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 اعالميه ی هيئت اجرائی سازمان 
  تير١٨بت سالگرد به مناس

  تير، روخانه ای که به دريا پيوست١٨
، جنبش دانشجويی و ١٣٧٨ تيرماه ٢٣ تا ١٨ده سال پيش، در روزهای 

جوانان کشور، در اعتراض به طرح های سرکوب گرانه رژيم و حمالت 
لباس شخصی ها و بسيجی های  تحت فرمان ولی فقيه به کوی دانشگاه، 

ازمان دادند که فرياد  مرگ بر استبدادش جنبش اعتراضی گسترده ای س
 تير، هر چند در ابتدا در اعتراض به ١٨جنبش .  تهران و ايران را لرزاند
که طرح سعيد امامی در مورد اليحه " سالم"بسته شدن روزنامه 

مطبوعات را افشا کرده بود، شروع شد، اما خيلی زود جوهر آزادی و 
تظاهرات ده ها هزار . ا نشان دادبرابری طلبانه و ضد استبدادی خود ر

نفری در تهران، و فريادهای آزادی خواهانه ی دانشجويان و جوانان و 
مردمی که به آن ها  پيوسته بودند، نشان داد که مردم از استبداد دينی 

گسترش اعتراضات آزادی خواهانه  که يک . واليت فقيه به تنگ آمده اند
هفت تن از .  بشدت نگران ساخته بودهفته ادامه داشت، دستگاه واليت را

. فرماندهان سپاه به نزد ولی فقيه رفتند و فرمان سرکوب را دريافت کردند
. از آن پس اين حرکت آزادی خواهانه با خشونت بی نظيری سرکوب شد

اصالح طلبانی که با اين حرکت همسو شده بودند، بويژه در زمانی که 
ند، از حرکت کناره گرفتند و راه برای قدرت اجرايی را نيز در اختيار داشت

سرکوب گران که فکر می کردند با . قلع و قمع جنبش اعتراضی هموار شد
کرده اند،  از عمق خشم و نفرت مردم " بيمه" تير، خود را ١٨سرکوب 

آن ها  نمی . که همچون آتشفانی خاموش در جريان بود بی خبربودند
 تير، دير يا زود به ١٨الت طلبی دانستند که رودخانه آزادی خواهی و عد

  .دريای جنبش توده ای خواهد پيوست
 ، در شرايطی به استقبال سالگرد آن ١٣٨٨ تيرماه ١٨ده سال بعد، در 

حرکت با شکوه می رويم که جنبش آزادی  و برابری طلبانه مردم، گام 
 ٣٠ تا ٢٣تظاهرات ميليونی مردم از . های بلندی به جلو برداشته است

، با خواست ابطال انتخابات و شعارهای گوناگون از جمله ٨٨ ماه خرداد
مرگ بر ديکتاتور،  برای آزادی، برای برابر حقوقی زنان با مردان، برای 
حق رأی آزاد، همگانی و مخفی،  برای پايان حکومت دروغ و تزوير و 
تقلب، برای نفی استبداد دينی و برای پايان دادن به حکومت کودتا، ارکان 

  .ستبداد دينی واليت فقيه را لرزانده استا
 اين بار، اما حرکت اعتراضی ، تنها به دانشجويان و جوانان محدود نبود؛  
آن ها به دريای خروشان مردم پيوسته بودند و پيوند سرورانگيزی از 
جنبش های کارگران، زحتمکشان، زنان، جوانان و دانشجويان و خلق 

  شتند؛های تحت ستم را به نمايش گذا
 اين بار، جنبش اعتراضی به تهران محدود نبود، اين جنبش، تمامی 
شهرهای بزرگ و تأثير گذار در چهارگوشه ايران را در بر گرفته بود؛ و 
ايرانيان مهاجر و آواره و ساکن خارج از ايران را نيز با خود همراه 

  داشت؛
معينی  اين بار حرکت آزادی خواهانه، تنها به تظاهرات در روزهای 

خالصه نمی شد، حتی شب ها نيز بر بام خانه های شهرهای گوناگون، 
را می " شب"تاريکی " مرگ بر ديکتاتور" و " اهللا اکبر" فرياد ميليونی

  شکافت؛
اين بار حرکت شکوهمند ، در سکوت و انزوا به خاک و خون کشيده 

ن را نشد، پيام اين حرکت، عليرغم سانسور تمام عيار دولت کودتا،  جها
خبر اين خيزش ، برای يک هفته در صدر اخبار رسانه های . در برگرفت

جهان بود و همبستگی و همدلی افکارعمومی مترقی در سطح جهان را با 
  . خود همراه ساخت

اين بار خيزش مردمی، آن چنان زمين استبداد را شخم زد که حتی بخشی 
ای استبداد واليتی از وفاداران نظام اسالمی، نيز دريافتند که چنگک ه

  حتی آن ها را نيز دارد خفه می کند و در مقابل آن ايستادند؛
و اين بار، جنبش اعتراضی، تنها رودخانه ای نبود که سپاه استبداد  و 

اين بار، دريا به . بسيج جاهالن بتوانند در مقابلش سد سرکوب بر پا کنند
وه   حوصله ی دريا عظيم، دريا صبور، دريا شک." حرکت در آمده بود

  " خشم، دريا هماره مادر طوفان
 تير، در گرامی داشت آن، ١٨امسال، در دهمين سالگرد حرکت با شکوه 

می توان از هر . می بايست دستآوردهای جنبش مردمی را پاس داشت
شکل و امکانی که موجود هست و از همه ابتکارات ممکن و مؤثر به 

  ل که دولت کودتا از ترس برگزاری حا. اعتراضات توده ای اخير ادامه داد
   ٧بقيه در صفحه 

  

 اطالعيه  هيئت اجرائی سازمان 
  در باره پايان

  فعاليت های مشترک تشکيالتی
خصلت * که در مواردیاز پی سال ها بحث نظری درون تشکيالتی 

( علنی نيز يافته است و  به دنبال فرا روئيدن اختالفات تشکيالتی
به  ) و اصول حاکم برمناسبات تشکيالتیاختالف دربينش تشکيالتی

 گرايشات اختالفات سياسی و برنامه ای با بخشی از رفقای سازمان،
  .فکری ـ تشکيالتی شکل گرفته  تری در سازمان ما بوجود آمد

اين گرايشات، در جريان فعاليت مشترک تشکيالتی در چند سال 
زماندهی اخير، اين جا و آن جا به تعابير گوناگونی از نحوه سا

. منتهی شدند و اصول حاکم بر مناسبات تشکيالتی، تفعاليت تشکيال
در اين رابطه درک از رابطه فرد با تشکيالت، جايگاه نظر فردی نا 
هم خوان يا مخالف با نظر تشکيالتی، نقش ستون ديدگاه در سايت 
سازمان، نحوه ی تنظيم رابطه اقليت و اکثريت، يا ضرورت وجودی 

ای، به شکل برجسته تری دو درک از تحزب و بنابراين چنين رابطه 
اين گرايشات، در روند . اساسنامه سازمانی را در برابر هم قرار داد

گسترش خود ، بيش از آن که تقويت کننده توان مبارزاتی سازمان 
باشد، به خنثی کردن نيروی تشکيالت در بحث های بی فرجام، 

از کنگره سيزدهم سازمان وضعيتی که سال پيش و قبل . انجاميد
خصلت بحرانی يافته و به فلج شدن فعاليت های تشکيالتی منجر 

 .شد
احث مورد اختالف را به دقت مورد کنگره سيزدهم سازمان، مب

بررسی قرار داد و بر تداوم فعاليت های تشکيالتی بر پايه اساسنامه 
و مصوبات تاکنونی سازمان، بر تمايز ميان نظرات فردی نا هم 
خوان و مخالف با نظرات مصوب تشکيالتی و تداوم  ستون ديدگاه و 

تالش کنگره سيزدهم بر آن . تبعيت اقليت از اکثريت، تاکيد  ورزيد
بود تا نقطه پايانی بر بن بست فعاليت تشکيالتی نهاده و بر پايه 
قواعد روشن و مناسبات تعريف شده و رفيقانه، به گسترش فعاليت 

  .تی ياری رساندهای سياسی و تشکيال
با کمال تاسف در چند ماه اخير، بخشی از اعضای سازمان با زير پا 
گذاشتن مصوبات کنگره سيزدهم، به نقض آشکار آن مصوبات 
پرداخته و فضای مناسباتی ماقبل کنگره سيزدهم را به شکل همه 
جانبه  و عميق تری احياء کردند که وارد شدن درشرح تفصيلی آن 

متاسفانه اکثريت کميته مرکزی نيز با عدول از . انيمرا مفيد نمی د
وظائفی که کنگره سيزدهم به آنها به مثابه ارگان مرکزی محول 

رفقائی که اين فضا . کرده بود، با اين بخش از اعضاء  همراه شدند
را باز آفريده  و يا با آن همراه شدند، همگی از نقطه نظرات 

ردار نيستند اما از طريق تاکتيکی  و برنامه ای يکسانی برخو
عملکرد خود و عدم پای بندی به قرارهای کنگره های سازمانی و 
بويژه کنگره سيزدهم  تداوم فعاليت مشترک تشکيالتی را ناممکن 

  .کردند
چنين وضعيتی با از بين بردن پايه های اعتماد در مناسبات سازمانی 

طی که جنبش و زير پاگذاشتن مصوبات کنگره ها ، به ويژه در شراي
انقالبی بيش از هميشه به فعاليت مؤثر و هدفمند سياسی احتياج 

از اين رو پس از چندين  . دارد، امری نبود که  بتوان به آن ادامه داد
ماه بحث فشرده و پيشنهادات ارائه شده از سوی ما برای حل بحران 
که بی جواب ماند به اين نتيجه  رسيديم که به فعاليت مشترک 

  .تی پايان دهيمتشکيال
که خود را پای بند برنامه، اساسنامه و ما  اعضای سازمان 

تا برگزاری کنگره چهاردهم از می دانيم  مصوبات تاکنونی سازمان 
ميان خود يک هئيت اجرائی انتخاب کرده ايم که فعاليت های مان را 

مان  مواضع درچهارچوب مصوبات تاکنونی سازمان هدايت کرده و
ق سايت ، نشريه،  اعالميه ها و اطالعيه های سازمان، را  از طري

  .با امضای هيئت اجرائی، منتشرسازد
  )راه کارگر ( ايرانهيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی

  ٢٠٠٩ ژوئيه ۶ـ ١٣٨٨ تيرماه ١۵
------------------------------------------------------------------  

ستون مباحثات درباره سازمان و " به  برای نمونه مراجعه شود-*
    درسايت سازمان " تشکل يابی
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 بيانيه هيئت اجرايی سازمان 
در رابطه با دعوت مادران عزادار 

 از مردم
مادران عزاداری که فرزندان شان را در جريان اعتراضات و واکنش 

خامنه -ها و تظاهرات توده ای وسيع عليه رژيم کودتايی احمدی نژاد
ست داده اند در بيانيه دوم خود از مردم خواسته اند تا به ای از د

آن ها با اين گردهمايی ها که با . تجمع های اعتراضی آنان بپيوندند
افروختن شمع و دردست گرفتن عکس جوانان به خون خفته خود 
توام است سعی می کنند مبارزه عزيزان خود را با ارتجاع مسلط 

د اين خون های بر زمين ريخته به هدر حاکم ادامه داده ، اجازه ندهن
در اين بيانيه آمده است تجمع مادران در پارک های مختلف .برود 

 .تهران انجام خواهد شد 
سازمان ما همصدا با اين مادران دلير ومبارز ، پيام آنان را برای 
مردمی که منطق کودتاگران را نمی پذيرند و اخبار و سندسازی های 

م و روزنامه های وابسته به آن را ناديده تلوزيون رژي-راديو
دعوت اين مادران را بدون پاسخ نگذاريم و .ميگيرند تکرار می کند 

نارشان باشيم و ياد در نشست های آرام وسوگوارانه شان در ک
  .که الله های سرخ اين آب و خاک هستند گرامی داريمعزيزانشان را

هل وسرمايه، اين نخستين بار نيست که در سی سال حکومت ج
مادران داغدار در سوگ ازدست رفتگان خويش و در راستای 

از . افشای جنايات رژيم تشکل های خودجوشی را بوجود می آورند 
آن جا که رژيم جمهوری اسالمی از همان بدو تاسيس در سال 

 تعقيب ، دستگيری ،شکنجه و اعدام و تيرباران فعالين ١٣٥٧
رهبران کارگری را در صدر فعاليت سياسی کمونيست و آزاديخواه و 

های خود قرار داده، مادران بسياری داغدار فرزندان عزيز خود شده 
 و ٦٠بدنبال کشتارهای وسيع زندانيان سياسی در دهه.اند 

 که بدستور شخص خمينی صورت گرفت ١٣٦٧بخصوص در سال 
مادران مبارزين کشته شده هر سال در ماه شهريور با تجمع در 

در . ياد آنان را گرامی می دارند -محل دفن اين انقالبيون–خاوران 
 رژيم جمهوری اسالمی در هراس از گسترش چنين ١٣٨٧تابستان 

سنتی با بولدوزر به گورستان حمله ور شد و بناهای يادبود و سنگ 
نوشته ها را از بين برد و تجمع مادران داغدار و خويشان و رفقای 

 . به خون خفته را متفرق کرد
تنها چند ماهی پس از اين حادثه ، خيابان های تهران شاهد با 
 .شکوه ترين و گسترده ترين تظاهرات عليه رژيم ارتجاعی حاکم بود

اين تظاهرات به روشنی نشان داد که تا زمانی که ارتجاع حاکم با 
زور سر نيزه و تکيه بر عقب افتاده ترين ايدئولوژی های دينی ، بی 

ی مردم از جايگاه طبقاتی خود عليه اکثريت اعتنا به خواست ها
مردم زحمتکش دفاع می کند؛ جامعه مترصد موقعيتی است که 

 ها هر روزه و به  نارضايتی. همچون بشکه باروت منفجر شود 
در حال حاضر ابعاد اين . تدريج در اعماق جامعه ذخيره می شوند 

 که رژيم نارضايتی و راديکاليسم نهفته درآن به حدی گسترده است
ريختن سگ های زنجيری لباس  . را نيز غافلگير کرده است

شخصی و بسيج به جان مردم ،آن هم در مقابل چشمان خيره 
به گلوله .جهانيان که از طريق يوتوب وقايع ايران را دنبال می کنند

بستن مردم در خيابان ، دستگيری هزاران نفرو شکنجه وآزار آنها، 
 دانشجوی کرد در ۵احکام جنايی و اعدام اعدام سريع زندايان با 

به منظور ايجاد رعب و وحشت نشانه هايی از اين  کرمانشاه 
 .غافلگير شدن است 

ما مطمئن هستيم حرکت شجاعانه مادران داغدار با استقبال مردمی  
آنها زنان و مردان به خاک وخون افتاده را . روبرو خواهد شد 

همه با هم . به حساب می آورند خواهران وبرادران و فرزندان خود
در کنار مادران سوگوار ياد عزيزان از دست رفته مان را گرامی 

 .بداريم 
 سرنگون باد جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی
 زنده باد سوسياليسم

 )راه کارگر(ی سازمان کارگران انقالبی ايران ئهيئت اجرا
 ١٣٨٨ تير ١٠

الگونی مصاحبه راديو سپهر با رفيق محمد رضا ش
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 ژوييه 3 برابر با 1388 تير ماه 12جمعه (در برنامه امروز  : رحيمی
طبق روال جمعه ها، به گفتگو می نشينيم با آقای محمدرضا )  ميالدی2009

شالگونی، از فعالين اپوزيسيون چپ خارج از کشور و از تحليلگران برجسته 
  . آقای شالگونی با درود به شما . نطقه و جهانمسائل ايران، م

سالم عرض می کنم آقای رحيمی خدمت شما و  :محمد رضا شالگونی
  .خدمتتان هستمدر. خدمت شنوندگان عزيز راديو سپهرسالم عرض می کنم

آقای شالگونی پس از هجوم وحشتناک نيروهای انتظامی و : رحيمی 
رعابی که ناشی از کشتار بی بويژه لباس شخصی ها به مردم و ايجاد ا

رحمانه مردم بود و پس از آنکه شورای نگهبان اعالم کرد که درستی 
انتخابات را تائيد می کند و احمدی نژاد برنده اين انتخابات است و نه بر 
اساس باور مردم آقای موسوی؛ بسياری از هموطنان بويژه خارج از 

تند و خبرها را نه کشور که می شود گفت از دور دستی بر آتش داش
مستقيم که باالجبار تمامی از منابع دولتی دريافت می کردند دچار نوعی 
دلسردی و اندوه ناشی از عدم موفقيت و بويژه ناميدی شدند اما می بينيم 
که خوشبختانه عليرغم آنکه بظاهر مردم داخل ايران نشان می دادند که از 

ان نايديده گرفته شده حمايت می کانديداهائی که به آنها رای داده و رايش
کنند دست از مبارزه نه برای بر سر کار آوردن اين کانديداها که تحقق 
افکار و انديشه هائی به مراتب واالتر و دست نيافتنی تر همچنان در حال 
تالش اند و بنيان يک مبارزه پيگير هدفدار و مترقی را دارند که خواه 

ی و رسيدن به آزادی و استقرار ناخواه در نهايت به مردم ساالر
می خواستم با توجه به رويدادهائی که از . دمکراسی منجر خواهد شد

هفته گذشته تا کنون در ايران اتفاق افتاده و جنابعالی حتمًا پيگير دقيق 
  .آنها بوديد نظرتان را بدانم 

اولين نکته عبارت از اين است که ادامه تظاهرات : محمد رضا شالگونی 
انی هر قدر هم آرام ، هر قدر هم صلح آميز از حد معينی بيشتر ممکن خياب
خيلی روشن است همانطور که شما هم مطرح کرديد سرکوبهای . نبود

جلوی مردم را می گيرند، دستگيری های وسيعی .خشنی وجود دارد 
در .است، تمام ارتباطات مردم قطع شده، همه اينها را در نظر بگيريد 

هرات خيابانی متوقف شده عجيب نيست، عجيب اين است واقع اينکه تظا
که عليرغم تمام آن وحشتی که برای مردم ايجاد کرده بودند چطور حرکت 

 حرکت با ابعاد -حدود دو هفته بعد از انتخابات -آنهمه زمان طوالنی 
اين نشانه پتانسيل و توان جنبش اعتراضی مردم .وسيع ادامه پيدا کرد 

 بی سابقه بود و ما چنين چيزی را 57 از انقالب بود که واقعًا بعد
آنجا واقعيت اين بود .  را در نظر بگيريد1360مثًال حوادث سال . نداشتيم

که انقالب هنوز تازه بود، مردم هنوز در خيابانها بودند ولی حتی آن موقع 
مخصوصًا مردم عادی شرکت ( حرکت ها خيلی به ابعاد توده ای اش 

اين حرکتها  يک حادثه بسيار بسيار بزرگی . ور نبودخيلی اينط) کننده
من اين را قبًال گفته ام و باز هم تکرار می کنم که اگر هيچ حادثه ای  . بود

اتقاق نيفتد تا همين جا که حرکتی که پيش آمده اينجا متوقف بشود ضربه 
و اين . مهلکی برجمهوری اسالمی و نظام واليت فقيه وارد شده است 

بنابراين اين تصوير که گويا حرکت ها می توانست با . ست چيزکمی ني
همان روال بی نهايت ادامه پيدا می کند مسلمًا تصور ساده لوحانه ای بود 

ما بايد . با توجه به اينکه يک عده ای از رژيم همچنان حمايت می کنند . 
اين طور نيست که اصًال طرفداران رژيم گويا . تصور واقعی داشته باشيم 

يچ هستند و اصًال نفوذی ندارند ، همه شان آب شده اند و زير زمين ه
بنابراين حرکت های توده ای بسيار گسترده . نه اينطوری نيست. رفته اند

همانطور که در اوج . بنظرم گويای خيلی چيزها بود و نبايد هم ناميد شد 
تظاهرات هم بايستی هوش و حواسمان را جمع می کرديم که اين حرکت 

ا پائی دارد و ابعادی دارد و مضمون محتوايش هم در ابعاد خاصی است ج
اکثريت قاطع مردم از کليت نظام . و بيش از آن هم نبايد اغراق می کرديم 

منتها معنايش اين نيست که . ، از سيستم اين حکومت مذهبی ناراضی اند
ارها ميدانيد که شع. مردم دست به نقد و با صراحت حکومت را براندازند 

اعتراض به مسئله تقلب . اوائل از اينکه ابطال انتخابات باشد فراتر نرفت 
بعدًا که سرکوبها شروع شد در بخشی از . انتخاباتی باشد فراتر نرفت 

داده می شد و حتی صراحتًا در " مرگ بر ديکتاتور " حرکت ها  شعار 
یِ  اصلی  ولی اينها شعارهای اصل. مواردی از خامنه ای اسم برده می شد

بنابراين هر چيزی رابايد با آن چه که واقعًا جريان دارد ارز يابی . نبودند 
البته به اين معنا نيست که علل و ريشه و پتانسيل اش را يعنی . بکنيم

آن چيزی که نقدًا وجود دارد اين . آنچه را که ميتواند بشود ناديده بگيريم 
.  که انقالب می خواست جنبش مستقيم براندازی نبود يعنی يک جنبش

. يعنی در فراسوی جمهوری اسالمی چيزی را علنًا مطرح می کند ، نبود
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می بايستی آن موقع هم هوش و حواسمان را بيش از آنچه در جنبش 
باز هم تکرار می کنم . مطرح می شود برای خودمان حساب باز نکنيم 

وم حيرت انگيز البته واقعيت اين است که برانگيختگی توده ای با آن تدا
ي آه جريان داشت نشان دهنده اين بود که مردم از رژيم به جان آمده اند  

در واقع جمهوری اسالمی سکته کرده .  و اين واقعيت انکار ناپذيری است
تظاهرات . و در اين ترديدی نيست و حاال هم نبايد دچار ناميدی بشويم

مردم نمی . هم نبودچاره ای جز اين . خيابانی تداومش متوقف شده است
چرا که جلوی گلوله می رفتند ،دستگير می . توانستند جز اين ادامه بدهند 

شهادت ندا آقا سلطان را در نظر بگيريد خيلی ها و از جمله . شدند
ندا ) ممکن است نامزدش از ترس اين را بگويد ( نامزدش می گويد که 

پاتی داشت به ولی سم. ضرورتًا طرفدار موسوی و يا کس ديگری نبود
ولی وقتی که يک دختر جوانی . حرکت مردم و خواست مردم در همين حد 

را می کشند که نه اسلحه ای در دست داشته و نه به جائی حمله کرده بود 
می شود اين تعبير را کرد که بعضی را تک تير اندازها می کشتند تا اينکه 

شته می شوند ، در خيابان  کسانی جلوی چشم همه ک.رعب ايجاد کنند 
طبيعی است که هر کس که به خيابان می رود بالفاصله با خودش فکر می 

بنابراين با احتياط حرکت می کند، . کند  گلوله به من هم می تواند بخورد
در تاکتيک های شناخته . اينها چيزهای مهمی هستند. به خيابان نمی رود

ده که يکی شده ضد شورش همه جا جزو کتابهای درسی ضد شورش آم
از شگردها وحشت ايجاد کردن در دل مردمی است که به اعتراض آمده 

مثًال مردمي آه يک حرکتی کرده اند  متوجه شوند که اوضاع خيلی . اند 
بنابراين آن تيراندازی هائی که . خراب است، بترسند و مرعوب بشوند 

اين .داردکرده اند  و سرو سينه را مورد هدف قرار داده اند ، اين معنا 
هدف تنها فقط کشتن .نشان می دهد که می خواستند  مردم را بترسانند

کسانی نبود که گويا کاری کرده بوده يا شخصی را نشانه گرفته بودند که 
می شود يک آدم ناشناخته را کشت تا . اين فالن کس است و بايد کشت 
رف ديگر ط.  اين را همين جا داشته باشيد. در کل جمعيت رعب ايجاد کرد

ديديد که . در اين هيچ ترديد نيست . اينکه اعتراضات عمومی ادامه دارد 
در هفت تير به مناسبت کشته شدگان هفت تيری که در مسجد قبا از طرف 

اين را . خود رژيمی ها برگزار شده بود تظاهرات نسبتًا مهمی بوجود آمد
 مثًال موسوی از طرف ديگر بايستی توجه کرد که. نمی شود ناديده گرفت 

، کروبی ، خاتمی ، سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، مجمع روحانيون 
اينها به ) که لحنشان سفت و محکم است ( مبارز، جبهه مشارکت 

اصطالح نهادهای مختلف اصالح طلبی هستند، تقريبًا همه شان ايستاده اند 
گويد وقتی حتی آدمی مثل خاتمی که معموًال حرفهايش را می پيچاند و مي. 

از پيروزی يک آودتاي مخملی عليه مردم ميشود صحبت '': که ميگويد
  ''.کرد

آدمی مثل خاتمی وقتی اين را می گويد روشن است . اين خيلی معنا دارد
  چرا ايستاده اند ؟. که اصالح طلبان ايستاده اند 

واقعيت اين است که آنها متوجه هستند که . اين خيلی مسئله مهمی است 
می بينند که دارند . د ترتيب جدائی و کندن آنها از حکومت را ميدهنددارن

می بينيد که . بنابراين چاره ای جز ايستادن ندارند . سرشان را می برند 
موسوی همچنان می گويد که از حرکت های ساختار شکنانه اجتناب کرد 

مردم منتها ضمنًا هشدار می دهد که يک کاری نکنيد که آن روز بيايد که  .
يعنی به .  به حرکت های ساختار شکنانه روی بياورند57مثل انقالب 

وقتی که از داخل . اينها معنای خاصی دارد. زبان ديگر مردم انقالب کنند 
حکومت ، کروبی ، موسوی ، خاتمی ، که حافظان و مدافعان حکومت 

چون اين رژيم ( اسالمی هستند و نمی خواهند اين رژيم از بين برود
؛ ماجرای ]وامي ايستند) [ط بکند مردم يقه آنها را هم خواهند گرفتسقو

وقتی که انقالب می شود ، فقط به دنبال کسانی نمی روند که . مهمی است 
پرونده همه را . جنايات مشخص را فقط در آخرين لحظات انجام داده اند

 اگر انقالب بشود عليه جمهوری اسالمی حتی آدمی مثل آقای. رو می کنند
منتظری را هم ممکن است پرونده اش را بيرون بکشند و بپرسند که شما 

اينها ماجرای مهمی است . چه کاره بوديد و چه کرده ايد و چه نکرده ايد 
وقتی اين تيپ آدم ها منافع مشخص و حياتی دارند در حفظ جمهوری . 

اسالمی آشکارا وا می ايستند ،  نشان دهنده اين است که بحران بسيار 
  . بسيار عميقی جلوی رويمان در جريان است 

اگر توجه بکنيم مقاومت مردمی عليه رژيم وسيع ،  مداوم و خيلی مشهود 
روابط . مقاومت جناح ناراضی در داخل حکومت خيلی مشهود است. است 

و حرفهای . بين المللی رژيم آشکارا  صدمه ديده ، اين را می شود ديد 
يصال می زند نشان می دهد وضعيت جدی بی ربطی که رژيم از سر است

است و ممکن است رژيم را به انزوای بيشتری بکشاند ، چيزهای واقعی 
منظور اين نيست که رژيم . در چنين حالتی رژيم چه می تواند بکند . است

واقعيت اين است که يک سيستم سرکوب . به پايان کارشان رسيده اند 

فعًال تا مقاومت . و خواهد بود خشن و هار ممکن است در دستور باشد 
فراموش نکنيم که هر قدر حرکت . وجود دارد سرکوب خواهد بود 

مردمی، اعتراض مردمی ، شورش مردمی وسيعتر بشود سرکوب کمتر 
  .نمی شود بلکه بيشتر می شود 

مطالعاتی که در مورد دولتهای استبدادی شده است  نشان ميدهد که در 
يعنی يک .  ه ای، سرکوب بيشتر شده استدوره های برآمد حرکت تود

حالت اختناق داريم که بايد توجه کرد که حکومت فضائی درست کرده که 
ولی . ممکن است قتل و کشتار زياد نباشد . مردم صدايشان در نمی آيد

يک حالت سرکوب داريم که مردم فرياد می زنند و طرف مقابل می کشد 
اين را بگويم که وقتی که حرکت می خواهم . ولی مردم خاموش نيستند 

توده ای مردم ، اعتراض توده ای مردم وجود دارد خواه ناخواه سرکوب 
. اين يک قانونمندی نظام هائی است که در خطر هستند. خشن می شود 

اگر چنين است ما بايد به اين مسئله توجه کنيم که شرايط بسيار مساعدی 
که منتها نه آنطور . امه اعتراض وجود دارد برای ادامه مقاومت ، برای اد

  . با دلخواه من و شما که نمی شود حرکت را ادامه بدهيم. ما دلمان می خواهد
اولين مسئله عبارت از اين است که ما بايد بپذيريم هنوز هم که هنوز 

نه کل اصالح طلبان، اصالح طلبان ( است حرکتی که اصالح طلبان
 اين جنبش اعتراضی را فعًال در در راسش هستند اينها پرچم)  حکومتی

اين به آن معنا نيست که مردم گويا از دست رفته اند ، مردم . دست دارند 
شکاف هائی در رژيم  است و مردم از اين شکافها ! نه . توهم دارند 

بايد خودتان را به جای کسانی بگذاريد که می روند به . استفاده می کنند 
نمی توانند با شعارهای مثًال مرگ بر اينها . رژيم اعتراض می کنند 

جمهوری اسالمی ، زنده باد سوسياليسم ، که در داخل ايران ماليات دارد 
که من و شما نشسته ايم ، راحتر می ) خارج ( اينجا . به ميدان بيايند 

. توانيم صحبت بکنيم  ولی در داخل مردم دو دو تا چهارتا حساب می کنند 
دانند که ماليات دارد و بايد برايش هزينه هر حرفی که می زنند می 

و يکی از دالئلی . بنابراين با احتياط و سنجيده حرکت می کنند. بپردازند 
که مردم از شعارهای اين کانديداهای به اصطالح اصالح طلب حکومتی 
. استفاده می کنند همين حالتی است که رژيم هنوز بر اوضاع تسلط دارد 

نکته دوم عبارت از اين . ا مسائل کمی نيست يعنی سرکوب است و اينه
است که وقتی می خواهيم که کل نظام را از ميان برداريم ، اگر شما می 
خواهيد وارد ميدان شويد و مبارزه بکنيد بايد ببينيد که از طريق مردم می 

اگر می خواهيد مردمی را از کره . خواهيد اين کار را بکنيد يا بدون مردم
يا آنقدر ساده . که برايتان انقالب بکنند خب برويد بياوريد مريخ بياوريد 

لوح هستيد که با يک تهيچ و نميدانم شلوغ کردن و شعارهای خيلی سرخ 
و قشنگ دادن ، می شود مردم برانگيخته بشوند، يعنی انقالب را يک 

معلوم .  معادله روانشناسانه می بينيد ، خوب  از اوضاع عقب هستيد 
اگر واقعًا قانونمندی های . مندی های اوضاع را نميدانيداست که قانون

اوضاع را بدانيم يعنی کًال انقالبات و حرکتهای توده ای ، جنبش های 
اجتماعی ، جنبش های سياسی را بدانيم متوجه می شويم که اگر قرار 
باشد که مردمی کاری انجام بدهند مثًال يک سنگ يا يک صخره بزرگ را 

بدهيد اين را با هر اهرمی ، کلنگی يا چوبی نمی شود می خواهيد تکان 
اين مردم هستند که می . اين يک اهرم نيرومند می خواهد . تکان داد

حاال مردمی که از کره مريخ  نيامده اند همين . توانند حکومت را برکنند
. ايرانيانی هستند با داوری ها و پيشداوری های هم اکنون موجودشان 

 شما با هر برنامه ای که داريد با هر خواستی که داريد پس بنابراين اگر
که خيلی شان درخشان هستند و من هم طرفدار آنها هستم بايستی در 

هر قدر هم شما . داخل همين جنبش بتوانيد برای خودتان راه باز کنيد 
بگوئيد و اگر مردم از شعارهای شما طرفداری نکنند مجبور هستيد که با 

نجائيکه قانع بشوند ، تا آنجائيکه توازن قوا عوض بشود  آنها برويد تا آ
منظورم عبارت از اين است که با گفتن . تا شعارهای شما مطرح بشود 

اينکه من يک کمونيست هستم ، من يک سوسياليسم هستم مردم به 
مردم از خواستهای مشخص حرکت می کنند . سوسياليسم نخواهند گرويد 
رح بکنند مخصوصًا در شرايط سرکوب ، يک و برای اينکه شعاری را مط
و اگر اينطور است در مقياس توده ای و . سلسله محاسباتی می کنند 

ميليونی قرار است مردم عمل کنند و تغييراتی ايجاد شود ، ما مجبور 
هستيم، محکوم هستيم در داخل همين جنبش ، همراه همين جنبش پيش 

 ، به شعارهای موجود ولی در حين البته تسليم نشويم ، تن ندهيم. برويم 
گويا مثًال يک ده هزار نفری را به طرف . حال جنبش را به هم نريزيم 

فعًال تداوم اين جنبش توده ای و اين . خود بکشيم اوضاع بهتر می شود 
اگر اين را بشکنيم در واقع حرکت . اعتراضات بسيار بسيار حياتی است

د دارم آنهائی که فکر می کنند حتی من البته تردي. مردم را شکسته ايم 
. می توانند کاری بکنند ، توان اينکه اين جنبش را بشکنند ، داشته باشند 

واقعيت اين است که  ديناميسم حرکت توده ای ،  باعواملی ! نه ، ندارند 
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. که مستقل از ما هستند، در دسترس ما نيستند دارد پيش می رود 
بدرستی قانونمندی ها و . سئله دقت کنيم بنابراين خوب است که به اين م

تحوالتش را ارزيابی کنيم و با آن پيش برويم وگرنه دلبخواهی حرفهای 
و اولين چيزی که هست در حالی که حرکت . خيلی قشنگی خواهيم زد

بزرگ توده ای اتفاق می افتد ، شما در کنار گود می نشينيد و مداخله نمی 
ر همين جنبش ، وارد شدن در همين جنبش حال آنکه مداخله کردن د. کنيد

  .بسيار حياتی است
 من فکر می کنم در حال حاضر  تداوم جنبش از طريق تظاهرات خيابانی 

بنابراين بايد .  و تداوم اين حرکات در مقياس توده ای دشوارتر خواهد شد
از شيوه های ديگر ، بايکوت ، تحصن ، اعتصاب، مخصوصًا می شود 

البته .  چند بصورت پراکنده، بصورت مختلف ادامه داد اعتصابات را هر
مردم نمی روند نانشان را . خود اعتصاب هم هزينه دارد و بايد توجه کرد 

. بيندازند تو خيابان و در اعتصابی شرکت کنند آنهم اعتصاب اعتراضی 
چنين چيزی را محاسبه می کنند و می بينند اگر اين کار را بکنند از کار 

ولی يک سلسله شيوه های . اهند شد به آسانی نمی کننداخراج خو
نافرمانی وجود دارد ، شورش وجود دارد ، اعتراض وجود دارد، که خود 
مردم به نظر من خيلی روشن نمونه های بسيار زيبائی از آن را به نمايش 

ابتکاري به خرج می دهند آه قبل از آنکه آن را عملی کنند به .می گذارند 
بنابراين من فکر می کنم جنبش می تواند  .  نرسيده بود ذهن هيچ کس

  . ادامه داشته باشد و ادامه اين جنبش بسيار حياتی است
می شود اين جنبش را از طريق حرکت ها مخصوصًا خواستهای مثبت 

همه مردم ، ( يعنی خواست های اثباتی که مردم دارند  تقويت کرد  ما 
يک سلسله خواستهای منفی داريم و ) همه آنهائی که اعتراض می کنند 
خواست منفی چه است ؟ عبارت از . يک سلسله خواستهای اثباتی داريم

" اين . است" نه " اين . اين است آه مثًال می خواهيم اين حکومت نباشد 
اين شعارهای . و بر عليه اين حکومت اعتراض می کنيم . است " نباشد 

 داريم که ظاهرًا خيلی درخشان يک سری هم شعارهای مثبت. منفی هستند
مثًال من حقوقم عقب افتاده ، نميدانم از فالن جا مرا . و با شکوه نيستند

اين ...بيکار کرده اند ، در فالن جا کسانی را دستگير کرده اند والخ
خواستها خواستهای اثباتی هستند که تکه تکه مردم می روند و 

از اين طريق ادامه پيدا می حرکتهايشان را مطرح می کنند و اعتراضات 
منتها اين اعتراضات در فضای ملتهب به راحتی می تواند مانند . کنند 

جويبارهائی که به هم می پيوندند به هم بپيوندند و حرکت بزرگی را 
و اين بسيار بسيار حياتی است که به اهميت حياتی تداوم . تشکيل بدهند 

 مردمی باور داشته باشيم جنبش اعتراضی ، به اهميت حياتی حرکت های
  .و سعی کنيم آن را ادامه بدهيم

 شعارهای راديکال مهمترند يا تدام جنبش در ابعاد توده ای ؟ به نظر من 
اين را خيلی صريح می گويم و حاضرم با همه آنهائی . دومی مهمتر است

و . که خالف اين را می گويند بنشينم صحبت بکنم و دالئل آنها را بشنوم 
تجربيات تمام جنبش های مثًال . ی کنم آنها دالئل روشنی ندارند فکر م

خيلی روشن اين را ) حاال خيلی عقب نرويم ( دويست سيصد سال اخير 
می خواهيم جنبش را راديکاليزه بکنيم مثًال من که طرفدار . نشان ميدهد 

سوسياليسم هستم ، عيار طبقاتی آن را باال ببرم و حرکت و ورود آگاهانه 
ارگران و زحمتکشان را در آن باال ببرم ؛ باز هم بايد در متن اين جنبش ک

وگرنه يک چيزهای بی ربط به . تالش بکنيم که از اين فضا استفاده کنيم 
اين فضا که اصًال برای خودمان بگوييم ، بی اعتنا به اين فضا، نتيجه ای 

  .نخواهد داشت
. دامه حرکتهای مردم من فکر می کنم فضا همچنان مساعد است برای ا

منتها حرکت با طئنی خاصی جلو می رود و قانونمندی دارد و قابل فهم 
يعنی چيز نامفهوم ، . است و روشن است که چطور اين طور جلو می رود

همه آنهائی که دستی بر . چيز عجيبی نيست که چرا اينطور پيش می رود 
ه اند ، در يک آتش داشته اند ، روزی مثًال در يک اعتراض شرکت کرد

اعتصاب شرکت کرده اند ، در يک تظاهرات خيابانی شرکت کرده اند ، اگر 
به تجربه شخصی خودشان مراجعه بکنند می فهمند که آدم وقتی در 

طرف در يک . حرکت شرکت می کند با يک مسائل و موانعی روبروست 
 ولی در آنجا ها هم می. کشور دمکراتيك نيست که تظاهرات آزاد باشد

در اين . بينيد که مردم وقتی می روند به تظاهرات يک حسابهايی می کنند 
جا سرکوب است، بگير و ببند است ، بيکاری است، به بدبختی کشاندن 

من . بنابراين اينها را بايد مورد توجه قرار داد ......خانواده است و 
ح البته اصطالح موعظه اصطال( موعظه نمی کنم که بايد آرام حرکت کرد

. توصيه می کنم که به حرکت مردمی باور داشته باشيم . ) خوبی نيست
  .اين نکته من است 

آقای شالگونی ، شنونده ای زنگ زدند و گفتند که بسياری  در  :  رحيمی 
خارج کشور معتقدند که بايد دست به اقدام حاد زد ، بايد انقالب کرد بايد 

در حاليکه در داخل . ش بايستندمردم را وادار کرد اين نظام را در مقابل
کشور همانطور که شما گفتيد ما می بينيم مردم با توسل باصطالح به 
اصالح طلبان که ميدانند اينها در حکومت هستند و حکومت اينها را تا 

در مورد . اندازه ای تحمل می کنند ، می خواهند کارشان را پيش ببرند 
   توصيه ای داريد؟اين ديدگاه کسانی که در خارج هستند چه

من فکر می کنم آنهائی که چنين حرف می زنند :  محمد رضا شالگونی
حرفشان خيلی قشنگ است و نيت شان هم خير است که در آن ترديدی 

من هم از آنهائی هستم که معتقدم که بايد انقالب کرد و اين . نيست 
ی بايد توجه داشت از روزی که جمهوری اسالم. حکومت را برانداخت 

چطور شده که در سی سال گذشته . آمده همه اش اين شعار را می دهيم 
کسی به حرف ما گوش نکرده ، چرا انقالب نشده؟ انقالب اينطور نيست 

انقالب را کسانی با نقشه . که با توصيه کسی، با نسخه کسی اتفاق بيفتد
ه همانطور که زلزل.  انقالب قانونمندی دارد. نمی کنند، انقالب می شود

البته سازمان يافتگی مردم ، آگاهی . می شود همانطور که سيل می آيد 
مردم، کار در بين مردم در مورد خواستهای اجتماعی و سياسی و غيره 

ولی انقالب اينطور . تاثير دارد در ثمر بخش بود ن انقالبات و حرکتها 
مثًال در سوئد ، فرانسه و انگيس ، آزاد هم . نيست که همه جا بشود

هستيد و اگر هم پول هم داشتيد راديو تلويزيون راه بياندازيد و هر روز از 
چرا . مردم بخواهيد که بريزند به خيابان، آسي به حرفتان گوش نميدهد

ممكن است مردم در آوچه ! نه. ؟ نه اينكه مردم ابله هستند گوش نميدهند
ي آه شما و خيابان با آن خواستهاي بلندي آه شما داريد، با افكار عال

اگر مي . ولي خب راهي جز آشنا آردن آنها وجود ندارد. داريد آشنا نباشند
مردم اگر متقاعد بشوند هي اين را . خواهيد آاري بكنيد بايد مردم را ببينيد

. من فكر ميكنم بحث اين نيست آه بايد انقالب آرد. ادامه خواهيد داد
بنابر اين به هر حيله . دمساله اين است آه بايد از طريق مردم انقالب آر

بايد ديد آنها . و اين دوست مردم است.شده در دل دوست رهي بايد جست
از طبقات . مردم هم يك صخره يكپارچه نيستند. در چه وضعي هستند
منافع مختلف و حتي متضادي دارند، اعتقادات . مختلف تشكيل شده اند

بايد روي اينها آار . گوناگوني دارند، پيوستگي ها و تعلقات مختلفي دارند
در . و حاال شرايط مساعدي است براي آار آردن در همه حوزه ها. آرد

فضاي مساعدي ... همه حوزه هاي سياسي، اجتماعي، طبقاتي،ملي و
مثًال فضاي مساعدي است آه جنبش زنان خواستهايشان را مطرح . است
فضاي مساعد به نظر من در اين . همانطور هم آه اين آار را ميكنند. آنند

ميشود هر بذري را پاشيد ودر انتظار بود . فصل باروري فرا رسيده است
منتها از اين بيشتر . بنا بر اين بايستي آار آرد. آه بسرعت ثمر بدهد
آرزو داشته باشيد . آرزوها هم بر آسي عيب نيست. ديگر آرزو ها هستند

قالب آردن حرآت آردن، ان. اما اينكه چطوربر آورده بشود مساله است
و گرنه بايد متوسل بشويد به آقاي جورج . خوب است ولي از طريق مردم

و يا مثًال فكر بكنيد آه آشورهاي . بوشي پيدا بشود آه به شما آمك بكند
 اوًال کسانی که بيايند کاری بکنند .بكنند] اقتصادي[غربي ايران را محاصره
 آيند به کسی کمک  حسابهائی دارند، مفتکی نمیخودشان منافعی دارند،

سي راه انداخته اند، صدای امريکائی .بی.فکر نبايد کرد که مثًال بی. کنند
 ساعته راه انداخته اند، اينها فقط برای اينست 24راه انداخته اند، فرانسه 

تمام اينها که اين پروژه ها را راه انداخته اند ! که از حقوق بشر دفاع کنند
ق بشر نيستند بلکه از لگدمال کنندگان هيچكدامشان برای دفاع از حقو

اين . منتها، از اين فرصت ها هم بايد استفاده کرد. حقوق بشر هستند
  . خوب است که وجود دارد

جمهوری اسالمی ، برخالف رژيم شاه، يک حکومتی است که در سطح 
 در شرايطی 1357توجه داشته باشيد که انقالب . بين المللی منزوی است

ر عليه حکومتی صورت گرفت که در واقع در تمام دنيا صورت گرفت و ب
يک دشمن خيلی مشخصی که جلويش بايستد و هر روز بر عليه اش 

مردم آمدند و . عليرغم آن زور مردم را ببينيد. تبليغات نمايد، وجود نداشت
 اشتباهات نيز -اما در نتيجه اشتباهات،. يک کاری کردند که آارستان بود

ه نمی فهميدند و گويا اگر چند نفری می فهميدند و می صرفًا اين نبود ک
باعث ..  فقدان سازمان يافتگی و غيره و-گفتند قضيه خيلی عوض ميشد

ولی حاال، اين . شد که بيفتند دنبال يک آدمی که از آن يکی هم بدتر بود
زمينه ای وجود دارد که از هر طرف . رژيم  در دنيا مخالفان زيادی دارد

 منتها از اين ها نبايد نتيجه گرفت که ديگرانی بيايند و کار ما .فشار بيايد
ديگران اگر هم بخواهند کار ما را انجام بدهند، به نفع . را انجام بدهند

همين که خمينی آمد، به نفع خودش کارهائی . خودشان انجام خواهند داد
دن طرف باال بر.  کرد و شما حاال  بيائيد و او را از آن اريکه بزير بکشيد

 ولی پائين آوردنش – که البته خيلی هم آسان نيست –شايد آسان باشد 
  . اگر مردم نبودند، واقعًا حرکتی اتفاق نمی افتاد. خيلی مشکل است
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. بطور مثال توجه کنيد؛ امريکائی ها در دوره بوش، مرتبًا تالش ميکردند
وری جورج بوش سفره هفت سين هم گذاشت که مردم ايران بر عليه جمه

. آن تاکتيک ها تصادفًا، لگد ميزد. اسالمی شورش کنند ولي خبری نشد
زيرا مردم ميديدند که امريکائی ها نقشه ميکشند برای اينکه . بدتر ميکرد

و در بغل گوششان هم افغانستان و پاکستان و عراق را ديده بودند، . بيايند
ده است، مردم اما، اکنون که آن خطرها کمتر ش. اصًال محتاط تر ميشدند

بيکباره حرکتی کردند، از فرصتی استفاده نمودند که تمام دنيا مبهوت شده 
آنهائی که همچنان  در امريکا ميخواستند که جمهوری اسالمی ايران . اند

ولی .! ضعيف تر بشود، اکنون از سر شادی نميدانند که چه بايد بکنند
رئيس [ اوباما .  شدمانده اند که اگر قدمی به جلو بگذارند، چه خواهد

در مقابل همه فشارها، سياست پخته ] جمهور کنونی اياالت متحده امريکا 
. اما سياست پخته ای دارد. نه اينکه او آدم آزاديخواهی باشد. ای دارد

ميگويد اگر يک قدم جلوتر برويم، ممکن است که نتايج منفی تری داشته 
  . واين بنظر من درست است.باشد

 بگونه ای همه را غافلگير -ر جريان همين انتخابات ايران مردم ايران د
کاری را انجام دادند که دنيا مبهوت شده و با تحسين تمام آنرا . نمودند

خوب نيست که انقالبيون ايران، آزاديخواهان ايران، لب . تماشا ميکند
حرکت مردمی همينطوری اتفاق . برچينند و دهان کجی بکنند به اين حرکت

مردم انقالب ميکنند ومعموًال .  با دستکش های سفيد انقالب نميکنند.ميافتد
اين قانونمندی عام و بسيار شناخته . هم با ابزار و مصالح دم دستشان

  .شده همه انقالب ها و جنبش های اجتماعی و سياسی است
 بويژه در خارج از –يکی از دغدغه های بسياری از هموطنان  : رحيمی
 گرفته اند، ترس از 1357 درسی که از انقالب سال  با توجه به–کشور 

عدم وجود آلترناتيو مناسبی است که در حال حاضر هم اگر وجود دارد، 
همين باعث شده است که کسانی که رويشان . شناخته شد و مرئی نيست

نميشود حکومت حاضر را حکومتی مناسب بنامند، برای حفظ آن چماق 
رق هر مخالف نظام بکوبند و مردم را از نبود آلترناتيو مناسب را بر ف

اينکه اگر اين حکومت برود، سلطنت طلب ها خواهند آمد، يا مجاهدين 
 با اين اعتقاد که همه اينهااز –خواهند آمد و يا کمونيست کارگری ها 

مايلم تحليل .  مردم را از مبارزه باز ميدارند–نظام موجود بدتر هستند 
  .ترناتيو نظام بدانمشما را ، بويژه در مورد آل

اينکه چه نيروئی در . آلترناتيو را ما تعيين نميکنيم: محمد رضا شالگونی 
با آرزو . بين مردم نفوذش واقعًا توده گير شود، امکان آلترناتيو شدن دارد

من دوستی . بعضی تبليغات ها ضد تبليغات است. و صرفًا تبليغات، نميشود
مايل نيستم نامش . ايران استاد من بوددارم که استاد دانشگاه است و در 

در . يک بار من و او نشسته بوديم در پاريس. آدم نازنينی است. را بگويم
در صفحه دوم روزنامه لوموند، . اوج تبليغات شورای ملي مقاومت بود

  . يک صفحه تمام، تبليغات شورای ملي مقاومت بود
 دارند که ميتوانند اين من به دوستم گفتم؛ ببين اينها چقدر امکانات مالی

ممی جان اين اصوًال ضد تبليغات '': دوستم جواب داد. تبليغات را بکنند
و سپس به پائين همان صفحه . ''تصادفًا اين اثر منفی ميگذارد. است

اشاره کرد و ادامه داد که در فرانسه " آگهی"روزنامه که نوشته شده بود
لذا، . فحه را مطالعه نميکندرا ببيند، اين ص" آگهی " هر کس اين کلمه 

به اين مسئله بايد . بعضی از تبليغات ها، خودشان ضد تبليغات هستند
  . آلترناتيو را اينگونه نميسازند. توجه کرد

يکی از کارشناسان باصطالح "  جفری هاف ." بگذاريد يك چيزي بگويم
او در کتابی نوشته است . شوروی شناس بود. حکومت در شوروی بود

حکومت تزار سرنگون شده بود و از [ در روسيه 1917د از آوريل که بع
طرفی دولت موقت ُکرنسکی بر سر کار آمده بود و از طرف ديگر 

معلوم نبود که روسيه به کجا خواهد ] شوراهای کارگری بوجود آمده بود 
ها در کنگره شوراهای کارگران .ار.در ان زمان يکی از رهبران اس. رفت
يا در آن مقطع کسی جرات دارد که ادعا نمايد که ميتواند پرسيد که آ.. و

 سئوال استفهامی نبود، بلکه ميخواست –. کشور را به تنهائی اداره نمايد
.  در اين بين کسی دست را زد به صندلی اش-از مخاطبانش اقرار بگيرد

همه . او گفت ؛ بلشويک ها معتقدند که ميتوانند. لنين بود. همه برگشتند
که از دوستان قديمی لنين بود و " بوگدانف"حتی . شده بودندمتعجب 

منتها چند ماه بعد . اين مرد ديوانه است: بعدها انشعاب نمودند گفت
  . بلشويک ها قدرت را گرفتند

خيلی ها در . آلترناتيو اينطوری نيست که مثًال  کسانی يکدفعه نقشه ميکشند
.  حکومت اسالمی تشکيل بشود فکر نميکردند که خمينی بيايد و1357انقالب 

آنهم در کشوری که در . واقعًا از يک جهات زيادی، چيز خيلی عجيبی بود
. منتها ديديد که اينطوری شد. مقايسه با کشورهای منطقه، خيلی مذهبی نبود

در مورد ديگران، مثًال . بنظر من نبايد نگران بود که  سلطنت و امثالهم بيايند
. د آنها با کارهائی که کردند خود شان را سوزاندندمجاهدين ؛ متًاسفانه خو

اصل اينست که آيا . لشگر و تانك دارند. االن مهم نيست که ِعده و ُعده دارند
پايه حمايتی آنها، ديسکورشان، آن زبان و گفتمانی که دارند، قابل قبول است 
ه برای ايران؟ همين االن اين مردمی که در زير رنگ سبز موسوی شناخته شد

که مدافع واليت فقيه است، جمع شده اند، ديسکورشان پيشرفته تر از آن است 
اصوًال . يعنی سلطنت را بپذيرند. که ديگر بعضی از اپوزيسيون را قبول بکنند
. حاال سلطان ديگری نميخواهند. اعتراض بر سر سلطانی است که در کار است
توان گفت که آنها تا حدودی مي. لذا، بعضی چيزها دورانشان گذشته است

  . محکومند که بروند
من نميگويم که انقالبی که در ايران حادث شود، حتمًا دمکراتيک و پيشرفته 

ولی واقعيت اينست که نزديک به هفتاد درصد جمعيت ايران . نه. خواهد شد
. ...... بخش قابل توجهی از مردم با سواد هستند. کنونی شهر نشين هستند
در َحد خواندن و نوشتن ، در سی سال [ ن با سوادان طبق آمار رسمی ميزا

اين چيز کمی . حاال باالی هشتاد در صد است. حدود پنجاه در صد بود] قبل 
همين جوانان ايران در حرکت های . اينها در مجموع اثر ميگذارند. نيست

قابل ... در مقياس دنيای سوم. اخير، از اينترنت بطور وسيع استفاده کردند
  . اين يکی از ظرفيت های جمعيت شهری ايران را نشان ميدهد. ستتوجه ا

ولي واقعيت اين . البته اآثريت عظيم مردم به چنين چيزي دسترسي ندارند
اينقدر ماهواره است،اينقدر امكانات . است آه اين خيلي مساله مهمي است

ر به خاط. فكرش را بكنيد تلفن هاي موبايل را هنگام اعتراضات بستند. است
 همه چيز با اعالميه هاي دور و دراز و نوشته 57در انقالب . اينكه خفه بكنند
آلترناتيو . آلترنايو شكل ميگيرد. االن ما در دنياي ديگري هستيم. شده ميرسيد

قبل .اوًال مردم ايران دمكراسي ميخواهند. مردم ايران پال تفرمش روشن است
جدايي دين از دولت . ميخواهنداز آن وبر جسته تر از آن، دولت غير مذهبي 

بخش بزرگي از مردم ايران طرفدار دموآراسي هستند،آزادي .مي خواهند
بخش عظيم جمعيت ايران، . اينها خيلي مسايل آليدي هستند. ميخواهند

ودر وضعيتي . تقريبًااآثريت قاطع جمعيت ايران مزد و حقوق بگير هستند
وجه باشند و از بازار آزاد طرفداري هستندآه نميتوانند به مساله اقتصادي بي ت

البته اعتقاد ممكن . اينها بنوعي به سيستم اجتماعي سوسيال اعتقاد دارند. آنند
بنا بر اين تا .است داشته باشند يا نداشته باشند ولي راه حلشان آنجاست

ولي اينكه آيا يك فرماسيون هاي . حدودي عناصر آلترناتيو شناخته شده است
عي، شكل بندي هاي سياسي بوجود خواهد آمد آه اين عناصر  اجتما–سياسي 

را جمع بكند و يك آلتر ناتيو درست بكند، اين آن چيزي است آه در سطح 
آيا اين صورت ميگيرد يا نه، من آًال خوش بين . سياست بايد صورت بگيرد

اين حرآت نشان داد آه ايران آشوري است آه ميشود اينرا با اطمينان . هستم
 و ميشود اميدوار بود آه ايران  قاطعانه ميتواند به طرف دموآراسي .گفت

ترديدي نيست آه ايران راهش به . برود، بطرف حاآميت توده اي مردم برود
  .بيراهه نيست

  . جاي خوشحالي است: رحيمي
. من به ظرفيت مردم ايران اميدوار هستم! بله مسلمًا :  محمد رضا شالگوني

واقعيت اين است آه اعتقاد و باور ! نه. ناليستي بكنمنه اينكه احساس ناسيو
داشتن به مردم خودش، به خانواده خودش به معناي اين نيست آه شما 
ناسيوناليست هستيد، گويا شما ميگوييد آه مردم ايران باالتر از همه و تافته 

د ايراني ها بعد از تجربياتي آه از سر گذرانده اند، ص! نه. جدا بافته اي هستند
  .سالي آه در راه انقالب حرآت آرده اند، نشان ميدهند آه خيلي پخته هستند

آقاي )  تير11(همين رفتار مردم و توجه جهاني باعث شده آه ديشب : رحيمي
خامنه اي آه گويا براي اعضاء قوه قضاييه صحبت ميكرد، بسيار موضع نرمي 

  .گرفته بود
تبليغات اين آقايان را ديده ايد . اصًال چاره اي ندارند:  محمد رضا شالگوني 

! مردم اصًال تو دهني زدند به رهبر. رهبر فصل الخطاب است: آه مي گفتند
ولي حتي از داخل . البته مردم خودشان به اين فصل الخطاب اعتقادي ندارند

خاتمي آدمي قبول نمي آند، . اين حكومت،مثًال موسوي ، رهبر را قبول نميكند
 قبول نميكنند، فصل الخطاب چي است؟ اين حرف هاي مراجع تقليد خودشان

مردم راي داده اند و مي . مزخرف چي است؟مردم نظر دارند، مردم راي دادند
حاال از . مردم حاآميت خودشان را ميخواهند. خواهند بدانند رايشان چه شد

من از شما مردم معذرت '': خود رژيم، آروبي آدمي مي آيد و ميگويد 
 از ما جلوتر بوديد و ميدانستيد آه در انتخابات تقلب خواهد شد ميخواهم، شما

حاال . ؛ اينها مسايل خيلي مهمي هستند''و مي گفتيد آراي مردم چه ميشود
وقتي آه آنها ميگويند جنگ بر سر جمهوريت است، بحث بر سر اين است آه 

 داخل يعني اينكه در. آيا مردم ميزان هستند يا ديگران، خيلي حرف مهمي است
به . حكومت، ظرفيت توده اي مردم ايران است آه خودشان را بيان آرده اند

واين جاي . صريح ترين و درخشان ترين شكلي هم خودشان را بيان آرده اند
ترديدي براي آسي باقي نگذاشته آه در ايران صاحب ايران آيست و آي مي 

  .تواند باشد
ني آه در برنامه اين هقته بسيار سپاسگذارم از شما آقاي شالگو: رحيمي

  .شرآت آرديد
من هم تشكر ميكنم از فرصتي آه به من داديد و تشكر :  محمد رضا شالگوني 

  .ميكنم از شنوندگان عزيز راديو سپهر
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   ١٣٧٨١٣٧٨١٣٧٨تيرتيرتير١٨١٨١٨خيزشخيزشخيزش   دردهسالگیدردهسالگیدردهسالگی
   :::اينبارمردمان ايران می گويند اينبارمردمان ايران می گويند اينبارمردمان ايران می گويند 

  !ما تازه آغاز کرده ايم  و در راه ايم 
  اميرجواهری لنگرودی

ده سال پيش درزمان . تيربازهم بايد گفت ١٨ميداشت خيزش درگرا
 حکومت محمد خاتمی، بابسته شدن روزنامه سالم که پروژه سعيد امامی

اشت وبرانگيخته شدن دانشجويان ازپس بيشمارمطالبات ذرا ناکام گ
خويش ، حمله به کوی دانشگاه توسط نيروی لباس شخصی ، ماموران 

 و بسيج، سکوت حکومتگران برای حفظ اطالعاتی و نيروی حزب اهللا
نظام اسالمی ، بعداز شش روزخيزش وسيع دانشجويان سرکوب گرديد و 
پرونده متهمان اين حادثه بزرگ دربايگانی دستگاه قضايی ولی فقيه 

سرداران آن جنايت همچنان برسرکارند . حکومت همچنان خاک می خورد 
ر باره مردمان ايران و وامروز نيزبعد ازدهسال برای سرکوب خيزش ديگ

 تيردردهسالگی آن دندان تيز کرده اند ١٨سالگرد ديگر باره گراميداشت 
و آن خاطره تلخ را امروز نيزبه رخ می کشند تا نيروی خود را برای 

  . قصابی بيشتر بسيج نمايند 
اين عامالن جنايت هريک بر زبان می رانند که چگونه آرايش کرده اند 

اهللا تهران  بداهللا عراقي فرمانده سپاه محمد رسولسردار ع: "ازجمله 
 با بيان اينكه ورود بسيج به عرصه ٧٨ تير١٨بزرگ با اشاره به غائله 

 خرداد بنا ٣٠امسال هم در غائله : موجب ختم اين غائله شد گفت
برتصويب شوراي عالي امنيت ملي مسووليت برعهده سپاه و بسيج قرار 

رگ به عنوان بازوي اجرايي سپاه مجموعه سپاه تهران بز. گرفت
پاسداران در تهران به آمك نيروي انتظامي وارد عرصه شد وبراساس 

 خرداد ٣٠ روزشنبه١۴ /٣٠تقسيم آاري آه صورت گرفت ازساعت
. " مجموعه بسيج، سپاه و نيروي انتظامي در سطح تهران گسترش يافت

کنار حوادث و در: " ... می گويد " سردار محمد باقر ذوالقدر   "و يا 
 غيرقابل قياس ٧٨ تير١٨اغتشاشات اخير آشور را در مقايسه با حوادث 

 يك قشر دانشجويي با برخي  تنها١٣٧٨تيرسال ١٨در: عنوان آرد و گفت
تربود  هم دامنه آاروسيع)١٣٨٨سال (ازدولتمردان دست داشتند اما امروز

و هم معاندين، سردمداران و استكبار جهاني آه پشت اين قضايا بودند آار 
لذا با تاسی ازجمعبندی ابعاد جنايتکارانه دهسال " .دانستند را تمام شده مي

انبه تری نشسته اند تا نه تنها پيش خود امروز به آرايش همه ج
 -  معلمان- جوانان-دانشجويان بلکه همه جنبش های به پاخاسته زنان

 اقليت های ملی و مذهبی – روشنفکران ترقيخواه -پرستاران
  . وپيکارکارگران ونيروی ميليونی بيکاران ايران را به خاک وخون کشند

ه نقشه تهران بزرگ   اگربا اخباربدست آمده حرکت کنيم ، آنچه مربوط ب
مسير برای ۵تيردرتهران١٨درروز : "درخبرها آمده است. است 

راهپيمايی تعيين شده است که از جمله می توان به ميدان فردوسی، ميدان 
ولی عصر، ميدان انقالب، ميدان آزادی وميدان تجريش تنها درسطح کالن 

  .  که قرار است ازمناطق گوناگونی به هم بپيوندد" شهتر تهران
درهمين رابطه خبرها حاکی از آن است که بسياری از روحانيون نيز از 

آيت اهللا زنجانی ازجمله اين روحانيون است . اين حرکت استقبال کرده اند
  تير، به همراه هزاران نفر به ١٨که گفته می شود قراراست درروز
اين خبردرسايت های خبری مختلف . صورت کفن پوش به تهران بيايد

  .ر شده و دفتر آيت اهللا زنجانی نيز تا اين لحظه آن را تکذيب نکرده استمنتش
 تير را جدا از ١٨ طی اطالعيه خود آرايش جبهه ی متحد دانشجويی

 - آذربايجان شرقی : تهران بزرگ در شبکه وسيعی از ايران از جمله 
 - چهارمحال و بختياری - بوشهر – ايالم - اردبيل-آذربايجان غربی

 – خوزستان – خراسان شمالی - خراسان رضوی -جنوبی خراسان 
 -  کرمانشاه – کرمان – کردستان – قم – فارس –  سمنان -زنجان 

 استان – مازندران – لرستان – گيالن – گلستان –کهکيلويه و بويراحمد 
 – سيستان و بلوچستان -  اصفهان - يزد– هرمزگان – همدان –مرکزی 

  مورد تجمع در ٢٠٠داشته است که بالغ بر اعالن – قزوين –ايرانشهر 
سراسر ايران را پوشش می دهد و اين جدا از آنچيزی است که تهران 

جمعی از دانشجويان بر .  منطقه باال به هم وصل می کند ۵بزرگ را از 
گزار کننده مراسم شبکه برای سازمانيابی اين حرکت بزرگ خود درتهران طی 

   .و خاتمی خواسته اند تا با آنها همراه گردند دعوتنامه ای از موسوی،کروبی 
بدينوسيله ازآقايان ميرحسين موسوی، مهدی :" دردعوت نامه آمده است

کروبی ومحمد خاتمی دعوت می کينم تا جهت محکوميت تعرض نيروهای 
حکومتی به دانشجويان ، بخصوص حمله به کوی دانشگاه و بزرگداشت 

  و بعيت با ملت ايران و ٨٨خرداد٢۵و ١٣٧٨تير١٨جان باختگان 

حمايت از آزادی های انسانی و دمکراتيک، حقوق آزادی ، تجمع و 
تحزب، آزادی قلم و بيان ، آزادی اعتراض و اعتصاب، آزادی اطالعات و 
ارتباطات، برابری حقوقی و سياسی شهروندان وعدم تبعيض جنسيتی، 

عد ب٩درساعت ٨٨تير ١٨درروز پنجشنبه، ... قومی و مذهبی و
  . ازظهردرميدان فردوسی درکنارملت ايران قرارگيرند 

 پيروزی  جمعی از دانشجويان – مبارزه –با آرزوی پيروزی ، اتحاد 
تا اين لحظه دعوت فوق پاسخ " ١٣٨٨ تير١٨برگزار کننده مراسم 

ولی همه چشم ها با نگرانی متوجه حوادث قريب الوقوع . نگرفته است 
  .  تيراست ١٨ايران و خاصه تجمع عظيم 

انگاه که رهبر فرمان سرکوب می راند و فرماندهان صف به صف به کمين 
نشسته تا با ارعاب گسترده مردمان ايران رااز هم جدا نمايند بايد با هوشمندی  
و درايت همه جانبه تری با اتخاذ تاکتيک های درست، دشمن را خلع السالح 

 و در دل جامعه ی جهان در اين سو. کرد وابزار سرکوب را درهم ريخت
ميزبان بايد برای بی چهره گی  جنايات رژيم سرمايه داری اسالمی ايران 
وانعکاس گسترده ی مقاومت توده ای مردم ، آزادی دستگير شده گان حوادث 
اخير، برجسته کردن نام زندانيان دستگيرشده ونشان دادن چهره مخوف 

يزک شهرری به افکارعمومی دادستان سعيد مرتضوی جالد اوين، زندان کهر
بشريت مترقی، به کاروکارپرداخت به وحدت عمل مبارزاتی گسترده نيروهای 

  . هم انديش به اقداماتی مشترک دست يازيد
دراين کارودراين پيکار، نبايد يک لحظه مبارزات مردمان ايران را تنها 

بتداء ازا: مبارزان درون کشورهمانگونه که خوداعالم داشته اند. گذاشت 
کاررودرويی با ) ٨٨خرداد٢٣(اعالم کودتای حکومتی، خروسخوان شنبه 

فرش ها را به زيرپايشان پهن کنيم . کليت نظام حاکم را آغازکرده اند درراهند 
    تير١٧  .وازمبارزات آنان به همه جانبه تری شکل ممکن پشتيبانی نماييم

…………………………………… 
  ير شدگان تيرماه خانواده های دستگ١٤يکشنبه 

  . تجمع نمودنددر مقابل زندان اوين
  فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

تعداد  بنابه گزارشات رسيده از مقابل زندان اوين و دادگاه انقالب تهران،
زيادی از خانواده های دستگير شدگان اخير صبح امروز در مقابل زندان 

شدن از وضعيت و دادگاه انقالب تجمع کردند و خواستار مطلع  اوين و
 تيرماه از ساعت ١٤امروز يکشنبه  صبح.شرايط عزيزان خود شدند

 ٢همزمان در   صبح خانواده های دستگير شدگان اعتراضات اخير٠٨:٠٠
 صدها نفر ازآنها در مقابل دادگاه انقالب و زندان اوين. نقطه تجمع کردند

ن از زمان تعداد زيادی از خانواده از سرنوشت عزيزانشا. جمع شده اند
دادگاه انقالب و زندان اوين از دادن . حال بی خبر هستند دستگيری تا به

آيا در بازداشت ( شرايط عزيزانشان مانند  هر گونه خبری از وضعيت و
خوداری می ) شرايط دارند آنها بسر می برند؟ در کجا بسر می برند و چه

بازداشت آنها  همچنين تعداد زياد ديگری از دستگير شدگان که محل. کند
مشخص شده است ولی خانواده های آنها از وضعيت وشرايط عزيزانشان 

   .خبر هستند هنوز بی
فرزندان  در ميان اجتماع کنندگان تعدادی از آقايانی که با در بغل داشتن

کوچک خود در مقابل زندان اوين تجمع کرده اند و در انتظار مطلع شدن 
کودکان خردسال . د بسر می برندهمسران بازداشت شدۀ خو از وضعيت

معصومانۀ خود مادرانشان را  آنها با چهره های مسترب و چشمان
از  همچنين تعدادی از خانواده های که. درجمعيت جستجو می کنند

شهرستانهای مختلف آمده اند در بين تجمع کنندگان بسر می برند و 
 .سايرين دارند شرايطی مشابه با

پا می  نه در مقابل زندان اوين و دادگاه انقالب براين تجمعات تقريبا روزا
 بعد از ظهر ١٥:٠٠ صبح تا ساعت ٠٨:٠٠که معموال از ساعت . شود 

نيروهای لباس شخصی در هر دو محل حاضر هستند و  .يابد ادامه می
  .دارند خانواده ها را زير نظر خود

ی فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران، بازداشت ، شکنجه و در ب
داشتن خانواده ها از وضعيت عزيزانشان را محکوم کردن  اطالعی نگه

وشرط تمامی زندانيان سياسی است  وخواستار آزادی فوری و بی قيد
بشری  همچنبن از کميسر عالی حقوق بشر و ساير سازمانها حقوق

خواستار اقدامات بين المللی برای آزادی تمامی دستگير شدگان اعتراضات 
  .است اخير
گزارش فوق به سازمانهای زير ٢٠٠٩ ژوالی ٥ برابر با ١٣٨٨تير  14
 :گرديد ارسال

کميساريای عالی حقوق بشر کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا سازمان 
 .المللسازمان ديدبان حقوق بشر عفو بين
 ٢٠٠٩ژوئن ٥-١٣٨٨  تيرماه١٤يکشنبه 
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   از ترساز ترساز ترس
   ... به ارعاب روی آورده اند به ارعاب روی آورده اند به ارعاب روی آورده اند

ت ارعاب ت ارعاب چرا بايد در برابر سياسچرا بايد در برابر سياس
  مقاومت را سازمان داد؟مقاومت را سازمان داد؟

  ارژنگ بامشاد
ابعاد خشونت نيروهای سرکوب دولت ولی فقيه، همه را حيرت زده کرده 

از روزی که رهبر کودتا دستور سرکوب حرکات توده ای را صادر . است
کرد، نيروهای رنگارنگ سرکوب با خشونتی بی مانند به جان مردم افتاده 

در خيابان به  .  را به خاک و خون کشيدندخوابگاه های دانشجويی. اند
دختران و پسران جوان، با نشانه گيری شليک کردند و ده ها تن از آن ها 

گروه گروه جوانان را در خيابان ها و يا در هجوم . را به شهادت رساندند
نيروهای . های  شبانه به خانه ها دستگير کرده و به شکنجه گاه ها بردند

سرتاپا سياه پوش را به خيابان ها اعزام کردند تا با کاله خود به سر و 
باطوم و ديگر وسايل تخريبی، شيشه های ماشين های پارک شده ی مردم 

کاری را که پيشتر از . و يا شيشه های خانه هايشان را در هم بشکنند
اين، از سربازان روس در چچن و سربازان اسرائيلی در سرزمين های 

در بحبوحه ی اين اقدامات، ده ها تن را به اتهام . فلسطينی ديده بوديم 
پنج جوان کرد را در کرمانشاه به دار . قاچاقچی و غيره اعدام کردند

در سيمای کودتايی شان، عکس های تظاهرکنندگان را پخش . آويختند
  . کردند و خواستند که آن ها را شناسايی و به سپاه معرفی کنند

 از سياست سرکوبی است که قصد مرعوب تمامی اين اقدامات، نمونه هايی
آن ها برای اين که سياست مرعوب کردن را با .  کردن مردم را دارد

جديت دنبال کنند و به مردم نشان دهند در امر سرکوب تا به آخر ايستاده 
از فردای کودتا و گسترش . اند، به وفاداران نظام هم  رحم نکردند
رياد های مرگ برديکتاتوردر تظاهرات ميليونی مردم و اوج گيری ف

خيابان ها و بر فراز بام ها، به دستگيری گسترده فعالين و سران گروه ها 
آن ها را  به تدارک انقالب . و جريانات اصالح طلب درونی رژيم پرداختند

بنا به  گزارش عفو بين المللی، در سياه چال . نرم مخلمی متهم ساختند
ن ها به همه ی اشکال  شکنجه های های شان برای گرفتن اعتراف از آ

به اين هم قناعت نکرده و صد نماينده . روحی و روانی متوسل شدند
مجلس شان نيز برای به دادگاه کشاندن ميرحسين موسوی نامه امضاء 
کردند و کيهان ارگان قتل های زنجيره ای، خواهان خون خواهی از او 

  .شده  و پرونده سازی برايش را آغاز کرده است
وقتی مجموعه اقدامات سرکوبگرانه ی دولت کودتا را مورد بررسی قرار 
می دهيم، به راحتی در می يابيم که آن ها چنان از حرکت مردم و حضور 

سناريوی . ميليونی شان به وحشت افتاده اند که عنان از کف داده اند
دستگاه واليت و سپاه و ارگان های نظامی و امنيتی برای سازمان دادن 

دتای انتخاباتی، پيشبرد آرام امر انتخابات و بيرون آوردن نام احمدی کو
ِنژاد از صندوق های رِأی بود، به گونه ای که هم بتوانند ادعا کنند که 
مردم به طور گسترده در انتخابات شرکت کرده و بر مشروعيت رژيم تاکيد 

مردم در اما تاکتيک . نموده اند  و هم به کانديدای کودتا رأی داده اند
با شکوهشان به دستگاه واليت و " نه"هجوم به پای صندوق های رأی و 

کودتاچيان که بازی را باخته . کانديدايش، بازی آرام کودتاچيان را برهم زد
بودند، قواعد بازی را بر هم زدند و حکم حکومتی ولی فقيه را به کار  

حتی اصالح .  شدحکمی که با بی اعتنائی دالورانه ی مردم روبرو. گرفتند
طلبان حکومتی نيز به پشتوانه اين بی اعتنايی غيرقابل چشم پوشی، و با 

و شکاف . اطالع از عواقب شوم تسليم،  به حکم حکومتی تن در ندادند
حضور قدرتمند و . در باالی حکومت را عميق تر و آشکارتر کردند

ميليونی مردم و گسترش شکاف در باالی حکومت، کودتاچيان را 
 ١١اين وحشت از مردم  را سردار حسن ذوالقدر در . وحشتزده کرده بود

البته امروز فضا قدری :"  به خوبی بيان کرد وقتی که گفت٨٨تيرماه 
اما . شفاف تر شده که خيلی ها روشنگری می کنند و اطالعيه می دهند

زمانی که فضا غبارآلود بود جای آن ها خالی بود و بسيجيان جای آن ها 
 ١٨در :"  تير اضافه کرد١٨و با اشاره به حرکت " ر کرده بودندرا پ

 تنها يک قشر دانشجويی با برخی دولتمردان دست ١٣٧٨تيرماه سال
داشتند اما امروز هم دامنه کار وسيع بود و هم معاندين، سردمداران و 

". استکبار جهانی که پشت اين قضايا بودند کار را تمام شده می دانستند
 از حضور گسترده و ميليونی مردم که ارکان نظام را لرزانده همين وحشت

 در نماز جمعه ٨٨ خرداد٢٩بودند، باعث شد تا خامنه ای خود رأسأ در 
فرمان حمله به مردم و ريختن خون جوانان را صادر کند  و از تبليغاتچی 
هاشان بخواهد عواقب اين سياست جنايتکارانه را نيز به گردن مخالفين 

اما عليرغم فرمان سرکوب، مقاومت توده ای، آن چنان عميق و . ندبيانداز
گسترده و تاکتيک های توده ای آن چنان هوشمندانه بود که سياست 

اين امر . سرکوب ضربتی و برق آسا را با شکست نسبی روبرو ساخت
از اين رو با خشونت بيشتری به . نيز بر وحشت کودتاچيان افزوده است

به ديگر سخن آن چنان ترسيده اند . پناه برده اندسياست مرعوب کردن 
  .که به ترساندن روی آورده اند

وقتی جوهر سياست ترساندن و ارعاب حکومتی، بر ترس از مردم 
. استوار است، بايد به شيوه های مختلف اين سياست را در هم شکست

زيرا در صورتی که سياست ارعاب پيروز شود، اين گراز وحشی زخمی 
اين را، حتی  اصالح طلبان وفادار به .  و کبير رحم نخواهد کردبه صغير

نظام ، به خوبی دريافته اند و مدام از مردم می خواهند که در برابر 
سياست ترور و ارعاب ايستادگی کنند و خود نيز چنين سياستی در پيش 

حتی برخی مراجع تقليد نيز اين خطر را دريافته اند و در برابر . گرفته اند
ودتا موضع گيری کرده و از مقلدين خود خواسته اند به مقاومت ادامه ک

  .دهند
برای در هم شکستن سياست ارعاب، در گام اول بايد بر تداوم توده ای 

می توان اشکال مناسبی از مبارزه . بودن حرکت اعتراضی مردم تاکيد کرد
کاهش را به کار گرفت  تا دامنه ی توده ای و فراگير حرکت های مردمی 

برای حفظ توده ای بودن حرکت مردم بايد اشکالی را به کار گرفت . نيابد
که هم قدرت بسيج کنندگی داشته باشد و هم هزينه ی آن در سطح توده 

همبستگی با خانواده های دستگير شده گان اخير، . ای قابل تحمل باشد
شرکت در مراسم سوگواری شهدای جنبش مردمی، گسترش شعار آزادی 

انيان سياسی، دامن زدن به مقاومت مدنی، کشاندن اعتراضات به زند
محيط های کار،  سازماندهی اعتصابات موردی و در صورت امکان 
عمومی، افشای هر چه گسترده تر جنايات نيروهای سرکوب از طريق 
گرفتن فيلم از اين جنايات و پخش جهانی آن، جمع آوری نام تک تک 

... ساندن اين نام ها به رسانه های جهانی و شهدا و زندانيان سياسی و ر
  .همه و همه می تواند تيغ سرکوب را به شدت کند کند

در اين ميان، نقش ايرانيان خارج از کشور، برای افشای جنايات رژيم 
کودتا و پخش گسترده ی مقاومت توده ای مردم و جلب وسيع افکار 

. رخوردار استعمومی در تمامی کشورهای جهان از برجستگی خاصی ب
بايد فشار بين المللی بر رژيم کودتا را در هر حدی که می توان افزايش 

انزوای کنونی رژيم . داد تا از اين طريق اراده ی سرکوب  متزلزل شود
کودتا، امکان موثری است که جنبش مقاومت توده ای می تواند به خوبی 

رعوبگر، نبايد برای در هم شکستن اراده ترسو های م. از آن بهره گيرد
بايد اين ترس را هم  چون طنابی به . اجازه داد بر ترس شان غلبه کنند

  ٢٠٠٩ ژوئيه۵ـ ١٣٨٨ تيرماه ١۴ .     دور گردن شان گره زد

  ……..……………………………… 
 اعالميه ی هيئت اجرائی سازمان: بقيه

 ! تير١٨به مناسبت سالگرد 
، تمامی " و خاشاکخس" تير، به بهانه ی هجوم ١٨گرامی داشت مراسم 

ادارات، شرکت ها و خوابگاه های دانشجويی را تعطيل کرده است، بايد به 
حال که دانشجويان به خانه ها و شهرهايشان . ابتکارات جديدی دست زد

فرستاده شده اند، می توان به همراه جوانان و مردمی که نشان دادند نمی 
ال اعتراضی، هم چون خواهند زير بار زور زندگی کنند، از تمامی اشک

اعتصاب، تحصن، گردهم آيی ها به بهانه های گوناگون و يا دادن شعار 
نبايد اجازه داد .  تير را گرامی داشت١٨در شب ها استفاده کرد و سالگرد 

دولت کودتا تصور کند که با در پيش گرفتن سياست ارعاب می تواند دريا 
  .را از تالطم باز دارد

  وز خيزش شکوهمند جنبش دانشجويی تير، ر١٨گرامی باد 
  پيروز باد رزم پر شکوه مردمی

  زنده باد آزادی
  زنده باد سوسياليسم

  مرگ بر جمهوری اسالمی
 )راه کارگر(ی سازمان کارگران انقالبی ايران ئهيئت اجرا

  ٢٠٠٩ ژوئيه ٩ ـ ١٣٨٨ تيرماه ١٨

............................................. 
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 حمدی نژادپايه روستايی ا

 ! يک دروغ است
 

 
 بسيجی هايی که در روستاها به احمدی نژاد رای داده اند، درشهر به

 .اند به مقابل سفارت انگليس فرستاده شده, دانشجو,عنوان 
  

رياکاری رئيس جمهور منتصب واليت فقيه برای جلب آرای .روشنگری
حقيقت امروز اين است . مردم زحمتکش داستانی مربوط به گذشته است

که رياکاری مزبور اکنون برای بخش بزرگی از مردم زحمتکش هم افشاء 
شده و آنها دريافته اند که بذل و بخشش های احمدی نژاد عمدتا شامل 

 که برای شليک گلوله به سينه کسانی تربيت ميشوند که به آنهايی ميشود
اريک هوگلوند که خود سال ها در روستاهای . انتخاب خود رای ميدهند

چنانکه در مقاله می خوانيم . ايران تحقيق کرده يک نمونه را ارائه ميدهد
است , خبر,نتيجه گيری های او ناشی از مشاهدات عينی است و در واقع 

در تحليل او مواضع هردو جناح رژيم را همانطور که خودشان نه تفسير، 
 . ميگويند باور کرده و نقل ميکند

 رای روستاها در ايران و تقلب انتخاباتی 
  ٢٠٠٩ ژوئن ٢٧

 در تهران می گفت پايه حمايتی احمدی CNNهم اکنون شنيدم گزارشگر 
ناطق آيا اين احتمال وجود دارد که م. نژاد در مناطق روستايی است

 درصد جمعيت کشور را در خود جای ٣٥روستايی ايران که کمتر از 
 درصد رايی باشند که او مدعی است به دست ٦٣ميدهند، تامين کننده 

 سال که شامل ٣٠آورده است؟ تحقيقات خود من در روستاهای ايران طی 
من در مورد شهرهای ايران . دوره اخير هم ميشود، اين را رد ميکند

ده ام، همين در مورد آن گزارشگران خارجی صادق است که تحقيق نکر
از اين رو . در شهرهای بزرگ اروپا و آمريکای شمالی زندگی می کنند

تعجب می کنم چطور آنها ميتوانند ادعای پايه حمايتی وسيع روستايی 
 . برای احمدی نژاد را اينطور با جسارت تاييد کنند

 خانوار در ٨٥٠روستای کوچکی با مثال باغ ايمان را در نظر بگيريم، 
بنا بر گفته دوستان . دامنه زاگرس در حوالی شيراز در جنوب غربی ايران

نزديک و قديمی من که در آنجا زندگی می کنند اين روستا از خشم به 
 سال اعتقاد ١٨جوش آمده است، زيرا حداقل دو سوم تمام افراد باالی 

 . ی نژاد از آنها دزديده استدارند که انتخابات اخيررا محمود احمد
 ژوئن خبر پخش شد که احمدی نژاد بيش از ١٣وقتی صبح روز شنبه 

 درصد آرايی را که روز قبل به صندوق انداخته شده بود برده است، ٦٠
هفته قبل از رای گيری شاهد فشرده ترين . ساکنين روستا شوکه شدند

 عيان بود که حمايت از کارزار انتخاباتی در تاريخ اين روستا بود و کامال
حتی وقتی حاميان احمدی نژاد . ميرحسين موسوی فوق العاده باالست

تالش کردند تظاهراتی برپا کنند آنها را هوکرده و مسخره می کردند و 
يکی از . آنهامجبور بودند در مجامع خانوادگی سرزنش را تحمل کنند

يک رياکار هيچکس جرات نداشت به ,اعضای منتخب شورای ده ميگفت 
 , .رای بدهد

احمدی نژاد در باغ ايمان و بيشتر روستاهای اطراف شيراز منفور بود، 
عمدتا به دليل اينکه به وعده های اصالحی که در کارزار انتخاباتی 

بزرگان مورد . او تعدادی حامی داشت. سال داده بود عمل نکرد٢٠٠٥
 درصد مردان ١٥تا  ١٠, :اعتماد ده تعداد آنها را چنين مشخص کرده اند

 عمدتا بسيجی ها و کسانی که برای ارگان های وابسته به دولت کار –ده 
 . ,ميکنند، همراه با خانواده های شان

روستائيان سه شب قبل از رای گيری با ماشين به شيراز رفتند تا در 
و خود روز انتخابات در باغ . کارزارهای حمايت از موسوی شرکت کنند

بسياری از مردم در حاليکه در صف ها . وز جشن بودايمان مثل يک ر
ايستاده بودند و با همسايگان صحبت ميکردند علنا و با شادمانی قصد 

و کارکنان انتخاباتی . خود را برای رای دادن به موسوی ابراز می کردند
به .  درصد مردم به موسوی رای داده اند٦٥ارزيابی می کردند که حداقل 

احتماال تعدادی هم به کروبی که او هم در طرف مردم  ,گفته يکی از آنها
 , .قرار گرفته بود، رای دادند

بسيجی ها با مادر و همسر و خواهرشان برای رای دادن آمدند ولی ساکت 
به گفته عضو . بودند و آشکارا ازاينکه قصدشان معلوم بود پروا داشتند

ولی به , .ای بدهندزيرا معلوم بود که ميخواهند به احمدی نژاد ر,شورا 
 درصد آراء را تشکيل ٢٥ تا ٢٠گفته او آنها نمی توانستند بيش از 

  . بدهند
عصر روز شنبه شوک و ناباوری جای خود را به خشمی داد که به تدريج 
به عصيان آشکار اخالقی ناشی از اين باور که انتخابات آنها به سرقت 

به گفته عضو :تا بوددليلش مستقيما در خود روس. رفته است تبديل شد
کارمندان وزارت کشور از شيراز آمدند و قبل از اينکه رای گيری , شورا

 بعد از ظهر تمام شود، صندوق های رای را مهر و موم کرده ٩در ساعت 
در تمام انتخابات های قبلی کميته مرکب از نمايندگان همه . و با خود بردند

را مستقيما در روستا مورد جناح های سياسی رای ها را شمرده و نتايج 
تحول غير منتظره کارکنان حوزه رای گيری را کنار . تاييد قرار می دادند

 , .زد، مثل همه جای ديگرکشور
عصر شنبه گروه های کوچکی از معترضين به خيابان های دور و بر 

 ميليون جمعيت، ريختند و به نتايج اعالم شده ١٫٥بازار شيراز، شهری با 
مردم حاضر نبودند باور کنند احمدی . ی تقلبی اعتراض کردندبه عنوان را

تظاهرات بزرگ تری در روزهای يک شنبه، . نژاد مجددا انتخاب شده است
دوشنبه و سه شنبه صورت گرفت که از اواخر بعد از ظهر شروع شده و 

روستائيان با غ ايمان و ساير روستاها، از جمله . تا دم صبح ادامه داشت
 کيلومتری شيراز ماشين ها را پر کرده وبه اين ٦٠در چند روستا 

 . تظاهرات می آمدند
سر می دادند ولی , مرگ بر ديکتاتور,اگرچه جمعيت شعارهايی از قبيل 

- ١٩٧٩، شعار توده ای انقالب ,اهللا اکبر,بيشتر معترضين فرياد ميزدند 
 در واقع در شيراز هزارها نفر روز يک شنبه به سر بام ها ی. ١٩٧٨

 . خانه ها رفتند و چند ساعت فرياد اهللا اکبر سردادند
بيشتر روستائيان طرفدار جمهوری اسالمی هستند، ولی آنها خواهان 

آنها در . اصالحاتی که هستند که آينده اقتصادی فرزندانشان را تامين کند
وعده های موسوی مبنی بر اجرای رفرم ها اميدی ديدند، هرچند خود او 

 .م استاز نخبگان حاک
ولی نخبگان حاکم در مورد اينکه ايران چگونه بايد اداره شود اختالف 

يک دموکراسی شفاف که در آن نمايندگان انتخابی قوانينی به نفع : دارند
دمکراسی مديريت شده که در آن چند برگزيده , مردم وضع کنند يا يک 

بتوانند همه تصميمات را بگيرند زيرا به توده مردم اعتماد ندارند که 
 . تصميمات درست بگيرند

اين واقعيت ظريف در بطن سياست ايران موجود است ولی به نظر ميرسد 
گزارشگران غربی قادر به ديدن آن نيستند و ميکوشند بحران سياسی 

  . ايران را با توسل به کليشه های ساده انگارانه توضيح بدهند
 در باره نويسنده مقاله 

سياست در کالج بيتس در ماين است و مقاالت اريک هوگلند استاد رشته 
او در مورد . تخصصی او در ژورنال انتقادی خاورميانه درج ميشود

سی , مسايل روستايی ايران تخصص دارد و آخرين مقاله او تحت عنوان 
در ميدل ايست ريپورت شماره , سال انقالب اسالمی در روستاهای ايران

 .  به چاپ رسيد٢٠٠٩، بهار ٢٥٠
  : عمنب

21813/viewArticle/znet/org.zmag.www://http   
به ساير . عکس اين صفحه از سايت خبرگزاری مهر برداشته شده است

دست ساخت , چهره دانشجويی,عکس ها در لينک زير توجه کنيد، 
له در دوره قاجار و مادر بزرگ جمهوری اسالمی به باج گيرهای سرمح
 . های شان شباهت عجيبی پيدا کرده است

901413=NewsID?aspx.newsdetail/fa/com.mehrnews.www://http   
 ١٣٨٨ تير ١٤   

…………………………………...  
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  اعتصاب کارگران هفت تپه اعتصاب کارگران هفت تپه 
  ..هوايیهوايی  ر اعتراض به کار در شرايط بد آب ور اعتراض به کار در شرايط بد آب ودد

 تير ماه کارگران کارخانه کشت ١۴صبح روز جاری يکشنبه مورخ 
  .و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند

کارگران معترض با جمع شدن درب اين کارخانه خواستار تعطيل 
شدن کار تا زمان مساعد شدن آب و هوای منطقه شدند که با حضور 

 معترضين، درب دفتر مدير کارخانه  ام از مسوليننيافتن هيچکد
در مذاکره نماينده کارگران با مدير کارخانه وی با .تجمع کردند 

اشاره به اينکه خود وی هم ناچار به حضور در سر کار است افزود 
 دستور از مراجع باال تر است  الزمه تعطيل شدن کارخانه دريافت

کارگران معترض بعد .. تر نبرد  باال اما نامی از مرجع و يا مراجع
 روال   به سر کار خود باز گشتند و کارخانه به  ساعته٣  از تجمع

از صبح امروز گرد و غبار تمامی خوزستان و .عادی خود بازگشت 
شهرستانهای اطراف همچون شيراز ، کرمانشاه ، کهگيلويه و بوير 

 ١۵  در بر گرفته است که ميزان غلظت آن به بيش از احمد را
 متر رسانده ۶٠درصد از حد مجازرسيده و شعاع ديد را به کمتر از 

 تير ماه کارگران کارخانه ١۴صبح روز جاری يکشنبه مورخ .است 
کارگران معترض با . کشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند

جمع شدن درب اين کارخانه خواستار تعطيل شدن کار تا زمان 
 شدند که با حضور نيافتن هيچکدام مساعد شدن آب و هوای منطقه

در . معترضين، درب دفتر مدير کارخانه تجمع کردند  از مسولين
مذاکره نماينده کارگران با مدير کارخانه وی با اشاره به اينکه خود 
وی هم ناچار به حضور در سر کار است افزود الزمه تعطيل شدن 

نامی از مرجع و  دستور از مراجع باال تر است اما  کارخانه دريافت
   ساعته٣  کارگران معترض بعد از تجمع..  باالتر نبرد  يا مراجع

.  روال عادی خود بازگشت  به سر کار خود باز گشتند و کارخانه به
از صبح امروز گرد و غبار تمامی خوزستان و شهرستانهای اطراف 

 در بر گرفته  همچون شيراز ، کرمانشاه ، کهگيلويه و بوير احمد را
حد مجازرسيده و  درصد از١۵ان غلظت آن به بيش از است که ميز

  . متر رسانده است ۶٠شعاع ديد را به کمتر از 

…………………………………… 

   کشته و٣٤خرداد خونين، اسامی 
 گان  نفر از بازداشت شده٧٠٠

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران
ر در ايران آنچه در پی می آيد، گزارش تفصيلی مجموعه فعاالن حقوق بش

در خصوص رويدادها، نقض حقوق بشر و اقدامات دستگاه امنيتی پس از 
 .  است١٣٨٨ تيرماه سال ١٢ خردادماه تا ٢٢انتخابات در محدود زمانی 

اين گزارش ضمن ارائه تعاريف کلی از انتخابات و معيارهای انتخابات 
ازد، سالم، به بررسی اعتراضات مردمی و خشونت نيروهای نظامی ميپرد

مجموع گزارشات کلی از بازداشتهای جمعی افزون بر سه هزار شهروند، 
 ٧٠٠ جان باخته خشونتهای اخير و همچنين مشخصات ٣٤ارائه آمار از 

  . بازداشت شده قسمتهای ديگر اين گزارش را تشکيل می دهد
انتخابات در واقع سلسله اقدامات و عمليات منسجم و پيوسته :ت انتخابا

در يك محدوده جغرافيايی مشخص و زمانی محدود ومعين ای است آه 
صورت می گيرد و منجر به برگزيده شدن فرد يا افراد و يا موضوع و 

اجرا و انجام اين سلسله .مرام خاصی از سوی اآثريت مردم می شود
اقدامات و عمليات آه منتج به اين نتيجه گردد، اصطالحْا برگزای انتخابات 

مين رابطه دهمين دورٔه انتخابات رياست جمهوری در ه. ناميده می شود
 ژوئن ١٢ خورشيدي، برابر با ١٣٨٨ خرداد ٢٢ايران، در تاريخ جمعه، 

 .  ميالدي، برگزار شد٢٠٠٩
 معيارهای انتخابات آزاد 

تواند برآمده از خواست مردم آن کشور  حق حاکميت در هر کشور تنها مي
ای برگزار  نصفانه ــ که بطور دورهباشد که در انتخابات راستين، آزاد، و م

شود ــ و مبتنی بر حق رأی همگاني، برابر، و مخفی است بيان  مي
 .گردد مي

 : هر شهروند بزرگسال اين حق را دارد که   :حقوق انتخاباتی
 در انتخابات، بدور از هرگونه تبعيض، رأی بدهد  -
بعيض ی نام نويسی کارآمد، بيطرف، و بدور از ت  به يک پروسه-

 . دسترسی داشته باشد
 در صورت سلب حق رای بايد بتواند به يک سيستم رسيدگی به شکايات -

 . دسترسی داشته باشد
 . ی رأی گيری موجود باشد  دسترسی برابر و موثر به حوزه-
 .  رأی هر فرد بايد وزنی برابر با رأی ديگری داشته باشد-
بايد بهيچوجه محدود  حق رأی دادن بطور مخفی بالشرط است و نمي-

 . گردد
ی کشور خويش مشارکت   هر کس حق دارد در اداره-حقوق کانديداتوری 
بايد از امکان برابر برای کانديدا شدن در انتخابات  داشته باشد و مي

 . برخوردار باشد
 هر کس حق دارد برای کارزار انتخاباتی به عضويت حزب يا سازمانی -

يگران حزب يا سازمانی سياسی را بوجود سياسی درآيد، يا همراه با د
 .آورد

  دسترسی برابر به رسانه ها ــ بويژه رسانه های اطالع رسانی جمعی -
  بايد پذيرفته شده و تأمين گردد،   امنيت جانی و مالی کانديدا ها مي-
 برخورداری از حمايت قانون و جبران حقوق نقض شده هر کانديدا در -

صورت وجود شکايت ، دسترسی به يک هيئت  در -: انتخابات جريان 
 رسيدگی که هم توانايی بررسی چنين تصميماتی را دارد و هم
 . بتواند اشتباهات را بالفاصله و بطور واقعی تصحيح نمايد

 .های ديگران را محترم شمارد  کانديداها بايد حقوق و آزادي-
 . ذيردی انتخابات آزاد و منصفانه را بپ  کانديداها بايد نتيجه-

در پی اعالم نتايج دهمين دورٔه  :اعالم نتايج و آغاز اعتراضات در ايران
انتخابات رياست جمهوری ايران و اعالم پيروزی دوبارٔه محمود 

عنوان کودتا ناميده  گران سياسی به نژاد که از سوی برخی از تحليل احمدي
های ديگر های تهران و همچنين شهر ها و ميدان شد، تظاهراتی در خيابان

ايران، توسط هزاران تن از معترضان به نحؤه شمارش آرا و حاميان 
 ٢٣نژاد در انتخابات، در تاريخ  ميرحسين موسوي، رقيب اصلی احمدي

اين اعتراضات که روزهای بعد نيز ادامه يافت با . خرداد به راه افتاد
نظامی حکومت در  برخورد نيروهای پليس ضد شورش و حاميان شبه

که شدت آن در تهران در دهٔه گذشته  طوري  و بسيج روبرو شد؛ بهسپاه
 ميليون نفر از معترضان با ٣ خرداد، حدود ٢۵در روز . سابقه بود بي

حضور ميرحسين موسوي، محمد خاتمی و مهدی کروبی در راهپيمايی 
های مرکزی تهران از ميدان امام حسين تا ميدان آزادی  بزرگی در خيابان

ترين راهپيمايی ضد دولتی از زمان انقالب بهمن  که به بزرگشرکت کردند 
 .  بدل شد١٣۵٧

 *پيوندها * 
  منصور نجفی: سردبير نشريه 

com.telia@nadjifi.mansour  
  مانايميل روابط عمومی ساز

net.rahekargar@public  
  تلفن روابط عمومي سازمان
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 ميشوند،" ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
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دامنه اعتراضات به نتايج انتخابات به شهرهای ديگری همچون اصفهان، 
شيراز، اراک، اروميه، گرگان، مشهد، اهواز، کرمانشاه، رشت، انزلي، 

بانها تبريز، بندرعباس، آمل، يزد، زاهدان نيز گسترش يافت و مکررًا خيا
و ميادين اصلی اين شهرها صحنه اعتراضات و زد و خورد نيروهای شبه 
نظامی و انتظامی با مردم بود، در اين رهگذر هزاران شهروند معترض 

 . بازداشت و صدها تن کشته و زخمی شدند
نيروهای نظامی و به خصوص شبه نظامی موسوم به بسيج يا لباس 

صول اساسی قوانين جاری شخصی با خشونت بی حد و حصری عمال ا
 قانون اساسی را زير پا گذارده و کمترين اعتراض مسالمت ٢٧ همچون اصل

آميز را با خشونت پاسخ گفتند، ابعاد دهشتناک خشونت ها اعتراضات جهانی 
 . را بر انگيخت

 قطع شبکه های ارتباطی و ممانعت از اطالع رسانی 
ويس پيام کوتاه اختالل در همزمان با آغاز رای گيری در ايران و قطع سر

ارتباط گيری و اطالع رسانی آغاز شد و با اوج گرفتن اعتراضات اجتماعی در 
 . ايران دامنه بی سابقه ای يافت

 خرداد از کار ٢٢سرويس ارسال پيامک از شب قبل از انتخابات :  پيامک
مار شهروندان ايرانی که تا قبل از آن و در زمان تبليغات انتخابات آ. افتاد

 ميليون پيامک در روز رسيده ١٠٠شان به رقمی در حدود  ارسال پيام کوتاه
بود، درست از شب قبل از انتخابات با قطع اين سرويس خدماتی از سوی 

البته وزارت مخابرات بسيار با تاخير . شرکت مخابرات ايران مواجه شدند
تخابات و ی ان اعالم کرد که اين مساله مشکل فنی است و ربطی به مساله

گان بر آن اتفاق نظر داشتند همين  وقايع بعد از آن ندارد، اما آن چيزی که همه
ی  های گسترده با توجه به اعتراض. ی مخابرات بود ربط اين موضوع به مساله

 تيرماه بعد از تائيد انتخابات توسط شوری ١٠سرانجام اين سرويس از روز 
امک ارسالی تا چند مرتبه تکرار نگهبان وصل شد که در اقدامی عجيب هر پي

می شود و بعضی تحليل گران بر اين باورند اين اقدامی است برای جبران 
 . خسارت هيجده روز قطعی اين سرويس درآمد زا

با .. چون سرويس پيامک داشتند های همراه هم مشکلی هم تلفن:  موبايل
ها   در خيابانهای ميليونی مردم ايران و حضور آنان ی اعتراض شروع گسترده

. های همراه ايرانيان را از کار انداخت ی تلفن مخابرات به طور کامل همه
گونه اظهارنظری از سوی دولت مطرح نشد و  يی که در مورد آن هيج مساله
در تمامی تجمعاتی که مردم . اند گويی از آن تا کنون سر باز زده ها از پاسخ آن

بسياری بر . شد های همراه قطع مي تلفنکردند  ها برگزار مي ايران در خيابان
رسانی  اند که اين موضع به خاطر جلوگيری از گزارش دهی و اطالع اين عقيده
حتا در تجمع مقابل مجلس . های مردمی ايران صورت گرفته است از اعتراض

شورای اسالمی در ميدان بهارستان هر شهروندی که در حال صحبت با 
آميز   شده يا مورد ضرب و شتم و برخورد توهينموبايل بوده است يا بازداشت

البته دامنه قطعی تلفنی در روزهای . مامورين لباس شخصی قرار گرفته است
 .اخير و در محل تجمعات به تلفن های ثابت نيز کشيده شد

 خرداد شمارش آرا آغاز شده ٢٢در حالی که در شب :اينترنت و فيلترينگ 
پيامک از کار افتاده بود و فعالين سياسی و های همراه و سرويس  بود و تلفن

ها  های خبری و وبالگ شدند، بسياری از سايت مدنی يک به يک بازداشت مي
به محاق فيلتر رفتند و در عرض يک شب صدها سايت و وبالگ از سوی 

های حامی مهدی کروبی و  ی فيلترينگ مورد فيلتر قرار گرفت، سايت کميته
ها اولين  های هواداران آن ايی و وبالگميرحسين موسوی و محسن رض

. گان خارج شدند های اينترنتی بودند که فيلتر شدند و از دسترس همه گاه پاي
نيوز، عصر ايران، سايت شخصی محسن رضايی از  نيوز، سحام نيوز، آينده قلم

های اجتماعی که  شبکه. هايی بودند که مورد فيلترينگ قرار گرفتند جمله سايت
نگاران و توقيف مطبوعات و فيلترينگ  ی رزونامه ه بازداشت گستردهبا توجه ب

ياهو . بودند نيز فيلتر شدند رسانی قرار گرفته به محلی مهم برای اطالع
زمان با  هم. ها بودند مسنجر، فيس بوک، توييتر و يوتيوپ از اين دست شبکه

يدا کرد و اين فيلترينگ گسترده سرعت اينترنت نيز در ايران به شدت کاهش پ
در اين ميان سپاه پاسداران انقالب . پهنای باند اينترنت در ايران بسيار کم شد

هايی تهديدآميز نسبت به  ی گرداب دست به انتشار بيانيه اسالمی در قالب شبکه
رسانی و بيان رويدادها بودند پرداخت و حتا در  کسانی که مشغول اطالع

گان  ها را به سرويس دهنده  از سايتيی عجيب از کار افتادن بسياری بيانيه
 .آمريکايی نسبت داد
رسانی  های اطالع با شروع فيلترينگ در ايران و بستن راه :حمالت اينترنتی

گان در دستور کار  های خبری از سوی فيلتر کننده حمالت اينترنتی به پايگاه
های  شدت حمالت اين گروه به قدری زياد بود که بسياری از سايت. قرار گرفت

در پی اين اقدام . ها استفاده کند توانست از آن اينترنتی از کار افتاد و کسی نمي
های  ى انتخابات دست به اقدام متقابل زدند و خبرگزاري مردم معترض به نتيجه

چون فارس و ايرنا  کنند هم ی عمومی استفاده مي سو با دولت که از بودجه هم
رانا خبرگزاری مجموعه فعاالن سايت ه وب. را مورد هدف قرار دادند

های بود که مورد حمله قرار گرفت و هک  بشر در ايران از جمله سايت حقوق
 . شد

 ٢٢ی ابعاد آن از شب  يی در همه محدوديت رسانه :توقيف و سانسور نشريات 
ترين مسائل دنبال شده  توقيف و سانسور مطبوعات هم از مهم. خرداد آغاز شد

ی سبز و سانسور ديگر مطبوعات  ی کلمه قيف روزنامهتو. از سوی دولت بود
شان از جمله اقدامات انجام شده از سوی  نگاران ها روزنامه و فشار بر روی آن

ی اعتماد ملی ارگان حزب اعتماد ملی و کروبی يکی  حتا روزنامه. دولت بود
ی اول خود را سفيد گذاشت و  طلب فردای انتخابات صفحه از کانديدهای اصالح

ی کروبی در مورد نتايج  ی برای منتشر کردن بيانيه دليل آن را عدم اجازه
 خرداد آغاز ٢٢نگاران از همان شب  بازداشت روزنامه. انتخابات عنوان کرد

احمد . ی زندان شدند نگار و خبرنگار بازداشت و روانه ها روزنامه شد و ده
ک، مهسا امرآبادي، زيدآبادي، محمد قوچاني، کامبيز نوروزي، عبدالرضا تاجي

،کيوان صميمی بهبهاني،بهزاد باشو، سيد خليل ميراشرفي،مصطفی قوانلو 
قاجار سميه توحيدلو ،محمد عطريانفر، شکوفه آذر سعيد ليالز، محمد قوچاني، 

نگارانی  علی مزروعي، ژيال بنی يعقوب ،بهمن احمدی امويی از جمله روزنامه
 تا آنجا گسترش يافت که سازمان اين مسئله. اند هستند که بازداشت شده

گزارشگران بدون مرز ايران را بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان 
  . عنوان کرد

رسانی  با توجه به سياست عدم اطالع :اختالل در تماس های برون مرزی 
های برون مرزی هم شهروندان  وقايع جاری در ايران از سوی دولت در تماس

کسانی هم . های وسيع در ايران جه بودند و شاهد اختاللايرانی با مشکل موا
گرفتند و يا بالعکس در بسياری موارد موفق به ايجاد  که با ايران تماس مي

 . شدند اين ارتباط نمي
 اخراج روزنامه نگاران خارجی و محدوديت سايرين 

 خرداد خبرنگاران خارجی تهديد به خروج از ٢٢در همان روزهای اول بعد از 
تا . تر از ايران خارج شوند ها گفته شد که هر چه سريع يران شدند و به آنا

اين . اند ی زندان هم شده کنون دو تن از خبرنگاران خارجی بازداشت و روانه
بسياری از . اند ی نيوزوويک بوده ی واشنگتن تايمز و هفته نامه دو از رونامه

 بودند که اخبار  جانی شدهآنان بعد از خروج از کشور افشا کردند که تهديد 
دولت در طی روزهای اخير بسياری از . غير واقعی ار از ايران منتشر کنند

های  های خارج از ايران را به دخالت داشتن در آن چيزی که اغتشاش رسانه
اين در حالی است که آنان هر گونه راه . خواندد متهم کرده است ايران مي

 و جهانيان را بسته است و سعی در بستن رسانی صحيح برای ايرانيان اطالع
 . تری دارند های بيش راه

پس از اعالم نتايج انتخابات، همزمان با موج اعتراضات  :حمله به دانشگاهها 
خودجوش مردمی در تهران و ديگر شهرهاى بزرگ آشور، اعتراضات 

همزمان نيروهای . مردمی در دانشگاههای مختلف کشور آغاز شد-دانشجويی
تی و انتظامی نسبت به سرکوب جامعه معترض دانشجويی در سراسر امني

در اين رهگذر سه برخورد خونين با دانشجويان صورت . کشور اقدام نمودند
 . گرفت

در پی اعتراض جمع کثيری از دانشجويان  :کوی دانشگاه صنعتی اصفهان 
اوايل  خرداد و ٢٣دانشگاه صنعتی اصفهان به نتايج انتخابات در اواخر روز 

 خرداد نيروی انتظامی با ارسال تعداد زيادی از نيروهای ضد ٢۴بامداد 
در اين اقدام صدها نفر .شورش مبادرت به ضرب وشتم شديد دانشجويان نمود

از دانشجويان به شدت زخمی شدند و وسائل شخصی انها توسط مهاجمين 
شگاه در پی اين حوادث شورای دان.  نفر بازداشت١۴٠همچنين .تخريب شد

گفتنی است رئيس دانشگاه . روز به تعويق انداخت١٧امتحانات را به مدت 
  . است خسارت وارد شده را حدود بيست وپنج ميليارد ريال اعالم کرده

 ٢٥نيرويهای پليس و لباس شخصی در تاريخ  :کوی دانشگاه تهران 
خردادماه به کوی دانشگاه تهران يورش برده و به ضرب و شتم شديد و 

اهللا و  در جريان تالش نيروهای انصار حزب. کردن دانشجويان پرداختند وحمجر
گارد ويژه برای ورود به کوی دانشگاه تهران، بيش از پانزده نفر از 

پس از آن با . دانشجويان تنها به علت اصابت گلوله به شدت مجروح شدند
ن اهللا به تجمع دانشجويان ساک حمله نيروهای لباس شخصی و انصار حزب

کوی دانشگاه تهران، دانشجويان ساکن کوی در اثر اصابت گلوله، زنجير، 
نيروهای امنيتی که دور تا دور . چاقو، باتوم و چماق به شدت مجروح شدند

کوی را از شب تحت اختيار داشتند، چند بار برای ورود به کوی تالش کردند 
س از آغاز حملٔه اما پ. که اين تالش با مقاومت دانشجويان ناکام مانده بود

آور و  نيروهای امنيتی به کوی دانشگاه که با پرتاب نارنجک صوتي، گاز اشک
تيراندازی زمينی به تمام درهای کوی دانشگاه همراه بود، توانستند وارد کوی 

 دانشگاه شوند و 
 خردادماه مورد ٢٥کوی دانشگاه شيراز نيز در روز  :کوی دانشگاه شيراز 
د که به گفته منابع دانشجويی به قتل چند دانشجو و مفقود حمله قرار گرفته بو

در اين حمله خسارات هنگفتی . و بازداشت شدن صدها دانشجوی ديگر انجاميد
 . به خوابگاههای دانشجويان و دانشگاه وارد شد

دانشگاه نوشيروانی بابل، دانشگاه مازندران، دانشکده نفت : ساير دانشگاهها 
لمللی امام خمينی قزوين، دانشگاه صنعتی اميرکبير، اهواز، دانشگاه بين ا

دانشگاه زاهدان، دانشگاه بوعلی همدان، دانشگاه تبريز منجمله دانشگاههای 
ديگر در کشور هستند که صحنه اعتراضات دانشجويی و برخوردهای امنيتی 
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با آنان بود، الزم به ذکر است کماکان در بعضی از دانشگاههای مورد اشاره 
 .  دانشجويان بازداشتی يا تحت پيگرد وجود داردهمچنان

 آمارها / برخوردها 
 اعتراف گيری و پخش 

تا کنون اعترافات دو روزنامه نگار به نامهای امير حسين مهدوی و مازيار 
به صورت ) خبرنگار ايرانی کانادايی شبکه چهار انگليس و نيوزويک(بهاری 

 . عمومی منتشر شده است
گاه امنيتی در ايران و مدعيات افرادی که پيش تر نظر به سوابق دست

اعترافاتی به شکل مذکور از آنان منتشر شده بود و تاکيد بر اينکه تحت فشار 
و شکنجه مجبور به اعترافات غير حقيقی شده بودند، سازمانهای مدافع حقوق 
بشر نسبت به خطر شکنجه زندانيان برای اخذ اعترافات غير حقيقی هشدار 

 . ندداده ا
منابع مطلع از فشار و شکنجه فعاالن برجسته اصالح طلب ايران به قضد اخذ 
اقارير غير واقعی خبر می دهند و عنوان می دارند به زودی اين سناريو 

 . قربانيان بيشتری خواهد گرفت
مهمترين برخوردها و بازداشت های جمعی به : برخوردهای فله ای و جمعی

 : شرح ذيل اعالم کرد روايت اسناد را ميتوان به 
نيروهاى يگان  :گاه صنعتى اصفهان هاى دانش  در حمله به خواب گاه- خرداد ٢٣

 نفر از دانشجويان را بازداشت و توسط دو ٦٠ويژه و انصار حزب اهللا، بيش از 
 .دستگاه اتوبوس به مکان نامعلومى منتقل کردند

نيروی انتظامی اعالم کرد  سردار احمدرضا رادان جانشين فرمانده - خردادماه ٢٤
 نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراض دستگير شده اند و تعدادی از ١٧٠

 .طراحان اصلی تحت تعقيب هستند
 نيروهای نظامی و امنيتی به تجمع مردم در زاهدان حمله کرده و -  خردادماه٢٥

  . دهها نفر را بازداشت کردند
 ٢۵تبريز نيروهای امنيتی روز دوشنبه  بنا به اخبار رسيده از -  خردادماه٢٥

خردادماه با مراجعه به خوابگاه های دانشجويان دختر و پسر داخل دانشگاه تبريز 
حدود ده تن از دانشجويان اين دانشگاه را بازداشت و با مينی بوسی به مکانی 

 . نامعلوم منتقل کردند
ن توسط نيروهای  دانشجوی متحصن دانشگاه مازندرا١٥٠ بيش از - خردادماه ٢٦

نيروهای بسيج و مامورين امنيتی لباس . امنيتی با ضرب و شتم بازداشت شدند
 . شخصی مسلح به باتوم، قمه و چوب دستی به تناوب به دانشگاه حمله می کردند

 نفر از ٦٠ الی ٥٠:  يحيی ميرزا محمدی دادستان تبريز اعالم کرد-  خردادماه ٢٧
 به اتهام اخالل در نظم عمومی تجمع غير قانونی و مردم شرکت کننده در راهپيمايی

 . برهم زدن نظم توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند
 نفر از مردم شرکت ٢٠٠:  محمدرضا حبيبی دادستان اصفهان گفت - خردادماه ٢٧

 . کننده در اعتراضات توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند
 نفر از مردم شرکت ٣٠: جان گفت  جعفر گل محمدی دادستان زن- خردادماه ٢٧

 .کننده در اعتراضات توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند
 بر اثر تيراندازی مامورين امنيتی به راهپيمايی اعتراض مردم در - خرداد ٢٧

مجروحان به . کشته شد" حسين الف "  نفر مجروح و يک نفر بنام ٤٥اصفهان 
چشم و يا سر آنها اصابت کرده، در علت اصابت ساچمه و باتوم که اکثرا به 

 . بيمارستان شريعتی بستری می باشند
 دانشجو بازداشت ٢٠٠ در جريان حمله به کوی دانشگاه تهران - خردادماه ٢٧
 تن از اين ٨٠است که   دانشگاه تهران به خبرگزاری مهر گفته يک مقام. اند شده

 . اند دانشجويان آزاد شده
 ١٠٠رسيده از شهر تبريز نيز از بازداشت بيش از های   گزارش-  خردادماه ٢٨

 . دهد های برجسته مدنی اين شهر خبر مي نفر از شخصيت
. است  ايسنا از بازداشت هفت نفر در تجمعات اخير زنجان خبر داده- خردادماه ٢٨

است که در  محمدي، دادستان عمومی و انقالب شهرستان به ايسنا گفته جعفر گل
 . اند  نفر دستگير شده بودند که اکثر آنها با اخذ تعهد آزاد شده٢٣طول هفته گذشته 

يک .  دانشجو در همدان است٢٠ها حاکی از بازداشت   گزارش-  خردادماه ٢٨
عضو کميته روابط عمومی ستاد دانشجويی کل کشور مهدی کروبي، اين خبر را 

 . است تأئيد کرده
انشجويان دانشگاه مازنداران شنبه د  در جريان اعتراضات روز سه- خردادماه٢٨

 دانشجوی اين دانشگاه ١١شود  گفته مي.  دانشجو بازداشت شدند١٠٠در حدود 
 . همچنان در بازداشت هستند

 اميراهللا شمقدری سرپرست معاونت امنيتی و انتظامی استانداری - خردادماه ٢٩
عتراض  نفر از مردم شرکت کننده در راهپيمايی ا٨٦: خراسان رضوی اعالم کرد 

 .توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده اند
 دانشجوى دانشگاه سمنان پس از تجمع اعتراضى بازداشت ١٥٠ -  خردادماه ٢٩
 . شدند
:  ذبيح اهللا خدائيان رئيس کل دادگستری استان لرستان اعالم کرد - خردادماه ٢٩

 اطالعات تعدادی از مردم شرکت کننده در راهپيمايی اعتراضی توسط مامورين اداره
 . و نيروی انتظامی در خرم آباد بازداشت شدند

:  سردار احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروى انتظامى اعالم کرد-  خردادماه ٣١
 خرداد دستگير شده اند ٣٠ نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی روز ٤٥٧

 . و تعدادى از طراحان اصلى تحت تعقيب هستند
 پرسنل خود در طی درگيريها ٤٠٠انده کل ناجا از زخمی شدن  فرم- خردادماه ٣٠

  خرداد خبر داد ٢٩تا تاريخ 

 سردار احمد رضا رادان معاون فرماندهی نيروی انتظامی خبر کشته - خردادماه ٣١
 .  نفر را تاييد کرد١٠٠ نفر و مجروح مصدوم شدن ١٠شدن 

، به صاحب ,کلمه سبز, نيروهاى امنيتى با حمله با دفتر روزنامه - تيرماه ١
 .  نفر از کارکنان اين روزنامه را بازداشت کردند٢٥امتيازى ميرحسين موسوى 

 عصر امروز مهندس ميرحسين موسوی جلسه ای با اساتيد عضو انجمن - تير ٣
 نفر از افراد ٧٠اسالمی مدرسان دانشگاه های کشور داشت که بعد از اين ديدار 

 . حاضر در جلسه دستگير شدند
 نفر از ٣٠٠قريب به :فرمانده سپاه سيدالشهداى استان تهران :  تيرماه ٤

ها در حال مداوا  اکنون در بيمارستان برکفان بسيجى به شدت زخمى شدند و هم جان
 نفر از بسيجيان قهرمان نيز در اين حادثه تلخ به درجه رفيع شهادت ٨هستند و 
 نائل شدند 

ى که روز گذشته، ششم تيرماه در اعتراض به  نفر از زنان٢٠ بيش از - تيرماه ٦
هاى اعمال شده عليه معترضان، در پارک الله تهران  هاى اخير و خشونت بازداشت

 . گرد هم آمده بودند، از سوى نيروى انتظامى دستگير شدند
 فرمانده نيروی انتظامی روز چهارشنبه اعالم کرد که در رويدادهای - تيرماه ١٠

اند و ديگر   نفر به دست نيروهای ناجا دستگير شده١٠٣٤پس از انتخابات 
 .ها از سوی بسيج و نيروهای اطالعات بوده است دستگيري

های  شدگان در ناآرامي  نفر از بازداشت٢٨٠ دادستان اصفهان از آزادی - تير ٩
: وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا، اظهار کرد محمدرضا حبيبی در گفت. اخير خبر داد

فر که دارای اتهام اخالل در نظم عمومی بودند با اخذ تامين مناسب  ن٢٨٠حدود 
 . آزاد شدند

خواند ,اغتشاشگر , نفر را که وی آنها ٢٠ فرمانده ناجا کشته شدن - تيرماه ١٠
 . تاييد کرد

به دليل شرايط امنيتی و ممعانت دولت از گردش آزاد : جان باختگان غير نظامی 
ی سابقه نقض حقوق بشر در ايران در طی روزهای اطالعات و همچنين گستردگی ب

اخير، عمال امکان ارائه ليست و آماری جامع و مستدل در خصوص جان باختگان 
وقايع اخير وجود ندارد، اما منابع دولتی بر اساس اعالمهای مختلف حداکثر جان 

عنوان داشته اند اما منابع ) بسيجی( شبه نظامی٨ شهروند و ٢٠باختگان را 
 .  شهروند عنوان می نمايند٢١٠دولتی اين آمار را تا غير

اکثر خانواده های جان باختگان برای برگزاری مراسم ترحيم و تدفين با 
محدوديتهای عديده ای از سوی نهادهای امنيتی روبه شدند و در بعضی از موارد 
گزارش شده است برای تحويل دادن جسد از خانواده های داغدار طلب پول شده 

دولت و نهادهای مربوطه برای پيگرد عوامل دخيل در کشتار مردم بی . ده استبو
ليست  . دفاع اقدام مثبتی را سامان ندادند و کشته شدگان را اغتشاشگر خواندند

 را ميتوانيد در سايت روشنگری مالحظه  بازداشت شدگاناسامی جان باختگان و 
 .نمائيد

……………………………………...  
 ان های پيشرو و مدافع حقوق بشربه همه افراد وسازم

اعتراض نامۀ زير را شماری امضاء کرده اند که گزيده ای از نام 
ما از همه کسانی که خود را در همسويی با . هايشان ضميمه است

برای اين . اين اعتراض می بينند ، تقاضا داريم آن را امضاء کنند
  :کار می توانيد به وبسايت های زير مراجعه کنيد

http://www.iran-bulletin.org , http://www.ipetitions.com/petition/iran-protest/ 

مردم ايران که در هفته های گذشته با شجاعتی سترگ در برابر 
ی به مقاومتی قهرمانانه برخاسته اند ، حمايتی سرکوب های جار

  .گسترده از همه آزادی خواهان جهان را انتظار دارند
  )ايران بولتن سابق  ( –سر دبيران فوروم چپ خاورميانه 
 اعتراض عليه سرکوب در ايران

در هفته های اخير جهان شاهد سرکوب های گسترده و وحشيانه 
يران بوده است ؛ اعتراضاتی که اعتراضات صدها هزار نفری مردم ا

  .عليه تقلب در انتخابات رياست جمهوری ماه ژوئن آغاز شده اند
استبداد مذهبی حاکم بر ايران به جوانان ، دانشجويان ، کارگران ، 
اقليت های قومی ، فعاالن اجتماعی ، حقوق دانان ، روزنامه نگاران 

 اصفهان ، شيراز ، هنرمندان و نويسندگانی که در تهران ، تبريز ،
و صدها شهر بزرگ و کوچک به اعتراض برخاسته اند ، با گلوله و 

بسياری کشته و هزاران نفر زخمی شده اند ، . باتوم جواب می دهد
. و چندين هزار نفر دستگير شده و زير شکنجه قرار گرفته اند

نيروهای پليس ، بسيج و سپاه به خانه ها و مغازه ها يورش می 
  .شين ها را خرد می کندآورند و ما

ما امضاء کنندگان زير همبستگی قاطع مان را با مردم ايران در 
پيکار شان برای دموکراسی و آزادی اعالم می کنيم ؛ توحش رژيم 
ايران را شديدًا محکوم می نمائيم ؛ و خواهان توقف فوری هر نوع 

  .ن هستيماقدام خشونت بار عليه تظاهر کنندگان و آزادی همه دستگير شدگا
ما از همه افراد و سازمان های پيشرو و مدافع حقوق بشر در چهار 
گوشه جهان تقاضا داريم که صدای شان را برای محکوم کردن اقدامات 

  ٢٠٠٩ژوئن . جنايتکارانه رژيم ايران عليه مردم اين کشور بلند کنند
 اين ليست را ميتوانيد در سايت  : فهرست نام بخشی از امضاء کنندگان

de.rahekargar.www://http/و در سايت خبری راه کارگر مالحظه نمائيد   . 


