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   اعالميه هيئت اجرائی سازمان
  ن آذر، روز قيام ملی مردم آذربايجا٢١به مناسبت 

 اتحاد داوطلبانه و دموکراتيک ، 
  نايرا تنها راه همبستگی مليت های ساکن

برابری و دموکراسی، قيام   پيکارهای مردم ايران برای آزادی ، در تاريخ
فراموش   نقطه عطفی درخشان و١٣٢۴ آذرماه ٢١مردم آذربايجان در  

بری اين قيام را فرقه دمکرات آذربايجان به عهده داشت ره . نشدنی است
انجمن ايالتی آذربايجان : " آورده بود  ١٣٢۴ شهريور ١٢بيانيه  که در

آذربايجان نيست، بلکه به منظور تأمين آزادی در  تنها برای حل مشکالت
آذربايجان بارها خواست های خود را  فرقه دمکرات". سراسر ايران است

دمکراتيک  ی در ميان گذاشت اما اين درخواست هایبا دولت مرکز
 آبان ماه ٣٠ و ٢٩پذيرفته نشد و از اين رو کنگره خلق آذربايجان در 

تبريز خود را مجلس موسسان اعالم داشت و تدارک برای   در١٣٢۴
آغاز کرد که با انتخاباتی دمکراتيک و آزاد  ايجاد مجلس ملی آذربايجان را

 ٢١در روز . داشتند، تشکيل شد برابر با مردانکه در آن زنان حق رأی 
جعفر پيشه   مجلس ملی آذربايجان در تبريز گشايش يافت و١٣٢۴آذر 

وری رهبر فرقه دمکرات آذربايجان را مأمور تشکيل حکومت ملی 
به دنبال آن فرماندهان پادگان نظامی در تبريز تسليم  .آذربايجان کرد

دولت ملی فرقه . ن گذاشتندزمي خواست مجلس ملی شده و سالح بر
جهت يک  دمکرات در طول يک سال حاکميت خود، اقدامات مهمی را در

اصالحات ارضی واقعی آغاز کرد که از طريق آن يک ميليون دهقان 
بانک "برای کمک به کشاورزان صاحب زمين شده ،  .صاحب زمين شدند

نون قا. تشکيل شد" کشاورزی شرکت ماشين های آبياری و"و " فالحت
کنترل  بسياری از کارخانه ها با. کار دمکراتيک تصويب و اجرا شد

زبان آذری به موازات زبان فارسی بعنوان زبان . کارگری آغاز به کار کرد
. برای مبارزه با بيسوادی برنامه ريزی شد. رسميت شناخته شد رسمی به

 با تأسيس دانشگاه، تأسيس راديو و. داده شد امر بهداشت سروسامان 
ملی و مترقی کمک شايانی  توسعه ی مطبوعات به گسترش هنر و فرهنگ

هنرمندان و  جمعيت های. در اين راستا چندين چاپخانه تأسيس شد. شد
 و باالخره ،. اداره هنرهای زيبا، تئاتر دولتی و ارکستر ملی تأسيس شد

فرقه دموکرات آذربايجان با ايجاد پيوند های محکم برادرانه با فرقه 
، نمونه زيبايی از همبستگی مليت های ايران را به  کرات کردستاندمو

خشم ارتجاع و دولت  و بنيادين،  اين اصالحات دمکراتيک. نمايش گذاشت
 به ١٣٢۵آذر ٢١مرکزی و حاميانش را برانگيخت که باعث شد در 

آذربايجان لشگرکشی کرده و دولت ملی آذربايجان را در هم بشکند و اين 
  .يک و نو پا را نابود سازددمکرات تالش

بين رفتن فرقه دموکرات  اما راهی را که مردم آذربايجان گشودند ، با از
ايران ، چه در  زيرا مبارزه برای برابری مليت های. آذربايجان ، فراموش نشد

 همچنان به  دوران ديکتاتوری سلطنتی و چه در دوران ديکتاتوری واليی ، 
اجزاء پيکار دمکراتيک کشور چند مليتی ما دوام عنوان يکی از کليدی ترين 

تا ستم و نابرابری ملی در سرزمين ما از بين نرود ، قطعًا دوام  آورده است و
 جمعيت کشور ما از حق ابتدايی   نکنيم که نيمی از فراموش. خواهد آورد

فرهنگ ، هنر و سنت هايشان با بی  آموزش به زبان مادری خود محرومند ؛
رسميت شناخته   می شود؛ حق حاکميت بر سرنوشت شان بهمهری روبرو

 و جمهوری اسالمی ، تبعيضات مذهبی را نيز بر اين نابرابری ها. نمی شود
امروز جوانان کرد و ترک و عرب و ترکمن و بلوچ به جرم دفاع . افزوده است

 به   مردم شان و مبارزه برای تعيين حق سرنوشت ملی شان، از حق انسانی
اما همانطور که تاکنون شاهد بوده ايم، . شوند  می ی دار آويختهچوبه ها

ها برای مبارزه ملی را نه تنها  سرکوب خواست مليت های تحت ستم، عزم آن
  . استکاهش نداده بلکه آبديده تر نيز کرده

حق تعيين سرنوشت مليت  سازمان ما بر اين باور است که بدون دفاع قاطع از
مادری از  دون فراهم آمدن امکان آموزش به زبانهای تحت ستم ايران ، ب

مدارس ابتدائی ، بدون کمک به رشد و گسترش فرهنگ و ادبيات ملی خلق 
تأمين برابرحقوقی همه ی خلق های ساکن کشور، بدون تالش برای  ها، بدون

کشوری فدرال، امکان استقرار و نهادينه شدن دمکراسی  اتحاد داوطلبانه در
  . آمدم نخواهددر کشور ما فراه

تاکيد  براين حقيقت  در سالروز قيام ملی مردم آذربايجان، يک بار ديگر
 می کنيم که برای حفظ همبستگی مليت های ساکن کشور و مبارزه با هر

 پيش رو ، دفاع قاطع  نوع ناسيوناليسم عظمت طلبانه و قومی ، تنها راه
اوطلبانه ی آن و تالش برای اتحاد د سرنوشت مليت ها  از حق تعيين 

  یجمهوری اسالمسرنگون باد                  .هاست
  مزنده باد سوسيالسي زنده باد آزادی،

  )راه کارگر(ايران  هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی
  ٢٠٠٩ دسامبر١٢ ـ   ١٣٨٨ آذر ٢١

   ميليارد دالر دارايی ميليارد دالر دارايی٤٥٤٥
   صندوق ذخيره ارزی
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درست اين روزها که نيروهای امنيتی و انتظامی و دولتمردان و *
ربده می کشند و نفرين عقبه مطبوعاتی آنها عليه مردم ايران ع

يک اتفاق ويژه و مهم در پشت صحنه سياست ايران , می کنند
  ..... جريان دارد
 درست در حالی که گروه گروه ،درست اين روزها: روشنگری

جوانان ما به خاطر اعتراض به استبداد و ديکتاتوری بازداشت و 
راهی شکنجه گاهها می شوند و مورد تجاوز جنسی قرار می 

؛ درست اين روزها که نيروهای امنيتی و انتظامی و گيرند
دولتمردان و عقبه مطبوعاتی آنها عليه مردم ايران عربده می 

يک اتفاق ويژه و مهم در پشت صحنه , کشند و نفرين می کنند
 نظامی ،وابستگان به دولت امنيتی: ن داردسياست ايران جريا

نفتی مردم احمدی نژاد مشغول غارت هست و نيست دارايی های 
ابعاد اين غارت در حدی است که اعتراف رييس . ايران هستند

ارتقاى سالمت نظام ادارى "قوه قضاييه در اختتاميه همايش 
کارمندانى از دولت با پررويى "که گفت " کشور و مبارزه با فساد

و جسارت تمام اسناد دولتى و مالى را جعل کرده و ميلياردها پول 
. برابر آن تقريبا خبر به حساب نمی آيددر " به جيب زده اند

 ميليارد دالر از دارايی های ٤٥ماجرا بر سر اين است که حدود 
و کسی نمی داند که ! نفتی در دولت احمدی نژاد غيب شده است

 ميليارد به کجا رفته ٤٥بر سر اين پول کالن چه آمده و اين 
  مرکز جديد هسته ای می١٠است؟ آيا اين پول خرج تاسيس 

شود که احمدی نژاد با الفزنی وعده اش را داده است؟ آيا اين 
 ميليارد دالر پول خون جوانان پاکباخته آزاديخواه است که به ٤٥

پاسداران و بسيجی ها داده می شود تا در خيابان و دانشگاه 
جوانان را سرکوب و در کهريزک ها به آنها تجاوز کنند و 

های بی نشان دفن نمايند و از اجسادشان را بسوزانند؛ يا در گور
اين طريق واليت مطلقه خامنه ای را حفط کنند؟ آيا پشت بحث 
محرمانه بودن دارايی های صندوق ارزی ايران که احمدی نژاد 
به دنبال گزارش ديوان محاسبات مبنی بر گم شدن يک ميليارد 

از پاسخگويی شفاف به دالر از خزانه دولت برای خالص شدن 
امنيتی تا /  اشتهای سيری ناپذير يک هيوالی نظامی،دآن پناه بر

مغز استخوان فاسد و جنايتکار خوابيده است که به هيچ حدی از 
غارت ثروت ملی قانع نيست؟ هر کدام که باشد و يا هيچ کدام هم 
که نباشد در هر حال تا اين حد روشن است که در گزارش معاون 

؛ گزارشی که وی بانک مرکزی از موجودی حساب ذخيره ارزي
به کميته تحقيق و تفحص مجلس از برنامه چهارم ارائه داد و 
خبرش روز گذشته در خبرگزاری ايلنا منتشر شد يک نکته بشدت 

حسين قضاوی معاون اقتصادی بانک . تکان دهنده وجود داشت
 ،قيق و تفحص مجلس از برنامه چهارممرکزی در کميته تح

 و  ميليارد دالر اعالم کرد ١٢موجودی حساب ذخيره ارزی را 
از ابتدای سال جاری هيچ منابعی به حساب ذخيره ارزی :" گفت

اين در حالی است که به گفته جعفر قادري، .". واريز نشده است
اطالعات آلى آه توسط "عضو آميسيون برنامه و بودجه مجلس 

نماينده بانك مرآزى ارائه شد اصال براى آميسيون قابل قبول 
  ." نبود
در گزارشی به بررسی ارقام و داده " تهران امروز"وزنامه ر

های آماری خود دولتمردان پرداخته و اظهارات نماينده عضو 
اين . کميسيون برنامه و بودجه مجلس را نيز ذکر کرده است

 ميليارد دالر مفقود شده از صندوق ذخيره ٤٥گزارش جای خالی 
  : ارزی را نشان می دهد

يگر موجودى حساب ذخيره به چالشى براى بار د: تهران امروز
بار گزارش بانك مرآزى از موجودى حساب  دولت تبديل شد و اين

ذخيره ارزى اعضاى آميته تحقيق و تفحص از برنامه چهارم را 
  .قانع نكرد

آل بانك مرآزى موجودى آن  گزارش از حسابى آه به گفته رئيس
ودى حساب  ميليارد دالرى موج٢٣اعالم رقم . محرمانه است
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ها رقم خورد  ذخيره ارزى در سال گذشته در حالى از سوى دولتي
سابقه بهاى نفت در بازارهاى  آه آارشناسان براساس افزايش بي

 ميليارد ١٠٠جهانى معتقد بودند بايد موجودى حساب بيش از 
 ميليارد دالر باشد، حال آنكه رقم اعالم ١٣٠دالر و حتى حدود 

اى آه آارشناسان  شمگيرى با موجوديشده توسط دولت تفاوت چ
  . برآورد آرده بودند، داشت

اين تفاوت چشمگير بين برآورد موجودى با موجودى واقعى 
گاه پاسخ شفاف و روشنى به  همواره مورد سوال بوده اما هيچ

هاى مكرر از حساب ذخيره ارزى به  اين سواالت و برداشت
ه با اعالم اينكه مجلس و آارشناسان داده نشد و حتى چندين ما

موجودى حساب ذخيره ارزى محرمانه است، از اعالم موجودى 
داستان موجودى حساب ذخيره ارزى . رفت اين حساب طفره مي

در دولت نهم همواره وجود داشته و اين داستان آه سال گذشته 
روزهاى داغى را سپرى آرده بود، امسال هم تكرار شده است و 

ها مستندات بانك مرآزى در مورد  يبر اساس آن بار ديگر مجلس
  . حساب ذخيره ارزى را نپذيرفتند

در راستاى اين داستان تكراري، حسين قضاوي، معاون اقتصادى 
بانك مرآزى در آميته تحقيق و تفحص از برنامه چهارم موجودى 

ه، اين درحالى   ميليارد دالر اعالم آرد١٢حساب ذخيره ارزى را 
 از ٨٧ك مرآزى تا پايان سال است آه گزارش نظارتى بان
  . دهد  ميليارد دالر را نشان مي٢٣موجودى اين حساب حدود 

 ٨٨اين در حالى بود آه سال گذشته در شرايطى بودجه سال 
 دالر ٤٠بسته شد آه بهاى نفت در بازارهاى جهانى به مرز 

آاهش يافته بود و اين روند آاهشى دولت را مجبور آرد تا 
اگرچه .  دالرى ببندد٣٧٫٥ر مبناى نفت بودجه ساالنه را ب

 ماهه گذشته با اين ارقام به فروش ٩گاه بهاى نفت در طول  هيچ
دهد آه از ابتداى سال  هاى غيررسمى نشان مي نرسيد اما گزارش

. جارى هيچ منابعى به حساب ذخيره ارزى واريز نشده است
معاون اقتصادى بانك مرآزى در گزارش اين بانك درخصوص 

دى حساب ذخيره ارزى به نمايندگان گفته بود آه آل منابع موجو
 ميليارد دالر است آه با احتساب ١٢حساب ذخيره ارزى آشور 

مجوزهاى مجلس براى اضافه برداشت از اين حساب، موجودى 
حساب ذخيره ارزى تنها چهار ميليارد دالر در اين حساب باقى 

 ٥٠تساب سهم اين درحالى است آه اين رقم بدون اح. ماند مي
با يك حساب .خصوصى محاسبه شده است درصدى بخش

  .ميليارد دالر باشد٤٥سرانگشتي، موجودى حساب بايد 
گزارش معاون اقتصادى بانك مرآزى از موجودى حساب ذخيره 
ارزى در شرايطى اعالم شده آه اسفند ماه سال گذشته وزير 

  . رده بود ميليارد دالر اعالم آ٢٥اقتصاد موجودى اين حساب را 
از سوى ديگر، گزارش وزارت نفت از ميزان فروش نفت در 

دهد آه دولت در مدت  هفت ماهه نخست سال جارى نيز نشان مي
به گفته .  ميليارد دالر نفت فروخته است٢٣ياد شده بيش از 

شنبه معاون اقتصادى بانك مرآزى را به  نمايندگانى آه روز سه
هارم فراخوانده بودند، اين آميته تحقيق و تفحص از برنامه چ

، از همين رو  گزارش بانك مرآزى نتوانست آنها را قانع آند
منتظر حضور محمود بهمني، رئيس آل بانك مرآزى و گزارش 

  . رسمى وى هستند
جعفر قادري، عضو آميسيون برنامه و بودجه در همين خصوص 

در اين گزارش اطالعاتى از وضعيت حساب : به فارس گفت
رزى ارائه شد آه با اطالعات اوليه اعضاى آميسيون ذخيره ا

سازگارى نداشت و قرار شد در جلسه ديگرى از خود آقاى بهمنى 
و آقاى برهاني، رئيس هيات امناى حساب ذخيره ارزى دعوت 

وى با بيان اينكه آقاى .ترى ارائه آنند شود تا اطالعات دقيق
 و به جاى بهمنى در آميسيون برنامه و بودجه حضور نيافتند

آمدند و اطالعاتى از وضعيت حساب ذخيره  ايشان آقاى قضاوى 
ارزى ارائه آردند آه با اطالعات اوليه اعضاى آميسيون 

  . سازگارى نداشت
، ٨٨در ابتداى سال : عضو آميسيون برنامه و بودجه تصريح آرد

 ميليارد دالر موجودى داشته است و ١٢صندوق ذخيره ارزى 
 ٢٣اس گزارشى آه وزارت نفت داده چيزى حدود حال هم براس تابه

ايم آه طبعا  ميليارد دالر در مدت هفت ماهه امسال فروش نفت داشته
بينى شده در بودجه   دالرى پيش٣٧٫٥بخشى از آن بر اساس قيمت 

براى نفت به حساب خزانه واريز و به بودجه تزريق شده است و 
نامه چهارم توسعه، بينى شده بر مقدارى هم فراتر از جداول پيش

توانسته  دولت اجازه برداشت داشته است و مقدارى از آن را هم مي
به عنوان تسهيالت در اختيار بخش خصوصى بگذارد اما با توجه به 
همه اين مسائل باز هم بايد موجودى حساب ذخيره ارزى اضافه شده 

  . باشد
 ٤٥د بر اساس گمان و محاسبات ما بايد آال چيزى حدو: وى افزود

ميليارد دالر به خزانه واريز شده باشد اما اطالعات آلى آه توسط 
  . نماينده بانك مرآزى ارائه شد اصال براى آميسيون قابل قبول نبود

آرد آه در صورت  نماينده بانك مرآزى اعالم : قادرى تصريح آرد
تسويه تعهدات حساب ذخيره ارزي، موجودى چندانى در حساب باقى 

ن براى آميسيون قابل قبول نبود و قرار شد در جلسه ماند، اي نمي
ديگرى از خود آقاى بهمني، رئيس آل بانك مرآزى و آقاى برهاني، 
رئيس هيات امناى حساب ذخيره ارزى دعوت شود تا اطالعات غير 

مان  ترى ارائه آند تا مشخص شود آه اگر در محاسبات آلى و دقيق
  . آنيم، اين اشتباه آجاست اشتباه مي

 ميليارد دالر در حساب ١٢ بايد ٨٨ابتداى سال : وى اضافه آرد
ذخيره ارزى موجودى داشته باشيم، چهار ميليارد دالر از اين ميزان 

هاى آلى   درصد بايد براساس تكليف قانون سياست٤٠يعنى حدود 
 در اختيار بخش خصوصى گذاشته شده باشد و مقدارى نيز ٤٤اصل 

برداشت از حساب ذخيره ارزى وجود بر اساس مجوز مجلس اضافه 
داشته است اما اطالعاتى آه نسبت به فروش و درآمدهاى نفتى 

آردند همخوان  داريم با اطالعاتى آه نمايندگان بانك مرآزى ارائه مي
و مقبول نبود و آميسيون اقناع نشد لذا قرار شد افرادى آه در بانك 

  . ه آنندمرآزى اطالعات بيشترى دارند، آميسيون را توجي
بر اساس محاسبات سرانگشتى ما با توجه به فروش : وى تاآيد آرد

 ميليارد دالر درآمد نفتى در خزانه ٤٥نفت و موجودى قبلى حساب 
وجود داشته است آه بخشى از آن به مصرف بودجه و ديگر 
مصارف رسيده است اما بخش قابل اعتنايى از آن هم بايد در حساب 

 باشد آه گزارش نماينده بانك مرآزى اين را ذخيره ارزى باقى مانده
  .داد نشان نمي

ها از  رسد با توجه به آخرين گزارش به اين ترتيب به نظر مي
موجودى حساب ذخيره ارزى در چهار سال اول برنامه چهارم، تمام 
منابع اين حساب هزينه شده و اين در شرايطى است آه به گزارش 

 ٣١٠ت در همين زمان بالغ برايلنا، ميزان درآمدهاى ارزى دول
اى بودجه، بيش  هاى هزينه ميليارد دالر بوده آه عالوه بر برداشت

، تحت عنوان متمم از   ميليارد دالر نيز در مدت ياد شده١٣٠از 
  . حساب ذخيره ارزى برداشت شده است

براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی ميزان برداشت 
زی در دولت نهم نسبت به دولت قبل معادل دولت از حساب ذخيره ار

مقايسه آمارهای منتشر شده از سوی . درصد رشد داشته است٢٦٨
 تا پايان ٨٤های دهد دولت نهم طی سال بانک مرکزی نشان مي

 هزار ميليارد ريال از منابع صندوق ذخيره ٤٦٣ معادل ٨٧سال
  . ارزی برداشت کرده

ميزان برداشت از حساب از سوى ديگر، مقايسه آماری بين نسبت 
های نفتی که براساس بودجه  ذخيره ارزی و سهم دولت از درآمد

 اين ٨٣ تا ٨١های  دهد که طی سال شود نيز نشان مي تدوين مي
 ٤٢٫٣٨ به ٥١٫٣٤نسبت به صورت ساالنه رو به کاهش بوده و از 

 ٨٧ تا ٨٤های  درصد کاهش پيدا کرده است اما اين نسبت در سال
دهد دولت   درصد افزايش يافته که نشان مي٨١٫٦٤ه  ب٣٧٫٢٣از 

نهم در يک روند افزايشی تقريبا معادل درآمدهای نفتی خود از 
حساب ذخيره ارزی برداشت کرده است هرچند آه اين ارقام تنها 

های دولتی که از  های شرآت مربوط به خود دولت است و برداشت
 اين ارقام منظور اند در محل ذخاير ارزی تسهيالت دريافت کرده

  . نشده است
به اين ترتيب و با توجه به حساب سرانگشتى آه عضو آميسيون 

آند و معتقد است آه موجودى حساب بايد  اقتصادى از آن ياد مي
هاى   ميليارد دالر باشد، همچنان روند صعودى برداشت٤٥حدود 

هاى  بدون مجوز دولت از حساب ذخيره ارزى ادامه داشته و هزينه
لت نيز رو به افزايش است چرا آه از موجودى حسابى آه به دو

 ميليارد ١٣٠ تا ١٠٠گفته آارشناسان در سال گذشته بايد حدود 
 ميليارد دالرى ٤٥ ماهه سال جارى نيز موجودى ٩دالر باشد و در 

           . را در خود ذخيره آرده باشد، رقم چندانى باقى نمانده است
   ٢٠٠٩بر  دسام١٠ – ١٣٨٨ آذر ١٩

...........................................  
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 ۶ليست شماره 
 )٢٠٠٩ دسامبر ١٠ برابر١٣٨٨ آذر ١٩پنجشنبه   (

 شما نيزبرای ثبت درتاريخ مبارزات مردم ايران
 !ليست شعارهای درون کشوررا تکميل کنيد

 اميرجواهری لنگرودی
  ١٣٨٨ آذر ١٩پنجشنبه 

 :يادداشت ششم 
آذرنشان داد که ١۶. راپشت سرگذاشتيم )وزدانشجور(آذر١۶اکنون 

دانشجويان به همراه مردمان ايران وبا مقاومت درخشان،سراسری 
وگسترده خود دروفاداری به آرمان های تاريخی اين روز،پاس داشت 

 سال پيش، وفای به عهد ۵۶در٣٢ آذر١۶يادجانباختگان روزدانشجو در
مصطفي بزرگ  (٣٢عد ازکودتایبا ياد نام های مانده درحافظه تاريخ ب

 -اتحاد" ،تجلی شعارماندگار)نيا،مهدي شريعت رضوي واحمد قندچي
 دفاع ازحرمت آرمانی شعارآزادی وبرابری،مخالفت ،" پيروزی–مبارزه 

با موجوديت ديکتاتوری وکودتای حکومتی ورودررويی باسلطه طلبی 
 ودانشجويان بيگانه ،طرح هزاران باره شعارآزادی همه زندانيان سياسی

  . متبلورگرديد... زندانی،و
توده دانشجويان باجسارت ومقاومت افزوده خويش ١٣٨٨آذر١۶    در

دربرابرسرکوب فزاينده کودتاچيان حکومتی درسراسرکشور،موج 
دستگيری به جا مانده ازاين مقاومت دانشجويان دراغلب شهرهای بزرگ 

جديدی  مبارزينوکوچک دانشگاهی تا حدی درپوشش سراسری، بارديگر
  .به زندانيان سياسی دراين روزافزوده شدند

دربرابراين نگرانی ها،هرچند تاحال ابعاد دستگيری ها 
به آمارهای اعالم شده رژيم نيزهيچ . درسراسرکشورروشن نيست

مثالدررابطه با موج وسيع دستگيری های تهران . اعتمادی نبوده ونيست
تهران بزرگ،سرتيپ عزيزاهللا رجب خبرگزاری مهرازقول فرمانده انتظامی 

زن درتظاهرات ٣٩مرد و١۵۶ازدستگيری :" زاده گزارش کردند ونوشت
" پليس نيزدراين زمينه مجروح شده اند١٨:"  آذرتهران خبرداد وگفت١۶

:" واين دروغ شاخدارازقول همين فرمانده آ نجا آشکارمی شود که گفت
گذشته حضور داشته هزارنفردرتجمع های غيرقانونی روز٢حداکثرحدود 

امابی هيچ ترديد ازهم اکنون ودرحالی که هنوزپژواک فريادهای ."اند
اعتراضات دانشجويان دختروپسر،زنان وجوانان ومادران پرشماراعدامی 
ومادران عزاوزحمتکشان وکارگران ايران،دراين روزوروزهای بعدقطع 

را  که تجلی آن-نشده و درفضای سياسی سراسرکشورطنين اندازاست،
 همچنان مبارزه برای آزادی بی قيد -درشعارهای زيردنبال خواهيد کرد

اذردر ١۶وشرط کليه زندانيان سياسی وعقيدتی وبازداشت شده گان روز
کنارخواست معوقه رهايی کليه زندانيان سياسی وعقيدتی مردم اززندان ها 

  . وشکنجه گاه های رژيم افزوده شده است
 امين سالگرد صدوراعالميه جهانی ۶١بر، دسام١٠اکنون دربرابرما روز
هم اکنون مدافعين حقوق بشردرسراسرايران .حقوق بشرقراردارد

باشد که استمرارمبارزه .وجهان،خود رابرای اين روزآماده می سازند
دردرون کشور،مردمان ما را ازننگ رژيم آدم کشان جمهوری اسالمی 

  . ايران، رها گرداند 
   : همانگونه که پيشتر آوردم

اين شعارهاراازميان گزارشات،فيس بوک ها،يوتوپ ها،ايميل هاومطالب 
  .تويتردرون کشورفراهم آوردم 

درصورت امکان تکميل اش کيند تابرای اين مرحله ازتاريخ مبارزات مردم 
  .  ايران درس آموزباشد

می توان وبايدازمبارزان داخل کشوردربرابررودررويی باآتش گلوله وتوپ 
ت ارتجاع جمهوری اسالمی وايستادگی ها ومقاومت ميليون وتانک تمامي

 زنان و مردان وهمراه شده گان يک پيکارتوده – پسران -ها تن ازدختران
  !ای درسراسرايران آموخت 

  :شعارها 
  هر کوچه،هر خيابان، دانشگاه ايران است/ خامنه ای اين آخرين پيام است

  بزودی سرنگونه/ خامنه ای بدونه 
  کل نظام باطله / اتله خامنه ای ق

  )دانشگاه شزيف(چه شاه باشه ، چه رهبر / مرگ بر ستمگر
  مرگ بر ديکتاتور

  مرگ بر خامنه ای 
  مرگ برکودتا / مرگ برديکتاتور
  خامنه ای را بزن زمين / ملت ايران زمين 
  ديكتاتورو بزن زمين/ ملت ايران زمين 

  بشنو شعار ملت/ ای رهبر بی غيرت
  رهبر الدنگ ما/  ننگ ماشعارما؛ ننگ ما،

  مرگ براين واليت/ شکنجه،جنايت ابزاراين واليت 
  ننگ بر اين واليت / شکنجه، جنايت
  )دانشگاه قزوين(لعنت براين واليت / تجاوز،خيانت

  جمهوری اسالمی فانوس رو به باد است 
  سلطنت و رها کن/ خامنه ای حياکن 

  تجاوز افتخارشون / حسين حسين شعارشون
  از واليت خسته ايم / واهيم بمب هسته ای مانمی خ

  فرزندان ايرانيم / دانشجو؛ ما با تو هم پيمانيم
  ديکتاتور می لرزد / دانشجو می رزمد 
  استبداد می لرزد / دانشجو می رزمد 

  . دانشجو بيدار است از ديکتاتور بيزار است
  از خامنه ای بيزار است / دانشجو بيدار است 
   دانشجوي نترسيم/ما همه با هم هستيم
  پشت يزيد به ايستيم / ما اهل کوفه نيستيم 
  ايران را پس می گيريم / می جنگی، می ميريم
  حق آزادی می خواهيم/ما اتمی نمی خواهيم
  به جنگ تا بجنگيم / ما زن و مرد جنگيم 
  آنکه برادرم ُکشت/ می کشم، می کشم
  ما همه با هم هستيم / بترسيد ،بترسيد
  )دانشگاه تهران ( استعفاء استعفاء / رئيس دانشگاه 

  کل نظام نشانه اش / موسوی بهانه است
  دانشگاه؛ آخرين سنگر آزادی

  اتحاد اتحاد/  دانشجو، کارگر
  هديه به ملت ماست/ خونی که دررگ ماست

  نمی خوايم ، نمی خوايم / حراست ، بسيجی 
  حمايت حمايت/ دانشجوي با غيرت

  .يمدانشجوي زنداني حمايتت مي آن
  دانشجوی زندانی ازاد بايد گردد

  زندانی سياسی بی قيد و شرط ازاد بايد گردد
  تو دولت ما نيستی/ حکومت فاشيستی 
  عامل تبعيض وفساد / محمود احمدی نژاد
  اين جاست% ۶٣/ احمدی عمر وعاص
  شعبون بی مخ می آره/ احمدی کم می آره

  احمدی رابه شورش / پليس ضد شورش 
  محمود بردار ببر/ برادر رفته گر

  پليس مزدور نمی خوايم/ حکومت زور نمی خوايم
  صدا و سيمای ما / ننگ ما ، ننگ ما

 چه صبرا ـ شتيال، چه ايران / ننگ بر قاتالن 
 ! استعفا استعفا! شارون کوتاچی

  کشتن مردم بسه / چه ايران چه غزه 
 رفتن سراغ يمن/  غزه و لبنان کمن 

 ! هم هستيمما همه با ! فلسطين! فلسطين
 ) البی بزرگ اسراييل درآمريکا(منتخب آيپاکه / محمود حسابش پاکه 
  ايران فلسطين شده/ رای ما خونين شده 

  ، اهللا اکبر… ، محمود خائن، آواره کردی . …نصر من اهللا 
  ديگر اثر ندارد/ توپ ، تانک کهريزک

  بسيج وحشی شده / بسيج وحشی شده 
  ی ايسته پول می گيره م/ بسيجی فاشيسته
  مفتخوری را رها کن/ بسيجی حيا کن 

  خرج بسيجی شده / پول نفت چی شده 
  خرج بسيجی شده ، خرج بسيجی شده/ پول ملت چی شده
  خرج اتمی شده/ پول ملت چی شده
  دوربين رو دستت دادند؟/ چقدربهت پول دادند
  دشمن خون ملت / بسيجی بی غيرت 
 خجالت خجالت / بسيجی بی غيرت 

  دانشگاه را رها کن/ ر حيا کنجيره خو
  )دانشگاه اميرکبير( پول بگيريم بايستيم / ما اهل کوفه نيستيم

  )دانشگاه مشهد(بسيجی، راه رو بازکن 
  ترانه پيش ما بود/ اگر بسيجی نبود
  مرگ بر بسيجی 
  بسيجی برو گمشو
  کارت دانشجويی ات کو؟ / بسيجی دروغگو
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  )دانشگاه مشهد (  بسيجی وحشی شده 
  ور برو گمشومزد

  باتوم را دست گرفتی ؟/ مزدور چند گرفتی 
  پرچم را دست گرفتی ؟/ مزدور چه قدر گرفتی؟
  آزادی، آزادی آزادی  
  )دانشگاه کرمان ( بسيجی وحشی شده  / چی شده ، چی شده ؟

  )دانشگاه کرمان ( چی شده، چی شده ؟ حراست وحشی شده 
  ياحسين ميرحسين

  خاموشی ننگه / ايران جنگه                         
  دين از حکومت جدا / شعار ملت ما

  مرگ بر اسالمِ  ضد انسان 
  هرگز نديده ملتی / پليس به اين بی غيرتی 

  :پالکادرها 
  "اما با ستم نه/ مملکه باکفر می مونه " 

  نه به دانشگاه پادگانی ، نه به گيت امنيتی
  دانشگاه فريادآزادی و دانشگاه سنگر رهايی

   ودمکراسی برای همه جهان صلح

……………………………………….  
  ! به عنوان ديكتاتور سال برگزيده شدسيد علی خامنه اى

سايت ايرانيان انگليس خبر داد که دانشگاه اسلو، آيت اهللا : روشنگری
ديكتاتور "على خامنه اي، رهبر جمهورى اسالمى ايران را به عنوان 

 . برگزيد" سال
، خامنه اى "ديكتاتور سال" آنندگان شخصيت براساس اين گزارش انتخاب

 نامزد، از جمله آيم جونگ ايل، رهبر آره شمالي، رابرت ١١را از ميان 
 . موگابه، رييس جمهورى زيمبابوه و رهبر نظامى ميانمار برگزيده اند

برگزارآنندگان اين مراسم مى گويند جايزه ديكتاتور سال به شخصى تعلق 
گذشته، بيشترين خصومت را عليه مردم در يك سال "مى گيرد آه 

 ."آشورش و ديگر ملت ها به آار بسته است
اين جايزه شكل گرفت تا به جهان "به گفته يكى از استادان دانشگاه اسلو 

يادآورى آند ميليون ها انسان از نسل آشى و شكنجه جارى در جهنمى آه 
 ."زندگى مى آنند به شكل روزانه عذاب مى آشند

دانشگاه اسلو در نروژ با راى دادن از طريق سايت اينترنتى دانشجويان 
    ١٣٨٨ آذر ١٨. خامنه اى را انتخاب آرده اند" فيس بوك"

……………………………………….  
 ! جهان٢٠٠٩ندا آقا سلطان در ميان قهرمانان سال 

 
 در جهان انتشار ٢٠٠٩نام ندا آقا سلطان در ميان قهرمانان برجسته سال 

 .يافته است
آمريکايی تايم فهرست برترين های جهان در زمينه های مختلف در نشريه 

 را منتشر کرده است که در آن ندا آقا سلطان، زن جوان ايرانی که ٢٠٠٩سال 
در جريان اعتراضات خيابانی بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری به 

ه عنوان ضرب گلوله کشته شد، در دومين رده اسامی ده نفری قرار دارد که ب
 .قهرمانان جهان در اين سال معرفی شده اند

افرادی که نام آنان در فهرست ده قهرمان جهان در سال جاری آمده است 
کسانی هستند که فعاليت يا شرايط آنان عاملی الهام بخش برای توده های 
مردم در سراسر جهان تلقی شده و يا بر تحوالت جهانی تاثيری مثبت گذاشته 

 .است
 تايم در شرحی بر اين انتخاب نوشته است که ندا آقا سلطان، بی آنکه نشريه

 .خود در صدد باشد، به يک قهرمان تبديل شد
تايم می نويسد که تصوير آخرين لحظات حيات ندا آقا سلطان، که با يک 

احتماال پر "دستگاه موبايل برداشته شد و در شبکه اينترنت قرار گرفت، 
ک انسان در تمامی طول تاريخ بشر بوده بيينده ترين صحنه مرگ ي

 ."است

………………………………… 

در رابطه با شخصيت حقيقی امضاء کنندگان اين بيانيه، اطالعات در رابطه با شخصيت حقيقی امضاء کنندگان اين بيانيه، اطالعات : : توجهتوجه
اما، بنابر اهميت موضوع، اطالعيه ذيل در اما، بنابر اهميت موضوع، اطالعيه ذيل در . . موثقی منتشر نشده استموثقی منتشر نشده است

گذشته از چگونگی گستردگی نارضايتی در ميان افراد گذشته از چگونگی گستردگی نارضايتی در ميان افراد . . نشريه درج ميشودنشريه درج ميشود
ح رژيم در مقطع کنونی، اما، نفس انتشار بيانيه هائی از اين ح رژيم در مقطع کنونی، اما، نفس انتشار بيانيه هائی از اين نيروهای مسلنيروهای مسل

قبيل، نشان دهنده وجود نارضايتی های بالقوه در ميان برخی از نيروهای قبيل، نشان دهنده وجود نارضايتی های بالقوه در ميان برخی از نيروهای 
شکاف در شکاف در ""امری که به نوبه خود خبر از گستردگی امری که به نوبه خود خبر از گستردگی . . مسلح رژيم استمسلح رژيم است

     منصور نجفی   منصور نجفی                  ..و تشديد تضادهای درونی رژيم را ميدهدو تشديد تضادهای درونی رژيم را ميدهد" " باالباال

  ارتشارتش  وهی از فرماندهان و پرسنلوهی از فرماندهان و پرسنلگرگربيانيه بيانيه 
 گروهی از فرماندهان و پرسنل نيروی هوايی –ويژه خبرنامه گويا 

ی مهمی انتشار  و نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی بيانيه
دوش برادران  در روزگاری که هم“: است در اين بيانيه آمده. دادند

برديم که  کرديم هرگز گمان نمی سپاهی جان خود را فدای اين ملت می
ها، بر خالف خواست بخش  ممکن است روزی گروهی از سپاهی

اعظم پرسنل صادق و ايثارگر سپاه، قدرت سالح خود را در مقابل 
به آن “: اند اين گروه از ارتشيان نوشته” .اين ملت به کارگيرند

شدگان به سپاه که دست تجاوز و تعدی به جان و مال  دسته از تحميل
اند و بيش از همه به خون  لت ايران دراز کردهو آبرو و ناموس م

شهدای نيروهای مسلح کشور اعم از سپاهی و ارتشی خيانت 
کنيم که اگر از راه رفته بازنگردند، خود را  اند، شديدا اخطار می کرده

  :بيانيه را بخوانيد” .با واکنش جان برکفان ارتش مواجه خواهند ديد
  به نام يزدان پاک

  ارتش پناه ملت“
درسال های دفاع مقدس که دوشادوش برادران سپاه، از اين آب وخاک 
دفاع می کرديم، درواقع مشغول دفاع ازشرف وآبرو و حيثيت وجان و 

. ارزش کشورهم به دليل ارزش ملت ايران است. مال ملت ايران بوديم
سالح ارتشی وسپاهی بايد در راه خدمت به اين ملت به کارگرفته شده 

در روزگاری که همدوش . در راه مردم ايران فدا شودوجان آنان هم 
برادران سپاهی جان خود را فدای اين ملت می کرديم هرگزگمان نمی 
برديم که ممکن است روزی گروهی ازسپاهی ها، بر خالف خواست 
بخش اعظم پرسنل صادق و ايثارگرسپاه، قدرت سالح خود را در مقابل 

  .اين ملت به کارگيرند
پناه ملت می داند و هيچ گاه به خواست سياستمداران ارتش خود را 

به عهد خود برای عدم دخالت . برای سرکوب مردم تن در نداده است
درسياست وفادار است اما نمی تواند در مقابل ظلم و تجاوز به هم 

به همين دليل به آن دسته از تحميل . وطنان خود نيز ساکت بنشيند
عدی به جان ومال وآبرو و ناموس شدگان به سپاه که دست تجاوز وت

ملت ايران درازکرده اند و بيش ازهمه به خون شهدای نيروهای مسلح 
کشور اعم از سپاهی و ارتشی خيانت کرده اند، شديدا اخطارمی کنيم که 
اگر از راه رفته بازنگردند، خود را با واکنش جان برکفان ارتش مواجه 

لت آرام وصلح دوست ايران در ارتش پناه ملت است و از م. خواهند ديد
  .مقابل هر متجاوزی تا آخرين قطره خون خود دفاع خواهد کرد

گروهی ازخلبانان وپرسنل هواپيمايی نيروی زمينی ارتش جمهوری 
  )هوانيروز( اسالمی ايران 

  جمعی ازفرماندهان وپرسنل گروه سی وسه توپخانه اصفهان
 جمهوری اسالمی گروهی ازخلبانان وهمافران نيروی هوايی ارتش

  )نهاجا(ايران
دانشگاه شهيد ستاری نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی 

  )نهاجا(ايران
جمعی ازپرسنل ستاد فرماندهی نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی 

  )نهاجا(ايران
  جمعی ازپرسنل مرکزآموزش پشتيبانی نزاجا

  )ع(جمعی ازاساتيد ومسئولين دانشگاه افسری امام علی
  پرسنل ومسئولين ستاد فرماندهی کل ارتشجمعی از

.................................................  
  ینوگلاش اضر دمحم اب رهپس ويدار هبحاصم

  ) ٢٠٠٩ ربماسد ١١ هعمج (
 یلم مايق زورلاس ،رذآ ٢١ یخيرات داديور ۀراب رد  
 رد یسارکمد و مسيلانويسان لضعم و ناجيابرذآ
 سرتسد رد رگراک هار یتنرتنيا تياس رد ، ناريا
  /de.rahekargar.www://http .تسا امش

................................................. 
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      گزارش تکان دهنده عفو بين المللگزارش تکان دهنده عفو بين المللگزارش تکان دهنده عفو بين الملل
 روز درکهريزک در يک کانتينر نگه داشتند و به او ٥٨اورا 

 . نکند به پسرش تجاوز خواهند کرد"اقرار" گفتند اگر 

  
   بيانيه مطبوعاتی
   نيمه شب به وقت گرينويچ، ١٢:٠١ساعت : ممنوعيت انتشار تا

  ٢٠٠٩ دسامبر ١٠
  انگليسی : زبان اصلی

 ٢٠ن خشونت در ايران پس از انتخابات شاهد شديدتري: عفو بين الملل
   .سال گذشته بود

عفو بين الملل امروز در گزارش تازه ئی پس از انتخابات رياست 
نقض حقوق بشر در ايران در حال : جمهوری در خرداد گذشته گفت

  .  سال گذشته است٢٠حاضردر بدترين وضعيت در 
  " : حسيبا حاج صحراوي، معاون برنامه خاورميانه و آفريقای شمالی گفت

 ايران بايد تضمين کند که اتهامات فراوان شکنجه، شامل تجاوز، رهبری
قتل های غيرقانونی و ديگر تعدی ها به طور کامل و مستقال مورد تحقيق 

  "..قرار گيرد
اعضای نيروهای شبه نظامی و مسئوالنی که مرتکب تعدی ها شده اند "

اعدام بايد سريعا پاسخ گوی اعمالشان باشند و به هيچ وجه نبايد کسی 
   "..شود

عفو بين الملل از مقام رهبری ايران آيت اهللا خامنه ای می خواهد به دو 
کارشناس اصلی حقوق بشری سازمان ملل برای کمک به انجام تحقيقات 

  . اجازه بازديد از ايران بدهد
مقام رهبری بايد به دولت دستور دهد " : حسيبا حاج صحراوی گفت

نجه و اعدام های فوری و خودسرانه گزارشگران سازمان ملل برای شک
  "..را برای کمک به تضمين دقت و استقالل تحقيقات به ايران دعوت کند

تحقيقات مقامات ايرانی تا به امروز ظاهرا بيشتر به قصد سرپوش "
  "..گذاشتن بر تعدی ها بوده است تا کشف حقيقت

دهد که گزارش تازه نمونه هايی از تعدی های مقامات ايران را شرح می 
پيش از انتخابات خرداد، در طی آن و پس از آن با اعزام نيروی شبه 
نظامی بسيج و سپاه پاسداران به سرکوب اعتراض های توده ئی در 

  . مخالفت با نتايج انتخابات پرداختند
گزارش شامل شهادت هايی از افرادی است که در طی اعتراض ها 

ن ناگزير از فرار از کشور بازداشت شده اند و بعضی از آنها پس از آ
  . گشته اند

 روز در ٥٨يکی از بازداشتيان پيشين می گويد او را در تمام مدت 
بازداشتگاه بدنام کهريزک در يک کانتينر حبس کرده بودن و تنها پس از 

  .  روز اجازه تماس با خانواده اش را به او دادند٤٣
ت شده و در صورتی در طی بازجويی به او گفته شد که پسرش نيز بازداش

سپس او را به .  نکند به پسرش تجاوز خواهد شد " اقرار" که خود او 
 ٧٠به گفته او بيش از . قدری با باتوم کتک زدند تا از هوش رفت
  .بازداشتی ديگر در کانتينر در کنار او بوده اند

يک بازداشتی پيشين ديگر، به نام علی خردنژاد، می گويد او امير جوادی 
ک دانشجو، را با لباس های پاره و پيشانی خونين ديده است و بعدا فر، ي

مطلع شده که او در اثر شکنجه و اذيت و آزارهای ديگر در طی بازداشت 
پس از آن بود که اين بازداشتی تصميم گرفت با وجود . کشته شده است

  . خطر مشاهداتش را بيان کند
هند که دست از تعدی مقامات بايد نشان د" : حسيبا حاج صحراوی گفت

آنها اکنون بايد تضمين . های انجام شده در تابستان گذشته برداشته اند
کنند که روش های برقراری نظم در اعتراض ها کامال با موازين بين 
المللی اجرای قانون سازگار است و بسيج و ديگر نيروهای خشن را از 

   "..خيابان ها بيرون ببرند
 بازداشت می شوند بايد از شکنجه يا ديگر اذيت تمام کسانی که دستگيريا

و آزارها محفوظ بمانند، زندانيان عقيدتی بايد آزاد شوند و تمام کسانی که 
 که مضحکه ، محاکمه های فرمايشی،در محاکمه های ناعادالنه ـ شامل 

ئی از عدالت بود ـ محکوم شده اند، يا بايد پرونده شان مورد بازنگری 
تمام احکام اعدام بايد کاهش يابد و تمام کسانی . اد شوندقرار گيرد يا آز

  . که هنوز محاکمه نشده اند بايد از محاکمه های عادالنه برخوردار شوند
 آذر، ١٦در طی سه هفته پيش از . سرکوب اعتراض ها ادامه داشته است

ئی ديگر ¬روز ملی دانشجو در ايران، ده ها تن از فعاالن بازداشت و عده
ل محروم شدند و در آن روز شرکت کنندگان در تظاهرات با باتوم از تحصي

   ٢٠٠و گاز اشک آور مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند و بيش از 
  . نفر دستگير شدند
   تحقيقات بين المللی

سطح تحقيقات دولتی که تاکنون انجام شده، بيشتر به نظر می رسد به 
  .ردن آنقصد پنهان کردن حقيقت باشد تا آشکار ک

مقامات ايرانی دو هيأت را برای تحقيقات در باره بحران پس از انتخابات 
يک کميسيون مجلس و يک : از جمله رفتار با بازداشتيان تعيين کرده اند

  . هيأت سه نفره قضايی
  جزئيات کامل ماموريت و اختيارات اين دو هيأت اعالم نشده و يافته های 

  .هيأت مجلس نيز منتشرنشده است
مانفرد نواک، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای شکنجه وفيليپ آلستون، 
گزارشگر ويژه سازمان ملل برای اعدام های فراقضايي، فوری و 
خودسرانه درخواست سفر به ايران کرده اند و هنوز در انتظار جواب 

  . مقامات به سر می برند
وارد اين وظيفه مقامات است که به م " :حسيبا حاج صحراوی گفت

گسترده نقض حقوق بشر درطی ناآرامی ها به روشی آشکار، شفاف و 
   "..پاسخگويانه رسيدگی کنند

 نفر اعالم ٣٦رقم رسمی کشته شده گان در خشونت های پس از انتخابات 
  .  نفر اعالم کرده اند٧٠مخالفان رقم مربوطه را بيش از . شده است

در . يران دستگير شدند نفر در سراسر ا٤٠٠٠پس از انتخابات، حداقل 
 نفر در زندان باقی مانده اند و ٢٠٠هنگام نگارش اين گزارش، حداقل 

  . برخی از آنها پس از فروکش کردن ناآرامی اوليه دستگير شده اند
  / پايان

  
  يادداشت برای سردبيران

با وجود درخواست های متعدد، از زمان کوتاهی پس از انقالب سال 
ايرانی مانع ديدار عفو بين الملل از ايران برای  تا کنون، مقامات ١٣٥٧

در .  سال گذشته شده اند٣٠تحقيق در باره نقض حقوق بشر در طی 
حداقل پنج سال گذشته، سفارت ايران در لندن نيز بارها از ديدار يا نامه 

  .نگاری با عفو بين الملل سر باز زده است
   

يه اين گزارش در برای درخواست مصاحبه با يکی از اعضای گروه ته
يا نشانی پست + ٤٤٢٠٧٤١٣٥٥٦٦عفو بين الملل لطفا با شماره تلفن 

  .  تماس بگيريدpress@amnesty.orgالکترونيکی 
   سند عمومی

 ****************************************  
برای اطالعات بيشتر با دفتر مطبوعاتی عفو بين الملل در لندن، انگلستان 

يا نشانی پست + ٤٤٢٠٧٤١٣٥٥٦٦ره تلفن شما: تماس بگيريد
   org.amnesty@pressالکترونيکی 

  گزارش های موردی 
   ١مورد 

 نفر ٢٠٠٠ تير به همراه بيش از ٧ ساله، در روز ٢٨ترانه موسوي، 
ا تظاهرکننده ديگر برای بزرگداشت کشته شده گان ناآرامی ها به مسجد قب

  .در شمال مرکزی تهران رفت
در آن روز عفو بين الملل گزارش های مختلفی دريافت کرد حاکی از اين 
که نيروهای امنيتی خيابان های اطراف مسجد را بستند و ده ها نفر را 

 نفر گويا به ٤٠در حدود . دستگير و پس از بازجويی در محل آزاد کردند
ديکی منتقل و در اتاق بزرگی بازداشتگاهی در خيابان پاسداران در نز

  . برخی از آنها مورد بازجويی قرار گرفتند. بازداشت شدند
گفته می شود که ترانه موسوي، مثل بسياری ديگر، پس از بازجويی 

سپس . آشفته و پريشان بود، گرچه معلوم نيست به او چه گفته شده است
 برخی ديگر را به برخی از بازداشتيان را از آنجا احتماال به زندان اوين و

  . گويا ترانه موسوی در آنجا باقی ماند. يک کالنتری منتقل کردند
از اطالعات گردآوری شده به وسيله عفو بين الملل چنين برمی آيد که او 

چند روز بعد، پدر . در حدود پنج ساعت پس از دستگيری ناپديد شده است
 که به او تجاوز و مادر او از طريق يک تلفن کننده ناشناس مطلع شدند

شده و او پس از سعی به خودکشی به بيمارستان امام خمينی در کرج 
  . منتقل شده است

پدر و مادر او در بيمارستان متوجه شدند که نام او در بيمارستان ثبت 
 شخصی با مشخصات ترانه ، به آنها گفته شد که يک پرستار. نشده است

  . يهوشی از آنجا برده اندموسوی را ديده است، اما او را در حال ب
بنا به گزارش های تاييد نشده، ترانه موسوی در روزهای بعد در زندان 
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اوين مورد اذيت و آزار قرار گرفته، اما معلوم نيست که چه زمانی اين 
  . اتفاق افتاده است

 هجده روز پس از دستگيری او به پدر ،بنا به گزارش، يک مقام ناشناس
ه يک جنازه سوخته که مشخصاتش با مشخصات و مادرش اطالع داده ک

ترانه موسوی تشابه دارد در بيابان های بين کرج و قزوين پيدا شده 
  . است

خانواده او که تحت تهديد قرار گرفته بودند تا در باره سرنوشت دخترشان 
در آن زمان، . علنا حرفی نزنند برای تحويل گرفتن جنازه به قزوين رفتند

 شدت مضطرب بودند و هيچ حرفی نمی زدند، حتا نمی پدر و مادر او به
  . گفتند که او را در کجا دفن خواهند کرد

 تير، وبالگ نگارها به مورد ترانه موسوی پرداختند و آن را ٢٦در روز 
با کميته پيگيری تعدی های پس از انتخابات تحت هدايت مهدی کروبی و 

قامات زمانی که به گمان می رود که م. مير حسين موسوی مطرح کردند
زور اين کميته را در ماه سپتامبر تعطيل کردند، اسناد مربوط به ترانه 

  . موسوی را نيز ضبط کردند
   ٢مورد 

 ساله، دانشجوی کامپيوتر است که قبال از ادامه ٢٦ابراهيم مهتري، 
او در ماه نوامبر از رنج و عذاب خود برای عفو . تحصيل محروم شده بود

  . تبين الملل گف
 مرداد در جلوی دفتر سازمان مجاهدين انقالب ٢٩مهتری در تاريخ 
ئی را به سوی او نشانه رفتند و او پس از  اسلحه. اسالمی دستگير شد

  . شوک الکتريکی از حال رفت
او می گويد او را به محلی در شرق تهران بردند که به يک اردوگاه 

 متر ٢ در ٣/١ تقريبی او را در سلولی به اندازه های. نظامی می ماند
از . تنها گذاشتند که در تابستان گرم تمام مدت چراغی در آن روشن بود

نوشته های روی ديوار آشکار بود که عده زيادی به تازگی دستگير شده 
  . بودند

" در آنجا او را به . او را منظما با چشمان بسته برای بازجويی می بردند
وبگاه های متعلق به مخالفان،  و " همکاری با شبکه های فيس بوک

اعتراض به نتيجه انتخابات و همکاری با سازمان مجاهدين انقالب 
  . اسالمی متهم کردند

  "اعترافات" بازجويان مرتب در حال فيلم برداری از او می خواستند که 
خود را بنويسد و گاهی نيز دوربين را خاموش می کردند و به شکنجه او 

  . مشغول می شدند
آنها بارها به صورتم می زندند؛ زير چشمانم، روی گردنم " : می گويداو 

مرا از سر تا پا از جمله بازوان و پاها . و سرم را با سيگار سوزاندند
  "....مرا تهديد به اعدام و تحقيرم کردند. مورد ضرب و شتم قرار دادند

او شرح داد که چطور در اثر يک ضربه مشت به دهانش يکی از دندان 
ايش شکسته و شکنجه گران يک شيئی باريک را در سوراخ های بينی ه

 را که آنها می گفتند  "اعترافاتی" سرانجام او . و مقعد او فرو کرده اند
تنها در روز آخر بازداشت، در حالی که به زحمت به هوش . امضا کرد

  . بود، به او اجازه دادند با پزشک ديدار کند
او را با اتومبيل به . از بازداشت آزاد شدابراهيم مهتری پنج روز پس 

معاينه . خيابانی بردند و در حال خونريزی و نيمه بيهوش بيرون انداختند
در پزشکی قانونی که در حالی انجام شد که روشن نبود او کيست، ادعای 

در اين معاينه معلوم شد که در . او در مورد شکنجه را تاييد و مستدل کرد
و، از جمله در اطراف مقعدش، کبودی و سياه شدگي، جاهای مختلف بدن ا

  . سائيدگی و سوختگی وجود دارد
اما به محض اين که مشخص شد که جراحت های او در اثر شکنجه به 
وسيله ماموران دولتی به وجود آمده و نه در پی آدم ربايی به وسيله 

رش جنايتکاران، تمام اسناد و مدارک ناپديد شد، به استثنای کپی گزا
پزشکی که ابراهيم مهتری توانسته بود کپی کند و پيوست اين گزارش 

   .است
مقامات از تحقيق در باره ادعاهای ابراهيم مهتری سر باز زده اند و به او 
و خانواده اش گفته اند که در صورتی که درباره شکنجه هايش چيزی 

  .بگويند عواقب شديدی در انتظارشان خواهد بود
  ٣مورد 
 الملل از طريق فعاالن حقوق بشر در ايران، گروهی که در باره عفو بين

نقض حقوق بشر در ايران گزارش می دهد، از يک مورد ديگر شکنجه 
  . مطلع شده است

يک بازداشتی ناشناس در باره تعدی به او در بازداشتگاه کهريزک سخن 
 در  روز در کانتينری در آنجا نگه داشته اند و تنها٥٨او را . می گويد

روز چهل و سوم به او گفته اند در کجاست و اجازه داده اند با خانواده 
  . اش تماس بگيرد

ما ... به ما دستبند و چشم بند زدند و با کاميون به محلی ناشناس بردند" 
وقتی که چشم بندم را برداشتند، فهميدم که در ... را به زيرزمين بردند

ات و يک مجرای هوا برای  و١٠٠يک چراغ . داخل يک کانتينر هستم
  .  نفر بوديم٧٥در داخل کانتينر . ورود هوا در آنجا بود

در يکی از جلسات بازجويي، فيلمی از پسرم در خيابان های تهران نشانم ,
بازجويم گفت که پسرم را بازداشت کرده اند و اگر من اعتراف نکنم . دادند

ارم را از دست دادم و پس از تماشای فيلم اختي. به او تجاوز خواهند کرد
به آنها التماس کردم به پسرم کاری نداشته . شروع کردم به فرياد کشيدن

به قدری مرا با باتوم زدند که از هوش رفتم و مرا به کانتينر . باشند
  ١٣٨٨ آذر ١٩     پايان "..برگرداندند

...............................................   
  اعترافات

  !ضائيه رژيمرئيس قوه ق
  !فساد گسترده در دستگاه دولتی

کارمندانى از دولت با پررويى و جسارت :رييس قوه قضاييه اعتراف کرد*
  تمام اسناد دولتى و مالى را جعل کرده و ميلياردها پول به جيب زده اند

فساد در نظام جمهوری اسالمی تا حدی گسترده است که : روشنگری
و حتی رييس قوه قضاييه همين رژيم هم ديگر قابل پنهان کردن نيست 
ارتقاى "صادق الريجانى در اختتاميه همايش . رسما به آن اعتراف می کند

کارمندانى از دولت با :"گفت" سالمت نظام ادارى کشور و مبارزه با فساد
پررويى و جسارت تمام اسناد دولتى و مالى را جعل کرده و ميلياردها پول 

ايد خوف داشته باشند و امنيت براى آنها بايد به به جيب زده اند اينها ب
   ".عدم امنيت تبديل شود

الريجانی سپس به روش مالوف در جمهوری اسالمی يعنی مجازات آفتابه 
, گذاشته اند" قانون"دزدها از سوی دزدهای سرگردنه که نام خود را 

سراغ يک کارمند ساده بانک که تخلف کوچکى :"اشاره کرد و گفت
ده مى رويم و با او برخورد مى کنيم اما کسى که ميلياردها مرتکب ش

معوقه بانکى دارد و پول را بدون هيچ عذرى پرداخت نمى کند بايد به 
   ".سراغ آن رفته و با او برخورد مى کنيم

اعتراف صريح رييس قوه قضاييه به باال کشيده شدن ميلياردها پول از 
لت احمدی نژاد که هميشه ورد ادعای پاک بودن دو, سوی کارمندان دولت

   .زبان عوامل وابسته به دولت و همچنين امنيتی هاست باطل می سازد
  ١٣٨٨آذر  ١٨

............................................. 
 شش سال حبس برای محمد پورعبداهللا

به گزارش  مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، : خبرگزاری هرانا
 بهمن ماه سال گذشته ٢۴عال دانشجويی که از محمد پورعبداهللا، ف

 ۶ دادگاه انقالب به ١۵ی  بازداشت شده بود، صبح امروز در شعبه
 .سال حبس تعزيری محکوم شد

محمد پورعبداهللا در مدت سيصد روز بازداشت خود ابتدا در بند 
 زندان اوين محبوس بود که پس از مدتی وی را به زندان قزل ٢٠٩

داری مجرمان خطرناک و بزهکار است منتقل  حصار که محل نگه
    .کردند

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

١٠٠٠١٠٠٠  
   ... کارگر شهرداری کرج بيکار شدند کارگر شهرداری کرج بيکار شدند کارگر شهرداری کرج بيکار شدند

 درصد نيروهاى آارگرى شهردارى آرج به بهانه ٢٠  :هرانا 
  آبان ماه بيكار شدند آاهش هزينه هاى جارى در

 رج براى آاهش هزينه هاى خودبنا بر گزارش رسيده شهردارى آ
ضمن تبديل نوع قرارداد آارگران خدمات شهرى از پيمانكارى به 

آارگر خودرا نيزاز آذرماه امسال بيكار  ١٠٠٠امانى در ماه جاري، 
 ٢٠٠٩ دسامبر ٩                              .آرد

................................................. 
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  نخست اعتراض سبز به حجاب اجباریروسری سبز مردان، گام 
  هستقصه تحقير مجيد توکلی، قصه حقارت زنان سرزمين من هم

 :ماجرای مجيد توکلی از يک منظر ديگر
آنقدر حقير شده اند که پنداشته اند . ايد حکايت حقارت حضرات را شنيده

دانشگاه پلی تکنيک در  وکلی، عضو انجمن اسالمیانتشار عکس مجيد ت
نام بنی  لباس زنانه، يعنی تحقير کردن دانشجو و گذاردن نام او در کنار

صدر و ياد آوری قصه های ساخته و پرداخته ديگری چون فرار با لباس 
 .احتماال جنبش را زمين گير و سرخورده می کند زنانه،

 : خوانده ايدکنار حتما اين حکايت را هم گوشه و
همسر خود  مردی ژاپنی در اوايل انقالب در تهران زندگی می کرد، روزی با

در آنجا از همسرش خواستند که روسری به سر کند . به يک رستوران رفت
مرد ژاپنی ار آنان . روسری هم در اختيار او قرار می دهند و سپس يک

وقتی .  کردکند و بعد خودش آنرا به سر تقاضای يک روسری اضافه می
بايد حجاب داشته باشند  پيشخدمت های رستوران توضيح دادند که فقط زنان

خالف ميل  اگر همسرم مجبور است کاری را“: و نه مردان ، در پاسخ گفت
 .خود انجام دهد ، من هم وظيفه خود می دانم که با او همراهی کنم

فی ترديد صحت و سقم هيچ کدام از اين دو حکايت کاری ندارم از طربه 
اعتراضی ايران و مناديان آزادی خوب می دانند آنچه  ندارم طرفداران جنبش

لباس زنانه نيست، بلکه اجبار آن و  موجب حقارت مجيد توکلی شده است،
که اين چيز جديدی  انتشار عکس های آن، نوعی کوبيدن بر طبل تحقيراست

حجاب و بخش های چشمگيری از زنان ايران هيچ اعتقادی به . نيست
اجباری ندارند و سالهاست که با اجبار روسری و گاهی چادر هم به  پوشش

 .سر می کنند
اين اساس به گمانم قصه مجيد توکلی عزيز و عکس هايش قصه بر 

 .سرزمين من است حقارت بخش هايی از زنان
به  بايد به کسانی که نا آگاهانه و ساده لوحانه ارزش های خودشان را

ديد و از سويی بايد غمگين بود برای کسانی که به لجن می کشند خن
دارند و با نمايش مضحک اجبار در ايران سالهات که  حجاب باور درونی

 . .آنها نيز تحقير می شوند
از رذالت مردانی خنده ام می گيرد که با انتشار اين عکس ها به من 

بر سر به اجبار روسری و چادر بر سر انداختن چه  يادمان آورده اند که
 است که ارزش عکس و خبر مرد و چه بر سر زن آنقدر زشت و زننده

 .شدن دارد
بگذاريم که خبرهای  اگر باز هم فرض را بر اين: و اما نکته ديگر

 کودتاگران درست بوده و ترس، دانشجو را ناگزير به فرار کرده است،
کجای اين ترس باليدن دارد که دولتی هراس ملت اش را به نمايش 

 : مثل سردار کودتا که با افتخار اعالم می کند مومی می گذارد؟ درستع
در زندان و . کرده است دکتر کهريزک از ترس بازداشت، خودکشی

 شود بازداشتگاه چه می گذرد که ترس از آن موجب خودکشی و فرار می
ا که همين موجب ننگ عار يک سيستم بيمار نمی شود تا حداقل ؟ شگفت

آنقدر ساده لوحانه جار نزند و عکس و خبر منتشر  رسوايی خودش را
بلبلی هست جمهوری اسالمی که  نکند که ايها الناس ببينيد چه گل و

افتادن در دام  دانشجو ودکتر اش از قانون می ترسند و مرگ و فرار را به
 .بازجويان متجاوز و قاتل بازداشتگاهها ترجيح می دهند

ز قصه مجيد بايد به او باليد که جای احساس سرخوردگی کردن اپس به 
 . انداخته استکودتاگران را در دو دام

روسری و چادر به اجبار زشت و : يک. جار زدن رسوايی خودشان
قانون و قضای حاکميت چنان هراس انگيز است که : دو .مضحک است

 ).فرض بر درستی خبر. (مبدل می کند دانشجو را وادار به فرار با لباس
مذکر مثل همان مرد ژاپنی  بگيريد اگر بخشی از معترضاندر نظر .حال

رعايت حجاب  تصميم می گرفتند در دفاع از زنانی که به اجبار وادار به
می شوند روسری به سر کنند، آنوقت خبرگزاران دولت چه می کردند 

ديدند که جمعيتی بر اين اجبار می خندد و در يک حرکت نمايدن  وقتی می
مردان شده است؟ اگرچه می دانم به دليل تفکر  سرروسری و چادر به 

از مردان ايرانی بعيد است اما  ريشه ای مردساالرانه، چنين ابتکار عملی
انتشار عکس های به  آيا باز هم خبربياران دولت کودتا با افتخار حاضر به

 تمسخر گرفتن پوشش اسالمی خواهند بود؟ کاری که خود کرده اند و خود
  :پی نوشت    .خنديده اند

. شناسمش اين هم عکسی از ابتکار عمل يک دوست عزيز که نمی
 .پيشنهاد خام با عملگرايی شما پخته می شود

های ساختگی همه بازی اعترافی به راه همانگونه که پس از اعتراف 
هم بازی تلخ ديگری  انداختيم تا آنکه اعتراف کرده شرمسار نباشد اين

 يادمان .ر بر سرش رفته شرمسار نباشداست تا او که روسری به اجبا
  .باشد که اجبار تحقير آميز است نه پوشش زنانه و حجاب

   اعتراض سبز به حجاب اجباری روسری سبز مردان، گام نخست
 .الغريق يتشبث بکل حشيش
بهترين عبارتی است که می تواند اين روزها حال  ضرب المثل عربی فوق،

اش را نشان دهد و جالب آنکه  ه ایو روز دولت کودتا و حاميان رسان
همهء  اينان همچون لشکر به باتالق نشسته ای گشته اند که ثمرهء

 .تقالهايشان تنها فروتر رفتن در اين باتالق مرگ است
مخالفان گرفته تا اعتراف گيری های مضحک از خس و خاشاک خواندن 

 داستان و فارس نيوز و و خبرهای جعلی بنگاههای لجن پراکنی رجا نيوز
تنها بر  کهريزک و اينک لباس زنانه بر تن توکلی پوشاندن، همه و همه

عليه همانهايی عمل کرد که به خيال خام خود قصد بی آبرو کردن جنبش 
 . را داشته اندعظيم سبز

 ،)داستان فرار توکلی با لباس زنانه(دلم گواهی می دهد که اين آخری 
 .يان نگون بخت می نهدبازی بد سرانجامی را پيش پای کودتاچ

ايران دير زمانی است که مترصد يافتن روزنه ای  جنبش زنان آزاديخواه
طلبانهء به حق خود را با فراگيرترين  می باشند تا خواسته های برابری

دشمنان نادان ما تحقق اين  جنبش تاريخ ايران پيوند زنند و اينک به همت
 .آرزوی ديرين دست يافتنی به نظر می رسد

که برای پاسخ دادن به آن تفکر مريضی که استفاده ار  ايد بهتر باشدش
زبونی يک مرد می داند، پيشنهاد مسيح  لباس زنانه را نشانهء ضعف و

سبز، بسيار جدی  علی نژاد برای روسری به سر کردن مردان جنبش
 .مورد بررسی قرار گيرد

ن ايران آزادانهء پوشش زنا کم کمک زمان آن می رسد تا حق انتخاب
  . گرددزمين به عنوان يکی از محوری ترين خواسته های اين جنبش بدل

حال که هزينهء روسری از سر به در کردن زنان و دختران بسيار فراتر 
اين بخش از جامعه است، مردان جنبش سبز می توانند با اين  از توان

 سال حجاب اجباری، ضميمهء ٣٠به  حرکت نمادين، اعتراض خود را
روزی پدرانمان   خواسته های اين جنبش کنند و نشان دهند که اگرديگر

 از روی جهالت حق انتخاب را از مادر و خواهر و دختر و همسر خود
گرفتند، ما در اين مبارزه برای باز پس گيری اين حق دوش به دوش آنان 

 .داريم گام برمی
 .حرکتی که بدون شک جهان را انگشت به دهان می کند

مصمم که برخاسته ايم تا همهء سدهايی را که  سلی هستيمآری، ما ن
گستردند، يکی پس از ديگری از  پدرانمان از روی جهالت، پيش پای ما

 :پيش رو بر داريم و به قول عبدالکريم سروش
. ما زوال استبداد دينی را جشن خواهيم گرفت. کامکاری هستيمما نسل 

  .ابناک مردم سبز ماستفرادينی طالع ت جامعه ای اخالقی و حکومتی
  برگرفته از سايت کانون انديشه                         

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