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  ديدگاه 
  پايان دوراول نمايشنامه          

 
    تقی روزبه                               

  
تا روزبرگزاری انتخابات، دستگاه واليت تمامی هنر فريب                        
وتوان سازماندهی خود را صرف پنهان نگهداشتن صحنه                         

درپشت يک  صحنه مجازی وباصطالح                   "  انتخابات"واقعی
ايشی بنابه ماهيت و هدف خود،تنها         جنين نم .  رقابتی کرده بود   

. می توانست دوام داشته باشد           "  انتخابات"تا لحظه شروع         
ازاين رو شروع انتخابات می توانست پايان نمايش فوق و                         

ناميد، "  کودتای انتخاباتی "آغازگر آن چه که می توان آن را                
کودتائی که  نتايج برآمده از آن نه با نظرسنجی های                        .  باشد

 شده توسط دستگاه های گوناگون خود رژيم می                   متعدد انجام  
توانست خوانائی داشته باشد و نه حتی با خوشبينانه ترين                         

. گمانه زنی های رژيم درمورد تعداد شرکت کنندگان درانتخابات           
باين ترتيب بود که با کناررفتن صحنه نمايشی،ناگهان شصت                  

ت همه خبردارشد که گوئی يک دست نامرئی، دست اندرکار هداي         
. و جابجائی آراء و نتايج حاصل ازآن است           "  انتخابات"جريان  

تضاد بين سيرظاهری رويدادها، با آن چه درپشت صحنه جريان           
  .داشت، همه را غافلگيرکرد

   2                                          بقيه در صفحه 
====================================   

  

  ه خواری رژيم اسالمی و پديده رشو
  

       رسول آرام                             
  

اين .  رشوه خواری يکی از محصوالت واقعی رژيم اسالمی ميباشد                  
کار چاق کنی  بيشتر  دررژيمهای غير دموکراتيک  وهمچنين در                          

اما نوع اسالمی و        .  کشور های  فقيرجهان   بووفور وجود دارد                    
 بی رحم تر و ضد انسانی تر            جمهوری اسالمی اش از همه انواع آن         

درايران اوال  رشوه گيران در مصاند دولتی هستند و چيز پنهانی              .است
نيست  و اگر رشوه بگير حق حساب مافوق خود را بدهد همه چيز                        
برای آنان بخوبی وخوشی ميگذرد و بساط عيش ونوششان  رو به                     

  .راه است 
  6صفحه                                      بقيه در 

  ------------------------------------------------------------- 

   معدن مساعتصاب بيش از هزار کارگر
  

  11                                 در صفحه 

  سه شنبه اين هفته   
 :برگزار می شود    
تجمع در برابر دفتر   

  سازمان ملل در تهران
  برای آزادی        

  تر زرافشاندک    
  

              در صفحه 
  -------------------------------------------------------------  

   فراخوان شماره سه            
  در دفاع از تمامی زندانيان سياسی ايران 

  7                                 ص   
 

 
                     ديدگاه دريافتی از ايران 

     
  نگاهی به اثرات تحريم انتخابات و افق پيش رو

  ...تا نتوانستن بااليی ها    
  احمد زاهدی لنگرودی                                 

  
 ۀ جامع  ۀ مسائل پيچيد    ۀنتايج انتخابات رياست جمهوری نمايانند         

اکثريت ناراضی که هيچ آمار مشخصی ـ جز همين           .  ايران امروز است  
 از آن در دست نيست مانند هميشه از شرکت در                          اکثريت ـ    ۀواژ

فعاالن سياسی، سازمان های پيشروی             .  انتخابات خودداری کردند      
اپوزوسيون و حتا برخی تشکل های دانشجويی داخل نيز پيشتر طرح              

 ٢٩   و با اين همه در مجموع              .  تحريم انتخابات را داده بودند        
صندوق ها ريخته   هزار رای در اين انتخابات به          ٣١٧   ميليون و   

  . شده
 3    بقيه در صفحه                                                     

  ====================================   
   12       ص اخبار فعاليتها و آکسيونها در خارج    

====================================     
  11 ص    ی اخير اعالميه سازمان در مورد بمب گزاريها

سرمايه گذاری  رئآل پوليتيک و
  جمشيد پدرام        ! پير  روباه

  5ص                         

       

  
  )راه کارگر (  خبری کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران –  نشريه سياسی               

     2005    ژوئن19         1384   خرداد29  يکشنبه       255   شماره     آرش کمانگر :  سردبير        
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  ادامه از صفحه يک 
  

   ...پايان دوراول                   
  

سخن گویش ابراهيم یزدی نيز دریافته اند، که برطبق یک سناریوی                
بدقت ازقبل طراحی شده، گوئی یک دست غيبی سهم آنان                         

. شده است "  ازما بهتران ریخته   " را ربوده و بحساب          ازصندوق رأی 
ودراین ميان اعالم پيشاپيش برگزیده شدگان توسط شورای نگهبان و            
تيترشدن آن درکيهان قبل ازپایان شمارش نهائی،درروشنائی افکندن           
به پشت صحنه و وقوف به نقش دست نامرئی توسط افکارعمومی                

  . مؤثربود
 نقشی که برای اصالح طلبان چه ازنوع         گرچه با رسيدن به این نقطه،      

آما بدون  .  پيشرو وچه ازنوع پس روآن، واگذارشده بود به پایان رسيد             
آن که آن ها هرگزعلت به بازی گرفته شدن خود و معنای به پایان                      

آن ها فقط یکه خورده و قادربه         .  رسيدن نمایشنامه را دریافته باشند      
.  شرایط کنونی نيستند     تأمل وبازخوانی نقش خود درفراهم ساختن        

وقتی ابراهيم یزدی باژست یک استراتژیست کهنه کار، با عالمت                  
پيروزی درپای صندوق رأی عکس می گرفت،هرگز فکرنمی کرد که                

دست "شاید فردامجبورشود که ازمردم بخواهد دراعتراض به این                  
و یا وقتی سران جبهه مشارکت              .  به خيابان ها بریزند        "نامرئی

خاباتی خود،سرمست ازنتایج نظرسنجی های قبل           درستادهای انت  
داغ -ازشروع انتخابات بودند،هرگزفکرنمی کردند که زمان مصرف آن ها          

ویا حتی  .   دردوراول  به پایان خود رسيده است            -کردن تنورانتخابات 
کسانی چون کروبی و مجمع روحانيون مبارز هرگز برایشان قابل                    

خودی "زقربانی کرده و سوراخ      تصورنبود که دستگاه والیت آن ها را ني         
  .را تااین  درجه تنگ گرفته باشد" ها

باین ترتيب آن چه را که درفضای انتخاباتی، دميده شدن روح به                       
ققنوس ازخاکستر  "جسدمرده و آغاز فازدوم اصالح طلبی و پرکشيدن          

. خواندند، چيزجزبه بازی گرفته شدن دراین نمایشنانه نبود         "  اصالحات
ازسوی "  صدای اصالحات "ند که آن را به شنيدن         آن ها دوست داشت    

اکنون آن ها می دانند که اگربخواهند هم            .  دستگاه والیت تعبيرکنند   
چنان به سياست ورزی خویش ادامه دهند، باید به پيشواز عالی                    

اعتقاد به  .جناب سرخ پوش رفته و فرش قرمز درزیرپاهایش پهن کنند            
اید اميد خود را به درخشش        تداوم اصالحات،درپایان فرجامش اکنون ب     

  .کورسوئی درکالبد رفسنجانی دل خوش کند
  

  !مداخله دست نامرئی
. درجمهوری اسالمی صندوق آراء، دومتصدی و دو شمارشگردارد                

 برابرمشابه  5 تا    4شورای نگهبان که  باافزایش مأموران نظارت به               
سال های قبل و مداخله دادن وسيع سپاه و بسيج پيشاپيش                        

ود را برای کنترل آن اعالم کرده بود و دستگاه رسمی دولت             آمادگی خ 
که تالش می کرد شورای نگهبان را ازحيطه کنترل صندوق ها                         

نتيجه نهائی  نزاع چندماهه این دونهاد درکنترل صندوق             .  دورنگهدارد
براساس آزمون های قبلی برهمه معلوم بود که           .ها ازقبل روشن بود    

گاه والیت را تنها راه کنترل بحران        دولت خاتمی تسليم شدن به دست      
پس تمامی هشدارها و اطالعيه های        .  و حفظ آبروی نظام می داند       

اصالح طلبان به دولت خاتمی نتوانست ونمی توانست اراده وی را                 
  .درحفاظت ازصندوق های رأی استوارنگهدارد

  
  برچه عناصری استواربود؟" دست نامرئی"

ال یک دولت صوری و رسمی         می دانيم که درجمهوری اسالمی عم       
وجود دارد و یک دولت واقعی و پنهان  که ازطریق بيت رهبری و                         
کارگزاران وی اراده و تصميمات خود را به همه نهادهای باصطالح                    

خطوط اصلی سناریوی ازقبل      .  منتخب و غيرمنتخب دیکته می کند         
  :طراحی شده در بيت رهبری برسه محوراصلی استواربود

اصالح طلبان  "ازطریق بکارگيری   "  انتخابات"غ کردن تنور      برپایه دا  -الف
که باانداختن زنگوله حکم حکومتی به گردن آن ها صورت                 ".  پيشرو
  .گرفت
ازطریق پوستين وارونه پوشيدن و مصادره گفتمان اصالح طلبان                -ب

ومطالبات جوانان ومردم ودادن وعده و عيدها به آنها با هدف هم                      

ویژگی فوق نيرنگ و    .  هم خلع ید کردن رقبا    مسخ کردن این مطالبات و      
  .فریب را به مهم ترین مشخصه این دورازانتخابات تبدیل کرده بود

چيدن چندین تفنگدارگوش بفرمان درسبد کاندیدهای اصول گرایان            -ج
باهدف ایجاد فضای رقابتی کاذب، گسترش دامنه هواداری ، و بهم                 

ربه عنوان نسخه     دراین سناریویک نف    .ریختن آرایش صفوف حریف          
برای جذب آراء پایگاه سنتی اصول گرایان منظور              "اروجنيال"اصلی و 

شده بود و بقيه برای شکستن آراء حریف،فریب مردم و نهایتا ریختن                
  .آراء جمع آوری شده توسط آنها به سبد اصول گرایان

تدارک هم جانبه برای کنترل صندوق ها بعنوان تضمين نهائی نتایج              -د
  .صندوق ها

  صحت تاکتيک تحریم
برمالشدن سناریوی دستگاه والیت و وقوع کودتای انتخاباتی، قبل                
ازهرچيز صحت تاکتيک تحریم را که اساس آن برنمایشی بودن کل                  
روند انتخابات و بی معنائی آن درنظام کنونی استواربود باثبات                       

عالوه برآن تشدید تضادهای درونی رژیم و شکل گيری و برآمد             .رساند
 های اجتماعی نظير جنبش دانشجوئی، زنان، زندانيان                     جبنش

ازدست آوردهای مهم جنبش تحریم بحساب        …  سياسی، کارگران و     
آن چه که درپرتوتحوالت کنونی به این دست آوردها می توان            .  می آید 

افزود، همانا وعده هائی است که رژیم برای جلب افکاروآراء                           
. ن ها را باجرا درآورد       شهروندان داده،که حتی قادرنيست یکصدم آ         

بازشدن هرچه بيشترمچ اصالح طلبان حکومتی وبقول خودشان                   
پيشرو وغيردولتی درادعایشان منبی بر شروع فازدوم اصالحات،                  
فرونشستن گردو خاک گيج سری های اوليه و عمق طرفندهای                    
عوامفریبانه رژیم، جملگی سرمایه هائی هستندکه مسير شکوفائی          

. ادیخواهانه وبرابری طلبانه را بازخواهند گشود        و برآمد یک جنبش آز      
. جنبشی که هستی آن درپيوند تنگاتنگ آزادی و برابری نهفته است             

اکنون رژیم درفازدوم نمایشنامه انتخاباتی خود برآنست تا باقراردادن             
ماروافعی دربرابرهم، مردم را درگزینش یکی ازاین دو شق                            

سی می دانند که  تنها با تکيه          اما مدافعان واقعی دمکرا   .  مخيرگرداند
بردستاوردهای تاکنونی جنبش تحریم ،وگسترش دامنه صفوف آن، با           
دوری ازبازی دربساط رژیم و تنها گذاشتن آن دربرابر انبوه فشارهای               
داخلی و بين المللی است، که می توانند اوال برتضادهای درونی آن                

اعی راه گذاربه نظام     بيافزایند، وثانيا با فراگيرکردن جنبش های اجتم         
  *.واقعا دموکراتيک را بگشایند

 تمامی تالش خود را برای ناکام گذاشتن مرحله دوم نمایشنامه                    
  . انتخاباتی رژیم، بکارگيریم

  
  05.06.19  

   ------------------------------------------------------------  
  : پانویس 

مد طنزهای سياسی      کسانی مثل ابراهيم نبوی که گویا درآ                -*
را صرف هزینه نجات آن می کنند،هنوزهم متوجه                "عليه رژیم  "خود

 نيز فلسفه حضور خود درصحنه      -رفسنجانی–نشده اند که مراد آن ها       
سياسی و  تحميل خود  به دستگاه والیت را، مدیون فشارناشی                    
. ازحنبش تحریم بررژیم و فشارهای بين المللی ناشی ازآن است                 

گزارش ها ونظرسنجی هائی دستگاه های حکومتی            اگرهرآینه آن    
 30 وحداکثر     20مبنی نارضایتی گسترده مردم ازرژیم  وشرکت                  

درصدی مردم درانتخابات نبود، اساسا نه سخنی از طراحی استراتژی           
باصطالح رقابتی کردن مزورانه انتخابات درميان بودونه رژیم وادارمی              

آقای ابراهيم  .د جوید شد که ازمهره سوخته ای چون رفسنجانی سو          
نبوی بجای آن که سياست هم مسلکان خود درتحریم شکنی  وبازی             
خوردن دربساط والیت را آماج انتقاد قراردهد،جنبش تحریم را مورد                 

و درحالی جنبش تحریم را مسبب روی             .  آماج خود قرارداده است      
کارآمدن یک چکمه پوش متهم می کند، که بازی دوراول نمایشنامه                

اتی و سناریوی ازپيش طراحی شده دستگاه والیت جائی برای            انتخاب
بطوری که حتی      .  حاشاگری وعوام فریبی باقی نگذاشته است            

کسانی مثل شمس الواعظين نيز ارفقدان مشروعيت انتخاباتی و                
بحران انتخاباتی سخن به ميان می آورندو یا حتی افرادی مثل معين               

ش جلوی پای رفسنجانی      دیگر حاضر به ادامه راه و پهن کردن فر               
البته ازآقای نبوی که همواره نگاهش فقط به باالو بازی در               .    نيستند

توهم اصلی ایشان    .  قدرت دوخته شده  انتظاری بيش ازاین نيست           
تمامی بنای  .  آنست که اصل نمایش انتخاباتی را جدی گرفته اند               

  . استدالل های خود را برروی آن ساخته اند
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  ادامه از صفحه یک 
  
  

   ....نگاهی به اثرات تحريم                
  
  

بنابر این طراحان تحریم با اینکه شکست صددرصدی هم متحمل                   
دالیل این امر را می توان       .  نشدند، به پيروزی کامل نيز دست نيافتند        

  .در چند بخش عمده خالصه کرد
طيف های تحریم کننده غالبًا از خارج از کشور و خارج از                    ) 1

ی کردند، در حالی که به دليل حذف رسانه های آزاد              نظام فعاليت م  
صدای آن بخش از تحریم کنندگان که دالیل تئوریک و مستدل برای                   
تحریم داشتند، و مباحث مطروحه کمتر و شاید خيلی کمتر از                         

  . شعارهای سياسی موافق و مخالف به گوش می رسيد
به دليل گستردگی و تنوع غير همگرا در طيف هایی از                   (2
نوعی سردرگمی در   .  وسيون که به تحریم انتخابات همت گماردند       اپوز

 .عملکرد همه ی آن ها مشاهده می شد
دالیل و راهکارهای مشخصی از سوی تحریم کنندگان                 (3

یا اگر ارائه شد، آنقدر کلی        .  برای وضعيت پس از تحریم ارائه نگردید        
 .بود که قابل اتکا نبود

سی و نه موضع     تحریم انتخابات به عنوان یک موضع سيا           ) 4
مباحث شعاری و مواضع حزبی و          .  منفعل تبليغ و بسط داده نشد         

. سازمانی اکثر مقاالت طيف تحریم کننده انتخابات را تشکيل می داد             
در این ميان تنها می شود به مجموعه مصاحبه های مجلۀ آرش با                    
فعاالن اپوزوسيون به عنوان مرجع نسبتًا تئوریک برای طرح تحریم                   

  .اشاره کرد
با این همه نمی توان آن ها را که رای ندادند مانند رهبرجمهوری                      
. اسالمی توجيه کرد که اغفال شدگانند یا معذوریتی دیگر داشتند                

بلکه اگر تحریم انتخابات یا عدم شرکت فردفرد آن ها که رای ندادند                  
نيز به عنوان یک رای و اقدامی سياسی، شمرده شود، همان طور                 

. به تعبير رهبری، رای به نظام شمرده می شود          که همه ی رای ها       
آنوقت می توان به این نتيجه رسيد که مخالفان نظام نيز کم از شرکت              

  . کنندگانی که لزومًا همه موافق نظام اسالمی هم نيستند، ندارند
اين برای اولين بار در تاريخ جمهوری اسالمی است که انتخابات                     

عدم اجماع   .  می شود  رياست جمهوری به مرحله دوم کشيده               
اصولگرایان و حضور مجدد هاشمی رفسنجانی در عرصۀ انتخابات                 

بدین ترتيب است که رای کاندید اول ریاست          .  دليل این مسئله است   
جمهوری در مرحلۀ فعلی، کمتر از شش و نيم ميليون، یعنی کمتر از                

  .یک دهم جمعيت ایران است
اآگاهی از حقوق     مردم در ایران به دليل عدم آموزش صحيح و ن                    

شهروندی ـ که از مهمترین اهمال کاری های دولت اصالحات بوده و                
. هست ـ به درستی معنای انتخابات و دمکراسی را درنيافته اند                    

اليگارشی روحانيت شيعۀ حاکم بر ایران، همواره و در طی دو دهۀ                  
. گذشته تنها آنچه که منافع قشری اش را حفظ کند نگاه داشته است             

برهمگان روشن است که نظام جمهوری اسالمی بر            «ر قول    به دیگ 
به معنی متعارف کلمه نيست ،      "  جمهوری"خالف اسم و ظاهر آن يک       

اصل واليت  "بلکه يک نظام سياسی توتاليتر است که بنياد آن بر                    
مشروط و مقيد به اين      "  جمهوری"استواراست و خود مضمون      "  فقيه

، جمهوری طرفداران واليت    بعبارتی ديگرجمهوری اسالمی  .  اصل است 
  )1.(»فقيه است

و دقيقًا از همين روی است که وقتی آقای معين که خود با حکم                        
حکومتی به جمع کاندیدها اضافه شد، اعالم می کند که زین پس                   
حکم حکومتی را نمی پذیرد و رهبری می بایست در جایگاه قانونی و               

را در معرض    متعارف خود باشد، به راحتی، خود و جبهۀ مشارکت                 
و البته چيزی به رای هایش اضافه          .  اخراج از حاکميت قرار می دهد       

  !نمی شود
جبهۀ مشارکت اسالمی که خود را به عنوان یک حزب مطرح می کند،             
اساسًا پوستۀ ظاهری یک حزب را به خود گرفته و در باطن، با تعاریف                
 مدرن و امروزی یک حزب منسجم نيست، بنابراین توان نمایندگی                 
طبقۀ خاصی از اجتماع را ندارد و تنها با اتکا به وضعيت سياسی و                     
. موج سواری های مقطعی توانست رای مجلس ششم را کسب کند           

آرای مردم به معين، به عنوان چهره ای که از سوی این حزب معرفی                
 رای، تعداد واقعی و      ٣٠۴ هزار و    ۵۴ ميليون و    ۴شده بود، یعنی عدد      

مصطفا معين،  .  مشارکت را تشکيل می دهد      نهایی طرفداران جبهۀ     
اگر به عنوان نمایندۀ جبهۀ مشارکت بررسی شود، گروهی که در                  

و خود نيز بخشی از بدنۀ      .  اندیشۀ اصالح طلبی از درون حکومت است      
رانتی نظام محسوب می شود و نه حزبی امروزی و مستقل با پایگاه               

معی مردم  می توان نتيجه گرفت که ناخودآگاه ج          .  مشخص مردمی 
ایران دیگر متمایل به اصالحات از درون ساختار نيست، با نگاهی به                 
آمار انتخابات نيز از دیگر سو به این نتيجه می رسيم که جهت گيری                  
توده ها در خالف جریان اصالحات و به سوی راست حکومت نيز نمی               

ر بنابر این اندیشۀ بهبود خواهی و تغيير کلی ساختار اینبا           .  تواند باشد 
  . از پایين خود را نشان می دهد

  

      
  

با این فرض می توان چنين نتيجه گرفت که رای مرحلۀ نخست                        
انتخابات ریاست جمهوری به جریان راست و استبدادی حاکميت تنها             

البته اگر آمار   .( ميليون بوده، همان که هميشه بوده      17چيزی در حدود    
دگان در انتخابات به    و بخش دیگر شرکت کنن    ).  رسمی را حجت بگيریم   

روی هم  .  برنامه های مختلف اصالح طلبان درون نظام رای داده اند              
رفته آرای مشخص شرکت کنندگان و مواضع حتا چندگانه تحریم                    
کنندگان اصالح طلب و بهبود خواه بسيار بر طيف دیگر از نظر کمی و                  

  . کيفی سنگينی می کند
يست، هوادار تغيير     اندیشه بهبود خواهی، اصالح طلبی، یا رفرم              

زندگی اجتماعی ـ اقتصادی یا سياسی، با روش های مالیم و بدون                
شتاب است، اما این گرایش زمانی عملی است که آزادی های                     
قانونی در چهارچوب نظام پارلمانی، امکان دست یابی مسالمت آميز            

مسير تغييرات در ایران     .  به قدرت را برای همۀ احزاب فراهم می کند           
بلکه ناخوآگاه جمعی مردم    .  از راه اصالحات حکومتی نخواهد بود     آینده  

 خرداد، بهبودخواهی و رفرم را تا حد مقدور، از          27ایران در روز انتخابات     
و به جبهۀ مشارکت به عنوان باندی        .  ميان مردم و پایين جامعه برگزید      

  . حکومتی که تنها فرصت سوزی می کند و بس، رای نداد
نيست و پيش از این      "  بدتر"و  "  بد"سر انتخاب بين     اما بحث اینک بر      

چرا !  هم هرکس چنين می پنداشته خيالی خام بيش نبوده و نيست            
نگاهی به آرای   .  که مردم نشان دادند که این انتخاب را نخواهند کرد            

. قليل معين و مهرعليزاده بيانگر چنين رویکردی در بين مردم است                 
ن انتخابات را محکوم کرد که مقصر          بنابر این نمی توان تحریم کنندگا       

. اساسًا نباید دنبال مقصری جز خود گشت        .  وضع پيش آمده هستند    
همان ها که در توهم رای دو ده ميليونی دوباره برای کاندید اصالح                   

  .طلبان حکومتی بودند
رئيس .   خرداد، صف بندی ها را مشخص تر می کند                  27انتخابات   

 سر کار بياید، مطمئنًا با توجه به         جمهوری که با رای حداقلی مردم بر       
عملکرد دو دورۀ پيشين خاتمی، امکان سرکوب گسترده و بستن                  

ترس از حضور فاشيسم و فرافکنی اهمال          .  جامعه را نخواهد داشت    
کاری شرکت کنندگان در انتخابات که از این راه قصد انشقاق در                      

و حاکميت و پيشبرد خط خویش را داشتند، برخوردی غير منطقی                  
  . بدون تحليل مشخص اجتماعی است

نارضایتی مردم و صراحت در ابراز آن از مسائلی است که در ایران                    
امروز بسيار به چشم می خورد، روشن است که مردم انتظارات                     

و در نتيجه سرخوردگی همراه با        .  بسياری داشتند که برآورده نشده     
يدن، وضعيت لباس پوش   .  خشم در بسياری از مردم دیده می شود           

دربرابر تکنولوژی و   .  گفتار و رفتار نسل امروز با گذشته متفاوت است           
جهان امروز جهان     .  عواطف بشری هيچ سدی نمی توان بست              

  متفاوتی شده؛ پس نباید با اتکا به تحليل های نادرست دودهۀ پيش 
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    ....نگاهی به اثرات تحريم           
  
  

ه به این نسخه عمل نمی       برای امروز هم نسخه پيچيد و آن ها را ک            
این گفته همان طور که به طلب کاران از تحریم           .  کنند تنبيه و طرد کرد    

کنندگان برمی گردد، در مورد رئيس جمهور آتی که حاال قطعًا از جناح               
مسئوليت هر اتفاقی که در       .  اصالح طلبان نيست، نيز صادق است        

در جهت نيل به     آیندۀ ایران خواهد افتاد، گو اینکه اتفاقی مترقی و               
چه آن  .  دموکراسی باشد و یا غير آن، بر عهدۀ فرد فرد ایرانيان است              

. ها که در این انتخابات شرکت کردند و چه آن ها که شرکت نکردند                  
این همه بخشی از روند تجربی آزمون و خطا در راه رسيدن به آزادی                 

  . و دمکراسی مردم ایران است
، مفهوم مردم، به معنای مدرن و          در ایران باالخص پس از دهۀ پنجاه         

و در ادامۀ    .  امروزی که در حال شکل گيری بود، به امت مبدل شد                
ساختار بيمار و نافرجام رژیم پهلوی و پيش از آن، به جامعه ای هرمی               

در جهان سوم ملت همواره     .  که دارای مرکز و حاشيه بود مبدل گردید        
 مدرن کلمه نزدیک     در تقابل با سرمایه داری رشد کرده و به معنای              

ملت مفهوم خود را از مذهب، حکومت            «با این همه      .  شده است 
  ).2(»الهی، یا دودمان پادشاهی اخذ نمی کند

اتفاقی که از این پس و در تقابل مردم با حاکميت در ایران رخ خواهد                   
داد، با توجه به روند رو به رشد تکنولوژی، وجود ماهواره و ازدیاد                        

ینترنتی در ایران، حرکت مستقل جامعه، هنگام             روزافزون کاربران ا    
شکل گيری ملت، به سوی دمکراسی و آزادی عدالت محور و تغيير                 

آنچه مستقل از ارادۀ        .  شکل هرمی نظام اجتماعی خواهد بود            
حاکميت، و طيف های مختلف درون آن تا امروز روی داده و از امروز به                 

 پيداش ملت، افقی،     بعد شتابان تر روی خواهد داد؛ چرا که رشد و              
  .همه گير، و نيازمند برابری و عدالت است

از دیگر سو بر اثر این تغييرات دولت به پدیده ای خارج از نظام                             
حکومتی تبدیل می شود، و ناگزیر عملکردی قانونی به خود می                    

نمونۀ ژاپن، و تحویل مسالمت آميز قدرت توسط امپراتور به دولت           .  گيرد
 یوگوسالوی از این دست است که موفقيط                  و تقریبًا حتا نمونۀ       

  .   فشارهای توده های مردم و جوان ها را در دراز مدت نشان می دهد
این نکات ابدًا بدین معنا نيست که به دولت دست راستی آینده                       
خوشبين بود و اجازه داد که تحوالت سير طبيعی و پررنج خود را طی                 

و .  ار پایين خواهد بود      مسلمًا مقاومت از باال بيشتر از فش            .  کنند
همواره نبردی نابرابر که از یک سو با ارادۀ مردم در جامعه و از دیگر                     

اگر .  سو با رانت نفتی در حاکميت، نيرو می گيرد در پيش خواهد بود               
اصالح طلب ها هم برندۀ ميدان انتخابات بودند فرقی در نفس عمل                 

ور اصالح طلب   تقابل نداشت، اما اینگونه نشان داده می شود که حض          
. ها از هزینه ها، دست کم در قشر روشنفکر و دانشجو کم می کرد                 

نگاهی به رخدادهایی از قبيل قتل های زنجيره ای، حمله به کوی                   
دانشگاه تهران و تبریز، توقيف گروهی مطبوعات، عدم تصویب مصوبات           
مجلس ششم توسط شورای نگهبان، زندانی و شکنجۀ دگر                         

اظمی، عدم اعادۀ حيثيت و محاکمۀ آمران و              اندیشان، قتل زهرا ک     
 و هزاران مورد قابل ذکر        60عامالن اعدام های بدون محکمه در دهۀ           

دیگر، نشان می دهد که هزینه های دست یابی به جامعۀ مدنی با                 
بنابراین، از آنجا که    .  حضور اصالح طلب ها هم تغيير چندانی نمی کند         

د یک شبه ایران را روضه      رئيس جمهور دست راستی بعدی، نمی توان       
خانه کند و یا یک شبه ایران را به وضعيت اقتصادی مناسبی برساند،               
جای تشویش و نگرانی نيست که تغييرات اساسی در زیربنای دولت             

تنها شاید به دليل      .  به ناگزیر رانتينر رئيس جمهور آینده پيش بياید            
ب لوایح  نزدیکی بيشتر وی با راس هرم، از رانت بيشتری در تصوی                  

لوایحی که عمدتًا در عرصۀ      .  نسبت به اصالح طلب ها برخوردار گردد        
اقتصادی و جهت بهره وری بيشتر از رانت نفتی در نظام، توسط                       
باندهای دولتی خواهد بود و الغير؛ و البته باز هم تفاوتی ندارد با طرح               
ها و لوایح غير قابل ارائه و تصویب نشدنی اصالح طلبان در زمينه                      

  ... ی حقوق مدنی شهروندان و ها
دست آخر تحریم بيش از پيش در مرحلۀ دوم انتخابات و عدم                           
مشارکت مردم در ساختار نظام را طرحی آغازین و نخستين گام در                 

نافرمانی هایی که   .  زمينۀ نافرمانی های مدنی می توان قلمداد کرد         
پایينی تضاد را به مرحلۀ نتوانستن باالیی ها و بيان نخواستن توسط                

  . سعی در تغيير ساختار کلی هرم اجتماع دارد. ها می کشاند 
   -----------------------------------------  

، امير جواهری    کردن موقوف "  بدتر  "  و"  بد"  گزینهنه آقايان ،        ) 1( 
  لنگرودی

آیا ملت ها مجموعه هایی ساختگی و تصوری هستند،                       (2)
 مسعود فاضلی

  
 

  
 
  

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                                

arash.k@rahekargar.net      
  

   روابط عمومی سازمان
                                    

public@rahekargar.net 
  

   تلفن عمومي سازمان
  

              6777819- 40- 49               
  

    شماره فاکس سازمان 
 

     43455804-1-33  
    

 سايت راديو برابری 
 

   www.radiobarabari.net  
 

سايت راه کارگر     
 

          www.rahekargar.net   
 

 سايت اتحاد چپ کارگری
                                                    

www.etehadchap.com 
   

 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       

      www.sedayekargaran.com  
 

مشخص"  گاه  ديد"  مقاالتی که با کد     :  توجه  
ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان

 .نيستند 
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! گذاری  روباه پير رئآل پوليتيک وسرمايه  
 

دربرگزاری  انتخابات رياست جمهوری درايران هر فرد ونيروی                      
سياسی باموضع گيری روشن تکليف خود را باانتصاباتی که به نام                    

بجزبخشی از استحاله طلبان          .  انتخابات در پيش بود روشن کرد                
رفورميست ، بخشی ازاصالح طلبان وليبرالها اکثريت قريب به اتفاق               

م به دليل نبود آزادی وهيچگونه حق گزينش انتخابات را تحريم                   مرد
  .کردند

رژيم برای مقابله با چنين وضعيتی دراين هفته های آخرسخت به تقال               
افتاد وازآنجايی که پی برده بود درداخل کسی ديگرتره ايی برايش                       
خورد نمی کند تالش کرد با دعوت از مطبوعات خارج بخصوص دول               

  يک سوبرایامپرياليستی از
خود آبرويی دست وپا کند وازديگر سوبا انعکاس آن درداخل وانمود                

  .کند  مقبول جهانيان  است وبنابراين مشروع
رسانه ها البته نه تنها استقبال کردند بلکه خود نيزبرنامه مفصلی را                 

  . براساس اصل رآ ل پوليتيک که درکاربرد آن خبره اند تدارک ديدند
اين فرستادگان کنسرنها ی بزرگ خبرسازی              دراين ميان ، کشتی            

ومحافل سياسی امپرياليستی در جايی لنگر انداخت که بيشترازهمه جا           
" اين  .نان آب وجود  داشت  ومهره ايی کار کشته مديريتش ميکرد                   

روحانی . " کسی نبود جزآقای  اکبر هاشمی رفسنجانی    !"  مدير کاردان 
 طلبان مانوورميدهد       ايی که زيرکانه بين محافظه کاران واصالح                    

  ) 1."  (  ومورد شک نيست که بخواهد درديسکوتک ها را باز بگذارد          
تيتر بزرگ مقاله پنج صفحه ای مجله       "  رفسنجانی  آيت اهللا تجارت      "  
خيلی برای معرفی خود مردد بود ولی " سياستمداری که ."  لوپوان"  

محافظه چهار کانديدای      .  آمده است تا کشور به دست افراطيون نيفتد          
ومسوول کارزارانتخاباتی او مهدی فيروزان       )  2"  (  کار همه پاسدارند  

من رفسنجانی را دوست ندارم ولی او تنها کسی است که           :  "  می گويد   
اما .  ميتواند ايران را از اين مردابی که درآن گرفتار آمده بيرون آورد               

   )3! " ( من به اورای نمی دهم
نی که نويسنده مقاله نام نمی برد              ويکی ازدوستان نزديک رفسنجا     

او هميشه در مقام دوم قدرت بوده ودرحذف ونابودی                 :  "  می گويد  
جالب اينجاست که رسانه ها     .!"      نيروهای سکوالر وچپ شرکت کرده    

چه محافظه کارچه ليبرال  يا به اصطالح مستقل همه يک سازرا کوک               
کانديدای  تاييد   درميان هشت نفر    :  "  روزنامه پرسه ميگويد  .  کرده اند 

ازهمه بيشتر ميتوان    .  شده رييس جمهورقبلی بهترين شانس را دارد          
به اواعتماد داشت که با مذاکره بحران برنامه اتمی با امريکا را حل                    

   )4." ( وفصل کرد
آقای هاشمی رفسنجانی که چندی پيش منت گذاشت وگفت حاضراست              

ولی  !  ل کند      کانديداتوری ريا ست جمهوری  را بخاطر مردم قبو                     
، اخيرا درچمن    !درعين حال  برای تبليغ  با مشگل مالی روبروست                  

قصرمرمری خود درتهران کناريکی از کاجها،  ز يرنورآفتاب مشغول              
وظاهرا مصاحبه  با مجله  تايم " جمهوری اسالمی"  خواندن روزنامه   

هرچند مصاحبه کننده سعی کرده است فقط بخشهای کوتاهی                   .  است
 را نقل کند که با فضای سياسی  روزخوانايی دارد اما                            ازمصاحبه

نگاهی به فرازهايی ازافاضات ايشان بيشرروشن ميکند که چرامردم               
وقتی ازاوسوا ل   .  اورامهره ايی سوخته وچهره ايی آبروباخته ميدانند        

مطمنا به    :  "  ميشود که آيا به دمکراسی اعتقاد دارد ميگويد                           
  دمکراسی اعتقاد دارم

ودرست يک  ."  قدم که بايد اين روند را گام به گام پيش برد                ولی معت 
درايران پس ازانقالب  ما هميشه                 :  "  جمله بعد ازآن می گويد             
  ."!!دمکراسی واقعی د اشته ايم

 مجله تايم برای  نشان دادن اينکه رفسنجانی تا چه اندازه شجاع                          
ومرد ميدان سياست است بدون اشاره به منبع خبر ضمن اشاره به                     

ينکه خاتمی درزمان رياست کلينتن برای دست دادن به اودرسازمان              ا
ملل از خامنه ايی تلفنی کسب تکليف   ميکند وخامنه ايی اجازه نمی                    
دهد ، بازهم بدون اشاره به منبع خبراشاره ميکند که  دراين                                     
دورخامنه ايی پيامی ازطريق خاتمی برای رفسنجانی می فرستد مبنی             

رانتخابات شرکت نکند ورفسنجانی درجواب می        بر اينکه بهتر است د      
  )5."  ( من ازکسی  اجازه نمی گيرم. من عمود انقالبم: " گويد 

روباه :  "   روزنامه استاندارد چاپ اطريش شانزده يونی می نويسد              
پير، هاشمی رفسنجانی ، بعنوان مدرن ترين وغير ايدئولژيک ترين                  

ل  آرت آلمان که کانالی به           حتی کانا .  "!!  کانديدا به ميدان آمده است      
" طی برنامه ايی دوساعته ازايران وروزنانه                 .  نسبت معتبراست      

که گفته ميشود تحت کنترل رفسنجانی است همين سياست را                "  شرق
درپيش گرفته بود واگردوتحليل گر مطلع وبی طرف رادرپايان برنامه              

ميکرد درمورد ايران به بنظرخواهی نمی طلبيد هربيننده ايی تصور                  
برهمين .  برناهه را گروه انتخاباتی رفسنجانی رااندازی کرده است                 

  . سياق بود مصاحبه کريستين امان پورخبرنگارامريکايی درتهران
هيچيک از مصاحبه کنندگان و روزنامه نگارانی  که دراين                                         
کارزاررفسنجانی ساخته وپرداخته شرکت داشتند  حتی درتحليل های              

سنجانی خود يکی از برنامه ريزان                          خود به جناياتی که رف                   
وسازماندهندگان اصلی  آنها بوده است به روشنی اشاره ايی نکرده                  

همه مقاالت ومصاحبه ها در راستايی بود که رفسنجانی                            .    اند
  اينکه : ميخواست 

اوال سياست مداری است دمکرات و صدهاهزار انسان بی گناه را                         
  .ه استقربانی جنگی ويرانگرورسواسرانجام نکرد

درهيچ يک ازترورهای داخلی        !  ثانيا به دليل ايمانش به دمکراسی            
وبين المللی دست نداشته ودردادگاه ميکونوس هم غيابا محکوم نشده            

  .است
ثالثا د ردوره ريا ست  پيشين خود اقتصاد مملکت را با بيش ازسی                       

  .ميليارددالر بدهی بيشتر دچارنساخته
يتواند باامريکا کناربيايد ودعوای       رابعا تنها سياستمداری است که م          

  .چنددهه ايی را سرانجام بخشد
خامسا به نفع دول امپرياليستی است برای گسترش نيافتن مبارزان                   
مردم بااوکناربيايند زيرااوتنها حايل قابل اتکا ميان مردم وافراط                          

  .کاريهای خامنه ايی ودارودسته ی اوست
تی رفسنجانی          نتيجه انتخابات هرچه باشد کارزارتبليغا                                       

بارديگرهمگرايی نيروهای داخلی وبين المللی درجهت حفظ وضعيت              
موجود ووحشت آنها ازجنبشی که آهسته ولی پرتوان درجامعه                            

  اما.مادرحال فرارويست  رابه خوبی نشان ميدهد
فرياد آزاديخواهی مردم درهمين گرماگرم انتحابات صدايی  است                         

ی داخلی وبين المللی              رساترازصدها بوق و کرنای تلويزيونها                  
  .وبرمالکننده شوها ودرغپردازی های رسوايشان

  
    -----------------------------------------------------  
  

   : زيرنويس ها
  
   روزنامه دی ولت چاپ آلمان چهاردهم يونی-1
نظر مهدی هاشمی      .  نهم يونی      .   مجله لوپووان چاپ فرانسه              -2

  رفسنجانی پسررفسنجانی
  همان جا– 3
  روزنانه پرسه چهاردهم يونی– 4
   32مجله تايم سيزده يونی صفحه  -5
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ....    رژيم اسالمی و پديده       
  
  

اما اگر حق و حقوق مافوق داده نشود حتی شاید به چوبه                 
وقایع مختلف در ادارات که منجر به          .  اعدام هم سپرده شود    

ه دست اندر کاران در تاریکی        افشاگری یکی شده و نام هم       
ناگفته .مانده است پی آمد چنين وضعيتی بوده و ميباشد                

های فراوانی در پرونده های ماهدشت وهزاران پرونده دیگر              
وجود دارد که جز خود دست اندرکاران رژیم اسالمی کسی از            
انها با خبر نيست و تا زمانی که این رژیم بر قدرت استت                     

ثانيا رشوه  .  ابهام قرار خواهد گرفت     حقایق در هاله ای از          
خواران در رژیم اسالمی نرخ دارند مثال نميشود کاری را که با              

 هزار تومان تمام کرد     50 هزار تومان تمام ميشود با        100دادن  
در نامه ای که از ایران داشتم نوشته بود که او ميخواسته                  .

است پرونده بازنشستگی شوهرش را از اداره بازنشستگی           
طرف .رد و یک اطالعات مختصری را از آن بيرون بياورد                    بگي

مربوطه یک سرگرد نيروی زمينی بوده و واسط او فردی بوده              
فرد مذکور  .  که ميبایستی مبلغ رشوه را به او ميداده است              

 هزارتومان  100برای این کار باید      "دم کوش این خانم ميگوید        
گنج ميپرسد مگه من سر         "  وی با تعجب    ".پرداخت نمایی  

امروز ساعت کار من       "  سرگرد مربوطه ميگوید    ".نشسته ام  
هرچه این خانم    ".تمام شده و هيچ کاری از دستم بر نمياید            

اصرار ميکند به نتيجه نميرسد وچون بایستی همان روز                    
اطالعات مربوطه را به اداره دیگری که به آن هم رشوه                       

ل ميگوید به جهنم من قبو      "پرداخته بوده است منتقل نماید         
برو بيرون من االن     "  فرد کارچاق کن به پير زن ميگوید        ."ميکنم
وی در پشت در منتظر ميماند و فرد کارچاق کن                   "  .ميآیم

فراموش ميکند در را محکم ببندد، از اینجهت تمام حرفهایی را            
که بين  سرگرد و فرد کارچاق کن ردو بدل ميشود را                            

با سرگرد  فر د کارچاق کن که قبل از آن به نرمی                 .ميشنود
صحبت ميکرده ، اینبار  با صدای نسبتا بلند به او پرخاش                     
ميکند و به او فحش مادر ميگوید و انگار که مشتی هم به                    

 100ميگوید این پير زن نميتواند از        "  به او .صورت او زده است      
. هزار تومان بيشتر بپردازد من او را ميشناسم و این را ميدانم            

 تومانش هم مال تو است و من باید         هزار70تازه از این پول که      
سرگرد "  .هزار تومان بقيه به سيد حسن هم بدهم              30از   

" و ميگوید .  رضایت ميدهد و کارچاق کن وی را صدا ميکند               
جناب سرگرد قبول کردند که امروز کارشما درست شود به                
شرط اینکه پول را االن بپردازی آن هم نه به من بلکه در یک                  

نی ميدهی  و به او ميگویی این یک              پاکت ميبری به نگهبا     
من گفتم رسيدی چيزی     .امانت است یکی ميآید آنرا ميگيرد        

نباید بگيرم او گفت نه او آدم با خدایی است و امانت دار                      
پيش خود گفتم او خداتو بزن به اون کمرتون حقه               "."ميباشد

  "بازهای چاپلوس
ن درآمد آنها اصال فکر نميکنند که طرف چقدر پول دارد؛ چه ميزا  

گاهی انسان مجبور     .دارد وچه ميزان ميتواند رشوه بدهد             
است برای پرداخت رشوه اقدام به گرفتن وام کند وبرای                    

درنده خویی است وقتی    !  گرفتن وام اقدام به دادن رشوه کند       
در سالهای اول    .سردمداران رژیم اسالمی آن را منع نميکنند         

تر آدم ميکشتند تا    آنها بيش .انقالب، هيچ چيز رژیم روشن نبود      
اینکه دنبال پول باشند ؛ زیرا که خود را برتلی از ثروت باد آورده              

آنها . ميدیدند که برای بغارت بردن آن زمان زیادی وقت داشتند  
ابتدامی بایستی مزاحمها یعنی روشنفکران و کمونيستها را           
نابود ومتفرق کنند وسپس با خيال راحت این ثروت باد آورده را            

  .راج ببردندبه تا
 بعد از سرکوب مردم آزادی خواه و کمونيستها؛ رژیم اسالمی           

  .شروع  به اجرای برنامه ها غير انسانی خود نمود
آنها از فروش سيگار های سهميه ای  گرفته تا فروش  کوپن                
مرغ و تخم مرغ و بنزین  در بازار آزاد تا احتکار سيب زمينی و                  

ت اصلی ؛تا فروش امضا        پيازو فروش آن به دهها برابر قيم           
آخوند های  محل برای دادن یک تایيدیه از سوی  انجمن                     
اسالمی یا   امضاي  یک ورقه معمولی در ادارات جمهوری                  

اين پديده  .  اسالمی ؛ شروع به سرکيسه  کردن  مردم نمودند         
شوم و فساد اقتصادي ـ اداري وسيله چپاول مردم توسط                    

در جمهوری اسال می ميباشد     اغلب مقامات بلند پایه دولتی        
آنها گاها پست های آبدارچی را به قيمت های کالن                     .  

ميفروشند واز محل درآمد آبدارچی مقداربسيار باالیی را                   
این شيوه سرکيسه کردن    .نيزبعنوان سهم خود طلب مينمایند    

مردم بعنوان يك فرهنگ و رفتار نهادينه در خشت  خشت  رژیم            
امروزه اين پديده     .رده است جمهوری اسالمی  جا خوش ک        

آنقدر در ادارات دولتی جمهوری اسالمی   ملموس شده آه              
افراد قبل از اين آه پاي خود را به اداره اي بگذارند به                            

و رشوه گيرهاي هر بخشي از           «آارچاق آن ها»شناسايي   
اداره مذآور مي پردازند تا هرگونه موانع قانوني و غيرقانوني را            

کار .اخت  اسكناس  از سر  راه خود  بردارند               به راحتي با پرد   
چاپيدن مردم  تا بدانجا کشيده است که   قاليباف یکی از                    

در یک فقره در    "  رهبران این سيستم  اعتراف کرده است که           
 نفر رشوه گير از نيروی انتظامی اخراج            955  فقط      83سال  

ام حال این افراد چرا اخراج شده اند در پرده ای ازابه          ".شده اند 
بنابر .  زیرا در ایران افشاگری مقامات ممنوع است         .  ميباشد  

این نميتوان گفت که دست آنها رو شده است و رژیم آنها را                 
تنها به این بسنده ميتوان کرد که آنها حق                 .کنار گذاشته     

اگر غير از . وحقوق باالیی ها را نداده اند وباید بر کنار ميشدند     
کمه ميکردند و همه پولهای       این است ميبایستی آنها را محا       

این کار  .  مردم را پس ميگرفتند و به صاحبانشان باز ميگرداندند         
را نکردند وبه همين اقتناع کردند که بگویند که این همه رشوه            
خوار را اخراج کرده اند و ما اکنون با رشوه خواری مبارزه                       

  ! ميکنيم
اوال .  دليل رشوه خواری در مملکت اسالمی روشن است               

یج بودن  سيستم اقتصاد انگلی و داللی در  تجارت وعدم                 را
وجود  یک    اقتصاد مستقل در  مملکت ، رکود توليد وجود                     
روزنه های قانونی چپاول مردم وبالخره  همداستانی دست             

  .اندرکاران رژیم با این شيوه غير انسانی
" علمای اعلم "   در این رابطه بهتر است نگاهی به نظر آقایون         

این شيوه چپاول را با صراحت منع           "  مراجع تقليد ."  زیمبياندا
  :    مثال.  نمينمایند

مكارم شيرازي که خود یکی از رهبران دینی این رژیم                        
چنانچه شخصي براي احقاق حق خود            "  ميباشد؛ ميگوید  

راهي جز پرداخت مبلغي نداشته باشد و سبب تضييع حق               
یت سا.  (ديگری نشود، دهنده مرتكب گناهي نشده است           

  )دریچه
دهنده رشوه اگر مجبور    "  مظاهری نيز در اين باره معتقد است       

باشد حق قانوني و شرعي خود را از راه رشوه بگيرد، اشكال             
    .ندارد

  
                                                                                  

   2005 ژوئن 16                               
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  :سه شنبه اين هفته برگزار می شود     
تجمع در برابر دفتر سازمان ملل در تهران           

 برای آزادی دکتر زرافشان
 

  ! مردم شريف و آزاده ايران
پانزده روز از اعتصاب غذای دکتر ناصر زرافشان وکيل پرونده قتل                  
های سياسی موسوم به قتل های زنجيره ای می گذرد ، بی آن که هيچ                

ر وضعيت او حداقل در جهت اقدام برای مرخصی استعالجی              تغييری د 
 .و مداوای بيماری حاد کليوی وی صورت گيرد 

اين در حالی است که در پی اعتصاب غذا وضعيت عمومی او هر                           
 .لحظه بحرانی تر می شود 

بدينوسيله کميته پيگيری از مردم آزادی خواه ايران دعوت می کند ،                 
 بعد از ظهر برای       7 تا    5 از ساعت      1384 خرداد    31روز سه شنبه      

نجات جان دکتر ناصر زرافشان ، مقابل در دفتر سازمان ملل متحد                       
برنامه های بعدی متعاقبا به آگاهی عموم خواهد            .  حضور بهم رسانند   

  .رسيد 
جاده قديم شميران ، خيابان دروس ، بلوار شهرزاد ،               :  نشانی  

  .دفتر سازمان ملل متحد
 پيگيری آزادی دکتر ناصر زرافشانکميته              

  1384 خرداد 29شنبه يک                          
    ---------------------------------------------------- 
 

ادامه درمان در    (فراخوان عمومی برای آزادی        •  
دکتر ناصر زرافشان وکيل پرونده     )  خارج از زندان  

 قربانيان قتل های زنجيره ای
 

 ! شريف و آزاده ايرانمردم
سالهاست که مردم ايران برای دست يابی به حقوق انسانی خود تالش             
می کنند و در اين راه مبارزان و آزادی خواهان بسياری دربند به سر                 

 .می برند 
 روز است که در اعتراض به سلب                  12دکتر ناصر زرافشان مدت          
در )  انادامه درمان در خارج از زند                (ابتدائی ترين حقوق خود              

 .اعتصاب غذا به سر می برد جان ايشان در خطر است 
براساس گزارش واصله از خانواده و وکيل آقای اکبر گنچی پس از                     
بازگشت به اوين اعتصاب غذا را شروع کرده و در انفرادی ممنوع                    

 .المالقات می باشد 
ما ضمن حمايت از تحصن کميته پی گيری آزادی دکتر ناصر                                     

مردم انسان دوست ايران و حاميان حقوق بشر و              زرافشان، از همه      
کليه آزادی خواهان دعوت می کنيم که در گرد هم آيی روز سه شنبه                   

 در مقابل دفتر سازمان ملل          19 الی    17 از ساعت      1384 خرداد    31
  .متحد حضور به هم رسانند

  
 خانواده دکتر ناصر زرافشان

 خانواده زندانيان سياسی
 دفتر تحکيم وحدت

 )ادوار تحکيم وحدت(دانش آموختگان ايران اسالمی سازمان 
 اتحاد دموکراسی خواهان ايران

 ماهنامه نامه
 نشريه دانشجوئی بذر

  کارگران موکل دکتر ناصر زرافشان

 
 

   3 فراخوان شماره                       
اعتصاب غذای زندانيان سياسی رجايی شهرو                 

 دلرا به يک کارزارجهانی ب        فرديس کرج، اوين       
 : به جهانيان اعالم می نماييم        !نماييم 

  درايران تازندان و زندانی سياسی هست،
  ! بايد گرددتحريم انتخابات آزاد نيست، 

  

  
 و تهديد زندانيان اعتصابی به مرگ درزندان رجايی شهرکرج                 

 واعالم   شيوا نظرآهاری  :لين دانشجويی ازجمله   تهديد تلفنی فعا   
 تمامی اين افراد           ،   آينده با حکم قضايی         درروزهای      :اينکه

  ...دستگير خواهند شد
 

   
  !ق بشرو آزادی ستانان ایرانی   مدافعان حقو  

  
:  "     کميته دانشجویی دفاع اززندانيان سياسی گزارش داد                     

یکی اززندانبانهای زندان رجایی شهر به نام           )  84خرداد25(چهارشنبه
سيد صالح ، معروف به سيد سادات ، زندانيان سياسی اعتصابی را                

زندانيان درزندان رجایی شهرکرج، حال        ...."  و"  تهدید به مرگ کرد        
بينا داراب زند، ارژنگ داوودی واميرساران وخيم            :  اعتصابی از جمله   

گزارش شده است، به طوری که توان حرکت ازآنان سلب شده                      
همچنين اميد عباسقلی نژاد که در زندان کچویی فردیس          "  ....  "است

 خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده بود دیروز به دليل                  11از تاریخ    
وضعيت زندانيان اعتصاب   .  ه بهداری زندان منتقل شد     وخامت حالش ب  

این کميته گزارش   ."  کننده در زندان اوین نيز وخيم گزارش شده است          
  :نموده است 

  :اسامی زندانيان سياسی اعتصاب کننده"     
 منوچهر    -- اميد عباسقلی نژاد         --مهندس حشمت اهللا طبرزدی         

 مهرداد  -- حيدرپور  مهرداد -- حجت بختياری  -- مصطفی جوکار  --محمدی
 بينا   -- ناصر زرافشان       -- اکبر گنجی    --)فتاح(   کاوه مدنی    --حيدرپور

 ولی اهللا    --- خالد حردانی   -- ارژگ داوودی   -- امير ساران   --داراب زند 
"  بهروز جاوید تهرانی        -- حجت زمانی  -- جعفر اقدامی  --فيض مهدوی 

ی قوه  این در حالی است که سخنگو      :"  .  در ادامه گزارش آمده است       
 تن از زندانيان در     2ی قضائيه چندی پيش گفته بود در حال حاضر فقط            

وبراین همه نام    ).!"  اکبرگنجی و ناصرزرافشان   (  اعتصاب غذا هستند   
انصافعلی هدایت را نيزمی توان افزودوهمين تعداداز اعتصابيون زندان            
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است که شيوا نظرآهاری فعال جنبش دانشجویی در گزارش امروزش            
 " ...ر می آورد فریاد ب

      جوانها دراین چند روز چقدرخون دل خوردند تا مرزبين زندانی                   
خودی وغيرخودی را از بين ببرند و چه ميدانستند که چقدر فریاد زدند               

 تن دیگرنيزدراین زندانها درحال اعتصابند ، اما           18تا همه بشنوند که       
امشان از  تنها به این دليل که خواسته های آنان سياسی است ، ن                

ما ...."  تمامی خبرگزاریها و صفحات روزنامه ها محو شده است                  
که نامبرده گان درحال اعتصاب به همراه        :  نيزچنين کنيم وفریاد برآوریم   

  !تمامی زندانيان سياسی آزاد باید گردند
  

        
  :  درایران 

 تشکيل احزاب و سازمان های مستقل سيا سی ممنوع                   --       
  .است
 فعاالن سياسی با تبعيض، فشار، ضرب و شتم، زندان و                  --          

تشکيل سازمان ها، سندیکاها ، شوراها ،          .  شکنجه روبرو هستند     
 .اتحادیه ها ی مستقل و آزاد ممنوع است

 زنان،اقليتهای ملی ، جنسی  و دگراندیشان مذهبی یعنی               --       
تندو رسانه  اکثریت ایرانيان، رسما از حق انتخاب شدن محروم هس              

های رسمی در تسلط  کارگزاران حاکم قرار داردو دردآورترازهر چيز به              
 ده ها نفر به دليل محروميت ازبيان اندیشه ونوشتن                    سبب آنکه  

  .آزادقلم و کالم خویش در بدترین شرایط در زندان ها به سر ميبرند
       ما امضاء کننده گان این فراخوان  ضمن دفاع ازاعتصاب غذای                  

 اوین  – رجایی شهر    --فردیس کرج   :  تمامی زندانيان سياسی ازجمله   
وهرزندان دیگری به وسعت ایران، ضمن نه گفتن به انتخابات رژیم و                 

، جوانان ،دانشجویان ترقيخواه و حمایت             مبارزات زنان  پشتيبانی از  
ازتجمع خانواده های زندانيان واعضاء کانون نویسنده گان ایران                      

ن، ضرب و شتم و دستگيری های روزسه شنبه و              درمقابل زندان اوی   
آزادی بی قيد وشرط تمامی دستگير       .چهارشنبه را محکوم می کنيم       

  .شده گان هجمعات و اجتماعات روز های اخيررا بال درنگ خواستاریم 
      ماتالش می ورزیم در سطح جهان با استفاده ازهرابزاراعتراضی ،           

ران به گوش جهانيان رسانده و یک       صدایمان را برعليه نظام اسالمی ای     
  .صدا اعالم می داریم 

  : ما امضاء کننده گان این فراخوان عام خواهان 
  خواهان آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی                     :--1   

   ! می باشيم ودستگيرشده گان حوادث اخير
  پشتيبانی ازداد خواهيهای خانواده های زندانيان سياسی و              --      ٢

ين درمقابل زندان اوین وخواست اعضاء کانون نویسنده گان                متحصن
ایران دردفاع ازآزادی تمامی زندانيان سياسی ، زندانهای کشور، از                

  . خواستهای ما می باشد
فعالين سياسی ،    دستگيری  ی     ضمن محکوم کردن هرگونه         --  ٣

 شکنجه ، خواهان پايان بخشيدن محاکمات             اعمال ،  ی نمودن  زندان
   .دوراحکام سنگسارواعدام درسراسرايران می باشيمدربسته و ص

اعزام يک هئيت از جانب نهاد های بين المللی ، جهت                --  ۴          
بازديد زندان ها ، گفتگو با زندانيان سياسی و مالقات با خانواده های                

 خواست ما   ،زندانيان سياسی و ارائه گزارش به افکارعمومی جهان            
   !می باشد

ا ی فرهنگی و اجتماعی در خارج از             اسامی نهاد ه   
      :کشور 

 -2 پاريس     -انجمن دفاع از زندانيان سياسی وعقيدتی در ايران            --  1 
 کانون  -3  ن انگلستا -کمپين دفاع از مبارزات دموکراتيک مردم ايران           

کميته دفاع از آزادی و           -  4  )سوئد( گوتنبرگ     -دفاع ازآزادی بيان       
هلند  – سازمان پناهندگی پرايم      -5  )يشاتر( وين   -دمکراسی درايران   

   پناهندگان سياسی     انون ک -7)  کانادا( ونکوور -  راديو صدای زن       -  6
 برلين  - کانون دفاع اززندانيان سياسی       -8    )  آلمان  ( برلين   -  ایرانی

 کانون حمايت از     -10آلمان  -هانوور   انجمن بيداری ايرانيان    -9)  آلمان  (
 فرهنگی  - کانون اجتماعی    -11)  لمان  آ( آخن   -زندانيان سياسی ايران    

 - تشکل مستقل دمکراتيک زنان ايران                    -12 هلند       -انديشه    
 کانون  -14آلمان  – شورای پناهندگان ايرانی برمن         -13)  آلمان(هانوور

 کانون مستقل    -15)  آلمان  ( مونستر    - سياسی انديشه     -فرهنگی  
 -)اديو فلورا بخش فارسی ر   (   راديو آوا      -16 آلمان    -ايرانيان اليپزيک    

 فرهنگسرای  -18 گوتنبرگ – فرهنگسرای انديشه    -  17)آلمان  (  هانوور  
 -20 مالمو    - اجتماعی دارکوب      - انجمن فرهنگی      -19 مالمو –بامداد  

 انجمن فرهنگی و       -21د سوئ  –کميته همبستگی استان اوره برو           
 -23 استکهلم       - نشر باران      -22   استکهلم -اجتماعی همبستگی    

 هييت سردبيری    -24 سوئيس - فرهنگی ايرانيان      کانون سياسی و    
  ا -26)  نروژ  (   اسلو   - راديو همصدا    -25 سوئد و نروژ   -نشريه آوای زن    

 کميته پناهندگان   -27زکشور    نجمن فرهنگی جامعه يارسان درخارج ا      
 - کانون پناهندگان سياسی سيدنی             -28 ترکيه     -سياسی وان     

 انجمن  -  30  ت متحده آمريکا  اياال  - سايت چه بايد کرد         -29استراليا    
 - کانون دوستداران فرهنگ ايران         -31 اياالت متحده آمريکا        -گلشن  

 داالس  - کانون دمکراتيک ايرانيان     -32)  اياالت متحده آمريکا    (واشنگتن  
 گوتنبرگ   -انجمن فرهنگی وهنری اکباتان       -33)  اياالت متحده آمريکا    (  

 -36گوتنبرگ    -راديو همراه      -35 هييت سردبيری راديو برابری        -34  
 انجمن ايرانيان سوسياليست     -37گوتنبرگ      -انجمن فرهنگی ميهن     

 کمتيه دفاع از مبارزات مردم ايران و زندانيان               -38 انگلستان    -لندن  
 - کميته دفاع از زندانيان سياسی           -39 فرانکفورت    -سياسی ايران    

  -41)  سوئد  ( امئو   - سازمان دانشجويان دمکرات ايران        -40انگلستان  
 کانون تالش      -43 سوئد    - آسيل کميته گروه ايران          -42سايت بولتن 

 جنبش  -44 اياالت متحده آمريکا       -برای آزادی قلم و بيان و انديشه            
 45   استکهلم –همبستگی با دانشجويان ايران و دکتر ناصر زرا فشان            

ايرانی ـ جمعيت      46  ـ اتحاد دمکراتيک ايرانيان ترقيخواه ـ سوئيس           
ـ کميته     47حقوق بشردرشمال کاليفرنيا ـ اياالت متحده آمريکا                  

ـ انجمن ايرانيان ـ       48)  سوئد  (  مبارزات باتبعيض و نابرابری ـ اوره برو          
 50)  سوئد  (   ـ کميته دفاع از پناهجويان ـ اوره برو           49)سوئد  (  اوره برو   

 ـ کميته   51)سوئد  (  ـ کميته همبستگی با خلق ها در استان اوره برو            
 ـ  52  دفاع از زندانيان سياسی و حمايت از خانواده های وابسته                    

کانون حمايت از مبارزات    )  تالش  (    -53)  سوئد  (  راديو سپهر ـ گوتنبرگ     
ايران ،  ر کانون مبارزه برای دمکراسی د      -54)  آلمان(کلن    -مردم ايران   

 - کانون پناهندگان سياسی ، سيدنی                -55 استراليا      -سيدنی   
فروم فرهنگ    -57)  آلمان  (  آخن    - مرکز فرهنگی ره آورد       -56تراليا  اس

سازمان دمکراتيک زنان برای دفاع ازصلح وعدالت              -  58و هنرايران    
  کانون اندیشه ، گفتگو و            -  60 گوتنبرگ    - رادیو البرز   -59درآلمان     

(  سازمان دفاع از حقوق خلق ترکمن        -61)  کانادا(    تورنتو    -حقوق بشر 
 -  63 جمعی از پناهندگان سياسی پرونده بسته در ترکيه            -62)  سوید

 کمپين  -64)  آلمان  (   کلن    –جمعيت دفاع از زندانيان سياسی ایران          
 سایت  -66)  عصيان  (   انجمن زنان در سوید        -  65نجات جان سعيد     

 گروه  –  68 وبالگ ساحل شمال      –  67خبری و سياسی جوان امروز        
 زنان مترقی رادیو پارس     –  69)  یدسو( گوتنبرگ   –هنری پارس آرتيست    

 فروم  –  72 بنياد اسميعيل خویی      –  71 سایت پيغام فراموشی      –  70
 انجمن   –  74 جنبش آشتی ملی         -73 آلمان     -فرهنگ و هنر ایران      

 فعالين محيط    –  75 اجتماعی یارسان در خارج از کشور            –فرهنگی  
 -77 فدراسيون کردهای ایران در هلند        –  76 سبزهای ایرانی    –زیست  

 جمعی از کارگران پيشرو         –  78 سياسی مهاباد       –سایت خبری     
 سایت خبری   -80 کميته رفراندوم آزاد در هلند       -79تبعيدی در سویيس    

 82 پاریس   – انتشارات خاوران    –  81 فرهنگی و سياسی گزارشگران      –
 انجمن فرهنگی   –  84 رادیو آزادگان    –  83 فعالين سایت دکتر مصدق       –
 کانون مبارزه برای دمکراسی      –  85)  بلژیک    (   اجتماعی پرسپوليس  –

 وبالگ  –  87 انجمن دانشجویان ایرانی در ترکيه        –  86 بلژیک   –در ایران   
 وبالگ آزادی برای مجتبی سمعی نژاد         –  88آزادی برای اکبر گنجی      

 – اتحاد برای دمکراسی در ایران           –  90 دانمارک    – رادیو البرز      –  89
 92 سوید   –اتحادیه سراسری ایرانيان      کميته حقوق بشر      –  91ایتاليا  

 اتحاد ملی برای       –  93 دفتر برون مرزی جبهه اتحاد ملی ایران                 –
 جنبش همبستگی برای     –  94استقرار دمکراسی و سازندگی ایران        

 کميته متحصنين و اعتصاب       --  95 نروژ    -آزادی و دمکراسی در ایران        
عدالت تجمع برای جمهوری ،آزا دی،              :  مرکب از        غذا کنندگان  

   هانور-)راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ایران  - اجتماعی
   هانور-) کومه له( سازمان زحمتکشان کردستان ایران 

  و جمعی از کوشندگان آزادی خواه و چپ  کارگاه ایرانيان
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   پاریس – کانون فرهنگی آذربایجان – 96
   -----------------------------------------------------------------  
    

امضاء شخصيت هاو فعالين سياسی ، اجتماعی داخل        
     :و خارج از کشور

  آ -- آرش امجد    -- آرش کمانگير    -- محمد شيبانی    -- آذر شيبانی         
 ويدا    -- منير برادران    –اصغر ايزدی   _   امير اصغری نيا     --زاده شکوهی   

 احمد    --جيد دليران    م – ايوب رحمانی    -- اسماعيل رزازی      --هوشيار  
 اردشير  --د     اردشير مهردا   --ابراهيم آوخ      -- ايوب رحمانی      --پوری  

 اردالن  --رژنگ بامشاد      ا  -- ارسالن کريمی      -- احمد نوين      --نظری  
 دکتر حسن عباسی      --احمد علوی    دکتر -- ايراندخت کوهل    --کريمی  

د   رگلمرا دکت  -- اسفنديار منفرد زاده         -- دکتر يونس پارسا بناب           --
 بهروز   -- اميد شاهرخی نسب         -- دکتر مهدی يوسفی         --مرادی   
 -- پرويز جواهری      -- امير جواهری لنگرودی        -- ايرج حيدری      --فدایی

 اردشير  -- احمد افسری    -- احمد مزارعی    --هادی جواهری لنگرودی    
 بيژن  -- حسن حسام      --حسن عزيزی     -- احمد غالميان      --عظيمی  
 بيژن سعيد پور    -- بهروزاميدی الهيجانی      --فراهانی   بهروز     --رستگار  

 علی    -- سيا ووش ستوده         --ر     سعيد افشا     --  برهان شهاب    --
 – رضا اميد        -- سيامک جهانبخش        -- صادق نقشبندی      –رياضی  

رضا _   رضا صبری       -- رضا بيگی       -- روبن مارکاريان       --بهروز سورن    
 سهراب شباهنگ     --لگونی  محمد رضا شا  _  رضا مرزبان   _  سپيدرودی  

 –احمد رنجبر     -- محسن فرد      -- نسرين احمدی      -- مهدی دادستان    –
 پرويز آذر     -- مسعود پوالدی      -- نرگس کرمانشاهی      -   لنگرودی   رفعت

  -- احمد سالمی     --جواد يگانه       -- محمد دشتی       -- نجف روحی       --
  --رجی   ايران ف     --محسن احمدی      --پروانه مقدم    _  اميد صالحی    
 حسين قاضی     -- مهدی توسلی      -- نرگس احمدی      --جواد اسکويی   

 -- علی پيچگاه      -- حسين شراحی      -- فريبا ثابت      -- پيام لطفی      --
 شهره    -- مزدک شالگونی       -- علی اکبر شالگونی      --ثريا چيت ساز     

 علی    --هوشنگ ديناروند دانيال        -- آزاده شالگونی        --شالگونی  
سعيد   -- گلناز هدايت      -- مجيد تمجيدی      -- زويا قاشالق      --ديناروند  

  -- مهتاب توسلی       -- کاوه رضوانی       --حسن کيانوش   _  حاجی زاده   
  --عبداهللا توسلی   _   جمشيد روحی      -- علی شمس      --حميد مهر آرا    

 فرخ قهرمانی     -- بيژن امينی      -- الوند کرمانشاهی      --شادی توسلی   
 وحيد    -- امين مواليی      -- رضا طالبی      --رز دادور    فرام --فرامرز پويا     --

  --سيامک وطن آبادی       -- محمد هادی امينيان         --اصغری حصارکی    
 محمد علی      -- سعيد اوحدی        -- دريا دل توانا         --فرهاد بهشتی    

 پروانه رياحی     -- عباس مومن      -- صمد نويد      -- عطا مرادی      --اوحدی  
 حميد    -- خليفه موسوی      --رادی  شيرين م   -- الله حسين پور          --

- علی فياض        --خسرو مقدم     -- محمد حسيبی      --موسوی پوراصل   
 علی    --علی اعتدالی      -- حشمت محسنی       -- کريم بهجت پور         -

 پتی    -- سروژ قازاريان       -- گلنار روحی       -- فريبرز داوودی       --گلباغی  
روز (  پور   حسين نقی      --مسعود صديقی     -- علی جالينوسی      --بلوچ  

- بدری صفوی    -- نويد مومن زاده         -- مرضيه مومن زاده       --)  نامه نگار   
  -- اصغر جيلو      -- پریسا امجدی      –د     سارا آزا     --- اکبر اغراقی        -

 فروغ    -- ناصر اخوان      -- شعله ايرانی      -- ياور اعتماد      --شيرين مرادی   
  --هرنگ رياحی    ب   --    -- جواد کمالی پور      -- محمود آزاد       --اسد پور    

  -- پروين شکوهی       -- نيکوال رياحی       -- تقی رياحی       --نقی رياحی   
 رضا    --جواد عرفانيان   _  جواد نجابت   _   پدرام قهرمانی      --تقی روزبه   

 مسعود     -- دکتر پيران آزاد             -- حسين جواد زاده             --نجابت   
 علی    -- حميد پور قاسمی          -- نوشين شاهرخی         --کرمانشاهی  

- هدايت سلطانی پور     -- خسرو آهنگر    --حجت کسراييان     --ندی  دماو
  -- منوچررادين      -- محسن کيا       -- پروين رياحی       -- حبيب رياحی     -

 ناصر روشن      -- ناهيد ناظمی       -- مهران اعظمی       --جليل زنجانی    
 مهدی کيا     -- عبدالقادر بلوچ      -- رضا خيری      -- محمد خيری      --ضمير  

 فرامرزپورنوروز    -- کوکب نظری      -- مسعود نظری      -- مجتبی نظری      --
 سيد حسين     --ل بويه      غالم آ    -- رضا جعفری      -- رضا چيت ساز        --

- نسرين آزاد    - دکترجواد جوادی    - پروانه ناجی    - ويدا صالحی    -تهامی  
 - علی فکری      - مهشيد راستی      -سعيد پورمند      -- سارا محمود        -

 - حسين عابدينی      -- علی عابدينی      -- مريم البرزی    -اردالن کريمی   
 محمود معمار نژاد       - جواد نويد       - يوسف آبخون       -محمود حشمت     

  -- داريوش ارجمندی      -- داريوش آرام      -- صديقه يوسفی      --)  بهرنگ(
  --شيوا بهار      -- محمد آزادگر        --حسين مظفری      --مجيد مظفری    
 علی    --ده   شکوفه ابراهيم زا     -- حميال نيسکيلی      --حسن جعفری   

- کريم خوش عقيده       -- فرشاد بيگی      -- رضا صداقت      --مير حسينی   
 مرتضی    --  نصير گيالنی        -- حسين توسلی       -- حسين سعدی       -

  -- جواد يغمانيان        -- محمد رضا باقری          -- رضا توانگر        --بوداغی  
 -- پروين ابراهيمی     --مينا پويا      -- ابراهيم نجفی       --مهدی صفا پور     

 --  دکتر رضا رازی      – منصور افشاری      -- محمد مهر پور       --عبدی  علی  
 -- احمد نيک بين     --جواد دادستان     -- موسی دانشفر    --اصغر نصرتی   

 پوران اصغری   -- عبداهللا محمودی    -- منوچهرغفاری     --رضا صفا وردی    
(  دکترشکورفالح     --فرزانه بلبل آبادی       -- مصطفی پور سنگری           --

 نادر  -حسين رودباری     --)  اه جندی شاهپوراهواز    استاد سابق دانشگ  
 رضا    -- نوری زاده    . ن     -- رسول جواديان      -- بهروز اسدی      --صمد پور   

 علی ا     -- فريد مزدک      -- علی عاشوری      --- توفان آرام      --عالمه زاده   
 سيد حسين مير       -- مجيد مافی       - علی يوسفی       --فشاری نيکو    

 بيژن    -- ناصر جوهری       -- مهدی کيا       --   اميد حبيبی نيا      --کريمی  
  --علی حسينی      -- پريچهر حسيبی      --  محمد حسيبی        --فتحی  

 زری عرفانی     -- مهدی رضوی      -- مرتضی کاويان        --سامان حسيبی   
 سينا    --آرش مهدوی    )  تهران  (   پيروزبراتی      -- هادی آبکناری        --

 سياووش    --ت   حسين هراتی نزه   --   آرشيد مطيع قوانين     --حافظی  
 الله  --- فريدون گيالنی       -- پدرام      -- فرود سياووش پور      --کوهرنگ  

  -- رضوان جمالی      --   وهاب انصاری  -- سينا صفا بخش     --بشر دوست   
- رضا بهمن پور     -- رحيم راشدی    - اقبال قلعه گالبی       --بهمن خاکسار   

عاطفه   -- اکرم موسوی علی آبادی        -- گلی افشار  -- مينا رحيم زاده     -
 رضا   -- خسرو عبدالهی       --احمد توماج     -- رضا شمالی       --جعفری   

 آ رش شاه تيموری       -- حسين جوادی    -- ضياءهاشمی نژاد  -هاشمی  
 سيامک  - ناصر زمانی     -حميد نوبری      -- محمد خرم     -- رضا علوی     --

 محمود  – پيروز زورچنگ      – اکبر زمانی        -- عباس زمانی        --زمانی  
 – اميرفرشاد ابراهيمی    --)فعال دانشجویی   (   عليرضایدالهی –دشتی  

 --- جعفر حسين زاده        -- علی صمد      --نصيری.   ر  --فریدون رهنما     
- محمود صالحی    – داریوش مرادی    – کبری قاسمی    –مسعود همتی   

 محمد تجلی     -- محسن توفيقيان      -- نکيسا باقريان      --ناهيد نصرت       -
 جمال    --ن کمالی    حسي   -- بهروزرضايی     -- آ ذرنوش همتی        --جو  

 حسين هراتی     --جمال محمدی     -- شاهپورسالمکار     --حسن زاده   
 - رسول عباسی       --)  تهران  (   سهرابی      --- سعيد سالک       --نژاد  

 نسرين داور      --بيژن اعتدالی      -- عليرضا ايران نژاد         --سيامک فريد    
 آينده    -- سهيال نجاتی       --احمد نجاتی     --  خسرو شيمرانی   _  پناه  
 نغمه    -- بابک جعفری    - حسرت ا فشار پور         -- رضا افشار پور       --آزاد  

 رامين  - جاويد اسديان      -- رضا افرازی    -- بهرام کسمائی      --دهقان پور   
 - رضا محسنی پور         -- علی کريمی       -- آ وا محجوبی       --موال ئی      

  -- علی راجی    -- محمود بهمنی    -- شيوا بوداغ زاده        --نجات مهدوی   
 - آزاده آشنا       -- مهين زنوسی       -- فرشيد سارمی       --نجات  محسن  

  --حسام وثوقی       -- مينو عابدی       -- داريوش دستوری     -حميد آشنا    
_  مقصود کاسبی     -اد جاسمی    فرز  - پروين صديقی     -کمال صالحی    

 مهنازپيک    - شاهرخی       - بهمن فرهادی             --مليحه فرهنگ       
 علی رنجبر     -سرائيان ـ   سيروس ک   -- سعيد بصارتی      -انورميرستاری ـ 

 مسعود صفاری ـ فرهنگ اعتمادی ـ الهام                - کاوه شير زا د ـ            -ـ
اعتمادی ـ حسن قيصری ـ بهروز جاويد تهرانی ـ کوروش روزماريان ـ                 

ن عبقری ـ    ياحمد اسکندری ـ فريده خردمند ــ نيلوفر بيضايی ـ حس              
 خليل  شهال عبقری ـ علی دوانی ـ  داريوش دبيران ـ ـ محسن نژاد ـ                 

غزلی ـ کيخسرو پرويز  ـ کامبيز دليجان ـ منوچهر شفائی  ـ حميد بابا                 
ـ بيژن مهر ـ عنيات پاک نيا ـ مصطفی صنعت نما ـ معصومه صفری ـ                    
مسعود حميدی ـ محمد حسينی جوادی ـ حميد بهرامی ـ حسين                  
انور حقيقی ـ اکبرزرگر ـ رضا خردمندی  ـ حسن درويش پور ـ رکسانا                  

د   نگ اسدی ـ سعيد اشکان فعال حقوق بشر ـ بهزا             دستان ـ هوش   
سپندتا ـ حميد نوذری ـ هوشنگ گل آبادی شاعر و نويسنده ـ محمود               
نرا قی ـ رويا نرا قی ـ مقصود پاريس ـ دکتر حسين معمار زاده ـ                           

ـ بهزاد آشوری ـ شهاب شکوهی ـ اسحاق            )  دانشجو  (  ندامقدس  
لی   قی ـ دکتر حسن ماسا    رهبر ـ تراب مهرابی گيالنی ــ شاهين صاد       
ـ خالد فالحيان ـ     )  آموزگار  (  ـ ساسان صميم کرد ـ مونا زکی خانی             

ـ بابک  )  خانه دار   (  وحيد شعبانی ـ مهدی خرازی ـ مريم زکی خانی            
 ناقد ـ دکتر حسين باقر زاده ـ عباس شيرازی ـ فرشيد ابراهيمی ـ آ                   

رازی ـ ویکتوریا   زاده ايرانی ـ بهمن رضی ـ احمد رضا کامری ـ پيام شي              
د  ـ هومان مينائی ـ ايران ايلدا ــ ناصر صالحی ـ زهره جعفری ـ                        آزا

وجی   ـ عاطفه فيروزی ـ ايرج ا      )  تهران  (  اکبر جعفری ـ مزدک کاسپين       
ـ شاهين صادقی  ـ ساسان          )   دفاع از زندانيان سياسی          کميته  (

يد ـ خالد فالحيان ـ وح        )  آموزگار   (  صميم کرد ـ مونا زکی خانی             
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ـ بابک ناقد  ـ بهمن رضی ـ         )  خانه دا ر    (  شعبانی  ـ مريم زکی خانی        
احمد رضا کامری ـ پيام شيرازی ـ عليرضا يوسفی  ـ ناصر صالحی ـ                   

ـ مزدک کاسپين   )  دانشجو(  زهره جعفری ـ اکبر جعفری ـ دامون گلريز          
 یوسف  -ـ عاطفه فيروزی ـ ايرج اوجی ـ عباس خرسند نيا               )  تهران  (  
 --عباس مظاهری     -- محمد مهدی کيانجو   - دکتر زهرا عرفانی     -جاب  م

 سروش  - علی رحمانی     - فرید سعادت     - بهروزسرفراز -کارین مونن    
 هادی   -- استيفان     -- جمشيد بامری         -- نيلوفر لنگرودی       -زاری   

  دکترسعيد عباسيان    --د جاسمی      فرزا   --  عباس سماکار     --آبکناری  
 - کامران گياه چی     - خسرو باقر پور     -یاری   فرج آ ل     - عليرضا قنبری    --

 - عبدالرضا سا لک       - دکتر محمود تهرانی         -حميد عليزاده بهبهانی     
ناز گل   _  فسانه علمی        ا  - فخر ا لسادات علمی           -رضا موالیی     
 احمد زاهدی   -ر  د آیدا فراهانی صي   - اکبر فراهانی صدر     -فراهانی صدر   

 آرش  -- شهاب گل آالن       - شهرام همایون    - خسرو رحيمی    -لنگرودی  
وکيل (   خدایار ا فخم          -  حسين شریفی          - سارا هميار    -هميار   

 محمد شيخ   - اميرابيری   -بابک زمانی   _   شانو امينی     -)  دادگستری  
 - لطفی زاده      - رضا منيری      - سيما آزاد      - عليرضا محمودی      -زاده  

 - داریوش ليموچی    - سغيد حریر فروش      - ژیال گویا    -محمد ابراهيمی   
 کاوه  -  رضا افرازی     - صمصام کشفی    -صطفی شکری   -  -طنازبابازاده  

 اکبر  - سيامک موید زاده      - رضا مهاجرنژاد     - مرتضی پاکی     -شفيعی  
 -)  نویسنده  (   فرهاد عرفانی ، مزدک        - دکتر بيژن کریمی       -شقایق  

 بهمن  - فرهنگ رومی    - دانيال آذری    - فرزام یوسف زاد     -س ، رضا پور     
 - مریم مولوی       - محمد جالل طالبی         -  -ه هباشی      منيژ  -آرمتی   

(  متين قاسمی     - شهال حميد زاده      - بابک دژکانی     -شهرام تهرانی   
 صابر  - نياز سالمی      - خسرو شهميرانی      -سعيد فرزانه    --)  روزنگار  

 - به یاد سعيد سلطانپور         - جهانگيرنيری    - ناصر مستشار   -احمدیان  
 - اکبر معين     - عبداهللا یان      مرتضی - محمد حدادی     -رضا ریيس دانا     

 - شيوا سروری      - آریا سرمدی      - کوروش گلنام      -یحيی زاده امين      
 - منير جوان      - محسن مبينی      -)  پيمان پارتيزان    (  پيمان سلحشور    

 - شهرزاد کاتوزیان    - شراره کاتوزیان    - امراهللا ابراهيمی    -شيوا کاتوزیان   
 شبنم  -سحردادگر    - عارف دادگر     - سن عرب زاده بحری        -اميرجوان  
 پيروز زود    - محمود سهرابی      - اميد پيوند      - دانش باقرپور   -سالمی  

 - مسعود واال    - شهناز مقدم    - کيانوش توکلی    - آرمين فروزش    -چنگ  
 مهدی   - مرتضی رمضانی       - حسين هراتی نژاد         -فاطمه قربانی     

 سيامک  - علی شير مبارکی      - سهراب رسام     - رضا را د       -دادستان  
 مهدی  - آزاده منصوری     - عليرضا طيبی     -بهنام سيف الری       -مبارکی  
 - دکتر محمد پروین       - علی اکبر عباس پور        - مجيد توکلی     -داوطلب  

 پروین کوه گيالنی    -)    پناهنده و فعال سياسی      (  سعيد صناعی زاده    
 احمد  -قضا حميدیان   )  روز نامه نگار     (   نریمان صالح     - خانی غفاری     -

 رضا   - رضا شافعی       -  احمد توماج         -ان    شراره سلم    -عبداللهی   
 - دکتر سميه بيانت      - حشمت اهللا طبرزدی      - هما رجایيان     -محمدی  

 وحيد  - نصراهللا قاضی    - شایان آزاد    - افشين خيری    -محمود شيروانی   
 - شاهين انزلی       - علی اشرفی       - شمسی فرزا د فر           -صمدی   

 -ر رازی     دگما - محمود رازی     - منوچر راستی     -اسداهللا عليمحمدی    
 - سيما گاالجيان      - روبيک غریبيان      - داتيس رازی      -ایراندخت رازی    
 فریدون احمدی   - امير ملماسی    - مزدک ليما کشی     -حيدر جهانگيری   

(  شعله کازرونی      -اميرگيالنی  )  وبالگ نویس    (    سيروس دانش       -
 علی  - باقر ابراهيم زاده       - سياووش خوزستانی      -)  فعال سياسی    

 حسن   - جعفرغفور پور       - عبدالقادر بلوچ       -برزی    مریم ال    -شمس   
 - حسين یحيایی      - رضا آبادی      - احمد فرهادی      -کيانوش الهيجی    

 نسترن   - نسرین فرهادی           - ناهيد فرهادی        -معصومه فرهادی     
 بهزاد  - ابراهيم دلخون     - ميترا محمودی     -  فرشيد نيک زاد       -فرهادی  

 -گی آراکيلی    سر - محسن خوش بين      - احمد سکویی     -نخلستانی  
  علی اصغر      - سعيد دلير       - نگارفکری     -)  تهران   (  ستار کاشانی     

 شهال  - حسين آبکناری    -)  تبریز  (   کامبيز دلجوان    -رستمی بروجردی   
 - ابراهيم دین خواه        - حسين افصيحی      - داریوش دبيران      -آبکناری  

 - آرش پارسا    -  سهيال ميرزایی      - محمود کامی    -سياووش محمودی   
 - جواد الماسی      - رضا موالیی      - افشين موالیی      -مداری  فخری عل 

 آرش  – محمد حسين جاویدی       – شيوا مرادی      ---معصومه صفری       
 احمد  - جعفر کماليان    - محسن رنجبران  – مصطفی صنعت نما     –پارسا  
 پوران  – جعفر نيا پور      –  جواد محمودیان      -- شاهرخ مشکين     –بابایی  

 – شاهپور رودسری       –   محمود اميدی    – شفا راستين       –حسينی   
  کرمعلی     -- جمال جعفری        – سامان بقایی        –جمال محمودیان     

– فروغ محمودی     – سودابه اسد پور       – علی معين پور       –شاهرخی  
  شاهپور    -- ساسان جمالی         – عليرضا نورانی      -حسين آفتاب کار   

  -- سيد حسين مير کریمی        – توفان آرام     – مسعود فتحی     –مرادیان  
 داریوش مرادی   – مهدی رضوی    – سينا حافظی    –علی افشاری نيکو    

– دکتر رضا غفاری      – رضا نجابت     – قدرت قلی زاده      – آرش مهدوی     –
 بهزاد  – حسن یزدی     – سعيد بهمنی     – دلبر ایرانی     –حسن نادری    

 مهناز نامدار   – اکبر سيف    – افشين ایرانی فر      – فرزاد اميری    –اميری  
 کيوان خرسندی   – ندایی    جميله – سهيال کازرونی    – بهرام بيگدلی    –
 – حميد آشنا      – آرا محجوبی      – امير سهرابی      – حسين صمدی      –

 – مليحه فرهنگ     – حسام وثوقی     – مسعود صدیقی     –پروین صدیق    
خليفه – حسن رجبی    – جليل جاویدی    – توماج کمالی    –احمد بشيری   

 شهال  – حميد قاسمی     – ایران پرورش     – شيرین مرادی     –موسوی  
 خسن آگاه   – حسن تمجيدی    – احمد بابایی    –انی   غالم باب  –مسافر  

 – کاووس قيادی    – مهين تقوایی    – فریبرز کریمی    – ابراهيم رسولی    –
 – رضا منصوری    – فرهاد شکوهی    – کریم احمدی    –کاظم تحویل زاده    

– خليل پاک نژاد     – مهرنوش قاضی    –نسترن مختاری   –ناهيد کاظمی   
 – احسان حق پرست     –ی   ماریا عظيم  – بهروز عظيمی    –اکبر انصاری   
 ميترا  – بهجت قوامی    – اکرم قوامی    – سولماز محمدی    –حسن کارگر   

 خسرو  – نادر سبقتی     – احمد صایقيان     – بابک مهرگان     –نبی زاده    
 علی  – یاد ستار کيایی        – فریدون رهنما      – بهرام توکلی      –قادری  

 سعيد  – بهمن صادقی     – رحيم راشدی     – مهين جزنی     –قادری نيا    
 ابراهيم  – کرامت رحمانيان      – حسين غبرایی لنگرودی        –شجاعی  
 ابراهيم دینخواه   – مهر انگيز حکيمی     – عباس عاقلی زاده     –رحمانيان  

 مهين   – نقی سحر خيز         – علی سحر خيز         – هما مرادی مهر         –
 هاشم  – گلی افشار     – محمد برليان     – محمد نصيریان     –اسفندیاری  
 سعيد  – پيوند جعفری    –ری   عاطفه جعف  – وهاب انصاری    –مازندرانی  
 علی  –  حسن راد     -- محمد حسن داد بار      – ایرج جعفری    –کرمانشاه  

 کمال  – رسول جوادی     – ناهيد گلبندی     – فرامرز محسنی     –افضلی  
 اصغر  – سياووش بدخش     – پری احمدی     – اقدس جمالی     –آبادانی  
 محمود  – فروغ اسد پور     – توفيق عظيمی    – اردشير عظيمی    –داوری  

 بهزاد   – احمد غالمی       – حسن فرجود       – بيژن جوادیان فرد         –آزاد   
 نادر  – همایون خراسانی      – رضا کمال نيا       – یوسف زیاری      –قربانی  

 – عبداهللا محمودی     – آرزو فرهادیان     –  یاسمين قدسی       --صمد پور    
– منوچهر شهابی    – آرتور ميکایيل    – فرهاد بهشتی    –منوچهر قفاری   

 –جردی  . علی اصغر رستمی بر     – رکسانا دستان     –مصطفی شکری   
  ...  دکتر ضياء صدر- رضا برومند– بهروز حاتم لو –حمزیان . ح 

  .  امضاء ها ادامه دارد
  

   * * * * * * * * * * * * **********************  
     

  : آزاديخواهان مبارز          
  
 آزادی فرياد اعتراض خود را دردفاع ازداد خواهی زندانيان سياسی و             

خواست تمامی زندانيان رجایی شهر، فردیس کرج واوین وتوجه به                
تهدیدات جاری به فعالين       ، درهرکجای جهان که هستيم ، یکصدا        آنان

  .سياسی را محکوم نمایيم 
 ما تاکنون با همبستگی خود توانسته ايم ، بسياری ازاحکام                        

کنيم ،  ستمگرانه و ضد انسانی قوه قضاييه رژيم اسالمی را متوقف               
  !!اين بارهم می توانيم 

  
تماس  از طريق آدرس زير       می توانيد با ما ،         شما       

  :بگيرید
Kanon_anjoman@yahoo.com 
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 =اعتصاب يک هزار کارگر =          
 کرمان خواستار    "باهنر"  آارگران معترض مس     

 پاسخگويی مدير عامل شدند 
  

شيفت صبح و   (باهنر کرمان      هزار نفر از آارگران معدن مس           يك:  ايلنا
 در اعتراض به عملكرد سيستم مديريتی         خرداد 28  ، روز شنبه  )  عصر

تصميم به اعتصاب غذا در      ,  شان    آارخانه و ضايع شدن حق و حقوق        
اند آه در صورت برطرف نشدن مشكالت ،                  سه روز متوالی گرفته      

 . دست به اعتصاب آاری نيز خواهند زد 
: اعالم آردند    ,   آارگران در گفتگو با خبرنگاران          به گزارش ايلنا ، اين      

هايی در خصوص وضعيت       با وجود درج مقاله     طی سه سال گذشته ،       
، در نشريات و     "  شهيدباهنرآرمان"مديريت و مشكالت مجتمع مس        

امام جمعه آرمان و نماينده ولی          "  جعفري"االسالم    نيز تاآيد حجت   
ع از طرف مسووالن استانی و      فقيه بر رفع مشكالت آارآنان اين مجتم      

آشوری ، متاسفانه همچنان اين مشكالت پابرجا مانده و هيچ گونه               
 . تغييری در روند مديريتی اين آارخانه صورت نگرفته است 

اين آارگران ، ضعف مديريت را بزرگترين مشكل آارخانه عنوان آرده و              
 فرسای اين    با وجودی آه انجام آارهای سخت و طاقت               :  گفتند   

های   آارخانه ، بر دوش آارگران بوده و توليد آارخانه نسبت به سال                
وری   گذشته افزايش يافته است ، اما متاسفانه نحوه پرداخت بهره                

عادالنه نبوده و مديريت آارخانه در سال گذشته به عناوين مختلف ،                
اضافه آاری آارگران را آم و در عوض به تعدادی از آارشناسان و                      

نمايد، به صورتی     اضافه آار پرداخت مي   )  سرپرست  واحدها (ها    فورمن
آه از اوايل اسفندماه سال هشتاد و سه و درروزهای عادی ،                          
آارشناسان به نوبت در شيفت آاری ، اضافه آار و حق شيفت                       

 . وری خود محرومند   آنند و در مقابل ، آارگران از حق بهره  دريافت مي
اين آارخانه ، هر سه ماه يكبار مبلغی          رياست  :  آارگران ادامه دادند     

بالغ بر چهارصد تا چهارصد و پنجاه هزار تومان را جدا از فيش حقوقی                 
آند و افزون     به عنوان آارانه به آارشناسان و مهندسين پرداخت مي           

پردزد ، اين     بر آن نيزماهيانه بيست هزار تومان پول لباس به آنان مي              
ارند حتی آفش آهنه آار خود را از         در حالی است آه آارگران حق ند       

 . آارخانه بيرون ببرند 
در حال حاضر آانتينری آه از آن به عنوان سالن               :  گويند  آارگران مي 

هاست آه اين     شود مملو از حشرات و موريانه        غذاخوری استفاده مي  
امر باعث شده تا وضعيت سالمت و بهداشت آارگران به خطر بيفتد و              

ست آه حتی پزشك آارخانه نيز با تاييد اين امر و                 ای ا   اين به گونه   
اعتراض به مديريت در خصوص رعايت نكردن استانداردهای بهداشتی           

 . ، از آار برآنار و قرارداد وی تمديد نگرديده است 
: اين آارگران آه از وضعيت رفاهی خود ناراضی بودند ، اعالم آردند                 

ج خانواده خود را تامين        توانيم خر   تنها با اضافه آاری است آه مي           
 .نماييم ، تازه اگر آن هم پرداخت شود 

گشاييم ، پاسخ     زمانی هم آه لب به اعتراض مي      :  اين آارگران گفتند    
آنان اين است آه بايد آاری آنيم تا سطح توقعات آارگران پايين بيايد                

حقيقت اين  :  گفت    های اين آارخانه مي       سرآارگر يكی از قسمت     .  
ءاستفاده مالی در اين شرآت صورت گرفته آه جبران آن           است آه سو  

 ، ضرر و زيان مالی بسياری را به دنبال خواهد داشت 
های   های انسانی اين شرآت را با قانون         وی با اشاره به اين آه قانون       

گونه قانون     در اين شرآت هيچ       :  اند ، گفت          جنگل اشتباه گرفته    
ن جنگل بر آن حكمفرماست ، زيرا       شود و تنها قانو     انسانی رعايت نمي  

مديريت و آسانی آه وابسته به شخص ايشان هستند ، خودسرانه              
داده و تنها آارگران        هر آاری را آه دلخواه خودشان باشد انجام                 

توبيخ و يا از حقوق و مزايای قانونی         ,  هستند آه به عنوان زيردستان       
های مكرر    ی تماس الزم به ذآر است آه در پ       .  شوند    بهره مي   خود بي 

خبرنگاران با مديريت آارخانه مس شهيد باهنر در خصوص پاسخگويی           
اين مديريت از پذيرش خبرنگاران امتناع و               ,  به مشكالت موجود        

ماموران بازرسی خود را به درب آارخانه هدايت تا از صحبت آردن                    
همچنين پيش از ظهر امروز ،        .  آارگران با خبرنگاران جلوگيری نمايند        

مدير اين آارخانه با حضور درجمع آارگران معترض ، آنان را به آرامش                 
دعوت آرده و خواستار مذاآره جهت پايان دادن به اين اعتصاب شد آه             
آارگران ضمن رد اين درخواست، خواهان حضور مديرعامل شرآت                 

  .جهت پاسخگويی شدند 

  مليات انفجاری وتروريسم کوردراهواز و ع
  !ا محکوم می کنيمتهران را قوي      

  
  :  زنان و مردان آزادیخواه ایران 

 عمليات انفجاری و بمب گزاريهای ابهام برانگيزی که ازامروزصبح              
  درچندين نقطه شهر اهواز و بعداز ظهر                1384 خرداد    22يکشنبه  

 –خيابان دماوند     :  (  و ميادين کالن شهرتهران نظير             درخيابان ها  
 امام خمينی و ميدان      –ی آباد تهران      خان – شهريور تهران     17خيابان  

نگرانی شما و ما را         .  رخ داد  )    وليعصر باالتر از خيابان طالقانی           
اين عمليات تروريستی ، نشان از بی ثباتی آنانی                .    برانکيخته است  

دارد که ازروند مبارزات شما دلنگرانند و درصدد اين می باشند تا                        
جسارت رودررويی های    جامعه را ازامکان خبررسانی موثرنسبت به          

و آنرا تحت الشعاع اين             شما با کليت رژيم بی اطالع نگه دارند                   
  !خرابکاری ها قراردهند

    ازنظرما امروزمبارزات توده ميليونی زنان ، جوانان و دانشجويان           
، کارگران و رنجبران کشور ، بيش ازهرزمانی ، به شيوه مبارزه                         

دراين ميان تنها     .  فردارد   آگاهانه  وروش های دورازخشونت نيازوا          
آنانی ازخشونت و به التهاب کشاندن جامعه سود می جويند ، که                           
موقعيت خود را درخطرديده وبرای انحراف افکارعمومی جامعه                        
ازروند واقعی مبارزات ، برای حدت بخشيدن به سرکوب و اعمال                        
خشونت گسترده به کانون های اصلی اعتراضات و اعتصابات ،                           

  !!ه به اين سلسله خرابکاريها نيازمندندهمچون  گذشت
 از جانب هرکسی که صورت      --برما پوشيده نيست که اين اقدامات کور      

  با منافع کل رژيم و يکدست نمودن آن درسرکوبگری               --گرفته باشد   
مبارزات تان همراه است وهمين حکومتگران را وا می دارد با بحرانی       

ا آفريدن کانونهای ناامن      جلوه دادن اوضاع سياسی امروزکشور يا ب           
درجامعه ، عرصه رابرفعاليت های سياسی و خيابان آمدن ها ببندند                   
تاجو خفقان، ارعاب و سرکوب را بيش ازپيش برمردم ايران تحميل                   

  درچنين شرايطی که جامعه ، خود را آماده تحريم فعال انتخابات               .کنند
 و هراس    می سازد ، حکومتگران مصرند در قبال بی ثباتی اوضاع                 

درمردم نسبت به شرايط موجود ، وحدت کاذبی را تبليغ کرده و                              
احساسات عمومی را برانگيزاند و در نوع خود، همگان را برای                          

  .حضورپرشکوه تر، به پای صندوق رای  خود فراخوانند
 راه کارگر، ضمن پشتيبانی ازبه           –  سازمان کارگران انقالبی ايران         

ن ودختران جوان ، فعالين تشکلهای            خيابان آمدن جسارت آميز زنا         
 خرداد درمقابل   22ها درروزيکشنبه   "  ان ، جی ، او     "  مستقل زنان و  

دانشگاه تهران ، اعتصاب غذای زندانيان سياسی و تجمع خانواده                     
ٍ  تجمعات خيابانی معلمان و کارگران                        های آنان دربرابرزندان اوين

يسنده گان ايران ،     درميدان حسن آباد وپشتيبانی ازفراخوان کانون نو         
 6 تا   4جهت تجمع وگردهمآيی اعتراضی با تحصن کننده گان ازساعت           

 دربرابردرب بزرگ زندان      1384 خرداد     24بعد ازظهرروزسه شنبه       
اوين وغيره ، اين سری عمليات کوروپرشتاب و دلهره آميزرا ،                            
صرفنظرازهرنيتی که کننده کان آن داشته باشند و ازجانب هرگروه                    

امانده و قدرت طلبی و با هرهدف و قصدی که انجام گرفته               خودسر، و 
و خود را درنگرانيهای همه ميارزين           باشد ، قويا محکوم می نمايد         

ما بر آنيم که همه مخالفين کليت نظام ، تنها با                     .  سهيم می شمارد       
حضورخويش درصحنه رودررويی ها می توانند ، حکومت را                               

 !برحکومتگران نا ممکن سازند
  
   راه کارگر–کميته مرکزی سازمان انقالبی کارگران ايران      
 
      2005 جون12 برابر 1384 خرداد 22              
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  :ونکوور 
ظرف يک هفته اخير ، چهار حرکت اعتراضی در اين سومين                   

 ژوئن به   12در روز يکشنبه    .  شهر بزرگ کانادا صورت گرفت       
آکسيونی در   "  ر   جمعی از زنان ايرانی مقيم ونکوو          "  دعوت   

مرکز شهر برگزار شد که هدف از آن حمايت از مطالبات جنبش              
زنان ايران و حرکت جسورانه آنها در جلوی دانشگاه تهران                    

کميته تحريم   "   ژوئن به دعوت          16 پنجشنبه     در روز  .  بود   
متشکل از جمعی از    "  (  انتخابات جمهوری اسالمی در ونکوور      

اهراتی در مرکز شهر بر عليه      تظ)  فعالين سوسياليست و مترقی     
الزم به تذکر است که          .  د   گردينمايش انتخاباتی رژيم برگزار          

امسال بر خالف دفعات گذشته ، رژيم هيچ صندوقی در ونکوور             
 صبح تا   11 ژوئن از ساعت      18شنبه  در روز     .  ه بود برپا نکرد 

 عصر ، تحصنی به حمايت از زندانيان سياسی ايران در برابر              6
 ساعته سمبليک    24ی به همراه يک اعتصاب غذای            آرت گالر 

عصر همان  .  که از روز قبل آغاز شده بود سازمان داده شد                    
و به دعوت اعضای کانون نويسندگان ايران در تبعيد                         روز

برخی رسانه های ايرانی شهر از جمله راديو صدای زن ،                           
مراسمی در يکی از سالنهای ونکوور شمالی برگزار شد که در              

قادر بلوچ ، مجيد       لده خردمند ، هادی ابراهيمی ، عبدا             آن فري  
و صفار ساعد به سخنرانی يا شعر خوانی پرداختند و              ميرزايی  

در اين مراسم که در     .  به نمايش در آمد     "  خاوران  گلزار  "  فيلم  
همبستگی با زندانيان سياسی ايران برگزار شده بود ، پيام                         

قرائت ) انيان شکنجه  دفاع از قرب  "  (  واست  "  سازمان کانادايی   
  .شد که خطاب به متحصنين جلوی زندان اوين صادر شده بود 

  
  پاريس 

 در صحن       21 تا       18 ژوئن از ساعت             18  در روز شنبه          
پاريس ،  انجمن دفاع از زندانيان         )  ميدان حقوق بشر  (تروآادرو

 پاريس ، از همه دوستداران آزادي        -سياسي و عقيدتي در ايران     
در ‘   حمايت از مبارزات جاري مردم ايران          د آه براي   کر دعوت

در هم  ‘  حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و عقيدتي               
بستگي با متحصنين در مقابل زندان اوين  و براي خواست                         

ندانيان سياسي و عقيدتي در ايران،       آزادي بي قيد وشرط آليه ز      
اين مورد استقبال جمعی از ايرانيان         .  دست به تظاهرات بزنند       

  .چپ و دمکرات قرار گرفت 
  

   )آلمان ( برمن 
(  از طرف گروه زنان ايران              2005 ژوئن     17در روز جمعه       

 مارس و جمعی از فعالين چپ          8و سازمان زنان     )  شهر برمن    
به حمايت و همبستگی با همه زندانيان سياسی و حمايت از                        

  و در تحريم       ناضر زرافشان و متحضنين جلوی زندان اوين                 
  هوری جم قوانين ضد دمکراتيک و ضد زن و افشایانتخابات 

  18 تا    16 در مرکز شلوغ شهر  از ساعت               یاسالمی تظاهرات  
   . شدبرگزار 

  
  لندن 

روز جمعه همزمان با انتخابات فرمايشی رژيم ، سه تظاهرات                 
يکی در برابر سفارت       .  از سوی اپوزيسيون سازماندهی شد            

ری و يکی در برابر       جمهوری اسالمی ، يکی در برابر کنسولگ         
رفقای سازمان ما به همراه جمعی ديگر از                  .  مرکز اسالمی      

کنسولگری رژيم   برابر   آکسيون   ايرانيان چپ و دمکرات در              
  . نفر شرکت ورزيدند 300حضور داشتند که در آن بيش از 

  
  ژنو 

اعتراض به مذاکرات      :    گزارشی از برگزاری تظاهرات        
ای ضد کارگری     ونهاده      )ILO(    سازمان جهانی کار    

  رژيم جمهوری اسالمی 
  

  
  

ائتالف بين  (   به دعوت      1384 خرداد    24 ژوئن برابر   14روز  
تظاهراتی در مخالفت با           )  المللی حمايت از کارگران ايران             

ت سازمان جهانی کار با نمايندگان خودخوانده رژيم                        مذاکرا
شوراهای اسالمی کار و        ,    خانه کارگر     (  جمهوری اسالمی     

که بهمراه گروهی از نمايندگان کارفرمايان و                )  وزارت کار      
تشکل های آنان در نودو سومين اجالس ساالنه سازمان جهانی            

150رافزون ب .  برگزار گرديد     ،    شرکت کرده اند     )  ILO(  کار  
  صبح تا ساعت       10/30نفر از کشور های مختلف  از ساعت             

بعد از ظهر در شهرژنودر سوئيس در مقابل مقر                           16/00
6.سازمان جهانی کار در اين حرکت اعتراضی شرکت داشتند                 

تظاهر کنندگان اعالم داشتند که  حسن صادقی و پرويز احمدی                
 به   پنجکی از سرکردگان خانه کارگرو شوراهای اسالمی کار                

عنوان اعضای طرف ايرانی شرکت کننده در اين اجالس ، در                  
 در حمله به سنديکای کارگران شرکت                  19/02/1384تاريخ   

واحد اتوبوس رانی تهران مستقيما نقش داشته واين تعرض را             
همجنين فعاالن اين سنديکا را مورد ضرب و           .  هدايت کرده اند     

 ، تخريب و        شتم شديد قرار داده و اموال سنديکا را سرقت                    
تظاهر کنندگان خواستار اخراج نمايند گان          .    غارت نموده اند      

رژيم جمهوری اسالمی و عدم شناسائی اين ارگان های رژيم  از          
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سوی سازمان جهانی کار و انحالل  وبر چيده شدن بساط اين                    
تظاهر کنندگان خواهان    .  نهاد های دولتی و ضد کارگری شدند            

  . رگران و مردم ايران بودند تحريم انتخابات از سوی کا
از سوی تظاهر کنندگان هياتی  به همراه آقای                   14در ساعت     

يداهللا خسرو شاهی يکی از فعالين کارگری و از نفتگران سابق               
برای بيان اعتراض و ارائه مدارک تعرض وتهاجم رژيم                              
جمهوری اسالمی وسياست های ضد کارگری آن در مقر                             

پس .   تبادل نظر پرداخت             سازمان جهانی کار به گفتگو و               
ازخاتمه گفتگوهای هيات نمايندگی تظاهر کننذگان با سازمان                 
جهانی کار ، گزارش نتيجه مذاکرات توسط هيئت به تظاهر                        

  .   کنندگان ارائه گرديد
 با استماع گزارش هيئت با خواندن                16تظاهرات در ساعت        

  .  سرود انترناسيونال به کار خود پايان داد 
و در حمايت از       )    ILO(      اهرات اعتراض به       برگزاری تظ  

در طول    .  کارگران ايران  با استقبال خوبی روبرو گرديد                          
برگزاری تظاهرات اعالميه های سازمان ها ی سياسی و                            
کارگری و تشکل های پناهجوئی  برای جمع تظاهر کننده                             

  . خوانده شد 
گری  تظاهر کننده ها از کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کار            

و کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های  مسقل کارگری ، هيت            
موسس احيای سنديکا کارگران شرکت واحد  ،  هيت موسسين               

  .حمايت کردند .سنديکای کارگری 
  .  تظاهرات قطعنامه ای را مصوب نکرد 

تظاهر کنند گاندر حمايت از کارگران ايران پالکارد ها  ، تراکت                 
  .  های ذيل را اعالم داشتند هاو شعار ها و خواست

  .عليه سرمايه دار , کارگران کارگران  اتحاد  اتحاد 
  .زحمتکشان   اتحاد اتحاد  ,  کارگران 

  .اتحاد اتحاد ,  پرستار  , معلم  , دانشجو , کارگر  
  .قانون کار ارتجاعی ملغا بايد گردد 

  .آزادی تشکل حق ماست 
  .اجرا بايد گردد , تحريم انتخابات  

  . ملغا بايد گردد , قراداد موقت 
  . اعتصاب  حق  ماست ,  اعتصاب

   .تشکل مستقل بدست کارگر ايجاد بايد گردد 
  .شورای اسالمی کار منحل بايد گردد , خانه کارگر

  .صادقی و پنجکی محاکمه بايد گردند 
اخراج بايد    )ILO(        شورای اسالمی کار از        ,  خانه کارگر       

  . گردد 
  . حريم بايد گردد انتخابات ت

  .جمهوری اسالمی سرنگون بايد گردد 
  .کارگران جهان متحد شويد 

  .   ما از از تشکل  مستقل کارگران ايران  حمايت می کنيم  
 ما خواهان تنظيم قانون کار  بدست کارگران  وتشکل های                         

   .مستقل آنها هستيم 
  

******************************    
 
 

  )آلمان ( هانوور 
در همبستگی با زندانيان سياسی ايران ، جمعی از ايرانيان چپ              

 با اجتماع   – از جمله رفقای سازمان ما         –و دمکرات اين شهر       
در کارگاه هنر و انديشه ، بمدت سه روز دست به اعتصاب غذا                

کميته مرکزی سازمان ما با ارسال پيامی به اين دوستان            .  زدند  
  .م داشت ، همبستگی خود را با آنها اعال

 

              
 

 درسوگ مادِررفيق پرويز         
 

مطلع شديم که مادِررفيِق عزيزمان پرويز، دراثربيماری                    
       .  درايران درگذشته است                     

 مادِرپرويز، زن زحمتکش وفداکاری بودکه رنج ايام زندان                  
رفيِق مان پرويز رادرزندان های ستم شاهی و آواره گی                    

دردوران رژيم ضدانسانی        پرويز را    گزير، فرزندخود  وتبعيدنا
جمهوری اسالمی هم تامل کرده وبجان خريده وچشم براه              

  ٠اوبوده است 
 مادِر پرويز بمانند يکی ازهزاران مادرمانده گاری درذهن مان            

خواهد ماندکه هيچگاه درافشاء دونظام شاه وشيخ ،                       
 .ُمهرخاموشی برلب خودنداشت 

 کارگر، مرگ اين مادرشريف راازصميم قلب         همه رفقای راه     
به رفيق پرويز وهمسرش و اعضاء محترم خانواده وبستگان آن           
عزيزدرايران تسليت گفته وخودرادرغم ايشان شريک می               

  ٠دانيم 
 : دوه فراوان ن با ا   

 سازمان کارگران انقالبی ايران ــ راه کارگر 
     ٢٠٠۵ ژوئن ١۵ خرداد، ٢۵ چهارشنبه   

  ----------------------------------------------------------------- 
 

  کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
  26/3/1384تاريخ 

  
  تهديد زندانيان اعتصابی به مرگ در زندان رجايی شهر کرج

  
چهارشنبه يکی از زندانبانهای زندان رجايی شهر به نام سيد صالح ،               

، زندانيان سياسی اعتصابی را تهديد به مرگ          معروف به سيد سادات      
اين زندانبان يکی از پاسداران شيفت چهارشنبه ميباشد که                        .  کرد

 نفر را با    9خطاب کرده و گفت که شما       "  حيوان  "  زندانيان سياسی را  
زندانيان سياسی در اعتراض به اين       .  يک تير به مغزتان خواهم کشت      

عات زندان رجايی شهر         مسئله نامه ای را خطاب به حفاظت اطال                   
نوشته و متذکر شده اند که با در نظر گرفتن حمله ی هفته ی قبل به                      
اتاق زندانيان اعتصابی و تهديد جان ايشان توسط سيد صالح ، در                       

  .  دارای امنيت بيشتری بودند1ميان قاتالن بند 
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بر اساس اخبار رسيده از اين زندان حال زندانيان اعتصابی از جمله                  
اب زند، ارژنگ داوودی  و امير ساران وخيم گزارش شده                      بينا دار  

  .است، به طوری که توان حرکت از آنان سلب شده است 
 11همچنين اميد عباسقلی نژاد که در زندان کچويی فرديس از تاريخ                

خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده بود ديروز به دليل وخامت حالش             
نيان اعتصاب کننده در زندان     وضعيت زندا .  به بهداری زندان منتقل شد    

اين در حالی است که سخنگوی قوه       .  اوين نيز وخيم گزارش شده است     
 تن از زندانيان     2ی قضائيه چندی پيش گفته بود در حال حاضر فقط                

  ).!اکبر گنجی و ناصر زرافشان( در اعتصاب غذا هستند
همچنين کيانو ش سنجری و شهال انتصاری دو تن از افرادی که در                    

ن ديروز خانواده های زندانيان سياسی در مقابل زندان اوين                       تحص
بازداشت شده بودند پس از چند ساعت آزادشدند؛ هم اکنون از                               
وضعيت مريم آرايی ديگر باداشت شده ی اين تحصن اطالعی در دست            

  .نميباشد
  :اسامی زندانيان سياسی اعتصاب کننده

مصطفی -  محمدی منوچهر - اميد عباسقلی نژاد  - حشمت اهللا طبرزدی  
اکبر - )فتاح(  کاوه مدنی   - مهرداد حيدرپور  - حجت بختياری  - جوکار
 ارژگ داوودی   - امير ساران    -بينا داراب زند    - ناصر زرافشان  - گنجی

حجت   -  جعفر اقدامی    -   مهدوی  – ولی اهللا فيض         - خالد حردانی       -
  .بهروز جاويد تهرانی - زمانی

  
  سياسیکميته دانشجويی دفاع از زندانيان 

komitedefa@yahoo.com 
 

   --------------------------------------------------------- 
  
 گزارشی ازتحصن در مقابل زندان اوين 
    ضرب و شتم متحصنينو

  شيوا نظرآهاری                                      
  
ن روزی که فراخوان کميته را برای تحصن خانواده های زندانيا                      از

سياسی در روز چهارشنبه منتشر کردیم، دلم مثل سير و سرکه                   
اگر دوستان حضور پيدا      ....  ميجوشيد، اگر مردم استقبال نميکردند؟       

چقدر بی خوابی کشيدیم، زیر تابش مستقيم آفتاب              ....  نميکردند؟
تابستان که تا مغز استخوان را ميسوزاند چقدر راه رفتم و حرص                      

  ... خوردم
به که آمدیم ، همه به منزل طبرزدی رفتيم،                    از تحصن سه شن       

نشسته بودیم و صحبت ميکردیم که از اطالعات تماس گرفتند و تهدید            
کردند که اگر فردا تحصن را برگزار کنيد با شما به شدت برخورد خواهد               

 2فردا  ...  شد، لبخندی زدیم و مصمم گفتيم که ميرویم هر چه بادا باد            
می آید که از صبح الی جزواتم را باز کرده             یادم ن ..  تا امتحان داشتم     

احساس ميکردم همين   .  پالکارد...  باشم ؛ اینترنت؛ اطالعيه ، تلفن،         
روزهاست که از خستگی جان بدهم، زمانی که آماده شدم برای                   

 از خانه   6 بعد از نيمه شب بود و من باید ساعت               2خوابيدن ساعت   
ز طرفی مضطرب بودم     ميزدم بيرون تا به جلسه ی امتحان برسم ، ا             

که امتحان را چه خواهم کرد و از سویی دیگر نگران فردا بودم و مدام                  
  از خودم می پرسيدم چه خواهد شد؟

صبح در حالی از خانه خارج شدم که تمام وسایل الزم برای یک غيبت               
طوالنی را با خود ميبردم، و نگاههای مضطرب مادرم را که هر بار                      

چشمانم دوخته ميشد و نگاهم را از نگاهش         هنگام خروج از منزل به       
ميدزدیدم تا نبينم نگرانيش را، که بارها تجربه کرده بود این رفتنهای                 
بی بازگشت را و با نگاهش ميبویيدم، ميبوسيدم و در دلش خدا خدا                
ميکرد که شب دوباره ببينتم و آنقدر نگاه ميکرد که بتواند چهره ام را                  

 کسی چه ميداند شاید دیگر هرگز          تا هميشه در ذهنش ثبت کند ،         
و "مواظب خودت باش         "  و تنها یک جمله ميگفت              !  بازنگشتم

ميدانستم که چقدر در دلش آرزو ميکرد که دخترش مانند تمامی                    
  ...دختران دیگر تمام غایتش یک شوهر خوب و یک زندگی آرام باشد

باز هم تماس گرفتند و اینبار تهدیدم کردند و خواستند که تحصن                      
هر چه به زمان مقرر نزدیک ميشدیم دلشوره ام بيشتر          ....نسل شود ک

ميشد  و باال خره رسيدم، از دور اکرم را دیدم با همان اراده ی                            
هميشگی اش و مریم را با مادر پيرش که تقریبا در همه جا                              
همراهيمان ميکرد و من از صورتش خجالت ميکشيدم زمانی که                    

نگار خستگی ام در رفته بود، از          ا..  عزمش را می دیدم، ماهرخ ، و           
آنچه فکر ميکردم بهتر بود ؛ علی افشاری؛ خانواده ی جباری؛ همسر              
گنجی  و بينا داراب زند، خانواده ی طبرزدی و زرافشان؛محمد شریف،             

  ..آقای موحد،و خيلی از چهره های شناخته شده ی دیگر
ه ی دیگر    دقيق 3در همان ابتدا نيروی انتظامی هشدار داد که اگر تا               

متفرق نشوید ، با شما برخورد خواهد شد، هيچ کس از جایش تکان                
نخورد، باز هم زنان سردمدار مقاومت بودند، برخورد شدیدتر شده بود             
فریاد ميزدند که متفرق شوید، ابتدا مقاومت کردیم و از جایمان تکان                

نفهميدم چه شد ، تا آمدم به خودم بيایم دیدم حمله                  ...  نخوردیم  
کيانوش سنجری را گرفتند؛     .  ده اند ، لگد ميزنند و هلمان ميدهند          کر

اکرم به سرعت خود را رساند تا کيانوش را           ..  خواستيم کمکش کنيم    
برهاند اما سرهنگ گرامی او را چنان به زمين کوبيد که چشمانم را                  
بستم و حس کردم که مخش ترکيد، اما باز بلند شد تا به کمک                         

..  زمين کوبيدنش و دیگر توان برخاستن نداشت          کيانوش برود و باز به     
هر چه داد زدیم که او نميتواند حرکت کند که سرش شکسته است،               
کسی گوشش به این حرفها بدهکار نبود، اکرم را گرفته بودیم و آنها                 
با شدت هلمان ميدانند و ما هم در حالی که مرتب به دیوارها                          

  .ميخوردیم به عقب رانده ميشدیم
وش شد و در کنار دیوار روی زمين افتاد ، دیگر اشکهایم مجال             اکرم بيه 

نميدادند هر چند خيلی سعی کردم جلوی خودم را بگيرم اما                          
نتوانستم و زمانی که امروز مریم گفت که تا صبح با یاد چشمان تو که               
اشک در آن حلقه زده بود و صورت کيانوش زمانی که با زور می                         

که دیروز باالخره بی آنکه بخواهم عهدم        بردنش خوابم نبرد ؛ فهميدم       
  ...را شکستم، چراکه عهد کرده بودم که هيچ گاه گریه نکنم

تجمع کنندگان را به سمت پایين خيابان بردند و ما همچنان باالی سر               
. مجروحمان ایستاده بودیم و گاها فریاد ميکشيدیم و اعتراض ميکردیم          

را هم دیدم که از پایين      "  فرزان"  نيم ساعت گذشته بود و در این مدت         
خيابان دستگير شد و به سمت مينی بوس برده شد، زمانی که فریاد              

آقا کجا ميبرینش، حتی کسی برای پاسخ سرش را هم                    :  زدم   
نيم ساعت ميگذشت ، سرهنگ نصيری نيا که به همه ناز           ...  برنگرداند

شصتی نشان داده بود، دوباره به سمت ما بازگشت و با هل دادن و                 
ریاد زدن سعی داشت که متفرقمان کند، هر چه کرد تکان نخوردیم و              ف

لحظه ای بعد اکرم را در ماشين قرار دادیم و به سمت بيمارستان                     
رفتيم و او حتی توان باز کردن چشمانش را هم نداشت ، فقط                          
اشکهایش را ميدیدم که از گوشه ی چشمانش ميلغزید و به زمين                  

  ..می افتاد
 اثر بی خوابيهای چند روزه رمقی برایم نمانده             شب در حالی که در      

بود و درد مزمنی هم در دست چپم که حاال آثار کبودی روی آن به                      
خوبی نمایان شده بود، احساس ميکردم به خانه بازگشتم ؛ با دیدن               
اخباری که روی سایتها قرار گرفته بود، آنقدر دلم گرفت که دیگر انگيزه             

  ...رای ندیدم برای ادامه این کا
زمانی که دیدم عده ای همه چيز را به نام خود تمام کرده اند و تحصن                 
ما را در حمایت از یک نفر عنوان کرده اند از تالشهای چند روزه ام                       

چرا که تنها مقصود ما از دادن این فراخوان این بود که              .  پشيمان شدم 
از تمامی زندانيان سياسی و اعتصاب کننده حمایت شود اما گویی                

 نفر دیگر   9ضی از دوستان یادشان رفته بود که در پشت آن دیوارها              بع
نيز چندین روز است لب بر خوردنی ها بسته اند و مقداری دورتر در                   
زندان رجایی شهر و فردیس ، تعدادی دیگر از زندانيان سياسی در                  

  ...حال مرگند
و آنان چه ميدانستند که این جوانها در این چند روز چقدرخون دل                      

ردند تا مرز بين زندانی خودی و غير خودی را از بين ببرند و چه                       خو
 تن دیگر نيز در      18ميدانستند که چقدر فریاد زدند تا همه بشنوند که            

این زندانها در حال اعتصابند ، اما تنها به این دليل که خواسته های                   
آنان سياسی است ، نامشان از تمامی خبرگزاریها و صفحات روزنامه             

  .شده استها محو 
  

         *************************  


