
 

  مبانی راهکارهامبانی راهکارها
   در جنبش عمومی اعتراضی مردم در جنبش عمومی اعتراضی مردم

  رضا سپيدرودی
 خرداد به اين سو ٢٢استمرار اعتراضاتی که از 

و بويژه پس از بازگشت مردم به , شروع شده است
 تير که عليرغم تهديدات آشکار ١٨خيابان ها در 

نيروهای امنيتی و نظامی رژيم و لشکرکشی و 
 گرفت و بار ديگر بسيج نيرو از سوی آنان صورت

ظرفيت جنبش اعتراضی را مثل پتکی بر سر 
اين پرسش محوری را به ,  سرکوبگران شکست

مهم ترين و اصلی ترين عامل تداوم : ميان می کشد
  همين جنبش اعتراضی فعلی چيست؟

   ٢  بقيه در صفحه
  
  

   
پيروزی ديگری برای جنبش پيروزی ديگری برای جنبش پيروزی ديگری برای جنبش , , , تيرتيرتير٢٦٢٦٢٦

   اعتراضی مردماعتراضی مردماعتراضی مردم
 قانونی نيز می تواند وسيله و هر گاه مردم بخواهند حتی مجاری*

مردم با اين ابتکار . بهانه ای برای حرکت آشکارا فراقانونی شود
خود هوشمندانه يکی از سنگرها و تريبون های اصلی ارتجاع 

موقتا از دستش بيرون کشيدند و از , کودتاگر يعنی نماز جمعه را
  . همان تريبون خودش بر فرق سرش کوبيدند

   ٣ بقيه در صفحه
  
  
  

   
   

   گويند جنازه سوخته او را يافته اندگويند جنازه سوخته او را يافته اندگويند جنازه سوخته او را يافته اند   خانواده ترانه میخانواده ترانه میخانواده ترانه می
 وبالگ زيرزمين

مسجد  هاي شدگان هفتم تير در درگيري دوستان ترانه موسوي، از بازداشت
ي ترانه در  ي سوخته ي وي از يافتن جنازه قبا، گفته اند آه خانواده
  .اند قزوين خبرداده ي حومه
   ٧ هحفص رد هيقب

  
  

  

  اين خون های پاکاين خون های پاک
  د رفتد رفت به هدر نخواه به هدر نخواه
  ارژنگ بامشاد

جهانيان وقتی نگاه معصومانه ندا آقاسلطان و سرخی خون 
بر چهره ی او را ديدند، ابعاد وحشی گری رژيمی را 

تنها " ندا" اما . دريافتند که جان آدميان برايش ارزشی ندارد
، "سربازان گمنام امام زمان"تير . قربانی اين جانيان نبود

 ساله ای که سراپا ١٩ان سينه ی گرم سهراب اعرابی جو
  .شور بود را هم، از هم دريده بود

  
   ۴ بقيه در صفحه

  
  
  
  

   تيرماه٢٦گزارش از نماز جمعه 
مجتبی بميری رهبری رو !مرگ بر ديکتاتور:از ميان شعارها*

  .زندانی سياسی آزاد بايد گردد! نبينی
. نيروهای بسيجی و لباس شخصی مثل مور و ملخ حضور داشتند*

  ...."آنها قمه دارند:"ياد ميزدصدايی فر
  ٥بقيه در صفحه 

 ٨ هحفص رد هيقب ! تير ماه ٢۶  جمعهگزارش ديگری از حوادث

   
  
  

 دادرم ٢٨
  نکردستا  عمومی در سراسر روز عزای

ی مردم ايران   در تاريخ مبارزات حق طلبانه١٣٣٢ مرداد ٢٨وزر
انتخاب اين روز از سوی . ثبت گرديده است’ روز شوم‘به عنوان 

خمينی آگاهانه و . م به کردستان هم، تصادفی نبودخمينی برای هجو
 اين روز را برای اعالم ١٣٣٢ مرداد ٢٨با علم به ماهيت کودتای 

آخر مگر نه اين بود که او . عليه مردم کردستان انتخاب کرد’ جهاد‘
نقل به (خوانده بود ’ يک سيلی الهی به بنا گوش مصدق‘کودتا را 
  انه تقديس کرده بود؟واين رويداد شوم را آگاه) مضمون

 
   ۶ هحفص رد هيقب
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  مبانی راهکارهامبانی راهکارها
   در جنبش عمومی اعتراضی مردم در جنبش عمومی اعتراضی مردم

  رضا سپيدرودی
و ,  خرداد به اين سو شروع شده است٢٢استمرار اعتراضاتی که از 

تهديدات  تير که عليرغم ١٨بويژه پس از بازگشت مردم به خيابان ها در 
آشکار نيروهای امنيتی و نظامی رژيم و لشکرکشی و بسيج نيرو از سوی 
آنان صورت گرفت و بار ديگر ظرفيت جنبش اعتراضی را مثل پتکی بر 

مهم : اين پرسش محوری را به ميان می کشد,  سر سرکوبگران شکست
ترين و اصلی ترين عامل تداوم همين جنبش اعتراضی فعلی چيست؟ 

رايش های مختلف سياسی و طبقاتی بر اساس چشم اندازها و نيروها و گ
افق های ديد خود و در چهارچوب هدف هايی که برای جنبش اعتراضی 

البته . طبعا پاسخ يکسانی به اين پرسش نمی دهند, کنونی ترسيم می کنند
اما در عين حال گرايش هايی هستند که با , تنوع  پاسخ ها مفيد است

؛ هر چند پاسخ های بخش مهمی از همين گرايش جنبش همراه نيستند
های ناهمراه نيز در وجه عمده با انکار صريح اهميت بالواسطه لزوم 

بلکه ناهمراهی پيش از هر , گسترش جنبش اعتراضی مردم همراه نيست
چيز از طريق ارائه راهکارهايی قابل مشاهده  است که ظاهرا به نام همين 

است وجود طيفی وسيع و متناقض از راه از اينج.  جنبش طرح می کنند
به دليل همين گستره پر تناقض است که تاکيد بر مبنای عمومی . کارها

اگر مفروض بگيريم که . سنجش  راهکارها در لحظه حاضر اهميت دارد
يعنی به , گسترش جنبش اعتراضی بر عليه ديکتاتوری در سطح پايه

 حمايت و همدلی و ميدان کشيدن هر چه بيشتر نيرو و جلب و جذب
بويژه مشارکت فعاالنه تر , مشارکت بخش های وسيع تری از مردم

کارگران و زحمتکشان مهم ترين بستر تقويت و تحکيم جنبش اعتراضی و 
  :در اين صورت, ضامن استمرار آن است

هر راهکاری که زمينه ساز تحميل يک نبرد قطعی پيش رس نامنطبق : ١
 و سطح آمادگی کنونی آنها باشد قطعا به نفع با توازن واقعی نيروی مردم

تا . پيشروی جنبش اعتراضی نيست و تنها به انزوای آن خدمت می کند
زمانی که فراگيری جنبش اعتراضی و سراسری و يکپارچه شدن آن در 

شکل هايی از نافرمانی مدنی در , ابعاد دهها ميليونی در دستور قرار دارد
تا که بتواند بخش های هر چه وسيع تری از مقابل ديکتاتوری و رژيم کود

مردم را با هزينه ای بسيار پائين در جنبش اعتراضی مشارکت دهد و از 
و بويژه بستر خودسامان يابی , خالقيت ها و ظرفيت های آنان بهره ببرد

مردم را فراهم سازد حائز اهميت کليدی بوده و قادر است ساير شکل های 
اعتراضات . ويت نموده و وسعت بخشداعتراض را به سهم خود تق

و تالش برای فعال کردن نيروی وسيعی  که توانايی , خيابانی مهم است
عامل تقويت و گسترش , بالفعل حضور در خيابان ها را در خود نمی بيند

  جنبش اعتراضی را نبايد از اين نيرو محروم کرد . جنبش اعتراضی است
يا زمينه ای بستن شکاف در درون هر راهکاری که خواه با هر بهانه : ٢

, حاکميت و يک دست کردن آن را هدف قرار دهد و يا به آن سرعت دهد
عمال زمينه , خواه به نام راديکاليسم يا واقع گرايی و غيره مطرح شود

بهره برداری مردم از اين شکاف ها و استفاده از اين شکاف ها به عنوان 
بااليی "راه کارهايی که عمال . دبهانه اعتراضات جديد را مسدود می کن

يا به شيوه ای اراده , را در برابر جنبش اعتراضی مردم متحد کند" ها
گرايانه و مبتنی بر جدولی از اصول مجرد نظری پيشاپيش بهره برداری 

به نفع جنبش , از چنين فرصت هايی را از جنبش اعتراضی دريغ دارد
برعکس هر چه شکاف . کنداعتراضی نيست و به استمرار آن کمکی نمی 

وسيع تر و عميق تر شود و هسته اصلی کودتاچيان و دستگاه واليی 
حمله به آن و زير فشار گذاشتن آنها از سوی مردم , منزوی تر گردد

فراموش نبايد کرد که يکی از شروط اصلی ناتوانی . سرعت خواهد گرفت
ج کننده و وجود همين شکاف فل, در حکومت به شيوه سابق" بااليی ها"

  .  ناممکن شدن شکل گيری اراده واحد در ميان آنان است
از شروط پيشروی جنبش اعتراضی صراحت در هدف مرحله ای و : ٣

هر راهکاری . تنوع هر چه وسيع تر در وسايل پيشروی به سوی آن است
که در لحظه کنونی خواه به هر وسيله ای ديکتاتوری واليت مطلقه فقيه و 

 از کانون اصلی تهاجم مردم خارج کند و نيروها و گرايش رژيم کودتا را
های ديگر در درون يا حاشيه جنبش اعتراضی را پا به پای آن آماج حمله 

با منطق محاصره صحيح دژهای اصلی دشمن مردم و درهم , قرار دهد
در , شکستن آن که بدون آن راهی برای پيروزی متصور نخواهد بود

در . نحراف جنبش اعتراضی را فراهم می کندتناقض می افتد و زمينه ا
جنبش های عمومی اعتراضی که انواع نيروهای طبقاتی و گرايش های 

هدف , چشم اندازها, خواست ها ,مطالبات , پرچم ها, سياسی؛  رنگ ها
مرز ميان دوستان و , ظرفيت ها و کنش ها وارد صحنه می شوند, ها

بلکه طيفی وسيع از , يد نيستدشمنان مردم غالبا مرزی ميان سياه و سف
به همين ترتيب واکنش مناسب . خاکستری در حد فاصل آن جای می گيرد

تعريف و تمجيد و حمايت يا افشاگری و لعن , فقط به اتحاد يا دشمنی پايدار
ميان مجموعه ای از نيروها خالصه نمی شود و طيف گوناگونی , و طعن 

نقطه عزيمت و مبنای عينی . از کنش ها و واکنش ها را دربرمی گيرد
واقعی برای تعيين روش برخورد به مجموعه اين نيروها و بويژه 

که (مردد و موقتی با جنبش اعتراضی مردم , نيروهای همسوی مشکوک
ناچار بايد دم به دم متناسب با تغيير توازن قوا و شکل گيری شرايط جديد 

نه صرفا , نيروهاستنه  صرفا تاريخچه و پيشينه اين , )دائما تکرار شود
شکل و نحوه و روکش گفتمان آنان؛ بلکه پيش و بيش از هر چيز مشاهده 

نوع و شکل های حضور , دقيق و خونسردانه عملکرد واقعی آنها و سطح
آنها در جنبش اعتراضی و جمع بندی اين عملکرد در انطباق با ظرفيت 

از . های واقعی جنبش اعتراضی در هر موقعيت و مرحله مشخص است
اين بستر است که می توان نحوه واکنش به هر نيروی درون يا حاشيه 

و . جنبش اعتراضی را برکشيد و اشکال مناسب برخورد را به کار بست
صد البته گفتن ندارد که همين کار را دائما و با هر تغيير جزئی بايد تکرار 

  . و تکرار کرد
م در جامعه ای که آن ه, وقتی فنر فشرده ای ناگهان رها می شود: ۴

انتظار , شديدا زير فشار خرد کننده استبدادی مخوف  قرار داشته است
هماهنگی و توازن عالی ميان شعارها و ظرفيت های واقعی جنبش 
, اعتراضی يا انطباق بالفصل ميان شعارها و آمادگی بالفعل اقدام توده ای

ن تحت تاثير عمال بخش های مختلف معترضا. غالبا انتظار به جايی نيست
عوامل متعدد که حداقل دسته ای  از آنها نيز خودجوش و برخاسته از 
موقعيت های خاص و يا حاصل کنش های آنی است شعارهای مختلفی را 

يا "به عنوان مثال اگر گروهی شعار . در سطوح مختلف مطرح می کنند
معنايش اين نيست که همه معترضين , سر می دهند" ميرحسين, حسين
 شعاری را کافی و رسا برای بيان مضمون اعتراض خود در مرحله چنين

, سر می دهند"شعار مرگ بر خامنه ای"حاضر می دانند و يا اگر گروهی 
معنايش اين نيست که همه معترضين حاضرند نقدا برای کنار زدن  خامنه 
ای هر روز در خيابان ها با نيروهای مسلح سرکوب درگير شوند و از 

از اين رو اتکا صرف به دسته ای از شعارها . ه بگذارندجان خود ماي
, برای درک سطح عمومی آمادگی جنبش اعتراضی می تواند به گمراهی

راهکارهايی که بر اساس تعميم .  يکجانبه نگری و ذهنی گرايی بيانجامد
يک جانبه ی دسته ای از شعارهای اعتراضی مردم مطرح می شود غالبا 

زه و تفاوت سطوح آن بی اعتناست؛ اهميت حياتی به تنوع شکل های مبار
گسترش جنبش در اعماق را ناديده می گيرد و از اين طريق به جای 

 .تعميق جنبش اعتراضی آن را از نفس می اندازد
در همين وضعيتی که اکنون جنبش در آن  , در عرصه کنش و اقدام: ۵

اند و نبايد در خواستگاه اتخاذ راهکارهای مبارزاتی نمی تو, قرار دارد
عمل مهم تر از نيرويی که برمی انگيزد و مخاطب قرار می دهد و سمتی 
که نيروی مورد اشاره را به تحرک می طلبد و نقشی که در عمل برای 

انگاشته شود و چنين انگاشتی به پيش فرضی , اين نيرو قائل می گردد
ت و اتحاد حمله و انتقاد يا حماي, ذهنی برای توجيه همسويی يا جداسری

کافی نيست . با نيروی اجتماعی طراح راهکارهای مزبور تبديل شود
با کارنامه سياسی منفی , خواه از هر طبقه و اليه اجتماعی, نيرويی داخلی

راهکاری ارائه دهد تا به سبب همين کارنامه آن راهکار برای هميشه و 
ن هم کنشگرا. بکلی بی ارزش و غيرقابل بررسی و سنجش تلقی شود

جنبش های اجتماعی و طبقاتی و هم افراد و شخصيت ها که مانند توده 
از جمع بندی های خود از , سحابی گرد اين جنبش ها حلقه زده اند

, رويدادهای جنبش اعتراضی و فراز و فرودهای آن و حرکت مردم
در تعيين جايگاه نسبت به اين راهکارها . راهکارهايی را پيشنهاد می کنند

سطح اقدامی که , ارامترهايی چون وسعت و دايره مخاطبينتوجه به پ
رابطه ای که راهکار مزبور با تحرک و ابتکار , فراخوانده می شود

مستقيم توده ای برقرار می کند و چشم انداز بالفصل دگرگونی ای که در 
پی آن است  به مراتب نسبت به پارامترهايی چون پيشينه و تاريخچه 

ايگاه اخص اجتماعی و طبقاتی آنان پراهميت تر مبتکران راهکار يا ج
اهميت اين تاکيد زمانی بيشتر درک می شود که نيروهای اجتماعی . است

نظير مثال نافرمانی ( و طبقاتی و سياسی متفاوت راه کار عام مشترکی 
بايد در نظر داشت که اين اشتراک عمومی می تواند . را مطرح کنند) مدنی

, راخوان به نافرمانی های معين و موردی نباشدبه معنای اشتراک در ف
هر چند جنبش عمومی اعتراضی از تنوع شکل های نافرمانی نيز به 
شرطی که پازل ظرفيت های جنبش را کامل تر و آن را در قاعده گسترده 
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سمت فرود ضربه است که می تواند . متضرر نخواهد شد, تر  کند
بدون اين که ,  را تضمين کندهمسويی شکل ها و سطوح متفاوت نافرمانی

تفاوت های فراخوان های مشخص به نافرمانی های مشخص و پايه 
  .طبقاتی و اجتماعی طراحان آن را پوشيده دارد

, باالخره زمانی بايد دريافت که بدون وجود يک توازن در عرصه تبليغ: ۶
ترويج و سازمانگری و بدون تلفيق مثبت و کارا در کاربست عنصر نفی و 

ثبات و سلب و ايجاب در برخورد به دشمنان مردم و برخورد با دوستان ا
عمال نمی توان نقش , مردد و همراهان موقتی مردم در جنبش اعتراضی

درخور توجهی در شکل دادن به آرايش نيروهای سياسی و يا حتی 
. تاثيرگذاری بر نيروهای درون و پيرامون جنبش اعتراضی ايفا کرد

ال شکل های کليشه ای و ثابتی از برخورد نفی آميز با راهکارهايی که عم
بدون اين که , نيروهای درون يا حاشيه جنبش اعتراضی را مطلق می کنند

به يک پايه مادی واقعی طبقاتی حاضر در صحنه تکيه داشته باشند و يا 
حتی بدون اين که توان و ظرفيت سازماندهی نيرويی را داشته باشند که 

ر افشاگری و فاش گويی و رونمايی از پيشينه و سوابق قرار است در اث
عمال , عملکردهای نيروهای ديگر درون جنبش از زير نفوذ آنها آزاد شود

به شقه کردن جنبش اعتراضی و پراکنده کردن نيروهای آن و انحراف 
فرجام . توجه از آماج اصلی تعرض جنبش اعتراضی خدمت می کنند

ضربی برخاسته از اصول عام ايدئولوژيک تاکيدهای کليشه ای و جدول  
بر برخورد سلبی به جای جمع بندی خونسردانه و موشکافانه عملکرد 
مستقيم نيروهای کنشگر ديگر در درون يا حاشيه جنبش اعتراضی به 

و , مثابه معيار عينی در تعيين سطح و شکل کنش در هر وضعيت مشخص
ابت واقعی و سازنده در نيز سرانجام تکيه صرف به افشاگری به جای رق

, عرصه سازماندهی در به ميدان کشيدن پايه طبقاتی و اجتماعی خويش
فرصت سوزی و تقويت نيروهای ديگر , طرد و انزوا از جنبش اعتراضی

به موجود " توهم"و بازی با سرنوشت جنبش اعتراضی مردم و تبديل 
  . پناه ببردبالداری است که دائما از يک امامزاده به امامزاده ديگری 

برای اين که جنبش عمومی اعتراضی در يک همه با هم مغشوش و مه 
شب و روز فرياد کشيدن عليه خطر يک همه با هم مه , آلود غرق نشود

آلود آن هم در رسانه های اينترنتی و شب و روز هشدار دادن در اين 
و مورد يا از دار نقد آويختن نيروهای ديگر به نام وفاداری به حقيقت 

حقيقت بزرگ تر و حياتی تر که حتی لحظه ای . ابدا کافی نيست, غيره
نبايد فراموش کنيم و لحظه ای نبايد اولويت آن را ناديده بگيريم و لحظه 
ای نبايد نقش و جايگاه اين اولويت در شکل دادن به زبان برخورد به 

کمک به ,  نيروهای درون يا حاشيه جنبش اعتراضی را کمرنگ کنيم
ماندهی آن نيروی طبقاتی است که فقط  حضور مستقل اش در صحنه ساز

فقط با . اعتراض می تواند  چنين دورنمايی را واقعا و عمال  خنثی کند 
توجه کافی به اين عرصه حياتی است که ممکن است بتوان توازنی 
حداقلی ميان سه بازوی تغيير دهنده تناسب قوای نيروهای سياسی يعنی 

همه راه کارهايی که به اين تناسب . و  سازماندهی پديد آوردترويج , تبليغ
عمال کاری جز فضيلت سازی از ناتوانی , و اهميت حياتی آن بی توجه اند

ها و گسست های موجود از پايگان طبقاتی خويش و پرده پوشاندن بر آن 
عليه " افشاگری"از طريق مشغول داشتن خويش به بيل زدن زمين نرم 

با اين روش ها ممکن است بتوان مدال . نمی دهندديگران صورت 
ولی مداخله واقعی در تناسب واقعی , به گردن آويخت" راديکاليسم"

نيروهای حاضر در صحنه را همراه با چشم انداز نقش آفرينی در هدايت 
ناگفته روشن است که اکتفا . جنبش اعتراضی بايد مقدمتا پشت يخ نوشت

, ن و درشت گويانی مقهور سرنوشتورزی به ايفای نقش تلخ گويا
انطباقی با عمل و روش انقالبی ندارد و خدمتگزار استمرار جنبش انقالبی 

  ١٣٨٨ تير ٢۶ – ٢٠٠٩ يونی ١٨. مردم ايران برعليه ديکتاتوری نيست

............................................. 
 اوين احتمال شيوع مننژيت و تيفوس در زندان

ها حاکي از شيوع   شنيده– ٢٠٠٩ژوئيه : قوق بشر درايران  فعاالن ح١٨
بنا بر اخبار رسيده از زندان اوين، . مننژيت و تيفوس در زندان اوين است

 تيرماه به تمامي زندانيان داروي سيپروفلوکساسين داده شده ٢۶ديروز مورخ 
 تعداد بسيار زياد زندانيان در زندان اوين، احتمال شيوع مننژيت و. است

ها و به  تيفوس را باال برده و با توجه به محدوديت خبررساني از زندان
هاي فراگير  ها در رابطه با شيوع اين بيماري خصوص زندان اوين، نگراني

ي انتخابات معترض  ي افرادي که به نتيجه بازداشت گسترده.افزايش يافته است
هاي  نيان در زندانبودند، در روزهاي پس از انتخابات سبب شده تا تعداد زندا

کشور و به خصوص زندان اوين باال رود و همين مسئله سبب شده تا احتمال 
  . ها در زندان باال رود بروز بيماري

…………………………………. 

پيروزی ديگری برای جنبش پيروزی ديگری برای جنبش پيروزی ديگری برای جنبش , , ,  تير تير تير٢٦٢٦٢٦
   اعتراضی مردماعتراضی مردماعتراضی مردم

هر گاه مردم بخواهند حتی مجاری قانونی نيز می تواند وسيله و بهانه *
مردم با اين ابتکار خود . آشکارا فراقانونی شودای برای حرکت 

هوشمندانه يکی از سنگرها و تريبون های اصلی ارتجاع کودتاگر يعنی 
موقتا از دستش بيرون کشيدند و از همان تريبون خودش , نماز جمعه را

  . بر فرق سرش کوبيدند
 تير ٢٦اعتراضات گسترده توده ای در تهران در روز جمعه : روشنگری

يروزی درخشان ديگر برای جنبش اعتراضی مردم عليه ديکتاتوری يک پ
بعد از کشتار و سرکوب و قساوت بی حد و اندازه . و رژيم کودتايی بود

امنيتی و انتظامی در , پاسدار, بسيجی, ای که نيروهای لباس شخصی
حضوری چنين گسترده , سرکوب مردم بی سالح و بی دفاع صورت دادند

عارهايی که رژيم کودتا برای مقابله با آن به اين همه و تاکيد بر همان ش
پيگيری و استقامت مردم و , نشان از جسارت, جنايت و توحش دست زد

ترس , ريشه های عميق نفرت آنان از کودتاچيان دارد؛ و نشان از اين که
در ميان مردم فرو ريخته است و ارعاب آنان کارکرد خود را از دست داده 

دله می رود تا وارونه شود؛ يعنی هر چه ترس مردم و اين معا. است
بيشتر می ريزد و شجاعت و استواری آنها بر خواست هايشان و پيگيری 
آنها در اين جهت بيشتر تداوم می يابد و عميق تر می شود به همان 

برش و شکاف در ميان , ترديد, دستپاچگی, وحشت, نااميدی, نسبت
ين همان مسيری است که فرجام محتوم ا. نيروهای دشمن افزايش می يابد

. همه ديکتاتورهايی را که از عرش به فرش سقوط کرده اند رقم زده است
 . جمهوری اسالمی هم تافته جدابافته ای نيست

اين حرکت . حرکت روز جمعه از جهتی ديگر نيز در خور توجه بود
که در حالی . بود" فراقانون"و " قانون"نمايش آشکار فروريختگی مرز 

جمهوری اسالمی شرکت در نماز جمعه را نمی توانست منع کند " قانون"
همين , و گردهمايی به چنين مناسبتی را نيازمند دريافت مجوز بداند

مورد بهره برداری قرار گرفت تا مردم بتوانند اجتماع " قانونی"فرصت 
اعتراضی خود را در خيابان های اطراف دانشگاه تهران از سر گرفته و 

ايرانی می ", "مرگ بر ديکتاتور!" "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"ار شع
شعارهايی از اين دست سر داده و بر خواست ... ذلت نمی پذيرد و, ميرد

اصلی خود يعنی حق تعيين سرنوشت و نفی رژيم کودتا مجددا تاکيد کنند؛ 
" نیفراقانو"حرکت ها و شعارها و مطالباتی که تماما از نظر رژيم کودتا 

اين از ويژگی های بحران های دوره های انقالبی است که . است
کارکردهای سنتی نهادها و ساختارهای موجود را درهم می ريزد و با 
ابتکار مردمی مهر و نشان ديگری بر آنها می زند و از آنها نردبانی برای 
پيشروی به سوی هدف خويش می سازد؛ معنای فضاهای عمومی را 

 و کارکردهای جديدی در تصرف اين فضاها و بيرون دگرگون می کند
حرکت گسترده اعتراضی . خلق می کند, کشيدن آن از چنگ دشمن حاکم

" نماز جمعه"مردم در روز جمعه که با بهره برداری از بهانه شرکت در 
صورت گرفت نشان داد که هر گاه مردم بخواهند حتی مجاری قانونی نيز می 

مردم با اين .  برای حرکت آشکارا فراقانونی شودتواند وسيله و بهانه ای
ابتکار خود هوشمندانه يکی از سنگرها و تريبون های اصلی ارتجاع يعنی 
نماز جمعه را موقتا از دستش بيرون کشيدند و از همان تريبون خودش بر 

 . فرق سرش کوبيدند
 با عوامل و کارگزاران ريز و درشت کودتا, در آستانه برگزاری نماز جمعه

توجه به انحصار رسانه ای به خط و نشان کشيدن و تعيين محورهايی که در 
مخالفان  تدارک نحوه مقابله با حضور گسترده. نماز بايد گفته شود پرداختند

دوجين کردن آدم ها و فرستادن : در صفوف نمازگذاران را قبال ديده بودند
ظور اعمال فشار بر ماموران اعزامی خودشان برای پر کردن صحن نماز به من

بستن راه مردم برای حضور در محل , سخنران و سر دادن شعارهای خودشان
انداختن , حمله به کروبی, نماز جمعه و پرتاب گاز اشک آور و حمله به مردم

هر چند که هيچ يک از اين . اوباش بسيجی و لباس شخصی به جان مردم
عتراض را خاموش کند و از ترفندها نتيجه نداد و نتوانست صدای فريادهای ا

. اين جهت باز هم شکستی ديگر برای کودتاچيان و امنيتی های سرکوبگر بود
آنها خواستار شدند که رفسنجانی در نماز جمعه , اما در کنار اين طرح ها

در اين زمينه هم . مجيز خامنه ای را بگويد و انتخابات را مورد تاييد قرار دهد
زيرا خواست هايشان برآورده نشد و . يان بود تير شکستی برای کودتاچ٢٦

اعتراضات مردم در پائين و شکاف جناحی در باال به . تيرشان به سنگ خورد
و اگر . کابوسی برای رژيم تبديل شده است که نمی تواند از آن خالص شود

چاره ای جز عقب نشينی , اعتراضات با درايت و هوشمندی همچنان ادامه يابد
 ١٣٨٨ تير  ٢٧                         .بر آنان باقی نخواهد ماندو تسليم در برا

…………………………………… 
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    اين خون های پاکاين خون های پاک
   به هدر نخواهد رفت به هدر نخواهد رفت

  ارژنگ بامشاد
جهانيان وقتی نگاه معصومانه ندا آقاسلطان و سرخی خون بر چهره ی او 
را ديدند، ابعاد وحشی گری رژيمی را دريافتند که جان آدميان برايش 

سربازان "تير . تنها قربانی اين جانيان نبود" ندا" اما . زشی نداردار
 ساله ای که ١٩، سينه ی گرم سهراب اعرابی جوان "گمنام امام زمان

جوانی که مادرش را بيست روز . سراپا شور بود را هم، از هم دريده بود
تمام سردواندند، از او وثيقه گرفتنند و در پايان جنازه ی فرزندش را 

اما اگر ندا و سهراب را با شليک به قلب شان از جنبش . حويلش دادندت
را " ترانه. "مردم گرفتند، سرنوشت ترانه موسوی بسيار دردناک تر است

که مانتوی سبز بر تن و شالی سبز بر سر داشت، در هفتم تيرماه در 
به همراه چهل دختر و پسر ديگر به ساختمانی . اطراف مسجد قبا، ربودند

اما .  شب آن ها را بازجويی کردند٢٢تا . حوالی پاسداران منتقل کردنددر 
وقتی تمامی دستگيرشده گان را به زندان اوين و يا کالنتری نوبيناد منتقل 

بعدها معلوم شد که بصورت . را نزد خود نگه داشتند" تران"کردند، 
بی پيکر . گروهی به اين دختر زيبا و معصوم تجاوز کردند تا بيهوش شد

اما قبل از مداوا، با . هوشش را به بيمارستان خمينی کرج منتقل کردند
چندين بار به خانواده اش . همان حال بيهوشی او را از آن جا هم ربودند

 و ياد آور شدند که دستگيری دخترشان منکراتی بوده و ربطی  تلفن زدند
ته به تظاهرات نداشته است و وانمود کردند که او قصد خودکشی داش

و باالخره جسد سوزانده شده ترانه ی معصوم در بيابان های ميان . است
خانواده اش تحويل دادند و از   تيرماه به ٢۵کرج ـ قزوين پيدا شد و در 

و به اين صورت جان . آن ها اکيدأ خواستند که در اين مورد چيزی نگويند
ه اش دختر جوانی را گرفتند و پيکری را سوزاندند که دوستی در بار

ترانه بسيار زيبا و مهربان بود، با صدای زيبا و گرمی، آواز : " نوشت
نمی توانم تصور کنم که اين همه . می خواند و با مهارت پيانو می نواخت

صدای . زيبايی و زندگی، حاال با چنين بی رحمی زير خاک مدفون شود
  ".ترانه هميشه در گوشم خواهد ماند
تايی تنها به همين سه شهيد محدود نمی اما قربانيان مقاومت ضد کود

برادر سهراب اعرابی گفته است وقتی که برای شناسايی برادرش . شوند
 عکس به او نشان داده بودند و او عکس ۶٠ تا ۵٠رفته بود حداقل 

دکتر جراحی . برادرش را در ميانشان يافت و جنازه اش را تحويل گرفت
کشته شد فقط " ندا"ر روزی که از بيمارستان خمينی نيز گفته است که د

چهار فرمانده .  جنازه جمع شده بودند٣٨در سردخانه بيمارستان ما 
نظامی که در بيمارستان مستقر شده بودند به ما مسئولين اجازه صدور 

جنازه . همان شب جنازه ها را جمع کردند و بردند. جواز مرگ نمی دادند
هم " نوروز"و سايت . ندهايی که همه با شليک تک تير شکار شده بود

در يک ماه اخير پيکر پاک صد ها شهيد در سردخانه ای در : "خبر داد که
: " همچنين نوشت" نوروز". "جنوب غربی تهران نگهداری می شود

يکی از خانواده ها که نخواست نامش فاش شود، گفت که وی را به 
سردخانه ای در جنوب غربی تهران که مخصوص نگهداری ميوه و 

حصوالت لبنی بوده است، برده اند و آلبومی در اختيارش گذاشته اند که م
تصوير صدها کشته در آن بوده است تا جنازه فرزندش را از ميان آن ها 

وی افزود در زمان خروج از اين سردخانه پيکر صدها . شناسايی کند
اين مادر . شهيد را ديده است که در آن جا روی هم گذاشته شده بودند

ار می گويد با آن که جنازه فرزندم را پيدا نکردم اما با ديدن آن همه داغد
جنازه که روی هم دپو شده بود از هوش رفتم و وقتی به هوش آمدم که 

  "در بيرون سردخانه و در ماشين بودم
" سربازان گمنام امام زمان"شايد برای کسانی که از ميزان درنده خويی 

اما آن هايی که ماجرای قتل های .  نظر آيدخبر ندارند، اين اخبار عجيب به
زنجيره ای را شنيده اند و دنبال کرده اند و نحوه کشتن دلخراش پروانه 
اسکندری و داريوش فروهر، محمدمختاری و محمد جعفر پوينده و ده ها 

آن هايی که خبر . نفر ديگر را می دانند، اين حوادث امر غريبی نيست
 را شنيده اند؛ ١٣۶٧نی سياسی در تابستان حلق آويز کردن هزاران زندا

شهدايی که پيکر بی جانشان را در ماشين های حمل گوشت به گلستان 
خاوران منتقل و در گورهای دسته جمعی دفن کردند؛ می دانند که اين ها 

سربازان گمنام امام . "هم تمام ماجرای تاريخ جنايت اين حکومت نيست
ان هايی هستند که بنا به اعتقادات ، هم"جان نثاران رهبر"و " زمان

مذهبی شان و بر پايه دستورات رهبر و ولی فقيه شان، در دهه شصت به 
زيرا اعتقاد داشتند که دختر . دختران جوان قبل از اعدام تجاوز می کردند

اين ها همان ها هستند که وقتی قتل عام . جوان، نبايد باکره از دنيا برود
 امامشان خمينی گفت جمهوری اسالمی حتی سال شصت را انجام دادند،

  . بودند) حيوان(يک نفر را نکشته است آن هايی که کشته شدند همه سبع 
بنا به اعتقادات دينی " سربازان گمنام امام زمان"بر اين اساس است که 

به . شان چنين بی رحمانه و چنين خونسردانه دست به جنايت می زنند
 جسد قربانيان خود را به آتش   وحشيانهچنين. کشتار مردم می پردازند

بر پايه اين اعتقادات دينی است که اين جنايات را جزو ادای . می کشند
وظيفه می دانند و آن ها را در ستون ثواب خود واريز می کننند تا راه 

 .رفتن به بهشت موعودشان را هموارتر سازد
چنين حدی از شقاوت و بی رحمی مخصوص دولت های دينی و 

وقتی دين با دولت ادغام . ايدئولوژيک و يا دولت های فاشيستی است
شود، و در مورد ايران، دين بر دولت حکومت می کند، آن گاه چنين 

  .جناياتی، برای دفاع از دين و دولت دينی، توجيه می شود
جوانانی که چنين مظلومانه به شهادت می رسند، شايد بر اين باور بودند 

تظاهرات مسالمت آميز و با حمايت از اين يا آن کانديدا، که می توانند با 
فرجه ای پيدا کنند تا اين حکومت وحشی قوانين عصر شترچرانی را ذره 

اما خيلی زود . ذره از درون اصالح کنند و يا ذره ذره از بين ببرند
دريافتند و چه گران دريافتند که حکومت دينی اسالمی، که بر ثروت اين 

 و از منافع سرمايه داران و چپاول گران دفاع می  داختهمملکت چنگ ان
  اين حکومت آن چنان شکننده است و. کند، اصالح ناپذير است

بر چنان دريای خشم و نفرتی نشسته است که هر شکاف در دايره ی 
از اين رو برای حفظ .  قدرت را زمينه ساز سرنگونی خود می داند اصلی

برای اين که بتوان اين قدرت . نخواهد کردقدرتش از هيچ جنايتی فروگذار 
جهمنی را در هم شکست، بايد بيش از پيش و هر چه استوارتر بر بسيج 

تنها توده های ميليونی مردم هستند که . گسترده ی توده ای تاکيد کرد
اما اين توده . توان و قدرت در هم شکستن اين هيوالی هزار سر را دارند

اند با استواری در اين راه به پيش روند، بايد ی ميليونی برای اين که بتو
وقتی در . که در هر گام متشکل تر و سازمانيافته تر وارد عمل شوند

تظاهرات خيابانی به قلب جوانانش شليک می کنند و پيکرهای پاکشان را 
 را می ربابيد و  در سردخانه ها تلمبار می کنند، وقتی که دخترانشان

 تحويل می دهند، وقتی هنرمندان و وبالگ جنازه های سوخته شان را
نويسان و روزنامه نگارانش را به زندان می افکنند و به زير شکنجه می 
برند، وقتی فعالين سياسی اش را در سياهچال به صالبه می کشند، بايد 

می توان هر کوی . ميدان رزم را گسترده تر، متنوع تر و توده ای تر کرد
و هر کارخانه و اداره، هر مدرسه و و برزن، هر محله و پارک 

می توان از ابتکارات متنوع . دانشگاهی را به سنگر مقاومت تبديل کرد
تا از اين طريق دشمن زخم . مردمی سود جست و از آن ها حمايت کرد

امروزه که . خورده را در هر کجا که امکانش هست به محاصره درآورد
 اند، بايد که در کنار آن ها مادران داغديده، چنين مصمم وارد عمل شده
بايد با آن ها همصدا شد و . بود و از خواست هايشان قاطعانه دفاع کرد

تک تک شهيدان راه آزادی را گرامی داشت و اجازه نداد اين خون های 
بايد که در کنار خانواده . پاک که مظلومانه برخاک می ريزند به هدر بروند

است آزادی زندانی سياسی قاطعانه های دستگيرشده گان ايستاد و از خو
امروز که اکثريت عظيم مردم کشور، خود را در مقاومت ضد . دفاع کرد

کودتايی سهيم می بينند، امروز که جهان نگران و حيرت زده به مقاومت 
تاريخی مردم ايران نگاه می کند و با آن همدلی نشان می دهد،امروز که 

حضور دارند، فرياد اعتراض شان در هر نقطه ای از جهان که ايرانيان 
 اين  بلند است و پرچم به خاک افتاده شهيدان را برافراشته نگه می دارند،

خون های پاک، خون نداها، سهراب ها، ترانه ها، و صدها شهيد گمنام 
اين خون ها، در هر کوی و برزن خواهند . ديگر، به هدر نخواهد رفت

 ترانه ی ديگر به جنبش جوشيد و صدها و هزاران ندا و سهراب و
  ٢٠٠٩ ژوئيه ١٧ـ ١٣٨٨ تيرماه ٢۶ .مقاومت مردمی تحويل خواهند داد

…………………………………... 
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   تيرماه٢٦گزارش از نماز جمعه 
! مجتبی بميری رهبری رو نبينی!مرگ بر ديکتاتور:از ميان شعارها*

  .زندانی سياسی آزاد بايد گردد
صدايی .  ملخ حضور داشتندنيروهای بسيجی و لباس شخصی مثل مور و*

 ...."آنها قمه دارند:"فرياد ميزد
گزارش زير از اعتراضات امروز تهران از سوی يکی از : روشنگری

  : شاهدان عينی است که به دست ما رسيده است
از سر چهاراه وليعصر .  به طرف دانشگاه تهران راه افتادم٥/١١ساعت "

 دسته های چند نفره به طرف مردم در. نيروهای انتظامی ايستاده بودند
در . اتوبوس ها هم درحال پياده کردن مسافران بودند. دانشگاه می رفتند

. حاشيه خيابان انقالب کنار پياده رو مردم نشسته و يا ايستاده بودند
سرفرعی ها هم نيروهای . حضور لباس شخصی ها بسيار محسوس بود
 به طرف خيابان قدس رفتم .انتظامی در کنار ماشين هايشان ايستاده بودند

پياده روها و . جمعيت از باالی خيابانهای منتهی به دانشگاه سرازير بود
به سرخيابان طالقانی که رسيدم ديگر . وسط خيابان مملو از جمعيت بود

در خيابان طالقانی تا ميدان قدس نيز جمعيت ايستاده . امکان پيشروی نبود
عارهايی که داده ميشد کمکم اوج از بدو ورودم به خيابان قدس ش. بود

اهللا اکبر شعاری ترجيحی بود که مابين شعارهای ديگر سرداده می . گرفت
يا حسين ميرحسن، حسين، حسين شعار ماست، . مرگ بر ديکتاتور. شد

و باز ما اهل . موسوی موسوی حمايتت ميکنيم. موسوی افتخار ماست
سکوت هر .  حمايت حمايتايرانی با غيرت. کوفه نيستيم حسين تنها بماند

  . زندانی سياسی آزاد بايد گردد. ايراني، تائيد اين ويرانی
برادر شهيدم رايتو . نصراهللا و فتح الغريب ، مرگ براين دولت مردم فريب

   .مرگ برچين. مرگ بر روسيه. مجتبی بميری رهبری رو نبينی. پس می گيرم
ت، دست های خود دختران و پسران با عالمت های سبز بر سر و مچ دس

  . را باال می برند و عالمت پيروزی می ساختند
 وقتی سخنان قبل از نماز جمعه توسط تقوی شروع شد اغلب ١٢ساعت حدود 

  . با هو کردن جمعيت، اهللا اکبر و سوت زدن ممتد تحت الشعاع قرار می گرفت
ضمن اينکه اغلب زنان . تقريبا شنيدن صدای خطيب به سختی ممکن بود

دان در کنار هم بودند، اما از خيابان طالقانی به باال در خيابان قدس و مر
زنان اغلب چادر به همراه داشتند با زيراندازی از . محل نشستن زنان بود

ميگفتند ما نماز اولی هستيم، يعنی تا کنون به نماز جمعه نيامده . روزنامه
. ور داشتند ساله نيز همراه مادرانشان حض١٢ -١٠دختران نوجوان . ايم

در ميان جمعيت زنان، دو عکس از دو پسر جوان باالبرده شد که همراه 
قبل . برادر شهيدم رای تو پس می گيرم: آن جمعيت يک صدا فرياد برآورد

و . از شروع خطبه ها بود که دود سفيدی از ابتدای خيابان قدس ديده شد
خته بودند، گويا گاز اشک آور اندا. بعد آثار آن تا محل ايستادن من رسيد

بالفاصله . درگيری بين طرفداران احمدی نژاد و موسوی درگرفته بود
مردان سيگارهای خود را روشن کردند و روزنامه هايی که زنان با خود 

. اما جمعيت هيچ از جايش تکان نخورد. آورده بودند نيز آتش زده شد
فرياد اهللا و همانطور درحالت نشسته . حتی زنان از جايشان بلند نشدند

لباس شخصی ها در ميان جمعيت نيز حضور داشتند و . اکبرشان بلند بود
 نفر در دو ١٥-١٠در خيابان طالقانی حدود . تقريبا قابل تشخيص بودند

مردم . قسمت نشسته بودند و اصال در شعار دادن شرکت نمی کردند
 دقيقه ساعت يک و ده. يکديگر را هشيار می کردند که اينها از ما نيستند

قبل از . اذان داده شد و سپس هاشمی خطبه های خود را شروع کرد
وقتی ". هاشمی سکوت کنی خائنی: "شروع خطبه مردم شعار ميدادند

پشت ميکروفون قرار گرفت شعار درود برهاشمي، سالم بر موسوی داده 
  . شد و متعاقب آن هاشمي، هاشمي، حمايت حمايت

د پيامبر به مدينه و نقش وی در خطبه های هاشمی با شرحی از ورو
و بعد به مسائل داخلی . ايجاد وحدت و حوادث آن دوره شروع شد

و . هاشمی در سخنان خود به فراجناحی بودن خود تاکيد کرد. پرداخت
وقتی به موضوع انتخابات ايران پرداخت و بعد به حوادث بعد از 

راهيش می انتخابات، مردم با شعارهای اهللا اکبر و سوت و دست هم
بازهم خوب :"اطرافيان من همانجا به تحليل حرف هايش پرداختند. کردند

وقتی هاشمی به عملکرد صدا و سيما اشاره کرد و به انتقاد ". صحبت کرد
. صدا و سيمای ما، مايه ی ننگ ما: از آن پرداخت مردم شعار دادند

اکيد هاشمی در بخشی از صحبت های خود بر جمهوريت و اسالميت نظام ت
تقريبا در طول خطبه ها . کرد که باز غريو و سوت مردم مواجه شد

مردمی که در خيابانهای اطراف تجمع کرده بودند با دقت به خطبه ها 
مردم وقتی . همه دلواپس بودند که هاشمی چه خواهد گفت. گوش دادند

با پايان . شعار ميداند بالفاصله توسط خود به سکوت دعوت می شدند
به ها زنان و مردانی که آمده بودند اغلب دو رکعت نماز را ادا گرفتن خط

در خيابان طالقانی که جمعيت در بعضی . کردند و سپس ازجا بلند شدند
قسمتها از طرفداران احمدی نژاد بودند، نماز عصر را هم به جا می 

ولی بخش اعظم جمعيت در حال حرکت به سمت خيابانهای اصلی . آورند
بان وليعصر به سمت چهارراه عازم بودم که صدای شعار در خيا. بودند

گاز اشک آور به . دادن و هجوم مردم از مقابلم مرا به برگشت واداشت
نيروهای بسيجی و لباس شخصی مثل مور و . شدت در فضا پخش بود

مردم در هنگام ." آنها قمه دارند:"صدايی فرياد ميزد. ملخ حضور داشتند
ف دانشگاه دست های خود را باال نگه داشته، خروج از خيابانهای اطرا

اتوبوسی را که گويا مسافرانش . عالمت پيروزی ساخته و شعار ميدادند
درحال شعار دادن بودند نگه داشته و آنها را پياده کرده و به باد کتک 

     ١٣٨٨ تير ٢٦." درگيری در خيابان انقالب شديدتر بود. گرفتند

............................................. 
 ها امتداد اعتراضات شبانه در خيابانها، کوچه و پشت بام

بنابه گزارشات رسيده، : فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران
ه اعتراضات اعتراضات مردم تهران که از صبح امروز آغاز شده بود ب

شبانه امتداد يافت و مردم امشب در خيابانها، کوچه و پشت بام ها قرار 
 .گرفتند و اعتراضات گسترده خود را ادامه دادند

اعتراضات : گزارش کوتاهی از اعتراضات امشب به قرار زير می باشد
مردم از زن، مرد، . امروز مردم در نماز جمعه و بعد از آن ادامه يافت

يابان های اصلی همچون خيابان انقالب و ولی عصر و آزادی، کودک در خ
ونک، مطهری، فلسطين حضور يافتند و به اعتراضات باشکوه خود ادامه 

 .دادند و سرکوبگران را به وحشت انداختند
 صدای اهللا اکبر، مرگ بر ٢٢امشب طبق روال هر شب مردم از ساعت 

هزاران تن در کفن اهللا اکبر ديکتاتور و کشتی جوانان وطن اهللا اکبر کردی 
 .مرگ بر تو مرگ بر تو خود را بلند تر کرده اند

امشب عالوه بر پشت بام ها و کوچه ها صدای شعارها در خيابان های 
اصلی نيز شنيده می شود و راننده ها با بوق زدن در خيابان با مردم 

  .ميکردند  همراهی
گر است که در مواردی امشب تعداد نيروهای بسيج بيشتر از شب های دي 

که مردم پراکنده می شوند به خصوص در خيابان های فرعی با باتوم به 
  ٢٠٠٩ يولی ١۶ – تير ماه ٢۶جمعه       .مردم حمله می کنند

.............................................  
 پدرش از زبان شهيد راه آزادي سعيد عباسي نحوه به شهادت رسيدن

 :نامه دريافتي –آژانس ايران خبر 
. اينجانب يکی از همسايگان شهيد سعيد عباسی در منطقه پونک هستم

 در جلوی ٣٠/٣/٨٨پس از کشته شدن مظلومانه سعيد عباسی در تاريخ 
، دژخيمان وزارت اطالعات چنان درب مغازه اش در حوالی خيابان آزادی

خانواده و فاميل وی را ترساندند که آنها عالوه بر اجازه نداشتن برای 
برگزاری مجلس ختم و حجله زدن وقتی کسی از همسايه ها هم ميپرسيد 
که چطور شد سعيد کشته شد خانواده اش ميگفتند گلوله تصادفی به وی 

 !اصابت کرده
ه تازه از پدرش شرح ماجرا اينچنين بيان حاال بعد از گذشت حدود يکما

 .ميگردد
در تاريخ مذکور وقتی منطقه آزادی و خيابان های اطراف شلوغ شد بسيجی  “

ها و لباس شخصی ها آمدند و به مغازه دارها اخطار دادند که مغازه ها را 
ببندند، تک تک مغازه داران از ترسشان يکی پس از ديگری شروع به بستن 

ردند، آنهايی هم که کمی تعلل داشتند با اخطارها و ارعاب لباس مغازه ها ک
شخصی ها ميبستند و ميرفتند، خيابان ها و کوچه های اطراف لحظه به لحظه 

 .شلوغ تر ميشد
من به سعيد گفتم بابا بيا ببنديم بريم خيلی خطرناکه و با سعيد از مغازه بيرون 

 تقريبا در آن راسته آخرين مغازه آمديم و کرکره ی مغازه را پائين کشيديم، ما
 .ای بوديم که داشتيم ميبستيم

سعيد نشست تا قفل کرکره را بزند که يکباره يکی از همان بسيجی ها در آن 
شلوغی به طرف ما آمد، سعيد نشسته بود که يکباره و بصورت غير منتظره 

ت سر ای آن مزدور از باالی سر گلوله ای را به سعيد شليک کرد، خون از پش
سعيد فوران زد، من ديگر نفهميدم چه شد و فقط پريدم و سر سعيد را محکم 
در بغل گرفتم و صدای فرياد و مبهم محيط شنيده ميشد، فقط فرياد ميزدم 

 .…سعيد، بابا، پسرم
برای تحويل جنازه ی سعيد .و زمانی به خودم آمدم که ديگر سعيدم رفته بود

ل گلوله از خانواده اش گرفتند و خيلی ها  ميليون تومان به عنوان پو٨مبلغ 
سران جمهوری .در محل ما اين را نميدانستند و ما تازه متوجه شده ايم

اسالمی بدانند تا انتقام خون سعيد ها، نداها ، سهراب ها و دهها نفر ديگر 
   ٢٠٠٩جوالی  ١٩. خواب را بر ديدگان خود و خانواده شان حرام ميکنيم
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  مرداد،٢٨
 کردستان  عمومی در سراسر روز عزای

در نتيجه مبارزات قهرمانانه مردم ايران و تأثير سياست دفاع از حقوق 
بشر جيمی کارتر بر حکومت وابسته شاه، دراواسط دهه پنجاه، از شدت 

ناظران دفاع : ی ايران تا حدودی کاسته شد فشار و اختناق حاکم بر جامعه
های ايران بازديد کنند،  از زندانبشر اجازه يافتند به طور محدود  از حقوق

سانسور مطبوعات تا اندازهای کاهش يافت و در مجموع، فضای نيمه باز 
سياسی فرصت داد تا مدافعان حقوق بشر و تالشگران سياسی ايران 

جوانان پر شور و مبارز کردستان . امکان بيان آراء خودرا بدست آورند
 عقايد خود را نداشتند، از نيز، که در طول بيست و پنج سال مجال بيان

اين فرصت استفاده کردند و به مناسبتهائی، در شهرهای مختلف کردستان 
اين تظاهرات خيابانی، از همان بدو کار، . به برگزاری تظاهرات پرداختند
در بسياری شهرهای ايران، بويژه پس از . رنگ خاص کردستانی داشت

، اين روحانيون ١٣۵٧ نمايش قدرت مردم تهران در روز تاسوعای سال
شيعه بودند که غالبا رهبری تظاهرات مردم را به عهده داشتند و در 

اما . گرفت نتيجه، اعتراضات توده ای به تدريج رنگ مذهبی به خود می
خواهانه  حرکات اعتراضی مردم در کردستان خصلتی دموکراتيک و آزادی

خواهی و عدالت  دختران و زنان کرد همراه مردان، فرياد آزادی. داشت
  .دادند طلبی سر می

اندک زمانی پيش از سقوط رژيم سلطنتی، بر بستر شوراهای مختلف 
اين شوراها . محالت در شهرهای کردنشين، شوراهای شهر تشکيل گرديد

کردند و حفظ نظم  آميز مردم را هدايت می تظاهرات و اجتماعات مسالمت
ردستان که تا آن زمان در های سياسی ک سازمان. آنهارا به عهده داشتند

های  کردند، کم کم علنی شده، شعارهای سياسی و برنامه خفا فعاليت می
ای که در روز سقوط  بردند، به گونه اجتماعی خود را به ميان مردم 

حکومت سلطنتی، بيشتر شهرهای کردستان در اختيار مردم و شوراهای 
امی باز بود و فضای سياسی شهرهای کردستان به تم. شان بود منتخب

های سياسی و اجتماعی تحميل  هيچ محدوديت نا روا و نابجايی بر سازمان
های سياسی به انتشار روزنامه و اعالميه می  احزاب و سازمان. شد نمی

  .پرداختند و فضای تسامح و تساهل بر محيط سياسی سايه افکن بود 
اهللا خمينی و  ی آيت پس از پيروزی انقالب ايران، دولت موقت دست نشانده

تابع شورای انقالب در ايران برپا شد، شورائی کهدر آن روحانيون دست 
اعضای اين شورا و تا حدودی دولت موقت هم، از اينکه . باال را داشتند

ايران در دست   ی کارهای کردستان را چون بقيه عواملشان سررشته
 .ديدند ندارند، غضبناک بودند و تدارک تغيير وضع منطقه را می

ساز يورشی نظامی بود که در روزهای پايان سال  اين حقيقت زمينه 
 سنندج را به آتش و خون کشيد و تلفات ١٣۵٨ و اوايل سال ١٣۵٧

اهللا خمينی هيأتی مرکب از آقايان  از طرف آيت. بسياری به بار آورد
طالقانی، بهشتی، رفسنجانی و بنی صدر به سنندج اعزام گرديد و هم 

ور دولت موقت در معيت سخنگوی جمعيت کردهای مقيم زمان، وزير کش
مرکز و دو شخصيت کرد مقيم تهران به سنندج وارد شدند و مذاکراتی 

دراثر پايداری نمايندگان . جدی برای پايان دادن به جنگ انجام گرديد
ی شهر به شورای منتخب مردم سپرده شد و بدين  مردم، اختيار اداره

  .گشتترتيب آرامش به سنندج باز
دار بودو  انعکاس اخبار رويدادهای کردستان در سراسر ايران بسيار دامنه

. خواهان و طرفداران راستين دموکراسی گرديد ی دلگرمی آزادی مايه
های سياسی کردستان به گسترش تشکيالت خود و تبليغات وسيع  سازمان

مبانی ها در اين جهت بود که  ها پرداختند و تمامی تالش آن در ميان توده
متاسفانه ماليان حاکم در تهران از . دموکراسی را هر چه استوارتر سازند

استفاده کردند، اقدام به اعزام  اين آرامش و فضای تسامح و تساهل سو
های  ی مساعدی برای درگيری واحدهای نظامی به کردستان نموده، زمينه

م تمام رغ علی. مسلحانه را با مردم زحمتکش کردستان به وجود آوردند
اين تمهيدات نابکارانه، کردستان به صورت دژ استوار دموکراسی و 

گر شد و کارگران و دانشجويان و  مشعل فروزان آزادی سراسر ايران جلوه
روشفنکران و هنرمندان، دسته دسته از شهرهای ديگر ايران به کردستان 

ان ساختند، به بي آوردند و نشريات خود را آزادانه منتشر می روی می
پرداختند و با گوشت و پوست خود مزايای استقرار  نظريات خود می

  .کردند دموکراسی را لمس می
اين وضع برای ماليان حاکم در تهران غيرقابل تحمل بود، زيرا تا آن زمان 

ها را قرق کرده  اهللا کوچه و خيابان ديگر در سراسر ايران از يک سو حزب
هرات و لو در مقياس محدود را بود و هيچ حزب و سازمانی امکان تظا

، در واقع »وحدت کلمه«نداشت و از سوی ديگر خمينی با عنوان کردن 

باب بيان هر عقيده و نظر را از جانب هرفرد يا سازمان و حزب مسدود 
اگر سی ميليون نفر بگوييد آری من می «گفت  ساخته بود و آشکارا می

حوالی بود که خمينی و در چنين اوضاع و ا). نقل به مضمون(» گويم نه
همدستانش مقدمات اجرای يک يورش وسيع نظامی رابه کردستان تدارک 

  .ی شوم خود را عملی کنند ديدند و منتظر بهانهای بودند تا نقشه
 ٢٨تمهيدات مقدماتی از سوی ارتجاع باالخره فراهم شد و خمينی در روز 

او از تمام .  جهاد عليه کردستان را رسما اعالم کرد١٣۵٨مرداد ماه 
ی شرعی خود،  خواست که به وظيفه) پيروان واليت فقيه(مردم مسلمان 

 .عمل کنند» بنيان کفر و الحاد«يعنی هجوم به کردستان و بر افکندن 
مصطفی چمران پرورده شده در سازمان امل لبنان همراه با آيت 
اللهخلخالی جالد و ديگر سر دستگان باندهای مسلح رژيم به کردستان 

 که اکثريت آنان –سرازير شدند و جنگی تمام عيار را به مردم کردستان 
جهادگران شيفته واليت فقيه در کردستان . مسلمان بودند، تحميل کردند

به . چنان جناياتی مرتکب شدند که نظير آن در جهان کمتر ديده شده بود
دنبال اعالم جهاد خمينی و در تأييد آن، دستهدستهپير و جوان را 

پزشکان ، کادر بيمارستانی و مجروحان از . جوخههای اعدام سپردندبه
در نقده، بدستور مال حسنی و ظهيرنژاد، . اين جنايات مستثنی نبودند

ساکنان روستاهای قارنا و قالتان قتل عام شدند و همزمان، در زندان 
. ای اعدام گرديدند تبريزدهها زندانی سياسی کرد شبانه بدون هيچ محاکمه

ی قتل و شکنجه و جنايات ضد انسانی رژيم تدريجا سر تا سر  نهدام
کردستان را فراگرفت، پاسداران رژيم هزاران انسان بی گناه را بی محابا 
بهقتل رساندند وهمهجناياتی را که خود مرتکب شدهبودند در کتابهای 
درسی مدارس بهحساب ملت مظلوم کرد نوشتند و بهخورد دانش آموزان 

  . د تا بيشتر تخم نفاق و کينه را در ميان آحاد ملت بپاشندايران دادن
  مرداد٢٨آيا انتخاب تاريخ 

 ؟برای اعالم جهاد عليه مردم کردستان تصادفی بود
ی مردم ايران به   در تاريخ مبارزات حق طلبانه١٣٣٢ مرداد ٢٨روز

انتخاب اين روز از سوی خمينی . ثبت گرديده است’ روز شوم‘عنوان 
خمينی آگاهانه و با علم به . م به کردستان هم، تصادفی نبودبرای هجو

عليه ’ جهاد‘ اين روز را برای اعالم ١٣٣٢ مرداد ٢٨ماهيت کودتای 
يک ‘آخر مگر نه اين بود که او کودتا را . مردم کردستان انتخاب کرد

واين رويداد ) نقل به مضمون(خوانده بود ’ سيلی الهی به بنا گوش مصدق
انه تقديس کرده بود؟ آری او اين روز شوم را با اعالم جهاد شوم را آگاه

 ٢٨عليه کردستان باز توليد کرد و در نتيجه، مردم کردستان در روز 
تاکنون، ’ جهاد‘از تاريخ اعالم . مرداد دو بار به مسلخ فرستاده شدند

ای نبوده است که جوانان مبارز کرد در زير شکنجه جان نداده باشند  هفته
های اسالمی اعدام و يا به دست مزدوران  وانمردانه توسط بيدادگاهيا ناج

  . رژيم در خارج از کشور بويژه در کردستان عراق ترور نشده باشند
 گويا و  ترورهای مکرر روشنفکران و رهبران سياسی خلق کرد نمونه

فراموش ناشدنی اين جنايات ضد بشری است و رأی دادگاه ميکونوس 
کوميت سران طراز اول جمهوری اسالمی شاهد اين آلمان دائر بر مح

  .واقعيت است
ما امضا کنندگان اين بيانيه، با احساس مسئوليت و برای بزرگداشت ياد 
هزاران انسان کرد قربانی تجاوزات رژيم ضد بشری جهموری اسالمی 

های بيدار را در جريان اين حقايق جانگداز قرار  ايران، جهانيان و وجدان
 برای اينکه خاطره تلخ اين جنايات به دست فراموشی سپرده دهيم و می

نشود، پيشنهاد ميکنيم که روز بيست و هشتم مرداد به عنوان روز عزای 
  .عمومی در کردستان اعالم گردد

به ( مرداد ٢٨ روز ١٢کنيم که امسال، و هر ساله در ساعت  پيشنهاد می
ن، کارمندان ادارات و ، مردم کردستان شامل کارگران، دهقانا)وقت ايران
های دولتی و خصوصی، و بقيه اقشار جامعه در هر کجای دنيا که  سازمان

آنگاه برای نثار گل، . باشند دست از کار کشيده، دو دقيقه سکوت کنند
بهمزار جان باختگان راه آزادی رفته از خانواده شهدا ديدار بعمل آورند و 

آزادی و حقوق بشر در کردستان باختگان در راه  بدين ترتيب ياد همهجان 
  .را زنده نگاه دارند

های سياسی و رسانههای  ما از مردم ايران و احزاب و سازمان
کنيم که با ما هم صدا شده اين اقدام را تاييد و  جمعی درخواست می

از مردم و هوادارانشان بخواهند که همراه مردم کردستان، اين ادای 
  ! مورد اجرا بگذارنداحترام را با دو دقيقه سکوت به

! های مدافع حقوق بشر سازمان! خواهان سراسر جهان آزادی
با پشتيبانی از اين حرکت ! خواه بشريت ترقی! های بيدار وجدان

ها  گيريد که ده اعتراضی، در کنار ملتی مظلوم و حق طلب قرار می
سال است قربانی تجاوز و انواع جنايات ضد بشری جمهوری 

مردم کردستان مانند ديگر ملل، حق دارند . ه استاسالمی ايران شد
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از حقوق انسانی شناخته شده در اعالميه جهانی حقوق بشر و 
همراه با مردم کردستان در روز . منشور ملل متحد برخوردار گردند

عزای عمومی، نشان دهيد که حقوق بشر ميتواند و بايد شامل 
  . باشد ها  سراسر جهان و همه ملت

……………………………………  
  

 عباس پاليزدار از زندان آزاد شد
 ٥٠٠ ميليارد و ٣وآيل مدافع عباس پاليزدار، از توديع وثيقه : ايلنا

پس از توديع اين ميزان : ميليون ريالى موآل خود خبر داد و گفت
وثيقه در هفته گذشته، شب گذشته با رفع اثر از نامه تعزيرات 

  . آزاد شدحكومتي، عباس پاليزدار از زندان رجايى شهر 
موضوع : هادى ارمغان با اعالم اين مطلب به خبرنگار ايلنا گفت

نامه تعزيرات حكومتى درباره بدهى موآلم به سيستم بانكى بوده آه 
صورت موازى  به با وصف آنكه بانك براى طلب خود اقدام آرده بود، 

صورت مطالبه ارزى مطرح  تعزيرات حكومتى نيز همان طلب را به
ه با مراجعه به اداره تعزيرات حكومتى اعالم آرديم، يك آرده بود آ

 . توان طرح آرد طلب را در دو مرجع قضايى نمي
ها پس از اطالع از اين موضوع  آن: وآيل عباس پاليزدار ادامه داد

 خود به زندان رجايى شهر رفع اثر آرده و شب گذشته  از نامه
   ١٣٨٨تير ماه  ٢٩                           .موآلم آزاد شد

............................................. 
پذيرش پناهندگی پرنسس سعودی از ترس 

 سنگسار شدن
بنابر گزارش روزنامه اينديپندنت دولت انگلستان . روشنگری

دليلی که اين . پناهندگی يک شاهزاده خانم سعودی را پذيرفت
بود که او از دوست شاهزاده سعودی برای پناهندگی ارائه داد اين 

شده است و اگر به , نامشروع,پسر انگليسی اش صاحب يک فرزند 
  . نام اين خانم محفوظ مانده است. کشورش برگردد سنگسار ميشود

الزم به يادآوری است که شاهزاده های دربار سعودی به عياشی و 
برگزاری مجالس عيش و نوش با تن فروشان در جريان سفرهای 

ولی البته آنها شاهزاده های مرد هستند . ت دارندخارجی شان شهر
و در حکومت های اسالمی مردان حق ويژه دارند و زنان ابزار 

ظاهرا پرنسس سعودی که پناهندگی . زندگی آنان به شمار می آيند
گرفته مشغول عياشی نبوده بلکه گفته است در جريان سفر به لندن 

آشنا شده است و با با دوست پسر انگليسی اش که مسلمان نيست 
  ١٣٨٨ تير ٢٩         . او يک رابطه پايدار پيدا کرده است

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

  گويند خانواده ترانه می
 جنازه سوخته او را يافته اند

 وبالگ زيرزمين
 هاي شدگان هفتم تير در درگيري دوستان ترانه موسوي، از بازداشت

ي  ي سوخته ي وي از يافتن جنازه ند آه خانوادهمسجد قبا، گفته ا
  .اند قزوين خبرداده ي ترانه در حومه

 يكي از دوستان ترانه موسوي ديروز براي پيگيري وضع ترانه با
منزل پدري او تماس گرفت و با خبر مرگ ترانه و يافتن جنازه 

خانواده ترانه از . قزوين ـ مواجه شد اش ـ بين آرج و سوخته
آردند و گفتند   مكان و زمان تشييع جنازه وي خودداريبازگويي

پس از پيگيري ها و تماس . نمي توانند توضيحات بيشتري دهند
دوستان ترانه با منزل وي، خانواده موسوي از آنان  هاي مكرر

برابر سخن يكي از دوستان  خواستند آه ديگر تماس نگيرند و در
اطالع  مرگش را به جامعهترانه آه گفته بود خانواده او بايد نوع 

دهند و به رسانه ها بگويند آه ترانه دستگير شده و پس از 
سرنوشت دچار شده است شنيده بودند آه ما  دستگيري به اين

خواهيم در تشييع  صالح آار خود را بهتر از شما مي دانيم و نمي
 .جنازه اش آسي حضور داشته باشد
آه نمي خواهد نامش  -دوستانش  ترانه موسوي به گفته يكي از

خيابان   روز هفتم تير در حوالي تقاطع ميرداماد و-فاش شود 
او اتومبيل خود را در يكي از . شريعتي آالس آرايشگري داشته است

فرعي بين حسينه ارشاد و ميرداماد، پارك مي آند و  خيابان هاي

قبا و اطراف حسينه ارشاد با  پس از ديدن تجمع مردم در خيابان
از   دوستان خود تماس مي گيرد و به او مي گويد آه پيشيكي از

رفتن به آرايشگاه بهتر است سري به مسجد قبا بزنند و با دوست 
وي آه به گفته دوستش . گذارد قبا قرار مي خود در نزديكي مسجد

است درحاليكه در  مانتوي سبز به تن و شالي سبز به سر داشته
 خود بوده است از سوي خيابان شريعتي منتظر يكي از دوستان

حكومتي دستگير مي شود و در هنگام دستگيري، دوست  مأموران
ترانه را . دور وي را مي بيند شده از وي آه به محل قرار نزديك مي

ختم نمي  شواهد دستگيري ترانه به همين جا. برند سوار به وني مي
 شود و چند نفر از دستگيرشدگان واقعه مسجد قبا در تماس هايي با

ترانه . وي، خبر دستگيري اش را به آنان اطالع مي دهند ي خانواده
منزل و يكي از دوستانش را به  موسوي در زمان دستگيري شماره

صورت  خواهد در چند نفر از دستگيرشدگان مي دهد و از آنان مي
آزادي با خانواده اش تماس گرفته و خبر دستگيري اش را به آنان 

ر آن روز همراه با ترانه به ساختماني در آساني آه د .اطالع دهند
گفته اند آه او مدام گريه مي آرده  شوند حوالي پاسداران منتقل مي 

آرايشگري  و مي گفته است نه براي تجمع آه براي شرآت در آالس
اما برخي از دوستانش خبر داده اند . در آن محل حضور داشته است

 ٢٧ و ٢٦، ٢٥روزهاي راهپيمايي هاي مسالمت آميز  آه ترانه در
انتخابات نيز با حضور در  خرداد شرآت داشته است و حتا پيش از

ابراز  زنجيره سبز، حمايت خود را از اصالحات و آزادي در ايران
 .مي آرده است

فردي  به گفته يكي از دوستان ترانه، پس از دو هفته از دستگيري او،
بر بستري بودن وي ناشناس با منزلش تماس گرفته و به مادر ترانه خ

اين ناشناس به مادر ترانه . بيمارستان امام خميني آرج مي دهد را در
را پس از تصادف، به آن بيمارستان  مي گويد آه مردم دخترش

تماس گرفته اند و  مادر ترانه به ناشناس مي گويد برخي. رسانده اند
 اترانه را در درگيري هاي مسجد قبا و در بازداشگاه ديده اند ام

ناشناس مي گويد ترانه ربطي به حادثه مسجد قبا ندارد و احتمالن 
چراآه مي خواسته با شلنگ سرم خودش را  قضيه اش ناموسي ست؛

دليل بستري شدن ترانه  او پارگي رحم و مقعد را نيز. حلق آويز آند
اما  خانواده ترانه به آن بيمارستان مراجعه مي آنند. ذآر مي آند

ن بستري شدن ترانه موسوي را تكذيب مي آنند و مسووالن بيمارستا
مي گويد آه دختري را با موهاي بافته شده ديده  تنها يكي از پرسنل

بيهوش مي » حزب اللهي» است آه چند نفر با ظاهري به گفته او
 .آورند و بيهوش مي برند

تلفني با مادر ترانه بيان مي آند  جمالتي آه اين ناشناس در مكالمه
ها مي  هد آه ماموران وزارت اطالعات و لباس شخصينشان مي د

خواسته اند ذهن خانواده ترانه را از سياسي بودن قضيه منحرف آنند 
بقبوالنند آه دخترشان از نظر اخالقي مشكالتي داشته است  و به آنان

خبر مرگ فرزندشان، از پيگيري و پي  تا خانواده نيز پس از شنيدن
 .آنند  وي خودداريجويي درباره چند و چون مرگ

ممانعت خانواده ترانه موسوي از دادن اطالعات درباره تشييع پيكر 
چگونگي درگذشتش عجيب به نظر نمي رسد؛ چراآه تمامي  وي و

از سوي حكومت و وزارت  خانواده هاي قربانيان حوادث اخير
 اطالعات تهديد مي شوند و به آنان گفته مي شود در صورتي آه

انشان و مراسم آفن و دفن و ختم آنان با حضور تشييع پيكر عزيز
برگزار شود مشكل حاد ديگري براي يكي  مردم و با شيون و ناله

  .ديگر از عزيزانشان اتفاق خواهد افتاد
ترانه موسوي اآنون تنها به خانواده اش تعلق ندارد و متعلق به همه 

 بنابراين پيگيري وضعيت او و چگونگي درگذشتش ايرانيان است؛
با نام خود اين اخبار را  اين آه من نمي توانم. وظيفه تك تك ماست

اين آه  منتشر آنم؛ اين آه دوست ترانه نمي تواند نامش را بگويد؛
خانواده ترانه درباره فرزندشان هيچ حرفي نمي زنند همه از خفقاني 

من از دوستاني آه . آه امروز بر جامعه ما حاآم است حكايت دارد
سرعت اين نوع اطالع رساني را  ي دانند به راحتي و بهوظيفه خود م

آن،  محكوم آنند مي خواهم به جاي نشستن و محكوم آردن اين و
درباره ترانه تحقيق آنند و خبرهايش را به گوش نخست ايرانيان و 

برسانند تا شايد از بيش از اين شاهد قرباني شدن  سپس جهانيان
  .ترانه هايمان نباشيم

گويم عكس ترانه را نيز يكي از هنرجويان آموزشگاه ب الزم است
 اختيار وبالگ زيرزمين قرار داد آرايشگري و از دوستان ترانه در

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



 8

  ! تير ماه ٢۶  جمعهگزارش ديگری از حوادث
 جمعه  حمله کننده به نمازگزاران روزدومين دولت

 
نمازجمعه ی هفته ی گذشته، که به گفته ی ناظران ، سياسی ترين 
نمازجمعه تاريخ بود، با نگاه مختصری به عکس ها و فيلم های ارسالی، 

ران تصميم جدی خود را گرفته اند و تقريبا نشان می دهد که مردم اي
اکثريت از کودتای صورت گرفته واقفند و حاضر نيستند رئيس جمهوری 
را که پس از به باد دادن ثروت های کشور، پس نا لياقتی های فراوان در 
حوزه های مديريتی و اشتباهات و سعی و خطاهای متفاوت، پس از دروغ 

ا چنين تقلب وسيعی می خواهد بر مردم ها و توهين های تلويزيونی، ب
 ............................................................حکومت کند را تحمل 

 در مخالفت با احمدی نژادهرچند ديری نپائيد که ماهيت فکری طرفداران 
ايشان عيان شود و مثال آقای يزدی اعالم کردند که همراهی مردم با نظام 

 .جاد نمی کند و مشروعيت حاکميت از طرف خداوند استمشروعيت اي
البته گروهی بوده اند که بخاطر افزايش حقوق ها، پخش سيب زمينی ها، 
تبليغات دروغين و يا مخالفت ها و نفرت هايشان با اشخاصی نظير اقای 

ن رای دادند، ولی با مشخص شدن اين خط .رفسنجانی، در اين دوره به ا
ثر مردم ايران به آگاهی کامل می رسند و همان قليل و مرزها، کم کم اک

سرخوردگان فريب خورده ای هم که مانند طرفداران طالبان که بخاطر 
امرار معاش آنها را همراهی می کنند، از کرده ی خود پشيمان شده و پی 
به تقلب و کودتای بزرگی که رخ داده و در واقع وجدانشان هم آن را 

 .اقرار نيستند، ببرندپذيرفته ولی حاضر به 
ن جانبداری کرده بودند، .هرچند همين امروز تعدادی از مذهبيون که از ا

 .با مشخص شدن معاون اولش، جا خورده و از کرده ی خود پشيمانند
برخالف پيش بينی من، نيروهای نظامی حکومت، بدون هيچ مجوزی، به 

ی دو فيلم هم معترضين حمله کردند و گروهی را هم دستگير کردند، يک
ديدم که تعدای بصورت خيلی ناگوار زخمی شدند، و همه ی اينها در حالی 

  .بود که بهانه ی تجمع بدون مجوزی در ميان نبود
همانطور که مستحضر هستيد، تا کنون فقط يک دولت در جهان چنين 
جراتی را داشته که به تجمع نمازگزاران جمعه حمله کند، آن هم دولت 

 بوده، و هم اکنون ايران دومين کشور جهان است که اقدام غاصب اسرائيل
  .به حمله با باتوم و گاز اشک آور به نمازگزاران روز جمعه کرده است

 .اين رکورد هم به رکوردهای ديگر منفی اين دولت غير قانونی اضافه شد
با اينکه از اين واقعه تاسف می خورم، قسمت قابل توجه آن اين است که 

 هم که هر هفته در نماز جمعه شرکت می کردند، و احتماال مردم عادی
اخبار صدا و سيما، برايشان صحيح ترين و راست ترين خبر دنيا بوده، و 
بعضا از وجود چنين گسترده مخالفين هم مطلع نبودند، در اين نماز 
حضور داشتند و با چشم خود، هم حضور آنها را ديدند، هم شعارهايشان 

اراذل و اوباش نبودن آنها را متوجه شدند، و هم برخورد را شنيدند، هم 
در عين . شديد نيروی انتظامی با آنها را با چشمان خود مشاهده کردند

حال وقتی که به منزل برگشتند، با اخبار کامال متناقضی که از صدا و 
 .سيمای ايران پخش شد مواجه شدند

ک هم که اعتمادی به چه دست آوردی بزرگ تر از اين که همين جمعيت اند
اين صدا و سيما داشتند، به حقانيت مخالفين و معترضين به نتيجه انتخابات 

پيش .، پی ببرند و ديگر اعتمادی به اين رسانه ی غير ملی نخواهند داشت
بينی روزهای آينده کار دشواريست، ولی اميدوارم کشورم هر چه زودتر 

 داده شود تا نظرات و انديشه های  آزادی های اوليه به مردم...............
 .خود را بيان کنند و از حق داشتن رسانه هايی آزاد بهره مند شوند

  ٢٠٠٩ يونی ١٨
 haloneارسال شده توسط  .به اميد آن روز

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

 :نيروی انتظامی

   نفر را در اعتراضات٤٠
 . کرديمبازداشت تير ماه ٢۶ روز جمعه 

نيروی انتظامی رژيم با انتشار اطالعيه ای بازداشت : روشنگری
 تيرماه تهران ٢٦ نفر در جريان اعتراضت در نماز جمعه ٤٠حداقل 

 نفر از افرادى آه قصد ٤٠: در اين اطالعيه آمده است. را تاييد کرد
 تير تهران ٢٦سياسى نماز جمعه / اخالل در برگزارى مراسم عبادى

  . توسط نيروى انتظامى تهران دستگير شدندرا داشتند 
اطالعيه روشن نکرده است که چه تعدادی از دستگيرشدگان آزاد و 
بر سر بقيه چه آمده و به کدام زندان اعزام شده است و تنها به 

به جز :" طور سربسته مدعی شده است که از ميان دستگيرشدگان
نظمى و اغتشاش   آه با انجام اعمال مخل امنيت باعث بي آن دسته

در مراسم و نيز پايان نماز شده بودند، بقيه پس از رسيدگي، آزاد 
 ."اند شده

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

در اعتصاب غذای ايرانيان در نيويورک نوآم 
 چامسکی و خوزه کازونوا شرکت می کنند
ذای نوآم چامسکی طی متن کوتاهی به اکبر گنجی از اعتصاب غ

نيويورک حمايت به عمل آورد و از حضور خود در اين برنامه خبر 
 :داد
خبر مشارکت شما در اعتصاب غذا در حمايت از حقوق بشر . اکبر" 

و آزادی زندانيان سياسی مرا بسيار خشنود کرده و تحت تأثير قرار 
اميدوارم که قادر به پيوستن به . اين هدف، بسيار ارزشمند است. داد

 نوآم چامسکی". مقابل سازمان ملل باشمشما در 
از سوی ديگر، خوزه کوزنوا،جامعه شناس بزرگ اسپانيايي، ضمن 

کوزنوا، . حمايت از اعتصاب غذا، از حضور خود در آن خبر داد
مرکز برکلی برای دين، صلح و "استاد دانشگاه جرج تاون و رئيس 

رين جامعه او يکی از بزرگت. در همان دانشگاه است " مسائل جهانی
او در نامه ی خود نوشته . شناسان دين در دوران معاصر است

من از اهداف اعتصاب غذايی که توسط اکبر گنجی در مقابل :"است
حقوق بشر مردم ايران بايد . سازمان ملل تشکيل می شود حمايت می کنم

 خوزه کازانوا ".مورد احترام قرار گيرد، و زندانيان سياسی آزاد گردند
    ١٣٨٨   تير٢٨
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