنده

 روز برای دل من  يک   
 احتماًال  
 !ای بوده  که زنده          

 مقدمه  بی

 ويدا فرهودی 
   

 چه بی مقدمه در من شروع تو پيداست 
 و صادقانه بگويم که در دلم غوغاست 

 
 چه دير ديدمت اما چه زود دل بستم 

 به لحن شرقی چشمت که اين چنين گوياست 
 

 هزار شعر نگفته به گوش من خواندی 
 ات شيداست  و شاعرانه شنيدم که لهجه

 
 ی کشور عشق "ندانم کجا"ای ز  رسيده

 هاست  که ماورای مدار کبود غربت
 

 خواهم  قرار می چه کودکانه تورا بی
 اگر چه گفتنِ خواهش خالف عادت ماست 

 
 شگفت آَوَرَدت اين صراحتم اما 
 پرواست  نمانده فرصت کتمان و شعر بی

 
 دانی  مقدمه آن سان که خوب می و بی

 ها پيداست  ی سرخش، نهفته ز واژه واژه


