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  .بيانيه کميته مرکزی سازمان
 !مردم ايران جای ابهامی باقی نگذاشتند

اکثريت قاطع مردم ايران بازی انتخاباتی جمهوری اسالمی را به 
. يه تبديل کردندفرصتی برای اعتراض و رسوا سازی نظام واليت فق

زنان و مردان شجاعی که در دوره تبليغات انتخاباتی ، قدم به قدم ، 
دستگاه واليت فقيه را به انزوا و درماندگی کشانده بودند ، بعد از 
کودتای انتخاباتی ولی فقيه ، با راهپيمايی های اعتراضی مکرر و 
. ميليونی خود تمام طرح های کودتاگران را نقش برآب کردند

حکومتی که شرکت گستردۀ مردم در انتخابات را  گواه پيروزی 
و وفاداری مردم  به جمهوری اسالمی قلمداد " مردم ساالری دينی"

می کرد ، به چنان رسوايی و ذلتی افتاده که اکنون دست در خون 
همان مردم کرده ، تمام ارتباطات آنها را در داخل کشور و با دنيا 

  !ت دسِت قدرت های خارجی می نامدقطع نموده و آنها را آل
دست آوردهای سياسی جنبش اعتراضی ميليونی و سراسری مردم 
. ايران حتی تا همين جا نيز دوران ساز است و ماندگار خواهد بود

اما دامنه توده ای و ظرفيت انفجاری اين جنبش در دو هفته گذشته 
 پيکار جای ترديدی باقی نمی گذارد که اين هنوز آغاز راه است و

پيکارگران آزادی . برای آزادی و برابری همچنان ادامه خواهد يافت
مسير پيش رو از . به خوش بينی های ساده لوحانه نيازی ندارند

سنگالخ اشک و خون خواهد گذشت و تداوم جنبش با افت و 
خيزهای ناگزير امکان پذير خواهد شد ؛ اما هيچ وقت نبايد از ياد 

ای در کار نيست و راه آزادی و برابری تنها ببريم که نجات دهنده 
به وسيله جنبش مستقل و آگاهانۀ اکثريت عظيم خوِد مردم گشوده 

پس با هر چه در توان داريم به پشتيبانی همين جنبش . خواهد شد
اعتراضی مردم برخيزيم ؛ از ضعف ها و آشفتگی های آن بهانه ای 

 ؛ به جای پريدن برای منزه طلبی و برج عاج نشينی درست نکنيم
روی موج ، دشواری های کار مردمی را که با دستان خالی ، پنجه 
در پنجه يکی از بی رحم ترين ديکتاتوری های دنيای معاصر 
انداخته اند ، در يابيم و برای تداوم جنبش و مختل کردن ماشين 

  .سرکوب جهنمی ديکتاتوری چاره انديشی کنيم
يون های حمايتی مترقی از جنبش نقطه آغاز و بنياد نظری همه آکس

اعتراضی مردم ايران بايد اين باشد که مردم ايران به پشتيبانی ، 
همدلی و همراهی همه آزادی خواهان و حق طلبان جهان نياز دارند 
، اما در پی نجات دهنده ای نيستند و نمی خواهند کار خود را به 

 کنيم که الزم است مدام بر اين اصل تأکيد. ديگران واگذارند
سرنوشت پيکار آزادی و برابری مردم ايران در داخل ايران و به 

به ياد داشته . دست مردم بپا خواستۀ خود ايران رقم خواهد خورد
باشيم که تنها از اين طريق است که می توانيم ديکتاتوی خون ريز 

با اين تأکيد است که . واليت فقيه را منزوی کنيم و درهم بشکنيم
خواهان جهان ، مدافعان حقوق بشر و سازمان ها و همه آزادی 

جنبش های کارگران و زحمتکشان را به پشتيبانی از جنبش 
  .اعتراضی مردم ايران فرا می خوانيم

  !زنده باد سوسياليسم! زنده  باد آزادی
  )راه کارگر ( سازمان کارگران انقالبی ايران 

  2009 ژوئن 27

…………………………………... 
  و آزادی خواه بهورود نيروهای چپ 

  !سفارت خانه حکومت اسالمی در استکهلم
به فراخوان نيروهای چپ در مقابل سفارت حکومت اسالمی اين کارزار 
 نفر در آن شرکت ۵٠٠ برگزار شد که حدود  در روزجمعه در سوئد

  .کرده بودند
، »مرگ بر جمهوری اسالمی«شعارهايی هم چون تظاهر کنندگان با 

حکومت ضد زن نمی خواهيم، نمی «، »د بايد گرددزندانی سياسی آزا«
 را وادار به عقب مزدوران رژيم  به محوطه سفارت وارد و...،»خواهيم

  .نشينی نمودند
  را کهزدوران رزيم متوانستند يکی از ازاديخواه و برابری طلبايرانيان 

تير کلت خود استفاده  خواست از هف  میدر مقابله با تظاهرکنندگان،
  .د نماينخلع سالح کند، 

 خبر حرکت اعتراضی نيروهای چپ و آزادی خواه در مقابل سفارت 
حکومت اسالمی در سوئد، در کانال های تلويزيونی، روزنامه ها، 
راديوهای سراسری سوئد و هم چنين در رسانه های بين المللی مانند 
 .تلويزيون آمريکا، بی بی سی و سی ان ان انعکاس گسترده ای پيدا کرد

 
 ندا آقا سلطان،
 ندای مظلومانه

 مقاومت مردم ايران
 ارژنگ بامشاد

 و ١٩وقتی تير کينه،نفرت، تعصب و تحجر دستگاه واليت، در ساعت 
، قلب ندا ، با آن همه آرزوهای شيرين ١٣٨٨ خرداد ٣٠پنج دقيقه  

  برای زندگی انسانی را منفجر کرد،
ولی " جان نثاران "و " سربازان گمنام امام زمان"وقتی تير خشونت 

فقيه حکومت اسالمی، پيکر ندا را در خيابان کارگر، تقاطع  خسروی و 
  صالحی نقش زمين کرد،

وقتی خون گرم ندا ، چهره معصوم اش را سرخ گون کرد، و فرياد 
  بمون، بمون استادش و شيون اطرافيان او را بدرقه می کردند،

رط گذاشتند که قسمتی از وقتی برای تحويل جنازه به خون تپيده اش، ش
  استخوان رانش را جدا کنند،

وقتی به خانواده اش اجازه ندادند در غم او به سوگواری بنشينند و 
  مراسمی برايش برگزار کنند،

وقتی خانواده اش را از خانه شان بيرون کرده و به جای نا معلومی 
  منتقل کردند،

جنايت کارانی در همه به چشم خود ديدند و به گوش خود شنيدند، چه 
 ۴٢حاال که ويدئوی . ايران  بر سرکارند و چه بر سر مردم می آورند

ثانيه  پايانی زندگی ندا، در تلويزيون های جهان به نمايش درآمده و در 
سايت های خبری جای گرفته ، همه در يافته اند که مقاومت مسالمت 

خود، با چه آميز مردم ايران برای گرفتن ابتدائی ترين حق شهروندی 
تنها ندا نبود که چنين . خشونت جنايت کارانه ای روبرو شده است

آن دانشجويی اصفهانی نيز به همين شکل مظلومانه . مظلومانه جان داد
آن ده ها جوانی که . جان شيرينش را تقديم آزادی و رهايی مردمش کرد

 خرداد، در حوالی ميدان آزادی با تير بسيجی های ٢۴در دوشنبه 
دور بر خاک افتادند، هم برای دفاع از آزادی  و رهائی از ستم مز

بی جهت نبود که . استبداد دينی و حاکميت سرمايه، جانشان را فدا کردند
در آن لحظاتی که مزدوران بسيجی بر سر مردم گلوله می ريختند، زنان 
و مردان پرشوری که در آن جا جمع بودند، نه تنها ترسی به خود راه 

  ."نترسيم، نترسيم، ما همه با هم هستيم: "د، بلکه فرياد می زدندنميدادن
 آن چه امروز مردم جهان را اين چنين نگران و با احساس، مشتاق  و 
همراه  مقاومت مردم ايران کرده و همدردی و حمايت آن ها را 
برانگيخته، مخابره تصاوير اين مقاومت شکوهمند و پستی و دئانت و 

چون امروز هر ايرانی . کوب حکومت اسالمی استقساوت نيروهای سر
تلفن همراه به دست، يک خبرنگار شده ، امکان شکستن ديوار سانسور 

وگرنه رژيم اسالمی، همان رژيمی است . و سکوت فراهم گشته  است
 به فرمان رهبرش خمينی، ده ۶٧که ظرف مدت چند هفته در تابستان 

تشان را می گذراندند را حلق ها هزار زندانی سياسی که دوران محکومي
. آويز کرد و بر خانه های بسياری از مردم اين ديار، غبار مرگ پاشيد

اين همان رژيمی است که پاسدارانش به دختران جوان، قبل از اعدام، 
اين همان . تجاوز می کردند با اين ادعا که دختر نبايد باکره از دنيا برود

ورهای بی نام و نشان به خاک رژيمی است که شهدای بسياری را در گ
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اين . سپرده که حتی خانواده هايشان از محل دفن عزيزانشان بی خبرند
همان رژيمی است که تعدادی از روشنفکران و هنرمندان و فعالين 

اين . سياسی را در قتل های زنجيره ای ، با طناب و چاقو و قمه کشت
ر خارج از کشور همان رژيمی است که صدها تن از فعالين سياسی را د

اين همان رژيمی است که جوانان کرد و عرب و بلوچ را به . ترور کرد
  .بهانه های گوناگون به چوبه های دار می آويزد

اما اکنون که فيلم های ارسالی از ايران،مقاومت مردم، مبارزه و فرياد 
آزادی خواهی آن ها، قساوت و خشونت نيروهای سرکوب را به همگان 

است، جان باختن ندا آقا سلطان به سمبل مقاومت مردم ايران نشان داده 
  .تبديل شده است

می جنگم، : "ملتی که فرياد می زند. ندا، ندای حق طلبی مردم شده است
زيرا مردمی که در بی حقی کاملی ". می ميرم، رای ام را پس می گيرم

 بسر می برند و تمامی نهادها و ارگان ها و بنيادها و سازوکارهای
حکومتی برای تداوم اين بی حقی به کار افتاده اند، نمی خواهند بيش از 

حکومتی که حتی حق ابتدايی شهروندی . اين به اين بی حقی تن در دهد
مردم يعنی حق رأی دادن آن هم در انتخاباتی کامأل کنترل شده را بر نمی 

به تابد، چگونه می تواند ديگر حقوق مردم را در زمنيه های گوناگون 
حکومت اسالمی بر پايه قدر قدرتی و واليت مطلقه . رسميت بشناسد

اکنون مردم اين . ولی فقيه و بی حقی کامل مردم سازماندهی شده است
اما بی حقی مردم تنها . شيوه ی قرون وسطايی حکومت را بر نمی تابند
حق  زندگی انسانی از . به عرصه حقوق شهروندی خالصه نمی شود

حکومت اسالمی در طول سی سال حاکميتش، . ده استمردم  گرفته ش
. فقر، گرانی، تورم و گستردگی فاصله فقير و غنی را باعث شده است

بسياری از  کارگران حتی در برابر کارشان، دستمزد کافی و به موقع 
. دستمزدی که کفاف زندگی حداقلی را نيز نمی دهد. دريافت نمی کنند

نرخ دو رقمی بيکاری، .  مفهومی نداردحق کار، در اين کشور، معنا و
  .اميد جوانان به آينده بهتر را نابود ساخته است

مقاومت ملتی که سال هاست زير . ندا، ندای مقاومت مردم شده است
. فشار استبداد دينی حکومت اسالمی، برای زندگی انسانی می جنگند
نه مردم ايران نخواسته و نمی خواهند، به الگوهای زندگی متحجرا

حکومت اسالمی عليرغم سازماندهی انواع و اقسام . دولتيان تن در دهند
گشت های امر به معروف و نهی از منکر، گشت های خواهران زينب، 
گشت های ارشاد و ديگر نهادها و ارگان های تبليغی و تهيجی و 
ارشادی، هيچگاه نتوانست الگوهای زندگی و بايدهای و نبايد های خود 

مردم و بويژه جوانانی که سی سال در برابر اين .  تحميل کندرا بر مردم 
بايدها و نبايد ها مقاومت کرده اند، اکنون خشم خود را در سراسر ايران 

  . فرياد می کنند
مرگ "ملتی که فرياد . ندا، ندای آزادی خواهی مظلومانه مردم شده است

ال های مردم ايران س. اش، حاال ديگر جهانی شده است" برديکتاتور
سال  زير تيغ سرکوب حکومت از تمامی آزادی های سياسی و مدنی 

آزادی بيان، آزادی اجتماعات، آزادی عقيده، . خود محروم شده اند
آزادی پوشش، آزادی انتخاب شغل، تحصيل و محل زندگی، و ديگر 

اما اکنون، مردم با . آزادی ها، در حکومت اسالمی کفر ابليس است
اين . انه خود، عليه سرکوب اين آزادی ها شوريده اندفرياد آزادی خواه

شورش، در سکوت و آرامشی تحسين برانگيز، خود را نشان داده 
حتی شورش در سکوت هِم، ارکان حکومت اسالمی را لرزانده . است
  .است

اين ندا، در سرتاسر اين مرز و بوم . ندای ندا، بی پاسخ نخواهد ماند
به . و خيابان ها را در خواهد نورديدکوچه ها . طنين خواهد افکند

در بيمارستان ها، ادارات و . کارخانه ها و کشتزارها رسوخ خواهد کرد
مدارس، دانشگاه و مراکز . مراکز خدماتی انعکاس  خواهد يافت

به چهارگوشه اين کشور سر خواهد . آموزشی را تسخير خواهد کرد
ز ترکمن صحرا تا فارس کشيد، از آذربايجان و کردستان  تا بلوچستان، ا

و خوزستان و خراسان و گيالن و مازندران عبور خواهد کرد و خود را 
در اعتصابات کارگری، در اعتراضات مردمی، در حرکت های دانشجويی 
و جوانان، در قدرت بخشيدن به جنبش زنان  و در همبستگی های توده 

در نخواهد اين خون و ديگر خون های پاک، به ه. ای متجلی خواهد کرد
از اين خون های پاک فرزندان وطن، الله های سرخ آگاهی و . رفت

الله های سرخ گونی که سياهی حاکميت اسالمی . مبارزه قد خواهد کشيد
   .را در هم خواهد پيچيد

  ٢٠٠٩ ژوئن ٢۵ ـ ١٣٨٨چهارم  تيرماه 

……………………………………  
  

 پيام همبستگی کارگران ايران
 ! ی کارگریبا اقدام جهانی اتحاديه ها

 ) ITUC – ITF – IUF – EI(چهار اتحاديه بزرگ بين المللی 
 پنجم تيرماه را به عنوان روز حمايت جهانی از –ژوئن   ٢۶روز 

حقوق پايه ای کارگران در ايران و مبارزات آنان اعالم کرده اند و 
قرار است در اين روز اعضای اين اتحاديه ها در سراسر جهان اقدام 

  .ملی از مبارزات کارگران در ايران بنمايند به حمايت ع
اين همبستگی جهانی با کارگران در ايران يک اقدام تاريخی و 
بزرگ در مبارزه طبقه کارگر جهانی برای دستيابی به حقوق انسانی 
کارگران در ايران و سراسر جهان است و بی ترديد نقش تاريخی در 

 کرد و از سوی ديگر پيشبرد مبارزات کارگران ايران ايفا خواهد
اتحاد و همبستگی جهانی طبقه کارگر را عمق و دامنه بيشتری 

 .خواهد بخشيد 
ما امضا کنندگان اين بيانيه خود را دوشادوش و همراه اين حرکت 
متحدانه جهانی می دانيم و از اين طريق ضمن قدردانی عميق از 

 ITUC – ITF – IUF – EIسازماندهی چنين اقدامی از سوی 
ست سازماندهندگان اين حرکت متحدانه جهانی را به گرمی می د

فشاريم و درود های گرم و بی پايان خود را نثار تمامی کارگران 
 .جهان و يکايک اعضای اين اتحاديه ها می کنيم 

 زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر
  ١٣٨٨چهارم تيرماه 

  حومه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و -
   سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه-

  اتحاديه آزاد کارگران ايران
   کميته پيگيری برای ايجاد تشکل های آزاد کارگری-
   انجمن صنفی برق و فلزکار کرمانشاه-
   جمعی از کارگران نساجی خامنه-
   کارگران کارخانه پرريس سنندج-
   کارگران کارخانه بافندگی شين بافت سنندج-
   کارخانجات شاهو کارگران-
   کارگران نساجی کردستان-
  کارگران فرش غرب بافت-
   کارگران آجر شيل-
   کارگران شيرپاک آرا-
   کارگران گونی بافی سما-
   کارگران آرد فجر-
   کارگران نيرو رخش-
   کارگران بخش خدماتی بيمارستان توحيد سنندج-
  جمعی از بازنشستگان شهرستان سنندج-
   غرب کرمانشاهکارگران شرکت فرش-
  ٢جمعی از کارگران کارخانه صنايع فلزی شماره -
   جمعی از کارگران الستيک البرز-
   جمعی از کارگران شهرستان مريوان-
   جمعی از کارگران وفعالين شهر کامياران-
   جمعی از کارگران و فعالين شهر مشهد-
   کارگران شرکت کارگالس تهران-
   کارگران يراق آالت قم –

…………………………………… 
 ندا آقا سلطان
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 دستگاه واليی به دنبال فرصتی برای مهار بحران
احتمال دارد که در صورت وجود دورنمای فروکش اعتراضات و *

ردی که می تواند تجمعات خيابانی مطالبه شروع اعتصابات مو
انسجام دستگاه سرکوب را کاهش دهد و کارکرد آن را مختل سازد 

  از مقبوليت وسيعی برخوردار شود 
مجموعه خبرهای , نسبت به روزهای شنبه و يکشنبه: روشنگری

دو روز اخير نشان می دهد که با وجود فضای ملتهب در تهران و 
 در پشت بام شهرستان ها و قوی تر شدن صدای شعارهای شبانه

 . از دامنه اعتراضات خيابانی کاسته شده است, ها
البته پس از يک هفته پی در پی تجمعات عظيم و بی سابقه خيابانی 
و درگيری های وسيع و در حالی که رژيم با تشديد سرکوب و 
برقراری نوعی حکومت نظامی اعالم نشده هزينه اعتراضات را 

در عوض خبرها . بل درک استاين کاهش قا, بشدت باال برده است
حاکی از وجود نوعی تمايل به اعتراض موضعی در محالت و مناطق 
مختلف است؛ اعتراضاتی که در غياب نيروی سرکوب شکل می 
گيرد و با هجوم آنان متفرق می شود تا دوباره در جايی ديگر و 

گزارش های مربوط به . ساعتی ديگر دوباره از سر گرفته است
ئو فيلم های منتشره همچنين از سرايت اعتراضات به تهران و ويد

جنوب شهر حکايت می کنند که خود نشانگر حرکت به سمت 
 . فراگيری بيشتر است

از حدود سه روز پيش خواست تقويت اعتراضات خيابانی به کمک 
اعتصاب در بخش های مختلف حامعه و بخصوص در گام اول در بخش 

و . شگران اعتراضات مطرح شده استحمل و نقل در ميان فعالين و کن
می توان احتمال داد . با گذشت زمان اين خواست ها افزايش يافته است

که در صورت وجود دورنمای فروکش بيشتر اعتراضات خيابانی مطالبه 
شروع اعتصابات موردی که می تواند انسجام دستگاه سرکوب رژيم را 

ار سياسی قابل توجه کاهش دهد و کارکرد آن را مختل سازد به يک فش
 . تبديل شود و از مقبوليت وسيعی برخوردار شود

مردم عملکرد سرکوبگرانه دستگاه خودکامه واليت مطلقه فقيه را 
باگوشت و پوست خود آزموده اند و يقين دارند که اگر اين دستگاه 
بتواند بحرانی که در جريان اعتراض بر سر کودتای انتخاباتی و 

, م گريبانش را گرفته است از سر بگذراندمصادره حق رای مرد
 . روزگارشان را سياه تر از هميشه خواهد کرد

مقاومت باشکوه مردم و حماسه آفرينی های بی نظير تاريخی آنان در 
 خرداد به اين سو اگر با ناکامی ٢٢برابر باند رسوای کودتاچی از 

 ,حکومت وحشت و سرکوب خونين برای مدتی نامعلوم, روبرو شود
راهکاری . شديدتر از پيش بر مردم و فعالين سياسی تحميل خواهد شد

که به اعتقاد بسياری از فعالين سياسی و اجتماعی و کنشگران 
اعتراضات در وضع فعلی می تواند مجال مهار بحران را از رژيم بگيرد 
و آن را زمين گير کند و در عين حال به اعتراضات خيابانی نيز قدرت و 

. تری ببخشد زنجيره ای از اعتصاب های موردی استگسترده بيش
, معلمانی که سالها برای مطالبات صنفی خود سرکوب و تحقير شدند

کارگرانی که بدتر از برده به کار کشيده شدند و حتی در حد برده هم 
تامين مالی نشدند و حق تشکل مستقل شان به رسميت شناخته نشد و 

اگر حاال که رژيم از باال , اه چال شدندهر بار اعتراض کرده اند راهی سي
سخت دچار شکاف است و از پائين با اعتراضاتی گسترده روبروست 

از , برای خواسته های رفاهی خود اقدام به اعتصاب و تحصن کنند
. موقعيت بهتری برای تحميل خواست های خود بر رژيم برخوردارند

ايره اعتراضات طبيعی است که جنبش اعتراضی مردم نيز از گسترش د
از حوزه سياسی به حوزه اجتماعی و فلج شدن رژيم در اثر زنجيره ای 

در واقع آن عامل اساسی که حرکت . از اعتصابات موردی سود می برد
به سمت اعتصابات بر محور مطالبات مشخص رفاهی و صنفی را با 
حرکت سياسی ضد ديکتاتوری فعلی که شعار مرگ بر ديکتاتور وجه 

آن است پيوند می زند همان رابطه ناگسستنی است که بين برجسته 
, بين ازادی سياسی و عدالت اجتماعی, حقوق اجتماعی و حقوق سياسی

بدون آزادی شرايط مبارزه . يا اصطالحا بين نان و آزادی وجود دارد
برای تامين عدالت اجتماعی بشدت دشوار می شود و بدون عدالت 

 اقليت ناچيزی از صاحبان رانت ها و بيشتر آزادی, آزادی, اجتماعی
امتيازات ويژه است که آزادانه و بی حساب و کتاب مردم را سرکوب می 

تضعيف رژيم مبتنی بر واليت مطلقه هم مبارزه برای آزادی را . کنند
 . تقويت می کند و هم مبارزه برای امور رفاهی و معيشتی را
 تقويت جنبش شکل گيری زنجيره ای از اعتصاب های موردی ضمن

مجال عبور رژيم باند کودتاچيان از بحران فعلی را از آنان , اعتراضی
 ١٣٨٨ تير ٣. می گيرد

............................................ 

 (*)از بنياد بگويم يا ندا؟
  الله حسين پور

  چشمان ندا همراه من است
ا من هرجا می روم، به هر جا می نگرم، چشمان هنوز زنده ندا ب

اين دو چشم را که در آخرين لحظه حياتش با ناباوری به . است
. آن را از دست نمی دهم. جهان می نگرد، با خود نگاه می دارم

نسل ما و نسل های جوان تر و نسل های آينده به اين چشمان 
  .احتياج دارند

می خواهم از بنياد بگويم، اما نگاه ندا کوهی شده و بر قلبم سنگينی 
  . می کند

از سه روزی که هر بار بعد . با نفس تنگ شده، از بنياد می  گويم
از شنيدن يک جمله از سخنران ، می بايست ذهن فراری را در حال 
پرواز به سوی ايران و لغزيدن ميان جمعيت در خيابان های تهران، 
از اين سر به آن سر و در نهايت رسيدن به باالی سر ندا و ديدن 

بر روی صندلی های سالن سخنرانی بر می چشم هايش، مجددا 
گردانديم و جمله بعدی را به جمله اول متصل می کرديم و تالش می 
کرديم تا مضمون را به شرايط ربط دهيم و احساس خارج از زمان و 

  .مکان بودن را از خود دور کنيم
سه روزی که با يک گوش صحبت ها را می شنيديم و با گوش ديگر 

 اثبات هم گامی مان با مردم مان که به ويژه در اخبار را و برای
دوران به خيابان ريختن ها، چه عزيز می شوند و چه نزديک، تو 
گوئی يک خون در بدن همه مان جاری ست، همان خونی که از 
دهان و بينی ندا يم سرازير می شود و برای اين که فرياد بزنيم که 

م و تا می توانستيم فرياد ما با شمائيم، ما، شمائيم، به خيابان رفتي
زديم و به هر چه ترور در کشورمان، نه گفتيم و به هر چه قتل و 

گويا . اعدام در کشورمان، نه گفتيم و به هر چه توانستيم، نه گفتيم
بعد از سی سال هنوز بايد فقط نه بگوئيم و از آری گفتن هراس 

ايد و در يک گويا باز می خواهيم آن قدر نه بگوييم تا کسی بي. داريم
  . جمله مثال بپرسد جمهوری اسالمی، آری يا نه و بعد ما بگوئيم، آری

آيا هنوز برای يک شعار اثباتی بالغ نشده ايم؟ بنياد که توانست 
 نفر را در تظاهرات جمع کند، می توانست ۵٠٠جمعی بيشتر از 

بسياری از شعارهای جنبش زنان را فرياد بزند و آغازی باشد برای 
  .  صف مستقل زنان، در هر حرکتی که از اين پس در پيش استايجاد

به خاطر آوريم شعار بحث بعد از مرگ شاه را در روزهای قبل از 
بياييد از . سی سال لعنت فرستاديم بر آن شعار. انقالب بهمن

. اين سی سال را ديگر نمی توان تغيير داد. اشتباهات مان بياموزيم
توان عوض کرد، اما حال و آينده در حتی يک لحظه اش را نيز نمی 
  .اراده توان بالفعل و بالقوه ماست

بياييد صف خود را در کنار ديگران، اما مستقل از ديگران تشکيل 
از همين . دهيم و مطالبات مشترک و اخص  خودمان را فرياد بزنيم

  ٢٠٠٩ يونی ٢۵  !لحظه
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢١ تا ١٩بنياد پژوهش های زنان ايران که از (*) 

  .  آلمان برگزار کرد-بيستمين کنفرانس خود را در هانوفر

…………………………………… 
  !برخی شعارهای تظاهرات های روزهای اخير در ايران 

  " نترسين نترسين ما همه با هم هستيم"
  :پاسخ های کوبنده جمعيت به احمدی نژاد

  "خس و خاشاک تويی       دشمن اين خاک تويی"
  "مرگ بر ديکتاتور " 
  . : دولت جنايت ميکند، رهبر حمايت ميکند"
  " درصد۵٣تقلب يه درصد دو درصد نه "
  "هاله نورو ديده   ،   رای ما رو نديده"

هرچه جمعيت بيشتر بيشتر می شد انگار آرا احمدی نژاد بيشتر زير 
  سوال می رفت

  "جنتی لعنتی  تو دشمن ملتی"
  "احمدی به گوش باش ما مردميم نه اوباش"
  "م می ميرم رايمو پس می گيرممی جنگ"

  و البته مهمترين شعار جمعيت
  "دولت کودتا   استعفا استعفا"

.............................................  
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  آخرين خبرها از پی گيری
  وضعيت دستگيرشدگان اخير
 و خانواده های آن ها در تهران

  االن حقوق بشرمجموعه فع
 صدها شهروند بازداشت شده اعتراضات  : بنابر اطالع رسانی اين فعاالن

 اخير شهر تهران در کمپ کهريزک به صورت روزمره تحت بدرفتاری و
  .شکنجه قرار دارند

کمپ کهريزک که گفته می شود به دستور سردار رادان راه اندازی شده 
بود؛ و اينک صدها تن از جوانان وطن در آن به سر می برند کجاست؟ در 
جاده قديم قم، پس از آن که از بهشت زهرا و کهريزک می گذريد، بعد از 
پل و مسيری که به شهرک واوان و اسالمشهر منتهی می شود، سه راهی 

منتهی به يک شهرک ) به سمت شرق(جود دارد که سمت چپ آن ای و
در مسير شهرک صنعتی که حدود ده کيلومتر با سه راهی . صنعتی است

هيچ چيز جز . فاصله دارد، دژبانی پادگان چهارم المهدی ديده می شود
بيابان در اطراف پادگان و کمپ موسوم به کهريزک که در آنجا قرار 

ز برابر دژبانی که از آن پيشتر نمی شود رفت، کمپ ا. گرفته، وجود ندارد
به سختی ديده می شود؛ دو سوله در جوار هم و يکی کمی دورتر جمعًا 
سه سوله در آن ميان، قرار گرفته و تاسيسات ساختمانی و اداری هم قابل 

در اين محل کسی را آزاد نکرده و فرماندهی زندان می . مشاهده هستند
 اسامی بازداشت شده های اخير را از طرف دادگاه گويد که مجوز اعالم
خانواده هايی که در بيايان های آن اطراف منتظر . انقالب و امنيت ندارد

اعالم خبری از عزيزانشان هستند می گويند که روزی دو يا سه بار 
از اين رو می . تانکری که حاوی آب آشاميدنی است به زندان می رود

ادی از بازداشت شدگان در اين محل به سر می توان دريافت که تعداد زي
 .برند

 ٥٠٠از ديگر سو همه روزه تعداد زيادی از خانواده ها که جمعيتی حدود 
نفر را تشکيل می دهند در برابر زندان اوين شبانه روزی در انتظار اعالم 

 . اسامی عزيزان خود هستند که در دو هفته اخير بازداشت شده اند
زانه آمار زندانيان در کاغذهای دست نويس يا پرينت در زندان اوين رو

شده بر پشت پنجره ها و محوطه دادسرای امنيت جنب زندان اوين برای 
گفته شده به دليل کمبود جا برخی . مشاهده عموم گذاشته می شود

بازداشت شدگان را حتا به قزل حصار و مراکز ديگری که نامشان برده 
 غالب دستگير شدگان، آن طور که آن هايی که اما. نشده، انتقال داده اند

از اوين بيرون می آيند می گويند، روز بعد از دستگيری را در مرکز 
برخی که . گذرانده اند) خيابان وحدت اسالمی(آگاهی و امنيت شاپور 

دست و پا کنند، قبل از اعزام به اوين رها ) پارتی(توانسته باشند آشنايی 
ل قانونی ظاهری موجود، از طريق دادگاه شده و برخی بدون طی روا

اما اکثر آن هايی که ازاد می شوند از دستگيری ! انقالب آزاد می شوند
های شنبه اخير هستند و هنوز خبری دقيق از آزادی دستگيرشدگان هفته 

 . نخست اعتراض ها پس از انتخابات در دست نيست
ازه با آن ها که در اين محل از ديگر اماکنی است که خانواده ها هم اند

برابر زندان اوين در انتظار هستند، در جستجوی خبری از عزيزانشان در 
دادگاه انقالب برای آزادی بازداشت شدگان از . اينجا هم تجمع کرده اند

يک نفر با شناسنامه (بستگان آن ها شناسنامه و کارت ملی متهم و کفيل 
و فيش حقوقی و )  دولتو کارت ملی و جواز کسب يا فيش حقوقی کارمند

اما . تاييديه آن يا جواز کسب و فتوکپی های همه مدارک را مطالبه می کند
و تنها اسامی را . به هيچ عنوان به خانواده های منتظر پاسخی نمی دهند

پشت شيشه می زند که ادعا می کند بناست در روز آينده دادگاهی برای 
 تن در برابر دادگاه ٩٠٠از که تا به حال اسامی بيش . شان تشکيل شود

انقالب منتشر شده است که که گفته می شود فقط شامل زندانيان بازداشتی 
و متعلق به برخی بازداشت شدگان درگيری های روزهای . در اوين است

نخست اعتراض ها که در نتيجه می توان گفت که زندان اوين کار انتشار 
 .  دهد روزه انجام می٢ الی ١اسامی را با تاخير 

 ١٥٠به طور ميانگين در دادگاه انقالب واقع در خيابان معلم هم روزی 
نفر از افرادی که به قول خودشان مشگل زيادی نداشته و بازجويی شان 

 . تمام شده باشد و در بندعمومی باشند را منتشر می کند و نه بيشتر
 از گفته می شود افراد بسياری در زندان اوين هستند که هنوز نامشان

اين افراد غالبًا در بند . طريق ليست های اعالم شده منتشر نشده است
 زير نظر وزارت اطالعات يا در بازداشت گاه های غيرقانونی سپاه ٢٠٩

نحوه برخورد ميان زندان بان های زندان اوين کمی . نگهداری می شوند

ل سيل اما عدم توان کنتر. بهتر و مودبانه تر از ساير مراکز بازداشت است
خانواده ها و مختل شدن عبور و مرور کارکنان و ماشين های پرسنل و 
حمل زندانی در برابر زندان اوين، باعث می شود بعضی از اوفات بعضی 
از ماموران محافظ زندان اوين با خانواده ها هم برخوردهای خشونت آميز 

 . و نامناسب داشته باشند
ان برای اينکه نيروهای امنيتی قصد غالب خانواده ها از فشار بر فرزندانش

دارند از آنها در مقابل دوربين اعتراف بگيرند و سپس آنها را آزاد کنند، 
 . نگرانند

در روزهای اخير تلويزيون جمهوری اسالمی جوانانی را با چهره 
مخدوش نشان می داد که ادعا می کردند وابسته به گروهک منافقين 

رای اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران عنوانی که اين رسانه از آن ب(
 . هستند) استفاده می کند

روند آزاد سازی بازداشت شدگان کند و اطالع رسانی ها قطره چکانی 
 . نفر آزاد می شوند١٥٠به طور ميانگين حداکثر روزی حدود . است

آن ها که آزاد می شوند درباره رفتار زندان بان ها و بازجوها سخنان 
می کنند اما همگی بالاستثنا پيش از رفتن به زندان در آگهی متفاوتی بيان 

 .  مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودند،و بازداشت گاه موقت
گفته می شود از ديگر مراکزی که در آن جوان های دستگير شده در آن 
پيش از اعزام به زندان اوين يا دادگاه انقالب مورد شکنجه قرار می 

کشور در ميدان فاطمی و کالنتری ها و اداره گيرند، زيرزمين وزارت 
و در ميان کالنتری ها وحشيانه ترين شکنجه . آگاهی شاپور بوده و هست

 . ها را به کالنتری گيشا نسبت می دهند
اگرچه : چنانچه آن ها که در روزهای اخير از اوين آزاد شده اند می گويند

ادامه داشته، اما در در اوين هم بعد از بازجويی ها و قرنطينه، شکنجه 
 و يک زندان اوين مرتبًا ٨ و ٧بند عمومی نه و در اندرزگاه های 

DVD های خبری و اخبار تلويزيونرا پخش می کنند و به بازداشت شدگان
و بيشتر سعی بر شکنجه روحی و روانی . چای هم داده شده است
ه به نحوی که با ارائه اخبار ضد و نقيض ب. بازداشت شدگان می شده

زندانی ها و قطع تلفنهای بند ها به زندانی ها اجازه خبر رسانی در مورد 
يا به آن ها گفته . محل بازداشت خود به خانواده هايشان داده نمی شود

می شده که آزاد می شوند، در حالی که برای بازجويی برده می شدند و يا 
 . باز آن ها را با تحقير در زندان نگاه می داشتند

 :هدر حاشي
به دليل اين که برخی از افرادی که آزاد می شدند، لباسشان پاره بوده،  -

 .در هنگام آزادی به آن ها تی شرت هايی داده شده بود
 شخصی که نامش در هيچ ليستی منتشر نشده بود، از زندان اوين آزاد -

در حالی که او می گفت منتظر آزادی برادرش بوده و نه خودش که . شد
  . همانگی و اغتشاش و بی نظمی ماموران زندان داردنشان از نا

 ساله که با زير شلواری از زندان اوين خارج می شد؛ ١٨ - ١٧ جوانی -
علت پوشيدن زيرشلواری را اين اعالم کرد که زمانی که برای گذاشتن 
آشغال جلوی در منزل از خانه خارج شده، با همين لباس دستگير و به 

ه اين موضوع برای دقايقی اندوه حاکم بر فضای زندان منتقل شده است ک
 . مقابل زندان اوين را کم رنگ تر کرد

 :نحوه پی گيری خانواده ها
اگر يکی از دوستان، بستگان يا اعضای خانواده شما در رزوهای اخير 

بهتر است که ابتدا و در . ناپديد شده است يا اطالع داريد که دستگير شده
ای منطقه ای را که احتمال می دهيد در آن  ساعت نخست کالنتری ه٢٤

جا دستگير شده باشد، جستجو کنيد و روز بعد حتمًا سری به اداره آگاهی 
بزنيد و پس از دو الی ) وحدت اسالمی(تهران بزرگ در خيابان شاپور 

نا اميد نشويد و . سه روز منتظر اعالم اسامی از طريق زندان اوين باشد
  .ادامه دهيدبه جستجو و درخواست خود 

  
 :يک نکته

تمامی اطالعات فوق مربوط به افرادی است که در درگيری های خيابانی *
و به بهانه های واهی اخالل در نظم عمومی در دو هفته گذشته تنها در 

متاسفانه هيچ خبری از روزنامه نگاران، فعاالن . تهران دستگير شده اند
ستادهای کانديداهای اصالح سياسی و يا هواداران شناخته شده و اعضای 

طلب که از مقابل منزل اشان ربوده و يا در روزهای گذشته دستگير و 
باززداشت شده اند در دست نيست و گفته می شود که جان بسياری از آن 
ها ممکن است در خطر باشد و تحت شکنجه های شديد برای اعتراف در 

    ١٣٨٨ تير ٤. مقابل دوربين های تلويزيونی قرار دارند

.............................................  
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آنها درشمارش : چامسکی     
 !آراء تقلب کردند

 نامه سرگشاده روشنفکران

 
 : گان نامهامضا کنند

 .کنند اين حق مردم است که مسير سياسی خود را انتخاب
هيچ دولتی نميتواند ادعای اقتداری را داشته باشد که ,. روشنگری

اين پاسخ دندان شکن نوام , .بر خواست همه مردم استوار نيست
چامسکی و تعداد زيادی از روشنفکران غربی به ادعای خامنه ای 

دن تظاهرات انبوه معترضين ايران است که بو, غيرقانونی,در مورد 
 . در نامه سرگشاده ای ابراز شده است

نوام چامسکی قبل از انتشار اين نامه نيز در پاسخ به سوالی در 
مورد انتخابات اخير رژيم و نتايج اعالم شده آن گفته بود قبل از 
هرچيز اين انتخابات دمکراتيک نبود و نامزدها توسط چند روحانی 

اب شده بودند و ثانيا بنا بر شواهدی که در دست است آنها انتخ
وقتی ديدند نامزد خودشان به نتيجه دلخواه آنها نرسيده صندوق ها 
را مهر و موم کرده به وزارت کشور برده اند و هرکاری خواسته 
اند کرده اند و بعد برگشته و آرايی را ارائه داده اند که اعتباری 

قوانين خودشان را نقض می کرد و هرنوع ندارد و نحوه عمل حتی 
او در مصاحبه ديگری با اشاره . اعتبار ممکن را از بين برده است

به سخنان يکی از کارشناسان به نام خاورميانه تاکيد می کند که 
 . انتخابات تقلبی بود و تقلب بسيار آشکار بود

رسانه های رژيم از جمله خبرگزاری های فارس و پرس تی وی در 
ريان بحران خاورميانه، مسايل فلسطين و حمله به عراق بارها با ج

چامسکی و ديگر روشنفکران آزاديخواه مصاحبه کرده اند، حاال 
بسياری از آنها از جمله چامسکی بر تقلبی بودن نتيجه انتخابات 

البته رژيمی که انبوه ميليونی مردم خود . رژيم مهر تاييد گذاشته اند
ميخواند و آنها را به گلوله می بندد، ابايی , يسممزدور امپريال,را 

, صهيونيست,ندارد که چامسکی و ديگر آزاديخواهان غربی را هم 
اما شهادت اين نوع روشنفکران که استقالل خود را زير . بخواند

فشارهای سنگين به اثبات رسانده اند و تصديق تقلبی بودن آراء 
اعتراضات برحق مردم، ارائه شده توسط رژيم و حمايت آنها از 

يکی ديگر از دستاوردهای جنبش اعتراضی اخير مردم است که به 
نحو درخشانی مرز ارتجاع اسالمی حاکم بر ايران رااز مرزنيروهای 
دمکراتيک تا حدود زيادی مجزا کرد و ادعاهای رياکارانه رژيم در 

 در زير ترجمه نامه سرگشاده را می. سطح بين المللی را افشا نمود
خالصه ای از مصاحبه چامسکی که در آن تقلبی بودن نتايج . خوانيد

انتخابات رژيم را مورد تاييد قرار ميدهد، در ويديويی آمده که در 
 . زير مقاله لينک آن داده شده است

 !نامه سرگشاده در پشتيبانی از تظاهرکنندگان در ايران
اهرات عظيم و صبح امروز آيت اهللا خامنه ای خواهان پايان يافتن تظ

نيرومندی شد که در اعتراض به نتايج زير سوال انتخابات هفته 
او به اين استدالل متوسل شد که تسليم شدن . گذشته برپا شده است

به نوعی , غيرقانونی,به درخواست های توده ای و فشار 
منجر خواهد شد، و به تظاهرکنندگان هشدار داد که , ديکتاتوری,

  . سوول خشونت های بيشتر به شمار خواهند آمدآنها، و نه پليس، م
نحوه استدالل خامنه ای برای همه کسانی که به مسايل سياسی 
مربوط به اقدام جمعی عالقمند هستند آشناست، زيرا به منطق 
مقامات دولتی برای مقابله با بسيج های عظيم توده ای در عصر 

 ١٩٧٩ال  در فرانسه تا خود انقالب ايران در س١٧٨٩مدرن از 
بسيج ها ی مزبور از طريق مبارزه برای تثبيت اين . متوسل ميشود

اصل صورت گرفته است که حق حاکميت بر خود مردم استوار است 
کنگره  [ANCهمانطورکه پيکارگران . نه بر دولت يا نمايندگان آن

 آورده اند ١٩٥٥خود در سال " منشور آزادی"در ] ملی آفريقا
اين [در ادعای اقتدار برحق باشد مگر آنکههيچ دولتی نميتواند ,

 , .بر خواست همه مردم استوار باشد] اقتدار
نيازی به گفتن ندارد که اين حق مردم ايران است که مسير سياسی 

معهذا ناظران خارجی که تحت تاثير دالوری . خود را انتخاب کنند
مردمی قرار قرار گرفته اند که در اين هفته گذشته به تظاهرات 
پرداخته اند، اين حق را دارند که تاکيد کنند حکومتی که ادعا می کند 
نماينده خواست مردم خويش است، تنها وقتی محق است که به مهم 
ترين پيش شرط های پايه ای برای تعيين خواست مردم احترام 

يعنی به آزادی مردم به مثابه يک نيروی فراگير جمعی : بگذارد
انعي، امکان پذير بودن مباحثه و برای تجمع بدون هر نوع م

دسترسی آزاد به اطالعات بدون هر نوع محدوديتی برای مردم تا 
بتوانند مسير مشترک خود را تدقيق کرده، درمورد آن تصميم 

 . بگيرند و آن را به اجرا بگذارند
تحت حمايت نيروهای خارجی در , ترويج دمکراسی,ساليان دراز 

اجتماعی را که مدعی نوعی نقاط مختلف جهان، جنبش های 
مشروعيت دمکراتيک مستقيم هستند بطور موثری زير سوال برده 

اين تنها : اما خود اصل مثل هميشه شفاف باقی مانده است. است
خود مردم هستند که حق دارند ارزش چنين ادعاهايی را محک 

ما امضاء کنندگان زير از دولت ايران می خواهيم دست به . بزنند
  . زند که مانع احقاق اين حق مردم بشوداقدامی ن

  
  
 ويديو مصاحبه چامسکی * 
=v?watch/com.youtube.www://http

PQ4yq2v04Sk   
 : نام امضا کنندگان*

Peter Hallward  
Middlesex University ,UK . 

Alberto Toscano  
Goldsmiths College, UK. 

 : اين نامه را همچنين اشخاص زير امضا کرده اند
 
Alenka Zupancic, Institute of Philosophy of the Slovenian Academy 
of Sciences and Arts  
Alexander Garcia Duttmann, Goldsmiths College  
Etienne Balibar, Paris X, Nanterre ,and University of California, Irvine  
Eyal Weizman, Director, Centre for Research Architecture, Dept. of 
Visual Cultures  
Goldsmiths, University of London  
Judith Butler, University of California, Berkeley  
Noam  
Chomsky, Institute Professor (retired), MIT, Cambridge MA USA  
Philip  
Pettit, University Center for Human Values, Princeton University  
Rada Ivekovic, Prof., Collège international de philosophie, Paris  
Slavoj  
Žižek, University of Ljubljana, Slovenia and the European Graduate 
School  

  :امضاهای ديگر
Adam Bieniek, PhD, Jagiellonian University, Chair of Arab Studies, 
Institute of Oriental Philology , Cracow, Poland  
Agnieszka Zuk, University of Nancy 
Aleksander Glogowski, PhD ,Jagiellonian University, Cracow, Poland 
Ali Banuazizi, Professor of Political Science and Director, Program in 
Islamic Civilization and Societies ,Boston College  
Ali Rezaei, Dept. of Sociology, University of Calgary ,Canada  
Nader Hashemi,Assistant Professor of Middle East and Islamic  
Politics  
Josef Korbel School of International Studies, University of Denver  
Arang Keshavarzian, Associate Professor of Middle Eastern and  
Islamic Studies, New York University  
Asia Bochenska, Department of  
Kurdish Studies, Jagiellonian University, Cracow, Poland  
Beata Kowalska ,Jagiellonian University, Poland  
Dan Sperber, Institut Jean Nicod, CRNS ,Paris  
Eric B. Ross, Visiting Professor of Anthropology and International 
Development Studies, The George Washington University, 
Washington, D.C . 
Farideh Farhi, Department of Political Science, University of Hawai'i 
at Manoa  
Farifteh Tavakoli-Borazjani, Freie Universität Berlin, Institut  
für Iranistik  
Farzin Vahdat, Vassar College, New York  
Hossein  
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Ziai, Jahangir and Eleanor Amuzegar Chair in Iranian Studies, 
Director of  
Iranian Studies, UCLA Department of Near Eastern Languages and 
Cultures, Los Angeles, CA  
Isabelle Dolezalek, Freie Universität Berlin  
Jadwiga Pstrusińska, Head of Department of Interdisciplinary 
Eurasiatic  
Research ,Institute of Oriental Philology, Jagiellonian University, 
Cracow  
Jean-Paul Martinon, Department of Visual Cultures, Goldsmiths 
College ,UK  
Joanna Bochenska  
Jolan Bogdan, Department of Visual Cultures ,Goldsmiths College, 
UK  
Juan R. I. Cole, Mitchell Collegiate Professor of  
History, University of Michigan  
Kazem Alamdari, California State University, Los Angeles  
Nayereh Tohidi, Professor, California State University, Northridge  
Linda Herrera, Institute of Social Studies (The Hague ( 
Asef Bayat, University of Leiden  
Lynn Schibeci, Dept of  
History, the University of New Mexico (retired), Albuquerque, New 
Mexico  
Mark Gasiorowski, Political Science and International Studies, 
Louisiana State University  
Martin Steinseifer, Universität Giessen  
Martin van  
Bruinessen, Chair of Comparative Study of Contemporary Muslim  
Societies , 
Department of Theology and Religious Studies, Utrecht University  
Martina  
Tissberger, Freie Universität Berlin, Department of Educational 
Sciences and Psychology  
Michael McIntyre, International Studies, DePaul University ,Chicago  
 
 
Mohamad Tavakoli-Targhi, Professor of History and Near and Middle  
Eastern Civilizations, University of Toronto  
Norma Claire Moruzzi, University of Illinois at Chicago, Political  
Science, History, Gender and Women's Studies 
 Scott Hibbard, DePaul University, Chicago  
Seyla Benhabib, Seyla Benhabib, Eugene Meyer Professor of 
Political Science and Philosophy, Yale University, New Haven 
 Jesse Lemisch ,Professor Emeritus, History, John Jay College of  
Criminal Justice, City University of New York, USA  
Stephen Engelmann, University of Illinois at Chicago  
Talal Asad, Graduate Center, City University of New York 
Van Bluemel, Emeritus Professor of Physics at Worcester 
 Polytechnic Institute, in Worcester, MA  
Vera Beyer, Kunsthistorisches Institut der Freien Universität Berlin 
 Dr Riaz Ahmed,Department of Applied Chemistry,University of  
Karachi, Karachi  

١٣٨٨ تير ٥  

…………………………………… 
 

 اسامی تعدادی از دستگيرشدگان
براساس گزارش اعتماد ملى تاکنون محسن ميردامادي، عبداهللا 
رمضان زاده، سيدمصطفى تاج زاده، سعيد حجاريان، محسن صفايى 

ن زاده، على تاجرنيا، سعيد شيرکوند، حمزه فراهاني، محسن امي
کرمي، شهاب الدين طباطبايي، بهزاد نبوي، محمد توسلي، محمد 
عطريانفر، محمدعلى ابطحي، محمد قوچاني، جهانبخش خانجاني، 
على محقر، هدايت اهللا آقايي، عبداهللا مومني، عبدالفتاح سلطاني، 

، اردشير محمدرضا جاليى پور، احمد زيدآبادي، سعيد ليالز
اميرارجمند، سميه توحيدلو، عماد بهاور، ژيال بنى يعقوب، بهمن 
احمدى امويي، کيوان صميمي، عبدالرضا تاجيک، مهسا امرآبادي، 
مازيار بهاري، اکبر بياتي، مجتبى پورمحسن، پيمان عارف، على 
وفقي، حمزه غالبي، سعيد نيکخواه، رضا همايي، ذاکري، هانيه 

 نبوي، عليرضا خوشبخت، زهرا توحيدي، سجاد يوسفيان، ضياءالدين
بازوند، مجيد دري، جواد امام، مجيد نيري، حجت اسماعيلي، محسن 
باستاني، مهرداد بال افکن، غفار فرزدي، مجيد جابري، رحمت اهللا 
اميري، روح اهللا رحيم پور، اميرحسين جهاني، على اشرف سلطانى 

د افجه يي، مجتبى آذر، رحيم ياوري، محمدرضا احمدى نيا، احم
خندان، سعيد زراعت کار، روح اهللا شفيعي، على مهرداد، بهزاد 
باشو، سيدخليل ميراشرافي، روح اهللا شهسوار، على تقى پور، سعيد 
نورمحمدي، رضا شمس آبادى و اميرحسين شمشادى دستگير شده 

     ١٣٨٨ تير ٤. اند
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 !د زبان دراز شدیبی ح
  های خشم وطن گر شعله

   زين بيشتر بلند شود 
  ترسم به روی سنگ لحد 
  نامت عجين به گند شود 

  پر گوی و ياوه ساز شدي، 
  بی حد زبان دراز شدی 

  ی تو ابرام ژاژخايي
  اسباب ريشخند شود 
  درهم چو رشته بافته ای/ هرجا دروغ يافته ای 

  نت کمند شودبر گرد/ ترسم که آنچه تافته ای 
  کور است چشم باور تو/ باد غرور در سر تو، 

  حاشا دگر بلند شود/ پيلی که اوفتد به زمين 
  خاک مرا به باد مده / بر سر کله گشاد منه، 

  پابوس آبکند شود /  طلب -ابر عبوس اوج 
  در خاک و خون / بس کن خروش و همهمه را، 

  مکش همه را 
  سوگمند شود گريان و / کاری مکن که خلق خدا 

  زان رو که در مقام رضا / نفرين من مباد تو را 
  خاطر مرا نژند شود/ دشمن چو دردمند شود، 

  يا قصد سنگسار کنی/ خواهی گر آتشم بزنی 
 خاموش و بی گزند شود/ کبريت و سنگ در کف تو

  سيمين بهبهانی                              
.............................................  

گزارش گاردين و امنستی از شکنجه 
 :بازداشت شدگان برای اعتراف بگيری
 ..هم بندها شنيده اند تاج زاده و رمضان زاده از درد فرياد می کشيدند

 ٥رابرت تيت خبرنگار گاردين در گزارشی که که روز جمعه . روشنگری
ير شده تحت تير در اين نشريه به چاپ رسيده نوشته اصالح طلبان دستگ

شکنجه قرار داده شده اند تا به شرکت در يک توطئه خارجی برای 
 . براندازی رژيم اعتراف کنند

در اين گزارش آمده مصطفی تاج زاده، عبداهللا رمضان زاده و محسن 
امين زاده که همگی از موسوی حمايت کرده بودند، در زندان اوين زير 

 آنها چند صد فعال سياسي، همراه. بازجويی هايی سنگين قرار دارند
 .دانشگاهي، روزنامه نگار و دانشجو نيز در زندان به سر می برند

در اين مقاله از قول برخی هم بند ها نقل شده که آنها فرياد تاج زاده و 
 .  را شنيده اند٢٠٩رمضان زاده ازدرد در بند 

احبه صدای امين زاده را نيز شنيده اند که فرياد می زد من حاضر به مص
 . نيستم

اين گزارشات توسط سازمان عفو بين الملل داده شده که منبع خبر را 
 . معرفی کرده است, شديدا قابل اعتماد,

در گزارش گاردين به شيوه های مشابه قبلی رژيم و پروژه های رسوای 
اعتراف بگيری اشاره کرده و مينويسد در هفته اخير نيز تلويزيون دولتی 

بوده اند و در , تروريست,ميکردند , اعتراف,داد که چند نفر را نشان 
 . تظاهرات اخير شرکت کرده اند

همسر تاج زاده، خانم فرخرو سادات محتشمی پور به وبسايت امروز گفته 
 ژوئن به او و وکيل اجازه ١٢است که از زمان دستگيری تاج زاده در 

 که توسط اين هراظهار نظری,او گفت . دسترسی به تاج زاده را نداده اند
تنها جرم همسر من . اشخاص در شرايط کنونی به عمل آيد اعتبار ندارد

 ,.تالش برای افزايش تعداد شرکت کنندگان در انتخابات است
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در سکوت زندان اوين چه در سکوت زندان اوين چه 
  ؟؟گذردگذرد  میمی

هر روز خانواده های . رسد های ايران خبری به بيرون نمی از زندان
کشند، تا خبری از عزيزان خود  برابر زندان صف می زندانيان در

در سراسر کشور تکرار می  بدست آوردند، اين جستجوی نااميدانه
 که در برابر زندان)  نفر٧٠٠بيش از ( چند صد نفری ليست . شود

تقاضای . اوين به ديوار زده شده است، که بدون شک کامل نيست
درهای . شود مسئوالن قضايی رد می ها از سوی مالقات خانواده
  .زندان بسته است

 تن از ١٥٠ تيرماه ٢پيش از اين در . درهای زندان بسته است
های گسترده و غيرقانونی را  داشتباز توقف” وکالی دادگستری 
  ”.خواستار شده بودند

نگاران بازداشت شده از اوين به  های روزنامه نگاران و وب خانواده
شوند تا در آخر  دادگستری به اوين کشانده می دادگستری و از

  ”کنيم می اينجا نيست برويد تا خبرتان” بشنوند 
 دارند عزيزان خود خانواده های صدها زندانی در زندان اوين حق” 

خطر به ويژه . علت بازداشت آنها مطلع شوند را مالقات و از
خواهيم  مقامات مسئول می ما از. کند  را تهديد می٢٠٩زندانيان بند 

مدافع  های مستقل و سازمان های اجازه دهند تا نمايندگان رسانه
  .حقوق بشر از اين زندان و اين بند بازديد کنند

 مرز گزارشات متعددی از شکنجه کردن گزارشگران بدون” 
پاسداران و نمايندگان سعيد . است بازداشت شدگان دريافت کرده

نگاران و  مرتضوی دادستان انقالب تهران با برخی از روزنامه
  .آميز دارند نگاران زندانی رفتار خشونت وب

گزارشگران بدون مرز در روز جهانی مبارزه با شکنجه از جامعه 
توان خود را برای شکستن سکوت در باره  ی اهد همهخو جهانی می

اوين همچون  امروز زندان. زندانيان عقيدتی اوين بکار گيرند
 پينوشه، ١٩٧٥استاديوم ورزشی سانتيگو شيلی در بعد از کودتای 

خونين که خودسری در آن حکومت می کند تبديل شده  به زندانی
  “. است

از موارد شکنجه در اين گزارشگران بدون مرز در گذشته بارها 
زهرا کاظمی عکاس خبرنگار ايرانی  .زندان گزارش داده است

مرگ  کانادايی در همين زندان در اثر شکنجه به قتل رسيد و
مشکوک اميدرضا ميرصيافی وبالگ نويس نيز در همين زندان روی 

  .داد
 آزاد شده است ٢٠٩رکسانا صابری که اخيرا از همين زندان و بند 

همه آنهايی هستم که در آنجا زندانی شده  من نگران” تگفته اس
. دشوارتر از من قرار دارند کنم آنها در شرايطی بسيار اند، فکر می

  ”.شوند برخی از آنها احتماال شکنجه جسمی می
گزارشگران بدون مرز از دستگيری عکاس خبرنگار مهدی زابلی 

.  شده است خرداد ماه مطلع٣٠تاريخ  همکار روزنامه همشهری در
بيمارستان به  اين خبرنگار که از ناحيه سر زخمی شده بود، از

  .زندان اوين منتقل شده است
دو روزنامه نگار ديگر بوشهری امان اله شجاعی و ماشااله 

ماه شده بود، با سپردن وثيقه سنگين از   تير٤حيدرزاده در تاريخ 
رداد از  خ٣٠تاريخ  گزارشکران بدون مرز از. زندان آزاد شدند

ها روزنامه نگار  رئيس انجمن صنفی روزنامه نگاران همچون ده
  .بی اطالع است ديگر

 روزنامه نگار زندانی، ٣٣جمهوری اسالمی ايران امروز با 
  . روزنامه نگاران در جهان استبزرگترين زندان

  ١٣٨٨ خرداد ٢٣اسامی روزنامه نگاران دستگير شده از تاريخ 
، مهسا امرآبادی، احمد زيدآبادی ،کيوان عبدالرضا تاجيک: تهران 
بهبهانی،بهزاد باشو، سيد خليل ميراشرفی، سميه توحيدلو  صميمی

حجاريان،محمد علی ابطحی،سعيد ليالز،  ،محمد عطريانفر، سعيد
امويی، مصطفی  محمد قوچانی، ژيال بنی يعقوب ،بهمن احمدی
رضا بهشتی علي. قوانلو قاجار، مازيار بهاری،اياسون آتهاناسياديس

 نفر از کارکنان روزنامه کلمه ٢٥و . شيرازی، مهدی زابلی پور
  .سبز

  روح اله شهوار: مشهد 
  نمجتبا ميرمحس: رشت 
  شفريبرز سرو: کرج 

  . اه کارگراه کارگررر   خبری خبریسايتسايتاز برگرفته 

اگر مقامات ايران از مسدود :"رئيس گوگل 
کردن پايگاه های اينترنتی دست نکشند 

 " اين کار با آنها خواهد بود،عواقب
انتقاد از  با, گوگل,دير اجرايی شرکت  رئيس و م-عصر ايران

محدوديت های رسانه ای پس از انتخابات رياست جمهوری ايران 
مقامات ايران از مسدود کردن کانال های ارتباطی  اگر: "تهديد کرد

 نکشند مسووليت و عواقب اين از جمله پايگاه های اينترنتی دست
) asriran.com(به گزارش عصر ايران !" کار با آنها خواهد بود

در حاشيه يک جشنواره تبليغاتی , اريک اشميت,به نقل از گاردين، 
کشورهايی چون ايران : "المللی در شهر کان فرانسه مدعی شد بين

محدوديت بر رسانه هايی چون تلويزيون،  که در تالش برای اعمال
به مخاطره می اندازند  اينترنت، راديو و تلفن همراه هستند ، خود را

 اين مقام شرکت گوگل در." وليت اين کار با آنها خواهد بودو مسو
ما وکالی زيادی در اختيار : "ادامه اظهارات تهديدآميز خود گفت

ما اعالم کرده . اين کشورها فعاليت می کنند داريم که در هر يک از
بيان و ارتباطات اقدام  ايم که اگر آنها در جهت مسدود کردن آزادی

را  گاهی آنها رفتارشان.  انتظارشان خواهد بودکنند، چه عواقبی در
اگر آنها به صحبت های ما گوش . تعديل می کنند و گاهی نيز خير

اشميت در ادامه ." عهده خودشان خواهد بود نکنند مسووليتش بر
از تظاهرات خيابانی  ابراز اميدواری کرد کليپ های ويدئويی زيادی

 کاهش"رسال شده به آنچه ا, يوتيوب,که بر روی پايگاه هايی چون 
مدير گوگل . ، کمک کند" خشونت و تعديل رفتار مسووالن ناميد

ترين نيرو برای ابراز نظرات و ابراز وجود  اينترنت ، قوی: "افزود
 در سراسر جهان شخصی است که تاکنون ابداع شده و دولت ها

اشميت ." همواره با جريان اطالعات آنالين مشکل داشته اند
موتور جستجوگر گوگل به عنوان مالک وب سايت : "کرد خاطرنشان

توضيح داده که محدود کردن  ، دائمًا برای دولت ها, يوتيوب,
زمان  براساس اين گزارش از." ابزارهای ارتباطي، کاربرد ندارد

اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران دسترسی به کانال های 
 اين ميان استفاده از پايگاه محدوديت روبرو بوده و در ارتباطی با

برای کسب اطالع از آخرين وقايع در  هايی مانند توئيتر و فيس بوک
    ١٣٨٨ تير ٦ .بين معترضان متداول شده است
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 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

   سازمانتلفن روابط عمومي
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص " ديدگاه " ا کد مقاالتی که ب: توجه 

  .ميشوند، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند


