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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 کارگران سراسر جھان
 !متحد شويد 

 ۶٢٨شماره    ٩١نيمه  اول شھريور  –سال سی و چھارم

  ٣درصفحه 

  ۵درصفحه 

٧درصفحه   

 ھای خونين جمھوری اسالمی در زلزله آذربايجان دست

ی در درون  الم اس
ه  ن ايران پيوسته بر دام
د و  زاي ا می اف تضادھ
اکنون حتا توانايی حفظ 
ظاھر را نيز از دست 

ا  د ب ات" داده است و مثالً نمی دان اب خ ت ده "  ان ن آي
ران  رياست جمھوری چه بايد بکند، در خارج اي
ه  ت نيز در صحنه ی بين المللی سوای منازعه ھس
ا کشورھای  زرک دارد ب ای که با قدرت ھای ب
ری و  ي ه درگ طق ن ديگر و به ويژه کشورھای م

 .تضاد پيدا کرده است
تضادھای جمھوری اسالمی با ترکيه و عربستان 
سعودی که با توجه به پيوندھايشان با قدرت ھای 
بزرگ، قدرت ھای منطقه ی خاورميانه محسوب 
می شوند، اکنون عمدتا بر محور ضديت آن ھا با 
. رژيم در حال احتضار سوريه می چرخد

جمھوری اسالمی در دو نشست در اين رابطه 
اجالسی که جمھوری .  شکست سختی خورد

مرداد  ١٩روز "  دوستان سوريه"اسالمی به نام 
در تھران برگزار کرد، از ھمان ابتدا شکست 
خورد چرا که بيست و چند کشوری که به دعوت 
جمھوری اسالمی در آن شرکت کردند به جز 

٢درصفحه   

وری  ھ م م ج رژي
اسالمی در داخل ايران 
ر  گي ن وب با مشت آھني
د  ن وببند حکومت می ک
د  اق و مدت ھاست که ف

داران .  پايگاه توده ای و مردمی است ون طرف اکن
اه  گ ت ای دس ورھ ت خ ف ی از م ت ه مش م ب رژي
ظامی و  ت روحانيت و اعضای بلندپايه نظامی وان
اه  اآگ ايت ن ھ فت و در ن ل سرمايه داران گردن ک
ه  ون ه ھرگ ترين افراد جامعه خالصه می شود ک
ع  اف ن ه علت م تغيير در وضعيت موجود را ب
ررات و  ق ه م دی ب ن ب اي ا پ اسی ي اقتصادی و سي

د ن اب می ت رن وضعيت .  قوانين ارتجاعی مذھبی ب
ر از  ت ھ رژيم جمھوری اسالمی در خارج ايران ب
ه  اين نيست و به جز چند گروه افراطی اسالمی ک

شان می کند و چند کشوری که در  اين رژيم کمک
چ  ي د، ھ د دارن ن ا آن زد و ب سازمان ملل متحد ب

د ن می ک ايت ن ن .  دولتی از آن حم ً در اي ا م ل مس
وانفسا حفظ رژيم ضدمردمی بشار اسد در سوريه 
ھوری  به عنوان اصلی ترين متحد بين المللی جم
اسالمی برای جمھوری اسالمی دارای اھميت 

ھوری .  فراوانی ست م جم اما ھمان گونه که رژي

١٠درصفحه   

 کودتايی در کار نيست،
 !ريزی با يا بدون خون 

 
ھای اقتصادی و سياسی،  فشارھای ناشی از تحريم

بر بستر يک بحران و رکود عميق و طوالنی 
مدت اقتصادی، رژيم جمھوری اسالمی و کل 
نظام حاکم را با يک بحران سياسی جدی روبرو 
ساخته و اختالف و کشمکش درون ھيئت حاکمه 

شکست مذاکرات دولت .  را دامن زده است
ای،  جمھوری اسالمی حول و حوش نزاع ھسته

رويدادھای پرشتاب منطقه و سير تحوالت در 
تر  را نيز بحرانی رژيمسوريه، مناسبات خارجی  

ساخته و اين پديده نيز، اختالف ونزاع باندھای 
از زمان .  درون حکومت را تشديد نموده است

ھا،  طلبان و کنار گذاشته شدن آن شکست اصالح
ھا و اختالفات،  يک سِر تمام اين کشمکش

ی وی بوده که با  نژاد و دار و دسته احمدی
برخوداری از حمايت بی دريغ و بی چون و 

ی تمام منازعات درونی  ای، برنده چرای خامنه
ای  نژاد از فرمان خامنه با تمّرد احمدی.  بوده است

نشينی  پيرامون وزير اطالعات و ماجرای خانه
ھای بالمانع و پی در  وی، نه فقط دوران پيروزی

پی وی در مشاجرات و اختالفات درونی پايان 
ی وی رقم خورد،  گرفت و به زيان دار و دسته

ی عزل  بل اين منازعه در مقاطعی حتا تا مرحله
ای که بسته  مجادله.  رئيس جمھور نيز باال گرفت

به شرايط و شدت و ضعف بحران سياسی، گاه 
ی  اوج، گاه فرود داشته است، اما تا پايان دوره

 .نژاد ادامه خواھد داشت رياست جمھوری احمدی
از ھمين نمونه است نزاعی که اخيراً پيرامون 

و محدود ساختن يا سلب " ای ستاد فرا قوه"تشکيل 
نژاد درگرفته است و طرفداران  اختيارات احمدی

" کودتای بدون خونريزی"نژاد بر آن ناِم  احمدی
ماجرا از اين قرار است که دو تن از .  اند نھاده

 تشديد آپارتايد جنسی
 

ھا از ادامه  ی سياست فاشيستی تبعيض جنسيتی عليه زنان را با محروم ساختن آن جمھوری اسالمی دامنه
چه که در مطبوعات رژيم  آن.  ھای دانشگاھی در سال جديد وسعت داده است تحصيل در بسياری از رشته

شود، در واقعيت يک آپارتايد  ھا نام برده می جنسيتی شدن دانشگاه از آن به عنوان تفکيک جنسيتی و تک
ً به جداسازی فيزيکی دانشجويان زن و مرد محدود نمی جنسی شود، بلکه محروم  ست که ابعاد آن صرفا

کردن زنان از تحصيل به عنوان اقدامی در جھت تشديد کليت تبعيضات سياسی، اقتصادی، حقوقی و 
ً جداسازی نيست، بلکه آن  چه که سياست رژيم را تشکيل می آن.  ست فرھنگی يا "  تفکيک"دھد، صرفا
ست يعنی  ھای سياسی، اقتصادی، حقوقی و فرھنگی مبتنی ای از تبعيض ست که بر مجموعه جداسازی

 .آپارتايد جنسی
دانشگاه  ٣۶رشته تحصيلی  ٧٧، پذيرش دختران در ٩١بر طبق گزارشات رسمی، در سال تحصيلی 

ً تمام رشته.  متوقف گرديد گيرد، اما ابعاد  ھای فنی و مھندسی را دربرمی گرچه اين محروميت تقريبا
ھای علوم  گردد که بدانيم رشته سياست فاشيستی رژيم و اھداف و نتايج آن وقتی به خوبی آشکار می

ريزی شھری و روستايی، روانشناسی،  اقتصادی، سياسی، حقوق، تاريخ و جغرافيا، علوم تربيتی، برنامه
شناسی، حسابداری، مديريت بازرگانی، مديريت دولتی، شيمی، راھنمايی و مشاوره و حتا زبان و  باستان

 

٩درصفحه   

 ، ٦٧کشتار تابستان 
 نقاب خونين مرگ بر 
 چھره جمھوری اسالمی

 
 در خلوت روشن

 با تو گريسته ام به خاطر زندگان
 و در گورستان تاريک 

 با تو خوانده ام 
 زيباترين سرود بودن را 
 زيرا که کشتگان آن سال
 عاشق ترين زندگان بوده اند

 
 احمد شاملو

 خالصه ای از اطالعيه ھای سازمان

 شکست ھای ديپلماتيک پياپی 
 جمھوری اسالمی
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  ۴درصفحه 

١از صفحه   

ای به  نژاد در نامه وزرای سابق دولت احمدی
ھای عمومی انتشار  ای که البته در رسانه خامنه

نيافت، ضمن اشاره به شرايط حساس و بحرانی 
ی متشکل از "ستاد"کشور خواستار آن شدند که 

تشکيل "  برخی از عقالی ديگر"سران سه قوه و 
گردد و مديريت مسايل اجرايی کشور را طی يک 

اين خبر که در آغاز به .  سال آينده در دست گيرد
ای در محافل سياسی پخش گرديد،  صورت شايعه

نخستين بار توسط روزنامه رسمی دولتی فاش 
مرداد  ٢٣مورخ دوشنبه "  ايران"روزنامه .  شد
پراکنی از  نامه"در مقاله مفصلی تحت عنوان  ٩١

واکنش نسبتاً "  جام زھر تا تقالی وزرای معزول
. ھا نشان داد تندی نسبت به اين گونه تالش

نژاد، نامه منوچھر  در دفاع از احمدی"  ايران"
متکی و مصطفی پورمحمدی وزرای معزول 

نژاد را تالش برای بحرانی جلوه دادن  احمدی
طرح پيشنھادھا و "اوضاع کشور ناميد که با 

برای حل "  کارھای غير معمول و فراقانونی راه
شود  و از سوی کسانی انجام می"  بحران فرضی"

که در ھمراه کردن افکار عمومی با خويش، 
چنين با اشاره به  روزنامه ايران ھم. شانسی ندارند

اين که در اوايل مرداد نيز نامه مشابھی از سوی 
تن از نمايندگان خطاب به ھيئت رئيسه مجلس  ٩

نوشته شده که در آن نامه نيز، نويسندگان 
ای با اختيارات کافی  خواستار تشکيل ستاد ويژه

ی  اند تا بتواند در يک سال باقی مانده از دوره شده
نژاد، امور کشور را  رياست جمھوری احمدی

تصريح نموده است که نگاشتن چنين ! مديريت کند
اعمال فشار و به کرسی "ھايی با ھدف  نامه

صورت "  نشاندن يک خواست غير قانونی
با اشاره به تشابه نامه وزرای "  ايران. "گيرد می

معزول و نمايندگان مجلس، چنين نتيجه گرفته 
اتاق "ھا و تصميمات در  است که تمام اين تالش

پيش از آن نيز !  شود طراحی می"  فکری واحدی
اسحاق رئيس اتاق بازرگانی تھران، ضرورت  آل

برای اداره امور "  ای ستاد فرا قوه"تشکيل يک 
وی در گفتگو با .  اقتصادی را پيش کشيده بود

ای برای  تشکيل يک ستاد فرا قوه:  فارس گفته بود
االن بحث حيات .  ست ھا ضروری مقابله با تحريم

و ممات است و دولت ھم بايد قبول کند و اين 
جريان مقابل اما طرح اين .  پيشنھاد را بپذيرد

ھايی از داخل برای بحرانی  مسايل را ارسال پالس
ای   داند که بھانه نشان دادن شرايط داخل کشور می

برای افزايش فشارھای خارجی و توجيه اين 
 .فشارھا باشد

اما واکنش عبدالرضا داوری، عضو ھيئت علمی 
نژاد، از اين  جھاد دانشگاه و از نزديکان احمدی

حدود فراترو از واکنش روزنامه ايران ھم تندتر 
وی صريح و بی پرده از تالش مخالفان و .  بود

نژاد برای سلب اختيارات رئيس  رقبای احمدی
: آفتاب به نقل از وی نوشت.  جمھور سخن گفت

طرح و نقشه پيرامون کاھش قدرت دولت و "
انتقال اختيارات رئيس جمھور و قوه مجريه به 

ای متشکل از ساير قوا از  يک ستاد فرا قوه
داوری اين طرح و ."  ھا قبل وجود داشت مدت

" کودتای خاموش"نقشه رقبای رئيس جمھور را 

چنين با طرح اين  وی ھم.  نژاد خواند عليه احمدی
خواھند يک سال  موضوع که کودتاچيان می

زودتر از موعد قانونی، سکان قوه مجريه را به 
چنگ آورند و ريل دولت يازدھم را نيز از حاال 

نژاد را  تعيين کنند، طرح و نقشه رقبای احمدی
نام نھاد که از روی "  ريزی کودتای بدون خون"

طرح مظفر بقايی عليه دولت مصدق رونويسی 
خواست اختيارات  طرحی که می.  شده است

 !مصدق را سلب و آن را به مجلس منتقل کند
صرف نظر از قياس بی مسمای دولت 

نژاد با دولت مصدق، اما اين نحوه  احمدی
نژاد تا چه  دھد که باند احمدی برخورد نشان می

حد از تحرکات رقيب برای کنار زدن زودھنگام 
ھمين که زمزمه .  است خويش به وحشت افتاده

نژاد به  تکذيب نامه وزرای سابق احمدی
ای بلند شد، محسن رضايی در يک برنامه  خامنه

نژاد به  تلويزيونی، نامه دو وزير سابق احمدی
که "  ای ستا فرا قوه"ای پيرامون تشکيل  خامنه

. اختيارات زيادی داشته باشد را تأييد کرد
ھای طرفدار دولت، در  روزنامه: "رضايی گفت

اند رئيس  نمايی کرده و گفته مورد اين نامه بزرگ
وی ."  طور نيست جمھور جايگاھی ندارد که اين

تواند در اين  اگرچه گفت، رئيس جمھوری می
ای باشد و مسئوليت آن را نيز بر  ستاد فراقوه

عھده بگيرد، اما اين توضيح ھيچ چيزی را حل 
نژاد اين را خوب  کرد و طرفداران احمدی نمی
دانند که نفس تشکيل يک ستاد به اصطالح  می

ای ولو آن که رئيس جمھور ھم مسئول آن  فراقوه
باشد، معنايش چيز ديگری جز محدوديت و سلب 

تواند  رئيس جمھور می!  اختيارات وی نيست
ای باشد اما مسئولی که  مسئول اين ستاد فرا قوه
ھای اين ستاد را اجرا  بايد تصميمات و برنامه

 .کند و نه تصميمات خود و يا دولت را
دھد که  ھای بعدی طرفين ماجرا نشان می واکنش

چنان ادامه  نزاع و کشمکش در اين عرصه ھم
کشمکش و نزاعی که نه فقط برای . خواھد داشت

ھای  اندازی بر مناصب، امتيازات و پست چنگ
اندازی بر منابع اقتصادی  سياسی که اساساً چنگ

نژاد بر آن است که در مدت  احمدی.  ست و مالی
اش، ضمن  ی دوره رياست جمھوری باقی مانده

فريبانه پيشين، صدھا  ھای عوام تداوم سياست
ھايی  ھا و يا پروژه ميليارد دالر ديگر را به بنگاه

که دولت ايجاد نموده و يا در صدد ايجاد آن 
ھا و  است، اختصاص دھد تا در پوشش طرح

ھای مفت و کالن را  ھای مختلف، اين پول پروژه
. در ميان اعضای باند خويش بذل و بخشش کند

ھايی که منافع درازمدت اين  ھا و پروژه طرح
ھايی که  ھا و پروژه طرح.  باند را نيز تأمين کند

اگر کليد اجرای آن امروز زده شود، فردا نيز 
دولت بعدی را به ادامه اجرای آن مجبور و مقيد 

ھايی که در حال حاضر  يکی از طرح.  سازد
ورزد،  نژاد بر اجرای آن اصرار می احمدی

است "  مھر ماندگار"طرح به اصطالح عمرانی 
که در سفرھای استانی مطرح و توسط دولت 

نژاد مصراً از دولت  احمدی.  تصويب شده است
خواسته است که اين طرح را که ظاھراً مشتمل 

اجرايی .  پروژه است اجرا و تمام کند ٩٠٠بر 
رضا اسدالھی   به گفته غالمھا که  شدن اين پروژه

بيش از  عضوکميسيون برنامه و بودجه مجلس
ً جايی در بودجه نداشته  نيمی از آن ھا نيز اساسا

. ھزار ميليارد تومان دارد ١٧٠است، نياز به 
ست که بودجه عمرانی ھر سال به  اين در حالی

ھزار ميليارد تومان  ٢٠طور متوسط رقمی حدود 
ھای واپسين و  نژاد در اين ماه بوده است و احمدی

ی  تر از يک سال باقی مانده از دوره ظرف کم
خواھد بيش از مجموعه  رياست جمھوری خود می

اش،  ھای رياست جمھوری بودجه عمرانی سال
نژاد  به عبارت ديگر احمدی!  بودجه صرف کند

ھا را از  خواھد در فرصت باقی مانده، پول می
اندازی  ھا و در پوشش راه طريق اين پروژه

فريبی، به جيب  ھای مختلف توأم با عوام طرح
 .ھای خود سرازير کند پالکی خود و ھم

گر ديگر رژيم که رئيس  اما جناح مقابل و غارت
مجلس از سخنگويان و نمايندگان اصلی آن است 

گری بزرگ شده است و در  و متوجه اين غارت
گری خود را مغبون يافته است، سنگ  اين غارت

نژاد  گذارد و در برابر احمدی الی چرخ دولت می
غالمرضا اسدالھی عضو کميسيون .  ايستاده است

برنامه و بودجه مجلس، ضمن انتقاد شديد از 
تخصيص اعتبار و صدھا ميليارد دالر به برخی 

ھا توسط دولت، به صراحت عنوان کرد که  بنگاه
ھای دولت که  مجلس تصميم گرفته است از فعاليت

. جلوگيری به عمل آورد"  وجاھت قانونی ندارد"
 در ھمين رابطه الريجانی رئيس مجلس نيز

ای که اواسط مرداد به احمدی نژادنوشت،   درنامه
اختصاص بودجه به برخی ازپروژه ھای 

وی .  را مغايرقانون بودجه خواند"  مھرماندگار"
نژاد،  در دو نامه مجزای ديگر به احمدی ھمچنين

دو تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمھور در امور 
گذاری  نفت و در خصوص صدور مجوز سرمايه

برای شرکت ملی صنايع پتروشيمی و صدور 
گذاری برای شرکت ملی پااليش و  مجوز سرمايه
اشکاالت "ھای نفتی را با استناد به  پخش فرآورده

 !باطل اعالم کرد" قانونی
گاه که ضروريات تمرکز  بدين ترتيب، مجلس، آن 

قدرت در دست قوه اجرايی و رئيس جمھور 
بايستی ھمان چيزی  کرد، به ناگزير می ايجاب می

گفت تصويب کند وگرنه  نژاد می را که احمدی
کردند و آن  عوامل وی در جلوی مجلس تجمع می

کردند،  را به تعطيلی و به توپ بستن تھديد می
خواھد  نژاد می چه را که احمدی اکنون نه فقط آن
رساند، بلکه مصوبه دولت را نيز  به تصويب نمی

 .کند لغو می
نژاد،  اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که احمدی

طلبان و پوچ بودن  بر بستر شکست اصالح
ای و  خامنه.  طلبی روی کار آمد ھای اصالح وعده

مجموعه نظام تحت رھبری وی، وقتی که به 
طلبان در تداوم مھار  شکست و ناتوانی اصالح

نژاد را که  ای پی بردند، احمدی مبارزات توده
بردار بود بر مردم تحميل  فردی ناشناخته و فرمان

بلکه  ٨٨نژاد نه در انتخابات سال  احمدی.  کردند
از ھمان نخستين دوره انتخابات رياست جمھوری 

ً مورد حمايت  که با رفسنجانی رقابت می کرد قويا
. ای و دار و دسته وابسته به وی قرار داشت خامنه

تشديد تضادھای درونی رژيم و ضرورت کنترل 
ھای داخلی، تمرکز قدرت و گماشتن فردی  بحران

طلبيد که  را در رأس قدرت اجرايی می
. بردار و تابع بی چون و چرای رھبر باشد فرمان

تمام قدرت بايد در دست قوه مجريه متمرکز 
شد تا رژيم بتواند بر تضادھای درونی خود به  می

ھايی که از داخل و  منظور مقابله با انواع بحران
. خارج رژيم را احاطه کرده بود، فائق آيد

نژاد که با حمايت سپاه، بسيج، دستگاه  احمدی

 کودتايی در کار نيست،
 !ريزی با يا بدون خون 
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١از صفحه   

۶درصفحه   

 .گيرد ادبيات انگليسی و مترجمی را نيز در برمی
رئيس دانشگاه اصفھان در گفتگو با سايت دولتی 

ھای تحصيلی  فارس پيرامون حذف زنان از رشته
ھای،  در دانشگاه اصفھان رشته:  اين دانشگاه گفت

علوم سياسی، حسابداری، علوم پايه، مديريت 
صنعتی، مھندسی برق، مھندسی مکانيک، 

آھن، مھندسی عمران، مديريت  مھندسی راه
بازرگانی، مديريت دولتی، مترجمی زبان 

رشته تحصيلی تک  ١۵انگليسی، در مجموع 
تر، زنان  جنسيتی شده است يا به عبارت صريح

 .اند ھا محروم شده از تحصيل در اين رشته
اين محروميت در دانشگاه محقق اردبيلی، شامل 

رشته، در  ١٨رشته، در دانشگاه لرستان  ٢۴
دانشگاه .  رشته است ١۵المللی خمينی  دانشگاه بين

ی  رشته ٢٣عالمه طباطبايی که سال گذشته حدود 
علوم انسانی را در اين دانشگاه حذف کرد و 

ی اجرا درآورد،  جداسازی جنسيتی را به مرحله
رشته را تفکيک  ٩رشته خود،  ١٩امسال نيز از 

 .جنسيتی کرده است
 ٧٧توأم با محروم کردن دختران از تحصيل در 

دانشگاه، جداسازی فيزيکی زن و مرد  ٣۶رشته 
ھايی که ھنوز زنان امکان  نيز در آن رشته

عالوه بر .  ی تحصيل دارند، تشديد شده است ادامه
افزوده "  تک جنسيتی"ھای  اين، بر تعداد دانشگاه

 .شده است
دانشگاه  ۵ی يکی از مقامات وزارت علوم  به گفته

اندازی شده و قرار  شھر راه ۵تک جنسيتی در 
ھای  شھر ديگر، دانشگاه ١۵است به زودی در 

اساس اين سياست به .  تک جنسيتی دائر گردد
ً جداسازی  اصطالح تک جنسيتی نه صرفا
فيزيکی دانشجويان مرد و زن از يکديگر بلکه 

ی تحصيالت در  حذف تدريجی زنان از ادامه
ھا به جز در مواردی بسيار محدود نظير  دانشگاه

اين واقعيت که .  ست آموزش و پرورش و پزشکی
اند،  ھايی را حذف کرده ھا رشته برخی از دانشگاه

اند، يا در  در حالی که در برخی ديگر حذف نشده
ی اعتراض و مبارزه  ھايی که سابقه دانشگاه

ست، حذف محدودتری در  دانشجويی برجسته ا
ھا انجام  ھای شھرستان مقايسه با برخی از دانشگاه

گرفته است، فقط بيان اين واقعيت است که 
تر  ست برای عمومی ای ھای امسال مقدمه تبعيض

ھای تحصيلی  ھا و رشته کردن آن در تمام دانشگاه
 .ھای آينده در سال

ی تحصيل در بخش  محروم کردن زنان از ادامه
ھای علمی و فنی که با توليد سر و  مھمی از رشته

اند،  ھايی که با سياست مرتبط کار دارند يا رشته
ست  سياستی آگاھانه در جھت تشديد آپارتايد جنسی

ناپذير از ايدئولوژی و سياست  که جزئی جدايی
 .ست دولت مذھبی جمھوری اسالمی

جمھوری اسالمی به عنوان يک دولت دينی 
اسالمی از اساس با برابری زن و مرد مخالف 

اصل حاکم .  ناپذير دارد است و با آن دشمنی آشتی
بر ايدئولوژی و سياست جمھوری اسالمی 
نابرابری زن و مرد، نفی ھر گونه برابری 
حقوقی و اجتماعی و قرار دادن زن در موقعيت و 

از ديدگاه جمھوری .  تر از مرد است مرتبتی پايين
اسالمی، زن از جھت مرتبت اجتماعی خود نيمه 

لذا از ھمان بدو استقرار خود در .  انسان است
ايران تالش نمود از طريق قوانين و مقررات 
. ارتجاعی خود به آن شکلی رسمی و علنی بدھد

با اين ھمه شکل اجرای عملی اين سياست در 

طول سه دھه گذتشه ھمواره تابعی از مبارزات 
طبقاتی و دمکراتيک، توازن قوا و در نتيجه 

. ی ايران داشته است وضعيت سياسی جامعه
جمھوری اسالمی از ھمان آغاز به قدرت رسيدن 
ی  تالش نمود نابرابری جنسيتی را به درجه

آپارتايد جنسی بسط دھد، اما در آن ايام ناگزير به 
 ۶٠ھای دھه  نشينی شد، تا وقتی که سرکوب عقب

منجر به تغيير اوضاع سياسی گرديد و شرايط را 
ھايش عليه زنان مساعد  برای پيشبرد سياست

 ٧٠ی دوم دھه  با گسترش مبارزات از نيمه.  يافت
نشينی شد و اکنون پس  بار ديگر ناگزير به عقب

از سرکوب گسترده جنبش اعتراضی مردم در 
و فروکش مبارزات سياسی علنی، مجدداً  ٨٨سال 

موقعيت را برای تشديد سياست آپارتايد جنسی 
چه که به ويژه از سال  آن.  مساعد يافته است

گذشته در زمينه آموزش و تحصيل عليه زنان به 
مرحله اجرا درآمد، به اصطالح تفکيک جنسيتی، 
تغيير در محتوای کتب درسی بر اساس اين 
سياست و محروم کردن زنان از ادامه تحصيل در 

ھای دانشگاھی در سال جديد،  تعدادی از رشته
ی  بخشی از اين سياست است، يعنی بسط و ادامه

ست که جزء اليتجزای سياست و  سياستی
 .ست ايدئولوژی دولت مذھبی جمھوری اسالمی

در ايدئولوژی و سياست دولتی دينی، آپارتايد 
جمھوری اسالمی .  ھای عميق دارد جنسی، ريشه

به جھت تفکرات اسالمی قرون وسطايی خود، در 
ای جز اين برای زن قائل  واقعيت امر، وظيفه

ھا را  نيست که در خانه بماند، بچه بياورد، آن
داری را انجام دھد،  بزرگ کند، کارھای خانه

. وسايل رفاه و آسايش مرد را در خانه فراھم آورد
در يک کالم خارج از خانه، وظيفه اجتماعی 

ترين  ھای مھم به تمام متون مذھبی و نوشته.  ندارد
سران دستگاه روحانيت شيعه که رجوع شود، 

اگر در واقعيت کنونی، .  چيزی جز اين نيست
اوضاع تا به اين مرحله وخيم نيست، نه از آن 
روست که ديدگاه جمھوری اسالمی چيز 

ست، بلکه شرايط جامعه ايران و جھان  ديگری
خواھد و  چه را که واقعا می دھد آن اجازه نمی

اساس و بنياد اعتقادات آن است، به طور کامل 
عملی کند، اما تحت ھمين شرايط داخلی و 

المللی نيز به محض اين که موقعيت را مساعد  بين
 .کند بيند، برای پيشبرد سياست خود اقدام می می

اکنون وزير علوم جمھوری اسالمی اجرای طرح 
ارتجاعی محروم کردن زنان از ادامه تحصيل را 

کند و  اعالم می"  مرجع تقليد ١۴"آشکارا خواست 
پذيری دانشجويان  آسيب"رئيس دانشگاه اصفھان 

را دليلی بر به اصطالح "  در دوره ليسانس
 .دھد نشين کردن زنان ارائه می تفکيک و خانه

اما عوامل ديگری نيز در شرايط کنونی عمل 
کنند که جمھوری اسالمی روند بازگرداندن  می

نشينی و تشديد آپارتايد جنسی  زنان به خانه و خانه
 .را تشديد کرده است

داری ايران  تحت شرايط معينی که جامعه سرمايه
ھای ايران و عراق به  به ويژه با پايان جنگ دولت

نيروی کار متخصص و نيمه متخصص نياز 
داشت، اين امکان در سطح وسيعی برای دختران 

در دراز .  فراھم گرديد که وارد دانشگاه شوند
مدت اين مسئله به معضلی جدی برای دولت 
مذھبی تبديل گرديد که زن را نيمه انسان 

زنان از .  داری پندارد و وظيفه او را خانه می
ً ھم  چارچوب تنگ و محدود خانواده ھا که عمدتا

وارد مناسبات اجتماعی .  سنتی بودند کنده شدند
ھا ارتقا يافت، به  ای شدند، سطح آگاھی آن گسترده

حقوق خود واقف شدند و به مبارزه برای کسب 
گروھی از .  ی خود برخاستند حقوق از دست رفته

اين زنان از اين محدوده نيز فراتر رفتند، قوانين 
ً خوِد دولت دينی را  و مقررات مذھبی و اساسا

 .نفی کردند
جمھوری اسالمی در . تعارضی جدی رخ داده بود

ذات خود به عنوان يک دولت دينی شيعه با 
برابری زن و مرد، دشمن است، اکنون زنان در 
ابعادی ميليونی خواستار حقوق خود و برابری 

جمھوری اسالمی سوای سرکوب و .  شده بودند
فشار برای مھار اين موج مبارزه، راه مقابله با آن 

از جھت .  را بازگرداندن زنان به خانه يافته است
ھا و مدارس  ديگر نيز حضور زنان در دانشگاه

 ۶٠عالی در سطحی وسيع که گاه متجاوز از 
را تشکيل   درصد ورودی ھای به دانشگاه

دادند، برای رژيمی که رسمی و غير رسمی،  می
علنی و غير علنی، دسترسی زنان را به مقامات 
باالی دولتی ممنوع کرده بود، معضل جدی 

حاال اين زنان که در بسياری موارد .  ديگری بود
برتری خود را در ورد به دانشگاه و کسب 
مدارک تحصيلی نشان داده بودند، ادعای 

ھا  ھايی را داشتند که از آن دسترسی به موقعيت
ھا با  لذا درگيری و مخالفت آن.  سلب شده بود

يافت تا جايی که حتا  رژيم حاکم افزايش 
ھای  ھايی از زنان طرفدار رژيم و خانواده گروه

بخش .  وابسته به طبقه حاکم را در برگرفت
کرده، حتا نتوانستند  بزرگی از اين زنان تحصيل

کاری پيدا کنند و يا ناگزير به کاری شدند که 
 .ھا نداشت نيازی به مدرک آن

جمھوری اسالمی برای حل اين معضالت خود 
نشين کردن زنان را از طريق محروم  نيز خانه

کردن در ادامه تحصيل و تشديد آپارتايد جنسی 
 .يافته است

عامل ديگر که به ويژه از نظم اقتصادی 
خيزد، تشديد رکود و بحران  داری برمی سرمايه

با آن   ست که جمھوری اسالمی اقتصادی وخيمی
داری در پی ھر  در ھر کشور سرمايه. روبروست

بحرانی، زنان اولين قربانيان آن ھستند که کار 
در عين حال نفع .  دھند خود را از دست می

کند که  داران در سراسر جھان ايجاب می سرمايه
ھمواره بخشی از زنان در خانه بمانند و ھزينه 

يعنی مفت و .  بازتوليد نيروی کار را کاھش دھند
مجانی کارگران آماده به کار را تحويل 

با اين ھمه و به رغم .  داران بدھند سرمايه
ترين کشورھای  ھايی که حتا در پيشرفته تبعيض
داری که برابری حقوق زن و مرد را به  سرمايه

ھای  اند، موجود است، تفاوت رسميت شناخته
مھمی با يک دولت مذھبی نظير جمھوری 

ھا  نه فقط در برخی از آن.  اسالمی وجود دارد
اند، بلکه در شرايط بحرانی و  اکثريت زنان شاغل

ھای قابل  اخراج، از حقوق، امکانات و کمک
 .ای برخوردارند مالحظه

در جمھوری اسالمی وضع به کلی متفاوت است 
گونه که گفته شد، اساس سياست جمھوری  و ھمان

نشين کردن زنان و از نظر اقتصادی   اسالمی خانه
تشديد بحران .  وابسته کردن آنھا به شوھر است

اقتصادی در ايران، نه فقط باعث بيکاری بخش 
بزرگی از زنان شده است که عموماً نيز از حداقل 

 تشديد آپارتايد جنسی
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مانده از عمر دولت را مغتنم بشمارد و آن را به 
فرصتی برای بررسی نقاط ضعف و قوت دولت 

ای در عين حال حاوی  سخنان خامنه.  تبديل کند
نژاد است که ضمن مھار  اين پيام به رقبای احمدی

اش با  و فلج وی، تا پايان دوره رياست جمھوری
 .وی مدارا کنند

ی  نژاد نيز اگر بخواھد باقی مانده دوره احمدی
اش را ھنوز در اين پست بماند،  رياست جمھوری

راه ديگری ندارد جز آن که با شرايط جديد بسازد 
ھای  ای و دستگاه چه که از طرف خامنه و به آن

در حکومت .  شود، عمل کند تابع وی تعيين می
اسالمی ھمه نھادھا و مقامات بايد تابع بی چون و 

ھمه جا و به ويژه در .  چرای ولی فقيه باشند
زند و  ترين مسايل حرف اول را ولی فقيه می مھم

ھای کل نظام را تعيين  اين اوست که سياست
حرف، حرِف ولی فقيه است و مابقی .  کند می

اختيارات فردی ولی فقيه، ماورای .  حرف است
قوه مجريه و ساير قواست و اين خصوصيت 
حکومت اسالمی و رژيم ديکتاتوری فردی واليت 

 اگر نياز باشد و شرايط ايجاب کندفقيه است که 
فردگمنامی ازميان تواند يک روز  رھبر آن می

بسی باال بکشد و به او نوچه ھای خود را 
العاده قدرت ببخشد و روز ديگر او را از  فوق

بنابراين ! اوج قدرت به حضيض ذلت فرو غلطاند
ريزی در ميان  حرفی از کودتای با يا بدون خون

 !نيست و نيازی ھم به آن نيست
مردم زحمتکش ايران بيش از سی سال است که 

موضوع .  اند  شاھد منازعات درونی جبھه ارتجاع
پايان باندھای حکومتی که   ھای بی  تمام کشمکش

گاه اوج و گاه فرود داشته و باتوطئه و دسيسه 
عليه يکديگر نيز ھمراه بوده است، کسب 
امتيازات و قدرت بيشترودرنھايت چنگ اندازی 
برمنابع بيشتراقتصادی ومالی و غارت 

ً توسط مزد بگيران   ھائی  ثروت ست که اساسا
آفريده می شود و تمام آن به کارگران و 

گريھا و  به اين غارت.زحمتکشان ايران تعلق دارد
تنھا کارگران .پايان بايد خاتمه داد  منازعات بی

وزحمتکشانند که با انقالب قھرآميز خويش قادرند 
ھای ريز ودرشت  نظام ارتجاعی حاکم وھمه جناح

را به زيرکشند، قدرت سياسی رابه   و غارتگر آن
چنگ آورند وبا استقرار دولت شورائی خود، 
تمام صنايع و مراکز بزرگ ومھم اقتصادی 
ومالی را ملی کنند وبا اعمال کنترل و نظارت 

ھا   گری   دقيق شوراھا، بر اين مجادالت و غارت
 .برای ھميشه نقطه پايان بگذارند

اطالعاتی و در رأس ھمه با حمايت شخص 
ترين  ای به رأس قدرت پرتاب شده بود، مھم خامنه
اش حل بحران سياسی يا الاقل تخفيف  وظيفه
ھای سياسی رژيم از طريق تشديد سرکوب  بحران

ای در طی يک  خامنه.  فريبی بود مستقيم و عوام
 ً ساله، حتا يک لحظه پشت وی را  ۶دوره تقريبا

وی .  خالی نگذاشت و جانب او را رھا نکرد
نژاد، از تمام  برای تمرکز قدرت در دست احمدی

اختيارات خود استفاده کرد و در اين راه سنگ 
تمرکز قدرت در دست قوه مجريه و .  تمام گذاشت

ھا باشد  رئيس جمھور، قرار بود کليد حل بحران
و چنين بود که تحت حمايت ولی فقيه، رئيس 

ھای حکومتی  جمھور به قدرتی مافوق دستگاه
 .تبديل شد

ھای  گرچه عبور از تضادھا و کنترل بحران
سياسی و اقتصادی، تمرکز قدرت در دست قوه 

کرد، تمرکز قدرت در دست  اجرايی را ايجاب می
رئيس قوه مجريه، اما به جايی رسيد که خود 

نژاد از فرمان ولی  وقتی که احمدی.  زا شد بحران
فقيه عدول و تمرد کرد، چيزی نگذشت که از 
. عرش اعال و قدر قدرتی به پايين کشيده شد

ھای سياسی بسيار شديدی که رژيم  بحران
ھای داخلی و  جمھوری اسالمی در عرصه

خارجی با آن دست به گريبان است، درجه 
ساخت  باالتری از تمرکز قدرت را ضروری می

که اين بار بايد در شخص ولی فقيه متبلور 
چنين است که اکنون رسيدگی و يا حل و .  شد می

فصل ھر موضوع کوچک و بزرگی، به دخالت 
 .ای گره خورده است و به آن وابسته است خامنه

نژاد از فردای روزی که از پذيرش  دوره احمدی
ای سر باز زد، به پايان رسيد و از  فرمان خامنه

. کاره بوده است آن به بعد نيز در عمل تقريباً ھيچ
نژاد در پست رياست  بودن يا نبودن احمدی

جمھوری نيز تغيير چندانی در اين مسئله ايجاد 
در روزھای اخير و به مناسبت ھفته .  کند نمی

ای بار ديگر  نژاد در حضور خامنه دولت، احمدی
را از ضروريات "  تمرکز مديريت در اجرا"

ای که اما امور  خامنه.  شرايط کنونی خواند
کند، به اين  اجرايی را نيز خود مديريت می

موضوع اعتنايی نکرد و در عوض در حالی که 
رئيس جمھور را به حل و فصل يک کرور از 
معضالت اقتصادی از قبيل تورم، افزايش 

ھای بحرانی و  نقدينگی، رسيدگی به کارخانه
ھا  دار، حمايت از توليد ملی و امثال اين مشکل

داد، به وی توصيه نمود يک سال باقی  حواله می

٢از صفحه   
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

داند؟ و مھمتر اينکه کشتار عمومی زندانيان 
سياسی بر بستر کدام شرايط سياسی، اجتماعی 
رخ داد و زندانيان سياسی در آن مقطع تاريجی 
در کجای تحوالت ميان جمھوری اسالمی و 

 .جنبش ھای اجتماعی قرار داشتند؟
بر کسی پوشيده نيست که جمھوری اسالمی يک 

نظام دينی، غير دموکراتيک و به غايت ارتجاعی  
و باز بر ھمگان آشکار است که کشتار و .  است

سرکوب سال ھای حاکميت جمھوری اسالمی، 
ھمواره برخاسته از ماھيت وجودی اين رژيم و 
. يکی از الزامات مسلم استمرار آن است

جمھوری اسالمی بقايش را در گسترش لجام 
بدون .  گسيخته سرکوب ھای اجتماعی می داند

زندان، شکنجه، تجاوز، کشتار و گسترش اعدام 
ھای بی حساب و کتاب، اين رژيم حتی يک روز 

از اين رو، ھيچ .  ھم قادر به ادامه حيات نيست
تفاوت ماھوی  ميان کشتارھای جمھوری اسالمی 
در دوره ھای متفاوت حاکميت اين رژيم وجود 

 . ندارد
توسط جمھوری  ٦٧جنايتی که در تابستان 

اسالمی صورت گرفت، نتيجه سير منطقی 
 ٦٠کشتارھای اين رژيم در سال ھای نخست دھه 

اعدام جمعی تعدادی از .  و حتی پيشتر از آن بود
،  ٦٠خرداد  ٣١زندانيان سياسی دربند در شامگاه 

از جمله محسن فاضل و سعيد سلطانپور با ھمان 
انگيزه ای صورت گرفت که جنايت فجيع تابستان 

تفاوت اين دو کشتار جمعی .  به وقوع پيوست ٦٧
زندانيان سياسی در دو مقطع زمانی، صرفا در 
ابعاد و کميت تعداد اعدام شدگان اين دو واقعه 

زندانيان سياسی در مرداد و شھريور .  بوده است
با ھمان انگيزه ای به مسلخ برده شدند که  ٦٧

فوج و  ٦١و ٦٠زندانيان سياسی در سال ھای 
نفری به  ٣٠٠تا  ٢٠٠فوج و بعضا در دسته ھای 

قتل عام خونين .  جوخه ھای مرگ سپرده شدند
، تکرار ھمان جنايات جمھوری ٦٧تابستان 

در .  اسالمی در کشتار مردم ترکمن صحرا بود
ادامه .  رھبر شورايی ترکمن بود ٤تداوم ترور 

روند سرکوب و کشتار مردم بی دفاع کردستان 
 . بود

جنايتکاران جمھوری اسالمی با ھمان انگيزه ای 
قتل "اقدام کردند که پس از آن نيز،  ٦٧به کشتار 

را سازماندھی کردند و "  ھای زنجيره ای
 . را بر آن افزودند ٨٨سرکوب، تجاوز و کشتار 

سال حاکميت جمھوری اسالمی بر  ٣٤آنچه طی 
توده ھای مردم ايران رفته است، ھمه و ھمه 
ريشه در ماھيت طبقاتی و خصلت دينی و 

ماھيت سرمايه .  ارتجاعی جمھوری اسالمی دارد
داری جمھوری اسالمی در تلفيق با روبنای 
سياسی دينی و قوانين قرون وسطايی اش، اين 
رژيم را به منتھا درجه کشتار و وحشی گری 

 ٦٧و در اين ميان، کشتار تابستان .  رسانده است
بارزترين و خونبارترين جنايت جمھوری اسالمی 

کشتاری که از .  در پھنه سرکوب و کشتار است
کشتاری که کل .  سر برآورد"  خاوران ھا"دل آن 

کشتاری .  جامعه را در بھت و ناباوری فرو برد
که التيامی بر  زخم ھای بر جای مانده از آن 

 . جنايت نيست
را بر تارک کشتارھای  ٦٧آنچه کشتار تابستان 

جمھوری اسالمی نشاند، صرفا کشتار ھزاران 
آمار کشتار مردم و فعاالن .  انسان مبارز نبود

به  ٦١و  ٦٠سياسی دستگير شده در سالھای 
آنچه .  بود ٦٧مراتب بيشتر از کشتار تابستان 

 ٦٧کشتار جمعی زندانيان را در مرداد و شھريور
را بر تارک مجموعه جنايات رژيم نشاند، پرپر 
شدن زندانيانی بود که تماما دوران محکوميت 

زندانيانی که با قوانين قرون . خود را می گذراندند
وسطايی ھمان رژيم، زير فشار و شکنجه، 
کيفرخواست زندان برايشان صادر شد و در 
دادگاه ھای چند دقيقه ای ھمان رژيم به دور از 

از اين .  تمام موازين حقوقی محاکمه شدند
زندانيان، ھزاران تن، در ھمان سال ھای نخست 

به جوخه ھای مرگ سپرده شدند و ده ھا  ٦٠دھه 
ھزار تن ديگر نيز، به حبس ھای کوتاه مدت و 

حال چگونه می توان .  بلند مدت محکوم گرديدند
تصور کرد ھمان زندانيانی را که توسط قوانين 
قرون وسطايی رژيم محاکمه شده اند، حبس گرفته 
اند و دوران محکوميت خود را می گذراندند، به 
يک باره با يک فرمان خمينی به جوخه ھای 
مرگ سپرده شوند؟ قتل حتا يک زندانی محکوم، 
عين جنايت است، تا چه رسد به آنکه ھزاران نفر 
از زندانيان محکوم را به جوخه ھای مرگ 

 !بسپارند
کشتاری که توسط جمھوری اسالمی در تابستان 

ای فراتر از  به وقوع پيوست، در مقوله ٦٧
جمھوری اسالمی .  است"  جنايت عليه بشريت"

مسئول جان ھمه آن زندانيان سياسی جانباخته 
بود، تا چه رسد به اينکه خود رژيم، آنان را به 

 . جوخه ھای مرگ بسپارد
بدون شک، جمھوری اسالمی بيش از ھر کسی 
بر ابعاد حقوقی کشتار جمعی زندانيان سياسی 

جمھوری اسالمی به خوبی می داند .  واقف است
که از نظر حقوقی تحت ھيچ شرايطی و با ھيچ 
توجيه سياسی و امنيتی نمی توان زندانيان محکوم 

از اين رو است که .  و اسرا را اعدام کرد
جمھوری اسالمی در تمام اين سال ھا، از 
مسئوليت پذيرش رسمی کشتار زندانيان سياسی 

و حتا ورود به .  سر باز زده است ٦٧در تابستان 
حوزه اين قتل عام را، عمال منطقه ممنوعه خود 

تا جاييکه ھرگونه اشاره و پرتو افکنی .  می داند
بر اين جنايت فجيع در داخل کشور، با واکنش 
شديد نيروھای امنيتی جمھوری اسالمی مواجه 

فقط خط قرمز خامنه  ٦٧کشتار تابستان .  می شود
اصالح "ای و نيروھای اصولگرای رژيم نيست، 

و ھمه آنھايی که دل در گرو بازگشت "  طلبان
خمينی بسته اند، نه تنھا عمال از "  دوران طاليی"

ورود به اين خط قرمز پرھيز می کنند، بلکه به 
روی مبارک شان ھم نمی آورند که اين کشتار در 

خمينی و در حاکميت "  دوران طاليی"ھمان 
امروزی رخ داده " اصالح طلبان"بالمنازع ھمين 

 .است
حال سئوال اينجاست اگر جمھوری اسالمی به 
ابعاد اين کشتار فجيح و تبعات حقوقی آن واقف 
بوده، پس چرا به انجام چنين جنايت ھولناکی 

 متوسل شد؟ 
پاسخ اين پرسش، ارتباطی تنگاتنگ به شرايط 

 در خلوت روشن
 با تو گريسته ام به خاطر زندگان

 و در گورستان تاريک 
 با تو خوانده ام 

 زيباترين سرود بودن را 
 زيرا که کشتگان آن سال

 عاشق ترين زندگان بوده اند
 

 احمد شاملو
 

 ٭٭٭               
از قتل عام زندانيان سياسی در مرداد و شھريور 

سال، ھنوز  ٢٤با گذشت . سال می گذرد ٢٤، ٦٧
از زخم ھای اين جنايت ھولناک در جای جای 

ھنوز ديوارھای اوين .  ايران خون شتک می زند
و گوھردشت، نجوای آن کشتگان عاشق را 

بر مدار "  دريا"ھنوز زندان .  پژواک می دھند
ھنوز زندان ھای گيالن و .  سرخ فاجعه می گردد

مازندران، مشھد و اھواز، شيراز و تبريز، 
کرمانشاه و صدھا بازداشتگاه ھای بی نام و نشان 
ديگر، مظلوميت زندانيان پرپر شده در تابستان 

 . را نجوا می کنند ٦٧
سال از آن فاجعه خونين، ھنوز  ٢٤با گذشت

بازتاب فتوای مرگ و جنون خمينی، از دريچه 
ھنوز زخم .  ھر سلول و بند به گوش می رسد

ھای مانده بر چھره بازماندگان جنايت، عمق 
ھنوز جامعه در لھيب .  فاجعه را باز می تاباند
و وھم خمينی با نقاب .  آتش آن کشتار می سوزد

خونين مرگ، ھمچنان بر فراز کشور نفير کشان 
بشکنيد اين قلم ھا را، بکشيد منافقين و : "می گويد
 ". کفار را

سال از آن تابستان تفتان، ھنوز  ٢٤با گذشت  
رھروان پلشت خمينی به تاسی از امام راحل 

دسته ای فتوای .  شان، بر طبل مرگ می کوبند
می )  ١"(فتوای نجات بخش"مرگبار خمينی را 

نامند و دسته ای ديگر، از آن سال ھای آتش و 
امام راحل شان "  دوران طاليی"خون به عنوان 

ياد می کنند و در حسرت بازگشت آن ايام، اشک 
و در اين ميان اما، جامعه، .  تمساح می ريزند

ھمچنان روز از پس روز، سال از پس سال، در 
لھيب تند حادثه می سوزد، مادران و پدران در 
يادواره ھای خونبارعزيزانشان قامت شکسته اند، 
ھمسران ھمچنان در سوگ و کودکان، 
تصويرھای گم شده شان را، در قاب ھای عکس 

و بدين سان، سال . مانده به ديوار جستجو می کنند
از پس سال می گذرد و زخم ھای حادثه را 

حتا اگر نقاب خونين مرگ از .  التيامی نيست
حتا اگر آمران و عامالن .  چھره ھا فرو افتد

کشتارھای جمھوری اسالمی محاکمه و به دست 
باز ھم اين زخم را التيامی .  عدالت سپرده شوند

 به راستی چرا؟ . نيست
آيا تفاوتی ميان کشتارھای سال ھای نخست دھه 

 ٦٧با قتل عام زندانيان سياسی در تابستان  ٦٠
نھفته است ؟ آيا کشتار جمعی زندانيان سياسی با 
ماھيتی متفاوت از ديگر کشتارھای رژيم 
جمھوری اسالمی  صورت گرفته است؟ به 
راستی چرا جمھوری اسالمی پرتو افکنی بر قتل 

را جزو خطوط قرمز خود می  ٦٧عام تابستان 

 ، نقاب خونين مرگ بر چھره جمھوری اسالمی٦٧کشتار تابستان 
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امکانات برخوردار نيستند، بلکه رژيم برای 
مقابله با عوارض اين بحران، ادامه تحصيل زنان 
را نيز سد کرده و اين نيز تبديل به عاملی برای 

 .تشديد آپارتايد جنسی شده است
و باالخره بايد به عامل ديگری نيز اشاره کرد که 

 .سياست رژيم برای افزايش جمعيت است
زنان بايد به خانه بازگردند، بايد تبديل به يک زن 

اش بچه  دار بی و کاست شوند که وظيفه خانه
محروم کردن .  آوردن و افزايش جمعيت است

ھا و بسط  زنان از ادامه تحصيل در برخی رشته
ھای آتی، در خدمت  ھا در سال آن به ديگر رشته

 .گيرد اين سياست رژيم نيز قرار می
بنابراين عالوه بر اين که اساس ايدئولوژی و 
سياست جمھوری اسالمی به عنوان يک دولت 

نشين کردن زن، در انقياد و  مذھبی بر خانه
ناآگاھی نگه داشتن زنان، بر نابرابری عريان زن 
و مرد، فرودستی زن قرار دارد، عوامل ديگری 
نيز در شرايط کنونی سبب روی آوردن رژيم به 
تشديد تبعيض و بی حقوقی زنان، از طريق تشديد 

 .آپارتايد جنسی شده است
ھای فوق ارتجاعی کنونی رژيم به  گرچه سياست

ويژه در زمينه آموزش و تحصيل زنان، تأثيرات 
مخربی بر وضعيت زنان برجای خواھد گذاشت، 

ی گذشته به خوبی نشان  اما حتا تجارب سه دھه
داده است که رژيم در تحقق اھداف خود با 

اين اقدامات از .  شکست روبرو خواھد شد
ست،  جايی که برخالفت جھت پيشرفت تاريخی آن

نسلی از .  سرنوشتی جز شکست نخواھد داشت
ھا چھارديواری خانه را در  زنان که در اين سال

. گردند اند، به سادگی به گذشته بازنمی ھم شکسته
راه خود را در مبارزه عليه تمام اقدامات 

ھای آپارتايد جمھوری  ستيزانه و سياست زن
ھای رژيم را با  دھند و طرح اسالمی ادامه می

اما با اقدامات اخير .  کنند شکست مواجه می
جمھوری اسالمی يک چيز بيش از ھميشه برای 

گردد و آن  تر می توده وسيع زنان ايران روشن
اين است که تا جمھوری اسالمی در ايران بر سر 

توانند از شر فجايع و  کار است، نمی
ھای آن رھايی يابند و فقط با سرنگونی  بيدادگری

اين رژيم و استقرار حکومتی شورايی در ايران 
توانند به ستم، تبعيض، آپارتايد و  است که می

نابرابری پايان دھند و از حقوق اجتماعی و 
 .سياسی کامل برابر با مردان برخوردار گردند

 

٣از صفحه   

سياسی، اقتصادی جمھوری اسالمی در آن برھه 
زمانی و مھمتر از آن، به جايگاه زندانيان سياسی 
در متن جامعه و نيز در تقابل با جمھوری اسالمی 

 .دارد
سازمان ملل توسط  ٥٩٨با پذيرش قطعنامه 

جمھوری اسالمی مبنی بر پايان دادن به جنگ 
ھشت ساله ايران و عراق، شرايط جديدی در 

پايان جنگ و ويرانی ھای .  جامعه ايجاد شد
حاصل از جنگ ارتجاعی ھشت ساله، سرکشيدن 

توسط خمينی، سرباز کردن انبوه "  جام زھر"
مطالبات سياسی، اقتصادی کارگران و توده ھای 
مردم ايران، سرخوردگی شديد نيروھای درون 
نظام از پذيرش قطعنامه سازمان ملل و نوشيدن 
جام زھر توسط خمينی، ھمه و ھمه موقعيت 
. سياسی رژيم را به شدت متزلزل کرده بود

جمھوری اسالمی طی ھشت سال جنگ ارتجاعی 
با توسل به سرکوب ھای عريان، تقريبا توانست 
تمام سازمان ھای سياسی، انقالبی و کمونيست را 

بخش وسيعی . از فعاليت در متن جامعه دور سازد
از اعضاء، کادرھا و  فعاالن سازمان ھای 

اعدام  ٦٠سياسی، عمدتا در سال ھای نخست دھه 
و بعضا از کشور خارج و در تبعيد بسر می 

نيروھای بازمانده سازمان ھای سياسی .  بردند
به عبارت ديگر در آن .  عمدتا در زندان ھا بودند

مقطع زمانی، زندانيان سياسی تقريبا تنھا نيروی 
بازمانده از سال ھای سرکوب بودند که اگرچه در 
زندان حضور داشتند اما، به لحاظ سياسی و 
اجتماعی، جدی ترين خطر بالقوه برای رژيم 

بخشی از اين زندانيان، دوران .  محسوب می شدند
محکوميت شان پايان يافته بود، بخش بزرگی نيز 

سياست رژيم .  محکوميت شان در شرف اتمام بود
در سرکوب و به انفعال کشاندن مجموعه زندانيان 

مقاومت .  سياسی با شکست مواجه شده بود
قھرمانانه زندانيان در آن سال ھای آتش و خون 

، رژيم را به عقب نشينی کشانده ٦٠نخست دھه 
حرکت اعتراضی روبه رشد و علنی .  بود

آغاز شد، پتانسيل جديد  ٦٥زندانيان که از سال 
مبارزاتی رو به رشدی را در درون زندان ايجاد 

زندانيان، با پشت سر گذاشتن سال ھای .  کرده بود
سرکوب و تواب سازی، سال ھای دوران تابوت 
و قيامت، سال ھای انفرادی ھای طوالنی مدت، 
. دوباره به ھويت سياسی خود باز گشته بودند

اينبار، جبھه مقاومت علنی زندانيان، آنھم با 
و .  ھويت سياسی در مقابل رژيم شکل گرفته بود

جمھور .  اين زنگ خطری برای رژيم بود
اسالمی که بر اين باور بود از شر سازمان ھای 
سياسی رھايی يافته است، مجددا با خطر ديگری 

 . مواجه شده بود
پايان جنگ که به نوعی شکست جمھوری 
اسالمی را نيزدر اذھان توده ھا تداعی می کرد، 
به ھمان نسبت که نيروھای درون نظام را 
سردرگم و متزلزل کرده بود، وضعيت سياسی 
جامعه را به نفع توده ھا و طرح مطالبات 

انبوه .   اقتصادی و اجتماعی شان رقم زنده بود
زندانيان سياسی نيز با پشت سر گذاشتن سال ھای 
زندان و تجربه حاصل از مبارزات عينی سال 

ھای مقاومت، از موقعيت سياسی خوبی 
لذا، روحيه مبارزاتی نسبتا باال .  برخوردار بودند

و پتانسيل فعاليت ھای منسجم زندانيان برای 
در چنين .  جمھوری اسالمی آزار دھنده بود

وضعيتی، از يک طرف آزادی ھزاران زندانی 
سياسی در پايان جنگ به نفع رژيم نبود و از 
طرف ديگر ادامه نگھداری آنان در درون زندان 
نيز، ھزينه ھای سياسی، اجتماعی بااليی برای 

جمھوری اسالمی با توجه به تجربه .  رژيم داشت
، ٦٠پيشين خود از کشتار سال ھای نخست دھه 

چاره کار و برون رفت از بحران موجود را در 
بر بستر .  کشتار جمعی زندانيان سياسی می ديد

چنين شرايطی که جمھوری اسالمی در بحران 
ھای خود غرق بود، حمله مسلحانه سازمان 
مجاھدين به غرب کشور بھانه ای برای کشتار 

و بدين سان به فرمان خمينی .  جمعی زندانيان شد
فجيع ترين جنايت دوران حاکميت جمھوری 

در حقيقت جمھوری اسالمی .  اسالمی رقم زده شد
با اميد به اينکه از اين ستون به آن ستون فرجی 
ھست، به کشتار ھزاران زندانی سياسی روی 

تبعات بعدی اين فاجعه، موضوع ثانوی .  آورد
از اين رو، ايجاد منطقه .  جمھوری اسالمی بود

ممنوعه و کشيدن خط قرمز به دور اين جنايت 
ھولناک، ھمواره استراتژی جمھوری اسالمی تا 

مسکوت گذاشتن اين فاجعه .  به امروز بوده است
انسانی جھت جلوگيری از تبعات سياسی و حقوقی 
آن در سطح داخلی و بين المللی، امری است که 
. جمھوری اسالمی ھمواره بدان پای فشرده است

از اين رو، ضرورت پرتو افکنی بر تاريکخانه 
کشتارھای جمھوری اسالمی و به طور اخص 
مفتوح نگه داشتن پرونده قتل عام زندانيان سياسی 

بخشی جدايی ناپذير از مبارزات  ٦٧در تابستان 
طبقاتی کارگران و توده ھای زحمتکش ايران 

لذا، تا سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی .  است
و محاکمه ھمه آمران و عامالن کشتارھای اين 
رژيم آدم کش، الزم است بيش از پيش عليه 

 . فراموشی مبارزه کنيم
ايثار مادران خاوران، تالش خانواده ھای 
زندانيان جانباخته، مبارزات پيگير نيروھای 
انقالبی و کمونيست، پيکار زندانيان سياسی جان 
بدربرده و کوشش مداوم نھادھای دموکراتيک 
جھت پرتو افکنی بر تاريکخانه کشتارھای 
جمھوری اسالمی، ھمه و ھمه کوششی است عليه 

پيکاری است جھت برافتادن نقاب .  فراموشی
و مسلما اين .  مرگ از چھره جمھوری اسالمی

امر متحقق نخواھد شد، مگر با سرنگونی انقالبی 
تنھا با سرنگونی .  رژيم آدمکش حاکم بر ايران

انقالبی جمھوری اسالمی و محاکمه ھمه آدمکشان 
 ٦٧اين رژيم، راز سر به مھر کشتار تابستان 

 .  و آن روز دور نيست. گشوده خواھد شد
در  ٩١مرداد ١١خبرگزاری فارس در تاريخ   -١ 

مقاله ای تحت عنوان پشت پرده ايران تريبونال 
چيست؟ برای اولين بار و به طور رسمی بر 
فتوای خمينی جھت کشتار جمعی زندانيان سياسی 

خبرگزاری سپاه .  صحه گذاشت و آن را پذيرفت
پاسداران جمھوری اسالمی ضمن پذيرش فتوای 
خمينی مبنی بر قتل عام زندانيان سياسی در 

، از فتوای مرگبار خمينی به عنوان ٦٧تابستان 
 .  نام برده است" فتوای نجات بخش"
 
 
 
 
 
 

، نقاب خونين ٦٧کشتار تابستان 
 مرگ بر چھره جمھوری اسالمی

 تشديد آپارتايد جنسی
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پاکستان و عراق، در سطح مديران وزارت خانه 
ھا آمدند و نشست بدون ھرگونه نتيجه ای پايان 

جمھوری اسالمی يک ھفته بعد در مکه در .  يافت
کنفرانس سازمان ھمکاری کشورھای اسالمی باز 
ھم در رابطه با سوريه شکست خورد، چرا که 

مرداد عضويت سوريه را  ٢۴اين کنفرانس روز 
از آن جايی که شکست .  در اين نھاد معلق کرد

مکه در رابطه با سوريه مھم تر از شکست 
اجالس تھران بود، برخی از مقامات جمھوری 
اسالمی تالش کردند آن را به گردن نماينده ی 
جمھوری اسالمی در اين نشست که کسی جز 

او اکنون به .  محمود احمدی نژاد نبود، بياندازند
مھره ی سوخته ی رژيم تبديل شده است و از اين 
فرصت استفاده شد تا بازھم بی اعتبارتر جلوه 

 .داده شود
اکنون رژيم جمھوری اسالمی و دستگاه ديپلماسی 
آن با استفاده از نشست کشورھای عضو جنبش 
  عدم تعھد در تھران، در تالش است آن را دست

آويزی تبليغاتی برای انکار انزوا و انفراد 
 .المللی خود قرار دھد بين

جنبش کشورھای عدم تعھد زمانی پی ريزی شد 
که شوروی و آمريکا به عنوان دو ابرقدرت در 

اين جنبش می خواست .  بودند"  جنگ سرد"
پاسخی باشد برای ھمکاری بين کشورھايی که از 

بندی  استعمار رھا شده بودند و مستقيما به بلوک
ھای سياسی و نظامی آمريکا و شوروی وابسته 

کنفرانسی  ١٩۵۵اين چنين بود که در سال . نبودند
از چند کشور آفريقايی و آسيايی با تصويب ده 

گذار جنبش غير  اصل در باندونگ اندونزی پايه
اما فقط پنج سال بعد بود که اين .  ھا گرديد متعھد

نھاد بين المللی وارد يک دوره ی مھم شد، چرا 
که رھبران کشورھايی مانند ناصر در مصر، 
تيتو در يوگسالوی و نھرو در ھندوستان 

جنبش عدم . "پيوستگی خود را به آن اعالم نمودند
ً با کنفرانس بلگراد، پايتخت "  تعھد رسما

با  ١٩۶١سپتامبر  ۶تا  ١يوگسالوی سابق، از 
کشور و از جمله کوبا که تنھا کشور  ٢۵شرکت 

جنبش عدم .  آمريکای التين بود، پی ريزی شد
کشور  ١٧عضو است و  ١١٨تعھد اکنون دارای 

 .نيز به عنوان ناظر در آن حضور دارند
واقعيت اين است که جنبش عدم تعھد مانند اکثر  

پديد آمده اند "  جنگ سرد"نھادھايی که در زمان 
ويژگی ھای خود را از دست داده است و نشست 
ھايش پس از پايان جنگ سرد بيش از آن که 
تأثيری در اوضاع جھانی و کشورھای عضو 

اتفاقاً .  داشته باشد، بيش تر جنبه ی تبليغی دارد
جمھوری اسالمی بيش ترين استفاده ی تبليغی را 
از شانزدھمين نشست می کند و می خواھد به 
بھانه ی برگزاری آن خود را نه فقط از موقعيت 
ايزوله شدن نجات دھد بلکه چنين عنوان کند که 

 .المللی است ھنوز دارای اعتبار بين
استفاده ھای تبليغی جمھوری اسالمی از نشست 
غيرمتعھدھا در تھران تا حدود زيادی شکست 

جمھوری اسالمی اعالم کرده است .  خورده است
که بيش از صد ھزار نيروی نظامی و انتظامی 
برای حفظ امنيت ديپلمات ھايی که به تھران آمده 

مسئوالن جمھوری اسالمی به .  اند بسيج شده اند
ً اعالم کرده اند که کالن  نام حفظ امنيت رسما
شھری مانند تھران به مدت پنج روز کامالً تعطيل 

اين تمھيدات جمھوری اسالمی فقط به .  است

خاطر حفظ امنيت نشست نيست چرا که حتا در 
شھرھايی ھمچون کابل و بغداد نيز اين ھمه نيرو 

. شود برای برگزاری يک نشست بسيج نمی
جمھوری اسالمی با اين اقدامات نمايشی قصد 
دارد نشان دھد که ھنوز دارای اقتدار است و بر 

 .اوضاع مسلط است
شکست ديگر جمھوری اسالمی پيش از آن که 
نشست برگزار شود مسئله ی تعداد سران 
. کشورھايی ست که در کنفرانس شرکت می کنند

ظاھراً جای رئيس جمھور ھندوستان، کشوری که 
مادر جنبش "يکی از بنيانگذاران و به زعم برخی 

است در صندلی نشست، خالی خواھد "  عدم تعھد
صربستان که اکنون در جايگاه يوگسالوی .  ماند

سابق قرار گرفته است شايد در سطح وزير امور 
جمھوری اسالمی که بسيار .  خارجه شرکت نمايد

مايل است با مصر روابطش را از سر بگيرد بايد 
خود را به حضور چند ساعته ی محمد مرسی، 
رئيس جمھور اين کشور راضی کند که می 
. خواھد برای انتقال رياست نشست به تھران بيايد

ترکيه گفته است که عبدهللا گل را نمی فرستد و 
بھانه اش نيز تالقی روز ارتش ترکيه با نشست 

بر سر شرکت رھبر کره شمالی .  عنوان شده است
که به جمھوری اسالمی در زمينه ی سالح ھای 
موشکی کمک ھای فراوانی کرد نيز بحث و 
گمانه زنی زياد شد و در نھايت اعالم شد که 

اختالفاتی ھم .  رئيس مجلس آن به ايران می آيد
برای حضور ھمزمان محمود عباس و اسماعيل 
ھنيه از فلسطين درگرفت و جمھوری اسالمی 

 .عليرغم ميل باطنی اش به حضور اولی تن داد
اما جمھوری اسالمی عالوه بر استفاده تبليغاتی از 
اين اجالس، تالش نموده است که برخی از اھداف 
سياست خارجی خود را نيز در اين اجالس پيش 

ای در مورد پرونده   ھای جداگانه  بيانيه.  ببرد
ھا انتشار يابد و برای حفظ رژيم   ای و تحريم  ھسته

رسد که به  نظر نمی اما به.  سوريه اقدام نمايد
 .اھداف خود رسيده باشد

پس از پايان کار نشست کارشناسان جنبش عدم 
تعھد که در روزھای پنجم و ششم شھريور 

نويس   برگزار شد و وظيفه آن تھيه و تنظيم پيش
اسناد برای تصويب توسط وزرای خارجه و 

کننده بود، نماينده ايران  ھای شرکت سران دولت
ای  در آژانس بين المللی انرژی اتمی در مصاحبه

ای در اين  اعالم نمود که اين اجالس بيانيه جداگانه
معاون وزير امور .  مورد صادر نخواھد کرد

الملل نيز  خارجه جمھوری اسالمی در امور بين
که رياست نشست کارشناسان را بر عھده داشت، 
در گزارشی که از اين اجالس ارائه داد به 

در .  ھای جداگانه اشاره ای نداشت تصويب بيانيه
سند نھائی ھم به کلياتی اشاره شده که معموال پای 

ست و کسی   ھائی  ھای يک چنين نشست  ثابت بيانيه
وی .  الاقل در ظاھر و حرف با آن مخالفتی ندارد

"گفت  اعضا در تصويب بندھای سند نھايی : 
پايبندی خود را به اصول بنيادين جنبش و 

سال گذشته آن در مقابله با  ۵٠دستاوردھای 
امپرياليسم، استعمار نو، نژادپرستی، تجاوز و 
اشغال خارجی و جلوگيری از ورود اعضای 

 ."جنبش به ائتالف ھای نظامی اعالم کردند
پايبندی اعضا نسبت به ايجاد روابط مسالمت "

آميز، عدم مداخله در امور داخلی کشورھا، عدم 

تھديد و بکارگيری زور و ھمچنين ضرورت 
تجديدنظر در ساختارھای نظام پولی و بين المللی 
از ديگر مباحث مورد توجه قرار گرفته در سند 

 ."نھايی اجالس شانزدھم بود
وی از استقبال کشورھای عدم تعھد از گسترش 

در : "آميز خبر داد و گفت انرژی ھسته ای صلح
ادامه اين سند حق مسلم تمام کشورھای عضو ان 
پی تی و توسعه چرخه سوخت ھسته ای ملی طبق 

در .  حقوق مندرج در ان پی تی تاکيد شده است
بندھای اوليه اين سند به امحاء کامل سالح ھای 
ھسته ای پرداخته شده است و در اين سند در 
خصوص ايجاد خاورميانه عاری از سالح ھسته 
ای و ابراز نگرانی عميق از دستيابی رژيم 

ای در توسعه  صھيونيستی به سالح ھسته
 ."زرادخانه ھسته ای تاکيد شده است

وی ھمچنين با اشاره به ديگر موارد تصويب شده 
اعمال تحريم ھای يک جانبه در :  در اين سند گفت

قبال کشورھای در حال توسعه که آزادی تجارت 
و سرمايه گذاری را تھديد می کند در اين سند 

 .محکوم شده است
"رئيس نشست کارشناسان ارشد افزود ھمچنين : 

عبور از نظام تک قطبی و مقابله با تحميل سيستم 
تک قطبی و اعتالی مديريت جھانی در سند 

 ."امروز به تصويب رسيده است
"وی گفت اين سند ادامه اشغال  ٢۵٠در بند : 

نظامی سرزمين فلسطين توسط رژيم صھيونيستی 
محکوم شده و يادآوری شده که تداوم اعمال 
خشونت توسط اين رژيم عليه مردم فلسطين نقض 

 ."حقوق بشر است
رئيس نشست کارشناسان ارشد در رابطه با "

اينکه چه مقدار در سند نھايی به شعار اين اجالس 
يعنی صلح پايدار در سايه مديريت مشترک 

اين :  جھانی مورد توجه قرار گرفته است گفت
شعار برای اجالس شانزدھم با توجه به تحوالت 
منطقه انتخاب شد و به جرات می توان گفت که 
کشورھا و نھادھای دولتی و غيردولتی به تدريج 
دارند از يک مرحله ای به مرحله ديگر می روند 
که اين اتفاق اين انتخاب را برای جمھوری 

 ."اسالمی ايران ميسر ساخت
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که آيا طرح 
ايران برای بحران سوريه در اين سند مورد توجه 

"قرار گرفته است يا خير گفت آنچه که به : 
تصويب کارشناسان رسيده است در اختيار وزرا 
قرار خواھد گرفت بنابراين اجازه دھيد در اين 
مرحله گمانه زنی نکنيم و تنھا آنچه که تصويب 

 ."شده است را مطرح کنيم
ھمانگونه که توضيحات معاون وزير امور 

الملل نشان  خارجه جمھوری اسالمی در امور بين
دھد، جز يک مشت کلی بافی در سندی که  می

قراراست پس از تصويب وزرای خارجه مورد 
تاييد سران دولتھای شرکت کننده در روزھای نھم 

 .و دھم شھريور قرار گيرد، چيز ديگری نيست
تقريبا تمام کشورھايی که در نشست عدم تعھد 
شرکت دارند، بر خالف نام اين جنبش نه فقط به 

ھای  سيستم مالی سرمايه جھانی و قدرت
امپرياليست، تعھد دارند بلکه برخی به نظم 
سياسی آن ھم کامالً متعھداند و به انحاء مختلف 
در اجرای ھمين تحريم ھائی که جمھوری 

 . اسالمی با آن رو به روست، شرکت دارند
جمھوری اسالمی ھمچنين قصد داشت، نشست 
عدم تعھد در تھران را به نشستی در حمايت از 

 شکست ھای ديپلماتيک پياپی جمھوری اسالمی
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آن، ھم عوامفريبی کند وھم از زير بار مسووليت 
 .فرار کند 

جمھوری اسالمی با تبليغ اين خرافه که زلزله 
کند به مردمی  خواست خدا است، اوال سعی می
اند بگويد که در  که عزيزان خود را از دست داده

کار خدا دخالت نکنيد و اين ھمه درد و بدبختی را 
سرھم "  خدايا راضی ھستيم به رضای تو"با 

چرا که !  حرفی به غايت ضد علمی.  بياورد
دانند زلزله علل عينی و  گان می امروز ھمه

ا ز ھمين روست که در .  طبيعی خودش را دارد
دھد و کشوری ديگر   يک کشور زلزله رخ می

روزنامه .  اصال در تاريخ خود زلزله نديده است
مرداد يعنی چند روز پس  ٢۶شنبه  ۵کيھان روز 

از زلزله، دست به بازانتشار يک سخنرانی از 
مصباح يزدی زد که دقيقا به ھمين موضوع ربط 

آخوند مصباح يزدی در اين سخنرانی .  داشت
خدا مومنين را در اين عالم به بيماری : "گويد می

اين ابتال برای .  کند يا فقر يا به بالھايی مبتال می
اگر مومن ...  اين است تا گناھان انسان پاک شود

خطاکار با بيماری و فقر، پاک و عالج نشود 
خداوند او را به بالھای ديگر مثل فراق، داغ 

ھا و  ديدن عزيزان و انواع مشکالت، مصيبت
ما تصور ...  سازد ھای دنيا مبتال می گرفتاری

کنيم حوادث، بال و گرفتاری است و خدا با ما  می
دشمنی دارد، در صورتی که بال و گرفتاری عين 

حضرت امام بال و گرفتاری را .  محبت خداست
ظاھر آن رنج و سختی .  دانستند الطاف خفيه می

است، اما باطن آن پاکيزگی و خوشبوکردن و 
سخنان اين مرتجع ".  ھا را زدودن است آلودگی

بيش از آن آشکار است که احتياجی به توضيح 
از نظر او که در ناز و نعمت بسر .  داشته باشد

برد، فقرا گناھکاران روی زمين ھستند و  می
اند به فقر مبتال شده و کسانی که در  چون گناھکار

اثر باليای طبيعی چون زلزله عزيزان خود را از 
دھند برای اين است که از گناه دست  دست می

تر  توان ابلھانه آيا می.  اند نکشيده و ھنوز پاک نشده
 !از اين سخنانی بر زبان آورد؟

کند زلزله را  دوم اين که حکومت سعی می
تواند موجب پيشرفت  بنامد که می"  امتحانی الھی"

ای در جريان ديدار خود از مناطق  خامنه.  شود
تواند به سکوی  اين حادثه می: "گويد زده می زلزله

". پرش و دگرگونی چھره اين منطقه تبديل شود
کشان  يعنی برای دگرگونی وضعيت وخيم زحمت

ھا خانه خراب شوند و  منطقه الزم بود آن
 . شان زير آوار و با درد بسيار بميرند عزيزان

بنابر اين تا اين جای کار ديديم که چگونه 
کند با عوامفريبی و دامن زدن  حکومت سعی می

به خرافات و اعتقادات مذھبی از زير بار 
مسووليت خود فرار کند، حکومتی که بيش از 

و حاصل زحمات کارگران   سال است سرمايه ٣٠
ھا را در  کشان را به يغما برده و آن و زحمت

اما کار .  ور ساخته است فقری وحشتناک غوطه
جای خرج کردن پول  به.  يابد جا خاتمه نمی اين به

برای کاھش خسارات و تلفات ناشی از زلزله، 
ھای علميه يعنی امثال ھمان  اين پول را به حوزه

باقری معاون وزير .  بخشند ھا می مصباح يزدی
کشور و رئيس وقت سازمان مديريت بحران 

در ھمين  ٨٩آبان سال  ٢۵کشور در تاريخ 
"گويد رابطه می از حوزه علميه برای به : 

کارگيری نقش معنويت در کاھش باليای طبيعی 
ھای  استفاده خواھيم کرد و در مرحله اول با حوزه

علميه قم، مشھد، اصفھان و شيراز تفاھمنامه 

جا که در بعدازظھر اين زلزله رخ داد و  از آن
بسياری از اھالی در بيرون از خانه بودند، تعداد 

شدگان نسبت به بم بسيار کمتر بود، وگرنه  کشته
بزرگی بم روبرو  ای به امکان داشت ما با فاجعه

 .شديم می
درصد از سطح  ٩٠که  اما چرا رژيم با وجود اين

خيز است، ھيچ اقدامی برای  خاک کشور زلزله
دھد؟ ھم  کاھش مصائب ناشی از زلزله انجام نمی

ھای نوسازی که در تھران  اکنون حتا ساختمان
شوند، رعايت اين موضوع را نکرده و  ساخته می
 ۵تنھا "در تھران "  بھرام عکاشه"ی  باز به گفته

ھا اصول مھندسی و ايمنی را در  درصد از سازه
 ".اند ساخت رعايت کرده

تفاوت به  اگر جمھوری اسالمی تا اين حد بی
مساله زلزله و عواقب و فجايع انسانی ناشی از 

ی خصلت فوق  آن است، بيش از ھر چيز نتيجه
ارتجاعی جمھوری اسالمی ومناسباتی است که 

داری  در کشور سرمايه.  باشد پاسدار آن می
ھای آن  ی ايران که از جمله ويژگی افتاده عقب
ماندگی بخش صنعت در برابر رشد و  عقب

ھای تجارت و   تمرکز عظيم سرمايه در بخش
باشد، زمين و بخش مسکن نقش مھمی  خدمات می

کنند که  ھا ايفا می را در اقتصاد و جذب سرمايه
ھا يکی از نتايج اين  رشد نامتعارف قيمت خانه
اما  اين ويژگی .  باشد وضعيت اقتصادی می

انديشد تمامی  اصلی سرمايه که تنھا به سود می
. تاروپود اين بخش را نيز در بر گرفته است

برای ھمين سرمايه در اين بخش تمام سعی و 
ھا و  کند تا با کاستن از ھزينه تالش خود را می

سرعت بخشيدن به ساخت، حداکثر سود را در 
نتيجه اما ساختن .  ترين زمان بدست آورد کوتاه
شود که از لحاظ ايمنی ھرگز در  ھايی می خانه

ريشتری قدرت مقاومت  ٧برابر يک زلزله حتا 
اين خصوصيت عمومی .  نخواھند داشت

گونه که اين  است، ھر جا که باشد، ھمان  سرمايه
طمع و آز سرمايه در کسب سود بيشتر را در 

ھای توليد  کاستن از ھزينه. بينيم ھای کار می محيط
که از اولين نتايج آن قربانی شدن کارگران در 
ی  جريان حوادث ناشی از کار است، نتيجه

ديگری نيز دارد و آن پايين آمدن شديد کيفيت کاال 
شنويم در   باشد، از ھمين روست که وقتی می می

کنند و به مردم   داخل شير، آب قاطی می
شکلی   ھمين اتفاق به.  کنيم فروشند، تعجبی نمی می

بسيار گسترده در يک کشور بی حساب و کتاب 
که رژيم فاسد و ديکتاتوری عريان ھرگونه 
نظارت و کنترلی را از ميان برده و دست 

داران را کامال باز گذاشته است، در بخش   سرمايه
درصد  ۵در اين ميان آن .  افتد مسکن نيز می

ھا نيز که براساس اصول ايمنی و مھندسی  خانه
داران گردن  شوند يا متعلق به سرمايه ساخته می

کلفت ھستند تا در صورت بروز زلزله ھيچ 
ی  باليی دور سرشان نچرخد و يا افرادی از طبقه

متوسط که با پول و نظارت خود، به صورت 
. اند شان را با اين روش ساخته ھای موردی خانه

سرنوشت ساکنان روستا نيز که مشخص است، 
ی  توانند ھزينه قدر فقيرند که ھرگز نمی ھا آن آن

ساز   ی مقاوم و مھندسی  ھا  طراحی و ساخت خانه
 . را بپردازند

جمھوری اسالمی که رژيمی سر تا پا فاسد است، 
گويی به انتظارات مردم برای  جای پاسخ به

گذاری جھت مقابله با عواقب زلزله،  سياست
کند تا با دامن زدن به خرافات  جا نيز سعی می اين

" محاسن"و کشاندن پای خدا و دين به زلزله و 

تمسخر و انزجار بيشتر مردمی را بدنبال نياورد 
که در برابر مراکز دولتی دست به تجمع زده و 

عدم رسيدگی به وضعيت خود معترض بودند؛   به
شان را از دست داده   مردمی که ھستی و زندگی

ی تنگ پاسداران حکومتی که  بودند و در حلقه
ھای مردمی بسته بودند، گرفتار  راه را بر کمک

ھای بھداشتی  مردمی که از سرويس.  شده بودند
ھا  ھای واگيردار آن محروم بودند و شيوع بيماری

کرد، مردمی که نه چادر به اندازه  را تھديد می
. کافی داشتند و نه پولی برای ساختن يک سرپناه

ھا يک  حتا کمبود آب آشاميدنی و فانوس برای آن
 .معضل بزرگ شده بود
زده در غم از دست دادن  در حالی که مردم زلزله

شان بودند و برای مرگ و زندگی   عزيزان
رسانی به  جنگيدند، و وضعيت کمک می

زدگان به دليل جلوگيری از ابراز ھمدردی  زلزله
مردم به شکل افتضاحی درآمده بود، نمايندگان 
مجلس برای خوب و عادی نشان دادن اوضاع به 

دريغ سپاه مشغول  ھای بی پخش مدال برای کمک
چون کيھان و  ای رژيم ھم شدند و بازوھای رسانه

کردن خبرنگاران و  رسالت نيز به محکوم
کنند  سعی می"ھايی مشغول گرديدند که  رسانه
روزنامه ".  ی حکومت را سياه نشان دھند چھره

برخی : "مرداد نوشت ٢۵رسالت روز چھارشنبه 
ای تيتر  گونه ھا در چند روز گذشته به رسانه
زدند که گويی حتا مسبب اين بالی طبيعی نيز  می

ی اين  در واقع ھمه".  دولت بوده است
ھا برای اين بود که رژيم با  جاروجنجال

رسانان، مصادره   دستگيری تعدادی از کمک 
ھا و حتا حمله به مراسم ھمدردی و يادبود  کمک

قربانيان زلزله در تبريز، نه تنھا در نزد مردم که 
ای نيز کامال مفتضح شده  حتا در فضای رسانه

 .بود
. معموال دو نوع برخورد به زلزله وجود دارد

اولين روش برخورد اين است که با توجه به 
خيز بودن کشور و يا نقاطی از آن،  زلزله
وسازھا با توجه به اين واقعيت صورت  ساخت

ھا و ديگر اماکن عمومی در برابر  گرفته و خانه
کشور ژاپن .  شوند زلزله مقاوم ساخته می

خيز  کشوری زلزله.  ی آن است بارزترين نمونه
ھايی شديدتر از زلزله آذربايجان  که در آن زلزله

ھمراه  شرقی تلفات و خسارات بسيار ناچيزی به
ای  ماه سال گذشته زلزله برای مثال در دی.  دارد

ريشتر شھر توکيو و اطراف آن را  ٧به بزرگی 
از .  لرزاند که ھيچ خسارت جانی در بر نداشت

 . ھا در ژاپن فراوان است اين نمونه
اما در برخی از کشورھا که ايران يکی از 

ھاست، حاکمان در عمل حاضر به تقبل ھيچ  آن
ھا و اماکن  سازی خانه م ای برای مقاو ھزينه

بھرام "ی  گفته به.  عمومی در برابر زلزله نيستند
شناس ايران، به طور  از اساتيد زلزله"  عکاشه

" ۶"ريشتری در جھان تنھا  ۶ھای  معمول زلزله
ناگفته نماند که زلزله .  گذارند مجروح برجای می

دھم ريشتر از  ٢ھزار کشته تنھا  ٣٠بم با حدود 
جا که  زلزله آذربايجان شرقی بيشتر بود اما از آن

زلزله ھنگامی رخ داد که مردم عموما در خواب 
در آذربايجان .  بودند، تلفات زلزله بسيار زياد بود

٩درصفحه   

ھای خونين جمھوری  دست
 اسالمی در زلزله آذربايجان
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٧از صفحه   

٨از صفحه   

با اين سخنان معلوم ".  ھمکاری امضا کرديم
شود که حتا زلزله و ديگر مصائب طبيعی نيز  می

در جمھوری اسالمی عاملی ھستند تا جيب يک 
خور و شارالتان که جمھوری اسالمی  مشت مفت

 .ھا مديون است پُر شود بقای خود را بسيار به آن
جمھوری اسالمی در طول حيات خود نشان داده 

از نظر او .  مردم را ندارد  ی است که دغدغه
مردم تنھا مزدورانی ھستند که از جمھوری 

. کنند و ديگران ھمه دشمن اسالمی حمايت می
خواھد اين دشمن يک زن بدحجاب باشد،  حال می

زده که  يا يک کارگر اعتصابی و يا يک زلزله

زلزله در آذربايجان صدھا کشته و ھزاران زخمی "  سازمان اطالعيه ای تحت عنوان  ١٣٩١مرداد  ٢٢درتاريخ 
دراين اطالعيه بعداز اعالم خبروقوع زلزله در بعد از ظھر روز شنبه بيست و يکم .انتشار داد"  گذاشت   برجای

مرداد وتالش مردم زحمتکش آذربايجان برای نجات جان خويش، درمورد خسارات و تلفات زلزله چنين گفته شده 
گرچه ھنوز آمار دقيقی از ميزان تلفات جانی و خسارات اين زلزله انتشار نيافته و خبرھای اوليه حاکی از "  است

بر طبق گزارش خبرگزاری .  اند نفر در ھريس کشته شده ۵٠ھا نفر در اھر و ورزقان و بيش از  آن بود که ده
بيشترين تلفات جانی مربوط به .  اند نفر در اين سه شھر کشته شده ٢٢٠رسمی دولتی فارس، تا کنون حداقل 

 ١١٠در منطقه اھر و ھريس بيش از .  کنند ھای گلی و کم استحکام زندگی می ساکنين روستاھاست که در خانه
وقوع دو زلزله پی .  اند ھا روستای ديگر به کلی با خاک يکسان شده  روستا از چھل تا ھشتاد درصد تخريب و ده

مصدوم بر جای گذاشته  ٢٠٠٠درپی در استان آذربايجان شرقی، عالوه بر تلفات جانی و خسارات مالی، بيش از 
با توجه به اين که ارتباط بسياری از روستاھا قطع شده است ھنوز اطالع دقيقی از خسارات وارده در دست . است

رغم   علی.  اند ھای حکومتی اعالم نموده ست که تا اين لحظه خبرگزاری  نيست و ميزان تلفات بيشتر از آن چيزی
ھای دولتی، برای کمک به مردم زلزله زده به ويژه در روستاھا،  ھای ناشی از آن، ارگان شدت زلزله و خرابی

مقامات دولتی در محل، منتظر بودند تا در مرکز در اين مورد تصميم گرفته .  تحرک الزم را از خود نشان ندادند
جای کمک رساندن فوری به مردم زلزله زده، از مردم آذربايجان  دار اردبيل در ھمان ساعات اوليه، به استان. شود

 !بخوانند” نمازآيات“جمع شوند و ” مساجد و اماکن مذھبی“خواست که در 
ھا دست  ست که زير آوار خرابی نحوه برخورد مسئوالن دولتی نه فقط بی اعتنائی آشکار به جان و زندگی مردمی

آور و جنايتکارانه است که تنھا از عھده دولت جمھوری  دادند، بلکه برخوردی بس شرم زدند و جان می و پا می
پرسند چرا به جان و زندگی  مردم زحمتکش آذربايجان حق دارند از دولت ارتجاعی حاکم به.  آيد اسالمی برمی

ريشتر و يا حتا بيشتر از  ۶/    ٢پرسند چرا زلزله در ژاپن با ھمين شدت شود؟ مردم ايران می ھا بی اعتنائی می  آن
ھا  آن، تلفات جانی ندارد يا بسيار اندک است و خرابی و خسارات مالی آن نيز بسيار ناچيز است اما در ايران ده

گذارد؟ پاسخ روشن است تلفات جانی و  کند و ھزاران کشته و زخمی برجای می روستا را با خاک يکسان می
رو زياد و جبران ناپذيراست که رژيم حاکم بر   خسارات مالی در حوادثی نظير زلزله در آذربايجان شرقی از آن

مسئوالن .  انديشد ست که جز به غارت و چپاول مردم، به چيز ديگری نمی ايران يک رژيم ارتجاعی و ضد مردمی
اگر .  اند ھای چند ھزار ميلياردی دولتی نظير استاندار اردبيل نيز در فکر مردم نيستند و سرگرم دزدی و اختالس
ھا از مصالح و  ھا و ساختمان در ژاپن که مانند ايران يک کشور زلزله خيز است، دولت مراقب است خانه

تجھيزات مستحکم و به نحوی ساخته شود که در برابر زلزله مقاوم باشند، اما در ايران کسی به فکر مردم و 
از .  شود ھا نيست وھيچ اقدامی جھت پائين آوردن ميزان تلفات و خسارات زلزله انجام نمی ميزان استحکام خانه

ً برعھده  اين رو ميزان خرابی و تلفات جانی ناشی از زلزله در ايران بسيار باالست و مسئوليت آن نيز مستقيما
ست  بيشترين تلفات جانی زلزله اخير نيزمتعلق به مردم زحمتکش آذربايجان به ويژه روستائيانی.  رژيم حاکم است

ست که مسئوليت تمام اين تلفات و خسارات  کردند و بديھی ھای خشتی و گلی و فاقد استحکام زندگی می که در خانه
 .ست داری جمھوری اسالمی نيز برعھده رژيم سرمايه

درپايان اطالعيه سازمان ، ضمن ابراز تسليت به تمام داغديدگان اين زلزله، با کليه آسيب ديدگان اين حادثه تلخ و 
 .دردناک، عميقاً ابراز ھمدردی نموده است

 
کميته خارج کشور سازمان در اعتراض به کشتار وحشييانه کارگران معادن پالتين آفريقای جنوبی و محکوم 

ای تحت  اطالعيه)  ١٣٩١شھريور  ٢(  ٢٠١٢اوت  ٢٣کردن اقدام سرکوبگرانه دولت آفريقای جنوبی در تاريخ 
 . انتشار داد!!" کنيم عام کارگران معدن در آفريقای جنوبی را محکوم می قتل -آباد تا ماريکانا از خاتون"عنوان 

 :در اين اطالعيه آمده است
آباد کرمان  اين بار کارگران معدن مس خاتون.  داری ريخته شد بار ديگر خون کارگران بر سفره ی سور سرمايه"

نبودند که به گلوله بسته شدند، اين بار کارگران معدن پالتين ماريکانا در شصت مايلی شمال غربی ژوھانسبورگ 
اما جرم ھر . آورشان نشستند شان به عزای نان ھای گرسنه ی گذشته خانواده در کشور آفريقای جنوبی بودند که ھفته

داری خواھان افزايش سھمی ناچيز از دسترنج کارشان بودند، سھمی از پالتين  آنان در نظام سرمايه.  دو يکی بود
آنان حتی بسيار کمتر از حق واقعی … ی دردمند از خاک عبوس معدن تراشيده بودند گرانبھايی که با دست و پنجه

 .خواستند خود می
 ٢٨ی پالتين جھان، که  ی شرکت انگليسی لُنمين، سومين شرکت توليد کننده صاحبان بدانديش و بدکار سرمايه

اند، در حالی که حاضر به افزايش حقوق کارگران  گی مدرن کشانده ھای معدن به برده ھزار کارگر را در حفره
پاسخ ھزاران کارگر معترض، نه تنھا دستگيری . نبودند، اما در مصرف گلوله دست و دلبازی کامل به خرج دادند

ای که از  و گلوله.  و محاکمه بود، بلکه آنان را وقيحانه در مقابل دوربين فيلمبرداری به رگبار آتش مسلسل بستند
آفرين بود که پليس سفيدپوستی آن  داری شليک شد، به ھمان اندازه مرگ تفنگ پليس سياه پوست حافظ نظام سرمايه

 ."کرد را شليک می

رامين مھمانپرست، سخنگوی .  سوريه تبديل کند
وزارت امور خارجه جمھوری اسالمی در يک 

برگزار  ١٣٩١شھريور  ۴نشست خبری که روز 
سوريه به عنوان يکی از مھم ترين :"شد گفت

موضوعات به صورت ويژه در دستور کار است 
و می تواند در سند اجالس پيش بينی شده و در 
." حاشيه اجالس نيز اين موضوع پيگيری شود

اين را بايد مھمانپرست توضيح می داد که اگر 
است چرا بايد "  مھم ترين موضوعات"سوريه از 

پاسخ ساده !  مطرح گردد؟"  حاشيه اجالس"در 
است، جمھوری اسالمی و دستگاه ورشکسته ی 
ديپلماسی اش خوب می دانند که نشست کشورھای 
غيرمتعھد رسالتی برای اين گونه دستور کارھا 
ندارند و  از سوی ديگر بخشی از کشورھای 
شرکت کننده در ھمان سطحی ھم که به تھران 
آمده اند نظری کامالً خالف جمھوری اسالمی 

اگر جمھوری اسالمی نتوانست در رابطه .  دارند
با سوريه در نشست تھران که بسيار محدود بود 
کاری از پيش ببرد به طريق اولی در نشستی با 
وسعت بيش تر و با نظراتی به مراتب گوناگون 

در تھران، "  دوستان سوريه"تر از نشست 
لذا پيش از .  نخواھد توانست کاری از پيش ببرد

آن که نشست برپا شود شکست سوم جمھوری 
اسالمی در رابطه با سوريه روشن و مبرھن 

از ھمين روست که اکنون پيشنھاد کرده .  است
است که  نشست چھارجانبه ميان ايران، ترکيه، 
عربستان و مصر برای حل بحران سوريه 
برگزار شود، تا الاقل بر سر اين مسئله نقشی پيدا 

 .ای برسد کند که بعيد است اين طرح نيز به نتيجه
جمھوری اسالمی در نشست ھای گوناگون تھران 
و مکه ضعف خود را در برابر کشورھای ديگر 
مانند عربستان سعودی و ترکيه در رابطه با 

دستگاه ديپلماسی .  سوريه و بحران آن ديده است
جمھوری اسالمی بيش از ھميشه فاقد نفوذ و 

اگر جمھوری اسالمی متحد .  اقتدار شده است
اصلی خود را که سوريه است از دست بدھد، 
ديگر بايد خود را به کمک رسانی به چند گروه 

خواب .  اسالمی از نمونه حزب هللا لبنان، قانع کند
ھای رژيم جمھوری اسالمی برای پی ريزی 
امپراتوری اسالمی به تدريج به کابوس تبديل می 

شکست جمھوری اسالمی فقط در .  شود
ساختارھای درونی نمود نمی يابد، بلکه شکست 
آن در عرصه ی بين المللی نيز روز به روز 

سياست خارجی ھرگز از .  آشکارتر می گردد
يکی از اھداف .  سياست داخلی جدا نبوده و نيست

اصلی جمھوری اسالمی که اين چنين خود را 
برای رژيم بشار اسد به آب و آتش می زند اين 
است که به مردم ايران نيز بگويد که در صورت 
قيام و انقالب سرنوشتی به جز سرنوشت مردم 
سوريه در انتظارشان نيست که اکنون سينه ھای 
خود را در برابر تانک ھا سپر می کنند و از 

اين ھا نيز پيام .  زمين و ھوا گلوله باران می شوند
. ھايی ھستند که نمی توانند ھميشه ثمربخش باشند

ھنگامی که ناقوس مرگ رژيم جمھوری اسالمی 
به صدا درآيد، از به خاک افتادنش گريزی 

 .نخواھد بود

 شکست ھای ديپلماتيک پياپی 
 جمھوری اسالمی

 خالصه ای از اطالعيه ھای سازمان

 ھای خونين جمھوری اسالمی در زلزله آذربايجان دست

ی  زلزله.  چيزش را از دست داده است  ھمه
ی کريه جمھوری  آذربايجان بار ديگر چھره

اسالمی را در معرض ديد ھمگان قرار داد، 
توان در زلزله  ھای خونين آن را می دست

اين تنھا زمين نبود که دھان باز .  آذربايجان ديد
ھای سوزناک مادران بر  کرد، در تک تک ناله

ھای خونين  توان دست شان، می ی عزيزان جنازه
ی مزدوران  حکومتی را ديد که با زور اسلحه

کند  خود در دستگاه ھای سرکوب، ژاژخواھی می
 .تا که چند صباحی ديگر به عمر خود ادامه دھد
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ه    )اقليت(سازمان فدائيان برای ارتباط با  ھای  نام

 . ھای زير ارسال نمائيد خود را به يکی از آدرس

اره حساب  کمک ه شم ی خود را ب ال ھای م
د  بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه ک

کی از آدرس ه ي ان  مورد نظر ب ھای سازم
 . ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
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  ٨درصفحه 

١از صفحه   

١٠ 

ھايی که برخاسته از اراده  مقابل حکومت  در نقطه
ھای  ھا ھستند، يکی از ويژگی و خواست توده

ھای ضد مردمی، ترس و وحشت دائمی  حکومت
ھا نزد  ھا از به زير سوال رفتن اقتدار آن آن
ھا مھم  قدر برای آن اين موضوع آن.  ھاست توده

ھا انسان به  تواند دردھا و آالم ميليون است که می
کرد حکومت اسالمی در  عمل.  ھيچ شمرده شود

  جريان زلزله آذربايجان شرقی که صدھا کشته و
ھزاران تن مجروح شدند و زندگی بيش از 
دويست و شصت ھزار انسان را در ھم ريخت، 

 .ی روشن از آن است  يک نمونه
بسياری از مردم در اقصا نقاط جھان دچار 
حوادث طبيعی شده و جان و مال خود را از 

دھند، اما در قريب به اتفاق اين  دست می
با توجه به ميزان ثبات سيستم (ھا  کشورھا، دولت

رسانی به  و بيش خود را متعھد به کمک کم )  حاکم
کنند تا  ديده دانسته و حداقل تالش می مردم آسيب

مسير امدادرسانی را ھموار سازند، چرا که اتفاقا 
ھا و تلفات حاصل  عدم تالش برای کاھش خرابی

تواند به اقتدار و ثبات اين  از اين مصائب می
اما جمھوری اسالمی .  ھا صدمه بزند  حکومت

ھا و   عنوان رژيمی که از شدت نارضايتی توده به
ھا به سرنگونی رژيم آگاه است و به   تمايل آن

ھمين دليل از فرو ريختن اقتدار پوشالی خود 
شدت وحشت دارد، از جمله نادر   به

ست که درست عکس اين مسير را  ھايی حکومت
در جريان زلزله آذربايجان، حکومت . کند طی می

اھميت نشان دادن  نه تنھا سعی کرد با بی
ھای مردمی  موضوع، از سرازير شدن کمک

جلوگيری کند که حتا با بسيج مقتدرترين نيروی 
سرکوب خود يعنی سپاه پاسداران کوشيد با ايجاد 

رسانان مستقل،  جو امنيتی و دستگيری کمک
ھای  ممنوعيت عکسبرداری و مصادره کمک

ھای مستقل مردم که  نقدی و جنسی مردم، با تالش
ھا به حاکميت بوده و  اعتمادی آن ی بی نشانه

 .ھست، مقابله کند
/ ٢ھايی به بزرگی  مردادماه زلزله ٢١روز شنبه 

 ١٧و  ١۶/  ۵٣ريشتر در ساعات  ۶و  ۶
شدت  شھرھای اھر، ورزقان و ھريس را به

ای که به بسياری از شھرھا و  گونه لزراند به
روستاھای اطراف از جمله شھر تبريز نيز 

ديده  که مردم آسيب در حالی.  خساراتی وارد آمد
در زير آوار قرار داشتند و ھرگونه کمکی در آن 

توانست جان تعدادی از  شرايط حساس می
ھای حکومتی از  مجروحان را نجات دھد، رسانه

جمله تلويزيون تا ساعاتی از پخش خبر خودداری 
ھای صبح روز  حتا تعدادی از روزنامه.  کردند

ای به  يکشنبه از جمله کيھان و رسالت ھيچ اشاره
زلزله نکردند و صفحات اول خود را به مطالبی 
. در مورد سوريه و مانند آن اختصاص دادند

رنگ  شکلی بود که برای کم  ای به  رسوايی رسانه
جلوه دادن حادثه، خبرگزاری ايسنا دو ساعت بعد 
از زلزله و به نقل از مديرکل حوادث غيرمترقبه 
آذربايجان شرقی اعالم کرد که زلزله ھيچ تلفات 

 .جانی در شھرھا نداشته است
اما از روز يکشنبه و در اثر انعکاس جھانی اين 

ای تازه  خبر، رژيم مجبور به واکنش شد و خامنه

اما .  در اين روز پيامی دو خطی صادر کرد
نژاد که روز شنبه به ھمراه تعدادی از  احمدی

شان از جمله وزير  ھای اعضای کابينه و خانواده
راه و مسکن و شھرسازی به عربستان سفر کرده 
بودند، نه تنھا حاضر نشد آنگونه که در 

حاصل   شود، به سفر بی  کشورھای ديگر عمل می
خود خاتمه داده و به کشور بازگردد که حتا پيام 
تسليت نيز صادر نکرد، اين در حالی بود که وی 

قدر مشغله نداشت تا فراموش نکند که روز  آن
جمھور سيرالئون  مرداد به رئيس ٢۴شنبه  سه

در حالی که .  درگذشت مادرش را تسليت بگويد
مردم آذربايجان فرياد برآورده و در اثر ريزش 
آوارھا عزيزان خود را از دست داده بودند، 

" الزياره ملت ايران نائب"عنوان  نژاد به احمدی
مشغول زيارت بود و برای ماموران ساده پليس 
عربستان که برای حفاظت از او آمده بودند، با 

او .  کرد تکان دادن دست ابراز احساسات می
توانست بھتر از اين نشان دھد که تا چه حد با  نمی

 .دردھا و آالم مردم زحمتکش ايران بيگانه است
اش برگزاری تظاھرات  رژيم که تمام ھم و غم

نمايشی روز قدس و کنفرانس غيرمتعھدھا بود، با 
وقاحت تمام صبح روز يکشنبه و در حالی که 

نوشته بود امدادگران ھنوز موفق "  تابناک"سايت 
اند،  به دسترسی به ھمه مناطق آسيب ديده نشده

توسط وزرای کشور و بھداشت و درمان اعالم 
واقعيت .  کرد که عمليات نجات پايان يافته است

اما اين بود که تا آن ساعات رژيم کمترين اقدامی 
ای که به  زدگان انجام نداده بود، زلزله برای زلزله

سه شھر و صدھا روستا آسيب جدی زده بود و 
درصد تخريب  ١٠٠ھا روستا  ھا ده در ميان آن
 .شده بودند

اعالم اين خبر فقط به اين دليل بود که مانع 
سرازير شدن مردم به ويژه از شھرھای 

زدگان شوند، و  آذربايجان برای کمک به زلزله
مردم زلزله زده تنھا و با دستانی خالی در تالش 
. برای يافتن عزيزان خود در ميان آوارھا بودند

ھنگامی نيز که رژيم با حضور مردم برای کمک 
زدگان روبرو شد، سپاه پاسداران وارد  به زلزله

زده  عمل شد و کنترل تمامی امور مناطق زلزله
نيز " جمعيت ھالل احمر"حتا . را در دست گرفت

ھای دولتی  که تا آن موقع مسووليت رساندن کمک
را برعھده داشت، مجبور به کار کردن زير نظر 

حسن قدمی رييس سازمان مديريت .  سپاه شد
مرداد در ھمين  ٢۵بحران کشور روز چھارشنبه 

  آوری  شرمی تمام علت جمع  رابطه با بی
توسط )  ھا  بخوان مصادره آن(ھای مردمی   کمک

سپاه را جلوگيری از حيف و ميل و توزيع درست 
 .ھا اعالم نمود کمک

حاال و در اثر فشار افکار عمومی، سران رژيم 
ای گرفته تا الريجانی و ديگر  از خامنه

ھای حکومتی يکی پس از ديگری به  باره شکم
ھای  زده و انداختن عکس بازديد از مناطق زلزله

يادگاری مشغول شده بودند، تا خود را در ميان 
اما اين نمايش مضحک .  افکار عمومی تبرئه کنند

چون حل مشکل  تری ھم ھای مضحک که با وعده
توانست  روز ھمراه شده بود، نمی ۴۵مسکن تا 

 ھای خونين جمھوری اسالمی در زلزله آذربايجان دست


